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 دادإـع

 إـشراف

 
 أستاذ اإلذاعة والتليفزيون املساعد

 كلية اآلداب -اإلعما  بقسم 
 جامعة بنها

    مدرس اللغة العربية وآدابها     
 بقسم اإلعما  الرتبوى  

   ا جامعة بنه   -كلية الرتبية النوعية 

 مدرس الصحافة املدرسية بقسم اإلعما  الرتبوى
 معة بنهاجا -كلية الرتبية النوعية 

مدى تعرض األطفاا  لجالا ا األطفاا ا تالتعارف علاى يهدف البحث الحالى إلى التعرف على 
تكالل  التعارف علاى مادى مةااهجة ا أهم الجواد الثقافية التى يفضل الطفل متابعتها فاى مالا ا األطفاا 

ةنتجااى هاالا البحاث إلااى البحااو  الو اافية ت . الثقافيااة للطفاال الج ارى  تشاييل الهوةااةمالا ا األطفااا  فااى 
تالتعارف علاى دتم مالا ا ا التى تةاتهدف ت او تتحليال ع ااة األطفاا  بجالا ا األطفاا  الجطبوعاة

لالا اعتجاد هالا البحاث علاى مانهح الجةاى ا ع ماى . األطفا  فى تشييل الهوةة الثقافياة للطفال الج ارى 
تتكوناا  . ماااا الجف االة عااه الصاااهرد محاال الدما ااةالاالى يعااد ًهااداا علجياااا منصجاااا للح ااو  علااى الجعلو 

 ( تلجيااال تتلجيااالد ماااه ت ميااال الجااادامك ا ةتدالياااة الحيومياااة بال ااافوف  الرابااا ا400عيناااة الدما اااة ماااه  
مدم اة  –محافصاة القليويياة  مدم اة أةاو بيار ال ادين بشابلنالة تذلا  فاى ا الخامسا الةادك( ا ةتدالى

مدم اااة شااافين  –يجحافصاااة الشاااراية  مدم اااة علاااى مباااام  بال ااااا ةن ت ا البقاشااايه ا ةتدالياااة بيفااار شاااير(
تا ااتخدم  الباةثااة ا ااتجامد ا ااتبيام كااوداد مااه أدتاا ًجاا  البياناااا . خطاااا ا ةتداليااة بقطيفااة الع ة ةااة(

تأشاما نتالح البحث إلى امتفاع اراءد مال ا األطفاا  ةايه األطفاا  عيناة . تتم تطبيقه على أفراد العينة
تمااه ا %(81تم مالاا ا األطفااا  ب اافة دالجااة  أإذ ةلاان نةاابة الااليه يقاار ا %(85نةاابة ةل اا   الدما ااة ة

%(. تكشاااف  النتاااالح أيضااااا أم الجعلومااااا الثقافياااة 15تنهاااا  أتنةااابة ماااه   يقر ا %(4تنهاااا أةيانااااا  أيقر 
 كان  فى مقدمة الجعلوماا التى يحب األطفا  اراءتها فى مال ا األطفا .

  .مال ا األطفا  ا الهوةة الثقافية :الكلمات املفتاحية
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تعااد مرةلااة الطفولااة مااه أهاام الجراةاال العجرةااة فااى ةياااد الفاارد م ففااى هاال  الجرةلااة تنجااو 
علاى اكتةااا العدياد ماه الجهااماا  اا ادماا الطفل الجعرفياة تالحركياة تالفنياة تالثقافياة تةياوم ااادم 

 . ةناء الشخ ية تتحديد مةتقبلها لها خطومتها تأهجيتها فىتهل  الجرةلة ا فى ًجي  النواةى
ل الجةتقبل م فاألمة التى تبنى أطفالهاا تفان أهادافها تتطلعاتهاا هاى الف طفل اليوم هو ًم

ودهااا تتاااتحيم فاااى مةاااتقبلها فالطفاال هاااو اللبناااة األتلاااى لبنااااء . األمااة التاااى تةاااتطي  أم تحجاااى ًت
بل م فاااذا مااا أعااددنا  بالترييااة ا ًتجاعيااة ال ااحيحة إنةااام ال ااد الجتطااوم ت ااناعة اااادد الجةااتق

تتفرنا له ت الل إع مية تثقيفية ت خرنا لاه بعاا الالهاد ا ع ماى  نكاوم ااد أعاددنا ًاي ا اوةااا 
 .ماا على العطاء ا ةداعى الةليممثقفاا طجوةاا ااد

رتيه تالطفااال يولاااد مااا. فالطفاال كااااله مايااان  ااهل التشاااييل ت اااهل التااو ر بجاااا يااادتم ةولااه
ية تالثانية ت دد  قافية ةيث تبدأ الو دد الثقافية بالتكوم ما  ةادء امت اا  ا إةداهجا ت دد ةيولًو

مجااا يشاايل  قافااة األطفااا  ا الطفاال مااه الجالتجاا  لل ااة تاألفكااام تالعاااداا تأنجااا  الةاالو  األخاارى 
خاارةه فااى التااى تجثاال هاالا الكيااام مااه العنا اار التااى يشااتر  فيهااا الطفاال ماا  مالجاال األطفااا  اآ

فثقافااة الطفااال هااى أ ااااك . (2008ا الجالجوعااة أت الالجاعاااة أت الجالتجاا   هاااادى نعجااام الهيتاااى
بالجةاتقبل  اا  قافة الجةتقبل تتريية األطفا   ناعة للجةاتقبلم فا هتجاام ةثقافاة الطفال يعاد اهتجاما

 .لج محه اا تم ج
الثقافيااة مثلجااا  ةيتةااب الطفاال الهوةااة الثقافيااة مااه الجالتجاا  مااه خاا   مالجاال األعجااا ت 
الثقافةم تإذا كام الجالتج  ينصر إلى الطفل على أنه الحاضر تالجةتقبل م فجاه الطبيعاى ييتةب 

أم ي ااارك الجالتجااا  فياااه ايجاااه تهوةتاااه الثقافياااة منااال ال  رتةةااااعد  علاااى تشاااييل تتنجياااة تعياااه 
 ات ااادية ةيااث يشاايل ةناااء الهوةااة الثقافيااة للطفاال ةالاار األ اااك فااى عجليااة التنجيااة اا الثقااافى

 . تا ًتجاعية تالةيا ية للجالتجعاا التى تنشد الرفاهية تالتقدم لجةتقبل أةنالها
تهى نتاج لكل التالاما التى مارا ا فالهوةة الثقافية هى الثقافة الجعبرد عه هوةة أمة ما

تهى التجة  بالترا  الحضاامى تالخ و اية الثقافياة التاى ا ةها هل  األمة عبر القرتم الجختلفة
كجااا أنهااا ااةلااة للتطااوم تالتالاادد ماا  ا ةتفاااا بخ ال ااها الثاةتااة التااى ا جياا  شااعب عااه  ياار ت

 . (2011ا تحددا بفعل التامةخ تالل ة تالقيم تالديه   ةنب على
فتتجثل الهوةة الثقافية للطفل فى مالجوعة الةجاا الثقافية تال فاا الخا ة التى تالعل 

ر تفقاااا للةاالو  تالعاااداا تالقاايم تالخبااراا تالتاارا  الطفاال يشااعر ةلاتااه تةختلااو مااه مالتجاا  آخاا
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تتبعااااااا للصااااارتف ا ات اااااادية تالةيا اااااية تالتامةخياااااة تا ًتجاعياااااة ا تالتقالياااااد تالقاااااوانيه تاألفكاااااام
ية التى ي  .جر ةها الطفل تةعيشها فى مالتجعهتالةييولًو

إلاى نجا  تما مه ش  أم تشييل الهوةة الثقافياة تالجحافصاة عليهاا ماه محاات ا التحاو  
ا عاا م  تخا ااة مالاا ا  عااالجى موةااد أ اابى ضاارتمد ملحااة تمةااهولية تقااوم ةهااا كافااة ت ااالل

 .األطفا 
ةياااث أنهاااا أداد  قافياااة ا فتحتااال مالااا ا األطفاااا  مياناااة هاماااة ماااه ةااايه ت اااالل ا عااا م

ا تتقاوم ةنقال ت ارك القايم تالجباادىء تالةالوكياا تتادعجها إيالاةيااا ت البياا ا تتريوةة يجلكها الطفل
كجا أنها تشيل الطفل باألفكاام تالقايم تالفضاالل التاى تاكادها تتقنعاه ةهاا ماه خا   موضاوعاتها 

