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Abstract 

This research aimed to identify the role of Jordanian children's magazines, 

in  presenting values to the Jordanian child («Hatem» Magazine as a model), in 

addition to identifying the editorial art forms used  by these magazines, in 

presenting the values on their pages. In order to achieve this objective, the 

research relied on the descriptive  approach, using the content analysis method; 

to analyze 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 analysis sheet, which was 

applied on (548) editorial materials. The research reached a number of results, 

most notably: 

 «Hatem»  Magazine was concerned with cultivation of a set of values in the 

Jordanian child, were the aesthetic values came on top, then the theoretical 

(knowledge) values, while both religious and political values came in the last two 

ranks of values presented in the magazine. 

Journalistic art ranked first among the editorial art forms were used by «Hatem» 

Magazine, in presenting values to the Jordanian child, followed by literary art 

forms, while other editorial forms came in the third and last rank. 
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 مةلخص

، يف جمال (أمنوذجا   »حامت«إىل التعّرف على الدور الذي تؤديه جمالت األطفال األردنية )جملة البحث  هدف
اليت مت استخدامها يف عرض على األشكال والفنون التحريرية، تقدمي القيم إىل الطفل األردين، إىل جانب التعّرف 

أسلوب  ا  على املنهج الوصفي ُمستخدم البحث . ولتحقيق هذا اهلدف، اعتمدعلى صفحات اجمللةهذه القيم 
( عدد، مت اختيارها 11تحررية املنشورة يف عينة قصدية قوامها )حتليل املضمون؛ لغاايت حتليل مضامني كافة املواد ال

يف ذلك  ا  ، بوصفها أمنوذجا  جملالت األطفال األردنية، ُمستند«حامت»وفق تطبيق الشهر الصناعي من أعداد جملة 
د من إىل عد البحث وتوّصل ،( مادة حتريرية845موعه )إىل صحيفة حتليل املضمون، اليت مت تطبيقها على ما جم

 النتائج، من أبرزها:
بغرس جمموعة من القيم لدى الطفل األردين، جاء يف صدارهتا جمموعة القيم اجلمالية  «حامت»اهتمت جملة 

بنسبة  مث جمموعة القيم النظرية )املعرفية( يف حني حّلت جمموعيت القيم الدينية والسياسية، يف أخر مرتبتني يف ترتيب 
قّدم يف 

ُ
 اجمللة.السلم القيمي امل

، يف «حامت»جاءت الفنون الصحفية يف املرتبة األوىل بني األشكال والفنون التحريرية اليت استخدمتها جملة 
خرى يف املرتبة الثالثة تقدميها للقيم إىل الطفل األردين تلتها الفنون األدبية بنسبة فيما حّلت األشكال التحريرية األ

 .واألخرية
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 مقدم 
جتمعات؛ متّثلُ 

ُ
ففي هذه  مرحلة الطفولة أمهّية ابلغة يف عملية تكوين اجليل اجلديد، يف أّي جمتمع من امل

املرحلة العمرية، تنمو ُقدرات الطفل وتتفّتح مواهبه، ويكون قابال  للتأثر والتوّجيه والتشكيل، وقد أثبتت الدراسات 
تها يف بناء اإلنسان وتكوين شخصيته، وحتديد اجتاهاته واألحباث النفسية والرتبويّة، خطورة هذه املرحلة وأمهيّ 

فما يتكون يف هذه الفرتة من عادات واجتاهات  السلوكي، القيمي و وتشكيل وعيه الثقايف واملعريف واملستقبلّية، 
إذ إن السمات الرئيسة لشخصية الفرد، تعود يف أصوهلا إىل هذه  وُمعتقدات وقيم، يصعب تعديلها فيما بعد؛

هّمة من حياته.املر 
ُ
 حلة امل

جتمع يف مهام   وابلرغم من
ُ
ختلفة مع البيت واملدرسة ومؤسسات الثقافة يف امل

ُ
اشرتاك وسائل اإلعالم امل

 مؤسساتذات أتثرٍي أكرب من كافة  تُعدّ تنشئة الطفل، إال أهنا ال تنتهج الطرق والوسائل واألساليب ذاهتا، بل أهنا 
جتمع

ُ
 ملا متتلكه من آلّيات متنّوعة وُمتجدّدة للتأثري.  الرتبويّة األخرى؛ امل

أتسيسا  على ما تقّدم، ازداد االهتمام ابستخدام وسائل اإلعالم يف بناء الطفل، وتقدمي خدمات تربوية، 
وتعليمية، وتثقيفية، وترفيهية له؛ مبا ُيسهم يف تشكيل شخصيته ورسم مالمح هويته الثقافية، ويُنّمي إمكاانته، ويزيد 
من معارفه ومعلوماته. وليس ذلك فحسب، وإمنا اتسع دور وسائل اإلعالم أيضا  لبناء مهارات الطفل وُقدراته 

 الفرديّة، كل ذلك من خالل ما تنشره أو تبثّه هذه الوسائل من مضامني. 
هّمة يف األردن،  «حامت»جملة األطفال  البحثناول تي، يف ضوء ما سبق

ُ
بوصفها إحدى وسائل اإلعالم امل

مكن أن تؤثر يف الطفل، وُتسهم يف إشباع جانبا  من احتياجاته النفسية واالجتماعية واملعرفية، ويف 
ُ
اليت من امل

 تشكيل شخصيته وبنائها؛ مبا تغرسه هذه اجملالت من قيم ومبادئ واجتاهات ومثل وسلوكّيات لديه. 
 

 ث وتساؤالتهالبحمشكةل  أوال:
ماا الادوا الاتؤ تيه جماه جماالف ا   اا   يف حماولة اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل: البحثتتحدد مشكلة 

 ( يف جما  تقدمي القيم إىل الط ل ا اهين؟أمنوذجا   »حامت«)جمةل  ا اهني   
 وجمت رع من هتا السيا :

 ؟تراتيبها وما »حامت «من أعداد جملة البحثما القيم اليت تضّمنتها عّينة  .1
 ؟»حامت «جملة أعداد من البحث عّينة يف تضّمنت القيم اليت التحريرية املواد مصادر ما .2
تضّمنة ا يف عرض القيماليت مت استخدامهما األشكال والفنون التحريرية  .3

ُ
من أعداد  البحثيف عّينة  امل

 ؟»حامت«    جملة
تضّمنة للقيم  .4

ُ
 ؟»حامت«من أعداد جملة  البحث يف عّينةما اجملال اجلغرايف الذي غطّته املواد التحريرية امل
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تضّمنة للقيم يف عّينة التحريرية ما املستوى اللغوي الذي مت استخدامه يف صياغة املواد  .5
ُ
من  البحثامل

 ؟»حامت «أعداد جملة
تضااّمنةالتحريريااة مااا صااور الفاعاال الاايت مت تقاادميها يف املااواد  .6

ُ
 «ماان أعااداد جملااة البحااثعّينااة يف  للقاايم امل

 ؟»حامت
 

 البحثأمهي    اثنيا:
على أسلوب حتليل املضمون، لغاايت دراسة املضامني اإلعالمّية املطبوعة اخلاصة هذاالبحث اعتمد  -1

تضّمنة يف عّينة من أعداد 
ُ
، وذلك من »حامت «جملة األطفال األردنيةمبُخاطبة الطفل، من خالل حتليل املضامني امل

قّدمة يف حيث: حتليل 
ُ
ستخدمة يف عرض  الصحفية واألساليب، إىل جانب حتليل الفنون اجمللةنوعّية املضامني امل

ُ
امل

 يف تقدمي القيم إىل الطفل األردين.، البحثموضوع  اجمللةبقصد التعّرف على مدى إسهام هذه املضامني؛ وذلك 
خصائص التجربة الصحفية األردنية، فيما يتعّلق إبصدار ُصحف وجمالت  بتناولة البحث وتكمن امهية -2

قرتحات اليت تدعو إىل تثبيت وتعزيز موّجهة لألطفال، وحتديد النقا
ُ
ط اإلجيابية والسلبية فيها، ومن مث تقدمي امل

اإلجيابيات وجتاوز السلبيات؛ األمر الذي من شأنه اسرتعاء انتباه القائمني على صناعة وإصدار مثل هذا النوع من 
مارسة،  البحث اهذ حنو توظيف نتائج اجملالت حملّيا ، ويوّجههم

ُ
ورفع سوية ما تطرحه هذه اجملالت يف تطوير هذه امل

جملة ال ينطبق فقط على . وذلك وابلتايل حتسني مستوى األداء يف هذا اجملال من مضامني موّجهة للطفل األردين،
جمل جمالت األطفال األردنية، الصادر منها حيف حال تقرر استئناف إصدارها يف املستقبل «حامت»

ُ
 اليا  أو، وإمنا مل

حتمل صدورها 
ُ
 .الحقا  امل

يف حتفيز الباحثني احملليني يف جمال الصحافة واإلعالم،  اإلسهام، البحث اوتوصيات هذ لنتائجمُيكن  -3
تعّلقة بدراسة ُصحف وجمالت األطفال املطبوعة بشكل عام، وقياس 

ُ
على إجناز املزيد من البحوث والدراسات امل

 مدى أتثريها على الطفل األردين بصفة خاصة.
 البحثف اهداثلثا: أ

يف جمال تقدمي القيم إىل الطفل ، »حامت«جملة األطفال األردنية الدور الذي قامت به التعّرف على  -1
 .األردين

