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 دادـإع

 إشـراف

 
 أشتاذ اإلذاعة والتمًفسيىُ املصاعد

 كمًة اآلداب -اإلعماً بكصي 
 داوعة بٍّا

    ودرط المغة العربًة وآدابّا     
 بكصي اإلعماً الرتبىى  

   ا داوعة بٍّ   -كمًة الرتبًة الٍىعًة 

 ودرط الصحافة املدرشًة بكصي اإلعماً الرتبىى
 وعة بٍّادا -كمًة الرتبًة الٍىعًة 

مدى تعرض األطفػاؿ لمالػ ا األطفػاؿا تالتعػرؼ عمػى يهدؼ البحث الحالى إلى التعرؼ عمى 
تكػللؾ التعػرؼ عمػى مػدى مةػاهمة ا أهـ المتاد الثقافية التى يفضؿ الطفؿ متابعتها فى مالػ ا األطفػاؿ

ينتمػػى هػػلا البحػث إلػػى البحػػتث الت ػػفية ت . الثقافيػػة لمطفػػؿ الم ػرى تشػكيؿ الهتيػػةمالػ ا األطفػػاؿ فػػى 
تالتعػرؼ عمػى دتر مالػ ا ا التى تةػتهدؼ ت ػؼ تتحميػؿ ع اػة األطفػاؿ بمالػ ا األطفػاؿ المطبتعػة

لػلا اعتمػد هػلا البحػث عمػى مػنهح المةػى ا ع مػى . األطفاؿ فى تشكيؿ الهتية الثقافية لمطفػؿ الم ػرى
تتكتنػػا . مػػاا المف ػػمة عػػف الظػػاهرد محػػؿ الدراةػػةالػػلى يعػػد الهػػداا عمميػػاا منظمػػاا لمح ػػتؿ عمػػى المعمت 

 ( تمميػػػل تتمميػػػلد مػػػف ت ميػػػل المػػػدارك ا بتداليػػػة الحكتميػػػة بال ػػػفتؼ  الرابػػػ ا044عينػػػة الدراةػػػة مػػػف  
مدرةػة  –محافظػة القميتبيػة  مدرةػة أبػت بكػر ال ػديؽ بشػبمنالة تللػؾ فػى ا الخامكا الةادك( ا بتدالى

مدرةػػػة شػػػفيؽ  –بمحافظػػػة الشػػػراية  مدرةػػػة عمػػػى مبػػػارؾ بال اػػػا يؽ ت ا البقاشػػػيف ا بتداليػػػة بكفػػػر شػػػكر(
تاةػتخدما الباحثػػة اةػتمارد اةػػتبياف كػ داد مػػف أدتاا المػ  البيانػػاا . خطػا  ا بتداليػػة بقطيفػة الع ي يػػة(

تأشارا نتالح البحث إلى ارتفاع اراءد مال ا األطفػاؿ بػيف األطفػاؿ عينػة . تتـ تطبيقه عمى أفراد العينة
تمػػف ا %(58تف مالػػ ا األطفػػاؿ ب ػػفة دالمػػة  أإل بمػػن نةػػبة الػػليف يقػػر ا %(58نةػػبة بم ػػا  الدراةػػة ب

%(. تكشػػػفا النتػػػالح أيضػػػاا أف المعمتمػػػاا الثقافيػػػة 88تنهػػػا  أتنةػػػبة مػػػف   يقر ا %(0تنهػػػا أحيانػػػاا  أيقر 
 كانا فى مقدمة المعمتماا التى يح  األطفاؿ اراءتها فى مال ا األطفاؿ.

  .مال ا األطفاؿ ػ الهتية الثقافية :الكمىات املفتاحًة
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تعػػد مرحمػػة الطفتلػػة مػػف أهػػـ المراحػػؿ العمريػػة فػػى حيػػاد الفػػرد م ففػػى هػػل  المرحمػػة تنمػػت 
عمػى اكتةػا  العديػد مػف المهػاراا  اا ادراا الطفؿ المعرفيػة تالحركيػة تالفنيػة تالثقافيػة تيكػتف اػادر 

 . بناء الشخ ية تتحديد مةتقبمها لها خطترتها تأهميتها فىتهل  المرحمة ا فى المي  النتاحى
طفؿ اليتـ هت رالؿ المةتقبؿ م فاألمة التى تبنى أطفالها تفػؽ أهػدافها تتطمعاتهػا هػى الف

فالطفػػؿ هػػػت المبنػػػة األتلػػػى لبنػػػاء . األمػػة التػػػى تةػػػتطي  أف تحمػػػى تالتدهػػا تتػػػتحكـ فػػػى مةػػػتقبمها
بؿ م فػػالا مػػا أعػػددنا  بالتربيػػة ا التماعيػػة ال ػػحيحة إنةػػاف ال ػػد المتطػػتر ت ػػناعة اػػادد المةػػتق

تتفرنا له تةالؿ إع مية تثقيفية تةخرنا له بعض الالهد ا ع مػى  نكػتف اػد أعػددنا الػي ا اتيػاا 
 .راا عمى العطاء ا بداعى الةميـمثقفاا طمتحاا ااد

رتيف تالطفػػػؿ يتلػػػد مػػػ. فالطفػػؿ كػػػالف رايػػػؽ ةػػهؿ التشػػػكيؿ تةػػػهؿ التػػ ثر بمػػػا يػػػدتر حتلػػه
حيث تبدأ الت دد الثقافية بالتكتف م  بػدء امت ػا  ا إحداهما ت دد بيتلتالية تالثانية ت دد ثقافية

ممػػا يشػػكؿ ثقافػػة األطفػػاؿ ا الطفػػؿ مػػف المالتمػػ  لم ػػة تاألفكػػار تالعػػاداا تأنمػػاط الةػػمتؾ األخػػرى
خػػريف فػػى التػػى تمثػػؿ هػػلا الكيػػاف مػػف العنا ػػر التػػى يشػػترؾ فيهػػا الطفػػؿ مػػ  مالمػػؿ األطفػػاؿ اآ

فثقافػػة الطفػػػؿ هػػى أةػػػاك . (8445ا المالمتعػػة أت الالماعػػػة أت المالتمػػ   هػػػادى نعمػػاف الهيتػػػى
بالمةػتقبؿ  اا ثقافة المةتقبؿ تتربية األطفاؿ  ناعة لممةتقبؿم فا هتمػاـ بثقافػة الطفػؿ يعػد اهتمامػ

 .لم محه اا ترةم
الثقافيػػة مثممػػا  يكتةػػ  الطفػػؿ الهتيػػة الثقافيػػة مػػف المالتمػػ  مػػف خػػ ؿ مالمػػؿ األعمػػاؿت 
لا كاف المالتم  ينظر إلى الطفؿ عمى أنه الحاضر تالمةتقبؿ م فمػف الطبيعػى يكتة   الثقافةم تا 

أف ي ػػػرك المالتمػػػ  فيػػػه ايمػػػه تهتيتػػػه الثقافيػػػة منػػػل ال  رتيةػػػاعد  عمػػػى تشػػػكيؿ تتنميػػػة تعيػػػه 
 ات ػػادية حيػػث يشػػكؿ بنػػاء الهتيػػة الثقافيػػة لمطفػػؿ حالػػر األةػػاك فػػى عمميػػة التنميػػة اا الثقػػافى

 . تا التماعية تالةياةية لممالتمعاا التى تنشد الرفاهية تالتقدـ لمةتقبؿ أبنالها
تهى نتاج لكؿ التالار  التى مػرا ا فالهتية الثقافية هى الثقافة المعبرد عف هتية أمة ما

تهى التمةؾ بالتراث الحضػارى تالخ ت ػية الثقافيػة التػى ا بها هل  األمة عبر القرتف المختمفة
كمػػا أنهػػا اابمػػة لمتطػػتر تالتالػػدد مػػ  ا حتفػػاظ بخ ال ػػها الثابتػػة التػػى ا ميػػ  شػػع  عػػف  يػػر ت

 . (8488ا تحددا بفعؿ التاريخ تالم ة تالقيـ تالديف   ين  عمى
فتتمثؿ الهتية الثقافية لمطفؿ فى مالمتعة الةماا الثقافية تال فاا الخا ة التى تالعؿ 

ر تفقػػاا لمةػػمتؾ تالعػػاداا تالقػػيـ تالخبػػراا تالتػػراث الطفػػؿ يشػػعر بلاتػػه تيختمػػؼ مػػف مالتمػػ  آخػػ
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تتبعػػػػػاا لمظػػػػػرتؼ ا ات ػػػػػادية تالةياةػػػػػية تالتاريخيػػػػػة تا التماعيػػػػػة ا تالتقاليػػػػػد تالقػػػػػتانيف تاألفكػػػػػار
 .مر بها الطفؿ تيعيشها فى مالتمعهتالةيكتلتالية التى ي

إلػى نمػط تما مف شؾ أف تشكيؿ الهتية الثقافيػة تالمحافظػة عميهػا مػف محػات ا التحػتؿ 
ا عػػ ـ  تخا ػػة مالػػ ا  عػػالمى متحػػد أ ػػبى ضػػرترد ممحػػة تمةػػلتلية تقػػـت بهػػا كافػػة تةػػالؿ

 .األطفاؿ
حيػػػث أنهػػػا أداد ثقافيػػػة ا فتحتػػػؿ مالػػػ ا األطفػػػاؿ مكانػػػة هامػػػة مػػػف بػػػيف تةػػػالؿ ا عػػػ ـ