 الشيقة الاللابة.
تمااه الج ةاا  أم م اار شااهدا فااى اآتنااة األخياارد ت يااراا  قافيااة ت يا ااية تاًتجاعيااة 

اا التااى أدا هاال  الت يااراا إلااى ت يياار العديااد مااه الجفاااهيم تا تالاهاا 2013يونيااو  30بعااد  ااومد 
 .تما خة تمةتقرد خ   عقود طوةلةكان   اةتة 

با ضافة إلى أم العالم ا   مى يواًاه تحادياا كبيارد فاى مختلاو الجالاا ا الةيا اية 
تا ًتجاعيااة تا ات ااادية   اايجا تلاا  التحاادياا التااى تجااس هوةتااه الثقافيااة تالحضااامةة تتحااات  

الااالى يتعااارض لاااه الطفااال عبااار أًهااا د الثقاااافى الت رةاااب خااارل الهوةاااة الثقافياااة للطفااال ماااه خااا   
ياة متقدماة . ا ع م التى ينح ر اهتجامها فى ا  امد تالتو ير لجاا تتاوفر لهاا ماه أ االيب تكنولًو
ا تالت رةب الثقافى يهدف إلاى طجاس معاالم الحيااد الدينياة تالثقافياة للجالتجعااا ا  ا مية ت يرهاا

 . تإًبام هل  الجالتجعاا على تقليد ال را
اب علينااا توةياد الالهااود تعجال ا ااتراتيالية شااملة تومااو ماه خ لهااا ًجياا   تماه هنااا ًت
الالهود الثقافية تا ع مية تالتريوةة الجةهولة عه  قافة الطفل التى تنطلان ماه عقيادد هال  األماة 

 . التى تهدف إلى ةناء الجواطه ال الى تتح يه الطفل الجةلم ضد ال  ت الثقافى
فية باع م الطفولة ةيث أم لإلع م تميفة  قافية إلى ًانب الوميفاة فترتب  الهوةة الثقا
ةيااث أم إعاا م الطفولااة إذ يالةااد الجضااجوم الثقااافى تةنقلااه عباار ا ا خبامةااة تالوميفااة الترفيهيااة

انواته الجختلفة إلى األطفا  مه خ   نشر  ًواا  قافياا مه ةولهم. تهلا ياكد ضرتمد الالجا  ةايه 
تماه . األطفاا  أكثار إ جااماا تإيالاةياةةتى تكوم ت الل ا ع م تخا ة مالا ا  الثقافة تا ع م

 . هنا نرى أهجية دما ة دتم مال ا األطفا  فى تشييل الهوةة الثقافية للطفل الج رى 
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 ا تيعد األطفا  فى م ر الثرتد الحقيقية تأهم عن ر لتحقين مةتقبل أفضل للفرد تالجالتج 
طفل اليوم إنةام له ًجي  ف. هم  انعوا ةضاماا األمم تةجاتها الليه يحجوها مه كل عاد تياغ

 الحقول التى أارتها األديام الةجاتةة تمه ةقه اكةابه " هوةة " مةتجدد مه  قافته.
ةيث تنتشر مصاهر الت رةب ا تهنا  ما يهدد الكيام الثقافى الج رى بعرااته تأ الته

ًراء ما يتعرض له مالتجعنا الج رى مه مصاهر عديدد لل  ت الثقافى تتتجثل ةيه األطفا  مه 
ا فى العديد مه الجواد ا ع مية تمصاهر الحياد الجعيشية مه موكل تملبس تمصاهر فكرةة

 .اا ا ًتجاعية ةيه أعضاء الجالتج تكلل  نوعية الع ا
م الثقافى األ ا ى تمه الج ة  أم ال  ت الثقافى إذ يهدف إلى طجس معالم الكيا

للجالتج  أى ذاتيته تهوةته فام ذل  يتم باضعاف القيم األ ا ية التى تعد أكثر العنا ر الثقافية 
ثقافى فى مواًهه أى الجتو لة فى الكيام الثقافى األ ا ى تتعد معبراا عه تفرد  تإ تق له ال

على مواًهة ا خترال . كل ذل  يفرض تبنى ا تراتيالية  قافية فاعلة اادمد   ت يتعرض له
الثقافى مه خ    ومد  قافية شاملة تمتعددد الجراةل تةتهدف إعادد ةناء الترا  الثقافى العريى 
خلها مه الداخل ألم أية محات ا ًادد لتالديد الثقافة العريية   يجيه أم تتم إ  مه دا

 .(1997 عواطو عبد الرةجها 
ا ةيث أنها تقدم له الجواد لثقافة الطفل ت يلة ات ا  ضرتمةةتتعد مال ا األطفا  

ا كجا أم األطفا  ى اراءتها ألم  جنها  هيد نةبياا الثقافية تالترفيهية فض ا عه إابا  األطفا  عل
با ضافة إلى أم مال ا األطفا  تعد ا م ةها موضوعاا متنوعة ت وم ًلابةيناللةوم إليها أل
تنجية الجشامكة  نا توتى أهجية مال ا األطفا  فى. تمه هالتى يتعايشوم معها  ديقتهم تييهتهم

 : مشيلة الدما ة فى التةاؤ  التالىا للل  يجيه أم ت اغ تشييل الهوةة الثقافية للطفلالثقافية ت 
  للطفل المصرى ؟  بتنمية المشاركة الثقافيةمجالت األطفال  دورما 

 

  ا األطفا  مه عدمه ؟ ما مدى تعرض األطفا  لجال -1
 ما الجوضوعاا التى يفضل األطفا  اراءتها فى مال ا األطفا ؟  -2
 ما مدى فهم األطفا  لجضجوم الجال ا الجقدمة لهم تا تفادتهم منها ؟  -3
 للطفل الج رى ؟   تنجية الجشامكة الثقافيةما مدى مةاهجة مال ا األطفا  فى  -4
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يل الهوةااة هاادف هاال  الدما ااة بشاايل أ ا ااى إلااى التعاارف علااى دتم مالاا ا األطفااا  فااى تشاايت
 :عدد أهداف فرعية تتجثل فيجا يلىا تةنبثن مه هلا الهدف الرليةى الثقافية للطفل الج رى 

 . التعرف على مدى تعرض األطفا  لجال ا األطفا  مه عدمه -1
 اراءتها فى مال ا األطفا . التعرف على الجوضوعاا التى يفضل األطفا  -2
 . التعرف على مدى فهم األطفا  لجضجوم الجال ا الجقدمة لهم تا تفادتهم منها -3
 . الثقافية للطفل الج رى  تنجية الجشامكةالتعرف على مدى مةاهجة مال ا األطفا  فى  -4

 

 : التالى أهمهالنحو تتمثل أهمية هذه الدراسة فى عدة جوانب على ا
  يتلقاى األطفاا  تكتةب الدما ة أهجيتها مه الو يلة تهى مال ا األطفا  فهاى ت ايلة هاماة

نفةاااية بجاااا فيهاااا ا متااااع ا تكااالل  يشاااب  الطفااال ماااه خ لهاااا ةاًاتاااه الماااه خ لهاااا الثقافاااة
 .تالترفيها تتفتى أمامه أةواا العالم

  تنجيااااة ااااا  لجالاااا ا األطفااااا  فااااى تكتةااااب الدما ااااة أهجيتهااااا فااااى التعاااارف علااااى الاااادتم الجتو
 .الثقافية للطفل الج رى  الجشامكة

 الهوةاااة الثقافياااة ةياااث أم الجشاااامكة الثقافياااة ت تهاااو  اا مهجااا اا أم هااال  الدما اااة تتناااات  موضاااوع
الهوةاااة الثقافياااة تعتبااار مكيااا د مهجاااة للفااارد تالجالتجااا  تالشاااعوا للحفااااا علاااى ذاتياااتهم تإ بااااا 

 أفراد أى مالتج  آخر تألى شعب آخر. هوةتهم لتكوم مختلفة تم ايرد لبااى

 جااايه الجهتجااايه بشاااهوم الطفااال يجياااه أم تةااااعد نتاااالح الدما اااة الدما اااة الحالياااة اآبااااء تالجعل
 .الج رى 

  م مه خ   تقييم الدتم اللى على تحرةر مال ا األطفا  الج رةةاد تفيد الدما ة القالجيه
 . طفل الج رى الثقافية لل تنجية الجشامكةتلعبه مال ا األطفا  فى 

