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 [أ]
 

مازالت المقروئية في العالم ككل والجزائر باألخص من أىم القضايا التي يثار حوليا النقاش 

والتي تشغل بال الكثير من المتابعين والميتمين فمجرد مقارنة بسيطة بين ما يقرأه فرد عربي 

أنو ال مجال لممقارنة فالعربي يكتفي بصفحات معدودات يقرأىا وال يكاد وآخر غربي نجد 

يفعل طول الحول بأكممو والغربي ينيال عمى مئات الكتب بالمطالعة والتدقيق فال يبقى منيا 

 حرف.

البعض يشار الى أن ىناك أزمة كتاب آخرون قالوا بأنيا أزمة مقروئية والبعض أشار الى  -

مجتمع أصبح ينظر بازدراء الى كل من يقرأ وتقرأ وكل من يحمل كتاب أن المشكل ىو ثقافة 

فاحتدم الجدال ودخل النشر االلكتروني حمبة الزال وفتح اآلفاق من جديد واستبشر الكثيرون 

بو لعمو ينعش الساحة خاصة وأصبحت في المتناول الجميع، فمنذ زمن بعيد كان الكتاب 

ة واالطالع والتدقيق وقد كان وقتيا صعب المنال الورقي ىو الوسيمة الوحيدة لممطالع

ومحفوظ وكان الكتاب يوميا ىو الصانع الوحيد لألدباء والمثقفين وذوي االطالع من حالفي 

الحظ ووجد بجانبو ترسانة من الكتب خاصة في المراحل العمرية األولى، فقد وضع الخطوة 

من غير ذلك من المعادلة شيئا؟  األولى في متناول الجميع ولكن عندما توفر الكتاب ىل

 وىل أضافت النشر االلكتروني شيئا لمساحة الثقافية وىل رفع من نسبة المقروئية؟

أما االحصائيات فإنيا تشير الى نسبة المقروئية في قرن متواصل المقروئية في مختمف  -

الثقافية ولم المجتمعات ىي مقياس وتارمومتر يؤشر الى الحالة الصحية لممجتمع من الناحية 
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ب] ] 
 

تنجح مختمف السياسات والبرامج في اعادة التوازن لمميزان الثقافي وتوفر اليياكل والوسائل ما 

 زال يحتاج الى حمالت التوجيو لتشجيع القراءة ورفع نسبة المقروئية من مختمف الفئات. 

واكتساب تعتبر الطفولة من أىم المراحل البناء الفكري وأفضل المراحل العمومية لمتعميم 

الميارات العممية كانت أم معرفية والنفسية المختمفة وتعد مكتبة الطفل من أىم المؤسسات 

التي تعمل عمى تكوين الطفل وصقل مواىبو وتنمية قدراتو التي تناسب حاجاتو ورغباتو 

 القرائية ومن خالل األنشطة والخدمات المتنوعة.

ىي وسيمة لموعي والتمقي ومن ىذا المنطمق  وتعد القراءة رافدا ميما لمرقي والتحضير، بل

تحتاج الى  معرفة أىميتو ويعتبر انشاء مكتبات لألطفال اعترافات من الدولة بيم كأفراد في 

مجتمع ليم كامل الحقوق فثقافة المطالعة قيمة معرفية وانسانية تشيد تراجعا مؤلما في نسبة 

يعاني المجتمع العربي من قمة الوعي  القراءة بين الكبار عامة والصغار بشكل خمص ويبقى

 والتثقف ألىمية القراءة والمطالعة حيث يشير الكثير من الباحثين وعمماء االجتماع.

بل تكاد تكون ثقافة المطالعة معدومة، ويشير آخر االحصائيات الى معدل قراءة الطفل  -

 العربي لمكتاب غير المدرس.

دة لمترقية والعمم والمعرفة والثقافة فتعرف الساحة حيث أوضحت دراسة مبادرة عن األمم المتح

الثقافية والكتاب عمى وجو الخصوص حيث شيدت المقروئية نسبة محترمة في مرحمة 

السبعينات التي عرفت في األوساط الثقافية بعثر القراءة الذىبية وىذا راجع الى الدعم 
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ت] ] 
 

ت معدالت القراءة في التأخر بدأ 08الرسمي المباشر لمكتاب من جية ثانية لكن مع بداية 

خاصة مع انحصار مردود الجزائري في السنة دقيقتين وىذا يبمغ نصيب الفرد الجزائري من 

 الكتاب في السنة نصف كتاب.
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 اإلشكانية:

ثْبءا ٍِ أثْٞخ اىَغزَغ ٗأػَذرٔ  عبعٞب ٗأاىطفو فٜ اىَنزجخ اىؼٍَ٘ٞخ سمْب  قشٗئٞخرشنو ٍ

أٗعذٕب ىزقً٘ ثزشثٞخ أثْبئٌٖ ٗرْشئزٌٖ, فٖٜ ا١داح ٗا١ىخ ٗاىَنبُ اىزٛ ث٘اعطزٔ ٍِ ؽٞبح 

ثؼٞذح ْٝزقو اىفشد ٍِ ؽٞبح اىزَشمض ؽ٘ه اىغَبػخ فبىَقشٗئٞخ رشرجؾ ثفؼو اىقشاءح ثشغجخ 

ػِ االسغبً ٗاالعجبس ٕٜٗ ؽبىخ ٗفؼو اىزٜ رْفز ا١ٕذاف اىزٜ ٝشٝذٕب ٗٝشعَٖب اىَغزَغ 

ٗفقب ىخطؾ ٍْٗبٕظ ٍؾذدح ٗػَيٞبد رفبػو ّٗشبؽبد ٍجشٍغخ داخو فظ٘ه اىذساعخ 

 ٗخبسط اىَغز٘ٝبد اىفْٞخ ٗاىذساعٞخ, ٗاىضقبفٞخ, ٗاالعزَبػٞخ.

خ فٖٞب ٍِ خاله ٍْبٕغٔ اىذساعٜ رأرٜ فؼال ػَب ٝزيقبٓ اىطفو ٍِ ٍؼبسف ػيَٞخ ٗأدثٞ

اىنزت اىخبطخ ثبىطفو ٗاىقظض ػيٚ اخزالف أّ٘اػٖب ٗاىَغالد ٗغٞش رىل ىزَْٞخ 

اىقشاءح ػْذ اىزالٍٞز ٗرغبػذ فٜ امزغبة اىَؼيٍ٘بد ٗاىؾنَخ ٗاىخجشح ٗرضٝذ ٍِ صشٗح 

طفو اىيغ٘ٝخ ٍٗؼبسف اىطفو. ٍِ خاله اىَنزجخ اىؼٍَ٘ٞخ ٍٗب رؼَٔ ٍِ ٗعبئو رؼِٞ اى

ػيٚ اىقشاءح اىزٜ رغبػذٓ فٜ صٝبدح اىضشٗح اىقشائٞخ ىيزالٍٞز "اىطفو" ٗأُ ػذً ر٘افش ٍضو 

ٕزٓ اىنزت ٗثبىششٗؽ اىَطي٘ثخ اىزٜ رغزة اّزجبٓ اىطفو ٝغؼو ٍِ ػَيٞخ اىقشاءح ٗرَْٞزٖب 

ػيٚ ر٘افش اىنزت فقؾ ثو الثذ ٍِ ر٘افش  ا١ٍش اٍشا ٝنبد ٝنُ٘ ٍغزؾٞال. ٗال ٝقزظش

 اىخبطخ ثب١ؽفبه اىزٜ رغٖو ػَيٞخ اىؾظ٘ه ػيٚ ٕزٓ اىْ٘ػٞخ ٍِ اىنزت".اىَنزجبد 

هم مقسوئية انطفم في انمكتبة انعمىمية دوز في تعزيز ٍِ ْٕب ّطشػ االشنبه اىزبىٜ: 

 انمطانعة عند انتالمير من مسحهة انتعهيم األساسي؟ 

اىَنزجبد  ٕزا ٕ٘ اىزغبؤه ا١عبعٜ اىزٛ ؽَو ٕزا اىجؾش ػْ٘أّ ار ى٘ؽع أُ ٕزٓ

اُ ٗعذد فٖٜ ٍ٘ع٘دح ثز٘اػغ, ٗارا مبّذ فال ٝشق ٍْٖب اال اىقيٞو ٕٗزا ٝؼ٘د اىٚ دٗس 

أٍِٞ اىَنزجخ ٍٗؼيٌ اىيغخ ٗاىَششذ االعزَبػٜ, ٗعَٞؼٌٖ ٝقغ ػيٚ ػبرقٌٖ رشغٞغ اىزالٍٞز 

ػيٚ اىقشاءح, ٍٗؾبٗسرٔ ثَب ٝقشأ ٍِ مزت ٗقظض ٗأؽٞبّب ػٞق اىؾغٌ اىغشفخ ال رغَؼ 

 ىيطفو.
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 داف اندزاسة:أه

ٕذفذ اىذساعخ اىٚ ٍؼشفخ ؽغٌ دٗس اىَقشٗئٞخ فٜ رؼضٝض ظبٕشح اىَطبىؼخ فٜ اىَنزجخ 

 اىؼٍَ٘ٞخ ٗثؼغ اىؼ٘اٍو اىَشرجطخ ثٖب ٗر٘عض إٔذاف اىذساعخ ػيٚ اىْؾ٘ اٟرٜ:

 رؼشف ؽغٌ ظبٕشح اىَطبىؼخ ىَقشٗئٞخ اىطفو ٗصٝبدح اىَنزجخ ثِٞ ا١ؽفبه.

ا١عشح اىَزؼيقخ ثؼَو ا١ثِ٘ٝ ٗرؼيََٖٞب ٗظبٕشح رؼشف ؽجٞؼخ اىؼالقخ ثِٞ ظشٗف 

 اىَطبىؼخ فٜ اىَنزجخ اىؼٍَ٘ٞخ.

ه اىَنزجبد اىؼٍَ٘ٞخ رؼشف ؽجٞؼخ اىؼالقخ ثِٞ ٍقشٗئٞخ اىطفو ٗظبٕشح اىَطبىؼخ ٍِ خال

ثبى٘ع٘د فٜ ٕزٓ اىَنزجخ ىٞخزبس مزبثٔ أٗ قظزٔ ٗثؼغ اىَذاسط ال ٝ٘عذ فٖٞب ثِٞ ا١ؽفبه 

 فٖٞب ٍنزجخ رزغغ ىيَطبىؼخ فٖو ٝأرٜ اىزالٍٞز ئىٖٞب؟ ٍنزجخ ٗثؼؼٖب ئُ ٗعذ

 أهمية انبحث: -ب

ا١ؽفبه ٌٕ ػَبد اىَغزقجو ٗثبىقذس اىزٛ ٖٝزٌ اىَغزَغ ثأؽفبىٔ ثقذس ٍب ٝز٘قغ ىٖزا اىَغزَغ 

 فٜ اىَغزقجو. االصدٕبس

 ٗػيٚ اىشغٌ ٍَب ٗفشرٔ ٗعبئو االرظبه فٜ ػظش اىزقْٞبد اىؾذٝضخ ئال أُ ىيَنزجخ ٗع٘دا -

فبىَنزجخ رضٗد اىطفو ‘ ثو ٍبصاىذ رؼذ ٍِ اى٘عبئو ٗا١عٖضح ٗأثقبٕب أصش‘ خبطب

ثبىَؼيٍ٘بد ٗاىخجشاد ٗاىَٖبساد ٗاالرغبٕبد اىالصٍخ ىٔ مَب أُ االعزخذاً اىغٞذ ىنو 

ا١ّ٘اع ا١خشٙ ٍِ اىَنزجبد اَّب ٝز٘قف ػيٚ أقو ٍنزجخ ٝقبثيٖب اىفشد فٜ ؽٞبرٔ ٕٜٗ 

اىذٗىخ ػْبٝزٖب ثَنزجبد ا١ؽفبه ثو رؼذ رىل ٍِ اىَٖبً اىقٍ٘ٞخ  ٍنزجخ ا١ؽفبه ٗىٖزا ر٘ىٜ

 اىغذٝشح ثبالػزجبس.

 



 اإلطــــاز انمنـهـجـــي

6 

 

مَب أُ اىَنزجبد فٜ اى٘قذ اىشإِ أخزد رط٘س ّفغٖب فيٌ رؼذ ٍغشد ٍنبُ  -

اىَؼيٍ٘بد ٗاٍنبّبد اىفٖشعخ ٗاىجؾش ٗاىؾ٘اعٞت  ْٞخَّب أطجؾذ ثزقئالؽز٘اء اىنزت 

 اىجبؽش اىَخزيفخ. ٗاى٘صبئق ٗرىل مئ مٜ ريجٜ ؽبعبد

رقذً اىخذٍبد اىَنزجٞخ ى٢ؽفبه ٍِ خاله ّ٘ػِٞ سئٞغِٞٞ ٍِ اّ٘اع اىَنزجبد  -

ٗرغٌٖ فٜ ٍشؽيخ اىزؼيٌٞ ا١عبعٜ ثذٗس مجٞش فٜ ‘ َٕب اىَنزجخ اىؼبٍخ ٗاىَنزجبد اىَذسعٞخ

رٖٞئخ اىظشٗف اىَالئَخ ّٗشبؽٔ فٜ اىقشاءح ٗٝالؽع أُ اىَنزجبد اىؼٍَ٘ٞخ ال ٝأخز دٗسٕب 

بطخ فٜ ٍشؽيخ اىزؼيٌٞ ا١عبعٜ فَِ عٖخ ٝالؽع ّقض فٜ اىنزت ػيٚ اخزالف أّ٘اػٖب خ

ٍِٗ عٖخ صبّٞخ ػؼف اعزؼبسح اىزالٍٞز ٍْٖب ٗسثَب ٝؼ٘د ٕزا ا١ٍش اىٚ قيخ اىزشغٞغ ػيٚ 

ٍْٖٗب ٍب  ,اىقشاءح اٗ االعزؼبسح ٗٝؼ٘د رىل اىٚ أعجبة مضٞشح ٍْٖب ٍب ٝزؼيق ثبىزيَٞز ّفغٔ

 رٔ ٗرشغٞغ ٗاىذٝٔ ٍْٖٗب ٍب ٝزؼيق ثظشٗف اىَنزجخ ّفغٖب.ٝزؼيق ثظشٗف أعش

ٗمضٞش ٍِ االؽفبه ال ٝؼشف اىَنزجخ ٗال ٝؼشف اىنزت اىزٜ رؼَٖب ٗدٗس ا١عشح فٜ ػَيٞخ 

ٗمضٞش ٍِ ا١عش ال رغأه اثْٖب ػِ اىَنزجخ ‘ اىقشاءح ٗاىشع٘ع اىٚ اىَنزجخ دٗس ٌٍٖ

رٌ اىقٞبً ثٖزٓ اىذساعخ ّظشا اىٚ إَٔٞخ اىَطبىؼخ اىؼٍَ٘ٞخ أٗ رشغؼٔ ػيٚ االعزؼبسح ىزىل 

اىَ٘ػ٘ع اىَطشٗػ ٗىزؼشف ٗاقغ اىَنزجبد ٗاىذٗس اىزٛ رقً٘ ثٔ ىز٘فش اىزالٍٞز 

 ثَؼيٍ٘بد عذٝذح ٗىزْغٜ ٍٖبسارٌٖ اىقشائٞخ.

 اندزاسات انسابقة:

 اندزاسات انمحهية:

 20ٞخ اىؼذدٍغيخ عبٍؼخ دٍشق ى٠داة ٗاىؼيً٘ االّغبّ 2002دساعخ أؽَذ ػجذ هللا ػيٜ  -

دساعخ ٍٞذاّٞخ ىيَنزجبد اىَذسعٞخ فٜ ‘ اى٘اقغ ٗاىطَ٘ػ -ثؼْ٘اُ اىَنزجخ اىَذسعٞخ

 اىَشؽيزِٞ االػذادٝخ ٗاىضبّ٘ٝخ فٜ اىغَٖ٘سٝخ اىؼشثٞخ اىغ٘سٝخ.

رْبٗىذ رْبٗىذ ٍشنيخ اىذساعخ اىَنزجخ اىَذسعٞخ فٜ اىَشؽيزِٞ االػذادٝخ ٗاىضبّ٘ٝخ  -

ٕ٘ سطذ ٗاقغ ٍقشٗئٞخ اىطفو فٜ اىَنزجخ فٜ ٍشؽيخ  ٗسمضد ػيٚ أُ اىَنزجخ اىَذسعٞخ
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ٗٗػغ ّ٘اظٌ ػبثطخ ىزفؼٞو اىَنزجخ ‘ االػذادٝخ ٗاىضبّ٘ٝخ اىؼبٍخ ٗاقزشاػ أعبىٞت ّبعؾخ

 اىؼٍَ٘ٞخ ىالسرقبء ثٖب ّؾ٘ ٗاقغ أفؼو.

ٗٝؾذد اىَغزَغ ا١طيٜ ىيذساعخ ثَذاسط ‘ اعزخذٍذ اىذساعخ اىَْٖظ اى٘طفٜ اىزؾيٞيٜ -

 –فٜ اىَشؽيزِٞ االػذادٝخ ٗاىضبّ٘ٝخ ٍِ ٍذٝشِٝ ٍٗذسعِٞ ىَ٘اد اىيغخ اىؼشثٞخ  اىزؼيٌٞ اىؼبً

ٗؽالة ٗاقظذ اىجبؽش االعزجبّخ  -اىفٞضٝبء ٗاىنَٞٞبء –اىؼيً٘ اىطجٞؼٞخ  -اىغغشافٞب -اىزبسٝخ

 أداح ىيذساعخ ٗخيظذ اىذساعخ اىٚ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىْزبئظ ٍْٖب:

جخ ٍؾققخ ىيششٗؽ ٍِ ٍضو اىَ٘قغ اىَْبعت ال رز٘افش فٜ مضٞش ٍِ اىَذاسط قبػبد ٍنز -

 ٗاىششٗؽ اىظؾٞخ اىغٞذح ٍِ اػبءح ٗرٖ٘ٝخ. ,ٗاىَغبؽخ اىَْبعجخ

رفزقش اىٚ  ال ر٘عذ قبػخ ٍطبىؼخ فٜ ٍؼظٌ اىَذاسط ٗاُ ٗعذد ىذٙ ػْذ اىقيٞو ٍْٖب فٖٜ -

 ٍغزيضٍبرٖب اىشئٞغٞخ.

 اندزاسات انعسبية:

ٍشنالد اىقشاءح ٍِ اىطف٘ىخ ‘ ْ٘اُثؼ‘ ػَبُ‘  2002‘ دساعخ سٝبع ثذسٛ ٍظطفٚ -

 اىٚ اىَشإقخ.

ٗثِٞ خظ٘طٞخ ‘ رْبٗىذ اىجبؽش فٜ دساعزٔ إَٔٞخ اىخذٍخ اىَنزجٞخ فٜ اىَغزَغ اىؾذٝش -

ٍشؽيخ اىزشثٞخ ا١عبعٞخ فٜ رؾَيٖب أمجش اىَغإٗىٞبد فٜ اػذاد اىطبىت ٗرْشئزٔ رْشئخ 

 اىؼ٘اٍو اىزٜ أدد اىٚ االٕزَبً اىَزضاٝذ ثبىَنزجبد اىؼٍَ٘ٞخ ٍْٖٗب:ٗثِٞ دساعخ ‘ اعزَبػٞخ

 ا١خز ثبىْظشٝبد اىزشث٘ٝخ اىؾذٝضخ اىزٜ رقشس ر٘افش اىشغجخ فٜ االعزطالع ىذٙ مو ريَٞز. -

اىطشائق اىؾذٝضخ فٜ رْظٌٞ اىَْٖظ ٗؽشائق اىزذسٝظ اىؾذٝضخ اىزٜ عبػذد ػيٚ صٝبدح  -

 االٕزَبً ثبىَنزجبد اىؼٍَ٘ٞخ.



 اإلطــــاز انمنـهـجـــي

8 

 

ٗفٜ ‘ ثِٞ اىجبؽش اىزشث٘ٝخ ىيَنزجخ ٗاى٘ظبئف ا١عبعٞخ ىٖب ٗدٗسٕب اىضقبفٜ ٗاىزشث٘ٛ -

 ّٖبٝخ اىذساعخ قذً اىجبؽش اىطَ٘ؽبد اىٚ ٍغزقجو اىَنزجبد ٍْٖب.

