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Abstract 
Citizenship education does not require complicated policies and strategies; rather, it needs 

simplified educational methods that are appropriate for the children in the society, and 

among these methods is the use of the mechanism of stories directed at children and 

tailored to them, which are filled with humor, fun, and interest. Here, we realize the 

importance of children’s literature, one that provides a good environment for the growth 

and development of behaviors that increase the values and concepts of citizenship and 

deepen a sense of identity in the child. Through our review of Omani child literature, we 

find various publications directed at them such as poetry, plays, short stories, folk tales, and 

comics. One of these publications is the children’s literary magazine Murshid, which we 

chose as a sample for our study in this research. We will discuss tracking the path and 

process of the semiotics of citizenship and the values embedded in it. Based on these data 

and through the analytical method, the researchers attempt to answer the following 

questions: Firstly, does the magazine’s content touch the goals of citizenship education? 

Secondly, do the literary treatments of the magazine’s chapters highlight the concepts of 

citizenship? Thirdly, to what extent has this perspective been implemented throughout the 

magazine? 

                                                                                              

* Lecturer, United Arab Emirates University, Children’s Literature Poet and Writer, Al-

Barimi, Sultanate of Oman (Corresponding Author, wafaa.alshamsi@gmail.com 

∗∗ Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Farhangian University, 

Tehran, Iran, ati.abiat@yahoo.com 

Date received:  2021-10-26 , Date of acceptance: 2022-03-11 

 Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the 

Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, 

Mountain View, CA 94042, USA. 



  .ق  ه ۱۴۴۴-۱۴۴۳ فيو ص عيرب، 1، العدد 25السنة ، اإلسالمية احلضارة  آفاق    144

Accordingly, the researchers chose a random sample of 15 issues of Murshid magazine 

distributed over the five years of the magazine’s life, so that they dealt with three issues for 

each year, to analyze them and determine the educational dimensions of the concept of 

citizenship and its indicators. The results of this study indicate the reflection of elements of 

citizenship at different levels of cultural, historical, geographical, social, religious and 

artistic based on behaviors, positions and ideas that Murshid magazine has addressed in its 

various chapters. The results show that the realization of the dimension of cultural 

cognition is equal to the social dimension in the chapters of the magazine, as each of them 

has achieved 29% of the total other dimensions, while the dimension of conscience with 

24% was in the second place. This shows the importance and the attention of the magazine 

to the development of conscientious attitudes, values, positive emotions, etc., among child 

readers. While the skill dimension came in third with 18% (which is not a small 

percentage), it is considered a good share compared to what other magazines provide for 

children in terms of skills, movement and activities under this axis.   

Preparing the child to be the leader of tomorrow requires comprehensive development in all 

areas, especially the political, economic, scientific and social areas. Negligence in the 

optimal preparation of the child in recognizing the values of citizenship and identity may 

lead the child in an unfavorable direction in his youth, and for this reason, attention should 

be paid to the aspects related to the formation of their initial and basic mentality, and this is 

highlighted by presenting scientific materials in accordance with their psychological 

characteristics at this stage. Literary materials such as stories, poems, plays and magazines 

are among the most important guides that can help in promoting the spirit of citizenship 

among children, especially as they are considered a written form of knowledge and this 

makes their impact more continuous and rooting for the ideas they contain. It should be 

pointed out that the elements of citizenship and its indicators, in addition to the importance 

of diversity, must be realistic, simple, appropriate, and directly related to the children’s 

environment, and hence vary between religious, cultural, geographical, environmental, 

linguistic, civil, historical, and technological indicators. Their simplification will make it 

easier for children to understand and memorize and, as a result, it will lead to their 

attachment to these stories and their continuous reading (Sharifa, 2015, Issue 11: 64). 

As a fertile stage, childhood requires attentive care. On the other hand, the impact of this 

stage – positive or negative – extends to all the following stages of development. Therefore, 

the present study attempted to shed lights on the semiotics of citizenship in the Omani 

children’s magazine Murshid, as an example, to identify its most prominent features and 

methods of processing and presenting these values to the child reader.  

Keywords: Semiotics, Citizenship, Values, Children’s Publications, Murshid Magazine, 

Oman 



 

  الدراسات الثقافية ، أكادميية العلوم اإلنسانية واإلسالمية احلضارة  آفاق 
  179 – 143 ،.ق  ه ۱۴۴۴- ۱۴۴۳ فيو ص عيرب، ١، العدد ٢٥السنة  (مقالة علمّية حمّکمة)، جملة علمّية نصف سنويّة

  العمانيةسيمياء المواطنة في مطبوعات األطفال األدبّية 

 مجلة مرشد األدبيّة لألطفال نموذجاً 

  *وفاء الشامسي

*عاطي عبيات
�

*  

  الملخص
ســرتاتيجيات ضــخمة، بــل حتتــاج إّن الرتبيــة علــى املواطنــة ال حتتــاج إىل سياســات و إ

إىل أســاليب تربويــة مبّســطة وتتناســب مــع الطفــل، ومــن هــذه األســاليب اســتخدام 
الطفـــل مســاحة خصــبة الســـتثمارها يف ّن أدب أالقصــص املوّجهــة  ومـــن هنــا جنــد 

تنميـة الســلوكيات الـيت تعــزز قــيم املواطنـة ومفاهيمهــا، وترســخ الشـعور باهلويــة لــدى 
الطفــــل.ومن خــــالل استعراضــــنا ألدب الطفــــل العمــــاين، جنــــد خمتلــــف املطبوعــــات 
املوجهـــة إليـــه، الشـــعرية، واملســـرحية، والقصصـــية، واحلكايـــات الشـــعبية، والقصـــص 

جملة مرشد لألطفـال الـيت سـيتناوهلا الباحثـان لتتبـع سـيمياء املواطنـة  املصّورة. فهناك
هـل : وقيمها املضّمنة فيها. وهذا البحث بصدد اإلجابة علی األسـئلة التاليـة: أوًال 

املعاجلـــات األدبيـــة هـــل ا: حمتـــوى الـــة يالمـــس أهـــداف الرتبيـــة علـــى املواطنـــة؟ ثانيًـــ
ا: وإىل أي مــدى حتقــق هــذا التضــمني؟ الثًــألبــواب الــة أبــرزت مفــاهيم املواطنــة؟ ث

ــ ــا حتليلفالبحــث جــاء يف نوعــه حبًث ، وهــذا %98ا اســتند إىل املــنهج النــوعي بنســبة ًي
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اليت تعترب جمتمًعا مقصوًدا  اقتضى الوقوف على عينة عشوائية من أعداد جملة مرشد
) 15ّن البـــاحثني اختـــارا عينـــة عشـــوائية مـــن جملـــة مرشـــد بلـــغ عـــددها (إللدراســة. فـــ

عدًدا موزًعا على األعوام اخلمسة من عمر الة، حبيث تناوال ثالثة أعداد عن كل 
سنة، لتحليلها والوقوف على مدى وجود أبعادهـا الرتبويـة علـى املواطنـة ومؤشـراا 

أبــــواب الــــة عكســــت  أنّ وأهــــدافها يف أبــــواب الــــة املختلفــــة، وقــــد توّصــــال إىل 
الثقافيــــة، والتارخييــــة، واجلغرافيــــة، واالجتماعيــــة، عناصــــر املواطنــــة مبختلــــف األبعــــاد 

والدينيـــة، والفنيـــة، والذاتيــــة، الـــيت ارتكــــزت يف معطياـــا علــــى ســـلوكيات ومواقــــف 
حتقــق البعــد  أنوأفكــار استعرضــتها الــة يف أبواــا املتنوعــة.؛ فقــد وجــد الباحثــان 

ب الـة، إذ حصـل  املعريف الثقايف جاء متساويًا مع حتقق البعد االجتماعي يف أبـوا
الثانيـة ) مـن جممـوع األبعـاد األخـرى، وجـاء يف املرتبـة %29كل منهما على نسبة (
)، وهــــذا يؤكـــد علـــى اهتمــــام الـــة بتنميـــة التوجهــــات %24البعـــد الوجـــداين بنســـبة (

جـــاء البعـــد  الوجدانيـــة والقـــيم واملشـــاعر اإلجيابيـــة وغريهـــا لـــدى الطفـــل القـــارئ، بينمـــا
) وهــي نســبة ليســت قليلــة، وإّمنــا تعتــرب جيــدة مقارنــة مبــا %18ســبة (املهــاري ثالثًــا بن

  تقدمه االت األخرى لألطفال من مهارات وحركة وانشطة حتت هذا احملور.

، املواطنـة، مطبوعـات األطفـال، جملـة مرشـد سـيمياء، القـّيم،الة: رئيسـالكلمات ال
  عمان.

  

  مقدمة. 1
جــاء القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة بــالقيم الــيت تــنّظم حيــاة إلنســان يف كــل اــاالت، وأمرنــا اهللا 

ّن العنايـــة بـــالقيم إ) ومـــن هنـــا فـــ46م: 2004تعـــاىل بـــااللتزام ـــا وتطبيقهـــا يف احليـــاة (خيـــاط، 
يـع ميـادين املفـاهيم اجلوهريـة يف مج«ودراستها حظي باهتمام املرّبني واملشّرعني، كوا تعتـرب مـن 

» ا متس العالقات اإلنسانية بصورها كافـة، وذك الّـا ضـرورة لكـل جمتمـع مـنظمأّ احلياة، كما 
ّن أي جمتمع ميلك نظاًما قيمًيا راسًخا؛ ميلك معظم مقّومـات إ) وذا ف16م: 1980(دياب، 

  القوة والتطور، ويستطيع مواجهة حتديات العصر.
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نوليهــا االهتمــام؛ كــون الــوطن حيتــل  أنالمية الــيت ينبغــي وقــيم املواطنــة مــن أهــم القــيم اإلســ
الرتبيـــة أّن نه ممـــا شـــرعه اإلســـالم، ومبـــا أا كبـــريًا مـــن القـــيم يف حيـــاة الفـــرد وإعـــالء قيمتـــه وشـــحيّــــزً 

عمليــة اجتماعيــة ــدف إىل تكــوين املــواطن الصــاحل املتمســك بقيمــه واملــدرك حلقوقــه وواجباتــه، 
م جمتمعــه وحتقيـــق آمالــه وتطلعاتـــه املســتقبلية؛ لـــذا غالبيــة الـــدول والقــادر علـــى اإلســهام يف تقـــدّ 

ا إلعداد مـواطين سرتاتيجيً إا ا وطنيً م أولوياا باعتبارها خيارً واتمعات تضع الرتبية يف أعلى سلّ 
مكتملــي املواطنــة؛ إذ تعــد املواطنــة مــن خــالل منظومــة قيمهــا املتعــددة ســلوًكا حضــاريًا يقــوم بــه 

وطنــه، أو املكــان الــذي يعــيش فيــه، أو حــىت املنظمــة الــيت يعمــل ــا، ومعــىن هــذا الفــرد لصــاحل 
  ).54 :م2017وآخرون  التزام عقائدي وأخالقي وحضاری(املصري،

إلنسـان يف املنـاهج الرتبويـة، كمـا وردت امن هذا املنطلـق أدرجـت مفـاهيم املواطنـة وحقـوق 
يـــة، وأصـــبحت علـــى قـــدٍر عـــاٍل مـــن األمهيـــة يف يف اإلعالنـــات العامليـــة واملعاهـــدات واملواثيـــق الدول

ـــة أو  تكـــوين مـــواطن الغـــد؛ بفضـــل مـــا تتضـــمنه هـــذه املنـــاهج مـــن مفـــاهيم اكتســـبت صـــفة العاملي
ومــة مفــاهيم ظالدوليـة؛ فهــي حقـوق اإلنســانية أصــيلة تبلـورت عــرب فـرتات زمنيــة طويلــة، لتشـّكل من

 يف ظـــل غيـــاب حقـــوق اإلنســـان املواطنـــة وحقـــوق اإلنســـان، إذ ال ميكـــن تصـــّور حقـــوق املواطنـــة
الرتكيز علــى فــ). وباحلــديث عّمــا يوجــه للطفــل مــن مــواد أدبيــة وفنيــة؛ ٥٠، ص ٢٠١٣(خليــل، 

أدب الطفــل جــد مهــم يف هــذا الســياق؛ إذ يعتــرب أدب الطفــل أداة فعالــة وجاذبــة مبــا يتضــمنه مــن 
 ك أمهيــة دوره يفّن علــى الكاتــب إدراأمفــاهيم وقــيم ومبــادئ للطفــل، مــن هنــا جتــدر اإلشــارة إىل 

تضــمني نصوصــه األدبيــة وتطعيمهــا مبفــاهيم املواطنــة، الطفــل يكــون أكثــر قربًــا ممــا يوجــه لــه خــارج 
إطــار املنــاهج الدراســية كالقصــة والشــعر وجمــالت األطفــال. ونظــرًا هلــذا التــأثري الكبــري الــذي يعلمــه 

لعربيــة تلتــزم مبســاٍر حمــدٍد القــائمون علــى صــناعة ثقافــة الطفــل فقــد جعــل كثــريًا مــن جمــالت األطفــال ا
يف سبيل إذكاء مفـاهيم املواطنـة لـدى الطفـل القـارئ، وهـذا مـا نـراه متمـثال يف جمـالت مسـري املصـرية، 

  وماجد اإلماراتية، والعريب الصغري الكويتية، وقطر الندى املصرية، وباسم السعودية، وغريها.
  