 

 :ل حدود الدراسة الحالية فيما يلىوتتمث
 تقت رالدما ااااة علااااى عينااااة مااااه األطفااااا  فااااى الجاااادامك ا ةتداليااااة  :الحدددددود الجيرافيددددة

 . حافصة القليويية تمحافصة الشرايةالحيومية بج
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 رةلااااة ا ةتداليااااة تتجثاااال الحاااادتد البشاااارةة فااااى الدما ااااة فااااى ت مياااال الج :الحدددددود الةشددددر ة
 انة (  12 -9الةادك ( ا ةتادالى ماه  اه    –الخامس  –بال فوف الث     الراب  

 . مه اللكوم تا نا  ت اللى تنطبن عليهم موا فاا عينة الدما ة الجيدانية
 تتجثال الحادتد الجوضاوعية لهال  الدما اة فاى معرفاة ع ااة مالا ا : الحدود الموضوعية

 . يل الهوةة الثقافية للطفل الج رى األطفا  الجطبوعة ةتشي

  طبقاا  الدما ااة علااى عينااة الت مياال فااى مرةلااة الطفولااة الجتااوخرد فااى  :الحدددود الامانيددة
 2016/2017الف ل الدما ى الثانى 

 

 :  الــمات األطفــــــجم
ياًاا الطفل تتريطه ( بونها ت ال   قافية إ رالية توافن اةت1996يعرفها ةةه شحاتة  

ا تكلهاااا ماااواد ياااة تت ااارك فياااه القااايم الجر اااوا فيهااااباألةااادا  الالامةاااة الج ااارةة تالقومياااة تالعالج
قافة الشالعة تتو   دالارد مطبوعة تم ومد مشواة للطفل تتةهم فى تكوةه شخ يته تت تد  بالث

  .هو ناف  تمفيدا تتالعله يقضى أتااا الفراغ فيجا معامفها تتثرى خبراته تتالعله إيالاةياا 
 ا تفان مراةالا الجالا ا الجيتوياة خ ي ااا للطفال( بونه2007تةعرفها محجد عليواا  

بعاااا ال تاياااا تالجوضاااوعاا  ا تااااد يشاااتر  الطفااال فاااى كتاباااةتةحرمهاااا الكبااااما عجااار  الجختلفاااة
ااه عااام مااه إنتاااج الكبااام ا تماا  ذلاا  تصاال ماللااةال ا يرد هااة مااه الكبااام م أى أنهااا الطفاال ةًو مًو
 . ل  اما ةهدف تحقين أهداف تريوةة خا ةإلى ا

مطبااوع  قااافى تإع مااى تتريااوى تترفيهااى ي اادم الباةثااة مالاا ا األطفااا  بونهااا  تتعاارف
تحتاوى علاى مضااميه مختلفاة تتةااهم مةااهجة فعالاة فاى نقال ت ارك ا فى فتراا  منية منتصجة

ت تنجياة ذتااه النقادى الجبادىء تالقايم تمعاايير الةالو  الةاامية كجاا تةااهم فاى تكاوةه شخ ايته 
 . تالفنى تتكوةه عاداا تتقاليد تمعلوماا تأفكام تا ًابة على الكثير مه تةاؤ ا األطفا 

 :  ةــــافيــة الثقـــويــــاهل
الةااااجاا الخا ااااة التااااى تالعاااال الهوةااااة الثقافيااااة بونهااااا ( 2006تةعاااارف ماااااهر الضااااب   

تالتامةخية رتف ا ات ادية تالةيا ية الجركب الثقافى يختلو مه مالتج  آخرا تإنها مالجل الص
ا تتشايل نصارد أ احابه إلاى عطى لهلا الجركب الثقاافى خ و ايتها التى تتا ًتجاعية تالنفةية
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ا تلكاااااه نعناااااى تقواااااا  أت يعناااااى ا نفتاااااا  تالااااالتياما دتم أم يعناااااى ذلااااا  ا ن ااااا ل أت الاآخااااار
ما  مةاتالداا الع ار تالخا ل  الخ و ية القاةلة دالجاا لتطوةر نفةها مه خ   تفاعلها الحاى

  لهاااا خ و ااايتها ا   توخااال فيهاااا ةااال توخااال تتعطاااى فاااى تفاعااال مثجااار يحفااافاااى ع ااااة ًدلياااة
 .تةحجيها مه الجوا
( بونهااااا تلاااا  الرمااااو  الثقافيااااة كالعن اااار Jonathan Friedman  1989تةعرفهااااا  

ضاامةة الجشاتركة تالالنس تالعارل تاللاوم تالل اة تالتعبيار الجشاتر  عاه مالجوعاة ماه العااداا الح
 تاألهداف تالجعتقداا تالثقافة األ يلة تالتوا ل التامةخى الجةتجر التى تجي  أمة عه  يرها.

تتعرف الباةثة الهوةة الثقافية بونها مالجوعة مه الجعتقداا تالةلوكياا تالقيم تاألعراف 
  ةهاا مالتجا  ماا تالتاى يتجياا تالقيم تا ةداعاا تالتعبيراا تالتطلعاا لشخص ماا أت مالجوعاة ماا

تتنفرد ةها الشخ ية العريية تتجتلكهاا الالجاعاة البشارةة ا تبعاا لخ و ياته التامةخية تالحضامةة
تالتى تالعال للشخ اية القومياة تالوطنياة طابعااا تتجيا  باه عاه الشخ اياا ا تتجي ها عه  يرها 

د  تبعااااا للت ياااراا تلكنهاااا تتطاااوم تتتالااادا كجاااا أم الهوةاااة الثقافياااة ليةااا  ًامااادد ت  اةتاااةا األخااارى 
 . تالتطوماا التى تحد  فى الجالتج  تفى العالم

 طام النصرى : يةتعرض الجحوم األت  اما ة الحالية    ة محاتم أ ا يةتتنات  الد
ث يةتعرض ا تالجحوم الثالالثانى فيةتعرض إًراءاا الدما ة ا أما الجحومتالدما اا الجرتبطة

 ا تذل  على النحو التالى :لح الدما ة تتفةيرهانتا

 احملور األول : اإلطار النظرى والدراسات املرتبطة :
 ال ــــــالت األطفــــــمج

عااا م عاماااة تا عااا م الترياااوى تحتاال مالااا ا األطفاااا  مياناااة مهجاااة ماااه ةاايه ت اااالل ا 
القايم تالجباادىء تالةالوكياا  ا تهى تقوم ةنقل ت اركلم باعتبامها أداد  قافية تتريوةة للطفخا ة

اللاباااةا كجاااا تةاااهم فاااى إطااا ل تتاادعجها إيالاةيااااا أت ااالبياا لدياااه ماااه خااا   موضااوعاتها الشااايقة تال
ا فااااى شااااتى مالااااا ا العلااااوم ا تتجااااد  بجختلااااو أنااااواع الجعلوماااااخيالااااها تتو ااااي  مدامكااااه تآفااااااه

ضافة إلى أنها تلعب دتماا ا با ا  ما يحيجه مه اوانيها مجا يعينه على فهم الواا  تإدم تالجعامف
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ا تتاادعيم اللاتيااة الثقافيااة تالقوميااة لديااه ةتااى   الطفاال تنقاال التاارا  الثقااافى إليااه فعااا ا فااى تثقيااو
 .ى فرةةة لجحات ا ال  ت الثقافىي ب

تيلل  تتضى أهجية مال ا األطفا  تأدتامها الجتعددد فى تنجياة الطفال عقليااا تاًتجاعيااا 
ياااها تإ ألن عااااداا تنقااال اااايم تمعلومااااا  ا تتكاااوةهعااا ما تإانااااعا تتنجياااة الااالتل الرفيااا هااا أداد تًو

ا كجااا أنهااا تاليااب عااه كثياار مااه أ ااهلة الطفاال تتةااعى إلااى إشااباع خيا تااه تتنجيااة ميولااه تأفكااام
 . (2009ا القرالية   شيجاء ةلود

ا تهاااى ىم فهاااى ًااا ء ةياااوى ماااه أدا األطفاااا فجالااا ا األطفاااا  مهجاااة فاااى تاتناااا الحاااال
نشاااهة تالتريياااة تالترفياااة عاااه ا تهاااى ت ااايلة للته ت اااالل التنشاااهة الجتكاملاااة للطفااالهجاااة مااات ااايلة م
هااااة للطفاااال بخ ال ااااه الجختلفااااة ت اااافاته الطفاااال ا كجااااا أنهااااا ت اااايلة ات ااااا  تإعاااا م مهجااااة مًو

