
 

 

 صحـافــة االطفــــال
 -مقدمة : 

بانيا الصحافة المكتوبـة خصيصًا لالطفال ، وفـق تعرف صحافة االطفال )       
مراحميم العمرية المختمفة ، يكتب موضوعاتيا الكبار ويحررونيا ، وقد يشترك 
االطفال في كتابة بعض الزوايا والموضوعات الصغيرة ... ومع ذلك تظـل صحيفة 

لصغار من انتاج الكبار ، اي انيا موجية من الكبار الى ا –بوجو عام  –االطفال 
 ( .  ، بقصد تحقيق اىداف تربوية خاصة

،  فرنسا( في  5745ويذكر احد الباحثين انو اول صحيفة اصدرت سنة )       
وقد اصدرىا اديب لم يفصح عن اسمو ، وانما اتخذ لنفســــــو اسمًا مستعارًا ىو ) 

 ( ، واطمق نفس االسم عمى الصحيفة .  صديق االطفال
( ، حيث امتازت ىذه  روسوي كتاباتو لالطفال منيج اتبعو ) خالف االديب ف       

الكتابـات ) بالسيولة والرشاقة ( ، ونقل عن طريق ىذه الصحيفة الى االطفال في 
 فرنسا ) قصص االطفال ( من البالد االخرى من المغات المختمفة .

ث ، حي اول مجمة في تاريخ ) ادب االطفال (تعتبر ) صديق االطفال (       
استطاعت ان تسد فراغًا كبيرًا في ميول االطفال ، وان تشبع رغبتيم في القراءة 

 المسمية الممتعة . 
اما في العالم العربي ، فقد كانت اول صحيفة صدرت بالمغة العربية لالطفال       

( وكانت ىذه  5871( سنة )  روضة المدارس المصريةوىي صحيفة ) القاىرة في 
 نتاج االدبي لطأطفال شعرًا وقصصًا ، وتسميات ومنوعات .الصحيفة تعني باإل

 
 
 



 

 

 
 

 -انواع صحف االطفال :
 -تقسم انواع صحف االطفال من حيث :      

 
            

       الشــــكل                                                          مراحــل النمــو                                            
                                             

                                          
 المضمــون                                         

 
 

  
 -االطفال :خصائص صحافة 

  -تتميز صحافة االطفال بخصائص عدة ، ومن ابرز ىذه الخصائص ىي :     
تعد صحافة االطفال من المؤثرات الثقافية التي  -تثقيف االطفال وتعميميم : -5

تؤدي دورًا ىاما في تثقيف االطفال وتعميميم ، وذلك ألنيا تسـيم في توجيييم 
واعالميم وتعميميم واقناعيم ، وتنمية اذواقيم ، وتكوين مجموعة من القيم والعادات 

 ثراء لغتيم .لدييم ، وبالتالي اشباع حاجاتيم وتنمية ميوليم نحو القراءة ، وا
الكممة المطبوعة تعتمد صحافة االطفال عمى  -االعتماد عمى الفن البصري : -2

، في تعبيرىا عن االفكار والحقائق ، اي انيا تجمع بين المغة  والصورة والمون
المفظية المكتوبة ، وبما ان البعض يسمي المغة الغير لفظية بـ ) المغة البصرية ( 

 مجالت ) مجمتي ( . - أ

 المزمار ( .جرائد )  - ب

 . صحف جامعة ) شاممة ، عامة (  - أ

 . حصف ىزلية ) مصورة سوبرمان ( - ب

 صحف اخبارية . - ت

 صحف رياضية . - ث

 صحف خاصة بمرحمة الواقعية . - أ

 صحف خاصة بمرحمة الخيال المنطمق . - ب

 صحف خاصة بمرحمة المثالية .  - ت



 

 

طفـل ذاتو ) بصري اواًل ( بمعنى انو يفكر بواسطة الصورة وذلك ألىميتيا في ان ال
 البصرية ( قبل كل شيء . 