  بحثمشكلة ال 1.1

ّن إعــداد الطفــل ليكــون قائــد الغــد يتطلــب تنميــًة شــاملة جلميــع اــاالت احمليطــة بــه، خصوًصــا إ
السياسية واالقتصادية والعلميـة واالجتماعيـة، والتهـاون يف إعـداده اإلعـداد األمثـل وتأصـيل قـيم 
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املواطنــة، واهلويــة لديــه قــد ينحــى بالطفــل منحــى غــري حممــود يف مرحلــة الشــباب، وهلــذا وجــب 
تمام بالطفل يف اجلوانب املتعلقة بتكوين عقليته األولية واألساسـية، ويـربز ذلـك مـن خـالل االه

تقـــدمي مـــادة علميـــة متناســـبة مـــع خصائصـــه يف هـــذه املرحلـــة. وتعـــد املـــواد األدبيـــة كالقصــــص 
واألشــعار واملســرحيات واــالت مــن أهــم املوّجهــات الــيت تســاعد يف تعزيــز روح املواطنــة لــدى 

صوًصا تعترب صيغة مكتوبة للمعرفـة، وهـذا مـا جيعـل أثرهـا أكثـر اسـتمرارية وتأصـيال األطفال، خ
ن تكــون ألألفكـار الـيت تتضـمنها. ويتوجـب علينـا اإلشـارة إىل عناصـر املواطنـة ومؤشـراا ال بـّد 

واقعية، وبسيطة، ومتناسـبة معـه، وذات عالقـة مباشـرة ببيئتـه، إضـافة إىل أمهيـة تنّوعهـا، وبالتـايل 
وت بــني املؤشــرات الدينيــة والثقافيــة واجلغرافيــة والبيئيــة واللغويــة واحلضــارية واملدنيــة والتارخييــة تتفــا

والتكنولوجيــة...عالوًة علــى ضــرورة كتابتهــا بلغــة بســيطة حمببــة للطفــل؛ ليســهل الفهــم واحلفــظ، 
 ).64: 2015وبالتايل التعّلق ذه القصص ومداومة قراءا (شريفة، 

باعتبارها مرحلة خصبة، تتوجب حرًصا عليها، ومـن جهـة أخـرى تأثريهـا  مرحلة الطفولة ان
ممتــٌد جلميــع مراحــل النمــو التاليــة؛ هلــذا جــاءت هــذه الدراســة لتســّلط  -  إجيابــا كــان أو ســلبا - 

الضوء على سيمياء املواطنة يف مطبوعات األطفال العمانية، جملة مرشد منوذًجـا، للوقـوف علـى 
  معاجلتها وتقدميها للطفل القارئ.أبرز مالحمها وأساليب 

  

  أهداف البحث 2.1

يهــدف البحــث للوقــوف علــى ســيميائية املواطنــة يف مطبوعــات األطفــال العمانيــة، جملــة مرشــد 
، والوقوف على أهم املؤشرات اليت تعـزز روح املواطنـة، إضـافة إىل عـرض بعـض النمـاذج امنوذجً 

  رات اليت تساعد على تنمية روح املواطنة.من أبواب الة، وحتليلها الستخراج أهم املؤش
  

  أهمية البحث 3.1

تتمّثل أمهية البحث يف كونه يوّضـح أمهيـة مرحلـة الطفولـة يف تشـكيل هويـة حقيقيـة ملـواطن 
 عـن وطنـه وضـته وتنميتـه مسـتقبال.وهو يسـلط الضـوء علـى سـيميائية راشد يعترب مسؤوًال 
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للكشف عن املعاجلات األسلوبية والفنية اليت  قيم املواطنة يف مطبوعات األطفال العمانية،
إليصال هذه القيم، وتعزيزهـا لـدى الطفـل القـارئ؛  -  عينة الدراسة -  تناولتها جملة مرشد

يف اســتقراء ســيميائيات املواطنــة فيمــا ينــتج للطفــل  ممــا ســيفيد الكتّــاب واملهتمــني مســتقبًال 
خلطــــورة مضــــمونات هــــذه العمــــاين بشــــكل خــــاص، والطفــــل العــــريب بشــــكل عــــام؛ نظــــًرا 

املطبوعــات علــى عقليــة األطفــال ومعارفهم.ويؤكــد البحــث علــى أمهيــة الــة بأبواــا وتنــوّع 
قصصها باعتبارها لصيقة بالفرد يف مرحلة الطفولة، وعامًال من عوامل تشكيل شخصـيته، 

يمــا ويــأيت هــذا البحــث يف ظــل قلــة الدراســات الــيت ــتم بتتبــع ســيميائية املواطنــة وقيمهــا ف
  يكتب وينشر للطفل.

  

  خليفة البحث 4.1

حلد علمنا واهللا اعلم ال توجد دراسة کهذه عاجلت موضوع قـيم املواطنـة يف جملـة مرشـد األدبيـة 
تکون هذه الدراسـة األولـی مـن نوعهـا تعـاجل هکـذا موضـوع، إضـافة إىل عـدم  كلألطفال وبذل

  .وجود دراسات سابقة تناولت جملة مرشد بالدراسة والتحليل
  

  اإلطار النظري للبحث. 2
سـيقوم الباحثـان علـی تبـني أبــرز املتغـريات التـی يقـوم عليهــا البحـث، وهـي السـيمياء، واملواطنــة، 

  وجملة مرشد لألطفال، وتفصل فيها القول على النحو اآليت:
  

  السيمياء 1.2

ومسـة فهـو اسـم: جاء يف اللغة يف معجم العني للخليل بن أمحد الفراهيدي من فعل وَسـَم، َوِسـَم، 
جعل له عالمة يعرف ا. توّسَم، يتوّسُم، توّمسًا، الشـيء: طلـب عالمتـه، والشـخص كـذا: جعـل 

 ).أّمــا يف314: 1لنفســه عالمــة يُعــرُف ــا، ومنــه مســة، عالمــة، تأشــرية. (الفراهيــدي ،د.ت، ط
االصـــطالح فـــاّن الســـيمياء يف أبســـط تعريفاـــا وأكثرهـــا شـــيوًعا هـــي نظـــام الســـمة أو الشـــبكة مـــن 
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) 46 :م2008، متفــق عليهــا يف بنيــة معينــة (قــدور العالمــات النظميــة املتسلســلة، وفــن قواعــد لغويــة
 ويعرفها معجم روبري: نظرية عامـة لألدلـة، وسـريها داخـل الفكـر، نظريـة لألدلـة واملعـىن، وسـريها
يف اتمــع، ويف علــم الــنفس تظهــر الوظيفــة الســيميائية يف القــدرة علــى اســتعمال األدلــة والرمــوز 

  ).13م: 2002(آريفي، ميشال وآخرون، 
تعّد العالمة السيميائية مادًة خام، ولبنة أساسية هلا، ورغم تعدد التعريفات اليت تدور حـول 

فهــي ذلــك العلــم الــذي يبحــث يف انظمــة ا مجيعهــا حــول فلــك العالمــة، أّــالســيميولوجيا إال 
العالمـــات، لغويـــة کانـــت أو أيقونيـــة، أو حركيـــة؛ لـــذا الســـيميولوجية تبحـــث يف العالمـــات غـــري 

  ) .80: 3، ع25م، ج1998اللغوية، واليت تنشأ يف حضن اتمع. ( محداوي، 
ــــان دي سوســــري ( ــــم إىل فردين ) عــــامل 1913 - 1857ويرجــــع الفضــــل يف نشــــأة هــــذا العل

يات التارخيية السويسـري األصـل. قـام طالبـه بعـد وفاتـه بعـدة سـنوات جبمـع حماضـراته الـيت اللغو 
ألقاهـــا يف جامعـــة جنيـــف يف كتـــاب بعنـــوان "حماضـــرات يف علـــم اللغويـــات العامـــة"، ذكـــر فيهـــا 

اللغة نظـام عالمـات، يعـرب عـن أفكـار؛ لـذا ميكـن «تفسريًا ملفهوم السيميولوجيا من خالل قوله:
الـبكم، بأشـكال اللياقـة، باإلشـارات العسـكرية، وبـالطقوس  - كتابـة، بأجبديـة الصـممقارنتها بال

نرتئــي  - بالتــايل –اللغــة هــي أهــم هــذه الــنظم علــى اإلطــالق. وصــار بإمکاننــا فالرمزيــة... إخل. 
علما يعىن بدراسـة حيـاة العالمـات داخـل اتمـع، وسيشـكل هـذا العلـم جـزءا مـن علـم الـنفس 
ـــا مبـــا تتشـــكل منـــه  العـــام، وســـندعو هـــذا العلـــم ســـيميولوجيا، وســـيتحتم علـــى هـــذا العلـــم يعرفن

م فيهــا، مل يوجــد بعــد، فيســتحيل الــتكهن مبــا ســيكون عليــه، العالمــات، وبــالقوانني الــيت تــتحك
اللســانيات ليســت إال جــزءًا مــن هــذا فوهلــذا العلــم احلــق بــالوجود يف إطــاره احملــدود لــه مســبًقا، 

العلم، فالقوانني اليت قـد تستخلصـها السـيميولوجيا سـتكون قابلـة للتطبيـق يف جمـال اللسـانيات، 
ـــــدً وســـــتجد هـــــذه األخـــــرية نفســـــها مشـــــدودة إ ـــــر حتدي ا يف جممـــــوع األحـــــداث ىل مضـــــمار أكث

  )6: م1984بيري غريو، ( »اإلنسانية
ّــا علــم اإلشــارة أو علــم العالمــات واألدلــة، ومــع تعــدد الرتمجــات هلــذا أوتعــرف الســيمياء ب

ّا جتتمع علـى دراسـة حيـاة العالمـات مبختلـف انواعهـا، ووظائفهـا، ومرجعياـا أاملصطلح، إال 
اة اتمعات، واستنباط الدالالت املركزية املنبثقة منها. ويـرى بعـض الدارسـني الثقافية داخل حي
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الســيميائيات قــد انطلقــت مــع "سوســري"الذي تنبــأ بــوالدة علــم جديــد يُعــىن بدراســة العالمــات 
قيـام علـم جديـد ن خالل حماضراته، وقد أشار "دي سوسري" بالفعـل يف أحـد دروسـه إىل إمكـا

ن نتصـور علمـا يـدرس حيـاة العالمـات أميكننا «كنه اتمع إذ يقول: يعاجل حياة العالمات يف  
) وأمجـــــع علمـــــاء الغـــــرب علـــــى تعريـــــف 67م:  2005(بنكـــــراد، » داخـــــل احليـــــاة االجتماعيـــــة

