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 :مقدمـــــة

 

تعتبرررر المكتبرررات العموميرررة مرررن برررين أهرررم المؤسسرررات الثقافيرررة والتربويرررة والتعليمية،ولهرررذا 

فالمكتبرررة العموميرررة تخررردم جميرررع شررررائ  المجتمرررع .لمرررا تلعبرررو مرررن دور مهرررم فررري المجتمرررع 

رفررررع مسررررتواهم الثقررررافي مررررن خررررالل مجموعررررة مررررن الخرررردمات الترررري تترررري   إلررررىوتهرررردف 

 مؤسسرررات التنشرررئة االجتماعيرررة علرررى غررررار أهرررممصرررادر المعرفرررة ، هرررذت المكتبرررات مرررن 

تسررراهم بشررركل فعرررال فررري عمليرررة التنشرررئة السرررليمة  إذ، اإلعرررالموالمدرسرررة ووسرررائل  األسررررة

مجتمعررررات متماسرررركة مررررن اجررررل بنرررراء  االجتماعيررررة والصررررحيحة لألفررررراد ونشررررر التوعيررررة

الصرررحيحة فررري جميرررع الجوانرررب  االجتماعيرررة ومتالحمرررة مرررن خرررالل غررررس المعرررايير والقررريم

  .التي تمس شخصية وحياة الفرد

وبنررراءا علرررى االهتمرررام البرررالح الموجرررو لمرحلرررة الطفولرررة فررري الوقرررت الرررراهن النرررابع مرررن 

نررررراء هرررررذت المرحلرررررة العمريرررررة ودورهرررررا الرئيسررررري فررررري تنشرررررئة الطفرررررل وب أهميرررررةإدراك 

 إلرررىيتماشرررى مرررع متطلبرررات العصرررر، لرررذلك سرررعت المكتبرررات العموميرررة  بنررراءا شخصررريتو

تخصررريض فضررراءات لألطفرررال وتسرررخير اإلمكانرررات الماديرررة والبشررررية المختلفرررة مرررن أبنيرررة 

وتجهيرررزات وقررروى مرررن اجرررل صرررقل مختلرررف مواهبهرررا وتنميرررة قررردراتها وتوجيههرررا وفقرررا 

و لرررو مرررن خررردمات وقيامهرررا بجملرررة مرررن لمبرررادق وقررريم مجتمعاتها،وذلرررك مرررن خرررالل مرررا تقدمررر

لمصرررادر معرفيرررة متنوعرررة تتناسرررب مرررع  وإتاحتهرررااألنشرررطة الثقافيرررة والترفيهيرررة والتربويرررة 

المكتبررررة  ارتيررررادممررررا تشررررجعهم علررررى  حاجررررات ورغبررررات و األطفررررال الفكريررررة والعمريررررة

 .وتنمية روح القراءة لديهم منذ الولهات األولى من مراحلهم العمرية 

تطااااوير القااااراءة والمطالعااااة  آليااااات:"هررررذت الدراسررررة الموسررررومة برررر   رتألجررررل ذلررررك اخترررر

ماااوالي . للمطالعاااة العمومياااة  د الرئيسااايةالمكتباااة :بالمكتباااات العمومياااة  األطفااااللااادى 

واعتمررردت فررري الدراسرررة علرررى المرررنهج الوصرررفي ول لمرررام بالجانرررب "  بلحمساااي نموذجاااا
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نظررررريين وفصررررل  فصررررلين إلررررىالمعرفرررري النظررررري الخرررراض بموضرررروع الدراسررررة قسررررمت 

 :تطبيقي على النحو التالي 

أيرررن يرررتم التعررررف فيرررو علرررى إجرررراءات الدراسرررة، بررردءا مرررن مشررركلة : المنهجاااي  اإلطاااار

 اختيرررارالدراسرررة، و تقرررديم تسررراؤالت مرررع إجابرررات مؤقترررة، أيرررن تطرقنرررا فيرررو إلرررى دوافرررع 

الموضررروع، مرررن خرررالل تحديرررد أهميترررو، واألهرررداف التررري نحرررن بصررردد بلوغهرررا، وصررروال 

 .ذكر أهم الدراسات السابقة المرتبطة بموضوعناإلى 

القررررراءة والمطالعررررة فرررري تنميررررة ثقافررررة الطفررررل  الررررذي كرررران تحررررت عنرررروان  األولالفصاااال ف

عناصرررر الدراسرررة  أهرررم إلرررىتطرقرررت   األولمبحثرررين رئيسررريين  المبحرررث  إلرررىالرررذي قسرررمتو 

اء الطفرررل فقرررد عرفرررت الطفرررل وثقافترررو ثرررم القرررراءة والمطالعرررة  و المكتبرررة العموميرررة وفضررر

لمحررررة تاريخيررررة عررررن الخدمررررة المكتبيررررة  أعطيررررتالمبحررررث الثرررراني  أمررررابصررررفة خاصررررة 

لألطفررال  فرري العررالم وتطورهررا فرري البلرردان العربيررة   وهررذت الخدمررة نررتج عنهررا مررا يعرررف 

برررأدب الطفرررل  الرررذي قررردمت تعريرررف وواقعرررو فررري العرررالم العربررري بعامرررة وفررري الجزائرررر 

 .قافة الطفل هذت الخدمة في تنمية ث وأهميةبخاصة 

لممارسررات العلميررة فررري تجسرريد فعررل القررراءة والمطالعرررة المسررمى ا الفصاال الثاااانيفرري  أمررا

فيرررو  أشررررت األولمبحثرررين ،المبحرررث  إلرررى أيضررراوالرررذي قسرررمتو عنرررد الطفرررل بالمكتبرررات 

فررري بيئرررة مكتبرررة الطفرررل بدايرررة مرررن الموقرررع والمبنرررى مررررورا  األساسررريةالمتطلبرررات  أهرررم إلررى

وتوظيرررف  أخيارهرررا وأسرررس األطفرررالكترررب  إلرررىوصرررفاتهم  وصررروال المكتبرررة  أمنررراء  إلرررى

المبحرررث الثررراني الرررذي ركرررزت  أمرررا، األطفرررالتكنولوجيرررات الحديثرررة ودورهرررا فررري مكتبرررات 

ثرررم ...  البررررامج المقدمرررة لألطفرررال مرررن بررررامج ترفيهيرررة وتعليميرررة وتثقيفيرررة أهرررمفيرررو عرررن 

كتبرررررات واهرررررم للقرررررراءة والمطالعرررررة فررررري الم األطفرررررالمجررررراالت تشرررررجيع  إلرررررىتطرقرررررت 

نمرررراذج مررررن فضرررراءات ومكتبررررات القررررراءة  أخررررذتات الثقافيررررة المقدمررررة لهررررم  كمررررا النشرررراط

وكخالصررررة للفصررررل . الجزائررررر وأيضرررراالمتاحررررة لألطفررررال فرررري العررررالم و الرررروطن العربرررري 

 .المكتبات العمومية في معالجة العزوف عن القراءة  وأهدافدور 
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ماديرررة  إمكانيررراتمبنرررى ، ) يرررف شررراملالرررذي قررردمت تعر الفصااال التطبيقاااى إلرررىبالنسررربة  إمرررا

 للمكررران الدراسرررة المتمثررر.. ( وبشررررية ،القرررانون الرررداخلي ، ونشررراطات وخررردمات المكتبرررة 

"   مرررروالي بلحميسرررري . د" المكتبررررة الرئيسررررية للمطالعررررة العموميررررة لواليررررة مسررررتغانم : فرررري 

و نحرررر األطفررررالالجديرررردة لتفعيررررل دور المكتبررررات العموميررررة لجلررررب فئررررة  اآلليرررراتمتناولررررة 

 إلررررى أشررررتالقررررراءة فررري احتفرررال  كمررررا " المطالعرررة مرررن ابرزهررررا المهرجانرررات الثقافيرررة  

اتفاقيرررررة وزارة التربيرررررة ووزارة الثقافرررررة التررررري كررررران مفادهرررررا تطررررروير النشررررراطات الفنيرررررة 

المختلفررررة خاصررررة  البرررررامج  إلررررى أهررررمكمررررا تطرقررررت . والثقافيررررة فرررري الوسررررط المدرسرررري 

االحتفررررال باألعيرررراد الدينيررررة   أهمهررررايسررررمبر  نهايررررة د إلررررى 9105باألطفررررال مررررن نرررروفمبر 

المنررراطق  إلرررىكاالحتفرررال بالمولرررد النبررروي الشرررريف  بالمسررررح الجهررروي  وتنظررريم رحرررالت 

التررري تنوعرررت مرررن " القرررراءة فررري احتفرررال " مشررريرة علرررى نشررراطات المهرجررران ..   األثريرررة

تركيررررز علررررى أهميررررة القررررراءة فرررري خضررررم التكنولوجيررررات وعصررررر ورشررررات و عرررررو  و

كمرررا قررردمت تحليرررل للمقابلرررة التررري كانرررت مرررع . مرررة المواكبرررة الركرررب الحضررراري لألمرررم العول

،مررع تقررديم نتررائج الدراسررة علررى  أساسررينمسررؤولي قاعررة األطفررال  ملخصررة فرري محررورين 

 .خاتمة عامة للدراسة وأخيرضوء الفرضيات  كما قمت بتوجيو بع  االقتراحات 
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 : راسةللد المنهجية اإلجراءات *

 :إشكاليـــــة البحـــث

تكتسرررب القرررراءة و المطالعرررة أهميرررة عظيمرررة بالنسررربة لألطفرررال ، فررري حيررراتهم فهررري       

تفررررت   إذتعررررد مررررن الوسررررائل واألسرررراليب المهمررررة لتنميررررة قرررردراتهم ومعررررارفهم المتنوعررررة ، 

األطفررررال أبررررواب العلررررم والمعرفررررة والثقافررررة وهنررررا  يبرررررز الرررردور الفاعررررل  أمررررامالمطالعررررة 

 .للمكتبات العامة  وأهدافها في تلبية حاجيات المعلوماتية للطفل 

 األلفيررةنفصررل التجربررة الجزائريررة الترري عرفررت مررع مطلررع  أنوفرري هررذا السررياق ال يمكررن 

الثالثرررة انجررراز بنيرررة تحتيرررة مهمرررة لتررررويج للقرررراءة والمطالعرررة مرررن خرررالل مشرررروع مكتبرررات 

الرئيسررررية  المكتبررررة"سررررمية عموميررررة تتواجررررد علررررى مسررررتوى مرررردن الواليررررات تحمررررل ت

، تحمرررل فررري طياتهرررا مجموعرررة مرررن الخصرررائض تجعرررل منهرررا بمثابرررة  "للمطالعرررة العموميرررة 

قطيعرررة لترررراث المكتبرررات المنجرررزة سرررابقا فررري الجزائرررر ، حيرررث اعتمررردت فررري تصرررميمها 

 .على تقسيم  نمطي للمساحات تركز من خاللو على توفير فضاء الطفل 

المعنيررررة بتربيررررة األطفررررال وتثقرررريفهم، تحديرررردا دراسررررة المؤسسررررات  إحرررردىتتنرررراول الدراسررررة 

المكتبرررررة الرئيسرررررية للمطالعرررررة   "القسرررررم المخصرررررض لألطفرررررال فررررري المكتبرررررات  العموميرررررة 

لواليررررة مسررررتغانم، وذلررررك ل جابررررة علررررى األسررررئلة الترررري " العموميررررة لمرررروالي بلحميسرررري

تثيرهررررا جملررررة مررررن الحقررررائق منهررررا معرفررررة كيفيررررة توظيررررف اإلمكانيررررات والكشررررف عررررن 

الخرررردمات واألنشررررطة الترررري تقرررردمها هررررذت المكتبررررة  للطفررررل الكتسرررراب مهررررارات  القررررراءة 

 .ومدى سعي المكتبة لتنمية احتياجات هذت الفئة الحساسة من المجتمعوالمطالعة ،

 واألدواتوالمنااااهج  األسااااليبهاااي  ماااا:ومرررن هنرررا يمكرررن طررررح تسررراؤل رئيسررري مفرررادت 

انم فاااي تحفياااز القاااراءة والمطالعاااة لااادى التاااي تعتمااادها المكتباااة الرئيساااية لوالياااة مساااتغ

 ؟ األطفال

 التسرراؤالت نطرررح ان يمكررن الدراسررة عرن المعبرر المحروري التسراؤل مرن انطالقرا

 :التالية  الفرعية
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 ما واقع فضاءات القراءة والمطالعة المتاحة للطفل في المكتبة العمومية ؟ -

 األطفال ؟ما هو دور المكتبة العمومية في تنمية الميول القرائية لدى  -

مرردى جاهزيرررة وتصرررميم فضرراء الطفرررل بالمكتبرررات المطالعررة العموميرررة لتحقيرررق  مررا -

 .راحة الطفل وجذبو ؟

 فرضيـــات الدراســة-

الفرضرررية هررري الجرررواب المؤقرررت الرررذي يطرحرررو الباحرررث، والرررذي يقررروم بالتقصررري والبحرررث 

وحرررة مرررن اجرررل تبيررران صرررحتو أو بطالنرررو، ولرررذلك قمنرررا باإلجابرررة علرررى التسررراؤالت المطر

 :بصياغة الفرضيات التالية

 : الفرضية الرئيسية

والمطالعررررة  وبطرررررق  وجررررود برررررامج متكاملررررة بالمكتبررررة تحفررررز الطفررررل علررررى القررررراءة

 .متعددة

 : الفرضيات الجزئية

الترررري تحفررررز الطفررررل  واألدواتيحظرررى فضرررراء الطفررررل بالمكتبررررة بكامررررل التجهيررررزات  -

 .على القراءة والمطالعة

 .تدعم القراءة والمطالعة  لدى الطفل  يارهاوطرق اخت مقتنيات المكتبة -

بلحميسرري  مرروالي.د"النشرراطات الثقافيررة الترري تقرروم بهررا مكتبررة المطالعررة العموميررة  -

 ".تساهم في تحفيز الطفل على القراءة والمطالعة 

 :الموضوع  ااختيار هذ أسباب

إن اختيرررار أي موضررروع مهمرررا اختلرررف مجالرررو العلمررري والموضررروعي يجرررب أن تكرررون لرررو 

اخترررار  عررردة أسرررباب ودوافرررع الختيرررارت عرررن غيررررت ومرررن برررين هرررذت األسرررباب التررري جعلتنررري

  :هذا الموضوع
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 :أسباب ذاتية

 اهتمرررررامي الشخصررررري بموضررررروع فضررررراء الطفرررررل وواقعرررررو فررررري المكتبرررررات المطالعرررررة

  .العمومية الجزائرية

الرغبة الذاتية في معالجة هذا النوع من المواضيع. 

 :أسباب موضوعية

ررات اختيارنرررا للموضررروع نظررررا للتطرررورات العلميرررة الكبيررررة وكرررذا انتشرررار تكمرررن مبررر

 .المكتبات بشكل كبير ومساعدتها لألطفال من أجل التعلم والتثقف

 قلرررة االهتمرررام بشرررريحة األطفرررال فررري بالدنرررا وحرررث الجهرررات المعنيرررة علرررى تررروفير الجرررو

 .صغرالمالئم لالعتناء بها ومحاولة ترسيخ عادة القراءة فيها منذ ال

قلة الدراسات في هذا الموضوع وبالتالي إثرائو من ناحية الجانب المعرفي . 

 :أهمية الدراسة-

إن أهميرررة هرررذت الدراسرررة تكمرررن فررري ارتكازهرررا علرررى الجانرررب المهرررم فررري النشررراطات العلميرررة 

والثقافيررررة، وهررررو تحفيررررز الطفررررل علررررى القررررراءة مررررن طرررررف مكتبررررات المطالعررررة العموميررررة 

فشرررل المكتبرررة فررري تحفيرررز  أوأنهرررا عمليرررة تفصررر  عرررن نجررراح  والتررري تظهرررر مرررن خرررالل

الترري  األمررور أفضررلوتطرروير قدراتررو الذهنيررة باعتبارهررا واحرردة مررن  الطفررل علررى القررراءة

يجرررب علرررى الطفرررل المواظبرررة والتعرررود عليهرررا منرررذ الصرررغر ، فهررري غرررذاء الرررروح ، فتعرررود 

 .نذ الصغرالطفل على المكتبة كحاجة ملحة تشبو حاجتو لذهاب الى المدرسة م

 :أهداف الدراسة -

 :التالية األهدافتحقيق  إلىسعت هذت الدراسة 

 .أهمية موضوع القراءة و المطالعة  في مكتبات المطالعة العمومية  إبراز -1
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التعرررررف علررررى اآلليررررات المطبقررررة والمتبعررررة فرررري مكتبررررات المطالعررررة العموميررررة  -2

 .والمطالعة  لدى الطفل بوالية مستغانم التي تشجع القراءة

  .والفضاءات المتاحة لهم األطفاليط الضوء على واقع القراءة عند لتس -3

حررررث النشررررق علررررى القررررراءة والمطالعررررة وتبيرررران أهميتهررررا فرررري عمليررررة التفاعررررل  -4

 .الفكري واالجتماعي

 :منهج الدراسة  -

ررري  إتباعهررراالمرررنهج ييعنررريع مجموعرررة مرررن القواعرررد التررري يترررم  بقصرررد الوصرررول إلرررى الحقيقرررة فع

 .التي يتبعها الباحث فعي دراستو لحل مشكلة علمية معاشةأي أنها الطريقة 

واختررررت المرررنهج التفسررريري ألنرررو المرررنهج المناسرررب لموضررروع دراسرررتي الرررذي ييعرررد طريقرررة 

رررري مررررنظم مررررن أجررررل الوصررررول  أغرررررا   إلررررىمررررن طرررررق التحليررررل والتعبيررررر بشرررركل علمع

مرررن بأنرررو أسرررلوب :"اجتماٍعيرررة ، ويعررررف المرررنهج الوصرررفي محرررددة لوضرررعية أو ظررراهرة

أسررراليب التحليرررل المرتكرررز علرررى معلومرررات كافيرررة ودقيقرررة عرررن ظررراهرة أو موضررروع محررردد 

مررن خررالل فترررة أو فترررات زمنيررة معلومررة، وذلررك مررن أجررل الحصررول علررى نتررائج علميررة 

تم تفسيرها بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة 
1

". 

 :حدود الدراسة

اسررررة الميدانيررررة علررررى مسررررتوى المكتبررررة الرئيسررررية للمطالعررررة القيررررام بالدر: المكاااااني اإلطااااار

 ".موالي بلحميسي . د"العمومية لوالية مستغانم 

تمررررت الدراسررررة التطبيقيررررة بالمكتبررررة الرئيسررررية للمطالعررررة العموميررررة مررررا  :الزماااااني  اإلطااااار

 .2112أفريل 22مارس إلى غاية  22 : بين

 

 

                                                           
1
 .25ض،0222 ،نشرلدار وائل ل: عمان. مي القواعد والمراحل والتطبيقاتلحث العمنهجية الب. عبيدات وآخرونمحمد،  
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 :عينة البحث 

تررررم االعتمرررراد فرررري هررررذت . فرررري البحررررث العلمرررري   أساسرررريةتعررررد عينررررة البحررررث والترررري حررررث 

الدراسررررة علررررى عينررررة محررررددة والترررري تمثلررررت فرررري المرررروظفين والمسررررؤولين عررررن قاعررررة 

 .المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية مستغانم  في األطفال

 :مصطلحات الدراسة 

رررو الفررررد صرررغير السرررن  الرررذي لرررم يصرررل ب:الطفااال فرررل بأن  ف قررراموس لونجمررران الط  عرررد ُيعررررق

فولة ابتداءع بالوالدة حت ى سن البلوغ  .لحالة البلوغ، وُيحدُد القاموس بداية مرحلة الط 

ُيطلررررق مصررررطل  الطفررررلق بنرررراءع علررررى قرررراموس أكسررررفورد علررررى المولررررود البشررررري  حررررديث 

الررروالدة حترررى يبلرررح سرررنط الرشرررد، وينطبرررُق ذلرررك علرررى الرررذكر واألنثرررى، وُتررردعى المرحلرررة 

فُل مرحلة  فولةالتي يعيشها الط  . الط 
1 

 -13مررررن المرسرررروم التنفيررررذي رقرررر   3فحسررررب المررررادة .":المكتبااااات العموميااااة للمطالعااااة 

 2113وسرررنة  مررراي 5 ررر الموافرررق  1434جمرررادى الثانيرررة عرررام 24مرررؤري فررري  181

رئيسررية للمطالعررة العموميررة، فرربن المكتبررة الرئيسررية للمطالعررة  مكتبررات إنشرراء يضررمن

إداري تتمتررررررع بالشخصرررررية المعنويررررررة العموميرررررة هررررري مؤسسررررررات عموميرررررة ذات طرررررابع 

.واالستقالل الذاتي 
2
 

هرررررري واحرررررردة مررررررن المؤسسررررررات ذات الطررررررابع التعليمرررررري والتثقيفرررررري :األطفااااااالمكتبااااااات 

وتطرررروير والترفيهرررري وتعمررررل أساسررررا علررررى اإلسررررهام فرررري تنشررررئة األطفررررال تنشررررئة سررررليمة، 

اراتهم يتضرررمنو ذلرررك مرررن تنميرررة مهررر ت الرررتعلم الرررذاتي،بماارمهرررا وإكسرررابهماهتمامرررا تهرررم 

. ''وقدراتهم القرائية في مختلف مراحل العمر، باستخدام شتى الوسائل
3

 