ان جاذبية صحافة االطفال وتنوع موضوعاتيا ، يجعميا تشبع  -الثراء والتنوع : -3
رغبات فئات االطفال كميا ، وميوليم واذواقيم ، وذلك لما تحتوييا من معمومات 

( وموضوعات عممية وثقافية ، وابواب لميوايات وقصص ) عادية ومسمسمة وترفييية 
وغيرىا من مصادر التنوع التي تثري ثقافة االطفال وتشـــــــــبع حاجاتو المعرفية 

 المختمفة .
نظرًا الختيار الموضوعات التي تجذب االطفال ،  -التشويق والجاذبية : -4

اتو ، لما تحتويو من والحكايات التي تشد انتباىيم ، وتتواصل مع الطفل وتحقق رغب
صور ورسوم ، وغالف ممون ، باإلضافة الى تعدد االلوان الصاخبة ، والسيما ابراز 
المونين ) االحمر واالصفر ( ، مع االلوان االخرى ، الى جانب استخدام الكممات 

 القميمة ، كل ىذا يجعميا تكون زاىية ومشوقة وممتعة ليم .  
ان قارئ صحافة االطفـال ، ال تجذبو المعرفة  -التواصل مع ) قارئ ( الطفل : -5

فحسب ، بل ىو كائن ينمو ويتطور ويسعى لمتواصل مع صحيفتو او مجمتو النيا 
 توفر لو ما يساعد ىذا التطور ) النمو ( .

ولذلك تسعى صحافة االطفال إلقامة عالقات التواصل مع االطفال ، ومد       
قرائيا ، سواء عن طريق المسابقات او تقديم  خطوط االتصال المستمرة والدائمة مع

 اليدايا ، او عن طريق فتح ابواب الكتابة لذوي المواىب منيم . 
تتميز صحافة االطفال بوجود شخصيات  -: الشخصيات المحببة لألطفال -6

يرتبط بيا االطفال ، ويتعامل معيا كأصدقاء لو وكمثل اعمى ) قدوة ( ، ولذلك تأخذ 
اسماء محببة لطأطفال مثل ) سندباد ، ماجد ، سامر ، سوبرمان ،  مجالت االطفال

 ميكي ...... وغيرىا ( .



 

 

  -فنون صحافة االطفال :
ان صحافة االطفال ذات خصوصية ثقافية وتربوية ، تنطمق من طبيعة       

الجميور الذي تتوجو اليو وتخاطبو ، فجميور االطفال يختمفون في ميزاتيم وحاجاتيم 
ة عمرية الى مرحمة اخرى ، وىناك ظروف خاصة ومعطيات تفرض عمى من مرحم

 صحافة االطفال اسموبًا معينًا في مخاطبتيم .
( ، لكن يوجد ىناك  المجالت والجرائدومن ابرز انواع صحافة االطفال )       

صحف اخرى كثيرة ، منيا ما يختص بمرحمة من مراحل الطفولة ، ومنيا ذات طابع 
ون االفالم والمسرح والسينما ، وغيرىا من الفنون التي تيم االطفال فني تعني بشؤ 

.... ومجالت ذات طابع عممي ... كما توجد مجالت لفئات اخرى من االطفال مثل 
 المعوقين ) العميان والصم والبكم ( .

ان مسؤولية صحافة االطفال باإلضافة الى كونيا وسيمة اتصال جماىيري ،       
ئرة معارف االطفال فيما يتعمق بنواحي الحياة والوانيا المختمفة ، وذلك فيي توسيع لدا

من خالل الموضوعات التي تقدميا الييم ، والسيما تمل التي تأتي بقوالب قصصية 
 او اخبارية او مقاليو او تحقيقات صحفية . 

ية من ىنا نجد ان فنون صحافة االطفال تستوعب الوانًا مختمفة ) ثقافية وعمم      
 وادبية ( ، وتراعي ان لمطفولة ميزاتيا وخصائصيا ، لذلك فمن ابرز ىذه الفنون ىي:  

 
                     

         
 
 

  -الصحف اجلامعة :

  الصور والرسوم  المقالة الصحفي  الحديث الصحفي  التحقيق الصحفي ة ـــالقص



 

 

القصــص والمسمســالت المصــورة والطرائــف  ىــي اكثــر الصــحف شــيوعًا وتضــم      
والمعمومات العامة واالخبار والتحقيقات والعامة القصيرة ، حيث توجد فمسفة وىـدف 

 .   معين يربط بين ىذه المواضيع
وبما ان صحافة االطفال تختمف عن صحافة الكبار ، في كـون صـحافة الكبـار       

راي العــام ، فــان لصــحافة االطفــال ىــي اداة ميمــة مــن االدوات الفاعمــة فــي تكــوين الــ
ايضـــــًا دور ميــــــم فــــــي تكــــــوين اداة مــــــن ادوات تشــــــكيل الطفولــــــة ) التربويــــــة والثقافيــــــة 
والوجدانيــة ( لــذلك البــد ان يكــون ىنــاك معــايير معينــة لصــحافة االطفــال حتــى تحقــق 

 -االىداف التي تسعى الييا ، ومن اىم وابرز ىذه المعايير :
ة والصـــورة ، والمـــون والرســـم ، بمـــا يخـــدم الموضـــوع ان يـــتم التمـــازج بـــين الكممـــ -1

 االدبي في عرض معالمة وتشويق الطفل لقراءتو .

