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إن ما طرأ على وسائل اإلعالم من تغييرات جذرية في السنوات األخيرة يبين أن              
ترتب عليها تغييـر    ،  هناك ثورة جديدة في وسائل االتصال بدأت منذ منتصف السبعينات         

ويتطلب قياس هذا التغيير إعادة تقيـيم  ، النظرة إلي تكنولوجيا اإلعالم وسياساته ونظرياته  
لالتصال الذي ركز فيه علـي      ) الزويل(وعلي األخص نموذج    ،  نماذج االتصال التقليدية  
فنموذج االتـصال الجديـد     . سيلة والمتلقي باعتبارها نشاطاً خطياً    المصدر والرسالة والو  

   .)١(ويكون المتلقي فيه أهم عنصر، يتميز بمشاركة جميع العناصر في عملية االتصال

 وقد أصبح اإلنسان بدءاً من الطفولة هدفاً للرسالة اإلعالمية حيث تعتبر مرحلة الطفولة              -
  .)٢(اة اإلنسانأهم مراحل النمو وأكثرها أثراً في حي

 لذا نجد الطفل كمتلقي يتعرض لوسائل االتصال الجماهيري المختلفة اإللكترونية منهـا             -
، المجالت عامة، الجرائد(تشارا التلفاز والمذياع والصحف   والتي أكثرها ان  ،  والمطبوعة

  ). ب الطفل في صحف الكبار بصفة خاصةمجالت األطفال وأبوا

وسـيلتهم   تصال في صحافة الطفـل تحـسين أداء       وهذا يفرض علي القائمين باال    
وهذا الجانب ، واهتمامه حيث يكون قادراً علي جذب انتباهه، المطبوعة المتخصصة للطفل

حاجات واهتمامات األطفال المتأصـلة تبعـاً لخـصائص           عن طريق معرفة   ال يتأتي إال  
  .المختلفة نفسياً واجتماعيا لطفلامراحل نمو 

ولة، وأصبحت النظرة إلى األطفـال والعنايـة بهـم أحـد            وقد زاد االهتمام بالطف   
لشعوب، وغدا االهتمام   ي ا المقاييس الهامة للتقدم الحضاري، ومعياراً من معايير تقدم ورق        

باألطفال ال حصر لعناصره وذلك إذا أردنا تنمية شخصياتهم تنميـة متكاملـة ناضـجة،               
م في إشباع حاجاتهم الفسيولوجية     ا يسه  م وأصبح االهتمام باألطفال ال يقف عند حد توفير       

                                        
دراسة مقارنـة علـي الـشباب المـصري         " عالم على استخدامات وإشباع الحاجات      تأثير بيئة وسائل اإل   : شاهيناز محمد طلعت    ) ١(

  .١٠، ص ١٩٨٧ يونيه، – إبريل ٤٧، مجلة الدراسات اإلعالمية، القاهرة، ع "واألمريكي
  .٢٥-٢٤، ص ١٩٨٧ يناير، ١٢الوظيفة التربوية لتليفزيون الطفل، مجلة الفن اإلذاعي، ع : سامية أحمد) ٢(
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كل والملبس والمشرب، بل يتعداه إلى تحقيق النمو الفكري والتوجيـه الثقـافي لهـم              أكالم
  . )١(إضافة إلى إشباع حاجاتهم النفسية والروحية والعقلية من خالل وسائط تربوية جيدة

فتنميـة  ويعتبر أدب األطفال أحد الوسائط التربوية التي تسهم في تربيـة الطفـل              
عناصر الثقافة من معـارف واتجاهـات وقـيم         من خاللها   شخصيته قيمة يكتسب الطفل     

وعادات وسلوكيات تتعلق بطريقة الحياة وآداب السلوك ولهذا أصبح أدب األطفال جـزءاً             
من البرنامج التربوي ألي مجتمع يمكن االستعانة به في خط مواز للمؤسسات الرسـمية              