 
                                                           

0https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8
%B7%D9%81%D9%84  [05-15-03:05،9102[ ]  

ذجا مذكرة وية سكيكدة نموالقع بوامعطيات الوية لالنظريات العم نالمكتبات العامة في الجزائر بي. الزاحي، سمية 2

 .92ض . 9115المكتبات ، قسم علم :كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية  جامعة قسنطينة .ماجيستر
 .055،ض9119، اإلنسانيةوالعلوم  اآلدابكلية : دمشق. األطفالتبات مقرر المكتبات المدرسية ومك. علي، أحمد 3

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
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 :الدراسات السابقة 

  دراسة خالف فلاير: 

 –عررررن المطالعررررة والمكتبررررات  األطفررررالظرررراهرة عررررزوف " مررررذكرة ماسررررتر تحررررت عنرررروان

ولقررررد حاولررررت ". فضرررراء الطفررررل للمكتبررررة  الرئيسررررية للمطالعررررة العموميررررة تيبررررازة نموذجررررا 

عرررن المطالعرررة  األطفرررالالبرررة مرررن خرررالل هرررذت الدراسرررة التعررررف علرررى أسرررباب عرررزوف الط

 إلررررىولقررررد توصررررلت . فرررري المكتبررررات العموميررررة األطفررررالوعرررردم ارتيررررادهم علررررى مكتبررررة 

 :مجموعة من النتائج أوجزتها فيما يلي

للمطالعررررررة  األطفررررررالأن التكنولوجيررررررات الحديثررررررة تشرررررركل عررررررائق فرررررري ممارسررررررة  -

 وعزوفهم عن المكتبات

 .األسرة لم تلعب دورا في تطوير حب القراءة في مرحلة الطفولة المبكرةأن  -

 .المكتبة إلىأوقات الدراسة تشكل عائقا في الردود  -  -

وفررري دراسرررتنا هرررذت حاولنرررا ربطهرررا بهرررذت الدراسرررة وذلرررك مرررن خرررالل التعررررف علرررى مررردى 

  للقرررررراءة األطفرررررالمسرررررتغانم لتشرررررجيع  مسررررراهمة مكتبرررررات المطالعرررررة العموميرررررة لواليرررررة

 .والمطالعة واهم الوسائل المتبعة لذلك 

  دراسة حمدي ،حبيب ؛ فرح محمد 

واقرررع المطالعرررة لررردى المسرررتفيدين مرررن المكتبرررة العموميرررة " مرررذكرة ماسرررتر تحرررت عنررروان

لقرررد حررراول الطالبررران مرررن خرررالل هرررذت الدراسرررة .نموذجرررا -مسرررتغانم-مكتبرررة بلديرررة خضررررة

ع شرررررائ  المجتمررررع فرررري المكتبررررة واقررررع المسررررتفيدون المتمثلررررين فرررري جميرررر إلررررى اإلشررررارة

حسررب النتيجررة العامررة لدراسررة الترري تؤكررد الرردور .العموميررة  والخرردمات الترري تقرردمها لهررم 

 .الفعال الذي تلعبو  المكتبة العمومية في تشجيع المستفيدين ل قبال على المطالعة

 أهرررموفررري دراسرررتنا هرررذت حاولرررت ربطهرررا مرررن خرررالل واقرررع الطفرررل فررري هرررذت المكتبرررات  

 .األطفالات المقدمة لو الن الدراسة قد درست جميع فئات المجتمع بمن فيهم الخدم

 



 اإلطار المنهجي
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 دراسة بوعديس، عفاف 

 دراسة : واقع النشاطات الثقافية الفنية في المدرسة الجزائرية "مذكرة ماستر تحت عنوان

تناولت ".حالة لمعلمي المدرسة االبتدائية وعينة من التالميذ في القطاعين الخاض والعمومي

والدور الذي  النشاطات الثقافية والفنية في المدرسة الجزائرية أهمالطالبة في هذت الدراسة 

 . األطفالتلعبو في تنمية ثقافة 

 أيضاالن اغلب النشاطات الثقافية والفنية  في المدرسة تقام  وفي دراستنا حاولت ربطها ذلك

 .وجود عالقة بينهم إلىفي المكتبة العمومية باإلضافة 

 سة الزاحي ،سميةدرا: 

المكتبات العامة في الجزائر بين النظريات العملية ومعطيات "مذكرة ماستر تحت عنوان

عن  دور وخدمات المكتبات العامة بين  ركزت الباحثة" الواقع بوالية سكيكدة نموذجا 

 أهمهماخرجت بنتائج  إذ.النظريات و الفرضيات وواقعها أي مدى تطبيق هذت المعطيات  

الهدف  إلىقع المكتبات العامة في الجزائر  بعيد كل البعد عن المعطيات ولم تصل وا إن

 .المطلوب 

المكتبات العمومية لم تلبي احتياجات  أوالمكتبات العامة  إنففي دراستنا اتفقت معها في 

 .المطلوب  إلىالكثير ليصل  إلىففضاء الطفل في المكتبات يحتاج .كما ينبغي  األطفال
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  :تمهيد

تعد مرحلة الطفولة المبكرة من أفضل المراحل العمرية لتعلم واكتساب المهارات 

على اكتساب المهارات الحسية  األطفالالمتنوعة ولذلك تسعى المؤسسات إلى تدريب 

 .بما يساعدهم على االعتماد على أنفسهم في المستقبل واالجتماعية والمعرفية 

لعمومية ى المكتبة الالفئة الناشئة في المجتمع كان لزاما ع األطفال هيوباعتبار فئة 

 أواحتياجاتهم  حسب  الفكرية  الحياةفي وإدماجها ا هى خدماتلعيعمل  همفضاء ل تخصيض

بية من أهم أدوات ت الخدمة المكت، أصبحميولهم وكذا حسب والتربوية النفسيةم هخصائص

، حيث تلعب المكتبات العمومية دورا مهما في حياة الطفل فهي المكان المجتمع الحديث

المناسب لغرس عادة حب القراءة والمطالعة لديهم، وهب من انسب المؤسسات التي يمكن 

 .ان تنمي مداركو وثقافتو ومعلوماتو وخبراتو 

 في المكتبات العمومية   الاألطفالقراءة والمطالعة لدى  -0

 :الطفولة وثقافة الطفل 0.0

 :مفهوم الطفولة -0

 الحياةالفترة المبكرة من هي :ى أنهالع االجتماعماء لتعرف الطفولة من وجهة نظر ع     

فيما يحفظ حياتو، ففيها يتعلم  يا كلاعتمادا  والديو ىلا الفرد عهفي يعتمد التي اإلنسانية

ا الطفل هيلع يعبر ي قنطرةها بل تهمة في حد ذاهم ليست يهوا هيلفترة التي تويتمرن لل

والروحي والتي تتشكل  والخلقي واالجتماعيي والنفسي قلوالع الفسيولوجيحتى النضج 

.ككائن اجتماعي اإلنسانحياة  االلهخ
1
 

و كل ه" 2 :ى أنولالمتحدة ع األمممن مشروع اتفاقية  األولىمادة ليعرف الطفل وفقاع ل    

سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق يبلح  الثامنة عشرة ما لم يتجاوز لم  إنسان

 الحياة مسؤوليات اإلنسان يتحمل فيها تية اللا مرحهى أنل، وأما الطفولة فتعرف عليوع

 الرعايةى المدرسة في لوع و العضويةوذوي القربى في إشباع حاجت األبوينى لمتعمدا ع

                                                           
1 https://sites.google.com/site/tofolamubukera/ta3ref ]23-02-2019, 21:12[ 

 [90،90:21-19-9102.]http://www.alukah.net/social/0/44786 . 2 

https://sites.google.com/site/tofolamubukera/ta3ref
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 األولىة لي المرحهة العقد الثاني من العمر وهايد وحتى قرب نياللممن ا زمنياوتمتد  للحياة

".التربوي والتوجيو والسيطرةضبط لة للي مرحهو الشخصيةونمو  لتكوين
1
 

 ا الوالداناللهخ يكون ي الفترة التيهالطفولة  إنض من لالسابقة نستخ التعاريفل المن خ

 .يا وصحياجسمو عقليا تكوينوفي وجود الطفل وفي  األساسما ه

 : ثقافة الطفلمفهوم  -2

 يقترن مرحلة الطفولة باعتبار فلتعرضت لدراسة ثقافة الط تيلقد تعددت التعاريف ال    

  والديو إُلى بحاجة ايهف ن يكو تيالوي مرحلة مبكرة من عمرت فبالطفل ور بالصغ اسمها

 ترىثقافة،  طفلال يمتلك هل نفسو وهو يطرح الذيبحكم السؤال ف التعاري هذت تنوعت وقد

 األساليب هي الثقافة أن على التأكيدخالل فل يظهر من الط مفهوم ثقافة أن فهمي سمية

.قيمو نمعا من تتضمنو لمجتمع مُعين وما الحياتية
2
 

 تدريبية كوسيلة الطفل ذكاء تنمية إلىُ  تَشير لطفثقافة ال نأ" عبد التواب يوسف ى كما ير   

 والمنطقي العلمي التفَكيرخالل  من وقدراتو ولذات اكتشافولوب أس و، واالبتكار اإلبداعى عل

 3."وخيالو وآفاق كتوسيع

في  الفرعية الثقافاتإحدى " نها الطفل على أ ثقافةرف يعن الهيتي نعماي دفي حين ها    

تشكل ومع تجلما يف يز قطاعا رئيسياتم يتا الثقافة النهالثقافة الفرعية بأ ويعرف ،المجتمع 

."ستويات في المظاهر والمعنها تختلف  الكنه لكلية اثقافتهن م جزءا
4

 

 :األطفالمفهوم القراءة والمطالعة لدى  0.0

تناول  ،وقدطلق منهاية التي تنلمية كالعملالع زاويةللتتعدد تعريفات القراءة تبعا : القراءة

بع   هاا منا، كالتي أخذنهتعريف حاولواية لية عقلع القراءة كعموضوم ن الباحثي نر مالكثي

 :التاليةالتعاريف 

                                                           

 http://www.alukah.net/social/0/44786[.9102-19-90،90:21]السابق،   نفس المرجع  0

 .0،ض9، ط0222مكتبة االنجلو المصرية ،:القاهرة ،علم النفس وثقافة الطفل ،فهمي ،سمية  9
 .02، ض9119دار الفكر، : عبد التواب، يوسف، تنمية ثقافة الطفل، بيروت 0
 95.،ض0255عالم المعرفة ،:الكويت ،ثقافة األطفال،مد نعمان الهيتي ،مح  2
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م ث  بالعين الكلمات فيها يدرك القارق متكاملة علتفا علمية بأنها" القراءة تايلور رفقد ع

".  ميةلتطبيقات عوتعميمات وا بأفكار هيخرج فيو وتجاربو وفيتلحسب خ رها يفسوا هر بيفك

ة لغ ربط إلى أساسها يفالعوامل تهدف من  الكثير فيويدخل  يي فكرلي نشاط عقهالقراءة ف

، وتحليل ما نطق للرموز وفهمها القراءة  نالقراءة أ هوم فة لملالتعريفات الشامو من الكتابة 

هو مكتوب ونقدية والتفاعل معو ، واإلفادة منو في حل المشكالت واالنتفاع بو في المواقف 

".يوية والمتعة النفسية بالمقروء الح
1
 

بمختلف  المعلومات المعرفة والحصول على كسبهم وسائل أ نتعتبر المطالعة م: المطالعة

ت تعدد مختلف  المعارف اإلنسانية،قد إلىللوصول  األساسيةا تعتبر النافذة هكما أن واعهاأن

 :يلي كماهذت التعاريف  ندرجوء، العلمان مختلف بيوتنوعت  أهيمها من

 يتلقاها القارق والرسوم التي وزالرم تفسيرواقعية تشمل ية انفعالية لية عقلالمطالعة عم   

وهذت المعاني وكذلك اإلنتاج  السابقة، الخبرة بين كالربط فهم المعاني عينوطريف  نع

.المشكالتوالحكم والتذوق وحل د والنق
2 

 :راءة والمطالعة قالفرق بين ال

 :هي غذاء للعقل وللمزيد من المعلومات الفكرية :القراءة :والأ

طلب منك شيء فترجع للمطالعة لمعرفة المطلوب  إذاحاجة عند اللزوم  فهي :المطالعة :ثانيا

ى عل واالطالع اآلثارالمطالعة اعم تشمل القراءة وغيرها كاالطالع علي  فقط

، ومن المهم جدا لطالب حرفا ال يشترط فيها أن تأتي على الكتاب حرفا فالمطالعة حداثاأل

ومعرفة  َر من الكتب التي يحتاج إلى مطالعتها العلم أن يكتسب هذت المهارة ألن هناك الكثي

الفرق  ولكي نعرف  فيها لفاتو ما هو أهم من ذلك يها إجماال، ولو توقف عند كل حرفما ف

 .أكثر بين القراءة والمطالعة
3
 

                                                           

 .والتعلم الفهم والتفكير مهارات تطوير المدخل في:والتطبيق  النظرية نء بيوالمقروفهم القراءة  .حبيب هللا،محمد  0
 09،ض  9112، 0ط،دار عمار: نعما

03، ض 9112، 0ط ،األمومةالمركز اإلقليمي للطفولة و:الكويت .تشجيع القراءة .لطيفة  ،الكندري 9  

، الشروق  دار: عمان .تدريسهاوطرق ا هجهغة العربية منالال . عباس مالكري  ي، سعاد، عبدلائوال نحسي وط الديلمي،  0

03،ض 9110  
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 تكون بقصد البحث عن شيء معين، أو بقصد استخراج الفوائد، وتعليق  المطالعة

. قد تطلق على ذلك أيضا؛ فهي أعم من المطالعة  والقراءة .الفرائد، أو نحو ذلك

لوصول ألنها عملية معرفية تقوم على تفكيك رموز تسمى حروفا لتكوين معنى وا

 .إلى مرحلة الفهم واإلدراك

 هي عملية نظر لألشياء بمعنى أن المستخدم  المطالعة، فالقراءة أعمق من المطالعة

تكون لتشرب شيء عة للتفكر و قد هنا و بشكل رئيسي حاسة البصر قد تكون المطال

 .، مثل حينما نطالع القمر أو البحرمن جمال ما نطالع

 هي تنموية للقدرات الفكرية واللغوية و التعبيرية عن طريق أكثر من    القراءة

حاسة لكن ما يميزها هو حاسة النطق حتى نقول لفالن قارق و هي من وسائل 

لمطالعة  فهي هواية تصف  للكتب أو أما ا ،المعرفة و االتصال بين اإلنسان

و قد يستغنى فيها عن القراءة فيمكن للمطالعة أن  االنترنيتالمجالت أو عن طريق 

 . تكون بالعين بالمجردة فقط دون القراءة

لق القراءة على فقد تط حدهما معنى و مفهوم اللفظ اآلخر،افترق اللفظان قد يؤدي أ إذا   

و لهذا  .المعنى، فالقراءة هي طريق العلماتفقا فقد يختلفان في  إذاأما .. المطالعة و العكس

و لهذا قد تكون أشمل من المطالعة من هذا الوجو،  اقرأ،"في القرآن الكريم بالفعل عبر عنها 

اعتبرنا القراءة خاصة بما هو مقرر، فتكون المطالعة أشمل ألنها من  إذاو قد يكون العكس 

. عرفةالتطلع و حب االكتشاف و الم
1
 

 :المطالعة والقراءة  أوجه التشابه بين 

  التعامل مع النض المكتوب. 

  توظيف ملكات عقلية وخبرات قبلية لتحويل المكتوب إلى مسموع وإدراك محتوات. 

 و ما لرسالة بين المرسل والمرسل إليو القراءة والمطالعة وسيلة  لترجمة مضمون ا

على كل مصادر المعرفة ،لذا ال يمكن دمنا في عصر الحاسوب فقد طغت االنترنت 

 إن نفهم المطالعة االطالع على الموارد المطبوعة فحسب ، إنما نعني بها االطالع

                                                           
1
 .11نفس المرجع السابق، ص 
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على مختلف مصادر المعلومات مهما كان شكلها سواء كانت مطبوعة سمعية  

.بصرية ،الكترونية 
1
 

 في سواء لألطفالسبة مية عظيمة بالنهتكتسب المطالعة أ  :طفللأهمية المطالعة بالنسبة ل

العنصر  باعتبارها األسرةقا من النطواالدينية،  وفة ألالمخت الدنيوية أو حياتهم الدراسية

 المرحلة في المطالعة حب فيو تغرس أن تستطيعفل الط فيو ترعرع يالذاألول  األساسي

 هذت في عامالالتثقيف يمة إزاء لية السلالعق ن االتجاهاتيوتكأجل  من األولى منحياتو،وهذا

األطفال  حياة في بالغة أهميةتبلح ة التي لوسيلتعتبر المطالعة ا ذال حياتو من المبكرة المرحلة

ة الحياة واجهاستعداد حقيقي لم ولديون لثقافات ليكلوم والعبمختلف  خالل تزويدهم من

تفت  و عةهم المتنومعارفو هممة جدا لتنمية قدراتهالم لوسائل واألساليبفالمطالعة تعد من ا

 أمالثقافية  أميمية لالمعرفة كالثقافة سواء من الناحية التعلم وعلل أبواب األطفالم المطالعة أما

 من العمومية المكتبة عبرأمر سهل  المطالعة نا أهغيرهية والترفي أمية والترب أم االجتماعية

 2.ى المطالعةلع تقدمو للتشجيع ما خالل

 :طفل المكتبات العمومية وفضاء ال 0.0

 : العموميةمكتبات المطالعة  تعريف

فئات  لجميعبأنها تلك المكتبة التي تقدم خدماتها بالمجان  العموميةتعرف مكتبة المطالعة     

 األطفالاألعمار،  ولجميعذلك،  غيرأو الجنس أو  دينبسبب اللون أو التمييز  الشعب بدون 

 ،الثقافية المستويات لجميعخدماتها تقدم  ، رجاال ونساء،وهيوالشيويوالشباب والكبار 

 األدبيةفي مختلف المجاالت  المكتبيةوبالتالي فهي تحصل على المطبوعات والمواد 

 3 . وغيرها والفنية والعلمية

                                                           

0http://www.ibrahimrashidacademy.net/2018/04/blog-post_11.html.]9102-19-02 ،02:01.[ 
مذكرة  .مكتبة بلدية الخضرة نموذجا  المستفيدين من المكتبات العمومية واقع المطالعة لدى.محمد ، فرج ،حبيب، حمدي 9

52ض،9102-9105.،تخرج ماستر حامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  
3
  .050 -020ض ،ض 0، ط9100 الميسرة،دار : عمان.المكتباتأنواع . مد نافعأح، ادحةلمدا 

http://www.ibrahimrashidacademy.net/2018/04/blog-post_11.html
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والثقافة  للتربيةة يويقوة ح العموميةعلى أن مكتبات المطالعة  اليونسكووقد أكدت 

ن واجبات الحكومة أو م ورعايتها مويلهاوت تأسيسها مسؤوليةكما أكدت على أن والعلوم،

 1 .ةمحليالسلطات ال

التي تجمع مصادر المعرفة  واالجتماعية الثقافيةعلى أنها تلك المؤسسة  أيضاوتعرف    

يقصدها المواطنون على اختالف حيث بها الجمهور، ينتفع بكافة أشكالها وأنواعها لكي 

 2.واستغالل أوقات الفراغ العواالطأعمارهم وثقافتهم بهدف القراءة والبحث 

. بال استثناء الجميع ويقصدها. مكتبة مخصصة للجمهور بشكل عام ولكل أيضاوهي    

دها المواطنون على اختالف أعمارهم يقص ثقافيةاآلن على أنها مؤسسة  إليهاينظر 

إلى اإلنسان وأن من  الحديثةوهي تعكس النظرة  واالطالعوأجناسهم للقراءة والبحث 

وتعتبر . حياتو مراحل جميعمواد الثقافة لو في  جميعاإلنسان وبذل  تثقيفاجب متابعة الو

3.لكل مجتمع من المجتمعات ضروريةكما هي المدرسة  ضروريةاآلن 
 

تقوم ببنشائها الدولة أو  ديمقراطية شعبية ثقافيةوجاءت في تعريف آخر على أنها مؤسسة    

 على كسب المعرفةتعين واع مصادر المعلومات التي بمختلف أن تزويدناو لمحليةالسلطات ا

في العالم  يجري المتعلقة بالمجتمع وما الجاريةالذاتي الحر واإلحاطة بالمعلومات  والتثقيف

دون مقابل بغ  النظر عن الجنس أو  للمواطنينذلك كلو  وتقديممن أحداث وتطورات 

.لمهني والعلميأو السن، أو النوع، أو المستوى ا المعتقداتأو  لدينا
4
 

تقدم  عبهي مكتبة الش العموميةالقول أن مكتبة المطالعة يمكن السابقة  التعاريفومن خالل 

دون استثناء، وبغ  النظر عن السن أو الجنس، فهي تساهم في التقدم  للجميعخدماتها 

، وبذلك تكون أداة للتماسك االجتماعي الجماهيري التعليمالحضاري للمجتمع من خالل 

 .لعمل التعاونيوا

                                                           
 181صنفس المرجع السابق،  1
  .61،ض 1، ط2118العربي، : القاهرة .الدليل الشامل ألنشطة المكتبات. سلطان، عزة 2
 .48 -42،ض،ض 1ط 1281 ،مؤسسة الرسالة[: م. د.] مدخل إلى علم المكتبات .حمادة، محمد ماهر3