ا تتقػتـ بنقػؿ ت ػرك القػيـ تالمبػادىء تالةػمتكياا تتػدعمها إيالابيػاا تةػمبياا ا تتربتية يممكها الطفؿ
كما أنها تشكؿ الطفؿ باألفكػار تالقػيـ تالفضػالؿ التػى تؤكػدها تتقنعػه بهػا مػف خػ ؿ متضػتعاتها 

 الشيقة الاللابة.
تمػػف الم حػػظ أف م ػػر شػػهدا فػػى اآتنػػة األخيػػرد ت يػػراا ثقافيػػة تةياةػػية تاالتماعيػػة 

اا التػػى أدا هػػل  الت يػػراا إلػػى ت ييػػر العديػػد مػػف المفػػاهيـ تا تالاهػػ 8480يتنيػػت  04بعػػد ثػػترد 
 .تراةخة تمةتقرد خ ؿ عقتد طتيمةكانا ثابتة 

با ضافة إلى أف العالـ ا ة مى يتاالػه تحػدياا كبيػرد فػى مختمػؼ المالػا ا الةياةػية 
تا التماعيػػة تا ات ػػادية  ةػػيما تمػػؾ التحػػدياا التػػى تمػػك هتيتػػه الثقافيػػة تالحضػػارية تتحػػاتؿ 

الػػػلى يتعػػػرض لػػػه الطفػػػؿ عبػػػر أالهػػػ د الثقػػػافى الت ريػػػ  خػػػرؽ الهتيػػػة الثقافيػػػة لمطفػػػؿ مػػػف خػػػ ؿ 
. ا ع ـ التى ينح ر اهتمامها فى ا ثارد تالت ثير لما تتػتفر لهػا مػف أةػالي  تكنتلتاليػة متقدمػة
ا تالت ري  الثقافى يهدؼ إلػى طمػك معػالـ الحيػاد الدينيػة تالثقافيػة لممالتمعػاا ا ةػ مية ت يرهػا

البار هل  المالتمعاا عمى تقميد ال ر   . تا 
تمػف هنػػا تالػ  عمينػػا تتحيػد الالهػػتد تعمػؿ اةػػتراتيالية شػاممة تتظػػؼ مػف خ لهػػا الميػػ  
الالهتد الثقافية تا ع مية تالتربتية المةلتلة عف ثقافة الطفؿ التى تنطمػؽ مػف عقيػدد هػل  األمػة 

 . التى تهدؼ إلى بناء المتاطف ال الى تتح يف الطفؿ المةمـ ضد ال  ت الثقافى
فية باع ـ الطفتلة حيث أف لإلع ـ تظيفة ثقافية إلى الان  التظيفػة فترتبط الهتية الثقا

حيػػث أف إعػػ ـ الطفتلػػة إل يالةػػد المضػػمتف الثقػػافى تينقمػػه عبػػر ا ا خباريػػة تالتظيفػػة الترفيهيػػة
انتاته المختمفة إلى األطفاؿ مف خ ؿ نشر  التاا ثقافياا مف حتلهـ. تهلا يؤكد ضرترد الالمػ  بػيف 

يالابيػةحتى تكتف تةالؿ ا ع ـ تخا ة مالػ ا  الثقافة تا ع ـ تمػف . األطفػاؿ أكثػر إثمػاراا تا 
 . هنا نرى أهمية دراةة دتر مال ا األطفاؿ فى تشكيؿ الهتية الثقافية لمطفؿ الم رى
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 ا تيعد األطفاؿ فى م ر الثرتد الحقيقية تأهـ عن ر لتحقيؽ مةتقبؿ أفضؿ لمفرد تالمالتم 
طفؿ اليـت إنةاف له المي  ف. هـ  انعتا حضاراا األمـ تحماتها الليف يحمتها مف كؿ عاد تباغ

 الحقتؽ التى أارتها األدياف الةماتية تمف حقه اكةابه " هتية " مةتمدد مف ثقافته.
حيث تنتشر مظاهر الت ري  ا تهناؾ ما يهدد الكياف الثقافى الم رى بعرااته تأ الته

الراء ما يتعرض له مالتمعنا الم رى مف مظاهر عديدد لم  ت الثقافى تتتمثؿ بيف األطفاؿ مف 
ا فى العديد مف المتاد ا ع مية تمظاهر الحياد المعيشية مف م كؿ تممبك تمظاهر فكرية

 .اا ا التماعية بيف أعضاء المالتم تكللؾ نتعية الع ا
ف الثقافى األةاةى تمف الم حظ أف ال  ت الثقافى إل يهدؼ إلى طمك معالـ الكيا

لممالتم  أى لاتيته تهتيته فاف للؾ يتـ باضعاؼ القيـ األةاةية التى تعد أكثر العنا ر الثقافية 
ةتق له ال ثقافى فى متاالهه أى المت  مة فى الكياف الثقافى األةاةى تتعد معبراا عف تفرد  تا 

عمى متاالهة ا ختراؽ . كؿ للؾ يفرض تبنى اةتراتيالية ثقافية فاعمة اادرد   ت يتعرض له
الثقافى مف خ ؿ ثترد ثقافية شاممة تمتعددد المراحؿ تةتهدؼ إعادد بناء التراث الثقافى العربى 

خمها مف الداخؿ ألف أية محات ا الادد لتالديد الثقافة العربية   يمكف أف تتـ إ  مف دا
 .(8991 عتاطؼ عبد الرحمفا 

ا حيث أنها تقدـ له المتاد لثقافة الطفؿ تةيمة ات اؿ ضرتريةتتعد مال ا األطفاؿ 
ا كما أف األطفاؿ ى اراءتها ألف ثمنها  هيد نةبياا الثقافية تالترفيهية فض ا عف إاباؿ األطفاؿ عم

با ضافة إلى أف مال ا األطفاؿ تعد ا ف بها متضتعاا متنتعة ت تر اللابةيناللبتف إليها أل
تنمية  نا ت تى أهمية مال ا األطفاؿ فى. تمف هالتى يتعايشتف معها  ديقتهـ تبيلتهـ

مشكمة الدراةة فى ا لللؾ يمكف أف ت اغ تشكيؿ الهتية الثقافية لمطفؿالمشاركة الثقافية ت 
 : التةاؤؿ التالى
  لمطفل المصرى ؟  بتنمية المشاركة الثقافيةمجالت األطفال  دورما 

 

  ا األطفاؿ مف عدمه ؟ ما مدى تعرض األطفاؿ لمال -8
 ما المتضتعاا التى يفضؿ األطفاؿ اراءتها فى مال ا األطفاؿ؟  -8
 ما مدى فهـ األطفاؿ لمضمتف المال ا المقدمة لهـ تاةتفادتهـ منها ؟  -0
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 لمطفؿ الم رى ؟   تنمية المشاركة الثقافيةما مدى مةاهمة مال ا األطفاؿ فى  -0

يؿ الهتيػػة هػػدؼ هػػل  الدراةػػة بشػػكؿ أةاةػػى إلػػى التعػػرؼ عمػػى دتر مالػػ ا األطفػػاؿ فػػى تشػػكت
 :عدد أهداؼ فرعية تتمثؿ فيما يمىا تينبثؽ مف هلا الهدؼ الرليةى الثقافية لمطفؿ الم رى

 . التعرؼ عمى مدى تعرض األطفاؿ لمال ا األطفاؿ مف عدمه -8
 اراءتها فى مال ا األطفاؿ. التعرؼ عمى المتضتعاا التى يفضؿ األطفاؿ -8
 . التعرؼ عمى مدى فهـ األطفاؿ لمضمتف المال ا المقدمة لهـ تاةتفادتهـ منها -0
 . الثقافية لمطفؿ الم رى تنمية المشاركةالتعرؼ عمى مدى مةاهمة مال ا األطفاؿ فى  -0

 

 : التالى أهمهالنحو تتمثل أهمية هذه الدراسة فى عدة جوانب عمى ا
  يتمقػى األطفػاؿ تكتة  الدراةة أهميتها مف التةيمة تهى مال ا األطفاؿ فهى تةػيمة هامػة

نفةػػػية بمػػػا فيهػػػا ا متػػػاع ا تكػػػللؾ يشػػػب  الطفػػػؿ مػػػف خ لهػػػا حاالاتػػػه المػػػف خ لهػػػا الثقافػػػة
 .تالترفيها تتفتى أمامه أبتا  العالـ

  تنميػػػػة اػػػػ  لمالػػػػ ا األطفػػػػاؿ فػػػػى تكتةػػػػ  الدراةػػػػة أهميتهػػػػا فػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى الػػػػدتر المتت
 .الثقافية لمطفؿ الم رى المشاركة

 الهتيػػػة الثقافيػػػة حيػػػث أف المشػػػاركة الثقافيػػػة ت تهػػػت  اا مهمػػػ اا أف هػػػل  الدراةػػػة تتنػػػاتؿ متضػػػتع
ثبػػػاا  الهتيػػػة الثقافيػػػة تعتبػػػر ركيػػػ د مهمػػػة لمفػػػرد تالمالتمػػػ  تالشػػػعت  لمحفػػػاظ عمػػػى لاتيػػػتهـ تا 

 أفراد أى مالتم  آخر تألى شع  آخر. هتيتهـ لتكتف مختمفة تم ايرد لبااى

 مػػػيف المهتمػػػيف بشػػػلتف الطفػػػؿ يمكػػػف أف تةػػػاعد نتػػػالح الدراةػػػة الدراةػػػة الحاليػػػة اآبػػػاء تالمعم
 .الم رى

