
 م8102   أكتوبر(    5) العدد                                   للتربية النوعيةالمجلة العربية 

 

 

501 

برنامج مقرتح لتنمية الثقافة السياحية لدى طفل ما قبل املدرسة 
 باستخدام الوسائط املتعددة فى ضوء االجتاهات العاملية احلديثة

 دادـإع

 زينب أسعد محفوظ يسرى منصور/ د
 6/41/8142تم الموافقة على النشر في                     41/9/8142تم استالم البحث في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ملخص 

ملا قبل  المدةسلة فلى  طفل بناء قائمة بمفاهيم الثقافة السياحية المناسبة لإلى  يهدف البحث

ضوء االتجاهات العالمية الحديثة، كما يهدف إلى وضل  تولوة مقحللب لبلجلاما وسلائ  

دة لحنميللة الثقافللة السللياحية لطفلل  مللا قبلل  المدةسللة فللى ضللوء االتجاهللات العالميللة محعللد

قياس فاعلية البلجلاما فلت تنميلة الثقافلة السلياحية للدل مافلا  ملا و الحديثة لحلبية الطف ،

 .قب  المدةسة

عللا االتجاهللات الحلبويللة الحديثللة فللى تلبيللة افلل  مللا قبلل  المدةسللة ويكشففا البحففث 

ميلة الثقافلة السلياحية لديلي وايدلا  دوة الوسلائ  المحعلددة فلى تنميلة وخوائوة وكيفية تن

الثقافة السياحية لدل اف  ما قب  المدةسلة ومهميحهلا وقواعلد إسلحهدامها، وتأيلا ميدلا  

عا الدةاسات السابقة والبحوث الحى مجليت فلى هل ا المجلا  وتعللع العينلة وا دوات 

 الك علللع قائمللة المفللاهيم الحللى قامللت الحللى متسللحهدمت للححقلله مللا مهللداف البحلل   وكلل

الباحثلة بععلدادها وكلل الك البلجلاما المقحلللب وخطلوات إعلداد، وتطبيقللي، وتفسليل النحللائا 

الحللى مسللفلت عللا وجللود فلللوم بلليا المجمللوعحيا جحيجللة السللحهدا  بلجللاما الوسللائ  

 .المحعددة

تلبيلة افل  ملا قبل   -ة االتجاهات العالميلة الحديثل - الثقافة السياحية: الكلمات المفتاحية 

  الوسائ  المحعددة - المدةسة

Abstract: 
       The research aims at building and designing a proposed 

multimedia program  for developing tourist culture for pre-school 

children in light of international trends in child education and as 

well as measuring the effectiveness of the program in developing 

tourist culture among pre-school children.  The research showed 

modern educational trends in pre-school child's education and his 

characteristics, how to develop his tourist culture, the role of 

multimedia in developing tourist culture among pre-school 
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children, their importance and their rules of use. The research also 

reviewed the literature conducted in this field. Moreover, it 

handled the sample and tools used to verify the objectives of the 

research. It presented a checklist of the concepts of tourist culture 

appropriate for pre-school children in the light of modern 

international trends that the researcher has prepared,  It also 

presented research  procedures of design and building of the 

proposed program , its implementation as well as interpretation of 

the results of  the effectiveness of the proposed program in 

developing  tourist culture among   pre-school children.  

 Keywords : Tourist  Culture -  Modern international trends -  

Pre-school child's education -  Multimedia.  

 :مقدمـة

يعد االهحما  بحنمية الطف  فى اآلوجة ا خيللة ملا مهلم المعلاييل الحلى يتقلاس بهلا  

ا  بحنميلة الطفل  فلت مل مجحمل  هلو تطوة المجحمعات وتقلدمها وتحدللها، إأ ما االهحمل

فللت الواقلل  اهحمللا  بمسللحقب  هلل ا المجحملل ، حيلل  ما مافللا  اليللو  هللم  للبا  ال للد وعدتللي 

وةجلا  المسلحقب  وقادتلي، واالهحمللا  بحنميلة وةعايلة ا افللا  وإعلدادهم للمسلحقب  يعحبللل 

ة ملا ضلوةة ححمية حداةية يفلضها الحقد  العلمت والحأنولوجت المعاصل، وتعد ملحل

قب  المدةسة واحدة ملا مهلم ومخطلل ملاحل  النملو ايجسلاجت، حيل  تنملو فيهلا اتجاهاتلي 

وتحطلوة فيهلا مجيلطحي، لل ا تحلل   المحيطلةالمسحقبلية، ويحعلف ما خاللها على البيئة 

المجحمعات المحقدمة على توفيل جموا  عقليا  واجحماعيلا  ووجلداجيا  سلليما  للطفل ،
 

حيل  تعلد 

ا المهللا  اللئيسلية الحللى يهطلل  لهلا المحهووللوا، وأللك بععللداد بلللاما تلبيلة الطفلل  مل

تحبنلى مبللادل
ء 

وجظليلات معنيللة بحلبيلة الطفلل  وتحوافله ملل  المحطلبلات الحلبويللة فلى  لل  

الحطوة العلمت والحأنوللوجت المعاصلل،
 
وتحلل  االتجاهلات العالميلة الحديثلة 

 
ما تحلي  

توللالي بألل  الثقافللات الحللى ي خللل بهللا للللن ء اسللحيعا  الحلللاث مللا خللال  توسللي  دائلللة ا

.مجحمعنا
 

 

ه ا وتييل بعض الدةاسات إلى
 

ما المعلفة والثقافة عمليات بنائية إبداعية يقلو  

فيهللا الطفللل  ببنللاء تلاكيلللد معلفيللة جديلللدة تلللنظم وتفسللل خبلاتلللي ملل  معطيلللات العلللالم 

الهاصللة  الهللاةجى، وعليللي يحنللامى لديللي إاللاة مللا المفللاهيم يسللاعد، علللى بنللاء المعللاجى

بهبلاتي الحى يمل بها، فألملا ملل الطفل  بهبللات جديلدة، مدل أللك إللى تعلدي  المنظوملة 

 (.48، 3002هالة بح ، )المعلفية والثقافية لديي 
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للل لك مللا الدلللوةل إعطللاء الطفلل  كلل  الفللل  الممأنللة للللحعلم واالسحأيللاف 

وكحيبلات والدةاسة والفحل  علا اليله مايقلد  للي ملا لعلد ومدوات وقول  تعليميلة 

مووةة، مو الهلوج إلى البيئة الطبيعيلة للحعللف عليهلا لألى يل ود بهبللات محعلددة فلى 

مجلللللاالت مهحلفلللللة تسلللللاعدة عللللللى الم يلللللد ملللللا اللللللحعلم والمعلفلللللة وتنملللللى ميوللللللي 

  .( (Perkins, 2004ومواهبي

إا االهحما  بحوفيل بيئة مادية غنيلة ومثيللة تلبلى حاجلات ا افلا  واهحماملاتهم 

ساعد على تنيئحهم وتنمية مواهبهم، وتوفيل مناخ جفسى تسود، مياعل الحلد وميولهم وت

وا ماا واالامئناا واالسحقاللية وحلية الحلكة، يمأا ما يساعدهم على االعحماد عللى 

الللنفو وتحملل  المسللكلية، كمللا ما إفسللاب المجللا  للحعبيللل الحللل عللا  ةائهللم ومفأللاةهم 

دفعهم للبحلل  واالسحأيللاف اللل اتى، ممللا وميللاعلهم ينمللى حللد االسللحطال  لللديهم، ويلل

 ,Ritchie)يسللاعد علللى تنميللة القللدةات النقديللة والححليليللة وايبداعيللة لللدل ا افللا  

2003, 68-82) . 

على ما تأثل وتفاع  واسلحجابة الطفل   (3002)يوسا غلا  و خلوا ويككد 

لبويلة، والحلى للهبلات الحلبوية يحطلد توفيل مفد  البلاما القائمة على مسو علمية وت

بمقحداها يمألا تحسليا مدائلي، حيل  ما البللاما الهادفلة تلكثل تلأثيلا  مهملا  عللى الطفل  

 .وتحسا وتنمى مهاةاتي، خاصة مهاةات الحفأيل

 Robe (2003) وةو ( 3002)عللللللى الحلللللوات وقلللللد اتفللللله كللللل  ملللللا 

علللى مهميللة تقللديم بلللاما هادفللة تنمللى ثقافللة ومعللاةف الطفلل ،  Davies (2004)ديفل و

وميدا  على مهميلة تحليل  ودةاسلة ا سلاليد الحلبويلة لحطلويل البللاما بملا يسلاعد عللى 

ايعداد الثقافى المناسد، والطف  يححلاج إللى خبللات ومثيللات ثقافيلة تسلحثيل اهحماماتلي 

فيقبل  عليهللا ويملاةس مللا خاللهلا مللا لديللي ملا ااقللات، حيل  مجللي علا اليلله المعللاةف 

مكلدوا عللى مهميلة . ويحعلم الأثيل مملا يحلي  بلي فلى بيئحليوالمعلومات ي يد إدةاك الطف  

البيئة فى إمداد الطف  بالمعلومات الثقافية الحى تساعد فى إكسلابي المهلاةات العقليلة وجملو 

 هويحي فى إااة الهوية الثقافية، والطف  لديي اسحعداد السحقبا  الحللاث والحعامل  معلي، 

 .لحلاثوالحلبية هى  لية الطف  السحيعا  ه ا ا

، (3002)ليللللللى كلللللل  اللللللديا قلللللد موضلللللحت جحلللللائا دةاسلللللات كللللل  ملللللا 

مهميللة وفائللدة وجللدول  Pacheco (2004)، وبيحيللأو Hancock (2003)وهللاجأوك

لمللا ( الج لافيللا والحللاةيد ومد  وقولل  الحلللاث) إدخللا  مفللاهيم مللا العلللو  ايجسللاجية 

افة إللى الفنلوا بمهحللا تححويي ما تلاث المجحمعلات المللىء بالعلادات والحقاليلد، بايضل

وأللك فلى ا جيلطة الحلى تقلد   (ةسم وموسيقى وةواية وقوة ومسلب عللائو)م أالها 

 افللا  مللا قبلل  المدةسللة، علللى ما يللحم إدخللا  هلل ، المفللاهيم  فللى  للأ  ملعللا  وخبلللات 

عملية بسيطة ومهاةات تحالء  مل  خولائ  وقلدةات هل ، الفئلة، مملا يسلاعد عللى جملو 

 .      سحأياف والحهي  والحعاوا ووةوب االجحماء لديهمحد االسحطال  واال
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 (3002)وعبد اللودود مأللو  ، (3000)عبد هللا مبو هيا م اة ك  ما وقد    

إلى ضلوةة االهحما  بحنمية الثقافة السلياحية الحاةيهيلة فلى ملحللة الطفوللة المبأللة ملا 

ث مجلدادهم وبا ملاكا خال  تدميا بلاما ةياع ا افا  مجيطة تتعللف ا افلا  بحللا

السياحية ا ثلية مما ي يد ملا إدةاكهلم للقليم الجماليلة والفنيلة والثقافيلة، وتقويلة اليلعوة 

 .باالجحماء واالعح از بالواا

ما الحثقيا السياحى لألافا  يهلدف  Snow (2004) سنوم اةت جحائا دةاسة 

علا اليله سللد القول   إلى إكسابهم الثقافة والل ة ما خلال  تعلليفهم بلالحلاث القلديم

واسللحهدا  م لللاة الفيللديو المسللج  عليهللا المنللااه السللياحية فللى مسللباجيا، بايضللافة إلللى 

 .النيلات السياحية المووةة

، وسلعد (3002)وعلد ا ميلل وم اةت جحائا العديد ما الدةاسات منهلا دةاسلة 

بل  المدةسلة على اهمية إجحاج بلاما تلتب  بالسياحة موجهة  افا  ملا ق (3002)لبيد 

تحنلاو  قول  وحأايلات علا اليهوليات الحاةيهيلة، ا بطلا ، ومعلال  العلل ، والحللى 

بللدوةها تسللاهم بيللأ  كبيللل فللى تنميللة ثقافللة الطفلل  وتنميللة ةوب االجحمللاء لديللي، وميدللا  

الحعليا بالمحاحا الحلى تثللل معلوماتلي فلى الجواجلد الحاةيهيلة والعلميلة مثل  المححلا 

لفلة، مححلا الحلاةيد الطبيعلى، المححلا الحلبلى، بايضلافة إللى المولل بأقسلامي المهح

عقد مسابقات بيا ا افا  حو  المعلومات العامة والثقافيلة وتيلجيعهم عللى البحل  علا 

 .المعلومة ما خال  المالحظة والحجليد فى حدود ايمأاجيات المحاحة

المحقدملة فقلد  واتفاقا  مل  االتجاهلات الحلبويلة الحديثلة الحلى تحبعهلا معظلم اللدو 

إلى تبنى وثيقة المعاييل القومية للياع ا افلا   ( 3004)وزاةة الحلبية والحعليم سعت 

بناء على مواصلفات جظلا  تلبلول  لام  يحميل  بلالجودة ويدل  جولد عينلي مواصلفات 

الطف  المولل وإعداد، للحياة فى المجحم  المعاصل ما خال  معلمة اللوضلة الواعيلة 

عى بيلللحى االسلللاليد الحلبويلللة لححقيللله مهلللداف وثيقلللة المعلللاييل المحهوولللة الحلللى تسللل

وسوف يحم إسحعلاع بعض المعاييل الحى تحعله بمجلا  المفلاهيم االجحماعيلة بمجاالتها، 

 :الحى يندةج تححها معنى الحاةيد القومى الملاد تنميحي عند الطف 

 :مجاالت ومعاييل المفاهيم االجحماعية

 :مجا  المواانة

 .حسا  الطف  قيم المواانة ومبادئ الديمقلاايةاك: المعياة

 :المك لات

  (. -جظم -مماكا -ا ها ) يماةس الطف  مياعل االجحماء للواا، مث..... 

  (. -القائد -الني  -العلم) يظهل مياعل ايبة تجا، ةموز الواا، مث..... 

  (. -العالقات -المظهل -الحواة -السلوك) يلاعى اآلدا  العامة، مث..... 

  (. -النظافة -الملوة -النظا ) يحب  القواجيا والقواعد، مث...... 
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  الحعلاوا -الحسام ) يلح   بالقيم االجحماعية الداعمة للحقد  والسال  االجحماعت، مث- 

 .......(. -المساواة -ايخاء -تحم  المسكلية -المبادمة

  يحعلف مهمية المها وا دواة المهحلفة فى المجحم. 

 ملأية الهاصة والملأية العامةيمي  بيا ال. 

 :مجال المفاهيم التاريخية

 .وعي الطفل بتاريخ وطنه وارتباطه باألحداث والناس: المعيار االول

 :ؤشراتمال

  ،يحعلف الطف  على بعض ا حلداث الحاةيهيلة الحلى تنملى اعحل از، بلالواا واجحملاء

 .......(.-بناء ا هلامات -تحليل سيناء) لي، مث 

 عيلد الفطلل) مهم ا عياد والمناسبات الحى يححف  بها المولليوا، مثل  يحعلف على- 

 .....(.-عيد الميالد المجيد -عيد ا   - م النسيم -عيد ا ضحى

 يحعلف على بعض العادات المولية الملتبطة با عياد والمناسبات. 

 يياةك فى االححفاالت وا عياد القومية ويقدةها. 

 الحقد المهحلفة ووض  الناس اآلا يقاةا بيا حياة ا جداد فى. 

  خوفلو) يحعلف على بعض اليهويات الحاةيهية الحى حققت إججازات للواا، مث- 

 ......(.-جما  عبد الناصل

  يلب  بيا إججازات ا  ها  ومياعل الحقديل واالححلا. 

 .وعى الطفل بتاريخ الوطن من خالل اآلثار والمعابد واألماكن: المعيار الثانى

 :راتالمؤش

  يحعللللف عللللى مهلللم المعلللالم وا ثلللاة الملتبطلللة بالحقلللد الحاةيهيلللة المهحلفلللة، مثللل (

 (.ايسالمية -القبطية -الفلعوجية

  ،يحعلللف علللى بعللض ا دوات المسللحهدمة فللى الحيللاة اليوميللة فللى العوللوة المهحلفللة

 -مدوات الحللللللللل  -مدوات ال ينللللللللة -مدوات ال ةاعللللللللة -مدوات الولللللللليد) مثلللللللل 

 .....(.المواصالت

 قللاةا بلليا بعللض الهامللات الحللى اسللحهدمها المولللل فللى البنللاء والوللناعة، مثلل ي (

 ....(.أهد -فدة -خيد -عاج -ةخا  -حجل

   يقاةا بيا بعض ا دوات القديمة وا دوات المسحهدمة حديثا. 

 يحعلف على دوة الني  فى حياة المولييا على مل العووة ويحافظ علية. 

 ،يعح  بحلاث واني ويحافظ على  ثاة. 

 :اإلحساس بمشكلة البحث
بسكا  الباحثة لبعض مافا  اللوضلة علا بعلض المعلوملات البسليطة المحعلقلة 

بحاةيد مول الفلعوجى لم يجد محد منهم، مما يد  على تدجى معلوملاتهم الحاةيهيلة علا 
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تلك الحقبة القديمة الهامة ما تاةيد مولل لعلد  وجلود مجيلطة فلى ةيلاع االافلا  تهلحم 

الحظللت الباحثللة مثنللاء تطبيقهللا لدةاسللة الماجسللحيل، والحللى كاجللت احللدل  .بهللدا الحللاةيد

خبلاتها تحعله بالحعلف على خوائ  البيئة المولية القديمة ما ا افلا  للديهم اهحملا  

للحعلللف علللى الحيللاة المولللية القديمللة، وكللاجو يطلبللوا بيللأ  مسللحمل ميللاهدة القليللة 

ئلة كثيلة حو  ما  لاهدو، ملا فنلوا قديملة، الفلعوجية، وبعد مياهدتهم لها كاا لديهم مس

ميدا  الحظت الباحثة تقليد ا افا  لما  اهدو، داخل  الحلقلة الهاصلة بالقليلة الفلعوجيلة 

 .واسحيعابهم لبعض المفاهيم الملتبطة بالحلاث والحداةة الفلعوجية

قامت الباحثة باالاال  على مناها ةياع ا افلا  وتبليا مجهلا غيلل كافيلة فلى 

لها لحنمية الوعى الثقافى والسياحى وال تيج  االطفل  عللى االهحملا  بلالحلاث الثقلافى تناو

كما قاملت الباحثلة بعمل  مسل  للبعض الدةاسلات وا دبيلات . والسياحى والمحافظة عليي

الحى تناولت الموضوعات والمناها والمفاهيم الملتبطة بالثقافة السياحية  افلا  ملا قبل  

ليلل  مللا الدةاسللات يلكلل  علللى االهحمللا  بالمنللاها والمفللاهيم المدةسللة ووجللدت ما الق

الملتبطة بالحلاث، والحاةيد اللدينى، والج لافيلا، والمفلاهيم الملتبطلة بالبيئلة، وافحقاةهلا 

 .للثقافة السياحية

(3002)ملللكتمل دوة تلبيلللة الطفللل  فلللى ايصلللالب الحدلللاةل  وقلللد موصلللى
 
 

قومية والثقافية للدل مافلا  ملا قبل  المدةسلة باالهحما  بحنمية وةوب المواانة، والهوية ال

ما خلال  بللاما تقلو  عللى مجيلطة تثللل معلوملات وخبللات الطفل  وتهلدف إللى ةفل  

مسللحول الللوعى الثقللافى السللياحى للطفلل ، وتحنللاو  موضللوعات تلللتب  بحللاةيد موللل، 

وإججلازات الفلاعنللة، وتلاةيد ا جبيللاء اللل يا عا لوا بموللل وتسللل  ا ضلواء علللى حيللاة 

 . لوكيات بعض النماأج اييجابية ما اليهويات الحاةيهيةوس

 Reggioما مدةسلة ةيجيلو إميليلا  ((New, 2000جيلو وتيليل جحلائا دةاسلة 

Emilia  بايطاليا تعلد محلد مفدل  ا ملاكا لحنيلئة الطفل  حيل  ينملو ويأبلل وهلو محلاا

لفلا بهل ، بأفد  ما مجحجحي ا جيا  القديمة ما تحلا ومبلاجى وةسلومات وجحلت، ويعلد ا

فلى اكحسلا  المهلاةات  المداةس مدا، ابيعية ما ا دوات الحعليميلة الحلى تسلاعد ا افلا 

الفنيللة والجماليللة وتحثللي علللى االبحأللاة، وهلل ، المللداةس تهللحم بععطللاء ا افللا  جلعللات 

كبيلللة وميللوقة عللا تللاةيد و ثللاة بالدهللم فللى الملاحلل  الحعليميللة المهحلفللة مللا خللال  

واللحالت إلى ا ماكا السياحية والحاةيهية، وما هنا ينيأ الطف  فى ال ياةات الميداجية 

 . بيئة جمالية مبدعة تساعد، على تنمية موهبحي وصقلها

عبللاةة ( 21)لقلد دفلل  مللا سللبه الباحثلة إلللى توللميم اسللحطال  للللمل تأللوا مللا 

فلللدا  مللا العللامليا فللى مجللاالت علللم االجحمللا  وعلللم الللنفو الحلبللول ( 32)وجللي إلللى 

ياع ا افا  ب لع الحعلف على مهمية تنميلة الثقافلة السلياحية الحاةيهيلة لطفل  ملا وة

 .قب  المدةسة
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 :النحائا عما يلى وقد مسفل تحلي 

  ملللا إجملللالى العينلللة ما الثقافلللة السلللياحية تلعلللد دوةا  إيجابيلللا  فلللى دعلللم % 40.11مكلللد

 . هوية الطف  المولل وتوعيحي بحداةتي الحى بهلت العالم

  مللا إجمللالى العينللة ما الثقافللة السللياحية تسللاعد الطفلل  علللى اسحأيللافي % 33.22مكللد

لحداةة مجداد، العليقة، كما مجها تسهم فى تيلأي  وعلى الطفل  بأهميلة الظهلوة بمظهلل 

 .الئه ومعاملة ال ائليا ا جاجد معاملة حسنة

  مللا إجمللالت العينللة ما الثقافللة السللياحية تيللأ  عقليللة الطفلل  المولللل % 44.44مكللد

وتكهلي للف  اقحواد بالد، مسحقبال  وتساعد، عللى الحفلا  عللى تللاث ا جلداد وجقللي ملا 

 .جي  الى مخل

  مللا إجمللالى العينللة ما الثقافللة السللياحية تلعللد دوةا  فللى تعميلله إحسللاس % 48.23مكللد

 .الطف  بحد الواا وا ةع

  ى تثيلل ملا إجملالى العينلة ما تلاةيد مولل الفلعلوجى مللتء بلالهبلات الحل% 33.2مكد

خيللا  الطفلل  وما الثقافللة السللياحية توسلل  مللا قاعللدة الللحعلم عنللد، وتهيلل  لللي الظلللوف 

 .المالئمة على ايبدا  والحفأيل الناقد

  مللا إجمللالى العينللة ما وعللى الطفلل  بثقافحللي وحدللاةتي تسللاعد فللى الحفللا  % 12.2مكللد

 .على هويحي فى عول العولمة

  ع ا افللا  ال تحمحلل  بوجللود قللدة مللا مللا إجمللالى العينللة ما بلللاما ةيللا% 22.6مكللد

المعلومللات السللياحية والحاةيهيللة كمللا ال يمللاةس الطفلل  فللى اللوضللة بعللض ا جيللطة 

 . المحعلقة بالثقافة السياحية

 :مشكلة البحث

إفحقاة بلاما ملحلة ةيلاع " على ماسبه تححدد ميألة البح  الحالت فت بناء 

طفلل  مفللاهيم الثقافللة السللياحية الملتبطللة ا افللا  لتهحمللا  بحدللميا االجيللطة الموجهللة لل

 ." بالحاةيد واآلثاة المولية، والحى تعمه الهوية وتنمى الثقافة السياحية للطف 

 :وللبح  عا ح  له ، الميألة تتطلب الحساؤالت الحالية   

 ما مفاهيم الثقافة السياحية المناسبة لطف  ما قب  المدةسة؟ .2

محعددة لحنمية الثقافة السياحية لدل افل  ملا قبل  ما الحووة المقحلب لبلجاما وسائ   .3

 المدةسة فى ضوء االتجاهات العالمية الحديثة؟

مللا فاعليللة بلجللاما الوسللائ  المحعللددة فللت تنميللة الثقافللة السللياحية لللدل افلل  مللا قبلل   .2

 المدةسة؟

 :أهداف البحث

 .تنمية الثقافة السياحية لدل اف  ما قب  المدةسة .2

ائ  لطف  ما قب  المدةسة لحنمية الثقافة السياحية فى ضلوء إعداد بلجاما محعدد الوس .3

 .االتجاهات العالمية لحلبيحي
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قيللاس فاعليللة بلجللاما الوسللائ  المحعللددة فللت تنميللة الثقافللة السللياحية لطفلل  مللا قبلل   .2

 .المدةسة

 :أهميـة البحث

 : ما المأمو  ما يفيد ه ا البح  فت     

الثقافللة السللياحية داخلل  البلللاما الموجهللة تقللديم بلجللاما محعللدد الوسللائ  يهللحم بللدما  .2

 .  للياع ا افا 

 .تنمية  عوة الطف  باالجحماء واالعح از بحداةتي .3

االسحفادة ما المعلومات واالجيطة الحى تدمنها البلجاما فى تنمية اللوعى السلياحى  .2

 .والثقافة السياحية لدل اافا  ما قب  المدةسة

سة يحناو  بعض المفلاهيم الثقافيلة الملتبطلة إعداد إخحباة مووة لطف  ما قب  المدة .8

 . بالسياحة الحاةيهية الفلعوجية

 :عينة البحث

 :يقحول البح  على

  عينة ما مافا  اللياع فى إحدل مداةس الحعليم ا ساسى بمحافظة الجي ة. 