صٝبدح االٕزَبً ثبالٝشاداد اىؼبٍخ ىيَنزجبد اىؼٍَ٘ٞخ. ٗرىل ث٘ػغ ا١عظ اىؼبٍخ ىيزضٗٝذ  -

اىَؼَ٘ه ثٖب فٜ ٕزا اىخظ٘ص ٗرضٗٝذٕب ثب١صبس اىَْبعت رشاػٜ فٖٞب اىَؼبٝٞش ٗاىؾقبئق 

 ميٖب ٍِ عَؼٞخ ٗثظشٝخ.‘ ٍٗنْزٖب ثبىؾبع٘ة ٗثب١عٖضح اىزنْ٘ى٘عٞخ اىَزط٘سح

اىؼَو ػيٚ اٝغبد فٖبسط فٜ اىَنزجبد رفٞذ اىَؼيَِٞ ٗاىزالٍٞز ٗرغٖو ىٌٖ ػَيٞخ اىجؾش  -

 ػِ ٍظبدس اىَؼيٍ٘بد.

زؼيَٞٞخ ثزذسٝت اىزالٍٞز ٗرشغٞؼٌٖ ٗرغ٘ٝقٌٖ اىٚ اعزخذاً إزَبً اىقبئَِٞ ػيٚ اىؼَيٞخ اى -

 اىَنزجخ اىؼٍَ٘ٞخ.

االٕزَبً ثبىْشبؽبد اىضقبفٞخ ٗاالعزَبػٞخ ٍِ خاله اىَ٘اد اىَؼشٗػخ ثبىَنزجخ اىؼٍَ٘ٞخ  -

ٗرىل ىغشط اىقٌٞ ٗاىؼبداد اىخبطخ ثبىَغزَغ ٍِ ‘ ٗاىَظََخ خظٞظب ىزالٍٞز مو ٍشؽيخ

 بػٜ.ا١ٍبّخ ٗاىزؼبُٗ االعزَ

 تساؤالت اندزاسة:

 ٍب ٍغز٘ٙ ٍقشٗئٞخ اىطفو اىغضائشٛ؟ -

 ٕ٘ ٗاقغ اىَقشٗئٞخ فٜ اىَنزجخ اىؼٍَ٘ٞخ؟ب ٍ -

 ٕو ْٕبك ثشاٍظ طََذ فٜ اىَنزجخ اىؼٍَ٘ٞخ ٍِ أعو رط٘ٝش اىقشاءح ىذٙ اىطفو؟ -

 فسضيات اندزاسة: -

 ٟرٞخ:فٜ ػ٘ء ٍشنيخ ا١عبعٞخ ىيجؾش رؾبٗه اىذساعخ االعبثخ ػِ اىزغبؤالد ا
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ٗع٘د اىَنزجبد اىشئٞغٞخ ىيَطبىؼخ اىؼٍَ٘ٞخ ٝإدٛ ئقجبه ا١ؽفبه ػيٚ اىَنزجخ ٗثزبىٜ  -1

 رؾقٞق فٜ سفغ ّغجخ اىَقشٗئٞخ ىذٛ اىطفو .

 أُ ىيطفو دٗس ٕبً فٜ رفؼٞو ٗرؼضٝض اىَطبىؼخ فٜ اىَنزجبد اىؼٍَ٘ٞخ. -2

 ؼٍَ٘ٞخ ػيٚ ثشاٍظ رطجٞق اىقشاءح.ئػزَبد اىَنزجبد اى -3

 اختياز انمىضىع: أسباب -

 ْٕبك عَيخ ٍِ ا١عجبة عؼيزْب ّخزبس ٕزا اىَ٘ػ٘ع اىَزَضيخ فٜ: أسباب ذاتية: -

 ٍؼشفخ اىَ٘اػٞغ اىزٜ َٝٞو اىٖٞب اىطفو. -

 ٝغ اىضقبفٞخ اىزٜ ر٘عذ ثبىغضائش.رشدد ا١ؽفبه ػيٚ اىَنزجبد اىؼٍَ٘ٞخ عؼيْب ّٖزٌ ثبىَشبس -

 أسباب مىضىعية: -

 ئخ ا١ؽفبه.دٗس اىَقشٗئٞخ ػْذ ف -

خذٍخ اىَنزجخ اىؼٍَ٘ٞخ ىفئبد ٍخزيفخ ىيَغزَغ مّٖ٘ب أؽذ إٌٔ اىفؼبءاد اىؼٍَ٘ٞخ  -

 اىَ٘عٖخ ىيجبؽضِٞ.

 ضبط انمصطهحات: -

مَظطيؼ ؽذٝش اىزضاً ػبدح ٍؼْٞخ رشرجؾ ثفؼو اىقشاءح ثشغجخ ثؼٞذح ػِ  انمقسوئية: -

االّغبُ اىزٛ ٝشٝذ االؽالع  ؽبىخ ثؾنٌ أّٖب فطشٝخ فٜ‘ االسغبً ٗاالعجبس ٕٜٗ ؽبىخ ٗفؼو

أٍب ؽبىخ اىفؼو فبُ ٕزا ا١خٞش ال ٝزٌ اال ثَؼشفخ ؽقٞقخ ٍب ‘ ػيٚ مو ا١شٞبء اىَغٖ٘ىخ ىذٝٔ

ٝقشأ فٜ ٍغبه اىنزبثخ ثغغ اىْظش ػِ ٍؼَّ٘ٔ ٕٜٗ ؽبىخ رغزؾت ػيٚ عَٞغ اىفئبد 

 االعزَبػٞخ رجذأ رذسٝغٞب ٍِ اىظغش اىٚ اىنجش.
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مَب ٝشٞش ‘ ٘ اّغبُ ؽذٝش اى٘الدح ع٘اء مبُ رمشا أٗ أّضٚاىطفو ٕ انطفىنة "انطفم": -

اىٚ اىطف٘ىخ ػيٚ أّٖب اى٘قذ اىزٛ ٝنُ٘ فٞٔ اىفشد ؽفال ٗٝؼٞش ؽف٘ىخ عؼٞذح قبٍ٘ط 

 .OXFORDأمغف٘سد 

ٕٜ اىَنزجخ اىزٜ رؼزَذ ػيٚ اىزَ٘ٝو اىؼبً ٍِ أعو االعزخذاً اىؼبً  انمكتبة انعمىمية: -

جخ ػيٚ ثبالعزخذاً ىيَ٘اد فٜ أشنبىٖب اىَطج٘ػخ ٗاىغَؼٞخ ٗاىَْفؼخ اىؼبٍخ, ٗرؼَو اىَنز

 اىجظشٝخ ٗاالىنزشّٗٞخ ٍِ أعو عَغ ٗؽفع ٗرْظٌٞ ٗاعزشعبع ٗثش ٗر٘طٞو اىَؼيٍ٘بد.

 تحديد منهج اندزاسة: -

اػزَذّب فٜ ٕزٓ اىذساعخ ػيٚ اىَْٖظ اى٘طفٜ ىذساعخ اىَ٘ػ٘ع, ؽٞش ٗطفْب 

ح اىطفو ٗرنِ٘ٝ شخظٞزٔ ٍغ اىخذٍخ اىَنزجٞخ إَٔٞخ اىقشاءح ٗاىَقشٗئٞخ ٗدٗسٕب فٜ ؽٞب

ىيظغبس اىقشاء ٍغ ٍؾبٗىخ رغيٞؾ اىؼ٘ء ػيٚ أعجبة رذّٜ ٍغز٘ٝبد اىقشاءح اىطفيٞخ 

 َبرط ٍِ فؼبءاد اىق٘اػذ اىَزبؽخ.ٗثؼغ اىْ

 حدود اندزاسة وأدواتها: -

ىٌ رشرجؾ ٕزٓ اىذساعخ ثضٍِ أٗ ٍنبُ ٍؼِٞ مّٖ٘ب رزْبٗه ٍشنيخ قبئَخ ٍْز عْ٘اد 

ال صاىذ ٍغزَشح ٕٜٗ ٍشنيخ رؼقت ٍقشٗئٞخ اىطفو فٜ اىَغزَغ اىغضائشٛ ػبٍخ ٗاىطفو ٗ

 اىغضائشٛ خبطخ ٍغ ٍؾبٗىخ ٗطفٖب ٗرؾيٞيٖب ٗقذ رٌ االػزَبد ا١دٗاد اىزبىٞخ:

ٍشاعؼخ االّزبط اىفنشٛ ٗا١دثٞبد اىَْش٘سح ؽ٘ه ٗاقغ ٍقشٗئٞخ اىطفو اىغضائشٛ  -

 ىي٘ط٘ه ١عجبة رذّٖٞب ٗغٞبثٖب.

ىَزبؽخ ىيطفو ٝبساد ػذٝذح ىيَ٘اقغ, ثؼذح اىَنزجبد اىؼٍَ٘ٞخ اىزؼيَٞٞخ ٗاالىنزشّٗٞخ اص -

 ىي٘ق٘ف ػيٚ ٗاقؼٖب.

 اجساءات اندزاسة انميدانية: -
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 االطاز انزماني وانمكاني:

ىقذ رَذ اىذساعخ اىَٞذاّٞخ فٜ ٍنزجخ ا١ؽفبه ثَغزغبٌّ, ٗرَذ ػَيٞخ ر٘صٝغ 

" ٕٗزٓ اىفزشح عبػذرْب 2012ٍبسط 21 -20ىضالصبء "االعزجٞبّبد خاله ٍٜٝ٘ االصِْٞ ٗا

أمضش ػيٚ عَغ اىَؼطٞبد ٗرىل ١ّٖب رز٘افق ٍغ اىؼطيخ اىشثٞؼٞخ ثؾٞش ٝنُ٘ ٍؼظٌ 

 ا١ؽفبه ثبىَنزجخ خبطخ ًٝ٘ اىضالصبء ١ُ اىَنزجخ رقً٘ ثؼذح ّشبؽبد ٍضو ٗسشخ اىقشاءح.

 انمجال انبشسي: -

شا ١َٕٞخ ٕزٓ اىَشؽيخ اىؼَشٝخ ٕٜٗ اخزٞش رالٍٞز اىظفِٞ اىشاثغ ٗاىخبٍظ ّظ

ٍشؽيخ اىقشاءح ػْذ اىطفو ٍشؽيخ اىطف٘ىخ اىَزأخشح فنو ٍشؽيخ ٍِ ٍشاؽو اىطف٘ىخ 

قبٍ٘عٖب اىيغ٘ٛ اىخبص, ؽٞش رغبػذٌٕ ػيٚ رَْٞخ قذسارٌٖ اىؼقيٞخ اىٚ عبّت اَّبء 

فَٖٖب, صشٗرٌٖ اىيغ٘ٝخ, ٗفٜ ٍشؽيخ اىطف٘ىخ اىَزأخشح رضداد اىَفشداد اىيغ٘ٝخ ٗٝضداد 

 ٞز اىخجشاد اىيغ٘ٝخ ٗٝظٖش اىفٌٖ.ٗٝضٝذ ارقبُ اىزالٍ

مَب ٝغزطٞغ ؽفو ٕزٓ اىَشؽيخ " اىزَٞٞض ثِٞ اىَزشادفبد ٗٝنشف ػِ ا١ػذاد مَب َٝٞض  -

 ا١عَبء اىذاىخ ػيٚ أػالً أٗ أشٞبء ٗا١فؼبه اىذاىخ ػيٚ اىؾشمخ ٕٗ٘ ٝقشأ ىٞفٌٖ.

 عينة اندزاسة: -

ٍِ  2 -8ا١ؽفبه ٗقذ اخزشّب اىؼْٞخ ٍب ثِٞ اىغِ  رَذ اىذساعخ ػيٚ قشاء ٍنزجخ

% ٍِ 80ؽفو فقَْب ثأخز ّغجخ  20ٍشؽيخ اىزؼيٌٞ ا١عبعٜ ثؾٞش مبُ ػذدٌٕ ؽ٘اىٜ 

اعزَبسح فقَْب ثز٘صٝؼٖب ػيٚ ا١ؽفبه  00ؽفو فزؾظيْب ػيٚ  20ٍغغو أٛ ؽ٘اىٜ  300

 ىزٜ رَذ ؽ٘ىٖب اىذساعخ ٗاىزؾيٞو.ٗا

 صعىبات انبحث:

 غ فٜ اىَ٘ػ٘ع.ّذسح اىَشاع -
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 ّقض اىَبدح اىؼيَٞخ فٜ ٍ٘ػ٘ع اىذساعخ ٍِ مزت ٗدٗسٝبد. -

 ػٞق اى٘قذ ٍِ أعو اىجؾش ٗاىزؼَق فٜ اىَ٘ػ٘ع. -

 قيخ اىَخزظِٞ فٜ ٕزا اىَغبه فٜ ٍذٝشٝخ اىخذٍبد اىغبٍؼٞخ ىإلعبثخ ػيٚ اىزغبؤالد. -

 



 والطـفـولــــــــة ماهــيــة المقـروئيــــة :ل األولـــــالفص

[15] 

 

 تمييد:

ان أولى المحاوالت التي سجمت لفحص ما نطمق عميو المقروئية ىي محاولة المعممين 

الدينيين بيدف تسييل تعميم الكتب المقدسة، وكان اىتماميم منصبا عمى دراسة الكممة 

نجد تراثا  فإنناوالفكرة بغية تعرف الكممات المألوفة والشائعة أما في التراث العربي 

لكتابة والكتاب، وبدأ ىذا التراث بالظيور منذ أواخر القرن األول ضخما يدور حول ا

اليجري وأوائل الثاني اليجري ومنذ ذلك التاريخ تجمعت األفكار واستنبط عمم البالغة 

 وربما كانت القاعدة البالغية لكل مقام مقال جامعة لجوانب عديدة من المقروئية.
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 ماىية المقروئية: المبحث األول:

 تعريف المقروئية: مطمب األول:ال

المقروئية كمصطمح حديث تعني التزام عادة معينة ترتبط بفعل القراءة برغبة 

بعيدة عن االرغام واالجبار وىي حالة وفعل بحكم أنيا فطرية في االنسان الذي يريد 

االطالع عمى كل األشياء المجيولة لديو، أما حالة الفعل فان ىذا األخير ال يتم اال 

معرفة حقيقية ما يقرأ في مجال الكتابة بغض النظر عن مضمونو وىي حالة تستحب ب

 (1)عمى جميع الفئات االجتماعية تبدأ تدريجيا من الصغر الى الكبر

كذلك اىتم التمموديون بالمقروئية عندما درسوا الكممات واألفكار بيدف تمييز 

بعد ذلك بشيوع المفردات، وبدأ المعاني عند كتابتيم لمتممود. ثم اىتم رجال التربية 

االىتمام بدراسة عناصر الصعوبة في قراءة األطفال منذ مدة طويمة، اذ ظيرت اشارة 

كممة مألوفة عام  0011عندما أعد زدباكين الروسي قائمة من  0481الى ذلك عام 

. أما األلمان فقد أجروا دراسة عممية 0414ثم أحصى كينيج الكممات عام  0441

                                                           

(1)
 ’تثاخ ٔانًعهٕياخ، اَدهٛش٘ يزتٙأحًذ، يحًذ، انًعدى انًٕطٕعٙ نًظطهحاخ انًك - 

 .859ص -8811انزٚاع، دار انُشز، 
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المفردات وصمتيا بصعوبة مواد القراءة مرتبطة باقامة أساس عممي لممفردات مرتبطة ب

 (2) األساسية

 الى سببين: 0191ويرجع ظيور دراسات المقروئية حوالي عام 

زيادة عدد تالميذ المدراس االبتدائية مع وجود كتب مناسبة ليم. فقد كانوا يدرسون  -0

 ا شكل صعوبة لدييم في فيميا.الكتب المؤلفة لطالب المرحمة الثانوية، مم

نمو أدوات البحث العممي المستخدمة في حل المشكالت التربوية، ومن ىذه  -9

األدوات ظيور قائمة تكرار الكممات في المغة االنجميزية عمى يد قورندايك في كتابو 

TEACHERS WORD BOOK  1291وذلك عام. 

ألنيم يعرفونيا بحسب  لم يتفق الباحثون عمى تعريف واحد محدد لممقروئية،

ىيتممان" أن المقروئية ىي المحظة التي عندىا األداة التي استخدمت لقياميا. يرى "

ية والمغوية بعضيا مع البعض اآلخر، ومع فالعاطفية والمعر  القارئتتفاعل خمفيات 

                                                           
خزداق، يزاد، ٔنٛاو يداحض طٕاٚا، انعٕايم انًؤثزج ٘ يمزٔئٛح كتة انزٚاضٛاخ، يدهح  - (2)

، 8811دراطاخ انعهٕو االَظاَٛح، انًدهذ انظاتع، انعذد انثاَٙ، اندايعح األردَٛح ، األردٌ، 

 .871ص
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 المؤلفومع اختيار  ، (2) الموضوع واألغراض المقترحة من أجل اتمام عممية القراءة

، وتكون عند ىذه المحظة المادة والتراكيب المغوية جميعيا داخل تركيب خاص ظلأللفا

 تؤثر فييا فئتان رئيسيتان: خصائص القارئ وعناصر الموقف الفعمي والمدرك.

( ان المقروئية ىي الدرجة التي تمثل مقدار صعوبة 0111وفي حين يرى داوود) -

سط االسترجاعات الصحيحة فيم طمبة صف معين موضوعا ما وىذه الدرجة ىي متو 

 لطمبة الصف لمكممات المحذوفة من الموضوع وفق اختبار كمون.

يرى السامرائي أن مفيوم المقروئية يرتبط بمشكمة االتصال بين المادة المكتوبة أو  -

المطموبة في وضوحيا وغموضيا أو سيولتيا وصعوبتيا، وبين القارئ وتوافقو مع 

 أر المقروء، ومدى فيمو لما يق

ومن خالل التعريفات أعاله يمكن لمباحثين أن يعرفوا مفيوم المقروئية بأنيا 

درجة الصعوبة أو السيولة في فيم الطالب واستيعابو لما يقرأه وتتمثل ىذه الدرجة في 

                                                           
، دار حًار، حًاٌ، 9حًذ، أطض انمزاءج ٔفٓى انًمزٔء تٍٛ انُظزٚح ٔانتطثٛك، طحثٛة هللا، ي -(2)

 .879، ص1118األردٌ، 
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االسترجاعات الصحيحة لمكممات المحذوفة من الموضوعات المقدمة اليو وفق اختبا 

  (1) .معين وسرعتيم في قراءتيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

انظايزائٙ، ْٛفاء حًٛذ حظٍ، لٛاص انًمزٔئٛح كتة انمزاءج نهظفٕف انثالثح انعهٛا يٍ انًزحهح  - 

 .879، ص1112االتتذائٛح فٙ انعزاق، خايعح تغذاد، كهٛح انتزتٛح اتٍ رشذ، 
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 المطمب الثاني: أىمية المقروئية:

يساعد تعرف المقروئية المواد الدراسية المعممين عمى انتقاء مواد متنوعة 

الصفوف التالئم الفروق الفردية لمتالميذ وتتفق مع ميوليم وحاجاتيم وكذلك يساعد 

 المعممين في تكييف طرائق تدريسيم مع القدرات القرائية والفكرية لمتالميذ.

أنيا تكسب الطالب رصيد يرى الحويطي أن لممقروئية أىمية كبيرة تكمن في و 

معرفي وعممي يؤىمو الى فك أبعد بين الحروف، فتنتقل القراءة لديو من مجرد القراءة 

 السطحية الى القراءة العميقة الواعية.

ال تتحدد في مجال محدد أو كتاب معين بل يشمل  ةفي يرى موسى أن المقروئي

االت متعددة وأن البحث سيساعد بالضرورة عمى تحسين جوانب تربوية ميمة ذلك مج

ألنو سيعين المختصين عمى تحسين المواد التعميمية بشكل يزيد من قدرة التالميذ عمى 

استيعابيا وفيميا بشكل سريع ودقيق، وسيعزز ذلك كمو عمل المختصين بالعممية 

سبقت العراق والدول العربية فيو دول متقدمة في وقت قد التربوية والتعميمية في العراق. 

تطوير قدرة التالميذ في  اىتمت بيذه البحوث. وأحرزت نتائج طيبة وكذلك يسيم

المقروئية عمى توفير الجيد والمال والوقت الذي ييدرون في حال عدم تأكدنا بوساطة 
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وىو تحقق  عوامل وطرائق قياس معينة تحقق أىم أىداف العممية التعميمية والتربوية

 .المقروئية

 لذا يرى الباحثان بأن أىمية  المقروئية تكمن في اآلتي:

تساعد عمى بناء معايير متعمقة بمقروئية النصوص، تكون مناسبة لممتعممين في  -0

 مرحمة دراسة معينة.