  م مف خ ؿ تقييـ الدتر اللى عمى تحرير مال ا األطفاؿ الم ريةاد تفيد الدراةة القالميف
 . طفؿ الم رىالثقافية لم تنمية المشاركةتمعبه مال ا األطفاؿ فى 

 

 :ل حدود الدراسة الحالية فيما يمىوتتمث
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 تقت رالدراةػػػػة عمػػػػى عينػػػػة مػػػػف األطفػػػػاؿ فػػػػى المػػػػدارك ا بتداليػػػػة  :الحدددددود الجيرافيددددة
 . حافظة القميتبية تمحافظة الشرايةالحكتمية بم

 رحمػػػػة ا بتداليػػػػة تتمثػػػػؿ الحػػػدتد البشػػػػرية فػػػػى الدراةػػػػة فػػػى ت ميػػػػل الم :الحدددددود البشددددرية
ةػنة (  88 -9الةادك ( ا بتػدالى مػف ةػف    –الخامك  –بال فتؼ الث ث   الراب  

 . مف اللكتر تا ناث ت اللى تنطبؽ عميهـ متا فاا عينة الدراةة الميدانية
 تتمثػؿ الحػدتد المتضػتعية لهػل  الدراةػة فػى معرفػة ع اػة مالػ ا : الحدود الموضوعية

 . يؿ الهتية الثقافية لمطفؿ الم رىاألطفاؿ المطبتعة بتشك

  طبقػػا الدراةػػة عمػػى عينػػة الت ميػػل فػػى مرحمػػة الطفتلػػة المتػػ خرد فػػى  :الحدددود الزمانيددة
 8482/8481الف ؿ الدراةى الثانى 

 

 :  اهــمات األطفــــــجم
ياالاا الطفؿ تتربطه ( ب نها تةالط ثقافية إثرالية تتافؽ احت8992يعرفها حةف شحاتة  

ا تكمهػػػا مػػػتاد يػػػة تت ػػػرك فيػػػه القػػػيـ المر ػػػت  فيهػػػاباألحػػػداث الالاريػػػة الم ػػػرية تالقتميػػػة تالعالم
قافة الشالعة تتتة  دالػرد مطبتعة تم ترد مشتاة لمطفؿ تتةهـ فى تكتيف شخ يته تت تد  بالث

  .هت ناف  تمفيدا تتالعمه يقضى أتااا الفراغ فيما معارفها تتثرى خبراته تتالعمه إيالابياا 
 ا تفػؽ مراحػؿا المالػ ا المكتتبػة خ ي ػاا لمطفػؿ( ب نه8441تيعرفها محمد عميتاا  

بعػػػض ال تايػػػا تالمتضػػػتعاا  ا تاػػػد يشػػػترؾ الطفػػػؿ فػػػى كتابػػػةتيحررهػػػا الكبػػػارا عمػػػر  المختمفػػػة
متالهػػة مػػف الكبػػار م أى أنهػػا الطفػػؿ بتالػػه عػػاـ مػػف إنتػػاج الكبػػار ا تمػػ  للػػؾ تظػػؿ مالمػػةال ػ يرد
 . ل  ارا بهدؼ تحقيؽ أهداؼ تربتية خا ةإلى ا

ع مػػى تتربػػتى تترفيهػػى ي ػػدر الباحثػػة مالػػ ا األطفػػاؿ ب نهػػا  تتعػػرؼ مطبػػتع ثقػػافى تا 
تحتػتى عمػى مضػاميف مختمفػة تتةػاهـ مةػاهمة فعالػة فػى نقػؿ ت ػرك ا فى فتراا  منية منتظمة

ت تنميػة لتاػه النقػدى المبادىء تالقػيـ تمعػايير الةػمتؾ الةػامية كمػا تةػاهـ فػى تكػتيف شخ ػيته 
 . تالفنى تتكتيف عاداا تتقاليد تمعمتماا تأفكار تا الابة عمى الكثير مف تةاؤ ا األطفاؿ
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 :  ةــــافًــة الجكـــىيــــاهل
الةػػػػماا الخا ػػػػة التػػػػى تالعػػػػؿ الهتيػػػػة الثقافيػػػػة ب نهػػػػا ( 8442تيعػػػػرؼ مػػػػاهر الضػػػػب   

نها مالمؿ الظ تالتاريخية رتؼ ا ات ادية تالةياةية المرك  الثقافى يختمؼ مف مالتم  آخرا تا 
ا تتشػكؿ نظػرد أ ػحابه إلػى عطى لهلا المرك  الثقػافى خ ت ػيتها التى تتا التماعية تالنفةية

ا تلكػػػػػف نعنػػػػػى تقتاػػػػػ  أت يعنػػػػػى ا نفتػػػػػاح تالػػػػػلتبافا دتف أف يعنػػػػػى للػػػػػؾ ا ن ػػػػػ ؽ أت الاآخػػػػػر
مػ  مةػتالداا الع ػر تالخػ ؽ  الخ ت ية القابمة دالماا لتطتير نفةها مف خ ؿ تفاعمها الحػى

ظ لهػػػا خ ت ػػػيتها ا   ت خػػػل فيهػػػا بػػػؿ ت خػػػل تتعطػػػى فػػػى تفاعػػػؿ مثمػػػر يحفػػػفػػػى ع اػػػة الدليػػػة
 .تيحميها مف المتا
( ب نهػػػػا تمػػػػؾ الرمػػػػت  الثقافيػػػػة كالعن ػػػػر Jonathan Friedman  8959تيعرفهػػػػا  

ضػارية المشػتركة تالالنك تالعػرؽ تالمػتف تالم ػة تالتعبيػر المشػترؾ عػف مالمتعػة مػف العػاداا الح
 تاألهداؼ تالمعتقداا تالثقافة األ يمة تالتتا ؿ التاريخى المةتمر التى تمي  أمة عف  يرها.

تتعرؼ الباحثة الهتية الثقافية ب نها مالمتعة مف المعتقداا تالةمتكياا تالقيـ تاألعراؼ 
  بهػا مالتمػ  مػا تالتػى يتميػا تالقيـ تا بداعاا تالتعبيراا تالتطمعاا لشخ  ما أت مالمتعػة مػا

تتنفرد بها الشخ ية العربية تتمتمكهػا الالماعػة البشػرية ا تبعاا لخ ت ياته التاريخية تالحضارية
تالتى تالعػؿ لمشخ ػية القتميػة تالتطنيػة طابعػاا تتميػ  بػه عػف الشخ ػياا ا تتمي ها عف  يرها 

د  تبعػػػاا لمت يػػػراا تلكنهػػػا تتطػػػتر تتتالػػػدا كمػػػا أف الهتيػػػة الثقافيػػػة ليةػػػا الامػػػدد ت ثابتػػػةا األخػػػرى
 . تالتطتراا التى تحدث فى المالتم  تفى العالـ

 طار النظرى : يةتعرض المحتر األتؿ اراةة الحالية ث ثة محاتر أةاةيةتتناتؿ الد
ث يةتعرض ا تالمحتر الثالالثانى فيةتعرض إالراءاا الدراةة ا أما المحترتالدراةاا المرتبطة

 ا تللؾ عمى النحت التالى :لح الدراةة تتفةيرهانتا

 احملىر األوه : اإلطار الٍظرى والدراشات املرتبطة :
 ال ــــــالت األطفــــــمج

عػػػ ـ عامػػػة تا عػػػ ـ التربػػػتى تحتػػؿ مالػػػ ا األطفػػػاؿ مكانػػػة مهمػػػة مػػػف بػػيف تةػػػالؿ ا 
القػيـ تالمبػادىء تالةػمتكياا  ا تهى تقـت بنقؿ ت ركؿم باعتبارها أداد ثقافية تتربتية لمطفخا ة
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اللابػػػةا كمػػػا تةػػػهـ فػػػى إطػػػ ؽ تتػػدعمها إيالابيػػػاا أتةػػػمبياا لديػػػه مػػػف خػػػ ؿ متضػػتعاتها الشػػػيقة تال
ا فػػػػى شػػػػتى مالػػػػا ا العمػػػػـت ا تتمػػػػد  بمختمػػػػؼ أنػػػػتاع المعمتمػػػػاخيالػػػػها تتتةػػػػي  مداركػػػػه تآفااػػػػه

در تالمعارؼ ضافة إلى أنها تمع  دتراا ا با اؾ ما يحكمه مف اتانيفا مما يعينه عمى فهـ التاا  تا 
ا تتػػدعيـ اللاتيػػة الثقافيػػة تالقتميػػة لديػػه حتػػى   الطفػػؿ تنقػػؿ التػػراث الثقػػافى إليػػه فعػػا ا فػػى تثقيػػؼ

 .ى فريةة لمحات ا ال  ت الثقافىي ب
تبللؾ تتضى أهمية مال ا األطفاؿ تأدتارها المتعددد فى تنمية الطفػؿ عقميػاا تاالتماعيػاا 

انػػاعا تتنميػػة الػػلتؽ الرفيػػ هػػا أداد تتاليػػها تا  ألن عػػاداا تنقػػؿ اػػيـ تمعمتمػػاا  ا تتكػػتيفعػػ ـا تا 
ا كمػػا أنهػػا تاليػػ  عػػف كثيػػر مػػف أةػػلمة الطفػػؿ تتةػػعى إلػػى إشػػباع خيا تػػه تتنميػػة ميتلػػه تأفكػػار

 . (8449ا القرالية   شيماء حمتد
ا تهػػػى ىم فهػػػى الػػػ ء حيػػػتى مػػػف أد  األطفػػػاؿفمالػػػ ا األطفػػػاؿ مهمػػػة فػػػى تاتنػػػا الحػػػال