  .على صفحات اجمللةاليت مت استخدامها يف عرض القيم التعّرف على األشكال والفنون التحريرية،  -2
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 15/6/1016مت اسرتجاعه بتاريخ: اليونيسيف على اإلنرتنت،  -املوقع الرمسي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة  )1(

http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf 
 15/6/1016التشريع والرأي على اإلنرتنت، مت اسرتجاعه بتاريخ: املوقع الرمسي لديوان ( 2(
 http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=43&year=1976ا
نوفمرب  16-14القاهرة حول جمالت األطفال:  1990احللقة الدراسية لعام  يف، "الثقافةجملة الطفل وسيلة إلعطائه نصيبا  عادال  من "راشد:  نتيلة  )3(

 .181ص، 1991القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، ، 1990

 اإلجرائي   وتعرجم اته البحث: مصطةلحاف خامسا
 الط ل: -1

ورد تعريف الطفل يف نص املادة األوىل من االتفاقية الدولية حلقوق الطفل، الصادرة عن اجلمعّية العامة لألمم 
كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل ":النحو اآليت ، على 1959تشرين الثاين/نوفمرب عام  10املتحدة، يف 

نطبق عليه
ُ
وُيالحظ يف هذا التعريف، الدمج بني الطفولة الفعلية  (1)."يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون امل

 واملراهقة وبداية الشباب، مع ما لكل مرحلة من خصائص جسمية وانفعالية ونفسية خاصة هبا.
 الط ل ا اهين:  -2

جاءت التشريعات األردنية ُمنسجمة مع االتفاقية الدولية حلقوق الطفل يف تعريفها للطفل؛ إذ حتددت سن 
باثماين عشرة سنة مشسية  "، 1976(، من القانون املدين األردين لسنة 44ابلفقرة الثانية من املادة رقم ) الرشد
( 16 – 6) بني العمرية الفئة إىل وينتمي العربية، للغة قارئ طفل كلب ،إجرائيا  الطفل األردين  ويتحدد  (2)."كاملة

 ،علما  أبن هذه الفئة العمريةلغريها.  أو األردنية حامال  للجنسية كان سواء ،اهلامشية األردنية اململكة يف قيمويُ  ،سنة
 .البحثه هلا اجمللة موضوع اليت كانت تتوجّ  هي ذات الفئة

 جمالف ا   ا : -3
أداة ثقافية وتربوية، إعالمية وترفيهية، ميلكها الطفل وتُعرّب عن عصرها وزماهنا، وتقوم مبُهّمة غرس ونقل "

اليت تؤكدها له وتُقنعه هبا، من خالل قصصها وموضوعاهتا وأبطاهلا، وتتميز بُقدرهتا على تشكيل القيم والفضائل، 
 (3)."ذوق الطفل واإلسهام يف تكوين شخصيته

 :«حامت»جمةل   -4
عن املؤسسة ابنتظام تُعىن بشؤون األطفال والفتيان، كانت تصدر ، جملة أطفال أردنية ثقافية شهرية ُمصورة 

جملس إدارة  ، عندما قرر1014وحىت أاير/مايو 1991وفمربنمنت تشرجمن الثاين/، «الرأي»الصحفية األردنية 

http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=43&year=1976
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  .1، ص14/6/1014ُنشر بتاريخ:  ،18871، ع«الرأي»، عّمان: "«حامت» جريدة الرأي األردنية، "عدد أخري من (4(
الريموك، سلسلة العلوم اإلنسانية  جملة أحباث"، التغري يف التفضيالت القيمية عند األفراد األردنيني بتقدمهم يف العمرالبطش،موسى وجربيل: "حممد وليد  (5(

 .47، ص1991، 1، ع7واالجتماعية، مج
 .169، ص1011، القاهرة: دار الفكر العريب، 1مناهج البحث اإلعالمي، طحممود حسن إمساعيل:  (6(

 

، ليكون العدد بسبب تراكم خسائر اجمللة على مدار أعوام ؛، التوّقف عن إصدار اجمللة حىت إشعار آخر«الرأي»
 (4)( بذلك هو أخر أعداد اجمللة. 165رقم )

  القيم: -5  
تعلقة مبضامني واقعية، يتشرهبا الفرد من خالل تفاعله مع املواقف واخلربات "

ُ
جمموعة األحكام املعيارية امل

ختلفة، وتتصف بثبات نسيب، وتشرتط قبوال  من مجاعة اجتماعية، تتجسد يف سياقات الفرد السلوكّية أو اللفظية 
ُ
امل

 (5)."أو اجتاهاته
 حتةليل املضمون:  -6

وصفا   ،اإلعالمّية ستخدم يف وصف احملتوى الظاهر أو املضمون الصريح للمادةاألساليب البحثية، اليت تُ أحد "
 (6)."موضوعيا ، منظما ، كميا  

 
 البحث: حدوه ساهسا

 احلدوه املوضوعي : -1
برصد وقياس دور جمالت األطفال األردنية، يف تقدمي القيم إىل الطفل األردين، وذلك من  البحث التزم 
األطفال األردنية من أعداد جملة البحث دراسة وحتليل مضامني كافة املواد التحريرية املنشورة يف عّينة خالل 

سريعة( من التحليل؛ ألهنما ال وفق أسس علمية معروفة، مع استبعاد ركن )أصدقاء حامت( وزاوية )ردود ، «حامت»
 .م للطفل القارئ للمجلةيُقّدمان أيّة قي

 احلدوه الزماني : -2
جملة األطفال األردنية الصادرة من  على دراسة وحتليل عّينة من األعدادالتحليلي،  البحث هذهُقصر  

 . 18/8/1014وحىت إيقافها يوم  14/11/1995منذ إصدارها يوم ، «حامت»
  املكاني :احلدوه  -3

 وهو اململكة األردنية اهلامشية. البحثمكان صدور اجمللة موضوع 
 

 ستخدمنج  امل  امل: سابعا
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(7)  Frederick, W. New Communications, Belmont, California: Wadsworth Publishing Company 

Inc, 1984, p.300  
(8) Signorielli, N. & Morgan M. (Editors), "Cultivation Analysis: Conceptualization and 

Methodology", in Cultivation Analysis: New Directions in Media Effects Research, Newbury 

Park, California: Sage Publications Inc, 1990, p.15 

إىل الدراسات الوصفية، اليت تستهدف تقرير خصائص ظاهرة ُمعّينة أو موقف ما تغلب  البحثهذا نتمي ي
 من تساؤالت؛ مت االعتماد على طرح، ولإلجابة عن ما البحثوألغراض حتقيق أهداف عليه صفة التحديد. 

قّدمة يف جملة األطفال األردنية  أسلوب حتليل املضمون؛
ُ
من خالل رصد وذلك ، «حامت»لغاايت دراسة املضامني امل

 وحتليل مضامني املواد التحريرية املنشورة على صفحاهتا، ومن مث استخالص القيم اليت تضّمنتها تلك املواد.
 

 اإل اا النظرؤ
 نظرايف اإلعالمي ال أوال :

 نظرجم  الغرس الثقايف -1
تنفرد نظرية الغرس الثقايف بتقدمي تصور لطبيعة الدور الذي تنهض به وسائل اإلعالم، يف تقدمي الواقع الرمزي 

املكّون الثالث من مكوانت مشروع املؤشرات الثقافية  ،وتُعّد نظرية الغرس (7)والصور الذهنية للواقع احلقيقي.
Cultural Indicators Research Projectنربغ(ي، الذي قام به فريق من ابحثي مدرسة )انAnnenberg  لالتصال 

، الذي حبث مع زمالئه يف أتثري وسائل  George Gerbner)جورج جربنر(بقيادة  األمريكية، يف جامعة )بنسلفانيا(
 (8)اإلعالم على البيئة الثقافية، من خالل ما أييت:

حتليل العملية املؤسساتية لإلعالم؛ مبعىن دراسة سياسات االتصال وأتثريها على إنتاج مضامني الرسائل  -
 اإلعالمّية.
والقيم، وأمناط الصور الذهنّية، األكثر شيوعا   ،حتليل حمتوى الرسائل اإلعالمّية؛ بقصد حتديد األفكار -

 لفزيون.وتكرارا  يف الرسائل اإلعالمّية، وخاصة يف عامل الت
ستقلة للرسائل اإلعالمّية، يف تكوين مفاهيم اجلمهور عن الواقع  -

ُ
حتديد حقيقة دور اإلسهامات امل

 عاالجتماعي وإدراكه؛ أي غرس تصورات وقيم لدى اجلمهور، والغرس هو املكون الثالث هلذا املشرو 
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 .160ص، 1016، عّمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 1طالرزاق حممد الدليمي: نظرايت االتصال يف القرن احلادي والعشرين،  عبد  )9(
 .167ص – 168املرجع السابق، ص (10(

 

   جوم الغرس الثقايفم-2
اليت هتتم ابكتساب املعرفة والسلوك، من خالل الوسيط الثقايف  مُيكن تعريف الغرس الثقايف أبنه: )العملية

الذي يعيش فيه اإلنسان؛ فالبيئة الثقافية أبدواهتا، هي اليت تقوم بعملية اإلكساب والتشكيل والبناء للمفاهيم أو 
جتمع، ومن هذه األدوات وسائل اإلعالم، اليت احتلت مكاان  ابرزا  يف عا

ُ
ملنا الثقايف املعاصر الرموز الثقافية يف امل
 ( 9)أبدوارها وأتثرياهتا(.