تساعد المعممين عمى انتقاء مواد متنوعة في الصعوبة تالئم الفروق الفردية  -9

 مع ميوليم وحاجاتيم.لممتعممين وتتفق 

 تساعد عمى مواجية الضعف القرائي لدى المتعممين. -3

المال الذين ييدرون بسبب عدم اختيار وطرائق تعميمية  ةتوفير الوقت والجيد -8

 .مناسبة
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 المطمب الثالث: العوامل المؤثرة في المقروئية:

ئية، اذ أمكن توصمت العديد من الدراسات الو وجود عوامل عدة تؤثر في المقرو 

التوصل الى أكثر من مائتي عامل أو متغير يتعمق بالمقروئية، وصنفت ىذه العوامل 

العرض، أو  الى أربعة أصناف بحسب أىميتيا عمى النحو اآلتي: المحتوى، وطريقة

 أسموب التعبير، والشكل، وعوامل أخرى تتعمق بالتنظيم.

طالب والمادة المكتوبة في الكتاب. يرتبط مفيوم المقروئية بموضوع االتصال بين ال -

فاالتصال السميم بين المرسل والمستقبل لن يتم ما لم يفيم المستقبل الرسالة التي يبثيا 

المرسل ومعرفة مضمونيا ودالالتيا، ومقاصد المرسل العمنية والمضمرة، واتخاذ موقف 

الى خمق  محدد من الرسالة يستطيع المرسل بدوره أن يتخاطب مع المستقبل فيؤدي

 حالة من االندماج الفكري والمغوي.

ربما يمكن القول أن ىناك عدد من العوامل التي تتأثر بيا المقروئية فيناك عوامل  -

تتعمق بالطالب وأخرى تتعمق بالمادة المكتوبة، وتعد القدرة المغوية لمطالب من أىم 
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واستيعابو ويمكن توضيح العوامل التي تحدد كيفية اتصالو بالمادة التعميمية المكتوبة 

 (1) :ذلك في النقاط اآلتية

I- :العوامل المرتبطة بالطالب 

يجد ميول من أىم العوامل المؤثرة في صعوبة المقروئية لدى ميول الطالب:  -ا

الطالب، وكذلك عدم استثارة الموضوعات المقدمة لدوافعيم، ومسايرتيا لحاجاتيم 

يوليم الطالب في الموضوعات المقدمة ليم كي واشباعيا لرغباتيم، لذا يجب مراعاة م

 ال تكون عبئا ثقيال عمييم، مما يؤدي الى عدم شعورىم باالرتياح عند قراءتيا.

فميل الطالب الى القراءة واىتمامو بالموضوع الذي يقرأ من أجمو يعد عامال 

تابا ميما وأساسيا في تحديد سيولة النص المقروء بالنسبة لو فيمكن اعطاءه تمميذ ك

ينظر فيو، ولكن ال يمكن ارغامو عمى قراءتو، ولكن لو أعطي كتابا بدون حول 

اىتمامو سوف يتحول من طالب غير قارئ الى طالب قارئ. فالطالب ال يريد فقط 

 (2). كتابا سيال بل يريد كتابا يستمتع بو أيضا، ويتعمم منو

                                                           
(1)

انكهٙ، حًذ٘ اطًاعٛم أحًذ، لٛاص يمزٔئٛح انكتة انهغح انعزتٛح نهًزحهح االتتذائٛح فٙ الهٛى  -

 .812، ص1111كزدطتاٌ انعزاق، كهٛح انتزتٛح، اندايعح انًظتُظزٚح، 

(2)
يمذاد٘، يحًذ فخز٘، انًمزٔئٛح )ياْٛتٓا ٔطزق لٛاطٓا(، يدهح انتزتٛح، انهدُح انٕطُٛح  -

 .875، ص8887، انذٔحح، 12، انظُح 18ٔانعهٕو، انعذدانمطزٚح نهثمافح 
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 الخبرة السابقة: -ب

ين يمارسون القراءة منذ مدة طويمة يميمون فالذ يختمف الناس قدرتيم عمى القراءة

 القراء المبتدئون، الى جانب الى فيم ما يقرؤونو فيما أسرع وأيسر من الفيم الذي يحققو

ذلك يثري القراء القدامى قراءاتو بخبرات تأسيسية أكثر من القراء الجدد، فيم يستطيعون 

لنص الذي يقرؤونو معمومات ميمة ربما يفصح عنيا ا إلضافةاستعمال خبراتيم 

ءة يتطمب استحضار معرفة القارئ وخبرتو افصاحا تاما، لذا فان استيعاب المادة المقرو 

في عممية الحصول عمى معنى من الكممات ولمخبرة السابقة أىمية كبيرة وتأثير واضح 

في استيعاب الطالب وفيمو لمنص المقدم لمقراءة، فالخبرة السابقة تسيم في تنمية القدرة 

فالمفل ذو الخبرة بالموضوع يمكنو ان يربط بين ى فيم النصوص المقدمة ليم، عم

 (1). خبراتو السابقة، وبين المعمومات الجديدة التي يتضمنيا النص القرائي

 دافعية الطالب لمقراءة: -ج

ان لدافعية الطالب نحو المقروء أثر كبير في فيم المقروء، ويرى كاير أن دوافع 

ءة تختمف من قارئ آلخر، ولكل دافع مستوى استعداد محدد ازاء نوع الطالب عند القرا

                                                           
(1)

، اندًعٛح انًظزٚح نهمزاءج ٔانًعزفح، 88انثظَٕٛٙ، طايٛح عهٙ، يدهح انمزاءج ٔانًعزفح، انعذد  -

 .875، ص1111كهٛح انتزتٛح عٍٛ شًض، 



 والطـفـولــــــــة ماهــيــة المقـروئيــــة :ل األولـــــالفص

[25] 

 

الدافع فمثال القارئ بدافع التسمية والترويج يكون استعداده أضعف من القارئ بدافع 

تكون مشكمة ذات أىمية عندما يكون لدى القارئ ىدف معين من  ةالتعمم، فالدافعي

 الكتابة.

 :المستوى التعميمي والثقافي لمطالب -د

يرتبط مدى فيم الطالب لمنص المقروء بمستواه التعميمي والثقافي ارتباطا طرديا، 

حيث كمما ارتفع مستواه التعميمي والثقافي انخفضت نسبة فيمو أو صعب عميو الفيم 

 (1). لذا وجب عمى كاتب النص مراعاة ذلك

II- :عوامل تتعمق بالنص: وتتمثل في الجوانب اآلتية 

ردات تأثير كبير عمى صعوبة النص، فيناك عوامل يمكن أن تجعل لممفالمفردات:  -ا

النص سيل لمقراءة والفيم وىي تكرار الكممة، وطول الكممة، وتداعي األفكار والتجريد، 

 واألفعال مقابل األسماء والضمائر.

                                                           
(1)

نتاليٛذ أحًذ، يحًذ رٚاع، يحًذ خاتز، تحظٍٛ يٓارج انتعزف ٔأثزِ عهٗ انفٓى انمزائٙ نذٖ ا -

، 1111، عًاٌ، األردٌ، 1، انعذد82يُخفضٙ انتحظٛم فٙ انمزاءج، يدهح كهٛح انتزتٛح، انًدهذ 

 .998ص 
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عمى الرغم من أىمية القوائم في تحديد صعوبة المفردات وشيوعيا فانو البد أن  -

كممات يمكن أن تزود الكاتب التي يمكن أن يضعيا  أنو ال توجد قائمةيكون واضحا، 

في كتابة مادتو، بل تخبره فقط بالمستوى المحتمل لصعوبة الكممات وعميو يعرف أي 

 (2) الكممات أنسب لتراثو ولمعرض الذي من أجمو وضعت المادة.

عوبة المواد تعد الجممة أحد العوامل األكثر تأثير عمى سيولة أو ص الجممة: -ب

المقروءة فطول الجممة، ونوعيا يمكنيما أن يجعال من النص المقروء سيل الفيم فان 

طول الجممة وبزيادة كمماتيا تؤدي الى سيولة ىذه المادة، والسبب في ذلك أن طول 

 يتطمب ربط أفكارىا المتداخمة التي قد ال يكون الطالب مستعدا ليا.الجممة 

في تحديد سيولتيا وصعوبتيا، فالمادة التي تحتوي عمى جمل  ولنوع الجممة أيضا تأثير

مادة  فإنيابسيطة مادة سيمة، أما الجمل التي تكثر فييا الجمل المركبة والمعقدة 

صعبة، ولكن ينبغي أن يكون التأكيد ىنا عمى قصر الجمل بل عمى أن تتناسب عمى 
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كهٛز، خٕرج، يمٛاص طالحٛح انمزاءج، تزخًح اتزاْٛى انشافعٙ، عًادج شؤٌٔ انًكتثاخ خايعح  -

 8188، 51، ص8811طعٕد، انزٚاع، انًهك 
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طول الجممة قصيرة  خصائص القارئ، ومراعاة الظروف التي تتطمب أن يكون متوسط

 (1). أو طويمة

لكي يفيم الطالب معنى الجممة فانو يحتاج الى معرفة  درجة تعقيد البناء المغوي: -ج

أكثر لمعنى الكممات التي تكون البناء، فمن خالل األفكار والمعمومات والمفاىيم 

فقط  الموجودة بالنص يفيم القراء البناء المغوي لمنص وقواعد البناء المغوي ليست

أن  لكاتبارات...أنيا القواعد التي يفترض االقواعد التي يطبقيا الكاتب لتنظيم العب

المستقبل يعرفيا لكي تكون لديو القدرة عمى استنتاج المعنى من العبارات، فالنحو وبناء 

 الجممة ىما مفتاح فيم المغة.

 ويرجع التعقيد في التركيب المغوية الى أسباب عديدة منيا: -

 كثار من استخدام المجاز واالستعارة والكتابة.اال -

 التقديم والتأخير ألغراض بالغية. -

تعد األفكار جوىر الموضوع المقروء الذي يجب مراعاة السيولة  عرض االفكار: -د

والدقة والتنظيم في عرض األفكار الموضوع، وتؤدي الجممة المفيدة معنى كامال، 
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رؤٚح َظزٚح  -يحظٍ تهٙ، تحهٛم يحتٕٖ يُاْح انهغح انعزتٛحانٓاشًٙ، عثذ انزحًٍ، عطٛح،  -

 .121، ص1118تطثٛمٛح، دار انظفاء، نهُشز ٔانتٕسٚع، عًاٌ، 
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لتيا تبعا لعدد األفكار التي تشمل عمييا فكثرة ويختمف مستوى صعوبة الجممة أو سيو 

األفكار وطول الموضوع يؤدي الى ضعف قدرة القارئ عمى ربط األفكار المطروحة 

بعضيا البعض مما يؤدي الى ضعف فيمو لمنص، ولتحقيق مقروئية عالية يجب أن 

تكون واضحة صريحة لذا يجب أن تكون األفكار أساسية لمنص واضحة صريحة، وأن 

حرص الكاتب أو المؤلف عمى تعزيز الفكرة ال سيما اذا كانت تتضمن مفاىيم جديدة ي

 (1). غير مألوفة من المتعممين  لغرض مساعدتيم عمى فيم األفكار بسيولة ويسر

: تعتمد الكتب السيمة اعتمادا كبيرا عمى الرسوم التوضيحية الرسوم والصور -ـ ى

راءة وتثير انتباىو، وتحفز ميمو. عممية الق لتقرب المعنى لألذىان وتشوق الفرد الى

المدرسية عادة ما تعتبر جزءا تكميميا لما يتعممو الطالب فالرسوم والصور في الكتب 

وتختمف مساحة الصور تبعا الختالف مستوى القراءة ونوع الموضوع، فتكثر في 

  المستويات األولى لمقراءة وتقل كمما زاد المستوى.

عناصر التشويق خاصة عند الطالب االلوان، والورق، فمعظم  من اىم األلوان: -و

القراء يريدون ألوانا غير األبيض واألسود، ولكن تقنيا أي صور غير األسود وأي 
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َٕٚض، عهٙ اتزاْٛى، االَمزائٛح، يدهح انتٕثٛك انتزتٕ٘، انًذٚزٚح انعايح نهتخطٛظ انتزتٕ٘،  -

 .122، ص8875، تغذاد، 9، انظُح 89ٔسارج انتزتٛح، انعذد 
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صورة غير األبيض يكون أقل مقروئية من حيث الطباعة وترى بعض الدراسات أن 

 ي.الحبر األسود واألخضر أكثر مقروئية من الحبر األحمر والبرتقال

ولمطباعة ان وضوح المادة المقروءة يساعد بشكل كبير عمى مقروئيتيا،  :الطباعة -ن

دور كبير في مدى مقروئية النص ويتمثل ذلك في حجم الحروف وطول األسطر 

والمسافات بين الكممات واألسطر، ونوعية الورق، ولون خمفية الكتابة، ان تصميم 

ن األسطر وحجم الصفحة ولون الحبر لو الحرف وحجمو ووضوح الكممات والمسافة بي

أىمية في المقروئية لذلك ينبغي أن تكون الحروف واضحة وكبيرة وممونة بحيث تناسب 

 (1) مدى نضج وادراك الطالب.

يعد التنظيم من أىم العوامل المساعدة عمى سيولة فيم المادة المكتوبة  التنظيم: -ي

التي عادة ما تساعد القارئ عمى فيم وتعني ذلك بأن يتم وصف الفقرات التمييدية 

بشكل عام ثم  محتوى النص بتقديم مختصر ألجزائو ويعمل التنظيم عمى تقديم المفاىيم

تتطور فيما بعد، فيو يمد جسور بين المفيوم والقارئ لمساعدتو عمى أن ما يتعممو 
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 .827انثظَٕٛٙ، طايٛح عهٙ، انًزخع انظاتك ص - 
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قة الصمة اآلن لو عالقة بما عرفو بالفعل وفيما يقوم المؤلف بوضع عناوين رئيسية وثي

 (2). بالموضوع داخل النص لمساعدة القارئ عمى تنظيم المعمومات

 العوامل الفيزيائية: -3

الحالة الجسمية، ودرجة الحرارة وكون القارئ يجمس بشكل صحيح  مثل كمية الضوء و

 (3). ومريح عمى المقعد أوال
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، 1118طعة، ٔخّٛ تٍ لاطى انماطى، يمزٔئٛح انكتة انًذرطٛح، انزٚاع، انظعٕدٚح،  تُٙ - 

 .29ص

(3)
، يزٔاٌ أحًذ، فاعهٛح اطتزاتٛدٛح تحهٛم تُٛح انُض انهغٕ٘ فٙ تًُٛح يظتٕٚاخ انفٓى انظًاٌ - 

زحهح انثإَٚح، كهٛح انتزتٛح، خايعح عٍٛ شًض، أطزٔحح انمزائٙ نهُشز ٔانشعز نذٖ طالب انً

 .72، ص1181دكتٕراِ غٛز يُشٕرج، 
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 خالصة:

ية ليا أىمية تربوية من خالل دراستنا لموضوع المقروئية استنتجنا أن المقروئ

بالغة بحثا بيا مؤلفو الكتب في تحديد المادة لغة وعرضا كما ليا دور في تعزيز 

التطابق بين المادة العممية المكتوبة والقدرة القرائية لمطمبة وتثقيف مستوياتيم من 

 الصفوف الدراسية من القدرة عمى القراءة سيال لمفيم.
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 طفولةىية الما الثاني: المبحث

 Child Hood Définitionتعريف الطفولة:  المطمب األول:

الطفل في المغة ىو المولود حتى البموغ الطفولة ىي مرحمة من الميالد الى 

 البموغ.

 Oxfordويشير قاموس أكسفورد  -

الى الطفل عمى أنو االنسان حديث الوالدة سواء كان ذكرا أو أنثى، كما يشير الى  -

 الوقت الذي يكون فيو الفرد ويعيش طفولة سعيدة. الطفولة عمى أنيا

 longmanكما يشير قاموس لونجمان  -

الى الطفل عمى أنو الشخص صغير السن منذ وقت والدتو حتى بموغو سن 

الرابعة عشر أو الخامسة عشر وىو االبن أو االبنة في أي مرحمة سنية، كما يعرف 

 بالشخص عندما يكون طفال.  الطفولة عمى أنيا المرحمة الزمنية التي تمر

 وتعرف الطفولة من وجية نظر عمماء االجتماع عمى أنيا: -

يو ىي تمك الفترة المبكرة من الحياة االنسانية التي يعتمد فييا الفرد عمى والد

اعتمادا كميا فيما يحفظ حياتو، ففييا يتعمم ويتمرن لمفترة التي تمييا وىي ليست ميمة 
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رة يعبر عمييا الطفل حتى النضج الفيسيولوجي والعقمي في حد ذاتيا بل ىي قنط

والنفسي واالجتماعي والخمقي والروحي والتي تتشكل خالليا حياة االنسان ككائن 

 (1) اجتماعي.

 كما يعرف الطفل وفقا لممادة األولى من مشروع اتفاقية األمم المتحدة عمى أنو: -

سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون  ىو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبمغ

المنطبق عميو. وأما الطفولة فتعرف عمى أنيا مرحمة ال يتحمل فييا االنسان مسؤوليات 

الحياة معتمدا عمى األبوين وذوي القربى في اشباع حاجاتو العضوية وعمى المدرسة في 

عمر وىي المرحمة وحتى نياية العقد الثاني من الالرعاية لمحياة وتمتد زمنيا من الميالد 

 األولى لتكوين ونمو الشخصية وىي مرحمة لمضبط والسيطرة والتوجيو.
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طهًٛاٌ، الثال عثذ انمادر يحًذ، يظتٕٖ يمزٔئٛح َظٕص انهغح انعزتٛح انًمزر نهظف انظادص  -

 .81، ص1111ألطاطٙ فٙ يحافظح َاتهض، خايعح انُداذ انٕطُٛح، فهظطٍٛ، 
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 المطمب الثاني: خصائص الطفولة:

يتميز الطفل عن الكبير ببعض الخصائص النفسية والعقمية من الميم التعرف عمييا 

 واالستفادة منيا في توجييو الى ما يعزز الجوانب االيجابية لديو ومنيا:

 لفيم السطحي لألشياء المحسوسة.ا -

 (1). القابمية لمتوجيو السموكي العممي -

 تمقائية المشاعر والعواطف النفسية وعدم القدرة عمى السيطرة العقمية عمييا. -

 روح الصداقة والعمل الجماعي مع األقران. -

 حب االستكشاف والمعرفة والفضول العممي. -

 ية.الرغبة في تقويم الميارات الفرد -

 الحاجة الى المثال والقدوة الواقعية. -
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، 1112 -8ذ، انًزخع فٙ عهى انًكتثاخ، عًاٌ، دار أطايح انًشزق انثمافٙ، ط، عثذ انحًٛفاد٘ - 

 .819ص
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 حاجياتيا: أىمية الطفولة و المطمب الثالث:

تعتبر الطفولة مرحمة أساسية في عمر االنسان حيث تشغل ما يقرب ربع حياتو 

وألحداثيا أثار واضحة في بقية عمره سواء أكان ذلك في السموك أو الصفات 

 سباب التالية:الشخصية. وتنبع أىمية الطفولة من األ

يحتاج فييا وبشكل دائم الى رعاية  لإلنسانتمثل الطفولة مرحمة ضعف بالنسبة 

وعناية في كافة شؤونو سواء البدنية أو النفسية أو االجتماعية فضال عن الطعام 

 والشراب.

التوجيو الذي يتمقاه في ىذا العمر يتحرك أثرا بالفاعمية والطفل الذي يعيش أجواء  -

لبا ما تؤثر في شخصيتو عندما يبمغ واألمر يتعدى أحيانا الى الجوانب غامضطربة 

الالإرادية كطريقة الكالم والمشي ونغمة الصوت حيث يتأثر فييا الطفل بوالديو 

 (1). والمجتمع بشكل كبير

ية واالىتمام بالجوانب العقمية لمطفل يساعد عمى نجاحو فاألذكياء عادة ما توفر العنا -

 ليم ظروف بيئية وعناية في صغرىم تساعدىم عمى االبداع عند الكبر.
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 .815فاد٘، عثذ انحًٛذ، انًزخع انظاتك، ص -
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يتشرب الطفل وبسيولة المبادئ واألخالق مما يجعل لديو من المسممات ما يساعده  -

عند الكبر األصول  تحول لديوجية وتحصانة قوية ضد المؤثرات الخار  في اعطائو

 .وقواعد مبررة

اىمال الجوانب البدنية في التغذية المتوازنة والعناية بالصحة يؤثر بشكل بالغ عمى  -

شخصية الطفل ويترك أثارا ال تمحى عند الكبر خصوصا اذا كان النقص في المواد 

 (1). تو الجسميةئالحيوية الضرورية لبي

ة من المجتمع تزيد أحيانا عمى النصف خصوصا في األطفال يشغمون نسبة عالي -

 دول العالم الثالث ومن ضمنيا جميع دول العالم االسالمي. 