نشػػػلة تالتربيػػػة تالترفيػػػة عػػػف ا تهػػػى تةػػػيمة لمتف تةػػػالؿ التنشػػػلة المتكاممػػػة لمطفػػػؿهمػػػة مػػػتةػػػيمة م
عػػػ ـ مهمػػػة متالهػػػػة لمطفػػػؿ بخ ال ػػػه المختمفػػػة ت ػػػػفاته الطفػػػؿ ا كمػػػا أنهػػػا تةػػػػيمة ات ػػػاؿ تا 

 . (8484ا المتنتعة  إةماعيؿ عبد الكافى

 ال:ـــة األطفـــافـــثق

تهػى التػى تمهػد لمػا بعػدها مػف ا ا نةػافمرحمة الطفتلة مرحمػة أةاةػية تهامػة فػى حيػاد 
. كمػػا إنهػػا نقطػػة ا نطػػ ؽ فػػى بنػػاء اليػػؿ اػػتى تركيػػ د أةاةػػية لمتنميػػة البشػػرية المنشػػتددا مراحػػؿ

تتعػػد مرحمػػة الطفتلػػة مرحمػػة نمتيت ػػؼ بهػػا األطفػػاؿ بخ ػػال  ثقافيػػة تعػػاداا تتقاليػػد تشػػربتها 
الطفؿ تتتبمتر معالمها  شكؿ شخ يةمف مالتمعهـ  اتهى مرحمة  رك لمقيـ تلممعاييرا تفيها تت

 . األةاةية
كما تعتبر مرحمة الطفتلة هى الةػنتاا اللهبيػة التػى يالػ  أف تةػتثمر ليضػمف المالتمػ  

تهلا يتطم  تثقيؼ األطفاؿ تتػتفير ا أا ى اةتفادد ممكنة لهلا الكن  المكنتف مف حياد ا نةاف
إكػراـ متكػام ا فػى الميػ  التانػ  شخ ػيته  الرعايػة المتكاممػة لهػـ تالتػى تضػمف لهػـ نمػتاا شػام ا 

 (.8484ا أحمد فؤاد ا هتانى
تم  أف الثقافة تت لؼ مػف القػيـ تاألفكػار تطػرؽ التعبيػر تاأليػديتلتالياا تالم ػة تاألحكػاـ 

مادامػػا لهػػـ مػػف ا العامػػة م إ  أنهػػا مػػف الانػػ  آخػػر تحتضػػف ثقافػػاا فرعيػػة منهػػا ثقافػػة األطفػػاؿ
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حيػث إف لططفػاؿ اػيمهـ تأفكػارهـ تطػرؽ تعبيػرهـ ا هػت ةػالد بيػنهـ المعنتياا تأنماط الةػمتؾ مػا
تل تهـ تميتلهـ تمعاييرهـ تألعابهـ تلهـ أيضاا أةالي  حركيػة أت رم يػة أت ات ػالية أت عقميػة أت 

 (. 8445عاطفية  هادى الهيتى ا
دد تللؾ ألف كؿ مالتم  يعمؿ فى العاا تثقافة األطفاؿ ترتبط بثقافة المالتم  برباط متيف

لكػػف األطفػػاؿ فػػى كػػؿ اليػػؿ   يمت ػػتف  يػػر التانػػ  محػػددد مػػف ا عمػػى نقػػؿ ثقافتػػه إلػػى األطفػػاؿ
إل يمكف القتؿ أف ا تيضيفتف إلى البعض اآخرا إضافة إلى أنهـ يحترتف فيهاا ثقافة مالتمعهـ

كمػػػػا أف المالتمػػػػ    يةػػػػتطي  أف يةػػػػيطر عمػػػػى ا األطفػػػػاؿ يمت ػػػػتف الثقافػػػػة بطػػػػريقتهـ الخا ػػػػة
قػػافى الػػلى يمتقطػػه األطفػػاؿ ألف األطفػػاؿ يمت ػػتف كثيػػراا مػػف المعػػانى بشػػكؿ  يػػر المضػػمتف الث

 (.8955ا مق تد مف ابؿ الكبار  هادى الهيتى
تثقافة األطفػاؿ تختمػؼ مػف مالتمػ  آخػر تبعػاا  طػار الثقافػة العامػة تمػا يتبػ  للػؾ مػف تةػالؿ 

لكبيػػرد لثقافػة المالتمػ  فػػى الم مػى ا. تتظهػر فػػى ثقافػة األطفػاؿ لي  فػى ا ت ػاؿ الثقػػافى باألطفػاؿتأةػا
 .  ا فالمالتم  اللى يتلى أهمية كبيرد لقيمة معينة تظهر فى العادد فى ثقافة األطفاؿالعادد

 : الكوية الثقافية لألطفال

مثمما تنطتى الثقافة العامة عمى هتية فاف ثقافة األطفاؿ تنطتى هى األخرى عمى هتية 
ا تيشػػمؿ ا األطفػػاؿ فػػى المالتمعػػاا المختمفػػةعػػف ةػػالر ثقافػػاتتمثػػؿ فيمػػا تنفػػرد بػػه هػػل  الثقافػػة 

. تمػف هنػا أمكػػف ثقافػاا العامػة فػى المالتمػػ  التاحػداألمػر تفردهػا أيضػاا عػف الثقافػػاا األخػرى تال
مػػػف المفػػػرداا  ا تللػػػؾ عنػػػد تميػػػ  هػػػل  الثقافػػػة بعػػػددة لططفػػػاؿ العػػػر الالػػػـ  بتالػػػتد هتيػػػة ثقافيػػػ

ثقافيػػة هػػى هتيػػة أى شخ ػػية تتفػػرد فػػى التانػػ  ثقافيػػة ا ألف الخ ت ػػية الالمعنتيػػة تالةػػمتكية
 (.8445ا  هادى الهيتى

 تشكيل الكوية الثقافية للطفل :

إف ا هتماـ بتشكيؿ الهتية الثقافية لمطفؿ ينطمؽ مف مبدأ أف الهتية الثقافية هى المدخؿ 
. أمتػه الراهنػةاألةاةى لتحقيؽ التنمية البشػرية مػف خػ ؿ تكػتيف ا نةػاف المانػتح الػتاعى لقضػايا 

كما يشكؿ بناء الهتيػة الثقافيػة لمطفػؿ حالػر األةػاك فػى عمميػة التنميػة ا ات ػادية تا التماعيػة 
 . تالةياةية لممالتمعاا التى تانشد الرفاهية تالتقدـ تا  دهار لمةتقبؿ أبنالها

ر المتعػػػددد المتشػػػابكة فيمػػػا مػػػف خمػػػيط مػػػف الظػػػتاها فتتشػػػكؿ هتيػػػة الطفػػػؿ العربػػػى ثقافيػػػاا 
حددد المعػالـ تمعرتفػة تر ـ أف هل  األةبا  تبدت مف الخارج م. ا تالمعقدد الت ثير تاألنماطنهابي
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م فػػاف الطفػػؿ ال ػػ ير الػػلى يتةػػـ ببةػػاطة تتمقاليػػة يالػػد نفةػػه محاطػػاا بالعديػػد مػػف لػػدى الالميػػ 
هػا الميعػاا فػى حالػة . تأهـ مػا فػى األةػبا  أنتؤثر فى هتيته تتةاعد عمى تشكيمهالم ادر التى 
ا تت ير دالـ مما يعكك أف الهتية الثقافية لمطفػؿ تبػدت ثابتػة لكنهػا تتحػرؾ بشػكؿ  يرترد حقيقية

ا تتت يػػر فػػى أعمااهػػا بةػػرعة  يػػر م لتفػػة عػػف الظػػاهر الػػلى يبػػدت ثابتػػاا  محمػػتد ااةػػـا تمػػتالى
8448.) 

 دور مجالت األطفال فى تشكيل الكوية الثقافية لألطفال : 

لتعمػػػػيـ تتثقيػػػػؼ الطفػػػػؿ حيػػػػث أنهػػػػا تقػػػػدـ لػػػػه المعػػػػارؼ تتعػػػػد مالػػػػ ا األطفػػػػاؿ تةػػػػيمة 
كمػا أنهػا تعمػؿ ا تالمعمتماا المختمفة فى شتى مالا ا المعرفة بطريقػة مباشػرد أت  يػر مباشػرد 

ثراء خبراته كما أنهػا ا تتعمؿ أيضاا عمى  يا ة ا تالاهاا ا يالابية لديه. عمى تنمية مهاراته تا 
كمػا أنهػا . ى تتماشػى مػ  الع ػر بطػرؽ شػيقة تأشػكاؿ بةػيطةت تد  بالقيـ تالحقالؽ تالمفاهيـ الت

تمال ا األطفاؿ اريبة مػف طبيعػة الطفػؿ . أيضاا تعمؿ عمى إمتاع الطفؿ تتةميته بطريقة هادفة
باعتبػػارأف تفكيػػر الطفػػؿ يعػػد تفكيػػراا ب ػػرياا تباعتبػػار مالػػ ا األطفػػاؿ أداد تاليػػد الرمػػت  الب ػػرية 

مالمػػػة بمالػػػ ا األطفػػػاؿ بمرحمػػػة معػػػيف مػػػف مراحػػػؿ  (.  تتخػػػت  كػػػؿ8448ا  شػػػعي  ال باشػػػى
تللػػؾ ألف الػػلى . تلػػيك هنػػاؾ مالمػػة يمكػػف أف تناةػػ  مرحمػػة الطفتلػػة بالميػػ  مراحمهػػاا الطفتلػػة