 2112دار الوراق ، [: م. د]. (المدرسة -المتخصصة العامة -الجامعة -الوطنية)المكتبات النوعية  .عليوي، محمد عودة 4
 .122،ض 
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 : في المكتبات العمومية  األطفال فضاءات

على الرغم  العموميةلمكتبة الطفل أن تكون قسما أو جناحا في مكتبة المطالعة يمكن       

 األطفال ريا مستقلة عنها، كما هو الحال في مكتبات  األخيرةتظهر في اآلونة  بدأتأنها 

الكتب  توفيرولة، وتهدف إلى مكتبة الطفل إلى والمؤسسات ذات العالقة بالطف والجمعيات

، وخلق الجو المناسب للمطالعة األطفالورغبات لميول المناسبة لألطفال وأي مواد أخرى 

1.األطفال وتثقيف، والتوعية والتسلية
 

، حيث تعمل والترفيهي والتثقيفي التعليميفضاء الطفل من المؤسسات ذات الطابع  يعتبر"

 وقدراتهم وإكسابهم مهماماتهتا وتطوير سليمةتنشئة  األطفالفي تنشئة  اإلسهامى لأساسا ع

ف مراحل لفي مخت القرائية مهاراتهم تنميةذلك من يتضمنو الذاتي بما  التعليمارات هم

2."العمر، باستخدام شتى الوسائل
 

مكاني داخل مكتبة العامة تقوم حيز و عبارة عن األطفال هالقول بأن فضاء يمكن كما    

حا مكتبة الطفل داخل المكتبة الاصط ليوعيصطل  أو كما  األطفال لشريحة بتخصصو

 بيئةفي  لألطفال وتقديمو وتنظيموفة، لالمخت وبجمع أدب الطفل، بأشكاليعني و هالعامة ، و

المناسبة، التي  فةلالمخت المكتبيةمجموعة من الخدمات  خاللوالمطالعة من  للقراءةمناسبة 

 . وى العمل معلع والمدربين، مكتبيان هلين المؤليعدد من العامو يهال بتقدميقوم 

 تأثيثمن  وجمالية تصميميةكما تعد مكتبة الطفل جزء من فضاء الطفل تأخذ صبغة     

 وتوجهيها وقدرات وتنمية هبوى صقل موالتعمل عحيث ة، معينومجموعات وخدمات 

 .األمثل  التوجيو

                لشريحةو جزء من المكتبات العامة،مخصض هالقول بأن فضاء الطفل  يمكن وومن

جزء من مكتبة الطفل في حالة ما إذا كانت  وبأناألحيان القول في بع   يمكنأو ،األطفال

 التسميةف لولكن تخت. بفرنسا Clamart و حال مكتبة كالمارتهة بحد ذاتيا كما لمستق

                                                           
دار جدار للكتاب [: م. د].  المكتبات والمعلومات والبحث العلمي. ربحي مصطفى؛ المومني، حسن أحمد، عليان 1

 .92. ض، 0ط،  9115، الحديثالعالمي، عالم الكتب 
: الجزائر ،والتوثيقم المكتبات لمذكرة ماستر في ع . عن المطالعة والمكتبات األطفالظاهرة عزوف  .لايرف، خالف 2

 .15.ض. 9105 ،القاسم سعدجامعة أبو 
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في  العموميةداخل مكتبات المطالعة  األطفالفضاءات  تقسيمفي  المكانيةسفة الحسب الف

القول بأن  يمكن وومن. مكتبة الطفل، قاعة الطفل ،فضاء الطفل يسميها  ناك منهالجزائر ف

 .اهي نفسهام هوالم الوظيفةفة ولكن لمخت التسمية

حرصت الدول على هذت المكتبات لتكون غرفة للراحة والمتعة، وقد أسهم هذا في لذلك    

كتبة ووظائفها العلمية والتربوية والثقافية، وقد حرصت الجزائر هي تطوير مفهوم الم

. تندرج داخل مكتبات المطالعة األطفالاألخرى على إيجاد نوع من أنواع مكتبات 
1
 

  :في المكتبات العمومية األطفالنشأة وتطور القراءة والمطالعة لدى  -0

 :نشأة وتطور الخدمة المكتبية لألطفال  0.0

 :خدمات المكتبية لألطفال نشأة ال. 0

في  بدأتإن الخدمات المكتبية التي تقدم لألطفال في المكتبات العامة أو العمومية لم تكن قد 

 بدأتأخد مكانها بين الخدمات المكتبية حتى السنوات التالية للحرب العالمية الثانية ومع ذلك 

 األطفالعاملين بمكتبات في سرعة فائقة إن تقتحم خدمات المكتبات وتسيطر على عقول ال

حتى أصبحت من أهم أنواع الخدمات التي تقدمها المكتبات العامة في العالم المتقدم ، بل 

 .وأصبحت هي المعيار األساسي للحكم على المكتبة والدور الذي تؤديو 

وفي الواليات المتحدة األمريكية مثال نجد انو على الرغم من إن الخدمة المكتبية      

ل ال يزيد عمرها  عن مائة عام إال قليال إال إن النصف األول من القرن العشرين قد لألطفا

من العمل والخدمة  المكتبية  في المكتبات العامة كجزء حيوي األطفالشهد نمو خدمة 

تقتني مجموعة خاصة  0520مكتبة سنة  21في بريطانيا أيضا كان هناك حوالي ككل،

 قاعة المطالعة لألطفال في المكتبة المركزية باسليافتتحت  0215وفي سنة  األطفالب

 األطفالقرار رسمي يقضي ببنشاء مكتبات  0239نجتون ، وأيضا قد صدر في المجر عام 

في معظم  األطفالإال إن الخدمة لم تطور إال في بداية الستينيات عندما انتشرت مكتبات 

                                                           

منشورات مديرية الثقافة : الجزائر. جميعللالقراءة  تظاهرة ،واألهداف األهمية: األطفالمكتبات  .، نجمةعال لوش 0

03-05. ،ض9100 ،طينةلقسن  
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مكتبة عام  021إلى   0232 مكتبة عا 22من  األطفالمدن المجر وقد زاد عدد مكتبات 

ونجد أن الخدمات المكتبية تقدم لألطفال في السويد عن طريق المكتبات المدرسية  0229

 .والعامة 

وهو أيضا ما يحدث اآلن في مصر حيث تقدم الخدمات المكتبية من خالل المكتبات     

مية مكتبات مؤسسات أخرى تأخذ بعين االعتبار أه  بدأتالعامة والمدرسية لكن حديثا 

وخدماتها مثل قصور الثقافة ومؤسسات الطفولة وأيضا قد تجلى هذا االهتمام  األطفال

ببنشاء مراكز بحوث أدب الطفل والتي منها ما تم إنشاؤت المكتبة المركزية بجامعة حلوان 

التابع لدار الكتب و نجد انو قد مرت الخدمة  األطفالإلى مركز بحوث أدب  باإلضافة

المقدمة لألطفال في العالم العربي بمراحل مختلفة وذلك تبعا لتطور نظرة المكتبية 

.إلى إن وصلنا إلى الكومبيوتر  وخدمات االنترنت  األطفالالمجتمعات هناك للطفولة و
 1

 

ولكنو قبل هذت الطفرة التكنولوجية وهذا االهتمام الكبير لألطفال والخدمات المقدمة لهم     

ال  األطفالطويلة ال يعير الطفولة ادني اهتمام وكانت النظرة إلى قد ظل العالم لفترات 

تتعدى كونهم كبار، ولكن في صورة مصغرة، ولكن حدوث مجموعة من العوامل 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية والفكرية أدت إلى إحداث تغير شامل  ومن أهم هذت 

 :العوامل باختصارها 

 حدوث الثورة الصناعية في ارويا . 

 مليات النمو في الجنس البشرى ككلالتوسع في الدراسات واألبحاث الخاصة بع. 

 بدراسة مشاكل التعليم  ظهور مجموعة من الفالسفة ورجال التربية الذين اهتموا

.في مراحل الطفولةوخاصة 
2 

 

 

 

                                                           

 013-010ض، 0ط،9112.،مؤسسة طيبة:القاهرة.تبة الطفل في تنمية إبداع الطفلدور مك .حمدي ،حسام0
 .05السابق،ض نفس المرجع  2
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 :تطوير الخدمة المكتبية لألطفال في البلدان العربية 

واعدت الخطط .لعالم بالخدمات المكتبية لألطفال لقد اهتمت غالبية الدول في ا     

والوسائل التي تكفل نشرها وتوسع نطاقها ، وتضع المعايير واألسس التي تقوم عليها 

الذين تتوافر لديهم  األطفالفضال عن االهتمام باإلعداد المهني ألخصائي مكتبات .

ت بطرق فعالة تحقق الخبرات والمهارات والقدرات التي تمكنهم من تقديم هذت الخدما

. األهداف المنوطة بها 
1
 

البد من إن يوضع تخطيط للقراءات المنظمة التي تؤدي الى سعة االطالع وعمقو     

 أو لكي يتسنى تطوير هذت الموارد البشرية لئال تشكل في المستقبل طاقات إنتاجية ناقصة 

:معطلة ، لذلك البد من إتباع السياسات الثقافية التالية 
2
 

o أنفي إحياء متعددة وخاصة في المدن الكبيرة على  األطفاللتوسع ببنشاء مكتبات ا 

وربط أمكن  إنتكون الموصالت سهلة دائما بين البيت والمكتبة والمدرسة والمكتبة 

 .النائية وذلك عن طريق المكتبة السيارةكتبية بالقرية والمناطق الريفية الخدمة الم

o الثقافية واإلعالمية ة لألطفال لتفي باألغرا  التخطيط لبناء المكتبات العام

 .واالجتماعية

o   ف لتأسيس مكتبات خاصة في غر األطفالتشجيع جميع المدارس االبتدائية وريا

 .متعون بخبرة جيدة في هذا المضمار، وإيجاد أمناء مكتبات يتمنفصلة

o  م هذا يقو أنإيجاد التعاون والترابط بين المكتبيين في جميع المؤسسات وبفضل

التعاون على أسس ومبادق هادفة وقيمة كجمعية المكتبات األردنية ورابطة المكتبيين 

 .في بغداد، والمطالبة بتحسين أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية والمهنية أيضا

o  ان تكون بمثابة الثقافية والتربوية و األطفاليجب ان تكون المكتبة متممة لتربية

العادات الفاضلة ومساوي األخالق الضارة  األطفاليتعلم ، وفيها مركز ثقافي وعلمي

 .للمجتمع 

                                                           
 099ض،0ط، 9112،دار جرير: عمان.فال الجوانب النظرية والتطبيقيةمكتبات األط.مصطفى عليان  ،ربحي 1
 092ض، 0ط،0221 [ن.د : ]عمان .طفال ومكتباتهم أدب األ.هيفاء خليل شرايحة ،  2



القراءة والمطالعة في تنمية ثقافة الطفل                                               الفصل األول   
 

37 
 

o  ونراعي نموهم وميولهم ورغباتهم وان نعاملهم  األطفاليجب ان تنادي باحترام

بأنفسهم وبمن حولهم لنستطيع بالتالي مساعدتهم والتغلب يثقون المعاملة الجيدة حتى 

.على مشاكلهم الخاصة والعامة 
1 

 : ي الوطن العربي بعامة وفي الجزائر بخاصةأدب الطفل ف - 0

 :تعريف أدب الطفل 0

إن أدب الطفل هو إبداع مؤسس على خلق فني ويعتمد بنيانو اللغوي على ألفاظ سهلة ميسرة 

وقدراتهم، وخضوعو  األطفالفصيحة وهو يتميز عن أدب الراشدين في مراعاتو حاجات 

من الناحية الفنية نفس مقومات  األطفالأن أدب لفلسفة الكبار في تثقيف أطفالهم وهذا يعني 

بين أدب الصغار وأدب  واالختالفاتالعامة، لكن هناك مجموعة من الفروق  األدب

الكبار
2

حسب سنهم وخبراتهم، وكونو موجو  الالمكتوب أص اإلبداعيالعمل الفني " هو 

وسمو  األسلوبل  ينبغي أن يحول دون تمتع النض بكفاءة فنية متمثلة في جماالاألطفال 

للصغار وأقبل على تذوقها الكبار بمزيد من  األصلأعمال أدبية أنشئت في  الفكرة، فثمة

. واالنبهارالدهشة 
3
 

مرت عليو مراحل وأطوار وتعلق في  األدبيةإن أدب الطفل شأنو شأن بقية الفنون     

 أنواعم متأخرة عن في العال األطفالجاءت الكتابة الموجهة خصيصا إلى "تأسيسو بالكتابة 

في نهاية القرن السابع  لألطفال األولىالكتابات  بدأتالموجو إلى الكبار حيث  األدب

على الحكايات الشعبية  األولىعلى شكل ومضات هنا وهناك، واعتمدت بالدرجة عشر،

شفهيا، وانطلقت في منتصف القرن العشرين لتشكل  لألطفالوالخرافات التي كانت تروى 

في بلدان العالم، تنوع في أشكالو ونصوصو ورسومو كما توجو إلى كافة  مدى واسعا

.ا، وذلك مع تغير المجتمعات وتغير النظرة إلى الطفل والتربية معاألعمار
4
 

 

 
                                                           

 .095ض، نفس المرجع  1
 .22،ض0،ط9115دار الميسرة ،:عمان .أدب األطفال قراءات نظرية ونماذج تطبيقية .عبد الوهاب ،سمير 2
 .12،ض 0الحضارة العربية ،ط[ :م.د] .أدب الطفل العربي بين الحاضر والمستقبل .القديري ،ممدوح  3
 03مركز دراسات الوحدة العربية، ض [ :م.د].أدب األطفال العرب . ،نجالءنصير.د 4
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 : في العالم العربي

بدأ االهتمام بالطفل و األدب الموجو إليو يزداد في العالم العربي بعد انقضاء الثلث الثاني     

العشرين، حيث انتزع هذا األدب اعترافات الهيئات العلمية واألدبية، فأدخلت مادة من القرن 

في  األطفالإلى بع  الجامعات والمعاهد العلمية العربية، وأنشئت مكتبات  األطفالأدب 

ومسرحيات، وقصائد   وأغاني  قصصا: إبداعاتهم وقد  أبأرجاء الوطن العربي، 

 األطفال، قد  ت أسهم في إرساء قواعد أدب األطفال الدارسون دراسات كثيرة حول أدبو

وبدأ اتجات األدباء والشعراء للكتابة لألطفال في األدب . وتطورت في وهذا كل العالم العربي

1.تامر، وسليمان العيسى كامل كيالني، وزكريا : العربي أمثال
 

بعد  األطفال قصر   الشاعر سليمان العيسى   نتاجو على -شاعر سوري –نجد أن       

، وشعراؤنا ما زالوا األطفالم أدبنا  ت يرى أن ؛ ألن العربي محروم من شعر 0252حرب 

هم فرح الحياة ومستقبلها، وهم  األطفالأو يترفعون من كتابة نشيد للصغار، ويخجلون،

ت  –دورتها   لألر  العربية  –امتدادنا على هذت األر ، وأملنا في أن تعود التي جف 

.  من ألف عام الدموية التي   تعطلتعروقها 
2 

 :في الجزائر

الفرنسي الذي  االستعمارلقد مرت الجزائر بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة إبان    

يطمس هوية الشعب الجزائري بأبعادت عن دينو،  أنحاول بكل الوسائل التي أتيحت لو 

، بدأ بالظهور رفي الجزائ األطفال أدبسلبو وطنو سنحاول أن نتحدث عن  إنبعد  وعقيدتو

مع بدايات العقد المنصرم وبالتحديد في العقد الثالث ولعل هذا التأخير كان سببو الظروف 

التاريخية التي جعلت وجود النشء الجزائري محقا من الناحية البيولوجية ومغيبا من الناحية 

 تاريخ الجزائر فكان الفترات الحاسمة في األطفاللقد واكب شعر  " .والتربوية االجتماعية

                                                           
، 9102، 20العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مج .واقع وتحديات ،دراسات : أدب األطفال العربي .موفق، ريا  مقدادي  1

 .092ض 
 .000المرجع نفسو، ض 2
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للثورة وكان شاهدا على مرحل التحول والتغيير الذي عرفتو  لة االستعدادشاهدا على مرح

.االستقاللجزائر ما بعد 
1
 

م في تنظيم مسابقة كل سنتين  0225وقد شرعت وزارة االتصال والثقافة منذ عام    

كل تخصصاتو ومسالكو كما سارعت إلى االهتمام بهذا األدب في . األطفالخاصة بأدب 

 .الثقافية وشعبو األدبية والفنية

بالجزائر في كتب المقررات المدرسية ومناهج  األطفاليظهر شعر :األطفالشعـــر 

المحفوظات الشعرية ومادة النصوض األدبية التي تحوي على مجموعة من القصائد 

اصة والطفولة العربية واألناشيد والمقطوعات التي كتبت لصال  الطفولة الجزائرية بصفة خ

وقد ظهرت كوكبة من الشعراء الجزائريين الذين كتبوا لألطفال من بين هؤالء .بصفة عامة

.. .محمد األخضر السائحي، ومحمد ناصر، ويحيى مسعودي: نستحضر
 2

 

الجزائري في مجال السرديات قصة ورواية وحكاية  األطفالعرف أدب :األطفالســـرديات 

راب  خدوسي، وجميلة زنيبر، : النشطين ، ومن هؤالء الكتاب السرادمجموعة من الكتاب 

 .. وخالض جياللي

خصصت الجزائر لألطفال مجموعة من كتب المعارف األدبية :كتب المعارف والموسوعات

والعلمية والفنية والتقنية واإلعالمية، بلو عن مجموعة من الموسوعات المعجمية للتعامل مع 

 .تأويالاللغة شرحا وتفسيرا و

بالجزائر في الحقيقة كان يتشخض ميدانيا في المسرح  األطفالمسرح  لكن البد أن نعرف أن

المدرسي، والمسرح التعليمي، والمسرح القرائي، ومسرح الدمى والعرائس، والمسرح 

وهذا معروف بشكل جلي وواض  في الجزائر منذ أن ظهرت مؤسسة ... االستعراضي

لفترة االستعمارية الفرنسية، فقد كانت المسرحيات الطفلية تقدم في المدرسة التعليمية إبان ا

 .البداية باللغة الفرنسية، فانتقلت إلى اللغة العربية ، ثم إلى اللغة األمازيغية

                                                           
 .02، ض اإلنسانيةمجلة العلوم  ،(ي ديوان الشعري الجزائريقراءة ف) األطفالمعايير إنقرائية شعر  .خروفة،  براك.ا 1

2 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article1941 [02.05:02-12-9102.  ]  
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توجد بالجزائر مجموعة من المطابع والمكتبات ودور النشر :دور النشـــر والطباعــــة

ومن . ى طبع كتب الكبار والصغار على حد سواءالخاصة والمؤسسات العامة التي تسهر عل

الشركة الوطنية : أهم هذت المؤسسات التي تعنى بالطبع والنشر والتوزيع واإلشهار نستحضر

، ومطبعة الشعب، والمؤسسة "مقيدش" للنشر والتوزيع التي تخصصت في طبع مجلة 

 1. ...الوطنية للكتاب، والمؤسسة الوطنية للطباعة

  :بة العمومية في تنمية ثقافة الطفلأهمية المكت -0

 :أهمية فضاء الطفل في المكتبات العمومية  0

على يحتوي  حيثالمناسب ، همكتشاف مكانال لألطفالفرصة  بتقديمفضاء الطفل  يقوم   

 من عديدةالتعرف على مجموعات  عمليةم هل تسهل العمريةم تهمجموعة تتناسب مع فئ

م حب القراءة منذ الصغر والتعود يهفيغرس ، مما  المجاالتالكتب والقصض في شتى 

2. عليها حتى الكبر
 

و خالصة فكر أنساني هلجيد ن الكتاب األ الثقافية التنميةلفضاء الطفل دور حاسم في     

 إلىفينشأ مياال عام  وبوج ووكلالطفل وس تفكيرأثرت على يعكس ذا همنظم في كل مجال ول

 في أي عمل فردي وجماعي إلنجاحو أساس هذا هوغيرت مع ذبة هة الملظام والى المعامالن

 :مةهفي عدة نقاط م واألساسيام هل الدور الالذا الفضاء من خهأهمية ور للذا تتب

لدى الطفل القرائيةالروح  تنمية. 

السليمة االجتماعيةالطفل لمتعامل مع المؤسسات  تهيئة. 

القرائيةالميول  اكتشاف. 

 السليمة االجتماعيةغرس القيم والعادات.. 

 في المستقبل العمومية رواد المكتبات  األطفالالعمل على جعل. 

                                                           
  .. 20السابق،ض نفس المرجع 1
 .32،ض 9119كلية ريا  األطفال ،:القاهرة  .مقدمة في أدب الطفل. كمال الدين ،حسين2
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 ة لقة دائمة وصالع أفة مما تنشلالعمل على غرس عادة القراءة في مراحل العمر المخت

1.الكتاببينهم وبين  وثيقة
 

 :همية الخدمة المكتبية لألطفال أ

صر التي توض  أهمية الخدمة المكتبية وقد ذكرت الدكتورة سهير محفوظ بع  العنا

 :لألطفال في النقاط التالية 

   تساعد في غرس عادة القراءة  األطفالمكتبات. 

  تساعد على االستمرار في عملية التعلم الذاتي األطفالمكتبات.  

