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  نها محمد عثماند. 

 أستاذ مساعد بقسم المكتبات والمعلومات
 يةجامعة المنوف –اآلداب كلية 

تعتبتتر الرستتوم المتحركتتة فنتتا رائعتتا يلعتتب دورا هامتتا فتتى تكتتوين شخصتتية األطفتتال حيتتث تقتتدم لهتتم 
المعلومتات متتن ختالل قصتتة مثيتترة وجذابتة مدعومتتة بالرستتومات المتحركتة ، ولتتذلك فهتتى تعتد وستتيلة هامتتة 

كيل شخصتتية لغتترس القتتيم والموروثتتات فتتى األطفتتال ، وتعتبتتر متتن التتدعائم الرئيستتية فتتى تربيتتة أطفالنتتا وتشتت
الطفل  والتى ينشأ عليها وهتو مشتبع بمتا تعلمته متن هتذ الرستوم المتحركتة ، فهتى لتم تعتد مجترد وستيلة متن 
وسائل التسلية ألطفالنا ، وإنمتا أصتبحت لهتا أبعتاد أخترى خطيترة تتؤثر علتى أطفالنتا تتأثيرا إيجابيتا أو تتأثيرا 

مختلتف المواقتف ، قتد تعلمهتم أيضتا العنتف فتى  سلبيا ، ألنها كما تعلمهم السلوك الصحيح تجاه األمتور وفتى
 مواقف أخرى .

وكذلك إذا نارنا لها بمناور مصادر المعلومات فنجد أنها تعتبر مصدر معلومات غيتر تقليتدى يستاهم 
فتتى توصتتيل المعلومتتات اإليجابيتتة وكتتذلك الستتلبية لفئتتة هامتتة متتن مجتمعنتتا وهتتم األطفتتال ، أستتاس المجتمتتع 

 ب القرارات وصناع التقدم لألمم. وشباب المستقبل ، وأصحا

ولذلك تعتبر دراسة أفالم الرسوم المتحركة متن الدراستات الهامتة التتى تختدم تخصصتنا بصتفة خاصتة 
 اإلجتماعية والثقافية ألطفالنا. كمصدر هام من مصادر المعلومات ، وتخدم المجتمع بصفة عامة فى التنشئة

بصددها اآلن والتى تم تقديمها لقسم المكتبات والمعلومات بكلية فإذا نارنا إلى  هذه الرسالة التى نحن     
اآلداب بجامعة اإلسكندرية والتى استمدت أهميتها من أهمية الموضوع الذى تعالجه وهو رصد ودراسة 
أفالم الرسوم المتحركة دراسة ببليومترية من أجل التعرف على إتجاهاتها اللغوية والموضوعية والزمنية 

 فى القرن العشرين ، نجد أنها جديرة بالعرض نارا ألهميتها وخطورة موضوعها.والجغرافية 

وفى السطور القادمة سيتم عرض هذه الرسالة ومحتوياتها ونتائجها وتوصتياتها ، حتتى يتستنى للقتارئ 
أن يتعرف على أهم جوانب هذه الرسالة، وما أضافته لدراسات التخصتص بصتفة خاصتة، وللمجتمتع بصتفة 

 عامة .  

فنجد أن الدراسة ستلطت الضتوء علتى مشتكلة هامتة أدت إلتى دراستة هتذا الموضتوع وهتى قلتة وجتود 
أفالم رسوم متحركة عربية تعبر عن الثقافة العربية وتاريخها إال بنسبة ضئيلة جتد ا بالمقارنتة بتأفالم الرستوم 

ات غربيتة ، بعيتدة كتل البعتد المتحركة األجنبية  ،  وهذا يؤدى إلى نشأة أطفالنا  على ثقافة وعادات وموروث
عن الفكر العربي وعاداته وتقاليده وأفكاره  ، فتعتبر هذه األفالم سالح ذو حدين يهتدف إلتى قتتل المعلومتات 

متتو ويتشتتبع بهتتذه الثقافتتة والثقافتتة العربيتتة وإستتتبدالها باألجنبيتتة فتتى عقتتول أطفالنتتا والنشتتأ الصتتغير التتذى ين
 .األجنبية

 وضعت أمامها أهداف معينة وعملت على تحقيقها وهى :وكذلك نجد الرسالة      

 تتبـع اهور الرسوم المتحركة ونشأتها وتطورها ومعرفة من هم رواد صناعة الرسوم المتحركة.  -1

 تحديد مدى تأثير أفالم الرسوم المتحركة على حياة الطفل وسلوكه. -2

إلى  1900في الفترة  من   دراسة وتحليل اإلتجاهات الموضوعية ، اللغوية ،الجغرافية والزمنية -3
1999. 