  .ي مى لمرحمة الطفتلة المت خرد  ي مى لمرحمة الطفتلة المبكرد تهكلا
 و مجالت األطفال تعمل على تشكيل الهوية الثقافية لألطفال من خالل :

 . عالالة مال ا األطفاؿ لمتضتعاا لاا طاب  اتمى عربىم -8

 . أف تنشر مال ا األطفاؿ متضتعاا تبيف مقتماا تطننا العربى -8
تحريػػر متضػػتعاا مختمفػػة تمتنتعػػة  تتعػػرض لمختمػػؼ التانػػ  الحضػػارد تالثقافػػة تالتػػراث   -0

 .يتعرؼ الطفؿ عمى عظمة هلا التراثحتى ا تفى الفف تاألد  تالعمـا الم رى

الرمػػػت  العربيػػػة العظيمػػػة مػػػف خػػػ ؿ اةػػػتخداـ الق ػػػ  تال ػػػتر المختمفػػػة باةػػػتخداـ  تقػػػديـ -0
 . أشكاؿ الكتابة ال حفية المختمفة المناةبة لططفاؿ

أف تنشػػر مالػػ ا األطفػػاؿ أبػػر  الشخ ػػياا التاريخيػػة فػػى المالتمػػ  أمثػػاؿ م ػػطفى كامػػؿ  -8
 . تةعد   متؿ تعمر مكـر  حتى ي يد مف ت ء تانتماء األطفاؿ

عمػػى أف يكػػتف للػػؾ بتاةػػطة ل ػػة عربيػػة مبةػػطة ا إبػػرا  عظمػػة الحضػػارد الم ػػرية القديمػػة  -2
 مف الةهؿ عمى الطفؿ أف يفهمها تيتفاعؿ معها.
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أف تهػتـ مالػ ا األطفػػاؿ بتتعيػة األطفػػاؿ مػف مخػػاطر القػيـ ال ربيػػة تمػا تالمبػػه مػف أضػػرار  -1
 . ألف للؾ يؤثر عمى هتيتهـ

 . رؼ الدينىتعريؼ األطفاؿ بمخاطر العنؼ تالتط -5

 األطفػاؿ نفػتك فػى ا ةػ مية التقاليػد  رك عمى تعمؿ ا   األطفاؿ مال ا تنشر أف -9
 . الخط  مف تع مهـ التقاليد هل  ألف

 يػتعمـ حتػى تخمفالػه تةػمـ عميػه اهلل  مى الرةتؿ  حابة مف الحةنة القدتد تقديـ ضرترد -84
 . ا ة ـ تعاليـ منهـ األطفاؿ

 . ا حتفا ا الدينية  تا التماعية تالتاريخية المختمفة ربنش األطفاؿ مال ا تهتـ أف -88

 حتى مناةبة بطريقة المشك ا هل  حؿ عمى تالعمؿ البمد مشك ا األطفاؿ مال ا تقدـ -88
 . بمد  مشك ا حؿ فى المناةبة الطريقة منها األطفاؿ يتعمـ

 تأةػػػػماء الالمهتريػػػػة رلػػػػيك اةػػػػـ  الػػػػتطف عػػػػف معمتمػػػػاا األطفػػػػاؿ مالػػػػ ا نشػػػػر ضػػػػرترد -80
 . المحافظيف ت يرها ( حتى تتكتف لدى األطفاؿ خمفية ةياةية مبةطة عف تطنهـ

ر ػػػد تتحميػػػؿ تتفةػػػير خ ػػػال  تةػػػماا ( إلػػػى 8484  ةػػػحر ةػػػ مةهػػػدفا دراةػػػة 
 88الخطػػا  ال ػػحفى إ اء اضػػايا العتلمػػة تالهتيػػة الثقافيػػة فػػى ال ػػحؼ العربيػػة فػػى الفتػػرد مػػف 

اتتنتمػػػػػى هػػػػػل  الدراةػػػػػة إلػػػػػى الدراةػػػػػاا الت ػػػػػفية   8442ديةػػػػػمبر  08حتػػػػػى  8448ةػػػػػبتمبر 
 تكػاف مػف أهػـ  نتػالح الدراةػةا تتػـ اةػتخداـ المػنهح المقػارف تمػنهح المةػى ا ع مػىا التحميميػة

تالػػاءا  ػػحيفة األهػػراـ كػػ كثر ا تفػػاتا اهتمػػاـ  ػػحؼ الدراةػػة بقضػػايا العتلمػػة تالهتيػػة الثقافيػػة
%( 24.9حيػػث ةػػالما نةػػبة بم ػػا  ا بقضػػايا العتلمػػة تالهتيػػة الثقافيػػة  ػػحؼ الدراةػػة اهتمامػػاا 
%( ثػـ 88.8يميها بفارؽ كبير  حيفة الحيػاد حيػث ةػالما نةػبة بم ػا  ا مف إالمالى ما نشرته

  %(85مالمة العربى بنةبة بم ا  
( إلى ت ؼ تتحميؿ تتفةير أةك فػف التحريػر فػى 8442هدفا دراةة عفاؼ الخياط  

 تع اتهػػا بمراحػػؿ الطفتلػػة ا الم ػػرية بػػالتطبيؽ عمػػى مالمتػػى عػػ ء الػػديف تبمبػػؿمالػػ ا األطفػػاؿ 
تاةػػػػتخدما مػػػػنهح المةػػػػى ا ع مػػػػى ا راةػػػػة إلػػػػى الدراةػػػػاا الت ػػػػفيةدهػػػػل  الالعمريػػػػةا تتنتمػػػػى 

 ا تاةػػتخدما أداد تحميػػؿ المضػػمتف لالمػػ  البيانػػااا كمػػا اعتمػػدا عمػػى المػػنهح المقػػارفا بالعينػػة
ةػػة أف  الػػاءا مةػػاحة فػػف التقريػػر  ال ػػحفى فػػى المرتبػػة الثانيػػة فػػى تكػػاف مػػف أهػػـ نتػػالح الدرا
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   فػػػى المرتبػػػة الثالثػػػة فػػػى مالمػػػة   بمبػػػؿ بنةػػػبة  %ا بينمػػػا الػػػاءا 84.1مالمػػػة عػػػ ء الػػػديف بنةػػػبة 
 الػػػديف  المرتبػػػة الثالثػػػة فػػػى مالمػػػة عػػػ ء  تالػػػاءا مةػػػاحة فػػػف التحقيػػػؽ ال ػػػحفى فػػػى، 84.8%
 . %8لثامنة فى مالمة بمبؿ بنةبة بينما الاءا فى المرتبة اا %1.48بنةبة 

( البحث فى فى متضتعاا الم ػة تالهتيػة Demmer William  8448هدفا دراةة 
تتمثمػػا عينػػة الدراةػػة فػػى األطفػػاؿ الػػليف يرالعػػتف بالػػلترهـ إلػػى األمريكػػاف األ ػػمييف ا تالثقافػػة

لمفػػرط تالػػا  تتت ػػما نتػػالح الدراةػػة إلػػى إحةػػاك هػػؤ ء األطفػػاؿ بػػالخطر اا  الهنػػتد األمريكػػاف(
تكللؾ عدـ إابالهـ عمػى تعمػـ ل ػة تثقافػة ا كؿ مف يتعرض لثقافتهـ أت ل تهـ أت هتيتهـ األ مية

ت أت ػػا الدراةػػة بضػػرترد . المالتمػػ  الالديػػد مألنهػػـ بػػللؾ يفقػػدتف تػػدريالياا مػػا يػػربطهـ بالماضػػى
ا م ػػة الالديػػددتفهػػـ المعممػػيف تخا ػػة معممػػى الم ػػة ا نالمي يػػة شػػعتر هػػؤ ء األطفػػاؿ تالػػا  تعمػػـ ال
تأخيػػراا ضػػرترد ا تت كيػػدهـ لهػػؤ ء األطفػػاؿ باةػػتمرار أف تعممهػػـ لإلنالمي يػػة   يهػػدد ل ػػتهـ القديمػػة

 .عمى مفرداا ثقافتهـ تالتمةؾ بهاالت كيد 
( إلى تحميػؿ التعػاء الثقػافى العػاـ الػلى تقدمػه Mary J. Marke  8998هدفا دراةة 

اد مرشػػد لممتخ ػػ  فػػى تةػػالؿ إعػػ ـ المكتبػػة فػػى دتريػػاا األطفػػاؿ األمريكيػػة  تاةػػتهدفا إيالػػ
تاػد طػترا هػل  الدراةػة . اختيار الدترياا التػى تحقػؽ أهػداؼ الثقافػة العامػة المدرةػية تاتاعػدها

مقياةػػػاا لمم حظػػػة تاةػػػتخدمته فػػػى تحميػػػؿ المعالالػػػة المقدمػػػة لططفػػػاؿ تالراشػػػديف مػػػف مالمتعػػػاا 
-84ة شػػهيرد فػػى المرحمػػة العمريػػة مػػف  ( مالمػػة أطفػػاؿ أمريكيػػ88عرايػػة تالنةػػية مختمفػػة فػػى  

تاشػػػتمما الدراةػػػة عمػػػى ث ثػػػة أالػػػ اء تهػػػى اختيػػػار محػػػرر لكػػػؿ تاحػػػدد مػػػف المالػػػ ا . ةػػػنة(88
تػػـ ا ت ػػاؿ بػػه تةػػؤاله عمػػا إلا كػػاف لممالمػػة ةياةػػة تحريريػػة أت لالنػػة رةػػمية لمعالالػػة ا المختػػارد