 :حدود البحث

  ( العوللل الفلعللوجى)مفللاهيم الثقافللة السللياحة الملتبطللة بالحللاةيد المولللل القللديم

 .محدمنة بالقائمةوال

 :منهج البحث

 .تسحهد  الباحثة المنها الوصفى والمنها  بي الحجليبى

 :أدوات البحث

قائمللة بالمفللاهيم والمعلومللات الملتبطللة بالثقافللة السللياحة الحاةيهيللة الفلعوجيللة الحللى  .2

 . تناسد مافا  ما قب  المدةسة ما إعداد الباحثة

المفللاهيم الثقافيلة الملتبطللة بالسللياحة اخحبلاة موللوة لطفل  مللا قبلل  المدةسلة يحنللاو   .3

 .الحاةيهية الفلعوجية ما إعداد الباحثة

 .بلجاما لحنمية الثقافة السياحية لطف  ما قب  المدةسة باسحهدا  الوسائ  المحعددة .2

  :إجراءات البحث

إعللداد قائمللة بمفللاهيم الثقافللة السللياحة الحاةيهيللة الفلعوجيللة الحللى يفدلل  ما تحللوافل : موال  

 :  ما قب  المدةسة فى ضوء االتجاهات العالمية الحديثة وألك ما خال  افا

 .اياال  على االدبيات والدةاسات السابقة الحى تناولت الثقافية السياحية .2

االاال  على مناها ةياع االافلا  للوقلوف عللى ملا تححويلي ملا مفلاهيم ملتبطلة  .3

 .بالثقافة السياحية الحاةيهية
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فيللة السللياحية الحاةيهيلة الفلعوجيللة فللى صللوةتها المبدئيللة، وضل  قائمللة بمفللاهيم الثقا .2

على ما يحم علضها بعد ألك على مجموعة ما المحأمليا المحهووليا فلى مجلا  

 . تلبية اف  ما قب  المدةسة البداء اللمل فى مدل مناسبحها  افا  ما قب  المدةسة

 .   اجلاء الحعديالت لحوب  القائمة فى صوةتها النهائية .8

 إعداد برنامج الوسائط المتعددة وفق أحد نماذج التصميم التعليمى ثانيا  

 .تحديد محد جماأج الحوميم الحعليمى الحى سيحم اتباعها فى البح   .2

 .االاال  على االتجاهات العالمية الحديثة فى تقديم البلاما  افا  ما قب  المدةسة .3

 .تحديد ا هداف الحعليمية للبلجاما المقحلب .2

 .العلمى للبلجاما المقحلب وض  المححول .8

 .توميم البلجاما باسحهدا  بلاما الوسائ  المحعددة .6

إعلداد إخحبللاة موللوة يحنللاو  بعللض المفللاهيم الثقافيللة الملتبطللة بالسللياحة الحاةيهيللة  .2

 . الفلعوجية

عللللع البلجلللاما المقحللللب فلللى صلللوةتي النهائيلللة عللللى مجموعلللة ملللا المحأمللليا  .1

  . المحهوويا للحأم على مدل صالحيحي

 خطوات إجراء الدراسة التجريبية: ثالثا  
 .اخحياة عينة البح  .2

 .تطبيه االخحباة المووة ال ل يحناو  الثقافة السياحة الحاةيهية قبليا  على عينة البح  .3

 .تطبيه البلجاما المقحلب على المجموعة الحجليبية .2

علللى عينللة تطبيلله االخحبللاة الموللوة اللل ل يحنللاو  الثقافللة السللياحة الحاةيهيللة بعللديا   .8

 .البح 

 .تحلي  النحائا باسحهدا  ا ساليد ايحوائية المناسبة .6

 .تقديم المقحلحات والحوصيات .2

 :مصطلحات البحث

 Program: برنامج

مجموعلة ملا ا جيلطة وا لعلا  " على مجلي (38، 3002) سعدية بهادةتعلفي 

لميللفة الحلى والمماةسات العملية الحى يقو  بها الطف  تحت إ لاف وتوجيي ما جاجلد ا

تعم  على ت ويد، بالهبلات والمعلومات والمفلاهيم وايتجاهلات الحلى ملا  لأجها تدةيبلي 

 "على مساليد الحفأيل السليم وح  الميأالت والحى تلغبي فى البح  واالسحأياف

مجموعة ما ا جيلطة باسلحهدا  الوسلائ  المحعلددة "بأجي تعلفي الباحثة إجلائيا  

، والمعلوملات الثقافيلة والمولممة لفحللة لهبللات، والمهلاةاتالحى تأسد الطفل  بعلض ا

زمنيللة محللددة ولهللا مهللداف سلللوكية يللحم تحقيقهللا مللا خللال  إتبللا  مسلللو  سلله  وميللوم 

يناسد مسحول اف  ما قب  المدةسة ومحدةجة ما السه  إلى الوعد، وما البسي  إللى 

 ".الملكد، وما العا  إلى الها ، وما الأ  إلى الج ء
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 :Tourism Cultureة السياحية الثقاف

لحعليللا الثقافللة السللياحية تعليفللا دقيقللا ينب للى موال الحعلللع لحعليفللات الثقافللة 

 بوجي عا 

جميل  " ما الثقافلة هلى( 3008)المنظمة العلبية للحلبية والثقافلة والعللو   تلل

السلمات المميلل ة لألملة مللا ماديللة وةوحيلة وفأليللة وفنيللة ووجداجيلة، وتيللم  المعللاةف 

القلليم وااللح امللات الهلقيللة المسللحقلة فيهللا، والائلله الحفأيللل وايبللدا  الفنللى والجمللاعى و

كما تيم  تطلعلات . والمعلفى والحقنى، وسب  السلوك والولف والحعبيل، والز الحياة

ايجساا للمث  العليا، ومحاوالتي إعادة النظل فى منج اتلي، والبحل  اللدائم علا ملدلوالت 

 ".ومسحقبليجديدة لحياتي وقيمي 

جظلا  "بأجهلا ( 232-32، 3008)موطفى عبد السمي  الثقافلة  فى حيا يعلف 

محأاملل  مللا السلللوك المأحسللد اللل ل يحوللا بللي مفلللاد المجحملل  الواحللد ملل  ا خلل  فللى 

االعحبللاة ما ثقافللة المجحملل  الواحللد قللد تهحلللا مللا فحلللة إلللى مخلللل جحيجللة الظلللوف 

للى ما يعلدلوا ملا مفألاةهم، ومعحقلداتهم، ووسلائ  الطاةئة، والحى كثيلا  ما تلدف  النلاس إ

"معييحهم، ومساليد حياتهم، ومجوا  المعلفة لديهم، وجظامهم السياسى وايقحوادل
 
 

هلللى المعلللاةف "فيعلفوجهلللا ( 3001،33)محملللد عبلللد الللللازم واخللللوا  مملللا

."والعلو  واالدا  والفنوا يحعلمها الناس ويحثقفوا بها
 
 

بقدة ما المعلوملات  إمداد الطف "لثقافة السياحية بأجها وتعلف الباحثة إجلائيا ا

والمفللاهيم الملابللة بللبعض ا مللاكا السللياحية الحاةيهيللة والحللى تعأللو حدللاةة وانللي 

خاصللة الحدللاةة الفلعوجيللة ممللا يجعلللي يسلللك سلللوكا ة لليدا جحللو الحعاملل  ملل  االمللاكا 

 .ح اة بالوااالسياحية االحاةيهية والسياب، وينمى لديي قيم االجحماء واالع

 Multimedia: الوسائط المتعددة

البللللاما الأمبيوتليلللة الحلللى تجمللل  بللليا "مجهلللا  Collin(2000)كلللولا يعلفهلللا 

النوللو  المأحوبللة واللسللومات الهطيللة والوللوت والموسلليقى وبعللض الوللوة الثابحللة 

والمححلكللة، والفيللديو، والحللى تو للا جميعهللا داخلل  الحطبيلله لحقللديم المححللول بوللوةة 

 ".ومحفاعلة ما خال  الأمبيوتل محأاملة

 لأ  ملا " بأجهلا Mark & Cindy(2001)  ملاةك وسليندلويعلفها ك  ما 

تحلت تحألم ( جل  وصلوت وفيلديو وحلكلة)م أا  االتوا  تجم  بيا مهحلا الوسائ  

 ".الأمبيوتل

(3002)محمللد الحيلللة ويلللل 
 

تلللك المللواد الحعليميللة "ما الوسللائ  المحعللددة هللى 

 ".، وبلمجحها بواسطة الأمبيوتل ما مج  تعلمهاالحى يحم إعدادها

تعنلللى اللسلللو  "عللللى ما الوسلللائ  المحعلللددة ( 3002)حسلللا زيحلللوا  ويككلللد

المححلكلللة، والحسللللجيالت وا صللللوات، والولللوة الفوتوغلافيللللة، والوللللوة الحهيليللللة، 
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واللسو  الثالثية ا بعاد ومقلاا  ملا صلوة الفيلديو السلاكنة والمححلكلة، بايضلافة إللى 

تحأام  معلا ، ويلححأم فيهلا علا اليله الأمبيلوتل بدةجلة تمألا الملحعلم ملا تنلاو   الن 

  ".  المعلومات والحفاع  معها

(3003)عبد هللا با الع ي  الموسى ويعلفها 
 

مجموعة ما الوسلائ  الحلى "بأجها

تيحم  عللى الولوةة الثابحلة والمححلكلة والولوت واللن  وتعمل  جميعهلا تحلت تحألم 

 ".وقت واحد الحاسد ا لى فى

بأجهللا مللواد تعليميللة يمأللا ( "3008)موللطفى عبللد السللمي  و خلللوا ويلللل 

اسحهدامها فلى  لأ  منظوملة محأامللة تعمل  مل  بعدلها بلبعض لححقيله مهلداف العمليلة 

 سوف تحبنى الباحثة ه ا الحعليا". الحعليمية لبلجاما تعليمى

د  مكثللل مللا جظللا  تفللاعلى يسللحه"بأجهللا  Barfield (2004)باةفلللد ويعلفهللا 

 ".وسي  بطليقة تأاملية والوسائ  المسحهدمة هى وسائ  مه جة وثلية

 بللاما"مجهاعباةة عا   Provenzo et al. (2005) بلوفن و ومخلواويلل 

والووة، والفيلديو وتسلحهد   تححول على مدخالت تعليمية تجم  بيا الووت والحلكة،

للى سللعة فائقلة فلى اللحعلم، وبالحلالى بواسطة الأمبيوتل فى المحي  المناسد مما تلكدل إ

 ".توب  تأنولوجيا الحعليم أات جدول

 نمية الثقافة السياحية لطفل ما قبل المدرسة باستخدام الوسائط المتعددةت

مفهو  الثقافة السياحية لطف  ما قب  المدةسة فى ضوء االتجاهات : المحوة ا و 

 الحديثة

حل  الحلى يملل بهلا الطفل ، حيل  مجهلا تعد ملحلة ما قب  المدةسة ملا مهلم الملا

مخود ملاح  تلبيحي ويسه  فيها توجيهي وإة اد،، وتهيلىء للي فلل  النملو المحأامل  

لاللححام بالمدةسة االبحدائية، ويأحسد فيها خبلات ومهاةات واتجاهات وسللوكيات ملا 

ا خال  البلاما وا جيطة الموجي للي ا ملل الل ل يبللز خطلوةة هل ، الملحللة فلى تألوي

 هويحي، وتلبيحي من  البداية اسحثماةا  للمسحقب  واالةتقاء بعقلي وجسمي ووجداجي بيلأ  

محللوازا ومحأاملل ، حيلل  يمللل المجحملل  بح يلللات لهللا  ثللاة إيجابيللة مللا تقللد  وازدهللاة 

للحداةة ايجساجية، و ثاة سلبية تحمث  فى  سيطلة الحأنولوجيلا عللى الثقافلة والحدلاةة، 

نهللا مللا تفأللك مسلللل، وزيللادة فللى معللدالت الجليمللة والحطلللف ومللا يمأللا ما ينللحا ع

والعنا وايةها ، ل ا فبنلاء وتيلأي   هولية سلوية محوازجلة تجمل  بليا االسلحفادة ملا 

الحقد  بجاجلد الحفلا  عللى القليم ا صليلة والحللاث الحدلاةل العليله والسللوك الل ليد 

كلهلا تنوللهل فللى بوتقللة واحللدة فللى إاللاة مجيللطة وبلللاما ثقافيللة
  
، 3006محمللد سللال ، )

 (.33، 3006؛ جمي  عبد الحميد، 32-33

تعحبل ملحلة ما قب  المدةسة ما مهم ملاحل  النملو ومكثلهلا إسلهاما فلى حيلاة  

الطفلل ، فهللى ملحلللة تأللويا  هولليحي فللى مهحلللا مظللاهل النمللو، حيلل  يللحم فيهللا جمللو، 

والمفلاهيم والقليم الجسمى والمعلفى واالجفعالى واالجحماعى، وتكثل فى تأويا الهبللات 
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وهنلاك اعحقلاد الهلقية واالجحماعية واالتجاهات بحي  تحفه م  فلسفة المجحم  ومعحقداتي، 

وتنميلة المهلاةات  ،خاا  يلل ما الحلكي  فى فحلة ةياع ا افا  يأوا على االهحما  باللعلد

طفلل  تلللل ما الل ويللة والقللدةات البدجيللة لللدل ا افللا ، إال ما االتجاهللات الحديثللة فللى تلبيللة ال

وتحأاملل  ملل  كلل   الوقللت جفسللييسلليل ألللك جنبللا  إلللى جنللد ملل  الحنميللة الفأليللة الحللى تحللدث فللى 

وقد مكدت معظم الدةاسات الحلبوية الحديثة فلى مجلا  تلبيلة الطفل  مجاالت تنمية الطف ، 

توللميم بلللاما تلبويللة تلل ود ا افللا  بهبلللات تحناسللد وخوائوللهم علللى ضلللوةة 

  . (Ackerman, 2005)ل وية والحلكيةوقدةاتهم العقلية وال

  جللالفلو (3002)يوسللا غلللا  و خلللوا وفللى هلل ا االتجللا، يحفلله كلل  مللا 

على ما تأثل وتفاع  واسحجابة الطفل  للهبللات  Gallagher, et al. (2004)ومخلوا 

الحلبويلللة تحطللللد تلللوفيل مفدللل  البللللاما القائملللة عللللى مسلللو علميلللة وتلبويلللة، والحلللى 

ا مدائلي، حيل  ما البللاما الهادفلة تلكثل تلأثيلا  مهملا  عللى الطفل  بمقحداها يمألا تحسلي

 .وتحسا وتنمى مهاةاتي، وبهاصة مهاةات الحفأيل

وتيلجلل، Hirsh (2000) هيلل وتككد دةاسـات ك  ملا 
 

Turner (2000) ،

مالئملة تملد  على ضلوةة اهحما  الحلبوييا بملحلة ةيلاع ا افلا  وتهولي  منلاها

بة ومحنوعة تححول على ملعا  البنلاء والحلكيلد واللعلد اللدةامى، ا افا  بأجيطة مناس

بايضللافة إلللى المعللاةف والثقافللات المحنوعللة، حيلل  تسللاعد هلل ، ا جيللطة علللى تنميللة 

الجواجد العقلية والثقافية، ويقحلب الباحثوا ما تححول المناها عللى ميللوعات ييلحلك 

ليلد واسحأيلاف واسلحنباا البيئلة فيها ا افا  ما خال  مجموعات ص يلة ليقوموا بحج

 .ما حولهم، وألك بهدف تنمية وإثلاء الجواجد المعلفية والثقافية لديهم

وا افللا  هللم القاعللدة ا ساسللية الحللى يحوقلل  لهللا ما تنللحا وما تبحأللل يومللا، وما 

تأوا عنوللا  جافعلا  لللواا، قلادةة عللى الحأيلا مل  المح يللات المسلحقبلية واللححأم فلى 

  .(Illinois  State Board of Education, 2006)تيأيليالمسحقب  و

وقللد دلللت كثيللل مللا جحللائا الدةاسللات القائمللة علللى البحلل  ما افلل  اللوضللة 

بمقاةجحي بأافا  مكبل مني سنا، هو على دةجة كبيلة ما الحقب  والميل  للبحل  والمعلفلة 

يللل ويسللم  وما واكحسلا  الثقافلة، ا ملل الل ل ملا  لأجي ما يجعل  الطفل  مسلحعدا   ا 

(Hannust & Kikas, 2006) .يح وم وييعل بأ ياء جديدة كلما ممأا توفيلها لي
  

 

علللى ما الطفلل  يحللاو  بفدللولي  (31-32، 3000) عبللد اللللازممحمففد ويككللد 

وحد اسلحطالعي الحعللف عللى البيئلة، لل ا يمألا اسلح ال  هل ا الميل  فلت توجيلي سللوكي 

عللى دقلة المالحظلة والمحابعلة واالسلحنحاج، وعللى ححى توب  لديي القلدةة فلى المسلحقب  

المهحملليا بالحلبيللة توجيللي جيللاا الطفلل  وفلله مللا يلوجللي مللا ميلل  لديللي، فهلل ا يظهللل مللدل 

اسحعداد الطف  لللحعلم، ويقولد هنلا باالسلحعداد ما يول  الطفل  إللى مسلحول القلدةة عللى 
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ل،، ومللا خللال  الللحعلم، وألللك يححقلله بحللوفيل الهبللـلات المناسللبة لدةجللة جدللجي وتفأيلل

 .معالجحي اليدوية الحى ينعأو مثلها فى المسحقب  على إتقاا ا عما 

عللى مهميلة ما يألوا ا افلا  Mester   (2008)ميسلحل مكدت دةاسة ك  ملا

مياةكيا جا طيا فت بناء بيئة تعلمهم مث  المياةكة فت ا جيطة المهحلفة ححى ال يلكثل 

 .لي إليهم ما معاةف ومهاةات وقيمألك على اسحيعا  ما يحاو  المعلموا جق

ما الطفلل  يمحللاز بالحعبيليللة وهللى صللفة يولللد الطفلل  ملل ودا  بهللا  تــللـلل الباحثللة

وهلللى قابللللة للنملللو ملللا خلللال  الحلللدةيد، كملللا مجهلللا تمحلللاز بالحلقائيلللة واالجفحلللاب والحلللدفه 

مل   والحيوية، وما هنا يأوا على المهحمليا بحنميلة ثقافلة الطفل  تهيئلة المنلاخ المناسلد،

العم  على الح لد على العوام  الحى تلكدل إللى إهلداة، وإعاقلة جملو،، ملا خلال  تنيلئة 

 .خاصة تعم  على تأويا عق  سليم

 :خوائ  جمو اف  ما قب  المدةسة كمقو  لحنمية الثقافة السياحية

تعحبل ملحلة ما قب  المدةسة الفحللة الحأوينيلة الحاسلمة فلى حيلاة ايجسلاا، وأللك 

ة الحى يحم فيها وض  الب وة ا ولى لليهوية، والحى تحبللوة وتظهلل مالمحهلا  جها الفحل

فى مسحقب  حياة الطف ، وتعحبل دةاسة مظاهل وخوائ  جملو الطفل  هلى جقطلة البدايلة 

فى الحعام  مل  افل  هل ، الملحللة، حيل  تسلاعد فلى تحديلد واخحيلاة الهبللات الحلبويلة 