مراعــاة الجوانــب الفنيــة فــي تصــميم الصــحيفة واخراجيــا ، مثــل المســاحات بــين  -2
الســطور ، االلــوان ، جــودة المــواد الخــام المســتخدمة كــالورق واالحبــار وااللــوان 

 وغيرىا من الجوانب .

توازن في النواحي المختمفة ، كـالتوازن بـين مـا يقـدم مـن االدب العربـي مراعة ال -3
وبـــــين االســـــتفادة مـــــن اداب االمـــــم االخـــــرى ، والتـــــوازن بـــــين االشـــــكال االدبيـــــة 

 والتوازن بين النثر والشعر ، وبين النصوص التراثية والمعاصرة .

ة والنفســية ســالمة المــادة المقدمــة ومناســبتيا لمطفــل مــن النــواحي المغويــة والعقميــ -4
وموافقتيـــا لمميـــول المتنوعـــة لالطفـــال ، وثـــراء ىـــذه المـــادة وقـــدرتيا عمـــى القيـــام 
بــدور فعــال فــي بنــاء شخصــيات االطفــال ، وان تتنــوع المــادة المقدمــة بحيــث ال 
يمــل االطفــال مــن تركيزىــا عمــى موضــوعات او اشــكال بعينيــا ، وبحيــث يجــد 

الشـجار واالزىـار فتتفـتح شـييتو فييا الطفل مائـدة متنوعـة وحديقـة مختمفـة مـن ا
 لالطالع ، كما يجد كل طفل فييا ما يشبع ميولو وينمي ىوايتو .



 

 

ان تركز المـادة المقدمـة عمـى ىمـوم الطفـل ، وىمـوم مجتمعـو ، وتسـتقي منيمـا  -5
 ، وان تغرس فيو القيم الخمقية والعادات السميمة والصفات الجيدة . 

 
 

 -اخراج صحف االطفال :
ـــورقيتـــألف البنـــاء الشـــكمي لمصـــحيفة )        ـــى ال ــــي مجمـــوع  مـــن وحـــدات عم ( ىـــ

( التايوغرافيـا( وىـذا جـزء مـن فـن يسـمى ) الحروف ، الصور ، الفواصل ، اليوامش)
 .(   فن الوحدات المطبوعةمعناه ) 
ىــــــو فــــــن قائـــــــم بذاتــــــو حيــــــث يســـــــتند الــــــى خصــــــائص  االخــــــراج الصــــــحفيان       

فن التشكيمي + عمم نفس الجميور + عمـم وظـائف االعضـاء الومستخمصات من ) 
 ( ، كما انو جزء من ) فن الوحدات المطبوعة ( . الفسمجية العين خاصة

فنــان لــو الحريــة فــي ابــداع فنــو ، فيــو يحــول المـــادة  المخــرج الصــحفيبمــا ان       
ي وحـدات االولية الى مادة مطبوعـة نابضـة بالحيويـة والجاذبيـة ، مـن خـالل توزيعيـا فـ

متناســـــقة عمـــــى الصـــــفحات البيضـــــاء ليجعـــــل منيـــــا فـــــي النيايـــــة لوحـــــة فنيـــــة متكاممـــــة 
بعناصــرىا االعالميــة والثقافيــة والتربويــة ، تتناســب وقــدرات الطفــل فــي اســتخدام بصــره 
وبصــيرتو ، فتيســر لــو متعــة القــراءة وتنمــي قابميتــو عمــى التــذوق االدبــي والجمــالي ، اال 

قـــوم بــو المخـــرج الصــحفي يجـــب عميــو االلتـــزام بضـــوابط انــو عمـــى الــرغم مـــن كــل مـــا ي
االســــس الصــــحفية واالدبيــــة والنفســــية والفســــيولوجية والجماليــــة النيــــا تشــــكل مــــن اىــــم 
االمــور التــي يجــب مراعاتيــا ، فيــو يقــره المــادة ويفيــم اليــدف ثــم يقــرر ىيكــل اليندســة 