ت اةػتخدما . اا منشػتردأت إع نػا أت تتضيحااا المقا ا الخا ة بالمالمتعاا   يرد الةف
كمػا اةػتخدما بطااػة الم حظػة لتحميػؿ ثػ ث اضػايا مختػارد . الدراةة أداد تقييـ م ممة تمقننة

أثبتػػا الدراةػػة أف معظػػػـ . ـ فػػػى كػػؿ تاحػػدد مػػف هػػػل  المالػػ ا8994عشػػتالياا نشػػرا فػػى عػػاـ 
ع نات بػالر ـ مػػف أف ا هػامالػ ا األطفػاؿ متضػ  الدراةػة تقػدـ تعيػاا ثقافيػاا عامػاا فػى تعميماتهػا تا 

تأنػػه ا المقػػا ا الخا ػػة بمالمتعػػة األطفػػاؿ ال ػػ ار تالراشػػديف لػػـ تكػػف ممثمػػة لمالتمػػ  الدراةػػة
تلكػػف هنػػاؾ ا تأف ال ػػتر النمطيػػة نػػادردا تخا ػػة فػػى التعميمػػااا مػػا اؿ هنػػاؾ ميػػؿ نحػػت التػػدليؿ

لقػػػتى ميػػؿ أكثػػػر يظهػػػر فػػػى  ػػػتر الهنػػػتد األمػػريكييف تالعػػػرتض الخا ػػػة بػػػال نتج مثػػػؿ  عبػػػى ا
 . تنالـت الكتميديا
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 احملىر الجاٌى : إدراءات الدراشة :

األطفػػػاؿ تنتمػػػى هػػػل  الدراةػػػة إلػػػى الدراةػػػاا الت ػػػفية التػػػى تةػػػتهدؼ ت ػػػؼ تتحميػػػؿ ع اػػػة 
لمطفػػػؿ ا تالتعػػػرؼ عمػػػى دتر مالػػػ ا األطفػػاؿ فػػػى تشػػػكيؿ الهتيػػػة الثقافيػػػة بمالػػ ا األطفػػػاؿ المطبتعػػػة

هح المةػػػػى ا ع مػػػػى الػػػػلى يعػػػػد الهػػػػداا عمميػػػػاا منظمػػػػاا لػػػػلا اعتمػػػػدا هػػػػل  الدراةػػػػة عمػػػػى مػػػػن .الم ػػػػرى
األدبيػػػػاا . تاامػػػػا الباحثػػػػة بدراةػػػػة محػػػػؿ الدراةػػػػة لمح ػػػػتؿ عمػػػػى المعمتمػػػػاا المف ػػػػمة عػػػػف الظػػػػاهرد

 .  ية مف أالؿ إعداد اةتمارد اةتبيافتالدراةاا الةابقة المرتبطة بمال ا األطفاؿ تالهتية الثقاف
 : ثـــــــأداة البح

اةػػتمارد اةػػتبياف مػف إعػػداد الباحثػػة لتطبيقهػػا عمػى عينػػة مػػف األطفػػاؿ اةػتخدما الباحثػػة 
مدرةػػػة  –تللػػػؾ فػػػى محافظػػػة القميتبيػػػة  مدرةػػػة أبػػػت بكػػػر ال ػػػديؽ بشػػػبمنالة متضػػػتع الدراةػػػة 

مدرةػػػة  –تمحافظػػػة الشػػراية   مدرةػػػة عمػػػى مبػػارؾ بال اػػػا يؽ ا البقاشػػيف ا بتداليػػػة بكفػػر شػػػكر(
 . مفردد لكؿ مدرةة 844مفردد بتاا   044تاتامها ا ية (شفيؽ خطا  ا بتدالية بقطيفة الع ي  

 :ثــــالبح راءاتـــإج
 المرحلة األولى : اإلعداد والتجهيز 

 ا ط ع عمى األدبياا تالدراةاا الةابقة المرتبطة بمال ا األطفاؿ تالهتية الثقافية . 
 ـ حػػػتؿ مػػػدى إعػػػداد اةػػػتمارد اةػػػتبياف تعرضػػػها عمػػػى الةػػػادد المحكمػػػيف لمتعػػػرؼ عمػػػى آرالهػػػ

ثػػػـ تعػػػديؿ ا م لمػػػة مفػػػرداا ا ةػػػتبياف لت ميػػػل ال ػػػؼ الرابػػػ  تالخػػػامك تالةػػػادك ا بتػػػدالى
 . ا ةتبياف فى ضتء آراء المحكميف تالتت ؿ إلى ا ةتبياف النهالى اللى تـ تعديمه

  محافظة تللؾ فى تحديد عينة الدراةة مف ت ميل ال ؼ الراب  تالخامك تالةادك ا بتدالى
ا البقاشػػػيف ا بتداليػػػة بكفػػػر شػػػكر ( مدرةػػػة –بيػػػة  مدرةػػػة أبػػػت بكػػػر ال ػػػديؽ بشػػػبمنالة القميت 

مدرةة شفيؽ خطػا  ا بتداليػة بقطيفػة  –تبمحافظة الشراية   مدرةة عمى مبارؾ بال اا يؽ 
 مفردد لكؿ مدرةة  844مفردد بتاا   044تاتامها ا الع ي ية (

 المرحلة الثاهية : مرحلة العرض والتقدين :

  عمػػى عينػػة اتامهػػا  8482/8481إالػػراء ا ةػػتبياف فػػى الف ػػؿ الدراةػػى الثػػانى لعػػاـ تػػـ
مدرةة البقاشػيف  –محافظة القميتبية  مدرةة أبت بكر ال ديؽ بشبمنالة فى مفردد  044
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مدرةػػة  –تبمحافظػػة الشػػراية   مدرةػػة عمػػى مبػػارؾ بال اػػا يؽ ا ا بتداليػػة بكفػػر شػػكر (
 ي ية (  ا بتدالية بقطيفة الع  شفيؽ خطا

  اةػت رؽ التطبيػؽ حػتالى ثػ ث أةػابي  مػف أالػؿ تطبيػؽ ا ةػتبياف عمػى الت ميػل تمعرفػػة
 . دتر مال ا األطفاؿ بتشكيؿ الهتية الثقافية لمطفؿ الم رى

 :المرحلة الثالثة: مرحلة التقيين الههائى

 ثقافيػة تـ تطبيؽ ا ةتبياف عمى عينة الدراةة تتحديد دتر مال ا األطفػاؿ بتشػكيؿ الهتيػة ال
 . تللؾ مف خ ؿ تفرين ا ةتبياف تاةتخداـ المعالالة ا ح الية المناةبةا لمت ميل

 احملىر الجالح : ٌتائج الدراشة وتفصريِا :
  (SPSS)مح ا ح الية لمعمتـ ا التماعية برااةتخدما الباحثة برنامح حـ  ال

 نتائج التساؤل األول :

 :  معدل قراءة األطفال لمجالت األطفال -1

 (1ددوه )
 وعده قراءة األطفاه جملمات األطفاه

 الٍىع
 الكراءة وعده

 اإلمجاىل إٌاخ ذكىر
 % ك % ك % ك

 81 324 83.6 194 77.4 130 ٌعي
 4 16 5.2 12 2.4 4 أحًاًٌا

 15 60 11.2 26 20.2 34 ال
 100 400 100 232 100 168 اإلمجاىل

 الد لة = دالة   4.48مةتتى الد لة =      4.488المعنتية =        1.22=  8ايمة كا
 :يتضح من الجدول السابق

%( مػػػنهـ يقػػػرءتف 0بينمػػػا  ا %( مػػػف األطفػػػاؿ يقػػػرأتف مالػػػ ا األطفػػػاؿ58يتضػػػى أف  
 .%( منهـ   يقرءتف مال ا األطفاؿ88تفى المقابؿ نالد أف  ا المال ا أحياناا 
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 عنػػػػد مةػػػػتتى الد لػػػػة  تهػػػػى ايمػػػػة دالػػػػة اح ػػػػالياا ا (1.22بم ػػػػا   8تبحةػػػػا  ايمػػػػة كػػػػا
دؿ اػراءد ا نػاث( تبػيف معػ -( تيعنى للؾ تالتد ع اة دالة اح الياا بيف النػتع  الػلكتر4.48  

 .األطفاؿ لمال ا األطفاؿ

 نتائج التساؤل الثانى :
 :المعلومات التى يحب األطفال قراءتها فى مجالت األطفال -2

 (2ددوه )
 جممات األطفاه املعمىوات التى حيب األطفاه قراءتّا فى

 الٍىع                                   
 املعمىوات

 الرتتًب اإلمجاىل إٌاخ ذكىر
 % ك % ك % ك

 الصادط 2.3 8 6 6 1.4 2 الصًاشًة
 الجاٌى 22.3 76 48 48 20.9 28 الفًٍة  

 األوه 25.9 88 56 56 23.9 32 الجكافًة
 الرابع 16.5 56 18 18 28.3 38 الرياضًة

 اخلاوض 14.1 48 38 38 7.5 10 الديًٍة
 الجالح 18.9 64 40 40 18 24 املصابكات واأللغاز

  100 340 206 206 100 134 اإلمجاىل

 الد لة = دالة   4.48مةتتى الد لة =     4.444=المعنتية   81.82=   8ايمة كا

 :يوضح الجدول السابق
اا التى يح  األطفػاؿ اراءتهػا فػى مالػ ا الاءا المعمتماا الثقافية فى مقدمة المعمتم