 حاجيات األطفال:  -

يحتاج الطفل أثناء نموه لمجموعة من الميمات الالزمة لتوازنو النفسي والعقمي 

 والجسمي وتأتي في مقدمة ىذه الميمات الحاجات التالية:
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ْاد٘ َعًاٌ، ثمافح األطفال، انظفاخ، انًدهض انٕطُٙ نهثمافح ٔانفٌُٕ ٔاألدب، الهيثى -

 .819، ص8811عانى انًعزفح، 
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 المعرفة: الحاجة الى -

منذ مولده وتنمو من نموه الجسمي  تعتبر من أىم حاجات االنسان وىي تنشأ

في  والعقمي ورغم تضحية الطفل من المعرفة المجبر عمييا اال أنيا تؤدي دورا ىاما

تنشئتو ويقبل الطفل عمى المعرفة الحرة ويسأل كثيرا عن األشياء التي حولو لدرجة 

لو تشجيع الطفل عمى ىذا االمر وتيسير سبل المعرفة تضايق الكبار أحيانا وينبغي 

 من األوعية الثقافية المختمفة

 الحاجة الى اكتساب ميارات الحياة اليومية: -

يحتاج الطفل الى اكتساب عادات المجتمع المحيط بو ويسعى لتعمم ميارات 

واقع الحياة الحياة الضرورية ومن ىنا فان وعاء الطفل الثقافي يتقبل بسيولة ما يربطو ب

. اليومية ويزيد من رصيده المعرفي المتعمق بالمجتمع الذي يحيط بو وعاداتو وسموكياتو
(1) 
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 .815ًزخع َفظّ، صانٓٛتٙ، ْاد٘ َعًاٌ، ان -
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 الحاجة الى اكتساب القيم الدينية واألخالقية لمجماعة: -

ان ليذه الحاجة أولوية قصوى في االىتمام بتمقينيا لمطفل وان كان ال يبحث 

سن مثل الحاجة الى الغذاء واألمن والترفيو فاذا عنيا بوضوح كبقية الحاجات في ىذا ال

لم تقدم األخالق والسموكيات لو فانو غالبا لن يفتقدىا في طفولتو وسيكون يسيرا عميو 

 التطبع بيا في رجولتو.

ويحتاج الطفل في ىذه المرحمة أن يرى األخالق والقيم مطبقة في المجتمع 

اجية التناقض بين الممارسة والنظرية المحيط بو كي يستطيع العمل بيا والعيش ازدو 

خصوصا أن ىذه القيم ال تتعارض أصال مع نوازع الطفل وبالتالي فان قدرة الطفل 

عمى التعامل معيا تكون ايجابية وتتأكد عندما تصاغ لو بأساليب ثقافية راقية ومحببة 

 كالقصص والحكايات.

 الحاجة الى الترفيو والمعب:

ا لدى االطفال اال أن البعض يماري في أىميتيا رغم وضوح ىذه الحاجة عممي

ودورىا وأنيا حاجة طبيعية فطرية لمطفل تخفف عنو ضغوط الحياة الجادة ومتطمبات 

يحقق لو  -من جانب ثقافي –وبالتالي فان تحقيقيا الدراسة واألوامر والنواىي اليومية 

 المتعة والرضى النفسي والسعادة الشخصية.
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 وتقدير قيمتو:الحاجة الى العمل  -

رغم ميل الطفل لمحب اال أنو يجب أن يقوم ببعض االنجازات ويكافأ عمييا 

ويقدر عمييا وال شك أن تحقيق ىذا الجانب من خالل القصة او الخبر أو المعمومة أو 

 حتى المسابقة يعزز لديو ىذا الجانب ويوصمو في نفسو.

 الحاجة الى تنمية القدرات العقمية: -

لتنمية قدراتو في التفكير واشباع حاجاتو لمعموم واالبتكار وال شك يحتاج الطفل 

ية تنمي أن األلغاز وقصص الخيال المعقول والمغامرات واالختراعات والتجارب العمم

 لديو ىذا الجانب وتصقمو.

 الحاجة الى التنفيس عن رغباتو المكبوتة: -

حالة االقتصادية وىي خاصة باألطفال ذوي الظروف االجتماعية السيئة أو ال

المتعثرة أو المشكالت االسرية وعادة يرغب الطفل في اخراجيا بصورة قد تكون خطرة 

تمثل حال أكيدا ليا ولعل القصص  لذلك فان ايجاد منافذ ثقافية الخراج ىذه النزعات

 االجتماعية والتي تقارب واقع حياتو تحقق ىذا اليدف بشكل معقول.
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 (1) الحاجة الى الحب واألمان -

وىذه الحاجة نفسية عاطفية تتولد منذ اليوم األول حيث تتمقف األم ابنيا وتأخذه 

بين ذراعييا وتمقمو ثدييا وينشأ الطفل باحثا عن الحب من والدتو ثم والده ثم عند من 

يحيطون بو من مربين ومعممين وأقارب وحتى أصدقاء وكمما تحصل الطفل عمى ىذه 

ن قبل والديو كانت حياتو أميل لالستقرار ونموه أقرب الى الحاجة وبشكل ايجابي دائم م

 الصحة والثبات.

 الحاجة الى االنتماء: -

أي لممجتمع المحيط بو ممثال بالصورة المصغرة منو وىو األسرة حيث تمثل 

األسرة ثم المجتمع العام مصدرا أساسيا لشعوره باالرتباط بالبمد والناس وحياتيم اليومية 

حب فيو يحتاج الى االنتماء لمصدر ىذا الحب بدءا من والديو ومرورا وكما يحتاج لم

 (1)بأسرتو ثم مجتمعو.

 

                                                           
(1)

 .77، انًُٕفٛح، دار انثمافح انعهًٛح، ص8شعثاٌ، عثذ انعشٚش خهٛفح، انًكتثاخ انشخظٛح، ط -

(1)
 .18شعثاٌ، عثذ انعشٚش خهٛفح، انًزخع َفظّ، ص -
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 المطمب الرابع: مراحل الطفولة:

 تقسم مرحمة الطفولة الى ثالثة أقسام ىي:

 مرحمة الطفولة المبكرة:

ىي المرحمة الممتدة من سنتين الى ثالث سنوات، وليا عدة خصائص مشتركة 

 والذكر وىي: ما بين األنثى

 وعدم االستقرار في مكان معين. الحركة الكثيرة، -

 وخاصة الوالدين وبكل شيء. تقميد الكبار من حولو، -

 كثرة العناد. -

 عدم القدرة عمى التمييز بين الصواب والخطأ. -

 السؤال بأي وقت وبأي كيفية. -

 يساعده عمى الحفظ ودون فيم. اذاكرتو نقية ونظيفة مم -

 الى التشجيع المادي والمعنوي. الميل -

 يحب المعب والمرح كثيرا لمتعرف عمى الحياة من حولو. -
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 الرغبة في التنافس مع األقران واالخوة وغيرىم وخاصة لمن بعمره. -

 خمو الخيال عمى تفكيره. -

 (1)حب التعمم واكتساب الميارات. -

 التعمم المغوي السريع. -

 و وتركيبيا.الرغبة في فك األشياء من حول -

 تتميز انفعاالت الطفل بشدة حدتيا. -

 الشعور بالمسؤولية االجتماعية. -

 النمو الفيسيولوجي في ىذه المرحمة حيث يتناقص معدل الضغط ويتزايد ضغط الدم. -

 يصبح مفيوم الذات لمطفل في ىذه المرحمة ايجابيا. -

 تتكون المالمح الشخصية لمطفل. -

 المغوي.اتقان الكالم والنمو  -

                                                           
(1)

، 8881، عًاٌ :نهُشز ٔانتٕسٚع، 8لطايٙ، فاٚفح، انزفاعٙ، انعانٛح، ًَٕ انطفم ٔرعاٚتّ، ط -

 .21ص
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 تظير عمميات االستدالل والتفكير المنطقي. -

 تكوين الضمير والخمق. -

 يدرك الطفل في ىذه المرحمة التباين والتماثل والمعاني المجردة. -

سنكمل اليوم الحديث عن رحمة الطفولة في مرحمتيا األخيرة والتي يعرف عمماء 

 انية عشر.النفس أنيا تبدأ من بداية العاشرة حتى نياية سن الث

  Préadolescenceيطمق البعض عمى ىذه المرحمة بمرحمة ما قبل المراىقة  -

أكثر جدية استعدادا لمرحمة المراىقة، بل أن البعض من العمماء   السموك يصبحألن 

يسمييا بالمرحمة المنسية بسبب االنشغال بالمرحمة السابقة والالحقة رغم أن ىناك نسبة 

 (1)ة المراىقة بنياية ىذه المرحمة.من الفتيات يدخمن مرحم

 ي يمر بيا الطفل في ىذه المرحمة:مراحل النمو الت -

ييتم الطفل وبالذات االناث في ىذه المرحمة بشكل الجسم أو ما : النمو الجسمي -

 . Body-Conceptيعرف عمميا بمفيوم الجسم 

                                                           
(1)

 .21ٙ، َاٚفح، انعانٛح، انًزخع َفظّ، صلطاي - 
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% والوزن 0نسبة وفي ىذه المرحمة يواصل الجسم النمو حيث يواصل الطول بالزيادة ب

% في السنة، وبطبيعة الحال ىناك فروق فردية بين الذكور واالناث لصالح االناث 01

 حيث يالحظ نفوقين في الطول والوزن عمى الذكور بيذه المرحمة.

 مرحمة الطفولة المتوسطة: -

ىي المرحمة الممتدة من ست الى تسع سنوات، وفي ىذه المرحمة يبدأ ظيور 

 سين، وليا عدة خصائص، وىي:الفروق بين الجن

 تعمم الميارات الحركية الالزمة لمقراءة والكتابة والحساب. -

 نمو الجياز العضمي لمطفل وزيادة سيطرتو عمى حركاتو. -

يتقن الطفل في ىذه المرحمة الميارات الجسمية وبشكل تدريجي، ويتصف بالقدرة  -

 عمى التوازن وخاصة عند المعب.

 منة تتميز حركاتو باالقتصاد والدقة واالتجاه نحو تحقيق ىدف معين.وعندما يبمغ الثا -
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وفي سن السادسة من ىذه المرحمة تظير ظاىرة الطفل األعسر أي الطفل الذي  -

يستخدم يده اليسرى، مما يسبب لو بعض المشاكل والصعوبات، وخاصة أن الكثير من 

 (1) األدوات من حولو مؤىمة لمذين يستخدمون اليد اليمنى.

 مرحمة الطفولة المتأخرة: -

ومن ست الى  لإلناثالى عشر بالنسبة وىي المرحمة الممتدة من ست سنوات 

 ، وليا عدة خصائص ىي:اثني عشر بالنسبة لمذكور

 %بالسنة.0% والطول بنسبة 01يزداد الوزن بنسبة  -

 تتميز ىذه المرحمة باالستقرار االنفعالي. -

 بالنفس. تنمو العضالت وتزداد الثقة -

 يزداد النمو الحسي عند الطفل. -

 يتعمم الميارات األساسية بالتعميم. -

 يزداد االىتمام بالنظافة. -

                                                           
(1)

 .21لطايٙ، َاٚفح، انزفاعٙ، عانٛح، انًزخع انظاتك، ص -
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 تنظيم وظائف المخ. -

 النمو الحركي: -

تعد ىذه المرحمة وبحق مرحمة النشاط الحركي الواضح حيث يالحظ الزيادة 

د الكفاءة والميارة اليدوية ولذا الواضحة في القوة والطاقة وينمو التوافق الحركي وتزدا

 تكون الحركة أكثر دقة وقوة.

كما أن الطفل بيذه المرحمة يجيد الجري والمطاردة وركوب الدراجة ذات العجمتين  -

 والعوم والسباق وااللعاب الرياضية األخرى.

 النمو الحسي: -

دراك يتطور االدراك الحسي وبالذات ادراك الزمن اذ يتحسن في ىذه المرحمة ا

المدلوالت الزمنية والتتابع الزمني لألحداث التاريخية، تزداد دقة السمع لدى األطفال 

بيذه المرحمة لدرجة الدقة في التمييز بين األصوات كما يزداد طول ودقة البصر بيذه 

 (.9110المرحمة  )وىران، 
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 :النمو العقمي -

صيل الدراسي، يظير النمو العقمي في ىذه المرحمة بصفة خاصة في التح

 ويدعم ذلك االىتمام بالمدرسة والتحصيل والمستقبل العممي لمطفل.

كما أن الذكاء يستمر حتى سن الثانية عشرة، حيث يصل الطفل الى حوالي نصف  -

امكانات نمو ذكائو في المستقبل حيث تبدأ القدرات الخاصة في التمايز عن الذكاء 

 (1) والقدرة العقمية العامة.

ميارة القراءة تنمو ويصبح الطفل لديو القدرة عمى قراءة الجرائد ذات الخط  كما أن -

خدام الصغير، ويستمر التفكير المجرد لدى الطفل بيذه المرحمة حيث يقوم باست

 المفاىيم والمدركات الكمية.

 النمو المغوي: -

 تزداد بيذه المرحمة المفردات لدى الطفل بحيث يدرك الطفل التباين واالختالف

القائم بين الكممات ويدرك التماثل والتشابو المغوي، وتزداد الميارات المغوية كميارة طرح 

                                                           
(1)

 .819، ص 8887، انماْزج، دار انغزٚة، 8يحًذ فتحٙ، عثذ انٓاد٘، يكتثاخ األطفال، ط -
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األسئمة واالجابة عمييا. كما أن الطفل بيذه المرحمة يدرك المعاني المجردة كالصدق 

 (1)والكذب واألمانة والعدل والحرية والحياة والموت.

 ىذه المرحمة مناسبة لغرس روح التسامح. -

 لنمو االنفعالي: ا -

ويطمق عمى ىذه المرحمة بمرحمة الطفولة اليادئة نظرا لمثبات واالستقرار 

االنفعالي الذي يمر بو الطفل بيذه المرحمة. وكأن الطفل يريد أن يتخمص من مرحمة 

 الطفولة والفوضى التي كان يمارسيا.

يتضمن وينمو بيذه المرحمة ما يسمى بالذكاء العاطفي أو االنفعالي الذي 

مجموعة من الميارات كضبط الذات والحماس والدافعية والمثابرة ويتعمم الطفل كيف 

يضبط انفعاالتو وكيف يممك نفسو عند الغضب تنمو أيضا بيذه المرحمة االتجاىات 

الوجدانية حيث يتعمم الطفل كيف يتنازل عن حاجاتو العاجمة والتي قد تغضب والديو 

 (2)والمحيطين بو.

                                                           
(1)

 812يحًذ فتحٙ، عثذ انٓاد٘، يكتثاخ األطفال، انًزخع َفظّ، ص -

(2)
 .25انزفاعٙ، عانٛح، انًزخع انظاتك، صلطايٙ، َاٚفح،  -
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 الجتماعي:النمو ا -

يزداد الطفل بيذه المرحمة رغبة في التعمم من الكبار من أجل اكتساب المفاىيم 

والقيم التي تحدد سموك المجتمع. فمذا نجد الطفل يتابع بشغف سموك الشباب والراشدين 

ون ويحاول أن يقمدىم في الكالم والمشي، ولذا نجد أن الطالب بيذه المرحمة يتعمق

الطفمة وبميف ما يدور في أوساط الفتيات والنساء  تابعالمقابل ت وبشدة بمعممييم، وفي

 وتحاول أن تقتدي بأحدىن في طريقة الكالم وفي المشية.

 النمو الجنسي: -

تعد ىذه المرحمة مميدة لممرحمة الالحقة وبالتالي فان االىتمام بالجنس يكون ذا 

ة منين يدخمن مرحمة أىمية لدى البعض من األطفال وخاصة الفتيات ألن ىناك نسب

، كما أن ىناك بعض الممارسات الجنسية التي قد المراىقة ابتداء من نياية ىذه المرحمة

 العادة تظير عمى بعض األطفال بيذه المرحمة كالمعب باألعضاء التناسمية وتعمم

الجنسي الذي يعانيو بعض من دخل مرحمة المراىقة، وقد يحدث  التوتر لتخفيف السرية

الجنسي لدى البعض منيم بسبب جيمو ولعدم حصولو عمى الجرعة الكافية التجريب 

 من الثقافة الجنسية والدينية من قبل والديو.
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 النمو الديني: -

مع تقدم الطفل بالعمر وارتفاع مستواه العقمي يتجو شعوره الديني بنمو البساطة 

ة، بل أن الشعور غير المحسوبة ويقترب من المنطقية والعقالني وبتجنب االنفعاالت

الديني في ىذه المرحمة يتميز باالجتماعية، حيث يتأثر الطفل بالبيئة االجتماعية التي 

يتربى فييا. فالبيئة المتدينة تبمور سموك الطفل الديني من ىذه المرحمة حيث يالحظ 

عمى الطفل ممارسة الفرائض والممارسات الدينية األخرى، ويصبح الدين بعد ذلك 

 وسائل التفوق االجتماعي.وسيمة من 

 النمو الخمقي:  -

خمقية في ىذه المرحمة تتعدد االتجاىات الخمقية لمطفل في ضوء االتجاىات ال

وبيئتو االجتماعية كما أن الطفل يتعمم الحالل والحرام وما السائدة في أسرتو ومدرستو 

 ىو صح وما ىو خطأ. وما ىو مقبول اجتماعيا وما ىو مرفوض.

ىذه المرحمة يقترب سموك الطفل الخمقي من السموك الخمقي ومع نياية 

 (1) لمراشدين.

                                                           
(1)

.815يحًذ فتحٙ، عثذ انٓاد٘، يكتثاخ األطفال، انًزخع انظاتك، ص -  
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كما أن الضمير الخمقي يتبمور بيذه المرحمة ولذا نجد الطفل بيذه المرحمة يتأثر  -

عندما يرتكب خطأ أو خطيئة ال تتماشى مع المعايير االجتماعية والدينية السائدة 

 بالمجتمع المحيط.
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 خالصة:

خالل دراستنا لموضوع الطفولة استنتجنا أن االسالم اىتم اىتماما واسعا  من

بالطفل ومراحمو وشرح لو الكثير من الحقوق والواجبات التي تخص كل مجاالتو والتي 

 بالتالي تعود عمى األسرة خاصة ثم المجتمع عامة بالنفع والفائدة.
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 تمييد:

تعد القراءة، وتيسير موادىا، والدعوة الييا، واتاحة الفرص الكاممة لمتالميذ والطالب 

لممارستيا وفقا لميوليـ واحتياجاتيـ مف أىـ المكتبات المدرسية في جميع المراحؿ التعميمية، 

تولي ىذا اليدؼ اىتماما خاصا نظرا ألثر القراءة الفعاؿ، ودورىا الواضح في حياة لذا فإنيا 

الفرد والمجتمع، وتكسبيـ الميارات اآللية في القراءة الجيرية والصامتة. وعمى ذلؾ فاف عمى 

المكتبة المدرسية أف تعمؿ عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ بفضؿ ما يتوافر لدييا مف امكانات، 

كويف مجموعات مف المواد القرائية المنتقاة، وفقا لمعايير محددة، واتاحتيا تتمثؿ أىميا في ت

 لالستخداـ الميسر لمتالميذ والطالب.
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 المبحث األول: القراءة لدى الطفل:

 المطمب األول: تعريف القراءة:

ىي عممية لغوية تتطمب فيـ المغة المكتوبة والتفاعؿ معيا، وتكمف القراءة األطفاؿ مف 

صيؿ واستقباؿ األفكار والمعمومات والبيانات الى جميع الرائديف مف حولو، لمقراءة عالقة تو 

مميزة بالمغة التي نستعمميا فالقراءة تمكننا مف الذىاب الى ما وراء ما يمكننا رؤيتو أو 

 (1) معالجتو، وبتعبير آخر فاف القراءة تصور المغة والتفكير.