 المناسبة لمصفحة وااللوان وفقًا لذلك .
ونظــرًا لمــا ييدفــو المخرجــون الصــحفيون مــن تشــكيل وحــدة فنيــة تناســب قــدرات       

االطفـال عمـى اسـتخدام اعيــنيم لتيسـر ليـم القـراءة ، وتنمــي لـدييم القابميـة عمـى التــذوق 



 

 

الفني ، وتساعدىم عمى تكوين صور ذىنية ايجابية ، فالبد مـن ان تتميـز ىـذه الوحـدة 
سـعى الييـا المخرجـون الصـحفيون ومـن ىـذه العناصـر الفنية بعناصر معينة ينشـدىا وي

:- 
 متماثل او متباين . -التوازن : -1

الذي يسيل انتقال عيني الطفل بين الكممـات والسـطور والمسـاحات  -االيقاع : -2
 المونية والصور والعناوين دون تعثر او ممل .

م ويكون ذلك من خالل توافق الوحـدات الطباعيـة وتنـاغ -التناسب واالنسجام : -3
 بعضيا مع البعض ومع االلوان التي تظير بيا .

واخيــرًا البــد مــن معرفــة لمــاذا يختمــف اخــراج صــحف االطفــال عــن صــحف       
الكبـــــار ، اواًل ان جميـــــور االطفـــــال يختمـــــف عـــــن جميـــــور الكبـــــار ، ثانيـــــًا المـــــادة 
الصــحفية المقدمــة لطأطفــال تختمــف مــن حيــث المضــمون واالســموب عــن صــحافة 

ًا شــــــكل ومضــــــمون صــــــحيفة االطفــــــال يمــــــثالن ســــــيئان مترابطــــــان الكبــــــار ، ثالثــــــ
 ومتفاعالن بحيث يكمل احدىما االخر .   

 -االسس الفسيولوجية لإلخراج :
 من اىم االسس الفسيولوجية لإلخراج التي يجب اخذىا بنظر االعتبار ىي:      
             

 
    

 

 

 

 

 -الصور والرسوم يف صحف االطفال :

العناوين التي تناسب قدرات االطفال الحسية  الفراغات االلوان احجام الحروف
 والذىنية والعاطفية بما فييا البصر



 

 

ان الصور والرسوم ليست من العناصر االخراجية فحسب في صحافة االطفال       
، وانما ىي مادة صحفية اساسية حية وذات قيمة كبيرة ) اعالميًا وثقافيًا وجماليًا ( ، 
وقد تتفوق في تأثيراتيا عمى المادة المكتوبة ، في بعض االحيان ، ولذلك لم يقتصر 

الية فحســــــــــــب ، بل يتعداىا الى النواحي التعبيرية استخداميا عمى الناحية الجم
 والتوضيحية والتشويقية .

التشويق واالثارة تعتمد الصور والرسوم في صحافة االطفال عمى عناصر )       
( ، اضافة الى )  قدرة الطفل العقمية من جية اخرى( وعمى )  البصرية من جية

( ، والن فيم معاني الرسم ودالالتو ) الفنية والفكرية ( يرتبط  المستوى الثقافي لمطفل
الى حد بعيد ، بثقافة الطفل الذي يتعامل مع ىذه المغة الفنية ، شانو في ذلك شان 

 المغة المفظية ، من حيث الفيم واالستيعاب والتوظيف الجيد . 
االخراج الصحفي ،  بما ان اختيار الصور تشكل الخطوة االساسية في نجاح      

 -لذلك فيي تخضع لعدد من االعتبارات الميمة من اىميا :
 

 

 

 

 

 

باالضافة الى اىمية الصور في االخراج الصحفي ، فان لمرسوم في صحافة      
، حيث ان من اىم  وحدة طباعية اساسيةاالطفال ال تقل اىميو عنيا فيي تمثل 
الرسوم الكارتونية وتشمل القصص السـافرة  الرسوم الشائعة في صحافة االطفال )

تاريخية والعممية ، الرسـوم واليزلية والمرحو ، الرسوم الواقعية وتشمل ال
التوضيحية تكون مماثمة لمواقع التي ترمز اليو ، الرسوم الزخرفية وتشمل الخيالية 