  تساعد في نجاح األنواع األخرى المختلفة من الخدمات المكتبية في  األطفالمكتبات

 .المستقبل 

إن جميع الخدمات واألنشطة المكتبية تشكل الحلقة األساسية لدى الطفل وهي منبع الحرية    

الذاتية إلكساب المعرفة المتراكمة التي تنشا عنها ملكة اإلبداع لدى الطفل كالقصض 

وكلها ، واأللعاب ومتابعة األفكار وتقييم الخبرات وتشجيع اآلراء وتوجيو القراءة والمطالعة

فق مع القدرات المكونة للتفكير اإلبداعي بداية من انطالقو وهي القدرة على أنشطة تتوا

إتباع اكبر عدد األفكار اإلبداعية وحتى إدراك التفاصيل ومواصلة اتجات التفكير لدى الطفل 

في قضية معينة والخدمة المكتبية نظرا ألهميتها بصفة عامة في تنشئة الطفل ثقافية سلمية 

.العلمية والتكنولوجية التي يشكل بها حصيلة من المعرفة والعلموإكسابو المهارات 
2
 

 

 

 

 

                                                           
 .03ض، ةوش، نجماللعمرجع سابق ، 1

 .012،ض  0، ط9112 ،مؤسسة طيبة :القاهرة . مكتبة الطفل في تنمية إبداع الطفل دور .  حسام حمدي، 2
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 :خالصة الفصل

هم صغار اليوم وشباب الغد ورجال المستقبل  األطفال أنتطرقت في هذا الفصل إلى 

البشرية التي تعتمد عليو ثروتها وهو قوام المجتمع وكانت  لألمةوالطفل هو رأس مال 

التعود على فؤوليات التي تقع على عاتق كل أسرة وكل دولة، من أهم المس وإعدادتتربيتو 

حب القراءة واالطالع لديهم  األطفالمنذ الطفولة المبكرة يغرس في  والمطالعة القراءة 

وتصبح هواية يمارسها الطفل ويتمسك بها كوسيلة من وسائل تحقيق الذات، وتنميتها خالل 

خدمات بتقديمها لكن إنكارت في خدمة الطفل، ، يم ال تلعب دورإذ . مراحل الحياة المختلفة

 .خدمة عامة تقدمها الدولة لكل أبناءها صغارا وكبارلعامة امن منطلق أن المكتبة لألطفال 

الكثير من بلدان العالم على اختالف درجة تقدمها ونموها تهتم بالخدمات المقدمة لألطفال ف    

 األطفالأدب  في المكتبة  العامــة،وتطوير  األطفال مكتبات إنشاءمن خالل اهتماما كبيرا 

 الجوانب واستقرار الذهنية القدرات وتنمية للتعليم التربوي الجانب في مناسبا ليكون وسيطا

 .الطفل لدى النفسية

بوجه خاص من أهم  في المكتبات العمومية مكتبة الطفليه أن وآخر ما تطرقت إل

المؤسسات التي تعمل على تكوين شخصية الطفل وثقل مواهبه وتنمية قدراته وتوجيهيها 

التوجيه األمثل من خالل ما تقدمه له من مصادر معلومات تناسب حاجاته ورغباته والقرائية 

 .وميوله واستعداداته

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:   الثانيلفصل ا
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 :تمهيد  

 

لبيئة مكتبة الطفل تأثيرها الكبير والواض  في الخدمات التي تقدمها  أنالشك 

بعة ، وبيئة مكتبة الطفل نجدها تتشكل من أر اإلبداع إلىلألطفال مما يجعلها بيئة تحفز 

بداية من الموقع والمبنى  اإليجاب أوعناصر أساسية كل منها يؤثر سواء بالسلب 

 إلىاختيارها وحتى اختيار العاملين مؤهالتهم  وأسسوالتجهيزات مرورا بالكتب  

 . ولوجيات الحديثة في  هذا الفضاءالتكن

امج التي النشاطات والبرفي سياقها النظري تعني مجموعة  فالخدمة المكتبية لألطفال

 إلىوتوجيو انتابهم  أدبهم إلىجانب القراءة بهدف زيادة استخدام األطفال  إلىتقدمها المكتبة 

 .الجيد منو

، كلما كانت مصممة ومخططة تخطيطا علميا سليمافكلما كانت الخدمة المكتبية 

الذي طفل اليوم هو مواطن الغد  أنحيث  ،مو هذت المكتبات ذات قيمة وفائدةالنتائج ما تقد

 .م في بماء المجتمع الذي يعيش فيويساه

  :بيئة مكتبة الطفل وتجهيزاتها 0

 :موقع ومبنى فضاء الطفل 0.

ولقد  إليوتحديد موقع فضاء الطفل في المكتبة العامة مهم جدا وذلك لتسهيل الوصول  أن

 :مجموعة من المعايير التي يجب احترامها في موقع المكتبة كما يلي" ماك كولفن" حدد 

 بعيد عن منازل ومدارس األطفال أال يكون. 

  أن يكون في أماكن قريب من المواصالت وبعيد عن طرق المواصالت والطرق

 .المزدحمة

  إليوعادة ما يكون  في الطابق األرضي لسيولة الوصول.  
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 الحاجة على إشراف كامل من اجل السالمة واألمان.
1
 

  وغيرها ت اإلرشاديةباستخدام اللوحا إليومكان بارز يمكن التعرف. 

 التوسع مستقبالبغية  مرونة في ببنائو. 

  البعد عن الضوضاء.
2
 

 :كما يمكن أن يتميز الفضاء المخصض لألطفال بما يلي

 يكون  مصمم للممارسة األنشطة المتنوعة. 

  فضاء المخصض  إلىإتاحتو لتواجد األسرة وسيولة انتقال األطفال من فضائهم

 .للكبار

 اطق الضوضاء واإلزعاجيكون بعيد عن من. 

 أن يكون  مضاء بشكل جيد وصحي. 

سطرت مجموعة من  1223في  IFLA))المكتبات االتحاد الدولي لجمعيات أنفي حين 

 :المعايير الواجب توفرها في بناية مكتبات األطفال كما يلي 

  م 15تخصيض
2
 .لكل ألف مجلد معروضة من خالل نظام الرفوف المفتوحة  

  م111تقدر ب مساحة المكتبة
2

م181إلى 
2

.  

 بتفادي الساللم والممرات الضيقة والمساحات الصغيرة إليوالوصول  إمكانية. 

 لسنوات  االعتبار احتجاجاتهمبعين  يجب أن يأخذ مراعاة المرونة عن البناء حيث

  .مقبلة

أي الجمالية داخل الفضاء، فبن  والمظاهر واألمان كاإلنارة والتكيف المتطببات أهممراعاة 

.للتلف يؤثر على راحة المستفيد ويعرضها تقصير في أحدها  قد
3
 

 

                                                           
دار الفكر : رةهالقا.  والتطوير االستخدام أساليب: األطفالالمدرسية والعامة وريا   األطفالمكتبات . يم هف ،مصطفى 1

 .00ض ،  9115،العربي
2
 .22.ض، 9115،دار الصفاء: عمان.وماتلفي عصر المع األطفالبات مكت .مفتاح محمد ديباب،  
وجهة نظر المعممات مدنية بغداد من  األطفالواقع تصاميم المكتبات المستخدمة في ريا  . شيماءمحمد، ، حارث 3

 .31ض، 0ع ، 92م ، 9100،بنات لل التربية كليةة لمج. وسبل تطويرها



الممارسات العلمية في تجسيد فعل القراءة والمطالعة عند الطفل           الفصل الثاني      

 بالمكتبات العمومية
 

46 
 

 :شكل ولون فضاء الطفل

 المبنى الخاض بالمكتبة مصمم بشكل  يكون أنمن ابرز المثيرات النفسية والبصرية للطفل 

المساحات واألثاث  إلىيجذب الطفل خاصة كل ما يتعلق بالشكل الهندسي إضافة     

جمالية في مدركات  وخارجيا ما يعكس قيمة خاض بالطفل مصمما داخلياواأللوان الفضاء ال

الطفل الحسية كونو الجوهر والعنصر األساس في عملية جذب األطفال باعتبارت كائن 

حساس يتفاعل مع معطيات البيئة ، وعليو فان الشكل ضروري لجلب الطفل وتشجيعو على 

.الفضاء بصفة منتظمة وارتيادالقراءة 
1
 

، حيث تؤثر األلوان على مزاجهم رلأللوان من الكباطفال الصغار أكثر حساسية األ    

وتشير الدراسات إلى أن بع  األلوان لها أثر إيجابي . وطاقاتهم وسلوكهم، وحتى شهيتهم

على بع  السلوكيات غير المقبول لدى األطفال، باإلضافة إلى أن بع  األلوان تحفز 

وان قد تترك أثرا سلبيا على العكس، فعلى سبيل بع  األلو. طاقات األطفال على نحو جيد

  .باالرتياح ال تجعلو يشعر عليو وقد

ومن هنا يمكن القول أن الدور الجمالي لأللوان في فضاءات األطفال والشباب هو      

 .شيء أخر البيئة والجو المالئم للرواد أكثر منو توفير

 :تجهيز وتأثيث فضاء الطفل

والتجهيزات والمعدات التي تستخدم داخل  فضاء الطفل مجموعة األثاثويدخل ضمن     

فضاء، حيث تشتمل عمى األثاث والرفوف والمناضد والكراسي وحامالت الجرائد 

 :يجب أن تكون حيث األرضية مخصصة لألطفال و األفرشة والمجالت

 :الرفوف أوال

اخذ الكتب بدون عناء،  االرتفاع بحيث يستطيع األطفال تكون في المستوى من حيث   

شكالن  و يوجد.أن توضع هذت الرفوف مالصقة لجدران أو في أماكن مناسبة بحيث يجب

-Selves )أساسيان للرفوف، إما تكون من النوع الثابت أو المتحرك سيل التعديل
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Adjustable)  وذلك وفقا لما جاء في توصيات للجنة الخاصة الفرعية الخاصة بتحديد

.وهناك مجموعة من المواد .IFLA ة المكتبية لألطفال والتابعة إللفالمستويات الخدم
1 

و يبلح متوسط . مثل الخشب أو المعدن أو البالستك التي يمكن أن تصنع منها الرفوف 

.سم 131بوصة أي  01ارتفاع الرفوف 
2

 

 : المناضد والمقاعد :ثانيا

ى حرية الحركة عند األطفال يفضل أن تكون مستديرة أو مربعة الشكل بحيث تساعد عل    

االرتفاع والحجم لتوفير  أما الكراسي فيجب أن تكون مريحة ومناسبة لألطفال من ناحية

للعمليات القراءة لدى األطفال الصغار، مع بع   أكبر قدر ممكن من الشروط الصحية

التجهيزات التي يجب أن تراعيها فضاءات المخصصة لألطفال مثل األسطوانات وأجهزة 

المرئية مثل عر  البرمجيات الحاسوبية لألطفال  ر  األفالم وعر  األشرطةع

تتوفر  إنوغيرها من األثاث الالزمة لجذب الطفل وترغيبو في القراءة ، في حين يجب 

المقاعد في فضاء الطفل من أجل راحة  بع  المواصفات المطلوبة والمناسبة فيما يخض

األخرى،  الن اعتبار الجلسة المريحة دور  األنشطةالطفل أثناء ممارستو للقراءة ومختلف 

تتوافر  بحيث والقاعدة هي أن تتناسب مع أحجامومهم لتلبية حاجات الطفل المختلفة بالفضاء 

االرتفاع الجيد لقاعدة الكرسي الخاصة  لهم الجلسة الصحيحة المريحة ، حيث يمكن تقدير

سم وفقا للمعايير المتبعة  25الظهر فهو  سم، إما ارتفاع41إلى  1 38باألطفال فهو ما بين 

: نوعين من المقاعد إلىوتحتاج مكتبات األطفال  .في تجهيز فضاءات ومكتبات األطفال

يستعمل المقاعد الفردية للقراءة الحرة أما الثاني  المقاعد الفردية والمقاعد الجماعية، حيث

ثل العرو  مشاهدة، األفالم، فيستخدم أثناء اجتماعات األطفال في النشاطات الجماعية م

.هاوغير الهوايات
3
 

                                                           
1
 ض، 0 ع، 9102ديسمبر، والتوثقم المكتبات لة علمج. المكتبات في اإلرشاديةوحات لوال األلواندور . سميرري، جزائ  

92. 
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إن النظام اإلرشادي داخل المكتبات العامة وسيلة توجيو واثبات مهمة جدا، فهي أول ما    

أو  إليهاتشير إلى مكان تواجد المكتبة أو المسار المؤدي  المستفيد القادم للمكتبة حيث يرات

ذاتيا على إعطاء صورة عن المكتبة وكذا لوحة تحمل اسم فضاء بداخلها، فهي تعمل بحد 

.من  معالم لروادها وزوارها
 1

 

 :نظام اللوحات اإلرشادية بفضاء الطفل

باألمر السهل كما يتصورت  ليس واإلرشاد خاصة في فضاءات األطفال ويبقى التوجيو    

ذا ه باالختصاصين في االستعانة البع  نظرا لصعوبة التعامل مع هذت الشريحة مما يجعل

بالدارسات والمعلومات   إيفائهمالمكتبات العامة قصد  إداراتالميدان ضرورة ملحة من 

. وإرشادلوضع نظام إعالم 
2
 

 :واإلضاءةالتهوية 

فمن خالل , اإلطار الصحي ل نسان الوسائل التي تساهم في تهيئة تعد اإلضاءة إحدى    

وهي أيضا . إنتاجوتفع مستوى اإلضاءة الصحيحة تتحسن حالتو الصحية والنفسية كما ير

وهذت القضية , إحدى وسائل التشكيل الفني المستخدمة إلثراء الحيزات الداخلية والخارجية

تعتبر مثار الحديث بين المهندسين و المكتبين وأطباء العيون ومن الهدف على الوصول إلى 

ضاءة طبيعية إ إلىأفضل بيئة ممكنة وأكثرها مثالية وتنقسم اإلضاءة من حيث مصدرها 

 إضاءة مباشرة  إلىوإضاءة اصطناعية كما تنقسم من حيث طريقة االستخدام 

 بينما لتهوية دور كبير في مدى فاعلية المبنى ومالءمتو ،مباشرةوإضاءة غير 

 . خصوصاع في المناطق التي تتسم بالتطرف في الحرارة و البرودة أو في الرطوبةلمعمل،

تحصيل الحاصل القول بأهمية وجود نظام جيد للتكيف  وفي الوقت الذي يبدو فيو من 

كون هذا النظام سهل التشغيل والصيانة، إذ أن منشأ  أهميةوالتهوية البد من التأكيد على 

الكثير من مشكالت التكييف والتهوية لجوء الكثير من المكتبات إلى تركيب نظم معقدة 

دمج . صيانتها أو إصالحها عند اللزوم وصعبة الصيانة ، مع عدم توافر المهارات الالزمة ل
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التهوية االصطناعية بالتهوية الطبيعية في كل األحوال ، وذلك لتوفير الطاقة في خالل 

. فيها ومرتاديها  لمقتنيات المكتبة والعاملين الطبيعية فصلي االعتدال ، ولضرورة التهوية
1

 

 :كتب األطفال أسس اختياره-8

 :األطفال صفات الكتب التي يقبل عليها -0

 أن يكون عنوانها شائق. 

 وضوح صور الغالف وتوضيحها لمضمون الكتاب. 

 قصير. 

 يجلب المتعة والسرور ويحرك الخيال. 

 أسلوب بسيط. 

 الفكرة واضحة وهادفة والمضمون متصل ببيئة الطفل. 

 أحداث متتالية بطريقة منطقية. 

 يغلب عليو األسلوب القصصي. 

 .ل من الشخصيات الثانويةيفضل شخصية رئيسة واحدة والتقلي

 على ألسنة الحيوانات والطيور والجمادات 

  هو توافق الفاصلتينق في فقرتين أو أكثر في الحرف )التكرار، شعرية أو نثر بو سجع

أو هو توافق أواخر فواصل الجمل أي الكلمة األخيرة في الفقرة ويكون في .األخير

 (النثر فقط

 وس اللغوي للطفل المستهدف وتصاغ في جمل لغة سليمة وتناسب في مجملها القام

 .قصيرة

                                                           
1-http://alfailakawy.blogspot.com/2011/12/blog-post_27.html [00،90:05-19-9102.]  9  
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 رسوم وكتابات كبيرة معبرة. 

  (.كثرة وأسلوب االستخدام)غالف قوي، وورق قابل لتحمل
1
 

 :األطفال كتب معايير عامة الختيار -8

 .رسم سياسة االختيار -

 .األثر األخالقي للمادة المقروءة/قلة خبرة األطفال: ضرورة االختيار والمفاضلة -

 .خاصة لجنة/ المكتبة أمينة:المسئول من -

.التعرف على خصائض األطفال واحتياجاتهم وقدراتهم القرائية والتعرف على أوعية
2
 

 .المقدمة لو( الكتب)المعلومات 

 .ما يسعد األطفال بو الكتاب يكون جيدا بقدر -

 .من قوائم االختيار -

 .ائزة في المسابقات األدبية أومن اإلعالناتدور النشر الببليوغرافية أو من قوائم الكتب الف

 .عدم التقيد باالهتمامات الحالية لألطفال ألنها متغيرة،وردود فعلهم وقتية -

 .األخذ باآلراء األخرى -

 .االهتمام بأمهات الكتب والروائع األدبية -

 .الحداثة والدقة والحياد -

إدماجها /الرسومات والتلوين/لورقونوع ا طرق الطباعة)اتجاهات حديثة فيكتب األطفال  -

....  .االهتمام بالكتب العلمية/أخرى بوسائل
3
 

 :وعناصر تستخدم في اختيار الكتب و المواد المكتبية العناصر التالية  أسس إلىباإلضافة 

                                                           
 .20نفس المرجع السابق، ض  1
2
 27السابق،ص نفس المرجع  
3
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 التجارب  أو األفكار أوالتي تتضمن المادة تجسد الفكرة وهي : الناحية الموضوعية

 أن، و األخرىالمادة المكتبية  أوطفل من خالل الكتاب المعلومات التي تنقل للو

 .الجدية و الصدق في تصوير الحقائقتتميز باإلخالض و

  هذت المواد تعمل على  أنويعني ذلك : مناسبة المادة المكتبية لمستوى سن الطفل

تلبية احتياجات األطفال العقلية والجسمية والعاطفية المناسبة للمرحلة العمرية التي 

 .ر بها الطفل يم

 األلوانويدخل في ذلك النواحي الشكلية للمواد المكتبية مثل : الناحية المادية 

 .يرها من عناصر الجاذبية والتشويقوالحروف والرسوم والصور وغ

  تحقيق التوازن بين مجموعات المواد المكتبية المختلفة. 

بأشكالها  ات األطفالتتوفر في مكتب أنيجب  أخرىمعلومات  وأوعيةهناك مواد مكتبية 

 المختلفة والمطبوعة وااللكترونية مثل المجالت والفكاهيات والكتيبات المختلفة

الترفيهية  واأللعاب الكاسيت، وأشرطة لمتعددة،والوسائط االلكترونية اوالمطويات

.، والحواسيب والبرمجيات وغيرهاوالتعليمية
 1

 

 :أمام واصفات كتب األطفال فهي

 .ب مشوقا فيحجم هو شكلوأن يكون الكتا -

 .أن يهم موضوعو األطفال ويسهم في تنمية قدراتهم العقلية -

أن يتضمن موضوع تربوية و أخالقية تسهم فيصقل شخصية الطفل وتهذي  -

 .بسلوكو

أن يكون ذا حجم مناسب،وأن تكون حروف الكتابة واضحة،ولون الحبر والورق  -

 . الطفل مناسب لنظر

 .لمادتو توضيحياع  طابعاع  وتعطي وجذابة ملونة الكتاب صور تكون أن

.األطفال من أكبر مجموعة قبل من اقتنائو لغر  معقوالع  سعرت يكون أن -
 2

 

                                                           
 .50-59،ض0ط 9112دار جرير ،: األردن . الجوانب النظرية والتطبيقية مكتبات األطفال.ربحي ،مصطفى عليان  1
  .52المرجع نفسو، ض 2



الممارسات العلمية في تجسيد فعل القراءة والمطالعة عند الطفل           الفصل الثاني      

 بالمكتبات العمومية
 

52 
 

 تقع النهائية المسؤولية أن الرأي في إجماع شبو فهناك االختيار لمسؤولية بالنسبة أما    

 المكتبات لجمعية التابع طفالاأل خدمات قسم المبدأ هذا أقر الطفل،وقد مكتبة أمين عاتق على

 الوطن في الحالية العامة المكتبات ألوضاع بالنسبة مناقشاتها،أما إحدى في األمريكية

 يتم أن فيمكن المسؤولية بهذت للقيام مؤهلون فنيون أمناء معظمها في يتوافر لم والتي العربي

 العامة لمكتباتا في العاملين الفنيين المكتبيين من مجموعة تضم خاصة لجنة تشكيل

 في العاملين من وبخاصة والتعليم التربية وزارة في الخبراء من مجموعة مع بالتعاون

.التربوي النفس وعلم الطفل نفس يعلم مجال
1
 

 :خاصة الختيار كتب األطفال  معايير

 األطفال قصض لتقييم األدبية العناصر: 

 .تصديقو ويمكن بوضوح ممثلة( ومتى؟ أين)القصة  بأحداث المحيطة البيئة

 .(القصة  راوي)النظر  وجهة -

 (.وغيرت والتعليم والنوع العمر مع متطابق طبيعي تطور/مقنعة واقعية)الشخصيات  -

 وقابلتها األحداث بين والربط المنطقي والتسلسل يحدث؟ ماذا)الروائية  الحبكة -

 .(والصدف والخدع الحيل على القائمة أو المفتعلة وغير للتصديق

 .(للطفل تقديمها طريقة ناسبةوم)الفكرة  -

 .(القصة؟ كتبت كيف)األسلوب  -

 تقييم كتب الموضوعات معايير: 

 .للكاتب وللموضوع: الدقة واألصالة -

 ووجهات المختلفة الجوانب وتناول الشمول درجة للمحتوى: التغطية الموضوعية -

 .المختلفة النظر

 .النظر دقة وطلب ألسئلة وتوجيها االستكشاف: العلمي التفكير دعم -

 .الكلمات صعوبة/والمباشرة الوضوح: األسلوب -
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 وفرعية أساسية موضوعات)للنض الداخلي التنظيم: العر  وطريقة التنظيم -

 على الحصول تسهل التي المساعدة المرجعية العناصر(/شكليا ذلك وإظهار

 المصطلحات،المراجع قواميس الكشافات، القوائم، مثل الكتاب من المعلومات

 .الحقالم/األخرى

 المطبوعة غير المواد اختيار: 

 :إلى باإلضافة سبق ما جميع

 األصالة والدقة والحداثة. 