العلـم الـذي يـدرس العالمـات، وـذا عرفهـا كـال مـن "تـودروف" و "كرميـاص" :«السيميولوجيا 
  ).18م : 2003(كامل، ». و"جوليا كريستيفا" و "جون دويوا

أما عند علماء العرب فقد حدد الـدكتور صـالح فضـل مفهـوم السـيميولوجيا العلـم الـذي يـدرس 
 ).279: 1998االنظمــــة الرمزيـــــة يف كـــــل اإلشــــارات الدالـــــة، وكيفيـــــة هــــذه الداللـــــة (فضـــــل، 

ثـر السيمياء يدل على علم يتناول العالمة اللغوية وغري اللغوية، والعالمـة يف معناهـا األك امصطلح
وعمقــــــا تســــــاؤل وكشــــــف عــــــن املعــــــىن، ومتثيــــــل النســــــاٍق ثقافيــــــة وممارســــــات متنوعــــــة.  بداهــــــة
  ).9م: 2010النعيمي،   (غازي

وقد عمد "سوسري" إىل جعـل قواعـد ثابتـة إىل مفهـوم السـيميولوجيا وذلـك مـن أجـل متيزهـا 
العالمـة وهـي عن املفاهيم األخرى، فقد استخدم الثنائية اليت اعتربها األساس الذي تقـوم عليـه 

يكـــون  نالــدال صــورة مسعيــة أو بصـــرية، واملــدلول تصــور ذهــين غـــري مــادي، ويف أغلــب األحيــا
) وهلــذا خضــع دراســة العالمــة مــن 26م: 1992الــرابط بــني الــدال واملــدلول اعتباطيــا،(جالل، 

  ناحية التشابه إىل مقومات، وهلا أبعاٌد ثالثة، هي: 
نيمـات (صـوتيات)، ومورفيمـات (وحـدات صـرفية)، البعد الرتكييب: فاللغـة تتكـون مـن فو  - 

 ووحدات معجمية، وهي تشّكل البعد الرتكييب للدالئل.

 البعد الداليل: الذي يهتم باملعاين يف عالقاا بسياقاا. - 

البعـــد التـــداويل: ويعـــىن بقواعـــد التفســـري، أي العالقـــة الـــيت تـــربط الـــدال مبـــا يـــدّل عليـــه.  - 
 ).19- 18م: 2006(قطوس، 

هنا سيمياء املواطنة يف مطبوعات األطفال العمانية هـو مـا سـيقف عليهـا الباحثـان يف  ومن
  اجلزء اإلجرائي من البحث.
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 المواطنة 2.2

اصـطالح يشـري إىل االنتمـاء إىل أمـة أو وطـن. ويف قـاموس علـم «املواطنة يف االصـطالح هـي: 
بـني فـرد طبيعـي وجمتمـع سياسـي ّا مکانة أو عالقة اجتماعية تقوم أاالجتماع مت تعريفها على 

» "الدولــة" ومــن خــالل هــذه العالقــة يقــّدم الطــرف األول الــوالء ويتــوىل الطــرف الثــاين احلمايــة
  ).56م:1995(غيث، 

اإلطار الفكـري موعـة املبـادئ احلاكمـة لعالقـات الفـرد «ّا: إوميكن تعريف قيم املواطنة ب
لالجنــاز الــوطين روحــا يف تكــوين احلــس االجتمــاعي بالنظــام الــدميقراطي يف اتمــع والــيت جتعــل 

واالنتمـــاء مبـــا يســـمو بـــإرادة الفـــرد للعمـــل الـــوطين فـــوق حـــدود الواجـــب مـــع الشـــعور باملســـئولية 
ومـن منظـور  )314م: 2004مكـروم، » (لتحقيق رمـوز الكفـاءة واملكانـة تمعـه يف عـامل الغـد

نتمـاء والـوالء للـوطن وللقيـادة السياسـية الشـعور باال«ّـا أنفسي يعرّفها فتحـي هـالل وآخـرون ب
 »الـــــيت هـــــي مصـــــدر اإلشـــــباع للحاجـــــات األساســـــية ومحايـــــة الـــــذات مـــــن األخطـــــار املصـــــريية

  ).6م: 2001وآخرون، حممود(
ويشــــري علــــي الكـــــواري إىل حقــــوق املواطنــــة وواجباـــــا جتعــــل الفــــرد بـــــني الوضــــع القـــــانوين 

واقـــف والســـلوك" وفيمـــا بينهمـــا جنـــد اهلويـــة "احلقـــوق، والواجبـــات"، واالعتقـــادات واملشـــاعر "امل
  ).21م: 2000"اجلنسية واالنتماء"(الكواري،

ــا نلحــظ  املواطنــة يف معناهــا املــادي تــرتبط بــالعيش أو الــوالدة يف  ومــن خــالل مــا تقــّدم فانّن
حيز جغـرايف معـني، والتمتـع بكامـل احلقـوق وأداء الواجبـات علـى أرض الـوطن، واحملافظـة عليـه 

 املواطنـةفمن خالل املمارسة الفاعلة اليت تسهم يف تنميته واحلفـاظ عليـه، أّمـا يف الشـق املعنـوي 
تتضمن الشعور حبب الوطن واالنتماء له واالعتزاز به، وأمهية االعتقاد واإلميـان بضـرورة احملافظـة 

  عليه واإلسهام يف تقّدمه.
ّما وجـدا اتفاقـا علـى املواطنـة مرتبطـة مبجموعـة إوحبسب إطالع الباحثني على األدبيات ف

  ميكن اختصارها يف عناصر ثالثة، هي: أنّهمن املفاهيم، بيد 
لثقافــــة، وقــــد عرّفهــــا تــــايلور ا ذلــــك املرّكــــب الــــذي حيتــــوي علــــى املعرفــــة واالعتقــــاد والفــــن ا

واألخـالق والقــانون والعـادات والتقاليــد وأي قــدرات أخـرى تكتســب بواسـطة اإلنســان باعتبــاره 
 )382- 381م : 2005عضًوا يف اتمع (هالوي، 
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دأ يف التشـّكل يف سـين الطفــل الشخصـية، وهـي لصـيقة باالنـا واهلويـة والذاتيــة، خصوًصـا تبـ
األوىل، مث ميتد إىل وضوح مفهـومي الـدور واهلويـة يف مرحلـة املراهقـة، وبالتـايل الشـعور باالنتمـاء 
ضــمن احلــدود اجلغرافيــة والثقافيــة واالجتماعيــة للــوطن. وعــّرف اريكســون اهلويــة باّــا "امــوع 

 متميـزين يرجعهمـا إىل كـل مـن هويـة الكلي خلربات الفرد، وسّلم تركيب اهلويـة يتضـّمن مكـونني
نـــا إىل حتقيــق االلتــزام يف بعــض النــواحي كالعمــل والقـــيم نــا، وهويــة الــذات، وترجــع هويــة األاأل

األيديولوجية املرتبطة بالسياسة والدين وفلسفة الفرد حلياته. أّما هوية الـذات فرتجـع إىل اإلدراك 
  )275م:  1998الشخصي لألدوار االجتماعية. (السيد، 

اتمــــع، وهــــو عنصــــر مهــــم إذ ال تتحقــــق املواطنــــة إال بوجــــود جمتمــــع مكتمــــل العناصــــر، 
  ولتحقيق املواطنة احلقيقية فيتوجب وجود تعاون بني أفراد اتمع الواحد، وبلغة دميوقراطية.

حياول الباحثان من خـالل هـذا اإلطـار تسـليط الضـوء علـى حمـورين أساسـيني: يـرتبط احملـور 
طنــة، وأهــدافها ومبادئهــا، وعناصــرها والعالقــة بينهــا وبــني األطفــال، أّمــا احملــور الثــاين األول باملوا

  حول صحافة األطفال، وجملة مرشد اليت سيستعرض الباحثان أبواا وشخصياا األدبّية.

  المحور األول: المواطنة، أهميتها وعناصرها  1.2.2

وهـي مـدعى فخـٍر دائـم لـدى املـواطن الـذي حب الوطن جزء ال يتجزأ من هوية الفرد ووطنيته، 
ّن أي خطــر إنشــأ علــى ذلــك، وبغــض النظــر عــن الظــروف القســرية الــيت قــد تــدعو لغــري ذلــك فــ

حيـــدق بـــالوطن، جيعـــل مجيـــع األفـــراد يف صـــٍف واحـــٍد مـــدافعني عـــن الـــوطن بـــالقلم، وبالصـــورة، 
ري مــــن الظــــروف وباملــــال، وبــــالروح، واألمثلــــة كثــــرية علــــى ذلــــك مــــن واقــــع مــــا المســــناه يف كثــــ

  االستثنائية اليت مّرت ا السلطنة.
ّن املواطنة مبنية علـى قـيم ومبـادئ اإلنسـان السـوي جتـاه وطنـه وجمتمعـه، وهـذا مـا جيعـل املواطنـة إ

وتنميـة  )207- 189م: 2016متجسدة يف سلوك شخصي، وممارسـة يوميـة يف حياتـه (احلـراري،  
طنيـة عاليـة منـذ نعومـة أظفـاره، وتولـد لديـه القـدرة علـى قيم املواطنة تسهم يف تكوين اإلنسـان لديـه و 

اســـتقطاب معـــاين ودالالت جديـــدة يكتنزهـــا بذاتـــه وترتمجهـــا تصـــرفات حضـــارية تســـهم يف عمليـــة 
التنميـــة، وتؤهلـــه للتواصـــل اإلجيـــايب املتـــوازن مـــع حميطـــه املنفـــتح علـــى ثقافـــات أخـــرى تســـتقطب هـــي 

  وء القيم السامية اليت يسري عليها اتمع.األخرى ما يتماشى مع معتقداته املبنية يف ض
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 )18وتعود أمهية تنميـة قـيم املواطنـة لـدى األطفـال كمـا حـددا دراسـة (عبـدالوهاب، د.ت: 
  على النحو التايل:

  تقدير األطفال لذوام. .١
  تكوين اجتاه إجيايب حنو املسؤولية االجتماعية .٢
  يتعايشون مع اآلخرين وحيرتمون حقوق اآلخرين .٣
  احرتام األطفال لبعضهم البعض ومع املعلمنيزيادة  .٤
  يظهرون احرتام ملشاعر وممتلكات اآلخرين .٥
  حتفيز األطفال للتعرف إىل مزيٍد من حقوقهم وواجبام. .٦

تكتمـــل حـــىت تتحقـــق املواطنـــة وهـــي كمـــا أن وللمواطنـــة عناصـــر ومكونـــات أساســـية ينبغـــي 
 واطنة" جاءت يف النقاط اآلتية:ة املأشار هلا احلبيب يف كتابه "االجتاهات املعاصرة يف تربي

االنتمــاء: هـــو شــعور داخلـــي جيعـــل املــواطن يعمـــل حبمـــاس وإخــالص لالرتقـــاء بوطنـــه،  .١
ـــدفاع عنـــه واحلـــرص يفتخـــر الفـــرد بـــالوطن  وللـــدفاع عنـــه. ومـــن مقتضـــيات االنتمـــاء وال

 سالمته. على

احلقوق: مفهوم املواطنة يتضمن حقوقا يتمتع ا مجيع املواطنني، وهي يف نفـس الوقـت  .٢
حيفــظ للمــواطن حقوقــه اخلاصــة  أنواجبــات علــى الدولــة واتمــع، تقــوم علــى أســاس 

تـــوفري التعلـــيم وتقـــدمي الرعايـــة الصـــحية وتقـــدمي اخلـــدمات األساســـية والعـــدل واملســـاواة 
 ملك وحرية العمل وحرية االعتقاد وحرية الرأي. واحلرية الشخصية ويشمل حرية الت

الواجبـــــات: يف الواجبـــــات املرتتبـــــة علـــــى املـــــواطن ختتلـــــف الـــــدول بعضـــــها عـــــن بعـــــض  .٣
باختالف الفلسفة اليت تقوم عليها الدولـة، وميكـن إيـراد بعـض واجبـات املـواطن بشـكل 

لــى املرافــق عــام وهــي احــرتام النظــام وعــدم خيانــة الــوطن والــدفاع عــن الــوطن واحملافظــة ع
 العامة واحلفاظ على املمتلكات. 