 
 عمةلياف الغرس الثقايف-3

 ( 10)مها:مفهومني جديدين على النظرية،  1950يف إطار تطويره لنظرية الغرس الثقايف، أدخل )جربنر( عام 
 االجتاه السائد:  -أ

يُقصد ابالجتاه السائد، ديناميكيات غرس املفاهيم العامة للواقع االجتماعي لدى ُمشاهدي التليفزيون، 
تكرر 

ُ
كّثف وامل

ُ
ُمتمثال  مبجموعة األفكار والقيم والصور الذهنية، اليت يتم غرسها يف اجلمهور؛ من خالل تعرضهم امل

 ه السائد لدى اجلمهور بثالث خطوات، هي: للرسائل اإلعالمّية. وفّسر )جربنر( عملية تكوين االجتا
  التالشي:-

وتعين أن التعرض املكّثف للرسائل اإلعالمّية، يؤدي إىل ذوابن وتالشي االختالفات االجتماعية التقليدية، 
 لوجهات النظر والصور الذهنية عن العامل.

 التشكيل:-
ُُمتلفة؛ كي تُعرّب عن سياسات القائمني أي تشكيل وتوجيه املضامني اإلعالمّية وما حتمله من معان  

 ابالتصال، وكذلك عن سياسات مؤسسات وسائل اإلعالم.
  الدم :-

 أي دمج وانسجام وتوافق صورة الواقع لدى األفراد، مع صورة الواقع اليت تعرضها وسائل اإلعالم.
يتّضح مما تقّدم، أن وسائل اإلعالم وفق هذه النظرية، ختلق وجهة نظر ُمشرتكة بني األفراد، كما أن التعرض 
الكثيف هلذه الوسائل، يؤدي إىل إذابة الفروق بني األفراد يف إدراكهم للواقع االجتماعي، اليت ُتسببها العوامل 

 واالجتماعية. الدميوغرافية
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"، كامل الطرابيشي: "أثر التعّرض لصحافة األطفال على إدراك القيم الدينية لدى الطفل املصري، دراسة ميدانية وفقا  لنظرية الغرس الثقايفمرفت حممد   )11(

 .81، ص1999، 18جامعة الزقازيق، ع -جملة كلية اآلداب
 .81املرجع نفسه، ص (12(
،  64ص، 1006، القاهرة: إتراك للنشر والتوزيع، 1ال: دراسة يف أتثري الواقع الثقايف، طأسامة عبد الرحيم علي: القيم الرتبوية يف صحافة األطف (13(

 .68ص
 

 الرنني )التضخيم(:  -ب
قصد ابلرنني أو الرتدد، تضّخم األثر الذي حُتدثه وسائل اإلعالم، خاصة عندما يتعرض األفراد إىل واقع يُ 

جلرعة مزدوجة تُعّمق من أتثري الغرس. كما  ُمعنّي من خالهلا، يُطابق الواقع الذي يعيشونه، وكأهنم بذلك يتعرضون
 سائل اإلعالم، يؤدي إىل مزيد من أتثريات الغرس.أن تكرار األحداث اليت مير هبا األفراد يف حياهتم ويف و 

 
 الغرس الثقايف من خال  صحاف  الط لاثنيا:

رغم أن نظرية الغرس الثقايف نشأت ملواجهة ظروف اجتماعية سلبية، متثّلت بظهور موجات العنف واجلرائم 
جتمع األمريكي، وربط عالقة التلفزيون بذلك، إال أنه من 

ُ
مكن إسقاطها على حنو اجيايب ُمغاير واالغتياالت يف امل

ُ
امل

قادرة على حتديد إدراكنا للحقائق واملعايري  -وفق هذه النظرية-على صحافة الطفل؛ فإن كانت وسائل اإلعالم 
جتمعية السائدة، من خالل اختيارها للرسائل اإلعالمّية اليت تُقّدمها، وتركيزها على موضوعات ُمعّينة؛ فإن 

ُ
والقيم امل
 (11) الطفل أيضا  قادرة على القيام بدورها يف الغرس، يف حال توّفرت هلا الشروط اآلتية:صحافة 
 . مجهور القراء من األطفال.1
 . تكرار التعّرض ابنتظام للصحيفة أو اجمللة.1
جتمعية اإلجيابية.4

ُ
 . تكثيف تكرار النشر للموضوعات والقيم امل

غرس الثقايف على قرائها األطفال، بتطبيق مفهومي )االجتاه من جهة اثنية، مُيكن لصحافة الطفل حتقيق ال
جتمع الذي تصدر فيه، 

ُ
السائد( و)الرنني(؛ وذلك بغرسها القيم واألفكار وأمناط الصور الذهنية املقبولة يف امل

 ( 13)و (12) وبتوظيفها لكافة فنون التحرير واإلخراج الصحفي على صفحاهتا، فضال  عن التزامها ابلبنود اآلتية:
جتمع، ومن مث تقدميها  -أ

ُ
التزام القائمني ابالتصال يف صحافة الطفل، ابلقيم االجيابية السائدة يف امل

صاحبة لتقدمي هذه القيم؛ مبا يضمن على املدى 
ُ
وتكثيف النشر حوهلا، والعمل على تنويع استماالت اإلقناع امل

فّضلة يف جُمتمعهم؛ ذلك أن البعيد، خلق اجتاٍه سائٍد  لدى مجهور األطفال، أبن هذه ا
ُ
ثلى وامل

ُ
لقيم هي القيم امل

التعّرض الكثيف لصحافة الطفل، يؤّدي إىل تكوين وجهة نظر ُمشرتكة بني األطفال الذين يتعرضون هلا، واىل إذابة 
 الفروق يف إدراكهم االجتماعي، اليت ُتسببها العوامل الدميوغرافية واالجتماعية.
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رس وتنمية املكوانت النفسية واملعرفية لدى مجهورها، من خالل ما تُقّدمه من قيام صحافة الطفل بغ  -ب
خربات ومهارات ُُمتلفة ومفاهيم ُمعّينة، ُتسهم يف إدراك األطفال لألولوايت والقيم، ويف إدراكهم أيضا  للعالقات 

جتمع، بني األشياء؛ األمر الذي يؤدي يف النهاية إىل استنباط مجهور األطفال ألمناط املع
ُ
ايري والقيم السائدة يف امل

فيد والضار، وبني اخلري والشر، فضال  عن تعلمهم كيف يتصرفون حيال 
ُ
هم واألقل أمهّية، وبني امل

ُ
والتفريق بني امل

ختلفة.
ُ
 املواقف امل
رتبطة أبمن -ج

ُ
ثل، واالجتاهات، وتقدمي النماذج والشخصيات امل

ُ
عتقدات، وامل

ُ
اط بث املعارف، واألفكار، وامل

جتمع ومُتّيزه عن غريه من 
ُ
السلوك اإلجيابية، اليت ُتشّكل أسلوب احلياة يف ظل فلسفة حُمددة، حُتدد خصائص امل

جتمعات.
ُ
 امل

مُيكن لصحافة الطفل إحداث الرنني ملعاين وقيم ٌمعّينة، تعمل على تضخيم إدراك األطفال للواقع  -ه
االجتماعي؛ وذلك عرب التنويع يف أساليب كتاابهتا الصحفية، ويف أساليب وفنون إخراجها الصحفي، وابالستعانة  

صحيفة أو اجمللة من رسائل إعالمية، كذلك بكافة أساليب التشويق األخرى، مع ضرورة ربط حمتوى ما تُقّدمه ال
 حباجات األطفال ودوافعهم؛ وذلك كله بقصد الوصول يف النهاية، إىل غرس وتدعيم القيم املراد التأكيد عليها.  

جتم -ه
ُ
 عالتزام صحافة الطفل األخالقي جتاه الفرد وامل

ز القيم، اليت شاركت جملة ويف هذا البحث، مت االعتماد على نظرية الغرس الثقايف؛ يف الكشف عن أبر 
، يف ترسيخها وغرسها لدى قرائها األطفال، وذلك من خالل رصد أهم اآللّيات «حامت»األطفال األردنية 

جتمع  واألساليب، اليت اتبعتها اجمللة يف
ُ
إحداثها للرنني أو )التضخيم(، فيما يتعّلق ابلقيم االجيابية السائدة يف امل

اجتاٍه  ، وابلتايل خلقم إدراك األطفال األردنيني للواقع االجتماعي الذي يعيشون فيهاألردين؛ مبا يعمل على تضخي
 سائٍد  لديهم، يتفق مع ثقافة جُمتمعهم وقيمه وتوجهاته وتطلعاته.