تت هػػػا المعمتمػػػاا الفنيػػػة فػػػى الترتيػػػ  الثػػػانى بنةػػػبة بم ػػػا ا %(88.9األطفػػػاؿ بنةػػػبة بم ػػػا  
تالػػػاءا ا %(85.9تالػػػاء فػػػى الترتيػػػ  الثالػػػث المةػػػابقاا تاألل ػػػا  بنةػػػبة بم ػػػا  ا %(88.0 

اءا المعمتماا الدينية فى ثـ الا %(82.8المعمتماا الرياضية فى الترتي  الراب  بنةبة بم ا  
ترتيػػػػ  تأخيػػػػراا الػػػػاءا المعمتمػػػػاا الةياةػػػػية فػػػػى الا %(80.8الترتيػػػػ  الخػػػػامك بنةػػػػبة بم ػػػػا  

 .%(8.0الةادك بنةبة بم ا  
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 تهػػػى ايمػػػة دالػػػة اح ػػػالياا عنػػػد مةػػػتتى الد لػػػة ا (81.82بم ػػػا   8تبحةػػػا  ايمػػػة كػػػا
ا نػاث( تبػيف المعمتمػاا  -لػلكتر( تيعنى للؾ تالتد ع اػة دالػة اح ػالياا بػيف النػتع  ا4.48  

 .ألطفاؿ اراءتها فى مال ا األطفاؿالتى يح  ا
 نتائج التساؤل الثالث :

 درجة فهن األطفال للمعلومات الثقافية بالمجلة: -3

 (3ددوه )

 دردة فّي األطفاه لمىعمىوات الجكافًة باجملمة

 والٍصب  التكرارات                                                                     
 

 لمىعمىوات الجكافًة األطفاه دردة فّي 
 % ك

 املتىشط

 املردح
 االجتاه

 56.3 142 ٌعي
 

2.4 
 

 

دردة فّي 

 كبرية

 23.8 60 أحًاًٌا

 19.9 50 ال

 100 252 اإلمجاىل

 :يوضح الجدول السابق
تأحيانػاا ا %(82.0بة بم ػا  يتبيف أف األطفػاؿ يفهمػتف المعمتمػاا الثقافيػة بالمالمػة بنةػ

 . %(   يفهمتف المعمتماا الثقافية بالمالمة89.9تفى المقابؿ نالد أف  ا %(80.5 
( أف درالة فهـ األطفاؿ لممعمتماا الثقافية بالمالمة 8.0تتتضى ايمة المتتةط المرالى  

 هى درالة فهـ كبيرد.

 دردة الفّي املتىشط املردح
 ال 1.67 -1
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 أحًاًٌا 2.34 -1.67
 ٌعي 3 - 2.34

 نتائج التساؤل الرابع:
 :مجالت األطفال وتشكيل الهوية الثقافية للطفل -4

 (4ددوه )
 اجلىاٌب التى ظكمت جممات األطفاه وَ خماهلا اهلىية الجكافًة لمطفن

 التكرارات والٍصب                          
 اجلىاٌب

 الرتتًب % ك

 الرابع 10.3 20 حب الىطَ
 اخلاوض 8.6 16 ثكافات العامل املختمفة تعرف الطفن

 األوه 23.3 50 تعرف الطفن بالتعالًي الديًٍة
 الجالح 12.1 24 حتبب الطفن فى المغة العربًة

 الجاٌى 18.1 40 تعمي االلتساً بالتكالًد والعادات الطًبة
 الصابع 6 10 تسود وعمىوات الطفن

 الصادط 6.6 12 وأل وقت الفراغ
 الجاوَ 5.2 8 عة اآلخريَ والتىًس عمًّيأشتطًع وٍاق

 الجاوَ 5.2 8 تعمي شمىكًات وفًدة
 التاشع 4.6 6 االشتفادة وَ خربات وجتارب اآلخريَ

  100 194 اإلمجاىل

 :يوضح الجدول السابق
تأظهػػرا النتػػالح أف الالتانػػ  التػػى شػػكما مالػػ ا األطفػػاؿ مػػف خ لهػػا الهتيػػة الثقافيػػة 

تالػػاء فػػى الترتيػػ  الثػػانى تعمػػيـ ا %(80.0تعػػاليـ الدينيػػة بنةػػبة بم ػػا  لمطفػػؿ هػػى ا هتمػػاـ بال
ثـ الاء فى الترتي  الثالػث إنهػا تحبػ  ا %(85.8ا لت اـ بالتقاليد تالعاداا الطيبة بنةبة بم ا  

تالػػاء فػػى الترتيػػ  الرابػػ  تعمػػـ حػػ  الػػتطف ا %(88.8األطفػػاؿ فػػى الم ػػة العربيػػة بنةػػبة بم ػػا  
تالاء فى الترتي  الخامك تعرؼ األطفاؿ ثقافاا العالـ المختمفة بنةبة ا %(84.0بنةبة بم ا  

تالاء فػى ا %(2.2ثـ الاء فى الترتي  الةادك تمط تاا الفراغ بنةبة بم ا  ا %(5.2بم ا  
تالػػػاء كػػػ ا مػػػف تعمػػػيـ األطفػػػاؿ ا %( 2الترتيػػػ  الةػػػاب  تػػػ تد معمتمػػػاا األطفػػػاؿ بنةػػػبة بم ػػػا  
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تتعممهػػػـ ةػػػمتكياا مفيػػػدد فػػػى الترتيػػػ  الثػػػامف بنةػػػبة بم ػػػا    امنااشػػػة اآخػػػريف تالتميػػػ  عمػػػيهـ
تأخيػراا الػاء تعمػيـ األطفػاؿ ا ةػتفادد مػف خبػراا تتالػار  اآخػريف فػى الترتيػ  التاةػػ  ا %(8.8

 . %(0.2بنةبة بم ا  

 تيرالػػػ  للػػػؾ إلػػػى أهميػػػة ا دراةػػػةارتفػػػاع معػػػدؿ اػػػراءد مالػػػ ا األطفػػػاؿ لػػػدى  البيػػػة عينػػػة ال
با ضػػافة إلػػى مػػا تقدمػػه مػػف ا ػػ  ا المالػػ ا فػػى ت تيػػد األطفػػاؿ بالمعمتمػػاا تالمعػػارؼ

إلػػػػى الانػػػػ  اهتمػػػػاـ المالػػػػ ا برةػػػػالؿ األطفػػػػاؿ تنشػػػػر  ػػػػترهـ ا تحكايػػػػاا مةػػػػمية تهادفػػػػة
 . تمةاهماتهـ الفنية

 راءتهػػا فػػى مالػػ ا أف المعمتمػػاا الثقافيػػة كانػػا مػػف أهػػـ المعمتمػػاا التػػى يحػػ  األطفػػاؿ ا
تتالعمػه أكثػر اػػدرد ا تهػلا يؤكػد أهميػة المعمتمػاا الثقافيػة فػػى تتةػي  مػدارؾ الطفػؿا األطفػاؿ

كمػػػا إنهػػػا تةػػػاعد  فػػػى حػػػؿ ا عمػػػى اةػػػتيعا  الظػػػرتؼ مػػػف حتلػػػه تفهػػػـ التااػػػ  المحػػػيط بػػػه
كما إنها تةػاعد  عمػى ا المشك ا تللؾ بفضؿ الخبراا التى يكتةبها خ ؿ اراءته المةتمرد

مػػف النالػػاح فػػى ألف ا طػػ ع عمػػى ثقافػػاا اآخػػريف تكثػػرد القػػراءد ي يػػد ا ال القػػرار الةػػميـاتخػػ
 .اتخال القرار

   ا %(82.0كشػػػفا النتػػػالح أف األطفػػػاؿ يفهمػػػتف المعمتمػػػاا الثقافيػػػة بالمالمػػػة بنةػػػبة بم ػػػا
ا همتف المعمتماا الثقافية بالمالمة%(   يف89.9تفى المقابؿ نالد أف  ا %(82.0تأحياناا  

تهػػلا يؤكػػد عمػػى ارتفػػاع نةػػبة فهػػـ األطفػػاؿ لممعمتمػػاا الثقافيػػة ت يػػادد الػػتعى الثقػػافى لػػديهـ 
تيمكف تفةير للؾ ب ف األطفاؿ لديهـ تعى ب همية الثقافة حيث أف الثقافة هػى طريػؽ الحيػاد 

كمػػا أنهػػا تمعػػ  دتراا بػػار اا فػػى الحفػػاظ عمػػى المالتمػػ  ا التػػى تميػػ  كػػؿ طفػػؿ عػػف طفػػؿ آخػػر
 . هار تتقدمه تا د

  تأظهرا النتالح أف الالتان  التى شكما مالػ ا األطفػاؿ مػف خ لهػا الهتيػة الثقافيػة لمطفػؿ
تالاء فى الترتي  الثانى تعميـ ا لت اـ ا %(80.0هى ا هتماـ بالتعاليـ الدينية بنةبة بم ا  
  ثػػـ الػػاء فػػى الترتيػػ  الثالػػث إنهػػا تحبػػا %(85.8بالتقاليػػد تالعػػاداا الطيبػػة بنةػػبة بم ػػا  
تالاء فى الترتي  الراب  تعمـ ح  التطف ا %(88.8األطفاؿ فى الم ة العربية بنةبة بم ا  