يناقش فييا القارئ المعنى وآليات القروء لفيمو أو تفسيره أثناء القراءة ىي عممية تحويمية  -

القراءة اذ ال يجيب المعنى مف الصفحة الى القارئ وبال مف ذلؾ تتضمف القراءة مناقشة 

القارئ لمنص عف طريؽ عوامؿ متعددة مثؿ معرفة القارئ المتعمقة بالموضوع، وغرض 

ليو القارئ، وثقافة وتوقعات القارئ مف القراءة مف القارئ مف القراءة لغة المجتمع الذي يعود ا

 منطمؽ الخبرات السابقة.

 القراءة ىي القدرة عمى تقوية الحواس والذاكرة والعقؿ لمحصوؿ عمى الكثير مف المعرفة. -

                                                           

(1)
عاشُر، راتة لاضم، ممذادي، محمذ فخري، المٍاراخ المرائيح َالكتاتيح، طرائك تذريطٍا  -

 .610، ص2005َاضتراتيجياتٍا، عمان: دار الميطرج للىشر َالتُزيع، 
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القراءة ىي استرجاع منطقي أو عقمي المعمومات في الدماغ، وتكوف المعمومات عمى شكؿ  -

 (2)رموز حروؼ أو صور. 

 أىمية القراءة: -

تؤدي القراءة دورا رئيسيا في الحياة اليومية لكثير مف الناس، فالناس يقرؤوف لوحات الطريؽ 

والخرائط ووصفات صنع األطعمة والبطاقات الممصقة عمى زجاجات الدواء واالرشادات 

 المرفقة باألدوات المنزلية الجديدة كما يقرؤوف استمارات ضرائب الدخؿ وطمب الوظائؼ

واالقتراض ويقوموف بممئيا، وتسمى القدرة عمى القياـ بيذه األنشطة المفيدة القراءة الوظيفية 

 أو التعمـ الوظيفي.

وقراءة الطالب نوع خاص مف القراءة الوظيفية التي كانت دائما ميمة بالنسبة لمطالب،  -

عية والتيجي تحتـ فكؿ المواد الدراسية األولية مثؿ الرياضيات والعمـو والدراسات االجتما

عمى الطالب قراءتيا، وفي المرحمة الثانوية والجامعية تصبح معرفة المتعمـ لمقراءة والكتابة 

أمرا أكثر أىمية فالطالب الكبار يجب عمييـ أف يقرؤوا لكي يفيموا مجموعة مف 

د الموضوعات شديدة التنوع، وتتطمب قراءة الطالب القدرة عمى قراءة أنواع خاصة مف الموا

المشتممة عمى الرسـو التوضيحية والرسـو البيانية والخرائط والجداوؿ، ونظرا ألف الناس 

                                                           
(2)

 .612عاشُر، راتة لاضم، وفص المرجع الطاتك، ص  -
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يتعمموف حوؿ حياتيـ، فاف ىذه الميارات القرائية تظؿ مفيدة بعد أف ينيي الشخص تعميمو 

 (1) النظامي. 

ية بالقدرة وىناؾ نوع آخر مف القراءة الوظيفية، وىو القراءة في محؿ العمؿ، وىذه القراءة معن

عمى قراءة المواد الضرورية لمقياـ بعمؿ معيف، وتشمؿ ىذه المواد كتب ارشادية لتشغيؿ 

الحاسوب واالنساف اآللي وغيرىما مف اآلالت التقنية واضافة الى ذلؾ، تستمـز الترقية 

 الوظيفية، وىذا ىو أحد الجوانب التي تؤثر فييا قدرة االنساف عمى القراءة في نجاحو العممي

 تأثيرا مباشرا.

ضافة الى القراءة التي يقوـ بيا الناس في الصفوؼ الدراسية وفي العمؿ، فانيـ يقرؤوف و  -

الكتب والمجالت وغيرىا مف المواد طمبا لممعمومات الشخصية والترويح عف النفس فكثير 

ث منيـ يقرؤوف ليزدادوا معرفة باىتماماتيـ الشخصية مثؿ الرياضة أو العمـو أو األحدا

الجارية أو التاريخ أو الصحة أو الزىور أو الرسـ، ويقرأ مالييف الناس الروايات وقصص 

المغامرات والسيرة الذاتية وغيرىا مف الكتب طمبا لمتسمية، فالقراءة الترويجية تساعد الناس 

عمى فيـ اآلخريف وتأخذىـ في رحمة الى أجزاء مجيولة مف العالـ وتمكنيـ مف مشاركة 

 (1)ربيـ عمى امتداد التاريخ.الناس تجا

                                                           
(1)

 .613محمذ فخري، المرجع وفطً، ص عاشُر، راتة لاضم، ممذادي،  -

(1)
 .104ضٍير، أحمذ محفُظ، مرجع الطاتك، ص -
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ونظرا ألف التمفاز أصبح يشكؿ جزءا رئيسيا مف الحياة المعاصرة، توقع بعض الخبراء أف  -

يصبح الناس غير محتاجيف أو راغبيف كثيرا في القراءة كما فعموا مف ذي قبؿ، ومع ذلؾ فاف 

أكشاؾ بيع  الكتب والمجالت والصحؼ مازالت تمأل الرفوؼ في محالت بيع الكتب وفي

الصحؼ وفي األسواؽ المركزية وفي المكتبات العامة، ويعتقد بعض الخبراء أف المعمومات 

والتسمية التي يقدميا التمفاز واألجيزة التكنولوجية األخرى قد كشؼ لمناس أفكارا واىتمامات 

 جديدة أوجدت لدييـ أسبابا ودوافع اضافية تدعوىـ لمقراءة.

 أغراضيا: أنواع القراءة و

 القراءة مف حيث األداء نوعاف: قراءة صامتة وقراءة جيرية.

 أوال: القراءة الصامتة:

بما أننا تأممنا األسموب الذي نستخدمو في القراءة في حياتنا اليومية خارج المدرسة أو بعد 

االنتياء مف مراحؿ التعميـ كميا أو بعضيا لوجدنا أف معظـ قراءتنا صامتة وفي ىذا النوع 

يدرؾ التمميذ ما يقرأه عف طريؽ البصر دوف أف يتمفظ بالمقروء وأف يجير بو، وعمى ىذا 

النحو يقرأ الطفؿ الموضوع في صمت، ثـ يقومو ليبيف مدى فيمو لو وافادتو منو واألساس 

 النفسي ليذه الطريقة ىو الربط بيف الكممات باعتبارىا رموزا مرئية.
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 أغراض القراءة الصامتة ومزاياه:

 بينت البحوث التربوية والنفسية أف القراءة الصامتة تحقؽ األغراض التالية:

زيادة سرعة المتعمـ في القراءة عمى ادراكو المعاني المقروءة، وقد ظير مف خالؿ تطبيؽ  -

اختيارات القراءة عمى األطفاؿ أنيـ عندما يجيبوف عنيا في صمت يستغرقوف وقتا أقصر مما 

 وأف القراءة الصامتة ال تعرقؿ الفيـ.لو أجابوا عنيا جيرا 

العناية البالغة بالمعنى واعتبار عنصر التصويت مشتتا يعوؽ سرعة التركيز عمى المعنى  -

 وااللتفات الى الخبرات الفنية التي تتاح لمقراءة الصامتة.

ىي وسيمة ناجحة في الصفوؼ األولى مف المدرسة االبتدائية وأف صغار األطفاؿ قد  -

 (1) يا ألنيا طريقة الكبار في القراءة.يفضمون

 القراءة الطبيعية التي يمارسيا االنساف في مواقؼ الحياة اليومية عمى اختالفيا. -

زيادة قدرة الطفؿ عمى القراءة والفيـ في دروس القراءة وغيرىا مف المواد وىي تساعده  -

الت والقراءة الصامتة مف أىـ عمى تحميؿ ما يقرأ والتمعف فيو والرغبة في القراءة لحؿ المشك

الوسائؿ التي تحقؽ لمقارئ أىدافا عديدة ألنيا تيسر لو اشباع حاجاتو وتنمية ميولو بالمعارؼ 

 الضرورية في حياتو. 
                                                           

(1)
 .86-71ص -1988، الىاشر، الذار المظريح اللثىاويح، 1عثذ الشافي، حطه، الطفل َالمراءج، ط -
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 القراءة الجيرية: 

تعمـ الطفؿ القراءة الجيرية معناه أف يربط بيف الرمز المكتوب وما يثيره مف استجابات 

الطفؿ السابقة ولذلؾ فمف الضروري أف تكوف الكممات األولى التي صوتية ناتجة عف خبرات 

تقـو لمطفؿ عند بدء تعميـ القراءة بيذه الطريقة مستمدة مف قاموس حديثة وبسبب ىذه العالقة 

الوثيقة بيف الكممة المكتوبة ولغة الحديث يذىب بعض المربيف الى وجوب تشجيع الطفؿ 

القراءة الجيرية وأال يمنع مف ترديد أصوات الكممات عمى النطؽ بالكممات في بدء تعممو 

عمى تحريؾ المساف والشفتيف اال بعد أف يتعمـ القراءة وقد يكوف ذلؾ في الصؼ الرابع 

االبتدائي وينبني ىذا الرأي عمى أساس أف الكالـ المرئي ينبغي أف يرتبط بالغة الحديث حتى 

و وأساس ىذه الطريقة نطؽ المقروء بصوت يشير نفس المعاني مما يسمى فيـ ما يقرأ وتعمم

مرتفع يسمعو الطفؿ القارئ وزمالؤه وينبغي أف يحسف نطؽ الكممات وقراءة العبارات مناسب 

مع معانييا وأف يكوف بطريقة طبيعية عف التكمؼ وأف يراعي عدـ ارتفاع الصوت مما يؤدي 

 (1)الى اجياده.

 

 

                                                           
(1)

 .71،86عثذ الشافي، حطه، المرجع الطاتك، طض -
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 أغراض القراءة الجيرية:

سير لممعمـ الكشؼ عف األخطاء التي يقع منيا األطفاؿ في النطؽ القراءة الجيرية ت

 وبالتالي يتاح لو عالجيا.

وىي مف غير الوسائؿ الجادة النطؽ وااللقاء والتعبير عف المعاني بالغة صوتية متمايزة  -

 ومفيومة وىي ميارة مطموبة في ميف كثيرة كالمحاماة والتدريس والعظ وغيرىا.

األصوات المنطوقة المألوفة الطفؿ في األحاديث اليومية والموز المكتوبة يساعد الربط بيف  -

 عمى فصوح معاني المقروء.

في القراءة الجيرية استخداـ البصر والسمع مما يزيد مف امتاع األطفاؿ بيا خاصة اذا  -

 كانت المادة المقروءة قصة أو حوار.

األطفاؿ الثقة بالنفس وتقمؿ مف خجميـ وفييا مشاركة القارئ لمسامعيف وما تحممو  تعود -

 (1) المشاركة الجماعية مف لذة واستمتاع.

 

 

                                                           
(1)

 . 71،86عثذ الشافي، حطه، المرجع ضثك ركري، ص  -
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 أنواع القراءة: 

 لمقراءة خمسة أنواع ليا إجابياتيا وسمبياتيا:

 SHARED READINGالقراءة المشتركة           

  GUIDED READINGالقراءة الموجية            

  INDEPENDENT READINGالقراءة المستقمة             

 BUDDY READINGالقراءة عمى الرفاؽ          

   READING ALOUD TO STUDENTS (1)القراءة جيرا لمطمبة         

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .105ضٍير، أحمذ محفُظ. المرجع ضثك ركري. ص   -
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 السمبيات االيجابيات نوع القراءة

القراءة المشتركة: يقرأ 
بينما يتابع  المعمـ جيرا

الطمبة ما يقرأ مستخدميف 
نسخة مف الكتاب أو 
لوحة صفية أو كتاب 

 كبير

الوصوؿ الى الكتب يجعؿ  -
 الطمبة غير قادريف عمى ؟؟؟

يمثؿ المعمـ نموذجا لمقراءة  -
المنطمقة فرص لتمثيؿ 

 استراتيجيات القراءة.

الطمبة يمارسوف القراءة  -
المندفعة لتفويض مجتمع 

 نصوص(القراءة )ال

 نسخ متعددة -

لوحة صفية أو كتاب كبير  -
 بحاجة الييـ

المادة ال تكوف مالئمة -
 لمطمبة

 قد ال تمتع الطمبة -

 

القراءة الموجية:  -
المعمموف يدعموف الطمبة 
في قراراتيـ لمنصوص 
المالئمة الطمبة يوزعوف 

 في مجموعات متجانسة

المعمػـ يػزود بتوجيػو ويػقػدـ  -
فرصا لمممػارسػػة دعمػا يوفػر 

استػراتيػجػيػات القػػراءة 
 والميػػارات

الطمبة يقرؤوف ضمف  -
 ويمارسوف التنبؤ 

 الحاجة الى النسخ متعددة -

 يضبط المعمـ خبرة القراء -

بعض الطمبة قد ال يكونوف  -
 معنييف بالنص

القراءة المستقمة: الطمبة 
يقرؤوف المادة مستقميف 
ويختاروف غالبا المادة 

يطور المسؤولية والممكية  -
واالختيار الذاتي لمنصوص 

قد يحتاج الطمبة مساعدة  -
 في قراءة النص
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بأنفسيـ طالباف يقرآف أو 
 يصمتانس

 والتعاوف بيف الطمبة 

 يساعد بعضيـ البعض -

 يعيداف قراءة مادة مألوفة -

 يطوراف طالقة في القراءة  -

الطمبة يتحدوف ويتشكروف  -
 في التفسير

غماس المعمـ محدود ان -
 وكذا ضبطو

 قمة في الضبط -

القراءة المسموعة  -
لمطمبة: المعمـ أو غيره 
مف الذيف يقِروف بتدفؽ 

 بصوت مسموع لمطمبة

الوصوؿ الى الكتب قد ال  
 يمكف الطمبة مف قراءتيا

 يمثؿ المعمـ نموذجا لمقراءة -

 اعطاء فرص لمتمثيؿ -

 استراتيجيات القراءة -

 مجتمع مف القراءتطوير  -

تستخدـ عندما تتوفر نسخة  -
 واحدة مف النص

ال فرص متاحة ليقرأ  -
 الطمبة بأنفسيـ

قد ال تكوف المادة القرائية  -
 مالئمة لجميع الطمبة

قد ال يكوف مستمعيف أثناء  -
 القراءة

ال تتطمب مف الطمبة توزيع  -
 (1) األدوار في القراءة

 

                                                           
(1)

 . 106ضٍير أحمذ ٌحفُظ، الرجع ضثك ركري ص   -
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 القراءة لدى الطفلوظائف وفوائد  المطمب الثاني:

القراءة مف أىـ وسائؿ كسب المعرفة والحصوؿ عمى المعمومات مف مختمؼ أنواع المصادر 

المطبوعة. فيي تمكف االنساف مف االتصاؿ المباشر بالمعارؼ االنسانية في حاضرىا 

 وماضييا. وتنتقؿ عبر األزمنة واألمكنة، وفي أكثر ما تكوف ضرورة و

والطالب، الذيف يخطوف خطواتيـ نحو التزود بالعمـ والمعرؼ فيي  أىمية بالنسبة لمتالميذ

 وسيمتيـ الى اكتساب كثير مف الخبرات، والمعمومات مف خالؿ تفاعميـ مع ما يقرؤوف.

وعادة ما يصنؼ عمماء التربية المواد المدرسية المقررة عمى المراحؿ التعميمية المختمفة  -

الدراسية األخرى اال أنيـ غالبا ما يتفقوف عمى أف القراءة طبقا ألىميتيا وتأثيرىا عمى المواد 

يجب أف تأتي في مقدمة الماد الدراسية جميعيا، ألنيا ال تكتسب أىميتيا مف حيث كونيا 

مادة مف المواد الدراسية التي يتعمميا التمميذ ضمف المناىج المغة العربية، وغيرىا مف المغات 

ا تعد الوسيمة الفعالة الوحيدة التي تمكنو مف التحصيؿ التي تدرس بالمدرسة فقط، بؿ ألني

واكتساب المعرفة، والحصوؿ المعمومات في مختمؼ المواد الدراسة، فاف ىذا يمثؿ عائقا في 

سبيؿ تقدمو في بقية المواد الدراسية، وال يتبع ىذا الرأي مف فراغ وانما أثبتتو البحوث التربية 



 ماهيـت القـراءة والمكتبــاث المطـالعــت العمــوميــت                          ي الفصــل الثـانــ

66 

 

، حيث أظيرت نتائجيا "أف ىناؾ ترابطا ايجابيا مرتفعا التي أجريت عمى التالميذ والطالب

 (1) بيف القدرة عمى القراءة كما تقيسيا االختبارات المتقنة لمقراءة والتقدـ الدراسي.

واذا كانت القراءة ليا أثر واضح في التحصيؿ الدراسي فإنيا ضرورية والـز لمتكويف  -

"فيي توسع دائرة خبراتو، وتفتح أمامو أبواب الثقافة، الثقافي، والنـ الذاتي ألي فرد مف األفراد 

والقراءة تحقؽ التسمية والمتعة، وتيدب مقاييس التذوؽ، وتساعد في حؿ المشكالت، كما 

 تسمح في األعداد العممي، وتساعده في التوافؽ الشخصي واالجتماعي".

  دور المعمم: -

عمييا، واكتساب مياراتيا مف أىميا ما  ومف ىناؾ كاف االىتماـ بالقراءة وتعميميا والتدريب

تقدمو المدرسة لمنشئ وعمى ذلؾ فاف القراءة وطرؽ تدريسيا يجب أف تحظى دائما باىتمامات 

المعمميف، وتفيميـ لمدى تأثيرىا عمى مستقبؿ التمميذ وما يكتسبو مف ميارات معرفية 

ادات لممعمميف بضرورة ووجدانية ومف ىنا كانت نتائج تعميـ المغات تتضمف توجييات وارش

 االىتماـ بيا والعناية الفائقة باكتساب ميارات القراءة الصحيحة لمطفؿ.
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 ب محور الكتبي:  -

واليدؼ العاـ الذي تسعى الخدمة المكتبية الى تحقيقو، ىو جعؿ المكتب والقراءة جزء ميما 

والشفاىية لالتصاؿ بمصادر في حياة الفرد اليومية وتيسير نقؿ الثقافة مف طابع االستماع 

المعرفية التي يمكف االطمئناف الى صحتيا، خاصة الكممة المكتوبة كما تؤمف المكتبات 

والمينة المكتبية بإمكاف الوصوؿ الى مجاالت أوسع لمتنمية الذاتية، وتحقيؽ التعمـ الذاتي مف 

ي المجاؿ الرئيسي خالؿ الكتب والقراءة الفردية، ولذلؾ فانو يمكف القوؿ بأف القراءة ى

لمتحصيؿ الدراسي والتقدـ العمي والثقافي وتعتمد عمييا العممية التعميمية اعتمادا يكاد يكوف 

 (1) تماما في تحقيؽ أغراضيا.