 .يم الهبلات للطف المناسبة وملاعاة ا سو النفسية فى تقد

وسوف يحم فيما يلى اسحعلاع مهم خوائ  جمو ه ، الملحلة بعيجاز ما  

 .جمي  جواجبها الجسمية والعقلية والل وية واالجفعالية واالجحماعية

 :النمو الجسمى والحلكى

مهم ما يمي  الطف  فى ه ، الملحلة زيادة حجمي محمثلة فى جمو اللمس 

ل إلى ازدياد النمو الحلكى وخاصة الحى يسحهد  فيها وا الاف والطو ، ال ل يكد

العدالت الأبيلة مث  الجلل والحسله والقف  وزيادة السلعة عند الميى، وم  ت ايد 

الدقيقة، ل لك يمأا اهحما  الطف  با عما  والمهاةات اليدوية الدقيقة تنمو العدالت 

لم وفل  الحلويا، وميدا تدةيد الطف  فى ه ، الملحلة على كيفية مسك المق  والق

اليقة لوه الوةم، وتعحبل ه ، الملحلة ما الملاح  الهامة يكسا  الطف  مفاهيم 

المساحة واالتجا،، وتحأوا لديي المهاةات الالزمة لفهم المأاا ما خال  مجيطة توميم 

الطلقات وقط  ال وايا وتلكيد قط  المأعبات وةكو  الدةاجة، جظلا  لما يحوا بي 

ا ملوجة، ول لك يحعلم بسهولة ويسل، ويمأني ما يندما فى مجيطة هادفة مث  جسمي م

اللسم والحلويا حي  تنمية الحناسه بيا اليد والعيا وق  ا  ياء وعم  م أا  ما 

الولوا ، واللعد بالهلز ومدوات البناء والهي ، واسحهدا  المأعبات الو يلة فى 

يعم  على إجماء العدالت وتقويحها، وعندما بناء ا  ياء، فحدةيد العدالت با جيطة 

توق  العدالت توق  مهاةات الطف  الحلكية، ويكثل النمو الجسمى والحلكى للطف  

على النمو المعلفى واالجحماعت تأثيلا  غيل مبا ل، وألك عا اليه الحأثيل على تنو  
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مث  الححأم فى  الهبلات الحى يمأا ما يأحسبها الطف  ما خال  بلاما الوسائ  المحعددة

 ,Elizabeth.)الفاةة وتحليأها والد   على لوحة المفاتي  واسحهدامها فى الحلويا

 (24، 3006، ع ة خلي ، 30-3006،23، بثينة حسنيا عماةة،  51-60 ,2004

 :النمو االنفعالى
يطللله علمللاء الللنفو علللى هلل ، الملحلللة ملحلللة الطفولللة الوللافية مو مزمللة النمللو 

تمحاز بي ه ، الملحلة ما الناحية االجفعالية هى مجها  ديدة ومبلال  فيهلا،  ا ولى، ومهم ما

غدللد  للديد، حللد  للديد، كلاهيللة  للديدة، خللوف : ومجهللا م للد النللواحى تللأثلا  بالحنللاقض

 ديد، غيلة  ديدة، وتحمي  ك لك بالح ب   السللي  بليا حلاالت ملا االجيللاب واالبحهلاج 

لطفل  االتل اا والثبلات فلى هل ، الملحللة، فعجلي وححلى يحقله ا. إلى االجقبلاع واالكحئلا 

يححللاج إلللى إ للبا  حاجاتللي النفسللية مثلل  اليللعوة بللا ما واالامئنللاا فللى  لل  مسلللة مو 

مكسسة تلبوية تحميي ما هل ا الحنلاقض فلى اليلعوة وا حاسليو وتعل ز محاوالتلي إللى 

ا ملا خلال  إثبات أاتي وبناء مفهو  ايجابت عنها وإ با  حاجاتلي إللى االسحأيلاف ويمأل

الحعللللاوا وحللللد : بلللللاما الوسللللائ  المحعللللددة إكسللللا  الطفلللل  بعللللض الهبلللللات مثلللل 

 (32-36، 3002، محمد الهوالدة، 16، 3006هدل النا ا، .)االسحطال 

 :النمو االجتماعي

يحميلل  الطفلل  فللى هلل ، الملحلللة بحبللي لالسللحطال ، إلللى جاجللد قدةتللي علللى الحقليللد 

يلادة الحأيلا االجحملاعى، ويحلأثل النملو االجحملاعت والمحاكاة الحى تعحبلل وسليلة هاملة ل 

للطف  فى ه ، الملحلة بدةجة تحقيه حاجاتي إلى ا ملا، والحقبل ، والحقلديل االجحملاعت، 

وحاجاتي المسحملة لحأكيد ال ات، ل لك عندما ييحلك الطف  فلى عمل  جملاعى مل  مقلاجلي 

قلا  بهلا ا افلا  اآلخللوا، ال بد ما علع العم  ال ل قا  بي الطف  مل  ا عملا  الحلى 

فعا ه ا ييعل الطف  بم يد ما اللضا والفهل وتأكيد أاتلي، ولل لك عللى المعللم ما يحأكلد 

ملا عللع معملا  ا افلا  جمليعهم، وما يحلي  لأل  افل  فلصلة اليلعوة بلأا للي قيمللة 

كبيلة، وما ثم يوب  الطف  قادةا  على مقاةجة وإثللاء مفألاة، الهاصلة ملا خلال  ةؤيلة 

  اآلخليا، ويعحبل اللعد بأ أالي المهحلفة هو وسيلة اف  ه ، الملحلة وما خلال  معما

بلللاما الوسللائ  المحعللددة يأحيللا أاتللي وييللب  اححياجاتللي وميولللي وةغباتللي، ويأحسللد 

 .Barbara N, 2000, 59-60, C.)سلللوكيات إيجابيللة تجللا، بيئحللي وجفسللي وةفاقللي

Denise, 2001) 

 :النمو العقلى

ما  Bloomالعقلى مهم جاجد ما جواجد جمو الطف ، حي  مكد بلو  ويمث  النمو 

ما % 20ما النمو العقلى للطف  يحم فيما بيا الميالد والعا  اللاب  ما عمل،، % 60

ما النمو العقلى % 10النمو يحم فيما بيا العا  الهامو ما حياتي، مل ما يقل  ما 

ألة، ك لك يأوا اللحاء المهى فى غاية للطف  يحم بووةة جهائية خال  فحلة الطفولة المب
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الحساسية خال  فحلة ما قب  المدةسة، وه ا يجع  ما السه  ته يا المعلومات 

والهبلات وةموز ا  ياء السحهدامها فى اكحسا  الهبلات فى المسحقب  وتفسيلها 

نى والحعام  معها، ويحمي  النمو العقلى فى ه ، الملحلة بالحفأيل ايدةاكى مو الحهمي

حي  تبدم المعاجى فى تلتيد جفسها وعالقحها ببعدها البعض، مث  الح كل والقدةة على 

الحووة والحهي  وتنمو خاللها بالحدةيا الووة المعلفية الداخلية للطف  عا العالم 

الهاةجى وقواجيني وعالقاتي،  وما مظاهل النمو العقلى جموا  فى الحو، والل ة 

أيل، على ايلها  والحهي  ويحملك  تفأيل، حو  أاتي، لي والحفأيل، حي  يعحمد فى تف

القدةة على الحعلف على ا  أا  وا لواا ويأحسد مهاةات الحونيا والحلتيد 

والحلقيم، وباسحهدا  بلاما الوسائ  المحعددة المناسبة تفيد فى تنمية المهاةات 

هيم ، فJulie, 2004,181-189, Beth Casey, 2004 167-172).المعلفية

(32، 3002، سعدية بهادة، 22-22، 3006موطفى، 
 

 :النمو الحسى
إا تفأيل الطف  فى بداية حياتي مبنى على خبلتي الحسية اليهوية الحلى يملل بهلا 

إللى ضللوةة تهيئلة وتلوفيل البيئلة الحلى تسلاعد عللى  Piagetفى بيئحي، وقلد دعلا بياجيلي 

ى، وقلد جاللت مهميلة تلبيلة الحلواس تنمية ايدةاك الحسلى الل ل يسلاعد عللى النملو العقلل

العقلى للطف  اهحمـا  بعض الفالسفـة حيلـ  م لـاة كل  ومثل الهبلات الحسية على النمـو 

إللى ما Maria Mantessori ، وماةيلا منحسلوةل J. Pestalozzما جى بسحالوجـ ل 

 عقـ  الطف  ينمو ما خال  تعلملي الل اتى وعلا اليله الحجلاة  والنلواحى العمليلة الحلى

تعم  على تطويل العقل  وتحسليا قدةاتلي، وتحلل  المعلفلة إللى عناصللها ا وليلة ححلى 

جللوا ومكللد تجحلل   اهحمللا  الطفلل ، ويللحم هلل ا عللا اليلله المالحظللة والحللأثيل الحسللى، 

علللى مهميللة اسللحهدا  الحللواس فللى اكحسللا  المعلفللة  John Comenius كومنيللوس

طف  فى بداية حياتي مبنى على خبلتي وبهاصة فى ملحلة الطفولة المبألة، وإا تفأيل ال

إللى ضللوةة تهيئلة  Piagetالحسية اليهوية الحى يمل بهلا فلى بيئحلي، وقلد دعلا بياجيلي 

وتوفيل البيئة الحى تساعد على تنمية ايدةاك الحسى ال ل يساعد على النمو العقللى، كملا 

ى اليقلة تسلحند إللى المهحلفلة، وهل موض  الأيفية الحى ينب ى ما يحعلم بها ا افا  العلو 

اسللحهدا  الحللواس والمالحظللة والحجليللد ثللم االسللحنحاج، وجولل  ما يأللوا الحعللليم عللا 

اليه العم ، وموض  كومينوس ما العلو  الحى يبدم إلما  الطفل  بهلا ابحلداء ملا سلنوات 

حياتي المبألة وألك فى صوةة خبلات حسية بسيطة تسهم فى اكحسا  مفاهيم معمه فلى 

الفي ياء، علم البوليات، مبادئ علم الفللك، مبلادئ عللم الج لافيلا، : ة هىالملاح  الحالي

علللم الحللاةيد، علللم الحسللا ، مبللادئ الهندسللة، مبللادئ علللم االسللحاتيأا، علللم الميأاجيأللا، 

 ,Cory Cooper, 2007.)ويمألا تقلديم هل ، الهبللات علا اليله الوسلائ  المحعلددة

 (68-60، 3000،  ب  بدةاا، ,275
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 :وىالنمو اللغ

تعحبل ملحلة ةياع ا افلا  ملا مهلم ملاحل  النملو الل لول للطفل ، ويلجل  سلبد       

ألك إلى جدا معدلاء الألال ، وزيلادة المفللدات بحبلاد  ا حاديل  مل  الأبلاة، ووصلا 

الوللوة وايجابللة عللا ا سللئلة وتأللويا جملل  كاملللة، يمللل النمللو الل للول للطفلل  فللى هلل ، 

لطف  ملا اكحسلا  عديلد ملا المفلاهيم الجديلدة الحلى الملحلة بأقوى سلعة حي  يحمأا ا

تثلللل محوللولي اللفظللى، وتلعللد البلللاما الموجهللة لللي فللى هلل ، الملحلللة دوةا  هامللا  فللى 

تنميللة المهللاةات الل ويللة لديللي والحللى بللدوةها تجعلللة قللادةا  علللى فهللم معللاجى القولل  

 Piagetجيلي ، بيا  Vegotskyك لك مكد كل  ملا فيجوتسلأىوالحأايات الحى تلول لي، 

ما الل ة وسيلي لحجسيد الفأل وجقلي وتداولي، لأنها قد تأم  واليأحم  الفأل، فالفأل يسلبه 

الل للي وقللد يحللأخل، لأللا ا داء الل للول اليعطللى بالدلللوةة صللوةة كاملللة عللا ابيعللة 

وححلى تألوا الل لي مداة تواصل  مل  الطفل ، وتعمل  عللى تنميلة إمأاجاتلي العقليلي  الحفأيل،

ي، فملا المهلم ما تسلحهد  ل لة تناسلد الطفل  وتناسلد إمأاجلات جملو، الجسلمى واالبحأاةي

والنفسى واالجحملاعى، وأللك ححلى يمألا ما تسلهم فلى جملو، العقللى وجملو مجملاا تفأيلل، 

المهحلفي، فالطف  يعبل عا مفأاة، ويسحقب  مفأاة ا خليا عا اليه الل لي، ولل لك فهلى 

، 233، 3000، جادية  لليا، Neil Rcarlson, 2004, 388.)تسهم فى تنمية تفأيل،

 ( 222-223ةيحا مهلج، 

تعحبل ملحلة الطفوللة العولل الل هبى لحثقيلا الطفل  فهلى ملحللة خولبة تنملو 

وت دهلل فيهللا قلدةات الطفلل  الل ويلة والجسللمية والعقليلة، والبلللاما الموجهلة للطفلل  لهللا 

ات والهبلللات تللأثيل علللى بنللاء  هولليحي حيلل  يجللد ما تهللدف إلللى إكسللابي المعلوملل

والمهللاةات الحللى تجعلللي واعيللا  ومللدةكا  لللدوة، فللى الحعاملل  ملل  بيئحللي واآلخللليا بهللدف 

مساعدتي على النمو المحأام ، بحي  يوب  عدوا  فعاال  فى المجحم  قادةا  على ايجحلاج 

والعطاء ومنحميا  إليي، وحي  اا الثقافة عنولا  ةئيسيا  فلى تيلأي   هولية الطفل ، فلعا 

بي وتنمية وعيي وتطويل إمأاجياتي وتوفيل البيئلة المناسلبة لنملو، بيلأ  محلوازا النهوع 

 (.32-30، 3003ةاجيا الجما ،) يساعد، على ايججاز وايبدا 

تتسلحققى ثقافلة الطفل  مللا ثقافلة المجحمل  والحنيلئة الثقافيللة الحلى يحلقاهلا الفللد فللى 

الطفل  هلى الحعبيلل الولادم علا  افولحي وهى الحى تحدد ثقافحي فلى المسلحقب ، فلعا ثقافلة

ثقافة المجحم   جها مل ة لثقافة ا سلة الحى يعي  فيها الطف  وكل لك المكسسلات الثقافيلة 

 (. 22، 3006العت الهاب ، )ا تخلل فى المجحم  ال ل ينحمى إليي 

ما ثقافة الطف  ال تنفول  علا ثقافلة ( 223-221، 3020) عفاف عويوتككد 

ما حقيقة سلوكية ومدةكات جماعية هى الوجداا الجماعى والوعى المجحم  والحى تنب  

الحاةيهى والدميل ال اتى وايعال  والمعلفة، وهى تحمي  بعدة خوائ  هى مجها تعبلل 
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عا حداةة دينية، فالقيم والمثاليات فى هل ا المجحمل  ملجعهلا الحللاث اللدينى، كملا مجهلا 

 .تحمي  باالجفحاب والحعلم ما الثقافات االخلل

مد  الطفل ، )تعحبل الثقافة هى الدل  الثال  لمنظومة إعداد الطف  إعدادا  جيلدا  

 جهللا تحملل  قللدةا  معلفيللا  وخبـللـلة حياتيللة ثقافيللة مصللب  االعحمللاد فللى ( الحلبيللة، الثقافللة

ا د  والمسللللب )تلبيـلللـة مافــلللـا  مـلللـا قبــلللـ  المــدةسـلللـة عللللى الوسائـــلللـ  الثقافيلللة 

باعحبللاة مجهللا المللدخ  اللل ل ( وا الحيللأيلية والحعبيللل الحلكللى والل للولوالموسلليقى والفنلل

يحعلم الطف  ما خاللي باسحهدا  الحلواس، كملا مجهلا الطليله الكحيلاف القلدةات الهاصلة 

لألل  افلل  كمللا اعحبلللت ما البللدء بللالحواس ا قللول لللدل الطفلل  هللو المللدخ  المناسللد 

ب   الجهد مملا يجعللي يسلحهد  الحلواس لحعلمي، حي  يجعلي ييعل بأجي يسحطي  وبالحالى ي

    (.224-222، 3008ماجدة صال ، . )ا ضعا فحني  وتقول هى االخلل

البعض إلى ثقافة الطف  باعحباةهلا إحلدل الثقافلات الفلعيلة فلى المجحمل ،  ينظل

فللى حلليا يميلل  الللبعض إلللى االتجللا، اللل ل يلللل ما ثقافللة الطفلل  هللى الثقافللة ا ساسللية 

حللدل الثقافللات الفلعيللة، باعحباةهللا هللى الحللى تحللدد االتجللا، الثقللافى للمجحملل  وليسللت إ

للمجحملل ، وباعحبللاة ما الحلبيللة الثقافيللة الحللى يحلقاهللا الطفلل  هللى الحللى تحللدد ثقافحللي فللى 

المسللحقب ، إا مفهللو  الثقافللة  للام  يحسلل  للعللادات والقلليم والمعحقللدات ومسللاليد السلللوك 

 ى تعلمها، والحأيا معهلا بملا يعطلى الحيلاة جمطلا  والعالقات وا دواة والحقنيات الحى ينب

محددا ، والحنيئة االجحماعية حيل  لهلا مكبلل ا ثلل عللى تألويا  هولية الطفل  وإجحمائلي 

 (.14، 3008محمد عبد الحليم، ) .الهويةوإةساء مسو 

عللللى ضللللوةة توحيلللد المنلللاها ( 3020)دةاسلللة إبحسلللا  عبلللد الحلللوا   وتككلللد

هويللة الثقافيللة كالحللاةيد والج لافيللا والحلبيللة الوانيللة والحلبيللة الدةاسللية المللكثلة علللى ال

 .ما االهحما  الدينية والل ة العلبية فى كافة مجماا الحعليم، وإعطائها القدة الواجد

ثقافة الطف  م يا ما ثقافة الوالديا والمجحم  وا تسللة وتلأثيل أللك عللى عقللي 

يوةث ما جي  آلخل و إجما العلم جظليلة  وجيأتي، والثقافة عأو العلم فهى تلاث إجساجى

تهلد  مخللل، ولقلد لقيلت ثقافلة الطفل  إهحماملا  بال لا  بعصلداة علدة مجلالت تهوولية للي 

وبلللاما تليف يوجيللة تمهللد الطليلله للطفلل  ليقلللم ويعللى ويللدةك، وهلل ، مسللكلية االسلللة 

لللي والمجحملل  مللا حولللي فواجللد االسلللة منحللي الحليللة فللى اخحيللاة مللا يقلللم، وما تقللد  

القو  والبلاما الحى تحناسد م  عملل،
  
، 3004محملد علودة، وةمدلاا إسلماعي ، )

322-328.) 

 :مفهوم الثقافة

كملا يلحم تداوللي اليلو ، عللى الللغم ملا ما الل لة  Cultureيعد موطل  الثقافلة 

العلبية والل ات ا وةوبية قد علفحي من  عهد بعيد، لأا الموطل  لم يحه  معنلى محلددا  

: ميدل علماء ا جثلبولوجيا، ال يا اسحبعدوا كثيلا ما معاجى اللفلظ ا خللل مثل  إال على

، ومصلبحوا يسلحعملوجي كاصلطالب للدالللة عللى ...الحثقيا، الحهل يد، والحلبيلة، والل ة 
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ك  ما صنعي مل  عد ما اليعو  مو موجد، لنفسي، وباخحولاة كل  ملا صلنعي ايجسلاا 

يللاة الهاصللة بمجموعللة مللا ا فلللاد، كمللا تظهللل فللى فالثقافللة هللى اليقللة الح، مينمللا وجللد

توللللفاتهم، وعلللاداتهم، واتجاهلللاتهم، تجلللا، بعدلللهم اللللبعض، كملللا تحدللل  ميدلللا فلللى 

 .مخالقياتهم ومعحقداتهم الدينية، وك  ما يحو  بأسلو  حياتهم بوفة عامة

ألللك النسلليا الألللى المعقللد مللا ا فأللاة والمعحقللدات، والعللادات، "الثقافللة هللى 

، واالتجهات، والقيم، ومسلاليد الحفأيلل والعمل ، ومجملاا السللوك، وكل  ملا يبنلى والحقاليد

عليي تجديدات وابحأاةات، مو وسائ  فى حيلاة النلاس، مملا ينيلأ فلى  للي كل  عدلو ملا 

معدللاء المجحملل ، وممللا ينحللدة مللا الماضللى، فيكخلل  بللي كمللا هللو مو يطللوة، فللى حللدود 

 (. 3020،20سعاد البسيوجى، " ) لوف الحياة وخبلاتها

كل  ملكلد يحدلما جميلل  المعلاةف والعقائلد والفنلوا والقليم والقللاجوا "وهلى  

، 3002علللى خليلل ، " )والعللادات والحقاليللد الحللى يأحسللبها االجسللاا كعدللو فللى مجحملل 

243.) 