   .)٢(المعنية بتربية الطفل

التزام الدولة بأن تكفل إشباع حاجات      "وهذا ما يؤكده قانون الطفل الذي ينص على         
الطفل الثقافية في شتى مجاالتها من أدب وفنون، وربطها بقيم المجتمع فـي إطـار مـن             

إنـشاء  "، وتحقيقاً لذلك نص القانون ذاتـه علـى   "التراث اإلنساني والتقدم العلمي الحديث    
، كما حظر القـانون     "فية بكل منها مكتبة، ودار للسينما والمسرح      مكتبات للطفل ونواد ثقا   

نشر أو تداول مطبوعات أو مصنفات مرئية أو مسموعة تخاطب الغرائز الدنيا لألطفـال             "
أو تزين لهم السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع وأن يكون مـن شـأنها تـشجيعهم علـى                 

  . )٣("ردع للمخالفيناالنحراف، وفي سبيل ذلك شدد العقوبة حتى تحقق ال

كما أن العديد من الدراسات والحلقات النقاشية التي تعد خصيصاً للنهوض بالطفل            
أكدت على أن عدد صحف ومجالت األطفال قد تجاوز خمسة آالف صحيفة ومجلة محلية              

ا يؤكد أن شغف األطفال بالمادة المطبوعة فـي مجلـة أو صـحيفة           هذوإقليمية ودولية، و  
  . )٤("الجوع العقلي"ة في إشباع حاجة ملحة عند الطفل وهي يعكس رغبة أصيل

نـت  لحينما أع ) ١٩٧٩(ولقد زاد االهتمام بالطفولة في المجتمع المصري منذ عام          
األمم المتحدة أنه عاماً دولياً للطفولة، ومنذ ذلك التاريخ كثر اإلعالن عن البـرامج التـي                

دوات المتعلقة باألمومة والطفولة، وكذلك     تدعمها الدولة وعقدت العديد من المؤتمرات والن      
                                        

، ٢، مفهومه وأهميته، تأليفه وإخراجه، تحليله وتقويمـه، ط        )النظرية والتطبيقية (أدب األطفال في المرحلة االبتدائية      : رشدي طعيمة ) ١(
  .٣٤-٣٣، ص ٢٠٠٠دار الفكر العربي، القاهرة، 

(2) Mei-Yum Multicultural children's Literature in the elementary classroom, E.R.I.C. No.: Ed 424552, 
1998, p. 1 

، معهـد الدراسـات    ١٩٩٦ مارس   ٢١-١٩الباب السابع، ثقافة الطفل، المؤتمر العلمي الرابع الفترة من          : تقرير حول قانون الطفل   ) ٣(
  .العليا للطفولة، جامعة عين شمس

  .٢٩، ص ٢٠٠٣مدخل إلى صحافة الطفل، القاهرة، دار الفكر العربي، : مرفت الطرابيشي) ٤(



 - ٤ -

المراكز واألقسام المتخصصة في دراسات الطفولة، كما جاء إنـشاء المجلـس القـومي              
ثم بعد ذلك جاء إعالن رئيس الجمهورية باعتبار السنوات ) ١٩٨٨(للطفولة واألمومة عام  

  . )١(عقداً لحماية الطفل المصري ورعايته) ١٩٩٩-١٩٨٩(العشر من 

ذا نجد أن العبء يزداد علي القائمين باالتصال في صحافة الطفل للتغلـب علـي أو                 ول -
التخفيف من هذه العوائق التي قد تحول دون استخدام أو قلة التعرض لصحافة الطفـل               

  . )٢(بصفة عامة

محتواها بشكل يـتالءم    ومجالت األطفال   محتوى   وال شك أن هذا األمر يتطلب تطويع         -
، ومحاولة إنماء هذا النشاط   ،   الطفل القرائي واتجاهاته نحو مجلته     أكثر مع طبيعة نشاط   