 . (2010ا الجتنوعة  إ جاعيل عبد الكافى

 ال:ـــة األطفـــافـــثق

تهاى التاى تجهاد لجاا بعادها ماه ا ا نةااممرةلة الطفولة مرةلاة أ ا اية تهاماة فاى ةيااد 
. كجااا إنهااا نقطااة ا نطاا ل فااى ةناااء ًياال اااوى تمكياا د أ ا ااية للتنجيااة البشاارةة الجنشااوددا مراةاال

تتعااد مرةلااة الطفولااة مرةلااة نجوةت ااو ةهااا األطفااا  بخ ااالص  قافيااة تعاااداا تتقاليااد تشااريوها 
الطفل تتتبلوم معالجها  شيل شخ يةمه مالتجعهم  اتهى مرةلة  رك للقيم تللجعاييرا تفيها تت

 . األ ا ية
كجا تعتبر مرةلة الطفولة هى الةانواا اللهبياة التاى يالاب أم تةاتثجر ليضاجه الجالتجا  

تهلا يتطلب تثقيو األطفا  تتاوفير ا أا ى ا تفادد مجينة لهلا الكن  الجينوم مه ةياد ا نةام
إكارام متكاام ا فاى ًجيا  ًواناب شخ ايته  الرعاياة الجتكاملاة لهام تالتاى تضاجه لهام نجاواا شاام ا 

 (.2010ا أةجد فااد ا هوانى
ياا تالل اة تاألةياام  تم  أم الثقافة تتولو ماه القايم تاألفكاام تطارل التعبيار تاألياديولًو

ماداماا  لهاام مااه ا العامااة م إ  أنهااا مااه ًانااب آخاار تحتضااه  قافاااا فرعيااة منهااا  قافااة األطفااا 
ةياث إم لططفاا  اايجهم تأفكاامهم تطارل تعبيارهم ا هاو  االد ةيانهم الجعنوةاا تأنجا  الةالو  ماا

تل تهم تميولهم تمعاييرهم تألعاةهم تلهم أيضاا أ اليب ةركياة أت مم ةاة أت ات االية أت عقلياة أت 
 (. 2008عاطفية  هادى الهيتى ا
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دد تذل  ألم كل مالتج  يعجل فى العاا ت قافة األطفا  ترتب  ةثقافة الجالتج  ةريا  متيه
لكااه األطفااا  فااى كاال ًياال   يجت ااوم  ياار ًوانااب محااددد مااه ا علااى نقاال  قافتااه إلااى األطفااا 

إذ يجيه القو  أم ا تةضيفوم إلى البعا اآخرا إضافة إلى أنهم يحومتم فيهاا  قافة مالتجعهم
كجااااا أم الجالتجاااا    يةااااتطي  أم يةاااايطر علااااى ا األطفااااا  يجت ااااوم الثقافااااة بطاااارةقتهم الخا ااااة

قااافى الاالى يلتقطااه األطفااا  ألم األطفااا  يجت ااوم كثيااراا مااه الجعااانى بشاايل  ياار الجضااجوم الث
 (.1988ا مق ود مه ابل الكبام  هادى الهيتى

ت قافة األطفاا  تختلاو ماه مالتجا  آخار تبعااا  طاام الثقافاة العاماة تماا يتبا  ذلا  ماه ت االل 
لكبياارد لثقافاة الجالتجا  فااى الج ماى ا. تتصهار فااى  قافاة األطفاا  ليب فاى ا ت اا  الثقااافى باألطفاا تأ اا
 .  ا فالجالتج  اللى يولى أهجية كبيرد لقيجة معينة تصهر فى العادد فى  قافة األطفا العادد

 : الهوية الثقافية لألطفال

مثلجا تنطوى الثقافة العامة على هوةة فام  قافة األطفا  تنطوى هى األخرى على هوةة 
ا تةشااجل ا األطفااا  فااى الجالتجعاااا الجختلفااةعااه  ااالر  قافاااتتجثاال فيجااا تنفاارد بااه هاال  الثقافااة 

. تماه هناا أميااه ثقافااا العاماة فاى الجالتجاا  الواةاداألمار تفردهاا أيضااا عاه الثقافاااا األخارى تال
اااود هوةاااة  قافيااا ماااه الجفااارداا  ا تذلااا  عناااد تجيااا  هااال  الثقافاااة بعاااددة لططفاااا  العاااراالالااا م ةًو

ثقافيااة هااى هوةااة أى شخ ااية تتفاارد فااى ًوانااب  قافيااة ا ألم الخ و ااية الالجعنوةااة تالةاالوكية
 (.2008ا  هادى الهيتى

 تشكيل الهوية الثقافية للطفل :

إم ا هتجام ةتشييل الهوةة الثقافية للطفل ينطلن مه مبدأ أم الهوةة الثقافية هى الجدخل 
. أمتاه الراهنااةاأل ا اى لتحقيان التنجياة البشارةة ماه خا   تكاوةه ا نةاام الجاناتح الاواعى لقضاايا 

كجا يشيل ةناء الهوةاة الثقافياة للطفال ةالار األ ااك فاى عجلياة التنجياة ا ات اادية تا ًتجاعياة 
 . تالةيا ية للجالتجعاا التى تانشد الرفاهية تالتقدم تا  دهام لجةتقبل أةنالها

ا نهار الجتعددد الجتشابية فيجا ةيمه خلي  مه الصواها فتتشيل هوةة الطفل العريى  قافياا 
حاددد الجعاالم تمعرتفاة لادى تم م أم هال  األ اباا تبادت ماه الخاامج م. تالجعقدد التو ير تاألنجا 

م فام الطفل ال  ير اللى يتةم ةبةاطة تتلقالية يالد نفةاه محاطااا بالعدياد ماه الج اادم الالجي 
 ايرتمد هاا ًجيعااا فاى ةالاة . تأهام ماا فاى األ اباا أنتا ر فى هوةتاه تتةااعد علاى تشاييلهالتى 
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ىةقيقية ا ا تت ير دالم مجا يعيس أم الهوةة الثقافية للطفل تبادت  اةتاة لكنهاا تتحار  بشايل تجاًو
 (.2001ا تتت ير فى أعجااها بةرعة  ير مولوفة عه الصاهر اللى يبدت  اةتاا  محجود اا م

 دور مجالت األطفال فى تشكيل الهوية الثقافية لألطفال : 

لتعلاااايم تتثقيااااو الطفاااال ةيااااث أنهااااا تقاااادم لااااه الجعااااامف تتعااااد مالاااا ا األطفااااا  ت اااايلة 
كجاا أنهاا تعجال ا تالجعلوماا الجختلفة فى شتى مالا ا الجعرفة بطرةقاة مباشارد أت  يار مباشارد 

كجا أنهاا ا تتعجل أيضاا على  يا ة ا تالاهاا ا يالاةية لديه. على تنجية مهاماته تإ راء خبراته
كجاا أنهاا . ى تتجاشاى ما  الع ار بطارل شايقة تأشايا  بةايطةت تد  بالقيم تالحقالن تالجفاهيم الت

تمال ا األطفا  ارةبة ماه طبيعاة الطفال . أيضاا تعجل على إمتاع الطفل تتةليته بطرةقة هادفة
باعتبااامأم تفكياار الطفاال يعااد تفكيااراا ب اارةاا تياعتبااام مالاا ا األطفااا  أداد تاليااد الرمااو  الب اارةة 

ماللاااة بجالااا ا األطفاااا  بجرةلاااة معااايه ماااه مراةااال  (.  تتخاااتص كااال2002ا  شاااعيب ال باشاااى
تذلاا  ألم الاالى . تلاايس هنااا  ماللااة يجيااه أم تنا ااب مرةلااة الطفولااة بالجياا  مراةلهاااا الطفولااة

  .ي لى لجرةلة الطفولة الجتوخرد  ي لى لجرةلة الطفولة الجبيرد تهيلا
 و مجالت األطفال تعمل على تشكيل الهوية الثقافية لألطفال من خالل :

 . عالالة مال ا األطفا  لجوضوعاا ذاا طاب  اومى عريىم -1

 . أم تنشر مال ا األطفا  موضوعاا تبيه مقوماا تطننا العريى -2
تحرةاار موضااوعاا مختلفااة تمتنوعااة  تتعاارض لجختلااو ًوانااب الحضااامد تالثقافااة تالتاارا    -3

 .يتعرف الطفل على عصجة هلا الترا ةتى ا تفى الفه تاألدا تالعلما الج رى 
الرماااو  العريياااة العصيجاااة ماااه خااا   ا اااتخدام الق اااص تال اااوم الجختلفاااة با اااتخدام  تقاااديم -4

 . أشيا  الكتابة ال حفية الجختلفة الجنا بة لططفا 

أم تنشاار مالاا ا األطفااا  أةاار  الشخ ااياا التامةخيااة فااى الجالتجاا  أمثااا  م ااطفى كاماال  -5
 . ت عد   لو  تعجر ميرم  ةتى ي ةد مه ت ء تانتجاء األطفا 

علااى أم ييااوم ذلاا  ةوا ااطة ل ااة عرييااة مبةااطة ا إةاارا  عصجااة الحضااامد الج اارةة القديجااة  -6
 مه الةهل على الطفل أم يفهجها تةتفاعل معها.