إكسا  الطف  العلادات والسللوكيات الحلى قلد تسلاعد، عللى " ويقود بالثقافة مجها

ي حيلل  تكهلللي لمللا يمأللا ما يحهيلللي مللا سلللوكيات تنميللة مهللاةات الحفأيللل والحهيلل  لديلل

 (.3020سامية الساعاتى، ." )ومساليد الحنيئي الملتبطة بالثقافة ما حولي

جظلللة خاصللة إلللى الحيللاة، واتجللا، قللائم علللى معللاييل ثابحللة محللددة جحللو "وهللى 

ميأالتها، ومجها جم  معيا ما االسحجابات لمواقلا الحيلاة حليا ينظلل للثقافلة عللى مجهلا 

والهبلللات الهلقيللة والجماليللة السللابقة والحاضلللة للفلللد والجماعللة، الصللة المعلفللة خ

 (3022سيد محمد، " )وك لك مجموعة القيم والعقائديات والوجداجيات

كللل  ملكلللد ييلللحم  عللللى المعلفلللة " مجهلللا(. 3006) عللللى ملللدكوةويعلفهلللا 

يلات مو العلادات وغيلل أللك ملا ايمأاج والمعحقدات والفنوا وا خالم والقاجوا والعتلف

الحى يأحسبها ايجساا باعحبلاة، عدلوا  فلى مجحمل ، وما مهلم مدواتهلا هلى الحلبيلة والل لة 

 ".والفنوا واآلدا  وايعال 

الطليقة الهاصة ليعد ما فلى الحيلاة، مسللوبي فلى الحفأيلل واليقحلي فلى " وهى

محمللد " )السلللوك، وكلل لك جسللقي الحعليمللى والللدينى واالقحوللادل واالجحمللاعى والسياسللى

 (.81-88، 3008إبلاهيم، 

إسلماعي  " )مجموعة الهبلات المأحسبة ملا ثقافلة البيئلة بمعناهلا الواسل " هى 

ملللواا مهحلفللة مللا السلللوك، ومسلللو  الحفأيللل، " ، وهللى (232، 3002عبللد الأللافى، 

والحعام  والحوافه فى الحياة الحى إتفه جمي  مفلاد المجحمل  عللى قبولهلا بحيل  مصلبحوا 

، 3004هالللة حجللازل، " )يحميلل وا بهللا عللا غيلللهم مللا المجحمعللات االخلللل جميعللا  

612 .) 
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أللللك الأللل  الملكلللد المعقلللد الللل ل ييلللم  المعلوملللات " يعلفهلللا تلللايلوة مجهلللا 

والمعحقللدات والفللا وا خللالم والقللاجوا والعلللف والحقاليللد والعللادات، وجميلل  القللدةات 

محملود حسلا .")وا  فلى جماعلةا خلل الحلى يسلحطي  ايجسلاا ما يأحسلبها بوصلفي عدل

 (14، 3022إسماعي ، 

تعحبل عملية الحثقيا عملية مسحملة ال تحوقا عند سا معيا، فاللبنة ا ولى فلى 

بناء ايجساا ثقافيا  تبدم من  الطفولة، وما يعطى فى ه ، الملحلة ملا خبللات يعحبلل مكثلل 

والنفسللية والعقليللة  مهميللة حيلل  يسللهم فللى بنللاء اليهوللية فللى  للحى النللواحى االجحماعيللة

وبهلل ا تتيللأ  ثقافللة الطفلل  إجعأاسللا  حقيقيللا  فللى ثقافللة المجحملل ، حيلل  يولللد الطفلل  صللفحة 

بيداء تسطلها البيئة، والمناخ االجحماعى الثقافى العا ، بايضافة إللى مجمل  الظللوف 

الحياتية، حي  تعد ملحلة ما قب  المدةسلة ملحللة جملو يحولا بهلا ا افلا  بهولائ  

ة خاصة، وعادات وتقاليد تم اكحسلابها ملا مجلحمعهم، ومجملاا سللوكية تميل هم علا تثقيفي

الأباة، إأ ما لألافلا  فلى كل  مجحمل  مفللدات ل ويلة مميل ة واللم  خاصلة فلى اللعلد 

ومسلللاليد خاصلللة فلللى الحعبيلللل علللا مجفسلللهم، وإ لللبا  حاجلللاتهم، ومواقلللا واتجاهلللات 

بهللا، ومتسلللو  حيللاة خللا  بهللم  وقللدةات مل لهللم خوللائ  تثقيفيللة ينفلللدواوإجفعللاالت 

 (. 44-48، 3008سميل محمد، )

عللى ما الثقافلة هلى العمليلة الحلى يثللل منهلا الطفل   (3020)زيند محمد تككد

العديد ما الهبلات المهحلفة، حي  توجهي ه ، الهبللات وتل لد، إللى سللوك حياتلي، ملا 

االسلللحجابي للملللكثلات خللال  المماةسلللة والل لللة والحعاملل ، وا خللل  بالعلللادات والحقاليللد و

المهحلفللة والهدللو  للمعللاييل والقلليم الحللى يلضللى عنهللا المجحملل  المحللي  بللي، والححلللى 

 .بسلوك ألك المجحم 

وبححليللل  ملللا سلللبه ملللا تعليفلللات للثقافلللة يمألللا اسلللحهال  بعلللض المأوجلللات 

 : ا ساسية والسمات الميحلكة والحى تحدد مفهو  الثقافة، وتحمث  فيما يلى

 . فأاة والمعاةف وايدةاكات مم وجة بقيم وعقائديات ووجداجياتمجموعة ما ا  -

 . تمن  الجماعات هويحها الحى يعلفوا بها بيا اليعو  ا خلل -

مفهلللو  معقلللد يمحللللك مجموعلللة ملللا ا جظملللة اللم يلللة مثللل  المعلفلللة والمعلللاييل  -

 . ا  والمعحقدات والقيم والعادات والحقاليد ، والحى تعبل عنها الفنوا والعلو  واآلد

 . مسلو  تفأيل واليقة خاصة ليعد ما فى الحياة  -

بقلدة ملا  إملداد الطفل ": بأجهلا الثقافلة السلياحية إجلائيلا   وعلى ه ا تعلف الباحثلة

المعلومات والمفاهيم الملتبطة ببعض ا ماكا السياحية الحاةيهية والحى تعألو حدلاةة 

 لليدا  جحللو الحعاملل  ملل  وانللي خاصللة الحدللاةة الفلعوجيللة ممللا يجعلللي يسلللك سلللوكا  ة

 .ا ماكا السياحية االحاةيهية والسياب، وينمى لديي قيم االجحماء واالعح اة بالواا

اللئيسلى فيلي  ك  اسحجما  يأوا اللداف "  الباحثة الثقافة السياحية إجلائيا   وتعلفها

 "هو البح  عا المعلفة ما خال  اسحأياف المعالم السياحية ا ثلية الحاةيهية
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 :تنمية ثقافة الطفل السياحية أهمية

م  )بعد االسحعلاع لمفهو  ثقافة الطف ، يمأا توضي  مهمية الثقافة السياحية للطفل  

، حسلللللا (11-10، 3004)، هلللللادل جعملللللاا(24-3028،21)ها لللللم عبلللللد المطللللللد

 ((:20-63، 3001) حاتة

الجيلدة مجا  ةحد لحعلم الحاةيد القومى وفهم وقائعي، ومعالملي البلاةزيا، ودالالتلي  .2

الحى صاغت وتووغ الحاضل، وب لك تأوا تنمية الثقافة السياحية الحاةيهيلة حولنا  

 .للهوية القومية

 .تساعد الطف  على تفح  مداةكي، وتنيي  ملأاتي ايبداعية، وةفاهة حسي .3

 .ت ويد الطف  بهبلات توجي جياااتي، وتعم  على تطويل مجحمعي .2

ل يعللي  فيللي ومللا ثللم جقلللي إلللى ا جيللا  ت ويللد الطفلل  بثقافللة وتلللاث المجحملل  اللل  .8

 .الالحقة

 .توعية الطف  بمياك  المجحم  ومحاولة المياةكة فى حلها .6

 .تنمية الوعى الحداةل وحد الواا والوالء لي .2

 .وسيلة عالجية فى تل يد السلوك وتعديلي وإكسابي السلوك القويم .1

 .تنمى ادةاك الطف  المعنول وتوق   هويحي .4

 : أبعاد الثقافة

بتعد عا ، يحمث  فى مفلدات المعنويات والسلوك، وه ، المفلدات لها وجودها فلى  :ولاأل

 . ك  الثقافات

يحمث  فى ما هو سائد فى الجواجد الفأليلة والسللوكية فلى هل ، الثقافلة دوا تللك،  :الثانى

كما يحمث  فى كيفية اجحظا  تلك المفلدات فى موقعها على سلم الثقافة، وه ، الهووصلية 

". الهويلة الثقافيللة"خيللة تلكو  فلى النهايلة إللى بللوز جواجللد محفللدة فلى الثقافلة هلى ا 

 (.262-283، 3006إيلا  سيلاج، وبالتيفوةد بلسيلال، )

:عناصر الثقافة
 

، والاةم كملا ، 36-33، 3002العلت خفلاجى، ) تيحم  الثقافة على العناصلل الحاليلة

3004 ،22-21:) 

 العموميات: 

العناصلل الثقافيلة السلائدة فلى المجحمل ، والحلى يحسلاول جميل   تحمث  العموميات فلى

مفلاد المجحم  فى اال حلاك فيها ب ض النظل عما بينهم ما فواةم ابقية مو مهنية، مث  

الل ة الحى يسلحهدمها النلاس، ومجلوا  ا اعملة الحلى يفدللوا تناولهلا، وجوعيلة العالقلات 

ل عليللة المجحملل  مللا جظللا  سياسللى مو القائمللة بلليا جماعللات السللا المهحلفللة، ومللا يسللي

 . إقحوادل مو إجحماعى، إلى  خل ألك ما العناصل اليائعة بيا الناس فى مجحم  معيا
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 الخصوصيات: 

الهووصيات يقود بها تلك العناصل الحى تيحلك فيها جماعة معينة ملا جماعلات 

بحألم المجحم  ويحميل وا بهلا علا غيللهم، وأللك بحألم الحهول  فلى مهنلة معينلة، مو 

 .ايجحماء إلى ابقة إجحماعية محددة

 البديالت: 

البديالت هى العناصل الثقافية الدخيلة على ثقافة المجحم ، والحى تنحيل فيي ما فللد 

إلى  خل داخ  المجحم  جفسي، مو ما مجحم  إلى  خل، وألك بعد ما تمل بملحلة تجليد 

ع الناس عنهلا إأ للم تحلظ  بقبلو  وإخحباة يثبت بعدها تقب  مفلاد المجحم  لها، وإال معل

 .  ما غالبيحهم

خصائص الثقافة
: 

، وماجلدة صلال ، 14، 3008محملد عبلد الحلليم، )تحمي  الثقافة بالهوائ  الحاليلة 

3008 ،222-224:) 

 :الثقافة نتاج بشرى .4

يحمي  االجساا عا الحيواا فنماأج معيية الحيواا ثابحة ال تح يلل،  جهلا تعحملد عللى 

 . ال لي ل، بعأو جماأج معيية ايجساا الحى تحطوة باسحملاة مجلد السلوك

 :الثقافة مكتسبة  .8

يأحسللبها الفلللد مللا المجحملل  اللل ل يعللي  فيللي، مو المجحمعللات الحللى يعاييللها وينفللح  

 .عليها

 :التكامل الثقافى .3

يقوللد بللي ايجسللجا  الللداخلى واالةتبللاا الللو يفى بلليا عناصللل الثقافللة، كللى تبقللى 

ظامها الهادف إلى تأيا االفللاد، فلى إجحقالهلا عبلل االجيلا  المحعلددة فلى بنمطها العا  وج

فلعأا ، المجحم  ويحمث  الحأام  فلى وجلود تلوازا بليا الجواجلد الماديلة والمعنويلة للثقافلة

حدث تقد  ملحو  وسللي  فلى بعلض هل ، الجواجلد دوا ما يولاحد تقلد  فلى الجواجلد 

ى مل خللل  فللى الأيللاا الثقللافى للمجحملل ، االخلللل جللحا عللا ألللك مايسللمى بللالحهلا الثقللاف

 .وفقداا لأفاءتي وصلا  بيا مفلاد، جحيجة فقداجهم للحأيا

 :التراكم الثقافى .1

الثقافة اليه للحياة تأحسبها ا جيا  المحعاقبة ويعنى ألك تمي ها بهاصلية الحللاكم، 

جبهللا ألللك ما حيللاة كلل  جيلل  تعحمللد علللى الحلللاث الثقللافى اللل ل خلفحللي لللي ا جيللا  بجوا

االجحماعيلللة إا الحقلللد  العلملللى والحأنوللللوجى فلللى موجلللي النيلللاا الولللناعى وال ةاعلللى 

والعملاجللى والوللحى وغيلهللا، مللا هللو اال إجعأللاس لحلللاكم الهبلللة البيلللية مللا خللال  

 .إكحسابها وتطويلها وتأيفها لحاجات ايجساا ومفأاة، وممالي
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 :االنتشار الثقافى .5

افات بطبيعحهللا الماديللة واالجحماعيللة مللا إجحللاج كثيللل مللا تأللوا المهحلعللات واالكحيلل

مفلللاد مو جماعللة فللى بللادلء ا مللل، ولأنهللا إأا بقيللت علللى هلل ا المسللحول الفلللدل مو 

الجماعى تحال ى بموت الفلد مو الجماعة الحى إكحيفحها ولأنها تنحيل عا اليه ا فلاد 

علات، وإجحيلاة هل ، داخ  المجحم  الواحد، مو عا اليه الجماعات االجسلاجية فلى المجحم

المهحلعللات يللحم علللى مسللاس إححوائهللا كعناصللل ثقافيللة جديللدة داخلل  الأيللاا العللا  لثقافللة 

 .المجحم  فاالجحياة هو إجحقا  ه ، العناصل الثقافية ما ثقافة إلى ثقافة مجحم   خل

 :الثقافة قابلة للتغيير والتعديل .6

دلليفي االجيللا  الجديللدة مللا الثقافللة قابلللة للح يللل والحعللدي ، وتح يللل الثقافللة بمللا ت

خبلات، مدوات، قيم، وعادات ومجملاا سللوك، مو بلالعأو بملا تسلحبعد، مو تح فلي حياتهلا 

الجديللدة، للل ا تحسللم الثقافللة بالديناميأيللة المح يلللة الحللى يأثللل فيهللا المح يلللات او البللديالت 

 .الثقافية وهى مفحوحة على الثقافات االخلل فححاثل بها وتكثل فيها

 :قافة الطفلمصادر ث

تحعلدد الموللادة الثقافيللة للطفلل  وتبللايا، ولأنهلا جميعهللا توللد فللت اتجللا، واحللد 

وهللو تنيللئة الطفلل ، إا موللادة ثقافللة الطفلل  تحمثلل  فللى ا سلللة، اللوضللة، الوسللائ  

 .المحعددة، مد  الطف 

 : األســــــرة (أ )

ال  ا سلللة هللى الوعللاء الحلبللول والثقللافى اللل ل تحبلللوة داخلللي  هوللية الطفلل  تيللأي

فلديا  واجحماعيا  ودينيا ، حي  تماةس عمليات تلبوية تثقيفية هادفة ملا مجل  تحقيله جملو 

الفلد جموا  سليما، و ما الوض  الثقافت والحعليمى لآلسلة يكثل فلى تنيلئة الطفل  وتلبيحلي 

تللأثيلا  مبا لللا  فللى سلللوكي الللدينى واالجحمللاعت والثقللافى، فالميلل  إلللى قلللاءة المجللالت 

لولحا اليوميلة واجأبلا  مفللاد ا سللة عليهلا، ومماةسلة الحلواةات الفأليللة والأحلد وا

وتوجيي الطف  إلى بعض الحفاصي  الحى قد ي فل  عنهلا، كلهلا عوامل  أات ، داخ  ا سلة

تأثيل إيجابى فلى تنميلة اللوعى الثقلافى للدل الطفل ، وتسلاعد عللى النملو السلليم والحنيلئة 

والثقللافى ملل  الوسلل  المدةسللى واالجحمللاعى الحللى تسللم  بسلللعة الحأيللا االجحمللاعى 

 ( Vlach & Sharon, 2008؛868-862، 3001سعد العبد، ) .الثقافى

دوة ةيادي فت تثقيا وتوجيي وتوعية وتنميحلي الطفل  ثقافيلا  تلل الباحثة ما لألسلة

وإبداعيا ، حيل  تعلد ا سللة ا سلاس ا و  لثقافلة الطفل  بملا تحويلي ملا قليم واتجاهلات 

أحسللد الطفلل  ثقافللة مجحمعللي يللحعلم سلللوكيات مهحلفللة يللدةك مللا خاللهللا العقللا  ففيهللا ي

ويحعلف على الووا  والهطأ، ولألسلة دوة مهم فى تنمية الثقافلة السلياحية ملا خلال  

إكسا  ا افا  كيفية الحعام  م  السلائحيا وحسلا إسلحقبالهم، والمحافظلة عللى ا ملاكا 

 .السياحية الحاةيهية
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 :الروضة (ب )

 2-8هى مكسسة تلبوية تعليمية، تعحنى با افا  فى الملحلة العملية ما اللوضة 

سنوات، يحعلم فيها ا افلا  ويأحسلبوا خبللات علا اليله ا جيلطة الحلبويلة الحلى تهيئلي 

إلى المدةسة ايبحدائية، وتعحبل اللوضة محلد مهلم الوسلائ  الثقافيلة والحلبويلة فهلى تمثل  

، )28-22، 3002ميلليلة عطيللة، ) .الهللاةجىحلقللة الوصلل  بلليا ا سلللة والمجحملل  

واللوضة هى إمحداد لألسلة وتأمي  لدوةها فى تثقيا الطف ، فيها يأحسلد قيملا  إيجابيلة 

تكهلي ليأوا فلدا  عامال  مكثلا  فى مجحمعلي، ومواانلا  مسلحنيلا  قلادةا  عللى القيلا  بلدوة، 

الححسلا فلى عولل يحميل  الثقافى تجا، جفسي ومجحمعي، وايسها  فلى دفعلي جحلو اللقلى و

بالحطوة السلي  فى جمي  مجلاالت الحيلاة، مملا يحطللد كفلاءات ومهلاةات للدل ا جيلا  

، 3001بلقيو بنلت إسلماعي ، . )الجديدة لأى تسحطي  مواكبة ما يطلم ما ت يل وتحدي 

 (. ,La Paro 2009؛ 322

لك فملا إا ملحللة ملا قبل  المدةسلة هلت حجلل ا سلاس فلت تعلليم الطفل  وتثقيفلي لل 

الدلوةي ما تحدافل المكسسات كافة فت سبي  إةساء حجل ا ساس إا تيلأي  الطفل  

فت ه ، الملحلة يعد عملية سهلة لما ما خوائ  جفسية واجحماعية وجسمية ل ا البد ما 

تأوا ةوضلة ا افلا  بيئلة محأامللة ومكسسلة اجحقاليلة تلوفل للطفل  مجلاال للعلد واللحعلم 

الحلواس والحأيلا مل  الجماعلة وتقلد  مجيلطة تعلليم قائملة عللى والنماء الجسلدي وتنميلة 

المماةسات العملية ما خال  ايدةاك الحست والمياهدة، والمالحظلة والحجليبلت، حيل  

، 3001محمللد محمللود، . )ي لللد علللى الطفلل  منطلله العملل  علللى منطلله الفأللل المجلللد

222.)  

ت يلحعلم فيهلا علا اليله تلل الباحثة ما اللوضة محد مهلم مولادة ثقافلة الطفل  الحل

ا جيطة الحلبوية الحت تكهلي للملحلة االبحدائية، حيل  تلعلد ا جيلطة دوةا هاملا تألويا 

 هويحي واكسابي بعض المفاهيم والمهاةات ا ساسية لحعلم القلمة والأحابة واللياضليات 

الثقافيلة إلى جاجد غلس العادات االجحماعية والقيم الجمالية والحأكيد على تألويا الهويلة 

والهووصللية والحدللاةية، ومعلفللة تللاةيد بللالد، والحفللا  علللى المأحسللبات السللياحية 

الحاةيهية، والحلى بلدوةها تعمل  عللى تنميلة الثقافلة السلياحية، وعمل  ال يلاةات لألملاكا 

 .السياحية، وحثهم على ضلوةة حسا الحعام  م  السائحيا

 :الوسائط السمعية والبصرية (ج )

ة بولوةة فعاللة فلى إكسلا  الطفل  القلدةة عللى تو يلا تسهم الوسلائ  المحعلدد

 Marsh, et: )االأاعة، الحليف يوا، معاةفي عمليا  وتطبيقها لح  المياك ، ومنها السينما

al., 2005 ،؛36، 3004؛ فهيم موطفىFluck, et al, 2009).  

 محلد الفنلوا الحلت تحمحل  بقلدةة فليلدة عللى الجل  ، والحلأثيل وخاصلة عللى : السينما

ا افللا  لقللدةتهم العاليللة علللى إدةاك الوللوة خاصللة المححلكللة وايحسللاس بهللا إأ 

تنطبلل  فللت عقلللي، وأاكلتللي، ومللا ثللم توللب  اسللحجابحي لمدللموجها مكيللد، وحيلل  ما 
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السينما فت البالد العلبية ما زالت فت حاجة إلى إعادة النظل وأللك لقللة المحلاوالت 

 .ى ا فال  المسحوةدةالعلبية فت مجا  سينما الطف  واالعحماد عل

 يعد إحدل وسائ  االتوا  الهامة جظلا  العحماد، على عناصل الولوت  :التليفزيون

والوللوةة والحلكللة ممللا يعنللت سلللعة إسللحيعا  الطفلل  لمدللموجة بايضللافة إلللى 

وجلود، داخل  البيلت إال ما ضلعا بللاما ا افلا  العلبيلة بلالحليف يوا كملا  وكيفلا ، 

ت العلبيلللة الهاصلللة با افلللا ، وتبللللز ملللا خاللهلللا وغيلللا  ا فلللال  والمسلسلللال

اليهويات الحلاثيلة والوانيلة الحلت تسلهم فلت تحقيله اليهولية العلبيلة واالعحملاد 

على المواد المسلحوةدة فلت معظلم بللاما ا افلا  وعللى وجلي الهولو  اللسلو  

المححلكللة ممللا يعنللت الحلللويا لثقافللة مجنبيللة ال تحناسللد ومجملل   لللوف مجحمعاتنللا 

لبية، وتكثل على ا افا  بطليقة سلبية، حي  تدعم قيما تهحلا وقيمنا، وتللوج الع

لعادات وتقاليد تحنافى وعاداتنلا وتقاليلدجا، مملا يلكثل عللى  هولية الطفل  وتأوينهلا 

 . العا 

 تعد إحلدل المولادة المحميل ة إأا يمأنهلا الوصلو  إللى مبعلد ا ملاكا، كملا  :اإلذاعة

لة االسحهدا  بايضافة إللى قلدةتها عللى إالالم خيلا  مجها وسيلة ةخيوة الثما سه

فللى تنميللة االتجاهللات الثقافيللة  -كوسللي  ثقللافى –ا افلا ، وتسللهم البلللاما ايأاعيللة 

لدل الطفل ؛ ويهلحم عديلد ملا الحلبلوييا باييجابيلات الحلى تحميل  بهلا الملواد الثقافيلة 

ملل  والألمللات بمللا  الم اعللة مللا حيلل  الوضللوب والحبسللي  والحللوازا فللى إلقللاء الجت

يحناسللد وقللدةات ا افللا  علللى فهللم واسللحيعا  مدللموا المللواد الم اعللة، وكلل لك 

قللدةاتهم علللى محابعللة ا حللداث والوقللائ  والبياجللات واليهولليات الملتبطللة بحلللك 

 .  المواد

مجلي يمألا تنميلة الثقافلة السلياحية علا اليله اعلداد مفلال  وبللاما  تلل الباحثة

سللياحية والحاةيهيللة والمحللاحا الحللى يحعلللف مللا خاللهللا تليف يوجيللة عللا ا مللاكا ال

وإعللداد مسلسللالت ، الطفلل  علللى مللا تلكللي مجللداد، مللا كنللوز يجللد الحفللا  عليهللا

واسحعلاضات عا اليهويات الحاةيهية والدينية والسياسة الحى تساعد عللى غللس 

 .القيم الجمالية والعادات االجحماعية للطف 

 :أدب الطفل (د )

مساسية، وهو تيأي  مو توويل للحيلاة والفألل والوجلداا، ا د  ةكي ة ثقافية 

وهو فل  ما فلو  المعلفة ايجساجية العامة، يعنى بالحعبيل والحوويل فنيلا  ووجلداجيا  

عللا العللادات والحقاليللد، واآلةاء، والقلليم، واآلمللا ، والميللاعل، وغيلهللا مللا عناصللل 