نظراً لدور كل منهما في تشكيل الدوافع واإلشـباعات       ،  تجاه اإليجابي نحوها  ومن ثم اال  
   .)٣(من قراءة المجالت المتحققة

وانطالقاً من أهمية مجالت األطفال كوسيلة للقراءة واإلطالع، وإثـراء معلومـات            
فال وتوسيع مداركهم، فقد جاءت هذه الدراسة لتؤكد أهميـة هـذه المجـالت              وثقافة األط 

وضرورة األخذ بعين االعتبار ما تقدمه لألطفال من مواد تعليمية وثقافية، وما تتضمنه من 
   .قيم تربوية تسعى إلى غرسها في نفوسهم بهدف تنشئتهم تنشئة صالحة

<í‰]…‚Ö]<í×Ó�ÚV< <

 لتي تحتاج إلي دراسة وتقويم فيمـا يتعلـق        الباحث بعض جوانب القصور ا     وجد
  :لة قطر الندى من أهمهابمج

من أهم إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافـة المتخصـصة          " قطر الندي "تعد مجلة    -١
 .لألطفال والتي تسهم في إعداد طفل الغد وتنشئته

                                        
، ورسالة دكتوراه غيـر     "دراسة تحليلة وتجريبية  " سنة في الصحف المصرية      ١٥-١٢أبواب الناشئة   : حمد السندوبي إيمان السعيد م  ) ١(

  .٣، ص ١٩٩٤منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 
ر فـي  دراسة ميدانية علي عينة من أطفال الريف والحـض " استخدامات مجالت األطفال وإشباعاتها،     : محمد أحمد فضل الحديدي     ) ٢(

  .المقدمة فحة، ص١٩٩٧، رسالة ماجستير، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، "مصر 
  . المرجع السابق)٣(



 - ٥ -

 وجاء اختيار الباحث لهذه المجلة علي وجه التحديد حيث تقدم إلي األطفال مـن سـن                -٢
المراحل العمريـة   إحدى  فهي  ،  سنة وهي الفئة العمرية التي يهتم بها الباحث       ) ١٤-٩(

 .إلخ....لإلنسان في بناء وتشكيل كافة جوانبه العقلية والوجدانية والجسمية والخلقية و

 يضاف إلي ذلك ما تتضمنه المجلة من قضايا فكرية وثقافية جديرة بالدراسة والتحليل             -٣
   .امين تربوية بين صفحاتهامن مضتحتويه خاصة ما 

<í×ò‰_<í‰]…‚Ö]<V< <

   -:الدراسة وصاغها علي النحو التاليأسئلة حدد الباحث أهم 

  : السؤال الرئيس

كيف تسهم مجلة قطر الندى في تدعيم الجانب التربوي والثقافي لألطفال في الفئة             
   سنة؟ ١٤ – ٩العمرية من 

  :فرعية أهمهاأسئلة ويتفرع من هذا السؤال 

 ؟  الهيئة العامة لقصور الثقافة في المجتمعجهود ما  -١

كيف نشأت وتطورت صحافة األطفال عالمياً ومحلياً؟ وما أهميتها؟ وما أهم أنواعهـا              -٢
 وخصائصها؟

بعض المعوقات التي تعتري    ما  وما أهدافها و  كيف نشأت وتطورت مجلة قطر الندي؟        -٣
 ؟جوانبها

؟ وما أهم إسهاماتها التربوية والثقافية      ما أهم المضامين التربوية في مجلة قطر الندي        -٤
 من خالل القيم المتضمنة فيها؟

 تطوير وتحـديث المجلـة لتحقيـق        ايمكن من خالله  ي  تالالمقترحات  والتوصيات  ما   -٥
 أهدافها التربوية وزيادة فعاليتها؟

<í‰]…‚Ö]<Í]‚â_V< <

 مـن   الدراسة وذلك أسئلة  يحاول الباحث تحقيق العديد من األهداف واإلجابة علي         
  :خالل