 
 ا هب النظرؤ خامسا:

 م جوم جمةل  الط ل -1
مُتّثل جملة الطفل مبفهومها البسيط، مطبوعة دورية تُقّدم للطفل ُمتلف الفنون واآلداب واملعلومات، وهي 
وسط ما بني الكتاب والصحيفة، تتوّجه لألطفال وحيررها الكبار، وأتخذ من الكتاب ُعمقه وميزاته، ومن الصحيفة 

ا  جذااب  حُمببا  لدى الطفل. ومتتاز جمالت األطفال أبهنا دوريتها وشكلها، ومتتاز ابلرسوم واأللوان؛ ما يُعطيها منظر 
وسيلة لالتصال ما بني األطفال واجمللة، عن طريق استقبال رسائلهم، ونشر صورهم، واإلجابة عن استفساراهتم، 
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، عّمان: دار غيداء 1ملص: "دراسة حول حاجات جمالت األطفال يف األردن"، يف صاحل، منري )حمررة(، راهن أدب األطفال يف األردن، ط سحر (14(

 .157، ص1011للنشر والتوزيع، 
 .144، ص1014، عّمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع، 1مصطفى عليان: أدب األطفال، ط رحبي  )15(
، املنتدى الرتبوي العاملي يف فلسطنيرؤية مقرتحة إلعالم الطفل الفلسطيين كمدخل لعملية الضبط االجتماعي وقبول اآلخر"، " صهيب كمال األغاااا: (16)

 .11، ص1010، رام هللا، دولة فلسطني، 1010أكتوبر تشرين األول/   41 – 15للفرتة من 
 .141، ص1011، القاهرة: دار الفكر العريب، 1اإلعالم وثقافة الطفل، ط :إمساعيل حسن حممود  )17(

 (14)ونشر رسومهم؛ مما جيعل منها وسيلة ُمهمة لالتصال مع الطفل، أو إجياد الروابط القوية معه.
ة الطفل اصطالحا  أبهنا: )مطبوع دوري أسبوعي أو نصف شهري أو شهري، داخل غالف، وتُعّرف جمل

ختلفة، وحُييطه علما  ابلقضااي واألحداث، اليت جتعله على صلة 
ُ
يُقّدم للطفل الفنون واآلداب واملعارف والعلوم امل

قدراته العقلية والفكرية، ويكتبها   وثيقة مبا جيري يف وطنه والعامل، أبسلوب صحفي أو أديب أو فين، مبا يتناسب مع
كّتاب متخصصون يف جماالت أدب األطفال والرتبية وعلم النفس، كل ذلك من خالل االلتزام ابلقيم 

 ( 15)واألعراف(.
وإن كانت جمالت األطفال مُتّثل نوعا  مستقال  من اجملالت، إال أهنا تندرج يف النهاية حتت مسّمى اجملالت 

 يث نوعّية اجلمهور الذي خُتاطبه وتتوّجه إليه. املتخصصة، وذلك من ح
 املاهة الصح ي  امل قد م  يف جمالف ا   ا -2

يتوّقف جناح املادة الصحفية املوّجهة لألطفال يف جمالهتم، على مدى توافر القدرة على إعدادها وحتويلها إىل 
ات مجاال ومعىن تُناسب استعدادات األطفال، موضوعات انبضة ابحلياة واجلاذبية، مث التحّول هبا إىل لوحة فنية، ذ

وتُيّسر هلم القراءة، وتُنّمى قابليتهم على التذوق الفين، وُتساعدهم على تّكوين صورة ذهنية إجيابية، على أن يتم 
ناسبة للطفل

ُ
  .اختيار املادة الصحفية وإخراجها، وفقا  للمعايري الفنية والسيكولوجية والفسيولوجية امل

حُتقق هذه املادة فاعليتها، جيب أن تكون هذه املادة شاملة ومتنّوعة األغراض واألهداف، وتنطوي ولكي 
عرّبة، دون 

ُ
على العديد من األلاوان الصحفية واألدبية، كالقصة، واملقالة، والتحقيق، واحلديث، والصور والرسوم امل

 ب لطبيعة الطفل، وتكوينه الفسيولوجي والسيكولوجيإقحام هذه املادة باطريقة ُمنّفرة، أو أبسلوب جامد غري ُمناس
كتسبة

ُ
 (16).وخرباته امل

من جهة اثنية، ال بد للمادة الصحفية املوّجهة إىل الطفل، أن ُتشعره ابلراحة والبهجة، وحترتم ذاته، وُتسّلحه 
عاجلة الصحفية ابلقصص ابلقيم واألخالق، اليت ُتساعاده على مواجهة ُمتطلبات حياته ومستقبله، على أن حتفل املا

جردة، 
ُ
الرتبوية، وتتجنب اخلوض يف اخلرافات وامليتافيزيقيا؛ كوهنا عسرية الفهم عالى األطفال الرتباطها ابألفكار امل

رتمجة، اليت تُغرق أذهاهنم
ُ
بعامل مشحون ابلعنف وأعمال القتل واجلرمية وسفك  وأن تتجنب القصص البوليسية امل

  (17.(الدماء
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 .181ص، 1011دار املعرفة اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية: ، األدب القصصي للطفل، منظور اجتماعي نفسي السيد حالوة:  حممد )18(
، 4، ع17، السلسلة )أ(: العلوم اإلنسانية، مجدراسات. جملة "البناء القيمي لدى طلبة اجلامعة األردنية"حممد وليد البطش،هاين عبد الرمحن:  (19(

 . 94، ص1990
، دمشق: دار 1ط وارتقاء القيم الرتبوية فيها،دراسة تتضمن مفهوم الطفولة ومنوها وحاجاهتا وثقافتها علي كنعان:  أدب األطفال والقيم الرتبوية:  أمحد  )20(

 .144، ص1998الفكر، 
 .409، ص1004، عّمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 1أمحد مهشري: التنشئة االجتماعية للطفل، ط عمر )21(

يف ضوء ما سبق اإلشارة إليه، يستخلص الباحثان بعض االعتبارات الواجب مراعاهتا، عند اختيار وصياغة 
قّدمة يف جمالت األطفال، هي: 

ُ
 املوضوعات امل

 اختيار الفكرة اجليدة القادرة على جذب الطفل القارئ. -
 عحتديد جمموعة األفكار الرئيسة اليت سيتناوهلا املوضو -
ستهدف من املوضو حتديد اجلمهو -

ُ
 عر امل

 عاالستعانة ابملصادر ذات الصلة ابملوضو -
ناسب لتناول وصياغة املوضو -

ُ
 عحتديد األسلوب امل

 اختيار األلفاظ السهلة والعبارات الواضحة اليت توّضح املعىن للطفل دومنا تعقيد أو صعوبة.-
 عاختيار صور ورسوم ُمناسبة للموضو -
 عحتديد الشكل العام للموضو -
 تنفيذ الفكرة بشكل جيد.-
 صياغة ُمقدمة وخامتة املوضوع بعناية.-

 
 م جوم القيمساهسا:

ُتشري لفظة القيمة من الناحية اللغوية إىل: )االستقامة، واالعتدال، والتوجه إىل الغاايت دون ميل، وإتباع 
عبارة عن:  Rokeachروكيش( )وال خيرج املعىن االصطالحي للقيمة عن معناها اللغوي؛ فهي عند  (18)(.املنهج احلق

)شخصيا  واجتماعيا ( ُمفّضلة على منط آخر من  تُعدّ )اعتقاد دائم أبن منطا  ُمعّينا  من التصرفات والغاايت القائمة، 
)هدف أو معيار حكم، يكون ابلنسبة لثقافة ُمعّينة  Whiteبينما مُتّثل عند )وايت(  (19)األفعال والنواتج القائمة(.

هي: )معيار للُحكم، يستخدمه الفرد واجلماعة من  Lippittوعند )ليبيت(  (20)شيئا  مرغواب ، أو غري مرغواب  لذاته(.
 (21)بني عدة بدائل، يف مواقف تتطلب قرارا  ما أو سلوكا  ُمعّينا (.

 



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 4, 2017 

 

78 
 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

                                                           
، 1011، 1، ع10"املضامني الرتبوية السائدة يف مضامني ملصقات األطفال العراقية"، جملة جامعة اببل للعلوم اإلنسانية، مج رؤوف سعيد: رسح )22(

 . 864ص
 .141علي كنعان، املرجع السابق، ص أمحد )23(
 .864املرجع السابق، صرؤوف سعيد،  سحر )24(
 .184السيد حالوة، مرجع سابق، ص حممد )25(
 .16، صعبد الرحيم علي، مرجع سابق أسامة )26(
 .409السابق، ص ، املرجعأمحد مهشري عمر )27(

 أمهي   القيم-1
جتمع؛ فهي متتد لتمس العالقات اإلنسانية بكافة صورها؛ فتعمل على حتديد طبيعة للقيم أمهّيتها يف 

ُ
حياة امل

عالقات الناس بعضهم ببعض، كما أهنا معايري وأهداف، البد من وجودها يف كل جُمتمع يريد لتنظيماته االجتماعية 
 ( 22)االستمرارية يف أداء وظيفتها، لتحقيق أهداف اجلماعة.

جتمع
ُ
يف تكامل بيئته االجتماعية على القيم املشرتكة بني أعضائه، واليت كلما اتسع مداها بينهم،  ويعتمد امل

ازدادت وحدة جُمتمعهم قوة ومتاسك ا، يف حني تضعف تلك الوحدة  كلما احنسر مدى تلك القيم بينهم؛ إذ يؤدي 
جتمع، الذي غالب

ُ
ا  ما يقود إىل تفككه، وإىل صعوبة التنافر واالختالف يف القيم، إىل صراع بني أعضاء ذلك امل

همة.
ُ
 ( 23)الوصول إىل اتفاق يف األمور امل

والطفل كوحدة بناء يف النظام االجتماعي، ُتشّكل القيم أمهّية يف حياته، متاما  كأمهّيتها يف حياة اجلماعات 
ن دورها الفعال يف تكامل من األفراد؛ فالقيم ابلنسبة للطفل، تُعّد دوافع حُمركة لسلوكه وحُمددة هلا، فضال  ع

 (24)شخصيته، ذلك التكامل الذي يعتمد بدرجة كبرية على اتساق نظام القيم لديه.
 خصائص القيم-2

ختلفة حول مفهوم القيم، إال أن مثة جمموعة من 
ُ
تعددة، ووجهات النظر امل

ُ
رغم االختالفات، واآلراء امل

 اآليت: اخلصائص تشرتك فيها القيم، مُيكن حتديدها على الوجه
 (25)مبعىن أن القيم تتعلق ابلطبيعة النفسية للفرد، وتشمل الرغبات وامليول والعواطف.التاتي :  -
جتمع ووعيه اجلمعي.التةلقائي :  -