أم تهاتم مالا ا األطفااا  ةتوعياة األطفااا  ماه مخاااطر القايم ال رييااة تماا تاللبااه ماه أضاارام  -7
 . ألم ذل  يا ر على هوةتهم

 . رف الدينىتعرةف األطفا  بجخاطر العنو تالتط -8
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 األطفاا  نفاوك فاى ا  ا مية التقالياد  رك على تعجل ا ص األطفا  مال ا تنشر أم -9
 . الخطو مه تع جهم التقاليد هل  ألم

 ياتعلم ةتاى تخلفالاه ت الم علياه هللا  الى الر و   حابة مه الحةنة القدتد تقديم ضرتمد -10
 . ا   م تعاليم منهم األطفا 

 . ا ةتفا ا الدينية  تا ًتجاعية تالتامةخية الجختلفة رةنش األطفا  مال ا تهتم أم -11

 ةتى منا بة بطرةقة الجشي ا هل  ةل على تالعجل البلد مشي ا األطفا  مال ا تقدم -12
 . ةلد  مشي ا ةل فى الجنا بة الطرةقة منها األطفا  يتعلم

 تأ ااااجاء الالجهومةااااة ملاااايس ا اااام  الااااوطه عااااه معلوماااااا األطفااااا  مالاااا ا نشاااار ضاااارتمد -13
 . الجحافصيه ت يرها ( ةتى تتكوم لدى األطفا  خلفية  يا ية مبةطة عه تطنهم

م اااد تتحليااال تتفةاااير خ اااالص ت اااجاا ( إلاااى 2010   اااحر  ااا مةهااادف  دما اااة 
 12الخطاااا ال ااحفى إ اء اضااايا العولجااة تالهوةااة الثقافيااة فااى ال ااحو العرييااة فااى الفتاارد مااه 

اتتنتجاااااى هااااال  الدما اااااة إلاااااى الدما ااااااا الو ااااافية   2006ديةاااااجبر  31ةتاااااى  2001 ااااابتجبر 
 تكااام ماه أهاام  نتااالح الدما ااةا تتاام ا ااتخدام الجانهح الجقااامم تماانهح الجةاى ا ع مااىا التحليلياة

اااءا  ااحيفة األهاارام كااوكثر ا تفاااتا اهتجااام  ااحو الدما ااة بقضااايا العولجااة تالهوةااة الثقافيااة ًت
%( 60.9ةيااث  ااالل  نةاابة ةل اا   ا بقضااايا العولجااة تالهوةااة الثقافيااة  ااحو الدما ااة اهتجاماااا 
%(  ام 21.1يليها بفامل كبير  احيفة الحيااد ةياث  االل  نةابة ةل ا   ا مه إًجالى ما نشرته

  %(18ماللة العريى ةنةبة ةل    
( إلى ت و تتحليل تتفةير أ س فاه التحرةار فاى 2006هدف  دما ة عفاف الخيا   

 تع اتهااا بجراةاال الطفولااة ا الج اارةة بااالتطبين علااى ماللتااى عاا ء الااديه تيلباالمالاا ا األطفااا  
تا ااااتخدم  ماااانهح الجةااااى ا ع مااااى ا ما ااااة إلااااى الدما اااااا الو اااافيةدهاااال  الالعجرةااااةا تتنتجااااى 

 ا تا ااتخدم  أداد تحلياال الجضااجوم لالجاا  البيانااااا كجااا اعتجاادا علااى الجاانهح الجقااامم ا بالعينااة
 ااة أم  ًاااءا مةاااةة فااه التقرةاار  ال ااحفى فااى الجرتبااة الثانيااة فااى تكااام مااه أهاام نتااالح الدما
   فاااى الجرتباااة الثالثاااة فاااى ماللاااة   ةلبااال ةنةااابة  %ا ةينجاااا ًااااءا 20.7ماللاااة عااا ء الاااديه ةنةااابة 

اءا مةاةة فه التحقين ال حفى فى، 10.2% ةنةبة  الديه  الجرتبة الثالثة فى ماللة ع ء  ًت
 . %2لثامنة فى ماللة ةلبل ةنةبة ةينجا ًاءا فى الجرتبة اا 7.01%
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( البحث فى فى موضوعاا الل اة تالهوةاة Demmer William  2002هدف  دما ة 
عااوم بالاالتمهم إلااى األمرةيااام األ االييه ا تالثقافااة تتجثلاا  عينااة الدما ااة فااى األطفااا  الااليه يًر

لجفاار  تالااا  تتو اال  نتااالح الدما ااة إلااى إةةاااك هااا ء األطفااا  بااالخطر اا  الهنااود األمرةيااام(
تكلل  عدم إابالهم علاى تعلام ل اة ت قافاة ا كل مه يتعرض لثقافتهم أت ل تهم أت هوةتهم األ لية

ت أت اا  الدما ااة بضاارتمد . الجالتجاا  الالديااد مألنهاام ةاالل  يفقاادتم تاادمةالياا مااا يااريطهم بالجاضااى
ا ل ااة الالديااددتفهاام الجعلجاايه تخا ااة معلجااى الل ااة ا ناللي ةااة شااعوم هااا ء األطفااا  تالااا  تعلاام ال
تأخيااراا ضاارتمد ا تتوكياادهم لهااا ء األطفااا  با ااتجرام أم تعلجهاام لإلناللي ةااة   يهاادد ل ااتهم القديجااة

 .على مفرداا  قافتهم تالتجة  ةهاالتوكيد 
( إلى تحليال الوعااء الثقاافى العاام الالى تقدماه Mary J. Marke  1991هدف  دما ة 

اد مرشااد للجتخ ااص فااى ت ااالل إعاا م الجيتبااة فااى دتمةاااا األطفااا  األمرةييااة  تا ااتهدف  إيالاا
تاااد طااوما هاال  الدما ااة . اختياام الاادتمةاا التااى تحقاان أهاداف الثقافااة العامااة الجدم ااية تاواعادها

مقيا ااااا للج ةصاااة تا اااتخدمته فاااى تحليااال الجعالالاااة الجقدماااة لططفاااا  تالراشاااديه ماااه مالجوعااااا 
نةااية مختلفااة فااى   -10ة شااهيرد فااى الجرةلااة العجرةااة مااه  ( ماللااة أطفااا  أمرةيياا15عرايااة ًت

تاشاااتجل  الدما اااة علاااى    اااة أًااا اء تهاااى اختياااام محااارم لكااال تاةااادد ماااه الجالااا ا .  ااانة(12
تاام ا ت ااا  بااه ت ااااله عجااا إذا كااام للجاللااة  يا ااة تحرةرةااة أت لالنااة م ااجية لجعالالااة ا الجختااامد

ت ا اتخدم  . اا منشاومدأت إع ناا أت توضايحااا الجقا ا الخا ة بالجالجوعاا   يرد الةه
كجاا ا اتخدم  بطاااة الج ةصاة لتحليال  ا   اضاايا مختاامد . الدما ة أداد تقييم م ججة تمقنناة

أ بتاا  الدما ااة أم معصااام . م فاااى كاال تاةاادد مااه هااال  الجالاا ا1990عشااوالياا نشاارا فااى عااام 
بااالر م مااه أم ا هااامالا ا األطفااا  موضاا  الدما ااة تقاادم تعياااا  قافيااا عاماااا فااى تعليجاتهااا تإع نات