 ( . والشعبية ، الرسـوم الكاريكاتيرية وتتميز بالمبالغة في ابراز العيوب

 الجانب الفني الجانب االنساني المعنى الصمة بالموضوع التمقائية الحيوية



 

 

 -خصائص الصور والرسوم املناسبة لالطفال :
  -ان من اىم خصائص ومميزات الصور والرسوم في صحافة االطفل ىي :

 تكون جميمة من حيث الوجيو الفنية . -1

 تناسب مستويات االطفال العمرية . -2

تستخدم االلوان او التدرج بالظل ، فقد لوحظ بالتجربة ان من اكثر االلوان  -3
ـوان استحواذًا عمى اىتمـام االطفـال الصغار وجـذب ابصارىم ىي االل

االســـــــــــــاسية الثالثـة ) االصفر لمفرح ، االزرق لمشوق ، االحمر لمغضب ( 
 بشرط ان تكون زاىية .

 تعبر عن الفكرة الرئيسية واالفكار الثانوية بشكل دقيق . -4

تعبر عن البيئة من خالل غرس االتجاىات االيجابية نحوىا وما تحويــــــــــــــــو  -5
جار وحيوان ........ ( التي تعبر عنيا المادة المكتوبة من ) جماد ونبان واش

 زمانيًا ومكانيًا ، وذلك لمتعرف عمييا ، وبيان فوائدىا وطرائق استثمارنا ليا .

تنمية المواىب والميول ، فالرسوم تعبر عما في البيئة من عوالم مختمفة   -6
ء تكوينو كل واشياء متنوعة ، وتمك ىي المواد الخام التي يتدرب عمييا في بد
 صاحب موىبة ) كالرسام ، النحات ، القاص ، الشاعر ..... ( .

المؤتمف والمختمف من تنمية المدركات العقمية لمطفل ، فيو يتعرف عمى  -7
، كما يربط بين الشيء والزمو ) كالقمم والورق ( ، و) الصياد  االشياء

سب بين اجزاء ، كالن ادراك التناسق والنسبوالسمك والبحر ( ، ويتدرب عمى 
رسم حيوان او طير ، او مجموعة من الحيوانات ، كالنسب بين حجم كل من 
القط والفار ، اذ البد ان يشغل القط مساحة ورقية اكبر من الفار ، كما 

بين المدلول والرسم الدال عميو ، وااللوان وواقعيا  يتدرب عمى التطابق



 

 

ون احمر او اصفر فالغصن يمون بالون اخضر ، بينما الورد يكون بم
 ........ الخ ، 

يجب ان تكون متوازنة مع المادة المكتوبة ، وعدم طغيان احدىما عمى  -8
 االخر.

 تشكل مع المادة المكتوبة وحدة فنية متكاممة من خالل الترابط الوثيق . -9

تتميز بالبساطة والوضوح ، وخموىا من التعقيد والتفاصيل المركبة ، حتى  -11
 الطفل ومعموماتو وقدراتو .تتناسب مع خبرات 

 -اهمية االلوان يف صحافة االطفال :
لاللوان دور كبير في جذب الطفل الى الصحيفة او المجمة او الكتاب ، وحثو       

عمى متابعة قراءتو ، وىناك الكثير من الدراسات تحدد االلوان المفضمة لدى االطفال 
بظروف التنشـــــــئة االجتماعية والبيئة  ، واتفاق االطفال او اختالفيم في ذلك ، يتعمق

 المكانية لمطفل .
واالطفال قد يختمفون في استجاباتيم لاللوان المختمفة ، فبعضيم من ذوي       

الطبائع الحادة يفضمون المون الصارخ وااللوان الصاخبة ، وبعضيم من ذوي الطبائع 
 المعتدلة يميمون الى االلوان اليادئة .

وليس ثمة عالقة بين تعدد االلوان وجمال الرسم ، فالميم التنسيق الذي يترك       
االنطباع العام وليس التعدد ، بل قد يؤدي تزاحم االلوان الى تشويو جمال الرسم عمى 
حين يؤدي تناسقيا وقمتيا الى ابراز جمال الرسم ، ووضوح معالمو وسحر وقعو عمى 

 النفس .
االلوان مناسبتيا لمراحل نمو االطفال وبيئاتيم االجتماعية  ومن الميم في      

والمكانية ومناسبتيا لمصورة الممونة ، ودورىا في التعبير عن المدلول المغوي 
 ووضوحيا والتناسق فيما بينيا .   