ُ
 (26)القيم ليست من صنع األفراد، ولكنها من ُصنع امل

ومن ثقافة إىل ختتلف القيم من شخص إىل آخر، ومن زمن إىل زمن، ومن مكان إىل مكان، النسبي :  -
 ( 27)أخرى.
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 .18، ص 14، صعبد الرحيم علي، مرجع سابق أسامة )28(
 .18املرجع السابق، ص )29(
 .44، ص1011للطبع والنشر والتوزيع،  اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعيةالعريب النقيب: املسرح والقيم الرتبوية للطفل،  إميان )30(
 .40املرجع السابق، ص (31(
 .94، ص1004، بريوت: دار النهضة العربية، 1برامج التلفزيون والتنشئة االجتماعية لألطفال، ط :أسامة ظافر كبارة  )32(
 .46،ص 48، ص1996، 141حسن اخلميسي: "نظرات يف غرس القيم: دراسة تربوية"، جملة الفيصل، ع  أمحد )33(

لو كانت القيم دائمة دواما  ُمطلقا ، ألصبح التغيري على املستويني االجتماعي والشخصي  الثباف النسيب: -
ُمستحيال ، وابملثل لو كانت دائمة التغيري والتبديل، لتعّذر استمرار الشخصية اإلنسانية واألمناط الثقافية والبناءات 

 ( 28)االجتماعية، ولكن القيم تتميز ابالستمرار والتغري النسيب.
 تتدرج القيم داخل سلم لألمهّية، ويتحدد هذا السلم يف ضوء خربات الفرد ا مهي   النسبي :  -

جتمع؛ لذا خيضع السلم القيمي للتغيري، كلما استجدت خربات جديدة تستدعي إحداث هذا 
ُ
وامل

 ( 29)التغيري.
جتمع، إال أن هناك تفاوت  العمومي :  -

ُ
يف ترتيب أمهّيتها من فرد آلخر،  أي أن القيم تسود بني كافة أفراد امل

حيطة ابلفرد، ووفقا  لنظرة الفرد العامة للحياة.
ُ
 (30)وذلك وفقا  للظروف امل

تالحقة على التوااثي :  -
ُ
تنتقل القيم من جيل آلخر عرب عملية التنشئة االجتماعية؛ مبا ُيساعد األجيال امل

  (31)االستفادة منها يف تنظيم واقعها االجتماعي.
 
 عمةلي  اكتساب الط ل لةلقيم-3

، أبن عملية اكتساب القيم حتدث  Masiaو)ماسيا( Bloomو)بلوم(  Krathowhlيرى كل من )كرتوال( 
 (32)عرب مخس عمليات ُمتسلسلة على حنو هرمي، هي:

 مستوى استقبال القيم. -أ
 مستوى االستجابة للقيم. -ب
 مستوى تفضيل القيم. -ج
 مستوى تنظيم القيم. -د
 مستوى الوسم ابلقيم، وهو املستوى الذي يتّضح ابتفاق سلوك الفرد مع القيم اليت تبناها ذاتيا . -ه

  (33)يف حني حدد آخرون، ثالث مراحل لعملية اكتساب القيم، هي:
 مرحلة التقّبل: وتتضمن االعتقاد أبمهّية قيمة ُمعّينة، وهي أدىن درجات اليقني. -
 تفضيل الفرد لقيمة ُمعّينة وإعطائها قيمة ُمناسبة.مرحلة التفضيل: اليت تعين  -
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 .86، ص1995، 180، ع11اجمللة العربية، مج، "إعالمية تربوية دور صحافة األطفال ابعتبارها وسيلة"عويس:  حممد )34(
 ، أول جملة أطفال أردنية.1971عّمان عام الصادرة يفتُعد جملة "فارس"  )35(
 .70، ص1014عمان: دار ابن بطوطة للنشر والتوزيع، ، 1، طدراسة أدبية فنية األردن:األطفال يف  جمالت :الرماضنة حسني أمنة )36(
أدب و مسرح  الزعيب، حممد مجال عمرو:حممد مجال عمرو: "أضواء على صحافة الطفل يف األردن: وسام، حامت، وبراعم عّمان أمنوذجا "، يف ابسم  (37)

، 1004، 1001، عّمان: منشورات اللجنة الوطنية العليا إلعالن عّمان عاصمة للثقافة العربية 1، طالطفل يف األردن: أوراق ملتقيات عّمان اإلبداعية
 .184ص – 181ص

 .105، ص1998دار الفكر للنشر والتوزيع،  عّمان:، 1صاحل ذايب هندي: أثر وسائل اإلعالم على الطفل، ط (38)

مرحلة االلتزام: وهي أعلى درجات اليقني؛ حيث الشعور أبن اخلروج عن قيمة ُمعّينة خُيالف املعايري  -
 السائدة. 

 
 القيم لةلط لإكساب هوا جمالف ا   ا  يف -4

جمالت األطفال واحدة من األدوات الفّعالة يف عملية التنشئة االجتماعية؛ فهي تعمل على إكساب  تُعدّ 
الطفل القارئ جمموعة من: القيم، واالجتاهات، واألفكار، واللغة، وعناصر الثقافة واملعرفة؛ مما ُيسهم يف تكوينه على 

ّية، إىل أن اجمللة تُعرّب عن حاجة األطفال إىل حنو خيتلف متاما  عن الطفل غري القارئ. ويعود مصدر هذه األمه
االستطالع ورغبتهم يف معرفة العامل احمليط هبم، كما تعكس أسلوب حياة اجلماعة اليت يُهيؤها الكبار لعامل األطفال؛ 

جتمع، من أساليب التنشئة االجتماعية واجتاهاهتم حنوها
ُ
 .لذا فهي ترمز إىل موقف أعضاء امل

طفال هبذا الدور، ابعتبارها إحدى األدوات الثقافية والرتبوية، واإلعالمّية والرتفيهية، وُتسهم جمالت األ
ومعايري السلوك وغرسها يف نفس الطفل،  واملبادئميلكها الطفل، وتُعرّب عن عصرها وزماهنا، وتقوم مبهمة نقل القيم 

وتدعيمها إجيابيا  من خالل التعبري اللغوي والصور الذهنية، وتزود الطفل ابألفكار والقيم والفضائل اليت تؤكدها له 
وتقنعه هبا، من خالل قصصها وموضوعاهتا وأبطاهلا، وتتميز أيضا  بقدرهتا على تشكيل ذوق الطفل واإلسهام يف 

ته، بل وتُعترب مسؤولة إىل حد ما عن حتديد نوعّية القراءات اليت خيتارها يف املستقبل، وابلتايل يكون تكوين شخصي
 ( 34)هلا دور كبري يف حتديد مالمح هذه الشخصية مستقبال .

 
 التجرب  ا اهني  يف إصداا جمالف ا   ا -5

تتبع ملسرية جمالت األطفال األردنية، يلحظ ما تُعانيه هذه
ُ
(، من تعثٍر 35اجملالت رغم حداثة نشأهتا) إن امل

ال  بعدم انتظامها ومن توّقف إصدار معظمها، ويُعزى ذلك التعثر إىل أسباب وعوامل واضٍح يف الصدور، ُمتمثّ 
 (38)و (37)و (36)عديدة، من أبرزها:

 التكلفة املادية الباهظة اليت يتطلبها إصدار مثل هذا النوع من اجملالت. -أ
ضعف التوزيع وتدين اإليرادات املادية للمجلة؛ مما يؤدي إىل تراكم اخلسائر وتوّقف اجملالت عن  -ب
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 .44، ص1005املؤسسة الصحفية األردنية، ان: ، عمّ «الرأي»الصادرة عن اإلعالمّية  النشرة  (39(
، 14/10/1006، ُنشر بتاريخ: 14176جبارة: "صحافة الطفل .. رسالة ثقافية أم مشروع جتاري؟"، جريدة الرأي األردنية، عّمان، ع ماجد )40(

 .41ص

  الصدور.
إىل إنشاء جمالت أطفال أردنية قوية، قابلة غياب السياسات واالسرتاتيجيات الثابتة، اليت هتدف -ج

ختلفة.
ُ
 للصمود أمام الظروف والتحدايت امل

 احمللّية املؤهلة يف جمال كتابة وإخراج هذه النوعّية من اجملالت.قلة املالكات الفنية  -د
افتقار العاملني يف جمالت األطفال األردنية إىل املعرفة والدراية الرتبوية، مبا يُناسب األطفال ومطالب -ه

 صحافتهم.
ستخدمة.افتقار جمالت األطفال األردنية إىل التجديد يف املوضوعات املطروحة، وأساليب اإلخراج -و

ُ
 امل

عدم مقدرة جمالت األطفال يف األردن على تلبية حاجات الطفل األردين ومتطلبات بيئته املعاصرة مبا -ز
 فيها من مستجدات.

انعدام احلوافز للعمل يف جمال صحافة األطفال يف األردن، وابلتايل إحجام الُكّتاب واملؤلفني والفنيني عن -ح
 هذا العمل.