تأنااه ا الجقااا ا الخا ااة بجالجوعااة األطفااا  ال اا ام تالراشااديه لاام تكااه مجثلااة لجالتجاا  الدما ااة
تلكااه هنااا  ا تأم ال ااوم النجطيااة نااادمدا تخا ااة فااى التعليجااااا مااا ا  هنااا  مياال نحااو التاادليل

لقاااوى مياال أكثااار يصهااار فاااى  اااوم الهناااود األماارةيييه تالعااارتض الخا اااة باااال نوج مثااال  عباااى ا
 . تنالوم الكوميديا

 احملور الثانى : إجراءات الدراسة :

األطفاااا  تنتجاااى هااال  الدما اااة إلاااى الدما ااااا الو ااافية التاااى تةاااتهدف ت اااو تتحليااال ع ااااة 
للطفااال ا تالتعااارف علاااى دتم مالااا ا األطفااا  فاااى تشاااييل الهوةاااة الثقافياااة بجالاا ا األطفاااا  الجطبوعاااة
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هح الجةى ا ع مى اللى يعاد ًهاداا علجيااا منصجااا للح او  للا اعتجدا هل  الدما ة على من .الج رى 
األدةيااا تالدما ااا الةاابقة . تاام  الباةثاة ةدما اة محل الدما ة على الجعلوماا الجف لة عه الصاهرد
 .  ية مه أًل إعداد ا تجامد ا تبيامالجرتبطة بجال ا األطفا  تالهوةة الثقاف

 : ثـــــــأداة البح
ا ااتجامد ا ااتبيام مااه إعااداد الباةثااة لتطبيقهااا علااى عينااة مااه األطفااا  ا ااتخدم  الباةثااة 

مدم اااة  –تذلااا  فاااى محافصاااة القليويياااة  مدم اااة أةاااو بيااار ال ااادين بشااابلنالة موضاااوع الدما اااة 
مدم اااة  –تمحافصاااة الشااراية   مدم اااة علاااى مبااام  بال ااااا ةن ا البقاشاايه ا ةتدالياااة بيفاار شاااير(

 . مفردد لكل مدم ة 100مفردد ةواا   400تاوامها ا ةة (شفين خطاا ا ةتدالية بقطيفة الع ة  
 :ثــــالبح راءاتـــإج

 المرحلة األولى : اإلعداد والتجهيز 

 ا ط ع على األدةياا تالدما اا الةابقة الجرتبطة بجال ا األطفا  تالهوةة الثقافية . 
 م ةاااو  مااادى إعاااداد ا اااتجامد ا اااتبيام تعرضاااها علاااى الةاااادد الجحيجااايه للتعااارف علاااى آمالهااا

 ااام تعاااديل ا م لجاااة مفااارداا ا  اااتبيام لت ميااال ال اااو الرابااا  تالخاااامس تالةاااادك ا ةتااادالى
 . ا  تبيام فى ضوء آماء الجحيجيه تالتو ل إلى ا  تبيام النهالى اللى تم تعديله

  محافصة تذل  فى تحديد عينة الدما ة مه ت ميل ال و الراب  تالخامس تالةادك ا ةتدالى
ا البقاشااايه ا ةتدالياااة بيفااار شاااير ( مدم اااة –يياااة  مدم اااة أةاااو بيااار ال ااادين بشااابلنالة القليو 

مدم ة شفين خطااا ا ةتدالياة بقطيفاة  –تيجحافصة الشراية   مدم ة على مبام  بال اا ةن 
 مفردد لكل مدم ة  100مفردد ةواا   400تاوامها ا الع ة ةة (

 المرحلة الثانية : مرحلة العرض والتقديم :

  علااى عينااة اوامهااا  2016/2017إًااراء ا  ااتبيام فااى الف اال الدما ااى الثااانى لعااام تاام
مدم ة البقاشايه  –محافصة القليويية  مدم ة أةو بير ال دين بشبلنالة فى مفردد  400

مدم ااة  –تيجحافصااة الشااراية   مدم ااة علااى مبااام  بال اااا ةن ا ا ةتداليااة بيفاار شااير (
 ة ةة (ا ا ةتدالية بقطيفة الع  شفين خطا

  ا ات رل التطبيان ةاوالى  ا   أ ااةي  ماه أًال تطبيان ا  اتبيام علاى الت ميال تمعرفااة
 . دتم مال ا األطفا  ةتشييل الهوةة الثقافية للطفل الج رى 
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 :المرحلة الثالثة: مرحلة التقييم النهائى

 ثقافياة تم تطبين ا  تبيام على عينة الدما ة تتحديد دتم مال ا األطفاا  ةتشاييل الهوةاة ال
 . تذل  مه خ   تفرةن ا  تبيام تا تخدام الجعالالة ا ة الية الجنا بةا للت ميل

 احملور الثالث : نتائج الدراسة وتفسريها :
  (SPSS)مح ا ة الية للعلوم ا ًتجاعية براا تخدم  الباةثة ةرنامح ة م ال

 نتائج التساؤل األول :

 :  معدل قراءة األطفال لمجالت األطفال -1

 (1جدول )
 معدل قراءة األطفال جملمات األطفال

 النوع
 القراءة معدل

 اإلمجاىل إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 81 324 83.6 194 77.4 130 نعم
 4 16 5.2 12 2.4 4 أحيانًا
 15 60 11.2 26 20.2 34 ال

 100 400 100 232 100 168 اإلمجاىل

 الد لة = دالة   0.05مةتوى الد لة =      0.022الجعنوةة =        7.66=  2ايجة كا
 :يتضح من الجدول السابق

%( مااانهم يقااارءتم 4ةينجاااا  ا %( ماااه األطفاااا  يقااارأتم مالااا ا األطفاااا 81يتضاااى أم  
 .%( منهم   يقرءتم مال ا األطفا 15تفى الجقاةل نالد أم  ا الجال ا أةياناا 

 عنااااد مةااااتوى الد لااااة  تهااااى ايجااااة دالااااة اة ااااالياا ا (7.66ةل اااا    2تيحةاااااا ايجااااة كااااا
ود ع اة دالة اة الياا ةايه الناوع  الالكوم0.05   د  ااراءد ا ناا ( تيايه معا -( تةعنى ذل  ًت

 .األطفا  لجال ا األطفا 
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 نتائج التساؤل الثانى :
 :المعلومات التى يحب األطفال قراءتها فى مجالت األطفال -2

 (2جدول )
 جممات األطفال املعلومات التى حيب األطفال قراءتها فى

 النوع                                   
 املعلومات

 الرتتيب اإلمجاىل إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 السادس 2.3 8 6 6 1.4 2 السياسية
 الثانى 22.3 76 48 48 20.9 28 الفنية  
 األول 25.9 88 56 56 23.9 32 الثقافية
 الرابع 16.5 56 18 18 28.3 38 الرياضية
 اخلامس 14.1 48 38 38 7.5 10 الدينية

 الثالث 18.9 64 40 40 18 24 املسابقات واأللغاز
  100 340 206 206 100 134 اإلمجاىل

 الد لة = دالة   0.05مةتوى الد لة =     0.000=الجعنوةة   27.26=   2ايجة كا

 :يوضح الجدول السابق
اا التى يحب األطفاا  اراءتهاا فاى مالا ا ًاءا الجعلوماا الثقافية فى مقدمة الجعلوم

تت هاااا الجعلومااااا الفنياااة فاااى الترتياااب الثاااانى ةنةااابة ةل ااا  ا %(25.9األطفاااا  ةنةااابة ةل ااا   
ااااء فاااى الترتياااب الثالاااث الجةاااابقاا تاألل اااا  ةنةااابة ةل ااا   ا %(22.3  ااااءا ا %(18.9ًت ًت

اءا الجعلوماا الدينية فى  م ًا %(16.5الجعلوماا الرةاضية فى الترتيب الراب  ةنةبة ةل    
ترتيااااب تأخيااااراا ًاااااءا الجعلوماااااا الةيا ااااية فااااى الا %(14.1الترتيااااب الخااااامس ةنةاااابة ةل اااا   

 .%(2.3الةادك ةنةبة ةل    
 تهاااى ايجاااة دالاااة اة اااالياا عناااد مةاااتوى الد لاااة ا (27.26ةل ااا    2تيحةااااا ايجاااة كاااا

اود ع ااة دالاة اة االياا ةايه الناوع  ا0.05   ا ناا ( تيايه الجعلومااا  -لالكوم( تةعنى ذل  ًت
 .ألطفا  اراءتها فى مال ا األطفا التى يحب ا
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 نتائج التساؤل الثالث :