يكــــون املــــواطن مشــــارًكا يف األعمــــال  أناملشــــاركة اتمعيــــة: مــــن أبــــرز مســــات املواطنــــة  .٤
 اتمعية واليت من أبرزها األعمال التطوعية؛ فكل إسهام خيدم الوطن.
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مانــــة يتخلــــق املــــواطن بــــاألخالق اإلســــالمية والــــيت منهــــا األ أن القــــيم العامــــة: وتعــــين  .٥
 )74: 2007(احلبيب،  واإلخالص

املواطنـــــة تـــــرتبط بكثـــــٍري مـــــن املفـــــاهيم السياســـــية كالدميوقراطيـــــة والشـــــعب والقوميـــــة فونظـــــرًا 
والقانونية كاحلقوق والواجبات، واالجتماعيـة كاالنتمـاء واهلويـة والـوطن، وهلـا بعـد نفسـي بتمثـل 
يف االنـــا والذاتيـــة؛ لـــذا وجـــب علـــى املؤسســـات الرتبويـــة واإلعالميـــة غـــرس هـــذه املفـــاهيم لـــدى 

لطفـــل يف هـــذه املرحلـــة غـــري قـــادر علـــى فهـــم أو جتســـيد تلـــك املفـــاهيم، فهـــي األطفـــال، كـــون ا
جتريديــة حبتــة. وهنــا تــأيت مســؤولية املثقفــني والكتّــاب يف تبســيط هــذه املفــاهيم، وربطهــا بعــوامل 
الطفـــل احلســـّية ليســـتطيع اســـتيعاا؛ إذ الثقافـــة مـــن أهـــم مكونـــات املواطنـــة واهلويـــة، ومـــن أبـــرز 

دامها هـو كتابـة مـواد متنوعـة وحمببـة لألطفـال وهـذا مـا تتضـمنه جمـالت الطرق اليت ميكـن اسـتخ
يكـــون  أنتعزيـــز اهلويـــة وروح املواطنـــة جيـــب فاألطفـــال، فإضـــافة إىل أمهيتهـــا يف إمتـــاع الطفـــل، 

  إحدى غاياا الّسامية.

  المواطنة واألطفال

دى أفــراد اتمــع، بــدأت تظهــر يف اآلونــة األخــرية مشــروعاٌت تُعــىن بتعزيــز اهلويــة واملواطنــة لــ
ـــــاك ممارســـــات ســـــابقة ومالحظـــــة إال أصـــــبحت االن أكثـــــر شـــــيوًعا، وتنظيًمـــــا   إنو  ـــــت هن کان

وتوجيًهــا، خصوًصــا تتجــه بأهــدافها حنــو شــرحية األطفــال، وهــذا بــات مطلًبــا ضــروريًا وال منــاص 
ت بـه منه؛ خصوًصا يف ظل العوملة، واالنفتاح الثقايف العاملي الذي جلب الصـاحل والطـاحل وتـأثر 

والتقوقـــع علـــى الـــنفس واالنغـــالق عـــن اآلخـــر لـــن يكـــون حـــًال متاًحـــا،  مجيـــع أطيـــاف اتمـــع.
فمجتمعاتنــا قائمــة بطبيعــة اإلنســان علــى اجتماعيتــه، وتواصــله مــع اآلخــر، وهلــذا بــات التمــازج 

  دون تفريط يف اهلوية الوطنية هو احلل االجنع.
نرى كثريًا مـن الـربامج الـيت تعمـل علـى تنميـة ومن خالل ممارستنا املختلفة يف جمتمعنا احمللي 

روح املواطنــة لــدى األطفــال، خصوصــا يف البيئــات التعليميــة، مــن خــالل االحتفــال باملناســبات 
الوطنية، واملشاركة يف مسريات الـوالء والعرفـان، واملسـامهة يف بعـض املشـروعات املعنيـة باحملافظـة 

طـوعي، وغريهـا. وهـذه تعتـرب ذات مـردود إجيـايب علـى على البيئة ومعطياا املختلفة، والعمل الت
  نفس الطفل تشعره بأمهيته، وأمهية ما يفعله، ودوره كفرد فاعل ضمن اجلماعة.
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وال نغفل القول عّما تقّدمـه وسـائل اإلعـالم املختلفـة مـن مـواد إعالميـة تـرتبط بتحقيـق هـذا 
مــا ينتجــه الكاتــب أو املثقــف  رتكيز البــاحثِني ســيكون علــىفــالاهلــدف، ويتضــييق دائــرة احلــديث 

ـــىن باملواطنـــة؛ إذ اجلميـــع يعـــي دور املطبوعـــات املوجهـــة لألطفـــال كـــاالت  ـــة تُع مـــن مـــواد أدبي
والقصص يف تشكيل دائرة الوعي، وتعزيز القيم واملهارات، وأصبحت القصـة تسـتخدم كوسـيلة 

  فا فيها.تربوية وعالجية وتطويرية يف كثري من ااالت اليت يكون الطفل مستهد
تتنـــاول جمـــالت األطفـــال موضـــوعات خمتلفـــة حتـــوي مفـــاهيم هلـــا عالقـــة مباشـــرة باملواطنـــة،  
كــــاألرض، واملدينــــة، والعائلــــة، واحلــــي، والتــــاريخ، واجلغرافيــــا، واحملافظــــة علــــى البيئــــة، والــــوطن، 
والوحــدة، والتعــاون والتكافــل وغريهــا الكثــري، ويف هــذه احلــال علينــا الــوعي مبوضــوع مهــم وهــو 

تغـــّري شـــيئا يف  أناخلــربات الـــيت يكتســـبها الطفـــل قـــد تــرتاكم إىل جانـــب بعضـــها الـــبعض، دون ا
منّكن الطفل من االستفادة مـن اخلـربات الـيت يتحّصـل عليهـا،  أنشخصية الطفل، لذلك علينا 

وبالتـــايل الوصـــول بـــه إىل املرحلـــة الـــيت يكـــون فيهـــا كـــل جديـــد يعـــّدل مـــا هـــو قـــدمي ويّتحـــد بـــه. 
يصــبح الفــرد قــادرًا علــى البــذل جتــاه وطنــه،  أنســي مــن زرع روح املواطنــة هــو اهلــدف األساف

نـا مـن هـذا الـوطن. وينظـر نـا ومعرفـة موقـع األوخدمته دون كلل أو ملل، يف ضوء معرفته باأل
ّن الشخصـــــية هـــــي اجتمـــــاٌع لعـــــدد مـــــن العناصـــــر، ويقـــــول يف تعريفهـــــا أ"مـــــورتن بـــــرنس"إىل 

امليول والغرائز والقوى البيولوجية الفطرية واملوروثـة، وهـي  كل االستعدادات والنزعات و «ّا:أب
ا هـذا نـ) وجير 17: 2009حجـازي، »(كذلك كل االسـتعدادات وامليـول املكتسـبة مـن اخلـربة

للحــديث عــن اهلويــة الشخصــية، الــيت تعتــرب شــعور الشــخص نفســه، نتيجــة اتســاق مشــاعره، 
ماضـــيه حباضـــره ومســـتقبله، وهـــذا واســـتمرارية أهدافـــه ومقاصـــده وتسلســـل ذكرياتـــه، واتصـــال 

التسلســل يكــون داخــل حيّــز جغــرايف معــّني وقــيم اجتماعيــة واضــحة مســتقرة وإال مــا اســتطاع 
  ).23(السابق:  يستمر أنالفرد 

وبارتباط اهلوية باملواطنة هذا ينقلنا ملفهوم الرتبية على املواطنة، كون الرتبيـة عـامال مهمـا مـن 
عوامل تكـوين الشخصـية. وـدف الرتبيـة علـى املواطنـة إىل تكـوين الفـرد املـواطن، املتشـبع بقـيم 

وواجباتــه حنــو املواطنــة الــيت حتــدد حقوقــه املدنيــة والسياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة، 
هــذا اتمــع مــن انتمــاء ووالء تكــون حصــيلة االســتعداد التــام للــدفاع عــن جمتمعــه ضــد مــا قــد 
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نّنـــا ســـنجد مفـــاهيم ذات عالقـــة إيهـــدد بقـــاءه واســـتمراريته. ومـــن خـــالل اســـتعراض األدبيـــات ف
وطنيـــة، وطيـــدة بالرتبيـــة علـــى املواطنـــة، وهـــي املـــواطن، واالنتمـــاء، واهلويـــة، والرتبيـــة الوطنيـــة، وال

  والرتبية املدنية، والرتبية السياسية، والدميوقراطية، واملواطنة الفعال.

  أهداف التربية على المواطنة

تســعى الرتبيــة علــى املواطنــة مــن خــالل مجلــة املعــارف والنشــاطات، لتنميــة شخصــية الفــرد 
مجلـة األهـداف املواطن القادر على حتّمل املسؤولية والتفاعل بإجيابية مع كل قضايا وطنه. ومن 

  ): 104 - 103م: 2016اليت تصبو إىل أي منظومة تربوية إىل حتقيقها أذكر منها(هياق، 
إكســاب التلميــذ معــارف حــول احلقــوق املدنيــة والسياســية واالجتماعيــة للمــواطن وتنميــة  - 

  قيم الدميوقراطية 
جتماعيـــة ألي تنميـــة وتعزيـــز جمموعـــة مـــن القـــيم الوطنيـــة املرتبطـــة باجلوانـــب الثقافيـــة واال - 
 تربوي.  نظام

 احلرص على القيام بالواجبات كمقابل للحقوق املكتسبة، تعبريًا عن املواطنة الفاعلة. −

 خطر.  تعزيز الشعور باالنتماء واالعتزاز بالوطن والعمل على محايته والدفاع عنه ضد كل −

بيـنهم مـن جهـة، احرتام دستور الدولة، وكل القوانني املنظمة للعالقات بني األفراد فيما  −
 وعالقتهم بالدولة املنتمني إليها.

 احرتام الرموز الوطنية ومتجيدها. −

تعزيز املساواة كقيمـة اجتماعيـة بـني أفـراد اتمـع الواحـد مهمـا کانـت اختالفـام سـواء  −
 يف اجلنس أو اللغة أو الدين.

التفاعـل مـع تطوير مهارات املشاركة الفعالة يف احليـة االجتماعيـة والسياسـية مـن خـالل  −
األحـــداث الوطنيـــة. واملســـامهة يف تنميـــة اجلوانـــب الروحيـــة واألخالقيـــة وتعزيـــز الثقـــة يف 

 النفس من خالل معرفة احلقوق والواجبات.