جتمع؛ ما حيول دون إعطاء األولوية ملثل هذا النوع من اجملالت.ضعف املوارد املادي-ط
ُ
 ة لبعض فئات امل

ربني عموما ، أبمهّية الثقافة ابلنسبة للطفل. -ق
ُ
 ضعف وعي اآلابء وامل

 
 »حامت«جمةل  سابعا:

. «الرأي»دارة املؤسسة الصحفية األردنية جملة ثقافية شهرية ُمصورة لكل البنات والبنني، كانت تصدر عن إ
، ُمتزامنا  مع احتفاالت اململكة بعيد 1995ظهر العدد األول منها يف الرابع عشر من تشرين الثاين/نوفمرب عام 

تشرين  10ميالد جاللة املغفور له امللك احلسني بن طالل طيب هللا ثراه، فيما مت توزيعه ابألسواق يوم 
 ( 39).1995الثاين/نوفمرب

 
 »حامت«هدف إصداا جمةل  -1

كمجلة غري رحبية، وإمنا رسالة غايتها خدمة الطفل بعيدا  عن املردود املادي، لذا كانت   »حامت«أتسست 
تُباع بسعر رمزي، ال يتجاوز ربع الُكلفة احلقيقة إلصدار اجمللة، كما كانت تُباع ألطفال احملافظات واملناطق النائية 

انت توزعها اجمللة على قرائها؛ بقصد اإلسهام أبسعار اقل من ذلك بكثري، ُيضاف إىل ذلك مُجلة من اهلدااي اليت ك
فيدة بني أكرب قطاع من البنني والبنات

ُ
طالعة امل

ُ
 ( 40).يف نشر الوعي الثقايف واملعريف، ونشر عادة القراءة وامل
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 .44، ص، مرجع سابق«الرأي»الصادرة عن النشرة اإلعالمّية  )41(
املؤسسة الصحفية األردنية عّمان:  1005، 1005كانون األول   41السنوي الثالث والعشرون عن السنة املنتهية يف  «الرأي»جملس إدارة  تقرير  )42(

 .18، ص«الرأي»
 

 »حامت«هواجم  صدوا جمةل  -2
نصف شهرية مث حتويلها إىل  »حامت«منذ صدور العدد األول من اجمللة، إىل جعل  «الرأي»سعت إدارة 

  وهو ما مل حيدث أبدا . أسبوعية، يف حال توفرت هلا اإلمكانيات الفنية والصحفية الالزمة،
 
 »حامت«مججوا جمةل  -3

( سنة، كما حرصت على أن 16 – 6بشكل خاص إىل الفئة الُعمرية اليت ترتاوح بني ) »حامت«توّجهت 
بدعني 

ُ
تكون املواد املنشورة فيها ُمناسبة لكل الفئات الُعمرية، من حيث الثقافة العامة واملعلومات، واكتشاف امل

 (41) واستثمار طاقاهتم اإلبداعية؛ خلدمة الثقافة املوّجهة للفتيان والفتيات.
 
 «حامت»مضمون جمةل  -4

عددا  من األبواب والزوااي الثابتاة يف كال عادد صاادر منهاا، كالصافحات اإلخبارياة الايت  « حامت»تضّمنت جملة 
تخصصااة ابلطفاال، عاارب ابب اثباات اخااذ اساام 

ُ
باشاار ابملاادارس واملراكااز الثقافيااة امل

ُ
كااان يوفرهااا كااادر اجمللااة ابالتصااال امل

شااهري يتعلّااق إبحاادى القضااااي الاايت هتاام الطفولااة، مااع ختصاايص صاافحة اثبتااة ابساام )ساالة أخبااار(، إضااافة إىل حتقيااق 
)العيادة(، اليت كانت جُتيب فيها طبيباة ُمتخصصاة عان أسائلة األطفاال الصاحية، إىل جاناب ابب )كتااب أعجباين(، 

تميّاازة، وزاويااة )كااانوا
ُ
صااغارا(، الاايت كاناات  الااذي كااان يااتم فيااه عاارض كتاااب لألطفااال، يُعلمهاام اإلقبااال علااى القااراءة امل

باادعني واملشاااهري والعلماااء ماان العاارب واألجانااب، يف حماولااة علااى تشااجيع األطفااال علااى االقتااداء 
ُ
تتعاارض لطفولااة امل

 (42)ابلناجحني.
تعلقااااة ابألحااااداث واملنُاساااابات، اإلنسااااانية، أو 

ُ
ماااان انحيااااة أخاااارى، كاناااات اجمللااااة تتقصااااد نشاااار املوضااااوعات امل

يتاازامن صاادور العاادد مااع أيٍّ منهااا، مثاال: اليااوم العاااملي للطفولااة، مااؤمتر األطفااال العاارب، الوطنيااة، أو الدينيااة، حينمااا 
ناساابات الوطنيااة والتارخييااة كمعركااة الكرامااة اخلالاادة، وعيااد االسااتقالل، وشااهر رمضااان الفضاايل، وعيااد األضااحى 

ُ
وامل

بارك، وعيد األم، والعطلة الصيفية، وبداية الفصل الدراسي اجلدياد، وغريهاا
ُ
ناسابات واألحاداث، الايت كانات  امل

ُ
مان امل

حاضااارة علاااى صااافحات العااادد، مااان خاااالل القصاااص والقصاااائد واملاااواد املنوعاااة؛ لتكاااون مااان ضااامن دائااارة اهتماماااات 
 الطفل، وتظل راسخة يف ذاكرته.
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 .41جبارة، مرجع سابق، ص ماجد  )43(
 .1018متوز/يوليو 4كرميان، )رئيسة التحرير السابقة جمللة حامت(، اتصال هاتفي مت يوم: ،  كيايل   )44(

 «حامت»توزجمع جمةل  -5
(، من 1006 – 1008متّكنت بني عامي )« حامت»ذكر منري اهلور رئيس التحرير األسبق  للمجلة، أن 

( مدرسة من مدارس 1014الوصول إىل قطاع واسع من األطفال يف اململكة والوطن العريب، حيث وصلت إىل )
وأضاف ( ألف نسخة شهراي . 18اململكة، ما بني حكومية وخاصة ومدارس وكالة الغوث، بنسبة توزيع  بلغت )

وميا ، حتمل إسهامات األطفال وآرائهم ( رسالة ي50 - 60أن اجمللة كانت تتلقى يف تلك الفرتة، ما بني )
( آالف نسخة شهراي ، وبذلك ارتفع 10( دولة عربية حبوايل )14، كما استطاعت الوصول إىل أسواق )واقرتاحاهتم

 –5هذه تقلصت فيما بعد لتكون بني )( ألف نسخة شهراي ، إال أن نسب التوزيع 18000حجم توزيعها إىل )
 (44)و (43).( آالف نسخة شهراي  10

 
 الدااس  التحةليةل 

 
 ؟تراتيبجا وما »حامت«من أعداه جمةل  البحث ما القيم اليت تضم نتجا عي ن   السيا  ا و :

(، تلتها جمموعة القيم النظرية )املعرفية( يف %11.1جاءت جمموعة القيم اجلمالية يف املرتبة األوىل بنسبة )
(، فيما حازت جمموعة القيم االقتصادية %19.4الذاتية بنسبة )(، مث جمموعة القيم %11.1املرتبة الثانية بنسبة )

(، مث جمموعة القيم االجتماعية على املرتبة اخلامسة بنسبة مقدارها %9.6على املرتبة الرابعة بنسبه إمجالية بلغت )
تبة (، وجمموعة القيم السياسية )الوطنية( يف املر %7.5(، فمجموعة األخالقية بنسبة مئوية بلغت )9.4%)

(، فيما حّلت جمموعة القيم الدينية يف املرتبة الثامنة واألخرية، بنسبة مئوية %8.4السابعة وما قبل األخرية بنسبة )
 األمر الذي يعود إىل حمدودية مواد اجمللة ذات الطابع السياسي والديين. (؛%8.1مل تتجاوز )

 حمل التحليل: البحثفيما أييت، عرضا  تفصيليا  جملموعات القيم اليت تضّمنتها عّينة 
 : جمموع  القيم االجتماعي  -1

(، فيما حّلت قيمة التعاون يف املرتبة %19.0حازت قيمة ُمساعدة الضعيف على املرتبة األوىل بنسبة )
( %10.1قيميت املساواة وتقّبل أراء اآلخرين، فقد جاءت يف املرتبة الثالثة بنسبة ) أّما(، %18.1الثانية بنسبة )

( %1.4لكل منهما، فيما جاءت قيمة احرتام الكبري يف املرتبة السابعة واألخرية، وبنسبة إمجالية مل تتجاوز )
قات االجتماعية، املبنية على القيمة من أمهّية يف توثيق روابط العال رغم كل ما حتمله هذه وبتكرار واحد فقط،

جتم
ُ
ختلفة يف امل

ُ
تبادل بني األجيال امل

ُ
 عاالحرتام امل
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 جمموع  القيم ا خالقي  -2
وهو ما يرتبط ارتباطا  وثيقا  (؛ %11.1جاءت قيمة الكرم والعطاء يف املرتبة األوىل بنسبة مئوية بلغت )

العربية الشهرية )حامت الطائي( رمز الكرم العريب واإليثار، ، الذي مت اختياره تيمنا  ابلشخصية «حامت»ابسم اجمللة 
(، فيما حصلت كل من قيميت اإلخالص واالستئذان %14.6تلتها يف املرتبة الثانية قيمة التضحية واإليثار بنسبة )

تها عّينة ( من إمجايل القيم األخالقية اليت تضّمن%4.0على املرتبة الثامنة واألخرية، بنسبة إمجالية مل تتجاوز)
 .البحث

 القيم التاتي :  -3
(؛ تلتها يف املرتبة الثانية قيمة احلرص واالنتباه %47.7حّلت قيمة السعادة والسرور يف املرتبة األوىل بنسبة )

املرتبة الثانية عشرة واألخرية، فكانت من نصب القيم األخرى ُمتمثّلة بقيمة )التفاؤل( بنسبة  أّما(. %9.9بنسبة )
بغرس الثقة يف نفوس قرائها األطفال من خالل تدين « حامت»ضعف اهتمام جملة  فيما أظهرت النتائج(، 1.5%)