ا سللو  المناسلد فلى مد   الثقافة؛ اا مد  الطفل  يلاعلى حاجاتلة وقدةاتلي، وتحديلد

الطف  يهد  لدواب  خاصة تناسد قدةات الطف  ومسحول جمو،،  اأ يسهم فلى جقل  

ج ء ما الثقافة العامة إلى الطف  بولوةة فنيلة، وال  لك إا مد  الطفل  ملا الوسلائ  
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الثقافية والحلبوية الهامة الحلى ينب لى تو يفهلا بفعاليلة لححقيله مغللاع بينلة ومحلددة، 

حللد للطفلل  ال يأللوا للحسلللية واالسللحمحا ، بلل  لحقللديم خبلللات وقلليم ومواقللا إا مللا يأ

 ,Bolduc).سلوكية تسلهم فلى تهل يد  هوليحي وبللوةة سلماتي ال اتيلة واالجحماعيلة 

2008; Mester, 2008) 

تعحبل المها  االساسية الحى يمأا ما تحبناها وسائ  تثقيا الطف  فى المجحمل  هلى 

جحماء للمجحم  ال ل يعي  فية الطفل  ملا مجل  الأيلا علا تنمية ايحساس واليعوة باال

هويحي وثقافحي، وتحقيه الحواص  بيا ثقافة المجحم  كأ ، وثقافة الطف  كج ء ما الثقافلة 

، باالضافة إلى إسها  تلك الوسائ  فى ت يل حياة الطفل  إللى االفدل  علا الألية للمجحم 

ةات تيلجعي عللى ايبلدا  وايسلها  اليه ايسها  الفاعل  فلى تعلليم اللم جديلدة ومهلا

الفاع  فى تعليم الم جديدة ومهاةات تيجعي على ايبدا  وايسها  فلى ةقلى مجحمعلي
 

 (.243-242، 3002عبد هللا الحطاول، )

ما ثقافلللة الطفللل  ال تنحولللل فلللت ا سللللة واللوضلللة، مد  الطفللل   تللللل الباحثلللة

والنلوادي العلميلة، المحلاحا، والوسائ  السمعية والبوللية بل  هنلاك العاملة والهاصلة، 

قاعللات تعلللم الحاسللو  وايجحلجللت وهلل ، الوسللائ  الحأنولوجيللا الحديثللة، قلبللت الحنيللئة 

والحثقيا ةمسا على عقد، ومأنت الطف  ملا ما يألوا مبلدعا، ومنحجلا للثقافلة، ومحل وقا 

 إا الطفلل  هللو المسللحقب  المللأمو  وال للد الميلللم والبلللعم الناضللل، لللألد  الفنللت وجاقللدا

ال ي ينب لت ما تمحلد ا يلدي وتسلاعد، عللى النملو فلت االتجلا، الل ي يحقله ةوب االجحملاء 

للواا وي ة  فيي القيم اللوحيلة والمفلاهيم الهاصلة بلالحقوم والوجبلات ومعلاجت العلد  

 .والحلية والمسكلية

علللى اا مهميللة إدمللاج العلللو  والثقافللة ( 41-42، 3003)السلليد  للليا  يككللد

ت ويللد ا افللا  بالمعلفللة الملجللة القابلللة لل يللادة  لحلكيلل  علللى ضلللوةةبقدللايا الحيللاة وا

والوسائ  الحت تمأني ما مواكبلة تسلاة  مسلحجدات الحأنولوجيلا عللى مجواعهلا وتلاكمهلا 

بيأ  محولاعد كل لك تللاكم المعلاةف والمعلوملات فلت مهحللا مجلاالت الحيلاة وموجلي 

ملا عللم وصلحة وغل اء وااقلة وبيئلة  الثقافة والفأل ت يد ما اهحماماتلي وتوسل  معاةفلي

إلللى مد  وموسلليقى وفللا وتللاةيد وتلللاث، إا الثقافللة هللت ا داة لحأكيللد الهويللة ومسللاس 

 .وض  لبنات الحنيئة االجحماعية

إا ك  ما الثقافة والحنيئة تأسد ا افلا  ملا يسلمى بالهويلة الثقافيلة، حيل  ما 

ادية واجحماعيلة وعقائديلة وهلت الهوية تحأوا ما خال  عوام  تاةيهية وسياسية واقحول

بالحالت عناصل يحأثل ك  منها باآلخل إا الهوية ليست ثابحلة بل  تحميل  بقلدة ملا الملوجلة 

يسم  بالحطوة بما يحميى م  محطلبات العول، إا ت يل العلالم ملا حولنلا جحيجلة الحللاكم 

يعا  المعلفلت الهائلل  واللل ي يولعد معللي تحديللد مأللاا مو مسلحول المعلفللة كمللا ما اسللح

ويجلد ما تألوا الأحلد ، ا افا  للمعلفة لم يعد ملتبطة بسا محدد مو بملحللة دةاسلية
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-Lara)والبلللاما وا جيللطة الموجهللة لألافللا  مكثللل مالئمللة لقللدةتهم علللى االسللحيعا 

Cinisomo; 2009)    . 

 ،Gilliardi & Moore (2007)مللا جلليالةدل ومللوةكلل   دةاسللةتككللد 

ودةاسلة ،Obeng (2007) موبناودةاسة 
 

عللى ( 3020)بلوفلي  جبيل  وتقللوت محملد 

ما النمو الثقافى عملية مسحملة ال تحوقا وبناء ايجسلاا ثقافيلا يبلدم منل  الطفوللة، ويككلدا 

علللى ضلللوةة إ للبا  الحاجللات ا ساسللية، والنفسللية لألافللا  كاليللعوة بللا ما وا مللاا 

يلة دوة ايبلاء فلى تنميلة واالامئناا وإ با  ةغبحهم فى المعلفة وحد االسلحطال  ومهم

ثقافة ا افا  علا اليله ا لحلاكهم فلى ةوايلة القول  وتقلديم الهبللات الحياتيلة الحلى 

 .   تساعدهم على اتهاأ القلاة

إا ت ويد الطف  بلالهبلات وا جيلطة الملتبطلة بمفلاهيم الحدلاةة  تلل الباحثة

اكحسللا  القلليم والحلللاث الحللاةيهت تمأنللي مللا اكحيللاف أاتللي وبيئحللي وبنللاء  هولليحي و

تعحبلل تنميلة الثقافلة واالتجاهات والعادات والمعلومات والحقائه المهحلفة عا مجحمعي، و

حيويا  للدخ  القومى، ل لك وجد على المجحمل   السياحية ضلوةة ملحة حي  مجها موةدا  

 . إدةاك مهميحها

العالميلة الحديثلة فلى تلبيلة افل  ملا قبل  المدةسلة االتجاهاتتككد 
 

عللى
 

المعلاييل بعلض 

الحى يجد اا تحناولها مناها ومجيطة مافلا  ملا قبل  المدةسلة واسحهلولت الباحثلة منهلا 

ما يلى
 

Wright Group, 2009; Brown, 2007)): 

 .إثاةة فدو  الطف  للحعلم وةغبحي فت المبادةة .2

 .االهحما  بمياةكة الطف  ودفعي للمثابلة مثناء الحعلم .3

 .ت فت تعلم الطف اسحهدا  المنطه ومسلو  ح  الميأال .2

 .تعليم الطف  الملوجة وتقب  المهاالة والمسئولية .8

 .االهحما  بالهيا  لدل الطف  وايبدا  واالخحلا  .6

 .اسحهدا  م أا  محنوعة ما الفنوا البولية للحعبيل الهالم .2

 .الحعبيل عا ال ات ما خال  الحلكة والموسيقى  .1

 .للعد الدةامتالمياةكة فت مجموعة محنوعة ما الهبلات ما خال  ا .4

 .إ هاة الحقديل المح ايد ما   أا  الفنوا المحنوعة .3

 .دةج تححهاوين، الحفاع  االجحماعتو، تطويل مفهو  ال ات .20

 .تحديد موجي الحيابي واالخحالف فت الهوائ  اليهوية -

 .تقديل الطف  للهوائ  الهاصة بالثقافات ا خلل -

 .ث  ا سلة مو الفو تنمية الوعت بدوة الطف  بوفحي عدوا فت مجموعة م -

 .إدةاك كيا تلتب  ا  ياء مأاجيا ببعدها البعض -

 .وصا خوائ  ا ماكا الحت يعي  فيها وي وةها -
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 .إ هاة الفهم لأيا يمأا لألفلاد العم  معا لححقيه مهداف المجموعة -

 .تنمية القدةة على تحديد الموق  واالتجا، -

 .ها، ويندةج تححفهم الماضت والحاضل والمسحقب  تطويل .22

 .إبداء الفهم لحسلس  وتحاب  ا حداث -

 .فهم كيا ما ا  ياء والناس وا ماكا تح يل عبل ال ما -

 .القدةة على ةب  ا فأاة الجديدة بهبلات الماضت -

وما الدةاسات الحى تناولت مفهو  الثقافة السياحية لطف  ما قب  المدةسة فى 

 :يلى ضوء االتجاهات الحديثة، تسحعلع الباحثة ما

إلى ما تعليم الحاةيد والحلاث  Osborne (2003)مسبوةا دةاسة  مكدت

الثقافى  افا  ما قب  المدةسة يأوا ما خال  تعليفهم بالحلاث الحاةيهى القديم 

وتأويا اتجاهات إيجابية جحو اةتياد المحاحا والمعاةع وا ماكا السياحية لحنمية 

ما يحم ألك ما خال  العم  عا اليه  الثقافة الجمالية والفنية لألافا ، على

 .الميلوعات الحى ييحلك فيها ا افا 

ما هلللدف الحعلللليم السلللياحى فلللى  Stumpf (2003)سلللحمبا دةاسلللة ومكلللدت 

اليوجللاا القيللا  بللدوة تثقيفللى فللى مجللا  السللياحة لألافللا  واليللبا  بهللدف الحعلللف علللى 

حعليم والحثقيلا السلياحى بولوةة حداةة ا جداد العليقة المليئة بالفنوا المبدعة، ويحم ال

عملية فى ا ماكا الموجود بها تلك الفنوا، حي  يلحم تعلليم ا افلا  اللنق  والنحلت علا 

كمللا يهللحم الحعللليم السللياحى بحلل  ا افللا  . اليلله لمللو وفحلل  هلل ، الفنللوا عللا قللل 

 . واليبا  على جق  المعلفة بالحلاث اليوجاجى إلى مماكا و عو  مخلل

ضللوةة االهحمللا   Shaffer (2004) لافل ا جحللائا دةاسلة وبولفة عاملة تبلي

بحعليللا افلل  مللا قبلل  المدةسللة الحللاةيد والحلللاث القللديم حيلل  يحللي  لللي هلل ا ا مللل النمللو 

الثقللافى وجمللو قدةاتللي العقليللة واالجحماعيللة والفنيللة، ويأحسللد عللا اليقللي االتجاهللات 

ة إعللداد بلللاما  لليقة وتككللد الدةاسللة ميدللا علللى ضلللوة. اييجابيللة السللليمة جحللو وانللي

 .تيلب لألافا  الحاةيد والحلاث القديم وتهحم بحنمية الثقافة السياحية لديهم

علللى مهميلة النهلوع بلالن ء ثقافيللا   Alston (2004) ملسلحواوتككلد دةاسلة 

وعلميا  واجحماعيلا  ملا خلال  بللاما تلاثيلة وتاةيهيلة تلبويلة تهلدف إللى الحعللف عللى 

حجي ايجساا خال  الحقلد الحاةيهيلة المهحلفلة، وأللك بهلدف بنلاء النحاج الحاةيهى ال ل مج

إيجللابى ليهوللية الللن ء واليللبا  عللا اليلله تعللليفهم با مللاكا السللياحية مللا خللال  

 . لائ  الفيديو وسلد قو  الحلاث الحاةيهى القديم

الحلبيلة المححفيلة فلت تنميلة  إللى تحديلد دوة (3008)هبلة حسليا  دةاسةتهدف 

طفل  اللوضلة حيل  تلم إعلداد وتجليلد بلجلاما للحلبيلة المححفيلة يسلاعد الوعت البيئلت ل

افال وافلة ملا  20على تنمية الوعت البيئت لطف  اللوضة، وتأوجت عينة الدةاسة ما 

سللنوات مللا مدةسللة المقليلل ي الحجليبيللة بللعداةة موللل الجديللدة الحعليميللة  2- 6سللا 
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يللة الللوعت البيئللت بعللد تطبيلله وتوصلللت الدةاسللة إلللى اكحسللا  مافللا  المجموعللة الحجليب

البلجللاما، كمللا توصلللت إلللى ما جسللبة تحسللا مافللا  المجموعللة الحجليبيللة فللت إكحسللابهم 

 . وادي الني  معلى ما جسبة تحسنهم فت إكحسا  حقائه الوحلاء الموليةلحقائه بيئة 

بالحعلاوا مل  وزاةة الحعلليم عللى ضللوةة  للثقافة بجاميأا ا على المجلوةك  

ة جديدة فت كافلة الملاحل  الدةاسلية ملا ةيلاع ا افلا  ححلى الثلاجوي مي ملا تقديم ماد

عمل مةب  سنوات ححى خمسة عيل عاما وتحدما هل ، الملادة اسلحهدا  الحأنولوجيلا فلت 

تقللديم المفللاهيم السللياحية لالافللا  وعملل  المنحجللات السللياحية وتحدللما كلل لك تعليللا 

ومهميلة السلياحة والثقافلةا افا  ملا هلو السلائ ، ولملاأا تسلافل النلاس، 
 

Chandana, 

2005).) 

إللى بنلاء وتنفيل  بللاما  جيلطة  (3006)منى عبلد السلال  السليد تهدف دةاسة 

الباحثلة الملنها  مححفية لألافا  المعاقيا أهنيا للحعليم ما خال  المححا، وقلد اسلحهدمت

 2 -6يا الحجليبت ما خال  تولميم وتطبيله بلجلاما مجيلطة مححفيلة مقحللب لعملل ملا بل

على مقياس بينيلي، لمعلفلة قلدةتهم عللى المبلادةة والحأيلا  10- 60سنوات بنسبة أكاء 

االجحمللاعت واالعحمللاد علللى الللنفو لللدل المجموعللة الحجليبيللة بعللد تطبيلله البلجللاما، 

وةك ت الدةاسة على مهمية اسحهدا  المأافلتت سلواء كاجلت ماديلة مو معنويلة عنلد تقلديم 

فللا ، وتوصلللت إلللى فاعليللة تقللديم بلللاما مجيللطة تلبويللة داخلل  البلجللاما وا جيللطة لألا

 . المحاحا لما لها ما إمأاجات إيجابية تساعد على تحقيه فل  الحعلم الجيد

عللى مهميلة تنلاو  Bandyapadhyay (2006)   باجلديوبادياي دةاسلة مكلدت

  فلت تنميلة الحلاث الثقافت خال  البلاما الحعليميلة المقدملة لألافلا  وأللك للدوةها الفعلا

تعللع ا افلا  لبللاما تعليميلة علا السلياحة  الهوية الثقافية وايجحملاء لألافلا  كملا ما

تحناو  الحلاث الثقافت لعدد ما ا دياا تعمه للدل الطفل  اححللا  جميل  ا ديلاا واححللا  

 .  ا خل

علللى مهميللة إدمللاج القلليم الثقافيللة   Hadgis (2006) هللادج مكللدت دةاسللة 

والحاةيهية فت بللاما تهلدف إللى إكسلا  ا افلا  اللوعت الثقلافت السلياحت والحداةية 

لحنمية الوعت بال ات والقدةة على الحعام  م  الثقافات ا خلل عند السفل للهلاةج سلواء 

 .لحمثي  بالدهم مو للدةاسة

على مهمية ما يأوا الطفل  ملحعلم جيل  عنلد  Lena (2006)تككد دةاسة لينا و

ححللى يأللوا الللحعلم أو معنللى واالفدلل  ما تلللتب  بأحللداث الحيللاة  دةاسللة الثقافللة وألللك

اليوميللة وقامللت الدةاسللة بحقللديم مفللال  مححلكللة لالافللا  تحدللما محللداث الحيللاة اليوميللة 

وتوصلت الدةاسة الى اا علع مفال  تاةيهية بطلم محببة تساعد عللى الملا  ، للقدماء

 .االافا  بثقافة بالدهم
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على مهمية تدةيو القيم الثقافية  Petite (2007)بحيت كما مكدت دةاسة 

والحاةيد الهندل الافا  ما قب  المدةسة وألك ل لس االحساس باالجحماء لديهم مما 

 . يسم  لي باا يأوجوا م ها  ايجابيوا معح وا بهويحهم

الى إمأاجية االسحفادة  (3004)تهدف دةاسة ةيها  عبد اللازم محمود خطا 

يفية لهدمة اف  ما قب  المدةسة، تأوجت عينة الدةاسة ما المحاحا كمكسسة تثق

اف  ما إحدل اللوضات بمنطقة المني  واسحهدمت الباحثة المنها الحجليبى ( 23)ما

ما خال  تطبيه البلجاما، واخحباة صحة الفلوع بواسطة المقياس المووة لقياس 

ة إلى فاعلية البلجاما الثقافة المححفية لدل مافا  ما قب  المدةسة وتوصلت جحائا الدةاس

 .المقحلب فى إكسا  الثقافة المححفية  افا  ملحلة ما قب  المدةسة

عللللى مهميلللة إسلللحهدا  دةوس الحلللاةيد ( 3023)تككلللد دةاسلللة إيملللاا زجلللاتى 

والحداةة  افا  ما قب  المدةسة فلى تقلديم المفلاهيم المجللدة بمولاحبة مجموعلة ملا 

مفهو  ما جاجد وبالحياة الواقعية للطف  ملا جاجلد االجيطة والحطبيقات للب  الحاةيد بال

مخل وب لك يبدو الماضى كحقيقة فى عيوا ا افا  وليو مجلد ت كل لألحداث ويححقله 

زيادة فى الوعى والثقافة لديهم، وتككلد الدةاسلة عللى اا االتجاهلات الحديثلة فلى الحلبيلة 

افل  ( 20)ينلة الدةاسلة ملافى الدو  المححدلة تحجلي لحعلليم الحلاةيد  بنائهلا تأوجلت ع

وافلللة مللا ةوضللة ا وةمللاا النموأجيللة بالللدقى وتللم تقسلليمهم إلللى مجموعحللاا تجليبيللة 

اسلللحماةة : وضلللابطة، واسلللحعاجت الباحثلللة بلللالمنها  لللبي الحجليبلللى، واسلللحهدمت ادوات

سحطال  ةمل معلملات اللوضلة للحعللف عللى الواقل  الفعللى لمسلحول اللوعى بالحلاةيد إ

القومى لطفل  اللوضلة ملا إعلداد الباحثلة، إخحبلاة الل كاء المولوة إعلداد جلال  سللل، 

مقياس مووة للوعى بالحاةيد القومى لطف  اللوضة ملا إعلداد الباحثلة، بلجلاما االد  

فل  اللوضلة إعلداد الباحثلة، وتوصللت النحلائا إللى لحنمية الوعى بالحاةيد القومى للدل ا

فعالية البلجاما المقحلب فى تنمية الوعى بالحاةيد القومى للدل افل  اللوضلة فلى ضلوء 

 .المعاييل القومية للياع ا افا 

(3022)تككد دةاسة والء محمد عبلد الع يل   
 

ما الموضلوعات المحعلقلة عللى 

ه معلفة الطف  بحلاةيد مجلداد، مملا ينملت لديلي بالحلاث الحاةيهت يمأا ما تسهم فت تعمي

اتجاهللات الللوالء واالجحمللاء للللواا، ويمأللا تحويلهللا إلللى  قولل  لألافللا  ومسلللحيات 

وبلاما واجيطة، تسهم فت إعداد، على مسو تلبويلة سلليمة تمأنلي ملا مجابهلة تحلديات 

بللل المسللحقب ، حيلل  ما موللل صللاحبة ةصلليد مللا الحلللاث الثقللافت الطويلل  والمحلللاكم ع

 الف السنيا،  والثقافة المولية واجهة مديئة تسحلهم ما تاةيهها مفلدات تمي ها علا 

غيلها ما الثقافات،  ل لك فقد حظت تلاث مول باهحما  خا  فمول تحلامى مالافهلا 

فوم كم محلاكم ما اآلثاة يعأو عظمة الحجلبة الحت عا ها هل ا اليلعد وملدل إسلهامي 

 .فت صن  الحداةة ايجساجية
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 :نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها 

 .الححقه ما صحة فلوع البح : موال

، SPPS Version 16اسحهدمت الباحثة لمعالجة جحائا البح  إحوائيا بلجاما 

وهو بلجاما الح   ايحوائية الهاصة بأبحاث العلو  النفسية والحلبوية، ال ل يعم  ما 

 :على النحو الحالى، وكاجت النحائا Windows 7خال  بيئة 

 :اخحباة صحة الفلع ا و  .2

ال " قامت الباحثلة باخحبلاة صلحة الفللع ا و  للبحل  عللى الل ل يلن  عللى

بللليا محوسلللطى دةجلللات مافلللا   0.02يوجلللد فللللم أو دالللللة إحولللائية عنلللد مسلللحول 

اة الموللوة الهللا  بمفللاهيم المجموعللة الدللابطة فللى القياسللييا القبلللى والبعللدل لالخحبلل

 :وكاجت النحائا كما يوضحها الجدو  الحالى، "الثقافة السياحية

 (2)جدو  

 جحائــا المعالجة ايحوائية لدةجات مافا  المجموعة الدابطة

 فى القياسييا القبلى والبعدل لالخحباة المووة الها  بمفاهيم الثقافة السياحية 

 
 المجموعات

عدد )ا 

 (لعينةا

المحوس  

 الحسابى

االجحلاف 

 المعياةل
دةجات 

 الحلية
 قيمة ت

مسحول 

 الداللة

االخحباة 

 كأ 

 قبلى
23 

6.28 3.043 
22 2.218 0.383 

 3.222 6.48 بعدل

القاهلة 

 الأبلل

 قبلى
23 

2.62 0.326 
22 0.208 0.122 

 0.322 2.63 بعدل

 ا قول
 قبلى

23 
3.42 2.622 

22 0.613 0.621 
 2.612 3.31 بعدل

 مسواا
 قبلى

23 
2.00 0.123 

22 2.666 0.220 
 0.242 2.34 بعدل

المجموعلللة الدلللابطة فلللى القيلللاس القبللللى لالخحبلللاة  مافلللا بمقاةجلللة دةجلللات 

