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 شكـر وتقـديـــر
 

وأعانني على ني بالصبر واإلرادة، أنار لي الدرب، وفتح لي أبواب العلم، وأمد   الحمد هلل الذي
 –يسرني وقد أنجزت كما  هذه الرسالة، فلوال توفيقه عز  وجل لما تحقق من ذلك شيء. نجازإ

م بالشكر الجزيل ألساتذتي الكرام في كلية اإلعالم  -بتوفيق من هللا  هذا العمل المتواضع، أن أتقد 
بنور حكمتهم، ورسموا لي  من بحر علمهم، واسترشد   في جامعة الشرق األوسط، الذين نهلت  

 يق لتحقيق الهدف.الطر 
 

وا َما  وًفا َفَكاِفئ وه ، َفِإْن َلْم َتِجد  ْم َمْعر  وعماًل بقوله عليه أفضل الصالة والسالم: ))َمْن َصَنَع ِإَلْيك 
ْم َقْد َكاَفْأت م وه ((، أتقد   به، ت َكاِفئ وَنه   م بخالص شكري، ووافر تقديري، وجزيل َفاْدع وا َله  َحتَّى َتَرْوا َأنَّك 

 ،ر كل كلمات الشكر وعبارات الثناء عن الوفاء بحقه، إلى أستاذي الفاضلعرفاني، إلى من تقِص 
د الدكتور عبد الرزاق الدليمي الم شرف على الرسالة. هذا الرجل المعطاء، الذي تتجس  األستاذ  سعادة

ياه من م الشكر واالمتنان، على ما منحني إيفي عطائه كل معاني الكرم واإليثار، له مني عظ
كل ما من شأنه تعزيزي إلخراج هذا العمل في أفضل صورة تقديم الوقت والجهد واالهتمام، و 

م مكنة؛ فقد كان بحق نعم الم شرف، ونعم الم عل م، ونعم األخ، ونعم الصديق. كما أرجو أن أكون قد 
الذي كان لي  ،ررضيه، وما يليق بمسيرته األكاديمية العريقة، وباسمه الكبيوف قت في تقديم ما ي  

 عظيم الشرف والفخر واالعتزاز بأن يتو ج رسالتي العلمية هذه.
 
ه بخالص شكري وتقديري و  في دائرة المكتبة الوطنية، على  لجميع العاملينال يفوتني أن أتوج 

هيام زعتر من قسم  الصديقةم ساعدتهم لي طوال مرحلة التطبيق العملي للدراسة، وأخص بالشكر 
بل الراحة؛ المكتبةفي  دورياتال ما ساعدني على م، على تعاونها الدؤوب معي وتوفيرها لي كل س 

 انجاز التحليل بيسر وسهولة. 
 

 بالذكر وأخصوالشكر موصول أيضًا، لكل من مد لي يد العون خالل فترة إعداد الدراسة، 
 ديانا وصديقتيْ  ،«حاتم»رئيسة التحرير السابقة لمجلة األطفال األردنية  كيالي، كريمان السيدة

 وشباب، ومأمون الفاعوري، الزغلوان وخوله ،القاسمي سلطان وزمالئي فاخوري، ورهام سهوانه
على ما رفدوني به من مراجع ومعلومات قي مة  ورؤى، ومرح، ومحمد، وزيد، أحمد،: الواعد العائلة

  أثرت الدراسة.
 والزمالء واألصدقاء األهل من ودعمني شجعني من لكل شكراً  ختامًا،



 ه

 

 إهــــداء
 

ى ورعى وعل م هاني كبيرة ... فكانا ِنعم من رب  إلى اللذين ربياني ورعياني صغيرة، وعلماني ووج  

وَحيْ  ه ...ووج    إلى اللذين أدعو لهما في كل لحظة ))ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا(( ... إلى ر 

، سائلة هللا عزَّ وجل ج   هديأ  الطاهرتين  والديْ  هدي هذا؛ تقديرًا ووفاًء بجزٍء يسيٍر من فضلهما علي 

 غفرانه ... وهو العزيز  الرحيم. بعظيم أن يتغمَدهما بواسع رحمتِه وأن يكألهما 

 إلى روح خالي الكابتن الطيار يوسف عيد أو دي ة ... الذي كان يطيب له وصفي بــالذكية

 إلى من يخفق القلب بحبهم ... إخواني األعزاء إلى كنوز الرجال وأغالهم ...

 "مهند أم" زوجة أخي واألقرب إلى نفسيإلى من كانت سندًا وعونًا لي في دراستي ... أختي 

 إلى عر ابتي في العلم والحياة ... إلى سنديانة اإلعالم العربي ... غاليتي أ. د. حميدة سميسم

ني بعظيم علمه وواسع خبرته ... د. صباح ياسينإلى من احتواني بسعة صدره ورجاحة فكره،   وأمد 

 إلى من تتلمذت على يديه أبجديات البحث العلمي ...  م لهمي وم عل مي األول د. كامل خورشيد

لنقطف اليوم معًا ثمرة  لمي بكل تفاصيله ...ح   نَّ م عاناتي بكل فصولها ... وعايش نَّ إلى من شهد
 ، وفاتن نوفل، وحنان أبو السندسابير  آالء عَ  تي الحبيباتاصديقهذا االنجاز المتواضع ... 

 
 إهداء خاص

 ة ...إلى راعي مسيرتي العلمي  
 إلى من أمن بي ووقف بجانبي ودعمني ...

 إلى مصدر عزي وفخري وكبريائي ...
 إلى سندي ...

 "أخي صالح"
 

هدي العلمي هذاهدي أ  وامتنان  بٍ إلى هؤالء جميعًا بكل ح    ِنتاج ج 

 ةدي   مجل ي أبو بيرع
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 دور مجالت األطفال األردنية في تقديم المعمومات والقيم
 أنموذجا  « حاتم»مجمة إلى الطفل األردني 

 ()دراسة تحميمية
 

 إعداد: عبير مجّمي قاسم أبو دّية
 بإشـــراف: األستاذ الدكتــور عبد الرزاق الدليمي

 
  ::الُممخص

ديو مجالت األطفال األردنية ىدفت ىذه الدراسة التحميمية إلى التعّرف عمى الدور الذي تؤ  
، في مجال تقديم المعمومات والقيم إلى الطفل األردني، إلى جانب التعّرف (أنموذجاً  »حاتم«)مجمة 

عمى وسائل اإلبراز التي تستخدميا ىذه المجالت، في تقديم المعمومات والقيم عمى صفحاتيا. 
ستخدمة أسموب تحميل المضمون؛ ولتحقيق ىذا اليدف، اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي م  

( عدد، 21لغايات تحميل شكل ومضامين كافة المواد التحررية المنشورة في عينة قصدية قواميا )
، بوصفيا أنموذجًا لمجالت «حاتم»تم اختيارىا وفق تطبيق الشير الصناعي من أعداد مجمة 

( فئة 12شكل، المتين تضمنتا )األطفال األردنية، م ستندة في ذلك إلى صحيفتي تحميل المضمون وال
 ( مادة تحريرية.845( فئة فرعية وثانوية، تم تطبيقيا عمى ما مجموعو )142تحميل رئيسة و)

 
عادة االختبار، وحساب م عّدل الثبات في ضوء االتساق  واستخدمت الدراسة طريقة االختبار وا 

حقق من ثبات أداة الدراسة الذي بمغ ة الت)االتفاق( ببن التحميمين باستخدام م عادلة )ىولستي(؛ بغيّ 
(، فيما تم استخراج النتائج اإلحصائية عمى شكل تكرارات ونسب مئوية باستخدام نظام 0..3)
(SPSS:اإلحصائي. وتوّصمت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزىا ) 

 
قدمتيا في تقديم العديد من المعمومات إلى الطفل األردني، جاء في م   «حاتم»أسيمت مجمة  .2

%(، تمتيا 1..2%(، ثم المعمومات االجتماعية بنسبة )12.5المعمومات الترفييية بنسبة )
المعمومات العممية، ثم المعمومات األخرى، فيما كانت المرتبتين األخيرتين من نصيب كل من 

 %(.2.8المعمومات الرياضية والسياسية، والمتان ظيرتا بنسب إجمالية بسيطة لم تتجاوز )
 
رس مجموعة من القيم لدى الطفل األردني، جاء في صدارتيا بغ «حاتم»تمت مجمة اى .1

%(، 12.1%(، ثم مجموعة القيم النظرية )المعرفية( بنسبة )11.2مجموعة القيم الجمالية بنسبة )
في حين حّمت مجموعتي القيم الدينية والسياسية، في أخر مرتبتين في ترتيب السمم القيمي الم قّدم 

 في المجمة.



 ل

 

من  ،%(01.1عمى إيصال المعمومات إلى الطفل األردني بنسبة ) «حاتم»جمة توّزع اىتمام م .0
%(، ثم ..20إجمالي األىداف التي سعت المجمة إلى تحقيقيا، تاله ىدف التسمية والترفيو بنسبة )

%(، فيما حاز ىدف نقل عادات وتقاليد المجتمع األردني عمى 22.8ىدف غرس القيم بنسبة )
 فقط. .%(2مئوية لم تتجاوز )األخير بنسبة  الترتيب

 
جاءت الفنون الصحفية في المرتبة األولى بين األشكال والفنون التحريرية التي استخدمتيا  .4

%(، تمتيا الفنون 5.2.، في تقديميا لممعمومات والقيم إلى الطفل األردني بنسبة )«حاتم»مجمة 
في المرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة األخرى  التحريرية %(، فيما حّمت األشكال4..2األدبية بنسبة )
 %(.28.8مئوية مقدارىا )

 
، في تقديميا لممعمومات والقيم «حاتم»تصّدر اإلعالن الفنون الصحفية التي استخدمتيا مجمة  .8

إلى الطفل األردني، فيما جاءت القصة في م قدمة الفنون األدبية، والتسالي واأللعاب في م قدمة 
 التي استخدمتيا المجمة. األشكال التحريرية األخرى

 
وفي ضوء ما تم التوّصل إليو من نتائج، قّدمت الدراسة لمجالت األطفال األردنية عمومًا، عددًا من 

 التوصيات والم قترحات، من أىميا:
 
العمل عمى تحقيق التوازن في نوعية المعمومات الم قدمة إلى الطفل األردني؛ بما يعمل عمى   -2

 توسيع مداركو، وي تيح لو فرص التعّرف عمى ما يدور في العالم من حولو. تنمية وزيادة معارفو و 
 
العمل عمى تحقيق التوازن في المجموعات القيمية الم قدمة إلى الطفل األردني؛ بما يعمل عمى   -1

 تنمية شخصيتو وربطو بثقافتو العربية وحضارتو اإلسالمية.
 
عمل عمى اختيار نوعية جيدة من ىذه ترشيد استخدام المضمون الترفييي الم قّدم، وال  -0

 المضامين.
 
ترشيد نشر اإلعالنات التجارية في مجالت األطفال األردنية، واقتصارىا عمى اإلعالنات التي   -4

 تروج لم نتجات وسمع وخدمات خاصة بالطفل.
 
 ضرورة استحداث مجمة أطفال أردنية )أو أكثر(، ت مّبي حاجات واىتمامات الطفل األردني،   -8
 حاكي واقع  بيئتو وثقافتو، وت خاطب خصوصية ىويتو األردنية.وت  
 

 مجالت األطفال، المعمومات، القيم، تحميل المضمون. الكممات المفتاحية:
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Abstract: 

This analytical study aimed to identify the role of Jordanian children's 
magazines, in  presenting  information and values to the Jordanian child 
(«Hatem» Magazine as a model), in addition to identifying the highlighting  
means used  by these magazines, in presenting the information and values 
on their pages. In order to achieve this objective, the study relied on the 
descriptive  approach, using the content analysis method; to analyze form 
and content of all editorial materials published in an intentional sample 
consisting of (12) issues, which were selected according to the month 
selection application from the issues of «Hatem» Magazine as a model for 
the Jordanian children's magazines, based on using the content and the 
form analysis sheets, that included (21) main categories and (241) 
secondary and sub-categories, which were applied on (548) editorial 
materials. 
 

The study used the method of (Test - Retest), and calculating the 
reliability rate according to the consistency between the two analyses using 
the Holsti’s  formula;  to verify the reliability of the study tool which 

amounted to (0.93), while the statistical results were extracted in the form 
of frequencies and percentages using the (SPSS) statistical system. The 
study reached a number of results, most notably: 

 
1. «Hatem» Magazine contributed in presenting a lot of information to the 
Jordanian child, first came the entertainment information with (21.8%), 
next came the social information with (16.7%), followed by the scientific 
information, then other information, while the last two ranks were shared 
by sports and political information, which were represented with a total 
percentage that did not exceed (1.5%).  
 
2. «Hatem»  Magazine was concerned with cultivation of a set of values 
in the Jordanian child, were the aesthetic values came on top with (22.1%), 
then the theoretical (knowledge) values with (21.2%), while both religious 



 ن

 

and political values came in the last two ranks of values presented in the 
magazine. 
 
3. «Hatem» Magazine’s interest was distributed on communicating 
information  to  the Jordanian child with (37.2%), of the total objectives of 
the  Magazine, followed by the entertainment and recreation objective with 
(13.6%), then by instilling values objective with (11.5%), while 
transferring acquired habits and traditions of the Jordanian society 
objective came last with a percentage that did not exceed (.1%) only. 
 
4. Journalistic art ranked first among the editorial art forms were used by 
«Hatem» Magazine, in presenting information and values to the Jordanian 
child with (68.1%), followed by literary art forms with (16.4%), while 
other editorial forms came in the third and last rank with (15.5%). 
 
5. Advertisement  ranked first in the journalistic arts were used by 
«Hatem» Magazine, in presenting information and values to the Jordanian 
child, while stories ranked first in the literary arts, games and entertainment 
came at the forefront of other editorial forms were used by the Magazine. 
 

In light of the results found, the study presented to the Jordanian 
children's magazines in general, a number of recommendations and 
proposals, including: 
 
1- Work on balancing the quality of information provided to Jordanian 
child: to develop and increase his knowledge and broaden his mind, and let 
offer him opportunities to learn what is going on in the world around him. 
 
2- Work on balancing  the groups of  value presented to the Jordanian 
child; to work on the development of  his personalities and tying him to his 
Arab culture and Islamic civilization. 
 
3- Ration the use of entertainment content presented, and work to select 
good quality of this content. 
 
4- Ration the publishing of commercial advertisements in children's 
magazines, and limiting  it to ads that promote products, goods and services 
for children. 
 
5- The need to introduce a Jordanian children’s magazine (or more), meet 
the needs and interests of the Jordanian child, and simulate his environment 
and culture, and address the individuality of his identity. 
 
Keywords: children's magazines, information, values, content analysis. 
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 خمفية الدراسة وأىمّيتيا: األولالفصل 

 
  مقدمةأواًل: 

أٌم مجتمع مف في  ،تككيف الجيؿ الجديدعممية مرحمة الطفكلة أىمٌية بالغة في تيمٌثؿ 

درات الطفؿ كتتفٌتح مكاىبو، كيككف قابالن لمتأثر ، تنمك قي العمرية ففي ىذه المرحمة ؛الميجتمعات

ثقافة "القنة  نادرة مثؿ دراسة كقد أثبتت الدراسات كاألبحاث النفسية كالتربكيٌ  ،يو كالتشكيؿكالتكجٌ 

"الطفؿ كالرىاف عمى المستقبؿ
االستثمار في الطفكلة كاالىتماـ "، كدراسة حسيف كماؿ بياء الديف 1

"برعايتيا كدمج الطفؿ ذم اإلعاقة
، خطكرة ىذه المرحمة كأىمٌيتيا في بناء اإلنساف كتككيف 2

فما  ،كتشكيؿ كعيو الثقافي كالمعرفي كالقيمي كالسمككية، و، كتحديد اتجاىاتو المستقبميٌ شخصيت

إذ إف  ؛عتقدات كقيـ، يصعب تعديميا فيما بعديتككف في ىذه الفترة مف عادات كاتجاىات كمي 

 السمات الرئيسة لشخصية الفرد، تعكد في أصكليا إلى ىذه المرحمة المييٌمة مف حياتو.

القياـ بكاجباتيـ كمسؤكلياتيـ تجاه كطنيـ كأمتيـ،  أفراد الجيؿ الجديد قادريف عمىكحتى يككف 

مف االىتماـ بجميع الجكانب التربكية كالنفسية كالمعرفية لمطفؿ. كيبدأ ىذا االىتماـ مف داخؿ  ال بدٌ 

دكران مييٌمان  التي تؤدم، بما فيو كسائؿ اإلعالـ ،ع المسؤكليات لتشمؿ الميجتمع بأسرهاألسرة، ثـ تتفرٌ 

دراكو، فضالن عف دكرىا الكبير في رفع مستكل  كخطيران في تككيف ثقافة الطفؿ كتشكيؿ كعيو كا 

احتياجات األطفاؿ كاأليماف بيا، كبناء جسكر  عمىؼ في التعرٌ  ،الكعي كتعبئة كجية النظر العامة

 مف حكلو.السائدة تكاصؿ بيف عالـ الطفؿ كبيف الثقافة 
                                                                 

1
 .198، ع.الرافد، مجمة "ثقافة الطفل و الرىان عمى المستقبل " .(2013، )نادر القنة، 

2
، الطفولة والتنمية، مجمة "االستثمار في الطفولة واالىتمام برعايتيا ودمج الطفل ذي اإلعاقة" .(2011بياء الديف، حسيف كماؿ ) 
 .18، ع.5مج.
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ؾ كسائؿ اإلعالـ الميختمفة مع البيت كالمدرسة كمؤسسات الثقافة في الرغـ مف اشترابك 

 تيعدٌ  أنيا ، بؿنفسيا ال تنتيج الطرؽ كالكسائؿ كاألساليبيا الميجتمع في مياـ تنشئة الطفؿ، إال أن

ة تجددٌ عة كمي ات متنكٌ آليٌ مف  لما تمتمكو األخرل؛ ةالتربكيٌ  الميجتمع مؤسساتأكبر مف كافة  ذات تأثيرو 

 لمتأثير.

ـ كسائؿ اإلعالـ في بناء الطفؿ، كتقديـ خدمات  ـتأسيسان عمى ما تقٌدـ، ازداد االىتما باستخدا

تربكية، كتعميمية، كتثقيفية، كترفييية لو؛ بما ييسيـ في تشكيؿ شخصيتو كرسـ مالمح ىكيتو الثقافية، 

نما اتسع دكر كسائؿ اإلعالـ  كيينٌمي إمكاناتو، كيزيد مف معارفو كمعمكماتو. كليس ذلؾ فحسب، كا 

أيضان لبناء ميارات الطفؿ كقيدراتو الفردٌية، كؿ ذلؾ مف خالؿ ما تنشره أك تبثٌو ىذه الكسائؿ مف 

 مضاميف منٌكعة.

، تتناكؿ ىذه الدراسة مجالت األطفاؿ بكصفيا إحدل كسائؿ اإلعالـ سبؽفي ضكء ما 

مف احتياجاتو النفسية  جانبان في إشباع تيسيـ ك ؤثر في الطفؿ، ، التي مف الميمكف أف تالمييٌمة

مف قيـ كمبادئ ىذه المجالت بما تغرسو  ؛كاالجتماعية كالمعرفية، كفي تشكيؿ شخصيتو كبنائيا

إضافة إلى دكرىا الفاعؿ في تقديـ  ،سمبية أككانت   إيجابية ،كاتجاىات كمثؿ كسمككٌيات لديو

ة دراتو الذىنيٌ التي تعمؿ عمى تطكير قي ك المعارؼ كالمعمكمات كالميارات كالخبرات الميختمفة لمطفؿ، 

عماؿ الفكر كحب االستطالع، كتصقؿ مكاىبو كقي ةة كاالنفعاليٌ كالعاطفيٌ  دراتو ، كتحٌضو عمى التخٌيؿ كا 

 و الفني. ة، كتينٌمي حسو الجمالي كذكقاإلبداعيٌ 

 مجالت تؤديو أف مكفيي  الذمالحيكم  الدكر في ،الرئيسة ليذه الدراسة ، تتحدد المحاكركعميو

 المعمكمات تقديـ فيىا دكر إضافة إلى  ،كتنميتيا الطفؿ نفس في ثؿكالمي  القيـ غرس في ،األطفاؿ

 . خارجو أك ميجتمعو داخؿ سكاء ،حكلو يدكر لما كعيو كزيادة معارفو دائرة تكسيع يكفؿ بما ،لمطفؿ
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 مشكمة الدراسةثانيًا: 

الباحثة ندرة الدراسات اإلعالمٌية المحمٌية، التي تناكلت مجالت األطفاؿ كمشركع الحظت 

األسكاؽ األردنية قد غدت ثقافي تنكيرم، ككسيمة إعالمية مييٌمة مكٌجية لمطفؿ. كما الحظت أف 

تخصصة كتكٌقفيا عف الصدكر، خالية مف أم مجمة أردنية مي  «حاتـ»األطفاؿ األردنية  مجمةبغياب 

باع باألسكاؽ، كلكف ينحصر يي ما يصدر حاليان مف مجالت أطفاؿ محمٌية ال إف في ىذا المجاؿ؛ إذ 

 .المحمٌية تكزيع نسخيا مجانان ككيدايا لممؤسسات كالييئات االجتماعية

 مف النكع ىذا مفألردنييف، قد حيرمت ا األطفاؿ كتبعان لما تقٌدـ، تككف النسبة األكبر مف

معمكمات كمعارؼ  كبما تيتضمنو مف، بكؿ ما تحممو مف ميثيرات جذابة كمؤثرات فاعمة، المجالت

ثؿ مف قيـ كمي  كسيـما تغرسو في نفبك تيقٌدميا عبر أحداثيا كشخصياتيا،  كمفاىيـ كخبرات جديدة،

ثرم كتي  ـنٌمي كعيي، كتي شخصياتيـ كتصقمياتطكر  ايجابية كانت أك سمبية، ،كاتجاىات كسمككٌيات

، ـعمى فيـ كاستيعاب ما يدكر مف حكليبالميحٌصمة  ـا يساعدىمم ؛ختمفةالعقمية بمعارؼ مي  ـحياتي

دراؾ.لمكاجية المي  ـكبالتالي إعدادى  ستقبؿ بكعي كا 

ؽ يتعمٌ لتقكيـ جيكد التجربة األردنية، فيما  ،ةالتحميمي ىذه الدراسة جاءت في ضكء ما سبؽ،

، »حاتـ»مجمة عٌينة مف أعداد تحميؿ مضاميف بإصدار مجالت خاصة باألطفاؿ، مف خالؿ 

خاصة كأف المجمة محؿ التحميؿ، كانت تصدر بانتظاـ ، لمجالت األطفاؿ األردنيةبكصفيا أنمكذجان 

، قبؿ أف تتكٌقؼ عف متكاصالن  عشر عامان  ة، لنحك خمس«الرأم»المؤسسة الصحفية األردنية عف 

 ( عدد.168بحصيمة )، 15/5/2013الصدكر نيائيان يـك 
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الذي تؤّديو  الدورما  محاكلة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:في مشكمة الدراسة  يدتحدكأمكف 

تقديم المعمومات والقيم إلى الطفل مجال في  (أنموذجاً  »حاتم«مجمة ) ةمجالت األطفال األردنيّ 

 األردني؟
 

 تياأسئمو الدراسة ثالثًا: ىدف 

في ، »حاتـ«األطفاؿ األردنية مجمة قامت بو الدكر الذم ىدفت الدراسة إلى التعٌرؼ عمى 

كسائؿ اإلبراز التي تـ التعٌرؼ عمى إلى جانب ، تقديـ المعمكمات كالقيـ إلى الطفؿ األردنيمجاؿ 

اإلجابة عف ، كذلؾ مف خالؿ مجمةعمى صفحات الاستخداميا في تقديـ ىذه المعمكمات كالقيـ 

 األسئمة اآلتية:

  ؟في تقديم المعمومات والقيم إلى الطفل األردني »حاتم«مجمة ما دور 

 :اآلتيةع عف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية كتفرٌ  

 ؟تراتيبيا كما »حاتـ «ما المعمكمات كالقيـ التي تضٌمنتيا عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة .1

عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة   معمكمات كالقيـ في التي تضٌمنت الالتحريرية  ادما مصادر المك . 2

 ؟»اتـح«

في عٌينة الدراسة ممعمكمات كالقيـ لالميتضٌمنة المكاد التحريرية  ما المجاؿ الجغرافي الذم غٌطتو .3

 ؟»اتـح«مف أعداد مجمة 

لممعمكمات كالقيـ  الميتضٌمنةالتحريرية ما المستكل المغكم الذم تـ استخدامو في صياغة المكاد  .4

 ؟»حاتـ «في عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة

عٌينة في  معمكمات كالقيـلم الميتضٌمنةالتحريرية ما صكر الفاعؿ التي تـ تقديميا في المكاد  .5

 ؟»حاتـ «الدراسة مف أعداد مجمة
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المعمكمات كالقيـ في عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة  ما اتجاه المكاد التحريرية التي تضٌمنت .6

 ؟»حاتـ«

 ؟»حاتـ «عٌينة الدراسة مف أعداد مجمةفي كاد التحريرية التي تـ نشرىا ؼ الماما أىد .7

عٌينة في  ممعمكمات كالقيـل عرض المكاد التحريرية الميتضٌمنة في الذم تـ استخدامو األسمكبما . 8

 ؟»حاتـ «الدراسة مف أعداد مجمة

عٌينة الدراسة مف  التي تضٌمنتيافي المعمكمات كالقيـ  ستيدفة مف جميكر األطفاؿالفئة المي  فم. 9

 مف حيث النكع االجتماعي )الجندر( كالمرحمة العمرية التي ينتمكف ليا؟ »حاتـ «أعداد مجمة
 
 مجمةصفحات وسائل اإلبراز التي تم استخداميا في تقديم المعمومات والقيم عمى  ما        

 ؟»حاتم«

 اآلتية:ع عف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية كتفرٌ 

في  الميتضٌمنة المعمكمات كالقيـ عرضفي  االتي تـ استخدامي التحريرية األشكاؿ كالفنكفما . 1

 ؟»حاتـ «عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة

عٌينة الدراسة مف أعداد عمى صفحات كالقيـ  معمكماتلا تضٌمنتالتحريرية التي  ادالمك  مكاقع ما .2

 ؟»حاتـ «مجمة

مف عٌينة الدراسة في  معمكمات كالقيـلم الميتضٌمنة التحريرية ادالمك  شغمتياما المساحة التي  .3

 ؟»حاتـ «أعداد مجمة

عٌينة الدراسة مف أعداد  تضٌمنت المعمكمات كالقيـ فيالتي . ما أنكاع عناكيف المكاد التحريرية 4

 ؟»حاتـ «مجمة
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عٌينة الدراسة مف في ما طبيعة األلكاف التي تـ استخداميا في إبراز المعمكمات كالقيـ الميتضٌمنة . 5

 ؟»حاتـ «أعداد مجمة

عٌينة معمكمات كالقيـ في مل الميتضٌمنةبالكحدات الطباعية  التي أحاطتما أنكاع اإلطارات . 6

 ؟»حاتـ «الدراسة مف أعداد مجمة

عٌينة في ممعمكمات كالقيـ المكاد التحريرية الميتضٌمنة ل الفكتكغرافية التي رافقت ما نكعٌية الصكر. 7

 ؟»حاتـ «الدراسة مف أعداد مجمة

في عٌينة الدراسة ممعمكمات كالقيـ ل المكاد التحريرية الميتضٌمنة . ما نكعٌية الرسـك التي صاحبت8

 ؟»حاتـ «مف أعداد مجمة
 

  الدراسة أىمّية :رابعاً 

 مف خالؿ ما يأتي: أىمٌيتيا الدراسة استمدت

دراسة المضاميف اإلعالمٌية غايات عمى أسمكب تحميؿ المضمكف، ل اعتمدتأنيا دراسة تحميمية  -1

 عٌينة مف أعداد في الميتضٌمنة المضاميف تحميؿ خالؿ مف خاطبة الطفؿ،المطبكعة الخاصة بمي 

، كالفنكف المجمةفي نكعٌية المضاميف الميقٌدمة  تحميؿ: حيث مف، »حاتـ «مجمة األطفاؿ األردنية

ؼ عمى مدل إسياـ بقصد التعرٌ ىذه المضاميف؛ كذلؾ في عرض الميستخدمة  الصحفية كاألساليب

 في تقديـ المعمكمات كالقيـ إلى الطفؿ األردني.كضكع الدراسة، م المجمة

فيما يتعٌمؽ بإصدار  األردنية،ؼ عمى خصائص التجربة الصحفية التعرٌ سعت الدراسة إلى  -2

كتحديد النقاط اإليجابية كالسمبية فييا، كمف ثـ تقديـ الميقترحات صيحؼ كمجالت مكٌجية لألطفاؿ، 

انتباه  استرعاءشأنو  األمر الذم مف ؛تجاكز السمبياتك  التي تدعك إلى تثبيت كتعزيز اإليجابيات

صدار مثؿ ىذا النكع مف المجالت محميٌ   ىذه نحك تكظيؼ نتائج ان، كيكٌجييـالقائميف عمى صناعة كا 
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رفع سكية ما تطرحو ىذه المجالت مف مضاميف مكٌجية لمطفؿ ك  ،الدراسة في تطكير ىذه الميمارسة

 «حاتـ»مجمة ال ينطبؽ فقط عمى كذلؾ  .تحسيف مستكل األداء في ىذا المجاؿبالتالي ك  األردني،

نما لمي في حاؿ تقرر استئناؼ إصدارىا في المستقبؿ الصادر  ،مؿ مجالت األطفاؿ األردنيةج، كا 

 .الحقان الميحتمؿ صدكرىا  منيا حاليان أك

 الدراسات رسائؿ مستكل عمى، األكاديمية الدراسات أكائؿ مف تيعدٌ  الباحثة، عمـ حسببك  أنيا -3

 المكٌجية مجالتال ناكؿفيما يختص بت األردنية، الجامعات في اإلعالـ كميات عف الصادرة، العميا

 المضاميف تحميؿب المعركؼ العممي لألسمكب كفقان  ،مضامينيا بدراسة كاالىتماـ األردني لمطفؿ

 لممكتبة مييٌمان  ان نظريٌ  كرافدان  ،نكعٌية إضافة الدراسة ىذه ؿشكٌ تي  أف عمى أمؿ ،المطبكعة اإلعالمٌية

 .الطفؿ إعالـ كأبحاث دراسات مجاؿ في ،األردنية اإلعالمٌية

الصحافة مجاؿ الباحثيف المحمييف في  في تحفيز اإلسياـ ىذه الدراسة، تكصياتك  نتائجلييمكف  -4

األطفاؿ  الميتعٌمقة بدراسة صيحؼ كمجالت كاإلعالـ، عمى إنجاز المزيد مف البحكث كالدراسات

 المطبكعة بشكؿ عاـ، كقياس مدل تأثيرىا عمى الطفؿ األردني بصفة خاصة.
 
 ةرائيّ اإلج وتعريفاتيا الدراسة مصطمحات: خامساً 

نجاز ،ميعٌينة أشياء عمؿ في، عتادةالمي  األساليب مف مجمكعة)ىك  :الدور -  في ،ميحددة كظائؼ كا 

  (.51ص ،3002 جمبي،)(. ما اجتماعي مكقؼ

التي انتيجتيا مجمة األطفاؿ  األساليب مجمكعةكألغراض ىذه الدراسة، ييعٌرؼ الدكر إجرائيان بأنو: 

، لديوغرس القيـ المشاركة في ك  ،لمطفؿ األردني كالمعارؼ المعمكماتتقديـ في  ،«حاتـ» األردنية

 كالسمككي. ،كالقيمي ،كالمعرفي ،تشكيؿ كعيو الثقافي مما أسيـ في
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الصادرة  ،كرد تعريؼ الطفؿ في نص المادة األكلى مف االتفاقية الدكلية لحقكؽ الطفؿ: الطفل -

 :النحك اآلتي عمى  ،1989الثاني/نكفمبر عاـ  تشريف 20في  ،ة العامة لألمـ المتحدةعف الجمعيٌ 

نطبؽ عميو(. ، ما لـ يبمغ سف الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب القانكف المي ة)كؿ إنساف لـ يتجاكز الثامنة عشر 

الحظ في ىذا كيي  .(29/4/2014تـ استرجاعو بتاريخ: ، عمى اإلنترنت اليكنيسيؼ)المكقع الرسمي لمنظمة 

الفعمية كالمراىقة كبداية الشباب، مع ما لكؿ مرحمة مف خصائص الدمج بيف الطفكلة ، التعريؼ

 جسمية كانفعالية كنفسية خاصة بيا.
 
الطفؿ في االتفاقية الدكلية لحقكؽ جاءت التشريعات الكطنية مينسجمة مع  :األردني الطفل -

 المدني القانكف مف ،(43)رقـ  المادة مف الثانية بالفقرة الرشد سف تعريفيا لمطفؿ؛ إذ تحددت

)المكقع الرسمي لديكاف التشريع كالرأم األردني كاممة(.  شمسية سنة عشرة )بػثماني ،1976 لسنة األردني

سف  1968. فيما حدد قانكف األحداث األردني لسنة (32/6/3051استرجاعو بتاريخ:عمى االنترنت، تـ 

)المكقع الرسمي  .(أنثى ذكر أك ة،شخص أتـ السابعة مف عمره كلـ يتـ الثامنة عشػر بكؿ )الحدث 

 .(32/6/3051لكزارة التنمية االجتماعية األردنية عمى االنترنت، تـ استرجاعو بتاريخ: 

 – 6) بيف العمرية الفئة إلى كينتمي العربية، لمغة قارئ طفؿ كؿب إجرائيان الطفؿ األردني  كيتحدد

عممان لغيرىا.  أك األردنية لمجنسية كاف حامالن  سكاء ،الياشمية األردنية المممكة في قيـكيي  ،سنة( 66

 .و ليا المجمة مكضكع الدراسةالتي كانت تتكجٌ  ىي ذات الفئة ،بأف ىذه الفئة العمرية
 
، الذم نظر إلى صحافة األطفاؿ (32ص ،3006 عمي،) تتبٌنى الدراسة تعريؼ: األطفال صحافة -

الميجتمع كثقافتو، كما رٌكز في تعريفو مف حيث ككنيا عممية اجتماعية تؤٌثر كتتأٌثر بأىداؼ كسمات 

ـ المعمكمات كالقيـ لمطفؿ، بيدؼ إيجاد جيؿ صالح يعمؿ الخير  عمى دكر صحافة األطفاؿ في تقدي

 العممية) :لنفسو كلميجتمعو، كىك ما يتطابؽ مع أىداؼ كطبيعة ىذه الدراسة. كالتعريؼ ىك
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 خالؿ مف ،األطفاؿ جميكر إلى التربكية كالقيـ الشارحة كالمعمكمات المعارؼ لنشر االجتماعية

 (.عٌينةمي  أىداؼ لتحقيؽ المطبكعة الصحؼ
 
 كتربكية، ثقافية أداة) ، بأنيا:(513ص ،5993 راشد،)تتبٌنى الدراسة تعريؼ  :األطفال مجالت -

 القيـ كنقؿ غرس بمييٌمة كتقـك كزمانيا، عصرىا عف عٌبركتي  الطفؿ يممكيا كترفييية، إعالمية

 درتيابقي  كتتميز كأبطاليا، كمكضكعاتيا قصصيا خالؿ مف بيا، قنعوكتي  لو تؤكدىا التي كالفضائؿ،

 (. شخصيتو تككيف في كاإلسياـ الطفؿ ذكؽ تشكيؿ عمى
 
 لطفؿا خاطبةلمي  يةمكجٌ  ،أردنية دكرية مطبكعة كؿب إجرائيان تيحدد  :األردنية األطفال مجالت -

  .الصدكر عف متكٌقفة أك حاليان  تصدر ، أكانتاألردني
 
 كانت تيعنى بشؤكف األطفاؿ كالفتياف، ،ميصكرة شيريةثقافية  أردنية أطفاؿ مجمة: «حاتم» مجمة -

 كحتى 1998رنكفمب/الثاني منذ تشريف ،«الرأم» األردنية الصحفية المؤسسة عف تصدر

 ؛آخر إشعار حتى المجمة إصدار عف التكٌقؼ ،«الرأم» إدارة مجمس قرر عندما ،3163/مايكأيار

 ،3052/يكنيكحزيراف 52 ،األردنية الرأمنقالن عف جريدة ) عمى مدار أعكاـ.المجمة بسبب تراكـ خسائر 

 . (5ص
 
المعمكمات المكٌكف األساسي لعممية االتصاؿ، كلعٌؿ أبرز تعريؼ ليا ىك: )كؿ  تيعدٌ  :المعمومات -

 .(44، ص2012)عبد المنعـ، كسامي، ما يؤٌثر عمى مستكل فيـ كقناعة الفرد تجاه مكقؼ ميعٌيف(. 

المعمكمات في مجاؿ اإلعالـ، فإنيا تيشير إلى: )أٌم مضمكف يعمؿ عمى تنكير الميستقبميف،  أٌما

 .)المرجع الساؽ نفسو( اكة عف أعينيـ، كميساعدتيـ عمى صنع القرار الميناسب(.كرفع الغش
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مفاىيـ، أك تعميمات، أك أك  ،حقائقأٌية : بأنياإجرائيان كضمف حدكد ىذه الدراسة، تيعٌرؼ المعمكمات 

 أٌية أًأك شخص،  ،مكافأً  ،مًضًع في أم مجاؿ، أك عف أمٌ ، أك معارؼ جديدة، ارػفكأ

 .»حاتـ «مجمةؿ قراءتو كاطالعو عمى مضاميف من خالجديدة يكتسبيا الطفؿ،  معارؼ
 
 اكتساب ةآليٌ  حيكضٌ  باعتبارهلمقيـ،  (23ص ،5995 كجبريؿ، ،البطش)تأخذ الدراسة بتعريؼ : القيم -

مجمة  في المنشكرة المضاميف دكر حكؿ يتمحكر الذمك  الدراسة، مكضكع مع يتفؽ بما ،لمقيـ الفرد

 األردني، كالتعريؼ ىك: الطفؿ لدل االجتماعية ثؿكالمي  القيـ غرسفي  ،»حاتـ «األردنيةاألطفاؿ 

 المكاقؼ مع تفاعمو خالؿ مف الفرد يتشربيا ،كاقعية بمضاميف تعمقةالمي  المعيارية األحكاـ مجمكعة)

 سياقات في تتجسد ،اجتماعية جماعة مف قبكالن  كتشترط نسبي، بثبات كتتصؼ ،الميختمفة كالخبرات

 (. اتجاىاتو أك المفظية أك السمككٌية الفرد
 
لمتنشئة االجتماعية بأنيا:  (9، ص3050تعريؼ )المطيرم، تتبٌنى الدراسة : االجتماعية التنشئة -

)العممية التي ينتقي فييا الميجتمع مف خالؿ ككاالتو التربكية كمؤسساتو الثقافية، عددان مف المعارؼ 

كالخبرات السمككٌية المرغكبة، ليقـك بإبرازىا كتنميتيا كتٌدعيميا في سمكؾ األطفاؿ كالناشئة، بما 

 كقيمو، كتقاليده(.يتناسب مع فمسفة ىذا الميجتمع، كاتجاىاتو، 
 
اجتيد  الييتي نعماف ىادم أف إال اإلنسانية، ةلمشخصيٌ  التعريفات تعدد رغـ: الطفل ةشخصيّ  -

 ،عتقداتكالمي  ،كاالتجاىات ،السمكؾ لنماذج نسبيان  منٌظـ عاـ أسمكب: )اعمى أني ةشخصيٌ ال بتعريؼ

 في الشخص خبرات مةحصٌ مي  ىك ،العاـ األسمكب كىذا ميعٌيف، لشخص كالتعبيرات ،كالعادات ،كالقيـ

. لذا ييقاؿ أف الطفؿ ال يكلد شخصان بؿ يكلد االجتماعي التفاعؿ مف ؿكتتشكٌ  ،ميعٌينة ثقافية بيئة

  (.39، ص1988)الييتي، (. فردان 
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 نمكه مراحؿ خالؿ الطفؿ يكتسبو ما كؿ :أنيافي ىذه الدراسة ب إجرائيان  الطفؿ شخصية حددتي ك 

 بالثقافة رهكتأثٌ  ،ببيئتو كاتصالو تفاعمو بكاسطة ،اآلخركف فيو يشارؾ اجتماعي نسؽ مف ،الميختمفة

؛ فمف خالؿ تفاعؿ الطفؿ مع المكاقؼ كالخبرات الثقافية كاالجتماعية الميتعددة، جتمعومي في  السائدة

 .يكتسب المالمح التي تيمٌيز شخصيتو
 
الطفؿ، باعتبارىا تركيبة مزدكجة مف قد يصعب إيجاد مفيـك ميحدد لثقافة  ثقافة الطفل:  -

مجمكعة العكامؿ التي يمر بيا الطفؿ في مراحؿ حياتو الميختمفة، عالكة عمى تتعدد المؤثرات التي 

تيسيـ في تنمية ثقافتو، بداية مف األسرة كانتياء بالمكتبة، كمركران بعدد مف المحطات مف بينيا 

 المدرسة كالكسائؿ الميتعددة لبث المعمكمات.

فإف ثقافة الطفؿ تيشير إلى: )مجمكعة ما يحتكيو رأس الطفؿ مف ( 22، ص2014)المشكح، كبحسب 

معارؼ كمعمكمات اكتسبيا مف خالؿ ميجتمعو، أك مجمكعة المعمكمات كالمعارؼ التي يتمقاىا أك 

يكتسبيا بشكؿ مقصكد مف خالؿ عممية التربية كالتعميـ، أك ما يكتسبو الطفؿ مف خالؿ أجيزة 

كجيو غير الميباشر، كاإلعالـ كمؤسسات األنشطة االجتماعية كالثقافية مف أندية كجمعيات الت

 كنحكىا(. 

إجرائيان في ىذه الدراسة عمى أنيا: كؿ ما  الطفؿ ثقافة تحديد أمكف التعريؼ السابؽ، كباالستناد إلى

كالقيـ، كاألعراؼ، كالتقاليد، ، كالمفاىيـ، كاألفكار ،عتقداتكالمي ، ياتالتكجٌ ييقدَّـ لمطفؿ مف مجمكع 

كأنماط السمكؾ، التي ارتضاىا الميجتمع الذم يعيش فيو، إلى جانب ذلؾ الرصيد مف المعارؼ 

؛ الذم يؤىمو ميستقبالن ألداء دكرو فاعؿو في ميجتمعو كتطكيره نحك األفضؿ.  كالعمـك
 
 ،6976 عاـ تأسست أردنية عامة ساىمةمي  شركة :«الرأي» األردنية الصحفية المؤسسة - 

)يكمية عربية سياسية( ال زالت ، كىي «الرأم» صحيفة مف األكؿ لعددا 3/6/6976 في أصدرت
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 بالمغة( تايمز جكرداف) يكمية ،حاليان  المؤسسة عف يصدر كما ،نتظمة الصدكر مف ذلؾ الحيفمي 

 ،الرأم لمدراساتمركز كذلؾ يتبع ليا  تخصصة،مي ال المالحؽ مف عدد إلى باإلضافة االنجميزية،

كسيتـ . (27ص  – 7، ص2012، «الرأم»الصادرة عف )النشرة اإلعالميٌة  كمجٌمع مطابع الرأم التجارية.

إجرائيان، تعبيران عف المؤسسة الصحفية األردنية، أينما ترد في الصفحات  «الرأم»اعتماد اسـ 

 الداخمية مف ىذه الدراسة.
 

  سادسًا: حدود الدراسة
 الدراسة فيما يأتي:تتمخص حدكد 

تقديـ في ، األردنية قياس دكر مجالت األطفاؿبرصد ك  التزمت الدراسة: الموضوعيةالحدود  -

دراسة كتحميؿ شكؿ كمضمكف لديو، كذلؾ مف خالؿ لطفؿ األردني كغرس القيـ إلى االمعمكمات 

كفؽ ، «حاتـ»ردنية األطفاؿ األكافة المكاد التحريرية المنشكرة في عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة 

أسس عممية معركفة، مع استبعاد ركف )أصدقاء حاتـ( كزاكية )ردكد سريعة( مف التحميؿ؛ ألنيما ال 

 ييقٌدماف أٌية معمكمات أك قيـ لمطفؿ القارئ لممجمة، كىك ما تبحث عنو الدراسة.

عمى تحميؿ مضاميف عٌينة عمدٌية مف الدراسة في جانبيا التطبيقي،  اعتمدت: التطبيقيةالحدود  -

الشير  أسمكب بتطبيؽ( عدد، تـ اختيارىا 12كبكاقع ) ،«حاتـ»أعداد مجمة األطفاؿ األردنية 

 .الصناعي

الصادرة  عمى دراسة كتحميؿ عٌينة مف األعداد التحميمية، الدراسةىذه  اقتيًصرتالزمانية: الحدود  -

إيقافيا يـك  حتىك  14/11/1998 إصدارىا يـك منذ، «حاتـ»مجمة األطفاؿ األردنية مف 

15/5/2013 . 

 مكاف صدكر المجمة مكضكع الدراسة كىك المممكة األردنية الياشمية. الحدود المكانية: -
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 سابعًا: ُمحددات الدراسة

 ىناؾ بعض االعتبارات التي مف الميمكف أف تحكؿ دكف تعميـ نتائج ىذه الدراسة، منيا:ثمة 

 الذم تـ إعداده لغايات تحميؿ  ،ىذه الدراسة، بمدل درجة صدؽ كثبات المقياس ترتبط دقة نتائج

 .«حاتـ» األردنيةاألطفاؿ مجمة مف أعداد  ،عٌينة الدراسة مكفمضشكؿ ك 

  المؤسسة الصادرة عف  ،«حاتـ»مجمة نظران ألنو تـ تطبيؽ الدراسة عمى عٌينة مف أعداد

 تكٌقفيا يـك حتىك  ،14/11/1998صدكرىا يـك  ، كتحديدان منذ«الرأم»الصحفية األردنية 

عمى  نفسيا فإف ذلؾ سيحد مف إمكانية تعميـ النتائج، حتى لك أجريت الدراسة ،15/5/2013

مجالت  ةأك عمى أيٌ  في الميستقبؿ، في حاؿ تقرر استئناؼ إصدارىاذاتيا أعداد جديدة مف المجمة 

 أك ميمكف أف تصدر الحقان. ،فة عف الصدكرأك متكقٌ  ،تصدر حاليان ، أكانت أطفاؿ أردنية أخرل
 

 موضوع الاختيار  مسوغاتًا: ثامن
 اآلتية: الذاتية كر مكضكع الدراسة في ذىف الباحثة لألسباب كالدكافعتبمٌ          

ثـ  ،لنحك خمسة عشر عامان متكاصالن  ،«حاتـ»األطفاؿ األردنية   ؿ انتظاـ صدكر مجمةشكٌ . 1

، فيما ، حافزان قكيان لدل الباحثة لتقكيـ جيكد التجربة األردنيةعددان منيا( 168) تكٌقفيا بعد صدكر

 مكٌجية إلى الطفؿ األردني.مجالت بإصدار ؽ يتعمٌ 

تيمٌبي حاجاتو كاىتماماتو،  ية لو،مكجٌ  رائدةة شعكر الباحثة بحاجة الطفؿ األردني لمجمة محميٌ  .2

  كتيحاكي خصكصية بيئتو كثقافتو األردنية.

حرريف كصحفييف كفنييف كرسامي دارييف كمي إمف  ،«حاتـ»مجمة انضماـ الباحثة لكادر  .3

عايشتيا كمي  ،تدربة صحفية خالؿ فترة دراستيا لمرحمة البكالكريكس في الصحافةكمي كاريكاتير، ال

سيامياك  ،ة لكاقع إصدار أعداد مف المجمةالفعميٌ   صحفية.المف مكادىا  في انجاز عددو  ا 
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 السابقة والدراسات النظري األدب: الفصل الثاني

 النظريات اإلعالمّية المبحث األول:

النظريات  برزفي ىذا الجانب، أ تتناكؿ الباحثة ،طبيعة كأىداؼ الدراسة فم انطالقان 

 ؛ إذ تـ اختيار ثالث نظريات إعالمية،صمة باإلطار المفاىيمي لمكضكع الدراسةالاإلعالمٌية ذات 

 شاركتيامي ، ك في تقديـ المعمكمات إلى الطفؿ القارئ صحافة الطفؿ عمكمان دكر  ييمكف ليا تفسير

، يتـ تقديميا مف مضاميف منكعة ىذه الصحافة مف خالؿ ما تطرحو ،في غرس القيـ لديوكذلؾ 

 إلى الطفؿ بشكؿو جاذب كميحبب لنفسو، كالنظريات ىي:

 نظرية الغرس الثقافي 

 ةالنظريات اإلعالمٌية، التي اىتٌمت بدراسة التأثيرات التراكميٌ تنتمي نظرية الغرس الثقافي إلى 

عمى الجميكر؛ إذ إف الغرس  كفؽ ىذه النظرية  -خاصة التمفزيكف-بعيدة المدل لكسائؿ اإلعالـ 

نتيجة التعٌرض  ،االجتماعي الكاقع حكؿييشير إلى التشكيؿ طكيؿ المدل لإلدراكات كالميعتقدات 

 .. (Wood, 2000, p.252)لكسائؿ اإلعالـ

بتقديـ تصكر لطبيعة الدكر الذم تنيض بو كسائؿ  نظرية الغرس الثقافيكعميو، تنفرد 

 .(Frederick, 1984, p.300)اإلعالـ، في تقديـ الكاقع الرمزم كالصكر الذىنية لمكاقع الحقيقي.

 Cultural Indicatorsالثقافية المؤشرات مشركع مككنات مف الثالث فالمككٌ  ،الغرس نظرية تيعدٌ ك 

Research Project، نبرغ(يالذم قاـ بو فريؽ مف باحثي مدرسة )انAnnenberg  في  لالتصاؿ

الذم بحث مع زمالئو في  ، George Gerbner)جكرج جربنر(بقيادة  األمريكية، (بنسيمفانياجامعة )

  ,Signorielli  &  Morgan, 1990) تأثير كسائؿ اإلعالـ عمى البيئة الثقافية، مف خالؿ ما يأتي:

p.15)  
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عمى إنتاج سياسات االتصاؿ كتأثيرىا ؛ بمعنى دراسة العممية المؤسساتية لإلعالـ تحميؿ .1

 مضاميف الرسائؿ اإلعالمٌية.

األكثر  ،ةالصكر الذىنيٌ أنماط ك  ،كالقيـ ،تحديد األفكار؛ بقصد محتكل الرسائؿ اإلعالمٌية . تحميؿ2

 .في الرسائؿ اإلعالمٌية، كخاصة في عالـ التمفزيكف كتكراران  شيكعان 

عف الجميكر في تككيف مفاىيـ ، . تحديد حقيقة دكر اإلسيامات الميستقمة لمرسائؿ اإلعالمٌية3

دراكو؛ الكاقع االجتماعي ، كالغرس ىك المككف الثالث ليذا الجميكرغرس تصكرات كقيـ لدل  أم كا 

 .المشركع
 

 ظروف نشأة النظرية 

انتشار   مف ،القكمي المستكل عمى األمريكي الجميكر قمؽ مفنبعت نظرية الغرس الثقافي 

)جكف ك (كنج لكثر فتمار ) مف كؿ اغتياؿ إثر القرف الماضي، ستيناتالعنؼ كالجريمة في نياية 

كتزايد االىتماـ بتكرط الدكلة في حرب فيتناـ، كربط الناس بيف ظيكر مكجات العنؼ  ،(كنيدم

 لدراسة ؛1968عاـ  ميركيةأ كطنية جنةكالجريمة كاالنتشار الكاسع لمتمفزيكف؛ ما حذا بتشكيؿ ل

 (340، ص2012)مزاىرة، الكقاية منو كمنعو.  كسائؿك  ،األمريكي جتمعالمي  في العنؼ أسباب

 .(266، ص2003ك)إسماعيؿ، 

 دكالر مميكف تخصيص الككنجرس قرر الكطنية، المجنة تقرير صدكر كقبؿ ،1969 عاـ كفي

 الثقافية المؤشرات مشركع فانصب تركيز .االجتماعي كالسمكؾ التميفزيكف لدراسة لجنة لعقد أمريكي؛

دراسة عالقة ميشاىدة التمفزيكف كارتفاع ميعدالت الجريمة كالسمكؾ العدكاني في  عمى ،أساسية بصكرة

 نياية عطمة في ـتيقدٌ  التي ،الدرامية البرامج اميفمضالميجتمع األمريكي، تـ ذلؾ مف خالؿ تحميؿ 

 مدل إسياـ بدراسة ،الثقافية المؤشرات بحث فريؽ قاـ. كما شاىدةالمي  ذركة قتكفي ك  األسبكع
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 األدكار :مثؿ ،المجاالت بعض في الجميكر كسمككٌيات دركاتمي  تشكيؿ في ،التميفزيكف ةشاىدمي 

، كنحكىا كالديف ،كالصحة عمرية، مرحمة كؿ لدكر النمطية كالصكر الجنسيف، مف كؿ بيا يقـك التي

 .(162، ص2016)الدليمي،  .مف المجاالت
 

  مفيوم الغرس الثقافي

 خالؿ مف ،كالسمكؾ المعرفة باكتساب تيتـ التي العممية) :بأنو الثقافي الغرس تعريؼ كفييم

 اإلكساب بعممية تقـك التي ىي ،بأدكاتيا الثقافية فالبيئة اإلنساف؛ فيو يعيش الذم الثقافي الكسيط

 التي اإلعالـ، كسائؿ األدكات ىذه كمف جتمع،المي  في الثقافية الرمكز أك لممفاىيـ كالبناء كالتشكيؿ

 .(160)المرجع السابؽ، ص(. كتأثيراتيا بأدكارىا المعاصر الثقافي عالمنا في بارزان  مكانان  احتمت

تأسيسان عمى ما تقٌدـ، تيقٌدـ نظرية الغرس الثقافي تصكران تطبيقيان لألفكار الخاصة بعمميات 

بناء المعنى، كتشكيؿ الحقائؽ االجتماعية، كالتعٌمـ مف خالؿ الميالحظة، كاألدكار التي تقـك بيا 

دراكيـ لمعكالـ الميحيطة بيـ، خصك  صان بالنسبة كسائؿ اإلعالـ، في التأثير عؿ معرفة األفراد كا 

 (266ص – 265، ص2003)إسماعيؿ، لألفراد الذيف يتعرضكف إلى ىذه الكسائؿ بكثافة كبيرة. 

 .(306، ص2010حجاب، ك)

 عمميات الغرس الثقافي

مفيكميف جديديف عمى  1980( عاـ جربنر) في إطار تطكيره لنظرية الغرس الثقافي، أدخؿ

 .(167ص – 165، ص2016)الدليمي،  :ىما النظرية،

 االجتماعي لمكاقع العامة المفاىيـ غرس ديناميكيات ،السائد باالتجاه قصديي : السائد االتجاه: أوالً 

 في غرسيا يتـ التي ،الذىنية كالصكر كالقيـ األفكار مجمكعةب ، ميتمثالن التميفزيكف مشاىدمي  لدل

 .اإلعالمٌية لمرسائؿ تكرركالمي  ؼكثٌ المي  تعرضيـ خالؿ مف ؛الجميكر
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  ىي: ،خطكات ثالثلدل الجميكر ب السائد االتجاهعممية تككيف  )جربنر(كفٌسر 

 ذكباف كتالشي إلى يؤدم  لمرسائؿ اإلعالمٌية،ؼ أف التعرض المكثٌ  كتعني :التالشي

 ـ.لكجيات النظر كالصكر الذىنية عف العال ،التقميديةاالجتماعية االختالفات 

 عف  رعبٌ تي كي  ؛ختمفةكما تحممو مف معاف مي  تشكيؿ كتكجيو المضاميف اإلعالمٌيةأم  ل:التشكي

 .سياسات مؤسسات كسائؿ اإلعالـعف سياسات القائميف باالتصاؿ، ككذلؾ 

 :عرضيا ت التيمع صكرة الكاقع  ،انسجاـ كتكافؽ صكرة الكاقع لدل األفرادأم دمج ك  الدمج

 كسائؿ اإلعالـ.

 ،األفراد بيف شتركةمي  نظر كجية تخمؽ كفؽ ىذه النظرية، اإلعالـ كسائؿ أفيتٌضح مما تقٌدـ، 

 كاقعلم يـإدراك في بيف األفراد الفركؽ إذابة إلى ؤدمي ليذه الكسائؿ، الكثيؼكما أف التعرض 

 .كاالجتماعية الديمكغرافية العكامؿ سببياتي  التي ،االجتماعي
 

 ،اإلعالـ كسائؿ حدثوتي  الذم األثر ـتضخٌ ، التردد أك بالرنيف قصديي )التضخيم(:  الرنين: ثانياً 

 ككأنيـ بذلؾ ،يعيشكنو الذم الكاقع طابؽيي  ليا،خال مف ميعٌيف كاقع إلى األفراد تعرضعندما ي خاصة

 في األفراد بيا يمر التي األحداث تكراركما أف . الغرس تأثير مف ؽعمٌ تي  مزدكجة ةعلجر  يتعرضكف

 .الغرس تأثيرات مف مزيد إلى يؤدم ،اإلعالـ كسائؿ كفي حياتيـ
 

 الغرس الثقافي من خالل صحافة الطفل

رغـ أف نظرية الغرس الثقافي نشأت لمكاجية ظركؼ اجتماعية سمبية، تمثٌمت بظيكر مكجات 

العنؼ كالجرائـ كاالغتياالت في الميجتمع األمريكي، كربط عالقة التمفزيكف بذلؾ، إال أنو مف الميمكف 

كفؽ ىذه -إسقاطيا عمى نحك ايجابي ميغاير عمى صحافة الطفؿ؛ فإف كانت كسائؿ اإلعالـ 



18 

 

قادرة عمى تحديد إدراكنا لمحقائؽ كالمعايير كالقيـ الميجتمعية السائدة، مف خالؿ اختيارىا  -نظريةال

لمرسائؿ اإلعالمٌية التي تيقٌدميا، كتركيزىا عمى مكضكعات ميعٌينة؛ فإف صحافة الطفؿ أيضان قادرة 

 .(51، ص1999، )الطرابيشيعمى القياـ بدكرىا في الغرس، في حاؿ تكٌفرت ليا الشركط اآلتية: 

 . جميكر القراء مف األطفاؿ.1

 . تكرار التعٌرض بانتظاـ لمصحيفة أك المجمة.2

 . تكثيؼ تكرار النشر لممكضكعات كالقيـ الميجتمعية اإليجابية.3

مف جية ثانية، ييمكف لصحافة الطفؿ تحقيؽ الغرس الثقافي عمى قرائيا األطفاؿ، بتطبيؽ 

يف(؛ كذلؾ بغرسيا القيـ كاألفكار كأنماط الصكر الذىنية المقبكلة في مفيكمي )االتجاه السائد( ك)الرن

ا لكافة فنكف التحرير كاإلخراج الصحفي عمى صفحاتيا، فضالن الميجتمع الذم تصدر فيو، كبتكظيفي

 .(65ص – 64 ص ،2006 عمي،)ك( 52ص – 51ص السابؽ، المرجع): عف التزاميا بالبنكد اآلتية

 ثـ كمف ،الميجتمع في السائدة االيجابية بالقيـ الطفؿ، صحافة في باالتصاؿ القائميف التزاـ( 1)

 بما القيـ؛ ىذه لتقديـ الميصاحبة اإلقناع استماالت تنكيع عمى كالعمؿ حكليا، النشر كتكثيؼ تقديميا

 الميثمى القيـ ىي القيـ ىذه بأف األطفاؿ، جميكر لدل اتجاهو سائدو  خمؽ البعيد، المدل عمى يضمف

 نظر كجية تككيف إلى ميؤدٌ  الطفؿ، لصحافة الكثيؼ ضالتعرٌ  أف ذلؾ ميجتمعيـ؛ في كالميفٌضمة

 تيسببيا التي االجتماعي، إدراكيـ في الفركؽ إذابة كالى ليا، يتعرضكف الذيف األطفاؿ بيف ميشتركة

 .كاالجتماعية الديمكغرافية العكامؿ

النفسية كالمعرفية لدل جميكرىا، مف خالؿ ما ( قياـ صحافة الطفؿ بغرس كتنمية المككنات 2)

تيقٌدمو مف خبرات كميارات ميختمفة كمفاىيـ ميعٌينة، تيسيـ في إدراؾ األطفاؿ لألكلكيات كالقيـ، كفي 

جميكر األطفاؿ  طإدراكيـ أيضان لمعالقات بيف األشياء؛ األمر الذم يؤدم في النياية إلى استنبا
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في الميجتمع، كالتفريؽ بيف المييـ كاألقؿ أىمٌية، كبيف الميفيد كالضار،  ألنماط المعايير كالقيـ السائدة

 كبيف الخير كالشر، فضالن عف تعمميـ كيؼ يتصرفكف حياؿ المكاقؼ الميختمفة.

( بث المعارؼ، كاألفكار، كالميعتقدات، كالميثؿ، كاالتجاىات، كتقديـ النماذج كالشخصيات 3)

ية، التي تيشٌكؿ أسمكب الحياة في ظؿ فمسفة ميحددة، تيحدد الميرتبطة بأنماط السمكؾ اإليجاب

 خصائص الميجتمع كتيمٌيزه عف غيره مف الميجتمعات.

( ييمكف لصحافة الطفؿ إحداث الرنيف لمعاني كقيـ مهعٌينة، تعمؿ عمى تضخيـ إدراؾ األطفاؿ 4)

ساليب كفنكف إخراجيا لمكاقع االجتماعي؛ كذلؾ عبر التنكيع في أساليب كتاباتيا الصحفية، كفي أ

الصحفي، كباالستعانة كذلؾ بكافة أساليب التشكيؽ األخرل، مع ضركرة ربط محتكل ما تيقٌدمو 

الصحيفة أك المجمة مف رسائؿ إعالمية، بحاجات األطفاؿ كدكافعيـ؛ كذلؾ كمو بقصد الكصكؿ في 

 النياية، إلى غرس كتدعيـ القيـ المراد التأكيد عمييا.  

 افة الطفؿ األخالقي تجاه الفرد كالميجتمع.( التزاـ صح5)

كفي ىذه الدراسة، تـ االعتماد عمى نظرية الغرس الثقافي؛ في الكشؼ عف أبرز المعمكمات 

، في ترسيخيا كغرسيا لدل قرائيا األطفاؿ، «حاتـ»كالقيـ، التي شاركت مجمة األطفاؿ األردنية 

إحداثيا لمرنيف أك  تبعتيا المجمة فيكذلؾ مف خالؿ رصد أىـ اآللٌيات كاألساليب، التي ا

بما يعمؿ عمى تضخيـ إدراؾ  األردني؛ الميجتمع في السائدة االيجابية)التضخيـ(، فيما يتعٌمؽ بالقيـ 

فؽ مع لدييـ، يت اتجاهو سائدو  ، كبالتالي خمؽفيو كفيعيش ذمال األطفاؿ األردنييف لمكاقع االجتماعي

 .كتكجياتو كتطمعاتو وقيمك  ـميجتمعيثقافة 
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 األولويات ترتيب نظرية  

 كسائؿ أفيا الفتراض؛ ذلؾ باالتصاؿ القائـ نظريات ضمف نظرية ترتيب األكلكيات صٌنؼتي 

ىماؿ، تستحؽ التي القضايا إبراز خالؿ مف ،الجميكر اىتمامات بترتيب يقـك مف ىي اإلعالـ  كا 

 .(128، ص2016)الدليمي،  .غيرىا دكف القضايا بيذه اىتمامو الجميكر فيبدم ؛أخرل قضايا

مف ىنا، تبحث ىذه النظرية في ترتيب االىتمامات أك في كضع األجندة، كتنطمؽ مف قضية 

مييٌمة، كىي أف اإلعالـ ككسائمو المتنٌكعة يينٌمي معارؼ الجميكر، كيضع ليـ القضايا التي يفكركف 

 مكف بيا.فييا، كيرٌكز عمى الشخصيات كاألحداث التي ييت

 درجة بيف مكجبة طردية كجكد عالقة النظرية، فإنيا تقـك عمى األساسية ليذه فكرةأٌما ال

 بمعنى القضية؛ بتمؾ الجماىير اىتماـ درجة كبيف القضايا، مف قضية عمى اإلعالـ كسائؿ تركيز

)المرجع  .صحيح كالعكس بيا المتمقيف اىتماـ زاد القضية، تمؾ عمى اإلعالـ كسائؿ تركيز زاد كمما

 .(187السابؽ، ص

نظرية عرؼ بػ، أك ما يي اإلعالـفي كسائؿ  (ترتيب األكلكيات)بحكث بناءن عمى ما تقٌدـ، تيتـ 

التي تتعرض لتمؾ  ،، بدراسة العالقة التبادلية بيف كسائؿ اإلعالـ كالجماىير(كضع األجندة)

 .جتمعالتي تيـ المي  ة،كاالجتماعي ،كاالقتصادية ،الكسائؿ في تحديد أكلكيات القضايا السياسية

 .(288، ص2009)مكاكم، كالسيد، 
 

 أصول النظرية 

 Walterليبماف( )كلترإلى ما كتبو  ترتيب األكلكيات بحكثاألصكؿ النظرية ل ترجع

Lippmann  دكر كسائؿ اإلعالـ في إيجاد الصمة بيف األحداث التي تقع في " حكؿ ،1922عاـ

الذم  ،، في كتابو الرأم العاـ"كالصكر التي تنشأ في أذىاننا عف ىذه األحداث ،العالـ الخارجي
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كثير مف األحياف ساعد في بناء الصكر الذىنية لدل الجماىير، كفي أف كسائؿ اإلعالـ تي ) :جاء فيو

تعمؿ كسائؿ اإلعالـ عمى تككيف الرأم ك في عقكؿ الجماىير،  (بيئات زائفة)ىذه الكسائؿ  تيقدـ

 (.327، ص2012)مزاىرة، (. جتمعيـ المي مف خالؿ تقديـ القضايا التي تي  ،العاـ
 

 فرضية النظرية

 تستطيع ال اإلعالـ كسائؿ أف))مف فرضية رئيسة مؤداىا:  نظرية ترتيب األكلكيات انطمقت

 عمى القائمكف يختار لذا المكضكعات، كالقضايا، كاألحداث، التي تقع في الميجتمع؛ جميع تغطية

 طبيعتيا في كالتحكـ بشدة، عمييا التركيز يتـ التي المكضكعات كالقضايا بعض الكسائؿ، ىذه

 فييا، كيفكركف يدرككنيا، كتجعميـ تدريجيان، الناس اىتمامات المكضكعات ىذه فتيثير كمحتكاىا؛

 المكضكعات مف نسبيان  أكبر أىمٌية الجماىير، لدل المكضكعات ىذه تيمٌثؿ كبالتالي بشأنيا، كيقمقكف

 .(288، ص2009)مكاكم، كحسف،  .((اإلعالـ كسائؿ تطرحيا ال التي األخرل،

كبعبارات أخرل، ترل النظرية أف كسائؿ اإلعالـ قادرة عمى التأثير في الجميكر، مف خالؿ 

تمقيف لرسائؿ اإلعالـ؛ ليتخذكا مكاقؼ  تركيزىا عمى قضايا ميعٌينة، تطرحيا عمى )جدكؿ تفكير( المي

تتأثر بحسب طرح اإلعالـ نفسو ليا، في حيف أف تجاىؿ كسائؿ اإلعالـ لبعض القضايا منيا، 

تمقيف عف االىتماـ بيا.  ، 2009)المكسى، األخرل، كعدـ تسميط األضكاء الكافية عمييا، ييبعد المي

 .(203ص
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  نظريةمل األساسية مفاىيمال

 مف المفاىيـ، مف أبرزىا:األجندة( عمى عدد  كضعتقـك نظرية ترتيب األكلكيات أك )

( إف كسائؿ اإلعالـ قد ال تنجح كؿ الكقت في تعريؼ الناس )كيؼ يفكركف(، كلكنيا تنجح 1)

 . (Weaver, Maxwell, & McCombs, 1975, p.461)بكفاءة في تعريؼ الناس )فيـ يفكركف(.

أك يتكٌيؼ إدراكو ( إف الفرد الذم ييعٌرض نفسو ألجندة كسيمة إعالمية ميعٌينة، سكؼ ييكٌيؼ 2)

لألىمٌية المنسكبة لمقضايا المعركضة، في اتجاه يتفؽ كحجـ االىتماـ الممنكح ليذه القضايا في 

الكسيمة الميستخدمة؛ أم أف ىناؾ عالقة إيجابية قكية بيف تركيز كسائؿ اإلعالـ عمى  مكضكعات 

تمقي، كي مكف صياغة ىذه العالقة في ميعٌينة، كتركيز أك بركز المكضكعات نفسيا لدل الجميكر المي

شكؿ سببي يتمٌثؿ في زيادة التركيز عمى مكضكع ميعٌيف أك قضية ميعٌينة؛ بسبب زيادة بركز ىذا 

 .(Iyengar, 1979, P.396)المكضكع أك تمؾ القضية عند الجميكر الميتمقي.

ضايا ميعٌينة، إف المنظكر األكسع لترتيب األكلكيات، ال يقؼ عند حدكد التغطية لقضية ما أك ق (3)

كلكف يتعدل ذلؾ إلى ترتيب أكلكيات القضايا االجتماعية، كاالقتصادية، كالسياسية، كسمسمة أك 

مجمكعة مف القيـ االجتماعية، التي تيضفي عمييا الكسيمة اإلعالمٌية صفة الشرعية عبر فترة زمنية 

ـ الكسيمة اإلعالمٌية بكظيفة جديدة لكؿ قضية تحتؿ مكا نان في أكلكيات اىتماماتيا؛ حيث ميعٌينة، كتقك

تنافسة، كما تعرض القضية في  تقدـ اآلراء كاألفكار بشكؿ ميتناغـ، كتبتعد عف اآلراء كاألفكار المي

منظكمة ميتماسكة مف المعمكمات كالحقائؽ؛ مما يؤدم إلى تككيف صكرة ذىنية مكضكعية لدل 

 .(70، ص1997)البشر، الجميكر الميتمقي عف ىذه القضية. 
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 تعريف عممية وضع األجندة وفق نظرية ترتيب األولويات

 Iyengar اجتيد بعض الباحثيف في صياغة تعريؼ لعممية كضع ألجندة؛ إذ عٌرفيا كؿ مف

& Simon  عمى أنيا: )قيدرة المكاد اإلخبارية، التي تبثيا كسائؿ اإلعالـ الميختمفة، عمى معرفة

 (Iyengar, & Simon,1993, p.366). ية ميعٌينة(.كتحديد القضايا المييٌمة، خالؿ فترة زمن

بأنيا: )تمؾ العممية التي تؤٌثر مف خالليا   Denis Mcquail(ماككيؿ دينيس) ذكرفي حيف  

كسائؿ اإلعالـ )سكاء بصكرة مقصكدة أـ غير مقصكدة( في جميكرىا، مف خالؿ ما تعرضو لو مف 

قضايا أك أحداث إخبارية، كبركزىا ضمف مضامينيا الميختمفة، كىك ما يفترض أف تزايد اىتماـ 

يا مييٌمة كبالتالي تتزايد أىمٌيتيا لدل ىذا الكسائؿ اإلعالمٌية بتمؾ القضايا كاألحداث، يجعم

  .(Mcquail , 2010, p.548)الجميكر(.