وحصوهلما على ، البحثنسب قيميت الثقة ابلنفس واالعتماد على النفس، يف سلم القيم الذاتية اليت تضمنتها عّينة 
 (.%4.1أخر مرتبتني بنسب مئوية بسيطة مل تتجاوز )

  : القيم املعرفي -4
(، حائزة بذلك على املرتبة األوىل، تلتها يف املرتبة %41.0حصلت قيمة التفكري على أعلي نسبة مبقدار )

(، يف حني جاءت قيمة املوضوعية يف املرتبة السابعة واألخرية، %11.8الثانية قيمة التحليل واالستنتاج بنسبة )
 (.%1.5بنسبة مئوية مقدارها )

 القيم الدجمني :  -5
وهو ما يتفق متاما  مع األسس اليت تقوم عليها (، %18.0اإلميان على املرتبة األوىل بنسبة )يمة حازت ق

فيما حّلت قيمة العدل الشريعة اإلسالمّية احلنيفة؛ إذ ال يصّح إسالم الّشخص وال يقبل إسالمه إن مل يكن مؤمنا ، 
املرتبة  أّما(. %15.1املرتبة الثالثة بنسبة مئوية بلغت )(، وقيمة الرفق ابحليوان يف %10.4يف املرتبة الثانية بنسبة )

السادسة واألخرية، فكانت من نصيب القيم الدينية األخرى، ُمتمثّلة بقيمة )الشورى( بنسبة إمجالية بلغت 
( وبتكرار واحد فقط، فيما ُيالحظ غياب كل من قيمة احرتام األداين وقيمة ُحسن اجلوار، عن جمموع 1.4%)

تبادلة البحثدينية اليت تضّمنتها عّينة القيم ال
ُ
، رغم أمهّية هاتني القيمتني يف بناء جُمتمع ُمتماسك، قائم على احملبة امل

 واالحرتام بني أفراده.
 القيم االقتصاهجم :  -6

فيما حّلت قيمة العمل  (،%17.1جاءت قيمة التخطيط والتنظيم يف املرتبة األوىل وبنسبة مئوية مقدارها )
(، مث قيمة احرتام العمال %17.4(، تلتها قيمة االدخار بنسبة )%15.8اج يف املرتبة الثانية بنسبة )واإلنت
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(، بينما حصدت قيمة ترشيد االستهالك املرتبة السادسة واألخرية، بنسبة مئوية مل %11.4وتقديرهم بنسبة )
 ل، أال وهي قيمة دعم اإلنتاج الوطين.اقتصادية ُمهّمة عن عّينة التحلي(، فيما لوحظ غياب قيمة %4.9تتجاوز )
 القيم السياسي  )الو ني (:  -7

(، فيما جاءت قيم االعتزاز %49.0حازت قيمة حب الوطن على املرتبة األوىل بنسبة مئوية مقدارها )
طنية( (، يف حني حّلت كل من قيمة احلرية والقيم السياسية )الو %14.4ابهلوية العربية يف املرتبة الثانية بنسبة )

( وبتكرار واحد فقط لكل %1.1األخرى ُمتمثّلة بقيمة )املشاركة السياسية( يف املرتبة السادسة واألخرية، بنسبة )
 منهما.

 القيم اجلمالي :  -1
حافظة على %15.0جاءت قيمة مُمارسة املواهب واهلواايت يف املرتبة األوىل بنسبة )

ُ
(، فيما حّلت قيمة امل

حافظة على البيئة يف املرتبة السابعة واألخرية،  (،%11.0املرتبة الثانية بنسبة )سالمة اجلسم يف 
ُ
بينما حّلت قيمة امل

 .البحث( من إمجايل القيم اجلمالية، اليت تضّمنتها عّينة %4.5بنسبة )
 

 ؟»حامت«من أعداه جمةل   البحثعي ن  القيم يف اليت تضم نت السيا  الثاين: ما مصاها املواه التحرجمرجم  
(، فيما حازت فئة حمرر اجمللة %19.1حازت فئة مصدر غري حُمدد على املرتبة األوىل بنسبة مئوية مقدارها )

املرتبة الثالثة، فكانت من نصيب فئة ُمعلن جتاري مبا نسبته  أّما(، %19.1على املرتبة الثانية بنسبة )
، وأخريا  جاءت فئة مصدر البحثنشورة يف عّينة (%(؛ ما يُعزى إىل وفرة عدد اإلعالانت التجارية امل17.4%)

 (.%0.6آخر ُمتمثّلة )مبتحف األطفال وابحثة( بنسبة مئوية مل تتجاوز )
 

يف عي ن   امل تضم ن  ا يف عرض القيماليت مت استخدامجالسيا  الثالث: ما ا شكا  وال نون التحرجمرجم  
 ؟»حامت «من أعداه جمةل  البحث

(، تلتها الفنون األدبية بنسبة %65.1املرتبة األوىل بنسبة مئوية بلغت )حصدت الفنون الصحفية 
 (.%18.8(، فيما جاءت األشكال األخرى يف املرتبة الثالثة واألخرية، وبنسبة إمجالية مقدارها )16.4%)
 :البحثفيما أييت، عرضا  تفصيليا  لألشكال والفنون التحريرية اليت مت استخدامها يف عّينة  

 ال نون الصح ي : -1
(، تاله بريد القراء يف املرتبة الثانية بنسبة %19.8جاء اإلعالن يف املرتبة األوىل بنسبة مئوية بلغت )

أّما املرتبة العاشرة واألخرية، فكانت من نصيب احلديث  (.%14.7(، مث التقرير الصحفي بنسبة )15.8%)
 (، فيما غاب الكاريكاتري عن العّينة التحليلية.%8.الصحفي، الذي حصل على نسبة حمدودة مل تتجاوز )
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 ال نون ا هبي : -2
(، فيما جاءت القصة املصورة يف املرتبة الثانية بنسبة %42.2حازت القصة على املرتبة األوىل بنسبة )

خاطبة الطفل؛ ملا للقص(، 11.1%)
ُ
ة وهي نتيجة طبيعية يف ظل أن األسلوب القصصي يُعّد من أنسب الوسائل مل

من دور ُمهم يف تنشئة األطفال، ويف تبصريهم ابلقيم األخالقية، وإكساهبم كثريا  من املعارف والعادات السلوكّية 
( من إمجايل الفنون %3.3املرتبة السادسة واألخرية، فكانت من نصيب احلكم واألمثال بنسبة ) املرغوب هبا. أّما

ستخدمة يف اجمللة.
ُ
 األدبية امل
 حرجمرجم  ا خرى:ا شكا  الت -ا3

(، فيما %18.4(، تبعتها فئة أخرى بنسبة )%48.4جاءت التسايل واأللعاب يف املرتبة األوىل بنسبة )
تقاطعة يف املرتبة السابعة واألخرية بنسبة )

ُ
 ( من إمجايل األشكال التحريرية األخرى%4.8جاءت الكلمات امل
ستخدمة يف اجمللة.

ُ
 امل

 
يف عي ن  ما اجملا  اجلغرايف التؤ غط ته املواه التحرجمرجم  امل تضم ن  لةلمعةلوماف والقيم السيا  الرابع:

 ؟»حامت«من أعداه جمةل   البحث
(، تاله اجملال اجلغرايف غري %44.6احمللي يف الرتتيب األول بنسبة مئوية مقدارها )جاء اجملال اجلغرايف 

حدد يف املرتبة الثانية بنسبة )
ُ
ني حاز اجملال اجلغرايف الدويل على املرتبة اخلامسة واألخرية بنسبة (، يف ح%41.7امل

 (.%7.6إمجالية بلغت )
 

امل تضم ن  التحرجمرجم  ما املستوى الةلغوؤ التؤ مت استخدامه يف صياغ  املواه السيا  اخلامس:
 ؟»حامت«من أعداه جمةل  البحثلةلمعةلوماف والقيم يف عي ن  

عاصرة على املرتبة األوىل بنسبة مئوية عالية، بلغت )حازت 
ُ
(، فيما حازت اللهجة %94.4الفصيحة امل

مما ُيسّهل على األطفال وهي لغة تتسم ابلوضوح وببساطة الرتاكيب؛ (، %4.1العامية على املرتبة الثانية بنسبة )
يحة الرتاثية، فقد حّلت يف املرتبة اخلامسة الفص أّمافهمها والتأثر هبا، مهما اختلفت مستوايت ذكائهم وتعليمهم. 

 (.%0.4واألخرية بنسبة مل تتجاوز )
 

 البحثعي ن  لةلقيم يف  امل تضم ن التحرجمرجم  ما صوا ال اعل اليت مت تقدميجا يف املواه السيا  الساهس: 
 ؟»حامت «من أعداه جمةل 

بال فاعل يف املرتبة الثانية بنسبة (، يف حني حّلت فئة %87.4اإلنسان يف املرتبة األوىل بنسبة )جاء 
(، فيما حّلت يف املرتبة اخلامسة واألخرية، كل من فئة صور الفاعل األخرى ُمتمثّلة بصور )وحش، 17.1%)
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وغول، ودمية، ومارد املصباح السحري، ابإلضافة إيل عدد من الشخصيات الكرتونية واخلرافية(، وفئة النبات بنسبة 
 لكل منهما، من إمجايل صور الفاعل اليت مت تقدميها يف عّينة التحليل.( %2.3إمجالية بلغت )

 
 النتائ  والتوصياف

 النتائ  أوال :
بني جمموعات القيم اليت قدمتها إىل الطفل األردين؛ إذ ترّكز اهتُمامها على غرس  »حامت«توازن جملة  مل -1

تُنّمي احلس اجلمايل والتذوق الفين لدى (، وهي القيم اليت %11.1جمموعة القيم اجلمالية بنسبة إمجالية مقدارها )
الفرد؛ فُيمارس هوايته األدبية والفنية، ويشعر ابلسعادة يف رحالته وخرباته اجلديدة، ويتمّتع ابجلمال الطبيعي والفين؛ 

بدع كما يف الشعر والرسم وغري ذلك، يف حني ضعف اهتمام اجملل
ُ
ة بتقدمي جمموعات قيمية ما يُلهمه التعبري الذايت امل

جمموعة القيم االجتماعية، وجمموعة القيم جمموعة القيم االقتصادية، و  أخرى ُمهّمة إىل الطفل األردين، مثل:
 األخالقية، وجمموعة القيم السياسية )الوطنية(، وجمموعة القيم الدينية.