المووة الها  بالثقافلة السلياحية بمثيلحهلا فلى القيلاس البعلدل للنفو االخحبلاة، وجلد ما 

دةجلة، بينملا ( 6.28)عة الدابطة فى القياس القبللى بلل  محوس  دةجات مافا  المجمو

دةجللة علللى مسللحول ( 6.48)بللل  محوسلل  الللدةجات فللى القيللاس البعللدل لللنفو االخحبللاة 

دةجلة، وهل ا يعنلى ما الفللم بليا ( 36)االخحباة كأ ، وال ل تبلل  الدةجلة العظملى للي 

 .محوسطى دةجات القياس القبلى والبعدل افيفة

المجموعلللة الدلللابطة فلللى القيلللاس القبللللى لالخحبلللاة  افلللا موبمقاةجلللة دةجلللات 

المووة الها  بالثقافة السياحية على مسحول المحافظات السياحية بمثيلحها فلى القيلاس 

البعدل لنفو االخحباة، وجد ما محوس  دةجلات مافلا  المجموعلة الدلابطة فلى القيلاس 
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  محوسلل  الللدةجات فللى دةجللة، بينمللا بللل( 2.62)القبلللى بمحافظللة القللاهلة الأبلللل بللل  

دةجللة، فللى حلليا بللل  محوسلل  دةجللات مافللا  ( 2.63)القيللاس البعللدل لللنفو االخحبللاة 

دةجللة، بينمللا بللل  ( 3.42)المجموعللة الدللابطة فللى القيللاس القبلللى بمحافظللة ا قوللل 

دةجلة، مملا محافظلة مسلواا ( 3.31)محوس  الدةجات فى القياس البعدل لنفو االخحباة 

دةجلة، ( 2.00)مافلا  المجموعلة الدلابطة فلى القيلاس القبللى فقد بل  محوس  دةجلات 

دةجلة، مملا يعنلى ( 2.34)بينما بل  محوس  الدةجات فى القياس البعدل للنفو االخحبلاة 

ما الفلللوم بلليا محوسللطات دةجللات القيللاس القبلللى والبعللدل علللى مسللحول المحافظللات 

ا  .بسي  جد 

حوللائيا بلليا محوسلل  يحدلل  كلل لك مللا الجللدو  السللابه عللد  وجللود فلللم دا  إ

دةجللات مافللا  المجموعللة الدللابطة فللى القياسللييا القبلللى والبعللدل لالخحبللاة الموللوة 

المحسلوبة ( ت)، حيل  كاجلت قيملة  0.02الها  بالثقافلة السلياحية عنلد مسلحول دالللة 

وهلللى قيملللة غيلللل داللللة ( 0.383) 22، وبل لللت الدالللللة عنلللد دةجلللات حليلللة (2.218)

كملا يبليا الجلدو  السلابه ميدلا علد  وجلود . فللع ا و وه ا يكيلد صلحة الإحوائيا، 

وجللود فلللوم دالللة إحوللائيا بلليا محوسللطات دةجللات مافللا  المجموعللة الدللابطة فللى 

القياسللييا القبلللى والبعللدل لالخحبللاة الموللوة الهللا  بالثقافللة السللياحية علللى مسللحول 

افظة القلاهلة ، حي  بل ت قيمة الداللة لمح0.02المحافظات السياحية عند مسحول داللة 

، وهلى (0.220)، ولمحافظلة مسلواا (0.621)، ولمحافظة ا قولل (0.122)الأبلل 

 0.02مكبل ما 

 
 محوسطات دةجات مافا  المجموعة الدابطة( 2) أ  ةقم 
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 فى القياسييا القبلى والبعدل لالخحباة المووة الها  بمفاهيم الثقافة السياحية

 :اخحباة صحة الفلع الثاجى .3

يوجللد فلللم أو داللللة " ة الفلللع الثللاجى للبحلل  اللل ل يللن  علللى إخحبللاة صللح

بلليا محوسللطى دةجللات مافللا  المجموعللة الحجليبيللة فللى  0.02إحوللائية عنللد مسللحول 

القياسللييا القبلللى والبعللدل لالخحبللاة الموللوة الهللا  بمفللاهيم الثقافللة السللياحية لوللال  

 :، وكاجت النحائا كما يوضحها الجدو  الحالى."القياس البعدل

 (3)جدو  

 جحائــا المعالجة ايحوائية لدةجات مافا  المجموعة الحجليبية

 فى القياسييا القبلى والبعدل لالخحباة المووة الها  بمفاهيم الثقافة السياحية 
 

 المجموعات
عدد )ا 

 (العينة

المحوس  

 الحسابى

االجحلاف 

 المعياةل

دةجات 

 الحلية
 قيمة ت

مسحول 

 الداللة

 االخحباة كأ 
 لىقب

23 
2.13 2.182 

22 22.626 
0.000

 3.222 30.33 بعدل *

 القاهلة الأبلل
 قبلى

23 
2.22 0.330 

22 30.333 
0.000

 0.343 6.38 بعدل *

 ا قول
 قبلى

23 
2.88 2.028 

22 32.284 
0.000

 2.233 4.24 بعدل *

 مسواا
 قبلى

23 
2.23 0.383 

22 32.246 
0.000

 0.322 6.32 بعدل *

المجموعلللة الحجليبيلللة فلللى القيلللاس القبللللى لالخحبلللاة  مافلللا بمقاةجلللة دةجلللات 

المووة الها  بالثقافلة السلياحية بمثيلحهلا فلى القيلاس البعلدل للنفو االخحبلاة، وجلد ما 

دةجلة، بينملا ( 2.13)محوس  دةجات مافا  المجموعة الحجليبية فى القياس القبللى بلل  

دةجلة عللى مسلحول ( 30.33)البعلدل للنفو االخحبلاة  بل  محوس  الدةجات فى القيلاس

 .االخحباة كأ ، وه ا يعنى ما الفلم بيا محوسطى دةجات القياس القبلى والبعدل كبيل

المجموعللة الحجليبيلللة فللى القيللاس القبلللى لالخحبلللاة  مافللا وبمقاةجللة دةجللات 

ا فلى القيلاس المووة الها  بالثقافة السياحية على مسحول المحافظات السياحية بمثيلحه

البعدل لنفو االخحباة، وجد ما محوس  دةجات مافلا  المجموعلة الحجليبيلة فلى القيلاس 

دةجللة، بينمللا بللل  محوسلل  الللدةجات فللى ( 2.22)القبلللى بمحافظللة القللاهلة الأبلللل بللل  

دةجللة، فللى حلليا بللل  محوسلل  دةجللات مافللا  ( 6.38)القيللاس البعللدل لللنفو االخحبللاة 

دةجللة، بينمللا بللل  ( 2.88)قيللاس القبلللى بمحافظللة ا قوللل المجموعللة الحجليبيللة فللى ال

دةجلة، مملا محافظلة مسلواا ( 4.24)محوس  الدةجات فى القياس البعدل لنفو االخحباة 

دةجلة، ( 2.23)فقد بل  محوس  دةجات مافلا  المجموعلة الحجليبيلة فلى القيلاس القبللى 

دةجلة، مملا يعنلى ( 6.32)بينما بل  محوس  الدةجات فى القياس البعدل للنفو االخحبلاة 

ما الفلللوم بلليا محوسللطات دةجللات القيللاس القبلللى والبعللدل علللى مسللحول المحافظللات 

 .للمجموعة الحجليبية كبيل وملحو 
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يحد  ك لك ما الجدو  السابه وجود فلم دا  إحولائيا بليا محوسل  دةجلات 

الهللا  فللى القياسللييا القبلللى والبعللدل لالخحبللاة الموللوة  الحجليبيللةمافللا  المجموعللة 

المحسللللوبة ( ت)، حيلللل  كاجللللت قيمللللة  0.02بالثقافللللة السللللياحية عنللللد مسللللحول داللللللة 

وهى قيمة داللة إحولائيا، ( 0.000) 22، وبل ت الداللة عند دةجات حلية (22.626)

كمللا يبلليا الجللدو  السللابه ميدللا وجللود فلللوم دالللة . وهلل ا يكيللد صللحة الفلللع الثللاجى

فلللى القياسلللييا القبللللى  الحجليبيلللةعلللة إحولللائيا بللليا محوسلللطات دةجلللات مافلللا  المجمو

والبعدل لالخحباة المووة الها  بالثقافة السياحية عللى مسلحول المحافظلات السلياحية 

، (0.000)، حي  بل ت قيمة الدالللة لمحافظلة القلاهلة الأبللل 0.02عند مسحول داللة 

 0.02، وهى مق  ما (0.000)، ولمحافظة مسواا (0.000)ولمحافظة ا قول 

 

 
 محوسطات دةجات مافا  المجموعة الحجليبية( 3)  ةقم  أ

 فى القياسييا القبلى والبعدل لالخحباة المووة الها  بمفاهيم الثقافة السياحية

 :اخحباة صحة الفلع الثال  .2

" قامت الباحثة باخحباة صحة الفلع الثال  للبح  على ال ل ين  على 

ا محوسطى دةجات مافا  بي 0.02يوجد فلم أو داللة إحوائية عند مسحول 

المجموعة الحجليبية والدابطة فى القياس البعدل لالخحباة المووة الها  بمفاهيم 

، وكاجت النحائا كما يوضحها الجدو  ."الثقافة السياحية لوال  المجموعة الحجليبية

 :الحالى
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 (2)جدو  

 بية جحائــا المعالجة ايحوائية لدةجات مافا  المجموعحيا الدابطة والحجلي

 فى القياس البعدل لالخحباة المووة الها  بمفاهيم الثقافة السياحية 
 

 المجموعات
عدد )ا 

 (العينة

المحوس  

 الحسابى

االجحلاف 

 المعياةل

دةجات 

 الحلية
 قيمة ت

مسحول 

 الداللة

 االخحباة كأ 
 3.222 6.48 23 ضابطة

23 31.013 
0.000

 3.222 30.33 23 تجليبية *

 للالقاهلة الأب
 0.322 2.63 23 ضابطة

23 24.283 
0.000

 0.343 6.38 23 تجليبية *

 ا قول
 2.612 3.31 23 ضابطة

23 22.231 
0.000

 2.233 4.24 23 تجليبية *

 مسواا
 0.242 2.34 23 ضابطة

23 33.222 
0.000

 0.322 6.32 23 تجليبية *

فلللى القيلللاس البعلللدل  المجموعلللة الحجليبيلللة مافلللا بمقاةجلللة محوسللل  دةجلللات 

المجموعلة الدلابطة  مافلا لالخحباة المووة الها  بالثقافة السياحية محوس  دةجلات 

فى القياس البعدل لنفو االخحباة، وجد ما محوسل  دةجلات مافلا  المجموعلة الحجليبيلة 

دةجة، بينما بلل  محوسل  دةجلات المجموعلة الدلابطة ( 30.33)فى القياس البعدل بل  

دةجللة علللى مسللحول االخحبللاة كألل ، وهلل ا ( 6.48)عللدل لللنفو االخحبللاة فللى القيللاس الب

يعنى ما الفلم بيا محوسطى دةجات المجموعة الدابطة والحجليبية فى القياس البعلدل 

 .لالخحباة المووة كبيل

المجموعللة الحجليبيللة فللى القيللاس البعللدل  مافللا وبمقاةجللة محوسللطات دةجللات 

ياحية عللللى مسلللحول المحافظلللات بمحوسلللطات لالخحبلللاة المولللوة الهلللا  بالثقافلللة السللل

المجموعة الدابطة فى القيلاس البعلدل للنفو االخحبلاة، وجلد ما محوسل   مافا دةجات 

دةجللات مافللا  المجموعللة الحجليبيللة فللى القيللاس البعللدل بمحافظللة القللاهلة الأبلللل بللل  

و دةجة، بينما بل  محوس  دةجات المجموعة الدابطة فلى القيلاس البعلدل للنف( 6.38)

دةجة، فى حيا بلل  محوسل  دةجلات مافلا  المجموعلة الحجليبيلة فلى ( 2.63)االخحباة 

دةجلة، بينملا بلل  محوسل  دةجلات المجموعلة ( 4.24)القياس البعدل بمحافظة ا قولل 

دةجة، مملا محافظلة مسلواا فقلد بلل  ( 3.31)الدابطة فى القياس البعدل لنفو االخحباة 

دةجة، بينما بلل  ( 6.32)ليبية فى القياس البعدل محوس  دةجات مافا  المجموعة الحج

دةجلة، ( 2.34)محوس  دةجات المجموعة الدابطة فى القياس البعلدل للنفو االخحبلاة 

مما يعنى ما الفلوم بيا محوسطات دةجات المجموعة الحجليبية والدلابطة فلى القيلاس 

البعلدل لالخحبلاة البعدل لالخحباة المووة على مسحول المحافظات السياحية فى القياس 

 .المووة الها  بالثقافة السياحية كبيل وملحو 
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يحدلل  كلل لك مللا الجللدو  السللابه وجللود فلللم دا  إحوللائيا بلليا محوسللطى 

والدلابطة فلى القيلاس البعلدل لالخحبلاة المولوة  الحجليبيلةدةجات مافا  المجموعحيا 

المحسلوبة ( ت)، حيل  كاجلت قيملة  0.02الها  بالثقافلة السلياحية عنلد مسلحول دالللة 

وهى قيمة داللة إحولائيا، ( 0.000) 23، وبل ت الداللة عند دةجات حلية (31.013)

كمللا يبلليا الجللدو  السللابه ميدللا وجللود فلللوم دالللة . وهلل ا يكيللد صللحة الفلللع الثاللل 

والدللابطة فللى القيللاس  الحجليبيللةإحوللائيا بلليا محوسللطات دةجللات مافللا  المجمللوعحيا 

بالثقافلة السلياحية عللى مسلحول المحافظلات السلياحية  البعدل لالخحباة المولوة الهلا 

، (0.000)، حي  بل ت قيمة الدالللة لمحافظلة القلاهلة الأبللل 0.02عند مسحول داللة 

 0.02، وهى مق  ما (0.000)، ولمحافظة مسواا (0.000)ولمحافظة ا قول 

 
 محوسطى دةجات مافا  المجموعحيا الحجليبية والدابطة( 2) أ  ةقم 

 لقياس البعدل لالخحباة المووة الها  بمفاهيم الثقافة السياحيةفى ا

 

بناء على ما سبه، قامت الباحثة بقياس فاعلية البلجلاما المقحللب لحنميلة الثقافيلة 

يحيلى هنلدا ، )السياحية لدل مافا  ما قب  المدةسة، باسلحهدا  باسلحهدا  المعادللة الحاليلة 

2348 ،283:) 

 (8)جدو  

السياحية لدل مافا  فاعلية بلجاما الوسائ  المحعددة المقحلب فى تنمية الثقافية 

 المجموعة الحجليبية 

محوس  دةجات 

مافا  المجموعة 

 الحجليبية بعديا

محوس  دةجات 

مافا  المجموعة 

 الحجليبية قبليا

الدةجة النهائية 

لالخحباة 

 المووة

الفاعلية 

النسبة المئوية )

 للأسد

30.33 2.13 36 0.116 

المحعللددة المقحلللب فللت  يحدلل  مللا الجللدو  السللابه ما فاعليللة بلجللاما الوسللائ 

، وحي  إا هل ، النسلبة 0.116= تنمية الثقافة السياحية لدل مافا  المجموعة الحجليبية 
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تقحل  ما الواحد الوحي ؛ فعجي يألوا ثبحلت فاعليلة البلجلاما المقحللب فلت تنميلة الثقافلة 

ولي السياحية، وب لك تأوا الباحثة مجابت عا السكا  الثال  ملا مسلئلة البحل ، والل ل ج

ما فاعلية بلجاما الوسائ  المحعددة المقحلب فت تنمية الثقافة السياحية لدل افل  ملا قبل  "

 ".المدةسة؟

 :مناقشة النتائج وتفسيرها

تييل النحائا الموضحة عاليي إلى فعالية إسلحهدا  البلجلاما المقحللب القلائم عللى 

ملا قبل  المدةسلة وأللك بمقاةجلة الوسائ  المحعددة فى تنميلة الثقافلة السلياحية للدل مافلا  

البعلدل بمثيلحهلا فلى / دةجات مافلا  المجموعلة الحجليبيلة فلى االخحبلاة المولوة القبللى

المجموعللة الدللابطة، حيلل  وجللد ما دةجللات مافللا  المجموعللة الدللابطة فللى االخحبللاة 

دةجللة، بينمللا تلاوحللت الللدةجات فللى القيللاس ( 4-2)الموللوة القبلللى قللد تلاوحللت بلليا 

دةجة، مما دةجات مافا  المجموعة الحجليبية فلى ( 20-2)و المجموعة بيا البعدل لنف

دةجللة فللى القيللاس القبلللى لالخحبللاة ( 1-2)االخحبللاة الموللوة القبلللى قللد تلاوحللت بلليا 

( 32-26)المووة، بينملا تلاوحلت اللدةجات فلى القيلاس البعلدل للنفو المجموعلة بليا 

ممللا يوضلل  . دةجللة( 36)وللوة دةجللة، فللى حلليا تبللل  الدةجللة العظمللى لالخحبللاة الم

اةتفاعا ملحو ا فى دةجات مافا  المجموعة الحجليبيلة علا دةجلات مافلا  المجموعلة 

 .الدابطة فى القياس البعدل

تلج  الباحثة تحقيه البلجاما المقحلب لنحائا إيجابية إلى اسحهدا  بعض لقطلات 

لبلجلاما حيل  سلاعد أللك الفيديو لآلثاة السياحية داخل  البلجلاما ل يلادة إثللاء وفاعليلة ا

ا افا  عللى إسلحيعا  مكبلل لألملاكا السلياحية الموجلودة بالمحافظلات المهحلفلة، ومتلاب 

لهلم ميدلا ايلملا  بالمواضللي  الولعبة، وهل ا يحفلله مل  جحلائا العديللد ملا الدةاسلات الحللى 

توصلت للحلأثيل االيجلابى للقطلات الفيلديو عللى تنميلة الجواجلد المهحلفلة  افلا  ملا قبل  

المدةسلللة مثللل  الجواجلللد الثقافيلللة، واالجحماعيلللة، والجسلللمية، والحلكيلللة، واالجفعاليلللة، 

والمعلفيلللة، والل ويلللي، باالضلللافة إللللى فاعليحهلللا فلللى تنميلللة المفلللاهيم وإدةاك العالقلللات 

 ، ودةاسلللة بلللوةكLeis(2006)ليللل  والمهلللاةات فلللى صلللوةة مبسلللطة مثللل  دةاسلللة 

Bork(2004)ودةاسلة إدواةدس ، Edwards(2005)،  ودةاسلة مالا جللفوAlan 

Jervis(2003).) 

مجسمة مثناء البلجاما المقحلب ل يادة فعاليحي،  قط  مثليةواسحهدمت الباحثة 

ولمساعدة ا افا  على اسحيعا  مفاهيم الثقافة السياحية، حي  ساعدت ه ، القط  

عل معها ا ثلية المجسمة فى توفيل قدة ما المحاكاة لالماكا الحاةيهية الحقيقية اسحي

 .ا افا  كما لو كاجوا ي وةا اآلثاة السياحية بالفع 

وفل البلجاما عدد ما ا جيطة الحعليمية وا لعا  الحى يماةسها ا افا  فى 

جهاية ك   علع سياحى لمحافظة للوقوف على مدل اسحيعابهم لما تدمني ما مفاهيم 
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لحعليمية المهحلفة الحى ومعلومات، مث  المسابقات، وا ل از وغيلها ما ا جيطة ا

تدمنها البلجاما المقحلب، وألك ما مج  الحأكيد على اسحيعا  ا افا  لما تدمني 

البلجاما ما مفاهيم ومعلومات وسلوكيات، وه ا يحفه م  جحائا عدد ما الدةاسات الحى 

مكدت على مهمية اسحهدا  الحعلم باالكحياف، وا لعا ، ب لع تحسيا تعلم ا افا  

 .ا  المعلفـة بووةة مفد واكحس

إسحهدمت الباحثة فى البلجاما المقحلب  هوية حوةس بيأ  مجسم ومحبد 

للطف  حي  يقد  لي اية ادات الحى تساعد، على الحجوا  بسهولة داخ  البلجاما مثناء 

معلومات غنية ومفيدة لالافا  اوا  تعلم الطف  ما  تعلمي، كما تقد   هوية حوةس

 : البرنامج المقترح

وتلج  الباحثة ه ، النحائا إلى ملاعاة االتجاهات العالمية الحديثة عند تحديد 

المفاهيم السياحية الحى تم تدمينها فى البلجام  المقحلب والحى ةك ت على تعلم مافا  

وت ويدهم ما قب  المدةسة المفاهيم السياحية المحعلقة بحاةيد وانهم وتلاث مجدادهم 

تبطة بمفاهيم الحداةة والحلاث الحاةيهى والحى تمأنهم ما بالهبلات واالجيطة المل

إكحياف أاتهم وبيئحهم وبناء  هويحهم وإكحسا  القيم واالتجاهات والعادات 

 ك  ما جحائا دةاساتوه ا يحفه م  . والمعلومات والحقائه المهحلفة عا مجحمعهم

لحاةيهية بمناها الحى مكدت على ضلوةة تدميا المفاهيم ا (3020) إبحسا  عبدالحوا 

 Osborne (2003)مسبوةا  ةياع ا افا  والحى بدوةها تنمى الهوية الثقافية، مما

مكد على ما تعليم الحاةيد والحلاث الثقافى  افا  ما قب  المدةسة يأوا ما خال  

تعليفهم بالحلاث الحاةيهى القديم وتأويا اتجاهات إيجابية جحو اةتياد المحاحا 

 . ا السياحية لحنمية الثقافة الجمالية والفنية لألافا والمعاةع وا ماك

سحمد النحائا الحى توصلت إليها الباحثة م  جحائا دةاسات ك  ما ك لك إتفقت 

Stumpf (2003)  ال ل مكد على ضلوةة تثقيا ا افا  لحداةة ا جداد حي  مجها

ة فى االماكا مليئة بالفنوا المبدعة ويحم الحثقيا السياحى لألافا  بووةة عملي

السياحية حي  يحعلم ا افا  النق  والنحت عا اليه لمو وفح  ا ثاة عا قل ، 

فأكد على ضلوةة إعداد بلاما  يقة تيلب لألافا   Shaffer (2004)  افلمما 

 Alstonملسحوا الحاةيد والحلاث القديم وتهحم بحنمية الثقافة السياحية لديهم، مما 

اكدو على ضلوةة تعليا االافا   (3020)وت محمدبوفلي  جبي ، تقل ،(2004)