مف جانبو، قٌدـ أحمد زكريا أحمد تعريفان أكسع لكضع األجندة، جاء عمى النحك اآلتي: )عبارة 

عف عممية اتصاؿ جماىيرم، يتفاعؿ أطرافيا مف خالؿ سياؽ ميجتمعي ميعٌيف؛ بيدؼ كضع ترتيب 

أك ألكلكيات االىتماـ بقضايا كأحداث ميعٌينة، أك بأفكار، أك بشخصيات ما، أك بقيـ اجتماعية... 

، 2012)أحمد، بغيرىا مف األشياء، التي يتكافر ليا عنصر البركز مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ(. 

 .(14ص

 (.189، ص2016)الدليمي، ، ىي: أجندات ثالثكبكجو عاـ، تدكر نظرية ترتيب األكلكيات حكؿ 

 التي المكاضيع أمٌ  قرريي  الذمك  اإلعالـ، لكسائؿ اليكمي األعماؿ جدكؿ :اإلعالمّية األجندة .1

في كسائؿ اإلعالـ،  عمييا كالتركيز التشديد سيتـالتي  المكاضيع بمعنى ؛إعالمية بتغطية ستحظى

 .اإلعالمٌية كسائؿمف قبؿ ال تجاىميا بالميقابؿ سيتـالتي  المكاضيعأٌم ك 
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 يتناكليا التي المكاضيع قرريي  الذم السياسي، المستكل عمى األعماؿ دكؿج :ةالسياسيّ  األجندة .2

 .ضيقة مصالحمع  أك ،الكاسعة الكطنية كاالحتياجات الحاجات مع تتكافؽ كالتي السياسيكف،

 .بينيـ فيما الناس بيا يتحدث التي المكاضيع :ةالجماىيريّ  األجندة .3
 
 عممية وضع األجندة  مراحل

تمر  األجندة كضععممية  أف إلى ،Kurt Lang & Gladys Engel Lang الباحثاف أشار

تتابعة حؿامر  ست في  – 55، ص2012ك)أحمد،  (Severin, &  Tankard, 2001, P.223): ىي ،مي

 (.56ص

برازىا. -1  إلقاء الضكء عمى بعض القضايا كاألحداث كا 

  التغطية الميكثٌفة ليذه القضايا؛ بما يكحي باألىمٌية كجذب االنتباه إلييا. -2

كييسٌيؿ فيميا  المعنى عمييا ضفييي  اإلبراز( ضمف إطاركضع القضايا أك األحداث )محكر  -3

دراكيا.  كا 

 الميثارة.ايا القض ألىمٌية الجميكر دركاتمي استخداـ المغة بما ييفٌسر األحداث، كيؤٌثر عمى  -4

، كبيف بعض الرمكز )في بؤرة االىتماـ( أصبحت التي ،الربط بيف الكقائع كاألحداث كالقضايا -5

 .عمييا ؼالتعرٌ  يسيؿ التي الثانكية

 االعتماد عمى أفراد ذكم مصداقية؛ لتعزيز الرأم حكؿ القضايا محكر االىتماـ. -6

المييٌمة في كسائؿ اإلعالـ مف خالؿ  المكاضيعمف ناحية أخرل، ييمكف االستدالؿ عمى 

 .(190، ص2016)الدليمي،  االعتبارات اآلتية:

 .اإلعالـ كسائؿ في مرة مف أكثر تغطيتو تمت ذمال المكضكع. أ
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 بداية في أك الجريدة في األكلي الصفحات عمى نشريي  الذم المكضكعالنشر؛ ف كمكاف مكقع. ب

 .الجميكر بنظر مييٌمان  مكضكعان  عتبريي  ،األخبار نشرة

  يف لنشر المكضكع.المخصص كالزمفأم المساحة  ؛تغطيةال حجـج. 

               .التغطية في الصراع مدل. د

 التغطية.ق. كتيرة 
 

 دور صحافة الطفل في ترتيب أولويات جميورىا من األطفال

في ضكء العرض السابؽ لنظرية ترتيب األكلكيات أك )كضع األجندة(، تتضح إمكانية 

 تطبيقيا عمى صحافة الطفؿ، كذلؾ عمى النحك اآلتي:  

جتماعي إف كانت كسائؿ اإلعالـ ىي التي تضع أجندة الجميكر؛ فإف الكاقع الثقافي كاال

 الذم يعيشو الميجتمع، ييعٌد أحد أىـ المصادر لترتيب أجندة كسائؿ اإلعالـ.

مف جية أخرل، ترتبط القيـ الكطنية التي تعتنقيا كؿ دكلة، بمحتكل ما تنشره الصحافة، كما 

 أف النيظـ السياسية ىي التي تيقرر القيـ كالمعاير التي تخدميا.

أنيا تتأثر بالكاقع االجتماعي الذم تصدر فيو، بما كبالتطبيؽ عمى صحافة الطفؿ، نجد 

يجعميا تعكس أكلكيات ىذا الميجتمع؛ بمعنى أف صحافة الطفؿ تشتؽ أجندتيا مف كاقع ميجتمعيا، 

 .(70، ص 2006)عمي،  مف ثـ تيقدـ محتكل ىذا الكاقع عمى صفحاتيا.

افة الطفؿ، تختمؼ مف التي تيقٌدميا صح -بما فييا القيـ -كمف المعركؼ أٌف  األكلكيات 

ميجتمع ألخر كمف بيئة ألخرل؛ كذلؾ تبعان لترتيب السمـ القيمي كأكلكياتو في الميجتمع الذم تصدر 

فيو الصحيفة أك المجمة؛ فعمى سبيؿ المثاؿ: تتأثر صحافة الطفؿ الصادرة في الميجتمعات 

ة الممكية الفردية بدرجة كبيرة، الرأسمالية بالقيـ االقتصادية السائدة ىناؾ، لتظير عمى صفحاتيا قيم
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كذلؾ عمى العكس تمامان مف الميجتمعات االشتراكية، التي تبرز فييا قيـ الممكية العامة. كما يختمؼ 

التي تشيع فييا قيـ الحرية كالمساكاة،  ،ترتيب أكلكيات صحافة الطفؿ في الميجتمعات الديمقراطية

 .(المرجع السابؽ نفسو)قيـ الحرية المرتبة األخيرة. التي تحتؿ فييا  ،عف الميجتمعات االستبدادية

بعناصر  -شأنيا في ذلؾ شأف الصحافة عمكمان  –مف ناحية أخرل، تيتـ صحافة الطفؿ 

 اإلبراز الميختمفة، مف حيث المكضكع، كالشكؿ، كالتكرار، كالمساحة؛ لتشكيؿ أجندة قرائيا األطفاؿ.

رية ترتيب األكلكيات أك )كضع األجندة(، في في ضكء العرض السابؽ، استعانت الدراسة بنظ

؛ في ترتيب أكلكيات قرائيا األطفاؿ، تبعان لترتيب سمـ «حاتـ»تبياف دكر مجمة األطفاؿ األردنية 

أكلكيات الميجتمع األردني كقيمو، كذلؾ مف خالؿ تحميؿ مضاميف المكضكعات التي تـ نشرىا في 

عمكمات، كالقيـ الميتضٌمنة فييا، كالتي تيسيـ بدكرىا في المجمة، كرصد أىـ المعارؼ، كالحقائؽ، كالم

ربطيـ بثقافتيـ  ما يدكر في ميجتمعيـ كالعالـ مف حكليـ، إلى جانبإدراؾ األطفاؿ األردنييف ل

 العربية كحضارتيـ اإلسالمية.
 
 تحميل األطر اإلعالمّية نظرية 

 المحتكل بقياس لمباحث تسمحالنظريات التي  ، إحدلاإلعالمٌية األطر تحميؿ نظرية تيعدٌ 

خالؿ فترة زمنية  اإلعالـ كسائؿ تعكسيا التي، اإلعالمٌية لمرسائؿ ي أك )غير الصريح(الضمن

 في اإلعالـ كسائؿ لدكر ،مينتظمان ك  عمميان  تفسيران  ـقدٌ تي  أنيا إلى، النظريةىذه  ميعٌينة. كترجع أىمٌية

 المعرفية الجميكر باستجابات ذلؾ كعالقة البارزة، القضايا حياؿ كاالتجاىات األفكار تشكيؿ

 .(348ص ،2009 كالسيد، مكاكم،). القضايا لتمؾ كالكجدانية
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 فرضية النظرية

 أحداث أففرضية رئيسة مفادىا: )) أساس عمىتحميؿ األطر اإلعالمٌية  نظريةقامت 

 كأطر كسياؽ تنظيـ في كضعت إذا إال ،ذاتيا حد في مغزل ليا يككف ال اإلعالـ كسائؿ كمضاميف

 كالقيـ الخبرات كتستخدـ كالمعاني، كالنصكص األلفاظ ـنظٌ تي  األطر كىذه ميحددة، إعالمية

 .(202، ص2016)الدليمي،  ((.السائدة االجتماعية

 في دكرىا رفسٌ كيي  ،الرسائؿ ىذه محتكل قياس عمى القدرة اإلعالمٌية الرسائؿ تأطير ركيكفٌ 

 التي لمتكقعات حددمي  بناء إال ىي ما النظرية ىذه أف أم ؛الميختمفة كاالتجاىات اآلراء عمى التأثير

 إذف فيي ؛ما كقت في االجتماعية لممكاقؼ إدراكان  أكثر الناس لتجعؿ اإلعالـ، كسائؿ تستخدميا

 الناس إدراكات خانة في تصب حتى ،الرسالة تنظيـ عيديي  عندما باالتصاؿ القائـ مف ىادفة عممية

 .)المرجع السابؽ نفسو( .ةقناعياال كمؤثراتيـ
  

 تعريف اإلطار اإلعالمي

 عناصر كاستخداـ كالتركيز االختيار) :اإلطار اإلعالمي بأنو Entmanعٌرؼ )انتماف( 

 ,Entman) .(كحمكليا ،يمياك كتق ،كمسبباتيا ،المشكالت عمى برىاف أك حجة لبناء ؛النص في بعينيا

1993, p.53) ،فيما يرل آخركف أنو: )الزكايا كالجكانب التي يتـ مف خالليا تغطية األحداث .

. (219، ص2012)أحمد، كالمكضكعات، كالشخصيات، كالقضايا الميختمفة، كتأثيراتيا في الجميكر(. 

 جكىرتيكسب الحدث معناه، كتيحدد مكضكع الجدؿ أك الخالؼ، ك  التي المركزية فكرةكبأنو: )ال

 .(Gamson, &  Modigliani, 1987, P.143)(.القضية
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 وظائف األطر اإلعالمّية

  Entman, 1993, p.52))ىي:  ،اإلعالمٌية لألطر رئيسة كظائؼ أربع Entman  حٌدد

 ذلؾ قاسكيي  كالخسائر، المكاسب كحجـ ءىا،ار ك  الكامنة األسباب كتحديد شكالت،المي  عريؼت -1

 .العامة الثقافية القيـ خالؿ مف

 .المشكمة سببت التي الفاعمة القكل كتحديد األسباب بتشخيص األطر تقـك -2

 .تيااكتأثير  السببية العكامؿ لتمؾ األخالقية التقييمات إلى األطر شيرتي  -3

 .عالجياتيحاكؿ ك  لمقضية حمكالن  اإلعالمٌية األطر تقترح -4
 

 آلّيات التأطير اإلعالمي

 الحدث جكانب بعض عمى التركيز خالؿ مف ،االجتماعي الكاقع ببناء اإلعالمي اإلطار يقـك

، 2016)الدليمي، كييمكف تمخيص آلٌيات التأطير اإلعالمي ببعديف رئيسيف، ىما: ، إغفاليا أك

 .(243، ص2012ك)احمد،  (203ص

 ؛استخداـ عناصر تيبكغرافية ميعٌينةكيتمٌثؿ في مكقع التغطية، كحجميا، كمدل  البعد الشكمي:( 1)

 .كالصكر كالعناكيف كغيرىا

، كالتمميحات، كربط أيطر التغطية بنماذج كاالستعارات ؛ؽ بالمحتكليتعمٌ  :مضمونيالبعد ال (2)

  ا.سابقة، كنكعٌية المكضكعات الرئيسية كالفرعية كغيرى

)أحمد، ، مف أبرزىا: اإلعالمٌية األطر كضع فيالميستخدمة  اتليٌ اآل عمى عدد مف اتاألدبيٌ  كتتفؽ

 .(252ص  – 243، ص2012

مؤسسية، كثقافية، يقـك بيا كفؽ معايير مينية، كذاتية، ك  أم اختيار بعض الجكانب :ءاالنتقا أ.

 . القائـ باالتصاؿ أك الكسيمة اإلعالمٌية، عند تغطية حدث، أك قضية، أك شخصية ما
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 شائعة.  ثقافية رمكزكتكرارىا كربطيا ب عمى جكانب كزكايا ميعٌينةأم التركيز  :البروز ب.

كييمٌثؿ  ،غير عمد عف أك عمد عف سكاء الجكانب كالمعمكمات، بعض إغفاؿ أم :االستبعاد ج.

 .االنتقائية ةآلليٌ  قابؿالمي  الكجو االستبعاد

أم الرمكز كالمعاني السائدة في الميجتمع، كالتي نعيش أسرل ليا في التمميحات االجتماعية:  د.

 حياتنا اليكمية، كتستخدميا كسائؿ اإلعالـ لنشر األفكار كاآلراء الميستيدفة كتعزيزىا.
 

 أدوات تشكيل األطر اإلعالمّية

العديد مف أدكات التشكيؿ ، 1980عاـ  Lasch (الش)ك Gamson (جامسكف)حدد كؿ مف 

طر، كتتمثؿ تشكيميا لألفي نفردة مكنيا أف تعمؿ معان أك بصكرة مي التي يي  ،العاطفية كالعقالنية

 ،كالكصؼ ،كاألمثمة ،كالعبارات الجذابةكالشعارات،  ،استخداـ االستعارات :في األدوات العاطفية

 ،كالعكاقب ،استخداـ الجذكر :عمى األدوات العقالنيةز ركٌ تي  في حيف (.المرئيةالبصرية )كالصكر 

 ,Gamson and Lasch).لمقضية.  ان ابيتـ مف خالليا تقديـ تفسيرات أك أسب التي ،كالعكدة لممبادئ

1980, p.4) 
 الكممات :خالؿ مف اإلعالمٌية يتـ األطر تشكيؿ أف إلى ،1991عاو  Entmanفيما أشار 

 التركيز يتـ التي(، المرئيةالبصرية ) كالصكر ،كالرمكز، كالمفاىيـ، المجازم كالكصؼ، الرئيسة

 أفكار كاستبعاد ميعٌينة أفكار إبراز يتـ ،ميعٌينة كصكر لكممات كالتدعيـ التكرار خالؿ فمف عمييا؛

 .(Entman, 1991, p.7). أخرل

ليذه القائمة الصكر البالغية  Deborah Stone (ستكف)ديبكرا أضاؼ  ،2002كفي عاـ 

، (أداة لغكية يتـ مف خالليا تمثيؿ الكؿ في أحد أجزائو)إذ إف الصكر البالغية عبارة عف  ؛كاألرقاـ

ؿ األسمكب يتمثٌ ك  (،طريقة لكصؼ الظكاىر أك األحداث بكاسطة القياسات)كاألرقاـ عبارة عف 
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) & ,Bayshaا. إيضاح الفكرة كتمثيمي؛ بيدؼ ؿ في استخداـ أرقاـ كبيرة جدان أك صغيرة جدان فضٌ المي 

235)Hallahan, 2004,  p.  .تـ تال  اإلعالمٌية،األطر عممية كضع  كتجدر اإلشارة ىنا، إلى أف

المقصكد كربما غير  كاإلغفاؿبؿ يتحقؽ بالحذؼ كالتجاىؿ  ،د فقطتعمٌ بشكؿ مي  اإلطارعبر تشكيؿ 

 . المقصكد
 

 التأطير اإلعالمي في صحافة الطفل

 لمقضايا الصحفي التناكؿ راسةلد ناسبان مي  مدخالن  اإلعالمٌية األطر تحميؿ نظرية تيعدٌ 

 إلى النظر مكفيي  إذ ؛اامينيمض طبيعة اختالؼ عمى األطفاؿجميكر  بيا ييتـ التيكالمكضكعات، 

 :مف تتككف كالتي ،البنائية عناصره خالؿ مف المكٌجو لمطفؿ الصحفي بالنص الخاص اإلطار

 الصكر كاستخداـكاختيار المصدر،  كالفرعية، الرئيسة العناكيفاألشكاؿ كالفنكف التحريرية المنكعة، ك 

، كالتعميؽ عميو، كاإلطارات، إضافة إلى حجـ التغطية كمساحتيا، ككممات  ،كاأللكاف كالرسـك

 التٌدعيـ، كالتكرار، كالمستكل المغكم الميستخدـ، كغيرىا مف العناصر البنائية األخرل، التي ييمكف

 التحميمية الرؤية معو تتكامؿ الذم األمر ؛كداللتو لمنص الضمني المحتكل إلى ،خالليا مف النفاذ

 .أىمٌيتيا كدرجة أنكاعيا باختالؼكالمكضكعات الميقٌدمة،  القضايا تجاه

كفي ىذه الدراسة، تـ تطبيؽ نظرية تحميؿ األطر اإلعالمٌية، في تحديد أىـ األدكات التي 

تنظيـ مضامينيا كرسائميا ، في «حاتـ»استخدميا القائمكف عمى إصدار مجمة األطفاؿ األردنية 

إدراؾ األطفاؿ األردنييف لمكاقع االجتماعي الذم يعيشكف  اإلعالمٌية في أطر ميحددة، تؤٌثر عمى

كقد أطمقت الدراسة عمى ىذه األدكات اسـ )كسائؿ اإلبراز الميستخدمة(، ميشتممة عمى: األشكاؿ فيو. 

المكاد التحريرية، كالعناكيف، كالمساحة التي شغمتيا مكاقع المكاد التحريرية، كالفنكف التحريرية، ك 

 .كالصكر الفكتكغرافية، كالرسـكرات، األلكاف، كاإلطاك 
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 المبحث الثاني: األدب النظري

 والطفولةلطفل ا

المكسكعة العربية العالمية، ). (ذلؾ الشخص الذم لـ يبمغ سف الرشد بعد)ىك:  اصطالحان الطفؿ 

تككف مرحمة الطفكلة عند اإلنساف أطكؿ منيا عند الكائنات ككفقان ليذا التعريؼ،  .(606، ص1999

 .(355، ص2004)حجاب،  مف العمر. ةالحيَّة األخرل؛ فيي تمتد مف لحظة الكالدة حتى الثامنة عشر 

: )المرحمة العيمرية األكلى التي يمر بيا اإلنساف في بكاكير كجكده تيشير الطفكلة إلىفيما 

المؤسسة عمى  الذاتي كاالجتماعي، التي تيحدد سماتيا في أنماط مف السمكؾ كالميكؿ، كأكجو النشاط

كالعقمي، كالتمثيؿ المغكم، كأساليب المعب كالحركة، ككسائؿ التعبير  ،خصكصية في البناء الجسدم

 .(104، ص2005)حداد،  بؿ إشباعيا(.عف المشاعر كاألحاسيس، كالحاجات كسي 
 

 أىمّية مرحمة الطفولة

أىـ مراحؿ النمك في حياة الكائف البشرم، كأكثرىا تأثيران في تككيف  مفمرحمة الطفكلة  تيعدٌ 

ؿ فييا، كترتسـ فييا الخطكط ف معالـ الشخصية اإلنسانية األساسية تتشكٌ ألشخصيتو؛ ذلؾ 

أكثر المراحؿ العيمرية قابمية لمتفاعؿ  أنيا فضالن عفستقبؿ، العريضة لما سيككف عميو الطفؿ في المي 

 (.22، ص2011)قاسـ،  رات خارجية.ف مؤثٌ مع ما تتعرض لو م

عمى جميع المراحؿ العيمرية  مف جية أخرل، تترؾ مرحمة الطفكلة بدكرىا بصمات كاضحة

كتغرس البذكر  ،فيي تؤسس الشخصية اإلنسانية كتقكيياستقبؿ الميجتمع؛ التالية مف حياة الفرد كمي 

مارس دكره في بناء الميجتمع عمى نتج، يي ىا لمتحكؿ إلى عنصر فاعؿ مي عدٌ الطاىرة النقية فييا، كتي 

 . (8، ص2009)الحصرم، ت. أساس ثاب
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 مراحل نمو الطفل

تتابعة مف التغيرات التي تيدؼ إلى اكتماؿ نضج الكائف النمك إلى )سمسمة مي مفيـك شير يي 

كافة النمك يشتمؿ عمى فإف ، بناءن عمى ىذا التعريؼ. ك (24، ص2012)أبك أسعد، كالختاتنة،  الحي(.

 ،كالطكؿ كالكزف كالحجـ، ككذلؾ عمى كافة التغيرات في السمكؾ ،التغيُّرات الجسمية كالفسيكلكجية

  .(17، ص2013)حماـ، كمصطفى، كالنفسية.  ،كاالجتماعية ،كالنكاحي العقمية كاالنفعالية ،كالميارات

)حكامدة، كآخركف،  ىي: ،مرحمة الطفكلة إلى ثالث فتراتعمماء النفس كالتربية  قٌسـ كعميو،

 .(46، ص2006

 ،"بالبيئة مرحمة الكاقعية كالخياؿ المحدكدب"كتيعرؼ   سنكات(، 5إلى  3مرحمة الطفكلة المبكرة )مف 

مرحمة الخياؿ الحر أك "كييطمؽ عمييا اسـ ، سنكات( 8إلى  6كمرحمة الطفكلة المتكسطة )مف 

 ."المغامرة كالبطكلةبمرحمة "، كتيسمى سنة( 11إلى  9كمرحمة الطفكلة المتأخرة )مف  ،"نطمؽالمي 
 

  الطفل والقراءة

( 14، ص2011كباشراحيؿ،  سكيداف،ال): اآلتية تتضح أىمٌية القراءة لمطفؿ بالنقاط العشر

 .(12ص  – 11، ص2012،  ليكنياردتك)

ثرم مفرداتو، كتحسف مياراتو، كتطكر تي ي القراءة قدرات الطفؿ المغكية؛ فيي نمٌ تي  النمو المغوي: //أوالً 

 .دير أسمكبو في الكتابة كالحديث كالتعبير عما يي 

ا متكسع القراءة حصيمة الطفؿ المعرفية، كتزيد مداركو كتنمية ثقافتو؛ م توسيع المعرفة: //ثانياً 

 يجعؿ عممية تعميمو أيسر كأسرع.

بو القراءة تيكسب الطفؿ الميارات التعميمية الالزمة، كتزيد حي  ميارات التعميمية:اكتساب ال //ثالثاً 

 لممعرفة كاالستزادة منيا، كتيسيـ في تنمية حس البحث العممي لديو لمكصكؿ إلى الحقائؽ. 
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طمع الطفؿ عمى حياة اآلخريف كعمى تجاربيـ الشخصية، تي  القراءة اكتساب الخبرات الحياتية: //رابعاً 

 يـ منيا أنماط الحياة كتعقيداتيا.فيف

ساعد القراءة عمى غرس القيـ كالمثؿ العميا في نفس الطفؿ، كتككيف تي  غرس القيم: //خامساً 

 خالؿ مسيرة حياتو. اتواتجاىاتو التي تتفؽ مع قيـ ميجتمعو كتكجي

ده عمى عكٌ تعمؿ القراءة عمى تنمية ممكة التفكير السميـ لدل الطفؿ، كتي  تنمية التفكير: //سادساً 

ساعده عمى استيعاب يي ك  ،ي عقمو كمداركونمٌ ما يي بالسؤاؿ كاالستفسار كمتابعة المناقشات المعقدة؛ 

 القضايا متشعبة الجكانب.

ظر، كالتفكير، كالتأمؿ، عطيو قدرة عمى التخٌيؿ، كبيعد النقراءة الطفؿ بشغؼ، تي  ُبعد النظر: //سابعاً 

 ختمفة.فينظر إلى المسائؿ كالمشكالت مف جكانب مي 

عمى المحبة كالعطؼ كتفٌيـ كجيات نظر  د الطفؿعكٌ أف تي مقراءة ييمكف لتيذيب السموك:  //ثامناً 

مٌكنو مف التكاصؿ مع األشخاص تزيد مف متانة عالقاتو االجتماعية، كتي  ييمكف ليا أفاآلخريف، كما 

 ر.بشكؿ فٌعاؿ كمؤثٌ مف حكلو 

مٌكنو مف تحٌمؿ الصدمات كحؿ مشكالتو قراءة الطفؿ الممتازة، تي تحّمل الصدمات:  //تاسعاً 

 الشخصية دكف التأثير عمى تحصيمو األكاديمي. 

 همكاف يريد ميما كاف عالـ الطفؿ محدكدان، فإف القراءة تجعمو ينطمؽ إلى أمٌ  متعة اإلثارة: //عاشراً 

 تعة اإلثارة.ما يكسر الرتابة كالجمكد في حياتو كييضفي عمييا مي م و؛شيء يحب كيحمـ بأمٌ 
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 ميول الطفل نحو القراءة

لمطفؿ، باىتماـ عدد كبير مف الباحثيف، ليككف الميكؿ القرائٌية العكامؿ المؤثرة في حظيت 

يتكٌقؼ عمى نضجو الجسمي كالعقمي  ،ىناؾ شبو إجماع اآلف، عمى أف ميؿ الطفؿ لمقراءة

 كاالنفعالي كاالجتماعي.

ر ميؿ الطفؿ لمقراءة بمستكاه العقمي الذم يرتبط بالنمك كالنضج ارتباطان كبصكرة عامة، قد يتأثٌ 

مكف قراءة القصص البسيطة في المغة فضٌ كثيقان، مثال: األطفاؿ الذيف لدييـ قدرات عقمية ضعيفة، يي 

ناسب مكف قراءة الكتب التي تي األطفاؿ الذيف لدييـ قدرات عقمية عالية، فيفضٌ  اأمٌ كاألسمكب كالمعنى، 

   .(43، ص2010)بركات، ميكؿ كاىتمامات الكبار. 

في تحديد الميكؿ  عامالن ميمان  ر ميؿ الطفؿ لمقراءة بعمره الزمني؛ إذ يمثؿ العمرقد يتأثٌ كما 

تككف القرائٌية لمطفؿ؛ فعمى سبيؿ المثاؿ، ييظير األطفاؿ الصغار ميالن إلى قراءة القصص التي 

مكف األشكاؿ الخرافية التي تشترؾ في خبرات فضٌ أعمارىـ، كما يي  في مثؿ أعمار شخصياتيا

ر أفرادان في مثؿ تصك كالتي األكثر كاقعية،  سنان القصص ؿ األطفاؿ األكبرفضٌ طفكلية، بينما يي 

 . p.9) Sipay &(Harris ,1990,أعمارىـ.

ؿ فضٌ أف الطفؿ يي  ،(1988) أثبت دراسة كؿ مف )كيستبيرج( ك)ىكبكينز(مف ناحية أخرل، 

الطفؿ أف ؛ ذلؾ أك )نكع( الطفؿ نفسوقراءة القصص التي تككف الشخصية الرئيسة فييا مف جنس 

 .(,p.153) Hopkins & Westerberg, Bleakley ,1988 ,ؿ.ؿ نفسو البطيتخيٌ 

كأخيران، قد يتأثر الميؿ القرائي لمطفؿ، بمجمكعة الخبرات كالتجارب التي يحصؿ عمييا، 

رت لو، فضالن عف ارتباط ميكؿ باشرة بظركؼ معيشتو كالطرؽ التعميمية التي تكفٌ كالمرتبطة بصكرة مي 

 الطفؿ القرائية برغباتو كحاجاتو الميختمفة.
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 الموّجية لمطفلالكتابة 

ناسب الراشد ال ألف ما يي ذلؾ كما أنيا ليست فنان سيالن؛  ،الكتابة لمطفؿ مسؤكلية كبرل تيشٌكؿ

، كمبدعان  قان كتصكيران خاٌل  ،يدان ذىنيان عاليان ب جي كما أف الكتابة لمكبار تتطمٌ ك  ،ناسب بالضركرة الطفؿيي 

نفتحيف عمى باعتبارىـ مي  ،أطفاؿ اليـك فكذلؾ األمر بالنسبة لمكتابة المكٌجية لألطفاؿ كخصكصان 

 ـ ليـ.العالـ، فيـ أقدر الناس عمى تمييز الغث مف السميف في كؿ ما ييقدٌ 

أك  أك قصصان، شعران، المكٌجية لألطفاؿ أكانت نجد إف جميع األجناس الكتابية مف ىنا،

 مف الكثير تتطمب أك برامج إذاعية كتمفزيكنية، أك مكاد صحفية كغيرىا مف النصكص، مسرحيات،

ىي مزيج مف الرغبة كالمكىبة كالعمـ  لمطفؿ الكتابة كما أف كاإلنسانية، العممية كالمعارؼ الشركط

 (.52ص – 51، ص1994)مدادحو، الدائمة.  كالميمارسة الميدانية الخبرة عف معان، فضالن 

مكسكعة "في يا كرد تعريفعف معايير كميحددات كتابة النص المكٌجو لمطفؿ، فقد  أٌما

التي  ،المقاييس كالمحددات كالمعايير الفنيةمف : )مجمكعة اآلتيعمى النحك  "مصطمحات الطفكلة

ناسبة شكؿ النص كمضمكنو كمدل مي  ،و لمطفؿقاس بيا األسس الصحيحة لكتابة النص المكجٌ تي 

 .(261، ص2005)عبد الكافي، كالعيمرية(.  كاإلدراكيةالمغكية الطفؿ  الستعدادات

إلى ثالث  فن الكتابة لألطفالو، قٌسـ أحمد نجيب ىذه المحددات في كتابو مف جانب

 .(27ص – 25، ص1982)نجيب، مجمكعات رئيسة، ىي: 

كفقان لمسف المكٌجو إليو النص، كمتطمبات نمك كؿ مرحمة عمرية، ُمحددات تربوّية وسيكولوجّية:  (1

 الميختمفة.كلغة األطفاؿ كتطكر قامكسيـ المغكم، كخصائصيـ كحاجاتيـ 

 كفقان لطبيعة النص، كمجالو الفني، كالمكضكع الذم ييعالجو.ُمحددات فنية عامة:  (2
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كفقان لطبيعة الكسيط الذم ينقؿ النص لمطفؿ، كأف يككف ىذا الكسيط  ُمحددات فنية خاصة: (3

أك مجمة  كتابان أك مسرحان، أك فممان سينمائيان. أك أف يككف تمفزيكف، أك إذاعة، أك جريدة يكمية،

أسبكعية، أك أم كسيط أخر؛ ذلؾ ألف لكؿ كسيط طبيعة فنية خاصة، ينبغي مراعاتيا لدل ميخاطبة 

 األطفاؿ.

كتبعان لذلؾ، كجب عمى الكاتب االلتزاـ بمجمكعة مف المعايير عند كتابة أم نص مكٌجو 

 (.261، ص2005)عبد الكافي، لمطفؿ، مف أبرزىا: 

 عية كالكطنية، مع التأكيد عمى الثكابت الدينية كالعقائدية الصحيحة.           . االلتزاـ بالمعايير االجتما1

 . تبسيط الميستجدات المعرفية.2

 . إعالء القيـ العميا، كالكطنية كاالنتماء كنظائرىما في أساليب فنية حكيمة.3

 . االبتعاد عف أسمكب التمقيف الميباشر.4

 . االبتعاد عف التعقيد المغكم.5

االبتعاد عف التعقيد الفني كالبالغي في بناء الجمؿ أك رسـ الصكر الشعرية، كاالبتعاد كذلؾ عف . 6

 التعقيد الدرامي.

 . االبتعاد عف إغراؽ الطفؿ باألساطير الخرافية غير اليادفة.7

 تشتيت انتباه الطفؿ. إلى ييفضي الذم . االبتعاد عف االستطراد8

 لطكيمة كاإليقاعات الرتيبة في النصكص الشعرية.. االبتعاد عف استعماؿ البحكر ا9

 . االبتعاد عف بث ركح العنصرية، أك الطائفية، أك العرقية، أك المذىبية، في محتكل النصكص.10

 . مراعاة التعيير الفني كالمغكم الميناسب لخصائص كؿ مرحمة عمرية.11

 ع المكاد المطبكعة لمطفؿ.. مراعاة حجـ كمقاس الحركؼ، كدرجة األلكاف الطباعية في جمي12
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 التعريف بالمجمة لغة واصطالحًا 

، كالتي (Periodicals) المجالت ضمف مصطمح أكسع كأعـ ىك مصطمح الدكرياتتيصٌنؼ 

)منتظمة أك  المطبكعات التي تصدر عمى فترات ميحددة كؿبأنيا:  1964عاـ  (اليكنسكك) عٌرفتيا

جميع أعدادىا، كيشترؾ في تأليؼ محتكياتيا  في ـغير منتظمة الصدكر( كليا عنكاف كاحد ينتظ

 .. )أم ال يكضع حد ميعٌيف يقؼ عنده صدكر الدكرية(ال نياية اب، كتصدر إلى ماتٌ العديد مف الكي 

 .(84، ص2006)حكامدة كآخركف، ك (192، ص2005عمياف كالطكباسي،  )نقالن عف

)عمياف  ( ك7، ص1981)عمـ الديف،  مت اليكنسكك الدكريات إلى فئتيف رئيسيتيف ىما:كقد قسٌ 

 .، المرجع السابؽ نفسو(كالطكباسي

 حؼ كالجرائد اليكمية كغير اليكمية.كمنيا الصي : حؼالصي أ. 

متخصصة في مجاؿ مكضكعي الأك  القارئ أك المثقؼ العاـ،تيـ  التي عامةالسكاء  :المجالت .ب

  ميعٌيف.

معاني كمعمكمات متنٌكعة عف جانب أك ، بأنيا )دكرية تتناكؿ اصطالحان المجمة  كتيعٌرؼ

تصدر عمى كما أنيا )مطبكعة  .(30، ص2002)الغباشي، ك (14ص ،1985 ادىـ،) جكانب الحياة(.

كتحمؿ أعدادىا  ،ز كثابتكليا عنكاف متميٌ  فترات زمنية ليس مف الضركرم أف تككف منتظمة،

عادة ما تككف أعدادىا  تتابعيان، كما أفكيحمؿ كؿ عدد منيا رقمان  متعاقبة،أك أرقاما متسمسمة 

  .(135، ص2008 )حجاب،. (مؤرخة، كال يمكف التنبؤ بمكعد تكٌقفيا عف الصدكر

 مؤرخالذم كضعو  تعريؼذلؾ ال ىك كأكثرىا بساطة، ،لمجمة قبكالن ا ريفاتتع أكثرمف  كلعؿٌ 

  Frank Luther Mott( مكت لكثر فرانؾ)، ةتاريخ المجالت األمريكيكصاحب كتاب  الصحافة

. (عةمتنكٌ  مقركءة مادة عمى كيحتكم قصير، أك طكيؿ دكرم، بشكؿ يصدر ؼ،مغمٌ  مطبكع) :بأنيا
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كنستخمص مف التعريؼ السابؽ الصفات الرئيسة لممجمة، كىي: (. 284، ص2014)نقالن عف الفار، 

كتحتكم عمى أنيا ميغٌمفة )عمى خالؼ الجريدة(، كبأنيا تظير بانتظاـ )عمى خالؼ الكتاب(، 

 منكعات.

 
 مفيوم صحافة الطفل

صحافة الطفؿ، إحدل كسائؿ اإلعالـ، التي تستخدميا الميجتمعات لنقؿ ثقافتيا كقيميا  تيعدٌ 

لألجياؿ القادمة، فضالن عف أف القيـ التي تتضمنيا ىذه الصحافة تعكس صكرة الميجتمع، ككنيا 

الضابط كالمعيار األساسي لمسمكؾ الفردم كاالجتماعي، كىي تنتظـ فيما ييسمى بالبناء القيمي، 

 .(56ص ،1998)عكيس، يعكس أىداؼ الميجتمع.  الذم

صحافة الطفؿ إف ) ، ذكر كاتب أدب األطفاؿ األردني منير اليكر:بذات انخصوصك

، مف حكليـالتي تفتح عيكف األطفاؿ عمى العالـ  ،كسائؿ اإلعالـكخاصة المجالت، ىي إحدل 

. (المفاىيـ كاآلراء الصحيحةضيؼ إلى رصيدىـ الثقافي كالفكرم الشيء النافع، كتطرح أماميـ كتي 

بيٌد أف ما جاء بو اليكر، قد ال يتفؽ تمامان مع الكضع الراىف لصحافة  .(42، ص1996)اليكر، 

الطفؿ، خاصة مع ظيكر االنترنت كزيادة انتشار التمفزيكف، المذيف باتا ييشٌكالف مصدران قكيان لمتأثير 

.  عمى أطفالنا اليـك

ة الطفؿ، فإف الدراسة تتفؽ مع ما جاءت بو سناء جالؿ عبد أٌما فيما يتعٌمؽ بمفيـك صحاف

 "العربي العالـ في المعرفي كدكرىا األطفاؿ صحافة كاقع" ػػب الرحمف، في دراستيا المكسكمة

كمع  الجماىيرية، االتصاؿ لكسائؿ كالتنٌكع الحالي (. كذلؾ مف حيث، أنو في ظؿ التعدد2012)

عمى االنترنت، فإف المفيـك الحديث لصحافة الطفؿ البد كأف الرقمية المنشكرة  الصحافة بركز

كمجالت  الكرقية العامة، الصيحؼ في لألطفاؿ المكٌجية الصفحات فقط ليس ليشمؿ يتكٌسع أيضان؛
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نما األطفاؿ المطبكعة،  لمطفؿ، كمكٌجيان  تحمؿ مضمكنان متخصصان  اإلنترنت التي مكاقع أيضان  كا 

 كحتى صفحات كمجمكعات األطفاؿ كالمدكنات، كالمنتديات الرقمية، األطفاؿ كصيحؼ كمجالت

 .(105، ص2012)عبد الرحمف،  .االجتماعي التكاصؿ شبكات عمى

 المفيـك األشمؿ يتسؽ مع األطفاؿ، لصحافة الكاسع كتبعان لما تقٌدـ، نجد أف ىذا المفيـك

،  اإلذاعة، فييا بما الجماىيرم، اإلنساني كالذم يشمؿ )كؿ أشكاؿ االتصاؿ لكسائؿ اإلعالـ اليـك

 ,Dominick)اإلنترنت(. المنشكرة عمى الرقمية كالصحافة الكرقية المطبكعة، كالصحافة كالتمفزيكف،

2008, p.18) . 

)تمؾ الصيحؼ )جرائد أك مجالت( التي  الطفؿ اصطالحان عمى أنيا:صحافة كييمكف تعريؼ 

شيرية(، كتحمؿ مضمكنان يتناسب مع كؿ مرحمة  –أسبكعية  –تصدر بشكؿ دكرم كمستمر )يكمية 

عمرية لمطفؿ، كتيخاطب عقميتو ككجدانو، كتسعى إلى أف تيقدـ إليو كؿ ما يفيده كيجذبو كييمٌبي 

رغباتو، كيسد حاجاتو الفكرية كالركحية كالعقمية، سكاء أكانت ىذه الصحيفة خالصة كخاصة 

تصدر لمكبار، كتقـك بتخصيص ىذه المساحة لألطفاؿ فقط، أك كانت صفحة أك زاكية في صحيفة 

التي تحمؿ مضمكنان كتيقٌدـ مادة صيحفية تتعمؽ بالطفؿ، كذلؾ ضمف صفحاتيا كمضامينيا 

 .(91، ص2013)الغباشي، األخرل(. 

في ضكء ما تقٌدـ، ييالحظ أف صحافة األطفاؿ ىي: تمؾ الصيحؼ كالمجالت الصادرة ليـ، 

كاألبكاب كاألركاف الصيحفية المخصصة ليـ في صيحؼ كمجالت الكبار، )الكرقية منيا أك الرقمية(، 

ية، كالتي تتناسب كمستكل استيعابيـ بما ييكتب فييا مف مكاد، كالتي تراعي الجكانب الشكمية كالجمال

بتضمينيا الصكر كالرسـك كاألكاف الزاىية، الميساعدة عمى تنمية ذكقيـ الفني. كما أف صحافة 

كالسير عمى خطاىـ؛ ذلؾ  تقديـ نتاجاتيـمف قبؿ الكبار؛ ليتمكف األطفاؿ بعد ذلؾ مف  تيعدٌ األطفاؿ 
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نما سيشارؾ كيعرض أفكاره بشكؿ تمقائي.  ، 2005ف، )حسألف الطفؿ لف يكتفي بالتمقي فقط، كا 

 .(28ص
 

 أشكال صحافة الطفل

 .(39، ص2003)الطرابيشي،  تتخذ صحافة الطفؿ شكميف رئيسيف، ىما:

الكبار صيحؼ كمجالت  في لألطفاؿ أك المساحات المخصصة األبكاب أك شكؿ الصفحات /1

 شيرية. أك أسبكعية تككف أف أك تحتكييا ػػػػػ التي كالجريدة ػػػػػ يكمية تككف قد كالتي 

 شكؿ الصيحؼ المتخصصة، أكانت صيحفان أك مجالت تتكٌجو بمضامينيا لألطفاؿ./ 2

ما تـ اإلشارة إليو سابقان مف حيث المفيـك الكاسع لصحافة الطفؿ، ترل الدراسة  ضكء كفي

تشمؿ صيحؼ كمجالت األطفاؿ التي لألطفاؿ، ك  المكٌجية شكؿ صفحات الكيبإضافة ضركرة 

 الصيحؼ كالمجالت الرقمية كمكاقع اإلنترنت، في ليـ المخصصة ألبكابالمنشكرة عمى االنترنت، كا

 بكجو كالمنتديات االجتماعي التكاصؿ شبكات عمى األطفاؿ كمجمكعات باإلضافة إلى صفحات

 عاـ.
 

 أنواع صحافة الطفل

تنقسـ  حيث الشكؿ فمف تنقسـ صيحؼ كمجالت األطفاؿ إلى أنكاع ميتعددة تبعان لعدة معايير؛

(، كتيضيؼ الدراسة شكالن ثالثان ليذيف الشكميف السابقيف ىك شكؿ )صفحات كمجالت ،جرائد)إلى 

 الكيب(.

خبارية، كرياضية، فيكاىيةجامعة، ك ) صيحؼ كمجالت ، ىناؾلمضمكفكمف حيث ا ، كا 

مف األنكاع الميختمفة(، في حيف تنقسـ مف حيث دكرية الصدكر إلى )صيحؼ  كغيرىا ،كدينية
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مجالت أسبكعية، كأخرل نصؼ شيرية، كشيرية، كفصمية، كأخيران المجالت ، كصيحؼ ك 1يكمية

 .(52، ص2002)الغباشي،  السنكية، كالتي تيعرؼ باسـ الحكليات(.

قد تصدر عف  األطفاؿأٌما بالنسبة إلى الجية التي تتكلى إصدارىا، فإف صيحؼ كمجالت 

منظمات  كأمؤسسات  كأف جمعيات قد تصدر عمؤسسات تجارية ىدفيا األكؿ الربح المادم، أك 

)المرجع . بغرض تقديـ الثقافة الجيدة لألطفاؿ، أك لتركيج آراء كأفكار تدعك لياإٌما  غير ربحية،

 .السابؽ نفسو(

كما ييمكف أف يككف التقسيـ كفقان لممرحمة العيمرية التي تتكٌجو ليا مف جميكر األطفاؿ، لنجد 

سنكات، كأخرل ( 6 - 3) مف المبكرة الطفكلة مرحمة في باألطفاؿ ىناؾ صيحؼ كمجالت خاصة

 مرحمة في لألطفاؿ سنكات، كثالثة (8 - 6) مف المتكسطة الطفكلة مرحمة مكٌجية لألطفاؿ في

 12) مف بالميراىقيف الخاصة الصيحؼ كالمجالت عف سنة، فضالن ( 12 - 8)الطفكلة المتأخرة مف 

كمنيا ما ىي خاصة بمخاطبة الفتياف  معان، لمجنسيفمكٌجية  ىي ما األخيرة ىذه سنة، كبيف( 16 -

 .(216ص، ب-2012 الدليمي،) .الفتيات أك

مف جية أخرل، يكجد ىناؾ صيحؼ كمجالت مكٌجية إلى فئات خاصة مف األطفاؿ، 

تيكتب بطريقة األحرؼ البارزة أك ما ييعرؼ كالتي ، كالصيحؼ كالمجالت الخاصة باألطفاؿ المكفكفيف

 .(165، ص2011، كأخريات ،)البشرمـ. صي مجالت أخرل لألطفاؿ الصيحؼ ك ك بنظاـ )بريؿ(، 
 

                                                                 
1

ىي الصيحؼ التي تصدر كؿ يـك كتتكٌجو إلى األطفاؿ، كتيعنى بمخاطبتيـ كتيخصص ليـ. كلـ تصدر ىذه  ُصحف األطفال اليومية: 

النكعٌية مف الصيحؼ المتخصصة في كطننا العربي حتى يكمنا ىذا، كقد يصعب تكفيرىا، بيٌد أنو ييمكف تطكير صفحات األطفاؿ التي 

زيادة مساحتيا، ككذلؾ زيادة عدد مرات صدكرىا، مع العناية بما ييقٌدـ فييا مف ألكاف تصدر أسبكعيان في الصيحؼ اليكمية العامة، مف خالؿ 

 ثقافية كمكاد ميختمفة تيـ الطفؿ، كي تتحكؿ ىذه الصفحات مع مركر الكقت، إلى صيحؼ يكمية مخصصة كمكٌجية إلى األطفاؿ.

 .(150ص – 149، ص2003،ك)عمرك (169ص - 168، ص2011)الدسكقي، كعبد الدايـ، ك( 91، ص2013)الغباشي، 
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  نشأة صحافة األطفال

، إلى أف أكؿ : فمسفتو، فنونو، وسائطوأدب األطفال أشار ىادم نعماف الييتي في كتابو

، لكٌنو لـ ييحدد تمامان تاريخ (1791 - 1747)صحيفة لألطفاؿ، ظيرت في فرنسا بيف عامي 

صدكر تمؾ الصحيفة، كاكتفى باإلشارة إلى أف صاحبيا كاف أديبان لـ ييفصح عف اسمو، كبأنو أتخذ 

، 1986)الييتي، مف )صديؽ األطفاؿ( اسمان ميستعاران لو، كما أنو أطمؽ االسـ ذاتو عمى صحيفتو. 

 .(229ص

بالسيكلة كالرشاقة، ، امتازت "ألطفاؿصديؽ ا"كأضاؼ الييتي، أف كتابات صاحب صحيفة 

مف المغات الميختمفة،  نقؿ مف خالليا إلى األطفاؿ الفرنسييف، قصص األطفاؿ في البمداف األخرل

شبع رغبتيـ في القراءة ميكؿ األطفاؿ، كأف تي  مفكبذلؾ استطاعت ىذه الصحيفة أف تسٌد فراغان كبيران 

مما حذا  ؛التعميميةكاإلرشادات كالنصائح  ،اعظ األخالقيةالمك  أػسمكب متعة، بعيدان عفالمسمية كالمي 

 .)المرجع السابؽ نفسو(  .في أكركبا آنذاؾ بعثان لحركة الكتابة لألطفاؿ بالبعض اعتبارىا

، في "صديؽ األطفاؿ"في حيف جاء تعميؽ طارؽ البكرم حكؿ حقيقة صدكر صحيفة 

 الطفؿ شخصية بناء في كدكرىا الككيت في األطفاؿ مجالت"أطركحتو لمدكتكراه المكسكمة بػػ 

(، بأف الباحثيف اإلعالمييف كقفكا مشككيف بحقيقة صدكرىا؛ إذ استخدـ بعضيـ 1999) "المسمـ

ألفاظان منقكلة، كما لـ ييجـز أحد منيـ بأف لديو عددان كاحدان منيا، رغـ الفترة الزمنية الطكيمة التي 

 .(194، ص1999)البكرم، قيؿ أنيا صدرت خالليا. 
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صديؽ )مجمة  صدكرحقيقة كبعكدة الباحثة إلى المراجع الفرنسية عمى االنترنت، تأكدت مف 

"L'ami des Enfants"( األطفاؿ
 عمى ةالفرنسيالرسمي لمكتبة )تكلكز( مكقع ال؛ إذ كرد في 1

 ((Berquin et L’Ami des enfants)) مقاؿ بعنكاف: ((Bibliothèque de Toulouse االنترنت

كانكف األكؿ/  15في  جاء فيو، أف الظيكر األكؿ لممجمة المعنية كاف))بيركف صديؽ األطفاؿ(( 

 عمى يد )أرنكد بيركيف( 1782ديسمبر
Arnaud Berquin2 كي يتمكف اآلباء مف تقديميا ألطفاليـ ،

 .(1رقـ )ممحؽ  أنظر .1783منيا عاـ  األكؿ المجمد كيدايا بمناسبة حمكؿ العاـ الجديد، بينما ظير

بتاريخ:  ، تـ استرجاعوBibliothèque de Toulouseاالنترنت  عمى ةالفرنسيالرسمي لمكتبة )تكلكز( مكقع )ال

، 2013أيار/مايك Dictionnaire des journaux، 17ك)مكقع قامكس الصيحؼ عمى االنترنت (17/11/2014

 (.17/11/2014بتاريخ:  تـ استرجاعو

 عمى الضكء عمى البساطة كالطبيعية، كعمى تسميطاستندت مضاميف قصص )بيركيف( 

نجحت المجمة في استقطاب  .كاألبناء مف ناحية أخرل اآلباء كبيف الزكجيف مف ناحية، بيف العالقة

الذم  الكقت لقراءتيا؛ باستخداميا لمغة الفرنسية القريبة منيـ، كلتجنبيا سرد األساطير، في األطفاؿ

)المرجعاف السابقاف لمطالب في الدكريات آنذاؾ.  الميتاحة الكحيدة الالتينية، ىي النصكص فيو كانت

 .نفسيما(

                                                                 
1

 زيارة عبر ،PDF)) ممؼ ىيئة عمى االنترنت عمى الميحٌممة "L'ami des Enfants"أعداد مجمة  أحد مف نسخة عمى االطالع يمكف 
 :عمى متاح. 17/11/2014 بتاريخ: استرجاعو تـ ،2009أكغسطس/آب Internet Archive، 18االنترنت  أرشيؼ مكقع

https://archive.org/details/lamidesenfants00berq 

 
2

(. امتاز بتأليؼ القصص التي 1791–1747كاتب كأديب فرنسي متخصص بأدب األطفاؿ )  : Arnaud Berquin)أرنود بيركين( 
تركم أحداث يمكف أف تحصؿ مع األطفاؿ في حياتيـ اليكمية، كتربطيـ مع كؿ فرد مف أفراد العائمة، مبتعدان في ذلؾ عف أسمكب الكتابة 

بترسيخ مفيـك األسرة  أسيـالخيالية التي تتحدث عف حياة اآلخريف. تكخت مؤلفاتو تحكيؿ قراءة الطفؿ إلى ممارسة عائمية؛ األمر الذم 
  https://en.wikipedia.org/wiki/Arnaud_Berquinمتاح عمى  ،[On Line]، 2014آذار/مارس  24)مكسكعة ككيبيديا، النككية.

 (.    17/11/2014بتاريخ:  تـ استرجاعو

https://archive.org/details/lamidesenfants00berq
https://en.wikipedia.org/wiki/Arnaud_Berquin
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في ضكء ما تقٌدـ، ترل الدراسة أف ميجرد اختالؼ الباحثيف في الصحافة كجداليـ حكؿ حقيقة 

قيمة كنيبؿ تمؾ  ؛ ليك مؤشر قكم كدليؿ قاطع، عمىمف عدمو "صديؽ األطفاؿ"صدكر مجمة 

أىمٌية مجالت كصيحؼ األطفاؿ بشكؿ عاـ، كبالتالي عمى مدل حاجة المجمة بشكؿ خاص، كعمى 

  كؿ ميجتمع لمثؿ ىذا النكع مف المجالت كالصيحؼ.

مف جانب أخر، كجدت الدراسة أف بعض الباحثيف في الصحافة ممف تحدثكا عف نشأة 

 كاف فيصحافة الطفؿ، اعتبركا أف أكؿ ظيكر لما ييمكف تسميتو بصحيفة متخصصة لألطفاؿ، 

يـ في ظؿ كحاجاتاألطفاؿ لمكاجية التطكر الذم أصاب طباع بداية القرف التاسع عشر؛ )كذلؾ 

 .  (215ص، ب-2012 )الدليمي، آنذاؾ(.المفاىيـ المتغيرة 

 "Journal des Jeunes صحيفةظيكر عمى ة المراجع العربي بعض أكدتكتبعان لذلؾ، 

"Personnes1
 مكٌجية لألطفاؿ في العالـ، ثـ تمتيا جريدةكأكؿ صحيفة في فرنسا،  1830عاو  

"La Semaine Des Enfants"
؛ األمر الذم ربما 1933. إال أنو تبٌيف لمدراسة إنيا صدرت عاـ 2

( كممحؽ 2)ممحؽ رقـ  أنظرصحافة الطفؿ.  لنشأةيشي بعدـ دقة بعض المراجع العربية في تأصيميا 

 (.3رقـ )

كأضافت ىذه المراجع، أف تمؾ الصيحؼ كانت مرتفعة الثمف بسبب تكمفتيا الباىظة؛ مما 

جعؿ اإلقباؿ عمييا ضعيفان في البداية، كشراءىا مقصكران عمى أبناء الطبقة الغنية ممف يتميزكف 

                                                                 
1

 Journal des Jeunes Personnes :ثـ ،1868عاـ  تتكقٌف الكبار)الناشئة(، لألطفاؿ كمجمة 1833 عاـ صدرت شيرية مجمة 
 عمى Bbibliothèque de Toulouse (تكلكز)لمكتبة  الرسمي المكقع بحسب ، كذلؾ(1897-1892) عامي بيف استأنؼ إصدارىا

 .15/11/2014 بتاريخ: استرجاعو تـ ،pg02.html-http://www.bibliotheque.toulouse.fr/titres :عمى متاح االنترنت،

 
2

 :La Semaine Des Enfants  بغرض تعميـ األطفاؿ مف خالؿ األلعاب، لكنيا لـ تمقى النجاح  ،1857عاـ  أسبكعية تأسستجريدة
 :عمى . )المكقع السابؽ نفسو(، متاح1867عف الصدكر نيائيان عاـ تكٌقؼقبؿ أف ت (D’educ)المطمكب، فاندمجت مع مجمة 

pg04.html-.toulouse.fr/titreshttp://www.bibliotheque ،15/11/2014 :تـ استرجاعو بتاريخ. 

http://www.bibliotheque.toulouse.fr/titres-pg02.html
http://www.bibliotheque.toulouse.fr/titres-pg04.html
http://www.bibliotheque.toulouse.fr/titres-pg04.html
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يز، )عز  بالثقافة الرفيعة؛ كىك ما أٌثر عمى نسبة تكزيعيا كانتشارىا بيف جميكر القراء مف األطفاؿ.

  .(141، ص2011)الدسكقي، كعبد الدايـ، ك  (30ص – 29ص ،2003)الطرابيشي، ك (32، ص1970
 

  تأصيل الدراسة الحالية لنشأة صحافة األطفال

لعٌؿ مف أىـ المراجع التي اىتٌمت بتأصيؿ نشأة كتاريخ صحافة األطفاؿ العالمية، ىي 

  ( صفحة، تحت عنكاف:591في ) 1984عاـ  (R. Gordon Kelly)التي أعدىا  1)الببميكغرافيا(

((Children’s Periodicals of the United States: Historical Guides to the 

World’s Periodicals and Newspapers)). 

الصادرة  في "  The Lilliputian Magazine"  تككف مجمة )الببميكغرافيا(،كبحسب ىذه 

، John Newbery، عمى يد رائد أدب األطفاؿ )جكف نيكبرم( 1752) –1(751لندف بيف عامي 

 التي أصدرىا )جكف "Magazine The Juvenile" مجمةىي أقدـ مجمة أطفاؿ في العالـ. إال أف 

تجارية لألطفاؿ  مجمة، تبدك ككأنيا أكؿ 1788أيضان عاـ   في لندف John Marshall مارشاؿ( 

 . (Kelly,1984) (Dawson, 1998,  pp. 175-176) &(. 5( كممحؽ رقـ )4)ممحؽ رقـ  أنظر في العالـ.

ألطفاؿ مرحمة الطفكلة المتأخرة )الناشئة(،  "The Juvenile Magazine" تكٌجيت مجمة

 االجتماعية، كما تضٌمنت كالعالقات كالجيكلكجيا، كالحساب، الجغرافيا، تنٌكعت مكضكعاتيا بيفو

 ,Kelly) لمبنيف. مدرسة في مجريات األحداث اليكمية ، كصفت"التمميذ" بعنكاف سمسمة قصصية

1984). 

 Gillian()جمينا أفيرمكالكاتبة المتخصصة بأدب األطفاؿ  الباحثة مف جانبيا، ذكرت

Avery، شيد صدكر أكؿ مجمة أمريكية لألطفاؿ، ىي مجمة 1789ف عاـ أ  The Children"     

                                                                 
1

  http://www.merrycoz.org/Mags08.xhtml:Retrieved يُمكن االطالع على هذه )الببليوغرافيا( عبر زيارة الرابط التالي: 

on: 18/11/2014 

http://www.merrycoz.org/Mags08.xhtml
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"Magazine إال أنيا تكٌقفت بعد أربعة شيكر فقط مف صدكرىا.  ،الشيرية(Avery, 1988, pp.196)  

 (.6ممحؽ رقـ ) أنظر

األسبكعية، كالتي أصدرىا  "The Juvenile Port-Folio" أف مجمة ،()أفيرماعتبرت فيما 

سنة ىك  14عمره ال يتجاكز فتى  (،1816 - 1812بيف عامي ) األمريكية في كالية )فيالدلفيا(

مطبكعة بشكؿ أطفاؿ أميركية تجارية  مجمةأكؿ ، ىي Thomas Condie)تكماس ككندم( 

 (.7ممحؽ رقـ ) أنظر .(197، ص )المرجع السابؽ. صحيح

 كدقة عدد مف المكضكعات مثؿ: الخداع، حكؿ فمسفية قٌدـ )ككندم( في مجمتو، تأمالت

االكتفاء  العرضية. لكنو قرر في ما بعد،كاإليماف، إلى جانب بعض الطرائؼ  المكاعيد،

 &)المرجع السابؽ نفسو( بمكضكعات الطرافة كالفكاىة لمكاجية ما عاناه مف صعكبات في التكزيع. 

(Blanchard, 2013, p.331). 

 

   نشأة صحافة الطفل في الوطن العربي 

عرؼ الكطف العربي الصحافة الخاصة بالطفؿ، في الربع األكؿ مف القرف العشريف، بظيكر 

المصرية التي صدر العدد األكؿ  "األكالد"أكؿ مجمة تجارية تيخاطب األطفاؿ العرب، ىي مجمة 

)اسكندر شاىيف  المبناني الجنسية، لصاحبيا 1923شباط/فبراير  15منيا في القاىرة يـك 

أكؿ مجمة أطفاؿ عربية، تينتج كتيكٌزع كتيسٌكؽ بشكؿ تجارم صحيح، باإلضافة  تيعدٌ مكاريكس(، كالتي 

إلى ككنيا أكؿ مجمة أطفاؿ عربية تنشر اإلعالنات التجارية، كالميسمسالت  القصصية المصكرة، 

ف كانت منقكلة عف نصكص أجنبية، فضالن عف نشرىا صكر األطفاؿ تحت  األصدقاء "عنكاف كا 

 .(393، ص2011( ك)النعيمي، 74، ص2004)عبد المطيؼ،  ."الصغار
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التي تكٌقفت بعد تسع سنكات مف صدكرىا، مجمة أدبية فيكاىية مكٌجية  "األكالد"كانت  

( سنة، تصدر بانتظاـ كؿ أسبكع في أربع كرقات بدكف غالؼ خارجي، 13 – 6لألطفاؿ مف سف )

ككانت تيطبع عمى كرؽ جرائد مف النكع الخشف، كتستخدـ حركفان متكسطة كما لـ تستخدـ األلكاف، 

، 2003)الطرابيشي، ك .(68، ص1970)عزيز، الحجـ، كالكثير مف عناكينيا كانت تيكتب بخط اليد. 

 .(32ص

إال أف ىذا ال ينفي ظيكر تجارب سابقة ال ييمكف القياس عمييا؛ لفقدانيا شرطي الدكرية 

كالتي  ،(393، ص2011)النعيمي،  ارتباطيا بالتعميـ المدرسي )صيحؼ مدرسية(كالعمكمية؛ بسبب 

كاف تصدر تحت إشراؼ ىيئات تعميمية أك شخصيات تربكية عامة؛ بيدؼ غرس المعمكمات 

 .(88ص -87، ص2006)شفيؽ، العممية كاألدبية كالفنية في أذىاف الطالب. 

، (88ص، 2006)شفيؽ، ( ك60، ص1970، )عزيزكلعٌؿ ىذا ما دفع بعض المراجع العربية مثؿ 

نيساف/ابريؿ  17يـك الصادرة نصؼ الشيرية،  "ركضة المدارس المصرية"إلى اعتبار مجمة 

( نسخة، بأنيا أكؿ الصيحؼ 350كالتي كاف ييطبع منيا حكالي )، 1877حتى أب/أغسطس 1870

العربية التي تكجيت لمخاطبة طالب المدارس في مصر، الذيف أقبمكا عمى قراءتيا كاقتيصر تكزيعيا 

 انمدهة، كما أشارت ىذه المراجع إلى تكٌقؼ الشعرم كالقصصيك األدبي  يـككانت مف إنتاجعمييـ، 

شراؼ رفاعة رافع الطيطاكم، بينما رأس بعد صدكر ثمانية مجمدات م نيا، كبأنيا تأسست بفكرة كا 

 تحريرىا ابنو عمي فيمي الطيطاكم، الذم كاف حينيا مدٌرس اإلنشاء بمدرسة اإلدارة كاأللسف. 

في حيف ترل الدراسة، أف صيحؼ كمجالت األطفاؿ العربية في تمؾ الفترة، لـ ترتقي لمستكل 

ا في كقتنا الحالي، بؿ كانت أقرب لمنشرات؛ إذ كانت عبارة عف صحافة الطفؿ الميتعارؼ عميي

كريقات ىزيمة الطابع، تسير كفؽ نمط مدرسي تعميمي بحت، بخاصة أنيا كانت مكٌجية إلى طمبة 
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المدارس؛ لذا تحددت أىدافيا في تبسيط كتعميـ العمـك كالمعرفة كالفنكف، إلى جانب نشرىا لممكاد 

 الخفيفة. 

تقٌدـ، ييمكف القكؿ بأنو لـ تصدر مجمة أطفاؿ عربية بالمعنى الصحيح  تأسيسان عمى ما

، عندما أصدرت دائرة المعارؼ المصرية مجمة 1952كالمعاصر شكالي كمضمكنان إال في عاـ 

األسبكعية، في محاكلة منيا لممزج بيف صحافة األطفاؿ العامة ذات الصبغة التجارية،  "السندباد"

االتجاه التعميمي كاليدؼ التربكم، كقد أسيـ اختيار األديب المعركؼ  كبيف صحافة األطفاؿ ذات

كأحد رجاالت التربية كالتعميـ آنذاؾ، محمد سعيد العرياف رئيسان لتحريرىا في تحقيؽ ذلؾ التكازف 

 .(95ص – 94، ص2002)الغباشي، ك (94، ص1992)عزيز،  المطمكب.

عف سابقاتيا مف المجالت، باتجاىيا إلى الناحية العربية أكثر مف المحمٌية  "السندباد" تمٌيزت

المصرية، كبابتعادىا عف القصص األجنبية كاآلداب األكركبية؛ إذ اعتمدت في قصصيا 

كمسمسالتيا عمى األدب كالتراث العربي، ككيتبت بالمغة العربية الفصيحة، كما اتسمت بالجدٌية 

ماميا بأسمكبيا اإلخراجي كشكميا الطباعي الممٌكف. كاستفادت المجمة التي كاإلتقاف، فضالن عف اىت

كانت تصدر بانتظاـ كؿ يـك خميس، مف خبرات دار المعارؼ في مجاؿ النشر كالتكزيع، إال أنيا 

، بسبب تكٌقؼ كزارة المعارؼ المصرية )التربية كالتعميـ( عف شراء 1961تكٌقفت عف الصدكر عاـ 

 (94، ص1992)عزيز، يا، كالتي اعتادت الكزارة تكزعييا عمى طمبة المدارس. عدد كبير مف نسخ

 .(95ص – 94، ص2002)الغباشي، ك

في ضكء العرض السابؽ لتأصيؿ نشأة صحافة الطفؿ عالميان كعربيان، يتٌضح باف ظيكرىا 

األكؿ كاف في انجمترا في منتصؼ القرف الثامف عشر، كذلؾ بالتزامف مع بركز الطفؿ كمستيمؾ 

جديد في ميجتمع تميز بنزعتو االستيالكية كزيادة قدرتو الشرائية، نتيجة لما شيدتو أكركبا آنذاؾ مف 
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كانكا يبحثكف عف  فالذياألطفاؿ عدد  زيادة تحكالت تكنكلكجية كاقتصادية كاجتماعية، كبالتالي

بالتكٌجو لمطفؿ في دكريات ذات  بعض الناشريف األمر الذم دفع ،مع انتشار التعميـخاصة الكتاب 

 ,Dawson, 1998)طابع تجارم، في الكقت الذم  كانت فيو دكريات األطفاؿ الدينية ىي السائدة. 

pp. 175-176). 

مع زيادة عدد الصيحؼ  ،القرف التاسع عشرفي  صحافة الطفؿخ مفيـك ترسٌ في حيف 

كالمجالت الصادرة لألطفاؿ في كؿ مف أكركبا كالكاليات المتحدة األمريكية، كمع بداية ظيكرىا في 

 .(99، ص2012)الخصاكنة، بعض دكؿ العالـ الثالث كمف ضمنيا الدكؿ العربية. 

كمف الجدير ذكره أيضان، أف صحافة الطفؿ بمعناىا الحديث لـ تتطكر إال في الربع األكؿ مف 

القرف العشريف، كذلؾ مع تطكر التصكير الفكتكغرافي، كتصنيع األنماط المعدنية الطباعية 

، باإلضافة إلى تطكر فنكف الطباعة كاستخداـ األلكاف فييا.  )الكميشييات( لنقؿ الصكر كالرسـك

 .(393، ص2011نعيمي، )ال

القفزة اليائمة في عالـ صحافة الطفؿ، فقد جاءت في النصؼ الثاني لمقرف العشريف، مع  أٌما

زيادة اىتماـ المؤسسات التجارية في ىذا النكع مف الصحافة، كتكثيؼ إعالناتيا في صيحؼ 

كبيران لمتطكر الفني، مف  كمجالت األطفاؿ؛ األمر الذم زاد مف دخؿ ىذه الدكريات، كأعطاىا دفعان ن

 .(61، ص2009)الحسف، أسمكب اإلخراج كجكدة الطباعة. حيث 
 

  مفيوم مجمة الطفل

: )مطبكع دكرم أسبكعي أك نصؼ شيرم أك شيرم، اصطالحان بأنيامجمة الطفؿ تيعٌرؼ 

حيطو عممان بالقضايا داخؿ غالؼ، ييقٌدـ لمطفؿ الفنكف كاآلداب كالمعارؼ كالعمـك الميختمفة، كيي 

كاألحداث، التي تجعمو عمى صمة كثيقة بما يجرم في كطنو كالعالـ، بأسمكب صحفي أك أدبي أك 
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فني، بما يتناسب مع قدراتو العقمية كالفكرية، كيكتبيا كٌتاب متخصصكف في مجاالت أدب األطفاؿ 

 .(244، ص2014عمياف، )كالتربية كعمـ النفس، كؿ ذلؾ مف خالؿ االلتزاـ بالقيـ كاألعراؼ(. 

: )مطبكعة الكجو اآلتي، فقد حددت مجمة الطفؿ عمى "مكسكعة مصطمحات الطفكلة" أٌما

دكرية متخصصة، تخاطب بمادتيا ػػػػػ مف حيث الشكؿ كالمضمكف ػػػػػ جميكر األطفاؿ الذيف بمغكا 

الطرائؼ، العمر القرائي، كتحتكم عمى العديد مف األبكاب الثابتة، كالقصص، كاألشعار، ك 

سابقات، كالصكر الممكنة، كغيرىا، كالمعمكمات، كسير الشخصيات، كالقصص المرسكمة، كالمي 

يكتبيا كيرسميا كيٌتاب كرسامكف متخصصكف، كتصدر عف مؤسسة ثقافية، أك تربكية، أك إعالمية، 

 .(289ص – 288ص ،2005)عبد الكافي، كيكتب ليا األطفاؿ عادة(. 

ف كانت مجالت األطفاؿ  تيمٌثؿ نكعان مستقالن مف المجالت، إال أنيا تندرج في النياية تحت كا 

 تكٌجو إليو. تخاطبو ك ، كذلؾ مف حيث نكعٌية الجميكر الذم تي 1ى المجالت المتخصصةمسمٌ 
 

  مجالت األطفال خصائص

التي تيبرز إمكانياتيا  المكضكعية كالفنية مف الخصائصاألطفاؿ بالعديد  تٌتسـ مجالت

 (53 - 52ص، 2003)الطرابيشي، ( ك18، ص1992)عبد المجيد، ، مف أبرزىا: عمى الطفؿ التأثيرية

 (74، ص2007)عميكات، ك (112ص -111ص، 2006)شفيؽ، ( ك190، ص2011)الدسكقي، كعبد الدايـ، ك

 .(248، ص2014)عمياف، ك

تتمتع بجميع ميميزات كسائؿ االتصاؿ المطبكعة، كما تييسر لمطفؿ فرص االختيار مف بيف  /1

عٌرض؛ إذ ييتاح لو تالمجالت الميتاحة في ميجتمعو أك بيئتو، كتيتيح لو إمكانيات التحٌكـ في ظركؼ ال

 ءتيا،قراناسبو في الكقت الذم يي قراءتيا في أم كقت كتحت أم ظرؼ يشاء، كما ييمكف أف يستغرؽ 
                                                                 

1
كاحد مف فركع التخصصات التي تستجيب لقطاع  فرعكتحصر اىتماماتيا ب ،ىي المجالت التي تصدر دكريان  :المتخصصةالمجالت  
 (.11، ص2004ك)عبد المطيؼ،  (34، ص2012)خصاكنة،  كالمييتميف. ف مف القراءعيٌ مي 
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 ى قراءتيا أك مكضكعات ميعٌينة منياكأف يعكد إل ،حسب مقدرتو المغكية كقدرتو عمى الفيـكذلؾ ب

  .، مع إمكانية تداكليا بيف أكثر مف طفؿشاءيمتى 

قرائيا ثابتة مع قكية ك  عالقة ؛ مما ييساعد في بناءالصدكرفي  كاالنتظاـالدكرية تتمٌيز ب /2

كبيف شخصياتيا كأبطاليا  ـإذ تنشأ بيني ـ؛إلى صديؽ ليالمجمة بمركر الكقت تتحكؿ ك  ،األطفاؿ

، األمر الذم ييتيح إمكانية المشاركة كالتفاعؿ بيف القائميف بتحرير ابيا عالقة شخصية حميمةككتٌ 

 المجمة كاألطفاؿ، عف طريؽ استقباؿ رسائميـ كصكرىـ كاستفساراتيـ، كالرد عمييا كنشرىا. 