 درجة فهم األطفال للمعلومات الثقافية بالمجلة: -3

 (3جدول )

 درجة فهم األطفال للمعلومات الثقافية باجمللة

 والنسب  التكرارات                                                                     
 

 للمعلومات الثقافية األطفال درجة فهم 
 % ك

 املتوسط

 املرجح
 االجتاه

 56.3 142 نعم
 

2.4 
 

 

درجة فهم 

 كبرية

 23.8 60 أحيانًا

 19.9 50 ال

 100 252 اإلمجاىل

 :يوضح الجدول السابق
تأةياناااا ا %(56.3بة ةل ا   يتبايه أم األطفاا  يفهجااوم الجعلومااا الثقافيااة بالجاللاة ةنةاا

 . %(   يفهجوم الجعلوماا الثقافية بالجاللة19.9تفى الجقاةل نالد أم  ا %(23.8 
ى   ة فهم األطفا  للجعلوماا الثقافية بالجاللة 2.4تتوضى ايجة الجتو   الجًر ( أم دًم

ة فهم كبيرد.  هى دًم

 درجة الفهم املتوسط املرجح
 ال 1.67 -1

 أحيانًا 2.34 -1.67
 نعم 3 - 2.34
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 نتائج التساؤل الرابع:
 :مجالت األطفال وتشكيل الهوية الثقافية للطفل -4

 (4جدول )
 اجلوانب التى شكلت جممات األطفال من خماهلا اهلوية الثقافية للطفل

 التكرارات والنسب                          
 اجلوانب

 الرتتيب % ك

 الرابع 10.3 20 حب الوطن
 اخلامس 8.6 16 ثقافات العامل املختلفة تعرف الطفل

 األول 23.3 50 تعرف الطفل بالتعاليم الدينية
 الثالث 12.1 24 حتبب الطفل فى اللغة العربية

 الثانى 18.1 40 تعلم االلتزا  بالتقاليد والعادات الطيبة
 السابع 6 10 تزود معلومات الطفل
 السادس 6.6 12 مأل وقت الفراغ

 الثامن 5.2 8 شة اآلخرين والتميز عليهمأستطيع مناق
 الثامن 5.2 8 تعلم سلوكيات مفيدة

 التاسع 4.6 6 االستفادة من خربات وجتارب اآلخرين
  100 194 اإلمجاىل

 :يوضح الجدول السابق
تأمهاارا النتااالح أم الالوانااب التااى شاايل  مالاا ا األطفااا  مااه خ لهااا الهوةااة الثقافيااة 

اااء فااى الترتيااب الثااانى تعلاايم ا %(23.3تعاااليم الدينيااة ةنةاابة ةل اا   للطفاال هااى ا هتجااام بال ًت
 م ًاء فى الترتياب الثالاث إنهاا تحباب ا %(18.1ا لت ام بالتقاليد تالعاداا الطيبة ةنةبة ةل    
اااء فااى الترتيااب الراباا  تعلاام ةااب الااوطه ا %(12.1األطفااا  فااى الل ااة العرييااة ةنةاابة ةل اا    ًت

اء فى الترتيب الخامس تعرف األطفا   قافاا العالم الجختلفة ةنةابة ا %(10.3ةنةبة ةل     ًت
ااء فاى ا %(6.6 م ًاء فى الترتيب الةادك تجط تا  الفاراغ ةنةابة ةل ا   ا %(8.6ةل     ًت

ااااء كااا ا ماااه تعلااايم األطفاااا  ا %( 6الترتياااب الةااااب  تااا تد معلومااااا األطفاااا  ةنةااابة ةل ااا    ًت
تتعلجهااام  ااالوكياا مفيااادد فاااى الترتياااب الثاااامه ةنةااابة ةل ااا     امنااشاااة اآخااارةه تالتجيااا  علااايهم

تأخياراا ًاااء تعلاايم األطفااا  ا  اتفادد مااه خبااراا تتالاااما اآخارةه فااى الترتيااب التا اا  ا %(5.2
 . %(4.6ةنةبة ةل    
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 ااا  ذلااا  إلاااى أهجياااة ا دما اااةامتفااااع معاااد  ااااراءد مالااا ا األطفاااا  لااادى  البياااة عيناااة ال تةًر
با ضااافة إلااى مااا تقدمااه مااه ا ااص ا الجالاا ا فااى ت تةااد األطفااا  بالجعلوماااا تالجعااامف

إلااااى ًانااااب اهتجااااام الجالاااا ا ةر ااااالل األطفااااا  تنشاااار  ااااومهم ا تةياياااااا مةاااالية تهادفااااة
 . تمةاهجاتهم الفنية

 راءتهااا فااى مالاا ا أم الجعلوماااا الثقافيااة كاناا  مااه أهاام الجعلوماااا التااى يحااب األطفااا  ا
تتالعلااه أكثاار ااادمد ا تهاالا ياكااد أهجيااة الجعلوماااا الثقافيااة فاى تو ااي  ماادام  الطفاالا األطفاا 

كجاااا إنهاااا تةااااعد  فاااى ةااال ا علاااى ا اااتيعاا الصااارتف ماااه ةولاااه تفهااام الوااااا  الجحاااي  باااه
كجا إنها تةااعد  علاى ا الجشي ا تذل  بفضل الخبراا التى ييتةبها خ   اراءته الجةتجرد

مااه النالااا  فااى ألم ا طاا ع علااى  قافاااا اآخاارةه تكثاارد القااراءد ي ةااد ا اذ القاارام الةااليماتخاا
 .اتخاذ القرام

    ا %(56.3كشاااف  النتاااالح أم األطفاااا  يفهجاااوم الجعلومااااا الثقافياااة بالجاللاااة ةنةااابة ةل ااا
ا هجوم الجعلوماا الثقافياة بالجاللاة%(   يف19.9تفى الجقاةل نالد أم  ا %(56.3تأةياناا  

تهاالا ياكااد علااى امتفاااع نةاابة فهاام األطفااا  للجعلوماااا الثقافيااة ت ةااادد الااوعى الثقااافى لااديهم 
تةجيه تفةير ذل  بوم األطفا  لديهم تعى بوهجية الثقافة ةيث أم الثقافة هاى طرةان الحيااد 

كجااا أنهااا تلعااب دتماا بااام اا فااى الحفاااا علااى الجالتجاا  ا التااى تجياا  كاال طفاال عااه طفاال آخاار
 . هام تتقدمه تا د

  تأمهرا النتالح أم الالوانب التى شيل  مالا ا األطفاا  ماه خ لهاا الهوةاة الثقافياة للطفال
اء فى الترتيب الثانى تعليم ا لت ام ا %(23.3هى ا هتجام بالتعاليم الدينية ةنةبة ةل     ًت
ب  اام ًاااء فااى الترتيااب الثالااث إنهااا تحبااا %(18.1بالتقاليااد تالعاااداا الطيبااة ةنةاابة ةل اا   
اء فى الترتيب الراب  تعلم ةب الاوطه ا %(12.1األطفا  فى الل ة العريية ةنةبة ةل     ًت

ااء فااى الترتياب الخاامس تعارف األطفااا   قافااا العاالم الجختلفااة ا %(10.3ةنةابة ةل ا    ًت
ا %(6.6 م ًاء فى الترتيب الةادك تجط تا  الفراغ ةنةبة ةل ا   ا %(8.6ةنةبة ةل    
اء فى الترتي ااء كا ا ماه تعلايم ا %( 6ب الةاب  ت تد معلوماا األطفا  ةنةابة ةل ا   ًت ًت

تتعلجهام  الوكياا مفيادد فاى الترتياب الثاامه ةنةابة ا األطفا  منااشة اآخرةه تالتجي  علايهم
تأخياااراا ًااااء تعلااايم األطفاااا  ا  اااتفادد ماااه خباااراا تتالااااما اآخااارةه فاااى ا %(5.2ةل ااا    

التاى شايل   تةتضى مه ذل  أم أم مه أهم الالوانبا %(4.6الترتيب التا   ةنةبة ةل    



2018  (4ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 357 

تةجياااه  مالااا ا األطفاااا  ماااه خ لهاااا الهوةاااة الثقافياااة للطفااال هاااى ا هتجاااام بالتعااااليم الدينياااة
تفةااير ذلاا  بااوم  اارك الثقافااة الدينيااة فااى مرةلااة الطفولااة يااا ر تااو يراا بال اااا فااى تقااوةم  االوكه 