 . با ماكا السياحية ما خال   لائ  الفيديو وسلد قو  الحلاث الحاةيهى القديم

ما جاحية مخلل متفقت النحائا م   بعض الباحثيا فى مجا  ةياع االافا  

فية إلى مهمية تناو  الحلاث الحاةيهى ما خال  البلاما الحعليمية وال ياةات المحح

وال ياةات لألماكا ا ثلية وتقديم مفال  تحدما محداث الحياة اليومية للقدماء بطليقة 

محببة تساعد على إلما  ا افا  بثقافة بالدهم وتعليفهم بما هو السائ ، ولماأا تسافل 

تقديم على ما   (3006)منى عبد السال   الناس، ومهمية السياحة والثقافة، حي  مكدت
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لبوية داخ  المحاحا يساعد على تحقيه فل  الحعلم الجيد، مما بلاما مجيطة ت

مكد على ضلوةة تعلع ا افا  لبلاما Bandyapadhya (2006) باجديوباديا

تعليمية تحناو  الثقافة السياحية لفاعلية دوةها فى تنمية الهوية الثقافية ، فى حيا مكد 

والحداةية والحاةيهية فى  على مهمية إدماج القيم الثقافية Hadgis (2006)هادج  

  Lena(2006)لينا بلاما تهدف إلى إكسا  ا افا  الوعى الثقافى السياحى، مما  

فأكدت على ما تقديم مفال  مححلكة تاةيهية بطليقة ج ابة وميوقة لألافا  تساعدهم 

إمأاجية االسحفادة على  (3004)ةيها  عبد اللازم على ايلما  بثقافة بالدهم، ومكدت 

، مما إكسابهم الثقافة المححفيةو المحاحا كمكسسة تثقيفية لهدمة اف  ما قب  المدةسة ما

مكدت على مهمية إسحهدا  دةوس الحاةيد والحداةة  افا  ما ( 3023)إيماا زجاتى 

قب  المدةسة فى تقديم المفاهيم المجلدة بمواحبة مجموعة ما االجيطة والحطبيقات 

جد وبالحياة الواقعية للطف  ما جاجد مخل وب لك يبدو للب  الحاةيد بالمفهو  ما جا

الماضى كحقيقة فى عيوا ا افا  وليو مجلد ت كل لألحداث ويححقه زيادة فى الوعى 

والء والثقافة لديهم وألك فى ضوء المعاييل القومية للياع ا افا ، فى حيا مكدت 

الحاةيهت يمأا ما  ما الموضوعات المحعلقة بالحلاثعلى ( 3022)محمد عبد الع ي 

تسهم فت تعميه معلفة الطف  بحاةيد مجداد، مما ينمت لديي اتجاهات الوالء واالجحماء 

للواا، ويمأا تحويلها إلى  قو  لألافا  ومسلحيات وبلاما واجيطة، تسهم فت 

إعداد، على مسو تلبوية سليمة تمأني ما مجابهة تحديات المسحقب ، حي  ما مول 

لاث الثقافت الطوي  والمحلاكم عبل  الف السنيا،  والثقافة صاحبة ةصيد ما الح

 .المولية واجهة مديئة تسحلهم ما تاةيهها مفلدات تمي ها عا غيلها ما الثقافات

مما فيما يحعله ببلاما الوسائ  المحعددة الموجهة  افا  ما قب  المدةسة فقد 

حى مكدت على تأثيل بلاما إتفقت جحائا البح  الحالت م  جحائا عديد ما الدةاسات ال

الوسائ  المحعددة على تنمية حواس الطف  وتحسيا المهاةات الل وىة ومهاةات 

االسحما  واالتوا  لديي، كما تنمى االسحعداد لحعلم القلاءة والأحابة، ومهاةات الحعام  

م  الأحا  وفهم الووة وتهي  القو  الحى توجي اليي ما خال  بلاما الوسائ  

ومهلل  ( 3001)ومحمد سال ( 3001)ةؤوف توفيه، حي  مكد ك  ما المحعددة 

ا جيطة والهبلات الموجهة لطف  ماقب  المدةسة على ضلوةة إسها   (3001)ديا 

مما جوي  ، باسحهدا  الوسائ  المحعددة فت تقديم مفاهيم تناسد المسحول العقلت لهم

دوا على ما فأك Joyce  Johansson, & others (2008)جوجسوا و خلوا،

اسحهدا  الأمبيوتل فى الحعلم مدل إلى جمو المهاةات الل وية واالسحما  واالتوا ، فى 

ما ا جيطة الحى تقد  للطف  ما خال  الأمبيوتل  (3001)عايدة مبو غليدحيا مكدت 

تككد  Leis (2006)لي   لها فائدة كبيلة حي  تعم  على تأزة العيا واليد للطف ، مما

لاما الوسائ  المحعددة فى ملحلة ةياع ا افا  لها دوة فعا  فى ما اسحهدا  ب
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إكسابهم بعض المعلومات، والمفاهيم، وزيادة القدةات ايدةاكية وةب  الهبلات المقدمة 

فى المنها بالهبلات السابقة للطف ، بايضافة إلى الحيويه وإثاةة دافعيحي للحعلم، مما 

ى تفعي  دوة الوسائ  الحعليمية فى تدةيو عل مكدت( 3020)ملوة عبد اللازم محمد

الحلبية المححفية فى مقلة الحلبية الفنية للحلقة ا ولى ما الحعليم ا ساسى لحنمية االجحماء 

الوانى وزياةة المححا المولل القديم وعم  وة  فنية تابعة ل ياةة المححا، فى 

للطف  المولل ما  الى تنمية الهوية الثقافية (3022)فليدة محمد محدحيا مكدت 

خال  مجلة إلأحلوجية تلبوية علمية، على  بأة ايجحلجت كوسيلة هامة حي  مجها تعحمد 

على  د إجحبا، ا افا ، كما تعحمد على مثيلات حسية محعددة، وتساعد ا افا  على 

إدةاك وفهم البيئة المحيطة بهم، وما المجلة ايلأحلوجية لها دوة كبيل فى ت ويد الطف  

 مكدت على مهمية الحعليم االلأحلوجى فى تنمية( 3022)ةحا  خلالمعلومات، مما با

 . بعض المفاهيم العلمية لطف  اللوضة

وتحفه جحلائا البحل  الحلالت مل  جحلائا العديلد ملا الدةاسلات الحلى موضلحت فلى 

مجملها ما بلاما الوسائ  المحعددة الموجهة لملحللة ملا قبل  المدةسلة تلكثل عللى تنيلئة 

فا ، وتأويا معاةفهم وتيأ  اتجاهاتهم وميولهم، حيل  تعمل  عللى تجسليد ا فألاة ا ا

والمعلومات، والهبلات فلى ميلاهد محأامللة تعحملد عللى مثيللات محعلددة تثيلل اهحملامهم 

وحللد االسللحطال  لللديهم، وتنمللى إدةاكهللم وتفأيلللهم، وتنحقلل  بهللم مللا الململلوس إلللى 

على تجسيد ا فأاة والمعلوملات، والهبللات  المجلد، وما العياجى إلى اللم ل، وتعم 

باعحمادهللا علللى الوللوة الثابحللة، والحيللة، والمححلكللة الموللاحبة بللالمكثلات الوللوتية 

ممللا فيمللا يحعلللـه بالوسللائ  . وا لحللاا الموسلليقية الحللى تجلل   اجحبللاههم وتثيللل اهحمللامهم

الباحثلللـة فلللى  المحعلللددة المهحلفلللـة المسلللحهدمة فلللى البلجلللاما المقحللللب، فقلللـد اسحهدملللـت

البلجامـا المقحلب عددا ما الوسائ  المحنوعة مث  الووت، والولوة الثابحلة ، والولوة 

المححلكة، والمنا ل السياحية المجسمة، ا مل ال ل ساعد عللى إثلاةة وتيلويه ا افلا  

وج   اجحباههم للحعلم ويحفه ألك م  جحائـا عديد ما الدةاسات الحلى م لاةت إللى فاعليلة 

المحعلددة المهحلفلة فلى جل   اجحبلا، ا افلا  وزيلادة دافعيلحهم لللحعلم ا ملوة وقلد  الوسائ 

تحقـه مقوى تعلـم لألافا  حيـ   هل مثل ه ا الحعلـم فت مفعالهم،  وما هل ، الدةاسلات 

، وة لا (3008)، ومم  محمد (3008)، و يماء عبد الوها (3002)دةاسة هبة مميا 

، وميسللوا (3002)، ومحمللود الحفنللاول (3002)، ومسللك إسللماعي  (3006)جمللا  

، ومملللللاجى (3020)، وجهلللللاد محملللللد (3003)، و لللللليا صلللللبحى (3004)منولللللوة 

 (.3020)سميل

فاعلية بلجاما الوسائ  المحعددة المقحلب فى تنمية الثقافة ة وتلج  الباحث

 :السياحية لدل اف  ما قب  المدةسة إلى ا سبا  الحالية

 .عالة، ما خال  الوسائ  المحعددة المهحلفةإثاةة اهحما  الطف  بووةة ف -
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تللوفيل الحوجيهللات مللا خللال   هوللية حللوةس لححسلليا قللدةة الطفلل  علللى إسللحهدا   -

بلجاما الوسائ  المحعددة المقحللب مملا سلاعد عللى تحسليا تعللم ا افلا  ملا خلال  

 .البلجاما، وتأويا اتجا، ايجابى جحو البلجاما لدي ا افا 

ب لح  يللة ةاجعللة لألافللا  لمللا يقومللوا بللي مللا خطللوات فللى تقللديم االبلجللاما المقحللل -

 .ا جيطة وا لعا  المحدمنة فيي، وتيجي  الطف  على مدائي بعد إججاز ك  جياا

تنو  وتعدد ا جيطة المهحلفة وإتاحة فلصة الحفاع  مل  البلجلاما المقحللب واللححأم  -

 .فيي

لفئللة المسللحهدفة مللا ا)توللميم البلجللاما تبعللا  لهوللائ  ا افللا  فللى هلل ، الملحلللة  -

 (.البلجاما

 لج  وضوب ا هداف الحعليمية، وتنظيم المححول الحعليمت بيأ  منطقت ومحلاب ،  -

 .ا افا  على الحعلم

اخحيللاة جمللوأج توللميم تعليمللى جيللد للبلجللاما المقحلللب سللاعد علللى وضللوب اللؤيللة  -

يللا بالنسللبة للباحثللة عنللد توللميم وإجحللاج البلجللاما المقحلللب، كمللا سللاعد علللى تو 

  .البلجاما بيأ  جيد فى تنمية الثقافة السياحية لدل مافا  ما قب  المدةسة

توميم البلجاما المقحلب فى ضوء االتجاهات العالميلة الحديثلة فلى تولميم البللاما  -

الموجهة  افلا  ملا قبل  المدةسلة مملا سلاعد فلى اكسلابهم الدافعيلة والحملاس للحعلم 

 .مفاهيم الثقافة السياحية

لنيللطة للطفلل ، بمللا تحللي  لللي الللححأم اللل اتى المحسللو  داخلل  محافظللات الميللاةكة ا -

 .البلجاما فهو ال ل يقلة محى ينحق  ما ج ء إلى ج ء مخل داخ  البلجاما

ممللا يعطللى فلصللا للللحعلم ( CD)سللهولة اسللحهدا  البلجللاما المقحلللب المحملل  علللى  -

 .ال اتى  افا  فى المن  

مسلئلة  افلا  فلى  فة وتنظيمها، وه ا ما توفل،تحقيه الحلاب  والححاب  فى بناء المعل -

جفو الملحلة العملية بأصواتهم محدلمنة فلى البلجلاما تسلأ  علا المفلاهيم الحلى قلد 

تأوا وةدت فى مج اء مهحلفة ما البلجاما ثم يلد أكلها مللة مخللل لبنلاء معلفلة 

 .جديدة عليها

نوللل الجاأبيللة توللميم مجيللطة وملعللا  محنوعللة ومحببللة للطفلل ، وملاعللاة تللوافل ع -

والحيللويه فيهللا مللا خللال  اسللحهدا  ا لللواا وا لعللا  المحببللة للطفلل  مثلل  ا ل للاز، 

 .وتأويا الووة

اسحهدا  الطف  للبلجاما المقحلب فلت مجموعلات فلى معمل  اللأمبيلوتل؛ كلاا محفل   -

قول لي للحعلم، حي  متاب فلصة للطف  ليعله م  باقى ا افا  عللى ملا ييلاهد، ملا 

ية ويفألل معهلم، حيل  سللاعد ا افلا  بعدلهم اللبعض فلى تل كل إجابللة معلالم سلياح

ا سئلة عا بعلض المفلاهيم السلابقة عنلد تألاةهلا مملا عمله ملا اسلحيعابهم لمفلاهيم 
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الثقافة السياحية، وه ا يحفه م  جحائا العديد ما الدةاسات الحت مكلدت عللى ما عمل  

لمهلا  ا كثلل تعقيلدا بولوةة الطف  م  مجموعة يعطى لي الفلصة للنجاب فت تنفي  ا

 .مكبل مما يحوق  ما ينف ، الطف  بمفلد،

البلجاما المقحللب لدافعيلة افل  اللوضلة للحعلم مفلاهيم الثقافلة السلياحية، فألاا إثاةة  -

 . ا افا  محيوقيا دائما لمعلفة المحاحا واالثاة الموجودة بباقى المحافظات

حملاة  ا أللك يحفله مل  خولائ  إثاةة البلجاما المقحلب لفدولهم وحفل هم لالسل -

 .اف  اللوضة ال ل يأوا لديي الفدو  وحد االسحطال 

، جلل   مافللا  المجموعللة ما اسللحهدا  البلجللاما المقحلللب فللت تنميللة الثقافللة السللياحية -

الحجليبية جحو موضوعات البلجاما ومتاب لهم الحعلم ما خلال  مكثلل ملا حاسلة فلت 

ا ا الطف  يسحطي  ما يح ك ؛وقت واحد  .ل ما يياهد، ويسمعي مع 

للا  - إيجابيللة وتفاعلل  ا افللا  ملل  البلجللاما، وإعطللاؤهم الحليللة لدةاسللة المفللاهيم تبع 

لهطوهم ال اتت، والسماب لهلم بالحقلد  واللجلو  فلت البلجلاما، كل  أللك ةبملا جعل  

 ا افــا  سليعـــــــــــــت الحعلــــــــــــــــم ال ييعلوا بالمل  وضليا  الوقلت، كملا

جع  ا افا  بطيتء اللحعلم ال ييلعلوا بايحبلاا جحيجلة علد  قلدةتهم عللى مسلايلة 

مقلاجهم سليعت الحعلم؛ مي ةاعى البلجاما المقحللب الفللوم الفلديلة لألافلا ، وملا 

ثم مدل ألك إلى ايسها  فت زيادة معدالت الحلكي  وإتاحة الفلصة لألافلا  للحعمله 

 .  فى البلجاما

قحلب لالتجا، البنائت ال ي يمأا المحعلم ما بناء معاةفي ال اتيلة ملا تبنى البلجاما الم -

خللال  تسللهيل حواسللي ممللا يمأنللي مللا فهللم مللا يمللل بللي مللا خبلللات وتأللويا البنللاء 

 . المعلفت الها  بي

 : التوصيات 

 :فى ضوء جحائا البح  توصى الباحثة بما يلى

بعلللض المنلللاها  ضلللوةة تفعيللل  وثيقلللة المعلللاييل القوميلللة لليلللاع ا افلللا  وضلللم .2

الملتبطة بالثقافلة الحاةيهيلة والسلياحية فلى منلاها ةيلاع ا افلا  بملا يحناسلد مل  

 .خوائ  جموهم

ضلوةة إهحما  وسائ  ايعال  بأجواعهلا المهحلفلة بعجحلاج بللاما ومسلسلالت ومفلال   .3

 .ومطبوعات تنمى الثقافة السياحية الملتبطة بالحاةيد والحداةة

يهوليات واللملوز الحاةيهيلة وا حلداث فلى العولوة ضلوةة إعداد بلاما عا ال .2

المهحلفة  افا  ما قب  المدةسة بووةة ميوقة وبطليقة تكدل إللى زيلادة االجحملاء 

 .الوانى وتدعيم الهوية المولية

زيادة إهحما  القائميا والمهحميا بملحلة ما قب  المدةسلة بح ويلد اللوضلة بلالبلاما  .8

ة الوعى ا ثلل واالجحماء لألافا  وملا يحعلله بهلا واالجيطة المحنوعة الهاصة بحنمي

 .ما حقائه ومعلومات ومهاةات وسلوكيات
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مهمية تنمية الوعى ا ثلل، واالجحماء للطف  ملا خلال  بللاما اللوضلة، وأللك ملا  .6

خال  تدةيد المعلمات على ك  ما هو جديد فى عالم البلاما ملا الهبللات الحديثلة 

ايجحلجت مو المواق  المحهوولة فلى المجلا  مو  الهاصة بالطفولة سواء عا اليه

 .الأليات

ضلللوةة عقللد دوةات تدةيبيللة لمعلمللات اللوضللة لحنميللة وعلليهم بالحللاةيد القللومى  .2

 .واخحياة ما يناسد اف  اللوضة
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 :المراجع 

 .، عماا، داة الفألاستخدام الحاسوب فى التعليم(. 3003)إبلاهيم عبد الوكي  الفاة 

رؤية التعليم  -الثقافة االسمية محور مناهج التعليم(. 3008)محمد المهدل عبدالحليم 
 . ، القاهلة، مأحبة اليلوم الدوليةنظور إسالمىمن م

، اللياع، مأحبة اللا د منظومة تكنولوجيا التعليم(. 3002)محمد سالم، وعاد  سلايا 

 . للنيل والحوزي 

-ال كاء الوجداجى قياسي وعالقحي بالنو  وايججاز ا كاديمى(. "3006)محمد اي محمد 

 . ، ينايل(2)،   ةمجلة العلوم التربوي ،"دةاسي عبل ثقافية

 -تربوية –موسوعة نمو وتربية الطفل (. 3002)إسماعي  عبد الفحاب عبد الأافى 
 .، االسأندةية، ملك  االسأندةية للأحا اجتماعية -طبية -نمو

عالقة الطف  المولل فى ملحلة الحعليم االساسى (." 3004)إكلا  محمد فكاد ايهواجى

، معهد الدةاسات رسالة ماجستير غير منشورة، "بوسائ  الثقافة المحلية والعالمية

 .العليا للطفولة، جامعة عيا  مو

، اللياع، ثقافة الطفل والتراث والتذوق األدبى(. 3028)م  ها م عبد المطلد العمدة

 داة ال هلاء

فاعلية بلجاما محعدد الوسائ  فى مجا  القوة لحنمية (. "3020)مماجى سميل محمد 

، معهد الدةاسات والبحوث رسالة ماجستير، "اف  اللوضةمهاةات االبدا  لدل 

 .الحلبوية، جامعة القاهلة

اسحهدا  بعض الوسائــ  الحأنولوجية ومثل، على اكحسا  (. 3000)مم  محمد محمد 

، معهد رسالة ماجستيرافــــــــــــــــ  ما قب  المدةسة بعض مفاهيم اللياضيات، 

 .دةاسات الطفولة، جامعة عيا  مو

بلجاما مجيطة محأام  باسحهدا  الوسائ  الحأنولوجية لطف  (. 3008)مم  محمد محمد 

، معهد دةاسات الطفولة، جامعة عيا رسالة دكتوراهاللوضة وتقويمي بالبوةتفليو، 

 . مو

تنمية مهاةات اسحهدا  الحاسد ا لى لدل اال  (. "3006)مم  جول الديا محمد 

تكنولوجيا التربية دراسات ، "الحعليم بأليات الحلبيةالفلقة اللابعة بقسم تأنولوجيا 
 .، الجمعية العلبية لحأنولوجيا الحلبية، مايووبحوث

االتجاهات العالمية المعاصلة فى مجا  تلبية اف  ما (. "3001)اجحواة محمد على 

–المؤتمر العلمي الخامس، تربية طفل ما قبل المدرسة ، "قب  المدةسة فى مول
، الملك  القومت للبحوث (3008إبلي   32 -23) ت المستقبل،الواقع وطموحا

 .الحلبوية والحنمية، وملك  الأحا  للنيل
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األطفال فى السنوات المبكرة وكيا (. 3006)إيلا  سيلاج، وبالتيفوةد بلسيلال 
عال محمد، القاهلة، مجموعة الني  : تلجمة ،الهوية، التنوع، اللغة –ندعمهم 

 .العلبية

فاعلية مد  الطف  فى تنمية الوعى بالحاةيد القومى لدل (. "3023)جاتى إيماا سعد ز

،   مجلة الطفولة، "اف  اللوضة فى ضوء المعاييل القومية للياع االافا 

      232-12، مايو، (22)

بلجاما مقحلب لحنمية االسحعداد للقلاءة باسحهدا  (. 3002)إيماا عبد هللا  لف 

 .، كلية البنات، جامعة عيا  مورسالة ماجستيرالأمبيوتل  افا  اللوضة، 

، مرحلة ما قبل المدرسة -األسس العلمية لتنشئة األبناء(. 3006)بثينة حسنيا عماةة 

 .، القاهلة، مأحد لطفى للحوويل والطباعة3ا

تدميل بعض المفاهيم الملتبطة بالعولمة فت ا جيطة (. " 3001)بلقيو بنت إسماعي  

ة بملحلة ةياع ا افا  كهطوة لحسلي  مجيا  المسحقب  بما الحعليمية والحلبوي

المؤتمر العلمي السنوي الخامس، تربية "يسحطيعوا بي مواجهة تحديات العولمة، 
، (3008إبلي   32 - 23)، ، الواقع وطموحات المستقبل"طفل ما قبل المدرسة 

 .الملك  القومت للبحوث الحلبوية والحنمية، وملك  الأحا  للنيل

دةاسة مقاةجة لواق  قطا  السياحة فى دو  (. 3020)وفلي  جبي ، وتقلوت محمد ب

الملتقى الوطنى االول حول السياحة  ما  افليقيا حالة الج ائل وتوجو والم ل ، 
 .، البويلة، الملك  الجامعى(مايو 23-22) الواقع واالفاق، -فى الجزائر

، عماا، داة ن النظرية والتطبيقتكنولوجيا التعليم بي(. 3008)توفيه محمد ملعى 

 .الميسلة

، عماا، داة صفاء لعب األطفال من الخامات البيئية(. 3006)جمي  ااةم عبد الحميد 

 .للنيل والحوزي 

استخدام الحاسوب واإلنترنت (. 3002)جودت محمد سعادة، وعاد  فاي  السلااول 
 .، عماا، داة اليلومفى ميادين التربية والتعليم

