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   :ملخص البحث
لينا م يكن غريبًا عتمثل المواقع اإللكترونية فى وقتنا الحاضر عنصرا مهما للحصول على المعلومات ول  

قط. ونحن في مجتمع المعلومات الرقمي أن نجد أن أحد أهم رواد شبكة االنترنت يبلغ من العمر بضع سنوات ف
لشبكة احيث يعد األطفال اليوم زائر مهم فى عالم اإلنترنت وأصبح يلقى اهتماما بالغا من قبل القائمين على 

ية لكترونهم دون غيرهم. كما أن هناك أنواع مختلفة من المواقع اإلالعنكبوتية وأصبحت لهم مواقعهم التى تخاطب
ى فيا علخالموجهه إلى األطفال، فمنها الترفيهى والتثقيفى ومنها أيضا ماهو تعليمى وهناك ما هو دينى . وليس 

ا امأحد أن تلك المواقع أصبحت تمثل مصدرا مهما جدا لتكوين شخصية األطفال وتشكيل ثقافتهم ولعب دورا ه
مات ستحمل  في التأثير عليهم. ومن خالل دراسة استطالعية لتلك المواقع االلكترونية المقدمة لألطفال تبين أنها

 ة الفنطفال هويات غربية التنتمى للثقافه والتراث الفنى العربى والتشعره باهميتصميمية تغرس فى أذهان األ
ى مى الاالسالمى والحضارات العربية ، لذلك يجب أن تتجه الدراسات الى اضافة الهوية واالتجاه العربى االسال

عاة عدم مرافى وفى ضوء ماسبق فان مشكلة البحث تتمثل كل ماهو مقدم للطفل وربطهم بالثقافه العربية .
نية أسس ومعايير التصميم المالئمة لثقافة وميول األطفال العرب في تصميم بعض المواقع العربية اإللكترو 

 الموجهه إليهم، وعدم مالئمة العناصر التصميمية فيها لفئتهم العمرية ولثقافتنا الفنية اإلسالمية. 
  ت تعديالبية الموجه لألطفال، من خالل اجراء بعض التطوير احد المواقع اإللكترونية العر  ويهدف البحث إلى

ني اث الفعليه وتقديم نموذج بديل يراعى القواعد التصميمية المالئمة للطفل العربي والتي تعمل على أحياء التر 
 اإلسالمى .
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