تالػاء فػى الترتيػ  الخػامك تعػرؼ األطفػاؿ ثقافػاا العػالـ المختمفػة ا %(84.0بنةبة بم ػا  
ثػػػػـ الػػػػاء فػػػػى الترتيػػػػ  الةػػػػادك تمػػػػط تاػػػػا الفػػػػراغ بنةػػػػبة بم ػػػػػا ا %(5.2بنةػػػػبة بم ػػػػا  
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تالاء ك ا ا %( 2  الةاب  ت تد معمتماا األطفاؿ بنةبة بم ا  تالاء فى الترتيا %(2.2 
تتعممهػػػـ ةػػػمتكياا مفيػػدد فػػػى الترتيػػػ  ا مػػف تعمػػػيـ األطفػػػاؿ منااشػػة اآخػػػريف تالتميػػػ  عمػػيهـ

تأخيػػراا الػػاء تعمػػيـ األطفػػاؿ ا ةػػتفادد مػػف خبػػراا تتالػػار  ا %(8.8الثػػامف بنةػػبة بم ػػا   
تيتضػػػػى مػػػػف للػػػػؾ أف أف مػػػػف أهػػػػـ ا %(0.2اآخػػػػريف فػػػػى الترتيػػػػ  التاةػػػػ  بنةػػػػبة بم ػػػػا  

التػػػػى شػػػػكما مالػػػ ا األطفػػػػاؿ مػػػػف خ لهػػػا الهتيػػػػة الثقافيػػػػة لمطفػػػؿ هػػػػى ا هتمػػػػاـ  الالتانػػػ 
تيمكػف تفةػير للػؾ بػ ف  ػرك الثقافػة الدينيػة فػى مرحمػة الطفتلػة يػؤثر تػ ثيراا  بالتعاليـ الدينية

تعضتاا ا باراا بتالديها ةميمةفينش  نش د ا بال اا فى تقتيـ ةمتكه تحةف اةتقامته فى المةتقبؿ
 . فعا ا فى المالتم 

ضرترد التالديد فى شكؿ مال ا األطفاؿ تالبعد عف النمطية حتى تكػتف اػادرد عمػى مةػايرد  -8
تةالؿ ا ع ـ األخرى المتالهة لططفاؿ تالتى تالل  األطفاؿ بشكؿ كبير مف خػ ؿ التقػدـ 

 . لتطتر تالتالديدتا

 بػػػد مػػػف مراعػػػاد القػػػامتك الم ػػػتى لمطفػػػؿ تالخ ػػػال  المميػػػ د لم تػػػه عنػػػد مختمػػػؼ المراحػػػؿ  -8
تهػػػلا األمػػػر يتطمػػػ  التعػػػػرؼ عميهػػػا تأخػػػلها فػػػػى ا تاألعمػػػار تالحاالػػػاا األةاةػػػية لططفػػػػاؿ

 . ا عتبار تا ةتعداد

ةػاميف تمخػػراليف ا هتمػاـ بالتػدري  المةػتمر لمعػامميف فػى مالػػ ا األطفػاؿ مػف محػرريف تر  -0
يكتنػػتا عمػػى درايػة بمراحػػؿ الطفتلػػة  فتأا تالػػليف يالػ  أف يتميػػ تا بحػػ  األطفػاؿا تم ػتريف

 . المختمفة تحاالاتها تمتطمباتها تاهتماماتها
 . التعرض لمشك ا األطفاؿ تالعمؿ عمى حمها بطرؽ ةهمة تبةيطة -0
عمػى العػاداا  أف تحر  مال ا األطفاؿ عمى نشر المتضتعاا التى تةاعد عمى الحفػاظ -8

 . تالتقاليد تالقيـ الةالدد فى المالتم 

ضرترد ا هتماـ بت تؿ مال ا األطفاؿ لممناطؽ الريفية التى تعانى مف  عتباا ت تؿ  -2
 . تللؾ عف طريؽ ت تيد مكتباا المدارك بهاا المال ا إليها

ااػػؼ تللػػؾ لشػػرح بعػػض المتضػػتعاا تالمت ا ضػػرترد اهتمػػاـ اآبػػاء بمنااشػػة أطفػػالهـ لممالمػػة -1
 . التى تحتاج لتفةير م حتى   يحدث فهـ خاطىء لممتضتعاا المنشترد
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ى تحديػػػد هػػػتيتهـ الثقافيػػػة عمػػػأف تهػػػتـ مالػػػ ا األطفػػػاؿ بنشػػػر متضػػػتعاا تةػػػاعد األطفػػػاؿ  -5
 . الم رية تالمةاعدد عمى الحفاظ عميها تتنميتها

عمػػى الهتيػػة أف تنشػػر مالػػ ا األطفػػاؿ متضػػتعاا تتعيػػة بمثػػار العتلمػػة الثقافيػػة تمخاطرهػػا  -9
   . الثقافية لممالتم 

معالالػػػة مالػػػ ا األطفػػػاؿ لػػػدتر الالامعػػػة فػػػى متاالهػػػة أنمػػػاط الةػػػمتؾ الثقػػػافى المخػػػالؼ  -8
 . لمهتية الثقافية الم رية

الع اػػػة بػػػيف اةػػػتخداـ ت ميػػػل الحمقػػػة األتلػػػى مػػػف التعمػػػيـ األةاةػػػى لم ػػػحافة المدرةػػػية  -8
 . قافى لديهـتمةتتى التعى الث

دتر مالػػػ ا األطفػػػاؿ فػػػى معالالػػػة المشػػػك ا ا التماعيػػػة لت ميػػػل الحمقػػػة األتلػػػى مػػػف  -0
 . التعميـ األةاةى

 . أثر اةتخداـ األطفاؿ لمال ا األطفاؿ تع اة للؾ بالقدراا ا بداعية لططفاؿ  -0

  . الع اة بيف تعرض األطفاؿ لمال ا األطفاؿ تمةتتى التعى الثقافى لديهـ -8
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 أواًل: املرادع العربًة:
 أهميتهددا وأدوارهددا وأسدداليب  –صددحافة ومجددالت األطفددال ا إةػماعيؿ عبػػد الفتػػاح عبػد الكػػافى

 . 8484ا 8طا مرك  الكتا  لمنشرا ا القاهردنقدها
 عددداد ا تقػػديـ محمػػد معػػتضا إكػػراـ أحمػػد فػػؤاد ا هػػتانى االتصددال بددين الةولمددة والمحميددة وا 

 8484ا 8طا دار الكتاب  الحديثا القاهردا الطفل ثقافيا  
 8992ا المبنانية الم رية الدارا القاهردا األطفاؿ اراءااا شحاته حةف. 
 يناير ومستقبل التةمدي   52مؤتمر ثورة ، الهتية الثقافية تالطفؿ الم رىا  ين  محمد عمى

 .  8488يتليت  80 – 80ا معهد الدراةاا التربتيةا الامعة القاهرد، فى مصر

 8448ا 8طا عالـ الكت ، القاهرد، صحافة األطفال فى الوطن الةربىا شعي  ال باشى 

 تالهتيػػة العتلمػػة اضػػية تالػػا  العربػػى ال ػػحفى الخطػػا ا ةػػ مة ال نػػى عبػػد م ػػطفى ةػػحر 
 8484ا  ا ع ـ كميةا القاهرد الامعةا دكتوراة رسالة ،تحميمية دراةة  الثقافية

 الع اػػػة بػػػػيف العنا ػػػر التيبت رافيػػػػة فػػػى مالػػػػ ا ا تدشػػػيماء  ػػػػبرى عبػػػد الحميػػػػد أحمػػػد حمػػػػ
كميػة التربيػة النتعيػةا ا عػيف شػمك الامعػة، رسدالة ماجسدتيرا األطفاؿ ت تلكرهـ لممعمتماا

8449. 

 فنػػػػتف التحريػػػػر فػػػػى مالػػػػ ا األطفػػػػاؿ الم ػػػػرية تع ااتهػػػػاا عفػػػػاؼ مةػػػػعد محمػػػػد الخيػػػػاط 
 معهػد الدراةػاا ا ف شػمكالامعػة عػي، رسدالة ماجسدتير، بخ ال  مراحػؿ الطفتلػة العمريػة

 . 8442العميا لمطفتلةا 

 ا دا الفكر العربػىا القاهرد، قضايا إعالمية مةاصرة فى الوطن الةربىا عتاطؼ عبد الرحمف
 .  8991ا 8ط

  ا 8طا المالمػػػك األعمػػػى لمثقافػػػةا القػػػاهرد، الةولمدددة وقضدددايا الهويدددة الثقافيدددةا مػػاهر الضػػػب
8442 

 لمنشػػر العمميػػة اليػػا ترى دارا األردفا األطفػػاؿ ة ػػحاف إلػػى مػػدخؿا عميػػتاا عػػدناف محمػػد 
 8441ا تالتت ي 
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  دار نهضػػة م ػػر لمطباعػػة ا القػػاهردا مخدداطر الةولمددة عمددى الهويددة الثقافيددةا محمػػد عمػػارد
 .8999ا 8طا تالنشر تالتت ي 

 المالمػػك ، ، مجمددة الطفولددة والتنميددةا هتيػػة ثقافػػة الطفػػؿ فػػى العػػالـ العربػػىا محمػػتد ااةػػـ
 .8448خريؼ ا 8مالمد ا العدد الثالثا تلة تالتنميةالعربى لمطف

 ا 8طا ة  لمنشػػر تالتت يػػ دار أةػػاما األردف –عمػػاف ، اإلعددال  والطفددلا هػػادى نعمػػاف الهيتػػى
8445. 

 عالـ ا المالمك التطنى لمثقافة تالفنتف تاآدا ا الكتيا، ثقافة األطفالا هادى نعماف الهيتى
 .8955ا المعرفة
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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. 