، القاهلة، عالم الأحد، رؤية منظومة –تصميم التدريس (. 3002)زيحوا  حسا حسيا

 .3ا 

، القاهلة، مستقبل ثقافة الطفل العربى رصيد الواقع ورؤى الغد(. 3001)حسا  حاتة

 .الداة المولية اللبناجية

فاعلية اسحهدا  الوسائ  المحعددة فى إدةاك (. "3003)حسنيي غنيمى عبد المقوود 

الطفل أكبر استثمار ، "لمواقا المهحلفة لدل اف  ما قب  المدةسةالمياعل فى ا
، (ديسمبل 22 -20)، المؤتمر العلمى الثانى لكلية رياض األطفال –للمستقبل 

 . 282 -230القاهلة، 
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إدارة البيئة والتنمية المستدامة فى ظل العولمة (. 3020)خالد موطفى قاسم

  .، االسأندةية، الداة الجامعيةالمعاصرة

فعالية اسحهدا  بلجاما تفاعلى لللسو  المححلكة فى تنمية (. "3006)ةا ا جما  

، معهد الدةسات رسالة ماجستير، "بعض المفاهيم الج لافية لدل مافا  اللوضة

 .الحلبوية، جامعة القاهلة

دراسة " السياسة التعليمية لطفل ما قبل المدرسة(. 3003)ةاجيا عبد المع  الجما  
 .اة الجامعة الجديدة للنيل، االسأندةية، د"مقارنة

اسحهدا  الأمبيوتل وعالقاتي بالحفاع  االجحماعى لدل (. 3000)ةاجيا محمد قاسم 

، معهد دةاسات الطفولة، رسالة ماجستيرا افا  فى ملحلة ما قب  المدةسة، 

 .جامعة عيا  مو

ى لحنمية بعض فاعلية بلجاما تعليمى الأحلوج(. " 3022)ةحا  خلا جائا البقعاول

رسالة ماجستير غير ، "المفاهيم العلمية لطف  اللوضة بالمملأة العلبية السعودية

، كلية البنات لألدا  والعلو  والحلبية، قسم تلبية الطف ، جامعة عيا منشورة

 . مو

ثقافة الطفل بين اإلعالم ، "تأثيل الحليف يوا على ا افا (. "2332)ةفيقة سليم حمود، 
 (.سبحمبل 23-24)، المؤتمر العلمي األول لكلية رياض األطفال –والتعليم 

، القاهلة، الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية(. 3003)ةم ل محمد عبد الحى 

 .زهلاء اليلم

تووةات ا افا  عا الحأنولوجيا والمفاهيم (. "3008)ةؤوف ع مت توفيه 

الواقع –ما قبل المدرسة  المؤتمر العلمي الخامس، تربية طفل، "الحأنولوجية
، الملك  القومت للبحوث الحلبوية (3008إبلي   32 -23) وطموحات المستقبل،

 .والحنمية، وملك  الأحا  للنيل

مرشد شامل فى تطور  –أوالدنا من الوالدة حتى المراهقة (: 3003)ةيحا مهلج

 .، بيلوت، مكاديميا إجحلجا يوجا ، تليف يوا المسحقب األوالد

فاعلية اسحهدا  بلجاما مقحلب فت إكسا  الثقافة (. "3004)عبد اللازم خطا  ةيها  

، معهد الدةاسات العليا رسالة ماجستيرالمححفية  افا  ملحلة ما قب  المدةسة، 

 .للطفولة، جامعة عيا  مو

، 3، جـتكنولوجيا التعليم تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية(. 2331)زاهل محمد محمد 

 .لمأحبة ا كاديميةالقاهلة، ا

محاكاة بعض الوسائ  الحثقيفية دةاميا  لحنمية مهاةات (. "3020)زيند محمد محمد 

، كلية ةياع االافا ، رسالة دكتوراه، "الحواص  لدل اف  ما قب  المدةسة

 .جامعة القاهلة
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، المجاالت الثقافية لطفل الروضة قصص وألعاب(. 3020)سعاد البسيوجى 

 .الجامعة الجديدةداة ، االسأندةية

جدا ما قب  المدةسة فت ضوء تطوة فا اللسم لديي (. "3001)سعد السيد سعد العبد 

الواقع –العلمي الخامس، تربية طفل ما قبل المدرسة  المؤتمر ،دةاسة حالي" 
، الملك  القومت للبحوث الحلبوية (3008إبلي   32-23)، وطموحات المستقبل

 . لوالحنمية، وملك  الأحا  للني

 ،"ايعال  والطفولة المبألة فى عول العلم والحأنولوجيا(. "3002)سعد لبيد 
 (.33)، المجلو العلبى للطفولة والحنمية،   خطــــــوة

، عماا، داة المسيلة للنيل برامج تربية أطفال ما قبل المدرسة(. 3002)سعدية بهادة 

 .والحوزي 

، عماا، داة أطفال ما قبل المدرسةبرامج تربية (. 3002)سعدية محمد على بهادة 

 .الميسلة للنيل والحوزي 

، قصص وحكايات األطفال وتطبيقاتها العملية(. 3008)سميل عبد الوها  محمد 

 .عماا، داة الميسلة للنيل والحوزي 

التنشئة االجتماعية للطفل العربي في عصر (. 3003)السيد عبد القادة  ليا 
 .العلبت، القاهلة، داة الفأل العولمة

آفاق تربوية  –االتجاهات الحديثة فى تربية طفل ما قبل المدرسة (. 3000) ب  بدةاا

 .، القاهلة، الداة المولية اللبناجيةمتجددة

بلجاما إثلائى لحنمية مهاةات الحالمي  فى مادة (. "3003) ليا صبحى عبد الواحد 

، معهد الدةاسات ستيررسالة ماج، "الأمبيوتل للحلقة االولى ما الحعليم االساسى

 .الحلبوية، جامعة القاهلة

فاعلية بلجاما مقحلب باسحهدا  الأمبيوتل لحنمية (. 3008) يماء محمود عبد الوها  

، معهد الدةاسات رسالة ماجستيربعض مهاةات االتوا  لدل اف  اللوضة، 

 .الحلبوية، جامعة القاهلة

ئية االستداللية البارامترية فى األساليب اإلحصا(. 2332)صالب الديا محمود عال  

 .، القاهل،، داة الفأل العلبىتحليل بيانات البحوث النفسية والتربوية

، االسأندةية، مكسسة تنمية الطفل إجتماعيا  وثقافيا  وتربويا  (. 3004)ااةم كما  

 . با  الجامعة

ل والحوزي ، العلم وااليماا للني أدب الطفل لماذا؟،(. 3006)العت ابو الي يد الهاب  

 . االسأندةية

، انطا، داة أدب الطفل فى مواجهة الغزو الثقافى(. 3002)العت فهمى خفاجى 

 .ومأحبة ايسلاء للطب  والنيل والحوزي 
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تصميم البرمجيات التعليمية وإنتاجها (. 3002)عايد الهل ، ومحمد ال  اول 
 .، عماا، داة الفألوتطبيقاتها

اتجاهات تلبية اف  ما قب  المدةسة فت بعض دو  . (3001)عايدة عباس مبو غليد 

الواقع وطموحات –المؤتمر العلمي الخامس، تربية طفل ما قبل المدرسة العالم، 
، الملك  القومت للبحوث الحلبوية والحنمية، (3008إبلي   32 -23) المستقبل،

 .وملك  الأحا  للنيل

وإنتاج الوسائل التعليمية في تصميم (. 2333)عبد الحافظ سالمة، وخلي  المعايطة 
 .، عماا، داة الفألالتربية الخاصة

، عماا، داة وسائل اإلتصال وتكنولوجيا التعليم(. 3008)عبد الحافظ محمد سالمة 

 .الفأل

مواق  االثاة المولية القديمة من  مقد  العووة وححى (. 3020)عبد الحليم جوة الديا

 .لقاهلة، داة الفأل العلبىجهاية عول االسلات المولية القديمة، ا

البعد الحلبوي فت بلاما ا افا  (. "2332)عبد اللحما با إبلاهيم الياعل 

المؤتمر العلمي األول لكلية  –ثقافة الطفل بين اإلعالم والتعليم ، "الحليف يوجية
 .، القاهلة(سبحمبل 23-24)، رياض األطفال

الثقافة السياحية ضما  -ميةمفام السياحة ايسال(. "3023)عبد الواحد اليألل

 (.38)،  مجلة السياحة االسالمية، "المناها الدةاسية

تطبيقات تكنولوجيا التعليم فى المواقا (. 3022)عبد الع ي  البة عبد الحميد

 .، القاهلة، المأحبة العولية للنيل والحوزي التعليمية

م  بيا الثقافة وايعال  الحأا -تنمية ثقافة الطف  العلبى(. "3000)عبد هللا مبو هيا 

 (.  228)، قطل،   مجلة التربية، "والحعليم

، القاهلة، "مشروع التواصل واالنتماء"الحوار الثقافى (. 3002)عبد هللا الحطاول 

 .الداة المولية اللبناجية

استخدام تقنية المعلومات والحاسوب فى التعليم (. 3003)عبد هللا با الع ي  الموسى 
 .ياع، مأحد الحلبية العلبى لدو  الهليا، اللاألساسى

، 2، ا استخدام الحاسب اآللى فى التعليم(. 3006)عبد هللا عبد الع ي  الموسى 

 . اللياع، مأحبة تلبية ال د

مله  المه وا الحداةل لليهوية المولية فى (. "3002)عبد الودود مألو  

، المنووةة،   لتربيةمجلة كلية ا، "ةؤية تلبوية –مواجهة الححديات المعاصلة 

(63.) 

 .، القاهلة، داة الفأل العلبىاألنشطة فى رياض األطفال(. 3006)ع ة خلي 
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، "ثقافة الطف  فى ضوء المح يلات الحلبوية الحديثة (. "3020)عفاف عويو محمد 

، ، رياض االطفال فى ضوء ثقافة الجودة(السنوى التاسع) المؤتمر الدولى الثانى

 . ة ةياع االافا ، جامعة القاهلة، كلي( مايو 8-2)

، المجلو ، مجلة الطفولة والتنمية"الطفولة والهوية الثقافية(. "3002)على الحوات 

 . 330 -323، (23) 2العلبى للطفولة والحنمية، 

، القاهلة، مطاب  3، اكيا نفهمها؟ -تأمالت فى علوم التربية(. 3002)على خلي  

 .  الداة الهندسية

، القاهلة، عالم تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم(. 3002)إسماعي  ال ليد زاهل 

 .الأحد

وسائ  ايعال  الملئت ومثلها (. "2332)فاةوم  وقت البوهت، فوزيي محمد الينو 

المؤتمر  –ثقافة الطفل بين اإلعالم والتعليم ، "على  هوية الطف  العلبت وثقافحي
 .، القاهلة(سبحمبــل 23 -24)، العلمي األول لكلية رياض األطفال

بلجاما لحنمية الهوية الثقافية للطف  باسحهدا  (." 3022)فليدة محمد محد محمد السيد

، معهد رسالة ماجستير غير منشورة، "سنوات 4 -2المجلة ايلأحلوجية ما سا 

 .الدةاسات العليا للطفولة، جامعة عيا  مو

ة رؤية عصرية لتثقيا الطفل الطفل والخدمات الثقافي(. 3004)فهيم موطفى 

 .، القاهلة، مأحبة الداة العلبية للأحا العربى

الطفل والمهارات الحياتية فى رياض األطفال والمدرسة (. 3006)فهيم موطفى

 .، القاهلة، داة الفأل العلبىاالبتدائية

  ،"الحعليم وايعال  وتيأي  الوعت الثقافت للطف (. "2332)فكاد، عبد المنعم البألي 

، المؤتمر العلمي األول لكلية رياض األطفال –ثقافة الطفل بين اإلعالم والتعليم 

 .، القاهلة(سبحمبــل 23 -24)

النظرية  -تكنولوجيا التعليم (. 3020)فوزل فاي  م حيو،، وةبحى موطفى علياا 
 .، داة صفاء للنيل والحوزي ، عمااوالممارسة

ة ةياع ا افا  فى تحقيه ا هداف العامة فاعلي(. "3002)فوزية يوسا عبد ال فوة 

 (. 2)،   مجلة العلوم التربوية، "الموضوعة لها فى دولة الأويت

، "مدل فاعلية الوسائ  الحعليمية فى فهم ا افا  للثلوث البيئى(. "3002)كليماا بديل 

 . ، القاهلة، عالم الأحدالتعلم المستقبلى لألطفال دراسات وبحوث

دوة البلمجيات ايلأحلوجية فى تثقيا الطف  فى اللوضة، (. 3008)كليماا بديل 

 . ، الجمعية المولية للقلاءة والمعلفة(62)،   مجلة القراءة والمعرفة

، خطــوةتثقيا ا افا  علميا وتنمية الحفأيل العلمى لديهم، (. 3002)ليلى كل  الديا 

 (. 33)المجلو العلبى للطفولة والحنمية،   
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المبادئ ا ساسية السيأولوجية والحلبوية فت إعداد وتقديم (. "3000)يا ليلت كل  الد

 .، يوجيو(20)، المجلو العلبت للطفولة والحنمية،   خطــوة، "بلاما ا افا 

 . ، عماا، داة الفألالحاسوب فى تعليم األطفال(. 3003)ماجدة محمود صال  

، مطبعة فى رياض االطفال مدخل الى العلوم التربوية(. 3008)ماجدة محمود صال  

 .الجمهوةية الحديثة، االسأندةية

االةتقاء بلياع ا افا  وتعظيم دوةها الحلبول فى (. "3006)محمد توفيه سال  

، الملك  مجلة البحث التربوى، "دةاسة تحليلية ما منظوة تيليعى –مول 

 .، يوليو(3)القومى للبحوث الحلبوية والحنمية،   

موقا الميل  ما اللعاية الحلبوية لطف  ما قب  (. "3001)محمد توفيه سال  

المؤتمر العلمي الخامس، تربية ، "المدةسة فى مول وتووة مقحلب لالةتقاء بها
، (3008إبلي   32 -23)، الواقع وطموحات المستقبل–طفل ما قبل المدرسة 

 .القاهلة، الملك  القومت للبحوث الحلبوية والحنمية، وملك  الأحا  للنيل

فاعلية بلجاما مقحلب لحهنئة اف  ما قب  المدةسة ( ." 3001)محمد خيلي محمود

المؤتمر العلمي ، "وتنمية قدةاتي على الحفأيل واتجاهي لمواجهة الح يلات المسحقبلية
 32 -23)، الواقع وطموحات المستقبل–الخامس، تربية طفل ما قبل المدرسة 

لبحوث الحلبوية والحنمية، وملك  الأحا  ، القاهلة، الملك  القومت ل(3008إبلي  

  . للنيل

، القاهلة، داة الفأل 3، اتكنولوجيا التعليم والتعلم(. 3003)محمد ةضا الب دادل 

 . العلبى

ثقافة (. 3001)ووحيد السيد حافظ ، وهاجى محمد يوجو، محمد عبد اللازم ابلاهيم
 .داة الفأل العلبى، القاهلة، 3ا، الطفل

 . ، داة قباء، القاهلةتطور تكنولوجيا التعليم(. 3002)و محمد عطية خمي

، اليلكة العلبية نمو الطفل ورعايته(. 3004)محمد عودة، وةمداا إسماعي  

 .المححدة للحسويه والحوةيدات، االسأندةية

 .، داة الفأل، عمااالمواد التعليمية فى الطفولة المبكرة (.3001)محمد محولى قندي  

بيئات تعلم الطف ، عماا، داة (. 3001) ، ةمداا مسعد بدولمحمد محولى قندي

 .الفأل

، العيا، داة الأحا  التكنولوجيا التعليمية والمعلوماتية(. 3002)محمد محمود الحيلة 

 .الجامعى

، عماا، داة تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق(. 3022)محمد محمود الحيلة

 .الميسلة للنيل والحوزي  والطباعة

، المنهاج االبداعى الشامل فى تربية الطفولة المبكرة(. 3002)محمد محمود الهوالدة 

 .عماا، داة المسيلة
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دراسة فى "متاحا التراث الشعبى والجذب السياحى (. 3008)محمد يسلل إبلاهيم 
، االسأندةية، الملحقى المولل "انثروبولوجيا المتاحا لمتحا التراث السيناوى

 .يةلتبدا  والحنم

 .، القاهلة، داة الفأل العلبىاإلعالم وثقافة األطفال(. 3022)محمود حسا إسماعي 

فعالية بلجاما وسائ  محعددة مقحلب فى تنمية (. "3002)محمود محمد الحفناول 

، معهد الدةسات رسالة ماجستير، "المفاهيم البيئية لدل مافا  ملحلة اللياع

 .الحلبوية، جامعة القاهلة

دوة الوسائ  الحعليمية فى تدةيو الحلبية المححفية (. 3020)للازم محمد ملوة عبد ا

لمقلة الحلبية الفنية للحلقة ا ولى ما الحعليم ا ساسى لحنمية االجحماء الوانى، 

 .، كلية البنات، جامعة عيا  مورسالة ماجستيير

لمحعددة فى فعالية بلجاما كمبيوتل باسحهدا  الوسائ  ا(. 3002)مسك إسماعي  العبسى 

إكسا  بعض مفاهيم ايدةاك المأاجى  افا  اللياع فى الجمهوةية اليمنية، 

 .، معهد الدةاسات الحلبوية، جامعة القاهلةرسالة ماجستير

مثل البيئة االسحأيافية فى تطوة مجماا الفهم (. "3002)مييلة موطفى على عطية 

رسالة ، "ة االبحدائيةالحدسى للمفهومات اللياضية لدل مافا  ما قب  المدةس

 .، كلية ةياع االافا ، جامعة االسأندةيةماجستير

مقاةجات  -ثقافة ايبدا  وتيأي  العق  العلبى(. "3008)موطفى عبد السمي  محمد 

، (8)، معهد الدةاسات الحلبوية، جامعة القاهلة،   مجلة العلوم التربوية، "مولية 

 .  مكحوبل

، وإبلاهيم عبد الفحاب يوجو، ومم  سويداا، ومنى موطفى عبد السمي ، وحسيا بييل

 .، عماا، داة الفألمفاهيم وتطبيقات –تكنولوجيا التعليم (. 3008)الج اة 

بلاما مجيطة مححفية مقحلب لحنمية بعض جواجد (. "3006)منى عبد السال  صب  

 ، كلية ةياعرسالة ماجستير،  "السلوك االجحماعت لدل ا افا  المعاقيا أهنيا

 .ا افا ، جامعة القاهلة

فت تعليم الطفولة المبألة قدايا مساسية لملحلة مساسية، (. 3001)مهلي مميا ديا  

المؤتمر العلمي الخامس، تربية طفل ما قبل دعوة يعادة تلتيد ا ولويات، 
، الملك  القومت (3008إبلي   32 -23)، الواقع وطموحات المستقبل–المدرسة 

 .الحنمية، وملك  الأحا  للنيلللبحوث الحلبوية و

، الوسائط المتعددة وتطبيقاتها فى اإلعالم والثقافة والتربية(. 3008)مييا  إجوال 

 .جول الديا العياضى، والوادم ةاب ، العيا، داة الأحا  الجامعى: تلجمة

. ، دمقدمة فى القياس والتقويم(. 3002)جادية محمود  ليا، ومحمود محمد إبلاهيم 

 .ا
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، كلية ةياع ا افا ، جامعة تنمية االبتكار ومهارات االتصال. ي محمود  لياجادي

 .3000القاهلة، 

القاهلة، اليلكة العلبية الوسائط المتعددة، (. 3004)جائ  حلز هللا، ديما الداما

 .المححدة للحسويه والحوةيدات

هلة، ، القاتكنولوجيا التربية(. 3004)جلجو حمدل، لطفى الهطيد، خالد القداة

 .اليلكة العلبية المححدة للحسويه والحوةيدات

فاعلية مجيطة حاسوبية فى تنمية الحفأيل االبداعى  افا  ما (. "3020)جهاد محمد سالم 

 .، معهد الدةسات الحلبوية، جامعة القاهلةرسالة ماجستير، "قب  المدةسة

 .يل والحوزي ، عماا، داة مسامة للناإلعالم والطفل(. 3004)هادل جعماا الهيحى

الثقافة اللياضية للوالديا كمك ل لحوجيي الطف  (. "3004)هالة يحى السيد حجازل 

المؤتمر السنوى السابع لكلية رياض االطفال ، "سنوات 2-8ةياضيا  ما سا 
، بجامعة القاهرة، قضايا الطفولة فى العقد الثانى لحماية الطفل العربى ورعايته

 (. ابلي  30-32)

الجواجد المعلفية المحدمنة فى عمليات تعليم وتعلم العلو  (. "3002)  هالي اي بح

 (. 3)،   مجلة العلوم التربوية، "إصالب الفجوة بيا النظلية والحطبيه –

مثل الحلبية المححفية فت تنمية الوعت البيئت  افا  (. "3008)هبة حسيا حامد 

 .  لبوية، جامعة القاهلة، معهد الدةاسات والبحوث الحرسالة دكتوراه، "اللوضة

مثل اسحهدا  الأمبيوتل فى اكسا  مافا  اللياع بعض (. 3002)هبي محمد مميا 

، معهد دةاسات الطفولة، رسالة ماجستيردةاسة تجليبية،  -المهاةات الل وية 

 .جامعة عيا  مو

 .، القاهلة، داة الفأل العلبى8، ارياض األطفال(. 3006)هدل محمود النا ا 

، القاهلة، المعايير القومية لرياض األطفال فى مصر(. 3004)لحلبية والحعليموزاةة ا

 .مطاب  وزاةة الحلبية والحعليم

، المجلو خطــوة، "وجـهة جظل فى مفـال  اللسـو  المححلكة(. "3002)وعـد ا مـيل 

 (.33)العلبى للطـفولة والحنمـية،   

دةامى قائم على قو  االجبياء فاعلية بلجاما (. "3022)والء محمد عبد الع ي  

، كلية ةياع رسالة دكتوراه، "لحنمية بعض القيم الثقافية لدل اف  اللوضة

 .االافا ، جامعة القاهلة

، داة مستحدثات تكنولوجيا التعليم فى عصر المعلوماتية(. 3002)وليد سالم الحلفاول 

 .الفأل، عماا

، "طريقة هندام" ي الرياضياتمسارات تفكير الكبار ف (.2348)يحيى حامد هندا  
 .القاهلة، داة النهدة العلبية
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، عماا، داة الحاسوب التعليمى وتطبيقاته التربوية(. 3006)يوسا محمد عيادات 

 .الميسلة

بناء (. "3002)يوسا خليفة غلا ، وصالب الديا خدل، ومحمد حسنى ا  قل 

ا فى ضوء االتجاهات اسحلاتيجية مقحلحة لحلبية تالمي  الحعليم ا ساست جمالي

الحلبوية  يدلوجيات الحلبية الجمالية لما فوم الحداثة وقياس مثلها على الوعى 
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