واحــرتام  تنميــة مهــارات اختــاذ القــرار مــن خــالل التــدرب علــى وضــعيات حــل مشــكلة، −
 ا.ا أو دينيً التعدد الثقايف يف اتمع مهما کان لغويً 
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قافة احلوار والتسامح والقدرة على التفاعل االجتمـاعي مـن خـالل العالقـات يف غرس ث −
الوســـط االجتمـــاعي الرتبـــوي واملســـامهة يف إعـــداد الفـــرد املـــواطن وفقـــا للمتغـــريات احملليـــة 

ا للمواطنـــــة واإلقليميـــــة والدولية.ومعرفـــــة عناصـــــر البيئـــــة وأمهيـــــة احملافظـــــة عليهـــــا، جتســـــيدً 
اث الـــــوطين وأمهيتـــــه يف احلفـــــاظ علـــــى اهلويـــــة الوطنيـــــة. الصـــــاحلة. ومعرفـــــة عناصـــــر الـــــرت 

 ).25 - 24، : 2004(الشيدي، 

  أبعاد التربية على المواطنة

حـــددت األدبيـــات أبعـــاًدا أربعـــة للرتبيـــة علـــى املواطنـــة، هـــي البعـــد املعـــريف الثقـــايف، والبعـــد 
ســـتعراض وبا )103 -  102: 2016، والبعـــد املهـــارايت، والبعـــد االجتماعي(هيـــاق، الوجـــداين

البعــد املعــريف الثقــايف باعتبــار املعــارف جانبــا مهمــا مــن جوانــب العمليــة الرتبويــة، فهــي تشــّكل 
منظومـــة مـــن املعـــارف الـــيت يســـتند عليهــــا التلميـــذ يف تنميـــة خمتلـــف مهاراتـــه املختلفـــة، فــــالقيم 

تشـّكل االجتماعية اليت يتشـّبع ـا التالميـذ يف أثنـاء تكـوينهم املدرسـي ضـمن منظومـة املعـارف 
مرآة عاكسة للمنظومة الثقافية واالجتماعية املكّونة للوحـدة الوطنيـة بكـل جتلياـا، والـيت تسـهم 
يف تفعيل قـيم الـوالء وحـب الـوطن. والتشـّبع باملعرفـة الـيت تنّمـي ثقافـة املواطنـة وحقـوق اإلنسـان 

 يقـــــيتتحـــــول إىل ســـــلوك يطبـــــع حيـــــاة الفـــــرد واجلماعـــــة، ويعـــــّرب عـــــن نضـــــٍج ثقـــــايف وإدراك حق
  ).30: 2012  (طارق،

أّما البعد االجتماعي للرتبية على املواطنة فهـو يتمحـور حـول متكـني الفـرد اجتماعيًـا ليكـون 
متفاعًال مع بيئته، واستثمار خرباته ومعارفه خللق قنوات تواصل جيد مع مـن حولـه، إضـافة إىل 

بعــد حتقيــق التكيــف واالمتيــاز باملرونــة يف التعامــل مــع مفــردات البيئــة الــيت حتــيط بــه. وبالنســبة لل
ما ينطبع يف النفوس من مشاعر وأحاسيس، يتجسـد يف السـلوك،  أنّ الوجداين مما ال شك فيه 

البعد الوجداين يف الرتبية علـى املواطنـة يُقصـد بـه الشـعور العميـق حبـب الـوطن، واالعتـزاز فوهلذا 
اه بـــالرتاثني املـــادي واملعنـــوي، وهـــذا الشـــعور ســـينعكس مســـتقبال يف ممارســـات الفـــرد الفعليـــة جتـــ

احملـــــيط البيئـــــي، كصـــــون املمتلكـــــات العامـــــة واخلاصـــــة، واحملافظـــــة علـــــى املكتســـــبات، والتمتـــــع 
  باحلقوق، ومراعاة حقوق اآلخرين وعدم االعتداء عليهم.
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وفيما يتعلق بالبعد املهـارايت؛ أهـداف أي نظـام تربـوي تقـوم علـى صـقل املهـارات وتنميتهـا، 
يـتم اكتسـاا بنـاء علـى عمليـات تـدريب معينـة سواء أکانت هذه املهـارات حسـّية أم حركيـة. و 

ميــّر ــا التلميــذ؛ فهــي تبــدأ مبرحلــة تلّقــي املعرفــة واكتســاا، مث إعــادة تــدويرها واســتخدامها يف 
موقف تعليمي آخر. ويندرج حتت هذا البعد مهارة التكّيف واملرونـة واالتصـال، وغريهـا؛ وعليـه 

كبـــة تعتمـــد علـــى التواصـــل اجليـــد ومعرفـــة احلقـــوق املواطنـــة بطبيعـــة احلـــال تتكـــون مـــن مهـــارة مر ف
والواجبــــات، وحتليــــل املواقــــف واســــتعمال ردة الفعــــل املناســــبة، أو اختيــــار الســــبل األفضــــل يف 

  التحاور مع اآلخر وطرح األفكار أو تنفيذها. 

  المحور الثاني: صحافة األطفال 2.2.2

ّـا املطبوعـات إاتفقـت علـى إىل وضع تعريفـات لصـحافة األطفـال، ومجيعهـا  تطرقت األدبيات
الدوريـــة الـــيت توّجــــه لألطفـــال وتقــــدم املعـــارف والســـلوكيات هلــــم. وقـــد عرّفــــت ليلـــي عبدايــــد 

اختلفـت الكتابـات يف حتديـد فصحافة األطفال باّا: املطبوعات الدورية اليت تتوجه لألطفال، 
لألطفــال، إال حيررهــا  ن کانــت متوجهــةإســنوات العمــر الــيت متتــد خالهلــا مرحلــة الطفولــة، وهــي 

  ).17: 2019الكبار. (حسني،
  ويقّسم حممود علم الدين صحافة األطفال إىل: 

 االت العامة اليت تضم أبوابًا للطفل −

 االت اإلخبارية اليت تتضمن معلومات سريعة لألطفال −

 االت املتخصصة يف شؤون وجماالت اهتمامات األطفال −

 خالصــــــــة أمهــــــــات الكتــــــــب واملعلومــــــــات املطولــــــــةاــــــــالت امللخصــــــــة الــــــــيت تقــــــــّدم  −
 ).18  (السابق:

الصـــحافة املتخصصـــة الـــيت «  صـــحافة األطفـــال هـــي: أنّ وتشـــري "مريفـــت الطرابيشـــي" إىل 
تصـــدر جلمهـــور معـــني بأفكـــاٍر معينـــة تســـتهدف اجلانـــب الرتبـــوي واإلمتـــاع وإشـــباع حاجـــات 
الطفل، حيررهـا جمموعـة مـن احملـررين الـواعني بغـض النظـر عـن أعمـارهم وثقـافتهم، ووفًقـا لـذلك 

تلفــة، وحتيطــه ميكــن تعريفهــا مطبوعــة دوريــة تقــّدم للطفــل الفنــون واملعــارف واآلراء والصــور املخ
  ).63م: 2003(الطرابيشي، » علًما بالقضايا واألحداث اليت تدور حوله
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ا أمعجــم وبســرت عــّرف جمــالت األطفــال بفوبتخصــيص احلــديث عــن اــالت الورقيــة  ّــ
نشرة فنية من الورق، وله جلد من الورق وحتتوي علـى مقـاالت وشـرح وصـور. ويف معجـم 

ا مطبوعـــة دوريـــة تتضـــمن موضـــوعات أ)تعـــين بmagazineاملصـــطلحات اإلعالميـــة فـــاّن ( ّـــ
خمتلفــة، وبتنــوع خــاص، ومقــاالت نقديــة ووصــفية، وقصــص، وأشــعار ــدف تســلية القــارء 
العادي. وتم الة بنشر الصور الفوتوغرافيـة والكاريكاترييـة والرسـوم وتسـتخدم يف العـادة 

ــتم « عــن جمــالت األطفــال:الطباعــة امللســاء أو الغــائرة. ويرصــد الباحثــان إجــالل خليفــة 
بدنيا األطفال تبعا لسن كل فرتة من عمـر الطفـل، ففـي مرحلـة مـا قبـل املدرسـة ـتم هـذه 
االت بنشر القصص البسيطة املصـورة ذات احلـروف القليلـة وكبـرية احلجـم، والدالـة علـى 

ول ا مـــا حتمـــل قصـــص احليوانـــات والطيـــور واألمســـاك، والزهـــور، ويعـــد دخـــمعانيهـــا، وغالبــًـ 
األطفــال إىل مرحلـــة القـــراءة النتمــائهم إىل املدرســـة، تنشـــر هــذه اـــالت موضـــوعات عـــن 
الفضــاء ومغــامرات الرياضــيني والرحالــة وحيــاة البحــار والصــحراء والبيئــة، وعــالج مشــاكل 

» الطفـــــل مـــــع الرفقـــــاء يف املدرســـــة، وأمـــــاكن النزهـــــة وأخبـــــار املعـــــارض واملتـــــاحف وغريهـــــا
  ).27: 1890  (خليفة،

صحافة األطفال تلعب دورًا مهما يف عملية تثقيف األطفـال، وتشـكيل شخصـيام إذ  إنّ 
تســـهم يف تـــوجيههم وإمتـــاعهم وتنميـــة ذوقهـــم، وتكـــّون عـــادات وتقاليـــد وُمثُـــل ومعـــايري وقـــيم 
ومعلومات لديهم، وكـذلك إشـباع خيـاالم وتنميـة ميـوهلم حنـو القـراءة وإثـراء لغـتهم. وصـحافة 

إذ تعتمــد علــى الكلمــة املطبوعــة، والصــورة « فــن البصــري يف املقــام األولاألطفــال تقــوم علــى ال
نتبـّني أمهيــة ذلـك إذا علمنــا الطفـل ذاتــه  أنواللـون يف تعبريهـا عــن األفكـار واحلقــائق، ونسـتطيع 

بصري أوًال، أي يفكر بوسـاطة الصـورة البصـرية قبـل كـل شـيء، ومـن هنـا تبـدو الصـحافة قريبـة 
ـــــار  ـــــار الصـــــحافة أداة جتيـــــد الرمـــــوز البصـــــريةمـــــن طبيعـــــة الطفـــــل باعتب ـــــرا بصـــــريًا وباعتب » ه تفّك

ويـــــود الباحثـــــان اإلشـــــارة يف عجالـــــة إىل أهـــــداف صـــــحافة  ).15،: 1986اهليـــــيت،   (نعمـــــان
  األطفال، من أبرزها: 

تقـــــدمي أصــــــول املعــــــارف مــــــن صــــــحة وآداب وعلــــــوم خمتلفــــــة مــــــن خــــــالل املــــــواد ذات  .١
 املبسط. املضمون
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نانيــــة، الــــيت يتعــــرض هلــــا الطفــــل يف مراحلــــه العمريــــة مثل:األمعاجلــــة بعــــض املشــــكالت  .٢
 والكذب، وحب الذات وغريها.

تــدريب الطفــل علــى التعبــري الســليم، وتنميــة ملكــة اإلبــداع واالبتكــار لديــه، والنهــوض  .٣
مبواهبــه املفيــدة. وتنشــيط خيــال الطفــل وتغذيــة عقلــه باجلديــد واملفيــد ملرحلتــه العمريــة. 

ـــة لـــدى الطفـــل.و توســـيع دائـــرة معـــرف واإلســـهام يف تكـــوين القـــ يم الدينيـــة واالجتماعي
الطفل وتزويده باخلربات اهلادفة. ورفع مستويات التعبري الشفهي والتحريري للطفـل عـن 
ــــة عــــن  ــــًة. واإلجاب ــــبعض منهــــا كتاب ــــى ال ــــرد عل ــــة للنقــــاش، وال طريــــق املوضــــوعات القابل

 تساؤالت األطفال واهتمامام بشكل جيد.

ـــة الط .٤ فـــل علـــى األفكـــار واملبـــادئ وإكســـابه الســـلوك القومي.واإلســـهام يف تشـــكيل عقلي
التنشــئة االجتماعيــة واحملافظــة علــى العــادات والتقاليــد والقــيم الســائدة يف اتمع.ويئــة 
الفــرص املناســبة للطفـــل مــن خــالل تـــوفري املســاحات املهيــأة لـــه للتعبــري عــن شخصـــيته 

الـــذي جيـــب  ، اعتبـــار الـــوطن هـــو الكيـــانروح املســـؤولية والشـــعور بـــالوالء الـــوطين وبـــثّ 
الــدفاع عنــه واحملافظــة علــى ترابــه ومقدســـاته. وتشــكيل اجتاهــات الطفــل وصــياغتها مبـــا 

 ).45 - 17:  1970يتفق مع مستقبل اتمع. (عزيز، 

ّن وظـــــائف الصـــــحافة العامـــــة تتمثـــــل يف جمموعـــــة: اإلخبـــــار واإلعـــــالم، والشـــــرح إوعليـــــه فـــــ
د، والتنشـئة االجتماعيـة، والتسـلية والرتفيـه. وهـذا مـا نـراه متحقًقـا يف والتفسري، والتوجيه واإلرشا

  جملة مرشد من خالل أبواا املتنوعة اليت سيتناوهلا الباحثان بالعرض والتحليل.
  