 تحديد الصعوبات والعقبات التى تواجه صناعة افالم الرسوم المتحركة  وإنتاجها في الوطن العربي. -4
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ونجد  أن هذه الرسالة  قامت بحصر اإلنتاج الفكرى ألفالم الرسوم المتحركة الصادرة خالل الفترة       
فيلم باللغة العربية ،  12فيلم باللغة اإلنجليزية ،  405نها فيلم م 1537م ، وقد بل  1999الى  1900من 

فيلم بلغات أجنبية أخرى،وقد إعتمدت الباحثة من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة بالدراسة  1120
على المشاهدة المباشرة لعديد من األفالم سواء على القنوات الفضائية المخصصة لألطفال أو مواقع 

ع شركات إنتاج األفالم العربية واألجنبية وغيرها ، وكذلك تم اإلعتماد على فهرس مكتبة اليوتيوب و مواق
 اإلسكندرية .

صفحة ، وتشتمل على ملحق عبارة عن كشاف هجائى بأسماء مخرجين األفالم  190وتقع الرسالة فى     
 شكل يدعمون الموضوع.  15جداول ، و 7، وكذلك تحتوى الرسالة على  

مت الباحثة رسالتها إلى ثالث فصول باإلضافة إلى فصل تمهيدى يشتمل على مقدمة ومشكلة وقد قس    
الدراسة وتساؤالتها واهمية الدراسة واهدافها وحدود الدراسة وخطواتها ومنهج الدراسة وادوات جمع 

يات ، ثم البيانات والدراسات السابقة ومصطلحات الدراسة ، وختمت الرسالة بمجموعة من النتائج والتوص
 مصدر عربى وأجنبى ،وأخيرا ملحق . 76قائمة بالمصادر اشتملت على  

وقد تناول الفصل األول الذى كان بعنوان ) أفالم الرسوم المتحركة وتطورها وأهميتها كأحد مصادر  
 المعلومات( ، المحاور التالية :

ادر المعلومتات الستمعية مفهوم الرستوم المتحركتة وستماتها وخصائصتها وأهميتهتا كفئتة متن فئتات مصت .1
 والبصرية.

 المواد السمعية والبصرية ومميزاتها والتطور التاريخى لها. .2

أهم المراحل التى مرت بها منتذ الحضتارة المصترية القديمتة مترورا نشأة الرسوم المتحركة وتطورها و .3
ستتا العصتتر الحتتديث فتتي أمريكتتا وفرن إلتتىبتتالقرن الستتابع عشتتر والثتتامن عشتتر والتاستتع عشتتر وصتتوال 

 .وبريطانيا وغيرها من الدول األجنبية والدول العربية 

 .أهم رواد فن الرسوم المتحركة األجانب والمصريين   .4

 وختم الفصل بملخص ألهم ما عرض بهذا الفصل.

( ة على األطفال وتلبية إحتياجاتهمأما الفصل الثانى والذى كان بعنوان )تأثير أفالم الرسوم المتحرك
 فقد تناول ما يلى:

 مفهوم الطفولة ومراحل الطفولة المبكرة والوسطى والمتأخرة. .1
مفهتتوم النمتتو ومراحلتته وأنواعتته كتتالنمو الجستتمي ،العقلتتى، الحركتتى، الحستتي ، اإلنفعتتالى واإلجتمتتاعى،  .2

 والخصائص العقلية ، الجسمية ،اإلنفعالية واإلجتماعية لكل مرحلة من مراحل الطفولة .
 طفولة ومدى تلبية أفالم الرسوم المتحركة لهذه اإلحتياجات .إحتياجات األطفال خالل مرحلة ال .3
 تأثير مشاهدة أفالم الرسوم المتحركة على سلوكهم  بشكل إيجابي وسلبي . .4

 وختم الفصل بملخص ألهم ما عرض بهذا الفصل.