؛ دىا مف خالؿ الكممة المطبكعة النابضة بالحياة كالجاذبيةيالمعاني كتجستعتمد عمى تصكير / 3

ناسب قدرات األطفاؿ عمى استخداـ يي  ،الصفحات إلى لكحات فنية ذات جماؿ كمعنى يحكؿ ما

، كتيساعدىـ عمى تككيف صكر ذىنية ي قابميتيـ عمى التذكؽ الفنينمٌ كتي  ،يسر ليـ القراءةكتي  ،أعينيـ

 ايجابية.

الصكر كالرسـك باختالؼ أنكاعيا، أكانت فكتكغرافية، أك رسـك  بشكؿ أساسي عمى تعتمد/ 4

تكضيحية، أك كاريكاتكرية ساخرة، مع ما تتميز بو ىذه الصكر كالرسـك مف لغة، يسيؿ عمى 

 األطفاؿ ميما اختمفت مستكيات ذكائيـ كتعميميـ فيميا كالتأثر بيا. 

ياة الطفؿ؛ مما ييساعدىا عمى تحقيؽ أىدافيا، كضماف تيخاطب مرحمة عمرية ميحددة في ح /5

 التأثير المطمكب عمى قرائيا مف األطفاؿ. 

 تتميز بقدرتيا عمى التنٌكع في مكضكعاتيا، كفي فنكنيا التحريرية كاألدبية، كفي أبكابيا. /6

التي تيدؼ إلى تكسيع مدارؾ الطفؿ  ،ترابطةعمى قدر ميعٌيف كىادؼ مف المعمكمات المي  تحتكم /7

  كتنمية قدراتو.
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تعمؿ عمى تنمية الميثؿ العميا كالقيـ االيجابية لدل الطفؿ، في حيف تبتعد عف المكضكعات التي  /8

ال تكحي لألطفاؿ بقيمة أك مبدأ، أك التي ال تفسر ما تقع عميو أعينيـ مف ظكاىر أك مشاىدات 

 بشكؿ عممي.

كىك  ،لذم تنشر بو مكضكعاتيا مف حيث السالسة كالبساطة كالفكاىة كاإلثارةتتميز باألسمكب ا /9

كالتي تشترؾ مع الصكرة في إبعاد الطفؿ عف  ،مف الجكانب التي تجذب األطفاؿ لممادة المكتكبة

  اإلصابة بالممؿ.

  م.كقامكسو المغك  الطفؿ بما يتناسب مع عمر ،ككضكحيا فييا ساطة المغة المستخدمةببتتميز  /10

البد كأف تعتمد عمى قكاعد اإلخراج الصحفي كفنكنو، بعيدان عف العشكائية كاالرتجاؿ، خاصة  /11

 مع تطكر الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة لمطباعة.

عطي لممجمة التي تي  ،األلكاف الزاىية، بدأت مجالت األطفاؿ باستخداـ مع تطكر فنكف الطباعة /12

 .شجعيـ عمى قراءة مكضكعات المجمةتي بريقان يجذب انتباه األطفاؿ ك 

كطرؽ التسمية؛ األمر الذم ييسيـ في الكشؼ عف  اليداياك  سابقاتالمي بعطي اىتمامان خاصان تي  /13

مدل درجة الذكاء كاإلبداع كمكاطف النبكغ لدل الطفؿ، كيعمؿ أيضان عمى زيادة التكزيع كجذب قراء 

 جدد. 

بة في عممية إعداد كتحرير مكادىا بأسمكب تعتمد عمى مالكات بشرية متخصصة كمكىك  /14

 صحفي خاص. 
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 مجالت األطفالأىداف 

تتمٌخص مجمكعة األىداؼ اإليجابية التي تسعى مجالت األطفاؿ لتحقيقيا إزاء الطفؿ بما 

 – 48، ص2003)الطرابيشي، ك (55ص – 54، ص2004)أبك سنة، ك (97، ص2011البكرم، )يأتي: 

 (.174ص  – 173، ص2009ك)أك زيد، كعبد المجيد،  (50ص

 .تنمية معمكمات الطفؿ كتكسيع دائرة معارفو، كتزكيده بالخبرات اليادفة 

 .إكساب الطفؿ معرفة أشمؿ كأعمؽ لمعالـ المادم كاالجتماعي كالركحي 

  .إشباع حاجات الطفؿ النفسية كالعقمية 

  الطفؿ.تنمية كتدعيـ القيـ المرغكبة اجتماعيان لدل 

 .تعميـ الطفؿ بعض العادات كالتقاليد االيجابية 

 .تنمية السمكؾ االجتماعي المقبكؿ لديو  

  غرس المفاىيـ كالعادات السميمة لدل الطفؿ، كتعديؿ أك تغيير بعض المفاىيـ الخاطئة كالعادات

 السمبية لديو.

  الكبر.تبصير الطفؿ بالقضايا القكمية كالكطنية لتيصبح ذات اىتماـ لديو عند 

 .تشكيؿ اتجاىات الطفؿ كصياغتيا بما يتفؽ مع مستقبؿ الميجتمع 

 .تنمية شعكر الطفؿ بالكالء الكطني كبث ركح المسؤكلية في نفسو 

 .تنمية ركح المشاركة اإليجابية لدل الطفؿ 

 .معاكنة الطفؿ عمى تككيف أفكار سكية نحك فكرتو عف ذاتو كالشعكر بقيمتو كفرد 

 جتماعيان مناسبان، ذككريان كاف أك أنثكيان، مع مراعاة عدـ تحقير جنس كتمجيد تعميـ الطفؿ دكران ا

 األخر.
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  .معاكنة الطفؿ عمى ترقية ضميره كأخالقو، كاإلسياـ في بناء مقياس ميتدرج مف األخالؽ لديو 

  تنمية قدرات الطفؿ المغكية، كرفع مستكاه في التعبير الشفكم كالكتابي، كذلؾ مف خالؿ ما

 لمجمة مف مكضكعات قابمة لمنقاش، كالرد عمى البعض منيا كتابة.تطرحو ا

  تعريؼ الطفؿ بما يتضمنو تراثنا العربي كاإلسالمي مف قيـ كمعارؼ، كتعريفو كذلؾ بأساسيات

 التقٌدـ كالتطكر.

 .تشجيع الطفؿ عمى البحث كاالكتشاؼ، كتنمية قدرتو عمى االبتكار كاإلبداع 

 لجمالي كالفني.تنمية إحساس الطفؿ بالتذكؽ ا 

 .غرس حب القراءة في نفس الطفؿ كدفعو إلى القراءات الجادة 

 .اكتشاؼ مكاىب الطفؿ كتنميتيا كتكجيييا 

 .تدريب الطفؿ عمى حؽ النقد، مع إفساح المجاؿ أمامو لمتعبير عف شخصيتو كالمطالبة بحقكقو 

 متاعو، كشغؿ أكقات فراغو بما ىك ميفيد، كذلؾ عبر تقد يـ المضاميف المسمية ترفيو الطفؿ كا 

 كاليادفة في الكقت ذاتو، كعبر إضفاء شكؿو مف الجاذبية كاالىتماـ عمى المضاميف الثقافية كالجادة.
 

 وظائف مجالت األطفال
كذلؾ مف خالؿ نشرىا كمتابعتيا لألخبار الميختمفة، كالكاقعة ضمف أواًل: وظيفة اإلعالم واألخبار: 

ساعده عمى تنمية ا يي محيط الذم يعيش فيو أك خارجو؛ مداخؿ المي دائرة اىتمامات الطفؿ، سكاء 

لمامو بما يدكر حكلو مف أحداث كقضايا كمعارؼ، تتعمؽ بشتى مناحي الحياة ،كعيو سيـ في ، تي كا 

صبح أفاؽ تفكيره أكثر رحابة، خاصة كأف األطفاؿ يتصفكف بالفضكؿ كحب تكسيع مدارؾ الطفؿ، لتي 

 .(190، ص2011د الدايـ، )الدسكقي، كعباالستطالع.  
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تقـك مجالت األطفاؿ بدكر أساسي في تثقيؼ الطفؿ كتعميمو، مف ثانيًا: وظيفة التعميم والتثقيف: 

ترابطة في شتى مجاالت المعرفة، سكاء بطريقة مباشرة أك خالؿ ما تيقٌدمو مف معارؼ كمعمكمات مي 

عينو ا ييضيؼ إلى خبراتو جديدان، كيي مغير مباشرة، مع أكبر قدر مف االستيعاب كالفيـ كاإلبداع؛ م

دراؾ ما يحكمو مف قكانيف.   .(120ص، 2006)شفيؽ، عمى فيـ الكاقع، كا 

في عممية نقؿ التراث الثقافي، الذم يعتمد عمى تكصيؿ  بارز دكر كلمجالت األطفاؿ

إطار مف راعاة أف يتـ ذلؾ في المعمكمات كالقيـ كالمعايير االجتماعية مف جيؿ إلى آخر، مع مي 

عمى ما يعمؿ متعة كالتسمية، إلى جانب تعكيد الطفؿ عمى حب القراءة كاالطالع؛ البساطة كالمي 

ساعده عمى استيعاب المناىج الدراسية، يي تكسيع معارفو كمداركو، كعمى تنمية قامكسو المغكم، ك 

 – 190، ص2011الدايـ، )الدسكقي، كعبد كبالتالي إكسابو ميكالن جديدان نحك الثقافة كالعمـ بصفة عامة. 

 .(191ص

مف  ؛كما تيسيـ ىذه المجالت، بعممية نقؿ العادات كالتقاليد كالقيـ السائدة في الميجتمع لمطفؿ

حيائيا لممي  ناسبات كاالحتفاالت الدينية خالؿ نشرىا لممضاميف القصصية كالثقافية كالتعميمية، كا 

برازىا لمبطكالت كالشخصيات كالكطنية، ككذلؾ مف خالؿ سردىا لمكقائع كالخبرات ال ماضية لألمة، كا 

 .(257، ص2014)عمياف، التاريخية، كنماذج لمقيـ كالسمكؾ الميحبب. 
 

كتتحقؽ ىذه الكظيفة بتناكؿ بعض األخبار كالقضايا كاألحداث، ثالثًا: وظيفة الشرح والتفسير: 

كمكقعيا بيف غيرىا مف طة، بما يكٌضح معانييا كييحدد أىمٌيتيا بسٌ كشرحيا كتفسيرىا بصكرة مي 

مر الذم ييمٌكف الطفؿ مف فيميا األحداث كالقضايا بالنسبة لمطفؿ كالميجتمع الذم يعيش فيو؛ األ

( 20، ص2014)الرماضنة،  كاستيعابيا، كبالتالي تحقيؽ الغرض اإلعالمي مف  المضمكف الميثار.

 .(70، ص2007ك)عميكات، 
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كذلؾ باإلجابة عف كثير مف التساؤالت التي تدكر في ذىف الطفؿ،  رابعًا: وظيفة التوجيو واإلرشاد:

كمف خالؿ تكجييو إلى بعض االىتمامات كالميكؿ كاليكايات المفيدة، كالقراءة كممارسة الرياضة، 

كالرحالت كجمع الطكابع، كالتعبير األدبي أك الفني بالكتابة أك الرسـ، كأيضان مف خالؿ طرح بعض 

ت التي قد تيصادؼ الطفؿ في حياتو اليكمية، كبياف كيفية التصٌرؼ إزاءىا؛ بما شكالالمكاقؼ أك المي 

شكالت أك الصعكبات، كبما يضمف إكسابو كثيران مف عادات السمكؾ ب عمى ىذه المي يقكده لمتغمٌ 

 .(20، ص2014)الرماضنة،  السميـ.
 

ف الخبرات الميختمفة حكؿ كذلؾ مف خالؿ ما تيقٌدمو لمطفؿ م: وظيفة التنمية االجتماعية: خامساً 

عة، كتعريفو عمى نماذج السمكؾ التي تستحؽ أنماط السمكؾ االجتماعي المقبكؿ في المكاقؼ المتنكٌ 

اإلثابة، كالنماذج األخرل غير المرغكبة كالتي يترتب عمييا العقاب، باإلضافة إلى دكرىا في 

جتمعو، كتنمية إحساس الطفؿ ساعدة الطفؿ عمى إدراؾ األدكار االجتماعية الميختمفة في مي مي 

ا ييسيـ مشاركة اآلخريف، مع بياف أىمٌية دكره كفرد في الميجتمع؛ مبالجماعة كالرغبة الحقيقية في مي 

)الدسكقي، كعبد الدايـ،  .شاركة فٌعالة في شؤكف ميجتمعوفي تككيف المكاطف الصالح، الذم ييشارؾ مي 

 .(191، ص2011

ؽ بالعادات كالتقاليد كالقيـ، ككذلؾ لمطفؿ كؿ ما يتعمٌ كفي الكقت ذاتو، تنقؿ المجمة 

االتجاىات االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية السائدة في ميجتمعو، باإلضافة إلى األساليب 

 .(121ص، 2006)شفيؽ، . ز حياتو االجتماعيةالتي تيميٌ  الميختمفة
 

تؤدم مجالت األطفاؿ دكران مييٌمان في النمك العقمي كالكجداني  سًا: وظيفة إنماء التفكير:ساد

ـ، كعمى النقد كالتعميؽ دراتو عمى التفكير المنطقي المينظٌ ي قي كاالنفعالي كاالجتماعي لمطفؿ؛ إذ تينمٌ 

قارنة كاالختيار عمى المي  نيةما ييمٌكنو مف امتالؾ المقدرة عمى إصدار أحكاـ مببكالتفكير التكقعي؛ 
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رؤية خاصة لمعالـ مف حكلو، مع إمكانية مكاجية مكاقؼ الحياة  ،لبدائؿ، كييشٌكؿ تدريجيان لديوبيف ا

 .(19، ص1992)عبد المجيد، رة كغير المتكقعة. تغيٌ المي 
 

كذلؾ عبر نشر أخبار األفراد، ككذلؾ عبر تفعيؿ بابي  ًا: وظيفة تنمية العالقات االجتماعية:سابع

بريد القراء كىكاة المراسمة في المجمة. كما تقـك المجمة بتعريؼ الطفؿ بالمشاىير في مجاالت 

، كالطب، كاآلداب، كالتاريخ، كالفمسفة، كالفف، كاألعماؿ الميختمفة؛  يبني لمطفؿ األمر الذم العمـك

 .(257، ص2014)عمياف، عطيو قدكه حسنة في آفو معان. كا فييا، كيي صمة بيـ كبميادينيـ التي برع
 

نظران لككف المجمة كسيمة ترفييية؛ فإف مجالت األطفاؿ تيدؼ إلى ثامنًا: وظيفة التسمية والترفيو: 

تبعث في  ،يذبة كجادةفيد، كالترفيو عنو بطريقة مي إمتاع الطفؿ كتسميتو، كشغؿ كقت فراغو بشكؿ مي 

سابقات، كألغاز، كرسـك غامرات، كألعاب، كمي التفاؤؿ؛ كذلؾ بما تحكيو مف قصص، كمي نفسو المرح ك 

غامرة، كيدعـ ما تيقٌدمو كاريكاتكرية ساخرة، تينٌمي لديو اإلحساس بركح المرح كالفكاىة كالضحؾ كالمي 

 .(122ص – 121ص، 2006)شفيؽ،  عة.لو المجمة مف معارؼ كمعمكمات كمكاد ثقافية متنكٌ 
 

إذ تيساعد الطفؿ عمى تككيف حاسة تذكؽ اآلداب  وظيفة تنمية الذوق الجمالي والفني: تاسعًا:

كالفنكف التي تيقٌدـ لو، كبالتالي تذكؽ كؿ مظاىر الجماؿ مف حكلو؛ فيي تػعطي الطفؿ إحساسان 

الئمة أجزاء الصكرة بعضيا لبعض، بالمكف كالشكؿ، كاإليقاع الصكتي الجميؿ، كتناسؽ الحركة، كمي 

، 1992)عبد المجيد، مكف استغالؿ الصكر كالرسـك الكاريكاتيرية كالممكنة لتحقيؽ ىذا اليدؼ. كيي 

 .(115ص، 2006)شفيؽ، ك (19ص
 

يأخذ اإلعالف في مجالت األطفاؿ شكالن خاصان؛  فيك مميء  ًا: وظيفة اإلعالن والتسويق:عاشر 

مف حيث المضمكف،  أٌماكاف كالصكر كالرسكمات كغيرىا مف كسائؿ اإلبراز الطباعية كالشكمية. لباأل
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مف نتجات كسمع خاصة بالطفؿ، ييقتصر عمى تقديـ مي البد أف فاإلعالف في مجالت األطفاؿ 

كالمراكز  ،كمالبس، إلى جانب اإلعالنات الخاصة بتركيج المدارس ،ككتب ،ككالتمأك  ،ألعاب

إعالنات الدعكة لممشاركة في  فضالن عف كالمالىي، ،الثقافية كالرياضية، كدكر السينماكالنكادم 

  .(54، ص2004)أبك سنة، الميختمفة.  الكطنيةناسبات الفعاليات كالمي 

كمف الجدير ذكره ىنا، أف ىذه الكظائؼ البد كأف تيقٌدـ في تناسؽ كانسجاـ تاـ فيما بينيا، 

كباألسمكب الذم يتفؽ مع النيج العاـ كاليكية الميميزة لممجمة، كلكف ىذا ال يمنع مف جكاز طغياف 

ف خالؿ كظيفة عمى الكظائؼ األخرل، بما يتفؽ مع اليدؼ العاـ الذم تسعى المجمة إلى تحقيقو، م

 .(59، ص2003)الطرابيشي، ميخاطبتيا لفئة ميحددة مف جميكر األطفاؿ. 
 

 أنواع مجالت األطفال

 لمجالت األطفاؿ أنكاع عديدة، مف أىميا:

أكثر األنكاع شيكعان كأكسعيا انتشاران، كعادة ما تيعنى مف  تيعدٌ المجالت العامة )الجامعة(:  -أوالً 

سابقات، ككذلؾ غامرات، كالطرائؼ، كالفكاىة، كالمي صكرة، كالمي بنشر القصص، كالميسمسالت المي 

األخبار كالمعمكمات العامة، كاألخبار، كالتحقيقات، كاألعمدة القصيرة، كغيرىا مف الفنكف الصحفية 

 .(65، ص2011)صالح كمطر، األخرل. 

معظـ األطفاؿ كتمتاز ىذه النكعٌية مف المجالت، بسيكلة مكادىا المقٌدمة لمطفؿ؛ إذ يستطيع 

استيعابيا دكف جيد أك مشقة، كىي بذلؾ تحاكؿ إرضاء غركر الطفؿ، الذم يشعر بالفخر عند فيـ 

ما ييقٌدـ لو. كغالبان ما تصدر مجالت األطفاؿ الجامعة أك العامة عف دكر نشر تجارية، أكانت 

مكبار، كمجالت ل ان خاصة بنشر إنتاج مكٌجو لألطفاؿ، أك عف مؤسسات صحفية تيصدر صيحف

شارؾ في تحرير مجالت األطفاؿ العامة، العديد مف الكيٌتاب كغيرىا مف المطبكعات األخرل. كيي 
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)الدسكقي، كعبد حرريف كالفنانيف، كؿه ييبدع في مجالو، دكف الخركج عف الخط العاـ لممجمة. كالمي 

 تيعدٌ . ك (65، ص2011)صالح كمطر، ك (180، ص2011( ك)أحمد، 166ص – 165، ص2011الدايـ، 

 محؿ الدراسة، إحدل مجالت األطفاؿ العامة. »اتـح«مجمة 
 

صكرة الميسمسالت المي تيشير مجالت  (:Comics – اتمجالت الُمسمسالت المصورة )اليزليّ  -ثانياً 

كالتي تيعرؼ باسـ مجالت )الككميكس(، إلى مجمكعة مف الرسكمات الميعٌبرة عف األحداث، كالتي 

مف أكثر األشكاؿ الصحفية التي يتـ تكظيفيا  تيعدٌ يتـ فييا المزج بيف الرسـ كالحكار، كىي بذلؾ 

، عندما 1796لدمج الحكار مع الرسـ )البالكف(، كترجع نشأة مجالت )الككميكس( إلى عاـ 

 Williamاإلنجميزية، مجمكعة رسكمات لمفناف "Magazine The Comic"تضٌمنت مجمة 

Hogarth.  ،(31، ص2003)الطرابيشي. 

كتة السريعة، التي غالبان ما تككف صكرة عمى الفكاىة كالتسمية كالني مجالت الميسمسالت  المي  تعتمدك 

حيمة مف الحيؿ. كقكاميا في العادة غامرة فاشمة، أك جريمة، أك مقمبان، أك عبارة عف خدعة، أك مي 

تتابعة، التي تيمٌثؿ كؿ كاحدان منيا مشيدان كامالن، مع حكارات كتعميقات قصيرة مطبكعة، الرسـك المي 

 - 150، ص2004ك)المشرفي،  (62، ص2011)البكرم، منيا ما ييضحؾ، كمنيا ما ال ييضحؾ. 

بدأت  األمريكية، كالتي "Wizard"كمف أشير مجالت )الككميكس( العالمية، مجمة  .(151ص

 "Wizardباسـ  رقمية سخةن، عندما تحٌكلت إلى 2011كحتى عاـ 1991شيريان منذ عاـبالصدكر 

"World ، ا.منيعددان  ( (235بعد صدكر 
 The official website of "Wizard World", Retrieved on: 9/1/2015) & (Melrose, 24 

January 2011, Retrieved on: 9/1/2015). 
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بنشر كتفسير األخبار الداخمية  تيعنى ىذه المجالت بشكؿ خاص،: اإلخبارّيةمجالت األطفال  -ثالثاً 

عالجة بعض األمكر السياسية كمظاىر الحياة اليكمية، كما تيتـ بتنمية معمكمات كالخارجية، كمي 

 ياتأخرة، كبداية مرحمة الميراىقة، إذ إناألطفاؿ كمعارفيـ، خصكصان في نياية مرحمة الطفكلة المي 

قتصر ىذا النكع مف المجالت عمى األنباء فقط، بؿ تفترض في قرائيا قدران عاليان مف النضج. كال يي 

، ساخرة يجد القارئ فييا أيضان قصصان، كحكايات، كطرائؼ، كتقارير، كتعميقات، كرسكمان كاريكاتيرية

ك)المشرفي،  (53، ص2002)الغباشي، . ا تظؿ لمطابع اإلخبارمكتحقيقات صحفية، إال أف الغمبة فيي

 .(151، ص2004

ز مجالت األطفاؿ اإلخبارية، عمى نشر أخبار األطفاؿ كنشاطاتيـ مف جية أخرل، تيركٌ 

بتكراتيـ كىكاياتيـ؛ كما تكلي اىتمامان خاصان باستعراض النشاطات الميختمفة في شتى كألعابيـ كمي 

، كالفنكف، كشؤكف البيت كالمدرسة، ككؿ ما العامة مياديف الحياة ، كالرياضة كالسياسية، كالعمـك

)أحمد، يرتبط بحياة األطفاؿ، إلى جانب نشر التقارير الخاصة عف األبطاؿ كالبطكالت التاريخية. 

 .(182، ص2011
 

تيتـ بنشر األخبار الرياضية عمى صفحاتيا؛ إذ تيقٌدـ البرامج  ة:مجالت األطفال الرياضيّ  -رابعاً 

 كالتمرينات الرياضية المصحكبة بالرسـك كالصكر، بغية تعريؼ الطفؿ بأنكاع األلعاب الميختمفة

، مف خالؿ ما تيجريو مف بمشاىير نجـك الرياضة في العالـإلى جانب تعريفو ، كقكاعدىا الصحيحة

 (121، ص1988)الييتي،  الرياضة كالميدربيف الرياضييف كاليكاة.مقابالت مع أبطاؿ كنجـك 

 .(151، ص2004ك)المشرفي، 

مة بيف األخبار الرياضية كحاجات الطفؿ بكاسطة الصكر ءحاكؿ ىذه المجالت، المكاكما تي 

كالتعميقات المكتكبة، مع إعطائو بعض المعمكمات الفنية عف الرياضة، كأكجو النشاط المتصمة بيا، 
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نظميا عمى سابقات التي تي كمبادئ األلعاب الميختمفة. كتتميز مجالت األطفاؿ الرياضية بكثرة المي 

 .(167، ص2011)الدسكقي، كعبد الدايـ، صفحاتيا، إلثارة اىتماـ قرائيا األطفاؿ. 

 إحدل مجالت األطفاؿ الرياضية، التي تيعنى بنشر "Sports Illustrated Kids"مجمة  تيعدٌ ك 

 (في كالية )نيكيكرؾ 1954الرياضية حكؿ العالـ، كىي مجمة أسبكعية تأسست عاـ األخبار 

 Retrieved on: 9/1/2015). ,"Sports Illustrated Kids" (The official web site of .األمريكية
 
ىي مجالت ذات طابع ديني، ىدفيا األكؿ إيصاؿ المعمكمات  ة:مجالت األطفال الدينيّ  -خامساً 

مكف اعتبارىا إحدل الركائز األساسية في لمطفؿ، كغرس الكعي الديني في نفسو، لذا يي الدينية 

التربية الدنية لمطفؿ إلى جانب البيت كالمدرسة؛ كذلؾ لما ليا مف عناصر تيسيـ في جذب الطفؿ 

إلى تفٌيـ المبادئ الدينية، كتشكقو إلى طمب المزيد مف المعمكمات كالمعارؼ حكؿ الديف. كمجالت 

يتكلى إصدارىا  إذ عادة ماغيرىا مف المجالت؛ كطفاؿ الدينية، ال تسعى إلى الربح المادم األ

ختمفة، األمر الذم جماعات، أك تنظيمات، أك أحزاب، أك مؤسسات، أك ىيئات دينية كمذىبية مي 

  .(54، ص2002)الغباشي، ك (245، ص1988)الييتي، ييمٌتعيا باالستقرار المالي. 

  مجمػػػػػػة ، ىػػػػػػيفػػػػػي العػػػػػػالـ اإلسػػػػػالميالصػػػػػػادرة الدينيػػػػػػة األطفػػػػػاؿ مجػػػػػػالت كلعػػػػػٌؿ مػػػػػػف أحػػػػػدث 

 ف اإلسػػػالمية بػػػػكزارةؤك لمجمػػػس األعمػػػػى لمشػػػاعػػػف  2014أيمكؿ/سػػػػبتمبرب التػػػي تأسسػػػت "الفػػػردكس"

  "الفػػػردكس"  مجمػػة، كتيػػتـ "منبػػر اإلسػػالـ"محػػؽ لمجمػػة جػػرد مي عػػد أف كانػػت مي ب ،األكقػػاؼ المصػػرية

بنشػػر القصػػػص الدينيػػػة كًسػػيىر األبطػػػاؿ الميسػػػمميف، باإلضػػافة إلػػػى مكضػػػكعات تتحػػدث عػػػف العػػػالـ 

بٌسػػط، مػع إفػػراد أبػكاب لمميسػػابقات كغيرىػا.  )المكقػػع الرسػػمي اإلسػالمي كالػػبالد العربيػة بأسػػمكب سػيؿ مي

 .(9/1/2015، تـ استرجاعو بتاريخ: 2014سبتمبر يمكؿ/أ 4لكزارة األكقاؼ المصرية عمى االنترنت، 
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تيبرز بعض الدكؿ اىتمامان بالغان بنكاحي التكجيو السياسي  ة:مجالت األطفال الحزبيّ  -سادساً 

ج مات ميعٌينة بيا عمى مطبكعات األطفاؿ، التي عادة ما تركٌ نظٌ كاأليديكلكجي لمطفؿ؛ لذا تيشرؼ مي 

ييشرؼ الحزب الشيكعي ىناؾ عمى  عمى سبيؿ المثاؿ، ففي ايطالياألفكار كأيديكلكجيات ميعٌينة. 

أكثر مف عشرة مجالت لألطفاؿ، كما تتكلى ميختمؼ التيارات السياسية إصدار صيحؼ كمجالت 

 1929لألطفاؿ عبر التنظيمات التابعة ليا، مثؿ الحركة الكاثكليكية في فرنسا، التي تكلت منذ عاـ 

، كىي جريدة "Cœurs Vaillants"كلغاية منتصؼ الستينات مف القرف الماضي إصدار جريدة 

كتيسيـ مجالت األطفاؿ الحزبية في ( سنة. 14-11) بيف أعمارىـ تتراكح أسبكعية لألطفاؿ الذيف

حاطة الطفؿ بما يستجد مف أخبار كطنية. مي   (94، ص1970)عزيز، عالجة المشاكؿ االجتماعية، كا 

 .(46، ص2003)الطرابيشي، ك

عربيان، كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، نجد أف حركة فتح الفمسطينية، قد اتبعت أسمكبان  أٌما

األطفاؿ ضمف عنى بشؤكف تي  ،جمة تربكية تثقيفية كترفيييةم، كىي "كعد"ميشابيان بإصدارىا مجمة 

ة ضيٌ مفكٌ التابعة ل ،"كالزىرات األشباؿمؤسسة "عف شيريان تصدر ك  ( سنة،15-6الفئة العيمرية مف )

ـ  كتيتـ المجمة التي تيكٌزع مجانان، بنشر القصص التاريخية  في حركة فتح الفمسطينية.التعبئة كالتنظي

كأخبار النضاؿ كالمقاكمة الفمسطينية، مع بعض الميسابقات التي تدكر حكؿ القضايا الكطنية. 

 .(9/1/2015)المكقع الرسمي لمؤسسة األشباؿ كالزىرات عمى االنترنت، تـ استرجاعو بتاريخ: 
 

كالتي  ىناؾ مجالت خاصة باألطفاؿ المكفكفيف: ذوي اإلعاقةاألطفال خاصة بمجالت  -سابعاً 

كىي مجمة أمريكية فصمٌية،  ، "Illuminator The" ، مثؿ مجمةBrailleتيكتب عمى نظاـ )بريؿ( 

باإلضافة إلى  (Matson, 1964, pp.51-52). .1910تصدر عف مدرسة )بنسمفانيا( الغربية منذ عاـ 

 ،"International Deaf Friends"عدد مف المجالت الخاصة باألطفاؿ الصـٌ كالبكـ، مثؿ مجمة 
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 deo(McL  &ـ.في جميع أنحاء العال كالبكـ مكٌجية لألطفاؿ الصـٌ أمريكية مجانية، كىي مجمة 

).Retrieved on: 9/11/2014 Nakamura, Sept 3, 2005, 
 

ييعزل إصدار مثؿ ىذا النكع مف المجالت، إلى أف سرعة النمك الجسمي  مجالت البنات: -ثامناً 

 عف ميكؿتختمؼ  البنيف عند البنات تختمؼ عنيا عند البنيف، كما أف ميكؿ ي كالعاطفيكالعقم

تأخرة، حيث تتضح الفركؽ بيف الجنسيف الطفكلة المتكسطة كالمي ، خاصة لمف ىـ في مرحمتي البنات

فيجدف فييا جاذبية  كحاجاتيف؛ ي كعي كشغؼ البناتمبٌ بارز، لذا كانت ىذه المجالت التي تي  بشكؿو 

 (97، ص1995ك)ىندم،  (121، ص1988)الييتي، . ىاكصكر  ياكرسكم ياكمقاالت ياقصصفي  خاصة

 . (184، ص2011)أحمد، ك

تأسست عاـ لتي ا األمريكية، "American girl" كمف أمثمة ىذا النكع مف المجالت، مجمة

كتتكٌجو لمفتيات فكؽ سف الثامنة، كتيعنى بنشر القصص كاأللعاب كالحرؼ، باإلضافة إلى ، 1992

 مقاالت عف الفتيات كانجازاتيـ.
Retrieved on: 9/1/2015). Magazine,  "American girl"  (The official web site of 

 
، كىي 2006)فيٌمة( منذ عاـ  "Fulla"كفي دكلة اإلمارات العربية الميٌتحدة، تصدر مجمة 

 سنة. (16-8)ما بيف سف كتتكٌجو لمفتاة العربية  ،New Boy( نيكبكم)شركة تيصدرىا مجمة شيرية 

)المكقع الرسمي لمجمة  .كقصص كأنشطة خاصة بالفتيات ،ختمفةتحتكم المجمة عمى عدة مكاضيع مي 

Fulla  17/1/2015عمى االنترنت، تـ استرجاعو بتاريخ). 
 

أىـ األنشطة المدرسية المكازية، الذم يمقى إقباالن ميتزايدان مف  أحد تيعدٌ المجالت المدرسّية:  -تاسعاً 

الطالب، نظران لما ليا مف أثر عمى العممية التعميمية كالتربكية، كلما تكفره لمطالب مف ميتعة خاصة، 

الكتابي، أك بالقدرة عمى فضالن عما تكشفو مف مكاىب في شخصيتو، سكاء بالرسـ، أك بالتعبير 
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الحكار كالنقد. كرغـ أف المجالت المدرسية تيعٌد نشاطان مكازيان، إال أنو ييمكنيا تحقيؽ األىداؼ نفسيا، 

 .(27، ص2015)الحيارم، التي تيحققيا المناىج كالميقررات الدراسية في المجاالت الميختمفة. 

تشمؿ كثيرا مف  ،عبارة عف مجالت مكسكعيةتصدر سنكيان، كىي ىي مجالت  الحوليات: -عاشراً 

ا مجمة في كما تجمع بيف صفات الكتاب كالمجمة، كىي بذلؾ تيعٌد إمٌ المعارؼ مف جكانب مختمفة، 

كىذا النكع مف مجالت األطفاؿ غير متكفر بمغتنا  شكؿ كتاب، أك كتاب معركض بطريقة المجمة،

نما بمغات أجنبية. ك  فيما تيقٌدمو مف مكاد كألكاف ثقافية كأدبية كفقان الحكليات تختمؼ العربية كا 

ة تشكيمة مف القصص القصيرة، كالصكر، الحكليٌ  لمتخطيط المكضكعي لكؿ منيا؛ فقد تضـٌ 

ة تمكينيا، أك ربما تضـ عددان مف كاألناشيد، كالطرائؼ، كاأللغاز، كالرسـك التي ييترؾ لمطفؿ ميمٌ 

 .(65 – 64، ص2011)صالح كمطر،  القصص الطكيمة المصكرة.
 

 أشكال وفنون التحرير في مجالت األطفال

ال تيقتصر مضاميف مجالت األطفاؿ عمى مكاد التسمية كاليزلٌيات الضاحكة كاأللغاز 

نما تستكعب ألكانان صحفية كأدبية ميتعددة؛ كذلؾ نظرٌا ألف لمطفؿ ميزاتو  كالميسابقات فحسب؛ كا 

، 2011)احمد،  الميسٌمية كالميضحكة كحدىا أف تيمبييا.كخصائصو كحاجاتو، التي ال يمكف لممكاد 

يأخذ المضمكف المقٌدـ لمطفؿ مف خالؿ مجمتو، أشكاالن كفنكنان صحفية كأدبية  كعميو، .(186ص

 ميختمفة، تحمؿ في طياتيا مضمكف الرسالة المكٌجية لمطفؿ، مف أبرزىا:

 :أشكال وفنون التحرير الصحفي 

يرل شعيب الغباشي أف الفنكف الصحفية الميستخدمة في صحافة األطفاؿ، ال تختمؼ عنيا 

، 2002الغباشي، )في صحافة الكبار، إال في طريقة الصياغة كالقالب التي تالئـ كؿ فئة مف القراء. 

 كمف أكثر الفنكف الصحفية استخدامان في مجالت األطفاؿ:  .(261ص
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ال ييمكف االستغناء عف الخبر في مجالت األطفاؿ؛ فيـ في حاجة أف يكاكبكا أواًل( الخبر الصحفي: 

عصرىـ كتطكراتو كتغيراتو، فضالن عف أنيـ يٌتسمكف بالفضكؿ كحب االستطالع كاالستكشاؼ، 

كيتطمعكف إلى معرفة األخبار التي تيميـ في ميجتمعيـ كالعالـ مف حكليـ؛ رغـ أف األطفاؿ ييتمكف 

ة كيتذكركنيا بنسبة أكبر مف األخبار الخارجية، كيرجع ذلؾ إلى اىتماـ الطفؿ باألخبار المحميٌ 

لقاء األضكاء عمييا، كمعرفة  بالبيئة التي يعيش فييا. كحرماف األطفاؿ مف مكاكبة األحداث كا 

 .(131، ص2011)الييتي، خمفٌياتيا، يعكد عمييـ بالكثير مف األضرار. 

في صحافة األطفاؿ، ىي تجاكبو مع عامؿ الكقت مف  كلعٌؿ مف أكلى مزايا الخبر الميقٌدـ

حيث جٌدتو كحداثتو، إلى جانب معايير بركزه، كضخامتو، كغرابتو، كنتائجو الميرتقبة، كمساسو بعالـ 

الطفؿ كاىتماماتو كخياالتو، كما يظؿ تأثيره في الصياغة الميناسبة، كالصكر الذىنٌية التي نرسميا 

 .(238ص – 237، ص1986)الييتي، في ذىف الطفؿ. 

مف جية أخرل، تيمثؿ الشييرة عنصران ميٌيمان مف عناصر جذب الطفؿ إلى الخبر؛ فاألطفاؿ 

ييتمكف بمعرفة معمكمات عف المشاىير مف نجـك الفف كالرياضة، إلى جانب عنصرم التشكيؽ 

)الطرابيشي، كاإلثارة، كالتي تتحقؽ بالصياغة الميناسبة لمادة الخبر مع إضفاء صكر ذىنية لو. 

 .(71ص، 2003

مف حيث الصياغة الصحفية، فإف مجالت األطفاؿ تستخدـ الخبر الصحفي البسيط  أٌما 

كالميختصر، الذم يتضمف معمكمة كاحدة أك كاقعة كاحدة، مع تقديـ شرحو كاؼو لجكانبيا الميختمفة، 

، 2011)الييتي،  كب.مما ييتيح لمطفؿ فيميا كاستيعابيا، عمى أف يأخذ الخبر شكؿ اليـر المقم

 .(133ص
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)فف صحفي، ييقٌدـ مجمكعة مف المعارؼ كالمعمكمات حكؿ الكقائع،  ىكثانيًا( التقرير الصحفي: 

 .(135، ص1990)أبك زيد، في سيرىا كحركتيا الديناميكية(. 

كيقـك التقرير الصحفي عمى كصؼ الجكانب الرئيسة في الحدث، إلى جانب كصفو لمزماف، 

كالمكاف، كاألشخاص، كالظركؼ التي أحاطت بو، كما يسمح بإبراز اآلراء الشخصية كالتجارب 

 . )المرجع السابؽ نفسو(الذاتية لمميحرر الذم يكتب التقرير. 

ـ الجمؿ القصيرة كيرٌكز عمى زكايا المكضكع، كالتقرير الصحفي في مجالت األطفاؿ، يستخد

، 2003)الطرابيشي، كيتـ سرده بطريقة سيمة كبمغة كاضحة، ييسٌيؿ عمى األطفاؿ فيميا كاستيعابيا. 

 .(75ص

تبعٌا لما تقٌدـ، ييمكف القكؿ أف لمتقرير الصحفي في مجالت األطفاؿ، دكران مييٌمان كحيكيان؛ 

معمكمات كتفصيالت كخمفيات عف القضايا، كاألحداث، كذلؾ مف حيث قيدرتو عمى تقديـ 

 كاألشخاص، كاألماكف، التي تيـٌ األطفاؿ.
 

تحفؿ الحياة باألحداث كالكقائع التي يجيؿ األطفاؿ جكانب ميتعددة منيا،  ثالثًا( التحقيق الصحفي:

كأحد الفنكف كالتي ال ييمكف لممناىج الدراسية أف تيعنى كثيران بيا؛ لذا كيجد التحقيؽ الصحفي 

التحريرية في صحافة الطفؿ، لتفسير ىذه الكقائع كاألحداث، كأسباب كقكعيا، كأبعادىا، كالمشاركيف 

في صنعيا؛ ال سيما كأف األطفاؿ غالبان ما يطرحكف تساؤالت كثيرة حكؿ األمكر الحياتية، الخاصة 

بة عف العديد مف ىذه منيا كالعامة، فيأتي التحقيؽ الصحفي ليككف عامالن مييٌمان في اإلجا

التساؤالت، بطريقة سيمة كلغة بسيطة كمشٌكقة، ليحيط الطفؿ بكثير مف الحقائؽ كالمفاىيـ المتصمة 

  .(63، ص2007( ك)عميكات، 187، ص2011)أحمد، بحياتو كبيئتو المحمٌية كالعالمية. 
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في مقدرتو  كبصكرة عامة، تتمٌثؿ أىـ ميميزات التحقيؽ الصحفي الجيد في مجالت األطفاؿ،

عمى تقديـ تفسيرات ميناسبة لقدرات األطفاؿ النفسية، كالعقمية، كالعاطفية، كاالجتماعية، خاصة كأف 

ىذا التحقيؽ عادة ما يتناكؿ حكادث كمشكالت كاقعية، كيخضع لمقيـ كالمبادئ السائدة في الميجتمع. 

ضيحية، التي تعكس المشاىد كما البد أف يستعيف التحقيؽ الصحفي المكٌجو لألطفاؿ بالصكر التك 

قناعان.    .(64ك)المرجع السابؽ، صكالحقائؽ التي يتضٌمنيا التحقيؽ، بشكؿ أكثر كاقعية كجاذبية كا 
 

 ككنيا تنقؿ كالميمتعة لمطفؿ؛ الميفيدةمف األبكاب  تيعٌد األحاديث الصحفية رابعًا( الحديث الصحفي:

إلى جكانب حياتيا كف أف يتعرفكا حبٌ كيي  ،عنيايسمعكف ليـ، حببة مي ك شخصيات مشيكرة لألطفاؿ 

ا، كحتى في أنماط حياتيا؛ إذ غالبان ما في إنجازاتيا كأعماليكيميمكف إلى تقميدىا  بشكؿ أكسع،

 يستيدؼ الحديث تصكير جكانب غريبة، أك طريفة، أك ميسمٌية، مف حياة الشخصية محكر الحديث.

 .(134، ص2011الييتي، ك) (85ص - 84، ص1997)األحمد، 

عمى إجراء األحاديث الصحفية مع الشخصيات  ،األطفاؿ تحرص صيحؼ كمجالتمف ىنا، 

حققت نجاحان ميعٌينان في  اعتيادٌية،شخصيات مع كمينيان، أك ، كدراسيان  ،الناجحة اجتماعيان البارزة ك 

، أك حتى مع األشخاص المغمكريف، الذيف ييمكف أف يجد األطفاؿ في أفكارىـ كنشأتيـ مجاؿ ميعٌيف

 .(188، ص2011)أحمد، كحياتيـ ما يدعكىـ إلى التأمؿ كالتفكير. 

كيتمٌثؿ ذلؾ في عرض  ،تو، بحيكيتو ككاقعيٌ لمطفؿ يمتاز الحديث الصحفي الجيد كالجاذبك 

فضالن عف  لمطفؿ، رةالمنفٌ ك كاإلرشادات المباشرة النصائح  مفغربمة الحديث مع أفكار جديدة، 

عبران، بحيث يشعر الطفؿ كىك يقرأ الحديث في تصكيران إيجابيان مي  محكر الحديثتصكير الشخصية 

صفات الحديث الصحفي القادر عمى أىـ مف  اكىذ ،ىذه الشخصية كجيان لكجو أماـككأنو  ،المجمة

ييفٌضؿ صياغة الحديث  . كأخيران،منو ةاألىداؼ المتكخاتحقيؽ كعمى التأثير في جماىير األطفاؿ، 
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، 2012)الخصاكنة، الصحفي الميناسب لألطفاؿ، عمى شكؿ قصة إخبارية تشتمؿ عمى ميقدمة ميثيرة. 

 .(107ص
 

قٌدـ لألطفاؿ، بقالب تعبيرم محدد، كال يمتـز ال يرتبط المقاؿ الصحفي المي  خامسًا( المقال الصحفي:

ينقؿ لو  ؛ إذخاطبة الصديؽ لمصديؽخاطب الطفؿ مي ، أنو يي ىذا المقاؿ زميٌ كأبرز ما يي  .معيفبشكؿ 

بيف الكاتب ما تربط  كطيدةعالقة ىناؾ ، ككأف كسالسةىدكء بسرعة ك الفكرة أك الرأم أك المعمكمة 

 .(135، ص2011)الييتي،   باشران.ان مي حديثان كديٌ  ،كالطفؿ، ميدت لمكاتب أف يتحدث إلى الطفؿ

 فالتي تتضمٌ  ،الصحفي المكٌجو لألطفاؿ، منيا مقاالت االعتراؼلممقاؿ تعددة أنكاع مي  كىناؾ

د آراء أك جسٌ تي التي  ،(الكاريكاتكريةنقدية )المقاالت ال خكاطر أك طرائؼ أك حكادث تيـ األطفاؿ،

بقكة  ريةتتسـ المقاالت الكاريكاتك ك  مف خالؿ تجسيـ بعض العيكب في الميجتمع،مفيكمات ميعٌينة، 

 .ترفيييةك ما يجعميا مقبكلة لدل األطفاؿ، كمادة إعالمية تثقيفية  ؛كبالسرعة كالسخرية ،الجاذبية

الذم يستمد مادتو مف العمـك العامة الميختمفة، كيجد األطفاؿ فيو األفكار  ،كىناؾ المقاؿ العممي

 – 66، ص2007)عميكات،  ية.العممية كالحيات كالحقائؽ كالبراىيف، التي تزيد مف معارفيـ كخبراتيـ

  .(67ص

كتيسيـ في تنمية خياؿ   كثٌمة ىناؾ مقاال أدبية، تعالج األنكاع الميختمفة مف أدب األطفاؿ،

الطفؿ كقٌكة اإلبداع لديو. كما تعٌكده طرائؽ التفكير العقالني، كتغرس في نفسو مشاعر الخير 

ثارة ركح تنمية عٌزز القيـ االجتماعية كاألخالقية األصيمة، إضافة إلى ، كتي الفضيمةك  ثركتو المغكية، كا 

 .(67)المرجع السابؽ، ص  .كاألمثاؿ التذٌكؽ األدبي، كال سٌيما في تكظيؼ القصة كالشعر
 

 مكد الصحفيامكف أف يتخذ المقاؿ في مجالت األطفاؿ شكؿ العيي  سادسًا( العامود الصحفي:

لدل  حببةشخصية مي  الذم يتخذ لو عنكانان ثابتان، كمكانان ثابتان في المجمة، كييكتب مف قبؿ، الثابت
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أك أحد  ،أك شخصية عامة كمشيكرة في الميجتمع ،إحدل شخصيات المجمة األطفاؿ؛ كأف تككف

إال إف العامكد الصحفي ييستخدـ بصكرة ضيقة في مجالت  ،أصدقائيـ البارزيف في أحد المياديف

 (.86،  ص1997)األحمد، اؿ. األطف
 

ييعٌد باب بريد القراء، أحد أىـ األبكاب التي ييقبؿ األطفاؿ عمى قراءتيا، كالتي  سابعًا( بريد القراء:

تحرص المجالت عمى تكافرىا ضمف صفحاتيا؛ ككنو ييعٌبر عف مدل إقباؿ األطفاؿ عمى قراءة 

 .(74ص، 2003)الطرابيشي، مجمتيـ، كىك بذلؾ ييعٌد مؤشران لقياس مدل نجاح المجمة. 

األطفاؿ،  يكميان مف قرائيا المجمةالرسائؿ التي تتمقاىا بركف البريد، أك كيتمٌثؿ بريد القراء 

أك أك استفسارات،  كتتضمف تعميقات،، أك مف خالؿ البريد اإللكتركني ،أك باليد ،بالبريد سكاء

 مف المجمة. نشر ىذه الرسائؿ في ركف ثابتتي ، ك أك آراء أك أخبار جديدة، أك مشكالت، شكاكم،

كعادة ما يككف البريد مصحكبان بالصكر الخاصة بأصحاب البريد مف األطفاؿ، أك ببعض الصكر 

التكضيحية الميتعٌمقة بمكضكع البريد، كما قد ييصاحبو تعميقات مف الميحرر أك مف ميتخصص أك مف 

 .(164، ص2004، الطنبارمك) (64، ص2004)أبك سنة، إحدل الخبراء في مجاؿ مكضكع البريد. 

عٌد مراسالت األطفاؿ إلى مجالتيـ، إحدل إسيامات األطفاؿ في تحرير ىذه المجالت، كتي 

كتأخذ ىذه المراسالت أشكاالن ميتعددة؛ إذ تتنٌكع بيف البريد الميصكر، الذم ييرسؿ مف خاللو األطفاؿ 

صكران أك رسكمات، كالبريد التحريرم، الذم يتضمف كتابات بعض األطفاؿ في شتى المجاالت، 

ذه الكتابات تككف في أغمبيا مكاد منقكلة مع بعض المحاكالت اإلبداعية، كالبريد التطكعي، الذم كى

ييرسمو القراء مف األطفاؿ بمبادرة منيـ ليينشر ليـ في مجمتيـ، كأخيران البريد التفاعمي، الذم يريسمو 

التفاعؿ مع محتكل األطفاؿ بناء عمى متابعتيـ ألبكاب المجمة، حيث ييطمب منيـ إرساؿ الردكد ك 

 .(27ص – 26ب، ص-2002ك)يكسؼ،  (163، ص2004، الطنبارم) ىذه األبكاب.
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الثابتة كالميتخصصة في مجاؿ مكضكعي  تيعتبر األبكاب الصحفيةثامنًا( األبواب الصحفية الثابتة: 

المجمة، ييقيـ ميعٌيف، مف أىـ ما ييمٌيز مجالت األطفاؿ؛ ذلؾ ألف تكرار كجكد الباب نفسو في أعداد 

إحساسان باأللفة بيف األطفاؿ كمجمتيـ، كيمكف تمٌيز األبكاب الثابتة في مجالت األطفاؿ مف خالؿ 

كمف ىذه األبكاب ما ىك ديني، ييتـ بميعالج القضايا  عنكانيا الثبات، كميحررييا، كالميشرفيف عمييا.

بسيطة تيـ األطفاؿ، كمنيا  الدينية كتبسيطيا، كمنيا ما ىك صحي، ييعنى بعرض معمكمات صحية

األبكاب الرياضية، التي تيعد أحد أبرز األبكاب في مجالت األطفاؿ، نظران لتعٌمؽ معظـ األطفاؿ 

 .(76ص، 2003)الطرابيشي، بنجـك األلعاب الرياضية الميختمفة. 
 
تتنٌكع اإلعالنات المنشكرة في مجالت األطفاؿ بيف اإلعالف عف اإلصدارات  اإلعالن:تاسعًا( 

الجديدة الخاصة باألطفاؿ مف كتب، كقصص، كقكاميس، كمجالت، كعركض سينمائية كمسرحية، 

كتسجيالت صكتية أك مرئية تتضمف مكاد ميالئمة ليـ، كعركض فرؽ الفنكف الشعبية كالسيرؾ، إلى 

المكتبية، كالخدمات المصرفية التي تينٌمي لدييـ قيمة االدخار، ككذلؾ  جانب اإلعالف عف األدكات

إعالنات المينشآت كاألنشطة السياحية كاألثرية مف متاحؼ كمعارض، باإلضافة إلى إعالنات بعض 

السمع التي تيساعد عمى نشر السمككٌيات الصحية، كمعجكف األسناف، أك التي تيساعد عمى اكتماؿ 

 .(8، ص1992)الحديدم، الصحة، كاأللباف. نمكىـ كتيمتعيـ ب

كتجدر اإلشارة ىنا، إلى ضركرة ارتقاء اإلعالنات في مجالت األطفاؿ بالذكؽ العاـ لمطفؿ 

تمقي، كذلؾ مف حيث مدل ميالئمة الصكرة أك الرسـ، كتناسؽ األلكاف، كما البد أف تتفؽ  المي

ت، كالمفاىيـ، كاالتجاىات المراد غرسيا اإلعالنات في مضامينيا مع السمككٌيات، كالقيـ، كالعادا

لدل الطفؿ، كابتعادىا عف إثارة بعض الميكؿ غير المطمكبة، كالتشجيع عمى االستيالؾ أك حيب 

 .)المرجع السابؽ نفسو(الظيكر. 



71 

 

متاعو ذىنيان،  تيعدٌ  الكممات الُمتقاطعة:عاشرًا(  الكممات الميتقاطعة كسيمة لتثقيؼ الطفؿ القارئ، كا 

كتزكيده بمعمكمات جديدة، كىناؾ كممات ميتقاطعة تعالج مكضكعات عامة، كأخرل ميتخصصة، 

، كاآلخر يستخدـ األرقاـ.   .(64، ص2004)أبك سنة، كبعضيا يستخدـ الصكر كالرسـك
 

باب ال تكاد تخمك منو مجمة أطفاؿ، كيتكٌكف مف قسميف كىك الحادي عشر( الُمسابقات واأللعاب: 

 ىما:

كىي عبارة عف الغاز كالعاب تعمؿ عمى تنشيط ذىف الطفؿ، إلى جانب ككنيا تسالي وألعاب:  -أ

يشترط في ىذه األلعاب  كسيمة لمترفيو، الذم يينٌمي عقؿ الطفؿ كيكٌسع مداركو كيعكد عميو بالفائدة. كي

كاسعة أك درجة عالية مف الذكاء، كأف تحكم فائدة عممية أك أدبية أك دينية أف ال تحتاج إلى ثقافة 

بالغة في الغمكض الذم قد ييصيب  ؿ، دكف المي ما أمكف، كما يجب أف تيثير لدل الطفؿ الخياؿ كالتأمُّ

 الطفؿ باإلحباط. كأخيران، البد مف نشر حمكؿ ليذه األلعاب كالتسالي في مكاف ميناسب مف المجمة.

 .(127، ص2014ماضنة، )الر 

لمميسابقات دكر مييـٌ في الكشؼ عف ثقافة األطفاؿ كتفكقيـ في مجاالت لغكية الُمسابقات:  -ب

كعممية كأدبية عديدة؛ فيي تينشط األطفاؿ لمبحث كاإلجابة عف األسئمة المنكعة. كغالبان ما تحتكم 

الثقافية، كقد يككف بعضيا ميرتبطان مجالت األطفاؿ عمى مسابقة العدد كتشمؿ مجمكعة مف األسئمة 

بمكاد العدد أك األعداد السابقة مف المجمة، كعادة ما تككف جكائز المسابقة قٌيمة كمحدكدة، أك قميمة 

القيمة ككثيرة العدد، كما ييمكف عمؿ ككبكف خاصة بالميسابقة؛ لتأكيد شراء األطفاؿ لمعدد الميقبؿ مف 

 لككبكف صغير حتى ال يؤٌثر نزعو عمى المجمة أك ييشكىيا.المجمة، مع ميالحظة أف يككف حجـ ا

 .(المرجع السابؽ نفسو)
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ـ ميحٌررك مجالت األطفاؿ كناشركىا الميسابقات كاأللعاب إلثارة اىتماـ  مف جية أخرل، يستخد

القراء مف األطفاؿ، ككثيران ما تعمد ىذه المجالت إلى تنظيـ ميسابقاتيا بالتعاكف مع الشركات 

، كىي بذلؾ تحقؽ غرضيف، أكليما: اإلعالف لمشركة المينظمة لممسابقة، كثانييما: إثارة التجارية

تباينة.   .(334، 2002الغباشي، )اىتماـ األطفاؿ؛ لذا فيي تيقٌدـ لمقراء مف األطفاؿ أسئمة متنٌكعة كمي
 

صحؼ  عنصران مييٌمان فيالصكر كالرسـك تيشٌكؿ الثاني عشر( الصور والرسوم والكاريكاتير: 

كالرسـك  األطفاؿ كمجالتيـ؛ كما تيعٌد مف أكثر المكاد الصحفية قيدرة عمى جذب األطفاؿ؛ فالصكر

ذات قيمة إعالمية كثقافية كجمالية  ،ةحيٌ ، بؿ مادة صحفية مف العناصر اإلخراجية فحسبليست 

عيف خيالو كما تي   ؛مفت نظره إلى مكاطف الجماؿ فيياكتي  ،رٌبي الذكؽ الفني عند الطفؿتي ة؛ فيي كبير 

في المكاد  الميقٌدمةذىنية عف المكاقؼ كاألفكار كالقيـ  شٌكؿ لديو صكران عمى االنطالؽ الرحب، كتي 

  .(91، ص2006)حكامدة كآخركف، ك (67، ص2007)عميكات،   .تحريريةال

 لذا ال ة؛في تأثيراتيا عمى المادة المكتكب الصكر كالرسـك ؽقد تتفكٌ  ،في بعض األحيافك  

اىا إلى النكاحي التعبيرية كالتكضيحية قتصر استخداميا عمى الناحية الجمالية فحسب، بؿ يتعدٌ يي 

في تكامؿ الصكرة  حيكيان  تؤدم دكران كما  ،كجاذبية عمى المادة ضفي ألكانيا سحران تي  إذ ؛ كالتشكيقية

 (108، ص2012الخصاكنة، )  .فكقو أحيانان يبؿ قد  ،لمنص مكافئان ؿ إبداعا ن مثٌ ؛ مما يي الذىنية لدل الطفؿ

 .(84، ص1997ك)األحمد، 

األطفاؿ، عمى عناصر التشكيؽ كاإلثارة البصرية مف  مجالتالرسـك في ك كتعتمد الصكر 

ألٌف فيـ معاني الرسـ  ؛الثقافي اهدرة الطفؿ العقمية مف جية أخرل، إضافة إلى مستك جية، كعمى قي 

بعيد بثقافة الطفؿ الذم يتعامؿ مع ىذه المغة الفنية، شأنو  كدالالتو )الفنٌية كالفكرية( يرتبط إلى حدو 
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، 2012)الخصاكنة،   في ذلؾ شأف المغة المفظية، مف حيث الفيـ كاالستيعاب كالتكظيؼ الجيد.

 .(108ص

 :منيا السمات الخاصة، مف بمجمكعة ألطفاؿا مجالت في الجيدة الرسـكك  كتتميز الصكر

 (.150ص – 149، ص2004ك)المشرفي،  (253، ص2014)عمياف، 

 .الفنية النظر كجية مف جميمة كالرسـك الصكر تككف أف (1

عقميان، كعاطفيان، كحسيان؛ فيختار الميخرج لكؿ فئة ما  األطفاؿ نمك مع مراحؿ تتالءـ أف (2

 ييناسبيا.

 ينبغي ،كالظالؿ األضكاء إظيار حالة كفي المكنية، التبايف درجات مراعاة مع تككف ممٌكنة أف (3

 .المكحةجمالية  تفرضيا التي الدقة مراعاة

أف تككف ألكانيا ميناسبة لطبيعة الطفؿ االنفعالية كالنفسية، كميالئمة كذلؾ لطبيعة العصر التي  (4

 تتككف منيا الصكرة أك الرسـ.

 .دقيؽ بشكؿ األخرل الثانكية كاألفكار الرئيسة الفكرة عف رعبٌ تي  أف (5

 .كمكانيان  زمنيان  المكتكبة المادة عنيا رعبٌ تي  التي البيئة عف رةعبٌ مي  الرسـك تككف أف (6

، كبيف المكتكبة المادة بيف التكازف يتـ أف (7  عمى الصكر تطغى أف ناسبالمي  مف فميس الرسـك

 .المكتكبة المادة

 . تكاممة مف خالؿ الترابط الكثيؽ بينيماكحدة فنية مي  ،ؿ الرسـك مع المادة المكتكبةشكٌ أف تي  (8

مف خالؿ العرض السابؽ، ييمكف القكؿ بأف الفنكف الصحفية الميستخدمة في مجالت 

األطفاؿ، البد أف تتكافؽ كتنسجـ معان في ربط الطفؿ بما يدكر حكلو؛ فإذا كاف الخبر ييقٌدـ لمطفؿ 

أخر األحداث كالتطكرات مف حكلو، فإف التقرير الصحفي يصؼ لمطفؿ المالبسات كالظركؼ التي 
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ألحداث، ككذلؾ الشخصيات التي شاركت في صينعيا. أٌما التحقيؽ الصحفي، فإنو ييعٌرؼ أحاطت با

الطفؿ عمى األبعاد الميختمفة لممكضكعات أك القضايا التي تيعالجيا المجمة، في حيف ييمٌبي الحديث 

 الصحفي حاجة الطفؿ في التعٌرؼ عمى الشخصيات الناجحة كالرائدة في ميجتمعو. 
 
 :أشكال وفنون التحرير األدبي 

 شعرية، كمسرحية كنشيد كمسرحية، قصة، بيف بكجو عاـ الطفؿ ألدب الفنية تتنٌكع األشكاؿ

 كغيرىا. كمف أىـ األشكاؿ كالفنكف األدبية الميستخدمة في مجالت األطفاؿ:

القصة مف أبرز أنكاع أدب األطفاؿ، كما أنيا مف أنسب الكسائؿ لميخاطبة  تيعدٌ أواًل( القصة: 

الطفؿ؛ فيي تستعيف بالكممة في التجسيد الفني، إذ تتخذ الكممات فييا مكاقع فنية تقكد إلى إثارة 

ثارة العمميات العقمية كالمعرفية عنده، كاإلدراؾ كالتخٌيؿ كالتفكير،  عكاطؼ كانفعاالت الطفؿ، كا 

كعاء لنشر الثقافة بيف األطفاؿ، بما تحممو مف أفكار كمعمكمات عممية،  تيعدٌ عف أنيا فضالن 

 .(65ص – 64، ص2004)أبك سنة، كتاريخية، كجغرافية، كأدبية، كنفسية، كاجتماعية. 

كحيث أف القصة المنشكرة في مجالت األطفاؿ، تعمؿ عمى تنمية كعي الطفؿ الثقافي، 

رة، فإف بعض المجالت المكٌجية لمطفؿ، تعمد إلى تقديـ مكضكعاتيا كتشجعو عمى القراءة الميستم

 – 105، ص2012الخصاكنة، عف الشخصيات التاريخية كالمعاصرة بأسمكب قصصي مشٌكؽ. )

 .(106ص
 
: ذكر سامي عزيز، بأف الميسمسالت  (Comics – )اليزليات صورةالُمسمسالت  المُ ثانيًا( 

الميصكرة تعتمد عمى الصكر كعمى األسمكب الحكارم؛ فالقصة الميسمسمة تيقٌدـ عمى شكؿ شريط أك 
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الكممات في ىذا النكع مف القصص، فيي ال تتعدل  أٌماعدة أشرطة مف الصكر ككأنيا فيمـ يتحرؾ، 

 .(65، ص2004ك سنة، أبنقالن عف )عف ككنيا رابط يربط الصكر بعضيا ببعض. 

كييمكف استغالؿ ميؿ الطفؿ إلى اليزليات الميصكرة، في تربيتو عمى القيـ كاألخالقيات 

الحميدة؛ كفي تقديـ الحقائؽ العممية كالتاريخية، ما ييحقؽ لو في الميحٌصمة التسمية كالميتعة كالفائدة 

 معان. 
 

: ىك أحد الفنكف األدبية التي تستخدميا مجالت األطفاؿ في تقديـ مادتيا إلي الطفؿ، ثالثًا( الشعر

لقاء الضكء عمى  كذلؾ لما ييمكف أف ييسيـ بو الشعر في إثراء خبرات األطفاؿ، كزيادة تجاربيـ، كا 

ات األحداث اليكمية الجارية كتعميقيا، كتناكليا بطريقة جديدة. مف ىنا، ينبغي أف تيراعى اىتمام

األطفاؿ كحاجاتيـ عند اختيار الشعر المقٌدـ ليـ في مجالتيـ، إلى جانب مناسبتو ليـ مف حيث 

المكضكع كالمزاج كحالتيـ النفسية، كمدل نيضجيـ اإلدراكي، فضالن عف ضركرة اختيار ما يككف ذا 

 .(321ص، 2002الغباشي، )صمة كثيقة بخمفيتيـ الفكرية كالثقافية، كبعصرىـ الذم يعيشكف فيو. 
 

: تيتـ مجالت األطفاؿ بنشر السير كالتراجـ؛ لما ليا مف أثر ايجابي عمى السير والتراجمرابعًا( 

تنشئة الطفؿ مف الناحية السمككٌية كالمعرفية كالثقافية، لذا تدأب مجالت األطفاؿ عمى نشر ترجمات 

ؾ الميفكركف كالعمماء مف لمصحابة كالمفكريف كاألدباء كالعمماء، كي يقتدم الطفؿ بما قٌدمو أكلئ

 .(117، ص2014)الرماضنة، انجازات لمبشرية، كيخطك بشكؿ كاثؽ نحك المعالي كتحقيؽ األىداؼ. 
 

: ىي األساليب المأثكرة التي تنتقؿ بيا معرفة األجداد كاآلباء كخبراتيـ إلى خامسًا( الحكم واألمثال

لكافة جكانب اإلبداع الشعبي الميتمثمة في األدب  األبناء كاألحفاد؛ إذ تيمٌثؿ الحكـ كاألمثاؿ مستكدعان 

بمختمؼ فنكنو، كفي الميعتقدات، كالميمارسات، كالحرؼ، كأنماط السمكؾ الشعبي، كطرائؽ تعبير 
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الميثؿ فيميؿ إلى التخٌيؿ  أٌمااإلنساف في بيئتو. كتميؿ الحكمة إلى الخطابية؛ فيي تيقرر كتيقنع، 

كالشعرية، كداللة الحكمة ميباشرة، بينما داللة المثؿ إيحائية، ككظيفة الحكمة التكجيو، ككظيفة المثؿ 

 .(123ص – 122)المرجع السابؽ، صالتصكير كالتشخيص. 
 

س تعمد مجالت األطفاؿ إلى إدخاؿ السركر كالتفاؤؿ كاألمؿ في نفك سادسًا( الفكاىات والطرائف: 

عمى صفحاتيا، كتحت عناكيف ميتقاربة  قرائيا األطفاؿ مف خالؿ إدراج أبكاب الطرائؼ كالنكادر

مثؿ: طرائؼ كابتسامات، طرائؼ كنكادر، قؼ كابتسـ، كما يشابييا مف العناكيف، التي تيقٌدـ ما ييفرح 

رجميا الطفؿ كييضحؾ الطفؿ. كأحيانان تيقٌدـ المجالت أقصكصة طريفة بالرسـك بدكف تعميؽ، لييت

  .(137، ص2011)الييتي، بنفسو كيضحؾ. 
 

 مفيوم المعمومات 

تيمٌثؿ المعمكمات ظاىرة اجتماعية حضارية، ارتبطت بحياة اإلنساف منذ محاكالتو الميبٌكرة 

المعمكمات  تيعدٌ لمتعٌرؼ عمى البيئة الميحيطة بو. ككنتيجة حتمية الزدياد ميتطمبات الحياة تعقيدان؛ لـ 

إذ  كمو؛ اإلنساني الميجتمع إلى امتدت بؿ األكاديمي فقط، البحث ميجتمع مقػصكرة عمىاليـك 

تتبكأ مكانان لـ يسبؽ  العممي، لمبحث بالنسبة ىي كما الميجتمع أفراد لكؿ بالنسبة المعمكمات أصبحت

 .(18، ص1997)عبيد، ليا أف كصمتو مف قبؿ، 

 تككيف لعممية سابقة أٌم مكضكع، عممية عف المعمكمات اكتساب عممية تيعدٌ  مف جية ثانية،

يمتمؾ  ال فمف الصحيحة؛ اآلراء تككيف إلى يؤدل كالكاممة، الصحيحة المعمكمات فتكافر الرأم؛

 .)المرجع السابؽ نفسو( .لو سميـ رأم ال كحديثة، كمتكاممة، صحيحة، معمكمات
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أف  Lancaster Wilfrid)كلفرد النكستر( أٌما فيما يتعٌمؽ بماىية المعمكمات، يرل 

المعمكمات شيء غير ميحدد المعالـ؛ فال ييمكف رؤيتيا أك سماعيا أك اإلحساس بيا، كنحف نيحاط 

في نظر المعمكمات أم أف عممان في مكضكع ما، إذا ما تغيرت حالتنا المعرفية بشكؿ ما؛ 

 النكستر،)(. اغير الحالة المعرفية لمشخص في مكضكع مذلؾ الشيء الذم يي )النكستر( ىي: )

  (.36ص – 35، ص1981

، كردت المعمكمات عمى أنيا: )البيانات الميصاغة "معجـ الميصطمحات اإلعالمٌية" وفي

بطريقة ىادفة، لتككف أساسان التخاذ القرار(. ككذلؾ بأنيا: )مجمكعة المفاىيـ، كالميفردات، كالحقائؽ، 

كالبيانات، كاآلراء، التي تيشٌكؿ تفسيران أك تكضيحان، لظاىرة ميعٌينة، أك كاقعة، أك مكضكع ما؛ لتعريؼ 

 316، ص2014)الفار، مية قابميتو كقدراتو، كتمكينو مف إنجاز عمؿ أك اتخاذ قرار(. اإلنساف بيا، كتن

 .(317ص –

,Buckland)  ,1991)باكالند( لممعمكمات باعتبارىا:  Michael Bucklandمف جيتو، ينظر 

P.351). 

 ( عممية: بمعنى فعؿ اإلعالـ.1

 كعممية.( معرفة: لمداللة عمى ما تـ إدراكو مف المعمكمات 2

 ( شيء: مف حيث تكصيميا أك تمثيميا بطريقة مادية.3
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 خصائص المعمومات

 (89ص – 88، ص2004)أبك سنة، تتميز المعمكمات بمجمكعة الخصائص، مف أبرزىا: 

 (.133ص – 132، ص2005ك)سراج، 

بمعنى خمك المعمكمات مف األخطاء، إضافة إلى صدقيا كصحتيا، كتطابقيا مع  الدقة: .1

 .معطيات الكاقع شكالن كمضمكنان 

بمعنى مراعاة تكفير المعمكمات الدقيقة، بالسرعة الميناسبة، كبالزمف المنياسب  التوقيت: .2

  .الستخدامات الميستفيديف؛ إذ ال قيمة لممعمكمات في غير كقتيا الميناسب

أم أف تككف كاضحة كخالية مف التعقيد أك الغمكض، كميتسقة فيما بينيا دكف  الوضوح: .3

 .أك تناقض، مع مراعاة عرضيا بشكؿ ميناسب الحتياجات الميستفيديف تعارض

 .بمعنى ارتباط المعمكمات بالكاقع كباحتياجات المستفيديف الواقعية: .4

 .مفة لكافة الميستفيديفبمعنى قابميتيا لتمبية االحتياجات الميخت المرونة: .5

بمعنى إعداد المعمكمات بشكؿ ميحايد بعيدان عف أم تحيز، خاصة كأف تغيير  الموضوعية: .6

     .محتكل المعمكمات قد يؤٌثر سمبان عمى الميستفيديف

 .أم أف تيعٌبر بشكؿ صادؽ عف مضمكنيا صدق التعبير: .7

 .أم قدرة المعمكمات عمى إعطاء صكرة كاممة عف المشكمة، أك عف الحقائؽ الظاىرة الشمول: .8

 .أم سيكلة كسرعة الحصكؿ عمى المعمكمات إمكانّية الوصول إلييا: .9

أم تكفر المستندات الدالة عمى دقة المعمكمات، كبالتالي سيكلة  قابمّية الُمراجعة والتحقق:  .10

 .الرجكع إلييا عند الحاجة
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 قيممفيوم ال

تيمٌثؿ  فيي كالعممية؛ الخاصة األفراد حياة في المييمة المكضكعات مف القيـ الشخصية تيعدٌ 

 كعالقاتيـ كاتجاىاتيـ األفراد سمكؾ في تؤثر أنيا كما ليذه الشخصية، األساسية المككنات إحدل

 مجاالت في الباحثيف كالدارسيف مف الكثير القيـ اىتماـ شغؿ مفيـكلذا  كخارجيا؛ المينظمات داخؿ

، األنثركبكلكجياك  النفس، كعمـ االجتماع، كعمـ كالتربية، كاالقتصاد، كالفمسفة، كتخصصات ميختمفة؛

 المفيـك استخداـ في كالغمكض الخمط مف نكع األمر الذم ترتب عميو، االت؛لمجا مف ذلؾ كغير

)خميفة، الكاحد.  التخصص داخؿ ميتعددة استخدامات إنو بات ييستخدـ بؿ آلخر، تخصص مف

 .(35أ، ص-2012ك)الدليمي،  (30، ص1992

الغايات دكف  إلىكالتكجو  ،كاالعتداؿ ،االستقامة) إلى: القيمة مف الناحية المغكيةكتيشير لفظة 

تباع ،ميؿ  .(151، ص2011)حالكة، (. المنيج الحؽ كا 

 Rokeach( رككيش)؛ فيي عند المغكم معناىا عف كال يخرج المعنى االصطالحي لمقيمة

)شخصيان كاجتماعيان(  تيعدٌ عبارة عف: )اعتقاد دائـ بأف نمطان ميعٌينان مف التصرفات كالغايات القائمة، 

 .(93، ص1990)نقالن عف البطش، كعبد الرحمف، ميفٌضمة عمى نمط آخر مف األفعاؿ كالنكاتج القائمة(. 