  مجلة مرشد األدبّية، أبوابها وشخصياتها. 3
ـــا الصـــحافة والنشـــر واإلعـــالن، وتعتـــرب أول جملـــة  هـــي جملـــة مطبوعـــة ينشـــرها مركـــز تكنولوجي
عمانية لألطفال تصدر عن مؤسسة خاصة دون وجود دعم حكومي هلا. جملة مرشد تدخل 
عامهــا اخلـــامس، ومـــن حيـــث تصـــنيفها تعتـــرب مـــن اـــالت اجلامعـــة، أي اـــالت الـــيت تنشـــر 

كـذلك األخبـار غـامرات والطرائـف والفكاهـة واملسـابقات،  القصص واملسلسـالت املصـورة وامل
 واملعلومات العامة.
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تعـاجل جملـة مرشــد الورقيـة موضـوعاٍت متنوعــة وخمتلفـة، ويراعـى يف تنــوع موضـوعاا وموادهــا 
تثــري يف نفــس الطفــل الســأم أو  أن مــزج األلــوان األدبيــة والفنيــة بصــور ورســوماٍت متناغمــة دون 

مـن اـالت اجلامعـة أو العامـة كمجلـة ميكـي، ومسـري، وعـالء الـدين، وماجـد  امللل. وهي تعتـرب
) عــدًدا حــىت االن، وهــي 56وغريهــا. وتعتــرب جملــة مرشــد لألطفــال، جملــة شــهريّة، صــدر منهــا (

) صــفحة، وتطبــع علــى ورٍق 46) و (48مــن القطــع املتوســط، وعــدد صــفحاا يــرتاوح بــني (
األطفـــال، مراعيـــة حجـــم اخلطـــوط يف النصـــوص املكتوبـــة، مصـــقوٍل جبـــودة جيـــدة تتناســـب مـــع 

  ونوعية الرسوم املتوّزعة يف أبواب الة.
ــا  ــا وفنًي ــا ودينًي وــدف الــة إىل حتقيــق جمموعــة مــن األهــداف املختلفــة تربويًــا وثقافًيــا وقيمًي

  وتكنولوجًيا ... إخل. ومن هذه األهداف على سبيل الذكر ال احلصر:
رئ بشخصيات عمانية خّلدها التاريخ، وتقريبه مـن منجزاـا وآثارهـا تعريف الطفل القا −

 األدبية أو الفقهية أو السياسية وغريها يف إطار فين يعتمد على فن الكوميكس.

تعريــف الطفــل القــارئ مبحافظــات الســلطنة، ومناطقهــا، ومــا تتميــز بــه كــل منطقــة عــن  −
 تلفة.األخرى من كنوز طبيعية، وعوامل اقتصادية وسياحية خم

تقــــدمي منــــاذج واعــــدة مــــن األطفــــال املبــــدعني وحفظــــة القــــرآن علــــى املســــتويات احملليــــة  −
 واإلقليمية.

متكــني الطفــل مــن مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين، ومهــاراٍت فنيــة ومعرفيــة كثــرية مــن  −
 خالل األبواب املتنوعة.
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بـــاب  إشـــراك الطفـــل يف إثـــراء الـــة مبـــا يكتبـــه مـــن نصـــوص أدبيـــة تصـــلح للنشـــر ضـــمن −
 مواهب، أو مبا يرمسه وينتجه من أعمال فنية.

تنميـــة الـــذوق األديب للطفـــل القـــارئ مـــن خـــالل مـــا يقـــدم لـــه مـــن أشـــعار، وقصـــص،  −
 وحكايات.

  تأصيل قيم املواطنة لدى الطفل من خالل اعتزازه برتاثه املادي واملعنوي. −
ة شخصـــيات، وتعتمـــد أبـــواب الـــة علـــى التنـــوع فيمـــا تطرحـــه، وجيســـد هـــذه األبـــواب عـــدّ 

بعضــها ميثــل ثيمــًة أساســية وثابتــة للمجلــة، وبعضــها اآلخــر ظهــر يف أعــداد ســابقة، مث اُســتبدل 
البــــاحثني ســــيقومان باســــتعراض األبــــواب الــــيت  أنبشخصــــيات أخــــرى، وكــــذلك األبــــواب، إذ 

تضــّمنتها الــة، بغــض النظــر عــن توقّفهــا أو اســتمراريتها مــع أمهيــة اإلشــارة إىل ذلــك ضــمن مــا 
  رح يف املعلومات العاّمة.سُيط

  

  األبواب التي توقف إعدادها في المجلة 1.3
  األبواب المتوقفة في مجلة مرشد. )١جدول (

  وصف الباب  الباب

باب من ذاكرة 
  طفوليت

باب من صفحة واحدة يستعرض الشخصيات العمانية اليت أسهمت يف جمال ثقافة 
  والفنية واإلعالمية مبا قّدمه كٌل يف جماله.الطفل، ويقّدمهم كنموذٍج أثرى الساحة األدبية 

من الشخصيات اليت ظهرت يف الباب: د.هالل احلجري، د. سعيدة خاطر، 
واإلعالمية مىن حمفوظ، واحلكوايت أمحد الراشدي، والقاّصة أمامة اللواتية، والكاتبة 

  أزهار أمحد وغريهم.

باب لعبيت 
  الشعبية

األلعاب الشعبية، موضًحا اسم اللعبة، ومکان  من اسم الباب فهو قائم على استعراض
  ممارستها، وخطوات أدائها، ويصحب ذلك صورًا توضيحية للعبة.

  من األلعاب اليت تناوهلا الباب: لعبة احلواليس، ولعبة سلوم بلوم، ولعبة السالسل... إخل.

باب أشياء يف 
  حياة العظماء

أسهمت يف جماالت الطب باب استعرض الشخصيات العربية واإلسالمية اليت 
واهلندسة والفلك وعلوم اللغة والقرآن وغريها. ويعتمد الباب على ذكر حادثة طريفة 

  أو سؤال يقوم العامل بالبحث عن إجابته يف أسلوب مناسب لألطفال.
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  وصف الباب  الباب

  باب عيادة فرح
باب يقّدم النصائح املرتبطة باجلانبني الوقائي والصحي لألطفال من خالل ما 

من مواقف مرتبطة بزيارة الطبيب، أو النوم املبكر أو الغذاء الصحي  تسرده (فرح)
  وغريها من املواقف.

يوميات 
  الكابنت علي

  باب مرتبط بشخصية علي، وأصدقائه، واملدّرب.
مواقف خمتلفة يف امللعب وأماكن التدريب وقد ارتبطت بفعاليات رياضية خمتلفة مثل  

  يألفه الطفل ممن حيب ممارسة رياضة كرة القدم.كأس املدارس، وظهرت بصورة قريبة مما 

باب من 
  أختار؟

وهو باب جيمع بني متضادين كالليل والنهار، واملاء واملشروبات الغازية وغريها من 
املوضوعات. ويقوم على استعراض املتناقضني من حيث السمات أو اخلصائص، 

القرّاء الصغار إلرسال والفوائد وغريها، وتقوم شخصية سامل على طلب املساعدة من 
  عن السؤال (من ختتار؟).- لربيد الة-إجابام 

باب سليم 
  وسليمة

وهو باب مرتبط بشخصييت سليم وسليمة، ومها يستعرضان يف كل قصة حدثًا من 
األحداث اليت تقوم على احملافظة على البيئة، واالهتمام ا، ومحايتها من التلوث 

  وغريها من املشكالت.

صدقاء باب أ
مرشد حول 

  العامل

باٌب يتلّقى فيه مرشد رسائل دعوة من أصدقائه حول العامل، وهو باب يعّرف 
األطفال القرّاء على دول العامل وثقافام وحضارام وأبرز معامل الدول. إذ کانت 
الرسالة يف كل عدد تأيت من صديق من دولة معينة ويبدأ فيها بدعوة مرشد لزيارة 

  يها أبرز ما مييزها من معامل جغرافية وثقافية وسياحية وغريها.دولته موضحا ف
  وکان الباب يأيت باللغتني العربية واالجنليزية.

ــع هــذه األبــواب يف أعــداد خمتلفــة مــن جملــة مرشــد؛  وجــدا توقــف  فالباحثــان مــن خــالل تتّب
  هذه األبواب ارتبط مبجموعة من العوامل، منها:

 الباب.عدم كفاية املواد الستمرارية  −

توقـف الكاتـب املسـؤول عــن إعـداد البـاب يف الـة عــن العمـل، وبالتـايل إغـالق البــاب  −
 لعدم وجود كاتب آخر يقوم باستكمال املهمة.

 انتهاء اهلدف املراد حتقيقه من الباب. −

انتهـاء مـدة العقـد للبـاب املـدعوم مـن بعـض املؤسسـات، كبـاب (سـليم وسـليمة) الــذي   −
  يئة) العمانية.كان مدعوًما من مؤسسة (ب
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  األبواب التي استبدلت أبواب أخرى 2.3

  األبواب المستبدلة في مجلة مرشد. )٢جدول (

  وصف الباب  الباب

  أحسن القصص

باب يستعرض القصص املذكورة يف القرآن الكرمي، إذ يتم عرض اآليات الكرمية، 
  مث ُتذكر قصتها حسب ما جاء يف األثر.

باب (من قصص الرسول) يستعرض قصًصا خمتلفة واستكماال له مت االنتقال إىل 
  من حياة الرسول عليه الصالة والسالم، سواء أکان ذلك قبل الدعوة أم بعدها.

باب الرّحالة 
  الصغري

باب يهّتم بتشجيع السياحة، وتعريف الطفل القارئ بالواليات، وما ميّيزها من 
  طبيعة ساحرة، أو آثار أو عادات وتقاليد، وغريها.

ا مت استحداث باب (معاذ واملنطاد العجيب) وهو قصص مصّورة، حتقق الحقً 
اهلدف نفسه من تعريف الطفل مبختلف األماكن واملناطق يف السلطنة ضمن 
مغامرات شائقة عرب السفر والتنقل بوساطة املنطاد العجيب، وهو شخصية مت 

  نسنتها إلضفاء املتعة واخليال على الباب.أ

باب هّيا نبتكر 
  شدمع مر 

يهتم هذ الباب بتقدمي مقرتحات البتكارات متنوعة، کان سابًقا يقوم على ذكر 
معلومات عن الشيء املراد التطبيق عليه، كطاحونة اهلواء، من مثل أين ظهرت 

  للمرة األوىل؟ ومن ابتكرها، وهكذا.
  مث تُعرض اخلطوات العملية لصنع طاحونة هواء.