ألطفتال إتجاهات أفالم الرسوم المتحركة الموجهتة ل) وجاء الفصل الثالث وهو الفصل العملى بالدراسة بعنوان
والزمنية ألفالم الرسوم  دراسة اإلتجاهات الموضوعية واللغوية والجغرافية( وقد تناول بالتفصيل في القرن العشرين

فيلم رسوم  1537المتحركة الروائية الطويلة الموجهة لألطفال خالل القرن العشرين التى وصل عدد األفالم فيها إلى 
ها أفالم الرسوم المتحركة هى) الخيال العلمى ، المغامرات ، الكوميديا ، ، فننجد أن الموضوعات التى عالجتمتحركة

الدراما ، البطوالت ، العادات اإلجتماعية ، التتاري  ، الثقافتة( وقتد دعمتت الباحثتة متا ستبق بأمثلتة متعتددة متن أفتالم 
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ابانية تليها اإلنجليزية ثم باقى الرسوم المتحركة ، ونجد أن من أكثر اللغات التى صدرت بها هذه األفالم هى اللغة الي
 م.1999  -م1990اللغات ، وأن من أكثر الفترات الزمنية التى صدرت بها أفالم رسوم متحركة هى الفترة من 

كما تناول هذا الفصل أيضا أستباب تقتدم صتناعة أفتالم الرستوم المتحركتة فتي التدول األجنبيتة وأستباب 
 لى هذه العقبات.ضعفها في الدول العربية وكيفية التغلب ع

 وختم الفصل بملخص ألهم ما عرض بهذا الفصل.

وقد خرجت الرسالة بعد العترض الكامتل ألفتالم الرستوم المتحركتة فتى القترن العشترين بمجموعتة متن 
النتائج الخاصة بتالجزء العملتى للرستالة متن حيتث اإلتجاهتات الموضتوعية واللغويتة والزمنيتة والجغرافيتة ، 

 بات التي تواجه صناعة أفالم الرسوم المتحركة في مصرو الوطن العربي .وحصر للعوائق والصعو

توصية لتحسين أوضاع أفالم الرسوم المتحركة فى مصر والتى تقدم معلومات  14وقد قدمت الرسالة 
إجتماعيتتة وثقافيتتة ولغويتتة وصتتحية هامتتة جتتدا لشتتريحة هامتتة متتن شتترائح المجتمتتع وهتتى جيتتل المستتتقبل 

 حضارة والعصور القادمة ، ولعل أهم هذه التوصيات :)األطفال( وبناه ال

  تقوم شركات إنتاج األفالم بإصدار قوائم ببليوجرافية دورية  إلنتاجها الفكرى لضمان عدم تكرار
 الموضوعات وتحقيق توازن بين الموضوعات وبعضها.

 لعربية من العمل على  إعداد أفالم وبرامج عربية  لألطفال تشارك فى تمويلها جميع الدول ا
خالل اتحاد إذاعات الدول العربية تحت رعاية جامعة الدول العربية تكون موجهة لجميع أطفال 

 الوطن العربي  لتقدم إنتاج عربي هادف يعكس الهوية العربية.
  ضرورة تضافر جهود المؤسسات الرسمية واألهلية واإلجتماعية في التوعية للدور السلبي لبعض

 ة المستوردة وتأثيرها على سلوكيات األطفال وإتجاهاتهم .أفالم الرسوم المتحرك
  إبتكار شخصيات كرتونية جديدة ألفالم الرسوم المتحركة تحمل الهوية العربية وتكون قدوة

 لألطفال. 

واود أن أختتم هذا العرض بأن هنتاك حتروب بتاردة ستالحها تكنولوجيتا العصتر بكتل وستائله المختلفتة 
اإلجتمتتاعى بكتتل أشتكالها وأنواعهتتا ومختلتتف التطبيقتتات علتتى الهواتتتف الذكيتتة  ستواء كانتتت وستتائل التواصتتل

واألفالم السينمائية ، وأفالم الرسوم المتحركة ونجد أن األخيرة والتى هى صتلب موضتوع الرستالة األخطتر 
علتتى اإلطتتالق بستتبب استتتهدافها شتتريحة هامتتة متتن البنتتاء المجتمعتتى وهتتى األطفتتال ممتتن يتتتم بنتتاء عقتتولهم 

ياتهم فى هذه المرحلة الهامة من حياتهم ، ليصبحوا قتادة المستتقبل ، فتإذا حرصتنا علتى الرقابتة علتى وشخص
هذا النوع متن أفتالم الرستوم المتحركتة وقمنتا بإستتبدالها بتأفالم عربيتة تراعتى عادتنتا وتقاليتدنا وديننتا افرنتا 

جعله يتبنى سياستة العنتف فتى مجتمعته بجيل واعى ال يتم قهره أو اللعب بأفكاره أوتوجيهه بطريقة سلبية أو 
 ، فمن أجل ذلك حرصت الرسالة على دراسة هذا النوع من مصادر المعلومات الغير تقليدية.   

 

 

  