سبة لثقافة ميعٌينة شيئان )ىدؼ أك معيار حكـ، يككف بالن Whiteبينما تيمٌثؿ عند )كايت( 

ىي:  Lippittكعند )ليبيت( . (134، ص1995)نقالن عف كنعاف، مرغكبان، أك غير مرغكبان لذاتو(. 

)معيار لمحيكـ، يستخدمو الفرد كالجماعة مف بيف عدة بدائؿ، في مكاقؼ تتطمب قراران ما أك سمككان 

 .(309، ص2003)نقال عف ىمشرم، ميعٌينان(. 
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 القيم أىمّية

 صكرىا؛ فتعمؿ بكافة اإلنسانية العالقات لتمس تمتد فيي الميجتمع؛ حياة في أىمٌيتيا لمقيـ

 في كجكدىا مف البد كأىداؼ، معايير كما أنيا ببعض، بعضيـ الناس عالقات تحديد طبيعة عمى

الجماعة.  أىداؼ لتحقيؽ كظيفتيا، أداء في االستمرارية لتنظيماتو االجتماعية يريد ميجتمع كؿ

 .(564، ص2012)سعيد، 

 كمما كالتي أعضائو، بيف المشتركة القيـ عمى االجتماعية بيئتو تكامؿ في الميجتمع كيعتمد 

 انحسر كمما الكحدة  تمؾ تضعؼ حيف في كتماسكنا، قكة ميجتمعيـ كحدة ازدادت بينيـ، اتسع مداىا

 الميجتمع، ذلؾ أعضاء بيف صراع إلى القيـ، في كاالختالؼ التنافر يؤدم بينيـ؛ إذ القيـ تمؾ مدل

لىك  ،تفككو إلى يقكد ما غالبان الذم  ، 1995)كنعاف،  .المييمة األمكر في اتفاؽ إلى الكصكؿ صعكبة ا 

 .(132ص – 131ص

في  كأىمٌيتيا تمامان  حياتو، أىمٌية في القيـ تيشٌكؿ االجتماعي، النظاـ في بناء ككحدة كالطفؿ

ليا، فضالن عف  كميحددة لسمككو ميحركة دكافع تيعدٌ لمطفؿ،  بالنسبة فالقيـ األفراد؛ مف الجماعات حياة

 القيـ نظاـ اتساؽ عمى كبيرة بدرجة يعتمد الذم التكامؿ ذلؾ تكامؿ شخصيتو، في دكرىا الفعاؿ

 .(564، ص2012)سعيد، لديو. 

عف  1/6/1974كرد في الخطة اإلعالمٌية الصادرة بتاريخ  تأكيدان عمى ىذه األىمٌية، ييشار إلى أنوك 

الطفؿ تـ التأكيد فيو عمى ضركرة إعداد  ،كزارة الثقافة كاإلعالـ األردنية آنذاؾ، بندان خاصان باألطفاؿ

مف خالؿ نشر ، إعدادان سميمان، كأف عمى كسائؿ اإلعالـ إنضاج عقمو كتككيف شخصيتو األردني

كبياف أثر اإليماف بيذه القيـ عمى الفرد كالميجتمع، كتعميؽ قيمة حب الكطف  ،القيـ الدينية كالركحية
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لدل الطفؿ، كضركرة العمك بالقيـ األخالقية كاالجتماعية، كالتأكيد عمى احتراـ الكالديف بصفة 

   (.27، ص1974)الخطة اإلعالميٌة األردنية، خاصة كاألسرة بصفة عامة كنكاة لمميجتمع. 
 

 إصدار مجالت األطفالمجال نية في التجربة األرد

تأخر ظيكر الصحافة المكٌجية إلى الطفؿ في األردف، سكاء في مجاؿ الصيحؼ أك المجالت 

أك الكتيبات، شأنو في ذلؾ شأف أغمب الدكؿ العربية. كلعٌؿ السبب في ذلؾ التأخير يعكد إلى تأخر 

مف األمكر التي تتصدر اىتمامات  النيضة األدبية في ىذه الدكؿ، كالنشغاليا بالسياسة كغيرىا

األنظمة الحاكمة في البمداف العربية، إلى جانب االضطراب كعدـ االستقرار الذم خٌمفو االستعمار، 

إضافة إلى ما تحتاجو ىذه الصحافة مف مالكات مؤىمة كقادرة مف ناحية فنية عمى الكتابة 

ك)ىندم،  (67، ص2014)الرماضنة، ائصيـ. كاإلخراج، كميمٌمة بالمعرفة العممية بطبيعة األطفاؿ كخص

 .(107، ص1995

إلى حد كبير في  أسيـالذم كيٌرس كسنة دكلية لمطفؿ، قد  1979أف عاـ  كييمكف القكؿ،

عنى في ىذا بدأت المجالت كالدكريات الثقافية تي  حيث االىتماـ بصحافة الطفؿ كثقافتو في األردف،

حذت الصحافة األردنية فيما بعد  مثممامف مساحتيا ألدب األطفاؿ،  زو كذلؾ بتخصيص حيٌ  ،المجاؿ

ضمف اىتماماتيا العامة  عمى صفحاتياما فرد لثقافة الطفؿ حيزان إذ راحت تي ؛ المجالتىذه حذك 

 (.37، ص1996، )المصمحاألخرل، 

، كذلؾ لألطفاؿمكٌجية بتخصيص صفحات  أكؿ صحيفة أردنية يكمية بدأتالدستكر( ) تيعدٌ ك 

، بإعداد أكؿ تجربة 1983عندما قامت كاتبة األطفاؿ األردنية السيدة ركضة فرخ اليدىد عاـ 

إلصدار صفحتيف متخصصتيف لمطفؿ تينشراف في )الدستكر( كؿ يـك جمعة، ما لبثت أف تقمصت 

إلى صفحة كاحدة إثر ارتفاع أسعار كرؽ الصحؼ، ثـ تقمصت في ظركؼ أخرل إلى نصؼ 
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في مطمع  «الرأم» صحيفة عمى صفحة كاحدة فيما بعد. في حيف أصدرتصفحة، قبؿ أف تستقر 

يصدر صباح كؿ يـك جمعة في ، (براعـ الرأم)باألطفاؿ أخذ أسـ  ان خاص ان محقمي  ،1984عاـ 

 .)المرجع السابؽ نفسو( .إلى صفحتيف تطكر فيما بعد ة،صفحة كاحد

تتبع لمسيرة مجالت األطفاؿ في األردف، يمحظ ما تيعانيو ىذه المجالت رغـ  كالحقيقة أف المي

، معظمياإصدار تكٌقؼ مف انتظاميا ك  الن بعدـتعثرو كاضحو في الصدكر، ميتمثٌ  نشأتيا، مف حداثة

ك)عمرك،  (30، ص3052)الرماضنة، كييعزل ذلؾ التعثر إلى أسباب كعكامؿ عديدة، مف أبرزىا: 

 .(501، ص5991ك)ىندم،  (512ص – 513، ص3002

 التكمفة المادية الباىظة التي يتطمبيا إصدار مثؿ ىذا النكع مف المجالت. .6

 تكٌقؼ المجالتمما يؤدم إلى تراكـ الخسائر ك  ؛ضعؼ التكزيع كتدني اإليرادات المادية لممجمة .3

  ر.عف الصدك 

قابمة ، قكيةأردنية أطفاؿ  مجالتإلى إنشاء غياب السياسات كاالستراتيجيات الثابتة، التي تيدؼ  .3

 .لمصمكد أماـ الظركؼ كالتحديات الميختمفة

خراج ىذه النكعٌية مف المجالت. .4  قمة المالكات الفنية المحمٌية المؤىمة في مجاؿ كتابة كا 

افتقار العامميف في مجالت األطفاؿ األردنية إلى المعرفة كالدراية التربكية، بما ييناسب األطفاؿ  .5

 كمطالب صحافتيـ.

افتقار مجالت األطفاؿ األردنية إلى التجديد في المكضكعات المطركحة، كأساليب اإلخراج  .6

 الميستخدمة.

عدـ مقدرة مجالت األطفاؿ في األردف عمى تمبية حاجات الطفؿ األردني كمتطمبات بيئتو  .7

 المعاصرة بما فييا مف مستجدات.
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طفاؿ في األردف، كبالتالي إحجاـ الكيٌتاب كالمؤلفيف انعداـ الحكافز لمعمؿ في مجاؿ صحافة األ .8

 كالفنييف عف ىذا العمؿ.

لمثؿ ىذا النكع مف ما يحكؿ دكف إعطاء األكلكية  ؛ضعؼ المكارد المادية لبعض فئات الميجتمع .9

 المجالت.

 .مطفؿبالنسبة لبأىمٌية الثقافة عمكمان، ربيف كعي اآلباء كالمي  ضعؼ .61

 
 صدرت في األردنأىم مجالت األطفال التي 

ـ كأبرز مجالت األطفاؿ التي كانت تصدر في األردف كمف ثـ تكٌقفت  أدناه عرضه مكجزه ألى

 زالت تصدر زمف إجراء ىذه الدراسة: عف الصدكر، إلى جانب المجالت التي ما
 
 :مجالت متوّقفة عن الصدور 

 /في تشريف األكؿ  منيا األكؿ العددتـ تجييز  ،أردنيةأطفاؿ  أكؿ مجمةىي  مجمة فارس: -

 في أٌما الطباعة فقد تمت، بيركت في الطباعة كأفالـ األلكاف فرز تـفيما  ،افعمٌ  في 1971أكتكبر

. كييذكر أنو تـ تجييز ثالثة أعداد تالية منيا باآللٌية «الرأم» األردنية الصحفية المؤسسة مطابع

 .(159، ص2003عمرك، ذاتيا. )

 في ميخاطبتيا لألطفاؿ، التربكم التعميمي األسمكب "فارس"كبحسب ىدل أبك نكار، اعتمدت 

كصكر  ،كالعمـك ،كالديف ،كالصحة ،سابقاتكالمي  ،كالرسـ ،كالسيناريكىات ،القصص ليـفحممت 

 .(2، جريدة الغد األردنية، ص2005حزيراف/ يكنيك 2، حناحنة)نقالن عف  .األطفاؿ

كانت قد اصطدمت في بداية انطالقتيا بعقبة قانكنية؛  "فارس"مجمة كمف الجدير ذكره، أف 

إذ كانت رئيسة تحريرىا السيدة ىدل أبك نكار مكظفة آنذاؾ في مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف األردني، 
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ككانت األنظمة كالقكانيف حينيا، ال تسمح لممكظؼ بالعمؿ كرئيس تحرير لمطبكعة صحفية، لذا 

ظيفتيا في المؤسسة، كبيف رئاستيا لتحرير المجمة، كجاء الحؿ كاف عمى أبك نكار االختيار بيف ك 

إلى السيد فخرم أك حمدية، الذم حكليا إلى صحيفة لألطفاؿ، أصدر منيا  "فارس"ببيع امتياز 

 .(159، ص2003عمرك،بضعة أعداد قبؿ أف تتكٌقؼ عف الصدكر. )
 

)الرماضنة،  المسمميف. عف المركز اإلسالمي كاتحاد الطمبة 1974صدرت عاـ  مجمة الرائد: -

 .(69، ص2104

 
رباح الصغٌير،   الراحؿالفني  كالناقد عمى يد فناف الكاريكاتير 6977عاـ تأسست  مجمة سامر:  -

في بداياتيا كمجمة شيرية ثـ تحكلت إلى  "سامر" فيما تكلى كماؿ فحماكم رئاسة تحريرىا. صدرت

 صدكرىا بعد كتكٌقفت 6979كاإلعدادية. تعثرت عاـ ألطفاؿ المرحمتيف االبتدائية  نصؼ شيرية

، كالثقافة لمتربية التعاكنية القدس جمعية مف بدعـ 6987ثانية عاـ  لتعكد قصيرة، بفترة إال  كالعمـك

 (213 – 212، ص2007)عميكات، أنيا تعثرت مف جديد، كتكٌقفت بشكؿ نيائي عف الصدكر. 

 .(20، ص5939)األخرس، ك
 

مجمة فصمية تختص بمعبة الشطرنج، كبتكجيو األطفاؿ الناشئيف إلى  :نلمناشئيالشطرنج مجمة  -

كاستمرت لفترة كجيزة، ثـ تكٌقفت  6978ميمارسة ىذه المعبة كفؽ أصكليا المعركفة، صدرت عاـ 

 .(20، ص5939)األخرس، عف الصدكر. 

 

طفاؿ المرحمة : مجمة فصمية ميتخصصة، ذات صبغة عممية ميناسبة ألمجمة الثقافة العممّية -

اإلعدادية، كانت تصدر تحت إشراؼ الجمعية العممية الممكية، صدر منيا عدد تجريبي عاـ 

. ييشار إلى أف دائرة التربية في الجمعٌية العممٌية 6979، في حيف بدأ صدكرىا الدكرم عاـ 6978
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لعاتو كقراءاتو، الممكٌية، كانت قد أنشأت لجنة مؤلفة مف الخبراء كالميختصيف بشؤكف الطفؿ كميطا

مجمة الثقافة "، تكلت خالليا إصدار 6987كلغاية  6976كباشرت ىذه المجنة عمميا عاـ 

، باإلضافة إلى إصدار عدد مف كتب األطفاؿ، التي تمٌيزت جميعيا بمكضكعاتيا الميستمٌدة "العممية

 .سو()المرجع السابؽ نف مف البيئة، إال أف نشاط المجنة قد تكٌقؼ بعد فترة قصيرة.

 

( سنة، أصدرىا 65 – 5مجمة ثقافية منكعة، كانت مكٌجية لألطفاؿ مف سف ) :أروىمجمة  -

، رغـ أنيا 6987، كتكٌقفت عف الصدكر عاـ 6983رضكاف دعبكؿ عف دار البشير في عٌماف عاـ 

( ألؼ نسخة في ذلؾ الحيف. أيعيد إصدارىا في تسعينات القرف الماضي، 41كانت تكٌزع حكالي )

تمكز/يكليك  3الكم، ك)القب (61، ص 3052)الرماضنة، لكنيا تكٌقفت بعد صدكر أربعة أعداد منيا فقط. 

 .(23، جريدة الرأم األردنية، ص3005

 

عف مؤسسة  1987مجمة ثقافية منكعة لألطفاؿ كالفتياف، تأسست عاـ  مجمة الكرتون العربي: -

البتراء الدكلية لمنشر كالتكزيع، ككاف يرأس تحريرىا غٌساف بيسطامي. صدرت المجمة بالمغتيف العربية 

كاالنجميزية؛ خاصة كأنيا كانت مكٌجية باألساس لألطفاؿ العرب في الميجر، لذا كانت تعتمد عمى 

 3ك)القبالكم،  (69، ص2014)الرماضنة، جي أكثر مف اعتمادىا عمى التكزيع الداخمي. التكزيع الخار 

 .(23، جريدة الرأم األردنية، ص3005تمكز/يكليك

شارؾ في تحريرىا عدد مف الميختصيف مف الكاليات المتحدة األمريكية، ككندا، كأمريكا 

فريقيا، كأكركبا، كاستراليا. اتسمت  بالطابع الثقافي كالتعميمي، كما  "العربيالكرتكف "الجنكبية، كا 

تقٌدـ مف حيث األسمكب كاإلخراج، كرغـ ذلؾ تعثرت كتكٌقؼ إصدارىا عاـ  تمٌيزت بمستكاىا المي

 .(69، ص2014)الرماضنة، . 1990
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، ككاف اليدؼ مف إصدارىا غرس القيـ كاالتجاىات الدينية 6988تأسست عاـ  مجمة البشير: -

 .)المرجع السابؽ نفسو(عدداف، كتكٌقفت بعد ذلؾ عف الصدكر. لدل األطفاؿ. صدر منيا 

 

 مجمة أكؿك ،1994 عاـ مجمة ثقافية شاممة، صدرت عف دار الفريد لمنشر كالتكزيع مجمة لونا: -

األردنية الياشمية، ثـ تحكلت إلى اإلصدار الشيرم.  المممكة في ان أسبكعي بانتظاـ تصدر أطفاؿ

شٌكمت طفرة كنقمة نكعٌية في انحي كاوث جزأص جحزيزها انسيذة رنى انفزا، " لكنا"كييمكف القكؿ أف 

مجالت األطفاؿ في األردف، كاستطاعت أف تيحقؽ في فترة قصيرة انتشاران ىائالن بيف األطفاؿ محميان، 

 مف المزيد يعني كاف النجاح ىذا أف إال، المجاؿ ىذا في تقدمةالمي  العربية الدكؿ مف عددكحتى في 

 إيقافيا قرار فصدر ،المعنية الجيات دعـ كالى التجارية اإلعالنات إلى الفتقارىا؛ المادية الخسائر

، جريدة الغد األردنية، 2005كانكف األكؿ/ ديسمبر  22( ك)أبك عمبة، 34، ص2012)أبك عراؽ،  .1997 عاـ

 .(40ص

اإلنتاج؛ خاصة  كمفة ارتفاعمه  عانت" لكنا"مف جانبيا، أشارت رلى الفرا إلى أف إدارة مجمة 

حينيا، األمر  األردف في تكفرىـ لعدـ عرب برساميف كباستعانتيا بالمجمة، خاص كادرمع تكفيرىا 

 إحدلأف  حتى ،المجاؿ ىذا فيالمحمي  التقني الصعيد عمى نكعٌية نقمة الذم أسيـ في تحقيؽ

 شخصية إلى، كحكلتيا "لكنا" شخصيات إحدلة فكر  ، قامت باقتباسالغربية اإلنتاج شركات

 .(40، جريدة الغد األردنية، ص2005كانكف األكؿ/ ديسمبر  22)نقالن عف أبك عمبة، . تحركةمي  كرتكنية
 

 عف تصدر، كانت سنة (14 - 8) سف مف لألطفاؿ مصكرة ثقافية مجمة مجمة براعم عّمان: -

 صدكرىا كتكالى ،1998 سنة أيار في منيا األكؿ العدد صدر .الكبرل عماف بأمانة الثقافة مديرية

بكاقع  شيريان  إصدارىا بدألي ،الرابعة سنتيا في عشر التاسع عددىا حتى شيريف كؿ كاحد عدد بكاقع

عمى المكتبات العامة ، ك أمانة عٌماف الكبرل يتـ تكزيعيا مجانان عمى مكظفي( نسخة، كاف 2000)
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 (160، ص2003)عمرك، . كالمستشفيات، األيتاـرعاية الثقافية التابعة لألمانة، كدكر  مراكزكال

 .(168، ص2011ك)النكباني، 

 ،األعالـ سير الرياضة، الشعر، المصكرة، القصص :منيا أبكاب، عدة عمى اشتممت المجمة

)المكقع  .كرسـك ،قصة شعر، مف القراء إبداعات لنشر خاصة زاكية، إلى جانب الكثير كغيرىا

 .(27/6/2015االنترنت، تـ استرجاعو بتاريخ: الرسمي ألمانة عمٌاف الكبرل عمى 

اب كشعراء أردنييف كعرب، إذ لكتٌ عمى النشر  "براعـ عٌماف" كمف الجدير ذكره، حرص

عمى إطالع الطفؿ منيا اب كشعراء مف مصر، الجزائر، سكريا، العراؽ.. كذلؾ حرصان نشرت لكتٌ 

 .(359، ص3003)عميكات،  .اب العرباألردني عمى نماذج إبداعات الكتٌ 

ـ  براعـ "، جاء قرار أمانة عٌماف الكبرل بإيقاؼ مجمة 3166كانكف األكؿ/ديسمبر 37كفي يك

عنى تي كانت التي  "تايكي" ذات الصبغة الثقافية، كمجمة "عٌماف" ، إلى جانب مجمتي"عٌماف

األمانة، نة ترتب عمى خزيتخفيؼ العبء المالي المي كعممت األمانة ذلؾ القرار، ب باإلبداع النسكم،

 .نتيجة إصدار ىذه المطبكعات
 
  ُمستمرة الصدورمجالت: 

، كالفنية كالعممية األدبيةعنى بالمكضكعات تي مجمة شيرية ثقافية لألطفاؿ كالفتياف، مجمة وسام:  -

ف  ـ6984 عاـ منيا األكؿ العدد صدر. تيصدرىا كزارة الثقافة األردنية كما زالت تصدر إلى اآلف، كا 

، 1996اليكر، ك) (563ص – 566، ص3002)عمرك،  كاف يعكزىا االنتظاـ في صدكرىا أحيانان.

 .(43ص
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إداريان لميديرية ثقافة الطفؿ في الكزارة، لكف ىذه الميديرية ال تتدخؿ في  "كساـ"مدهة تتبع 

المجمة، كتيتيح لييئة تحريرىا استقاللية تامة، ما دامت تيراعي ميتطمبات الكزارة الميتضٌمنة في 

 .(516، ص3055)صالح، خططيا كرسالتيا كنيجيا الكطني. 

المكضكعات ذات الصبغة الثقافية، ك  ،القصيرةلتضـ القصيدة، كالقصة مجمة ال تتكزع أبكاب

كييسيـ  .القصص المترجمة عف المغات العالميةكاألدبية، كالعممية، كالتعميمية، كالكطنية، إلى جانب 

، كما يتعامؿ معيا رسامكف محترفكف كىكاة، نخبة مف كٌتاب القصة كاألدباء ،تحرير مكادىافي 

× سـ36) القطع مف( صفحة 33كالمجمة تصدر في ). بعضيـ بانتظاـ، ككثير منيـ بشكؿ ميتقطع

)صالح، . السمكفاف مف ةقبطب غطىمي  ممكف غالؼ يضميابكرؽ صقيؿ المع، ك  ممكنةكىي  ،(ـس38

 .(42ص، 1996)اليكر، ك (516، ص3055

يتـ تكزيعيا مجانان  ، ( نسخة شيريان 5000) "كساـ"مجمة ييطبع مف  أنوكتجدر اإلشارة، إلى 

عمى جيات كمؤسسات محمٌية، أك عبر اإلىداء مف كزارة الثقافة، لكنيا ال تطرح في األسكاؽ 

 .(565، ص3055)صالح، األردنية. 
 

مجمة ثقافية شيرية مجانية، تصدر بانتظاـ عف إدارة العالقات العامة مجمة الشرطي الصغير:  -

، تيتـ بالقضايا المركرية كحماية األطفاؿ مف حكادث الطرؽ، 6996بمديرية األمف العاـ منذ عاـ 

)المكقع الرسمي لمديرية األمف العاـ عمى مف خالؿ ما تنشره مف مكاد كفقرات كقصص كقصائد. 

 .(23، جريدة الرأم األردنية، ص3005تمكز/يكليك  3ك)القبالكم،  (33/6/3051و بتاريخ: االنترنت، تـ استرجاع

 

لمديرية العامة لمدفاع ا عفمجمة ثقافية تكعكعية نصؼ سنكية، تصدر  مجمة أإلطفائي الصغير: -

إحدل صفحة،  (32انحي جصذر في ) "االطفائي الصغير"مجمة  . تمٌثؿ2011منذ عاـ  المدني

كتغرس في أذىانيـ مبادئ ، الجديدة لتكعية كتثقيؼ الناشئة كاألطفاؿ بعمؿ الدفاع المدنيالكسائؿ 
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رفع الحس الكقائي كمستكل الكعي لدل ىذه الشريحة المييمة في  بقصد ؛السالمة كتجنب األخطار

كعمى الجيات المعنية  ،عمى المؤسسات التعميمية في المممكةمجانان يتـ تكزيع المجمة  .الكطف

)المكقع الرسمي لممديرية العامة لمدفاع المدني عمى  .مة األطفاؿ، باعتبارىـ الشريحة األجدر بالرعايةبسال

 .(33/6/3051االنترنت، تـ استرجاعو بتاريخ: 

 
مجمة تصدر سنكيان عف مؤسسة نكر الحسيف بالتزامف مع انعقاد مؤتمر  مجمة األطفال العرب: -

، تتضمف الحكلية معمكمات حكؿ نشاطات كفعاليات األطفاؿ، خالؿ كؿ مؤتمر مف 1أطفاؿ العرب

مؤتمراتيـ، كما تشتمؿ عمى أكراؽ البحث الميقدمة كالندكات، التي تيقاـ عمى ىامش المؤتمر. 

 .(23، جريدة الرأم األردنية، ص3005تمكز/يكليك  3ك)القبالكم،  (61، ص 3052)الرماضنة، 

 

مف سف  كالفتياف ، مكٌجية لميخاطبة األطفاؿجتماعية تربكية ثقافية منكعةصحيفة ا صحيفة زىا: -

الثقافي لألطفاؿ( التابع ألمانة عٌماف الكبرل منذ  زىامركز )( سنة، تصدر عف 66 - 6)

خراجيا سيـ في تحريرىا كيي ، 3115عاـ العمؿ  أصكؿعمى  يـتدريب، تـ كالفتياف األطفاؿعدد مف كا 

، جريدة الغد 2005كانكف األكؿ/ديسمبر26 )الرشؽ، . ألسرة تحرير الصحيفةنكاة ليككنكا  ،الصحفي

 .(8األردنية، ص

                                                                 
1

ة العربي الذم عيقد في مة، إثر مؤتمر القمٌ عظٌ المي  بدأ مؤتمر األطفاؿ العرب بمبادرة مف جاللة الممكة نكر الحسيف  مؤتمر أطفال العرب: 
. كمنذ ذلؾ التاريخ، أصبح عقد ىذا المؤتمر، تقميدا سنكيان راسخان، يعكس في أنشطتو كفعالياتو حقيقة الركابط القكمية 1980عماف عاـ 

كالتكاصؿ كاالنفتاح عمى الثقافات العالمية. مؤتمر  كالثقافية كالتاريخية الميشتركة، التي تكحد بيف األطفاؿ العرب كأبناء أمة عربية كاحدة،
أطفاؿ العرب:  بدأ مؤتمر األطفاؿ العرب بمبادرة مف جاللة الممكة نكر الحسيف المعظمة، إثر مؤتمر القمة العربي الذم عيقد في عماف 

تو كفعالياتو حقيقة الركابط القكمية كالثقافية . كمنذ ذلؾ التاريخ، أصبح عقد ىذا المؤتمر، تقميدا سنكيان راسخان، يعكس في أنشط1980عاـ 
 كالتاريخية الميشتركة، التي تكحد بيف األطفاؿ العرب كأبناء أمة عربية كاحدة، كالتكاصؿ كاالنفتاح عمى الثقافات العالمية. 

سنة، بحيث يتألؼ الكفد المشارؾ  (16-14يجمع مؤتمر األطفاؿ العرب أطفاالن كشبابان مف مختمؼ الدكؿ العربية، تتراكح أعمارىـ ما بيف )
، بدأ المؤتمر باستضافة 2004مف أربعة أطفاؿ كمشرؼ، كتشارؾ الكفكد في برنامج ثقافي كفني كسياحي منكٌع لمدة أسبكع. كفي العاـ 

 (.9/7/2015أطفاؿ مف دكؿ أكركبية.  )المكقع الرسمي لكزارة الثقافة األردنية عمى االنترنت، تـ استرجاعو بتاريخ: 
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المؤسسات  ، كالتي يتـ تكزع أعدادىا مجانان عمىبصفحاتيا األربع كالعشريف "زىا"صحيفة 

ز مف الكعي الثقافي عزٌ تي  ( نسخة شيريان،3111في المممكة بكاقع ) كالمراكز المختصة بالطفكلة

ئـلألطفاؿ بأسمكب سمس كبناء  حيث  ،تسعى لتعزيز دكرىـ في بناء الميجتمع، كما فكرىـ كذىنيـ يالي

 ،كالتكنكلكجيا كالرياضة ،كالصحة ،كالبيئة ،عة مف األخبارتضـ الصحيفة بيف طياتيا صفحات متنكٌ 

 .(9، ص2011فبراير/شباط  22 )جريدة الدستكر األردنية،. ختمفةإضافة إلى منكعات مي 

الكطف العالـ ك قارنتو بكاقع نظيراتيا في كمي  ،طالع عمى كاقع مجالت األطفاؿ األردنيةاالبعد 

 عدد مف الحقائؽ، في مقدمتيا: لمباحثةالعربي، تكٌشؼ 

نشأتيا عالميان كعربيان؛ إذ إف أكؿ ظيكر قارنة ببداية مي  في األردف،مجالت األطفاؿ  . تأخٌر صدكر1

المندنية بيف  "The Lilliputian Magazine"لمجالت األطفاؿ في العالـ، جاء بصدكر مجمة 

ىذا  ، أكلى تجاربو في إصدار1870عاـ ، في حيف شيد الكطف العربي 1752) –1(751عامي 

 في القاىرة. "ركضة المدارس المصرية"النكع مف المجالت، بإصدار مجمة 

مقارنة بعدد  كضعؼ تكزيعيا، ة انتشارىاقمة عدد مجالت األطفاؿ الصادرة في األردف كمحدكديٌ . 2

  كحجـ تكزيعيا. ة كسعة انتشارىاالعربيٌ العالمٌية ك المجالت األطفاؿ 

ما زالت مجالت األطفاؿ في األردف ميتعٌثرة كغير مينتظمة الصدكر، رغـ كثرة عدد المجالت . 3

كتكٌقؼ ميعظميا؛ ربما ألنو لـ تتكافر ليا اإلمكانيات كالظركؼ كالدعـ  6976صدرت منذ عاـ  التي

 الميناسب الذم ييساعدىا عمى االستمرار.

في  تكافرىا الشركط كالمعايير المطمكب الصادرة في األردف،غمب مجالت األطفاؿ أ ستكؼً تلـ . 4

 حمؿ صفتي الديمكمة كالعمكمية.، كما أنيا لـ تمقركءةالك  ناجحةالطفاؿ األمجالت 
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ربما بسبب  ؛عنى بثقافة الطفؿ األردنيمجالت أطفاؿ تي  بنشرغياب اىتماـ القطاع الخاص . 5

 ، كبالتالي الخسائر المالية الميترٌتبة عمى إصدارىا.كضعؼ مردكدىا المادمتكمفتيا ارتفاع 

ألطفاؿ العربية التي انافسة غيرىا مف مجالت عمى مي ، ضعؼ قدرات مجالت األطفاؿ األردنية. 6

كمجمة  ،الككيتية "العربي الصغير"، كمجمة ةاإلماراتي "ماجد"المحمٌية، كمجمة تنتشر في األسكاؽ 

 كلكف ،باألسكاؽ باعيي  ال أردنية أطفاؿ مجالت مف حاليان  يصدر ماإف  إذ المصرية؛ "ميكي"

 الذم األمر ،كىيئات اجتماعية محمٌية تيعنى بالطفؿلمؤسسات  ككيدايا مجانان  نسخيا تكزيع ينحصر

األطفاؿ األردنييف، مف مجالت أطفاؿ تيحاكي ثقافتيـ  مف األكبر النصيب حرماف عميو ينطكم

لى سكء التكزيع مف جية، ك  كربما ييعزل ذلؾ إلىكخصكصية بيئتيـ األردنية،  قمة النسخ المطبكعة ا 

 مف جية أخرل.
 
 1»حاتم«مجمة 

دارة المؤسسة الصحفية ثقافية شيرية ميصكرة لكؿ البنات كالبنيف، كانت تصدر عف إمجمة 

، 6998. ظير العدد األكؿ منيا في الرابع عشر مف تشريف الثاني/نكفمبر عاـ «الرأم»األردنية 

ميتزامنان مع احتفاالت المممكة بعيد ميالد جاللة المغفكر لو الممؾ الحسيف بف طالؿ طيب اهلل ثراه، 

، «الرأم»الصادرة عف )النشرة اإلعالميٌة  .6998تشريف الثاني/نكفمبر 31تـ تكزيعو باألسكاؽ يـك يما ف

 .(50، ص3053حزيراف/يكنيك 3جريدة الرأم األردنية، ك) (33، ص2008
    
 

                                                                 
1

لالستئناس برأييا،  السيدة كريماف كيالي، »حاتـ «لمجمة األطفاؿ األردنيةالسابقة  تحريرالرئيسة تـ عرض ىذا المبحث بعد انجازه، عمى  
 كيالي ما كرد بو مف معمكمات، كأثنت عمى دقتو، كما أبدت إعجابيا بطريقة عرضو.كقد أيدت 
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 »حاتم«مجمة ىدف إصدار 

نما رسالة غايتيا خدمة الطفؿ بعيدان عف المردكد  »حاتـ«تأسست  كمجمة غير ربحية، كا 

كما كانت تيباع المادم، لذا كانت تيباع بسعر رمزم، ال يتجاكز ربع الكيمفة الحقيقة إلصدار المجمة، 

ييضاؼ إلى ذلؾ جيممة مف اليدايا  ألطفاؿ المحافظات كالمناطؽ النائية بأسعار اقؿ مف ذلؾ بكثير،

عادة  نت تكزعيا المجمة عمى قرائيا؛ بقصد اإلسياـ في نشر الكعي الثقافي كالمعرفي، كنشرالتي كا

 ،2006تشريف األكؿ/أكتكبر 23جبارة،  (.القراءة كالميطالعة الميفيدة بيف أكبر قطاع مف البنيف كالبنات

 . (32جريدة الرأم األردنية، ص
 

 »حاتم«شخصية بطل مجمة 

مجالت األطفاؿ، في خمؽ عالقة صداقة حميمة بيف المجمة في  أىمٌية دكر البطؿرغـ 

لـ يظير عمى صفحاتيا، إال بعد مركر عشر سنكات  »حاتـ« مجمة بطؿ ، إال أفكقرائيا الصغار

( الصادر 667ألكؿ مرة في العدد رقـ ) شخصية )حاتـ(عمى إصدار العدد األكؿ منيا؛ إذ ظيرت 

(؛ األمر عمي عمرك) األردني ريشة الفناف التشكيمي، بتكقيع مف 3118في كانكف األكؿ/ ديسمبر

 (.8)انظر ممحؽ رقـ  .ضعؼ كسكء التخطيط عند تأسيس المجمة الذم تيعزيو الدراسة إلى

كتجدر اإلشارة  ىنا، إلى أف ظيكر شخصية )حاتـ( في ىذا العدد، تزامف مع انطالقة أكلى 

، كالذم كاف (ييسافر في الحكاية الشعبية حاتـ) حمقات سيناريك جديد لألديبة سميحة خريس بعنكاف

 .ييمٌثؿ فيو دكر السندباد العصرم؛ لييعٌرؼ قراءه األطفاؿ بكطنيـ العربي الكبير
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 »حاتم«دورية صدور مجمة 

نصؼ شيرية ثـ  »حاتـ«منذ صدكر العدد األكؿ مف المجمة، إلى جعؿ  «الرأم»سعت إدارة 

لـ يحدث كىك ما  اإلمكانيات الفنية كالصحفية الالزمة، تحكيميا إلى أسبكعية، في حاؿ تكفرت ليا

 .(33، ص2008، «الرأم»الصادرة عف )النشرة اإلعالميٌة . أبدان 
 

 »حاتم«جميور مجمة 

( سنة، كما 66 – 6بشكؿ خاص إلى الفئة العيمرية التي تتراكح بيف ) »حاتـ«تكٌجيت 

حرصت عمى أف تككف المكاد المنشكرة فييا ميناسبة لكؿ الفئات العيمرية، مف حيث الثقافة العامة 

كالمعمكمات، كاكتشاؼ الميبدعيف كاستثمار طاقاتيـ اإلبداعية؛ لخدمة الثقافة المكٌجية لمفتياف 

 .(33، ص2008، «الرأم»الصادرة عف ة اإلعالميٌة )النشر كالفتيات. 
 

 «حاتم»مضمون مجمة 

عػػػػػددان مػػػػػف األبػػػػػكاب كالزكايػػػػا الثابتػػػػػة فػػػػػي كػػػػػؿ عػػػػػدد صػػػػػادر منيػػػػػا،  «حػػػػػاتـ»مجمػػػػػة تضػػػػٌمنت 

كالصػفحات اإلخباريػة التػي كػاف يكفرىػا كػادر المجمػة باالتصػاؿ الميباشػر بالمػدارس كالمراكػز الثقافيػػة 

ؽ الميتخصصػػة بالطفػػؿ، عبػػر بػػػاب ثابػػت اخػػذ اسػػـػ )سػػمة أخبػػار(، إضػػافة إلػػػى تحقيػػؽ شػػيرم يتعمٌػػػ

(، التػي كانػت تيجيػػب العيػادةالطفكلػػة، مػع تخصػيص صػفحة ثابتػة باسػـػ )بإحػدل القضػايا التػي تيـػ 

فييا طبيبة ميتخصصة عف أسئمة األطفاؿ الصحية، إلى جانب باب )كتاب أعجبني(، الذم كاف يتـ 

تمٌيػ زة، كزاكيػة )كػانكا صػغارا(، التػي كانػت فيو عرض كتاب لألطفاؿ، ييعمميـ اإلقباؿ عمػى القػراءة المي

)التقرير السػنكم الصػادر عػف مجمػس  .بدعيف كالمشاىير كالعمماء مف العرب كاألجانبتتعرض لطفكلة المي 

 .(15، ص2008، «الرأم»إدارة 
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كمػػا تضػػٌمنت المجمػػػة صػػفحات ثابتػػة مكٌجيػػػة لمبنػػات بعنػػكاف )بنػػػات .. بنػػات(، كانػػت تيعنػػػى 

تجنٌبػو مػػف  باىتمامػات البنػػات، كزاكيػة )أبػػيض كأسػكد(، يتعػػٌرؼ الطفػؿ مػػف خالليػا، عمػػى مػا ينبغػػي

سػػمككٌيات أك ميمارسػػات خاطئػػة، كزاكيػػة )كاحػػة اإليمػػػاف( الدينيػػة، كزاكيػػة )ألػػككك حػػاتـ(، التػػي كانػػػت 

تيجيب عف أسئمة كاستفسارات القراء األطفاؿ حكؿ المكضكعات الميختمفة، إضافة إلى زاكية )اضحؾ 

تعػػػد دة مػػػف قصػػػػص مػػػع حػػػاتـ(، كمسػػػػابقة العػػػدد بعنػػػكاف )أكمػػػػؿ القصػػػة(، كقصػػػص كسػػػػيناريكىات مي

العرب، كقصة مف األدب العالمي، كقصص ميعاصرة، كقصص الحيكانات، إلى جانب مكاد التسالي 

 كاأللعاب المنكعة، كاإلعالنات.

مػػف ناحيػػة أخػػرل، كانػػت المجمػػة تتقصػػد نشػػر المكضػػكعات الميتعمقػػة باألحػػداث كالمنياسػػبات، 

نيػػا، مثػػؿ: اليػػـك العػػػالمي م عػػدد مػػع أم  اإلنسػػانية، أك الكطنيػػة، أك الدينيػػة، حينمػػا يتػػزامف صػػػدكر ال

، كعيػد االسػتقالؿ، الكرامػة لمطفكلة، مؤتمر األطفاؿ العرب، كالميناسػبات الكطنيػة كالتاريخيػة كمعركػة

كشػػػير رمضػػػاف، كعيػػػد األضػػػحى، كعيػػػد األـ، كالعطمػػػة الصػػػيفية، كبدايػػػة الفصػػػؿ الدراسػػػي الجديػػػد، 

ناسػػبات كاألحػػداث، التػػي كانػػت عمػػى صػػفحات العػػدد، مػػف خػػالؿ القصػػػص  رةحاضػػ كغيرىػػا مػػف المي

 كالقصائد كالمكاد المنكعة؛ لتككف مف ضمف دائرة اىتمامات الطفؿ، كتظؿ راسخة في ذاكرتو.
 

 «حاتم»شكل مجمة 

ما لـ يتكٌفر لسكاىا مف مجالت األطفاؿ األردنية؛ إذ كانت تصدر عف « حاتـ»تكٌفر لمجمة 

 «الرأم»حرصت إدارة مؤسسة صحفية عريقة، ليا ككادرىا الفنية المؤىمة في مجاؿ الطباعة؛ لذا 

 ، بشكؿ أنيؽ مف حيث اإلخراج الفني كنكعٌية الكرؽ كالطباعة.»حاتـ«عمى إصدار 

( صفحة ميمكنة، عمػى كرؽ جيػد غيػر المػع، مػف القطػع 48بداياتيا في )في « حاتـ»صدرت 

 سـ(، ازدانت بالصكر إلى جانب الرسكمات. 28×21)
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بحمتيػػػػا الجديػػػدة؛ إذ بػػػػدأت تيطبػػػع عمػػػػى كرؽ « حػػػاتـ»، ظيػػػػرت 2008كفػػػي منتصػػػػؼ عػػػاـ  

ع ، كتحديػدان مػ2012كفػي أكاخػر عػاـ  ( صػفحة.48( صػفحة بػدالن مػف )64مصقكؿ كالمع، بكاقػع )

(؛ ربمػػػػا لغايػػػات تػػػكفير كيمفػػػػة 24×17(، تحكلػػػت المجمػػػة إلػػػػى القطػػػع )163صػػػدكر العػػػدد رقػػػـػ ) سػػـػ

 اإلصدار.
 

 «حاتم»توزيع مجمة 

 – 3115تمٌكنت بيف عامي )« حاتـ»ذكر منير اليكر رئيس التحرير األسبؽ  لممجمة، أف 

حيث كصمت إلى (، مف الكصكؿ إلى قطاع كاسع مف األطفاؿ في المممكة كالكطف العربي، 3116

( مدرسة مف مدارس المممكة، ما بيف حككمية كخاصة كمدارس ككالة الغكث، بنسبة تكزيع  3163)

( 80 - 60كأضاؼ أف المجمة كانت تتمقى في تمؾ الفترة، ما بيف ). ( ألؼ نسخة شيريان 65بمغت )

الكصكؿ إلى  ةالمجم استطاعت، كما األطفاؿ كآرائيـ كاقتراحاتيـ إسياماترسالة يكميان، تحمؿ 

( آالؼ نسخة شيريان، كبذلؾ ارتفع حجـ تكزيعيا إلى 61( دكلة عربية بحكالي )63أسكاؽ )

( 61 – 8( ألؼ نسخة شيريان، إال أف نسب التكزيع ىذه تقمصت فيما بعد لتككف بيف )35111)

 ك)كيالي، (23ة، صجريدة الرأم األردني ،2006تشريف األكؿ/أكتكبر 23)نقالن عف جبارة،  آالؼ نسخة شيريان.

 .، اتصاؿ ىاتفي(2015مكز/يكليكت 4

مف جانبيا أشارت بثينة جدعكف الميحررة السابقة في المجمة، إلى أف أبرز التحديات التي 

، تمثٌمت بعممية تكزيعيا، خاصة كأف الشركات المسؤكلة عف التكزيع في المممكة، «حاتـ»كاجيت 

ظمت قاصرة عف الكصكؿ إلى المستكل المطمكب بإيصاؿ المجمة إلى قرائيا األطفاؿ؛ إذ إف الشركة 

لمجالت أخرل مف الخارج، ذاتيا لتي كاف ميناط بيا مييٌمة تكزيع المجمة، كالتي كانت تيقٌدـ الخدمة ا
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؛ ذلؾ ألف ربحيا مف تمؾ «حاتـ»كانت تبذؿ مجيكدان أكبر في تكزيع المجالت األخرل عمى حساب 

 (.539ص – 531، ص 3055 )جدعكف،«. حاتـ»المجالت كاف أعمى مف ربحيا مف مجمة 

في جمستو التي عيقدت قرر « الرأم»، إال أف مجمس إدارة «حاتـ» نجاح مجمةمف  الرغـبك 

( ىك آخر أعدادىا 168، التكٌقؼ عف إصدار المجمة، ليككف العدد رقـ )2013منتصؼ أيار 

 (.61)كممحؽ رقـ  (9)انظر ممحؽ رقـ . الصادرة
 

 »حاتم«نشاطات مجمة 

عف مثيالتيا مف المجالت المكٌجية لألطفاؿ عربيان  »حاتـ «أىـ ما كاف ييميز مجمة لعؿٌ 

تعقد كرشات صحفية لألطفاؿ في  عمى مستكل األردف كالكطف العربي،أكؿ مجمة  تيعدٌ كمحميان، أنيا 

كانكف  52)السكاعير، المدارس، في محاكلة جادة منيا لتكفير مالكات صحفية تنمك منذ الصغر. 

 .(23نية، ص، جريدة الرأم األرد3052الثاني/يناير

كريماف كيالي، بعقد كرشة تدريبية في  السيدة تبعان لذلؾ، قامت رئيسة التحرير السابقة لممجمة

؛ لتدريب عشريف طفالن مف مدارس ميختمفة في المدينة، 3163مدينة العقبة، في كانكف الثاني/يناير 

 61أعمارىـ بيف )، تكزعكا بيف طالب كطالبات تراكحت SOSإلى جانب أطفاؿ مف قرية األطفاؿ 

)المرجع  تعميميـ مبادلء كتابة الخبر كالتحقيؽ كالحكار كمياـ المندكب الصحفي.( سنة، تـ 66 -

 .(8/7/2015تـ استرجاعو بتاريخ: ك)المكقع الرسمي لكزارة الثقافة األردنية عمى االنترنت،  ،السابؽ نفسو(

الثقافية كالميسابقات التي كانت تينفذىا ز مف ميشاركة األطفاؿ في المجمة، األنشطة كمما عزٌ 

إدارة المجمة ميدانيان؛ إذ كاف لممجمة برنامج أسبكعي يتضٌمف زيارة مدرستيف أسبكعيان، كاحدة في 

ات التربية العاصمة كاألخرل في إحدل الميحافظات، ضمف برنامج ثقافي بالتعاكف مع ميديريٌ 

قصصية كميسابقات، إضافة إلى معارض لألعداد  كالتعميـ، اشتمؿ عمى ندكات كميحاضرات كقراءات
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تشريف  23)نقالن عف جبارة ،  السابقة، حيث كانت تيباع لألطفاؿ بسعر اقؿ مف السعر الميعمف.

 .(23جريدة الرأم األردنية، ص ،2006األكؿ/أكتكبر
 

 »حاتم«إصدارات أخرى لمجمة 

حاتـ(. كرغـ أف التكٌجو كاف تجربة إصدار سمسمة )كتاب  3161عاـ  »حاتـ«مجمة خاضت 

تتكالى المجمة إصداراتيا مف ىذه السمسمة بمعدؿ كتاب كؿ نصؼ سنة، إال أف السمسمة تكٌقفت  أف

أيار/مايك  53)السكاعير، . وحكايات أخرى من تراث الشعوب  سمة العنببعد صدكر كتابيا األكؿ 

 .، اتصاؿ ىاتفي(2015تمكز/يكليك4ك)كيالي،  (19، جريدة الرأم األردنية ص3050

تضٌمف الكتاب مجمكعة ميختارة مف الحكايات اليادفة، التي تنتمي إلى فمكمكر شعكب عالمية 

عة، تعكس قيمان نبيمة، كتؤٌشر إلى تجارب إنسانية فريدة كميمة. جاءت ميختمفة كحضارات ميتنكٌ 

غة العربية، أحداثيا ميصكرة الحكايات عمى شكؿ نصكص ميترجمة مف لغاتيا األصمية إلى الم

نيساف/أبريؿ  27( ك)جريدة الرأم األردنية،531ص – 533، ص3055)جدعكف، برسكمات فنية ميعٌبرة. 

 .(50، ص2010
 

 »حاتم«الموقع االلكتروني لمجمة 

مكقعيا اإللكتركني المينفصؿ؛ إذ كاف مكقع  2010أيار/مايك 16يـك  »حاتـ«أطمقت مجمة 

 53)عصفكر،  .»الرأم«المجمة في السابؽ، ميتاحان عف طريؽ رابط عمى مكقع صحيفة 

 .(50، جريدة الغد األردنية، ص ج3050أيار/مايك

بأنو كاف ييتيح لمطفؿ تصٌفح المجمة بالكامؿ الكتركنيان، ككأنو يقرأ كتابان  »حاتـ«تمٌيز مكقع 

بطريقة ميريحة، إلى جانب اإلطالع عمى األرشيؼ كألبـك الصكر، فضالن عف احتكائو عمى عدد 
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كاف المكقع يكفر فرصان لمحكار كااللتقاء ، كما األلعاب، صيممت خصيصان لتيراعي األعمار الميختمفة

. كما تضٌمف معمكمات إسياماتيـاؿ أنفسيـ، كتكاصميـ كذلؾ مع إدارة المجمة كتقديـ بيف األطف

ألنشطة كالميناسبات الكطنية كالعالمية، كرصد األحداث خاصة باسياحية عف األردف، كرزنامة 

كرابطان لممكاقع االلكتركنية الشييرة الميخصصة لألطفاؿ، إضافة إلى شريط  الخاصة بالطفكلة،

)المرجع السابؽ ٌقدـ آخر األخبار العالمية التي تيعنى بالطفكلة، فضالن عف نشره لإلعالنات. ميتحرؾ، يي 

 .نفسو(

أطمقت مف خالؿ مكقعيا االلكتركني، لعبة خاصة  »حاتـ«مجمة  ، أفكمف الجدير ذكره

بالمجمة اسميا )حاتـ في عٌماف(، بطميا شخصية )حاتـ(، ذلؾ الفتى الذم يقـك بتكزيع المجمة في 

شكارع المدينة، متجاكزان العقبات كالعراقيؿ؛ بيدؼ تعريؼ الطفؿ عمى شكارع كمعالـ العاصمة 

ة لممكاف، إضافة معبة كانت تيقٌدـ لمطفؿ معرفة بصريٌ عٌماف، مف خالؿ المعب كتحصيؿ النقاط، فال

يجاد الحمكؿ.    .(178، ص2011)جدعكف، إلى الجانب الترفييي، كالتحدم كالسرعة كا 

المكقع االلكتركني لمجمة بيا كؿ ىذه الميميزات التفاعمية التي كاف يتمتع  كعمى الرغـ مف

، إضافة إلى حذؼ بإغالقو فكر إيقافيا لممجمة خاطئان  اتخذت قراران  »الرأم«إال أف إدارة  ،»حاتـ«

 أرشيؼ نسخة المجمة االلكتركنية مف الشبكة العنكبكتية. 

 

 

 

 

 



99 

 

 المبحث الثالث: الدراسات السابقة

 أواًل: الدراسات العربية

 :ع االىتماـ البحثي العربي في مجاؿ دراسة مجالت األطفاؿ عمى عدة محاكر رئيسة، منياتكزٌ 

الجكانب التاريخية الميتصمة بنشأة كتطكر ىذه المجالت في بعض األقطار العربية، مثؿ: 

ى ، في حيف غطٌ 2(1985) أحمد محمد فضؿ اهلل، كدراسة 1(1978)دراسة ىادم نعماف الييتي 

ة المحكر الثاني الجكانب الفنية الخاصة بإنتاج ىذا النكع مف المجالت، كالنكاحي التحريريٌ 

، 4(1999، كدراسة إيناس محمكد حامد )3(1989ة، مثؿ: دراسة ثركت فتحي كامؿ )كاإلخراجيٌ 

بينما اىتـ المحكر الثالث برصد كتحميؿ األدكار التربكية كاالجتماعية التي تؤدييا ىذه المجالت، 

 ماجد، كدراسة 6(2002)، كدراسة بيجت بف محمكد جنيد 5(1999مثؿ: دراسة طارؽ البكرم )

فيما اىتـ المحكر الرابع بأدب األطفاؿ الميقٌدـ في ىذا النكع مف المجالت مثؿ  ، 7(2011ترباف )

ا دراستنا، فإنيا تنتمي إلى مجمكعة الدراسات العربية، . أمٌ 8(2012دراسة آمنة حسيف الرماضنة )

 برصد المعمكمات كالقيـ الميتضٌمنة في مجالت األطفاؿ، كمف أىـ ىذه الدراسات: اىتٌمتالتي 
                                                                 

 )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة القاىرة."، في العراق نشأتيا وتطورىاصحافة األطفال (. "1978الييتي، ىادم نعماف، ) 1
، )رسالة ماجستير "1981إلي  1974صحافة األطفال في السودان نشأتيا وتطورىا في الفترة من "(. 1985فضؿ اهلل، أحمد محمد، ) 2

 القاىرة، مصر.                  ،غير منشكرة(، جامعة القاىرة
)رسالة "، 1987فنون الكتابة في مجالت األطفال: دراسة تطبيقية لمجمتي سمير وميكي عام "(. 1989، )ت فتحيكامؿ، ثرك  3

 ماجستير غير منشكرة(، جامعة عيف شمس، القاىرة، مصر.
تحميمية أثر تكنولوجيا الطباعة الطباعة الحديثة في إخراج مجالت األطفال في مصر: دراسة "(. 1999، )حامد، إيناس محمكد 4

 )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة عيف شمس، القاىرة، مصر. "،وميدانية
"، )أطركحة دكتكراه غير منشكرة(، مجالت األطفال في الكويت ودورىا في بناء شخصية الطفل المسمم(، "1999البكرم، طارؽ محمد، ) 5

 جامعة اإلماـ األكزاعي، بيركت، لبناف.
"، )أطركحة : دراسة تحميمية مقارنةالدور التربوي لمجالت األطفال بدول مجمس التعاون الخميجي"(. 2002جنيد، بيجت بف محمكد، ) 6

 المدينة المنكرة، السعكدية.، دكتكراه غير منشكرة(، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية
 مجمة "،  ومشاركتو: دراسة تحميمية مقارنة الفمسطيني الطفل انتفاع حق تدعيم في األطفال مجالت دور" (.2011ترباف، ماجد، ) 7

 .1642-1605، ص6، ع.25مج. ،ة(اإلنساني العموم) لألبحاث النجاح جامعة
 جامعة القاىرة، القاىرة، مصر.)أطركحة دكتكراه غير منشكرة(، ، "األدب في مجالت األطفال في األردن"الرماضنة، آمنة حسيف،  8
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دراسة موجزة حول صحافة األطفال ودور "(. بعنوان 1978ة النجار، والفحماوي، )دراس -1

 ."مجمة سامر في ىذا المجال

 "سامر"مجمة  العدد األكؿ مفناسبة مركر عاـ عمى إصدار بمي  ،ىذه الدراسةتـ إعداد  

 "سامر"كمجمة " بشكؿ عاـ، رغبات كعادات القراء الصغار لمجالتيـ عمىؼ لتعرٌ ا بيدؼ؛ ردنيةاأل

لمجمة، كمعرفة الخطكات الالـز اتخاذىا ىذه اقياس مدل نجاح كبالتالي  ،عمى كجو الخصكص

مٌكنيا مف تحقيؽ أىدافيا كغاياتيا الكطنية كالثقافية. تـ تطبيؽ الدراسة الميدانية عمى بما يي  يا،لتحسين

مدينة عماف،  ختمفة مف( مفردة مف أطفاؿ أردنييف مف مناطؽ مي 152عٌينة عشكائية قكاميا )

 الدراسة:ىذه النتائج التي أسفرت عنيا  أىـ ( سنة. كمف15 – 8أعمارىـ بيف ) تراكحت

 فضمة لدل األطفاؿ.مكضكعات المجمة المي  بيف المرتبة األكلىفي  (قصة العدد) حٌمت. 1

بصدكر المجمة أسبكعيان بدالن مف شيرية، ضمف  ،. جاء اقتراح أغمب أفراد العٌينة مف األطفاؿ2

 لغايات تحسيف المجمة.  قرائيا األطفاؿ،دمة مف أفراد العٌينة مف قٌ قائمة االقتراحات المي 

ككنيا دراسة استطالعية آلراء األطفاؿ في ، دراستناكالفحماكم عف  دراسة النجارتختمؼ 

تناكؿ  كتتفؽ الدراستاف في .راسة تحميميةدىي  دراستنا في حيف أفحكؿ المجمة مكضكع الدراسة، 

 شكؿطبيعة عمى ؼ بالتعرٌ  ة. تـ االستفادة مف ىذه الدراسة،مجمة أطفاؿ محمٌية كاحدكؿ منيما 

 ،محؿ التحميؿالمجمة  بشكؿ كمضمكفمجالت األطفاؿ األردنية في بداياتيا، كمقارنتيا  مكفمضك 

 .ذا المجاؿمارسة األردنية في ىمدل تطكر المي  كبالتالي قياس
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دور مجالت األطفال في تنمية القيم االجتماعية لدى "بعنوان  .(1983) ،دراسة السندوبي -2

 -1974 دراسة مقارنة وتطبيقية لمجمتي )سمير وميكي( في الفترة من :األطفال المصريين

1979".  

االجتماعية  القيـكتطكر ؼ عمى دكر مجالت األطفاؿ في تنمية لتعرٌ إلى االدراسة ىذه  سعت

تؤدم دكرىا في ، لمجمة أطفاؿ مصرية ميناسبة ؿ إلى صيغةك الكص بيدؼ في مصر؛األطفاؿ  لدل

 "ميكي"المصرية ك "سمير". كتحدد ميجتمع الدراسة في مجمتي المصرم خدمة قضايا الميجتمع

 ـالقيلمكشؼ عف  ؛السندكبي أسمكب تحميؿ المضمكف كلتحقيؽ ىذا اليدؼ، استخدمت .ترجمةالمي 

لمكقكؼ عمى مدل التكافؽ  ؛المنيج الكصفي المقارف ، كما استخدمتفي كؿ مجمة الميتضٌمنة

ف، في ميعالجتيما الصحفية لمقيـ االجتماعية التي تطرحيا كالن منيما. كاالختالؼ بيف المجمتي

 : يامن ،نتائجال إلى عدد مفالدراسة  خمصت ىذهك 

، في حيف غمب "سمير"مجمة مة في قدٌ يف المي . غمب المضمكف االجتماعي عمى أنكاع المضام1

 تاله المضمكف االجتماعي في المجمة ذاتيا. ،"ميكي"في مجمة  ـقدٌ المي المضمكف الترفييي 

 غمب الطابع القصصي المصكر عمى مضمكف المجمتيف.. 2

، مثؿ: )حب اآلخريف، كحب الكطف، القيـ االجتماعية االيجابيةمجمكعة ف بنشر ا. اىتٌمت المجمت3

، كالعمؿ كاإلنتاج، كاألمانة،  كالعدالة(. فيما أىممت المجمتاف بعض القيـ اإليجابية، مثؿ: الكـر

 كالنظافة، كالصبر(. 

كاألحاجي سابقات . كفقت المجمتاف في محاكلة تنمية القدرات العقمية لمطفؿ مف خالؿ المي 4

  .كاأللغاز

 ."سمير"عنيا في مجمة  "ميكي". ارتفاع نسبة االىتماـ بإبراز البطكالت الجماعية في مجمة 5
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 الميتضٌمنة القيـ االجتماعية بيدؼ مقارنة، مصريتيف السندكبي عمى مجمتيف دراسةتـ تطبيؽ 

المعمكمات كالقيـ  ؛ بيدؼ رصدكاحدةأطفاؿ أردنية  عمى مجمةدراستنا  تـ تطبيؽفي حيف فييما، 

ة أدا يكى ،في تجميع البيانات ة نفسياعمى األداباعتمادىما  كتتشابو الدراستاف ييا،فميتضٌمنة ال

 الخاصةفي تحديد فئات التحميؿ ىذه الدراسة، مف  كأمكف االستفادة (.تحميؿ المضمكف)صحيفة 

 غراض دراستنا.خدـ أي ،حدد ككاضحكفؽ أسمكب مي  ،ستخرجةتحميؿ البيانات المي في ك ، بالقيـ
 

الصادرة عن الييئة العامة مجالت األطفال " بعنوان(. 1986عمي، ورزق، ) دراسة -3

  ."لالستعالمات ودورىا في إمداد الطفل بالمعمومات والقيم الُمتضّمنة

استيدفت ىذه الدراسة تقكيـ مجالت األطفاؿ الصادرة عف الييئة العامة لالستعالمات في 

مصر، مف خالؿ تحميؿ الشكؿ كالمضمكف الميستخدـ بيا؛ لغايات تحديد دكر ىذه المجالت في 

( عدد مف مجالت 33إمداد الطفؿ المصرم بالمعمكمات كالقيـ. كتككنت عٌينة الدراسة مف )

كمف أىـ النتائج التي خمصت ليا ىذه لتي تيصدرىا الييئة العامة لالستعالمات. كقصص األطفاؿ، ا

 الدراسة:

، عمى إمداد الطفؿ مجالت األطفاؿ الصادرة عف الييئة العامة لالستعالمات. تكزع اىتماـ 1

، فيما بالمعمكمات في المرتبة األكلى، تالىا تنمية القيـ كالسمككٌيات المرغكب فييا في المرتبة الثانية

 حٌؿ ىدؼ التسمية كالترفية في مرتبة متأخرة في سمـ اىتمامات ىذه المجالت. 

مجالت األطفاؿ الصادرة عف الييئة العامة لالستعالمات، بإبراز الشخصيات المؤثرة في . اىتٌمت 2

 حياتنا، مع التركيز بكجو خاص عمى الشخصيات المصرية.

إذ بحثت الدراستاف في المعمكمات كالقيـ  بدراستنا؛ كثيقة صمة ذات دراسة عمي كرزؽ تيعدٌ ك 

كلكف الميتضٌمنة في مجالت األطفاؿ، مف خالؿ االعتماد عمى أسمكب تحميؿ الشكؿ كالمضمكف. 
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الدراستاف تختمفاف مف حيث ميجتمع كؿ منيما؛ إذ تـ تطبيؽ دراستنا عمى مجمة أطفاؿ أردنية 

مف مجالت كقصص األطفاؿ الصادرة في دد كاحدة، في حيف تـ تطبيؽ ىذه الدراسة، عمى ع

كفي  ،(صحيفة التحميؿ) دراستناأداة  كبناء تصميـمصر. أمكف االستفادة مف ىذه الدراسة، في 

 الميناسبة ألغراضيا.فئات التحميؿ كحدات ك تحديد 
 

في إمداد الطفل المصري مجالت األطفال  دور" بعنوان(. 1988فيمي، ) دراسة -4

  ."تحميمية ميدانية دراسةبالمعمومات: 

الكشؼ عف أىمٌية مجالت األطفاؿ لدل الطفؿ المصرم، ميقارنة مع الدراسة ىذه  استيدفت

كسائؿ اإلعالـ كالتثقيؼ األخرل التي يتعرض ليا، كما سعت أيضان إلى تحديد خصائص مجالت 

ات الطفؿ األطفاؿ في مصر، كبياف كظائفيا كمدل مالئمة المعمكمات الميقٌدمة فييا، الىتمام

المصريتيف،  "سمير"ك "ميكي"مجمتي المصرم كاحتياجاتو. تحدد ميجتمع ىذه الدراسة في 

؛ تمٌثؿ في سحب عٌينة عشكائية بسيطة، مف األعداد الصادرة اإلماراتية "ماجد"مجمة باإلضافة إلى 

 ( عددان؛ لغايات تحميؿ مضامينيا.156بمغت ) 1984عف المجالت الثالث عاـ 

تـ تطبيقيا فقد التي أجرتيا فيمي عمى األطفاؿ المصرييف، دراسة الميدانية يتعٌمؽ بالفيما  أٌما

( 12 –9مف المرحمة العمرية )( طفالن كطفمة 360قكاميا ) ،تعددة المراحؿمي عمى عٌينة عشكائية 

سنة؛ لقياس رأم األطفاؿ في ما تيقٌدمو ليـ مجالتيـ. كبذلؾ تككف فيمي قد استخدمت أداتي تحميؿ 

، مف النتائجالمضمكف كاالستبانة لجمع بيانات دراستيا، التي تكصمت مف خالليا إلى عدد مف 

 أىميا:

كالتعميـ،  ،التثقيؼك  ،اإلعالـ :ؿ فيتتمثٌ  لألطفاؿ، عدة كظائؼ أساسيةب مجالت األطفاؿ. تقـك 1

 .التسميةك  ،كالتنشئة االجتماعية
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مؼ كسائؿ اإلعالـ كالتثقيؼ التي يتعرض ليا . تحتؿ مجالت األطفاؿ مكقعان متكسطان بيف ميخت2

 األطفاؿ.

المعمكمات  . أسيمت المجالت الثالث في إمداد األطفاؿ بالعديد مف المعمكمات، جاء في ميقدمتيا3

  كالجغرافية. ،الدينية، ك التاريخيةك العممية، 

أسيمت المجالت الثالث في زيادة إدراؾ الطفؿ المصرم لكاقعو كلمعالـ المحيط بو بنسبة . 4

  %(.52أسيمت في تقديـ المكضكعات التي تحتكم عمى القيـ اإليجابية بنسبة ) فيما%(، 22)

كتختمؼ دراسة فيمي عف دراستنا، ككنيا اقتيًصرت عمى قياس دكر مجالت األطفاؿ، في 

كمات، في حيف اىتٌمت دراستنا بقياس دكر المجمة محؿ التحميؿ، في تقديـ إمداد الطفؿ بالمعم

 ةالمعمكمات كالقيـ إلى الطفؿ القارئ، كما تختمؼ الدراستاف مف حيث أسمكب سحب العٌينة التحميمي

لكؿ منيما؛ إذ اعتمدت دراسة فيمي عمى سحب عٌينة عشكائية بسيطة مف األعداد الصادرة عف 

، في حيف اعتمدت دراستنا 1984مكٌجية لألطفاؿ خالؿ عاـ كاحد ىك عاـ ثالث مجالت عربية 

تيمٌثؿ  عددان،( 12الشير الصناعي قكاميا )أسمكب صناعية( بتطبيؽ  –)عمدٌية عمى سحب عٌينة 

 كلغاية تكٌقفيا 6998، منذ صدكرىا عاـ «حاتـ» األردنية األطفاؿ مجمةالصادرة مف  عداداأل جميع

 .2013عاـ 

الدراستاف في استخداميما ألسمكب تحميؿ المضمكف لدراسة محتكل مجالت األطفاؿ، كتتشابو 

كمعرفة خصائصيا، كبياف أىمٌيتيا كدكرىا البنائي إزاء الطفؿ، كىك ما تـ االستفادة منو مف ىذه 

 الدراسة السابقة.
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تطبيقية  في تبسيط العموم: دراسةمجالت األطفال  دور" بعنوان(. 1991عامر، ) دراسة -5

 ."عمى مجمة سمير

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعٌرؼ عمى المكضكعات العممية، كعمى األساليب كاألشكاؿ  

، كما ىدفت إلى قياس "سمير"الصحفية، التي تيقٌدـ مف خالليا المكضكعات العممية في مجمة 

الميستيدؼ، كذلؾ مدل قدرة مجالت األطفاؿ، عمى اختيار المكضكعات العممية الميالئمة لجميكرىا 

المصرية. ككشفت الدراسة  "سمير"بتطبيؽ أسمكب تحميؿ المضمكف عمى عٌينة مف أعداد مجمة 

 عف عدد مف النتائج، مف أبرزىا:

. تستخدـ مجمة سمير المصيطمحات العممية الميبٌسطة لتقديـ معمكمات سريعة االستيعاب كالفيـ، 1

 صطمحات، التي قد يصعب عمى الطفؿ فيميا.إال أنيا أحيانان ال تيقٌدـ شرحان لبعض المي 

 . تيتـ مجمة سمير، بتقديـ المعمكمة العممية، مف خالؿ قصص الخياؿ العممي.2

 . تعتمد المجمة عمى الصكر كاألشكاؿ في تقديـ المعمكمة.3

تتفؽ الدراستاف في تناكليما لممعمكمات الميقٌدمة في مجالت األطفاؿ، كذلؾ مف حيث نكع 

الميقٌدمة، كالشكؿ الذم قيٌدمت فيو ىذه المعمكمات عمى صفحات المجمتيف محؿ المعمكمات 

الدراستيف، إال أف دراستنا تتناكؿ مختمؼ أنكاع المعمكمات الميتضٌمنة في المجمة مدار البحث، 

كالمعمكمات االجتماعية، كالصحية، كالعممية، كالدينية، كالرياضية، كالترفييية، كغيرىا مف 

ي حيف اىتٌمت دراسة عامر بالمعمكمات العممية فقط. تـ االستفادة مف ىذه الدراسة، المعمكمات، ف

 أىـ المراجع العربية كاألجنبية ذات الصمة الميباشرة بمكضكع دراستنا. عمىؼ التعرٌ ب
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تأثير الواقع الثقافي عمى بناء القيم التربوية في صحافة "(. بعنوان 1997دراسة عمي، ) -6

  ."تحليلية مقارنة لعيّنة من مجالت األطفال في مصر والسعودية : دراسةاألطفال

 "باسـ"ك انمصزية "عالء الديف"ىدفت ىذه الدراسة إلى كصؼ كتحميؿ ما تنشره مجمتا 

السعكدية، مف مضاميف مكٌجية لمطفؿ، كعالقة تمؾ المضاميف بالكاقع الثقافي لمميجتمعيف. اعتمد 

عمي في دراستو عمى منيج المسح اإلعالمي كعمى المنيج المقارف، لمميقارنة بيف ترتيب السمـ 

ف. القيمي في المجمتيف مكضكع الدراسة، باستخداـ أداة تحميؿ المضمكف لتحميؿ محتكل المجمتي

 كتكصمت ىذه الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا:

. اتفقت المجمتاف عمى ترتيب السمـ القيمي ذاتو، باعتبارىما تصدراف في ميجتمعيف عربييف، 1

يتشابو النسؽ القيمي فييما إلى حد كبير. كجاء الترتيب السمـ القيمي في المجمتيف عمى النحك 

 تماعية، القيـ السياسية، القيـ الجمالية، القيـ االقتصادية.اآلتي: القيـ الدينية، القيـ االج

الفنكف الصحفية الميختمفة في تقديـ القيـ التربكية لألطفاؿ، في  "عالء الديف". استخدمت مجمة 2

 مف الفنكف الصحفية سكل فف المقاؿ، ثـ بريد القراء. "باسـ"حيف لـ تستخدـ مجمة 

في ميقدمة الفنكف األدبية، التي استخدمتيا المجمتيف في تقديـ . جاءت القصة الميدٌعمة بالصكرة 3

 القيـ التربكية لألطفاؿ، تمتيا المسمسالت الميصكرة، ثـ الشعر.

االجتماعية األخرل في كمتا  ر. ظير الدكر االجتماعي )الطفؿ( أكثر مف غيره مف األدكا4

 المجمتيف. 