)، إذ يصادف فهيم يف كل مرٍة موقًفا أو مت الحًقا اعتماد باب (اخرتاعات فهيم
مأزقًا فيتجاوزه بابتكاٍر جديد أو اخرتاع يقوم به. ويوجد يف الباب شخصية سارة 

  وهي أخت فهيم املشاغبة اليت متثل اجلانب الطريف يف الباب

  سلة معلومات
وهو يعرض معلومات متنوعة يف قالب مبسطة مصحوب بصورة توضيحية، مث مت 

  ، وبقي احملتوى ذاته.عرفانتغيري اسم الباب إىل سلة 

وقــد جــاء هــذا االســتبدال نتيجــة لرغبــة الــة يف تطــوير األبــواب، وتقــدمي املعلومــات بطريقــة 
دت لـدى أسـرة التحريـر، إضـافة إىل خمتلفة تتناسب مع األطفال، نتيجة اخلربة املرتاكمة اليت تولـ

ّن اللجنــة االستشــارية قــد تغــّريت يف الســنة الثالثــة مــن عمــر الــة، وهــذا مــا دفــع باللجنــة إىل أ
  تغيري بعض األبواب واستحداث أخرى.
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  األبواب الثابتة في المجلة 3.3

معـــّديها مـــا زالـــوا  أنّ وهـــذه األبـــواب حتمـــل هويّـــة الـــة، وثيمتهـــا األدبيـــة والثقافيـــة، إضـــافة إىل 
ملتزمني بالعمل لدى الة كمتعاونني خارجيني أو كّتاب مسـتقلني. كمـا أسـرة التحريـر تشـرف 
إشــرافًا مباشــرًا علــى إعــداد بعــض األبــواب كمغــامرات مرشــد، وبــراعم القــرآن وحكايــات جــديت 

  ّن ثبات هذه األبواب يعترب نتيجة طبيعية وحتمية.إشيخة...إخل؛ وبالتايل ف
  األبواب الثابتة في مجلة مرشد. )٣( جدول

  وصف الباب  الباب

  مغامرات مرشد

باب يستعرض الشخصيات العمانية البارزة اليت خّلدها التاريخ. ويف بعض األعداد  
کان يستعرض شخصيات عاملّية کان هلا كبري األثر يف خمتلف العلوم كالطب، 

  واهلندسة، واالبتكارات، وغريها.
الرئيسة، والشخصية الرئيسة يف هذا الباب. وهو طفل مغامر مرشد شخصية الة 

وحمب للمعرفة، ودائما ما يكون بصحبة جّده ليستقي منه املعلومات ويلتقي من خالل 
  مغامراته الشائقة بشخصيات عمانية خلدها التاريخ يف خمتلف ااالت.

عرب الزمن مت إدخال شخصية زيكو الحقا ليكون صديقا ملرشد، ويأخذه يف رحالت 
  ليلتقي بشخصيات تارخيية من خارج التاريخ العماين.

باب براعم 
  القرآن

  باب يستعرض حفظة القرآن الكرمي من األطفال
  شخصيات متنوعة األطفال

يعرض الباب يف كل عدد حافظًا من حفظة القرآن الكرمي: امسه وعدد األجزاء اليت 
احلافظ)، وقد خيتتم الباب بكلمة تشجيعية حيفظها، ونوع الدعم الذي يتلقاه (الطفل 

  من الطفل لبقية أقرانه.

  أخبار مرشد
  باب خمصص لألخبار

يستعرض هذا الباب أخبار الفعاليات واملناشط اليت تُقام يف السلطنة أو خارجها 
  وترتبط بالطفل العماين.

يوميات 
  سعدون

  باٌب يستعرض يومّيات شخصية سعدون بأسلوب طريفٍ 
شخصية طريفة، وهي تتشابه يف معطياا مع شخصية األطفال املشاكسني، سعدون 

الذي حيّبون التجربة واالستكشاف، ولكن بالطريقة اخلطأ اليت توقعهم يف مواقف 
  صعبة.
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  وصف الباب  الباب
ويعتمد الطرح هنا على تقدمي القيمة بطريقة غري مباشرة للطفل القارئ يف حماكاٍة ملا 

  ة.يقوم به يف احلياة الواقعي أنميكن 

مازن املستثمر 
  الصغري

  باب يهّتم بالرتبية املالية لألطفال
يعرض الباب أفكارًا متنوعة تساعد األطفال على التفكري يف مشروعات بسيطة ال 

تتطور. ويقّدم الباب يف  أنحتتاج رأس مال، ومتّثل افتتاحية ملشروعات ميكن هلا 
أسلوب طريف وماتع قيما تتعلق باالستثمار، واستغالل موارد البيئة بطريقة صحيحة، 

  وأمهية االستفادة مما هو متاح. ومازن وأخته مها الشخصيتان األساسيتان يف الباب.

حكاية جديت 
  شيخة

اليت جيتمع  اجلدة شيخة، يقّدم هذا الباب احلكايات الشعبية العمانية على لسان
أحفادها حوهلا كل مساء، فتحكي هلم حكاية بناء على موقف حدث معهم ارًا، أو 

  مشكلة وقعوا فيها.
  هو الباب الوحيد الذي يُعىن بشعر األطفال.  شودةنباب األ

باب مطبخ 
  حال

باب يقّدم وصفات سهلة وبسيطة تساعد القارئات الصغريات على إجادة اخلطوات 
  د، أو كوبًا من العصري أو غريها من مهارات فن إعداد الطعام.لتحضري طبق جدي

باب حال 
  أحلى البنات

باب يقّدم نصائح خمتلفة ومهمة، وهي خمصصة للفتيات الصغريات، إذ استعرض 
الباب مجلة من املشكالت مثل حب الشباب، وتساقط الشعر، ونظافة الفم، 

  واالتيكيت وغريها
باب أصدقاء 

  مرشد
صور األطفال وينشرها ضمن مساحة خمصصة هلم، معّرفًا بأمسائهم  باب يستقبل

  وأعمارهم ومناطقهم
  يعرض مواهب األطفال ايدين يف جمايل الكتابة والرسم.  باب مواهب

يتضمن جمموعة من األنشطة املهارية والفنية املختلفة، كإجياد الفروق، واليدويات،   باب تسايل
  واللصق وغريهاوالرسم، واملتاهة والقص 
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  األبواب التي استحدثت في السنتين األخيرتين 4.3

  األبواب المستحدثة في مجلة مرشد. )4جدول (

  وصف الباب  الباب

باب املبدعون 
  الصغار

باب يستضيف األطفال ايدين يف خمتلف ااالت ويعرض يف كل عدٍد طفال من األطفال 
  املهارات الفنية، والرياضية، واحلركية، واملوسيقية، وغريها.ايدين، سواء أکان يف جمال 

يتم إدراج صورة الطفل وصور من انتاجاته أو صور توثيقية له. ويستعرض الباب بدايات 
  الطفل مع اإلجادة، وكيف طّورها؟ وماذا حقق فيها؟ وطموحاته املستقبلية

  مكتبة مرشد

  باب يستعرض إصدارًا من إصدارات األطفال
اب يعترب حديث العهد يف الة، وهو يستعرض يف كل مرٍة إصدارًا من إصدارات الب

األطفال، إذ يقتصر على ذكر ملخٍص عن العمل املطبوع، واسم الكاتب، واسم الرسام، 
  ودار النشر.

  وقد حيوي معلوماٍت عن مکان توافره يف حال کان اإلصدار ُمتاحا يف السلطنة.

  الرحالة أمرية

ا الباب امتداًدا لباب الرّحالة الصغري، وباب باب أصدقاء مرشد حول العامل، قد يكون هذ
من ناحية اهتمامه بالتعريف باألماكن السياحية، ومن ناحية أخرى تسليطه الضوء على دول 

  العامل وعواصمها.
والرحالة أمرية فتاة متتلك تذكرة سحرية تتيح هلا السفر من بلٍد آلخر، ويأيت هذا الباب يف 

  نص سردي وصفي.
  باب يستقبل أسئلة األطفال القرّاء املختلفة، وجييب عنها بأسلوب تربوي وعلمي مقنن  اسألوا ماما بدرية

  أنباب ُحيكى 
باب يتطرق إىل طرائف احلكايات يف الرتاث العريب كطرائف جحا وغريه ممن عرفوا بأسلوم 

  الفكاهي

  باب ملتيميديا
عات من برامج امللتميديا كاأللعاب التفاعلية اإللكرتونية، يستعرض الباب يف كل مرة منو 

  والتطبيقات املناسبة لألطفال.
  يعرض قصة لفيلم موجه لألطفال، سواء أکان فيلم انيميشن أو فيلًما واقعيا.  باب قصة فيلم

  طفوليت أمانة
  باب يقّدم قصصا مصورة دف متكني الطفل من فهم بعض القضايا اليت دد طفولته

  كالتحرش، والتنمر، واالعتداء، وتعزيز الذات، وغريها.

  باب أوملبياد
يقدم هذا الباب معلومات عن شخصية رياضية مشهورة، مستعرًضا سريا الرياضية احلافلة 

  وتقدميها كنموذج مناسب حمليب الرياضة من األطفال القرّاء.

  باب أيونات
العلمية، ويفسرها علمًيا؛ إذ يقدم للطفل التأثريات يعرض هذا الباب جمموعة من التساؤالت 

  الكيميائية والفيزيائية على األشياء من حولنا، من مثل: ملاذا ال يفسد العسل؟
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  النتائج. 4

  ومن خالل استعراض احملتوى وحتليله، فقد توصل الباحثان إىل جمموعة من النتائج، هي:
املواطنــة مبختلــف األبعــاد الثقافيــة، عكســت أبــواب الــة بقصــد أو دون قصــٍد عناصــر  .١

ـــــيت ارتكـــــزت يف  ـــــة، ال ـــــة، والذاتي ـــــة، والفني ـــــة، والديني ـــــة، واالجتماعي ـــــة، واجلغرافي والتارخيي
معطياا علـى سـلوكيات ومواقـف وأفكـار استعرضـتها الـة يف أبواـا املتنوعـة، لتشـّكل 

ف الباحثـان علـى أهـم قـيم دائرة املفاهيم األكثر تعقيًدا وجتريًدا يف جمـال املواطنـة. وسـيق
ومؤشــرات املواطنــة مــن خــالل مــا نستعرضــه يف العينــة العشــوائية مــن أعــداد جملــة مرشــد 

 خالل سنواا اخلمس.

التأكيـــد علـــى اهلويـــة العمانيـــة،  - عينـــة الدراســـة–نالحـــظ مـــن خـــالل غـــالف اـــالت  .٢
رًا يف العنوانـــات وكثـــٍري مـــن أبعـــاد املواطنـــة وأهـــدافها، إذ جنـــد البعـــد الثقـــايف املعـــريف حاضـــ

املطروحــة، إضــافة إىل حتقــق البعــد الوجــداين واالجتمــاعي يف بعــض األغلفــة مــن حيــث 
 الشعارات اللفظية أو الصور املرسومة على الغالف.

بعض األبواب وحمتواها وضوح مؤشرات املواطنـة، فـنحن نعـي جيـًدا مـن يكـون ناصـر  .٣
اءة العنـوان واسـتعراض القصـة بن مرشد، وهو الشخصية اليت تتبادر يف الذهن عند قر 

املصّورة األوىل يف أول باٍب يف الة وهو باب (مغـامرات مرشـد)، فهـو يقـّدم يف كـل 
ـــة هلـــا تارخيهـــا احلافـــل، ويعـــرض ملمًحـــا مـــن حياـــا، وآثارهـــا،  عـــدٍد شخصـــية عماني
وبالتــــايل يقــــّدم معرفــــًة جديــــدة تضــــاف حلصــــيلة الطفــــل املعرفيــــة حــــول الشخصــــيات 

نّــه يثـري معرفــة الطفـل باملعــامل إارخييــة. أّمـا بــاب معـاذ واملنطــاد العجيـب، فالعمانيـة الت
الســياحية األبــرز يف ســلطنة عمــان، واألنشــطة اإلنســانية املختلفــة الــيت متــارس يف كــل 
منطقة يتم تناوهلا يف القصة املصّورة، إضافة إىل اإلشارات الضمنّية املتعلقـة بواجبـات 

بيعيــة، وهــذا أحــد أهــداف الرتبيــة علــى املواطنــة. يف حــني املــواطن جتــاه هــذه الثــروة الط
ّن بـــاب الرّحالـــة أمـــرية يعـــّرف الطفـــل القـــارئ مبختلـــف العواصـــم العامليـــة، وأبـــرز أجنـــد 

مالحمهــا الثقافيــة والفنيــة والســياحية واجلغرافيــة، وهــذا يف جمملــه حيقــق أهــداف الرتبيــة 
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اآلونـة األخـرية كبـريًا، وصـار السـعي  على املواطنة العاملية الـيت أصـبح الرتكيـز عليهـا يف
  لتحقيقها مطلًبا مهًما.