 . تعضواا فعا ا فى الجالتج ا باماا ةوالديها  ليجةفينشو نشود ا تةةه ا تقامته فى الجةتقبل

ضرتمد التالديد فى شيل مال ا األطفا  تالبعد عه النجطية ةتى تكاوم ااادمد علاى مةاايرد  -1
هة لططفا  تالتى تاللا األطفا  بشيل كبير مه خا   التقادم  ت الل ا ع م األخرى الجًو

 . لتطوم تالتالديدتا

 ةاااد ماااه مراعااااد القااااموك الل اااوى للطفااال تالخ اااالص الججيااا د لل تاااه عناااد مختلاااو الجراةااال  -2
تهااالا األمااار يتطلاااب التعاااارف عليهاااا تأخااالها فااااى ا تاألعجاااام تالحاًااااا األ ا اااية لططفااااا 

 . ا عتبام تا  تعداد

يه ا هتجاام بالتادمةب الجةاتجر للعاامليه فاى مالاا ا األطفاا  ماه محارمةه تم  -3  ااميه تمخااًر
ييونااوا علااى دماياة بجراةاال الطفولااة  متأا تالااليه يالاب أم يتجياا تا بحااب األطفاا ا تم اومةه

 . الجختلفة تةاًاتها تمتطلباتها تاهتجاماتها
 . التعرض لجشي ا األطفا  تالعجل على ةلها بطرل  هلة تيةيطة -4
علاى العااداا  أم تحر  مال ا األطفا  على نشر الجوضوعاا التى تةاعد على الحفااا -5

 . تالتقاليد تالقيم الةالدد فى الجالتج 

ضرتمد ا هتجام ةو و  مال ا األطفا  للجناطن الرةفية التى تعانى مه  عوياا ت و   -6
 . تذل  عه طرةن ت تةد ميتباا الجدامك ةهاا الجال ا إليها

ااااو تذلاا  لشاار  بعااا الجوضااوعاا تالجو ا ضاارتمد اهتجااام اآباااء بجنااشااة أطفااالهم للجاللااة -7
 . التى تحتاج لتفةير م ةتى   يحد  فهم خاطىء للجوضوعاا الجنشومد

ى تحدياااد هاااوةتهم الثقافياااة علاااأم تهاااتم مالااا ا األطفاااا  ةنشااار موضاااوعاا تةااااعد األطفاااا   -8
 . الج رةة تالجةاعدد على الحفاا عليها تتنجيتها

علااى الهوةااة أم تنشاار مالاا ا األطفااا  موضااوعاا توعيااة بم ااام العولجااة الثقافيااة تمخاطرهااا  -9
   . الثقافية للجالتج 
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معالالاااة مالااا ا األطفاااا  لااادتم الالامعاااة فاااى مواًهاااة أنجاااا  الةااالو  الثقاااافى الجخاااالو  -1
 . للهوةة الثقافية الج رةة

الع ااااة ةااايه ا اااتخدام ت ميااال الحلقاااة األتلاااى ماااه التعلااايم األ ا اااى لل اااحافة الجدم اااية  -2
 . قافى لديهمتمةتوى الوعى الث

دتم مالااا ا األطفاااا  فاااى معالالاااة الجشاااي ا ا ًتجاعياااة لت ميااال الحلقاااة األتلاااى ماااه  -3
 . التعليم األ ا ى

 . أ ر ا تخدام األطفا  لجال ا األطفا  تع اة ذل  بالقدماا ا ةداعية لططفا   -4

  . الع اة ةيه تعرض األطفا  لجال ا األطفا  تمةتوى الوعى الثقافى لديهم -5
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 أواًل: املراجع العربية:
 أهميتهددا وأدوارهددا وأسدداليب  –صددحافة ومجددالت األطفددال ا إ اجاعيل عبااد الفتااا  عباد الكااافى

 . 2010ا 1 ا مرك  الكتاا للنشرا ا القاهردنقدها
 االتصددال بددين الةولمددة والمحليددة و عددداد ا تقااديم محجااد معااوضا إكاارام أةجااد فااااد ا هااوانى

 2010ا 1 ا دام الكتاةب الحديثا القاهردا الطفل ثقافيا  
 1996ا اللبنانية الج رةة الداما القاهردا األطفا  اراءااا شحاته ةةه. 
 يناير ومستقةل التةلدي   25مؤتمر ثورة ، الهوةة الثقافية تالطفل الج رى ا  ةنب محجد على

 .  2011يوليو  14 – 13ا معهد الدما اا التريوةةا ًامعة القاهرد، فى مصر

 2002ا 1 ا عالم الكتب، القاهرد، صحافة األطفال فى الوطن الةربىا شعيب ال باشى 

 تالهوةااة العولجااة اضااية تالااا  العريااى ال ااحفى الخطااااا  اا مة ال نااى عبااد م ااطفى  ااحر 
 2010ا  ا ع م كليةا القاهرد ًامعةا دكتوراة رسالة ،تحليلية دما ة  الثقافية

 الع ااااة ةاااايه العنا ااار التيبو رافيااااة فاااى مالاااا ا ا ودشااايجاء  اااابرى عباااد الحجيااااد أةجاااد ةلاااا
كلياة التريياة النوعياةا ا عايه شاجس ًامعاة، رسدالة ماجسدتيرا األطفا  ت تلكرهم للجعلوماا

2009. 
  فنااااوم التحرةاااار فااااى مالاااا ا األطفااااا  الج اااارةة تع ااتهاااااا عفاااااف مةااااعد محجااااد الخيااااا 

 معهاد الدما ااا ا ه شاجسًامعاة عاي، رسدالة ماجسدتير، بخ الص مراةال الطفولاة العجرةاة
 . 2006العليا للطفولةا 

 ا دا الفكر العرياىا القاهرد، قضايا إعالمية مةاصرة فى الوطن الةربىا عواطو عبد الرةجه
 .  1997ا 1 

  ا 1 ا الجاللاااس األعلاااى للثقافاااةا القااااهرد، الةولمدددة وقضدددايا الهو دددة الثقافيدددةا مااااهر الضاااب
2006 

 للنشاار العلجيااة اليااا تمى  داما األمدما األطفااا  ة ااحاف إلااى ماادخلا عليااواا عاادنام محجااد 
 2007ا تالتو ة 
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  دام نهضااة م اار للطباعااة ا القاااهردا مخدداطر الةولمددة علددى الهو ددة الثقافيددةا محجااد عجااامد
 .1999ا 1 ا تالنشر تالتو ة 

 الجاللااس ، ، مجلددة الطفولددة والتنميددةا هوةااة  قافااة الطفاال فااى العااالم العريااىا محجااود اا اام
 .2001خرةف ا 1ماللد ا العدد الثالثا ولة تالتنجيةالعريى للطف

 ا 1 ا ة  للنشاار تالتو ةاا دام أ اااما األمدم –عجااام ، اإلعددالو والطفددلا هااادى نعجااام الهيتااى
2008. 

 عالم ا الجاللس الوطنى للثقافة تالفنوم تاآدااا الكوة ، ثقافة األطفالا هادى نعجام الهيتى
 .1988ا الجعرفة
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Abstract  

The current research aims to identifying  the extent of children's 

exposure to children's magazines, to identify the most important cultural 

materials that the child prefers to follow in children's magazines and to 

identify the contribution of children's in shaping the cultural identity of 

the Egyptian child. The method of this research is descriptive method  

which aims at describing and analyzing the children's relationship with 

printed children's magazines and the role of children's magazines in 

shaping the cultural identity of the Egyptian child. This study is based on 

the media survey methodology, which is a systematic scientific effort to 

obtain detailed information about the phenomenon under study. The 

sample of the study consisted of (400) pupils and pupils of the primary 

schools in grades 4, 5 and 6 in Qalubia (Abu Bakr Al-Siddiq School in 

Shablanga, Al-Baqashin Elementary School in Kafr Shukr) Shafiq 

Khattab Primary School in Qatifah Al Aziziyah). The researcher used a 

questionnaire form as a data collection tool and applied it to the sample 

members. The results of the study indicate that the reading of children's 

magazines among the children of the study sample increased by 85%. 

The percentage of those who read children's magazines is permanent 

(81%), those who read them sometimes (4%) and those who do not read 

them (15%). The results also revealed that cultural information was at 

the forefront of the information that children like to read in children's 

magazines.  

Keywords: Children's magazines - Cultural identity. 