أمهّيتها ابلنسبة إىل الطفل العريب عموما  و جمموعة القيم السياسية )الوطنية( وجتدر اإلشارة هنا، إىل حساسّية 
واألردين على وجه التحديد، خاصة يف ظل ما تشهده املنطقة يف الوقت الراهن، من توترات وأزمات وحروب؛ 

، مبا فيها وسائل اإلعالم، الرتكيز على غرس قيم حب من مؤسسات التنشئة يف أّي جمتمع عريباألمر الذي يتطلب 
 هلوية العربية، واحلرية، والنصر، والسالم، لدى األطفال.الوطن، واالعتزاز اب

يف تقدميها للقيم، ولكن من الالفت لالنتباه، أن اجمللة « حامت»تنّوعت املصادر اليت اعتمدت عليها جملة -2
شورة يف نشرت نسبة كبرية من موادها التحريرية دون ذكر مصدر حُمدد هلا، رغم أمهّية ذكر مصادر املواد التحريرية املن
أن اجمللة  صحافة الطفل، يف خلق عالقة وطيدة بني األطفال وصحيفتهم أو جملتهم؛ ولعل السبب يف ذلك يعود إىل

يف بداايهتا، تعمدت نشر مجيع موادها التحريرية دون اإلشارة إىل مصادر تلك املواد؛ رمبا بسبب حمدودية عدد 
ُكّتاب أو إىل إخفاء هوية   يف سنواهتا األوىل،  »حامت«ى إصدارحمرري اجمللة آنذاك، األمر الذي دفع القائمني عل

 .جتنبا  لتكرار األمساءمنشئي املواد التحريرية املنشورة على صفحاهتا 
أكثر من اهتمامها ببقية الوظائف األخرى؛   اإلعالن والتسويق،بتحقيق وظيفة  »حامت«جملة  اهتّمت -3
تضح ذلك من خالل تصّدر اإلعالم واألخبار، ووظيفة التعليم والتثقيف، ووظيفة الشرح والتفسري؛ ا كوظيفة

اليت استخدمتها اجمللة، ُمقابل ضعف اهتمامها ابخلرب، والتحقيق، واملقال، اإلعالانت لألشكال والفنون التحريرية 
وحتفيزه له من أمهّية يف تنميته خيال الطفل، كاريكاتري الصحفي، رغم ما حيمواحلديث، فضال  عن إمهاهلا لفن ال

، وقدرته على تشكيل الصور الذهنية لدى الطفل، عن املواقف واألفكار والقيم على التفكري الناقد واإلبداعي
قّدمة يف املواد الصحفية األخرى.

ُ
 امل
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(45) Antlitz, P. "Children’s  Magazine  Use  in  A  Selected  School", (unpublished master's 

thesis), Long Island University, Northern Blvd,  Brookville, New York:  U.S.A, 1990 

عالمّية املوّجهة إىل ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل أن غلبة الطابع اإلعالين على مضامني الوسائل اإل
األطفال مبا فيها اجملالت، من شأنه خلق نزعة استهالكية لدى الطفل حتّضه على الشراء واالستهالك، عوضا  عن 

 غرس العادات االستهالكية اجليدة لديه، وصرفه عن البذخ واإلسراف.
، من خالل تركيزها عيحول واقعهم االجتما على إكساب قرائها األطفال املعرفة« حامت»حرصت جملة  -4

على البيئة احمللّية األردنية يف موادها التحريرية، وابلتايل إحداث الرنني ملعاين وقيم ٌمعّينة، تعمل على تضخيم إدراك 
إغفاهلا تغطية اجملاالت العربية والدولية؛ األمر الذي أسهم وفقا  دون  ،األطفال للواقع االجتماعي الذي يعيشون فيه

حيطة هبم، الثقايف، لنظرية الغرس 
ُ
يتسمون ابلفضول  خاصة وان األطفاليف التأثري على معرفتهم وإدراكهم للعوامل امل

 وحب االستطالع واالكتشاف، ويتطلعون إىل معرفة األخبار اليت هتمهم يف جُمتمعهم والعامل من حوهلم.
بسطة والواضحة؛ مبا يؤثّر  »حامت «وفّقت جملة-5

ُ
إجيااب  على إدراك قرائها األطفال يف توظيفها للُفصحى امل

ذلك أن اختيار األلفاظ والعبارات  لألفكار واملفاهيم الواردة فيها، وتبّنيهم ملا تضّمنته من ُمثل وقيم وأخالقيات؛
عرّبة من جهة اثنية، يُعّد من أهم شروط استخدام اللغة يف ُصحف وجمالت 

ُ
السهلة والبسيطة من جهة، والدالة وامل

من أهم  تُعدّ (، اليت أظهرت أن سهولة قراءة اجمللة، 1990) 45)انتليتز(ذلك حبسب نتائج دراسة األطفال، و 
 املواصفات االجيابية جملالت األطفال.

قّدمة يف جملة-6
ُ
بتعريف الطفل بدوره جناح اجمللة ؛ مما يدل على »حامت «تصّدر اإلنسان صور الفاعل امل

واألوهام، بربط الطفل ابلواقع الذي يعيش فيه بعيدا  عن اخلرافات االجتماعي وأبدوار اآلخرين، وعلى جناحها 
 الروح اجلماعية لدى قرائها األطفال، وُمساعدهتم على التكّيف االجتماعي.إضافة إىل تنمية 

 
 التوصياف اثنيا:

 جماالت األطفاال األردنياة، الصاادر منهاا حالياا  أومان نتاائج، يوصاي الباحثاان  البحاثإلياه  ىيف ضوء ماا أفضا
ستقبل، مبا فيها 

ُ
حتمل صدورها يف امل

ُ
 الحقا ، مبا أييت: يف حال تقرر إعادة إصدارها »حامت«جملة امل
سااتهدف للمجلااة مبرحلااة حُمااددة ماان مراحاال الطفولااة، مااع ُمراعاااة حاجااات -1

ُ
واهتمامااات وجااوب حتديااد اجلمهااور امل

وميوهلاااا القرائياااة، ومااان مث تقااادمي موضاااوعات تنُاساااب هاااذه املرحلاااة مااان  ا، وُمزوهناااا اللغاااوي،هااذه املرحلاااة، وخصائصاااه
ستهدفة على غالف اجمللة.

ُ
 حيث املضمون والشكل، مع ضرورة تثبيت الفئة الُعمرية امل

قدماةضرورة العمل علاى حتقياق التاوازن يف اجملموعاات القيمياة  -2
ُ
الطفال األردين، مان خاالل االهتماام بتقادمي إىل  امل

جمموعات القيم االقتصادية، والسياسية )الوطنية(، واالجتماعية، واألخالقية، والدينية؛ مبا يعمل على تنمية شخصاية 
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 الطفل وربطه بثقافته العربية وحضارته اإلسالمية.
والتعاادد والتنااوّع وتقبّاال اآلخاار، وعلااى تقاادمي مااواد ُتسااهم يف تربيااة الطفاال األردين علااى احاارتام االخااتالف  -3

سااواة، وتعوياده علاى احارتام احلاق ابلتعباري عان الارأي، 
ُ
شااركة واحلرياة والعدالاة وامل

ُ
التسامح مع اآلخرين، واحرتام قيم امل

 وإكسابه قيم الدميقراطية.
 تاارّوجانت الاايت ترشاايد نشاار اإلعااالانت التجاريااة يف جمااالت األطفااال األردنيااة، واالقتصااار علااى نشاار اإلعااال-4

نتجات وسلع وخدمات خاصة ابلطفل، مع ضرورة االهتماام بشاكل اإلعاالن مان حياث مالئماة الصاورة أو الرسام، 
ُ
مل

 وتناسق األلوان، واالبتعاد عن اللهجة العامية.
التوّساااااع يف اساااااتخدام الفناااااون الصاااااحفية، حبياااااث تشاااااتمل علاااااى الفناااااون اإلخبارياااااة؛ كااااااخلرب، واحلاااااديث،  -5

حيط هبم.والتحقيق، و 
ُ
 احلديث، واملقال، والتقرير، واليت تُغطي أحدااث  هتم األطفال وتُثري اهتمامهم وتربطهم ابلعامل امل

التوّسااع يف اسااتخدام الفنااون األدبيااة، حبيااث تشااتمل علااى الشااعر، والسااري والاارتاجم، واحلكاام واألمثااال؛ مبااا  -6
 املتنّوعة. يعمل على إعداد الطفل ليكون قارائ  متذوقا  لألدب وفنونه

ُمراعااااة التااادقيق يف رسااام املالماااح النفساااية والسااالوكّية للشخصااايات احملورياااة يف جماااالت األطفاااال األردنياااة،  -7
شاركة يف احلياة العامة.

ُ
تحمسني للعمل وامل

ُ
 حبيث تُقّدم أمنوذجا  للطفل و)الطفلة( الناهبني النشيطني، امل
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