 البعد عن االنحياز والتعصب. 

 القابلية لالستعمال للفرد وللجماعة. 

 والتعليمية واالجتماعية الفنية وقيمتو ومناسبتو المحتوى.
1

 

  (.الجودة الفنية)المستوى الفني 

  (.وتحمل استخدام متانة)المادة المصنقعة 

.(التكامل)األخرى عالقتها بمجموعات المكتبة . التكلفة مقارنة بالفائدة
2
 

 أمناء المكتبات األطفال مؤهالتهم وصفاتهم  -8

 :المكتبة أمين أوالمكتبي مفهوم  

تعتبر مهنة المكتبي من المهام التي تتغير بصورة مستمرة، ويعتبر المكتبي القائ م على     

وتزويدت بالقدرة على مواكبة التغيرات  رضة لتجديد معارفو في كل وقتهذت المهنة ع

إثراء المستفيد بالمعلومات  عليهم في والتطورات المتالحقة ، خاصة وانو واحدا ممن يعول

 . وتوجيهو ومراقبتو ومحاولة تعديل سلوكيات المستفيدين غير السوية بأنواعها  وإرشادت

في  األهملم يكونوا هم العنصر  إذال هم احد العناصر المهمة والعاملون بمكتبات األطفا     

دائرة العناصر التي تشكل نجاح مكتبة الطفل في تقديم الخدمة الجيدة لجمهورها من القراء 

من غيرهم من العاملين في بقية  أهموهناك من العاملين بمكتبات األطفال يعتبرون .غارالص

                                                           
 http://child-reading.blogspot.com/2009/05/blog-post.html.المرجع السابق 1

. 50ض،0ط9112،دار جرير:األردن .مكتبات األطفال الجوانب النظرية والتطبيقية .،مصطفى عليان ربحي   2
  



الممارسات العلمية في تجسيد فعل القراءة والمطالعة عند الطفل           الفصل الثاني      

 بالمكتبات العمومية
 

54 
 

رواد مكتبات األطفال الذين يحتاجون  أوة قراء ، نظرا لخصوصياألخرىالمكتبات  أنواع

المكتبات  لتلبية احتياجاتهم ومراعاة ميولهم  أمناءمساعدة دائمة ومخلصة من طرف  إلى

.اهتماماتهم القرائية المختلفة  وإشباع ورغباتهم
1
 

 يعد توافر العناصر المكتبية المؤهلة في مجال الخدمة المكتبية العامة لألطفال عنصراع 

سياع، وبذلك يمكن القول أن نجاح أو فشل مكتبة الطفل يتوقف أساساع على نوعية العاملين أسا

 ومعرفة ميولهم في هذت المكتبات ودرجة ثقافاتهم ومؤهالتهم ومدى معرفتهم بأدب األطفال

. القرائية ورغباتهم في مراحل النمو المختلفة
2

 

المكتبات ولكي يتحقق لهؤالء النجاح في إدارة مكتبة وانطالقاع من هذت األهمية ألمناء المكتبات في هذت 

 :الطفل وتقديم خدمات مكتبية فعالة البد من توافر نوعين أساسيين من المؤهالت

اقة    ومنها المؤهالت الشخصية العامة كالعطف وحب األطفال واللي :مؤهالت شخصية   1

اسيس وخصوبة  اعر واألح  المشامل مع الطفل لما يتميز بو من رهافة في   والذكاء في التع

شخصية تتعلق بالسن وإن كانت الصالحية للعمل في هذت المهنة  ال ، وهناك مؤهالت   الخي

وب    اشة والقدرة على كسب قل   ال ترتبط بسن معينة إال أنو ينبغي توافر روح المرح والبش

اء أكثر    ن يعتقد أن النساك م أما بالنسبة للمؤهالت الشخصية المتعلقة بالجنس فهن. األطفال

م هذت الخدمة    ى إدارة وتقدي  يكون من المفضل أن تتول ، لذلكتفهماع لعقول ونفوس األطفال

ال، ويعزز ذلك   ا إلمام بنفسية األطف امرأة مؤهلة ومثقفة تمتلك شخصية جذابة ومؤثرة وله

ال في فرنسا     بات األطفى أن نسبة العامالت في مكت    ات التي تشير إل  ائي  بع  اإلحص

ال الذي     أدية هذت المهمة من الرج   إال أن ذلك ال يمنع أن يكون القائم على ت%( 18)هي 

.يتميزون بالتخصض والموهبة والقدرة على التعامل وجذب األطفال وتقديم المساعدة لهم
3
 

من أهم وأصعب  أصبحت مهنة أمناء مكتبات األطفال في الدول المتقدمة :مؤهالت فنية  2

المهام في مجال الخدمة المكتبية العامة فهي بحاجة إلى معرفة واسعة بعلوم المكتبات وإتقان 

                                                           
1
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لذلك أخذت مدارس م الطفل وعمليات التوجيو القرائي،فنون العمل المكتبي ومعرفة بعال

المكتبات والمعلومات في الدول المتقدمة من خالل برامجها في إعداد أمناء المكتبات 

حول  أساسيةتخصيض بع  المواد الدراسية التي يحصل من خاللها الطلبة على معلومات 

أدب األطفال وميولهم القرائية والخدمات المكتبية التي يؤديها أمين مكتبة األطفال مما يسهم 

،في إتقان فنون العمل المكتبي مع األطفال
1

ويساعد أمين المكتبة على اكتساب المهارات 

تعينو على العمل مع جمهور األطفال بخاصة أن متطلبات هذت المواد األساسية التي
 

الدراسية تتضمن متابعة ومعرفة أدب األطفال وإعداد قوائم متنوعة، فضالع عن متابعة 

. ومراقبة البرامج التلفزيونية المتعلقة باألطفال
2
 

 :التكنولوجيات الحديثة في مكتبات األطفال -4

وكذلك  أحد الركائز األساسية للخدمة المكتبة لألطفالتكنولوجيا المعلومات الن    

، وكلما كانت هذت أن تقوم بتقديم خدماتها وأنشطتهافمن خاللها تستطيع المكتبة للكبار،

، منها فئة احتياجات المستفيدين المصادر قوية وبمعايير كمية ونوعية مناسبة ، مكنها تلبية

المكتبة ومتطلبات الطفل صادر وبين فعالية الخدمة ارتباطا مباشرا بين البناء الجيد لهذت الم

 )وتر وما يرتبط بو من تكنولوجياتالكمبي( ن لتكنولوجيا المعلومات الفائقةويمكبوجو عام،

.لمكتبة نفسها والعاملين بوللطفل أو ل سوءاتقديم خدمات عديدة في مكتبات الطفل 
3 

ن الممكن تقديم العديد من الخدمات وبدخول االنترنت للخدمة المكتبة األطفال فقد أصب  م

. المفيدة للطفل منها فت  مجال أمام الطفل لتبادل المعلومات العلمية واالجتماعية
4
 

وكذلك استخدام القواميس والموسوعات واألطالس بأنواعها المختلفة والمتوفرة على     

ستفيدين في الشبكة ويمكن تعريف شبكة االنترنت هي الشبكة التي تغير من طريقة الم

االتصاالت والتفاعل وتبادل الخدمات والمعلومات ، كما تمثل نموذجا متغيرا ووسطا يمكن 

                                                           

https://www.mdarat.net/vb/showthread.php?t=1424- 92-10-9102 - 91:00  1
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الوصول من خاللو إلى المعلومات والبيانات والحقائق وتعتبر االنترنت مكانا الكتساب 

 الحاسوب(الخبرات المتنوعة في كافة المجاالت عن طريق أو حزمة من أجهزة الكمبيوتر 

 اآلليمعلوماتها إلى جهاز الحاسوب  وإرساللالنهاية المتصلة معا والتي تقوم بيت ا)اآللي

 .المستقلة في شتى أنحاء العالم 

 األطفال ومن هنا ظهرت مكتبات جديدة تساعد الطفل من أجل التعلم هي مكتبات    

العمليات  ،أنها تحتوي جميعو الرقمي للمكتبات التقليدية حيثالوجااللكترونية والتي تعرف ب

والخدمات التي تمثل العمود الفقري للمكتبات التقليدية ولكن باستخدام النظام الرقمي وهي 

.الحاسبات  وأخصائيلذلك تتطلب مهارات كل من المكتبين 
 1 

 :دور تقنيات المعلومات الحديثة في مكتبات األطفال

 المعلومات على الحصول تسهيل في الرئيس لدورها كبيرة، أهمية المعلومات تقنية تمثل    

 أصب  لعام بشك المكتبات في الحديثة التقنية تلك استخدام كان وإذا وسريع، دقيق بشكل

ببدخال  االهتمام فبن العصر، هذا في المستفيدين احتياجات إليها تدعو حتمية ضرورة

 القول هذا يبرر ما ولعل أكبر، أهمية يمثل األطفال مكتبات في«الحديثة المعلومات تقنيات»

 التي واألنشطة الخدمات ونوعيات تقتنيها التي المواد طبيعة من األطفال مكتبات بو تتميز ما

ا يمثل«الحديثة المعلومات تقنيات»استخدام  أن ريب وال .تقدمها ا جانبع  التحوالت من مهمع

 وعيةأ وإتاحة وتنظيم األطفال مكتبات في والشاملة المناسبة المعلومات توفير في اإليجابية

 .واستخدامها استرجاعها معو يسهل بشكل لألطفال معلوماتها
2
 

 فيعصر السائدة اإللكترونية البيئة مع للتعامل المتكامل اإلعداد إلى بحاجة كنا إذا   

 يتعود الذي فالطفل حياتو، في الفرد معها يتعامل مكتبة بأول نبدأ أن األولى فمن المعلومات

ا شك أدنى دون سيصب  الحديثة المعلومات تتقنيا استخدام على الصغر منذ  أفضل مستخدمع

ا للطفل التقنيات تلك استخدام فرض إتاحة أن كما. مستقبالع  المختلفة عمرت مراحل في  مبكرع
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ا تضيف  الذاتي التعلم على الطفل قدرة على اإليجابي المردود وهو أال تبنيها ألهمية آخر بعدع

ا منها إلفادة يمكنها مرحلة إلى يصل بحيث .نفسو على معتمدع
1
 

 تعميق الفهم بخدمات المكتبة العمومية لألطفال -3

 :برامج األطفال في المكتبات العمومية -1

يمكن تعريف البرامج بنها مركب من السياسات واإلجراءات معتمدة على ميزانية معينة 

 ويعني هذا ضرورة وجود سياسة لكل برنامج ،. عمل معين  تنفيذ إلىمخططة تؤدي 

 وإجراءات محددة لتنفيذت ، وميزانية تضمن توفير بنود اتفاق مناسبة للصرف على البرامج  

 .عن فضال من استمرارت وعدم تعثرت

 وإجراءات محددة لتنفيذت ، وميزانية تضمن توفير بنود اتفاق مناسبة للصرف على البرامج 

. عن فضال من استمرارت وعدم تعثرت
2
 

 :، وهي األطفال امج في  مكتباتوتوجد أربعة أنواع من البر

 .البرامج التعليمية .1

 .البرامج الثقافية .2

 .البرامج اإلعالمية .3

 البرامج التعليمية  .4

 :البرامج التعليمية -1

التي تتصل بالتكليفات والتعيينات  أو، امج التي ترتبط بمنهج دراسي معينويقصد بها البر 

والتي تتطلب . حلة التعليم األساسيدراستهم بمر الدراسية ، التي يكلف بها األطفال خالل

استخدام المصادر المكتبية المختلفة ، وبخاصة كتب المراجع للحصول على المعلومات التي 

                                                           
1http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=408&Model=M&SubModel=135&I

D=1904&ShowAll=On900.2:12-10-9102 . 
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ة على ، والتربية المكتبيالقرائي اإلرشاد، وهنا يدخل هذت التكليفات إعدادتلبي احتياجاتهم في 

.أسس فردية ، وخدمة المراجع
1
 

العملية التعليمية والتربوية   أهدافوتعميق  إثراء إلىبرامج ويهدف هذا النوع من ال    

مكتبات والمعلمين  أخصائيهذت البرامج تتطلب التنسيق والتعاون بين   إنومن الطبيعي 

 :هذت البرامج  أمثلةومن . الذين يقومون ببسناد التكليفات الدراسية 

 .بية المكتبية التر-توفير المعلومات  -القرائي  اإلرشاد -خدمة المراجع  -

 :البرامج الثقافية  -2

الجانب الثقافي وزيادة المهارات المكتسبة،  إثراء  إلىويقصد بها المراجع التي تهدف     

 :وال ترتبط بمنهج دراسي معين ، ويتمثل هذا النوع في البرامج التالية 

 .الندوات والمحاضرات -القراءة والحديث عن الكتب  أندية -رواية القصة 

 :امج الترفيهيةالبر -3

، وتمضية وقت الفراغ في تسلية مفيدة ، وإدخال واإلمتاعالتسلية  إلىوتهدف هذت البرامج   

 :نفوس األطفال ، ويتمثل هذا النوع من البرامج فيما يلي  إلىالسرور والبهجة 

 .العرو  المسرحية والسينمائية –ة رواية القص –الموسيقى  –المسابقات 

 :البرامج اإلعالمية  -4

، وتقديم حداث المحلية والقومية والدوليةتوعية األطفال باأل إلىوتهدف هذت البرامج    

، وتدعيم تكون في دائرة اهتمام األطفال أنالمختارة التي يمكن  األخبارتقارير عن بع  

ثل هذا النوع في ، ويتمسبات الدينية والوطنية والعالمية، واالحتفال بالمنااإلحساس باالنتماء

 :رامج التاليةالب

                                                           
1
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اإلذاعة المدرسية في  -الصحف التي يعدها األطفال من قراءتهم في المجالت والصحف 

 .المسابقات –الندوات والمحاضرات  –معر  الكتب واألنشطة  –المدارس االبتدائية 

هناك تكامل وتنسيق بينها ، بحيث  إنما، ذت البرامج ال يعمل في قالب محددوكل نوع من ه  

دة واحدة ، مادام الهدف األساسي منها زيادة تفاعل األطفال مع المكتبة واالرتفاع تعمل كوح

. منها ومن مصادرها إفادتهمبمستوى 
1
 

 :مجاالت تشجيع القراءة عند األطفال بالمكتبات العمومية  -8

التي تنفذها المكتبة العمومية  األنشطةما يميز  أهميعتبر سرد القصة من :ساعة القصة 

  تنفيذ سرد القصة على قراءة قصة مختارة بعناية تتناسب مع مستوى المستفيدويعتمد في 

االستماع ومتابعة أحداث القصة ويتي   إلىالمستفيد  يتم سردها بصوت معبر يجذب بحيث

 :فينبغي مراعاة اآلتي لهم اختيار قصة معينة بهدف سردها على مسامع المستفيدين

 واألفكارلخيال الذي ينمي ذكاء الطفل ا:في القصة مثل مراعاة عنصر التشويق 

 .الطفل بالممل ال يشعر األحداث القصة بحيث والمعلومات الجدية والحركة بين

  واستيعابها يستطيع المستمع فهمها بحيث األسلوبمراعاة سهولة. 

 مناسبة المضمون القصة مع ميول واتجاهات المستفيدين . 

 وسلوكية تربوية أن تتضمن القصة قيم.
 
 

باهتمام  والشك أن القصة الجيدة هي التي تجد المستمع الجيد الذي يستطيع أن ينصب   

أحداث القصة  طبيعة استهل وتموين الصوت ومن, اإللقاء إلحداثها كما أن طريقة وتركيز

ومع إن القصة لون من ألوان أدب الطفل فهي تحمل مضمونا للمستفيدين أي أن القصة ,

.واالستماع التسلية يمكن أن تكون أكثر من مجرد
2
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التي يقدمها فضاء الطفل من اجل تشجيع  األنشطة أهميعتبر نادي القراءة من : نادي القراءة

لديهم في سنوات مبكرة مما يتي  لهم التعرف على  وترسيخها روح القراء لدى األطفال

وتعزيز  ويةاللغ مما يسم  لهم ببثراء ملكاتهم ,مقتنيات الفضاء والتردد عليو بصفة منتظمة 

 .روح اإلبداع والتفكير و حب القراءة والكتب منذ الصغر

ويتدربون من خاللو  ألطفال والتالميذ هو ذلك النشاط الذي يمارسها:النشاط المسرحي 

 والتأليف على ممارسة أنواع متعددة من الفنون كالقراءة المعبرة واإللقاء والخطابة

عن الشعور  معبرين، الشخصيات ى تجسيدومواجهة الجماهير والقدرة عل، واإلعداد

:وينفذ العمل المسرحي من خالل  .الممكنة  انفعاالتها بوسائل التعبيرو
 1

 

المستفيدين من  -الكاسيت  شرائط –مسرح العرائس أو مسرح المكتبة أو حجرة المكتبة  - 

.التالميذ والطلبة واألطفال أنفسهم
 

 : ارات منهاتنمية عدة مه إلىويهدف النشاط المسرحي  

يفكر في  وشخصياتها تجعلو فاندماج الفرد مع أحداث المسرحية, المواقف مهارات تنمية

 .المشكلة

 تنمية مهارة التنبؤ أو القدرة على التنبؤ واخذ العبرة وكيفية التعامل مع المشاكل الواقعية

 .بحكمة المواقف الحياتيةو

سواء المشارك أو المتفرج لغة سليمة وحيث تكسب المسرحية , والحوار اإللقاءمهارة    

اإلنصات وحسن االستماع مما يثري الحوار مهارات التعامل مع الغير  كما يتعلم اإللقاءوفن 

.فقط نظريا تطبيقية وليس واألخالق بطريقة القيم من خالل تلقين
2
 

قوة أو صفة أو مهارة إدراك طعم " يرتبط الرسم بالذوق الفني الذي هو :نشاط الرسم 

:إلى، و يهدف نشاط الرسم "واأللوان والجمال لكي يتلذذ بها القلب والعقل الزينة
 1
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تنمية قدرات التذوق الفني لدى الطالب . 

بالجمال اإلحساس تنمية . 

والعضلية تنمية المهارات اليدوية والعقلية. 

واالبتكار األطفال على اإلبداع تحفيز. 

إشباع الجانب الوجداني . 

 الفنية وتقبل النقد البناء مهارات الرأي والحكم على األعمالاكتساب . 

  فنيةإقامة معار. 

 تشجيع العمل الجماعي ونشر روح التعاون بينهم. 