 فوائد القراءة: -

 اكتساب المعرفة  -

 االتصاؿ بالمعارؼ االنسانية في حاضرىا وماضييا  -

 اتصاؿ االنساف بعقوؿ اآلخريف وأفكارىـ -

 التثقيؼ -
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 في القراءة متعة لمنفس وغذاء لمعقؿ -

تزيؿ فوارؽ الزماف والمكاف فنعيش في أعمار الناس جميعا ونعيش معيـ أينما كانوا وأينما  -

 (1)ذىبوا. تتألؼ المطالعة مف: 

 المالحظة  -

 االستكشاؼ -

 البحث الذاتي عف المعرفة -

 عوامؿ تزيد مف حبنا لمقراءة  -

 وجود النية -

 نظيـ خطة لمقراءة ت -

 .تحديد وقت معيف لمقراءة واالستفادة مف الفوارؽ البينية -
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  المطمب الثالث:

 مبادئ وأساليب القراءة لدى األطفال 10 

مبادئ التدريب التي يتـ التأكيد عمييا ىنا أف كونيا تتمحور حوؿ المتعمـ، ويمكف تطبيقيا 

عمى األطفاؿ الذيف يمتمكوف قدرات تعميمية مختمفة وكذلؾ اىتمامات وخبرات فنية في الوقت 

الذي ينظر فيو الى أف القراءة عممية معقدة تعمـ المغة ويعتمد عمى نفس مبادئ التعمـ مثمو 

والمعرفية، والغرض مف التعمـ دافعية المتعمـ،  والمفاىيـالميارات العقمية، الخمفيات مثؿ 

صعوبة الميمة والزمف المتاح لمتدريب، وينبغي ربط بيف ىذه المبادئ مع بعضيا البعض 

لمحصوؿ عمى القدرات القرائية المتطورة، ومبادئ تدريب المغة ينبغي أف تتطور مف المعرفة 

ـ النفس العاـ، وعمـ التربوي ومف مجاؿ توجيو األطفاؿ وارشادىـ كذلؾ التي يتيحيا عم

ور البحث في القراءة ومف العيادات النفسية ومف طتخطيط المنيج دراسات نمو األطفاؿ، ت

الميـ مالحظة أنو عند صياغة المبادئ مف الضروري اعتبار جميع جوانب االنساني وتطوره 

 (1) بارىا توجييات السموؾ المعمـ.العقمي والنفسي والفزيولوجي باعت
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  مراحل القراءة: -

 المرحمة األولى: االعداد والتحضير -

 المرحمة الثانية: القراءة -

 المرحمة الثالثة: االستجابة -

 المرحمة الرابعة االكتشاؼ -

 المرحمة الخامسة: التوسع -

 االعداد والتحضير وفييا: :االولىالمرحمة  -0

 الكتابيختار القارئ  -

 ينشط الخمفية المعرفية -

 لقراءتو غرضا يحدد -

 يخطط لمقياـ بعممية قراءتو -

وعممية اختيار الكتاب ليست سيمة، اذ ال بد مف أف يعرؼ القارئ نوع الكتاب الذي يرغب 

 في قراءتو والمؤلفيف المفضميف لديو.
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الخمفية المعرفية لمعرفة موضوع الكتاب ومؤلفو ونوعو وتوضيحات الغالؼ والتعميقات  وتنشط

 حوؿ الكتاب.

وتحديد األغراض ىناؾ غرضاف لمقراءة: المتعة أو تحصيؿ المعمومات، ويمكف تحسيف  -

 االستيعاب باستخداـ ثالث طرؽ.

 تحديد الغرض يوجو عممية القراءة التي يقوـ بيا الطمبة -1

 يد الغرض يساعد الطمبة عمى رسـ الخمفية المعرفيةتحد -2

والتخطيط لمقراءة غالبا ما يقـو القارئ بمسح ما لتمييز بيف ـ ىو ميـ وما ىو أىـ. ا -3

يقرأه عندما يتييأ لمقراءة فيو يفحص طوؿ المادة ومحتوياتيا والتوضيحات المتضمنة، ربط 

 (1)موضوع ما يقرأ بالخمفية المعرفية لديو.

 المرحمة الثانية: القراءة -2

ما اختير لمقراءة مستخدميف معرفتيـ بالكممات ومستخدميف االستراتيجيات  يقرأ الطمبة

والميارات والمفردات التي يمتمكونيا أثناء القراءة، والقراءة بطالقة ترتبط بالفيـ والقراء 

معرفتيـ لبنية  التصفوف يعرضوف معاني المفردات يقرؤوف أوتوماتيكيا، كما انيـ يطبقوف

 النص.
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 المرحمة الثالثة: االستجابة: -3

 وفي ىذه المرحمة يستجيبوف لقراراتيـ ويستمروف في مناقشة المعنى لكي يعمقوا فيميـ.

 المرحمة الرابعة: االكتشاف:  -4

خالؿ ىذه المرحؿ يعود الطالب الى النص الكتشاؼ أنيـ يشتركوف في بعضيـ ليذه 

 األنشطة.

 المختارات اعادة قراءة -

 يفحصوف النص وميزات الكتاب -

 التركيز عمى المفردات الجديدة. -

 المرحمة الخامسة: التوسع: -ىـ

وتعني ىذه المرحمة أف يمضي الطمبة في التعمؽ في السمات السابقة المتعمقة بفيـ القروء  

 (1)وما وراء ىذا الفيـ.
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 المطمب الرابع:

 صعوبات ومشاكل القراءة لدى الطفل:

تظير صعوبات القراءة عمى أشكاؿ متنوعة، فمف بيف التالميذ مف يجد صعوبة بالغة في  -

الربط بيف شكؿ الحروؼ وصوتو، وفي تكويف كممات مف مجموعة مف الحروؼ وفي التمييز 

بيف الحروؼ التي قد تختمؼ اختالفات بسيطة في شكميا مثؿ الباء والنوف اذا وردت في أوؿ 

لتاء والياء في نفس الموضوع والضاد والصاد وما جاء عمى ىذا النحو الكممة الخاصة وبيف ا

 (1) كما يجد البعض اآلخر صعوبات فيـ ما يقرأ ولو كانت قراءتو الظاىرية سميمة.

ىذا ويظير بيف التالميذ مف يجد صعوبة في التعرؼ السريع عمى الكممات وفي تحميؿ أو  -

ف ىناؾ مف يواجو مشكمة كبيرة في معرفة وتذكر تيجي الكممات الغريبة لغرض نطقيا، كما أ

 عالمات التشكيؿ ومدى تأثيرىا عمى نطؽ األصوات الكالمية التي تمثؿ الحروؼ اليجائية.

ضافة البعض اآلخر أو ابداؿ بعض الحروؼ ببعض أو  - أما حذؼ بعض الحروؼ وا 

ما قد يعكس تشويو نطقيا، فمف الخصائص التي قد تظير عمى قراءة عدد مف التالميذ ك

بعضيـ الحروؼ أو يقمبيا مع أف ىذا يبدو نادرا جدا وخاصة بعد الصؼ الثالث ابتدائي ومف 
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بيف المظاىر المالحظة عمى سموؾ بعض التالميذ عدـ التمييز بيف األلؼ والالـ اذا وردت 

 األلؼ في وسط الكممة حيث أف بعض التالميذ ينطقيا في الغالب عمى أنيا الـ.

مشاكؿ االمالء بيف التالميذ بشكؿ عاـ أمر مألوؼ لدى التربوييف وأولياء واف شيوع  -

األمور، وىذا ال يستغرب ألسباب عديدة مف أىميا صعوبة ميمة االمالء وقمة العناية 

بتدريسيا، ومع ىذا فاف ىناؾ خصائص تظير عمى كتابات التالميذ الذيف لدييـ صعوبات 

ة القراءة، ومنيا ما يتعمؽ في الخط ومنيا ما يكوف تعمـ، منيا ما قد يكوف مرتبطا بمشكم

 مستقال بذاتو.

كما قد تظير صعوبة التعمـ في عدـ القدرة عمى التحكـ في حجـ الحرؼ حيث قد يكوف 

أو كبيرا ال يتناسب مع بقية الحروؼ أو مع ما ىو مقبوؿ وكذلؾ  (1)صغيرا ال يمكف قراءتو 

 ت بيف الحروؼ المفصولة أو بيف الكممات.عدـ القدرة عمى التحكـ في حجـ الفراغا

ويرى الدكتور قحطاف أحمد الظاىر أف القراءة مف الميارات األكاديمية األساسية التي  -

تؤثر في الجوانب األكاديمية األخرى، فمو قارنا بيف الرياضيات والقراءة لقمنا ما ال يدع الشؾ 

ميع المواد األكاديمية األخرى وال تقتصر أف ميارة القراءة أساسية ألنيا المرتكز األساسي لج

 أىميتيا في اطار المؤسسات التعميمية فحسب بؿ خارج ىذه المؤسسات.
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ومف ىنا يسعى الفرد جاىدا لتعمـ القراءة ومف خالليا تبدأ مسيرتو لنيؿ العمـو المختمفة  -

 فيي تيدؼ معرفة معمومات خاصة، تقييـ المعمومات.

 ، ومف أجؿ القراءة التذوقية.تنظيـ المعمومات وتفسيرىا

وال تقتصر القراءة عمى فؾ الرموز، أو التعرؼ عمى الكممات والنطؽ بيا بشكؿ صحيح  -

فحسب، وانما ىي نشاط عقمي يتضمف الفيـ والتحميؿ والنقد والمتعة النفسية وال يمكف لمفرد 

عممية سيمة بؿ تحتاج أف يكمؿ بالنجاح في المياديف األخرى بال قدرة قرائية، والقراءة ليست 

الى مجموعة مف العمميات العقمية مف ادراؾ وتذكر وربط واستنباط فيي ميارة لغوية وثيقة 

 وعممية صوتية.

لذلؾ كاف النداء لمخالؽ الكريـ لنبيينا محمد)ص( "اقرأ باسـ ربؾ الذي خمؽ، خمؽ االنساف 

فالقراءة الواعية تعد  (2)لـ يعمـ" مف عمؽ، اقرأ وربؾ األكـر الذي عمـ بالقمـ، عمـ االنساف ما 

 بابا رئيسيا لنيؿ أنواعا كثيرة مف المعارؼ والعمـو بكؿ أطيافيا وأشكاليا. 
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 المطمب الخامس: استراتيجيات القراءة:

وىذه ىي النقطة الثانية بعد تحديد اليدؼ مف القراءة وفي الوسع تعريؼ طريقة 

لتحقيؽ غرض محدد مقصود مف قبؿ، وال بد مف التدريس عمى أنيا االستراتيجية المنتقاة 

ادراؾ أف اختيار طريقة ما مف طرؽ التدريس لتحقيؽ اليدؼ انما ىو عممية مف عمميات ما 

 وراء المعرفة، وفقا لتعريؼ ىذه العممية المذكورة في الفصوؿ السابقة.
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ستبايناف القراءة، وتدرجيا، وليذاف أمراف وما سبؽ يتضمف اختيارات تخص معدؿ  -

واختيار الطريقة، ففي غرض مثؿ )رسـ خمية ما: نباتية  المقروآتوينوعاف عف طريؽ اختيار 

أو حيوانية( فقد يرغب التالميذ في التأكد مف أف في وسعيـ صورىـ الذىنية، والتعويؿ عمييا 

أما اذا كاف اليدؼ تخميص بعض في أثناء القراءة حتى تساعدىـ في تحقيؽ ذلؾ الغرض، 

 المقاالت فال بد عمى التالميذ مف أف يجروا مزيدا اضافيا مف العمميات الكمية مثاؿ عنيا:

 االستراتيجية الغرض القرائي نمط المادة المقروءة مستوى القارئ

أولػػػى ثػانػوي: 
 قػػراءة مػتػفػػوقػوف

 عبقػرية عمػر العقػاد

 الفصػػؿ األوؿ

لمنػػاقػشػػػة 
المفيػػومػػػات 
الكبػػػػػرى فػػي 
 الكتػػػػػػاب

 القراءة البطيئة -

المغة  ىوقع دوائر عم -
 المجازية وخطوط تمت الحقائؽ

التركيز عمى أراء النصوص  -
 التي ستخدميا

جمع الحقائؽ واآلراء  -
 (1) وفحصيا منطقيا

 

                                                           
(1)

َتذليل مظاعثً، مركس االضكىذريح عمر، عثذ الثاري، الفٍم عه المراءج: طثيعح عملياتً  -

 .303، ص2005للكتاب،
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 يد:يتم

األمة التي تنتمي الييا وال جداؿ في ال شؾ أف المكتبات غدت سمة واضحة عمى حضارة 

أف رسالة المكتبات أصبحت ضرورة ممحة وماسة تجاوزت بكثير حدود الترؼ والرفاه 

 الحضاري واالجتماعي.

وألف المكتبات العامة تمثؿ واسطة العقد الذىبي لعالـ المكتبات فقد غدت ىذه المكتبات 

ترـو المكتبات باختالؼ أنواعيا،  المضطمعة بالنصيب األكبر مف الرسالة النبيمة التي

تحقيقيا، أال وىي اعداد المواطف القادر المتالؾ مفاتيح المعرفة ومواكبة ثورة المعمومات 

 والمعارؼ التي يعيشيا عالمنا المعاصر.
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 خالصة:

مف خالؿ دراستنا لموضوع القراءة أف ليا دور فعاؿ في ربط االتصاؿ بيف القارئ  نستنتج

والمادة المقروءة واستيعاب المادة التعميمية لتكوف األساس في تعمـ الطمبة وتحسيف مستواىـ 

 المغوي ومف أىـ الوسائؿ كسب المعرفة والحصوؿ عمى المعمومات.
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 الثاني: مكتبات المطالعة العمومية. المبحث

 المفيوم والتأسيس القانوني لمكتبات المطالعة العمومية

 :التعريف بالمكتبات العامة1.1.2

 ىي عبارة عف مؤسسة مجتمعية، تنشا مف طرؼ الدولة و يتـ تمويميا مف الميزانية العامة •

 وطنية، تعمؿ عمى حفظ التراثليا، تتواجد في المجتمعات سواء المحمية أو اإلقميمية أو 

 الثقافي اإلنساني و الفكري ليكوف في خدمة القراء و المواطنيف مف كافة الطبقات

 االجتماعيةّ  و توفر الوصوؿ الى مواد المعرفة و المعمومات، و تقدـ خدماتيا الى كافة

 1الخشرائح المجتمع بغض النظر عف العرؽ أو الجنس أو العمر أو الديف أو المغة... .

 :يعرفيا ربحي مصطفى عمياف في كتابو مقدمة في عمـ المكتبات و المعمومات باف  •

 المكتبات العامة ىي التي تسعى الى توفير مواد المعرفة و الثقافة العامة ألفراد المجتمع

 2كافة الذي تخدمو، و تشمؿ مكتبات األطفاؿ و المكتبات المتنقؿ.

 كتبة العامة ىي التي تقدـ خدماتيا بالمجاف لجميع فئاتويعرفيا الدكتور حشمت قاسـ: الم •

                                                           
1 Fédération internationale des associations de bibliothèque section des bibliothèques 
publique ; organisation 
des nation unies pour l éducation la science et la culture. Les services de la bibliothèque 
publique.[s.l] : 
fédération internationale des association de bibliothèques section des bibliothèques 
publique ; 2001. P.06.  

 التوزٌع، و للنشر الفكر دار: عمان. المعلومات و المكتبات علم فً مقدمة. النجداوي امٌن، ربحً؛ علٌان، مصطفى  2

 . 82ص9111.
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 المجتمع بدوف تفرقة عمى اإلطالؽ، و مف ثمة فانو يقوؿ عمى أنيا "جامعة لمشعب تيب

 3 ."العمـ حرا لكؿ مف يقصدىا و تيتـ بجميع مجاالت المعرفة

 :تيانطالقا مف ىذه التعاريؼ يمكننا اف نحدد خصائص المكتبة العامة في اآل

المكتبة العامة تقدـ خدماتيا لجميع فئات المجتمع دوف تميز بسبب الجنس أو الديف أو  

الموف أو غير ذلؾ، و ىي تقدـ خدماتيا لجميع األعمار و لجميع المستويات الثقافية و 

 .التعميمية

المكتبةّ  العامة تقدـ خدماتيا بالمجاف بصفة عامة، بصرؼ النظر عف مخصصاتيا المالية 

 .رىا سواء كانت عامة أو خاصةومصاد

المكتبة العامة تتوفر عمى أرصدة عممية ثقافية تربوية، لكنيا ليست متخصصة الى حد 

 .كبير

أنيا ترتبط بالبيئة التي توجد فييا، سواء كانت مقاطعة كبيرة أو مدينة أو حي، مما يقتضي 

 ضرورة االىتماـ باحتياجات تمؾ البيئة و خصوصياتيا

تبة ليست محدودة في اإلفادة مف أرصدتيا فقط، و إنما تتصؿ كذلؾ بتنشيط خدمات المك

                                                           

 918. ص9111. غرٌب، مكتبة: القاهرة. المعلومات علم و المكتبات لدراسة مدخل. حشمت قاسم،  3
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 4 .الجو المحمي لممجتمع و تفعيمو و تحقيؽ االنسجاـ االجتماعي

ومف خالؿ ىذا يمكف القوؿ اف المكتبات العامة تعتبر معمما مف معالـ التثقيؼ و التنوير و 

لمتعمـ مدى الحياة و تعتبر مف أىـ  ىي حاضنة العمـ و المعرفة، فيي تتيح فرصا أساسية

الوسائؿ التي تعيف عمى نشر المعرفة و التطور الثقافي لألفراد و الجماعات في المجتمع و 

 .مساواة التعميـ بيف جميع الطبقات االجتماعية

 :التعريف القانوني لمكتبات المطالعة العمومية في الجزائر 2.1.2

قد أدركت أىمية المكتبة العامة و التمست أثرىا و  اف الجزائر كغيرىا مف الدوؿ األخرى،

دورىا االيجابي في نشر المعرفة و العمـ، لذلؾ سعت جاىدة الى تأسيس ىذا النوع مف 

 .المكتبات وذلؾ تحت تسمية المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية

زائر و ارتقاء فبعد العشرية السوداء التي عاشتيا الجزائر، وبعد دب األمف مف جديد في الج

الثقافة إلى وزارة مستقمة عف الوزارات األخرى، بدأت الظروؼ تتييأ لظيور أوؿ نص تشريعي 

لمكتبات المطالعة العمومية في الجزائر بإشراؼ الوزيرة السابقة "خميدة تومي" فكانت البداية 

عة و ىو أوؿ مرسـو يؤسس لقانوف مكتبات المطال77 275 -مع المرسـو التنفيذي رقـ 

 :و الذي يعرفيا كما يمي12 234 -العمومية والذي تـ تعديمو بعد ذلؾ بمرسـو رقـ 

 المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية"

                                                           

 لوالٌة البلدٌة العامة المكتبات: الواقع معطٌات و العلمٌة النظرٌات بٌن الجزائر فً العامة المكتبات. الزاحً سمٌة،  4

 المكتبات، علم قسم: االجتماعٌة العلوم و اإلنسانٌة العلوم كلٌة: قسنطٌنة جامعة. ماجستٌر مذكرة. أنموذجا سكٌكدة

  .01ص8114
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المعنوية و االستقالؿ المالي" و يتـ إنشاء مكتبات المطالعة العمومية بمرسـو تنفيذي باقتراح 

 .المكمؼ بالثقافة، كما يمكف ليا اف تتوفر عمى ممحقات عبر كامؿ التراب الوطني مف الوزير

 تحديد المعايير التي يجب أخذىا بعيف02و جاء ضمف ىذا القانوف و ذلؾ في المادة رقـ ،

 :االعتبار عند إنشاء المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية و التي يمكف إجماليا في مايمي

والية أو إذا تعذر ذلؾ في مدينة مف مدف الوالية ذات إمكانيات عالية مف التواجد بمركز ال

 .حيث المقروئية أو تضـ مؤسسات ثقافية أو تربوية أو جامعية

التوفر عمى مقر يقدـ خدمات اإلعارة و فضاءات لممطالعة بقدرة استقباؿ توافد يصؿ عمى 

 .شخص يوميا500األقؿ إلى 

 .ددة االختصاصات، و التوجو لجميع فئات الجميورالتوفر عمى أرصدة وثائقية متع

 .التوفر عمى فضاءات متخصصة لممطالعة توجو لمختمؼ فئات المستعمميف

 :مف خالؿ12 234 -مف نفس المرسـو رقـ 06اما عف مياـ المكتبة، فتحددىا المادة 

لخدمات وضع مختمؼ األرصدة الوثائقية و الخدمات المرتبطة بالمطالعة العمومية و جميع ا

 .الممحقة تحت تصرؼ المستعمميف

 .تخصيص فضاء لممطالعة يتكيؼ مع احتياجات الطفؿ -

 .توفير فضاء لمدراسات و تحضير االمتحانات -

 .تسييؿ تطور الكفاءات القاعدية الستعماؿ اإلعالـ و اإلعالـ اآللي -

 .يةتوفير الوسائؿ التي تسمح لألشخاص المعاقيف بالوصوؿ لممطالعة العموم -
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  5.تنظيـ أنشطة ثقافية حوؿ الكتاب -

 التنظيم و التسيير اإلداري لمكتبات المطالعة العمومية حسب القانون الجزائري: 3.1.2

اف المكتبات الرئيسية لممطالعة 12 234 -مف المرسـو األخير رقـ 07جاء في المادة 

 العمومية

 .يديرىا مجمس التوجيو و يسيرىا مدير

 :أ مجمس التوجيو-

 :اف مجمس التوجيو يتكوف مما يمي12 234 -مف نفس المرسـو رقـ 09حسب المادة 

مدير الثقافة بالوالية رئيسا، ممثؿ الوالي، رئيس المجمس الشعبي الوالئي أو ممثمو، ممثؿ 

وزير المالية عمى مستوى الوالية، مدير التربية الوطنية بالوالية، مدير الشباب و الرياضة 

لبريد و تكنولوجيات اإلعالـ و االتصاؿ بالوالية، رئيس المجمس الشعبي بالوالية، مدير ا