 نصؼ صفحة في المجمتيف.. عيرضت أغمب القيـ التربكية في مساحة أقؿ مف 5
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في اعتمادىما عمى أسمكب تحميؿ المضمكف؛ لرصد القيـ الميتضٌمنة في  الدراستاف تتشابو

مجالت األطفاؿ محؿ الدراستيف، إال أف دراستنا اىتٌمت أيضان برصد المعمكمات الميقٌدمة في المجمة 

 مكضكع الدراسة، إلى جانب اىتماميا برصد القيـ الميتضٌمنة فييا. 

مف ناحية ثانية، اىتٌمت دراسة عمي بمقارنة القيـ الميتضٌمنة في مجمتيف تصدراف في بيئتيف 

عربيتيف ميختمفتيف، ىما مصر كالسعكدية، في حيف تناكلت دراستنا المضاميف الميقٌدمة في مجمة 

، كفي أطفاؿ محمٌية. تـ االستفادة مف ىذه الدراسة، في تحديد فئات التحميؿ الخاصة بتصنيؼ القيـ

 أسمكب استخراج النتائج كتفسيرىا.
 

المعمومات العممية والتكنولوجية في مجالت األطفال " بعنوان(. 1999البحيري، ) دراسة -7

 ."دراسة تحميمية لمجمتي سمير وعالء الدين :المصرية

 الميتضٌمنة عمى المعمكمات العممية كالتكنكلكجيةالتعٌرؼ إلى ، ىذه الدراسة الكصفية ىدفت 

 منيج المسح لجمع البيانات؛ إذ ، باستخداـيتيف لألطفاؿالمكجٌ  "عالء الديف"ك "سمير"مجمتي  في

خالؿ الفترة مف حزيراف/يكنيك  جميع األعداد الصادرة عف المجمتيف، مضاميف ؿتحميقامت البحيرم ب

 الدراسةىذه كتكصمت ان مف كؿ مجمة. ( عدد17)، بكاقع 1998حتى آخر أيمكؿ/سبتمبر  1998

 في ميقدمتيا: ،إلى مجمكعة مف النتائج

 %(.14.2بنسبة ) . جاء المضمكف العممي في الترتيب الثاني بعد المضمكف الترفييي1

نجازات العمماء العرب كالمصرييف، بؿ ركزت اال "سمير". لـ تراع مجمة 2 ىتماـ بنشر أعماؿ كا 

فمـ تنشر أم أعماؿ أك إنجازات  "لديفعالء ا"مجمة  أٌماجانب. عمى أعماؿ كتجارب العمماء األ

 أك أجانب.عربان  كانكاأ ،لمعمماء
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العممية تختمؼ دراسة البحيرم عف دراستنا، ككنيا اقتيًصرت عمى دراسة كتحميؿ المعمكمات 

الميقٌدمة في مجالت األطفاؿ، في حيف اىتٌمت دراستنا بتحميؿ القيـ كالمعمكمات الميقٌدمة كالتكنكلكجية 

الميعتمدة في كؿ منيما؛  ةأنكاعيا، كما تختمؼ الدراستاف مف حيث نكع العٌينة التحميميعمى مختمؼ 

إذ اعتمدت البحيرم عمى أسمكب الحصر الشامؿ، لجميع األعداد الصادرة عف المجمتيف محؿ 

التحميؿ، خالؿ فترة زمنية تحددت بعاـ كاحد، بينما اعتمدت دراستنا عمى العٌينة العمدٌية بتطبيؽ 

ب الشير الصناعي، تـ سحبيا مف جميع األعداد الصادرة عف المجمة محؿ التحميؿ طكاؿ فترة أسمك 

صدكرىا. كتتفؽ الدراستاف في استخداميما ألسمكب تحميؿ المضمكف لدراسة مضاميف مجالت 

األطفاؿ. أمكف االستفادة مف دراسة البحيرم، بالتعٌرؼ عمى أسمكب عرض المادة العممية كاالستفادة 

 .منيا
 

ض لصحافة األطفال عمى إدراك القيم الدينية أثر التعرّ " (. بعنوان1999)دراسة الطرابيشي،  -8

 . "لدى الطفل المصري، دراسة ميدانية وفقًا لنظرية الغرس الثقافي

إدراؾ القيـ الدينية لدل  عمىعمى أثر صحافة األطفاؿ  الكقكؼالدراسة إلى ىذه ىدفت 

 تالميذ نيايةمف  ،دراسة ميدانية عمى عٌينة عشكائية طبقيةتطبيؽ الطفؿ المصرم، مف خالؿ 

في مصر، مع استخداـ المنيج المقارف  مرحمة التعميـ األساسي، عمى مستكل المدارس اإلعدادية

دراكيا. كمف  لمالحظة أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بيف مستكل تعرض الذككر كاإلناث لمقيـ الدينية كا 

 رت عنيا ىذه الدراسة:ابرز النتائج التي أسف

عمى قراءة المكضكعات التي تيدؼ لتنمية الكعي  ،حرص جميكر األطفاؿ في مصراتضح . 1

 تفكؽ الذككر عمى اإلناث في ذلؾ كأحد أىـ تفضيالت المضاميف لدييـ، كاف اتضح ،الديني

 الحرص.
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كأحد أىـ القيـ الدينية  ،. جاءت قيـ األخالؽ في الترتيب األكؿ عمى مستكل جميكر األطفاؿ2

باشرة قيـ العقائد، ثـ قيـ العبادات، كأخيران قيـ التي يتـ قراءتيا في صحافة األطفاؿ، تالىا مي 

 المعامالت.   

تختمؼ دراسة الطرابيشي عف دراستنا، باىتماميا بقياس أثر مجالت األطفاؿ عمى إدراؾ 

لتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تطبيؽ دراسة ميدانية عمى ، ك الدينية تمٌثؿ بالقيـ لقيـالطفؿ لنكع ميحدد مف ا

لجمع البيانات، في حيف اىتٌمت دراستنا  ةعٌينة مف جميكر األطفاؿ، كعميو استخدمت االستبانة كأدا

ـ الميختمفة لديو، مف خالؿ استخداـ  بقياس دكر مجالت األطفاؿ بتقديـ المعمكمات لمطفؿ كغرس القي

صحيفة تحميؿ المضمكف( كأداة لجمع البيانات المناسبة. أسمكب تحميؿ المضمكف، كباعتماد )

كتكمف أكجو التشابو بيف الدراستيف، في استخداـ كتطبيؽ نظرية الغرس الثقافي لتحقيؽ أىداؼ كؿ 

 منيما، كىك ما تـ االستفادة منو في دراستنا.
 

بمعمومات عن دور مجالت األطفال في إمداد الطفل "(. بعنوان 2004دراسة أبو سنة، ) -9

 . "العالم الخارجي

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعٌرؼ عمى دكر مجالت األطفاؿ، في تزكيد الطفؿ بمعمكمات عف 

لى العالـ الخارجي الكشؼ عف طبيعة المعمكمات، التي تضمنتيا مجالت األطفاؿ المصرية ، كا 

أنماط كعادات األطفاؿ في قراءة مجالتيـ، خاصة تمؾ  محؿ الدراسة، إلى جانب معرفة

ـ بمعمكمات عف العالـ الخارجي. استخدمت  منيج المسح اإلعالمي  أبك سنةالمكضكعات التي تمدى

 ،"سمير"مجمة أعداد ثالث مجالت أطفاؿ في مصر، ىي: ( عددان مف 36لتحميؿ مضاميف )

نتظمة غير مي عشكائية ة ميدانية عمى عٌينة دراس طبقتكما المصرية،  ،"بمبؿ"، ك"عالء الديف"ك
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 الدراسةىذه صت مكخسنة.  (15-12)أطفاؿ ينتمكف لمفئة العمرية مف  ،فردة( مي 420) قكاميا

 :منيا ،إلى مجمكعة مف النتائج التحميمية

تصٌدرت األشكاؿ الصحفية المرتبة األكلى بيف األشكاؿ التحريرية التي استخدمتيا المجالت . 1

قدمة األشكاؿ جاء الخبر القصير في مي ، كما ممعمكمات عف العالـ الخارجيفي تقديميا لالثالث، 

 .قدمة األشكاؿ األخرلقدمة األشكاؿ األدبية، كبريد القراء في مي ، كالقصة في مي صحفيةال

. جاءت المعمكمات عف العالـ الخارجي في المجالت الثالث ميحددة القائـ باالتصاؿ أكثر مف 2

غير الميحددة القائـ باالتصاؿ؛ فيما جاء ترتيب المصادر في عمى النحك اآلتي: القارئ،  المعمكمات 

 كالميحرر، كالرساـ، ككاتب القصة، كاتب السيناريك، كأخيران المصادر األخرل.

.  اتفقت المجالت الثالث عمى نشر مكضكعات العالـ الخارجي بالدرجة األكلى في نصؼ 3

 الثانية في نصؼ المجمة األكؿ.المجمة الثاني، كبالدرجة 

 . اىتٌمت المجالت الثالث عمى حدو سكاء بالعناكيف الرئيسة كالفرعية. 4

 . اتفقت المجالت الثالث عمى استخداـ األلكاف المينفصمة أكثر مف األلكاف الميركبة.5

عالـ . حٌمت الصكر الخبرية في الترتيب األكؿ بيف أنكاع الصكر، التي صاحبت مكضكعات عف ال6

 الخارجي في المجالت الثالث. 

. اعتمدت المجالت الثالث عمى الرسـك التعبيرية كالتكضيحية كالشخصية، في حيف لـ يرد 7

 ."عالء الديف"الكاريكاتير اال في مجمة 

تختمؼ دراسة أبك سنة عف دراستنا، ككنيا اىتٌمت بالكشؼ عف دكر مجالت األطفاؿ بتقديـ 

المعمكمات عف العالـ الخارجي لمطفؿ، مف خالؿ تحميميا لمضاميف ثالث مجالت، في حيف اىتٌمت 

دراستنا، بالتعٌرؼ عمى دكر مجالت األطفاؿ في تقديـ المعمكمات كالقيـ الميختمفة إلى الطفؿ، مف 
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الؿ تحميؿ مضاميف مجمة أطفاؿ كاحدة. كتـ االستعانة بيذه الدراسة في التعٌرؼ عمى أىـ خ

المصادر كالمراجع ذات الصمة الميباشرة بمكضكع البحث، كفي كضع التعريفات اإلجرائية لفئات 

 ككحدات التحميؿ الخاصة بأغراض دراستنا.
 

 الكويتي الطفل تزويد في دورىاو  األطفال صحافة"(. بعنوان 2005، )دراسة األنصاري -10

 . "الصغير العربي مجمة عمى دراسة :بالمعمومات

 مف ،الككيتية األطفاؿ مجالت تتضمنيا التي المعمكمات طبيعة عمى ؼالتعرٌ الدراسة إلى ىذه  سعت

 اإلعالـ كزارة عف تصدر التي ،"الصغير العربي " مجمة مف أعداد عٌينة اميفمض تحميؿ خالؿ

 الدراسة:ىذه نتائج أىـ الككيت. كمف  بدكلة

، الصغير العربي مجمة التي تضٌمنتياالمعمكمات  بيفالعممية المرتبة األكلى  المعمكمات تصٌدرت. 1

 في حيف جاءت المعمكمات االقتصادية في المرتبةفي المرتبة الثانية، المعمكمات التعميمية  تمتيا

 األخيرة. 

 الصغير. العربي مجمة في الميقٌدمة المعمكمات عرض في الميباشر األسمكب استخداـ . غمب2

المعمكمات  في تقديـالثالث الميستخدمة  المغكية المستكيات الميبسطة الفصيحة . تصدرت3

 الميتضٌمنة في المجمة.

أكجو االختالؼ بينيما،  أٌماعمى مجمة أطفاؿ كاحدة.  في تطبيؽ كؿ منيما الدراستافتتفؽ 

المجمة محؿ التحميؿ، في في المعمكمات الميتضٌمنة عمى رصد  دراسة األنصارم اقتصارفي فيكمف 

مكضكع الدراسة، مف خالؿ  المعمكمات كالقيـ الميتضٌمنة في المجمة برصد اىتٌمت دراستنا حيف

بمكرة المشكمة البحثية في  ،ىذه الدراسة كتـ االستفادة مف. تحميؿ شكؿ كمضمكف ىذه المجمة

 سئمة الخاصة بدراستنا.كصياغة األ
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القيم األخالقية الُمتضّمنة في مجالت األطفال "(. بعنوان 2006دراسة األنصاري، ) -11

 . ": دراسة تحليليةالكويتية

ىدفت ىذه الدراسة الكصفية، إلى التعٌرؼ عمى القيـ الميتضٌمنة في مجالت األطفاؿ الككيتية، مف 

براعـ "( عددان، مف كؿ مف مجمة 24خالؿ تطبيؽ أداة تحميؿ المضمكف عمى عٌينة قكاميا )

العامة، كىك ما يعادؿ إصدار كؿ منيما لعامي  "العربي الصغير"اإلسالمية، كمجمة  "اإليماف

 (، كأسفرت ىذه الدراسة عف عدد مف النتائج، منيا:2004،  2003)

ـ مجمة 1 بالمضاميف التي تتناكؿ القيـ األخالقية بصكرة أكبر إذا ما قكرنت  "براعـ اإليماف". اىتما

 ."العربي الصغير"بمجمة 

 اعتمدت المجمتاف عمى األسمكب غير المباشر في عرضيما لمقيـ. .2

الفصيحة الميبسطة  في تقديميما لمقيـ األخالقية بشقييما اإليجابي . اعتمدت المجمتاف عمى 3

 كالسمبي.

 . اىتماـ المجمتيف بالشكؿ القصصي في تقديميما لمقيـ األخالقية. 4

في الميتضٌمنة  الدراستاف في اعتمادىما عمى أسمكب تحميؿ المضمكف؛ لرصد القيـتتفؽ 

 الميتضٌمنة في المجمة إلى جانب القيـلمعمكمات ا اىتٌمت برصد إال أف دراستنا، مجالت األطفاؿ

كفي تحديد دراستنا، أداة  كبناء في تصميـ دراسة األنصارم ىذه، كتـ االستفادة مف محؿ التحميؿ.

 بمجمكعة القيـ األخالقية.فئات التحميؿ الخاصة 
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 «حاتم»دراسة تقويمية شاممة لمجمة "(. بعنوان 2006اليونس، وآخرون، )دراسة  -12

 ."«الرأي»لألطفال الصادرة عن المؤسسة الصحفية األردنية 

ختصيف في ميداف الطفؿ كثقافتو، الدراسة إلى الكقكؼ عمى كجيات نظر كؿ مف المي ىذه ىدفت  

مككنة مف  األردنية. طيبقت االستبانة عمى عٌينة «حاتـ»كأكلياء أمكرىـ في مجمة  ،كالقراء الصغار

( مف أكلياء أمكر 319، ك)«حاتـ»( طفالي مف قراء مجمة 665( ميختصان في أدب األطفاؿ، ك)28)

إلى العديد مف نقاط القكة كالضعؼ في  الميدانية، الدراسةىذه كأشارت نتائج  ىؤالء القراء الصغار.

 ، في مقدمتيا:المجمة

 الطفؿ كتربط الطفؿ، عند البيئة عمى حافظةالمي  سمكؾ ينمٌ تي  «حاتـ» مجمة في المكضكعات أف. 1

 .العرب األطفاؿ إخكانو مع باالرتباط شعكره ينمٌ كتي  األردف، بكطنو

 الصفكؼ ألطفاؿ ناسبةمي  غير القصص في الحكار لغة ، أفالطفؿ ميداف في المختصكف اعتبر. 2

 غير القصص جمؿ نياية في الترقيـ عالمات استخداـ كأف ،االبتدائي الرابع كحتى األكؿ مف

 .المغامراتت لمكضكعا التربكية األىداؼ كضكح عدـإلى جانب  ناسب،مي 

 اضحؾ :مثؿ غيرىا، مف أكثر مجمةال تشد قراء ،كالركحي الترفييي الطابع ذات المكضكعات أف. 3

 .الدينية كالمعمكمات غامرات،كالمي  التفكير، متعة كتسالي الكرتكنية، كالقصص الظرفاء، مع

 :حيث مف كذلؾ كىيئتيا، المجمة شكؿ عناصر عف الصغار القراء رضا مف عالية درجة ىناؾ .4

 عمى كالرسكمات المجمة، داخؿ التكضيحية كالرسكمات كلكنو، الغالؼ، عمى الطباعة كضكح

 .الغالؼ

، ذاتيا ممجمةلربما بسبب تناكليما  الدراستيف،رغـ التكافؽ الكبير الذم قد يبدك كاضحان بيف 

ىي دراسة كرفاقو إذ إف دراسة اليكنس ؛ أسمكب الدراسة كمنيجيا مف حيثإال أنيما تختمفاف 
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استطالعية ميدانية، تـ تطبيقيا عمى المختصيف في أدب األطفاؿ في األردف كالقراء الصغار 

 اعتمدتفي حيف  تكزيع االستبانات عمييـ كأدكات لجمع البيانات،كأكلياء أمكرىـ، كذلؾ مف خالؿ 

 نفسيا. في المجمةالميتضٌمنة لدراسة المعمكمات كالقيـ  ؛عمى أسمكب تحميؿ المضمكف دراستنا

االختالفات بيف الدراستيف، تبقى كحدة المجمة المبحكثة ىي أساس  مف كؿ ىذهرغـ كعمى ال

 مف نتائج ىذه الدراسة، في الكشؼ عف سمبيات كايجابيات المجمة ما أمكف االستفادةالتكافؽ بينيا؛ 

ؼ إلى ، بيدؼ التعرٌ نفسو في المجاؿ دراستنافي تمؾ الفترة، كمقارنتيا مع نتائج  ةمكضكع الدراس

 لدراستنا.ناسبة صياغة تكصيات مي  في ساعدما  ،مدل التطكر أك الجمكد الذم أعترل ىذه المجمة
 

: المضامين التربوية في مجالت األطفال األردنية"(. بعنوان 2008)، عبوينيدراسة  -13

 . "دراسة تحميل محتوى لمجمتي وسام وحاتم

 "كساـ"ىدفت ىذه الدراسة إلى الكقكؼ عمى أبرز ما تحتكيو مجمتا األطفاؿ األردنيتيف  

مف مضاميف تربكية، كمعرفة مدل تأثر ىذه المضاميف عمى سمكؾ الطفؿ مف كجية  ،«حاتـ»ك

الكمي لمضاميف عٌينة عشكائية  يتميف بأدب األطفاؿ في األردف، كذلؾ مف خالؿ التحميؿنظر المي 

( 63قكاميا ) مف أعداد المجمتيف محؿ الدراسة، كما تـ تطبيؽ الدراسة الميدانية عمى عٌينة عمدٌية

الدراسة عف عدد مف ىذه يتميف بأدب األطفاؿ في األردف. كأسفرت مفردة مف الكٌتاب كاألدباء كالمي 

 منيا: ،النتائج

، فيما حصؿ "كساـ"مجاؿ )الجنس الكتابي( في مجمة  . حصمت القصة عمى أعمى مرتبة في1

 عمى أعمى مرتبة في نفس المجاؿ. ،«حاتـ»المقاؿ في مجمة 

. حصؿ المضمكف االجتماعي عمى أعمى مرتبة في مجاؿ )المضمكف التربكم( في مجمة 2

 ،«حاتـ»كاف المضمكف الجغرافي ىك األعمى في مجمة في حيف  ، "كساـ"
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ىدؼ تزكيد الطفؿ بالمعمكمات  جاءبينما ، "كساـ"األعمى في مجمة  كـ ىىدؼ غرس القي جاء. 3

 .«حاتـ»األعمى مرتبة في مجمة 

 ،«حاتـ»ك "كساـ"، ككنيا تناكلت مجمتيف محميتيف ىما دراستناعف  عبكينيدراسة تختمؼ 

مجمة تناكلت دراستنا مة في كؿ منيما، بينما قدٌ لممقارنة بينيما مف حيث المضاميف التربكية المي 

عبكيني استخدمت أسمكب التحميؿ الكمي دكف  ، كما أف دراسة«حاتـ»محمٌية كاحدة ىي مجمة 

المجمة  شكؿ كمضمكفالتحميؿ الكمي كالكيفي في تحميؿ عمى  اعتمدت دراستناالكيفي، في حيف 

دراستنا، كفي  كتـ االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة، في صياغة أىداؼ كأسئمةمكضكع الدراسة. 

 التأصيؿ لمجالت األطفاؿ األردنية.
 

 لدى الجمالية القيم تنمية في السعودية المجالت دور"(. 2011، والحميد، )الراشد -14

 ."العصر تطمعات ضوء في ناقدة تحميمية دراسة: األطفال

ىدفت ىذه الدراسة، إلى التعٌرؼ عمى أبعاد التربية الجمالية، التي ظيرت في مضمكف مجالت 

 – 2007، خالؿ عامي "سناف"ك "باسـ"األطفاؿ السعكدية، مف خالؿ تحميؿ مضاميف مجمتي 

 ( عددان عشكائيان مف كال المجمتيف. كمف أبرز نتائج ىذه الدراسة ما يأتي:14، كبكاقع )2008

في تأكيده عمى بعض القيـ الجمالية في   "سناف"ك "باسـ". كٌفؽ المضمكف الميقٌدـ في مجمتي 1

المجاالت الثالث )البصرم كالمفظي كاألخالقي(، إال أنو لـ ييتـ ببعض القيـ المييٌمة التي ترتبط 

 بميتطمبات األطفاؿ كتطمعاتيـ.

في مجاؿ تقديـ القيـ الجمالية؛ إذ رٌكزتا . لـ تكازف المجمتاف في استخداميا لألشكاؿ الصحفية 2

، كاإلعالنات، في حيف لـ تستخدـ المقاؿ، كالشعر،  عمى استخداـ بريد القراء، كالصكر كالرسـك

 كالحديث، كالخبر، بالقدر الكافي.
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. جاء اإلنساف في ميقدمة الشخصيات التي قٌدمت القيـ الجمالية في كال المجمتيف، تاله الحيكاف 3

المرتبة الثانية، ثـ الطيكر في المرتبة الثالثة، في حيف لـ تظير فئة األشجار، أك النباتات، أك في 

 الزىكر، في أم مف المجمتيف.

 . كفقت المجمتاف بتقديـ القيـ الجمالية بالمغة العربية الفصيحة الميبسطة، كبأسمكب تعبير سيؿ.4

سة القيـ الجمالية السائدة في مجمتي تختمؼ ىذه الدراسة عف دراستنا، ككنيا اىتٌمت بدرا

أطفاؿ سعكديتيف، في حيف اىتٌمت دراستنا برصد المعمكمات كالقيـ الميقٌدمة في عٌينة مف أعداد 

صادرة عف مجمة أطفاؿ محمٌية كاحدة. كيكمف التشابو بيف ىاتيف الدراستيف، في استخداميما 

دراسة، في التعٌرؼ عمى أسمكب تحديد ألسمكب تحميؿ المضمكف؛ لذا أمكف االستفادة مف ىذه ال

الفئات التحميمية كتعريفيا إجرائيان، بما يتفؽ مع أغراض الدراسة، كييسيـ في تحقؽ أىدافيا، كييجيب 

 عف أسئمتيا. 
 

واقع صحافة األطفال ودورىا المعرفي في العالم "(. بعنوان 2012دراسة عبد الرحمن، ) -15

 . "دراسة تحميمية تقويمية -العربي

 ،كشؼ كتكصيؼ أثر التحكالت اإلعالمٌية كالمعرفية الحاليةإلى  التحميمية، الدراسة ىدفت ىذه

عمى مفيـك كأنكاع كسمات صحافة األطفاؿ في العالـ العربي، إلى جانب كصؼ كتحميؿ الدكر 

 ةمف خالؿ تحميؿ المضاميف المعرفية التي تيقٌدميا عٌينة عمديٌ  ،المعرفي لمجالت األطفاؿ العربية

انخهيديحيه،   "باسـ"كمجمة  "ماجد"، ىما مجمة خميجيتيفيف مجمتأعداد مف مفردة ( 24)قكاميا 

، 2011، تيغٌطي جميع األعداد الصادرة مف مجمة باسـ طكاؿ عاـ مجمةكؿ  مفعدد ( 12بكاقع )ك 

 عمى أساس أنيا مجمة أسبكعية. ،"ماجد"كعٌينة األسبكع الصناعي مف مجمة 
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عه عذد مه انىحائح، مه  "باسـ"و "ماجد"في مجمتي انمعزفية  مضاميهنهكأسفرت الدراسة التحميمية 

 أبزسها:

 تثقيؼ في تيسيـ مضاميف كبير، كىي بشكؿ المجمتاف تيقٌدمو الذم المعرفي المضمكف تنٌكع .1

مدادىـ، األطفاؿ  .المستقبؿ في الثقافي مخزكنيـ لتشكيؿ الضركرية بالمعمكمات كا 

في  الميقٌدمةالمعرفية  المضاميف بيف المرتبة األكلىعمى  كالتكنكلكجية العممية المضاميف حازت  .2

 الدينية المضاميف جاءت حيف في، الثاني المركز في كالطبية الصحية المضاميف تمتيا المجمتيف،

 الثالث. المركز في

تاله ىدؼ تنمية الميارات في المرتبة الثانية، كىدؼ  ،المجمتيف تفٌكؽ ىدؼ تنمية المعارؼ في .3

 غرس القيـ االيجابية في المرتبة الثالثة. 

 المجاؿ حؿ حيف في المجمتيف، تيقٌدميا التي المعرفية المضاميف عمى العالمي المجاؿ رةسيط. 4

 المركز في اإلسالمي لمجاؿثـ ا الثالث، المركز في الكطني المجاؿك  ،الثاني المركز في العربي

 .الرابع

الدكر المعرفي لمجالت عف دراستنا، ككنيا اىتٌمت بدراسة  عبد الرحمفتختمؼ دراسة 

، مف خالؿ الحالية كاالقتصادية االجتماعية التحكالت اإلعالمٌية كالمعرفيةالعربية في ظؿ  األطفاؿ

اىتٌمت دراستنا برصد تحميؿ المضاميف المعرفية التي تيقٌدميا عٌينة مف ىذه المجالت، في حيف 

المعمكمات كالقيـ الميقٌدمة في عٌينة مف أعداد صادرة عف مجمة أطفاؿ محمٌية كاحدة. كيكمف التشابو 

بيف ىاتيف الدراستيف، في استخداميما ألسمكب تحميؿ المضمكف لتحقيؽ اليدؼ المتكخى مف كؿ 

رض كتفسير النتائج الخاصة منيما. أمكف االستفادة مف ىذه الدراسة، في التعٌرؼ عمى أسمكب ع

 بالدراسة كالتعميؽ عمييا.
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 التعميق عمى الدراسات العربية السابقة

بعد االطالع عمى الدراسات العربية السابقة، يتٌضح االىتماـ العربي الكبير بدراسة مجالت 

األطفاؿ، ميقابؿ ضعؼ كنيدرة ىذا االىتماـ محميان، إلى جانب تنٌكع المحاكر التي تناكلتيا ىذه 

 الدراسات، كتنٌكع المناىج البحثية الميستخدمة في انجازىا. 

 سابقاتيا عف -بحسب عمـ الباحثة كاطالعيا –مف جانب أخر، ييمكف تحديد ما ييمٌيز ىذه الدراسة 

 مف الدراسات العربية في الجكانب اآلتية:

 ثؿكالمي  القيـ غرس في األطفاؿ مجالت يوتؤدٌ  أف مكفيي  الذم الدكر استيدفت قياسأنيا  .1

 المعمكمات تقديـ في المجالت ىذه دكرل ىا رصدعالكة عمى  ا،كتنميتي الطفؿ لدل االيجابية

 مجتمعو داخؿ سكاء ،حكلو يدكر لما أفقو كاتساع كعيو كزيادة معارفو، دائرة تكسيع يكفؿ بما ،لمطفؿ

 .خارجو أك

أنيا اىتٌمت بدراسة كتحميؿ شكؿ كمضمكف جميع المكاد المنشكرة في المجمة المبحكثة، بما  .2

، كحتى اإلعالنات الكاردة فييا، إلى جانب المضاميف الصحفية  يشمؿ: الغالؼ، كالصكر، كالرسـك

فئة ( 241( فئة تحميؿ رئيسة ك)21، ميستندة في ذلؾ إلى )كاألدبية كمكاد التسمية كالترفيو األخرل

 فرعية كثانكية.

، كذلؾ مف خالؿ في األردفاألطفاؿ  صحافةتاريخ ك محاكلة جادة لتأصيؿ نشأة  تيعدٌ أنيا . 3 

 .ية لمطفؿ األردنيالمكجٌ  صحؼ كالمجالتلمالباحثة أجرتو المسح الذم 

البحكث  في مجاؿ التي تـ انجازىا سابقان، المحمٌية،دراسة تكميمية لممجيكدات البحثية  تيعدٌ  أنيا .4

عالـ الطفؿ دراسة الخاصة ب، األدبية كاإلعالمٌيةك الدراسات التربكية ك   .في األردفأدب كا 
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 ثانيًا: الدراسات األجنبية

 . "استخدام مجالت األطفال في المكتبة العامة"بعنوان  (. 1978) ،دراسة )بيمشز( -1

Belsches Study, (1978). Titled "The Use of Children's Magazines in a Public 

Library". 

، ؼ عمى كيفية استخداـ مجالت األطفاؿ في المكتبات العامةتعرٌ إلى الالدراسة ىذه  ىدفت

، باإلضافة إلى معرفة رؽ ىذا االستخداـطي  كعمى ،ةاألمريكي Chapel Hill مدينة )تشابؿ ىيؿ(في 

الحظة رصد كمي خالؿ  خصائص كسمات مف يستخدمكف ىذه المجالت مف األطفاؿ، كذلؾ مف

المكتبات العامة، حيث أيجرم الرصد لمدة في رؼ األطفاؿ ستخدـ المكجكد في غي ممؼ تعريؼ المي 

مجالت  اتع استخدامالدراسة تنكٌ ىذه ( ساعة عمى مدل فترة ستة أسابيع. كأثبتت نتائج 31)

، الذيف األطفاؿ، كأف ىذه المجالت تيسيـ في رفع الكعي الثقافي كالقيمي العاـ لدل جميكر األطفاؿ

 يستخدمكف ىذه المجالت.

تتشابو الدراستاف في تناكليما لمجالت األطفاؿ، إال أنيما تختمفاف في المنيج الميستخدـ في 

ضمكف، بقصد رصد المعمكمات كالقيـ إعداد كؿ منيما؛ إذ استخدمت دراستنا أسمكب تحميؿ الم

الميتضٌمنة في المجمة محؿ التحميؿ، إال أف ىذه الدراسة، اعتمدت عمى رصد كميالحظة ممؼ 

ؼ عمى كيفية استخداـ تعرٌ ؛ لمالمكتبات العامةفي المكجكد في غرؼ األطفاؿ تعريؼ الميستخدـ، 

اسة، في تحديد اإلجراءات المنيجية ىذه المكتبات. كتـ االستفادة مف ىذه الدر مجالت األطفاؿ في 

 الخاصة بالدراسة.
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أوجو استخدام األطفال  الحياة اليومية: بعض تفسير"(. بعنوان 1982سميث(، )دراسة ) -2

 ."لوسائل اإلعالم لمحصول عمى المعمومات

Smith Study, (1982). Titled "Explaining everyday life: Some Aspects of 

Children’s use of mass media for information  ".  

لغايات الحصكؿ عمى كسائؿ اإلعالـ لاألطفاؿ  سعت ىذه الدراسة إلى التعٌرؼ عمى استخدامات

-13مف األطفاؿ، ممف تتراكح أعمارىـ بيف )عٌينة  دراسة ميدانية عمى المعمكمات، كذلؾ بتطبيؽ

 ،كالطبقة االجتماعية ،الجنس :لعدد مف المتغيرات ىي ان تبع ( سنة، تـ تقسيميـ16-15بيف )ك ( 14

 . كأسفرت ىذه الدراسة عف عدد مف النتائج، منيا:كاختبار الذكاء

بتفسير المعمكمات الميقٌدمة عف  ،سنة 16ارتبط دكر كسائؿ اإلعالـ لدل أفراد العٌينة في سف . 1

تابعةإلى  مع تقدميـ في السف، ميالن  األمر الذم ييمكف تفسيره بأف األطفاؿ يبدكف ؛العالـ الخارجي  مي

ما تبثو ىذه  مف خالؿ الميختمفة عف القضايا العالمية، كسائؿ اإلعالـ االذم تيقٌدمي التفسيرات

  .خباريةإمكاد الكسائؿ مف 

ففي سف ؛ خاصة المجالتك عف األكالد إلى استخداـ كسائؿ اإلعالـ  أكبر الفتيات ميالن  . تيبدم2

 لممعمكمات عف المشاكؿ الشخصية كالمكضة، مصدران بالنسبة ليف، المجالت عتبر سنة تي  (14)

 لحؿ مشاكميـ الشخصية. ككسيمةتستخدـ الفتيات المجالت  ،سنة (16)سف بينما في 

( الميدانية سميث)تتشابو الدراستاف في تناكليما لكسائؿ اإلعالـ كاألطفاؿ، إال أف دراسة 

لقياس استخداميـ لكسائؿ األعالـ الميختمفة في الحصكؿ عمى اىتٌمت باستطالع أراء األطفاؿ؛ 

المعمكمات، في حيف أف دراستنا اعتمدت عمى تحميؿ مضاميف مجمة مكٌجية لألطفاؿ؛ لمتعٌرؼ عمى 

المعمكمات كالقيـ الميتضٌمنة فييا. كتـ االستفادة مف ىذه الدراسة، في تحديد أسمكب عرض المادة 

 العممية كاالستفادة منيا.
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  ."رتقييم مجالت األطفال الصغا" بعنوان1986).  ،دراسة )سكوفيمد( -3

Scofield Study, (1986). Titled "An Evaluation of Magazines for The Very 

Young". 

، (6–2)خاطب جميكر األطفاؿ ما بيف سف استيدفت ىذه الدراسة تقييـ المجالت التي تي  

عٌينة مف سبع مجالت أطفاؿ صادرة في الكاليات المتحدة األمريكية،  اميفمف خالؿ تحميؿ مض

معظـ  الفرضية القائمة بأف الختبار؛ كذلؾ كالمكجية أصالن لألطفاؿ دكف سف المدرسة

 ستيدؼ. المي  ىالجميكر  ناسبةليست مي  ،ما قبؿ المدرسة األطفاؿ مجالت

لسبعة معايير تتعمؽ  كفقان  ،مف كؿ مجمة ان كاحد ان تحميؿ عدد كلتحقيؽ ذلؾ اليدؼ، تـ

، كاالستعداد لمقراءة، كالرسـك الطرائؼىي: النمك المعرفي، ك  ،بخصائص األطفاؿ قبؿ سف المدرسة

كخمصت الميارات. نكع  إلىيزات التصميـ، كنسبة صفحات التركيز مالتكضيحية، كالمحتكل، ك 

 National Geographic"جمةكانت م التي تـ تحميميا، سبعةال المجالت بيف مف أنو إلى الدراسة

World"  المجمة الكحيدة التي قٌدمت لألطفاؿ المعمكمات الشيقة كالميسمية، التي تيساعد في تنمية

 الميارات الميختمفة لدييـ.

 ؿتختمؼ ىذه الدراسة عف دراستنا، في ككنيا اىتٌمت بدراسة كتحميؿ مضاميف مجالت األطفا

المكٌجية لألطفاؿ دكف سف المدرسة، في حيف اىتٌمت  دراستنا بتحميؿ مضاميف مجالت األطفاؿ 

( سنة، كرغـ ىذا االختالؼ الكبير بيف الدراستيف، إال أنيما 16 - 6المكٌجية لمفئة العمرية )

 تشتركاف في استخداميما ألسمكب تحميؿ المضمكف، في دراستيما لممجالت مكضكع الدراستيف، كىك

 ما تـ االستفادة منو مف ىذه الدراسة السابقة؛ إذ تـ االستعانة بيا في تصميـ كبناء أداة دراستنا.
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 ،وميكي ،عن مجمة سمير :األطفال في مصر صحافةتاريخ " ،(1987) (،ميميتدراسة ) -4

 ."وغيرىا ،وسندباد

Millet  Study, (1987). Titled "Samir, Mickey, Sindbad et les autres. Histoire 

de la presse enfantine en Égypte". 

 نشأةمنذ المصرية،  ؿلصيحؼ كمجالت األطفا اىتٌمت ىذه الدراسة التاريخية، بالتأصيؿ

مف خالؿ دراسة كتحميؿ الصكر  ، كذلؾ1987حتى عاـ ك  1870عاـ صحافة األطفاؿ في مصر 

 صادرة في تمؾ الفترة.كالرسـك الميقٌدمة عمى غالؼ كؿ مجمة أطفاؿ مصرية 

 بحسب الصادرة في مصر،تاريخ صحافة األطفاؿ  ( قاـ بتقسيـميميتكتجدر اإلشارة ىنا، إلى أف )

 ، عصر جماؿ عبد الناصر، عصر أنكرفاركؽ الممؾ عصركىي:  المصرية، سياسيةالعصكر ال

كؿ صحافة ميزة لؼ عمى السمات المي تعرٌ بقصد ال ؛مبارؾ ، كأخيران عصر محمد حسنيالسادات

قابالت مع رسامي عدة مي  كما تـ إجراء .مف المرأة كالرياضة كالمدرسة مكقفيا كمعرفة ،عصر

كأسفرت الدراسة عف عدة نتائج،  ،الذيف كانكا يرسمكف في صحؼ األطفاؿ المصرية ،الكاريكاتير

 مف أىميا:

الذيف  ،حؼ األطفاؿى صي غياب المشركع الثقافي العاـ كالرؤية الفكرية الشاممة لدل القائميف عم. 1

 مة اإلبداعية.يفتقركف إلى المخيٌ 

لتطمع إلى ا لحاجةكا ،ريرحالتك  مف سكء في اإلدارة ،عاني القائمكف باالتصاؿ في تمؾ المجالتيي . 2

 الميختمفة العيمرية مراعاة المراحؿ، ك ستقبمية لمطفؿالنظرة المي في كالخياؿ اإلبداعي  ،نافسةلممي 

 لمطفكلة.

ستمرة في نشر المسائؿ مع الحساسية المي  ،الشخصية تمؾ المجالت مف تزايد الدعاية . عانت3

 السياسية كاألخالقية كالدينية.
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ف اقتيصرت ىذه الدراسة عمى تحميؿ  تتشابو الدراستاف في استخداميما لتحميؿ المضمكف، كا 

دراستنا، في تحميؿ  الصكر الرسـك الميقٌدمة عمى أغمفة المجالت مكضكع الدراسة، في حيف اىتٌمت

كافة المضاميف المنشكرة في المجمة محؿ التحميؿ، بما في ذلؾ صكر كرسـك الغالؼ. كتـ 

 االستفادة مف ىذه الدراسة السابقة، في تحديد أسس التأصيؿ السميـ لمجالت األطفاؿ األردنية.
 

 ."مختارةمدرسة استخدام مجالت األطفال في " (. بعنوان1990) نتميتز(ادراسة ) -5

Antlitz  Study, (1990). Titled "Children’s Magazine Use in A Selected 

School". 

فحص كجيات نظر الميدرسيف حكؿ سيبؿ تطكير مجالت األطفاؿ،  الميدانية، الدراسةىذه استيدفت 

لى التعٌرؼ إلى المجالت التي يستخدميا األطفاؿ في صفكفيـ الدراسية، كباإلضافة إلى  معرفة كا 

تحميؿ كذلؾ مف خالؿ . في بعض المدارس ىذه المجالت في خدمة المكاد الدراسيةاستخداـ  طيرؽ

 صفكؼ الثالث كالرابع كالخامس االبتدائي،معممي ( مفردة مف 106عٌينة قكاميا )آراء كقياس 

 ،كيةفي مدينة )نيكيكرؾ( األمري The Bronx في حي )بركنكس( كالخبراء التربكييفباإلضافة إلى 

لإلجابة عف االستفسارات الميتعمقة بالمكاد الدراسية، كعف مدل جدكل استخداـ مجالت األطفاؿ بيا، 

مكف استخداميا داخؿ الغرؼ األطفاؿ، التي يي الت المكاصفات الجيدة لمج إلى جانب أرائيـ حكؿ

 كمف أىـ نتائج ىذه الدراسة: الصفية.

 .المدرسية صفكؼر استخدامان في الالصيحؼ كالمجالت األسبكعية األكث تيعدٌ . 1

 تكفر لتالميذىا عددان كافيان مف مجالت األطفاؿ. %( مف الصفكؼ الدراسية،60. أف )2

 في الصؼ الدراسي الكاحد؛ بثالث مجالت يستعينكف %( مف مدرسي عٌينة الدراسة،80. أف )3

 .لتنمية الميارات كالسمككٌيات كالقيـ لدل األطفاؿ

 سيكلة قراءة المجمة، مف أىـ المكاصفات االيجابية لمجالت األطفاؿ. تيعدٌ . 4
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بيف أكثر  المرتبة األكلى مف في مجالت األطفاؿ، قة كالخفيفةاحتمت المكضكعات الشيٌ . 5

 مقركئية مف قبؿ عٌينة الدراسة مف األطفاؿ.المكضكعات 

 األدبيات استخداماتيا الكاردة فيكازم يي  ال لمجالت األطفاؿ في المدارس، الفعمي االستخداـ أف. 6

 . النظرية

مف  ختارةعمى عٌينة مي تـ تطبيقيا  ،دراسة ميدانية في ككنيا دراستنا،تختمؼ ىذه الدراسة عف 

دراستنا كأداة لجميع البيانات، في حيف أف  (االستبانة)أنيا استخدمت  ما يعنيالمعمميف كالتربكييف، 

المجمة مكضكع مضاميف لتحميؿ تحميؿ المضمكف( كأداة صحيفة ) استخدمت ،ىي دراسة تحميمية

المكاصفات الجيدة لمجالت  عمىرؼ في التعٌ  ،االستفادة مف نتائج ىذه الدراسةكأمكف الدراسة. 

مما ساعد  ؛تنمية الميارات كالسمككٌيات كالقيـ لدل األطفاؿكعمى دكر ىذه المجالت في  األطفاؿ،

 األردنية. سيـ في تطكير مجالت األطفاؿتي ميناسبة لمدراسة،  صياغة تكصيات في
 

تصوير الجنس )الجندر( في مجالت " (. بعنوان2008) ،ىيننت(و  مارتنسوندراسة ) -6

 ."األطفال

Martinson & Hinnant Study, (2008). Titled "Gender Depictions in 

Children's  Magazines". 

؛ مجالت األطفاؿ كرسـك في صكر الميقٌدمةسمكؾ الجنسيف نماذج ىذه الدراسة في  بحثت

لجنسيف في كسائؿ اإلعالـ، كال اخصصة لالفركؽ بيف األدكار كاألنشطة المي عف  كشؼالبيدؼ 

  عمى نطاؽ كاسع.اجتماعيان، كجعميا مقبكلة  الجنسيفإلى تنميط أدكار  التي تسعى

 ،كالرسـك التكضيحية لصكرمضاميف اكلتحقيؽ ىذا اليدؼ، أجرت الباحثتاف دراسة تحميمية ل

( 14-9)بيف ية لألطفاؿ الذيف تتراكح أعمارىـ مكجٌ ك ، يةأربع مجالت أطفاؿ أمريك الميقٌدمة في
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( أعداد مف كؿ مجمة؛ 4(، كبكاقع )2007إلى آذار 2006مف آذار) الكاقعة سنة، خالؿ الفترة

 ( شخصية كاردة فييا.1404لرصد األدكار كاألنشطة الصادرة عف )

مثؿ األبكة  بيف الجنسيف أنماط السمكؾ تمثيؿ بعضإلى أف  ،الدراسة ىذه نتائجكأشارت 

كذلؾ باستخداـ ظيرت بشكؿ ممحكظ لدل الذككر عنيا لدل اإلناث،  كاألمكمة كالعمؿ كالكظائؼ،

أف مجالت  ،الشاقة. كما بينت الدراسة كاألعماؿ أدكات اإلنتاج كاالنخراط في األنشطةصكر 

نماط السمكؾ التقميدية بيف أل يافي تقديم ،عف كسائؿ إعالـ األطفاؿ األخرلاألطفاؿ ال تختمؼ 

 تحيزة ضد المرأة.الجنسيف، كفي الحفاظ عمى القكالب النمطية المي 

تختمؼ ىذه الدراسة عف دراستنا، في ككنيا اىتٌمت بدراسة كتحميؿ الصكر كالرسـك الميتضٌمنة 

الفركؽ بيف  بقصد الكشؼ عف سنة؛ (14-9)بيف  في أربع مجالت أطفاؿ مكٌجية لمفئة العمرية

تمؾ المجالت، في حيف اىتٌمت دراستنا بتحميؿ لجنسيف في الميخصصة لكال ااألدكار كاألنشطة 

سنة؛ لمكشؼ عف نكعٌية المعمكمات  (16 - 6)بيف مكٌجية لمفئة العمرية  مضاميف مجمة أطفاؿ

كالقيـ الميتضٌمنة فييا. كتتشابو الدراستاف في اعتمادىما عمى أسمكب تحميؿ المضمكف، لدراسة 

المضاميف الميقٌدمة في مجالت األطفاؿ، كأمكف االستفادة مف ىذه الدراسة، في التعٌرؼ عمى أسمكب 

 ؿ عممي كاضح.عرض نتائج الدراسة، كتفسيرىا، كالتعميؽ عمييا بشك
 

 ."-18881949دراسة في مجالت األطفال اليابانية "(. بعنوان 2009)، راسة )كارتر(د -7

Carter Study, (2009). Titled "A study of Japanese children's magazines 

1888-1949". 

، إلى 1888عاـ  نشأتياع تاريخ مجالت األطفاؿ في الياباف، منذ اىتٌمت ىذه الدراسة، بتتبٌ 

ييمٌثؿ العاـ الذم نيشرت فيو أكؿ مجمة  ،1888. عممان بأف عاـ 1949تراجعيا في أكاخر عاـ 

ؿ العاـ الذم رفعت فيو مثٌ يي  ،1949عاـ  أف أطفاؿ في الياباف ىي مجمة )حديقة األطفاؿ(، في حيف
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خالؿ فترة احتالليا لمبالد في أعقاب الحرب  ،قكات الحمفاء الرقابة عف الصحافة اليابانية المطبكعة

 .العالمية الثانية

مجالت األطفاؿ  الدكر الميـ الذم قامت بوحكؿ  ،لدراسةيذه اتمحكر المكضكع الرئيس ل 

في بناء الدكلة القكمية اليابانية الحديثة؛ فالناشركف كالحككمة استيدفكا تكجيو عقكؿ  ،اليابانية

ككسب دعـ األطفاؿ لممجيكد الحربي، إال أف أساليبيـ تغيرت مع تغير  ،الشباب نحك بناء األمة

 المناخ السياسي.

ارتبط ارتباطان كثيقان بتغير ، الذم مف ىذا كمو، جاءت ىذه الدراسة لتبحث في األدب الياباني

تحميؿ مضاميف أىـ القصص  ، كذلؾ مف خالؿكالطفكلة كالدكلة، كاألدب، االجتماعي، النكع مفاىيـ

ثبات كيؼ أف إل (؛1949 – 1888، الصادرة بيف عامي )الكاردة في مجالت األطفاؿ اليابانية

إلى  ىذه الدراسة،مصت . كختغير في اليابافيعكس المزاج السياسي المي  الياباني أدب األطفاؿ

 فترة التحكؿ اليابانية.تكامؿ لمف أجؿ التكصؿ إلى فيـ مي  ؛ضركرة دراسة أدب األطفاؿ الياباني

تختمؼ ىذه الدراسة عف دراستنا، ككنيا اقتيًصرت عمى دراسة كتحميؿ أدب األطفاؿ الميقٌدـ في 

، في حيف اىتٌمت دراستنا، بدراسة كتحميؿ كافة المضاميف الميقٌدمة في ةمجالت األطفاؿ الياباني

سمكب تحميؿ المضاميف. كتـ مجمة أطفاؿ محمٌية، في حيف تتشابو الدراستاف في استخداميما أل

االستفادة مف ىذه الدراسة، في التعٌرؼ عمى كيفية استخداـ أسمكب المسح اإلعالمي؛ لتتٌبع نشأة 

 كتاريخ صيحؼ كمجالت األطفاؿ الصادرة في األردف.  
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 الدوريات في الطفولة مرحمة بناء: األطفال قراءة"(. بعنوان 2009( )بيوجميزدراسة ) -8

 ."1875-1855 عشر التاسع القرن في لألطفال اإلنجميزية

Pugliese Study, (2009). Titled "Reading Children: Constructions of 

Childhood in England's Nineteenth-Century Children's Periodicals, 1855-

1875". 

زيادة ممحكظة في نشر مجالت األطفاؿ  ،(1875 – 1855شيدت إنجمترا بيف عامي )

مف  مييٌمة،مجالت أطفاؿ  (6)في لتبحث ىذه الدراسة  جاءتالشيرية كاألسبكعية. مف ىنا، 

 داخؿاألطفاؿ  صكر تككيف يةبيدؼ تكضيح كيف ؛نتصؼ العصر الفيكتكرممي ما بعد مجالت 

ؿ في سياؽ تحكٌ  ،الصكر ؽ ليذهتعمٌ ، كذلؾ مف خالؿ الفحص التاريخًي المي دكريات تمؾ المرحمة

صاحبة ليا، كالتي شممت تغييرات في: األلعاب التعميمية، المؤسسات االجتماعية كالخطابات المي 

تعمقة بعمؿ األطفاؿ كتعميميـ، كالمنشكرات الدينية الصادرة عف كالكتب، كالتشريعات الحككمية المي 

ختمفة مي  ان جماىيرم، كالتي أنتجت صكر الكنيسة، فضالن عف التحكالت في تقنيات الطباعة كاالتصاؿ ال

 تناقضة عف األطفاؿ.كمي 

،  كبالتركيز عمى صكرة الطفؿ في سمسمة األحداث خالؿ السنكات التككينية لمنشر البريطاني

في  أسيـ، كالتي الفكتكريةالنمطية السائدة حكؿ الطفكلة  لصكرةجاءت لتدحض ا ،فإف ىذه الدراسة

 اتكالنظري ،كأدب األطفاؿ ،كدراسات العصر الفيكتكرم ،التخصصاتختمؼ تشكيميا العمماء مف مي 

 النقدية. 

نتصؼ عممت عمى إعادة تقييـ صكرة طفؿ مي ىذه، ( بيكجميزكخالصة القكؿ، أف دراسة )

نتاجيا، مف خالؿ دراسة  ،  في تمؾ المرحمة صكر األطفاؿ كيفية بناء كتككيفالعصر الفيكتكرم كا 

عددة )بما في ذلؾ المشاركيف في قطاع الصناعة، جميكر المستيمكيف، تعبر مجاالت الخطابات المي 
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 ،دة بيف النصكص البصرية كالمفظيةعقٌ العالقة المي  ،الدراسةىذه كضحت أكما  .كالمؤسسات الثقافية(

إلظيار النماذج اإلنجميزية  ؛نتصؼ ىذا القرففي مجالت األطفاؿ الصادرة في مي الميتضٌمنة 

 نفصمة عف البالغيف.االجتماعية، كالطفكلة باعتبارىا تجربة مي  الميختمفة في التنشئة

، إال أٌف ىذه الدراسة اىتٌمت تتشابو الدراستاف في تناكليما لمضاميف مجالت األطفاؿ

الميقٌدمة صكرة صادرة في مرحمة تاريخية سابقة، مع التركيز عمى تحميؿ ال أطفاؿ مجالتبمضاميف 

، في حيف اىتٌمت دراستنا بتحميؿ الفحص التاريخيً  مى أسمكبميعتمدة في ذلؾ ع ،طفؿبيا عف ال

شكؿ كمضمكف مجمة أطفاؿ محمٌية حديثة، باالعتماد عمى أسمكب التحميؿ الكمي كالكيفي. كتحددت 

االستفادة مف ىذه الدراسة، في صياغة كبمكرة المشكمة البحثية، كتحديد اإلجراءات المنيجية 

 الخاصة بالدراسة.
 

 يةالموجّ  المجالت إعالنات طبيعة دراسة"(. بعنوان 2010)( بركنزي و باكستر) دراسة -9

  ."االسترالي لمطفل

Baxter & Perkins Study, (2010). Titled "Examining the Nature of Australian 

Child-directed Magazine Advertising". 

، مف ية لألطفاؿ في استرالياشامالن لإلعالنات المكجٌ  تقكيمان  سعت ىذه الدراسة، إلى تقديـ

اإلعالنات المنشكرة في مجالت األطفاؿ االسترالية، بصرؼ النظر  طبيعة كمضاميف خالؿ دراسة

، أجرت الباحثتاف تحميالن كميان كنكعيان اليدؼ . كلتحقيؽ ذلؾالميعمف عنو نتجالمي أك نكع عف صنؼ 

الصادرة مجالت األطفاؿ  أىـ كاممة، في اثنتيف مف اتصفح عمى المنشكرة اإلعالنات ضاميفلم

( 11 – 8(، كالمكٌجية إلى الفئة العمرية بيف )10/2009 - 05/2004)الفترة  خالؿفي استراليا، 

 ( إعالف.154) بما مجمكعو سنة،
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 المنشكرة في المجمتيف محؿ التحميؿ، الدراسة، أف غالبية اإلعالناتىذه كأظيرت نتائج 

. كما اشتممت الخياؿ ناشدتك  كالجاذبية، تعةالمي  كظفتك  الرئيسة، عمى العناصر اإلعالمٌية احتكت

، أف اإلعالنات كأكضحت النتائج أيضان  .عنو عمفالمي  نتجالمي  عف معمكماتىذه اإلعالنات، عمى 

ية لألطفاؿ ، مف تمؾ اإلعالنات المكجٌ عدكانيةية لألطفاؿ الذككر، كانت أكثر نشاطان ك المكجٌ 

 ية لمذككر، مستكيات عالية نسبيان مف العنؼ كالسمكؾ العدكاني.أظيرت اإلعالنات المكجٌ  إذ ؛اإلناث

 اإلعالناتمضاميف تختمؼ ىذه الدراسة عف دراستنا، في ككنيا اقتيًصرت عمى دراسة كتحميؿ 

لألطفاؿ في ، بينما اىتٌمت دراستنا بتحميؿ مجمؿ المضاميف الميقٌدمة مجالت األطفاؿالمشكرة في 

مجالتيـ، بما في ذلؾ اإلعالنات. كتتكافؽ الدراستاف في تحميؿ الفركؽ بيف نكع كخصائص األطفاؿ 

بيذه المضاميف كاإلعالنات، مف خالؿ استخداميما ألسمكب التحميؿ الكمي كالكيفي. كتـ  فالمعنيي

الكيفية كتحميمييا االستفادة مف ىذه الدراسة، بالتعٌرؼ عمى أسمكب استخراج النتائج الكمية ك 

 كتفسيرىا.
 

  ."األطفال مجالت عمى عامة تاريخية نظرة"(. بعنوان 2011) ،(آبادي) دراسة  -10

Abadie Study, (2011). Titled "Historical Overview of Children’s Magazines".  

األمريكية، مف  األطفاؿ شاممة لتطكر كنشر مجالت إلى تقديـ صكرة سعت ىذه الدراسة

 تحدةالمي  الكاليات فياألطفاؿ الصادرة  دراسة مجالتكذلؾ عبر  ،ةالرقميٌ  الثكرة إلى الصناعية الثكرة

مع ، ( سنة12 -2ية لألطفاؿ مف سف )المكجٌ ك  كالعشريف، كالحادمالثامف  يفالقرن األمريكية، خالؿ

التي أسيمت في تشكيميا، كالتغيرات التي اعترت مجاؿ نشرىا  االجتماعية كالعكامؿالقكل  رصد أىـ

 كتسكيقيا، إضافة إلى رصد أبرز التكقعات حكؿ مستقبميا. كذلؾ انطالقان مف ككف ىذه المجالت،
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 جتمعالمي ؛ لما تعكسو عف تطكر األمريكية حضارةعف ال المكتكب السجؿ مف ان مييمٌ  جزءن  تيعدٌ 

 خية.األميركي كأىـ انجازاتو التاري

في إعداد دراستو ىذه، إلى عدد مف الميقابالت الشخصية، أجراىا عبر الياتؼ  (آبادم)استند 

العامميف في ىذه  التنفيذييف كالمديريف حرريفالمي مع ك  ،األمريكية ألطفاؿا مجالت ناشرم أىـ مع

 كمحتكاىا بأىداؼ ىذه المجالت، المجالت؛ بيدؼ الحصكؿ عمى معمكمات منيـ، تتعمؽ

مجالت األطفاؿ  نشرحكؿ  المستقبمية كتكقعاتيـ ،ياتكزيعك  ياتسكيقأساليب ك  يا اإلخراجية،ميماكتص

 في الكاليات الميتحدة األمريكية. كخمصت ىذه الدراسة إلى قدرة مجالت األطفاؿ األمريكية، عمى

ئج عمى تنٌكع مضامينيا كجاذبية تصاميميا، كما أكدت النتا بسبب الصمكد أماـ النشر االلكتركني،

 تأثير التطكر التكنكلكجي في صناعة ىذه المجالت. 

تختمؼ ىذه الدراسة عف دراستنا، ككنيا دراسة تاريخية اقتيًصرت عمى تتبع نشأة كتطكر 

، التي تقـك ةمجالت األطفاؿ األمريكية، في حيف تنتمي دراستنا إلى الدراسات الكصفية التحميمي

كتـ االستفادة مف ىذه الدراسة في التأصيؿ لنشأة مجالت  عمى أساس تحميؿ المضاميف اإلعالمٌية.

أىـ المراجع األجنبية الحديثة، ذات الصمة الميباشرة بمكضكع  عمىؼ التعرٌ باألطفاؿ العالمية، ك 

 دراستنا.
 

التجربة  - دور صحافة األطفال في عممية التعميم" (. بعنوان2011)دراسة )أدامسكي(،  -11

 ."البولندية

Adamski Study, (2011). Titled "Role of the Children’s Press in the Process 

of Education – the Polish Experience". 

كبالتالي في العممية التربكية،  مجالت األطفاؿدكر عمى ؼ التعرٌ  إلىىدفت ىذه الدراسة 

ظيكر طفاؿ بإضافة إلى معرفة مدل تأثر سكؽ مجالت األعمى ثقافة الطفؿ، معرفة تأثيرىا 
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البكلندية؟ األطفاؿ  مجالت. كلتحقيؽ ىذا اليدؼ، قاـ الباحث بتحميؿ مضاميف تالتمفزيكف كاإلنترن

 :منيا ،كخمصت الدراسة إلى  مجمكعة نتائج

 تحكالت كبيرة جدان أثرت عمى بنائيا. ،صحافة األطفاؿ البكلندية منذ بداياتيا شيدت .1

 خالؿ الحقبة الشيكعية.صدر المزيد مف مجالت األطفاؿ في بكلندا  .2

نافستيا. تكاجو صحافة األطفاؿ البكلندية العديد مف التحديات، أىميا 3  التمفزيكف الميستمرة مع  مي

تعددة إلييا، كتزكيد حرريف بإثراء مكادىـ الصحفية بإضافة الكسائط المي كاإلنترنت، لذا قاـ بعض المي 

 ف بالمكاد اإلضافية.عمميالمي 

مكف التعامؿ معيا يي  ؛ لذا اللألطفاؿ العالـ حكؿ المعرفةلنقؿ  مييٌمان  مصدران  األطفاؿ جالتم تيعدٌ . 4

بؿ ألنيا تعمؿ أيضان عمى  ؛د نقؿ المحتكل التعميميجسٌ باعتبارىا مسألة ثانكية، ليس فقط ألنيا تي 

في عصر ىيمنة الصكرة عمى  اصةخ ؿ،غرس عادة قراءة الصحؼ كمف ثـ األدب بيف األطفا

 النص الخطي.

تناكلت ىذه الدراسة مجالت األطفاؿ البكلندية، مف خالؿ تحميؿ مضاميف عينات مف ميجمؿ 

المجالت الصادرة في بكلندا، في حيف اىتٌمت دراستنا بمجالت األطفاؿ األردنية، مف خالؿ تحميؿ 

األردف. كتتكافؽ الدراستاف باعتمادىما مضاميف إحدل أىـ مجالت األطفاؿ التي كانت تصدر في 

، كأمكف االستفادة عمى ثقافة الطفؿ عمى أسمكب تحميؿ المضمكف؛ لقياس تأثير مجالت األطفاؿ

 مف ىذه الدراسة في بمكرة مشكمة الدراسة كتحديد أسئمتيا كأىدافيا.
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 -1908 ،بناء الطفل في مجالت األطفال الكورية" (. بعنوان2011) ،)زور( راسةد -12

1950". 

Zur Study, (2011). Titled "The Construction of the Child in Korean 

Children’s Magazines, 1908-1950". 

كجزء مف التشكيؿ األيديكلكجي الككرم، مف خالؿ تحميؿ  تناكلت ىذه الدراسة الطفؿ

الفترة الكاقعة بيف ، خالؿ الصادرة في ككرياالنصكص كالرسـك التكضيحية في مجالت األطفاؿ 

متدة بيف االستعمار الياباني كقبيؿ الحرب الككرية عاـ (، كىي الفترة المي 1950 – 1908عامي )

التي عكست بداية ازدىار الثقافة االستيالكية في  ،مجالت األطفاؿعمى كزت الدراسة ر . 1950

البصرية في ككريا خالؿ كتطكر الطباعة كالثقافة  ،ككريا الحديثة، كالتكسع في مجاؿ محك األمية

ستعمرة كاالنخراط في الخطابات التحكؿ في ككريا المي  ،كما تعكس ىذه المجالت أيضان  ،فترة الدراسة

 الحداثة كالقكمية. ك  ،كاالشتراكية ،كاالستعمار ،الداركينية االجتماعية :مثؿ ،االجتماعية

التي  ،االقتصاديةالظركؼ االجتماعية كالسياسية ك  الكشؼ عفىذه الدراسة إلى  سعت

نشر أكؿ مجمة لمقراء الشباب عاـ  بدءن مف ،ظيكر ثقافة الطباعة لألطفاؿ في ككرياب أسيمت

لى ك )صغار األطفاؿ(،  Sonyŏnبعنكاف  1908 في غرس اليكية مجالت األطفاؿ دكر  معرفةا 

كالصكر كالرسـك التكضيحية، تحميؿ النصكص مف خالؿ ، الككرييف الكطنية لدل األطفاؿ

 خالؿ فترة الدراسة.في ككريا في مجالت األطفاؿ الصادرة لميتضٌمنة ا

عامي  بيف، أف مجالت األطفاؿ الككرية الصادرة ىذه الدراسةكمف أبرز ما خمصت إليو  

ستقبؿ زت عمى رسـ مي ركٌ  إذ ؛مت الجكىر الحقيقي لمثقافة كاليكية الككرية(، شكٌ 1950 – 1908)

 غة كالتاريخ في أذىانيـ أيضان.ملكما رسخت ا ،ككريا في ذىف الشباب كاألطفاؿ
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قامت ىذه الدراسة بتحميؿ مضاميف عٌينة مف مجمؿ مجالت األطفاؿ الصادرة في ككريا، منذ 

، في حيف اعتمدت دراستنا عمى تحميؿ مضاميف عٌينة مف أعداد 1950كحتى عاـ  1908عاـ 

، في الكقكؼ عمى دكر مجالت مجمة أطفاؿ محمٌية حديثة. كيكمف كجو الشبو بيف الدراستيف

. كتـ االستفادة مف ىذه الدراسة في األطفاؿ في بناء شخصية الطفؿ كتعزيز اليكية الكطنية لديو

 أسمكب عرض المادة العممية كاالستفادة منيا.
 

 التعميق عمى الدراسات األجنبية السابقة

 كضركرة الدراسة مكضكع بأىمٌية ةالباحث قناعة أسيمت الدراسات األجنبية السابقة، بتعزيز

الدراسات المحمٌية السابقة  التي اعترت ،القصكر كأكجو النقص جكانب الستكماؿ كالسعي بو، القياـ

ة باطالعيا عمى ىذه الدراسات؛ لمباحث تحققت إضافة إلى فكائد عممية عديدة ،في المكضكع ذاتو

ثراء دعـك عطاء ،دراسةلم النظرم الجانب كا  ، كتزكيدىا بأفكار عممية، عرفيةم إضاءات ةالباحث كا 

 ليا. جديدة آفاؽ كفتح الدراسة تكجيو في أسيمت

المستكحاة  كالمؤشرات كالدالالت ىذه الدراسات، مف الميستمدة العممية الفائدة مف كعمى الرغـ 

 في يسكد كماأجريت فييا، كرىينة ألكضاعيا،  التي يئاتبالب رتبطةمي الدراسات األجنبية  تظؿ منيا،

 فضالن عف ارتباطيا ،كاقتصادم كسياسي، اجتماعي،تيا مف عالقات تربكية، كنسيج جتمعامي 

 عميو في تمؾ البمداف. جريتأي  الذم الجميكر بخصائص
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 لدراسة )الطريقة واإلجراءات(ا ةمنيجيالثالث: الفصل 
 

 مف خالؿ تقديـ عرضو  ؛عمييا الدراسة قامت منيجية البحثية التيإلى الىذا الفصؿ  يتطرؽ

، ككصؼو لإلجراءات التي تـ إتباعيا في اختيار معياجتعف مي  ، كشرحو ي إعدادىاف الميستخدـلممنيج 

ىذه  كثباتصدؽ دالالت إضافة إلى  بياناتيا، جمععينتيا، كاألداة البحثية التي تـ االستعانة بيا ل

 األداة، كأخيران الكسائؿ اإلحصائية التي تـ استخداميا في ميعالجة كتحميؿ ىذه البيانات.
 

 الدراسةأواًل: منيج 

الدراسة إلى الدراسات الكصفية، التي تستيدؼ تقرير خصائص ظاىرة ميعٌينة أك ىذه تنتمي 

عف  ،ا ىك كائفيقـك البحث الكصفي بكصؼ م ،كعمى ذلؾ .مكقؼ ما تغمب عميو صفة التحديد

كجدكلتيا كتبكيبيا، ثـ  ،شكؿ محؿ الدراسةطريؽ جمع البيانات كالمعمكمات حكؿ الظاىرة أك المي 

 . (96ص،  2011)إسماعيؿ، كاستخالص التعميمات كاالستنتاجات.  ،تفسير تمؾ البيانات

 مشكالت لدراسة المناىج أنسب مف ييعدٌ  الكصفي المنيج أف إسماعيؿ كيرل محمكد حسف

 اإلعالمٌية الظكاىر فيـ عمى الباحث ساعديي  ككنو ، كأكثرىا شيكعان كاستخدامان؛كثقافتو الطفؿ إعالـ

 الكضع ـدعٌ تٌ  شكالت،كالمي  الظكاىر تمؾ عف المعمكمات مف كـ تكفير خالؿ مف ،بالطفكلة تعمقةالمي 

، كما يرل أف أىمٌية الدراسات الكصفية الطفكلة مجاؿ يخدـ بما ،تعديمو أك بتغييره طالبتي  أك القائـ

تنبع كذلؾ مف ككف البرامج اإلعالمٌية المكٌجية لألطفاؿ،  إعالـ الطفؿ، مشكالتكمالمتيا لدراسة 

كالكسائؿ الخاصة بيـ، ككسائؿ إعالميـ كثقافتيـ، تتغير بصفة ميستمرة؛ لذا تظؿ الحاجة إلى 

 .(79، ص1996 )إسماعيؿ،كصؼ تمؾ األحداث قائمة. 
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عمى ؛ تـ االعتماد مف تساؤالت طرحتوما  عفكلإلجابة  ،ألغراض تحقيؽ أىداؼ الدراسةك 

 :اآلتي في دتتحدٌ  بحثية ضمف المنيج الكصفي،عدة مداخؿ كأساليب 

 ( المستوى األول من أساليب المسح الوصفي 1)

 ساعد عمى فيـالتي تي  ،كىك األسمكب الذم يستيدؼ الحصكؿ عمى الحقائؽ كالمعمكمات

 .(217، ص2008)عمر، . شكمةالظاىرة كلكنو ال يحؿ المي 

حكؿ مكضكعات ذات  ،إطار نظرم كمفاىيمي في بناء ،تـ استخداـ ىذا األسمكب المسحي

دات معايير كميحدٌ كالطفؿ كالقراءة، ك  الطفؿ كالطفكلة، صمة قكٌية بمكضكع الدراسة، مثؿ: مفيـك

ـ األسمكب كنحكىا مف المكضكعات ،الطفؿ صحافةمفيـك ك ية لمطفؿ، الكتابة المكجٌ  . كما تـ استخدا

كفي تحديد النظريات  ،إصدار مجالت األطفاؿمجاؿ التجربة األردنية في المسحي في تتٌبع 

، كذلؾ في غرس القيـ لدل الطفؿ كفي تقديـ المعمكمات لو دكر مجالت األطفاؿاإلعالمٌية الميفٌسرة ل

باالستناد إلى المعاجـ كالمكسكعات، كالكتب كالدكريات، كالرسائؿ كالبحكث األكاديمية، كالمكاقع 

 االلكتركنية، التي عالجت تمؾ المكاضيع عمى المستكييف العربي كاألجنبي. 
 

  ( أسموب تحميل المضمون2)

ادة اإلعالمٌية كصؼ المحتكل الظاىر كالمضمكف الصريح لمملستخدـ كىك األسمكب الذم يي 

صاغة في تساؤالت البحث المراد تحميميا مف حيث الشكؿ كالمضمكف، تمبية لالحتياجات البحثية المي 

بيدؼ استخداـ ىذه كذلؾ  ؛حددىا الباحثأك فركضو األساسية، طبقان لمتصنيفات البحثية التي يي 

التي تعكس السمكؾ االتصالي العمني لمقائميف  ،ا في كصؼ ىذه المكاد اإلعالمٌيةإمٌ  ،البيانات

التي تنبع منيا  ،أك العقائدية ،أك السياسية ،أك الثقافية ،الكتشاؼ الخمفية الفكرية باالتصاؿ، أك

 ،كالجمؿ ،مف خالؿ الكممات ،ؼ عمى مقاصد القائميف باالتصاؿالرسالة اإلعالمٌية، أك لمتعرٌ 
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عبر بيا القائمكف باالتصاؿ عف بيرية شكالن كمضمكنان، كالتي يي األساليب التعككافة  ،كالرمكز كالصكر

ـ عممية التحميؿ بصفة مي  نتظمة، ككفؽ أسس منيجية كمعايير أفكارىـ كمفاىيميـ، كذلؾ بشرط أف تت

مكضكعية، كأف يستند الباحث في عممية جمع البيانات كتبكيبيا كتحميميا عمى األسمكب الكمي 

 .(234ص – 233ص ،2006، سيف)حبصفة أساسية. 