بأهميتو  كما يجعل الفرد يشعر ،النشاط النفس ويجدد ويبدأفالرسم يخفف من التوتر العصبي 

.الحياة الناضجة وتحقيق ةلنفسو مما لو اثر في نمو الشخصيو احترامو و كيانو 
2
 

 :الكرتون  أفالمعرض 

من  األولىويقدم هذا النشاط عادة لألطفال في سن ما قبل المدرسة و في السنوات     

ك الطفل بعد ذلك فكرة موجزة عما سيعر  ثم يتر إعطاء، ويفضل المرحلة االبتدائية

.جانب الدور الترفيهي  لىإ األفالم، ويجب مراعاة الدور التربوي لهذت لمتابعة ما يعر 
3
 

 :المعارض

الكتب الواجب عرضها  أنواعمجموعات الكتب التي تضمها المكتبة تحتوي على  أن    

 ، وفي هذت الحالة تقام المعار حداثتها أوبسبب ندرتها  إماعنها في العادة،  واإلعالن

عنها مسبقا ذلك  ناإلعال، فيجب ك المعار  التي تتعلق بمناسبة ماوهنا. شهريا أو أسبوعيا

                                                                                                                                                                                     
 ، 9112 ،.الدنيادار الوفا :  اإلسكندرية. درسية وتحديات العولمة الثقافيةالمكتبة الم.وك مبر, السعيد؛ السيديم ،هإبرا 1

  .912ض 
  .005ض ، 9111،مكتبة المجتمع العربي : عمان .النشاطات المدرسية . يم ، صال  لاد سفؤ 2
 .092 ض،0ط9112، دار جرير:األردن . كتبات األطفال الجوانب النظرية والتطبيقية م. ،مصطفى عليان ربحي  3
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وقد . قصيرة والمناسبات التي تهم األطفال، ويكون العر  لفترة اإلحداثعن طريق تتبع 

ال تقتصر المعار  على الكتب فقط ، بل يعر  فيها نماذج وتحف ولوحات فنية وغيرها 

.التي لها عالقة بموضوع المعر  األشياءمن 
 1

 

 :الزيارات 

ارج المكتبة وذلك عن طريق االتصال بالمؤسسات خ األنشطةبع   إجراءقد يتم    

 أوالمصانع  أوالمؤسسات الوطنية المحلية مثل المسارح  إلىوقد تكون الزيارة . األخرى

ببعداد قليلة من  تكون هذت الزيارات أن، وينبغي هيئة البريد أوالحريق  إطفاءمحطات 

وقد يتم دعوة متحدثين من . ةبما يفي بعدم خلق مشاكل المراقباألطفال ومحدودة التكرار 

العمليات التي يجب المحافظة  إحدىوتعد هذت  آلخرمن وقت  ولألطفال الخارج ليتحدث

 والمهم.عليها متى توافرت الرعاية والتنظيم وضمان وجود جمهور مناسب من األطفال

ط يناسبهم قبل توجيو بأسلوب بسي التأكد بان لدى المتحدث قدرة على مخاطبة األطفال

.إليولدعوة ا
2
 

 :المحاضرات والندوات

في التكوين الثقافي العام لألطفال من حيث تدريبيهم  أهميةمثل هذا النشاط لو  أنالشك    

وجهات النظر المختلفة مما يعودهم على النقد  إلىواالستماع  اإلنصاتوتعويدهم على 

 أساسيةاقشة ركيزة ، وتعد المنمن االقتناع أساسعلى  األفكارالواعي ، والموازنة بين 

بين األطفال  واألفكارلعملية الفهم وتعد نشاطا متمركزا نحو المتعلم يتم فيها تبادل الخبرات 

في الموضوع المحدد كما يتم خاللها تعزيز المشاركة والتفاعل بين مجموعة األطفال مما 

 .اإلبداعييحقق تنمية التفكير 
3
 

 

 
                                                           

 .95،ض 0،ط0221دائرة المكتبات والوثائق ،:عمان . األطفال ومكتباتهم  أدب. شرايحة ،هيفاء 1
 .022،ض،9119،المكتب الجامعي الحديث  :اإلسكندرية قيف الطفل بين المكتبات والمتحف ، تثالسيد حالوة،محمد،  2
 . 093،095،ض،حسام حمدي ض المرجع السابق ،  3



الممارسات العلمية في تجسيد فعل القراءة والمطالعة عند الطفل           الفصل الثاني      

 بالمكتبات العمومية
 

63 
 

 :واأللعابتنظيم المسابقات 

سواء في مجال  م مسابقات ثقافية وفنية كثيرة لألطفالتنظ أنكتبة يمكن للم   

 األلعابتقديم بع   وغير ذلك كما يمكن... الرسم  ة،، الخطابالمطالعة،الشعر،الكتابة

ومدى  إمكانيةعلى  واأللعابوتعتمد هذت المسابقات فة والموجهة لهم كالشطرنج وغيرت الهاد

. نشطةاألتوفر الكادر البشري المؤهل لهذت 
1
 

 :العروض السمعية والبصرية 

يمكن االستفادة من المواد السمعية البصرية المتوافرة وعرضها لألطفال من خالل نشاط    

معين ، حيث يمكن عر  الصور والخرائط والملصقات والرسومات ، ويمكن االستفادة 

 .الت المتوافرة واالسطوانات والتسجي واألشرطةالفيديو  أفالممن العرو  السينمائية من 

نشاط  أوويمكن عمل ورشات في مجال معين لتعريف األطفال كيفية القيام بمهمة معينة     

من المجتمع المحلي  أشخاض، كما يمكن دعوة في الحياة العامة أومعين سواء في البيت 

قطع  أوبالطريق الصحيحة  األسنانلتعليم األطفال كيفية القيام بنشاط معين مثل تنظيف 

.. .لشارع بالطريقة الصحيحة ا
2
 

 :نماذج من مكتبات وفضاءات الطفل المتاحة  -3

إذا كنت تريد توفير مكان ! مكتبة رائعة بكل ألوان الطيف: المكتبة الشعبية في الصين

لتشجيع األطفال على القراءة عليك أن تحاكي خيالهم، وهذا ما فعلتو مكتبة األطفال الشعبية 

لرائع الذي يبدو كمشهد من أليس في بالد العجائب هو مكتبة فهذا التصميم ا:في الصين

تتكون هذت المكتبة  ، وهي”مكتبة األطفال الشعبية“قراءة عامة في الصين تحمل اسم 

:المدهشة من طابقين
3
 

                                                           
 39.2 ،ض 920،9119العدد   ،مجلة األمن والحياة، مكتبات األطفالى عليان ، ريحان مصطف 1
 . 30 -39ضالسابق،فس المرجع ن 2

-https://albenaamag.com/2014/01/04/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A93

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84

https://albenaamag.com/2014/01/04/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%258%5b66
https://albenaamag.com/2014/01/04/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%258%5b66
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واية    القصض ومشاهدة الرسوم المتحركة، الطابق األول مساحة مفتوحة لألنشطة كرق

لألطفال من كل أنحاء العالم تم تصميم المكتبة من الداخل  والطابق الثاني مكتبة تضم كتباع 

بألوان قوس قزح لتحاكي خيال األطفال وتكون مصدر إثارة وإلهام لهم، وتم تغطية كل 

شيء باألشرطة الملونة التي تتناسق مع الجدران لتعطيها جميعها هذت المشاهد المدهشة 

يتم تشجيع األطفال على االستلقاء وهي ال تحوي ما يكفي من الطاوالت والكراسي، بل 

اد، أو التقوقع داخل أحد الدوائر ية على األر  المغطاة بالسج  حيث قامت بتصميم .....بُحر 

.المعمارية الصينية SKSK مكتبة األطفال الشعبية شركة
1
 

 :نادي كتاب الطفل:العزيز العامة مشروعات مكتبة الملك عبد

ه  على تقديم خدماتها 1412عام   ة منذ تأسيسهاالعزيز العام مكتبة الملك عبد حرصت

وبناءع على نجاح هذا القسم تم إنشاء مكتبة مستقلة  ع فئات المجتمع بما فيها الطفل؛لجمي

ه ، ثم إنشاء مكتبة للطفل في فرع المكتبة في 1410للطفل ذات تصميم هندسي بديع عام 

  .ه 1421افتتحت عام   حي المربع

 األنشطة السنوية   ضمن مميز نشاط هناك شهر كل دايةب في:األنشطة الشهرية

: لتشمل الصغار للرواد الخدمة تقديم ويتم خطة، بوضع مسبقعا لو اإلعداد يتم بحيث

ا النشاط وتطبيق القرائي واإلرشاد النقاش وحلقات القصة حلقات ا أو فنيع  كتابيع

 استضافة متت المطروح،كما للموضوع المناسبة المسرحيات عر  إلى باإلضافة

 .األطفال مع لقاء لعمل العالقة ذات المتخصصة والجهات الشخصيات بع 

  وُتعر  األسبوعية، األنشطة مع تتوافق التي المسرحيات ُتقدم:المسرحيات 

 مسرحا استخدام عبر وشائقة جاذبة بطرائق المكتبة في المسرحيات

                                                                                                                                                                                     
-%D9%81%D9%8A-8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86.[12.00:09-10-9102]. 

1http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=382&Model=index&SubModel=138&ID 

[00:22 ،12-10-9102 .] 
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 عر  يتم كما. اآللي الحاسب تقنيات باستخدام أو الظل، خيال لعرائس،ومسرح

.أنفسهم األطفال أداء من الحية المسرحيات
1
 

 العام التعليم مدارس بزيارة األطفال مكتبات موظفات تقوم:الميدانية  الزيارات 

 الملك مكتبة بخدمات للتعريف النسائية القطاعات وجميع المختلفة التعليمية والمراكز

 .لزيارتها الجمهور ودعوة العامة العزيز عبد

 ا الصيفية اإلجازة فترة خالل األطفال مكتبات تنظم:الصيفية  ةاألنشط ا برنامجع  صيفيع

 لمكتبات المرتادة العمرية الفئات جميع ليخدم والمواضيع الفقرات ومنوع حافالع 

 .الطفل

 من العزيز عبد الملك مكتبة تسعى, ربحي غير ثقافي مشروع:الطفل  كتاب نادي 

.للمجتمع الثقافية التنمية في مساهمة طفل لكل المناسب الكتاب إليصال خاللو
2

 

 أول مكتبة بالجزائر خصصت كليا لألطفال، تفت  أبوابها كل :مكتبة كان يا ما كان

يوم بعد الظهيرة، من يوم السبت إلى يوم األربعاء، وتستقبل األطفال من سن 

 :من أهم الخدمات التي تقدمها، نذكر 31.الخامسة إلى سن الخامسة عشر

 إعارة الكتب        ·

 المشاركة في األنشطة الفنية        ·

 االستعانة في الفرو  المدرسية        ·

 زيارة المعار         ·

 زيارة المتاحف، جوالت خاصة بالبيئة)القيام بجوالت 

 :ما كان أنشطة مكتبة كان يا

كذلك ت، ائية، وهي من إعداد المكتبياالنشاطات بصفة تلق" كان يا مكان"تنظم مكتبة 

 :بمساهمة منشطين متطوعين، من بين هذت األنشطة، نذكر

                                                           

1 .فضاءات الطفل المتاحة للطفل  
  

2http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=693:s
ouad&catid=275:researches&Itemid=101 
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تبرمج مرتين في األسبوع حيث تجتمع مجموعة من األطفال حول  :ساعة القصض -

 .راوية تحكي عليهم أروع القصض و الروايات الموجودة بالمكتبة

 المسرح ، الرسم ، الموسيقى، النحت، الخزف، إعداد :ورشات النشاطات الفنية -

 .العرو  الفنية

بطريق   ة طريف  ة كتعلم القصض ( الفرنسية و اإلنجليزية)تعليم اللغات األجنبية - 

 .األغانيو

كالبحث عن طريق الفهرسة و على مستوى الرفوف، و كذلك تعويد  تعليم البحث الوثائقي- 

.األطفال على التصنيف بنظام ديوي العشري
1
 

  .مكتبات األطفال أهداف -4

 :خيض األهداف التي أنشئت من أجلها مكتبة الطفل من خالل النقاط التالية يمكن تل

  توفير الكتب ومصادر المعلومات األخرى الجيدة والمناسبة ألعمار وقدرات وميول

 .األطفال

  المساهمة من خالل مقتنياتها وخدماتها بتطوير قدرات ومهارات الطفل اللغوية

 .والفنية واالجتماعية

 اسب للمطالعة والتسلية والترفيو وهذا يتوافر من خالل البناء خلق الجو المن

تعريف الطفل بمكتبتو وبكيفية استخدامها والحفاظ على مقتنياتها  والموقع الجيد

 .المكتبة واالستفادة من مقتنياتهاوكذلك تشجيعو على ارتياد 

 تنمية قدرات الطفل على استخدام مصادر المكتبة بكفاءة و فعالية . 

 بين الموضوعات التي تدرس بالمدرسة و بين المصادر المتوفرة بالمكتبة الربط. 

 حصول على المعلوماتتمكين الطفل على االستغالل و االعتماد على نفسو لل.
2
 

                                                           

  .32السابق، ض نفس المرجع 0
 

.02،ض[س.د]مكتبة غريب، : اإلسكندرية . طفالاأل تامكتب. عبد الهادي، محمد فتحي  2  
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وقد قامت مارية لونج بحصر أهداف مكتبات األطفال العلمة في مجموعة من 

 :العناصر رتبتها على التالي

 .موعة كبيرة ومتنوعة من الكتبتسير استخدام األطفال لمج - 

 .إرشاد األطفال وتوجيههم عند اختيارهم للكتب وغيرها من المواد - 

 .تشجيع األطفال وغرس متعة القراءة فيهم كعمل نابع منهم يتابعونو فيما بعد - 

.ستفادة من مصادر المكتبة العامةتشجيع للتعليم مدى الحياة من خالل اال - 
1
 

 .تنمية قدراتو الشخصية وفهمو االجتماعي مساعدة الطفل على -

قيام مكتبة الطفل بدورها كقوة اجتماعية تتعاون مع المؤسسات األخرى المعينة  - 

 .برعاية الطفل
2
 

 sewing,timeكما تقدم مكتبة األطفال بانتظام مجموعة واسعة من برامج األطفال - 

science storytimes,clubجع برنامج القراءة لألطفال، باإلضافة إلى ذلك يش

الصيفية لألطفال على مواصلة القراءة خالل أشهر الصيف من خالل برامج ممتع 

.ومميز يقدم حوافز وجوائز رائعة
3
 

تسعى  الوصول إلى الكتب والقراءة حق للجميع، من دون حدود أو قيود االجتماعية،  

بوية والتعليمية الترالخدمة المكتبة العامة لألطفال إلى تحقيق جملة من األهداف 

:وعلى وجو الخصوض فهي تهدف إلىوالتثقيفية،
 4

 

تنمية الطفل فكرياع وثقافياع واجتماعياع، وتنمية حب القراءة لدى الطفل ومساعدتو في  -

 القضاء على معوقات القراءة لديو

 .زرع روح التعاون واالحترام بين الطفل وأصدقائو في المكتبة والمجتمع الخارجي -

                                                           

 
1
 .72المرجع نفسه، ص 
  21المرجع نفسو، ض  2
 .ضاءات الطفل المتاحة للطفلف ، السابق نفس المرجع 3

4https://www.comlib.org/childrens/.traduire cett page.9100 Thechildren’slibrary ]21-03-
2019،16:00[ 
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 .يفيدهم ر أوقات الفراغ عند األطفال بمااستثما -

 تشجيعهم وتعويدهم على القراءة منذ الصغر -

 تكوين شخصية الطفل وتوجيو سلوكو من خالل تعاملو مع اآلخرين -

. تشجيع التعليم الذاتي والمستمر و االعتماد على النفس في الوصول إلى المعرفة -
1
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 :خالصة الفصل 

 

قدمو المكتبة العمومية من خالل القسم الفرعي الموجود على مستواها الشك أن ما ت

األخيرة أدى دور هام في االرتقاء بالخدمة المكتبية  والذي لقي اهتمام كبير في اآلونة

للمكتبة ككل وليس فقط خدمات األطفال وهذت األخيرة اهتم بتقديمها أمناء متخصصين في 

ومعرفية أو  ريد القارق الصغير من خدمات ترفيهيةالتعامل مع الطفل لفهم وتحليل ما ي

خدمات التربية المكتبة والتوجيو القرائي إلى غير ذلك من الخدمات المتنوعة والمذكورة 

لمكتبة سابقا في الفصل، والتي لها الدور الفعال وذلك لكونها تجعل الطفل يتردد على ا

 والنفسية القدرات اللغويةك الخدمات بما يتالءم مع لباستمرار خاصة إذا قدمت ت

 هو وتفكير وتنمية ذكائو وإبداعاتواالجتماعية للطفل في بيئة تحفزت على تطوير مواهبو  

 .تحقيق التفاعل اإليجابي ما بين   المكتبة والخدمات المقدمة من طرفها 
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 :ةــــــف بالمكتبـريـالتع

سنة " الدكتور موالي بلحميسي"أنشئت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية مستغانم 

 05المؤري في  922 00/بقرار من وزارة الثقافة، بموجب المرسوم التنفيذي رقم  9100

تعليمية ،و هي عبارة عن مؤسسة ثقافية و 9100أوت  05ت الموافق ل  0209رمضان عام 

 خدماتها لكافة شرائ  المجتمع بغ  النظر عن الجنس أو و  يز بفضاءاتها و اجتماعية، تتم

الخ، و تعتبر واحدة من أهم المكتبات التي تقوم بتنظيم نشاطات ...العمر أو العرق أو الدين

الكتاب و ضرورتو في حياة الفرد التي تؤكد في مجملها على أهمية  ة وعلمية ثقافية و فني

عدد النشاطات الوطنية والدينية وأخرى عالمية، حيث يقدر ت المجتمع، حيث تتناسب هذو

ذلك فهي تتوفر على رصيد وثائقي جد هام  إلىمنخرط، إضافة  5302المنخرطين فيها ب  

 :وض  ذلك األتيفي مختلف المجاالت و العلوم و الجدول 

 عدد النسخ عدد العناوين  الرصيد الوثائقي

الرصيد الوثائقي باللغة 

 العربية 

5292 02133 

الرصيد الوثائقي باللغة 

  األجنبية

0022 5952 

الرصيد الوثائقي بقاعة 

 الحوليات

0022 01209 

الرصيد الوثائقي بقاعة 

 األطفال

9251 2922 

الرصيد الوثائقي بقاعة ذوي 

 االحتياجات الخاصة

25 390 

 يبين حجم الرصيد الوثائقي للمكتبة: 10جدول رقم 
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 : اـهـــعمبنى المكتبة و موق

تحتل المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية مستغانم موقعا استراتيجيا جد هام، حيث 

 211تتوسط كل من المركز اإلسالمي و دار الثقافة و المعهد الموسيقي، و الكائنة بحي 

 . مسكن في والية مستغانم

رية الثقافة و دار الثقافة كمديانو قريب من بع  المرافق العامة هو موقع المكتبة  ما يميز

سهل الوصول إليو بالنسبة لبع  الفئات المجاورة لو دون األخرى، لكن ما يعيب هذا و

 . الموقع هو أنو ال يتوسط مركز الوالية و ال توجد لوحات إرشادية تدل على مكانو

يم عن مبنى المكتبة فهو يتميز ببطاللتو الجذابة على البحر األبي  المتوسط و تصم أما

م ، لكن ما يعيب المبنى هو أن مداخلو غير ² 551.21رهندسي ال بأس بو  ، بمساحة تقد

مناسبة لبع  الفئات ذوي االحتياجات الخاصة كالمعاقين حركيا، كما انو كائن في موقع 

ذلك المكان المخصض لمواقف السيارات  إلىغير معروف بالنسبة للعديد من القراء ضيف 

سيارات فقط، هذا و يتكون مبنى   01-3 قدرة استيعابو من  ذو حجم صغير جدا تصل

 .المكتبة من أربع طوابق

 :يتكون من  الطابق تحت األرضي 

  قاعة المحاضرات: Salle de conférences  

مقعد حيث يتم فيها محاضرات و نشاطات  091المحاضرات قاعة بقدرة استيعاب 

عر  أفالم " ، "خير جليس : "طفكرية و فنية خاصة بكل فئات المجتمع مثل نشا

 ."وثائقية

  المعارضقاعة Salle d´exposition  : 

و يتم فيها تقديم النشاطات الفنية و معر  الكتب و األعمال التشكيلية و اللوحات 

 الزيتية الخاصة بكل الفئات

  مكتب المستعملين:Bureau d´utilisateurs 
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ي سجل المنخرطين و تعريفهم بالنظام و يتم فيو إنشاء بطاقات القراء و تسجيلهم ف

 .الداخلي الذي تسير عليو المكتبة

  :و يتكون من: الطابق األرضي- 9

 قاعة المطالعة الخارجية و اإلعارةSalle de lecture et consultation 

externe 

 . خدمة اإلعارة الخارجية لكل الرصيد الوثائقي  قعد تقدم م 01بقدرة استيعاب 

 الوثائقية  قاعة المعالجة:Salle de traitement documentaire 

رقم )تقوم بمهمة تسجيل الكتب التي تم اقتناؤها في سجل الجرد بعد ترميزها   

 و فهرستها( عدد النسخ -رقم الترتيب على الرفوف  -التصنيف 

 قاعة ذوي اإلعاقةhandicapées des Salle:  

مكتبية و معلوماتية و تعزيز دمج  مقعد و هي تهتم بتقديم خدمة 05درة استيعاب بق

 .ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع

  فضاء الطفل:Espace d´enfant 

سنة لتنمية  00مقعد يهتم باألطفال الذين تقل أعمارهم عن  35بقدرة استيعاب  

 . قدراتهم الفكرية و اإلبداعية

 فضاء االنترنت internet Espace:   

البحث العلمي و موجهة لكل الفئات ما عدا األطفال مقعد خاض ب 05ة استيعاب بقدر

 .يسم  لهم الدخول إال بترخيض أبوي

 :منيتكون  الطابق األول- 3  

  قاعة المطالعة الداخلية: Salle de consultation interne 

على الرصيد الوثائقي الغير المتاح ل عارة  باالطالععبارة عن فضاء يسم  

سنة فما فوق، بقدرة  02خة النسخ، موجهة لفئة من الخارجية و تقديم خدمة نس

 .  مقعد 32استيعاب 
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  الشبابفضاء: Espace les jeunes 

و هو مخصض إلتاحة رصيد أدب الشباب و التحضير لالمتحانات، بقدرة استيعاب 

 سنة . 02 إلى 09عد و موجو لفئة من  21مق 

 يتكون من: الطابق الثاني-4

 قاعة الخدمة المرجعية  :Salle des prestation référentielle 

مقعد موجهة لكل الفئات العمرية تهتم ببتاحة الرصيد المتعلق  25بقدرة استيعاب 

  " ا .( القواميس و الموسوعات و المعاجم)بالكتب المرجعية 

  مكتب المدير: Bureau de directeur 

توجيو الموظفين  صال  المكتبة ويتولى مهمة التسيير و التنظيم و التنسيق بين م

 . تحديد المهام الموكلة لهمو

 مكتب األمانة Secrétariat:  

ادرة و الواردة و ذلك في سجالت تولى مهمة تسجيل جميع المراسالت الصي

و استقبال و تنظيم زيارات ضيوف المدير ( السجل الصادر – السجل الوارد)