البمدي لمبمدية التي توجد بيا الممحقات المعنية بجدوؿ أعماؿ دورة المجمس أو ممثمو، 

باإلضافة الى شخصيتيف مف عالـ الثقافة و الكتاب يعينيما وزير الثقافة باقتراح مف مدير 

 .الثقافة بالوالية

مف نفس المرسـو فاف المجمس التوجييي يجتمع في دورة عادية مرتيف في 12ادة و حسب الم

السنة عمى األقؿ بناء عؿ استدعاء مف رئيسو، كما يمكنو اف يجتمع في دورة غير عادية 

                                                           

 األساسً القانون ٌحدد8198سنة، ماي82 ل الموافق9200 عام رجب0 فً مؤرخ98 802 - رقم تنفٌذي مرسوم  5

 91. ص02، ع العمومٌة، للمطالعة الرئٌسٌة للمكتبات



 ماهيـت القـراءة والمكتبــاث المطـالعــت العمــوميــت                          ي الفصــل الثـانــ

85 

 

أعضائو، و تكوف مداولة مجمس (2/3)بطمب مف السمطة الوصية أو بطمب مف ثمثي 

  :ة و تحديد األمور اآلتيةالتوجيو حسب نفس المرسـو األخير لمناقش

 .برامج األنشطة السنوية و المتعددة السنوات و كذا حصائؿ أنشطة السنة المنصرمة

 .مشروع الميزانية

 .الكشوفات التقديرية لإليرادات والنفقات

 .الحسابات السنوية

 .التنظيـ و النظاـ الداخمييف لممكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية

 .اـ االتفاقيات و االتفاقات و العقود و الصفقاتالشروط العامة إلبر 

 .قبوؿ اليبات و الوصايا

 :المدير-ب

فاف تعييف و إنياء 12 234 -مف المرسـو التنفيذي رقـ 15حسب ما جاء في المادة رقـ 

مياـ مدير المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية يتـ بقرار مف وزير الثقافة، اما المادة 

 :النقاط التاليةفتحدد ميامو في 16

يعد برامج األنشطة و يعرضيا عمى مجمس التوجيو، و يتصرؼ باسـ مكتبة المطالعة 

 .العمومية ويمثميا أماـ العدالة و في جميع أعماؿ الحياة المدنية

يوظؼ المستخدميف الموضوعيف تحت سمطتو و يعينيـ و ينيي مياميـ، باستثناء 

 .لتعييفالمستخدميف الذيف ليـ طريقة أخرى في ا
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 .يعد الكشوفات التقديرية لإليرادات و النفقات، ويبـر جميع االتفاقيات والعقود والصفقات

 يعد مشاريع التنظيـ والنظاـ الداخمييف، ويحضر اجتماعات مجمس التوجيو و يضمف تنفيذ

ة يعرض قوائـ النشريات الموجية لتشكيؿ و إثراء األرصدة عمى وزارة الثقافة لمموافقمداوالتو

 .عمييا

 .يعد في نياية كؿ سنة مالية تقريرا سنويا عف األنشطة مرفقا بجداوؿ حسابات النتائج

 .يفوض االعتمادات الى مدير الممحقة الذي يتصرؼ فييا بصفتو آمرا بالصرؼ الثانوي

 مباني مكتبات المطالعة العمومية و أقساميا

 :مباني مكتبات المطالعة العمومية1.2.2

مكتبات المطالعة العمومية تعتبر المحور األساسي لنجاح الخدمات و األنشطةّ  اف مباني 

المقدمة لمجميور المتردديف عمى تمؾ المكتبات، و تحقيؽ أىدافيا الثقافية و االجتماعية و 

غيرىا، و مف العناصر التي يجب اف تؤخذ بعيف االعتبار عند تصميـ مبنى مكتبات 

 :ميالمطالعة العمومية نذكر ما ي

 :أ الموقع-

يمعب موقع المكتبة دورا حيويا في تحقيؽ وظائفيا و عميو يتوقؼ قدر كبير مف نجاحيا، 

 لذلؾ

 :يجب اف يتسـ موقع المكتبة ب

 .سيولة الوصوؿ إليو خاصة بالنسبة لفئات األطفاؿ و كبار السف و المعوقيف
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عميو مف طرؼ األطفاؿ و  أف ال يكوف الموقع معزوال، كوف أف عزلتو تعيؽ إمكانية اإلقباؿ

 .النساء

 .دقيقة30أف تتوافر فروع لممكتبة، بحيث ال تتعدى فترة السفر لموصوؿ لمبنى المكتبة 

 .وفرة الموحات اإلرشادية الدالة عمى موقع المكتبة

أف يكوف موقع المكتبة قريبا مف شبكة المواصالت العامة، و اف يكوف بعيدا عف مصادر 

 6الخطر.

 :المبنى -ب

ؤدي الكياف المادي لمكتبات المطالعة العمومية دورا ىاما في نجاح الخدمة المكتبية و ي

 :يشمؿ ىذا الكياف عنصريف رئيسيف وىما

العنصر األوؿ يتمثؿ في المبنى وفيو قاعة المطالعة و غيرىا مف الحجرات الممحقة، اما 

ات و غيرىا مف العنصر الثاني فيتمثؿ في األثاث مف مناضد و مقاعد و رفوؼ و أدو 

األجيزة، لذلؾ ينبغي اف يكوف المبنى صالحا مف حيث المظير و مف حيث استيعابو 

لممجموعات و مالءمتو ألغراض تنظيـ األقساـ لكي تفي بما يتطمبو األداء السميـ، و مف 

 .حيث استيعابو ألقصى عدد ممكف مف القراء ينتظر أف يستعمؿ المكتبة في وقت الحؽ

أّنو يجب اف يتسـ المبنى بالمرونة، بحيث  Thomas Ballardاالرد و يقوؿ توماس ب
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 للمكتبات العربً االتحاد جد: المعلومات و للمكتبات الموحد العربً المعٌار كتاب. بوخالفة خدٌجة، الزاحً؛ سمٌة، قموح؛ ناجٌة،  

 .21ص8190المعلومات،  و



 ماهيـت القـراءة والمكتبــاث المطـالعــت العمــوميــت                          ي الفصــل الثـانــ

88 

 

يستوعب  مجموعات مفّ  المواد المكتبية في المستقبؿ و الزيادة في أعداد الرواد الحالييف 

والمحتمميف، وباإلضافة الى ذلؾ توجد بعض المبادئ العامة التي ينبغي اف توضع في 

 :االعتبار مف أىميا

كوف المكاف المخصص لإلعارة واإلرشاد ظاىرا و بشكؿ مباشر لكؿ مف أّنو ينبغي اف ي •

 .يدخؿ المقر

أّنو ينبغيّ  اف يتوفر المبنى عمى مواقؼ لمسيارات، و ذلؾ بتوفير حيز مكاني مناسب  •

 .لتوقيؼ سيارات المتردديف عمى المكتبة

ارؼ عميو عند ينبغي اف يكوف إنشاء مبنى المكتبة حوؿ مساحات خضراء، ألنو مف المتع •

عامة الناس اف الطبيعة الخضراء تساعّ  د عمى تحسيف المزاج النفسي لإلنساف و بالتالي 

  7جذب الزوار إلى المكتبة و ارتفاع نسبة التردد عمييا.

 :مساحة مبنى المكتبة -ج

تعد المساحة التي تخصصيا المكتبة لوحداتيا خير دليؿ عمى أولويات ىذه المكتبة حيث 

والت كثيرة لمخروج بتصور واضح عف المساحات الالزمة إليواء مقتنيات المكتبة و بذلت محا

اقتراح صيغة رأي عاـ يمكف Githensو Wheelerالعامميف بيا، ليذا حاوؿ كؿ مف 

االستفادة منيا في تحديد المساحة المناسبة لممكتبة العامة اعتمادا عمى معرفة عدد 
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مجمدات و أف 110المستفيديف، و بتطبيؽ ىذه الصيغة استنتجا اف المتر المربع يستوعب 

ـ تشمؿ خدمة اإلعارة و الخدمات األخرى و اف المتر المربع 3.72 ²القارئ يحتاج إلى 

لمحركة يستوعب أربع مائة و ثالثيف مجمدا في السنة، إذ تحسب المساحة المطموبة لممكتبة 

 :العامة كاالتي

 430)2 ÷الحركة X 3.7عدد المقاعد ( + )117÷ ( + )د الكتب عد(

 :وىناؾ مف يرى اف لحساب مساحة المكتبة يجب األخذ بعيف االعتبار المعايير التالية

 مجمد أو مادة في المتر المربع111ـ أي مجموعة قدرىا 0.09 ² =مساحة المجموعات 

 فرد1000فردية لكؿ فئة قدرىا  مساحات5ـ لفضاء فردي أو 2.7 ² =مساحة المستفيديف 

 ـ لكؿ فرد13.9 ² =مساحة لمموظفيف 

 لكؿ وحدة عمؿ23ـ ² =مساحة عمؿ لمحواسيب 

 ـ لممقعد0.9 ² =مساحة لقاعة االجتماعات 

مستفيد أي ما يعادؿ مساحة السيارة 500ـ لمسيارة لكؿ 1.3 ² =مساحة لمواقؼ السيارات 

 مف المساحة الصافية25% :ة غير محددةمساحـ مف مساحة المكتبة. ²152.4 ب

سنوات 05و ينبغي اف تحرص المكتبة عمى دراسة مدى مالءمة المساحة لكؿ نشاط مرة كؿ 

عمى األقؿ، و ذلؾ مف اجؿ الوقوؼ عمى المتطمبات الجديدة مف المساحات وفقا لمتطورات 
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 8التقنية الحديثة أو التغير في حجـ المجموعات و نوعيا.

 :داخميةد البيئة ال-

لمبيئة الداخمية ألي مبنى دور كبير في إقباؿ الناس عمى ارتياده و قضاء وقت طويؿ بو، لذا 

فإف ثراء المكتبة بموارد المعمومات و كفاءة العامميف فييا ال يغنياف عف توفير بيئة جيدة 

البيئة  تجعؿ ىذه المكتبة مكانا مريحا لممتردديف، وىناؾ عدد مف المكونات التي تشكؿ فعالية

 :الداخمية لممكتبة، مف أىميا نذكر ما يمي

اإلضاءة بنوعييا الطبيعية و االصطناعية إذ : تعد مف إحدى الوسائؿ التي تساىـ في 

 .تييئة اإلطار الصحي لإلنساف ومف خالليا تتحسف حالتو الصحية و النفسية

دور كبير في مدى  أف توفر المكتبة عمى أجيزة تكييؼ اليواء لو  أجيزة تكييؼ اليواء

فاعمية المبنى و مالءمتو لمعمؿ، خصوصا في المناطؽ التي ترتفع فييا درجة الحرارة وتكثر 

 .فييا الرطوبة، فيي ضرورية لمقتنيات المكتبة و العامميف فييا و المتردديف عمييا

مف المؤثرات التي يجب وضعيا في الحسباف عند تزييف قاعات المبنى، و  :األلواف

وؼ أّنو كمما كانت ألواف الجدراف و السقوؼ واألثاث غير داكنة و تميؿ الى األلواف المعر 

الفاتحة كمما ساعد ذلؾ عمى توفير الطاقة الكيربائية الموجية لإلضاءة وتوفير اإلحساس 
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 9باليدوء والرونؽ والذي ينعكس بدوره عمى سموؾ المستفيديف مف المكتبة.

 موميةأقسام مكتبات المطالعة الع2.2.2

 : يكمؼ ىذا القسـ بالسير عمى عدة مياـ أىميا ّ :قسـ معالجة الرصيد الوثائقي

 ضماف مسار منذ استالميا الى غاية وضعيا تحت تصرؼ القارئ -

 معالجة الرصيد الوثائقي و المحافظة عمى ىذا الرصيد عف طريؽ الترميـ والحفظ والتجميد -

 تسيير عممية اقتناء الوثائؽ -

 مكانيات االقتناء بالتنسيؽ مع قسـ خدمة المستعمميفدراسة إ -

 ضماف معالجة الكتاب قبؿ تداولو مف جرد و فيرسة -

 إصالح الوثائؽ التي أتمفيا المستعمموف و تدعيميا -

 .وضع شبكة اإلعالـ اآللي و ضماف سيرىا و صيانتيا و تسيير الميدياتيؾ -

 :اـ التاليةيكمؼ ىذا القسـ بالمي قسـ خدمة المستعمميف: 

 ضماف خدمات المكتبات المتعمقة باإلعالـ اآللي و التوجيو لفائدة المنخرطيف و الزائريف -

 إعداد إحصائيات لتقييـ المقروئية وعدد القراء و طبيعة الوثائؽ المطموبة -

 وضع تحت تصرؼ المستعمميف الوثائؽ والوسائؿ المادية التي تسيؿ أنشطتيـ -

 ائؽ و المعمومات العممية والتقنية مع المؤسسات العممية الوطنية واألجنبيةالقياـ بتبادؿ الوث -
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 تنظيـ أنشطة المكتبات المتنقمة -

 .تنظيـ تظاىرات و أنشطة ثقافية و عممية مرتبطة بالكتاب -

 :يكمؼ بعدة مياـ أىميا :قسـ اإلدارة و الوسائؿ

 إعداد مخطط تسيير المستخدميف وتسييره -

 البناية و التجييزاتصيانة  -

السير عمى أمف البناية و المستخدميف و الرصيد الوثائقي و الممتمكات المنقولة  -

 والمستعمميف

 توظيؼ مستخدمي المكتبات و تنفيذ ميزانيات تسييرىا وتجييزىا -

 10 .تحديد احتياجات المكتبات وممحقاتيا مف أثاث و معدات و لواـز و ضماف اقتنائيا -

 المعمومات في مكتبات المطالعة العموميةخدمات  3.2

 اف اليدؼ الرئيسي مف إنشاء مكتبات المطالعة العمومية ىو تقديـ خدمات المعمومات، ومف

 :الخدمات التي يمكف أف تقدميا المكتبة نذكر ما يمي

 :اإلرشاد و التوجيو1.3.2

 ذه األخيرة ىي بمثابةاف أوؿ خدمة يستفيد منيا المستفيديف ىي خدمة اإلرشاد و التوجيو، في
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التعريؼ بالمكتبة و معرفة طمب المستفيد و مساعدتو لموصوؿ الى القسـ الذي يريد، وألداء 

 :ىذه الخدمة يمكف االعتماد عمى األدوات التالية

تاحة الزيارات  إصدار أدلة لمتوجيو بالمكتبة، واستخداـ الفتات ولوحات إعالنية بالمكتبة، وا 

 .واقع الويباالفتراضية مف خالؿ م

وتبقى ىذه األدوات تساعد عمى أداء خدمة التوجيو و اإلرشاد، لكف أىـ ىذه األدوات و 

 11أكثرىا أىمية ىو االستقباؿ الجيد الف تأثيره أقوى مقارنة بالوسائؿ األخرى.

 :الخدمة المرجعية2.3.2

حيث تتراوح  تعتبر الخدمة المرجعية مف الخدمات األساسية في مكتبات المطالعة العمومية،

بيف تقديـ ردود سريعة و فورية عمى أسئمة و استفسارات الباحث و القارئ و بيف الردود 

األكثر عمقا وشموال و التي تتطمب البحث في عدد كبير مف المراجع، و لكي تستطيع 

 :مكتبات المطالعة العمومية، تقديـ خدمة مرجعية فعالة ينبغي عمييا مراعاة اآلتي

 مجموعة مناسبة و كافية و متوازنة مف كتب المراجع األساسيةاقتناء  -

التعرؼ عمى مصادر المعمومات المرجعية المتوفرة بالمكتبة و تحديد مجاالت االستفادة  -

 منيا

التعرؼ عمى االحتياجات الحالية و المستقبمية لممستفيديف و رصد التغيرات التي يمكف  -
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 .اف احتياجاتيـ المستقبمية مف المعموماتأف تطرأ عمييا، و توقع قدر اإلمك

 :خدمة اإلحاطة الجارية 3.3.2

اإلحاطة الجارية ىي إعالـ القراء والباحثيف بشكؿ مستمر بالمواد و مصادر المعمومات 

الحديثة التي وردت الى المكتبة و التي تمبي احتياجاتيـ القرائية والبحثية، ويتـ إعالـ القراء و 

دىـ عمى المكتبة أو مف خالؿ البريد العادي أو االلكتروني لكؿ قارئ، و الباحثيف أثناء ترد

قبؿ أف يقـو أخصائي مكتبات المطالعة العمومية بإحاطة المستفيديف بالمعمومات التي 

يحتاجونيا ينبغي عميو أف يتعرؼ عمى رغباتيـ أو اىتماماتيـ، حتى يتسنى لو اختيار ما 

 12 .يناسبيـ مف المعمومات

 :دمة التصوير و االستنساخخ 4.3.2

توفر مكتبات المطالعة العمومية أجيزة تصوير المستندات لكي تقدـ خدمة التصوير لمقراء 

والباحثيف، الف ىذه الخدمة تساىـ في حؿ مشكمة المراجع التي ال تعار خارج المكتبة و 

لتمبية  كذلؾ الدوريات، و يمكف االستعاضة عف إعارة ىذه المصادر بتصوير أجزاء منيا

 13احتياجات القراء والباحثيف.
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 :اإلعارة الداخمية و الخارجية 5.3.2

تعتبر خدمة اإلعارة بنوعييا الداخمية و الخارجية مف أىـ الخدمات التي تقدميا مكتبات 

المطالعة العمومية، وقد ظيرت خدمة اإلعارةّ  الخارجية بسبب عدة عوامؿ لعؿ مف أىميا 

و ىو الذي لف يستوعب كؿ المستفيديف لالطالع الداخمي، فيناؾ ضيؽ الحيز داخؿ المكتبة 

بعض المستفيديف الذيف يرغبوف باصطحاب المواد المكتبية خارج المكتبة، سواء بسبب عدـ 

مناسبة أوقات فتح المكتبة مع ظروفيـ الخاصة أو بسبب الحاجة الى القراءة ا ىادئة في 

ستطيع مكتبات المطالعة العمومية أف تقدـ ىذه المنزؿ بعيدا عف حركة المستفيديف، وحتى ت

 .الخدمة عمى مستوى جيد ينبغي أف توفر النسخ الكافية لتمبية رغبات المستفيديف واحتياجاتيـ

 :خدمات األطفال6.3.2

تحتاج خدمات األطفاؿ بمكتبات المطالعة العمومية ألشخاص مدربيف مينيا مع الخبرة في 

قراءة القصة والعمؿ مع األطفاؿ المعوقيف، وعقد  األنشطة المخصصة لألطفاؿ مثؿ:

المسابقات لقراءة الشعر والرسـ، وتنمية ميارات األطفاؿ في األشغاؿ اليدوية و تعمـ استخداـ 

الكمبيوتر، وتمثيؿ المسرحيات والمشاركة في مسرح العرائس أو خياؿ الظؿ، و ينبغي أف يتـ 

 التنسيؽ بيف نظاـ

ة وبيف المتخصصيف واستشارتيـ فيما يختص بتنمية وتوسيع مكتبات المطالعة العمومي

 .أنشطة األطفاؿ
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 :خدمات الشباب و البالغين 7.3.2

اف الغرض الرئيسي مف وراء تقديـ الخدمة المكتبية العامة لمكبار و الشباب، ىو إعطاؤىـ 

الفرصة لموصوؿ الى المواد التي ال يستطيعوف الحصوؿ عمييا و ليذا السبب ينبغي 

تخطيط لخدمات الكبار و الشباب في مكتبات المطالعة العمومية في مجاؿ خدمات ال

المجتمع و الخدمات الثقافية األخرى، لذلؾ يجب اف يكوف قسـ الشباب و الكبار في المكتبة 

يمبي احتياجاتيـ واىتماماتيـ عف طريؽ اقتناء مجموعة مكثفة مف كتب القراءة المنزلية 

طبوعات الحكومية والدوريات، ومف الضروري لقسـ الشباب بالمكتبة واألعماؿ المرجعية والم

اف يشبع احتياجات القراءة لدى المراىقيف، مثؿ تمؾ التي تتناوؿ تنمية الشخصية و الميف 

 .واليوايات و العالقات األسرية و المواد األخرى التي  تيـ مرحمة الشباب قبؿ العشريف

 :خدمات المناطق الريفية 8.3.2

ر ىذا النوع مف الخدمات ضروري و ميـ بالنسبة لمسكاف الذيف يعيشوف في قرى منعزلة، يعتب

كما أف مشكمة القضاء عمى األمية مف األمور التي تيتـ بيا الدوؿ النامية و قد أعطتيا 

أولوية كبيرة، و مف أىـ الطرؽ التي اتخذتيا مكتبات المطالعة العمومية لتقديـ ىذا النوع مف 

المكتبة المتنقمة التي تقدـ خدماتيا مباشرة لممستفيديف الذيف يعيشوف في  الخدمات ىي

 14مجموعات منعزلة مف المنازؿ و القرى الصغيرة.