في تعريفو ألسمكب تحميؿ  1952عاـ  Bernard Berelson برلسكف(برنارد )فيما ذىب 

ستخدـ في كصؼ المحتكل الظاىر أك المضمكف أحد األساليب البحثية، التي تي المضمكف، بأنو: )

 .(169ص ، 2011)نقالن عف إسماعيؿ،  .(كصفان مكضكعيان، منظمان، كميان  ،الصريح لممادة اإلعالمٌية

 المضاميف لغايات دراسة ؛أسمكب تحميؿ المضمكفعمى  تـ االعتماد في ضكء ما تقٌدـ،

 المكادشكؿ كمضمكف  كتحميؿ رصدمف خالؿ  ،«حاتـ» األردنية األطفاؿ مجمة في مةقدٌ المي 

 ،المكاد تمؾ تضٌمنتيا التي كالقيـ المعمكمات استخالصمف ثـ ك  صفحاتيا، عمى منشكرةال التحريرية

 عمى كالقيـ المعمكماتتمؾ  تقديـ في استخداميا تـ التي ،اإلبراز كسائؿ الكشؼ عف جانب إلى

 .المجمة صفحات
 
 جتمع الدراسةًا: مُ نيثا

لتيمٌثؿ أنمكذجان لمجالت األطفاؿ األردنية؛ ككنيا  ،«حاتـ»كقع االختيار عمى دراسة مجمة 

أىـ مجمة أردنية  تيعدٌ كانت  -أم المجمة -كانت تصدر عف أكبر مؤسسة صحفية محمٌية، كما أنيا

 مكٌجية إلى األطفاؿ كاألكثر تكزيعان بينيا.

 مجمة عف الصادرة األعداد جميع مضاميف في الدراسة جتمعمي  تحددتأسيسان عمى ما تقٌدـ، 

  منذ ،«الرأم» األردنية الصحفية المؤسسة عف التي كانت تصدر شيريان  ،«حاتـ» األردنية األطفاؿ
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بما  ،15/5/2013صدكر قرار إيقافيا يـك كلغاية  ،14/11/1998إصدار العدد األكؿ منيا يـك 

 .عدد( 168) مجمكعو
 

 ًا: عّينة الدراسةثالث

 األردنية األطفاؿ مجمة( مفردة مف أعداد 12قكاميا ) ،صناعية( –سحب عٌينة )عمدٌية تـ 

 : اآلتي، كذلؾ بتطبيؽ الشير الصناعي كفؽ األسمكب «حاتـ»

، إذ تـ اختيار أكؿ عدد 2012عاـ إلى  2001مف عاـ  بدءن مف كؿ سنة،  عدد كاحد اختيار

إذ إف جميع ؛ 2001)كانكف األكؿ/ ديسمبر( مف عاـ  ميتاح مف المجمة المبحكثة، كىك عدد شير

األعداد السابقة لو غير ميتاحة، كبالتالي تعذر عمى الباحثة الحصكؿ عمى أم منيا، كمف ثـ تـ 

، كعدد شير )شباط/ فبراير( مف عاـ، 2002اختيار عدد شير )كانكف الثاني/ يناير( مف عاـ 

ا تككف ، كبذ2012، كىكذا إلى أف تـ اختيار عدد شير )تشريف الثاني/ نكفمبر( مف عاـ 2003

 العٌينة قد غطت جميع أشير السنة. 

كمػف الجػػدير ذكػره ىنػػا، أف سػحب العٌينػػة كفػؽ أسػػمكب الشػير الصػػناعي، جػاء متفقػػان أكالن مػػع 

دكريػة صػدكر المجمػة المبحكثػة، كالتػي كانػت تصػػدر شػيريان، فضػالن عػف دأبيػا عمػى نشػر مضػػامينيا 

بأف كؿ زاكية مف تمؾ الزكايا، كاف يغمػب  زكايا كأبكاب ثابتة أك شبة ثابتة في كؿ عدد، عممان ضمف 

عمػػػػى طابعيػػػػا التخصػػػػص فػػػػػي مجػػػػاؿ ميعػػػػٌيف؛ كالمجػػػػػاؿ االجتمػػػػاعي، أك العممػػػػي، أك التػػػػػاريخي، أك 

الجغرافػػػي، أك الػػػديني، أك الرياضػػػػي، كغيرىػػػا مػػػف المجػػػػاالت؛ ممػػػا كسػػـػ أعػػػػداد المجمػػػة بالتماثيػػػػؿ أك 

ألحػػػداث كالمنياسػػػبات اإلنسػػػانية، أك الكطنيػػػة، أك با ارتبػػاط مكادىػػػاكأخيػػػران )التشػػابيو( إلػػػى حػػػدو كبيػػػر، 

فػي كػػؿ ؛ ممػػا أدل إلػى تشػابو مكضػكعات المجمػػة المطركحػة عػددكػؿ صػػدكر  ، الميتزامنػة مػعالدينيػة

 ميناسبة. 
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، كافػة المػكاد التحريريػة دراسػة كتحميػؿناسػبان، فػي ظػؿ حجـػ ىػذه العٌينػة مي  ييعػدٌ مػف جيػة ثانيػة، 

،  األعداد الخاضعة لمتحميؿ؛ إذ تـ تحميؿمف  العدد الكاحدالتي تضمنيا  الغػالؼ، كالصػكر، كالرسػـك

، إلػى جانػب كافػة المضػاميف الصػحفية كاألدبيػة كمػكاد التسػمية الكاردة في كػؿ عػدد كحتى اإلعالنات

الكمػي، كالػػذم لػـػ  حجػـػ ميجتمػع الدراسػػةمػػع  أيضػان،حجـػ العٌينػػة  يتناسػػبكمػػا  .كالترفيػو المنشػػكرة فيػو

 ردة. ( مف168يتجاكز )

 (1-3الجدول )

  «حاتم»األردنية  لعّينة الدراسة من أعداد مجمة األطفا
 رقم العدد  الشير السنة 
 37 / ديسمبر كانكف األكؿ 2001
 38 كانكف الثاني / يناير 2002
 51 شباط / فبراير 2003
 63 آذار / مارس 2004
 73 نيساف / ابريؿ 2005
 86 أيار / مايك 2006
 99 / يكنيك حزيراف 2007
 112 تمكز / يكليك 2008
 125 آب / أغسطس 2009
 138 أيمكؿ / سبتمبر 2010
 151 تشريف األكؿ / أكتكبر 2011
 164 تشريف الثاني / نكفمبر 2012

 
 

 : أداة الدراسةرابعاً 

 صحيفتيف خاصتيف بتحميؿ تصميـ كبناءإذ تـ المضمكف؛  صحيفة تحميؿأداة الدراسة في  تمتمثٌ  

مع أغراض  اف، تتناسب«حاتـ»األطفاؿ األردنية مجمة عٌينة الدراسة مف إعداد )مضمكف كشكؿ( 

  :ما يأتي عمى تحقيؽ أىدافيا كاإلجابة عمى تساؤالتيا، كذلؾ في ضكء تافقادر ك  ،الدراسة
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 اإلعالمي.كتحميؿ المضمكف  العممي مناىج كأساليب البحث راجعة األدبيات النظرية حكؿمي  . أ

 ستخدمة في الدراسات السابقة.عمى بنكد فئات التحميؿ المي االطالع  . ب

 .نياراعاة األىداؼ كالتساؤالت التي تسعى الدراسة إلى تحقيقيا كاإلجابة عمي  . ج
 

 وحدات التحميل 

لٌما كاف تحميؿ المضمكف يسعى إلى كصؼ عناصر المضمكف كصفان كميان؛ فمف الضركرم 

أف يتـ تقسيـ ىذا المضمكف إلى كحدات كفئات كعناصر ميعٌينة؛ حتى ييمكف دراسة كؿ عنصر أك 

 .(259ص ، 2006)حسيف، فئة منيا، كحساب التكرارات الخاصة بيا. 

ؿ التي سيتـ إخضاعيا لمتحميؿ، كسيتـ عمييا كتيشير كحدات التحميؿ إلى )جكانب االتصا

كذىب الباحثكف كالخبراء، إلى تحديد خمس  .(180، ص2011)إسماعيؿ، القياس أك العد مباشرة(. 

كحدات رئيسة في تحميؿ المضمكف، ىي: الكممة، المكضكع أك الفكرة، الشخصية، الكحدة الطبيعية 

مة المبحكثة؛ فكحدات التحميؿ تتنٌكع كفقان ليدؼ )المفردة(، المساحة أك الزمف بحسب طبيعة الكسي

 .(520، ص3002)الحيزاف، الدراسة، كتبعان لقدرة الكحدة عمى اإليفاء بغرض ذلؾ اليدؼ. 

الوحدة الطبيعية لممادة كانطالقان مف أغراض ىذه الدراسة، كمشكمتيا كأىدافيا، تـ استخداـ 

ة اإلعالمٌية الميتكاممة، التي تيستخدـ  لتقديـ المادة كىي الكحد ككحدة لمتحميؿ،اإلعالمّية )المفردة( 

تمقي.  الفنكف األشكاؿ ك  جميعبفي ىذه الدراسة، . كتحددت (15، ص5912)حسيف، إلى الجميكر المي

، كاشتممت عمى: األخبار، كالتقارير، كالتحقيقات، «حاتـ»مجمة التي تـ استخداميا في  التحريرية

، كاإلعالنات التجارية،  كغيرىا مف كالمقاالت، كالقصص، كاأللعاب، كالميسابقات، كالصكر، كالرسـك

 األشكاؿ كالفنكف التحريرية، التي تتضمف المعمكمات كالقيـ. 
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لتي تضٌمنتيا المجمة محؿ المعمكمات كالقيـ، اأٌما فيما يتعٌمؽ بغايات التعٌرؼ عمى نكعٌية 

 .الدراسة، فقد تـ احتساب المعمكمات كالقيـ ذات التكرار العالي ضمف الفف التحريرم الكاحد
 

 فئات ومؤشرات التحميل  

ييقصد بفئات التحميؿ )تمؾ التصنيفات التي يضعيا الباحث استنادان إلى طبيعة مكضكع 

ككمما كانت الفئات ميحددة  كرارات المعاني،كمشكمة الدراسة، ككسيمة ييعتمد عمييا في حساب ت

. في حيف (238، ص2008)عمر،  .(كاضحة كميحددة أيضان  كانت نتائج البحثكمما  ،بصكرة كاضحة

تيشير المؤشرات إلى )المفيـك أك التعريؼ الذم تعنيو كؿ فئة تحميمية، كاإلطار الذم ييحدد 

ـ الفئات (92، ص1983)حسيف، استخداميا في القياس، كييبيف لمباحث حدكد ىذا االستخداـ(.  . كتنقس

(، كالثانية قيل؟ ماذافي معظـ الدراسات اإلعالمٌية إلى فئتيف، تتضمف األكلى اإلجابة عف سؤاؿ )

 (. كيف قيل؟تيجيب عف سؤاؿ )

 ذمال المضمكفتحديد فئة التحميؿ مف خالؿ التعامؿ مع تـ  لدراسة،اىذه طبيعة مع كتماشيان 

تتناكؿ  ،ىذا السػؤاؿ فع اإلجابة ؛ إذ إف(؟السؤاؿ )ماذا قيؿ فع المادة اإلعالمٌية لإلجابةحتكيو ت

ىذا لكشؼ عف مراكز االىتماـ في ؛ بقصد احتكييايكالمعاني التي  كاألفكار المضمكفمادة 

 المضمكف.

المعمكمات كالقيـ عمى مت فيو دٌ معرفة الشكؿ الذم قي  فضالن عما سبؽ، استمزمت الدراسة

 اعناصرى إلى شكؿ المادة اإلعالمٌيةلذا كاف مف الضركرم تحميؿ صفحات المجمة محؿ التحميؿ؛ 

، كاإلجابة مف حيث الشكؿا تابعتيكمي تقديـ المادة اإلعالمٌية عمى تفاصيؿ  الكقكؼ بيدؼ ا؛كمككناتي

 .في آفو معان رة عف الشكؿ كالمضمكف عبٌ مي  النيائية كلتككف النتائجعف السؤاؿ )كيؼ قيؿ؟(، 
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بناءن عمى ما تقٌدـ، تـ إجراء دراسة استطالعية تمثٌمت بتطبيؽ التحميؿ المبدئي
 عمى عٌينة 1

لكحدات كٌنة غرض تحديد العناصر المكبمف العٌينة األصمية الخاضعة لمدراسة؛  عشكائية ميصٌغرة

. كقد تـ تطبيؽ التحميؿ المبدئي عمى ثالثة أعداد لمتصنيؼ أساسان  اتيخذتالتي ك  ،التحميؿ النيائي

األمر الذم ساعد في تحديد فئات التحميؿ ككحداتو، تحديدان تـ اختيارىا عشكائيان؛  «حاتـ»مف مجمة 

رتبط ػبالمشكمة البحثية، كبطبيعة المضمكف مكضكع التحميؿ، ككميتو، كشكمو، كذلؾ عمى النحك ي

 اآلتي:

 فئات تحميل الموضوع )ماذا قيل؟( أ

رئيسة، قاـ عمى أساسيا تحميؿ كافة المضاميف المنشكرة في عٌينة  فئة عشرة تـ تحديد إحدل

بغية التعٌرؼ عمى المعمكمات كالقيـ الميقٌدمة إلى  ؛»اتـح«البحث، مف أعداد مجمة األطفاؿ األردنية 

الطفؿ األردني عمى صفحات ىذه المجمة. كاشتممت ىذه الفئات عمى: مصدر المادة، المجاؿ 

الجغرافي لتغطية المادة، المستكل المغكم الميستخدـ، المعمكمات الميتضٌمنة، القيـ الميتضٌمنة، صكر 

األسمكب الميستخدـ، نكع الفئة الميستيدفة )الجندر(، المرحمة  الفاعؿ، اتجاه المادة، ىدؼ المادة،

 العيمرية الميستيدفة. 

فيما يأتي تعريفان لكؿ فئة مف ىذه الفئات الرئيسة، مع إيضاح اليدؼ منيا؛ بما يخدـ أىداؼ 

 .الدراسة كييجيب عف أسئمتيا
 

المصدر بأنو: )مف يعمؿ عمى إنتاج رسالة  (88، ص2009)المكسى، عٌرؼ أواًل: فئة مصدر المادة: 

تمقي(. كعميو، تيدؼ ىذه الفئة  ميحٌممة بالمعاني، يكٌجييا عبر كسائؿ اتصاؿ آلٌية إلى الجميكر المي
                                                                 

1
ىك تحميؿ كيفي يجرم عمى عينات أصغر مف الكثائؽ؛ لغرض تحديد العناصر المككنة لكحدات التحميؿ النيائي، التي  التحميل المبدئي: 

خطكة ضركرية كدراسة استطالعية، يمجأ إلييا الباحث قبؿ البدء في الدراسة التحميمية؛ لتحقيؽ عدد مف  ييعدٌ ستتخذ أساسان لمتصنيؼ، كما 
تحميؿ كنتائجو، باإلضافة إلى الكظائؼ الخاصة باالقتراب مف المشكمة العممية كفركضيا، بكصفو قريبان مف الكظائؼ المرتبطة بإجراءات ال

 (.153، ص2006ك)عمي،   (73، ص2002)سميسـ، مفيـك الدراسة االستطالعية التمييدية لمشركع التحميؿ الكمي.  
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التحميمية إلى الكشؼ عف كاتب أك )مينشئ( أك )مينتج( المادة التحريرية المنشكرة عمى صفحات 

عشر مصدران، ىي: ميحرر المجمة، أديب، شاعر، ميترجـ، المجمة محؿ التحميؿ. كقد تـ تحديد اثني 

كاتب سيناريك، أحد قراء المجمة مف األطفاؿ، مصكر، رساـ، طبيب، مصدر أخر، غير ميحدد 

 المصدر.
 

ىي الفئة التي تيدؼ إلى التعٌرؼ عمى المكاف ذم  ثانيًا: فئة المجال الجغرافي لتغطية المادة:

نشكرة؛ بقصد الكشؼ عف األىمٌية النسبية التي تكلييا المجمة محؿ العالقة بالمادة التحريرية الم

الدراسة، لممعمكمات كالقيـ المحمٌية كالعربية كالعالمية؛ إذ ليس مف المقبكؿ في مجالت األطفاؿ 

غفاؿ المكضكعات العربية كالعالمية، خاصة كاف األطفاؿ  التركيز فقط عمى المكضكعات المحمٌية كا 

ب االستطالع كاالكتشاؼ، كيتطمعكف إلى معرفة األخبار التي تيميـ في يتسمكف بالفضكؿ كح

 ميجتمعيـ كالعالـ مف حكليـ.

لمنطقة كتيعٌرؼ فئة المجاؿ الجغرافي لتغطية المادة إجرائيان ضمف حدكد ىذه الدراسة بأنيا: ا

تـ تحديد خمسة  تتناكليا أك تدكر حكليا المادة التحريرية المنشكرة في المجمة. كقدالتي  الجغرافية

 مجاالت جغرافية، ىي: محمي، عربي، دكلي، عالمي عاـ، غير ميحدد.
  

تيشير إلى المغة الميستخدمة في تحرير كصياغة مضاميف ثالثًا: فئة المستوى المغوي الُمستخدم: 

مكاد المجمة. كاشتممت ىذه الفئة التحميمية عمى خمس فئات فرعية، أمكف مف خالليا تحديد 

المغكية الميستخدمة في المجمة مكضكع الدراسة، ىي: الفصيحة التراثية، الفصيحة  المستكيات

 الميعاصرة، الميجة العامية، الميختمطة بيف الفصيحة الميعاصرة كالميجة العامية، أخرل.
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كالتي تيدؼ إلى التعٌرؼ عمى نكعٌية المعمكمات الميقٌدمة إلى : فئة المعمومات الُمتضّمنة: رابعاً 

كالمعمكمات كفؽ تعريؼ عاطؼ عدلي عبيد ىي: )أم معرفة في المجمة مكضكع البحث. الطفؿ 

تيكتسب مف خالؿ االتصاؿ، أك البحث، أك التعميـ، أك المالحظة، عف الناس كاألماكف كاألشياء 

  .(18، ص1997)عبيد، كالمكضكعات(. 

، أك تعميـ، أك  ،حقيقة ة: أيٌ اإجرائيان بأني ، فإف المعمكمات تيعٌرؼىذه الدراسة ىداؼألو مفيـك

، تيقٌدميا المادة أك شخص ،مكافأً  ،مًضًع مجاؿ، أك عف أمٌ  أمٌ في  أك فكرة، أك معرفة جديدة،

كاشتممت ىذه الفئة التحميمية  التحريرية المنشكرة عمى صفحات المجمة محؿ التحميؿ إلى الطفؿ.

صحية كطبية، معمكمات تاريخية،  عمى أربع عشرة فئة فرعية، ىي: معمكمات اجتماعية، معمكمات

معمكمات جغرافية، معمكمات عممية، معمكمات دينية، معمكمات أدبية، معمكمات سياسية، معمكمات 

 اقتصادية، معمكمات رياضية، معمكمات فنية، معمكمات ثقافية، معمكمات ترفييية، معمكمات أخرل. 
 

كالتي تيدؼ إلى التعٌرؼ عمى القيـ التي تضٌمنتيا المجمة مكضكع خامسًا: فئة القيم الُمتضّمنة: 

 جمالية، أك أخالقية أك اجتماعية أك نفسية العتبارات أىمٌية ذات صفة كؿ: )كييقصد بالقيـالبحث. 

 .(563ص ،أ-2002 يكسؼ،)(. االستخداـ في الجماعية بسمة كتتسـ

، White( كايت)كبعد االطالع عمى أشير المقاييس العالمية لتصنيؼ القيـ، مثؿ: مقياس 

، Spranger (رجبرانش) ، كمقياسRokeac( رككيش، كمقياس )Mehlingerر( ميمنج)كمقياس 

كباالستفادة مف الدراسات السابقة، كباالعتماد عمى نتائج الدراسة االستطالعية التي أيجريت عمى 

عشكائية ميصٌغرة مف العٌينة الكمية لمدراسة؛ ارتأت الباحثة بناء تصكر لتصنيؼ القيـ، يككف عٌينة 

 خاصان بأغراض ىذه الدراسة، كأكثر مالئمة ليا مف حيث ىدفيا كطبيعة بياناتيا.
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 النفس التربكم كالفيمسكؼعالـ الذم طرحو مقياس إلى ال كقد تـ بناء ىذا التصكر باالستناد

أنماط أك    Types of Menفي كتابو المعركؼ  ،Eduard Spranger (رجسبرانارد ادك األلماني )

ي: مجمكعة ف متتمثٌ  ،القيـ مف أنماط ستة عمى اشتمؿكالذم  (Teo, 2000,  p.458-459). الرجال

 الجمالية، القيـمجمكعة ك  الدينية، القيـمجمكعة ك  االقتصادية، القيـمجمكعة ك  النظرية، القيـ

. إال أنو كبسبب الطبيعة الخاصة السياسية القيـمجمكعة  كأخيران  االجتماعية، القيـمجمكعة ك 

بدراستنا، آثرت الباحثة إضافة مجمكعتي القيـ األخالقية كالذاتية إلى المقياس السابؽ، ليشتمؿ 

( قيمة، باإلضافة إلى 67داخميا ما مجمكعو ) تتضمفالتصنيؼ بذلؾ عمى ثماف مجمكعات قيمية، 

  ة حقكؿ مفتكحة لقيـ أخرل. ثماني
 

تيساعد ىذه الفئة في الكشؼ عف الفاعؿ المؤثر في األحداث أك الكقائع سادسًا: فئة صور الفاعل: 

. كييقصد بيا إجرائيان ضمف حدكد ىذه الدراسة (184، ص2011)إسماعيؿ، الميتضٌمنة في المادة. 

التحريرية، أك الذم كردت عمى لسانو بأنيا: ىيئة الفاعؿ أك )البطؿ( الذم تدكر حكلو المادة 

المعمكمات كالقيـ الميتضٌمنة في المادة التحريرية المنشكرة عمى صفحات المجمة محؿ التحميؿ، كالتي 

المطركحة في المجمة. كقد تـ  المكضكعات تيسيـ في تشكيؿ الصكر الذىنية لدل األطفاؿ حكؿ

 اد، أخرل، بال فاعؿ.تحديد ست فئات فرعية، ىي: إنساف، حيكاف، نبات، جم
 

تيشير ىذه الفئة إلى عنصر القكة أك اإلثارة الذم عكلجت بو المادة سابعًا: فئة اتجاه المادة: 

. فيما تيعٌرؼ إجرائيا، بمدل التأييد أك الرفض أك (269، ص2006)حسيف، الصحفية المنشكرة. 

راسة، تجاه المكاقؼ أك الحياد، في مضمكف المادة التحريرية المنشكرة في المجمة مكضكع الد

كقد تـ تحديد أربع فئات فرعية ضمف ىذه الفئة التحميمية،  القضايا أك المكضكعات الميتضٌمنة فيو.

 ميختمط. مؤٌيد، ميعارض، ميحايد، ىي:
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ىي الفئة الخاصة بالكشؼ عف التأثير المتكخى تحقيقو عمى الجميكر ثامنًا: فئة ىدف المادة: 

عد قراءتيـ لممادة التحريرية المنشكرة عمى صفحات المجمة محؿ التحميؿ. الميستيدؼ مف األطفاؿ، ب

تمقي نتيجة رسالة الميرسؿ(.  كيشير مصطمح التأثير إلى: )التغيير في اإلدراؾ، الذم ينجـ عند المي

 . (91، ص2009)المكسى، 

الذم يسعى  كألغراض ىذه الدراسة، فإف فئة ىدؼ المادة تيعٌرؼ إجرائيان بأنيا: اليدؼ النيائي

تحقيقيا عمى جميكر القراء مف األطفاؿ، جراء قراءتيـ  النتيجة المتكخى أكإليو القائـ باالتصاؿ، 

لممكاد التحريرية المنشكرة عمى صفحات المجمة. كتبعان لذلؾ، تـ تحديد ستة عشر ىدفان ضمف ىذه 

صاؿ المعمكمات كغرس ميختمط بيف إيالفئة التحميمية الرئيسة، ىي: إيصاؿ معمكمات، غرس قيـ، 

 االستطالع ميارات تنمية نقؿ التراث، القيـ، إكساب السمكؾ، نقؿ عادات كتقاليد المجتمع األردني،

تنمية الميكؿ كالميارات، تنمية التذكؽ  ،تنمية االبتكار كاإلبداع تنمية الخياؿ كالتفكير، ،كاالكتشاؼ

 أخرل. الجمالي كالفني، إعطاء قدكة، حؿ مشكالت، إبداء رأم، التسمية كالترفيو،
 

كييقصد بيا طريقة عرض المادة التحريرية عمى صفحات المجمة األسموب الُمستخدم:  تاسعًا: فئة

 شرة.محؿ التحميؿ، كذلؾ مف حيث ككنيا طريقة مبياشرة، أك غير ميبا
 

كالتي تيدؼ إلى التعٌرؼ عمى النكع االجتماعي أك  )الجندر(: نوع الفئة الُمستيدفة عاشرًا: فئة

)الجندر( الذم تتكٌجو إليو المادة التحريرية المنشكرة في المجمة المبحكثة، كذلؾ بقصد الكشؼ عما 

أـ ال؛ كأف تتكجو إذا كانت مضاميف ىذه المجمة، ميتحيزة لفئة معٌينة مف جميكرىا الميستيدؼ 

النسبة األكبر مف مكادىا التحريرية إلى مخاطبة الذككر تحديدان، أك إلى اإلناث فقط، أك أنيا تتكجو 

 إلى الذككر كاإلناث مف جميكر القراء مف األطفاؿ، دكنما تحديد.
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التي ة، كالتي تيدؼ إلى التعٌرؼ عمى المرحمة العيمري: المرحمة الُعمرية الُمستيدفةأحد عشر: فئة 

ينتمي ليا الجميكر الميخاطب في المادة التحريرية المنشكرة عمى صفحات المجمة. كأمكف االستدالؿ 

بكاسطتيا عمى الفئة العيمرية الميستيدفة بالمكاد المنشكرة في المجمة مدار البحث، مف خالؿ طبيعة 

أسمكب اإلخراج  المكضكع نفسو، كمف المستكل المغكم الميستخدـ في صياغتو كتحريره، كحتى مف

الصحفي الميستخدـ في إبرازه عمى صفحات المجمة. كتبعان لذلؾ، تـ تحديد خمس مراحؿ عمرية، 

 مرحمة الطفكلة المتأخرة، مرحمة المراىقة، ميختمطة، أخرل.ىي: مرحمة الطفكلة المتكسطة، 
 
 )فئات تحميل شكل المضمون )كيف قيل؟ 

ميكٌممة لفئة تحميؿ المكضكع )ماذا قيؿ؟(؛ إذ ال ييمكف تيعتبر ىذه الفئة التحميمية األساسية، 

تحميؿ المضمكف، دكف التعٌرؼ عمى شكؿ تقديـ ىذا المضمكف، خاصة كأف طريقة التقديـ قد 

 .(184، ص2011)إسماعيؿ، تيضعؼ المضمكف، أك قد تقكيو كتيبرزه. 

يف المنشكرة في عٌينة تبعان لما تقٌدـ، تـ تحديد ثماني فئات رئيسة لتحميؿ شكؿ كافة المضام

التعٌرؼ عمى كسائؿ إبراز المعمكمات كالقيـ التي تضٌمنتيا المجمة محؿ التحميؿ. بغية الدراسة؛ 

، مساحة المادة، مكقع المادةكاشتممت ىذه الفئات عمى: األشكاؿ كالفنكف التحريرية الميستخدمة، 

كفيما يأتي تعريؼه لكؿ فئة مف ىذه . رسـك، الفكتكغرافيةالصكر ، اإلطارات، اللكاف، األعناكيفال

 الفئات، مع تكضيحو ألىدافيا كفئاتيا الفرعية.

 الكقائع تحكيؿ بأنو: )فف ييعرؼ التحرير الصحفي عمكمان أواًل: فئة األشكال والفنون التحريرية: 

 كظائؼ النياية في تيحقؽ، ميتعددة أشكاالن  فنية تتخذ قكالب في مقركءة كممات إلى، كاألحداث

، في حيف (5، ص2003)إبراىيـ، كترفيو(.  كتسمية، كتكجيو، كتثقيؼ، معرفة، مف ،الميختمفة حافةالص
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ييشير تحرير المجمة إلى: )تحكيؿ المادة المكتكبة كالمصكرة كالمرسكمة، إلى شكؿو صحفي ييناسب 

 .(121، ص2004)عبد المجيد، كعمـ الديف، قراء المجمة(. 

األشكاؿ كالفنكف التحريرية تيعٌرؼ إجرائيان عمى أنيا: القكالب كفي ىذه الدراسة، فإف فئة 

كاألنكاع الكتابية الميستخدمة، في صياغة كتحرير مكاد المجمة محؿ التحميؿ؛ بيدؼ التعٌرؼ عمى 

األشكاؿ أك األنماط التحريرية التفضيمية، التي استخدمتيا المجمة مدار البحث، في تقديـ المعمكمات 

ؿ القارئ. كاشتممت ىذه الفئة التحميمية الرئيسة عمى: فئة الفنكف الصحفية، كفئة كالقيـ إلى الطف

 الفنكف األدبية، كفئة أشكاؿ فنية أخرل، كذلؾ عمى النحك اآلتي:

  :ييقصد بيا )األشكاؿ التي تأخذىا المادة الصحفية عند تقديميا لمجميكر، فئة الفنون الصحفية

كقد تـ . (36، ص.2009)نصر، كعبد الرحمف، ا كفؽ عدة أسس(. كىي متنٌكعة كييمكف التمييز بيني

فئة فرعية، ىي: خبر صحفي، تقرير صحفي، تحقيؽ صحفي، حديث صحفي،  عشرة تحديد إحدل

، إعالف، أخرل.  مقاؿ، بريد القراء، كاريكاتير، صكر فكتكغرافية، رسـك
 
 :ابة األدبية الميستخدمة في تحرير كالتي تيدؼ إلى التعٌرؼ عمى أنكاع الكت فئة الفنون األدبية

 ميجمؿ عف اإلنساني التعبير أشكاؿ أحد)ىك:  األدب في عمكمومكاد المجمة محؿ التحميؿ، ك 

 األدب إلى تتفرع التي الكتابية، األساليب بأرقى كىكاجسو، كأفكاره، كخكاطره، اإلنساف، عكاطؼ

  .(50، ص2012)شكندم، ككريـ، النثرم(.  الشعرم كاألدب

في حيف ييشير أدب األطفاؿ إلى: )اآلثار الفنية الجميمة، التي تيصٌكر أفكاران كأحاسيس 

كأخيمة، تتفؽ كمدارؾ األطفاؿ، كتترؾ في نفكسيـ الميتعة كالسركر، كتينٌمي لدييـ قيمان مرغكبان فييا، 

. كقد (356، ص2007)مفمح، كتتخذ أشكاؿ القصة كالشعر المسرحي، كالمقالة، كاألغنية، كغيرىا(. 
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تـ تحديد سبع فئات فرعية ضمف فئة الفنكف األدبية، ىي: قصة، قصة مصكرة، ميسمسؿ مصكر، 

 شعر، سير كتراجـ، حكـ كأمثاؿ، أخرل.
 
  :الفئة بمكاد التسمية كالترفيو المنشكرة عمى صفحات ىذه تحددت فئة األشكال التحريرية األخرى

الفركؽ ك  ،تقاطعةالكممات المي ك  ،المتاىاتالمتنٌكعة كالميتجددة؛ كاأللعاب المجمة المبحكثة، ميتمثٌمة ب

 ، كغيرىا مف المكادكالطرائؼ كاالبتسامات لغاز،كاأل حاجياأل، باإلضافة إلى بيف الصكر المتشابية

متاع الطفؿ القارئ بما ىك مفيد. كقد تـ  التي تيدؼ إلى كسر رتابة صفحات المجمة، كالى تسمية كا 

فرعية، ىي: فكاىات كطرائؼ، أحاجي كألغاز، ميسابقات، كممات ميتقاطعة، رسـك  تحديد سبع فئات

 لمتمكيف، تسالي كألعاب، أخرل.
 

مكاف أك مكضع نشر المادة التحريرية في المجمة محؿ  كييقصد بياثانيًا: فئة موقع المادة: 

ختالؼ أىمٌية التحميؿ. كييشار إلى أف مكضع المادة اإلعالمٌية يعكس أىمٌيتيا، خاصة مع ا

صفحات المجمة؛ فالمكاد التي تينشر في الصفحات األكلى، تختمؼ في أىمٌيتيا عف المكاد التي 

. كاشتممت ىذه الفئة التحميمية عمى سبعة (185، ص2011)إسماعيؿ، تينشر في الصفحات األخيرة. 

فحتا الكسط فئات فرعية، ىي: الغالؼ األكؿ، بطف الغالؼ األكؿ، النصؼ األكؿ مف المجمة، ص

 أك )قمب المجمة(، النصؼ الثاني مف المجمة، بطف الغالؼ األخير، الغالؼ األخير.
 

كييقصد بيا إجرائيان الحيز المكاني الذم تشغمو المادة التحريرية في المجمة : المادة ساحةمثالثًا: فئة 

 ميرافقة.محؿ الدراسة، بما تشممو ىذه المادة مف عناكيف كصكر كرسـك كأشكاؿ أخرل 

كمف الجدير ذكره، أف مساحة نشر المادة الصحفية، تعكس أىمٌيتيا كحجـ بركزىا؛ إذ كمما  

، 2011)حداد، زاد المساحة الميتاحة لعرض المادة، كاف ذلؾ دليالن عمى ازدياد االىتماـ بمضمكنيا. 
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أجزائيا؛ كتيقٌدر المساحة في ىذه الدراسة بالصفحة ك  .(270ص – 269ص ،2006)حسيف، ك (80ص

إذ تـ تجزئييا إلى: أقؿ مف ربع صفحة، ربع صفحة فأكثر، نصؼ صفحة فأكثر، صفحة، 

 صفحتيف، أكثر مف صفحتيف.
 

كالتي تيدؼ إلى التعٌرؼ عمى أنكاع عناكيف المكاد التحريرية المنشكرة في  رابعًا: فئة العناوين:

افيا( المجالت، كإلسياماتيا األساسية المجمة؛ لما تتميز بو العناكيف مف أىمٌية كمكانة في )تيبكغر 

 .(77، ص2014)الرماضنة، كذلؾ، في التعريؼ بطبيعة المجمة كتحديد ىيكميا العاـ. 

 لتسبؽ كبيرة، بحركؼ جيمعت التي األسطر، مجمكعة أك كييعٌرؼ العنكاف بأنو: )السطر،

 – 191، ص2002)حمزة، الخبرية(.  القصة أك ىذا المكضكع كتيمخص خبرية، قصةن  أك مكضكعان 

 . (192ص

اد ك لمفي حيف ييقصد بالعناكيف إجرائيا في ىذه الدراسة: العبارات أك الجمؿ التي تتصدر ا

تدؿ عمى ك ، ان كثيق كترتبط بيا ارتباطان  ،تصمة بياالمي التحريرية المنشكرة في المجمة محؿ التحميؿ، ك 

فئات فرعية، ىي: عنكاف غالؼ، عنكاف مضامينيا، كتيعٌبر عنيا. كاشتممت ىذه الفئة عمى ثماف 

 رئيسي، عنكاف تمييدم، عنكاف فرعي، عنكاف جانبي، عنكاف ثابت، أخرل.
 

تيدؼ ىذه الفئة التحميمية، إلى التعٌرؼ عمى طبيعة األلكاف الميستخدمة في  خامسًا: فئة األلوان:

دؼ جذب انتباه الطفؿ اإلخراج الصحفي لممكاد التحريرية المنشكرة في المجمة مكضكع البحث؛ بي

، أك في األرضيات التي تيطبع عمييا  لمكحدات التي تتضمنيا، سكاء كاف ذلؾ في الصكر كالرسـك

 الكحدات الطباعية.

كالمكف بكجو عاـ ىك: )ذلؾ اإلحساس البصرم الناشئ عف سقكط أشعة الضكء عمى أسطح 

ف العناصر األساسية لمتصميمات األشكاؿ، كالذم بكاسطتو يمكف التمييز بيف األشكاؿ، كييعتبر م
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. كييقصد باأللكاف في ىذه الدراسة بأنيا: )تمؾ التأثيرات الطباعية (145، ص2002)الزيات، الفنية(. 

)العسكر، غير السكداء، التي تكتسبيا العناصر الطباعية الميستخدمة في بناء كحدات الصفحة(. 

ت فرعية، أمكف مف خالليا تحديد نكعٌية . كاشتممت ىذه الفئة الرئيسة عمى ست فئا(66، ص1998

طبيعية، صناعية، ميختمطة  األلكاف الميستخدمة في المجمة مكضكع الدراسة كطريقة مزجيا، ىي:

 بيف الطبيعية كالصناعية، مينفصمة، ميرٌكبة، ميختمطة بيف المينفصمة كالميرٌكبة.
 

ييقاؿ ليا )البراكيز( بالعامية، كىي )مساحات رباعية الشكؿ، أضالعيا  :اإلطاراتسادسًا: فئة 

)ىمٌاـ، فكاصؿ أك أسيجة، تيحيط بمادة مطبكعة عمى عامكد أك أكثر، كتفصميا عف سائر المكاد(. 

بأنيا: )عبارة عف أربعة خطكط كأربع  (314، ص1998)الصكيعي، . في حيف عٌرفيا (100، ص1984

تقابمة، تضـ  مادة كالمية ميعٌينة كبحجـ ميعٌيف(. كقد ييحيط اإلطار بمادة تحتؿ صفحتيف زكايا مي

كاممتيف، أك صفحة كاحدة، أك جزءان مف صفحة، أك عامكدان كاحدان، أك جزءان مف عامكد، أك صكرة، 

 أك رسمو.

كييقصد باإلطارات إجرائيان في ىذه الدراسة: تمؾ المساحات التي تيحيط بكحدة طباعية منشكرة 

المجمة محؿ التحميؿ، كتفصميا عف جميع الكحدات الطباعية األخرل، كتيبرزىا. كقد تـ تحديد  في

ست فئات فرعية ضمف فئة اإلطارات، ىي: ميسٌطحة، زخرفٌيو، ميجٌسمة، مرسكمة، ميختمطة، بال 

 إطارات.
 

الفكتكغرافية المرافقة تيدؼ إلى التعٌرؼ عمى نكعٌية الصكر  كالتيسابعًا: فئة الصور الفوتوغرافية: 

لممكاد التحريرية، بكصفيا إحدل كسائؿ إبراز المكاد التحريرية المنشكرة عمى صفحات المجمة محؿ 

الدراسة. كقد تـ تحديد خمسة أنكاع ليذه الصكر، ىي: إخبارية، شخصية، مكضكعية، جمالية، 

 إعالنية.
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الرسـك الميصاحبة لممكاد التحريرية، تيدؼ إلى التعٌرؼ عمى نكعٌية  كالتي ثامنًا: فئة الرسوم:

بكصفيا إحدل كسائؿ إبراز المكاد التحريرية المنشكرة عمى صفحات المجمة مكضكع الدراسة. كقد تـ 

، ىي: تعبيرية، شخصية، تكضيحية، جمالية.  تحديد أربعة أنكاع ليذه الرسـك
 

 المعايير التي تم ُمراعاتيا أثناء تحميل المضمون

في التحميؿ الكمي،  «حاتـ»تحميؿ( ميستقمتيف لكؿ عدد مف أعداد مجمة  تخصيص )صحيفتي -أ

لمتحميؿ الكيفي، الذم تـ بالصكرة اآلتية: قراءة مادة  فمع تخصيص جزء مف ىاتيف الصحفيتي

التحميؿ كمف ثـ تسجيؿ ميالحظات أك تعميقات عنيا؛ ليتـ االستعانة بيا في تفسير النتائج الكمية 

 في ضكء الدراسة النظرية.

)أصدقاء حاتـ( الذم ينشر صكر األطفاؿ كأسماءىـ لمتعارؼ، كزاكية  استبعاد تحميؿ باب -ب

حكؿ المكاد التحريرية الميرسمة  «حاتـ»يعة(، التي تختص بنشر ردكد كتعميؽ أحد ميحررم )ردكد سر 

مف األطفاؿ لغايات نشرىا في المجمة؛ ألف ىذيف البابيف أك الركنيف، ال ييقٌدماف أٌية معمكمات أك قيـ 

 لمطفؿ القارئ لممجمة، كىك ما تبحث عنو ىذه الدراسة.

حميؿ، ثـ تحديد الفئات التي تضٌمنتيا في ضكء التعريفات قراءة كؿ كحدة مف كحدات الت -ج

 اإلجرائية لفئات التحميؿ الرئيسة كالفرعية كالثانكية.
 
 األداة صدق: اً خامس

تسعى  ما قياس عمىتيا قدر مدل  اختبارأداة جمع المعمكمات كالبيانات:  دؽصب ييقصد

تتطابؽ المعمكمات التي يتـ جمعيا بكاسطتيا مع الحقائؽ  بحيث ،الدراسة إلى قياسو فعالن 
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)حسيف،  المكضكعية، كبحيث تعكس المعنى الحقيقي كالفعمي لممفاىيـ الكاردة بالدراسة بدرجة كافية.

 .(314، ص2006

كعميو، فإف اختبار الصدؽ يسعى لتأكيد صحة أداة البحث أك المقياس الميستخدـ في الدراسة 

جمع البيانات أك قياس الميتغيرات، بدرجة عالية مف الكفاءة كالدقة؛ كذلؾ  كصالحيتو، سكاء في

 صالحية عمى يؤٌثر قد بما البحث، مراحؿ مف مرحمة أم في الخطأ أك زالتحيٌ  تسرب عدـ لضماف

 . فييا الثقة مستكل ارتفاع ضماف كبالتالي ،الدراسة في ستخدمةالمي  المنيجية األدكات

لمحكـ عمى صدؽ أداة  1إتباع صدؽ المضمكف أك )الصدؽ المنطقي( تـ الغاية، تمؾ كلتحقيؽ

الدراسة )صحيفتا تحميؿ مضمكف كشكؿ عٌينة الدراسة(، مف خالؿ إتباع عدد مف الخطكات، التي 

 مف شأنيا تحقيؽ درجة الصدؽ كالصحة لتحميؿ المضمكف، كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 كتعريؼ كؿ فئة تعريفان دقيقان كاضحان كشامالن.التحديد الدقيؽ لكحدة التحميؿ كفئاتو،  -1

 ميصٌغرةالتأكد مف شمكلية فئات التحميؿ، مف خالؿ تطبيؽ التحميؿ المبدئي عمى عٌينة عشكائية  -2

 مف عٌينة األصمية لمدراسة.

 عمى األكلية بصكرتيا الدراسة أداة عرض خالؿ مف ،"حكميفالمي  صدؽ" طريقة استخداـ  -3

 لبحكثا كمناىج كالتربية اإلعالـ مجاالت في ،كاالختصاص الخبرة ذكم مف المحكميف مف عدد

كإلبداء  لقياسو، تقياس ما صيممٌ  صالحيتيا في مدل كعمى ،شمكليتيا عمى لمحكـ ؛كاإلحصاء

 كقد تـ آرائيـ في التعريفات المفاىيمية كاإلجرائية الخاصة بفئات التحميؿ الرئيسة كالفرعية كالثانكية.

؛ إذ تـ إجراء تعديالت عمى األداة في ضكء االعتبار بعيف الميحكميف كاقتراحات بمالحظات األخذ

 (.11أنظر ميمحؽ رقـ ) .المشكمة البحثية كالجكانب التي تقيسيا تكصياتيـ كميقترحاتيـ، بما يتناسب مع
                                                                 

1
أداة جمع المعمكمات تتضمف كافة الجكانب كالميتغيرات كاألبعاد  صدؽ المضمكف أك )الصدؽ المنطقي(: اختبار يستيدؼ التأكد مف أف 

 (.314، ص2006الخاصة بالمشكمة البحثية، كمدل شمكليتياػ كتمثيميا لمكضكع الدراسة كالمكاقؼ كالجكانب التي تقيسيا. )حسيف، 
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 األداة ثبات: اً سادس

 المضمكف: التأكد مف الحصكؿأداة جمع المعمكمات كالبيانات في تحميؿ  ثباتباختبار  ييقصد

 كأف الزمف، مف فترة بعد ونفس المضمكف عمى تطبيقيا أيعيد ما إذاميتشابية، أو عمى نتائج ميتطابقة 

عند استخداـ أداة التحميؿ نفسيا عمى المضمكف  ،النتائج لنفس ختمفكفالمي  المحممكف كذلؾ يصؿ

 .(132 ص ،1996 إسماعيؿ،). االتفاؽ مف عالية نسبة بينيـ يككف أك أف ذاتو،

عادة االختبار طريقة إتباعتـ  ،كلمتأكد مف ثبات أداة الدراسة ، أك Retest) (Test - االختبار كا 

ما ييعرؼ بثبات الباحث مع نفسو، كالذم يتمثؿ بتحميؿ جزء مف عٌينة الدراسة مرتيف في فترتيف 

، 2009)زغيب، زمنيتيف ميختمفتيف، كمف ثـ حساب ميعامؿ الثبات في ضكء نتائج ىاذيف التحميميف. 

 . (163ص

أداة الدراسة، عائده كالبد مف اإلشارة ىنا، أف سبب لجكء الباحثة ليذه الطريقة في قياس ثبات 

لعدـ قدرة الباحثة عمى تكفير أم مف أعداد المجمة محؿ التحميؿ لمميرمزيف )المحمميف(؛ خاصة في 

 مع الباحثة في ىذا الشأف. «الرأم»ظؿ غياب تعاكف 

عف إجراءات اختبار الثبات، فبعد االنتياء مف عممية بناء كتصميـ )صحيفتي التحميؿ(،  أٌما

كاالنتياء كذلؾ مف عممية تحديد كتعريؼ فئات التحميؿ كترميزىا، قامت الباحثة بتحميؿ عددو 

( مادة تحريرية، كبعد ميضي 22عشكائيو كاحدو مف أعداد العٌينة األصمية لمدارسة، كالذم تضٌمف )

بكعيف عمى التحميؿ األكؿ، أعادت الباحثة تحميؿ العدد نفسو ككفقان لألسمكب ذاتو، بعد ذلؾ تـ أس

 Holsti)ىكلستي(  ميعادلةؿ الثبات في ضكء االتساؽ )االتفاؽ( ببف التحميميف باستخداـ ميعدٌ حساب 

 .(159عف المرجع السابؽ، صك) (306، ص2013)نقالن عف كيمر، كدكمينيؾ، اآلتية: 
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    ت     =عامل الثبات مُ 

ن    ن 
   

    عذد حاالت االجفاق  بيه انححهيم األول وانححهيم انثاوي    =       أو     

 مدموع انحصىيفات انُمزّمشة  في انححهيهيه   
    

(، 462(، فإف عدد التصنيفات الميرٌمزة ىك )21كحيث أف مجمكع فئات التحميؿ الرئيسة ىك )

 ( منيا.431عمى )اتفؽ التحميميف 

 كعميو، فإف تطبيؽ الميعادلة يككف عمى النحك اآلتي:  
       

         
      =0.93 

كتيشير ىذه القيمة إلى ثبات أداة الدراسة ، (0.93ىك )الدراسة أداة ثبات عامؿ مي إذف؛ 

 كصالحيتيا لمتطبيؽ؛ بما ييعطي مستكل ميطمئف كثقة عالية في النتائج. 

، فإف ميعامؿ الثبات يككف مقبكالن في كؿ 2002عاـ  Neuendorfكبحسب )نيكندركؼ( 

( فأكثر، في حيف أنو يككف مقبكالن في ميعظـ الحاالت إذا كصؿ إلى 0.90الحاالت إذا كصؿ إلى )

( فيك ييعٌد مقبكالن في حاالت البحكث االستطالعية 0.70إذا كصؿ إلى ) أٌما( أك أكثر، 0.80)

 .(163، ص2009( ك)عف  زغيب، 310، ص2011/2013)نقالن عف كيمر، كدكمينيؾ، فية( فقط. )االستكشا
 

 تغيرات الدراسةمُ  :اً سابع

 :اآلتي عمى النحك ، كذلؾستقمة كالتابعةتغيرات المي الدراسة عددان مف المي  تضٌمنت

تـ دراستيما مف ، كالمذاف «حاتـ»مجمة األطفاؿ األردنية مضمكف كشكؿ تغيرات المستقمة: ( المُ 1)

 خالؿ الميتغيرات الفرعية اآلتية:

مصدر المادة، المجاؿ الجغرافي لتغطية المادة، المستكل المغكم الميستخدـ، صكر  أ. المضمون:

الفاعؿ، اتجاه المادة، ىدؼ المادة، األسمكب الميستخدـ، نكع الفئة الميستيدفة )الجندر(، المرحمة 

 العيمرية الميستيدفة.
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، لكاف، األعناكيفال، مساحة المادة، مكقع المادةاألشكاؿ كالفنكف التحريرية الميستخدمة، ب. الشكل: 

 .رسـك، الفكتكغرافيةالصكر ، الطاراتاإل

ت كالقيـ، التي تضٌمنتيا عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة األطفاؿ المعمكما :ةالتابع اتتغير المُ  (2)

 .«حاتـ»األردنية 
 

 اإلحصائية عالجةالمُ ثامنًا: 

الناتجة عف  البيانات تـ تصنيؼ كترميز ،تحميؿ مضمكف عٌينة الدراسة إجراءات إتماـ بعد

؛ الستخراج كجدكلتيا كمف ثـ إدخاليا إلى الحاسكب، حيث جرل ميعالجتيا كتحميميا ىذا التحميؿ،

معمـك ، كذلؾ باستخداـ الحزمة اإلحصائية لمئكية كنسب تكرارات شكؿ عمىالنتائج اإلحصائية 

 .(SPSS V.20)االجتماعية، المعركفة اختصاران بػػ 
 

 الدراسةًا: إجراءات تاسع

 صعوبات الدراسة

 كاجيت الدراسة عددان مف الصعكبات كالميحددات، مف أىميا:

عف التعاكف مع الباحثة، فيما يتعٌمؽ برفدىا  «الرأم» األردنية الصحفية المؤسسة( إعراض إدارة 1

باألعداد المطمكبة مف المجمة المبحكثة؛ بذريعة أف األعداد المتكفرة في المؤسسة غير كاممة، كغير 

مؤرشفة كفؽ أصكؿ األرشفة المعركفة، مما دفع بالباحثة بتطبيؽ التحميؿ عمى األعداد الميتاحة مف 

ائرة المكتبة الكطنية؛ األمر الذم تطمب منيا كقتان طكيالن إلنجاز المجمة مكضكع الدراسة في أركقة د

 ىذا التحميؿ.
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( ضخامة حجـ تصنيفات كفئات التحميؿ التي تـ تحديدىا في الدراسة؛ مما استنزؼ مف الباحثة 2

 جيدان ككقتان كبيريف في التطبيؽ التحميمي.

تـ ارتكاب أخطاء إحصائية في  نتيجة لضخامة حجـ البيانات الناتجة عف التحميؿ الكمي،( 3

؛ األمر الذم اضطر الباحثة إلى إعادة تحميؿ بيانات الدراسة مف قبؿ المكتب اإلحصائي الميعتمد

التحميؿ ثالث مرات كفي مكتبيف إحصائييف ميختمفيف، كقد أدل ذلؾ إلى استنفاذ كقت طكيؿ 

 الستكماؿ التحميؿ بصكرتو النيائية.

مكثكؽ بيا فيما يتعٌمؽ بتأصيؿ صحافة الطفؿ األردنية، فضالن عف ( شيح المصادر العممية ال4

، «حاتـ»تبعثر المعمكمات الخاصة بمجمة  ؛ كؿ ذلؾ تطمب مف الباحثة بذؿ مجيكدو عمميو ميضاعؼو

عمى  «حاتـ»لتجميع  كصياغة مادة عممية رصينة، تتعمؽ بصحافة الطفؿ المحمٌية عمكمان، كمجمة 

 كجو التحديد.

كالقائميف عمى  -باستثناء السيدة كريماف كيالي –اء تحرير المجمة السابقيف ( عزكؼ رؤس5

إصدارىا مف محرريف كفنييف، عف التعاكف مع الباحثة بشأف إجراء ميقابالت عممية ميتعمقة بأغراض 

 الدراسة، دكف إبداء أم أسباب ميقنعة ليذا الرفض، رغـ محاكالت الباحثة الحثيثة لمتكاصؿ معيـ.
 
 يما يتعّمق بإجراءات إعداد الدراسة، فقد اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية:ف أٌما

 ،المكضكع بفيـ أكثر لمتعمؽ الدراسة؛ بمكضكع الميتعمقة السابقة كالدراسات األدبيات ميراجعة -1

 .دقيؽ عممي بشكؿ كأسئمتيا كىدفيا البحثية المشكمة تحديدك 

 .بالدراسة الخاص النظرم األدب بناء -2

 .الدراسة ميجتمع تحديد -3

 .سميمة عممية أسس كفؽ عٌينة الدراسة سحب -4
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 المجمة مف عشكائية أعداد ثالثة عمى المبدئي التحميؿ بتطبيؽ استطالعية دراسة إجراء -5

 .النيائي التحميؿ لفئات المككنة العناصر تحديد بغرض المبحكثة؛

 .الدراسة أغراض يخدـ بما إجرائيان  كتعريفيا التحميؿككحدات  فئات تحديد -6

 عممي أسمكب كفؽ( عٌينة الدراسة كشكؿ مضمكف تحميؿ صحيفتا) الدراسة أداة كتصميـ بناء -7

 ييجيب عف أسئمتيا.ك  الدراسة أىداؼ مع يتناسب دقيؽ

 اعتمادىاك  تعديميا ثـ كمف الميحكميف مف عدد عمى بعرضيا الدراسة أداة صدؽ مف التأكد -8

 .النيائية بصكرتيا

عادة االختبار طريقة باستخداـ الدراسة أداة ثبات مف التأكد -9  ميصٌغرة عشكائية لعٌينة االختبار كا 

 .لمدراسة األصمية العٌينة مف

 .عٌينة الدراسة عمىالنيائي  التحميؿ تطبيؽ -10

 .مئكية كنسب تكرارات شكؿ عمى النتائج كاستخراج إحصائيان  الدراسة بيانات كتحميؿ ميعالجة -11

 .الدراسة أسئمة عف كاإلجابة اإلحصائي التحميؿ نتائج مناقشة -12

 .ليا ميناسبة كبتكصيات لمدراسة بنتائج الخركج -13

 .المعركفة العممية كالقكاعد األصكؿ حسبب لمدراسة النيائي التقرير كتابة -14

 
 
 
 
 
 
 



158 

 

 الفصل الرابع: نتائج الدراسة
 

 بو قامت الذم الدكرعمى  ؼلتعرٌ أىدافيا الميتمثٌمة بالإلجابة عف تساؤالت الدراسة، كلتحقيؽ 

 جانب إلى األردني، الطفؿ إلى كالقيـ المعمكمات تقديـ مجاؿ في، «حاتـ» األردنية األطفاؿ مجمة

 صفحات عمى كالقيـ المعمكماتتمؾ  تقديـ في استخداميا تـ التي ،اإلبراز كسائؿ الكشؼ عف

( مادة تحريرية، كذلؾ في ضكء فئات 548( عددان مف المجمة، كبكاقع )12تـ تحميؿ ) ؛المجمة

تـ إعدادىما ليذا الغرض،  المتيفالتحميؿ الكمي الميحددة في صحيفتي تحميؿ المضمكف كالشكؿ، 

ككذلؾ في ضكء التعريفات اإلجرائية، التي تـ تحديدىا ليذه الفئات. كجاءت نتائج التحميؿ عمى 

 تي:النحك اآل
 

في تقديم المعمومات والقيم إلى الطفل  »حاتم«مجمة سؤال الدراسة الرئيس األول: ما دور 

  ؟األردني

  :ما المعمومات والقيم التي تضّمنتيا عّينة الدراسة  الفرع األول من سؤال الدراسة الرئيس األول

 ؟تيبياترا وما »حاتم«من أعداد مجمة 

، تـ إيجاد التكرارات كالنسب المئكية الدراسة الرئيس األكؿالفرع األكؿ مف سؤاؿ لإلجابة عف 

كما ىك ميبيف في  ،«حاتـ»عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة لفئات المعمكمات كالقيـ، التي تضٌمنتيا 

 الجداكؿ اآلتية:
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 المعمومات: -أ

 (1-4الجدول )

 ُمرّتبة ترتيبًا تنازلياً  «حاتم»التكرارات والنسب المئوية لممعمومات الُمتضّمنة في مجمة 
 النسبة المئوية  التكرار  الفئات الفرعية لممعمومات الُمتضّمنة 

 21.8 132 ترفييية
 16.7 101 اجتماعية
 11.5 70 عممية
 11.2 68 أخرل
 7.8 47 ثقافية

 7.1 43 صحية كطبية 
 4.3 26 فنية

  3.9 24 اقتصادية
 3.8 23 دينية
 3.3 20 تاريخية
 3.0 18 أدبية
 2.3 14 جغرافية
 1.8 11 رياضية
 1.5 9 سياسية

 100.0 606 المجموع 
 

عٌينة  تضٌمنتيا التي ،المعمكمات الفئات الفرعية لفئة بترتيب كالميتعمؽ( 1-4) الجدكؿ يكٌضح

 بنسبة األكلى المرتبة في الترفييية المعمكمات جاءت: يأتي ما «حاتـ»الدراسة مف أعداد مجمة 

 تمتيا ،%(16.7) بنسبة الثانية المرتبة في االجتماعية كالمعمكمات ،%(21.8) بمغت إجمالية

 كالمعمكمات) األخرل المعمكمات فيما جاءت ،%(11.5) بمغت إجمالية بنسبة العممية المعمكمات

في حيف كردت ، %(11.2) بنسبة الرابعة المرتبة ( فيكالبيئية كالتربكية، كالتقنية، التجارية،

المرتبة عمى  بذلؾ حائزة ،%(1.5المعمكمات السياسية في عٌينة الدراسة بنسبة محدكدة لـ تتجاكز )

 ة.كاألخير  ةالرابعة عشر 
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 مجموعات القيم: -ب
 ( 2-4الجدول )

 ُمرّتبة ترتيبًا تنازلياً  «حاتم»مجمة الُمتضّمنة في لقيم لمجموعات االتكرارات والنسب المئوية 
لقيم مجموعات االفئات الفرعية ل

 النسبة المئوية التكرار الُمتضّمنة

 22.1 186 القيـ الجماليةمجمكعة 
 21.2 178 النظرية )المعرفية( القيـمجمكعة 

 19.3 162  القيـ الذاتيةمجمكعة 
 9.6 81 القيـ االقتصاديةمجمكعة 
 9.4 79 القيـ االجتماعيةمجمكعة 
 7.8 66 القيـ األخالقيةمجمكعة 

 5.4 45  القيـ السياسية )الكطنية( مجمكعة
 5.2 44 القيـ الدينيةمجمكعة 

 100.0 841 المجموع
 

( كالميتعمؽ بترتيب الفئات الفرعية لفئة مجمكعات القيـ، التي تضٌمنتيا 2-4يكٌضح الجدكؿ )

جاءت مجمكعة القيـ الجمالية في المرتبة األكلى  ما يأتي: «حاتـ»عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة 

الطابع الترفييي ، الذم أظير سيطرة (1-4) كىك ما يتفؽ مع نتيجة الجدكؿ%(، 22.1بنسبة )

ـ النظرية )المعرفية( في المرتبة الثانية بنسبة  ،مجمةالعمى المعمكمات الميقٌدمة في  تمتيا مجمكعة القي

القيـ السياسية  %(، فيما حٌمت مجمكعة19.3الذاتية بنسبة )%(، ثـ مجمكعة القيـ 21.2)

القيـ الدينية في المرتبة الثامنة كاألخيرة، ك %(، 5.4بنسبة ) المرتبة السابعة كقبؿ األخيرة )الكطنية(

محدكدية المكاد التحريرية ذات الطابع السياسي كالديني كذلؾ ل %(؛5.2بنسبة مئكية لـ تتجاكز )

 في المجمة. 
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 فيما يأتي، عرض تفصيمي لمجمكعات القيـ التي تضٌمنتيا عٌينة الدراسة محؿ التحميؿ:

 : مجموعة القيم االجتماعية -1

 (3-4الجدول )

 ُمرّتبة ترتيبًا تنازلياً  «حاتم»التكرارات والنسب المئوية لمقيم االجتماعية الُمتضّمنة في مجمة 
لمجموعة القيم  الثانويةالفئات 

 النسبة المئوية التكرار  الُمتضّمنةاالجتماعية 

 19.0 15 ساعدة الضعيؼمي 
 15.2 12 التعاكف
 10.1 8 المساكاة

 10.1 8 ؿ آراء اآلخريفتقبٌ 
 8.9 7 الصداقة

 7.6 6 احتراـ النظاـ
 7.6 6 العطؼ عمى الصغير
 7.6 6 احتراـ حقكؽ اآلخريف
 6.3 5 حب الكالديف كاحتراميما

 6.3 5 أخرل
 1.3 1 الكبير احتراـ

 100.0 79 المجموع
 

( كالميتعمؽ بترتيب الفئات الثانكية لفئة مجمكعة القيـ االجتماعية، التي 3-4يكٌضح الجدكؿ )

ما يأتي: حازت قيمة ميساعدة الضعيؼ عمى  «حاتـ»تضٌمنتيا عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة 

%(، 15.2في المرتبة الثانية بنسبة )%(، فيما جاءت قيمة التعاكف 19.0المرتبة األكلى بنسبة )

%( لكؿ منيما، 10.1قيمتي المساكاة كتقٌبؿ أراء اآلخريف، فقد جاءتا في المرتبة الثالثة بنسبة ) أٌما

 .%(1.3ر في المرتبة السابعة كاألخيرة، كبنسبة إجمالية لـ تتجاكز )كبيفيما حٌمت قيمة احتراـ ال
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 مجموعة القيم األخالقية -2

 (4-4)الجدول 

 ُمرّتبة ترتيبًا تنازلياً  «حاتم»التكرارات والنسب المئوية لمقيم األخالقية الُمتضّمنة في مجمة 
 القيملمجموعة  الثانويةالفئات 

 الُمتضّمنة األخالقية
 النسبة المئوية التكرار

 21.2 14 الكـر كالعطاء
 13.6 9 التضحية كاإليثار

 12.1 8 األمانة
 10.6 7 الكفاء
 9.1 6 االعتذار
 7.6 5 الصدؽ
 7.6 5 التكاضع
 7.6 5 الصبر
 4.6 3 أخرل

 3.0 2 اإلخالص
 3.0 2 االستئذاف
 100.0 66 المجموع

 
( كالميتعمؽ بترتيب الفئات الثانكية لفئة مجمكعة القيـ األخالقية، التي 4-4يكٌضح الجدكؿ )

المرتبة في قيمة الكـر كالعطاء  جاءت يأتي:ما « حاتـ»تضٌمنتيا عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة 

، الذم تـ «حاتـ»كىك ما يرتبط ارتباطان كثيقان باسـ المجمة  ؛%(21.2األكلى بنسبة مئكية بمغت )

تمتيا في المرتبة  كاإليثار، )حاتـ الطائي( رمز الكـر العربي اختياره تيمنان بالشخصية العربية الشييرة

كؿ مف قيمتي اإلخالص كاالستئذاف  حصمت%(، فيما 13.6ار بنسبة )الثانية قيمة التضحية كاإليث

القيـ األخالقية التي  إجمالي%( مف 3.0عمى المرتبة الثامنة كاألخيرة، بنسبة إجمالية لـ تتجاكز)

 التحميمية. تضٌمنتيا عٌينة الدراسة
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 القيم الذاتية:  -3

 (5-4الجدول )

 ُمرّتبة ترتيبًا تنازلياً  «حاتم»مجمة الُمتضّمنة في  الذاتيةالتكرارات والنسب المئوية لمقيم 
  القيملمجموعة  الثانويةالفئات 

 الُمتضّمنة الذاتية
 النسبة المئوية التكرار

 37.7 61 السعادة كالسركر
 9.9 16 الحرص كاالنتباه
 9.2 15 اإلرادة كالتصميـ

 8.6 14 الطمكح
 7.4   12 التحصيؿ كالنجاح

 6.2 10 النشاط
 5.6 9 الشجاعة

 4.3 7 ؿ المسؤكليةتحمٌ 
 3.7 6 ثابرةالمي 

 3.1 5 الثقة بالنفس
 2.5 4 االعتماد عمى النفس

 1.8 3 أخرل
 100.0 162 المجموع

 
( كالميتعمؽ بترتيب الفئات الثانكية لفئة مجمكعة القيـ الذاتية، التي 5-4يكٌضح الجدكؿ )

المرتبة  فيقيمة السعادة كالسركر  حٌمتما يأتي: « حاتـ»تضٌمنتيا عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة 

متاع الطفؿ بما يؤكد عمى اىتماـ المجمة محؿ التحميؿ،  ؛ كىك%(37.7األكلى بنسبة ) تسمية كا 

التي مف شأنيا رسـ البسمة عمى شفاه األطفاؿ، كتصكير كالترفيو عنو، مف خالؿ نشر المضاميف 

 أٌما .%(9.9المرتبة الثانية قيمة الحرص كاالنتباه بنسبة )تمتيا في ، الجانب المرح مف الحياة

لقيـ األخرل ميتمثٌمة بقيمة )التفاؤؿ( بنسبة مف نصب افكانت  ،عشرة كاألخيرة الثانيةالمرتبة 

(1.8.)% 
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 القيم المعرفية:  -4
 (6-4الجدول )

ُمرّتبة ترتيبًا  «حاتم»مجمة الُمتضّمنة في  النظرية )المعرفية(التكرارات والنسب المئوية لمقيم 
 تنازلياً 

النظرية  القيملمجموعة  الثانويةالفئات 
 الُمتضّمنة)المعرفية( 

 النسب المئوية التكرار

 32.0 57 التفكير
 22.5 40 التحميؿ كاالستنتاج

 13.5 24 التنافس
 12.9 23 حب العمـ كالمعرفة

 10.7 19 طالعةحب المي 
 5.6 10 االكتشاؼ كالتجريب

 2.8 5 المكضكعية

 100.0 178 المجموع
 

النظرية  ( كالميتعمؽ بترتيب الفئات الثانكية لفئة مجمكعة القيـ6-4يكٌضح الجدكؿ )

حصمت قيمة التفكير ما يأتي: « حاتـ»التي تضٌمنتيا عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة ، )المعرفية(

مف خالؿ ما تضٌمنتو مكادىا ؛ األكلىالمرتبة عمى بذلؾ  حائزة ،%(32.0عمى أعمي نسبة بمقدار )

خترعات الجديدة، فضالن عة حكؿ االكتشافات كالمي كمكضكعات متنكٌ مف مكاد عممية مثييرة،  التحريرية

تحتاج إلى تفكير التي تعتمد عمى التركيز كاالنتباه، ك كاأللعاب الميسمية كاأللغاز،  الميسابقاتعف 

%(، في حيف 22.5الثانية قيمة التحميؿ كاالستنتاج بنسبة )تمتيا في المرتبة ، كتخٌيؿ مف قبؿ الطفؿ

 %(.2.8جاءت قيمة المكضكعية في المرتبة السابعة كاألخيرة، بنسبة مئكية مقدارىا )

عمى تحفيز األطفاؿ عمى حب القراءة مجمة ال( حرص 6-4)مف ناحية أخرل، أظير الجدكؿ 

 كتابان ميتميزان لألطفاؿ. نت تعرض في كؿ عددالتي كاكالميطالعة، مف خالؿ زاكية )كتاب أعجبني(، 
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 القيم الدينية:  -5
 (7-4الجدول )

 ُمرّتبة ترتيبًا تنازلياً  «حاتم»مجمة الُمتضّمنة في  الدينيةالتكرارات والنسب المئوية لمقيم 
 الدينية القيملمجموعة  الثانويةالفئات 

 الُمتضّمنة
 النسبة المئوية التكرار

 25.0 11 اإليماف
 20.4 9 العدؿ

 18.2 8 الرفؽ بالحيكاف
 15.9 7 بر الكالديف
 9.1 4 صمة الرحـ
 9.1 4 التسامح
 2.3 1 أخرل

 100.0 44 المجموع
 

الدينية، التي  ( كالميتعمؽ بترتيب الفئات الثانكية لفئة مجمكعة القيـ7-4يكٌضح الجدكؿ )

اإليماف عمى المرتبة األكلى ما يأتي: حازت قيمة « حاتـ»تضٌمنتيا عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة 

ـ عمييا الشريعة اإلسالمٌية الحنيفة؛ إذ ال مع  يتفؽ تمامان كىك ما  ،%(25.0بنسبة ) األسس التي تقك

ت قيمة العدؿ في المرتبة الثانية فيما حمٌ  ،يصٌح إسالـ الٌشخص كال يقبؿ إسالمو إف لـ يكف مؤمنان 

 أٌما. %(18.2مة الرفؽ بالحيكاف في المرتبة الثالثة بنسبة مئكية بمغت )قيك %(، 20.4بنسبة )

فكانت مف نصيب القيـ الدينية األخرل، ميتمثٌمة بقيمة )الشكرل( بنسبة  ،المرتبة السادسة كاألخيرة

%( كبتكرار كاحد فقط، فيما ييالحظ غياب كؿ مف قيمة احتراـ األدياف كقيمة 2.3إجمالية بمغت )

 يفرغـ أىمٌية ىات، القيـ الدينية التي تضٌمنتيا عٌينة الدراسة التحميمية عف مجمكعحيسف الجكار، 

تبادلة كاالحتراـ بيف أفراده.يالقيمت  ف في بناء ميجتمع ميتماسؾ، قائـ عمى المحبة المي
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 االقتصادية:  القيم -6
 (8-4الجدول )

 ُمرّتبة ترتيبًا تنازلياً  «حاتم»مجمة الُمتضّمنة في  االقتصاديةالتكرارات والنسب المئوية لمقيم 
 القيملمجموعة  الثانويةالفئات 

 االقتصادية الُمتضّمنة

 النسبة المئوية التكرار

 27.2 22 التخطيط كالتنظيـ
 18.5 15 العمؿ كاإلنتاج

 17.3 14 االدخار
 12.3 10 احتراـ العماؿ كتقديرىـ

 9.9 8 الميحافظة عمى الميمتمكات العامة
 9.9 8 استثمار الكقت
 4.9 4 ترشيد االستيالؾ

 100.0 81 المجموع
 

التي  ،االقتصادية الفئات الثانكية لفئة مجمكعة القيـ ترتيبب كالميتعمؽ( 8-4الجدكؿ )يكٌضح 

جاءت قيمة التخطيط كالتنظيـ في المرتبة  ما يأتي: «حاتـ»تضٌمنتيا عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة 

كىي كاحدة مف القيـ التي يظير أثرىا عمى المدل البعيد  %(،27.2) مئكية مقدارىا بنسبةك  األكلى

تمتيا قيمة %(، 18.5) بنسبةفي المرتبة الثانية  فيما حٌمت قيمة العمؿ كاإلنتاج ،بالنسبة لألطفاؿ

مف إجمالي القيـ %(، 12.3بة )ثـ قيمة احتراـ العماؿ كتقديرىـ بنس%(، 17.3بنسبة ) االدخار

المرتبة السادسة  االقتصادية التي تضٌمنتيا عٌينة الدراسة، في حيف حصدت قيمة ترشيد االستيالؾ

عف عٌينة  ةمييمٌ اقتصادية لكحظ غياب قيمة بينما ، %(4.9) مئكية لـ تتجاكز بنسبةكاألخيرة، 

 .ىي قيمة دعـ اإلنتاج الكطنيأال ك  ،التحميؿ
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 القيم السياسية )الوطنية(:  -7
 (9-4الجدول )

ُمرّتبة ترتيبًا  «حاتم»مجمة الُمتضّمنة في  السياسية )الوطنية(التكرارات والنسب المئوية لمقيم 
  تنازلياً 

القيم لمجموعة  الثانويةالفئات 
 الُمتضّمنةالسياسية )الوطنية( 

 النسبة المئوية التكرار

 49.0 22 حب الكطف
 24.4 11 االعتزاز باليكية العربية

 11.1 5 النصر
 6.7 3 الكالء لمقيادة
 4.4 2 السالـ
 2.2 1 الحرية
 2.2 1 أخرل

 100.0 45 المجموع
 

الفئات الثانكية لفئة مجمكعة القيـ السياسية  ترتيبب كالميتعمؽ( 9-4الجدكؿ )يكٌضح 

 حازت قيمة حب الكطف ما يأتي: «حاتـ»التي تضٌمنتيا عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة  )الكطنية(،

في  فيما جاءت قيـ االعتزاز باليكية العربية%(، 49.0)مئكية مقدارىا بنسبة عمى المرتبة األكلى 

حيف حٌمت كؿ مف قيمة الحرية كالقيـ السياسية )الكطنية( في %(، 24.4بنسبة )المرتبة الثانية 

%( كبتكرار 2.2األخرل ميتمثٌمة بقيمة )المشاركة السياسية( في المرتبة السادسة كاألخيرة، بنسبة )

 كاحد فقط لكؿ منيما.
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 القيم الجمالية:  -8
 (11-4الجدول )

 ُمرّتبة ترتيبًا تنازلياً  «حاتم»مجمة الُمتضّمنة في  الجماليةالتكرارات والنسب المئوية لمقيم 
 القيملمجموعة  الثانويةالفئات 

 الجمالية الُمتضّمنة

 النسبة المئوية التكرار

 28.0 52 مارسة المكاىب كاليكاياتمي 
 22.0 41 الميحافظة عمى سالمة الجسـ

 18.3 34 اإلحساس بالجماؿ
 12.9 24 االستمتاع بالخبرة الجديدة

 7.5 14 التناسؽ
 6.5 12 النظافة

 4.8 9 الميحافظة عمى البيئة

 100.0 186 المجموع
 

التي  الفئات الثانكية لفئة مجمكعة القيـ الجمالية، ترتيبب كالميتعمؽ( 10-4الجدكؿ )يكٌضح 

 جاءت قيمة ميمارسة المكاىب كاليكايات ما يأتي: «حاتـ»تضٌمنتيا عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة 

بتنمية الحس الجمالي كالتذكؽ مجمة الاىتماـ مدل  ا ييظيرمم ؛%(28.0بنسبة )في المرتبة األكلى 

فيما حٌمت قيمة  األطفاؿ؛ ليككنكا أكثر تقديران لمكاطف الجماؿ في الحياة مف حكليـ. قرائياالفني لدل 

العديد مف الزكايا مف خالؿ  %(،22.0بنسبة )في المرتبة الثانية  الميحافظة عمى سالمة الجسـ

كاألبكاب الثابتة، التي تحض األطفاؿ عمى االىتماـ بنظافتيـ الشخصية، كعمى العناية بمظيرىـ 

رشادات لألطفاؿ؛ لمحفاظ عمى صحة كسالمة كانت زاكية )العيادة(، التي  مثؿالعاـ  تيقٌدـ نصائح كا 

مف  %(4.8بنسبة ) بعة كاألخيرة،حٌمت قيمة الميحافظة عمى البيئة في المرتبة السا بينماأجساميـ. 