 .و ضبط أعمالو

  مكتب االدارة: Bureau d´administration 

و السهر على تنفيذ ( البريد الوارد و الصادر)يتولى مهمة تحرير الرسائل اإلدارية  

 .المهام الموكلة لو من طرف مدير المكتبة

  واألساتذةقاعة الباحثين: Salle des professeurs et les chercheurs 

 05 إلىفيها جناح خاض بالكتب و الدوريات و خدمة الناس، بقدرة استيعاب تصل  

 عدمق

  قاعة االجتماعات: Salle des réunions  

و يتم فيها عقد اجتماعات بالتنسيق مع الموظفين في المكتبة و المدير لغر  من  

 .األغرا 
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تلعب اإلمكانيات المادية و البشرية دورا مهما  :اإلمكانيات المادية و البشرية للمكتبة

من العالقة بينها و بين  في السير الحسن للمكتبة، كم أنها تجلب القارق و تحسن

 .المستفيدين عموما

تتوفر المكتبة عل أثاث ثري و متنوع، إذ تحتوي على :المادية  إلمكانياتا .0

فوف الكتب ذات النوع ر - مجموعة من الخزانات و طاوالت المطالعة

كاميرات المراقبة  –الحواسيب  –آالت النسخ  –مكاتب الموظفين  –الخشبي 

 عربات نقل الكتب –آالت اإلطفاء  –تب جهاز كشف سرقة الك –

 ةا   يعتبر العنصر البشري بالمكتبة كما ذكرنا سابقا، القو:إلمكانيات البشريةا .9

لمحركة و الفعالة لمختلف نشاطاتها سواء كانت هذت النشاطات فنية أو إدارية 

و الهدف واحد و هو خدمة المستفيدين، و تعتمد المكتبة في تسيير شؤونها 

موظف، يسهرون على تنظيمها و تأدية مهامها على أكمل و أحسن  32على 

 وجو، و الجدول األتي يمثل عدد الموظفين مع الرتب

 الرتبــة  عدد الموظفيــــن

 محفوظات أمينوثائقي  10

 محفوظات أمينمكتبي ووثائقي  12

 محفوظات أمينوثائقي  10

 محفوظات أمينمساعد وثائقي  10

 مساعد مكتبي 10

 ملحق رئيسي ل دارة  10

  إداريمتصرف  10

  اآللي اإلعالمتقني سامي في  10
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 كاتبة المديرة  10

 عاملين مهنيين  13

 محاسب مالي 19

 مساعد تقني  12

  األمنحراس  10

 مستوى ثاني أولمستوى –سائقين  19

 عقود ما قبل التشغيل 90

 بيبين عدد الموظفين حسب الرت: 19رقم الجدول 

أي مكتبة لها قانون داخلي يعمل على تنظيمها و أي مخالفة لو :القانون الداخلي للمكتبة

تعر  صاحبها للعقوبة، و يتمثل القانون الداخلي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية 

 : اآلتيمستغانم في 

  .تقديم بطاقة القارق ألعوان األمن عند دخول المكتبة - 

  .حافظ على الرفوف المخصصة لها عند دخول القاعةيجب وضع الم –

 .يف الوطنية عند اإلعارة الخارجيةتقديم بطاقة القارق و بطاقة التعر -

 .(صباحية و مسائية) كتب لمدة أسبوع في كل فترة  19عدد الكتب المسموح ببعارتها  -

 . ساعة 25في حالة ضياع البطاقة يجب إبالغ مصلحة المكتبة في ال مدة تتعدى  - 

بطاقة المكتبة شخصية في حال استعمالها من طرف شخض آخر تنتزع منو البطاقة  - 

  .بصفة نهائية

 . عدم إخراج الكتب من القاعة ، في حالة إذا ما تعمد القارق ذلك يتم سحب بطاقتو –
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ي الكالم بصوت مرتفع ، استعمال الهواتف النقالة، األكل و الشرب ، التدخين، أ: ممنوع  - 

 : إلىتجاوز يؤدي بصاحبو حسب درجة الخطورة 

أشهر أو في بع   0المنع من الدخول لمدة  - . دعوة إلى مغادرة القاعة في الحين - 

 . الحاالت نهائيا

تعوي  الكتاب في حالة ضياعو أو تمزيقو بنفس العنوان األصلي إن أمكن أو عنوان  - 

 .مقارب للعنوان األصلي

 . األسبوع أيامتفت  أبوابها كامل المكتبة : أيام العمل

 : أوقات العمل

 .11:09غاية الساعة  إلى 11:15من الساعة : الفترة الصباحية

 أمامساءا في فصل الشتاء،  01:05غاية الساعة  إلى 11:00من الساعة : الفترة المسائية

 .مساءا 11:05في فصل الصيف فتدوم الى غاية الساعة 

 :ة ــنشاطات المكتب

لعديد ا" الدكتور موالي بلحميسي "لمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية مستغانم تنظم ا

من النشاطات الفنية و الثقافية و اإلبداعية على مدار كل سنة، و التي تؤكد في مجملها عل 

أهمية القراءة و المطالعة في حياة الفرد و المجتمع، حيث تتزامن هذت النشاطات مع 

نية و الدينية و العالمية و التي تعمل على رفع المستوى الثقافي لدى أفراد المناسبات الوط

 .هذا المجتمع

 :خدمات المكتبة 

تقديم خدمات متنوعة تلبي  إلىتسعى المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية مستغانم  

 : احتياجات المستفيدين و ذلك من خالل توفيرها اللوازم التالية

 ية من مصادر المعلومات بمختلف موضوعاتها و أشكالها مجموعة غن - 
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 . كوادر بشرية مؤهلة و مدربة على تقديم هذت الخدمات–

 . بيئة و جو مناسب للقراءة و المطالعة - 

  : خدمة توجيه القراء و الرد على استفساراتهم 1.

حثون د اتجات المعلومات التي يباتتمثل في اإلجابة عن استفسارات و أسئلة الرو

 . عنها،الخدمات و تعريفهم بأهم التي تقدمها المكتبة و الرصيد الوثائقي المتوفر بها

 خدمات اإلعارة 2. 

تعتبر اإلعارة واحدة من أهم الخدمات العامة التي تقدمها المكتبة الرئيسية للمطالعة  : 

أهدافها، حيث   و العمومية لوالية مستغانم ، لقياس مدى فاعليتها في تقديم خدماتها و تحقيق 

 : تقدم نوعين من اإلعارة دمعيار جي

على الرصيد الوثائقي الغير المتاح ل عارة  االطالعتتمثل في  :اإلعارة الداخلية • 

الخارجية و التي تحقق مبدأ ثنائية الكتاب و القارق مباشرة دون وسيط وفق نظام الرفوف 

رة الكتب للقراء و الباحثين باستثناء و تتمثل في إعا: اإلعارة الخارجية • . المفتوحة

المراجع و الموسوعات التي ال يمكن إعارتها، و تكون محددة بفترة زمنية معينة حيث أن 

  .( الصباحية و المسائية)عدد الكتب المسموح ببعارتها كتابين لمدة أسبوع في كل فترة 

 : الخدمة المرجعية 3.

تم ببتاحة الرصيد المتعلق بالكتب المرجعية من وهي خدمة موجهة لجميع الفئات العمرية ته

 63 " . قواميس و معاجم و موسوعات

و تتمثل في تقديم ورشات ثقافية و أخرى فنية يستفيد منها األطفال، و  : خدمة األطفال. 4 

ورشة  –ورشة قراءة قصة : ذلك في أيام العطل الدراسية و من بين هذت الورشات نذكر

 . لمطالعة باللغة الفرنسيةورشة ا –رسم و تلوين 
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و تتمثل في توفير فضاء خاض بالشباب مجهز بكراسي و طاوالت  : خدمة الشباب. 5 

للمطالعة و مجموعة مكثفة من كتب القراءة المنزلية و األعمال المرجعية و تحضير 

 . االمتحانات

بة، و تتمثل في تعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها المكت :خدمة ذوي االحتياجات الخاصة. 6

و توفير فضاء خاض بهم، و ذلك من أجل تعزيز  Braille توفير رصيد وثائقي بخط البراي

 . دمجهم في المجتمع

تتمثل هذت الخدمة في توفير سيارة من الصنف الكبير محملة  : خدمة المكتبة المتنقلة. 7 

 إلىطيع الوصول المناطق المنعزلة و التي ال تست إلىبمجموعة من الكتب، حيث تتنقل 

ذلك  إلىالمكتبة، و ذلك من أجل تمكين فئات هذت المناطق من القراءة و المطالعة، ضيف 

أن الدور الذي تؤديو هذت الخدمة هو التعريف بالرصيد الوثائقي الخاض بالمكتبة و مختلف 

الخدمات و النشاطات التي تقوم بها حتى يكون أفراد هذت المناطق على علم ما توفرت 

 .ة مكتبال

الرقم 

 التسلسلي

عنوان  المؤلف

 الكتاب 

الرقم الدولي  سنة النشر دار النشر 

الموحد 

 للنشر

      

 قائمة بعناوين الكتبيبين : 10الجدول رقم 
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 :جديدة لتفعيل دور المكتبات والمطالعة العمومية   آليات

التي سبق درستها سالف  المكتبات و الفضاءات المختلفة للمطالعة العمومية و إلىإضافة 

أهمية تفعيل المطالعة  إلىالزيرة السابقة خليدة تومي  رأسهاتفطنت وزارة الثقافة و على 

أخرى لجلب فئات المجتمع و بخاصة األطفال نحو حب المطالعة  آلياتالعمومية عن طريق 

خالل تثقيفها كون هذت الفئة المعينة األولى بالنهو  بالمجتمع ، مما يوجب االعتناء بها من 

آلليات أخرى لتفعيل للمطالعة في المجتمع   والعناية بأفكارها البناءة والوطنية فكان التأسيس

 :المهرجانات الثقافية  المحلية  القراءة في احتفال  أبرزها

 : "القراءة في احتفال"المهرجات الثقافية المحلية   -

بموجب القرار الصادر سنة " القراءة في احتفال " تم التأسيس للمهرجانات المحلية

والذي يتضمن تأسيس مهرجانات ثقافية محلية القراءة في احتفال هذت المهرجانات 9101

الخاض بحسب كيفية تنظيم  12-02التي تنظم بحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 

 .المهرجانات الثقافية 

الية ، ويتم فيها تفعيل مديرية الثقافة التابعة للو إشرافهذت المهرجانات تنظم تحت 

نشاطات تخض المطالعة من القراءة الجماعية في دار الثقافة و في كل المكتبات البلدية 

 .التابعة للوالية في األماكن العمومية 

 تنظيم لقاءات وندوات مع مؤلفين وكتاب باختالف مجاالتهم -

 تنظيم معر  لبيع الكتاب  -

اصل باالستعانة بخبرات وطنية في مجال دورات تدريبية حول مهارات القراءة والتو -

 .التنمية  البشرية

ة ورشات الحكواتي ، العاب سحرية المقروئيفضاءات ترفيهية جواريو للتشجيع على  -

 .وألحسن رسام وغيرها من المسابقات  قارق وبهلوانية ، مسابقات ألحسن

 الخ. .برمجة خرجات يومية للمكتبة المتنقلة لالماكن النائية عبر الوالية  -
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تسمح بتطوير  إطاروزارة التربية الوطنية ووزارة الثقافة على اتفاقية توقيع 

 .النشاطات الفنية والثقافية في الوسط المدرسي

من طرف كل من وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت  االتفاقيةو تم التوقيع على هذت 

 االتفاقيةزيرة التربية الوطنية أن هذت و في هذا اإلطار أكدت و. ووزيرة الثقافة نادية لعبيدي

ستسم  بتكوين لجنة قطاعية مشتركة للتكفل بتطوير النشاطات الثقافية و الفنية في الوسط 

 .المدرسي

وتسم  أيضا بتأطير المهرجانات الفنية المدرسية و المسرح المدرسي و التكفل بعر  

ستسم  باكتشاف القدرات الفنية لدى  كما. األفالم و أفالم وثائقية ذات طابع تاريخي وثقافي

 .الطفل لصقلها و تنميتها

ستساهم في تشجيع المهارات الموجودة  االتفاقيةمن جانبها صرحت وزيرة الثقافة أن هذت 

مشيرة إلى أن النشاطات الثقافية من شأنها تسهيل تعليم , لدى الطفل و اكتشاف المواهب

 .لدى الطفل كالرياضيات و التكنولوجيا األخرىالمواد 

المواد الفنية في الوسط  إلقحامتضيف وزيرة الثقافة ستسم  بتفعيل التعاون  االتفاقيةكما أن 

في ترقية المقروئية والمطالعة لدى األطفال و تنمية الثقة في , أمانيهامعربة عن , المدرسي

 .النفس لديهم

تشاور والشراكة لل إطارإلى تحديد  -حسب ما جاء في نصها- االتفاقيةو تهدف هذت 

 .التنسيق بين الوزارتين و كيفيات تنفيذهماو

تسهيل انخراط التالميذ في فضاءات و في هذا اإلطار اتفق الطرفان على العمل على 

ديهم من خالل دعم وإثراء لالمطالعة العمومية التابعة لوزارة الثقافة و تشجيع المقروئية 

لثقافة والهيئات التابعة لها والتي تخدم المجال وزارة ا إصداراتالمكتبات المدرسية بمختلف 

 .التربوي

بحيث , على تنصيب لجنة قطاعية مشتركة تتكون من مختصين االتفاقيةكما نصت هذت 

تضطلع هذت اللجنة بتحيين وتكييف وتقييم البرامج الثقافية والفنية التربوية ووضع آليات 

 .تجسيدها
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 :برامج خاصة باألطفال 

 0100نوفمبر  00يوم 

المكتبة الرئيسية يشاركون في برنامج االحتفال بالمولد النبوي الشريف بالمسرح  أطفال

والي والية مستغانم تقديم جزء من البرنامج  إشرافالجهوي الجياللي بن عبد الحليم تحت 

 "الحاجة بن ديدة"المكتبة إلقامة حفل تقليدي لفائدتهم مع  األطفال إلى

 0100نوفمبر  00يوم 

بفرقة " نوفمبر بحقل تقليدي في جو بهيج و بشاركة مكتبة عين بودينار  92ختتام يوم تم ا

بن " و التجويد مع الطفل " بالراوي عبد عبدلي عماد الدين " و بلدية استيديا  اإلنشاد

و تم فيو تكريم  أولياءهمو مكتبة عين تادلس و رواد المكتبة و " الشارف محمد االمين 

 زين بالمسابقة الدينية المشاركين و الفائ

 0100ديسمبر  10يوم 

ديسمبر من كل سنة  10احتفال باليوم العالمي بذوي االحتياجات الخاصة المصادف ل  

 إقامةسطرت المكتبة الرئيسية برنامج ثري خاض بالمناسبة حيث عرفت الفترة الصباحية 

توى قاعة ذوي التي توفرها المكتبة على مس اآللي اإلعالم أجهزةمعر  خاض بكتب 

المركز النفسي البيداغوجي  األطفالاالحتياجات كما تم تنظيم ورشة الرسم و التلوين لفائدة 

 .ألطفال المعاقين ذهنيا مزغران

 إيمانالفترة المسائية عرفت تنظيم ندوة حول المناسبة من تأطير كل من الدكتورة ماحي  أما

تكريم مختلف الوجوت  األخيرليخة في الدكتورة حمزة رزيقات مريم و الدكتورة وليد وز

 .هذت التظاهرة إحياءالمشاركة في 

 :0100ديسمبر  01يوم 

 .في زيارة المكتبة الرئيسية " يسرى"قسم ما قبل التحضيري بروضة  أطفال

 :0100ديسمبر  00يوم 

ديسمبر المكتبة الرئيسية و إذاعة مستغانم يعرضان فيلم  00إحياء للذكرى ال  لمظاهرات 

 " .بومظل" ائقي وبورتري للشهيد بجياللي المدعو     وث

 0100ديسمبر  00 األربعاء
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م رحلة الى مناطق االثرية بكل تنظي" مستغانم ما قبل التاريخ " برنامج تظاهرة  إطارفي 

 أساتذةومشاركة في الرحلة "حجاج مصب شلف و موقع كيزة ...الراي   أوالد" من 

السيد االمين العام لوالية مستغانم يزور . جامعيين مختصين و مجموعة من الطلبة ال

 " مستغانم ما قبل التاريخ" المعر  المقام بمناسبة التظاهرة الثقافية 

  0100ديسمبر  00 األربعاءيوم 

المكتبة الرئيسية و مكتبة مطالعة العمومية بلدية عين  أطفالضمن برنامج عطلة الشتاء 

 ." معارفجنة ال"تادلس في رحلة عملية الى 

 :فضاءات االحتفال 

لقاء الطبعة الثامنة لهذت الظاهرة يتواصل على مدار أسبوع بكل من المكتبة الرئيسية المكتبة 

 .للمطالعة العمومية موالي بلحميسي ومختلف الملحقات  بمقر الوالية 

  مكتبة الشهيد مزاد سهلي 

  مكتبة نمير عابد 

 مكتبة يزة عبد هللا 

 هللا مكتبة بن عمار عبدا 

  مكتبة الشهيد عباسة عبد القادر 
 :نشاطات المهرجان 

في طبعتو الثامنة عدة * القراءة في احتفال * نظمت محافظة المهرجان الثقافي المحلي 

 :نشاطات منها 

 :ورشات كالتالي  12تنظيم عدة ورشات من تقديم مؤطرين متخصصين وهي 

 ورشة الرسم.  

  اليدوية األشغالورشة.  

 للمكفوفين  اآللي اإلعالمم ورشة تعلي. 

 ورشة الرسم والتلوين خاصة بذوي االحتياجات.  

  ورشة الشعر والقصة المعبرة. 

 الحكواتي. 

 عرو  مسرحية هادفة.  

 عرو  لهلوانية. 

  المكتبة المتنقلة زيارة األطفال لمؤسسة التنمية المستدامة جنة العارف. 

  زيادة على تدشين معر  للكتاب. 
 :ان برنامج المهرج
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 : 0100مارس  00السبت 

 .االفتتاح الرسمي للطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي المحلي 

 .حفل افتتاح بالمسرح الجهوي  بن عبد الحليم الجياللي:   03:11

 .تالوة مباركة آليات من القران الكريم من تقديم بن منور امينة  -
  .عزف النشيد الوطني -
  .كلمة افتتاحية لمحافظ المهرجان -
  .عر  مسرحية  الشجعان الثالث  من تقديم جمعية ضياء الخشبة لوالية تيارت -

 :0100مارس  00االحد 

 .افتتاح معر  الكتاب  10:11

 .اليدوية بالمكتبة الرئيسية العمومية واألشغالانطالق الورشات الفنية الرسم  -

  .للمطالعة وملحقاتها
  .لجيالليورشة تكوينية في المسرح الجهوي بن عبد الحليم ا -
  .للمكفوفين بالمكتبة الرئيسية للمطالعة اآللي اإلعالمورشة تعليم  -

 :الفترة المسائية 

 .ورشة الحكواتي من تأطير بن احمد فاطمة   02:11

 :0100مارس  00االثنين     

   .الفترة الصباحية

 .مواصلة المعر  والورشات الفنية :   12:11

 .الفترة المسائية 

  .الغابة  بالمسرح الجهوي بن عبد الحليم الجياللي إلىرحي الرحلة عر  مس:  02:11

 : 0100مارس  02الثالثاء    

مطالعة حرة بالمؤسسة التنمية المستدامة جنة العارف لجميع المشتركين  في الورشات 

  .بالمكتبة الرئيسية لمطالعة العمومية والملحقات والمكتبة المتنقلة

  :فل اختتامح 0100مارس  00الخميس    

   .بدار الثقافة ولد عبد الرحمان كاكي      03:11

  .تالوة مباركة آليات من القران الكريم من تقديم بن منور امينة -
  .عزف النشيد الوطني -
  .كلمة االختتام لسيد مدير الثقافة -
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  .العاب الخفة مع فرقة مداح محمد -
 .عر  بهلواني ثالثي  -

شعار الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي المحلي ** بالكتاب  نحتفل .... نحتفي بالطفولة ** 

 92مارس الى غاية  92بوالية مستغانم والذي انطلقت فعاليات من * القراءة في احتفال *

موالي بلحميسي ، تزامنا مع العطلة * بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية . 9105مارس 

 9102لمستغانم عاصمة المسرح الربيعية والتي جاءت هذت السنة  مصادفة 

 :األهداف 

من  أهدافسطرت محافظة المهرجان الثقافي المحلي قراءة في احتفال الطبعة الثامنة عدة 

 :ما يلي   وأهمهااجل النجاح هذت التظاهرة ، 

  تركيز على أهمية القراءة في خضم التكنولوجيات وعصر العولمة المواكبة الركب

 .الحضاري لألمم 

 التعليم وإعطاء الفرصة للتعليم عن طريق المرح أكاديميةطفل عن ال إبعاد. 

  خلق فضاء للعلم وترفيو من خالل تنظيم أنشطة ثقافية موازية. 