مــن خـــالل أبــواب الـــة: أطفـــال مبــدعون، وبـــراعم القـــرآن، وصــفحة املواهـــب، جنـــد  .٤
الــة تشــّجع األطفــال علــى العنايــة حبفــظ القــرآن الكــرمي، وهــذا مطلــب ديــين مهــم، 

يكـــون أن ألمهيـــة وحتّفـــزه ليكـــون صـــاحب إجـــادة أو مهـــارة معينـــة، ويف ذلـــك تلمـــيح 
الفـــرد صـــاحب طمـــوٍح، ولديـــه أهـــداٌف يســـعى لتحقيقهـــا، ويف هـــذا متثّـــل ألهـــداف 
املواطنـة الـيت تؤكـد علـى املسـامهة يف تنميـة اجلوانـب الروحيـة واألخالقيـة، واملســامهة يف 

 إعداد الفرد املواطن.

بـــالعودة إىل احملـــور الـــديين، وأمهيـــة الرتبيـــة الدينيـــة للطفـــل، ودون اخلـــوض يف تفاصـــيل  .٥
بـاب (أحسـن القصـص) الـذي کـان موجـوًدا فالعالقة الـيت تـربط قـيم املواطنـة بالـدين، 

يف الة، مث انتقل إىل باب (قصص من حياة الرسول) يأطر هذه العالقة ويسـهم يف 
ا يطرحــه مــن قصــٍص ذات عــرب تلتقــي مجيعهــا يف تعزيــز اجلانــب الــديين مــن خــالل مــ

أمهيــة التوحيـــد، وأمهيـــة االنتمــاء، باإلضـــافة إىل قـــيٍم كثـــرية لــيس هنـــاك جمـــال للوقـــوف 
 عليها تفصيلًيا.

فيما يتعلق بالرتبية املالية؛ وهي تعترب من أهداف الرتبية علـى املواطنـة الـيت تسـعى إىل  .٦
واعًيا حبقوقـه وبواجباتـه، وممارًسـا ملهـارات متكني الفرد من جمموعة من املهارات جتعله 

مرّكبــة مــن التواصــل اجليــد، واالســتفادة مــن ذلــك يف حتليــل املواقــف املختلفــة بشــكل 
عقالين ومنطقي متقن، سواء يف طرح األفكار أو يف تنفيـذها، وهـذا مـا نـراه جليًـا يف 

 هذا الباب.

ارية املختلفـة، وهـي تـدخل ضـمن اهتمت الة باجلوانب العلمية واألنشطة احلركية وامله .٧
ليــه الباحثــان، فبــاب اخرتاعــات فهــيم، الــذي مــا زال إأبعــاد املواطنــة الــيت ســبق وأشــار 

مســتمرًا يعــىن بتمكــني الطفــل القــارئ مــن مهــارات االبتكــار، ويهيــئ لــه الظــروف ليتّبــع 
اخلطـــوات ويقـــوم بـــالتطبيق العملـــي، إضـــافة إىل بـــاب (ســـلة عرفـــان) وبـــاب (أيونـــات)، 
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ب (تكنولوجيــا)، وبــاب (ملتيميــديا)، وبــاب (أمــني وحكايــة الــذهب األســود) الــيت وبــا
 تقّدم معلومات متنوعة وتسهم يف إثراء البعد املعريف/ الثقايف لدى الطفل.

بـاب (طفـوليت أمانـة) يقـّدم وجبـة توعويـة يف قالـب قصصـي فمن الناحيـة االجتماعيـة  .٨
اليت يتعـرض هلـا الطفـل، موضـًحا مصّور، يناقش فيها بأسلوب مبّسط بعض القضايا 

املشكلة، وطرق التعامل معها، أو آليـات جتّنبهـا، وقـد تشـّكل القصـة مـدخال توعويًـا 
وتثقيفيــا للطفــل القــارئ. ومــن القضــايا الــيت ناقشــها البــاب قضــية التنمــر، والتحــرش 
اجلنســــي، واالحتيــــال واالبتــــزاز اإللكــــرتوين، والتعامــــل مــــع بعــــض الظــــروف كجائحــــة  

 وغريها.كوفيد، 

)، وبـــاب (قيمـــي أناإلشـــارة إىل بـــاب (حكايـــة جـــديت شـــيخة)، وبـــاب (ُحيكـــى  جيـــدر .٩
حياة)، وباب (مرمي احلبوبة)، وباب (اسألوا ماما بدريـة)، وبـاب (أطفـال حيبـون الوجـوه 
الســعيدة) الــيت ترتكــز علــى تعزيــز جمموعــة مــن قــيم املواطنــة القائمــة علــى حــب الــوطن 

واملعنـوي، وتأّصـُل لديـه األبعـاد املعرفيـة واالجتماعيـة واملهاراتيـة واالعتزاز بالرتاثني املادي 
 والوجدانية، إذ جندها حمققة لكثري من أهداف الرتبية على املواطنة.

مســاء العربيــة (مرشــد، معــاذ، لأل اســتخدام الــة وجــد الباحثــانعلــى الصــعيد اآلخــر  .١٠
ــــة ســــعدون، حــــال، جــــديت شــــيخة، بدرية....)وهــــذه األمســــاء مرتبطــــة ب الثقــــافتني العربي

واإلسالمية، كما تفاوتت القصص يف تقدمي أبطال بعضهم من البشر، والـبعض اآلخـر 
مــن احليوانــات أو مــن خــالل انســنة اجلمــادات، وهــذه نقطــة مهمــة لألطفــال إذ تقــّرم 
مــن مؤشــرات مفهــوم املواطنــة، كاملؤشــرات الدينيــة، واملؤشــرات االجتماعيــة، واملؤشــرات 

 ختلفة.االنفعالية امل

ذات  أّـاضمن ما تقّدم  يشري البحث إىل الرسومات اليت اعتمدت عليها الـة، إذ  .١١
طابع عماين بالدرجة األوىل، موضحة فيه األزياء التقليدية، والزي الرمسي للجنسني مـن 

  اث، وهذا مؤشر مهٌم من املؤشرات املرتبطة باملواطنة.ألنالذكور وا
رتأيــا توضــيحها يف ا انالباحثــفطنــة وأهــدافها يف أبــواب الــة نســبة حتقــق أبعــاد املوا  ولبيــان

  خمطط بياين على النحو اآليت:
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حتقـــق البعـــد املعـــريف الثقـــايف  جـــاء  أنفقـــد وجـــد الباحثـــان  واستخالًصـــا للمخطـــط البيـــاين
) %29متساويًا مـع حتقـق البعـد االجتمـاعي يف أبـواب الـة، إذ حصـل كـل منهمـا علـة نسـبة (

)، وهــذا يؤكــد %24األبعــاد األخــرى، وجــاء يف املرتبــة الثانيــة البعــد الوجــداين بنســبة (مــن جممــوع 
ـــة والقـــيم واملشـــاعر اإلجيابيـــة وغريهـــا لـــدى الطفـــل  ـــة التوجهـــات الوجداني علـــى اهتمـــام الـــة بتنمي

%) وهـي نسـبة ليسـت قليلـة، وإّمنـا تعتـرب جيـدة 18القارئ، بينما جاء البعد املهاري ثالثًا بنسـبة (
  قارنة مبا تقدمه االت األخرى لألطفال من مهارات وحركة وانشطة حتت هذا احملور.م

  
  نقول أنوفي نهاية المطاف يمکن . 5

مــن خــالل الوقــوف علــى ســيمياء املواطنــة وأبعادهــا يف املطبوعــات العمانيــة املوجهــة لألطفــال، 
بدرجـــة كبـــرية ألبعـــاد املواطنــــة، وجملـــة مرشـــد منوذًجـــا والعينـــات الـــيت اخرتناهــــا ؛ وجـــدنا حتقًقـــا 

وتوظيًفا ألهدافها املختلفة، وقد تفاوتـت نسـب حتقـق هـذه األبعـاد حبسـب معطيـات كـل بـاٍب 
  من أبواب الة.

لـــة اعتمـــدت علـــى لغـــة واضـــحة ومتناســـبة مـــع فاّ◌  أي مـــن ناحيـــة أخـــری منحـــىً  ومـــن
املســتوى املعــريف لفئــة القــرّاء املســتهدفة، وقــد ُكتبــت أبواــا بلغــة عربيــة فصــيحة ومل تتجاوزهــا إىل 
اللعـة احملكيّـة إال مــا نـدر وقــد حـدث هــذا يف بـاب حكايـة جــديت شـيخة، وکــان املقـال يتطلــب 

ملواطنــة ذات األبعــاد الدينيــة واالجتماعيــة ذلــك. كمــا عاجلــت أبــواب الــة كثــريًا مــن مؤشــرات ا
والثقافيــة والســلوكية والسياســـية والنفســية وغريهــا، وهـــذا مــا تضــّمنته أبـــواب القصــص الســـردية، 
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والقصـــــص املصـــــّورة، واملوضـــــوعات العاّمـــــة، وقـــــد تباينـــــت املســـــاحات املخصصـــــة للنصـــــوص، 
تنّقـــل بـــني قـــراءة الفقـــرة وللرســـومات، وهـــذا التبـــاين أوجـــد صـــورة بصـــريّة جاذبـــة للطفـــل؛ فهـــو ي

  اللغوية، إىل قراءة األلوان اليت حتمل دالالت تعبريية منفردة بتفسريات نفسية ومجالية متنوعة.
 أنّ توصــال إلــی ان الباحثــفواســتقراًء ملــا تقــّدم مــن اســتعراض للمحتــوى، وحتليــل للمضــمون  
ى لغة اخلطاب، أو نوعيـة الة حتّقق أهداف الرتبية على املواطنة، سواء أکان ذلك على مستو 

النصوص املقّدمة، أو الصورة البصرية املصـاحبة؛ وهـذا مـا سـيكون لـه أثـٌر بـالٌغ يف نفـس الطفـل 
املتلّقــي لتمكينــه مــن قــيم املواطنــة، وحتّقــق أهــدافها يف إعــداد مــواطن صــاٍحل ومشــارٍك بإجيابيــة يف 

  املستقبل يف بناء وطن معطاء.
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  المقاالت
لــــــة املعرفــــــة، الســــــعودية، ، جم»االجتاهــــــات املعاصــــــرة يف تربيــــــة املواطنــــــة« .)2007احلبيــــــب، فهــــــد إبــــــراهيم( 

  .64- 47،صص120العدد
، دراســة مقّدمــة للمــؤمتر الــدويل »أمــن املعلومــات هــاجس العــامل الرقمــي. «م)2016احلــراري، صــالح الــدين(

  األول املكتبات ومراكز املعلومات يف بيئة رقمية متغرية. مجعية املكتبات واملعلومات األردنية.
، العـــدد الثالـــث، الکويـــت، 25لـــدا، جملـــة عــامل الفكـــر، »والعنونـــةالســـيميوطيقا « .)1998محــداوي، مجيـــل(

  .168- 156صص
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. ورقـة عمـل مقدمـة »الرتبية الوطنية يف املناهج الدراسية بسـلطنة عمـان« )،2004الشيدي، حممد بن خلفان(
 دراسـة سـيكوحتليلية لعينـة مـن قصـص م)،تنمية روح املواطنة لدى األطفال2015لورشة شريفة، بن غذفة( 

  .90- 75صص ،11جملة تنمية املوارد البشرية، العدد األطفال.
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   .200- 167  صص.

الــــة  ،»العوملــــة الثقافيــــة وانعكاســــاا علــــى االّنســــاق القيميــــة يف الــــدول العربيــــة«. م)2005هــــالوي، حــــامت(
  . 393- 381، صص 3العدد ،2الد اجلزائرية للدراسات السوسيولوجية،

 

  الرسائل واألطاريح
 املواطنة وحقوق اإلنسان يف املنهـاج الدراسـي يف ضـوء اإلصـالحات الرتبويـة األخـرية )،2016( هياق، إبراهيم
  أطروحة دكتوراه غري منشورة. كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد خيضر. يف اجلزائر،

 م)، دور اجلامعـات يف تعزيـز مفهـوم املسـؤولية االجتماعيـة لـدى طلبتهــا،2001حممـود، جـابر، وناصـر، نـاجي(
  اجستري غري منشور جامعة اإلمام حممد بن سعود.املرسالة 
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