إجمالي القيـ الجمالية، التي تضٌمنتيا عٌينة الدراسة التحميمية مف أعداد مجمة األطفاؿ األردنية 

 .«حاتـ»
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  :التي تضّمنت التحريرية  ادما مصادر المو  الفرع الثاني من سؤال الدراسة الرئيس األول

 ؟»اتمح«عّينة الدراسة من أعداد مجمة معمومات والقيم في ال

، تـ إيجاد التكرارات كالنسب المئكية الفرع الثاني مف سؤاؿ الدراسة الرئيس األكؿلإلجابة عف 

كما ىك ميبيف  ،«حاتـ»عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة تضٌمنتيا التي  ،مصادر المكاد التحريرية ئاتلف

 اآلتية: في الجداكؿ 

 (11-4الجدول )

ُمرّتبة ترتيبًا  «حاتم»مجمة الُمتضّمنة في  لمصادر المواد التحريريةالتكرارات والنسب المئوية 
 تنازلياً 

الفئات الفرعية لمصادر المواد 
 التحريرية

 النسبة المئوية التكرار

 29.2 175 حددغير مي 
 19.2 115 محرر المجمة

 17.4 104 عمف تجارممي 
 10.7 64 أحد قراء المجمة مف األطفاؿ

 10.4 62 رساـ
 5.0 30 كتاب سيناريك

 2.2 13 ترجـمي 
 1.8 11 أديب
 1.5 9 طبيب
 1.0 6 شاعر
 1.0 6 مصكر

 6. 4 مصدر آخر
 100.0 599 المجموع

 
التي مصادر المكاد التحريرية، الفئات الفرعية لفئة  ترتيبب كالميتعمؽ( 11-4الجدكؿ )يكٌضح 

حازت فئة غير ميحدد عمى المرتبة األكلى  ما يأتي: «حاتـ»تضٌمنتيا عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة 
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%(، فيما حازت فئة محرر المجمة عمى المرتبة الثانية بنسبة 29.2بنسبة مئكية مقدارىا )

ران %(. كأخي17.4المرتبة الثالثة، فكانت مف نصيب فئة ميعمف تجارم بما نسبتو ) أٌما%(، 19.2)

 %(.0.6جاءت فئة مصدر آخر ميتمثٌمة )بمتحؼ األطفاؿ كباحثة( بنسبة مئكية لـ تتجاكز )
 

   :المواد  ما المجال الجغرافي الذي غّطتوالفرع الثالث من سؤال الدراسة الرئيس األول

 ؟»اتمح«من أعداد مجمة في عّينة الدراسة ممعمومات والقيم لالُمتضّمنة التحريرية 

التكرارات كالنسب المئكية  إيجادالفرع الثالث مف سؤاؿ الدراسة الرئيس األكؿ، تـ عف لإلجابة 

في عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة الميتضٌمنة المكاد التحريرية  غٌطتياالتي  المجاؿ الجغرافي، اتلفئ

 :الجدكؿ اآلتيكما ىك ميبيف في  ،«حاتـ»

 (12-4الجدول )

مجمة الُمتضّمنة في  غّطتيا المواد التحريريةالتي  الجغرافية لممجاالتالتكرارات والنسب المئوية 
 ُمرّتبة ترتيبًا تنازلياً  «حاتم»

 النسبة المئوية  التكرار  الفئات الفرعية لممجال الجغرافي 
 33.6 187 محمي

 32.7 182 غير ميحدد
 16.0 89 عالمي عاـ
 10.1 56 عربي
 7.6 42 دكلي

 100.0 556 المجموع 
 

التي غٌطتيا  الفئات الفرعية لفئة المجاؿ الجغرافي، ترتيبب كالميتعمؽ( 12-4الجدكؿ )يكٌضح 

جاء المجاؿ  ما يأتي: «حاتـ»المكاد التحريرية الميتضٌمنة في عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة 

ير %(، تاله المجاؿ الجغرافي غ33.6المحمي في الترتيب األكؿ بنسبة مئكية مقدارىا )الجغرافي 
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%(، في حيف حاز المجاؿ الجغرافي الدكلي عمى المرتبة 32.7الميحدد في المرتبة الثانية بنسبة )

 %(.7.6الخامسة كاألخيرة بنسبة إجمالية بمغت )
 

   :ما المستوى المغوي الذي تم استخدامو في الفرع الرابع من سؤال الدراسة الرئيس األول

 ؟»حاتم«لممعمومات والقيم في عّينة الدراسة من أعداد مجمة الُمتضّمنةالتحريرية صياغة المواد 

التكرارات كالنسب المئكية  إيجادالفرع الرابع مف سؤاؿ الدراسة الرئيس األكؿ، تـ عف إلجابة ل

في عٌينة الدراسة الميتضٌمنة التحريرية تـ استخداميا في صياغة المكاد التي  المستكل المغكم، اتلفئ

 :الجدكؿ اآلتيكما ىك ميبيف في  ،«حاتـ»مف أعداد مجمة 

 (13-4الجدول )

 ُمرّتبة ترتيبًا تنازلياً  «حاتم»مجمة الُمستخدمة في  لممستويات المغويةالتكرارات والنسب المئوية 
 الفئات الفرعية لممستوى المغوي

 النسبة المئوية التكرار  الُمستخدم

 93.4 512 عاصرةالفصيحة المي 
 3.1 17 الميجة العامية

 2.0 11 أخرل
عاصرة كالميجة ختمطة بيف الفصيحة المي مي 

 العامية
6 1.1 

 4. 2 الفصيحة التراثية
 100.0 548 المجموع

 
تـ التي  الفئات الفرعية لفئة المستكل المغكم، ترتيبب كالميتعمؽ( 13-4الجدكؿ )يكٌضح 

ما  «حاتـ»في عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة الميتضٌمنة التحريرية استخداميا في صياغة المكاد 

%( مف 93.4الفصيحة الميعاصرة عمى المرتبة األكلى بنسبة مئكية عالية، بمغت )حازت  يأتي:

إجمالي المستكيات المغكية، التي تـ استخداميا في عٌينة الدراسة محؿ التحميؿ، فيما حازت الميجة 
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الفصيحة التراثية، فقد حٌمت في المرتبة الخامسة  أٌما %(.3.1العامية عمى المرتبة الثانية بنسبة )

 %(.0.4كاألخيرة بنسبة لـ تتجاكز )
 

  :ما صور الفاعل التي تم تقديميا في المواد الفرع الخامس من سؤال الدراسة الرئيس األول

 ؟»حاتم «عّينة الدراسة من أعداد مجمةفي  معمومات والقيملم الُمتضّمنةالتحريرية 

التكرارات كالنسب  إيجادالفرع الخامس مف سؤاؿ الدراسة الرئيس األكؿ، تـ عف إلجابة ل

كما ىك  ،«حاتـ»في عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة تـ تقديميا  التي صكر الفاعؿ، اتالمئكية لفئ

 :الجدكؿ اآلتيميبيف في 

 (14-4الجدول )

 ُمرّتبة ترتيبًا تنازلياً  «حاتم»مجمة  اُلمقدمة في لصور الفاعلالتكرارات والنسب المئوية 
 النسبة المئوية  التكرار  لصور الفاعلالفئات الفرعية 

 
 

 إنسان

 24.6 84 عةمتنكٌ 
 23.4 80 رجؿ 
 20.2 69 طفؿ
 18.1 62 طفمة
 13.7 47 امرأة

 100.0 342 مجمكع فئة اإلنساف
 57.3 342 مجموع فئة اإلنسان من المجموع الكمي

 17.1 102 بال فاعؿ
 13.1 78 حيكاف
 7.9 47 جماد
 2.3 14 أخرل
 2.3 14 نبات
 100.0 597 الكميالمجموع 
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التي تـ  الفئات الفرعية كالثانكية لفئة صكر الفاعؿ، ترتيبب كالميتعمؽ( 14-4الجدكؿ )يكٌضح 

األكلى بنسبة اإلنساف في المرتبة جاء  ما يأتي: «حاتـ»تقديميا في عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة 

في المرتبة %(، فيما حٌمت 17.1%(، في حيف حٌمت فئة بال فاعؿ في المرتبة الثانية بنسبة )57.3)

بصكر )كحش، كغكؿ، كدمية، كمارد كؿ مف فئة صكر الفاعؿ األخرل ميتمثٌمة  الخامسة كاألخيرة،

ئة النبات بنسبة المصباح السحرم، باإلضافة إلي عدد مف الشخصيات الكرتكنية كالخرافية(، كف

 %( لكؿ منيما، مف إجمالي صكر الفاعؿ التي تـ تقديميا في عٌينة التحميؿ. 2.3إجمالية بمغت )
 

   :ما اتجاه المواد التحريرية التي تضّمنتالفرع السادس من سؤال الدراسة الرئيس األول 

 ؟»حاتم «المعمومات والقيم في عّينة الدراسة من أعداد مجمة

التكرارات كالنسب  إيجادالفرع السادس مف سؤاؿ الدراسة الرئيس األكؿ، تـ عف إلجابة ل

كما ىك  ،«حاتـ»عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة  تضٌمنتيا التي اتجاه المكاد التحريرية، اتالمئكية لفئ

 :الجدكؿ اآلتيميبيف في 

 (15-4الجدول )

ُمرّتبة ترتيبًا  «حاتم»مجمة  الُمتضّمنة في التجاىات المواد التحريريةالتكرارات والنسب المئوية 
 تنازلياً 

التجاه المواد الفئات الفرعية 
 النسبة المئوية  التكرار  التحريرية

 48.0 263 دمؤيٌ 
 40.2 220 حايدمي 
 8.0 44 عارضمي 
 3.8 21 ختمطمي 

 100.0 548 المجمكع 
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( كالميتعمؽ بترتيب الفئات الفرعية لفئة اتجاه المكاد التحريرية، التي 15-4يكٌضح الجدكؿ )

د في المرتبة األكلى المؤيٌ  ما يأتي: جاء االتجاه« حاتـ»تضٌمنتيا عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة 

%(، تاله 40.2االتجاه الميحايد في المرتبة الثانية بنسبة ) %(، فيما حؿٌ 48.0بنسبة مئكية بمغت )

%(، فيما كانت المرتبة الرابعة كاألخيرة، مف نصيب االتجاه الميختمط 8.0االتجاه الميعارض بنسبة )

 %(.3.8بنسبة مقدارىا )
 

   :في واد التحريرية التي تم نشرىا ف الماما أىدالفرع السابع من سؤال الدراسة الرئيس األول

 ؟»حاتم «عّينة الدراسة من أعداد مجمة

التكرارات كالنسب المئكية  إيجادالفرع السابع مف سؤاؿ الدراسة الرئيس األكؿ، تـ عف إلجابة ل

كما ىك  ،«حاتـ»عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة أىداؼ المكاد التحريرية، التي تـ نشرىا في لفئات 

 :الجدكؿ اآلتيميبيف في 

 (16-4الجدول )

ُمرّتبة ترتيبًا  «حاتم»مجمة  المنشورة في التحريريةألىداف المواد التكرارات والنسب المئوية 
 تنازلياً 

الفئات الفرعية ألىداف المواد 
 التحريرية

 النسبة المئوية  التكرار 

 37.2 263 إيصاؿ المعمكمات
 13.6 96 التسمية كالترفيو
 11.5 81 غرس القيـ

 7.1 50 تنمية الخياؿ كالتفكير
 5.5 39 تنمية الميكؿ كالميارات

 4.7 33 تنمية التذكؽ الجمالي كالفني
 
 نقل التراث

 50.0 14 التراث األردني
 25.0 7 التراث العربي
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 14.3 4 التراث العالمي
 10.7 3 اإلسالميالتراث 
 100.0 28 مجمكع فئة نقؿ التراث

 3.9 28 مجموع فئة نقل التراث من المجموع الكمي
 3.8 27 كاإلبداعتنمية االبتكار 

 3.0 21 إكساب سمكؾ
 3.0 21 إعطاء قدكة
 2.1 15 إبداء رأم

 2.0 14 ختمط بيف إيصاؿ المعمكمات كغرس القيـمي 
 1.5 11 حؿ مشكالت

 1.0 7 تنمية ميارات االستطالع كاالكتشاؼ
 1. 1 نقؿ عادات كتقاليد المجتمع األردني

 100.0 707 الكميالمجموع 
 

أىداؼ المكاد لفئة  كالثانكية بترتيب الفئات الفرعيةكالميتعمؽ  (16-4)يكٌضح الجدكؿ 

جاء ىدؼ إيصاؿ  ما يأتي:« حاتـ»عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة تـ نشرىا في ، التي التحريرية

%(،  تاله ىدؼ التسمية كالترفيو في المرتبة الثانية 37.2المعمكمات في المرتبة األكلى بنسبة )

ـ عمى المرتبة الثالثة بما نسبتو ) %(، فيما حاز ىدؼ غرس13.6بنسبة ) فيما كانت %(، 11.5القي

المرتبة الرابعة عشرة كاألخيرة، مف نصيب ىدؼ نقؿ عادات كتقاليد الميجتمع األردني، بما نسبتو 

 %( مف إجمالي أىداؼ المكاد التحريرية التي تـ نشرىا في عٌينة الدراسة.1.)
 
   :عرض  في الذي تم استخدامو األسموبما الفرع الثامن من سؤال الدراسة الرئيس األول

 ؟»حاتم «عّينة الدراسة من أعداد مجمةفي  ممعمومات والقيمل المواد التحريرية الُمتضّمنة

التكرارات كالنسب المئكية  إيجادالفرع الثامف مف سؤاؿ الدراسة الرئيس األكؿ، تـ عف إلجابة ل

في عٌينة الدراسة مف عرض المكاد التحريرية الميتضٌمنة في  األسمكب، الذم تـ استخدامولفئات 

 كما ىك ميبيف في الجدكؿ اآلتي: »حاتـ « أعداد مجمة
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 (17-4الجدول )

 تنازلياً ُمرّتبة ترتيبًا التحريرية  «حاتم»مجمة  موادعرض ألسموب  التكرارات والنسب المئوية

 النسبة المئوية  التكرار  الُمستخدمالفئات الفرعية لألسموب 
 57.5 315 باشرمي 

 42.5 233 باشرغير مي 

 100.0 548 المجموع 
 

الذم تـ استخدامو ، األسمكبكالميتعمؽ بترتيب الفئات الفرعية لفئة  (17-4)يكٌضح الجدكؿ 

تـ  ما يأتي:« حاتـ»عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة في عرض المكاد التحريرية الميتضٌمنة في 

في حيف تـ استخداـ األسمكب غير الميباشر بنسبة  %(،57.5بنسبة )استخداـ األسمكب الميباشر 

(42.5.)% 
 

  :في  ستيدفة من جميور األطفالالفئة المُ  نمالفرع التاسع من سؤال الدراسة الرئيس األول

من حيث النوع  »حاتم «عّينة الدراسة من أعداد مجمة التي تضّمنتياالمعمومات والقيم 

 االجتماعي )الجندر( والمرحمة العمرية التي ينتمون ليا؟

التكرارات كالنسب المئكية  إيجادالفرع التاسع مف سؤاؿ الدراسة الرئيس األكؿ، تـ عف إلجابة ل

كما ىك ميبيف  ،«حاتـ»في عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة  التي تـ استيدافياجميكر األطفاؿ، لفئات 

 :الجدكؿ اآلتيفي 
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 (18-4الجدول )

لُمتغّيري النوع تبعًا  «حاتم»مجمة  لجميور األطفال الُمستيدف فيالتكرارات والنسب المئوية 
 والمرحمة العمرية االجتماعي )الجندر( 

 الفئات الفرعية رتغيّ المُ 
لجميور األطفال 

 الُمستيدف

النسبة  لتكرارا
 المئوية

النوع االجتماعي 
 )الجندر(                  

 93.6 513 غير ميحدد
 5.1 28 أنثى
 1.3 7 ذكر

 100.0 548 المجموع
 

 

 المرحمة العمرية

 35.8 196 ختمطةمي 
مرحمة الطفكلة 

 المتأخرة
162 29.6 

مرحمة الطفكلة 
 المتكسطة

120 21.9 

 6.5 36 مرحمة المراىقة
 6.2 34 أخرل

 100.0 548 عالمجمو 
 

الذم تـ ، جميكر األطفاؿكالميتعمؽ بترتيب الفئات الفرعية لفئة  (18-4)يكٌضح الجدكؿ 

، مف حيث النكع االجتماعي )الجندر( كالمرحمة «حاتـ»مف أعداد مجمة  في عٌينة الدراسة استيدافو

غير الميحدد في المرتبة  )الجندر( جاءت فئة النكع االجتماعي ما يأتي: العمرية التي ينتمكف ليا

 مقدراىا%(، في حيف حٌمت فئة اإلناث في المرتبة الثانية بنسبة 93.6األكلى بنسبة مئكية بمغت )

المرتبة الثالثة كاألخيرة مف فئات النكع االجتماعي )الجندر(، فكانت مف نصيب  أٌما%(، 5.1)

 %( فقط.1.3جمالية بمغت )الذككر بنسبة إ
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بأف مراحؿ الطفكلة الميختمطة، جاءت في الترتيب  (18-4)الجدكؿ مف جانب أخر، كٌضح 

األكؿ مف حيث فئات المرحمة العمرية التي تـ استيدافيا في عٌينة الدراسة، كذلؾ بنسبة إجمالية 

%(، فيما حٌمت المراحؿ العمرية 29.6بنسبة ) مرحمة الطفكلة المتأخرة%(، تبعتيا فئة 35.8بمغت )

%( مف إجمالي المراحؿ العمرية، التي تـ 6.2األخرل في المرتبة الخامسة كاألخيرة، بما نسبتو )

 .«حاتـ»استيدافيا في عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة األطفاؿ األردنية 

 
المعمومات والقيم  وسائل اإلبراز التي تم استخداميا في تقديم سؤال الدراسة الرئيس الثاني: ما

 ؟»حاتم «صفحات مجمةعمى 

  :التي تم  التحريرية األشكال والفنونما  الفرع األول من سؤال الدراسة الرئيس الثاني

 ؟»حاتم «عّينة الدراسة من أعداد مجمةفي  الُمتضّمنة المعمومات والقيم عرضفي  ااستخدامي

، تـ إيجاد التكرارات كالنسب المئكية الثانيالفرع األكؿ مف سؤاؿ الدراسة الرئيس لإلجابة عف 

 ،«حاتـ»عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة لفئات األشكاؿ كالفنكف التحريرية، التي تـ استخداميا في 

 كما ىك ميبيف في الجدكؿ اآلتي:

 (19-4الجدول )

ُمرّتبة ترتيبًا  «حاتم»مجمة الُمستخدمة في التحريرية لفنون لألشكال التكرارات والنسب المئوية 
 تنازلياً 

لألشكال والفنون  الفئات الفرعية
 التحريرية الُمستخدمة

 النسبة المئوية  التكرار 

 68.1 373 الصحفيةلفنكف ا
 16.4 90 الفنكف األدبية

 15.5 85 األشكاؿ األخرل 
 100.0 548 المجموع 
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، التحريريةالفنكف ك  األشكاؿ كالميتعمؽ بترتيب الفئات الفرعية لفئة (19-4يكٌضح الجدكؿ )

حصدت الفنكف الصحفية  ما يأتي: «حاتـ»مف أعداد مجمة  عٌينة الدراسةالتي تـ استخداميا في 

%(، فيما جاءت 16.4%(، تمتيا الفنكف األدبية بنسبة )68.1المرتبة األكلى بنسبة مئكية بمغت )

 %(.15.5إجمالية مقدارىا )األشكاؿ األخرل في المرتبة الثالثة كاألخيرة، كبنسبة 
 

 فيما يأتي، عرضان تفصيميان لألشكاؿ كالفنكف التحريرية التي تـ استخداميا في عٌينة الدراسة:

 الفنون الصحفية: -أ

 (21-4الجدول )

 ُمرّتبة ترتيبًا تنازلياً  «حاتم»مجمة الُمستخدمة في  الصحفيةمفنون لالتكرارات والنسب المئوية 
النسبة  التكرار   الصحفيةمفنون لالفئات الفرعية 

 المئوية 
 29.5 110 إعالف

 15.8 59 بريد القراء
 14.7 55 تقرير صحفي

 12.6 47 أخرل
 8.0 30 خبر صحفي
 7.5 28 تحقيؽ صحفي

 
 

 المقال

 40.0 8 مقاؿ افتتاحي
 25.0 5 مقاؿ صحفي
 20.0 4 مقاؿ أدبي
 15.0 3 مقاؿ عممي

 100.0 20 مجمكع فئة المقاؿ
 5.4 20 مجموع فئة المقال من المجموع الكمي

 92.9 13 رسـك تعبيرية الرسوم
 7.1 1 رسـك جمالية

 100.0 14 مجمكع فئة الرسـك
 3.8 14 مجموع فئة الرسوم من المجموع الكمي
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صور ال

 فوتوغرافيةال

 57.1 4 صكر شخصية
 28.6 2 صكر مكضكعية
 14.3 1 صكر جمالية

 100.0 7 فكتكغرافيةالصكر المجمكع فئة 
 1.9 7 من المجموع الكمي فوتوغرافيةمجموع فئة الصور ال

 8. 3 حديث صحفي

 100.0  373 الكميالمجموع 
 

الفنكف الصحفية،  لفئةالفئات الفرعية كالثانكية كالميتعمؽ بترتيب  (20-4يكٌضح الجدكؿ )

المرتبة في اإلعالف  جاءما يأتي:  «حاتـ»عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة تـ استخداميا في التي 

%(، ثـ 15.8) بنسبة%(، تاله بريد القراء في المرتبة الثانية 29.5األكلى بنسبة مئكية بمغت )

المرتبة العاشرة كاألخيرة، فكانت مف نصيب الحديث  أٌما .%(14.7)بنسبة صحفي الالتقرير 

%(، فيما غاب الكاريكاتير عف عٌينة 8.)الصحفي، الذم حصؿ عمى نسبة محدكدة لـ تتجاكز 

 .«حاتـ»التحميؿ مف أعداد مجمة األطفاؿ األردنية 

 الفنون األدبية: -ب

 (21-4الجدول )

 ُمرّتبة ترتيبًا تنازلياً  «حاتم»مجمة  لفئات الفنون األدبية الُمستخدمة فيالتكرارات والنسب المئوية 
الفئات الفرعية لمفنون األدبية 

 ستخدمة المُ 
 النسبة المئوية  التكرار 

 42.2 38 القصة
 22.2 20 قصة مصكرة
 18.9 17 مسمسؿ مصكر

 5.6 5 شعر
 7.8 7 سير كتراجـ
 3.3 3 حكـ كأمثاؿ
 100.0 90 المجموع 
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تـ ، التي األدبيةكالميتعمؽ بترتيب الفئات الفرعية لفئة الفنكف  (21-4)يكٌضح الجدكؿ 

حازت القصة عمى المرتبة األكلى  ما يأتي: «حاتـ»عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة استخداميا في 

المرتبة  أٌما%(. 22.2%(، فيما جاءت القصة المصكرة في المرتبة الثانية بنسبة )42.2بنسبة )

%( مف إجمالي الفنكف األدبية، 3.3السادسة كاألخيرة، فكانت مف نصيب الحكـ كاألمثاؿ بنسبة )

 .«حاتـ»تخداميا في عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة األطفاؿ األردنية التي تـ اس

 األشكال التحريرية األخرى: -جػ

  (22-4الجدول )

ُمرّتبة  «حاتم»مجمة الُمستخدمة في  لفئات األشكال التحريرية األخرىالتكرارات والنسب المئوية 
 ترتيبًا تنازلياً 

 التحريرية الفئات الفرعية لألشكال 
 ستخدمة األخرى المُ 

 النسبة المئوية  التكرار 

 35.3 30 تسالي كألعاب
 15.3 13 أخرل

 18.8 16 فكاىات كطرائؼ
 14.1 12 أحاجي كألغاز

 7.1 6 سابقاتمي 
 5.9 5 رسـك لمتمكيف

 3.5 3 تقاطعةكممات مي 

 100.0 85 المجموع 
 

، األشكاؿ التحريرية األخرلكالميتعمؽ بترتيب الفئات الفرعية لفئة  (22-4)يكٌضح الجدكؿ 

جاءت التسالي كاأللعاب في  ما يأتي: «حاتـ»عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة تـ استخداميا في التي 

%(، فيما جاءت الكممات 15.3%(، تبعتيا فئة أخرل بنسبة )35.3المرتبة األكلى بنسبة )
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%( مف إجمالي األشكاؿ التحريرية األخرل، 3.5السابعة كاألخيرة بنسبة )الميتقاطعة في المرتبة 

 .«حاتـ»التي تـ استخداميا في عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة 
 

   :ما مواقع المواد التحريرية التي تضّمنت الفرع الثاني من سؤال الدراسة الرئيس الثاني

 ؟»حاتم «مجمة عّينة الدراسة من أعدادلمعمومات والقيم عمى صفحات ا

التكرارات كالنسب المئكية  إيجادتـ ، الفرع الثاني مف سؤاؿ الدراسة الرئيس الثانيلإلجابة عف 

بيف ، كما ىك مي »حاتـ «عٌينة الدراسة مف أعداد مجمةعمى صفحات  مكاقع المكاد التحريريةلفئات 

 :اآلتي في الجدكؿ

  (23-4الجدول )

ُمرّتبة ترتيبًا  «حاتم»مجمة  مواقع المواد التحريرية عمى  صفحاتلفئات التكرارات والنسب المئوية 
 تنازلياً 

الفئات الفرعية لمواقع المواد 
 النسبة المئوية  التكرار  التحريرية 

 44.3 243 النصؼ األكؿ مف المجمة
 42.0 230 النصؼ الثاني مف المجمة

 3.3 18 الكسط أك )قمب المجمة( اصفحت
 3.1 17 بطف الغالؼ األكؿ
 2.7 15 بطف الغالؼ األخير

 2.4 13 الغالؼ األكؿ
 2.2 12 الغالؼ األخير

 100.0 548 المجموع 
 

( كالميتعمؽ بترتيب الفئات الفرعية لفئة مكاقع المكاد التحريرية عمى 23-4يكٌضح الجدكؿ )

ما يأتي: جاء النصؼ األكؿ مف المجمة في الترتيب األكؿ بنسبة  «حاتـ»صفحات مجمة 
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 أك )قمب المجمة( الكسط ا%(، ثـ صفحت42.0%(، تاله النصؼ الثاني مف المجمة بنسبة )44.3)

 .%(2.2كأخيران الغالؼ األخير بنسبة ) %(،3.3في الترتيب الثالث بنسبة مئكية بمغت )
 

   :التحريرية ادالمو  شغمتياما المساحة التي الفرع الثالث من سؤال الدراسة الرئيس الثاني 

 ؟»حاتم «من أعداد مجمةعّينة الدراسة في  معمومات والقيملمالُمتضّمنة 

ـ ، الفرع الثالث مف سؤاؿ الدراسة الرئيس الثانيلإلجابة عف  التكرارات كالنسب المئكية  إيجادت

، كما ىك »حاتـ «عٌينة الدراسة مف أعداد مجمةفي  التي شغمتيا المكاد التحريريةالمساحة، لفئات 

 :اآلتي بيف في الجدكؿمي 

 (24-4لجدول )ا

ُمرّتبة  «حاتم»مجمة في  التحريرية ادالمو  لفئات المساحة التي شغمتياالتكرارات والنسب المئوية 
 ترتيبًا تنازلياً 

المواد مساحة لالفئات الفرعية 
 النسبة المئوية  التكرار  التحريرية 

 41.6 228 صفحة 
 18.6 102 نصؼ صفحة فأكثر
 16.6 91 ربع صفحة فأكثر

 13.5 74 صفحتاف
 9.0 49 أكثر مف صفحتيف
 7. 4 أقؿ مف ربع صفحة

 100.0 548 المجموع 
 

مساحة التي شغمتيا المكاد ال كالميتعمؽ بترتيب الفئات الفرعية لفئة (24-4)يكٌضح الجدكؿ 

جاءت مساحة صفحة في المرتبة األكلى بما نسبتو  ما يأتي: «حاتـ»مجمة التحريرية في 
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%(، كأخيران جاءت مساحة أقؿ مف ربع 18.6%(، ثـ مساحة نصؼ صفحة فأكثر بنسبة )41.6)

 %(.0.7صفحة في المرتبة السادسة كاألخيرة، بنسبة مئكية بمغت )
 

   :التي ما أنواع عناوين المواد التحريرية الفرع الرابع من سؤال الدراسة الرئيس الثاني

 ؟»حاتم «عّينة الدراسة من أعداد مجمة المعمومات والقيم في تضّمنت

التكرارات كالنسب المئكية  إيجادتـ ، الفرع الرابع مف سؤاؿ الدراسة الرئيس الثانيلإلجابة عف 

، كما ىك »حاتـ «المكاد التحريرية، التي تضٌمنتيا عٌينة الدراسة مف أعداد مجمةأنكاع عناكيف لفئات 

 :اآلتي بيف في الجدكؿمي 

 (25-4الجدول )

ُمرّتبة  «حاتم»مجمة  ألنواع عناوين المواد التحريرية الُمتضّمنة فيالتكرارات والنسب المئوية 
 ترتيبًا تنازلياً 

لمواد االفئات الفرعية ألنواع عناوين 
 النسبة المئوية  التكرار  التحريرية 

 61.0 506 عنكاف رئيسي
 19.5 162 عنكاف ثابت
 6.9 57 عنكاف فرعي
 5.8 48 عنكاف جانبي
 4.0 33 عنكاف تمييدم
 1.4 12 عنكاف غالؼ
 1.4 12 بال عنكاف

 100.0 830 المجموع 
 

 أنكاع عناكيف المكاد التحريرية، لفئةكالميتعمؽ بترتيب الفئات الفرعية  (25-4)يكٌضح الجدكؿ 

حٌؿ العنكاف الرئيسي في المرتبة  ما يأتي: »حاتـ «التي تضٌمنتيا عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة

%(، في حيف جاء العنكاف الثابت في المرتبة الثانية بنسبة 61.0األكلى بنسبة إجمالية بمغت )
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خيران جاءت كؿ مف فئة عنكاف الغالؼ كفئة بال %(، كأ6.9%(، تاله العنكاف الفرعي بنسبة )19.5)

 %( لكؿ منيما.1.4عنكاف في المرتبة السادسة، كبنسبة )
 

   الفرع الخامس من سؤال الدراسة الرئيس الثاني: ما طبيعة األلوان التي تم استخداميا في

 ؟»حاتم «عّينة الدراسة من أعداد مجمةفي إبراز المعمومات والقيم الُمتضّمنة 

التكرارات كالنسب  إيجادتـ ، الفرع الخامس مف سؤاؿ الدراسة الرئيس الثانيلإلجابة عف 

بيف ، كما ىك مي »حاتـ «األلكاف، التي تـ استخداميا في عٌينة الدراسة مف أعداد مجمةالمئكية لفئات 

 :اآلتي في الجدكؿ

 (26-4الجدول )

 ُمرّتبة ترتيبًا تنازلياً  «حاتم»مجمة  الُمستخدمة في لأللوانالتكرارات والنسب المئوية 
 النسبة المئوية التكرار الُمستخدمةأللوان لالفئات الفرعية 

 األلواننوعيّة 

 52.6 288 صناعية
ميختمطة بيف 

 42.3 232 الطبيعية كالصناعية

 5.1 28 طبيعية

 100.0 548 المجموع

 طريقة مزج األلوان

 56.2 308 مينفصمة
ميختمطة بيف 

 نفصمة كالميرٌكبةالمي 
195 35.6 

 8.2 45 ميرٌكبة

 100.0 548 المجموع
 

( كالميتعمؽ بترتيب الفئات الفرعية لفئة األلكاف، التي تـ استخداميا في 26-4يكٌضح الجدكؿ )

ما يأتي: جاءت األلكاف الصناعية في الترتيب األكؿ مف  »حاتـ «عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة
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تمتيا في الترتيب %(، 52.6األلكاف، التي تـ استخداميا في عٌينة الدراسة بنسبة )حيث نكعٌية 

ثـ األلكاف الطبيعة في الترتيب %(، 42.3بنسبة ) الثاني األلكاف الميختمطة بيف الطبيعية كالصناعية

 .%(5.1)الثالث كاألخير، بنسبة مئكية بمغت 

مينفصمة جاءت في الترتيب األكؿ مف أف األلكاف ال( 26-4)مف جية ثانية، كٌضح الجدكؿ 

حيث طريقة مزج األلكاف التي تـ استخداميا في عٌينة التحميؿ، كذلؾ بنسبة مئكية مقدارىا 

%(، 35.6بنسبة ) ، ثـ األلكاف الميختمطة بيف المينفصمة كالميرٌكبة في الترتيب الثاني%(56.2)

 %(.8.2كأخيران األلكاف الميرٌكبة بنسبة )
 

   :بالوحدات  التي أحاطتما أنواع اإلطارات الفرع السادس من سؤال الدراسة الرئيس الثاني

 ؟»حاتم «عّينة الدراسة من أعداد مجمةمعمومات والقيم في مل الُمتضّمنةالطباعية 

التكرارات كالنسب  إيجادتـ ، الفرع السادس مف سؤاؿ الدراسة الرئيس الثانيلإلجابة عف 

، كما ىك »حاتـ «اإلطارات، التي تـ استخداميا في عٌينة الدراسة مف أعداد مجمةالمئكية لفئات 

 :اآلتي بيف في الجدكؿمي 

 (27-4الجدول )

  ُمرّتبة ترتيبًا تنازلياً  «حاتم»مجمة لإلطارات الُمستخدمة في التكرارات والنسب المئوية 
 النسبة المئوية  التكرار  الفئات الفرعية لإلطارات الُمستخدمة

 50.0 273 حةسطٌ مي 
 39.2 215 بال إطارات

 5.4 30 ختمطةمٌ 
 3.2 18 مرسكمة
 1.5 8 وزخرفي

 7. 4 مةجسٌ مي 

 100.0 548 المجموع 
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، التي تـ استخداميا اإلطارات( كالميتعمؽ بترتيب الفئات الفرعية لفئة 27-4يكٌضح الجدكؿ )

حصمت اإلطارات الميسٌطحة عمى المرتبة  ما يأتي: »حاتـ «في عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة

%(، 39.2%(، تمتيا في المرتبة الثانية فئة بال إطارات بنسبة إجمالية بمغت )50.0األكلى بنسبة )

 %(.0.7ميجٌسمة في المرتبة السادسة كاألخيرة بنسبة لـ تتجاكز )بينما حٌمت اإلطارات ال
 

   :ما نوعّية الصور الفوتوغرافية التي رافقتالفرع السابع من سؤال الدراسة الرئيس الثاني 

 ؟»حاتم «عّينة الدراسة من أعداد مجمةفي ممعمومات والقيم المواد التحريرية الُمتضّمنة ل

التكرارات كالنسب المئكية  إيجادتـ ، الفرع السابع مف سؤاؿ الدراسة الرئيس الثانيلإلجابة عف 

بيف في ، كما ىك مي »حاتـ «عٌينة الدراسة مف أعداد مجمةالصكر الفكتكغرافية، التي تضٌمنتيا لفئات 

 :اآلتي الجدكؿ

 (28-4الجدول )

 ُمرّتبة ترتيبًا تنازلياً  «حاتم»مجمة  لمصور الفوتوغرافية الُمتضّمنة فيالتكرارات والنسب المئوية 
الفئات الفرعية لمصور الفوتوغرافية 

 النسبة المئوية  التكرار  الُمتضّمنة 

 38.0 98 مكضكعية
 23.6 61 شخصية
 22.5 58 إعالنية
 8.5 22 إخبارية
 7.4 19 جمالية

 100.0 258 المجموع 
 

 تضٌمنتيا، التي لمصكر الفكتكغرافية( كالميتعمؽ بترتيب الفئات الفرعية 28-4يكٌضح الجدكؿ )

حصدت الصكر المكضكعية المرتبة األكلى بنسبة  ما يأتي: »حاتـ «عٌينة الدراسة مف أعداد مجمة
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%(، فيما كانت 23.6%(، في حيف جاءت الصكر الشخصية في المرتبة الثانية بنسبة )38.0)

 %(، مف إجمالي الصكر التي تضٌمنتيا عٌينة التحميؿ.7.4نسبة الصكر الجمالية )
 

  :المواد  التي صاحبت ما نوعّية الرسومالفرع الثامن من سؤال الدراسة الرئيس الثاني

 ؟»حاتم «في عّينة الدراسة من أعداد مجمةممعمومات والقيم ل التحريرية الُمتضّمنة

ـ ، الفرع الثامف مف سؤاؿ الدراسة الرئيس الثانيلإلجابة عف  التكرارات كالنسب المئكية  إيجادت

، التي تضٌمنتيا عٌينة الدراسة مف أعداد مجمةلفئات   :اآلتي الجدكؿ، كما في »حاتـ «الرسـك

 (29-4الجدول )

 ُمرّتبة ترتيبًا تنازلياً  «حاتم» مجمةلمرسوم الُمتضّمنة في التكرارات والنسب المئوية 

 النسبة المئوية  التكرار  الُمتضّمنةمرسوم لالفئات الفرعية 
 69.0 239 تعبيرية
 18.8 65 جمالية
 9.0 31 تكضيحية
 3.2 11 شخصية

 100.0 346 المجموع 
 

عٌينة  تضٌمنتيا، التي لمرسـك( كالميتعمؽ بترتيب الفئات الفرعية 29-4يكٌضح الجدكؿ )

%(، كالرسـك الجمالية في 69.0جاءت الرسـك التعبيرية في المرتبة األكلى بنسبة ) الدراسة ما يأتي:

%(، فيما حٌمت الرسـك التكضيحية في المرتبة الثالثة بنسبة مئكية 18.8المرتبة الثانية بنسبة )

 %(. 3.2%(، كالرسـك الشخصية في المرتبة الرابعة كاألخيرة بما نسبتو )9مقدارىا )
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 والتوصيات النتائج ةمناقشالخامس: فصل ال
 

 الدراسات ضكء في كذلؾ ،تكصمت إلييا الدراسة التي النتائجأىـ  الفصؿ ييناقش ىذا

 مف عددان كما يتضمف ىذا الفصؿ،  يا،في الميستخدمة اإلعالمٌية كالنظريات السابقة، كاألبحاث

 التي أفضت إلييا الدراسة. كالميقترحات التكصيات

 ُمناقشة نتائج الدراسةأواًل:  

فةي تقةديم  »حةاتم«مجمةة النتةائج الُمتعمقةة باإلجابةة عةن السةؤال الةرئيس األول: مةا دور ُمناقشةة 

  ؟المعمومات والقيم إلى الطفل األردني

 كتفٌرع عف ىذا السؤاؿ تسعة أسئمة فرعية، ىي:

ما المعمومات والقيم التي تضّمنتيا عّينة الدراسة  نتائج الفرع األول من السؤال الرئيس األول:

 ؟تراتبيتيا وما »حاتم«من أعداد مجمة 

  :المعمومات 

جاء في ، معمكمات متنٌكعة إلى الطفؿ األردني، »حاتـ«قٌدمت مجمة األطفاؿ األردنية 

%(، تمتيا المعمكمات االجتماعية، كالعممية، 3618الترفييية بنسبة مئكية بمغت )المعمكمات  ميقدمتيا

، فيما كانت المرتبتيف (كالبيئية كالتربكية، كالتقنية، التجارية، كالمعمكمات)ثـ المعمكمات األخرل؛ 

 األخيرتيف التيف ظيرتا بنسب بسيطة، مف نصيب كؿ مف المعمكمات الرياضية كالسياسية.

، التي أظيرت غمبة المضمكف (1983السندكبي ) دراسة النتيجة مع نتيجة كتتفؽ ىذه

(، التي كشفت عف 1999كمع نتيجة دراسة البحيرم )انُمحزخمة،  "ميكي"في مجمة  ـقدٌ المي الترفييي 

 يتيف لألطفاؿالمكجٌ  "عالء الديف"ك "سمير"تفكؽ المضمكف الترفييي الميقٌدـ في كؿ مف مجمتي 
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، التي بينت حصكؿ المضمكف الترفييي عمى (2008) عبكينينتيجة دراسة  في مصر، ككذلؾ مع

 األردنية. «حاتـ»المرتبة األكلى، بيف المضاميف الميقٌدمة في مجمة 

إسياـ (، التي أفضت إلى 1988فيما تختمؼ ىذه النتيجة عف ما تكصمت إليو دراسة فيمي )

؛ في إمداد األطفاؿ اإلماراتية "ماجد"مجمة المصريتيف، باإلضافة إلى  "سمير"و "ميكي" مجمتي

 كالجغرافية. ،الدينية، ك التاريخيةك المعمكمات العممية،  بالعديد مف المعمكمات، في ميقدمتيا

 ، التي أسفرت عف حمكؿ(2012عبد الرحمف ) كتختمؼ ىذه النتيجة عف نتيجة دراسة

 في مجمتي الميقٌدمةالمعرفية  المضاميف ، بيففي المرتبة األكلى كالتكنكلكجية العممية المضاميف

 .انخهيديحيه "باسـ"ك "ماجد"

كبالنظر إلى نظرية ترتيب األكلكيات، إحدل النظريات اإلعالمٌية التي اعتمدت عمييا 

الدراسة، نجد أف مجالت األطفاؿ التي تضع في قمة أكلكياتيا تقديـ المضمكف كالمعمكمات 

محؿ الدراسة، تعكس ىذا االىتماـ لدل قرائيا األطفاؿ، ما  »حاتـ«الترفييية، كمف ضمنيا مجمة 

إذ يجعؿ المضمكف الترفييي في قمة أكلكياتيـ، بؿ كيطالبكف بالمزيد مف ىذه المضاميف الترفييية؛ 

الميدانيتيف، إلى  (2006) كزمالئو اليكنسكدراسة  (1990) نتميتز(ا) أشارت نتائج كؿ مف دراسة

مقركئية في المكضكعات أكثر  مف تيعدٌ  ،الترفييي الطابع، ذات خفيفةقة كالالمكضكعات الشيٌ  أف

 مجالت األطفاؿ محؿ الدراستيف. 

 كظيفة التسمية كالترفيوعمى تحقيؽ  »حاتـ«مف جية ثانية، تعكس ىذه النتيجة تركيز مجمة 

لقرائيا األطفاؿ، دكف أم تقديرو منيا لمعكاقب، التي مف شأنيا إفساد عقمية األطفاؿ؛ خاصة كأف 

المضمكف الترفييي الميقدـ في المجمة، ال يحتكم عمى أٌية قيمة حقيقية كال يكحي بمبدأ، كما أنو ال 

إلى  اجتيـحكيزيد مف خبرات األطفاؿ أك ييثرم تجاربيـ، بؿ يصرفيـ عف حاجاتيـ المعرفية؛ 
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شباع فضكل ، ـتصكراتي عٌمؽكيي  ـ،ي خيالينمٌ كؿ ما يي ب ـرغباتيك الطفكلي،  يـالمعرفة كاالطالع، كا 

  المعرفي كالحسي. ـيستثير نشاطيك 
 
  :القيم 

الميحافظة عمى سالمة مثؿ: )ميمارسة المكاىب كاليكايات،  القيـ الجمالية جاءت مجمكعة

في صدارة مجمكعات القيـ التي  (الميحافظة عمى البيئةك  ،االستمتاع بالخبرة الجديدةك ، الجسـ

القيـ مجمكعة تمتيا %(، 22.1كبنسبة إجمالية مقدارىا ) ،»حاتـ«مجمة األطفاؿ األردنية تضٌمنتيا 

ثـ  ، كالتخٌيؿ كاالستنتاج، كحب العمـ كالمعرفة، كحب الميطالعة(،التفكيرمثؿ: ) النظرية )المعرفية(

، كالحرص كاالنتباه، كاإلرادة كالتصميـ، كالتحصيؿ السعادة كالسركرمثؿ: ) ةالقيـ الذاتيمجمكعة 

ـ االقتصاديةكمجمكعة ا كالنجاح(، مثؿ: )التخطيط كالتنظيـ، كالعمؿ كاإلنتاج، كاالدخار، كاحتراـ  لقي

، ةكالمساكا ،التعاكف، ساعدة الضعيؼمي العماؿ كتقديرىـ(، تبعتيا مجمكعة القيـ االجتماعية مثؿ: )

، التضحية كاإليثار، الكـر كالعطاء، كالصداقة(، فمجمكعة القيـ األخالقية مثؿ: )ؿ آراء اآلخريفتقبي ك 

، في أخر مرتبتيف في السياسيةك  الدينيةبينما حٌمت مجمكعتي القيـ  (،االعتذار، الكفاء، ك األمانة

 ترتيب السمـ القيمي الميقٌدـ في المجمة. 

القيـ التي تيقٌدميا مجالت األطفاؿ، تختمؼ مف كبالعكدة إلى نظرية ترتيب األكلكيات، فإف 

ميجتمع ألخر كمف بيئة ألخرل؛ تبعان لترتيب السمـ القيمي في الميجتمع الذم تصدر فيو المجمة؛ لذا 

 "ميكي"، التي أظيرت اىتماـ مجمتي (1983السندكبي )تختمؼ ىذه النتيجة عف نتيجة دراسة 

ة عمى صفحاتيا، كما القيـ االجتماعية االيجابيمجمكعة بنشر في مصر،  فالصادرتي "سمير"و

(، مف حيث تصٌدر القيـ الدينية 1997عمي )دراسة تختمؼ ىذه النتيجة عف ما تـ التكصؿ إليو في 

كعف نتيجة دراسة األنصارم السعكدية،  "باسـ"المصرية كمجمة  "عالء الديف"في كؿ مف مجمة 
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الككيتية، بنشر المضاميف التي تتناكؿ  "براعـ اإليماف"اىتماـ مجمة (، التي كشفت عف 2006)

 القيـ األخالقية. 

، ةككفقان لنظرية الغرس الثقافي، أكلى النظريات اإلعالمٌية الثالث التي استندت إلييا الدراس

ىذه  تقديـ عبر ،الميجتمع في السائدة االيجابيةنجد أنو ييمكف لمجالت األطفاؿ إحداث الرنيف لمقيـ 

 األطفاؿ، جميكر لدل سائدان  اتجاىان  خمؽ البعيد، المدل عمى يضمف بما حكليا؛ النشر كتكثيؼ القيـ

دراسة  ، كىك ما يتفؽ مع ما أشارت نتائج ميجتمعيـ في كالميفٌضمة الميثمى القيـ ىي القيـ ىذه بأف

تيسيـ في رفع الكعي الثقافي كالقيمي العاـ لدل  مجالت األطفاؿأف ، مف حيث (1978)بيمشز( )

 الذيف يستخدمكف ىذه المجالت. جميكر األطفاؿ

لـ تكازف بيف  »حاتـ«مجمة كفي ضكء ىذه النتيجة التي تكصمت إلييا الدراسة، ييمكف القكؿ أف 

مجمكعات القيـ التي قدمتيا إلى الطفؿ األردني؛ إذ ترٌكز اىتمياميا عمى غرس القيـ الجمالية، كىي 

لدل الفرد؛ فييمارس ىكايتو األدبية كالفنية، كيشعر  الحس الجمالي كالتذكؽ الفني تينٌميالقيـ التي 

بالسعادة في رحالتو كخبراتو الجديدة، كيتمٌتع بالجماؿ الطبيعي كالفني؛ ما ييميمو التعبير الذاتي 

الميبدع كما في الشعر كالرسـ كغير ذلؾ، في حيف ضعؼ اىتماميا بتقديـ مجمكعات قيمية أخرل 

 :مييٌمة إلى الطفؿ األردني، مثؿ

  مجمكعة القيـ االقتصادية، التي تيعنى بما يمس الفرد مف أمكر يكمية حيكية، عبر احتكاكو

الحياة عمى كجييا  ةبالميجتمع كتعاممو مع أفراده، مف ذكم الميف كاألعماؿ الالزمة الستمراري

 األكمؿ.
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 مى بيا أفراد مجمكعة القيـ االجتماعية، التي تيعنى بمجمكعة الصفات النبيمة، التي البد أف يتح

تبادلة كاالحتراـ، بما يعكد بالمنفعة  الميجتمع، كتنعكس مف خالؿ تعامالتيـ القائمة عمى المحبة المي

تبادلة عبر المصمحة الجماعية ألفراد الميجتمع جميعان.  المي

  مجمكعة القيـ األخالقية، التي تدعك إلى التمسؾ باألخالؽ الكريمة كالخصاؿ الحميدة التي

 الميجتمع، لتسكده المحبة كاإلخاء كالتعاكف كالتكاتؼ بيف أفراده.يتحمى بيا 

  ،)فٌعالة الشاركة مي كال، تكٌجو الفرد نحك المكاطنة الصالحةالتي مجمكعة القيـ السياسية )الكطنية

عالء مراتبو ،في شؤكف ميجتمعو  . كتحٌضو عمى الميحافظة عمى كطنو، كالعمؿ عمى رفعة شأنو، كا 

كأىمٌيتيا بالنسبة إلى مجمكعة القيـ السياسية )الكطنية( ا، إلى حساسٌية كتجدر اإلشارة ىن

الطفؿ العربي عمكمان كاألردني عمى كجو التحديد، خاصة في ظؿ ما تشيده المنطقة في الكقت 

مف مؤسسات التنشئة في أٌم مجتمع الراىف، مف تكترات كأزمات كحركب؛ األمر الذم يتطمب 

اإلعالـ، التركيز عمى غرس قيـ حب الكطف، كاالعتزاز باليكية العربية، ، بما فييا كسائؿ عربي

 كالحرية، كالنصر، كالسالـ، لدل األطفاؿ.

  خالؽ عٌز كجؿ، كتدفعو إلى التمٌسؾ الالتي تيتـ بتعزيز عالقة الفرد مع  ،القيـ الدينيةمجمكعة

بالتعاليـ الدينية السمحة. كفي الفترة الراىنة، تبرز أىمٌية غرس القيـ الدينية القكيمة لدل  ـكااللتزا

األطفاؿ، خاصة مع بداية انتشار األفكار التضميمية البعيدة عف حقيقة تعاليـ دينينا اإلسالمي 

 الحنيؼ.

 

 
 



194 

 

التي تضّمنت التحريرية  ادما مصادر المو  نتائج الفرع الثاني من السؤال الرئيس األول:

 ؟»اتمح«عّينة الدراسة من أعداد مجمة معمومات والقيم في ال

جاء ترتيب مصادر المكاد التحريرية التي تضٌمنت المعمكمات كالقيـ في مجمة األطفاؿ 

، عمى النحك اآلتي: المكاد التحريرية غير ميحددة المصدر في المرتبة األكلى «حاتـ»األردنية 

أحد %(، ثـ ميعمف تجارم، ثـ 19.2%(، تبعو محرر المجمة بنسبة )29.2كبنسبة مئكية مقدارىا )

، فرساـ، ككاتب سيناريك، كمترجـ، تاله أديب، كطبيب، كشاعر، كمصكر، قراء المجمة مف األطفاؿ

 %(.6.في المرتبة األخيرة بنسبة ) ميتمٌثؿ )بمتحؼ األطفاؿ كباحثة(أخر  فيما حٌؿ مصدر

(، التي أظيرت أف 2004كتختمؼ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة أبك سنة )

المعمكمات عف العالـ الخارجي في مجالت األطفاؿ المصرية محؿ دراستيا، كانت ميحددة القائـ 

ميحددة القائـ باالتصاؿ. كما تختمؼ النتيجتاف مف حيث ترتيب باالتصاؿ أكثر مف المعمكمات غير 

المصادر، إذ تصٌدر القارئ ترتيب مصادر دراسة أبك سنة، تبعو الميحرر، ثـ الرساـ، فكاتب 

 القصة، ككاتب السيناريك، كأخيران المصادر األخرل.

ا الدراسة، فإف كتبعان لنظرية تحديد األطر اإلعالمٌية، ثالث نظرية إعالمية اعتمدت عميي

كاحدة مف األدكات التي ييمكف استخداميا في  تيعدٌ مصادر المكاد التحررية في أم صحيفة أك مجمة، 

 تشكيؿ األطر اإلعالمٌية.

في تقديميا  «حاتـ»كفي ىذه الدراسة، تنٌكعت المصادر التي اعتمدت عمييا مجمة 

شرت نسبة كبيرة مف مكادىا التحريرية دكف لممعمكمات كالقيـ. كلكف مف الالفت لالنتباه، أف المجمة ن

ذكر مصدر ميحدد ليا، رغـ أىمٌية ذكر مصادر المكاد التحريرية المنشكرة في صحافة الطفؿ، في 

 خمؽ عالقة كطيدة بيف األطفاؿ كصحيفتيـ أك مجمتيـ.
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المواد التحريرية  ما المجال الجغرافي الذي غّطتو نتائج الفرع الثالث من السؤال الرئيس األول:

 ؟»اتمح«من أعداد مجمة في عّينة الدراسة ممعمومات والقيم لالُمتضّمنة 

جاء المجاؿ الجغرافي المحمي في صدارة المجاالت الجغرافية، التي غٌطتيا المكاد التحريرية 

، كذلؾ بنسبة مئكية بمغت «حاتـ»األردنية  ؿالميتضٌمنة لممعمكمات كالقيـ في مجمة األطفا

%(، تبعو المجاؿ الجغرافي غير الميحدد في المرتبة الثانية، ثـ المجاؿ الجغرافي العالمي 33.6)

العاـ، فالمجاؿ الجغرافي العربي، فيما حٌؿ المجاؿ الجغرافي الدكلي في المرتبة األخيرة بنسبة 

(7.6 .)% 

ف (، التي كشفت ع2012كتختمؼ ىذه النتيجة عف ما تكصمت إليو دراسة عبد الرحمف )

 انخهيديحيه. "باسـ"و "ماجد"مجمتي  تيقٌدميا التي ،المعرفية المضاميف عمى العالمي المجاؿ رةسيط

نجد أف مجالت األطفاؿ تتأثر كباالستناد إلى نظرية ترتيب األكلكيات أك )كضع األجندة(، 

مجالت بالكاقع االجتماعي الذم تصٌدر فيو، ما يجعميا تعكس أكلكيات ىذا الميجتمع؛ بمعنى أف 

 األطفاؿ تشتؽ أجندتيا مف كاقع ميجتمعيا، مف ثـ تيقدـ محتكل ىذا الكاقع عمى صفحاتيا.

 بإكساب قرائيا األطفاؿ اىتٌمت «حاتـ»ككفقان لنظرية الغرس الثقافي، ييمكف القكؿ أف مجمة 

 البيئة المحمٌية األردنية في مكادىا تركيزىا عمى خالؿ مف ،االجتماعي يـكاقع حكؿ المعرفة

التحريرية، كبالتالي إحداث الرنيف لمعاني كقيـ مهعٌينة، تعمؿ عمى تضخيـ إدراؾ األطفاؿ لمكاقع 

 .فيو كفيعيش ذمال االجتماعي

قد نجحت بترتيب أكلكيات قرائيا األطفاؿ، مف حيث  «حاتـ»مجمة بناءن عمى ما تقٌدـ، تككف 

ريرية؛ بما يتناسب مع اىتمامات تركيزىا عمى تغطية المجاؿ الجغرافي المحمي في مكادىا التح

إغفاليا تغطية كييمٌبي فضكليـ بالتعٌرؼ عمى ميجتمعيـ الذم يعيشكف فيو، دكف ىؤالء األطفاؿ 
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في التأثير عمى معرفتيـ ، يالمجاالت العربية كالدكلية؛ األمر الذم أسيـ كفقان لنظرية الغرس الثقاف

دراكيـ لمعكالـ الميحيطة بيـ،  يتسمكف بالفضكؿ كحب االستطالع كاالكتشاؼ،  ؿخاصة كاف األطفاكا 

 كيتطمعكف إلى معرفة األخبار التي تيميـ في ميجتمعيـ كالعالـ مف حكليـ.
 

ما المستوى المغوي الذي تم استخدامو في صياغة  نتائج الفرع الرابع من السؤال الرئيس األول:

 ؟»حاتم «لممعمومات والقيم في عّينة الدراسة من أعداد مجمة الُمتضّمنةالتحريرية المواد 

عمى الفصيحة الميعاصرة في تقديميا لممعمكمات  »ـحات «األطفاؿ األردنيةاعتمدت مجمة 

%( 93.4كالقيـ ضمف مكادىا التحريرية؛ إذ حازت الفصيحة المعياصرة عمى المرتبة األكلى بنسبة )

في المجمة، تمتيا الميجة العامية بنسبة مف إجمالي المستكيات المغكية التي تـ استخداميا 

في المرتبة الثالثة، فالميختمطة  ة )بالمغة االنجميزية(ميتمثم%(، في حيف جاءت المغات األخرل 3.1)

في المرتبة الرابعة، فيما حٌمت الفصيحة التراثية في المرتبة  عاصرة كالميجة العاميةبيف الفصيحة المي 

 %( فقط. 4.األخيرة، كبنسبة مئكية لـ تتجاكز )

كشفت عف تصٌدر (، التي 2005كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة األنصارم )

 انكويحية، ومع وحيدة "الصغير العربي" المعمكمات الميتضٌمنة في مجمة في تقديـ الميبسطة الفصيحة

أظيرت اعتماد مجمتي "براعـ اإليماف" ك"العربي الصغير"  (، التي2006دراسة األنصارم كذلؾ )

الراشد كالحميد، كؿ مف الككيتييف، عمى الفصيحة الميبسطة في تقديميما لمقيـ، كمع نتيجة دراسة 

السعكديتيف، في تقديـ القيـ الجمالية  "كسناف"ك "باسـ"مجمتي ، التي أسفرت عف نجاح (2011)

 طة، كبأسمكب تعبير سيؿ.بالمغة العربية الفصيحة الميبس

 الجميكر دركاتمي استخداـ المغة بما ييفٌسر األحداث كيؤٌثر عمى عممية  تيعدٌ كبكجو عاـ، 

الميثارة، إحدل أىـ خطكات عممية كضع األجندة كفقان لنظرية ترتيب األكلكيات. ايا القض ألىمٌية
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تكظيفيا لمفيصحى الميبسطة كالكاضحة؛ بما يؤٌثر إيجابان  قد كٌفقت في »ـحات«تككف مجمة كعميو، 

عمى إدراؾ قرائيا األطفاؿ لممعمكمات كاألفكار كالمفاىيـ الكاردة فييا، كتبٌنييـ لما تضٌمنتو مف ميثؿ 

كقيـ كأخالقيات؛ ذلؾ أف اختيار األلفاظ كالعبارات السيمة كالبسيطة مف جية، كالدالة كالميعٌبرة مف 

ييعٌد مف أىـ شركط استخداـ المغة في صيحؼ كمجالت األطفاؿ، كذلؾ بحسب نتائج جية ثانية، 

مف أىـ المكاصفات االيجابية  تيعدٌ ، التي أظيرت أف سيكلة قراءة المجمة، (1990) نتميتز(ا)دراسة 

 لمجالت األطفاؿ.
  

ما صور الفاعل التي تم تقديميا في المواد  نتائج الفرع الخامس من السؤال الرئيس األول:

 ؟»حاتم «عّينة الدراسة من أعداد مجمةفي  معمومات والقيملم الُمتضّمنةالتحريرية 

ىيئة( إنساف في المكاد التحريرية المنشكرة في مجمة األطفاؿ ظير الفاعؿ عمى صكرة أك )

لإلنساف أك  تكزعت عمى النحك اآلتي: صكر متنٌكعة %(،57.3بنسبة ) »حاتـ «األردنية مجمة

%(، كطفؿ بنسبة 23.4%(، ثـ رجؿ بنسبة )24.6بنسبة ) (أكثر مف شخصية إنسانية)

%( مف إجمالي نسب 13.7%(، كأخيران امرأة بنسبة مئكية بمغت )18.1%(، كطفمة بنسبة )20.2)

 ي المجمة.صكر اإلنساف، التي تضٌمنتيا المكاد التحريرية المنشكرة ف

%( مف المكاد التحريرية التي تضٌمنت 17.1مف جية ثانية، غاب الفاعؿ عف ما نسبتو )

، ثـ جاءت صكرة حيكاف في المرتبة الثالثة، تالىا صكرة جماد، »حاتـ «المعمكمات كالقيـ في مجمة

 مثؿ: )كحش، كغكؿ، كدمية، كمارد المصباح السحرم( كنباتفيما حٌمت كؿ مف الصكر األخرل 

 في المرتبة الخامسة كاألخيرة.

ارتفاع نسبة االىتماـ التي أظيرت  ،(1983) ،دراسة السندكبيكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة 

(، مف حيث 1997دراسة عمي )الميترجمة، كمع نتيجة  "ميكي"بإبراز البطكالت الجماعية في مجمة 
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 "عالء الديف"ظيكر الفاعؿ أك )البطؿ( عمى صكرة أك )ىيئة( إنساف بأعمى نسب في مجمتي 

التي  (،2011كالحميد، ) الراشد، ككذلؾ مع نتيجة دراسة كؿ مف السعكدية "باسـ"المصرية كمجمة 

فيما  السعكديتيف. "كسناف"ك "باسـ"لمشخصيات الميقٌدمة في مجمتي  كشفت عف تصٌدر اإلنساف

(، التي أسفرت عف ظيكر الدكر 1997ىذه النتيجة عف ما تكصمت إليو دراسة عمي )تختمؼ 

  االجتماعي )الطفؿ(، أكثر مف غيره مف األدكار االجتماعية األخرل الميقٌدمة في مجمتي الدراسة.

كباالستناد إلى نظرية الغرس الثقافي، فإنو ييمكف لمجالت األطفاؿ تعميـ الطفؿ طبيعة 

اعية التي ينبغي أف يقـك بيا، بحسب ميتغيرات النكع االجتماعي )الجندر(، كالعمر، األدكار االجتم

كالطبقة االجتماعية، التي ينتمي ليا،  كذلؾ مف خالؿ ما تيقٌدمو لو المجمة مف قصص، كحكايات، 

كمسمسالت مصكرة كغيرىا مف األشكاؿ كالفنكف التحريرية األخرل؛ األمر الذم ييساعد الطفؿ عمى 

 المطركحة في المجمة. المكضكعات ؿ صكر ذىنية حكؿتشكي

بصكر مألكفة لدل قرائيا؛ لتيقٌرب ليـ  -كفؽ النظرية ذاتيا-كما تستعيف مجالت األطفاؿ 

دةالمعاني ك  مثؿ: الحؽ، كالعدؿ، كالخير، كنحكىا مف المعاني كالمفاىيـ األخرل،  المفاىيـ الميجرَّ

التي يجيميا األطفاؿ بسبب ضعؼ ادراكاتيـ؛ فعمى سبيؿ المثاؿ: ييمكف تقديـ صكرة الشر عمى 

، كصكرة الخير عمى ىيئة شيخ جميؿ، ىيئة إنساف قبيح، كصكرة الجماؿ عمى ىيئة طفمو جميمة

 كىكذا. 

صكر الحيكانات لمداللة عمى الرمكز؛  تستخدـ مجالت األطفاؿا، فإف كبحسب النظرية نفسي

 فالكمب يرمز لمكفاء، كاألسد لمشجاعة، كالثعمب لممكر كالخداع، كالحماـ لمسالـ.

، ليك »حاتـ «مجمة صكر الفاعؿ التي تـ تقديميا فيلتصٌدر اإلنساف فإف كفي ىذه الدراسة، 

، كنجاحيا كذلؾ بأدكار اآلخريفك  الطفؿ بدكره االجتماعيتعريؼ بالمجمة  نجاحعمى دليؿه قكم 
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الركح الجماعية ، إضافة إلى تنمية كاألكىاـبربط الطفؿ بالكاقع الذم يعيش فيو بعيدان عف الخرافات 

 .عمى التكٌيؼ االجتماعي ساعدتيـكمي لدل قرائيا األطفاؿ، 

جتماعي دكف األخر مف لجنس ا المجمةعمى صعيد أخر، كشفت ىذه النتيجة عف عدـ تحٌيز 

قرائيا األطفاؿ؛ اتضح ذلؾ مف خالؿ النسب الميتقاربة لظيكر الطفؿ كالطفمة كصكر لمفاعؿ في 

 مكادىا التحريرية الميختمفة.

ؿ قراءة القصص التي تككف الشخصية الرئيسة فييا مف فضٌ يي عمكما،ن الطفؿ كييشار إلى أف  

عمره؛  في مثؿ تككف شخصياتياقراءة القصص التي  ييظير ميالن إلىكما أنو نفس جنسو أك نكعو؛ 

 ؿ.ؿ نفسو البطالطفؿ يتخيٌ أف ذلؾ 
 

 ما اتجاه المواد التحريرية التي تضّمنت نتائج الفرع السادس من السؤال الرئيس األول:

 ؟»حاتم «المعمومات والقيم في عّينة الدراسة من أعداد مجمة

بنسبة ، كذلؾ »حاتـ «مجمة األطفاؿ األردنية فيالمرتبة األكلى  عمىد المؤيٌ  االتجاه حاز

فيما كانت المرتبة  ،االتجاه الميعارض ثـ ،االتجاه الميحايد في المرتبة الثانية تبعو%(، 48.0)

 %(.3.8) الرابعة كاألخيرة، مف نصيب االتجاه الميختمط بنسبة

سائؿ اإلعالمٌية الك  أف أساس عمىكقياسان عمى نظرية تحميؿ األطر اإلعالمٌية، التي تقـك 

 لمقضايا الجميكر تفسير كيفية عمىإعالمية ميحددة، تؤٌثر  كأطرتينٌظـ مضامينيا في سياقات 

، كبما أف اتجاه المضمكف اإلعالمي ييشير إلى عنصر القكة أك اإلثارة، حكلو مف الميختمفة كاألحداث

إلى  )االتجاه(الذم عكلجت بو المادة اإلعالمٌية المنشكرة؛ فإف الدراسة تيشير إلى إمكانية إضافة 

قائمة أدكات تشكيؿ األطر اإلعالمٌية الميتعارؼ عمييا؛ ذلؾ أف اتجاه النص اإلعالمي يعكس 
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ـ  تمقي اىتماـ القائ باالتصاؿ كتحٌمسو لممكضكع الذم ييقٌدمو، كىك األمر الذم ينتقؿ إلى الجميكر المي

 ليتبٌنى بدكره االتجاه ذاتو نحك القضايا كاألحداث، سكاء بالتأييد أك بالرفض أك بالحياد.

التي تضٌمنت المعمكمات  في المكاد التحريرية المؤٌيد االتجاه كتأسيسان عمى ما تقٌدـ، ساد

عمى نشر عمكمان،  مجالت األطفاؿ بحرص كىك ما ييمكف تعميمو؛ »حاتـ «في مجمةكالقيـ 

 ،ثؿ العميا لدل الطفؿفي غرس القيـ كالمي اإلسياـ  مف شانيا، التي المضاميف ذات األفكار االيجابية

، إلى جانب ترسيخ ما قٌدمتو كتكجياتو كتطمعاتو وقيمك ميجتمعو ثقافة كتككيف اتجاىاتو التي تتفؽ مع 

 مف معمكمات في أذىاف قرائيا األطفاؿ.
 

في واد التحريرية التي تم نشرىا ف الماما أىد نتائج الفرع السابع من السؤال الرئيس األول:

 ؟»حاتم «عّينة الدراسة من أعداد مجمة

%(، تاله ىدؼ التسمية 37.2)جاء ىدؼ إيصاؿ المعمكمات في المرتبة األكلى بنسبة 

ـ عمى المرتبة الثالثة بنسبتو  %(،13.6كالترفيو في المرتبة الثانية بنسبة ) فيما حاز ىدؼ غرس القي

تنمية ثـ ، نقؿ التراث، ك كتنمية التذكؽ الجمالي، تبعو ىدؼ تنمية الميكؿ كالميارات %(،11.5)

عطاء قدكة إكساب سمكؾتبعو ىدؼ االبتكار كاإلبداع،  ، إلى أف حٌؿ ىدؼ نقؿ عادات كتقاليد كا 

 %( فقط.1.الميجتمع األردني في المرتبة الرابعة عشرة كاألخيرة بنسبة إجمالية لـ تتجاكز )

(، التي كشفت عف 1986عمي كرزؽ )كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة كؿ مف 

ي مصر بإمداد الطفؿ ف مجالت األطفاؿ الصادرة عف الييئة العامة لالستعالماتاىتماـ 

ىدؼ تزكيد الطفؿ  أظيرت حصكؿ التي ،(2008) عبكينيبالمعمكمات، كمع نتيجة دراسة 

 «حاتـ»مجمة ، بيف مجمكعة األىداؼ التي سعت إلى تحقيقيا أعمى مرتبةعمى بالمعمكمات 

 مصدران  تيعدٌ  األطفاؿ جالتم ، انحي خهصث إنى أن(2011))أدامسكي( دراسة كمع نتيجة األردنية، 
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ما تكصمت إليو دراسة عبد الرحمف فضالن عف اتفاقيا مع  ،لألطفاؿ العالـ حكؿ المعرفةلنقؿ  مييٌمان 

  انخهيديحيه. "باسـ"ك "ماجد" مجمتي (، التي أسفرت عف تفكؽ تحقيؽ اليدؼ المعرفي في2012)

عمكمان، تيتـ بترتيب أكلكيات  كبالرجكع إلى نظرية ترتيب األكلكيات، نجد أف صحافة الطفؿ

قرائيا األطفاؿ، مف خالؿ تركيزىا عمى تقديـ منظكمات ميتماسكة مف المعارؼ، كالحقائؽ، 

 يـقدراتتنمية ك  كالمعمكمات، حكؿ ميختمؼ المكضكعات التي تيـ األطفاؿ؛ بقصد إثراء معارفيـ،

كسابيـ خبرات كميارات كمفاىيـ ميختمفة، تيسيـ في إد ،الذىنية كتيتيح  راكيـ لمعالقات بيف األشياء،كا 

  ليـ فرص التعٌرؼ عمى ما يدكر في العالـ مف حكليـ.