  تقديم عرو  ترفيهية وفنية وبهلوانية وعرو  مسرحية هادفة لتعطي مثاال وقدوة

 .لألطفال
 .ت عدة ورشا إدراجاكتشاف مواهب األطفال الكامنة وهذا عن طريق 

 :الدراسة الميدانية إجراءات

  :جمع البيانات أدوات 1

المعلومات المرجوة في  إلىجمع البيانات جد مهمة وذلك بغية الوصول  أدواتتعتبر 

 . لقد اعتمدت على المقابلة .دراسة ال

 .المستفيدين إجاباتتتم عن طريق الطرح الشفوي لألسئلة وتسجيل  :المقابلة  .0

في المكتبة العمومية للمطالعة لوالية  األطفالمسؤولة قاعة   مع األداةاستخدمت هذت 

 .مستغانم 
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 :ةلة المقابليل أسئلتح

 ؟  بنية الجسمية لطفللالمكتبة معياري ل أثاثهل : 1س 

 .الجسمية للطفل  البنية معنعم تتوافق : 0ج

 مع لألطفال االمورفولوجيبينة لقراء ة مراعاة للل مري و مالءم وفير جوتسعى المكتبة إلى ت

 للمطالعة العمومية الرئيسية المكتبة وفقت ،حيثوالتصاميم  واألشكالباأللوان   انتباهو شد

 .لية ونصت عليو المعايير الد ما وفق فلث فضاء الطوتأثي تجهيز لوالية مستغانم في

 وقاماتهم وفق األطفال م مع أحجاتتالءم المناضد والطاوالت وان الكراسي الحظت  حيث 

كال ندسي عليها فكانت بأشهالوإضفاء الطابع الجمالي  م كما ت . بهاالمعترف  لمقاييسال

 .إليها الطفل وانجذاب الجماليللذوق  مراعاةمختلفة  ان وت بألومستطيال ومعينات مربعات

 ؟هل توفر المكتبة محيطا داخليا مجهزا : 0س 

 . زاهفر المكتبة محيطا داخليا مجوت منع : 0ج

 األساسية األولويات من العمومية المكتبةالطفل داخل  المحيط الداخلي لفضاء  تجهيزيعتبر 

 رواد طبع من تنفيرهم،الن أو األطفالستقطاب عامل ال أهم ة المكتبة باعتبارت لسياس

 يكنم ل  إن داخل المكتبة التكيف والمكوث طويال المقدرة علىم عد األطفال من المكتبة

ا هالتي تتماشى مع طبيعة العصر كالتي من شأن ةاألجهزف مجهز بمختل الداخلي محيطها

 .الراحة للروادتحقيق 

 حي مناسب من اونكل الضاء من للفضاء بان تجهيز بالفتواجدي  الحظتو أثناء ما وهذا

 .والتهوية  اإلنارة أجهزة إلى مناسبةوالتكيف زة التدفئة هأج

 كتبية ؟ يم الطفل ثقافة الخدمة المعلهل تقوم المكتبة بت:3س 

 .فلبرنامج خاض بفضاء الط اكيد يوجد : 0ج
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خالل فترة تواجدي الحظت من . ويتعلم الخدمات يكتسب فالمكتبية قدوة للطفل منها

 األرففوذلك من خالل ترك مكتبية ال الخدمة ثقافةالطفل  ليمتعوى على مستمحوالت 

 .المناسب مكانو في الوعاء إرجاع وتعليمو كيفية لألطفالمفتوحة 

 ؟  هل المقتنيات تخدم المستوى العقلي والعمري لطفل: 0س 

وطلبات  ميولد نراعي جدي رصيد اقتناء فعندوالعمري المستوى العقلي م تخد منع : 0ج 

المستوى العقلي متنوعة تخدم بان المقتنيات تواجدي بالفضاء الحظت  فأثناء.  األطفال

 ولعالمي الشعبي األدب من فالباألطمن القصض الخاصة  ،فأغلبيتووالعمري للطفل 

 .شكل حكايات على مجسدة

 ميول لالعامة للمكتبة من مصادر وتجهيزات مدعمة ل األجواء أنهل ترون :0س

 ؟ ل فالقرائية لدى الط

تتوفر المكتبة على  مجموعة متخلفة من المصادر والتي تخدم جميع الفئات : 0ج

، التلفزيون األلعابنوعا ما كنقض  فيما يخض التجهيزات فهي ناقصة أماوالمستويات ، 

 .الكرتون  واألفالم

 ؟ األطفاللفئة األوعية الفكرية المعتمدة عند اقتناء هي االعتبارات  ما:0س 

من  حيث نسعى ،للطفل مة النفسيةالعتبارات التي تراعي السالفقا والكتب  اختيار ميت:0ج

في  يجدواأثناء تتو الحظوهذا ما  .المبادق الحميدةو مزرع القيو ثخاللها لب

طنية و أو دينية كانت سواء متنوعة والحكايات القصضالطفل فاغلب فضاء 

 حس زرع بغية هذاكل  العالمي الكالسيكي أوي لالمح األدبأدبية من  أو

 .الجماليةميولهم الذوقية وتنمية و باالنتماء والشعور األطفال في الوطني

 ؟ المكتبة لطفل الثقافية التي تقدمها  األنشطةهي  ما:2س 

لتشمل  والترفيهية، الثقافية األنشطة بين لألطفالا المكتبة هتقدم التي األنشطةع وتتن:2ج

ووطنية،  دينية أناشيديدوية  ، وأشغال،  ورسم وتلوين ،  ممسابقات في حفظ القران الكري 

 .. مسرحيات
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 ؟لاألطفاهل توجد تحفيزات وجوائز تقدمها المكتبة من اجل استقطاب :0س 

ضاء إلى الفيسعى  التلوين  تتمثل فيقصض،العاب،كتب لألطفالتحفيزات  نعم توجد : 0ج 

             ،                        احتفالكالقراءة في (المسابقات ورات هبع  التظا متنظي 

 . ر عدد من القصضاكبخيض لت،  ، القارق الصغيرواألذكارتحفيظ  القران 

 ؟الروحية والدينية مواضيع تمس القيم إلىالثقافية  األنشطةهل تطرقت :0س 

 إحياء من خاللالدينية م الروحية واضيع تمس القيوم إلىالثقافية  األنشطةتطرقت : 0ج 

كاالحتفال بالمولد النبوي الشريف طنية والوالمناسبات الدينية و داألعيا

 .المساءوالصباح  رأذكاوتعليم  لصحابة الذاتية والسيرة

  ؟ األطفالموظفين متخصصين ومكونين في التعامل مع ك هنا هل: 01س 

  .نعم يوجد موظفة للتعامل مع الطفل :01ج 

حاملي شهادة علم  اإلدماج إطاريشرف على تسيير على فضاء الطفل موظفتين في  إذ 

الحظت عالقة بين  ،م النفس تخصض علم النفس التربويالمكتبات والتوثيق وشهادة عل

 . فتين جيدة والموظ األطفال

 ه حب القراءة ؟ ليمب الطفل نحو الكتاب وتعلهي التقنيات التي تعتمدونها لج ما:00س 

 ويتم تقديم جائزةتلخيصها شفوية  األطفالويطلب من قصة  روياتي يوحك: 00ج، 

 .ملخض أحسن

 منذ عليها وتشجيعو والمطالعة القراءة وهو زرعفي الطفل حب للمكتبة االسمىالهدف 

   أسئلةن بين  التقنيات التي نعتمدها  مسابقات دينية وطنية ثقافة عامة  على شكل م .الصغر

والتعرف على ابرز  األثريةمج للزيارات  للمتاحف  والمعالم وضع برنا إلىباإلضافة 

 .وورشة الرسم والموسيقى . مسابقة الشعر لتشجيعهم  أيضاالشخصيات  
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 :تحليل محاور المقابلة 

 :فضاء الطفل ومحتوياته:المحور األول 

فضاء الطفل في مكتبة المطالعة  إلى أوليائهممع  األحيانفي غالب  األطفال يلجأ    

،حيث تقوم المكتبة بتقديم  وألوانمن حروف  األولىالعمومية من اجل تعليميو المبادق 

ء وكل هذا راجع كون موقع الفضا.  األطفالجوائز لتحفيز واستقطاب اكبر عدد ممكن من 

 األمنيةمناسب لراحة الطفل كونو بعيدا عن الفوضى والمارة مع توفير كافة االحتياطات 

 . األعينتحت  وإبقائهموسالمتهم  األطفال أمانللحفاظ على 

أو  اإلعداد ناحية من سواء االعتبارات مجموعة يأخذ يجبانفل تأثيث فضاء الط إن    

 الفضاء لمقتنيات األطفالهيل استعمال لتس وطاوالت كراسي أورفوف  من التصميم سواء

 الطفل داخل فضاء تواجديأثناء الحظتو ذا ما وه عناء، أي  دون خدماتو من واالستفادة

 األطفاللقامات  ومناسبة ،فكل رفوف الفضاء متنوعة األخرىالفضاءات  عكس بالمكتبة

 يتعلق بالطاوالت فيما أما.الطفل  انتباتثير متخلفة ت وألوانبأشكال  جذابة أنها ،كما

 . الشكل والحجم  حيث من تتناسب فهي والكراسي

وملصقات وكذلك  قصض تلوين من طفلعة خاصة بوفر على مقتنيات متنوتت فالمكتبة    

 إذ،رغباتو هو تنمية احتياجات هو مع تتماشىوالعمري ي لالعق وىالمست م العاب ذكاء تخد

 احتياجات مع تتماشى ومتنوعة اسبةمن معرفية مصادر توفير علىهذا الفضاء يسعى 

 .مستواهم وسنهم الفكرية التي تتماشى مع طبيعةورغباتو  القرائية األطفال

التي تحبب  األساسية ماتوالمقن نوعها من ما كاهمكتبة مألي ي لالمحيط الداخ باعتبار     

 يكن محيطها لم إذ داخل المكتبة المكوث ال يستطيعالن الطفل المكتبة  ماد موتنفر الر أو

 .دالروا في المتحكمةلعوامل دة من اوالبروالحرارة ل فعام األجهزةبمختلف زا هي مجلالداخ

بالمعايير  تذأخالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية مستغانم  إنومنو يمكن القول 

لقراءة تصميمها وتأثيثها لفضاء الطفل ، لتوفير جو مالئم ومري  لممارسة ا أثناءالمطلوبة 

،كما راعت المستوى العقلي والفكري لطفل  األخرى األنشطةوالتثقيف والقيام بمختلف 

  .األطفال أدبالقتناء 
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  :ورفع المستوى القرائي لدى الطفل  األنشطة:  المحور الثاني 

والفكرية  العمرية للمستويات مراعاة الثقافية األنشطة بتنويع مطالبلطفل فضاء ا نا    

 أشغال،المسرحيات،من ساعة القصة،المعار  . اإلبداعيةوقدراتهم  األطفالميول الفردية و

 ...يدوية ،مسابقات ثقافية ،خرجات علمية 

 األساليب والطرق بشتى األطفالمن  ممكن عدد أكبر استقطاب الطفل إلى يسعى فضاء    

خالل تقديم  منوذلك من خالل تحفيزات تقدمها المكتبة  القراءةتشجعو على  هو تحفز التي

 .. وشهادات صقات لم إلىالتلوين باإلضافة  وكتب قصض ثل فيالتي تتمللهدايا والجوائز و

لدينية في واحية والمعتقدات الرو مفي ترسيخ القي  همثقافية تسا أنشطةم المكتبة تقد أن

محاربة و إسالمية أسسعلى كذلك مناجل سالمتو والتماشي وفق الطريق الصحي  المجتمع ،

المناسبات  إحياءت في ثلالتي تمالمعتقدات،و من صحيحة الغير ل التوجهات واالنحرافاتك

 كذلك المسابقاتمسرحيات  لصحابة الذاتية كاالحتفال بالمولد النبوي الشريف والسيرالدينية 

 .واألذكار الشريفة النبوية  واألحاديثالقران الكريم  حفظ من الدينية

 :ضيات نتائج الدراسة على ضوء الفر

من خالل النتائج العامة للدراسة  الميدانية يمكن التحقق من الفرضيات الجزئية والفرضية 

 : الفرضيات لنتائج عر  يلي وفيما بكل فرضيةقة لالمتعالرئيسية وذلك وفقا لنتائج  

  المطالعة الطفل بمكتباتفضاء  م وجاهزية تناسب تصمي: "  األولىالفرضية 

خالل تحققت هذت الفرضية من  "الطفل ويجذبو راحة حققيانم لوالية مستغ العمومية

 إليوتسعى  وذلك ما ومحتوياتو الطفل بفضاء المعنون الثاني المحور تحليل لنتائج

 .المناسب واألثاث باألجهزة المكتبة بتأثيث خالل مسؤوليتهاالمكتبة من 

  ى لد والمطالعة  ةاءالقر دعم هات وطرق اختيار مقتنيات المكتبة: "  الثانيةالفرضية

  " .الطفل 
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لتذوقو  وتحقيقو االهتمام بالرصيد مدى توض  التي كذلك من خالل النتائجتحققت الفرضية 

والعمري ي لل العقوالمست مفر المكتبة على مقتنيات تخدوت إلى باإلضافةالجمالي و الفني

 .وتجهيزاتمن مصادر العامة  األجواءللطفل كذلك 

 د"النشاطات الثقافية التي تقوم بها مكتبة المطالعة العمومية  : " لفرضية الثالثةا .

تحققت الفرضية "موالي بلحميسي تساهم في تحفيز الطفل على القراءة والمطالعة 

 ساعة في تمثلت لألطفال والتي المكتبة تقدمها التي األنشطة خالل من ككذل

 وأيضا نمائيةوالسي  المسرحية والعر،المسابقات الثقافية،المعار القصة،

حية والرم اضيع تمس القيوم إلى األنشطةية حيث تطرقت هذت لمالخرجات الع

تحفيز  إلى باإلضافةالمناسبات الدينية، و الوطنية األعياد إحياء اللالدينية من خو

ت في لتمث والتي الجوائز تقديم خالل والمطالعة من القراءة وتشجيعو على الطفل

 . تصقال، قصض ، م لوينكتب الت

القراءة والمطالعة  الطفل علىة بالمكتبة تحفز لد برامج متكاموجو: "  الفرضية الرئيسية

 محققة الرئيسية الفرضية أن إلى نلخض الجزئية خالل تحقق الفرضياتمن  " متعددةبطرق 

القراءة والمطالعة  على متمدرس الطفل غير ة تحفزلعلى برامج متكام وم المكتبة تقوعليو 

 .ددة بطرق متع
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 :اقتراحات 

المكتبة تقوم على برامج  أن إلىجمع البيانات من مقابلة ومالحظة توصلت  أدواتوبتطبيق 

متكاملة في تحفيز الطفل على القراءة والمطالعة  بطرق متعددة رغم وجود بع  النقائض 

 :فقمت ببعطاء ببع  االقتراحات  وهي كالتالي

مية  وفضاء الطفل خاصة من طرف ضرورة االهتمام بالمكتبات العمو -

 .تطويرها من خالل االطالع على مستلزماتها المسؤولين في بالدنا و

التكنولوجيات الحديثة في فضاء الطفل نتيجة للدور الذي تلعبو  إدخالضرورة  -

 وإنهاخاصة  األجهزةفي التعامل مع هذت  أكثرفي اكتساب الطفل خبرات 

 .من الكبير أكثرتستهوي الصغير 

تنشئة  أطفالهمبدور المكتبة في تنشئة  وتوعيتهم باءاآلو األمهات اهتماماتنمية ت -

 . يمةلس

 . توفير فضاءات خاصة لتمثيل والمسرح داخل المكتبة وتوسيع فضاء الطفل -

الخاصة وذلك بتوفير مكان مخصض  االحتياجاتذوي  بأطفال االهتمامضرورة  -

ذت الفئة هر متخصصين لتعامل مع وكذلك توفي المعياريةليم يتوفر عمى الشروط 

 . غويةلية واللا العقهوتقديم ليا خدمات تتناسب وقدرت
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 خاتمـــــة

 

في المجتمع بغاية رئيسية تتمثل في  وجودهامكتبات المطالعة العمومية قد ارتبط أن      

 ذاهوغرس القيم الثقافية  المطالعةالقراءة و علىع تفعيل الحركة الثقافية في المجتمع والتشجي

في صميم ثقافة المكتبة  الداخلةوالبرامج  واالستراتيجيات اآللياتو من  مجموع خاللمن 

مفتوحة لكل فئات المجتمع ومن ضمن الشرائ   أنياوالمسطرة من قبل وزارة الثقافة باعتبار 

ذت الفئة هية احتياجات تنمتسعى المكتبة ليث ، ح طفالاألفئة  خدماتيالوافدة والمستفيدة من 

ذا القسم تقديم الكتب والقصض المصورة وكذلك التزويد ه أولوياتالحساسة من المجتمع ، 

النشاطات الثقافية  إلى ضافةباإلف الموضوعات لفي مخت لألطفالكتب المعدة خصيصا بال

القراءة في احتفال والذي كان رجان هوخير دليل م واألخرا بين الحين هوالتربوية التي تقيم

عب دورا لذا القسم يهف إذا، األساس إلنجاحوف وضع حجر لمكتبات المطالعة العمومية شر

 ةم والمعرفلى اكتساب العلويساعد ع وويوسع افق وو ينمي مداركفهما في حياة الطفل مه

 .لمطالعة حب القراءة وا وويغرس في
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 المكتبة

 

 

مركز البحث اإللكتروني 

مقاعد 01 استيعاببقدرة   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق 11 : يمثل الهيكل التنظيمي للمكتبة

األولالطابق  األرضيالطابق    الطابق الثاني 

قلعة 

بقدرة 

استيعاب 

  01 

 مقعد

قاعة 

الخدمة 

المرجعية 

بقدرة 

استيعاب 

مقعد 00  

فضاء 

المطالعة 

 واإلعارة

الخارجية 

بقدرة 

استيعاب 

01 

فضاء 

لطفل ا

بقدرة 

استيعاب 

مقعد 00  

 االحتياجاتقاعة ذوي 

 استيعابالخاصة بقدرة 

مقعد 21  

عة قا

ساتذة األ

ن والباحث

بقدرة 

استيعاب 

مقعد 00  

قاعة 

المطالعة 

الداخلية 

بقدرة 

استيعاب 

مقعد 00  

فضاء 

الشباب 

بقدرة 

استيعاب 

مقعد 21  

قاعة 

المعالجة 

 الوثائقية 



 المالحق  
 

102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فضاء الطفل:  10ملحق   
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خير جليس في االنام " لطفل تحت شعار مطويات خاصة بفضاء ا: 10ملحق

"كتاب   
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خاص لألطفال 0102برنامج رمضان : 10ملحق    
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مسابقات شهر رمضان طبعتها الثالثة:  10ملحق   
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"افضل تلوين " تلوين األطفال من مسابقة :  10ملحق   
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 "افضل تلخيص قصة "تلخيص قصة من  ساعة : 12ملحق 
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 "اتعرف على المصطفى" مسابقة دينية تحت اسم : 10ملحق 
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 "حوحو المشاغب " احتفال باليوم العالمي لطفولة عرض : 10ملحق
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من خالل عرض شريط  0001احياء ذكرى مجازر الثامن من ماي :  01ملحق 

 وثائفي
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"جنة العارف" سياحية تثقيفية الى  رحلة : 00ملحق رقم   
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ورشة الحكواتي:  00ملحق   
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ورشة رسم:  00ملحق   
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ورشة اشغال اليدوية:  00ملحق   
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برنامج قافلة الكتاب خالل شهر رمضان ببلدية عين بودينار:  00ملحق   



 

 

 صـالملخ

بررررين رواد  مررررن أهميررررة وأكثرهرررراشرررررائ  المجتمررررع عامررررة ،  أهررررميعتبررررر الطفررررل مررررن       

كبيررررة وذلرررك مرررن  أهميرررةذا النررروع مرررن المكتبرررات هرررا هرررالتررري يرررولي ل العموميرررة  المكتبرررات

" ذا اخترنرررا هرررذا الموضررروع الموسررروم بررر  هرررلهرررا مرررن خررردمات متميرررزة ، ل وخرررالل مرررا تقدمررر

 وقررروف علررررىلل" آليرررات تطرررروير القرررراءة والمطالعررررة لررردى األطفررررال بالمكتبرررات العموميررررة 

يررررا وعلررررى ار  الميرررردان بمكتبررررات المطالعررررة العموميررررة لعوالطرررررق المتبعررررة فاآلليررررات 

 .والمطالعة  ر على القراءة األطفاللتشجيع بوالية مستغانم 

التعررررف علرررى دور المكتبرررات العامرررة فررري تحفيرررز الطفرررل علرررى  إلرررىهررردفت الدراسرررة      

والبررررررامج التررررري تقررررردمها تلرررررك المكتبرررررات  األنشرررررطةمرررررن خرررررالل  والمطالعرررررة  القرررررراءة

لترررري تواجههررررا وبالتررررالي مسرررراهمتها فرررري تنميررررة ثقافررررة الطفررررل مررررن خررررالل والمعوقررررات ا

 .المجموعات الخاصة بها

برررأدوات  االسرررتعانةوقرررد اسرررتخدمنا فررري هرررذا البحرررث المرررنهج الوصرررفي التحليلررري مرررع      

نا مررررن لمررررع المرررروظفين ، وتوصرررر أجريررررتالمقابلررررة الترررري المالحظررررة  و جمررررع المعلومررررات 

العموميرررة  للمطالعرررةالمكتبرررة الرئيسرررية  إنا هرررة مفادنتيجرررة عامررر إلرررىذت الدراسرررة هرررخرررالل 

ة تحفرررز الطفرررل  علرررى القرررراءة وبطررررق متعرررددة لرررتقررروم علرررى بررررامج متكاممسرررتغانم  لواليرررة

 .ذت البرامجهرغم وجود بع  النقائض في 

 

 

 

 :الكلمات المفتاحية 

 .الطفل فضاءالطفل ، المكتبات العمومية ، 

 

 