عمى تقديـ المعمكمات إلى الطفؿ ، نجدىا رغـ تركيزىا الكاضح «حاتـ»كبالتطبيؽ عمى مجمة 

المعمكمات األردني، إال أنيا لـ تراًع التكازف مف حيث نكعٌية المعمكمات الميقدمة؛ إذ اىتٌمت بتقديـ 

%(، كذلؾ عمى حساب اىتماميا بتقديـ المعمكمات الدينية، 21.8الترفييية بنسبة عالية بمغت )

كالتاريخية، كاألدبية، كالجغرافية، التي كردت في المجمة بنسب ضئيمة، كما لكحظ شبو غياب 

ء معارؼ لممعمكمات الرياضية كالسياسية عف صفحات المجمة، رغـ أىمٌية ىذه المعمكمات في بنا

األطفاؿ كتكسيع مداركيـ في ميختمؼ المجاالت؛ كربما يرجع السبب في ذلؾ، إلى عدـ كجكد 

 أىداؼ ميحددة لممجمة أك خطة تنفيذ كاضحة، ميرتبطة بمدل زمني ميحدد لتحقيؽ أىداؼ ميعٌينة.
 

عرض المواد  في الذي تم استخدامو األسموبما  نتائج الفرع الثامن من السؤال الرئيس األول:

 ؟»حاتم «عّينة الدراسة من أعداد مجمةفي  ممعمومات والقيمل التحريرية الُمتضّمنة

األسمكب الميباشر في عرضيا لممعمكمات كالقيـ  «حاتـ»استخدمت مجمة األطفاؿ األردنية 

%(، في حيف بمغ استخداميا لألسمكب غير 57.5ضمف مكادىا التحريرية بنسبة مئكية بمغت )

 %(.42.5الميباشر نسبة )
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 استخداـ سيطرة(، التي أظيرت 2005كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة األنصارم )

، فيما تختمؼ انكويحية "الصغير العربي" مجمة في الميقٌدمة المعمكمات عرض في الميباشر األسمكب

براعـ "ي اعتماد مجمت(، التي كشفت عف 2006مع ما تكصمت إليو دراسة األنصارم كذلؾ )

 الككيتيتيف عمى األسمكب غير المباشر في عرضيما لمقيـ. "العربي الصغير"ك "اإليماف

مما تقٌدـ، ييمكف القكؿ أف نسب اعتماد مجمة حاتـ عمى األسمكبيف )الميباشر كغير الميباشر( 

الميباشر في جاءت ميتقاربة إلى حدو ما؛ األمر الذم ييمكف تفسيره باعتماد المجمة عمى األسمكب 

تقديميا لممعمكمات، كعمى األسمكب غير الميباشر في عرضيا لمقيـ؛ خاصة كأف طبيعة المعمكمات 

تستمـز في أغمب األحياف استخداـ األسمكب الميباشر في عرضيا، في حيف أف القيـ عادة ما تيقدـ 

ة في تكجيييـ بشكؿ ميستتر أك غير ميباشر، خاصة كأف األطفاؿ ينفركف مف النصائح الميباشر 

 األخالقي.
 

في  ستيدفة من جميور األطفالالفئة المُ  نم نتائج الفرع التاسع من السؤال الرئيس األول:

من حيث النوع  »حاتم «عّينة الدراسة من أعداد مجمة التي تضّمنتياالمعمومات والقيم 

 االجتماعي )الجندر( والمرحمة الُعمرية التي ينتمون ليا؟

األطفاؿ جاء النكع االجتماعي )الجندر( غير الميحدد في المرتبة األكلى بالنسبة لنكع جميكر 

، كذلؾ بنسبة مئكية »حاتـ«مجمة األطفاؿ األردنية  التي تضٌمنتياالمعمكمات كالقيـ الميستيدؼ في 

رتبة الثالثة %(، فيما حٌمت فئة اإلناث في المرتبة الثانية، كفئة الذككر في الم93.6عالية بمغت )

 كاألخيرة.

كمف جانب أخر، حٌمت مراحؿ الطفكلة الميختمطة في الترتيب األكؿ، بالنسبة لممراحؿ  

%(، تمتيا 35.8العيمرية التي استيدفتيا المجمة في ما قٌدمتو مف معمكمات كقيـ، كذلؾ بنسبة )
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، فمرحمة الميراىقة، كأخيران مرحمة الطفكلة الميتأخرة في الترتيب الثاني، ثـ مرحمة الطفكلة المتكسطة

 %(.6.2المراحؿ العيمرية األخرل بنسبة )

لنكع اجتماعي ميعٌيف  «حاتـ»مجمة مما سبؽ، تككف ىذه النتيجة قد كشفت عف عدـ تحٌيز 

دكف األخر مف قرائيا األطفاؿ؛ إذ حازت فئة النكع االجتماعي غير الميحدد، عمى المرتبة األكلى 

 ىيننت(ك  مارتنسكف) %(، كىك ما يتنافى مع ما تكصمت إليو دراسة كؿ مف90بنسبة مئكية فاقت )

في  ،ألطفاؿ األخرلأف مجالت األطفاؿ ال تختمؼ عف كسائؿ إعالـ ا، التي أظيرت (2008)

زة ضد تحيٌ نماط السمكؾ التقميدية بيف الجنسيف، كفي الحفاظ عمى القكالب النمطية المي أل ياتقديم

 المرأة.

تحديد الشريحة العيمرية  في «حاتـ»مجمة  عدـ نجاحمف جية ثانية، أظيرت ىذه النتيجة 

الميستيدفة بفترة ميحددة مف فترات مرحمة الطفكلة؛ تبٌيف ذلؾ مف خالؿ حصكؿ فئة المرحمة العيمرية 

%(، مف إجمالي المراحؿ العيمرية التي تكٌجيت ليا 35.8الميختمطة عمى أعمى نسبة مئكية بمقدار )

ب أىدافيا الكاضحة، خاصة في مضاميف المجمة؛ كىك ما يعكس ضعؼ التخطيط لممجمة، كغيا

ظؿ ما أشارت إليو األدبيات عف استحالة نجاح مجمة كاحدة، في التكٌجو بفاعمية لكؿ مراحؿ 

الطفكلة؛ بسبب اختالؼ خصائص كؿ مرحمة، كتبايف احتياجاتيا، كرغباتيا، كقيدراتيا عمى التمقي 

 كاإلدراؾ.
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وسةةةائل اإلبةةةراز التةةةي تةةةم  السةةةؤال الةةةرئيس الثةةةاني: مةةةاالنتةةةائج الُمتعمقةةةة باإلجابةةةة عةةةن ُمناقشةةةة 

 ؟»حاتم «صفحات مجمةاستخداميا في تقديم المعمومات والقيم عمى 

 كتفٌرع عف ىذا السؤاؿ ثماف أسئمة فرعية، ىي:

 االتةي تةم اسةتخدامي التحريريةة األشكال والفنونما نتائج الفرع األول من السؤال الرئيس الثاني: 

 ؟»حاتم «عّينة الدراسة من أعداد مجمةفي  الُمتضّمنة المعمومات والقيم عرضفي 

%(، تمتيا الفنكف 68.1جاءت الفنكف الصحفية في المرتبة األكلى بنسبة مئكية بمغت )

 %(.15.5%(، فيما حٌمت األشكاؿ األخرل في المرتبة الثالثة كاألخيرة بنسبة )16.4األدبية بنسبة )

(، التي كشفت عف تفكؽ استخداـ 2004كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبك سنة )

كمع نتيجة عمي  المصرية، "بمبؿ"ك ،"عالء الديف"ك ،"سمير"األشكاؿ الصحفية في كؿ مف مجمة 

لمفنكف الصحفية الميختمفة في تقديميا لمقيـ  "عالء الديف"مدهة أظيرت استخداـ (، التي 1997)

 ألطفاؿ.التربكية ل

مكف لمجالت األطفاؿ إحداث الرنيف لمعاني كقيـ كبحسب نظرية الغرس الثقافي، فإنو يي 

األشكاؿ كالفنكف التحريرية  تيعدٌ كمف جانب أخر،  مهعٌينة، عبر التنكيع في أساليب كتاباتيا الصحفية.

األمر الذم ييفٌسر ما ، مف أبرز أدكات تشكيؿ األطر كفقان لنظرية تحميؿ األطر اإلعالمٌية؛ المنكعة

 أشارت إليو األدبيات، فيما يتعٌمؽ بقدرة صحافة الطفؿ عمى استيعاب ألكانان صحفية كأدبية عديدة.

في مجمة األطفاؿ  أبرز األشكاؿ كالفنكف التحريرية، التي تـ استخدامياكبنظرة سريعة عمى 

 ، يتٌضح اآلتي:»حاتـ «األردنية

%(، تاله بريد 29.5عالف المرتبة األكلى بنسبة مئكية بمغت )اإل تصٌدر أواًل: الفنون الصحفية:

فئة الفنكف في حيف جاءت  في المرتبة الثالثة، صحفيالالقراء في المرتبة الثانية، ثـ التقرير 
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في المرتبتيف صحفي التحقيؽ كالصحفي الخبر في المرتبة الرابعة، تبعيا الالصحفية األخرل 

المرتبة العاشرة كاألخيرة، فكانت مف نصيب الحديث الصحفي،  أٌماالخامسة كالسادسة عمى التكالي. 

 %(، فيما غاب الكاريكاتير عف صفحات المجمة.8.)الذم حصؿ عمى نسبة محدكدة لـ تتجاكز 

عدـ  (، التي أظيرت2011كالحميد، ) الراشد كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كؿ مف

السعكديتيف، لتحقيؽ التكازف في استخداميما لألشكاؿ الصحفية في  "سناف"ك "باسـ"ميراعاة مجمتي 

، كاإلعالنات، في  مجاؿ تقديـ القيـ الجمالية؛ إذ رٌكزتا عمى استخداـ بريد القراء، كالصكر كالرسـك

 حيف لـ تستخدما المقاؿ، كالحديث، كالخبر، بالقدر الكافي. 

 الخبر القصير كشفت عف تصٌدر(، التي 2004ه النتيجة مع نتيجة أبك سنة )فيما تختمؼ ىذ

صحفية الميستخدمة في مجالت األطفاؿ المصرية الثالث محؿ دراستيا، كعف نتائج دراسة ال لمفنكف

المقاؿ عمى أعمى مرتبة في مجاؿ )الجنس الكتابي( كؿ حصأسفرت عف (، التي 2008عبكيني )

كلعٌؿ ىذا االختالؼ بيف نتائج الدراستيف مرده استبعاد اإلعالف مف األردنية،  «حاتـ»في مجمة 

التحميؿ في دراسة عبكيني، فضالن عف ككف دراسة عبكيني ىي دراسة تربكية في حيف أف دراستنا 

إعالمية؛ األمر الذم ربما تسبب في اختالؼ التعريفات اإلجرائية لفئات التحميؿ الميعتمدة في كال 

 كالفنكف ألشكاؿاتيف، فضالن عف الفارؽ الزمني بيف الدراستيف؛ ما ييظير احتمالية تغير الدراس

 لتحريرية الميستخدمة في المجمة عف ذم قبؿ.ا

أكثر مف  ،اإلعالف كالتسكيؽاىتٌمت بتحقيؽ كظيفة قد  »حاتـ«مما سبؽ، تككف مجمة 

كظيفة ، ك كظيفة التعميـ كالتثقيؼ، ك اإلعالـ كاألخبار ة؛ ككظيفاألخرل الكظائؼ قيةبب اىتماميا

صحفية التي استخدمتيا المجمة، ال لمفنكفتضح ذلؾ مف خالؿ تصٌدر اإلعالنات ؛ االشرح كالتفسير

كاريكاتير ميقابؿ ضعؼ اىتماميا بالخبر، كالتحقيؽ، كالمقاؿ، كالحديث، فضالن عف إىماليا لفف ال
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 ،كاإلبداعي الناقد التفكير عمى كتحفيزهفؿ، الط خياؿالصحفي، رغـ ما يحممو مف أىمٌية في تنميتو 

في المكاد الميقٌدمة  عف المكاقؼ كاألفكار كالقيـ لدل الطفؿ، ذىنيةال صكرالؿ يتشكقدرتو عمى ك 

 األخرل. الصحفية

كفي ىذا السياؽ، تجدر اإلشارة إلى أف غمبة الطابع اإلعالني عمى مضاميف الكسائؿ 

بما فييا المجالت، مف شأنو خمؽ نزعة استيالكية لدل الطفؿ اإلعالمٌية المكٌجية إلى األطفاؿ 

تحٌضو عمى الشراء كاالستيالؾ، عكضان عف غرس العادات االستيالكية الجيدة لديو، كصرفو عف 

 البذخ كاإلسراؼ.

تقٌدمة بيف الفنكف  مف ناحية أخرل، كشفت ىذه النتيجة عف حصكؿ بريد القراء عمى مرتبة مي

لتقديـ المعمكمات كالقيـ؛ األمر الذم ييمكف ربطو بأىمٌية » حاتـ«متيا مجمة الصحفية، التي استخد

بريد القراء بالنسبة لمطفؿ، فيك يتيح لو فرص الميشاركة في تقديـ المكضكعات، كاالقتراحات، 

كالمعمكمات الميختمفة لممجمة، كما يدفعو لالىتماـ بما تيقٌدمو لو المجمة مف مكضكعات منكعة، 

لييصار إلى  البحث كاالستفسار عف المعمكمات، كمف ثـ إرساليا إلى مجمتو كيحٌضو عمى

 األطفاؿ ارتباط مدل عمىا. كمف جية ثانية، ييمكف االستدالؿ مف ىذه النتيجة عمى صفحاتي نشرىا

نتاجاتيـ  »حاتـ«بمجمة  األردنييف كتعمقيـ بيا؛ ما دفعيـ إلى مراسمتيا لنشر أفكارىـ كميقترحاتيـ كا 

 األدبية كالفنية ضمف مكادىا التحريرية.
 

%(، تمتيا القصة المصكرة 42.2جاءت القصة في المرتبة األكلى بنسبة ) ثانيًا: الفنون األدبية:

كالشعر في المرتبة الرابعة، فسير  في المرتبة الثانية، ثـ المسمسؿ المصكر في المرتبة الثالثة،

 كتراجـ في المرتبة الخامسة، فيما حٌمت حكـ كأمثاؿ في المرتبة السادسة كاألخيرة.
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غمبة  ، التي أسفرت عف(1983السندكبي )كتتفؽ ىذه النتيجة مع كؿ مف نتيجة دراسة 

، كدراسة ترجمةالمي  "ميكي"المصرية ك "سمير"الطابع القصصي المصكر عمى مضمكف مجمتي 

الميستخدمة في مجالت  قدمة األشكاؿ األدبيةفي مي جاءت  القصة(، التي بٌينت أف 2004أبك سنة )

(، التي 2006األطفاؿ المصرية الثالث مكضكع دراستيا، كما اتفقت مع نتيجة دراسة األنصارم )

صصي في بالشكؿ الق فالككيتيتي "العربي الصغير"و "براعـ اإليماف"كشفت عف اىتماـ مجمتي 

القصة عمى أعمى  حصكؿ(، التي أظيرت 2008تقديميما لمقيـ األخالقية، كمع دراسة عبكيني )

 األردنية. "كساـ"مرتبة في مجاؿ )الجنس الكتابي( في مجمة 

كتأتي ىذه النتيجة منطقية، خاصة كأف األسمكب القصصي ييعٌد مف أنسب أساليب ميخاطبة 

الطفؿ كاستثارة اىتمامو؛ كذلؾ لما يحممو ىذا األسمكب مف جاذبية خاصة لدل األطفاؿ، فضالن عف 

دكره االيجابي في زيادة كعييـ كغرس القيـ لدييـ، كنجاحو في تقديـ المعمكمات التي تستيدؼ 

، التي كشفت عف (1978النجار كالفحماكم )ؿ السمكؾ، كىك ما أكدتو نتائج دراسة كؿ مف تعدي

 "سامر"في مجمة  فضمة لدل األطفاؿمكضكعات المي ال بيف المرتبة األكلى (قصة العددتصٌدر )

  األردنية. 
 

جاءت التسالي كاأللعاب في ميقدمة األشكاؿ التحريرية التي  ثالثًا: األشكال التحريرية األخرى:

%(، تبعتيا أشكاؿ 35.3استخدمتيا المجمة في تقديميا لممعمكمات كالقيـ، كذلؾ بنسبة مئكية بمغت )

ثـ فكاىات كطرائؼ، فميسابقات، كرسـك لمتمكيف، فيما حٌمت الكممات أخرل في المرتبة الثانية، 

 %(.3.5السابعة كاألخيرة بنسبة )الميتقاطعة في المرتبة 

(، التي أسفرت عف حمكؿ 2004كتختمؼ ىذه النتيجة عف ما تكصمت إليو دراسة أبك سنة )

الميستخدمة في المجالت المصرية محؿ دراستيا، كمف  قدمة األشكاؿ األخرلبريد القراء في مي 
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حديدىما لفئات التحميؿ الكاضح أف االختالؼ بيف النتيجتيف، يعكد إلى اختالؼ الدراستيف في ت

الخاصة بكؿ منيما؛ ففي دراسة أبك سنة أيدرج )بريد القراء( تحت األشكاؿ التحررية األخرل، في 

 حيف ارتأت دراستنا إدراجو تحت الفنكف الصحفية.

 عمى تحقيؽ كظيفة التسمية كالترفيو »حاتـ«كيتٌضح مف ىذه النتيجة، مدل تركيز مجمة 

، كييدخؿ في عةمف معارؼ كمعمكمات كمكاد ثقافية متنكٌ  ليـ عـ ما تيقٌدمويدلقرائيا األطفاؿ؛ بما 

 نفكسيـ الفرح كالبيجة.
 

 معموماتلالتحريرية التي تضّمنت ا ادالمو  مواقع مانتائج الفرع الثاني من السؤال الرئيس الثاني: 

 ؟»حاتم «عّينة الدراسة من أعداد مجمةعمى صفحات والقيم 

بالنسبة لمكاقع عرض المعمكمات في الترتيب األكؿ  ،مف المجمة النصؼ األكؿمكقع جاء 

%(، تاله النصؼ الثاني 44.3بنسبة )، كذلؾ »حاتـ «القيـ، التي تضٌمنتيا مجمة األطفاؿ األردنية

، تبعو بطف الغالؼ األكؿأك )قمب المجمة( في الترتيب الثالث،  الكسط اثـ صفحت، مف المجمة

 في الترتيب السادس كاألخير. الغالؼ األخير فيما جاء  ،ؼ األكؿالغالك  ،كبطف الغالؼ األخير

(، التي كشفت عف اتفاؽ المجالت 2004كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبك سنة )

المصرية الثالث محؿ دراستيا، عمى نشر مكضكعات العالـ الخارجي بالدرجة األكلى في نصؼ 

 ؼ المجمة األكؿ.المجمة الثاني، كبالدرجة الثانية في نص

كبحسب نظرية ترتيب األكلكيات، فإنو ييمكف االستدالؿ عمى أىمٌية المادة اإلعالمٌية، مف 

 بداية في أك الجريدة في األكلي الصفحات عمى نشريي  الذم المكضكعفخالؿ مكقع أك مكاف نشرىا؛ 

 .الجميكر بنظر مييمان  مكضكعان  عتبريي  ،األخبار نشرة
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كفي الكقت نفسو، ييعٌد مكقع نشر المادة اإلعالمٌية كفقان لنظرية تحميؿ األطر اإلعالمٌية، أحد 

البعد الشكمي األدكات التي تستخدميا كسائؿ اإلعالـ في تشكيؿ أطرىا اإلعالمٌية؛ ذلؾ أف 

الصكر ك ؛استخداـ عناصر تيبكغرافية ميعٌينةلممكضكع ميتمٌثالن في مكقع التغطية، كحجميا، كمدل 

 ، ييعٌد مف أبرز آلٌيات التأطير اإلعالمي.كالعناكيف كغيرىا

، «حاتـ»مجمة مف ىذا كمو، ييمكف اعتبار أف مكاقع عرض المعمكمات كالقيـ عمى صفحات 

جاء متفقان مع األىمٌية الصحفية ليذه المكاقع، كٌقدرتيا عمى جذب القارئ كاسترعاء انتباىو ألىمٌية 

 المكضكعات المنشكرة.
 

 التحريريةةةة ادالمةةو  شةةغمتيامةةا المسةةاحة التةةي  نتةةائج الفةةرع الثالةةث مةةن السةةؤال الةةرئيس الثةةاني:

 ؟»حاتم «من أعداد مجمةعّينة الدراسة في  معمومات والقيملمالُمتضّمنة 

جػػػاءت مسػػػاحة الصػػػفحة فػػػي الترتيػػػب األكؿ بالنسػػػػبة لمحيػػػز الػػػذم شػػػغمتو المعمكمػػػات كالقػػػػيـ 

%(، فػي حػيف جػاءت مسػاحة 41.6، كذلػؾ بنسػبة )»حػاتـ «األردنيػةالميتضػٌمنة فػي مجمػة األطفػاؿ 

فػي الترتيػب الثالػث، تبعتيػا  ربػع صػفحة فػأكثرفي الترتيب الثػاني، ثـػ مسػاحة  نصؼ صفحة فأكثر

في الترتيب  أقؿ مف ربع صفحة، فيما حٌمت مساحة أكثر مف صفحتيفمساحة صفحتيف، ثـ مساحة 

 %(.7.جاكز)السادس كاألخير، كبنسبة محدكدة لـ تت

تـ عػرض أغمػب القػيـ (، التي بٌينت أنو 1997كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة عمي )

السػعكدية، فػي مسػاحة أقػؿ مػػف  "باسـػ"ك انمصررزية "عػالء الػديف"التربكيػة، التػي تضػٌمنتيا مجمتػي 

 نصؼ صفحة.

ككفقان لنظرية ترتيب األكلكيات، فإنو مساحة نشر المادة اإلعالمٌية تعكس أىمٌيتيا كحجـ 

بركزىا؛ إذ كمما زادت المساحة الميتاحة لعرض المادة، كاف ذلؾ دليالن عمى ازدياد االىتماـ 
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إحدل أدكات التأطير اإلعالمي، بحسب نظرية األطر  تيعدٌ كما أف مساحة النشر، بمضمكنيا. 

 مٌية.اإلعال

قد كٌفقت في استخداميا إلطار الصفحة الكاحدة، في عرض ما  »حاتـ «ةكعميو، تككف مجم

قدمتو مف معمكمات كقيـ إلى قرائيا األطفاؿ؛ ذلؾ أف الصفحة الكاممة تيمٌثؿ مساحة ميناسبة، لعرض 

 األبعاد المكضكعية كالشكمية لممادة التحريرية بشكؿو ميتكامؿ.
 

 التةي تضةّمنتمةا أنةواع عنةاوين المةواد التحريريةة  ن السةؤال الةرئيس الثةاني:نتائج الفرع الرابةع مة

 ؟»حاتم «عّينة الدراسة من أعداد مجمة المعمومات والقيم في

%(، في حيف جاء 61.0حاز العنكاف الرئيسي عمى المرتبة األكلى بنسبة إجمالية بمغت )

الفرعي، ثـ العنكاف الجانبي، فيما حٌؿ العنكاف العنكاف الثابت في المرتبة الثانية، تاله العنكاف 

التمييدم في المرتبة الخامسة، كأخيران جاءت كؿ مف فئة عنكاف الغالؼ كفئة بال عنكاف في المرتبة 

 %( لكؿ منيما.1.4السادسة، كبنسبة )

(، التػػي كشػػفت عػػف اىتمػػاـ كػػؿ مػػف  2004كتتفػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع نتيجػػة دراسػػة أبػػك سػػنة )

 المصرية، بالعناكيف الرئيسة كالفرعية. ،"بمبؿ"، ك"عالء الديف"ك ،"سمير" مجمة

 لبنػػػاء أساسػػػي تيبػػكغرافي عنصػػػر ،الميختمفػػػة بأنكاعيػػا الصػػػحفية العنػػػاكيف تيٌمثػػؿ عػػػاـ، كبكجػػو

 فػػػػي رغبػػػتيـ كييثيػػػر انتبػػػاىيـ، كيمفػػػػت القػػػراء، انتبػػػاه يجػػػذب بمػػػػا العػػػاـ؛ ىيكميػػػا كتحديػػػد الصػػػفحات،

 أدكات أبػرز كاحػدة مػف تيعدٌ كما أنيا . مكضكعات مف المجمة أك الصحيفة تتضمنو ما عمى االطالع

 عمػػى تػػؤثر ميحػػددة، بطريقػػة الصػحفية المضػػاميف تنظػػيـ شػػأنيا مػف التػػي اإلعالمٌيػػة، األطػػر تشػكيؿ

تمقي إدراؾ كيفية  .تفسيرىا عمى كتيساعده ،الميختمفة كاألحداث لمقضايا الجميكر المي
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، قػد اىتٌمػت بتػأطير مػا قٌدمتػو مػف مضػاميف »حػاتـ«في ضكء ما سبؽ، تككف مجمػة األطفػاؿ 

منٌكعػػة بعنػػاكيف رئيسػػة كثابتػػة كفرعيػػة، أسػػيمت بتنظػػيـ مكضػػكعاتيا، كسػػٌيمت عمػػى قرائيػػا األطفػػاؿ 

 الكصكؿ إلى ما ييٌميـ مف مكضكعات.
 

ما طبيعةة األلةوان التةي تةم اسةتخداميا فةي إبةراز  نتائج الفرع الخامس من السؤال الرئيس الثاني:

 ؟»حاتم «عّينة الدراسة من أعداد مجمةفي المعمومات والقيم الُمتضّمنة 

 مجمػة اسػتخدمتيا التػي األلػكاف نكعٌيػة حيػث مػف الصػدارة مركز عمى الصناعية األلكاف حازت

 الطبيعيػػػػػػة بػػػػػػيف الميختمطػػػػػػة األلػػػػػػكاف تمتيػػػػػػا ،%(52.6) بنسػػػػػػبة كذلػػػػػػؾ، »حػػػػػػاتـ« األردنيػػػػػػة األطفػػػػػػاؿ

 %(.5.1) بنسبة ةكاألخير  ةالثالث المرتبة في الطبيعة األلكاف حٌمت حيف في كالصناعية،

 التي األلكاف مزج طريقة حيث مف األكؿ الترتيب في المينفصمة األلكاف جاءت ثانية، جية مف

 المينفصمة بيف الميختمطة األلكاف ثـ ،%(56.2) بمغت مئكية بنسبة كذلؾ المجمة،في  مياااستخدتـ 

 %(.8.2) بنسبة الميرٌكبة األلكاف كأخيران  الثاني، الترتيب في كالميرٌكبة

(، التػػػػي أظيػػػرت اتفػػػػاؽ المجػػػػالت 2004كتتفػػػؽ ىػػػػذه النتيجػػػة مػػػػع نتيجػػػة دراسػػػػة أبػػػػك سػػػنة )

 المصرية الثالث محؿ دراستيا، عمى استخداـ األكاف المينفصمة أكثر مف األلكاف الميركبة.

لمعػركؼ أنػػو ال ييمكػف االسػػتغناء عػف األلػػكاف فػي المطبكعػػات المكٌجػة إلػػى الطفػؿ؛ لمػػا كمػف ا

تمتػاز بػو األلػكاف مػػف قيػدرة خاصػة عمػى جػػذب الطفػؿ كلفػت انتباىػو، فضػػالن عػف قٌػدرتيا فػي إيصػػاؿ 

عطي تي  عنصران إخراجيان مييٌمان في مجالت األطفاؿ؛ فاأللكاف الزاىيةاأللكاف المضاميف. كعميو، تيشٌكؿ 

 .شجعيـ عمى قراءة مكضكعات المجمةيي ك  ،لمجمة بريقان يجذب انتباه األطفاؿا

كفي دراستنا، سيطرت األلكاف )الصناعية المينفصمة( عمى طبيعة األلكاف التي استخدمتيا 

ميقابؿ محدكدية استخداـ األلكاف )الطبيعية الميرٌكبة(؛ في تمكيف كحداتيا الطباعية، » حاتـ«مجمة 
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ما يتفؽ تمامان  المجمة، كىك م يعكس تفكؽ الرسـك الممكنة عمى الصكر الفكتكغرافية فياألمر الذ

تعة مكال ،كالتشكيؽ ،البيجة؛ بما ييضفي لكافاألرسـك ك بالمع ميتطمبات صحافة الطفؿ، التي تمتاز 

 .كاإلحساس بالجماؿ كالتذكؽ الفني ،الفنية
 

بالوحةةدات  التةةي أحاطةةتمةةا أنةةواع اإلطةةارات  نتةةائج الفةةرع السةةادس مةةن السةةؤال الةةرئيس الثةةاني:

 ؟»حاتم «عّينة الدراسة من أعداد مجمةمعمومات والقيم في مل الُمتضّمنةالطباعية 

%(، تمتيا فئة بال إطارات 50.0حصمت اإلطارات الميسٌطحة عمى أعمى نسبة مقدارىا )

في كاإلطارات الزخرفيو،  %(، تبعيا فئة اإلطارات الميختمطة، ثـ اإلطارات المرسكمة،39.2بنسبة )

%( مف إجمالي 0.7ميجٌسمة في المرتبة السادسة كاألخيرة بنسبة لـ تتجاكز )حيف حٌمت اإلطارات ال

 .»حاتـ «أنكاع اإلطارات، التي أحاطت بالكحدات الطباعية المنشكرة في مجمة األطفاؿ األردنية

مػػف عناصػػػر اإلخػػراج الصػػحفي، بإحاطػػػة  مييػـػ تيبػػكغرافي كعنصػػػركتتمثٌػػؿ كظيفػػة اإلطػػارات 

الكحػػػدة الطباعيػػػػة كفصػػػػميا عػػػف جميػػػػع الكحػػػػدات األخػػػرل؛ بغػػػػرض فصػػػػؿ المكاضػػػيع عػػػػف بعضػػػػيا 

تمقي. كما ٌتشٌكؿ اإلطارات  البعض، كنكع مف التصنيؼ كالتبكيب كتنظيـ عممية القراءة كتسييميا لممي

إف مػا بػداخؿ اإلطػار ييمقػي أىمٌيػة  كسيمة مييٌمة في إطػار السػعي إلػى إبػراز المضػاميف الصػحفية؛ إذ

 خاصة مف القراء تفكؽ ما سكاه. 

سػػػيطرة اسػػتخداـ اإلطػػارات الميسػػٌطحة كقمػػة اسػػػتخداـ  ، نجػػد»حػػاتـ «كبػػالتطبيؽ عمػػى مجمػػة

اإلطارات الزخرفيو كالميجٌسػمة بالميقابػؿ؛ مػا يعكػس بسػاطة أسػمكب اإلخػراج الصػحفي الميسػتخدـ، بمػا 

فيما ييمكف استخداـ عينيو، كييساعده عمى التركيز، كيييسر لو القراءة.  مع قيدرات الطفؿ عمىيتناسب 

تفسػير حصػكؿ فئػة )بػال إطػارات( عمػى نسػبة مرتفعػة، بػيف أنػكاع اإلطػارات المسيػتخدمة فػي المجمػة، 
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عمػى مسػاحة الصػفحة الكاممػة لنشػػر أغمػب مكضػكعاتيا، األمػر الػذم ييبػرز المػػادة  »حػاتـ «باعتمػاد

 عف المكاد األخرل، فال يعكد ىناؾ حاجة ميمحة لإلطارات. التحريرية كيفصميا
 

المةواد  ما نوعّية الصةور الفوتوغرافيةة التةي رافقةت نتائج الفرع السابع من السؤال الرئيس الثاني:

 ؟»حاتم «عّينة الدراسة من أعداد مجمةفي ممعمومات والقيم التحريرية الُمتضّمنة ل

 التي رافقتحٌمت الصكر المكضكعية في المرتبة األكلى بيف أنكاع الصكر الفكتكغرافية، 

 ، كذلؾ بنسبة »حاتـ «مجمة األطفاؿ األردنية فيممعمكمات كالقيـ المكاد التحريرية الميتضٌمنة ل

%(، تبعتيا الصكر الشخصية في المرتبة الثانية، ثـ الصكر اإلعالنية في المرتبة الثالثة، 38.0)

 فيما جاءت الصكر اإلخبارية في المرتبة الرابعة، كالصكر الجمالية في المرتبة الخامسة كاألخيرة. 

 الصكر(، التي أسفرت عف حصكؿ 2004كتختمؼ ىذه النتيجة عف نتيجة دراسة أبك سنة )

 الخبرية عمى الترتيب األكؿ في المجالت المصرية الثالث محؿ دراستيا.

كاحدة مف أىـ األدكات ( كفقان لنظرية تحميؿ األطر اإلعالمٌية، المرئيةالبصرية )الصكر  تيعدٌ ك 

 لكممات كالتدعيـ التكرار خالؿ فمف التي تستخدميا كسائؿ اإلعالـ في تشكيؿ أطرىا اإلعالمٌية؛

 . أخرل أفكار كاستبعاد ميعٌينة أفكار إبراز يتـ ،ميعٌينة كصكر

تدعيـ مكضكعاتيا بصكر فكتكغرافية، قد عممت عمى  »اتـح «األطفاؿ مف ىنا، تككف مجمة

بما تحممو مف معاني كتيعٌبر عنيا؛ بما ييسيـ في شرح كتفسير ما تضٌمنتو تمؾ المكضكعات  تتصؿ

 و. مف معمكمات إلى الطفؿ القارئ كتقريبيا إلى ذىن
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المةواد التحريريةة  مةا نوعّيةة الرسةوم التةي صةاحبت نتائج الفرع الثامن من السؤال الرئيس الثاني:

 ؟»حاتم «في عّينة الدراسة من أعداد مجمةممعمومات والقيم ل الُمتضّمنة

%(، كالرسـك الجمالية في المرتبة 69.0حازت الرسـك التعبيرية عمى المرتبة األكلى بنسبة )

%(، فيما حٌمت الرسـك التكضيحية في المرتبة الثالثة بنسبة مئكية مقدارىا 18.8الثانية بنسبة )

 %(، مف إجمالي أنكاع3.2%(، كالرسـك الشخصية في المرتبة الرابعة كاألخيرة بما نسبتو )9)

، التي رافقت   .»اتـح «األطفاؿفي مجمة  ممعمكمات كالقيـل التحريرية الميتضٌمنة المكادالرسـك

اعتماد (، التي أسفرت عف 2004كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة أبك سنة )

المجالت المصرية الثالث محؿ دراستيا، عمى الرسـك التعبيرية كالتكضيحية كالشخصية، في حيف 

 ."عالء الديف"رد الكاريكاتير اال في مجمة لـ ي

 تيمٌثؿ أىمٌية خاصة في مجالت األطفاؿ،كالرسـك كإحدل أدكات تشكيؿ األطر اإلعالمٌية، 

ييقتصر استخداميا عمى الناحية الجمالية  ة؛ لذا الفي تأثيراتيا عمى المادة المكتكب تفكؽتكاد ت

 ضفي سحران ألكانيا تي  ذلؾ أف ؛ ةفحسب، بؿ يتعداىا إلى النكاحي التعبيرية كالتكضيحية كالتشكيقيٌ 

 .في تكامؿ الصكرة الذىنية لدل الطفؿ حيكيان  تؤدم دكران كما  التحريرية، كجاذبية عمى المادةخاصان 

، يرتبط »اتـح«مجمة الميستخدمة في  نكاع الرسـك األخرلالرسـك التعبيرية عمى أ كلعٌؿ تفكؽ

سمسؿ المصكر، لألشكاؿ األدبية التي تـ استخداميا في  بتصٌدر القصة، كالقصة المصكرة، كالمن

الميتضٌمنة في المجمة، كالتي تستمـز جميعيا أف تيصاحبيا الرسـك التعبيرية؛  المعمكمات كالقيـ عرض

 لجذب الطفؿ كتقريب المعنى لو.
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 ثانيًا: التوصيات

 ،مجػػػالت األطفػػػاؿ األردنيػػػةفػػي ضػػػكء مػػػا أفضػػػت إليػػػو الدراسػػػة مػػػف نتػػػائج، تكصػػػي الباحثػػػة 

إعػادة فػي حػاؿ تقػرر  »اتـح«مجمة ىا في الميستقبؿ، بما فييا الميحتمؿ صدكر  الصادر منيا حاليان أك

 الحقان، بما يأتي: إصدارىا

. تحديػػػد الجميػػػػكر الميسػػػتيدؼ لممجمػػػػة بمرحمػػػة ميحػػػػددة مػػػف مراحػػػػؿ الطفكلػػػة، مػػػػع ميراعػػػاة حاجػػػػات 1

، كمػػػػػػف ثػػػػػـػ تقػػػػػػديـ القرائيػػػػػػة كميكليػػػػػػا ،المغػػػػػكم مخزكنيػػػػػػاك ا، كاىتمامػػػػػات ىػػػػػػذه المرحمػػػػػػة، كخصائصػػػػػػي

تنياسػػػب ىػػذه المرحمػػػة مػػف حيػػػث المضػػمكف كالشػػػكؿ، مػػع ضػػػركرة تثبيػػت الفئػػػة العيمريػػػة مكضػػكعات 

 الميستيدفة عمى غالؼ المجمة.

إلى الطفؿ األردني، مػف خػالؿ  نكعٌية المعمكمات الميقدمة. ضركرة العمؿ عمى تحقيؽ التكازف في 2

لجغرافيػة، كاألدبيػة، كالرياضػية؛ االىتماـ بالمعمكمات االقتصادية، كالسياسية، كالدينية، كالتاريخية، كا

كييتػيح لػو فػرص التعػٌرؼ عمػى مػا يػدكر و، تكسيع مداركػك  الطفؿ تنمية كزيادة معارؼبما يعمؿ عمى 

 في العالـ مف حكلو. 

. االىتمػػػػػاـ بنشػػػػػر منظكمػػػػػػات ميتماسػػػػػكة مػػػػػػف المعػػػػػارؼ، كالحقػػػػػائؽ، كالمعمكمػػػػػػات، حػػػػػكؿ ميختمػػػػػػؼ 3

إخراجيػػا فنيػػان؛ بمػػػا ييمٌكػػف الطفػػؿ مػػػف جمعيػػا كترتيبيػػػا المكضػػكعات التػػي تيػػـػ األطفػػاؿ، مػػع ميراعػػػاة 

 كتنسيقيا، كمف ثـ االحتفاظ بيا لتيشٌكؿ بذلؾ نكاة  لمكتبتو الخاصة. 

إلػػى الطفػػؿ األردنػػي، مػػػف  الميقدمػػة. ضػػركرة العمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ التػػكازف فػػي المجمكعػػػات القيميػػة 4

خالؿ االىتماـ بتقديـ مجمكعات القيـ االقتصادية، كالسياسػية )الكطنيػة(، كاالجتماعيػة، كاألخالقيػة، 

 كالدينية؛ بما يعمؿ عمى تنمية شخصية الطفؿ كربطو بثقافتو العربية كحضارتو اإلسالمية.
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يات المحكريػة فػي مجػالت األطفػػاؿ . ميراعػاة التػدقيؽ فػي رسـػ المالمػح النفسػية كالسػمككٌية لمشخصػ5

األردنية، بحيث تيقٌدـ أنمكذجان لمطفؿ ك)الطفمة( النابييف النشيطيف، الميتحمسيف لمعمؿ كالميشاركة في 

 الحياة العامة.

. االىتماـ بالصكر الفكتكغرافية كالرسـك الميقٌدمة في مجالت األطفاؿ األردنية، مف حيث تمثيميا 6

ة، كتكفيرىا لعناصر الخياؿ؛ ما يزيد مف معرفة الطفؿ بالكاقع كالميجتمع الذم الكاقع كالبيئة المحميٌ 

 يعيش فيو، كييعزز قيدرتو عمى الخياؿ كاإلبداع، كيينٌمي إحساسو بالتذكؽ الجمالي كالفني.
 

 ثانيًا: الُمقترحات

 :استنادان إلى النتائج كالتكصيات السابقة، تيقٌدـ الباحثة مجمكعة الميقترحات اآلتية

. استحداث مجمة أطفاؿ أردنية )أك أكثر(، تيمٌبي حاجات كاىتمامات الطفؿ األردني، كتيحاكي كاقع  1

تتكلى مسؤكلية إصػدار ىػذه المجػالت عمى أف بيئتو كثقافتو، كتيخاطب خصكصية ىكيتو األردنية، 

كخطة عمؿ ، كاضحة كأف تنطمؽ مف فمسفة كرؤل ميحددة، كأىداؼإحدل الييئات المحمٌية الرسمية، 

 كفؽ األسس العممية الميعتمدة في مجاؿ إصدار صيحؼ كمجالت األطفاؿ. مرسكمة،

 . عمى الحككمة األردنية دعـ ناشرم مجالت األطفاؿ المحمٌية بما يكفؿ ليا االستمرار.2

الجيػػات الحككميػػة كالخاصػػة فػػي المممكػػػة، مسػػؤكلية طبػػع مجػػالت األطفػػاؿ المحمٌيػػػة،  تتبٌنػػى. أف 3

كطرحيا في األسكاؽ بسعر ييناسػب الجميػع، مػع ضػركرة االىتمػاـ بكصػكليا إلػى الطفػؿ األردنػي فػي 

 كافة أرجاء الكطف.

تمفة لألطفاؿ، . عمى القائميف عمى إصدار مجالت األطفاؿ األردنية، ميراعاة المراحؿ العيمرية الميخ4

 كتمبية حاجات كاىتمامات كؿ مرحمة عمى حده.
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صػػػدار مجػػػالت األطفػػػاؿ المحمٌيػػػة؛ بيػػػػدؼ 5 . عقػػػد دكرات تدريبيػػػة ميسػػػتمرة لمميشػػػاركيف فػػػي إعػػػداد كا 

 تأىيميـ كتنمية مياراتيـ كمعارفيـ كتطكيرىـ مينيان.

عالمييف ككيٌتاب أدب الطفؿ، فػي ميراجعػة كتحميػؿ مػا6 تطرحػو مجػالت األطفػاؿ  . إشراؾ تربكييف كا 

ناسػػبة مػػػا تيقٌدمػػػو مػػف مضػػػاميف، لخصػػػائص كحاجػػػات  األردنيػػة مػػػف مكضػػػكعات؛ لمتأكػػد مػػػف مػػػدل مي

  مرحمة الطفكلة.

  فكرسػػامي ، كميخػرجيف،كصػػحفييف ،محػرريف . تشػجيع العػامميف فػػي مجػالت األطفػػاؿ األردنيػة مػػف7

  ، مف خالؿ الميسابقات كرصد الجكائز.فنييفك 

ناقشػة مػػا تيقٌدمػو مجػالت األطفػاؿ المحمٌيػػة كنقػدىا؛ بيػدؼ تنميػة قيػػدرات . تصػميـ بػرامج 8 مدرسػية لمي

 األطفاؿ عمى التقكيـ كالنقد البناء كاالختيار الذكي، بحيث ال يتقبمكف ما ييقٌدـ ليـ بشكؿ سمبي.

. طػرح مسػػاقات أكاديميػػة تيعنػى بػػإعالـ كصػػحافة الطفػؿ فػػي كميػػات اإلعػالـ األردنيػػة؛ بقصػػد رفػػد 9

سات اإلعالـ األردنية المكٌجية إلى الطفؿ بمالكات مؤىمة عمميان، تعمؿ عمى رفع سكية ما ييقٌدـ مؤس

 إلى الطفؿ األردني مف مضاميف إعالمية منٌكعة.

. إعداد دراسة مسحية تيتـ بدراسة كاقع مجالت األطفاؿ األردنية؛ لمتعٌرؼ عمػى كضػعيا الػراىف 10

 كؿ ميناسبة ليا.كتشخيص الميشكالت كميحاكلة إيجاد حم

. إعػداد دراسػػة ميقارنػػة بػػيف دكر مجػػالت األطفػػاؿ األردنيػػة كالعربيػػة فػػي مجػػاؿ تقػػديـ المعمكمػػات 11

 كالقيـ إلى الطفؿ.

. إعػػداد دراسػػة ميدانيػػة تقػػيس مػػػدل تػػأثير مضػػاميف مجػػالت األطفػػػاؿ األردنيػػة مػػف كجيػػة نظػػػر 12

 األطفاؿ أنفسيـ كأكلياء أمكرىـ في الميجتمع األردني.
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 ةائمةةة المصةةادر والمراجةةةةعق

 القةةرآن الكةةريةةم

  المراجع العربية:

دار الفجر ، القاىرة: 3، ط.الصحفي بين النظرية والتطبيق فن التحرير(. 2003إبراىيـ، إسماعيؿ، ) -
 .لمنشر كالتكزيع

 
عٌماف: ، 1، ط.عمم نفس النمو(. 2012أبك أسعد، أحمد عبد المطيؼ، كالختاتنة، سامي محسف، ) -

 مركز ديبكنك لتعميـ التفكير.
 
 ، القاىرة: عالـ الكتب.4، ط.فن الكتابة الصحفية(. 1990أبك زيد، فاركؽ، ) -
 
إصدارات الدار : ، القاىرة1، ط.الصحافة المتخصصة. (2009ليمى، ) ،أبك زيد، فاركؽ، كعبد المجيد -

 العربية لمتعميـ المفتكح.
 
دور مجالت األطفال في إمداد الطفل بمعمومات عن العالم "(. 2004أبك سنة، نكرة حمدم محمد، ) -

 ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة عيف شمس، القاىرة: مصر."الخارجي
 
، عٌماف: أمكاج 1، ط.األدب وأدب الطفل العربي: األردن أنموذجاً (. 2012أبك عراؽ، سعادة عكدة، ) -

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
 
، األردنيةالرأي  جريدة، "والطموح الواقع.. األردن فةي األطفال مجالت"(. 2005أبك عمبة، محمد، ) -

 .40، ص.22/12/2005 ،12874 ع.عٌماف، 
 
، 1، ط.نظريات االتصال: مدخل الىتمامات وسائل اإلعالم جميورىا(. 2012أحمد، زكريا أحمد، ) -

 القاىرة: المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع.
 
، 1، ط.59ع. ،سمسمة كتاب األمة، نحو مشروع مجمة رائدة لألطفال(. 1997األحمد، مالؾ إبراىيـ، ) -

 الدكحة: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية.
 
، اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية لمطبع 1، ط.أدب األطفال(. 2011أحمد، نجالء محمد عمي، ) -

 كالنشر كالتكزيع.
 



219 

 

، 3-2، ع.32، مج.رسالة المكتبة، مجمة "أدب األطفال في األردن"(. 1979األخرس، محمكد ) -
 .42-36ص.

 
 الثقافة دار :القاىرة، . خصائصيامادتيا .قصتيا .ماىيتيا :بالمجمة التعريف. (1985) ،محمكد ،دىـأ -

 .كالنشر لمطباعة
 
، القاىرة: دار النشر 1.ط، مناىج البحث في إعالم الطفل .(1996إسماعيؿ، محمكد حسف، ) -

 لمجامعات.
 
الدار  القاىرة:، 1، ط.مبادئ عمم االتصال ونظريات التأثير. (2003إسماعيؿ، محمكد حسف، ) -

 العالمية لمنشر كالتكزيع.
 
 ، القاىرة: دار الفكر العربي.1، ط.اإلعالميمناىج البحث (. 2011إسماعيؿ، محمكد حسف، ) -
 
: بالمعمومات صحافة األطفال ودورىا في تزويد الطفل الكويتي". (2005) عيسى محمد، األنصارم -

-106ص.، 1ع. ،15مج.، جامعة  بور سعيد -مجمة كمية التربية. "دراسة عمى مجمة العربي الصغير
144. 

 
القيم األخالقية المتضمنة في مجالت األطفال الكويتية: دراسة "(. 2006األنصارم، عيسى محمد ) -

 .99-5، ص.79، ع.التربويةالمجمة ، "تحميمية
 
 :المعمومات العممية والتكنولوجية في مجالت األطفال المصرية" (.1999، )رشدم البحيرم، لمياء -

 .1، ع.2، مج.مجمة كمية التربية النوعيّة، "دراسة تحميمية لمجمتي سمير وعالء الدين
 
األطفال وعالقتو ببعض االتجاه نحو القراءة الحرة لدى (. 2010بركات، فاطمة سعيد أحمد، ) -

 ، القاىرة: الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات.1، ط.المتغيرات النفسية والديموغرافية
 
 .مكتبة العبيكاف، الرياض: 1، ط.مقدمة االتصال السياسي (. 1997، )محمد بف سعكد البشر، -
 
الخميج لمنشر  دار، عٌماف: 1، ط.أدب األطفال وثقافتيم (.2011البشرم، قدرية محمد، كأخريات، ) -

 .كالتكزيع
 
التغير في التفضيالت القيمية عند األفراد األردنيين " (.1991جبريؿ، مكسى، )ك ، كليد البطش، محمد -

-45، ص.2، ع.7سمسمة العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية، مج. ،أبحاث اليرموكمجمة  ،"بتقدميم في العمر
81. 
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. "البناء القيمي لدى طمبة الجامعة األردنية"(. 1990)ىاني،  الرحمف،كعبد  كليد، البطش، محمد -
  .136-92.، ص3ع. ،17السمسمة )أ(: العمكـ اإلنسانية، مج.، دراساتمجمة 

 
مجالت األطفال في الكويت ودورىا في بناء شخصية الطفل " .(1999، )احمدالبكرم، طارؽ  -

 ، لبناف.بيركت ي،اإلماـ األكزاع، )أطركحة دكتكراه غير منشكرة(، جامعة "المسمم
 
، الككيت: كزارة نموذج رائد لصحافة األطفال اإلسالمية :اإليمان براعم(. 2011البكرم، طارؽ احمد، ) -

 األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية.
 
 ،2008كانكف األكؿ  31السنكم الثالث كالعشركف عف السنة المنتيية في  الرأمإدارة تقرير مجمس  -
 .«الرأم»المؤسسة الصحفية األردنية عٌماف:  .(2008)
 
، األردنيةالرأي  ، جريدة"صحافة الطفل .. رسالة ثقافية أم مشروع تجاري؟"(. 2006جبارة، ماجد، ) -

 .32، ص.23/10/2006 ،13176 ع.عٌماف، 
 
، في "مجالت األطفال في األردن واقع وتحديات: مجمة حاتم نموذجاً "(. 2011جدعكف، بثينة، ) -

 ، عٌماف: دار غيداء لمنشر كالتكزيع.1، ط.راىن أدب األطفال في األردنصالح، منير )محررة(، 
 
 عٌماف، ،"صحيفة زىا لألطفال تصدر بحمتيا الجديدة"(. 2011جريدة الدستكر األردنية، ) -
 .9، ص.22/2/2011ممحؽ دركب،  -15666ع.
 
، "»حاتم«)سمة العنب( من تعريب صالح: باكورة إصدارات سمسمة "(. 2010جريدة الرأم األردنية، ) -

 .50.، ص27/4/2010 ،14443ع. عٌماف،
 
 .10، ص.2/6/2012، 15199ع. عٌماف،، "مجمة حاتم"(. 2012جريدة الرأم األردنية، ) -
 
، 13/6/2013 ،15571ع.عٌماف، ، "«حاتم» عدد أخير من" .(2013جريدة الرأم األردنية، ) -

  .1ص.
 
 : داراإلسكندرية ،2ط. ،دراسات في المجتمع والثقافة والشخصية .(2003جمبي، عمي عبد الرزاؽ، ) -

  المعرفة الجامعية.
 
 القاىرة: دار الفجر لمنشر كالتكزيع. ،1.ط ،المعجم اإلعالمي .(2004) محمد منير، حجاب، -
 
 لمنشر الفجر دار :القاىرة، 1.ط ،وتطورىا نشأتيا االتصال وسائل. (2008) منير، محمد ،حجاب -

 ع.كالتكزي
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 .القاىرة: دار الفجر لمنشر كالتكزيع ،1.ط ،نظريات االتصال .(2010) محمد منير، حجاب، -
 
 ،"أدب الطفل في التراث الشعبي العربي: المفيوم والخصوصيات التعبيرية" .(2005حداد، عمي، ) -

 . 43-15.ص  ،411.، عالموقف األدبي مجمة
 
، 2ط.، الميارات، الدليل، في الكتابة الصحفية: السمات، األشكال، القضايا(. 2011)حداد، نبيؿ،  -

 .عماف: دار جرير لمنشر كالتكزيع
 
الحمقة الدراسية ، في "نحو مجمة عصرية ما بين التاسعة والحادية عشر"(. 1992الحديدم، منى، ) -

لييئة المصرية العامة ا القاىرة:(، 1990نوفمبر  26-24حول مجالت األطفال: )القاىرة  1990لعام 
  .لمكتاب

 
، 27، ع.خطوة، مجمة "صحافة األطفال بين الواقع واآلمال"(. 2005حسف، عالء الديف معصكـ، ) -

 .29-28ص.
 
 ، عٌماف: دار زىراف لمنشر كالتكزيع.2، ط.الصحافة المتخصصة(. 2009الحسف، عيسى محمكد، ) -
 
 استخداماتو ومحدداتو ومفاىيمو تعريفاتو: المضمون تحميل(. 1983حسيف، سمير محمد، ) -

 ، القاىرة: عالـ الكتب.1ط. ،اإلعالمّية، تطبيقاتو المنيجيةوحداتو وفئاتو، جوانبو  ،األساسية
 
، القاىرة: 3ط.، دراسات في مناىج البحث العممي: بحوث اإلعالم(. 2006حسيف، سمير محمد، ) -

 عالـ الكتب.
 
مواجية المشكالت السموكّية لألطفال من خالل " .(2009الرحيـ، ) عبد رغميفالحصرم، بسمة  -

 5، للفترة من لمؤتمر القومي الثالث عشر ألخصائيي المكتبات والمعمومات في مصرا، "العالج بالقراءة
جمعية الرعاية المتكاممة المركزية، القاىرة، ، "المكتبة والمجتمع في مصر"" :بعنوان تموز/يوليو،  9 –

 مصر العربية.جميكرية 
 
دار المعرفة اإلسكندرية: ، منظور اجتماعي نفسي :األدب القصصي لمطفل (.2011حالكة، محمد السيد، ) -

 الجامعية لمطبع كالنشر كالتكزيع.
 
، الرياض: دار الزىراء 2، طعمم نفس النمو(. 2013حماـ، فاديو كامؿ، كمصطفى، عمي أحمد، ) -

 لمنشر كالتكزيع.
 
 ، القاىرة: دار الفكرم العربي.5، ط.المدخل في فن التحرير الصحفي (.2002)عبد المطيؼ، ، حمزة -
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، عٌماف: دار جرير لمنشر 2، ط.وسائل اإلعالم والطفولة(. 2006حكامدة، باسـ عمي، كآخركف، ) -
 كالتكزيع.

 
، "يةالقائمون عمى المجالت يؤكدون تراجعيا مقارنة بالنماذج العالم" (.2005حناحنة، كككب، ) -

 .2ص.، 2/6/2005، 306ممحؽ حياتنا، عٌماف، ع. –األردنية  الغدجريدة 
 
، عٌماف: دار أمجد لمنشر اإلعالم المدرسي: الصحافة المدرسية(. 2015الحيارم، آالء محمد، ) -

 كالتكزيع. 
 
، 2، ط.البحوث اإلعالمّية أسسيا أساليبيا مجاالتيا(. 2004الحيزاف، محمد بف عبد العزيز، ) -

 مكتبة الممؾ فيد الكطنية.الرياض: 
 
، عٌماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع 1، ط.الصحافة المتخصصة(. 2012الخصاكنة، إبراىيـ فؤاد، ) -

 كالطباعة.
 
 (. عٌماف: كزارة الثقافة كاإلعالـ األردنية.1974الخطة اإلعالمٌية، ) -
 
 ،160المعرفة، ع. عالـ ة، سمسمالقيم: دراسة نفسية ارتقاء(. 1992خميفة، عبد المطيؼ محمد، ) -

 .كاآلداب كالفنكف لمثقافة  الكطني المجمس: الككيت
 
 عالـ الكتب. ، القاىرة:1ط.، مدخل إلى إعالم الطفل .(2011) الدايـ، صفاء. كعبد الدسكقي، زكريا،  -
 
، عٌماف: دار المسيرة لمنشر 1، ط.الخبر في وسائل اإلعالمأ(. -2012الدليمي، عبد الرزاؽ محمد، ) -

 كالتكزيع  كالطباعة.
 
عٌماف: دار المسيرة لمنشر ، 1ط. ،وسائل اإلعالم والطفل ب(.-2012) الدليمي، عبد الرزاؽ محمد، -

 كالتكزيع.
 
عٌماف: ، 1ط.، نظريات االتصال في القرن الحادي والعشرين(. 2016الدليمي، عبد الرزاؽ محمد، ) -
 اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع.دار 
 
دور المجالت السعودية في تنمية "(. 2011محمد، ) الرحمف، كالحميد، سيير عبد مضاكمالراشد،  -

 ،14.مج، الطفولة دراسات، "القيم الجمالية لدى األطفال: دراسة تحميمية ناقدة في ضوء تطمعات العصر
 .53-27.، ص51ع.
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لحمقة الدراسية ا في، "الثقافةمجمة الطفل وسيمة إلعطائو نصيبًا عاداًل من " .(1992راشد، نتيمة، )  -
الييئة المصرية العامة  القاىرة: 1990نوفمبر  26-24)القاىرة : حول مجالت األطفال 1990لعام 

 لمكتاب.
 
 الغدجريدة "، زىا" أول صحيفة مختصة باألطفال في الوطن العربي"" (.2005الرشؽ، تغريد، ) -

 .8، ص.26/12/2005، 511ممحؽ حياتنا، عٌماف، ع. –األردنية 
 
عماف: دار ، 1، ط.مجالت األطفال في األردن : دراسة أدبية فنية(. 2014الرماضنة، أمنة حسيف، ) -
 .بطكطة لمنشر كالتكزيع ابف
 
دار األىمية ، عٌماف: 1، ط.أثر وسائل اإلعالم عمى الطفل(. 1989الزبادم، أحمد محمد، كآخركف، ) -

 .كالتكزيعلمنشر 
 
 ،اإلعالمّية الدراسات في اإلحصائية واالستخدامات البحث مناىج(. 2009) الفقار، ذك شيماء زغيب، -
 .المبنانية المصرية الدار: ، القاىرة1.ط
 
اإلخراج الفني والرسوم التوضيحية في مجمة الناشيونال "(. 2002الزيات، غادة أحمد محمد حسف، ) -

 غير منشكرة(، جامعة حمكاف، حمكاف، مصر.، )رسالة ماجستير "جيوجرافيك
 
، "أهميّة خصائص المعلومات في بناء اختيار قرارات المنظمة"(. 2005سراج، عبد اهلل، حمكد، ) -

 .136-125، ص.4، ع.االقتصادية وعموم التيسير العموم مجمة
 
، "العراقيةالمضامين التربوية السائدة في مضامين ممصقات األطفال "(. 2012، )رؤكؼ سحر ،سعيد -

  .584-562، ص.2، ع.20، مج.مجمة جامعة بابل لمعموم اإلنسانية
 
 ، عٌماف: دار كمكتبة الحامد لمنشر كالتكزيع.1، ط.الرأي العام وطرق قياسو(. 2002سميسـ، حميدة، ) -
 
دور مجالت األطفال في تنمية القيم االجتماعية لدى "(. 1983، )السندكبي، إيماف السعيد محمد -

 – 1974سمير وميكي" في الفترة ما بين "األطفال المصريين: دراسة مقارنة وتطبيقية لمجمتي 
 القاىرة، القاىرة، مصر. )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة ،"1979

 
 الرأيجريدة ، "مة إصداراتيا)حاتم( تدشن موقعيا .. وتطمق سمس"(. 2010السكاعير، إبراىيـ، ) -

 .59ص.، 17/5/2010 ،14463ع. ، عٌماف،األردنية
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أول مجمة عربية لمطفل تعقد ورشات صحفية في  «حاتم»كيالي: " .(2013السكاعير، إبراىيـ، ) -
 . 37، ص.15420، عٌماف، ع.األردنية الرأي جريدة ، "المدارس

 
الككيت: شركة ، 3:، ط.الطفل القارئ(. 2011السكيداف، طارؽ محمد، كباشراحيؿ، فيصؿ عمر، ) -

 .الفكرم لمنشر كالتكزيع اإلبداع
 
الحمقة الدراسية لعام في ، "اإلخراج الصفي لمجالت األطفال"(. 1992الشريؼ، عبد السالـ، )   -

لييئة المصرية العامة ا القاىرة:(، 1990نوفمبر  26-24حول مجالت األطفال: )القاىرة  1990
  .لمكتاب

 
 برس رحمة القاىرة: ،1، ط.واإللكترونية المطبوعة: المتخصصة الصحافة(. 2006شفيؽ، حسنيف، )  -

 كالنشر.  لمطباعة
 
فصمية دراسات األدب ، "الروائية العناصر إلى رؤية"(. 2012ه، )شكندم، حسف، ككريـ، آزاد -

 .59ص– 49، ص.10، ع.المعاصر
 
، وسائل إعالم الطفل بين النظرية والتطبيق(. 2011صالح، نجكل فكزم، كمطر، يكسؼ خميؿ، ) -
 ، حكٌلي: مكتبة الطالب الجامعي.2ط.
 
في صالح، منير ، "مجالت األطفال في األردن: مجمة وسام نموذجاً "(. 2011صالح، ىيا، ) -

 لمنشر كالتكزيع.، عٌماف: دار غيداء 1، ط.راىن أدب األطفال في األردن)محررة(، 
 
، والحواسيب واألقالم األفكار بين والتصميم الصحفي اإلخراج (.1998سعيد، ) العزيز الصكيعي، عبد -
 لمطباعة كالنشر. دار الممتقى، بيركت: 1ط.
 
ض لصحافة األطفال عمى إدراك القيم الدينية لدى أثر التعرّ " .(1999الطرابيشي، مرفت محمد كامؿ ) -

، جامعة الزقازيق -مجمة كمية اآلداب، "دراسة ميدانية وفقًا لنظرية الغرس الثقافيالطفل المصري، 
 .79-31، ص.25ع.
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 .120-99، ص.3ع. ،اآلداب والعموم االجتماعية، مجمة "تقويمية تحميمية
 
 إعالمية، اجتماعية،: الطفولة مصطمحات موسوعة .(2005) الفتاح، عبد إسماعيؿ، الكافي، عبد -

 .لمكتاب اإلسكندرية مركز: اإلسكندرية ،انجميزي –عربي: طبية نفسية، تربوية،
 
 ، القاىرة: مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنية.1، ط.الصحافة المتخصصة(. 2004عبد المطيؼ، صالح، ) -
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القاىرة:  ،فن التحرير الصحفي لمجرائد والمجالت (.2004) ،محمكد ،عمـ الديفك ، ىعبد المجيد، ليم -

 دار السحاب لمنشر كالتكزيع.
 
، 1، ط.تخطيط البرامج اإلعالمّية لمطفل(. 2012عبد المنعـ، زينب محمد، كسامي، رشا محمكد، ) -

 عالـ الكتب.القاىرة: 
 
دراسة تحميل محتوى  –المضامين التربوية في مجالت األطفال األردنية " .(2008، عماد، )عبكيني -

   األردف.إربد، غير منشكرة(، جامعة اليرمكؾ، أطركحة دكتكراه )، "لمجمتي وسام وحاتم
 
واإلسيامات  مدخل إلى االتصال والرأي العام: األسس النظرية(. 1997عبيد، عاطؼ عدلي العبد، ) -

 ، القاىرة: دار الفكر العربي.العربية
 
 ، القاىرة: عالـ الكتب.1، ط.صحافة األطفال(. 1970عزيز، سامي ) -
 
، الحديثة واتجاىاتو الوظيفية أىميتو: الصحفي اإلخراج(. 1998العسكر، فيد بف عبد العزيز بدر، ) -
 .مكتبة العبيكاف، الرياض: 1ط.
 
، "تطمق موقعيا اإللكتروني المنفصل وسمسمة كتب تعنى بالطفولة «حاتم"(. 2010عصفكر، لبنى، ) -

 .10، ص.17/5/2010، 2086ممحؽ حياتنا، عٌماف: ع. –األردنية  الغدجريدة 
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العربي لمنشر  :القاىرة ،إنتاجياومراحل  إلصدارىاالتخطيط  :المجمة .(1981) عمـ الديف، محمكد، -
 .كالتكزيع

تأثير الواقع الثقافي عمى بناء القيم التربوية في صحافة "(. 1997عمي، أسامة عبد الرحيـ، ) -
)رسالة ماجستير غير ، "األطفال: دراسة تحميمية مقارنة لعّينة من مجالت األطفال في مصر والسعودية

 األزىر، القاىرة، مصر. منشكرة(، جامعة
 
التربوية في صحافة األطفال: دراسة في تأثير الواقع القيم (. 2006عمي، أسامة عبد الرحيـ، ) -

 ، القاىرة: إتراؾ لمنشر كالتكزيع.1، ط.الثقافي
 
الصادرة عن الييئة العامة مجالت األطفال "(. 1986عمي، سمكل إماـ، كرزؽ، سامية سميماف، ) -

لييئة العامة ، االنيل، مجمة "لالستعالمات ودورىا في إمداد الطفل بالمعمومات والقيم الُمتضمنة
 .28لالستعالمات، مركز النيؿ لإلعالـ كالتدريب، ع.

 
 ، عٌماف: دار الصفاء لمنشر كالتكزيع.1، ط.أدب األطفال(. 2014عمياف، ربحي مصطفى، ) -
 
، 1، ط.االتصال والعالقات العامة(. 2005عمياف، ربحي مصطفى، كالطكباسي، عدناف محمكد، ) -

 عٌماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع.
 
، عٌماف: دار اليازكرم العممية 1، ط.مدخل إلى صحافة األطفال(. 2007عميكات، محمد، عدناف، ) -

 لمنشر كالتكزيع.
 
، 3، ط.البحث اإلعالمي: مفيومو .. إجراءاتو .. ومناىجو(. 2008عمر، السيد أحمد مصطفى، ) -

 حكلي: مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع.
 
عمى صحافة الطفل في األردن: وسام، حاتم، وبراعم عّمان أضواء (. "2003عمرك، محمد جماؿ، ) -

أدب و مسرح الطفل في األردن: أوراق  "، في الزعبي، باسـ، كعمرك، محمد جماؿ، )محرريف(،أنموذجاً 
، عٌماف: منشكرات المجنة الكطنية العميا إلعالف عٌماف عاصمة لمثقافة 1، ط.ممتقيات عّمان اإلبداعية

 .2002العربية 
 
، المجمة العربية، "إعالمية تربوية دور صحافة األطفال باعتبارىا وسيمة" (.1998محمد، ) عكيس، -

 .57-56ص.، 250ع.، 22مج.
 
 .الكتب عالـ: القاىرة ،1ط. ،العربي الوطن فياألطفال  صحافة (.2002) ،شعيب ،الغباشي -
 
 .الكتب عالـ، القاىرة: 1، ط.الخطاب اإلعالمي والقضايا المعاصرة(. 2013الغباشي، شعيب، ) -
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 مواقع االنترنت:

 عمى:متاح  ، [On Line]، الموقع الرسمي ألمانة عّمان الكبرى -
http://www.ammancity.gov.jo/ar/resource/publications.asp 

 
 متاح عمى: ،[On Line]، الموقع الرسمي لديوان التشريع والرأي -

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=43&year=1976 

 

 www.fulla.com، [On Line] متاح عمى: ،Fulla -ُفّمة الموقع الرسمي لمجمة  -

 

 متاح عمى:،  [On Line]،لمديرية األمن العام الموقع الرسمي -
http://www.amnuna.com/magazin.php?cat=8 

http://www.ammancity.gov.jo/ar/resource/publications.asp
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=43&year=1976
http://www.fulla.com/
http://www.amnuna.com/magazin.php?cat=8
http://www.amnuna.com/magazin.php?cat=8
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http://www.cdd.gov.jo/uploads/child%20mag%208.pdf 
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http://www.awkafonline.com/portal/?p=10892 

 
  متاح عمى: ،[On Line] ،الموقع الرسمي لوزارة التنمية االجتماعية في المممكة األردنية الياشمية -

http://www.mosd.gov.jo/index.php?option=com_content&view=article&id=786 
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http://culture.gov.jo/new 
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 قائمة بأسماء ُمحكمي أداة الدراسة

 االسم الرقم
الرتبة 
 العممية

 التخصص
 العممي

 جية
 الدولة العمل

 األردف جامعة الشرؽ األكسط عاـدعاية كرأم  أستاذ حميدة سميسـ 1

2 
جامعة الشرؽ األكسط/  تحرير إعالمي أستاذ أديب خضكر

 سابقان 
 األردف

 األردف جامعة البترا تاريخ الصحافة أستاذ تيسير أبك عرجة 3

4 
جامعة الشرؽ األكسط/  إعالـ كرأم عاـ أستاذ الرمحيف عطا اهلل

 سابقان 
 األردف

جامعة عمر الميختار/  اجتماععمـ  أستاذ يرابٌ محمكد عى  5
 سابقان 

 ليبيا

مناىج كطيرؽ  أستاذ غازم خميفة 6
 التدريس

 األردف جامعة الشرؽ األكسط

 األردف جامعة الشرؽ األكسط إذاعة كتمفزيكف أستاذ ميشارؾ رائد البياتي 7
 األردف جامعة الشرؽ األكسط إعالـ أستاذ ميشارؾ كامؿ خكرشيد 8
 األردف جامعة الشرؽ األكسط صحافة كنشر ميساعدأستاذ  صباح ياسيف 9
 األردف جامعة البترا عالقات عامة أستاذ ميساعد محمد سمطاف 10
 األردف جامعة البترا إعالـ أستاذ ميساعد عبد الكريـ الدبيسي 11
 األردف جامعة البترا عمـ نفس إعالمي أستاذ ميساعد سىيير السكداني 12
 السعكدية جامعة جازاف رياض أطفاؿ ميساعدأستاذ  إكراـ الجندم 13
 مصر جامعة حمكاف تربية فنية أستاذ ميساعد لمياء الميدم 14
 السعكدية جامعة جازاف إعالـ ميحاضرة دعاء عادؿ 15

 
 