                                                           

 ص. :ص8119 اللبنانٌة، المصرٌة ر: الدا القاهرة. العامة المكتبات. جمعة خلٌفة نبٌلة، الهادي، عبد فتحً، محمد  14

920  .-982. 
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 :خدمة ذوي االحتياجات الخاصة 9.3.2

لمكتبات المطالعة العمومية دور كبير و بارز في تقديـ الخدمات المكتبية و المعموماتية 

 :قميا، حيث يتمثؿ ىذا الدور في النقاط التاليةلممعاقيف حركيا و جسديا و ع

توفير مجموعات مف المواد المكتبية و العممية و الترفييية و التثقيفية لتطوير مياراتيـ 

وقدراتيـ وتعميؽ الثقة بالنفس لدييـ، و الحرص عمى أف تكوف ىذه المجموعات سيمة 

 .وبسيطة وصفحاتيا قميمة و سطورىا متباعدة

كتبات المطالعة العمومية يجب مراعاة ىذه الفئة مف المجتمع مف حيث عند تصميـ م

تخصيص مداخؿ خاصة لتسييؿ دخوليـ و خروجيـ، و كذلؾ توفير أماكف خاصة لسياراتيـ 

 .و يجب أف يكوف األثاث المكتبي مناسب و مالئـ لطبيعة ىذه الفئة خاصة المعاقيف جسديا

وسائؿ مرئية و التي تعتني باستخداـ الصور و اما المعاقوف سمعيا فالمكتبة توفر ليـ 

المناظر لتقديـ المعمومات المرئية ليؤالء الفئة و التحاور معيـ عف طريؽ استخداـ لغة 

 .اإلشارة

أّما المعاقوف بصريا (المكفوفيف) فدور المكتبة يتمثؿ في تقديـ خدماتيا ليذه الفئة عف طريؽ 

اف المواد Richard Gardenerكر ريتشارد جاردينر تقديـ األدوات و الوسائؿ المالئمة، فيذ

 المخصصة لممكفوفيف و المعاقيف بصريا تتضمف الكتب و المجالت المطبوعة بطريقة برايؿ 
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Prialle.15و الكتب الناطقة عمى االسطوانات و األشرطة 

 :خدمة االنترنت 10.3.2

يا دور أساسي في عمميا و اف توفير مكتبات المطالعة العمومية تقنية المعمومات الحديثة ل

نشاطيا اليومي مف حيث إتاحة الوصوؿ الى شبكة االنترنت، األمر الذي يتفؽ مع المبادئ 

المرتبطة بحرية الوصوؿ الى المعمومات و حرية التعبير، وتحاوؿ اإلرشادات التالية إعطاء 

طوير النصيحة لممكتبييف ومديري المكتبات و صانعي القرار بطريقة تساعدىـ عمى ت

 :سياسات لموصوؿ الى شبكة االنترنت و ذلؾ عف طريؽ

توفير المصادر الموجودة مف خالؿ قنوات عمى شبكة االنترنت مثؿ: برامج الرقمنة وأيضا  •

 .عف طريؽ خمؽ طرؽ لتوصيؿ مصادر جديدة عمى شبكة االنترنت

ؼ النظر اف إتاحة طرؽ الوصوؿ الى شبكة االنترنت يجب اف تكوف متاحة لمجميع بصر  •

 16عف النوع أو الجنس أو الموف أو الديف... .الخ 

 أىداف مكتبات المطالعة العمومية في تثقيف الّطفل. 4.2.

 أىداف مكتبات المطالعة العمومية1.4.2

اف اليدؼ الرئيسي مف إنشاء مكتبات المطالعة العمومية ىو إتاحة فرص الثقافة المستمرة 

                                                           

 ص2000.غالب عوض، النواٌسة. خدمات المستفٌدٌن من المكتبات و مراكز المعلومات. عمان: دار صفاء للنشر و التوزٌع،   15

273.  

 .721ناجٌة، قموح؛ سمٌة، الزاحً؛ خدٌجة، بوخالفة. كتاب المعٌار العربً الموحد للمكتبات و المعلومات. المرجع السابق. ص .  16
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تكوف مركزا لمحياة الفكرية و االجتماعية في المنطقة  لمجميور دوف مقابؿ، و ليذا يجب اف

 :التي تقوـ فييا، وعمى ىذا األساس يمكف تحديد أىدافيا في اآلتي

تييئة جيؿ مثقؼ يتحمى بالعمـ الى جانب تشجيع القراء و حثيـ عمى تتبع صيرورة اإلنتاج 

 .مر عمى المكتبةالفكري وذلؾ عف طريؽ تشجيعيـ عمى المطالعة ومف خالؿ ترددىـ المست

التنمية الثقافية المتمثمة في إثراء فكر القراء و تثقيؼ الشباب و األطفاؿ ألنيا تعد مف أىـ 

واشد الوسائؿ التي تعمؿ عمى نشر المعرفة و االرتقاء بمستوى القيـ الثقافية في المجتمع 

 .الذي توجد فيو

بالتحمي بالوفاء و القدوة الحسنة  غرس القيـ الروحية و الوطنية و اإلنسانية األصيمة و ذلؾ

 .واألساليب الفعالة في إطار خدمة المجتمع

دعـ العالقات االجتماعية بيف أفراد المجتمع المحمي الذي تخدمو المكتبة و ذلؾ بالمساىمة 

في رفع المستوى الفني مف خالؿ تقديـ العروض المسرحية و الموسيقية و المعارض و 

 17.طات الفنيةالندوات وغيرىا مف النشا

المساىمة بشكؿ فعاؿ في حؿ بعض المشكالت االجتماعية كالمرض و األمية و تعميـ 

 .الكبار

  والماديةالمساىمة في ممئ أوقات الفراغ عند المواطنيف عمىّ  النحو الذي يعود بالفائدة المعنوية 

                                                           

 نت (اإلدارة العلمٌة) فً المؤسسات الخدماتٌة العمومٌة: المكتبات العمومٌة بوالٌة وهران نموذجا. مذكرةحسنٌه، زاٌدي. المناجم  17

  .56ص 2002ماجستٌر. جامعة وهران: كلٌة العلوم اإلنسانٌة و العلوم اإلسالمٌة: قسم علم المكتبات و العلوم الوثائقٌة،.
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 .مكتبات المطالعة العمومية و دورىا في تثقيف الطفل 2

 المطالعة العمومية دور بالغ األىمية في تثقيؼ أفراد المجتمع، حيث تعمؿ عمىاف لمكتبات 

إكساب المواطف الخبرات و الميارات الحياتية التي يستطيع اف يستثمرىا في حياتو العممية أو 

الدراسية فيما يعود عميو و عمى مجتمعو بالخير، ومف فعاليات مكتبات المطالعة العمومية 

 :ذكر ما يميفي المجتمع يمكف 

 تنظيـ و عقد المؤتمرات و االجتماعات التي تعتبر قنوات طبيعية لتبادؿ الخبرات و :أوال

المعمومات و ذلؾ مف خالؿ التقاء األفراد المتخصصيف ببعضيـ البعض و بمورة مشكالتيـ 

 .وطرح الحموؿ المناسبة لتمؾ المشكالت

 تفيديف، وىي وسيمة حيوية تقـو بيا مكتباتتقديـ االستشارات العممية و الثقافية لممس :ثانيا

 المطالعة العمومية لتدعيـ الكفاءة المينية بيف العامميف في الدولة و بيف األفراد أنفسيـ، حيث

 .تتناوؿ ىذه االستشارات مختمؼ الموضوعات العممية و الثقافية

تياجات جميع المساىمة في نشر الكتب و غيرىا مف مصادر المعمومات التي تمبي اح :ثالثا

فئات المستفيديف، و ذلؾ مف خالؿ إعالـ المجتمع بمصادر المعمومات و إعالمو ببرامج 

 .األنشطة والخدمات التثقيفية التي تقوـ بيا المكتبة

تنشيط عمميات الترجمة و االستخالص و االختزاف و االسترجاع و تبادؿ المعمومات  :رابعا

جتماعية و الثقافية داخؿ المجتمع المحمي و مع الجمعيات و المؤسسات العممية و اال

 .اإلقميمي
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مشاركة الجمعيات و المؤسسات العممية و الثقافية في إجراء البحوث و الدراسات  :خامسا

التي تيدؼ الى تنمية المجتمع ثقافيا و تطويره في جميع المجاالت، حيث تكوف ىذه 

 .يات و المؤسساتالمشاركة مف خالؿ توفير مصادر المعمومات ليذه الجمع

المساىمةّ  في إقامة المعارض بشكؿ دوري و ذلؾ عف طريؽ منتجات معينة،  :سادسا

كالكتب ولعب األطفاؿ بأشكاليا و أنواعيا المختمفة و أدوات الدخوؿ المدرسي و ىذا بالطبع 

 .تنفرد بو مكتبات المطالعة العمومية عف غيرىا مف أنواع المكتبات األخرى

لندوات و المؤتمرات و إلقاء المحاضرات العممية و عرض األفالـ داخؿ تنظيـ ا :سابعا

 .المكتبة  بيدؼ تنمية الوعي الثقافي و العممي و نشره في المجتمع

 لمساىمة في إحياء التراث العممي و األدبي و إظيار فضؿ العمماء عمى الحضاراتا :ثامنا

تقـو المكتبة باإلعالف عنيا في وسائؿ اإلنسانية، و ذلؾ مف خالؿ البرامج اإلعالمية التي 

  18اإلعالـ المقروء و المسموع و المرئي.

ذا كانت مكتبات المطالعة العمومية تعمؿ عمى رفع المستوى الثقافي لدى الفرد في  وا 

المجتمع، وأداة مف أدوات التعمـ الذاتي و وسيمة لمتثقيؼ و التنوير، فيؿ المكتبة الرئيسية 

 والية مستغانـ تقـو بيذا الدور األساسي و الميـ في الوسط المنشئة فيو؟لممطالعة العمومية ل

 ىذا ما سيتـ معرفتو في الجانب التطبيقي مف الدراسة

                                                           

 .29ص - 88 -ص. 2005ة المجتمع. القاهرة: دار الكتاب الحدٌث، العلً. المكتبة العامة فً خدم هللاأحمد، عبد   18
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 خالصة:

نستنتج مف خالؿ معالجتنا لموضوع المكتبات العمومية أف ليا دور كبير وفعاؿ في 

تنمية القدرات العممية خدمة الطمبة والباحثيف في مجاؿ المعمومات كما أنيا تيدؼ الى 

والمينية في كؿ التخصصات، وتساعد عمى رفع المستوى والوصوؿ الى المعمومة مف خالؿ 

 التطبيقات والتقنيات الحديثة التي توفرىا لممستفيد.
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  :تعريف المؤسسة 

 1323رمضان عام   17المؤرخ في  382-11انشئت المكتبة بموجب المرسوم التنفيذي 

 .3111غشت سنة  17الموافق ل  ـى

وىي مؤسسة ثقافية تنشئيا الدولة أو السمطات المحمية، وتزودىا بكافة األوعية التي تعين 

ومات الجارية المتعمقة عمى كسب المعرفة والتثقيف الذاتي الحر، واالحاطة بالمعم

بالمجتمع وما يجري في العالم من أحداث وتطورات...وتقديم كل ذلك لكافة المواطنين 

دون مقابل وبغض النظر عن الجنس أو السن أو النوع أو المستوى الميني 

والعممي...اذن ىي مؤسسة شعبية تسعى الى انارة الطريق أمام الشعب وتثقيفو بأنواع 

فة والخبرات المتنوعة وخمق المواطن المستنير القادر عمى خدمة نفسو الثقافات المختم

 وخدمة  المجتمع الذي يعيش فيو. 
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 االجرائية المنهجية لمدراسة:

 :تمهيد

ان الدراسات الميدانية تعتبر دراسة لمخمفية، والوضع الحالي ولمتفاعل البيئي ألحدى 

 ا أم مجموعة مؤسسة أم مجتمعا.الحدات االجتماعية سواء كانت ىذه الوحدات فرد

ان ىذا المنيج يتطمب دراسة الوحدات االجتماعية بأنواعيا المختمفة عمى حقيقتيا حيث 

أنو ال يمكن ايجادىا بشكل صناعي وتبعا لذلك يقوم الباحث يأخذ عينة من المجموعة 

فان  التي يرغب في دراستيا ومن ثم يقوم بإجراء بحثو عمييا بشكل مكثف ومتعمق لذلك

منيج الدراسة الميدانية يعتبر من أقرب المناىج التي تصل أو تطابق الحياة الحقيقة حيث 

خالليا دراسة األشخاص عمى حقيقتيم خاصة وأن الباحث ال يتدخل خالل ذلك األشكال 

محدود جدا في التصرفات التي تجري أمامو من قبل أفراد العينة وىو يحاول فيم 

 الدراسات التي يقوم بيا.المتغيرات المختمفة في 

ويستخدم الباحث عادة لتحقيق ىدف البحث أكثر من وسيمة لجمع المعمومات مثال، 

المالحظة المشاركة، أو المقابمة أو غيرىا تبعا لحاجة البحث وليذا فان موضوع بحثنا 

 يتطمب جمع البيانات والمعمومات بواسطة المالحظة المقابمة االستبيان.

 



دساسخ اىَٞذاّٞخ                                              اىفصو اىضبىش                              

[108] 

 

 فطال::تعريف مكتبة األ

إن المكتبات العامة يمكنيا أن تتيح لألطفال فرصا لمقراءة الحرة المنوعة منذ البدايات 

المبكرة من أعمارىم، وىي طبقا لألفكار والمعايير الحديثة تعتبر مركزا تعميميا بيعين 

األطفال عمى مواصمة التثقيف الذاتي ويساعدىم الوصول الى مفاتيح المعرفة بأنفسيم. 

وذلك  31ت مكتبة األطفال في االنتشار بشكل كبير في النصف الثاني من القرنولقد بدأ

 لسببين رئيسيين وىما9

غزارة أدب األطفال والذي يعرف بكل ما يتصل بثقافة الطفل من االنتاج الفكري  أوال:

وبأي شكل من األشكال ) كتب مصورة، قصص، مسرحيات، مجالت، أسطوانات، أفالم 

 ، برامج اذاعية وتميفزيونية، برمجيات حاسوبية وغيرىا(.سينمائية وكرتونية

شعور المسؤولين الميتمين بحياة الطفل بأن الطفولة عالم خاص متميز عن عالم  ثلنيل:

الكبار لذا يجب االىتمام بو وتوجييو وجية تربوية ونفسية واجتماعية سميمة عن طريق 

رغباتو وأضف الى ذلك أن الطفولة اذا توفير الخدمات الالزمة لو إلشباع حاجاتو وميولو و 

ما أحسن استغالليا فسوف تكون ثروة وطنية ميمة عمى اعتبار أن طفل اليوم ىو رجل 

 المستقبل.
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وىناك تعريفات عديدة لمكتبات األطفال لكن جميعيا مشتركة في سمة واحدة وىي  -

وثقافية سميمة" تعتبر من أىم سمات مكتبة األطفال وىي "تنشئة األطفال تنشئة عممية 

 ومن ىذه التعريفات9

 المكتبلت العلمة لألفطال:: -1

واحدة من المؤسسات ذات الطابع التعميمي والتثقيفي والترفييي وتعمل أساسا عمى االسيام 

كسابيم ميارات التعمم  في تنشئة األطفال تنشئة سميمة، وتطوير اىتماماتيم وقدراتيم وا 

مياراتيم و قدراتيم القرائية في مختمف مراحل العمر الذاتي، بما يتضمنو ذلك من تنمية 

 باستخدام شتى الوسائل.

 مكتبلت األفطال::  -2

إنيا قسم مخصص كمو الستعمال األطفال، أو قاعة في المكتبة العامة والمركزية أو في 

 فرعيو مخصصة لتقديم خدمات لألطفال وتوفير مجموعات الكتب ليم.

 مواصالت المكتبة: 

مكتبة الذي صمم بعناية كبيرة، سوف يكون لو دور كبير في جذب الجميور ان مبنى ال

نحو االتصال بالمكتبة، ان المبنى عبارة عن تجسيد ألفكار المصمم في تعبيره عن معنى 

االتصال الذي وضعو أوال في شكل مخطط ورسوم، ثم تجسد ذلك في شكل ثالثي 
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تحديد موقع مكتبة الطفل دراسة  األبعاد. فالمكتبة من حيث الموقع قبل الشروع في

المنطقة من حيث كثافة المكان والمستويات التعميمية واالجتماعية واالقتصادية والصحية 

من خالل تشكيل لجان تضم المكتبيين المتخصصين والتربويين والميندسين مع األخذ 

 بعين االعتبار ما يمي9

 ن قبل األطفال وبدون عناء.أن يكون موقع المكتبة في مكان يسيل الوصول اليو م -

توفر المواصالت لتأمين سرعة وصول األطفال مع مراعاة االبتعاد عن الشوارع  -

 المزدحمة بحركة المرور.

 أن يكون بعيدا عن أماكن الخطر بأشكاليا المختمفة. -

 أن تكون المنطقة مضادة بشكل جيد وصحي. -

 أثلث وأجهزة المكتبة: -2

خاصة لكسب جميور األطفال اذ ما روعي في اختياره  شكل وحدات األثاث أىمية

وعرضو وتنسيقو الذوق السميم والخبرة الفنية وينبغي أن يراعي في اختيار وتنظيم أثاث 

 مكتبة الطفل المعايير اآلتية9

أن يكون مناسبا ألعمار الطفل وأطواليم سواء ما يخص الرفوف أو المناضد أو  -1

 الكراسي.



دساسخ اىَٞذاّٞخ                                              اىفصو اىضبىش                              

[111] 

 

 ضال عن متانتو وتميزه باأللوان الجذابة.أن يكون مريحا ف -3

تنسيق األثاث وترتيبو بالشكل الذي ال يعيق الحركة من جراء تكديسو في الممرات أو  -2

 قاعات المكتبة.

االىتمام بالزخرفة والديكور وتوزيع األلعاب والصور وحامالت األزىار في أماكنيا  -3

ب االىتمام باستخدام األلوان المناسبة المناسبة ليشعر الطفل باأللفة والبيجة كما يج

 لمجدران والسقوف.

بفضل تجييز القاعة المخصصة لعرض األفالم وسماع الموسيقى بأجيزة التسجيل  -4

 الصوتية واألشرطة ومواد عرض األفالم ومتطمباتيا.

يراعى فرش األرضيات بالمطاط أو الفمين أو مواد أخرى جديدة المتصاص الصوت  -5

 منسجمة مع لون األثاث والجدران. عل أن تكون

أما بالنسبة لنوعية الرفوف فيناك الرفوف الخشبية والمعدنية والبالستيكية ألنيا قوية  -6

 التحمل سيمة الصيانة بالنسبة لمرفوف المعدنية.
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 مصللح المكتبة: 

ل تتكون مصالح المكتبة عمى مجموعة المكتبة المتمثمة في ما يمي تحتوي المكتبة الطف

 عمى أوعية المعمومات في شتى المعارف مثل9

 الموسوعات ودوائر المعارف -

 الكتب الدينية -

 الكتب العممية والتعميمية -

 الكتب القصصية  -

 الكتب التاريخية والجغرافية -

 الكتب الدوريات األجنبية -الدوريات العربية الخاصة بالطفل -

 مق بمكتبة الطفل المتمثمة في9كذلك من مصالح المكتبة نجد ىناك أقسام تتع

 االستقبال -

 قاعة القراءة واالطالع -

 قاعة الدوريات  -
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 قاعة المواد السمعية البصرية واالنترنت -

قسم الفيرسة والتصنيف الذي تتم فيو المعاينة  -مسرح مزود بكافة التجييزات الحديثة -

 الفنية لمكتب.

 تمثمة فيما يمي9أيضا نجد خدمات متعمقة بمكتبة الطفل الم -

خدمات  -خدمات االىداء -خدمات نادي كتاب الطفل -خدمة االعارة الخارجية -

 خدمات استقبال الزيارات المدرسية. -خدمات االنترنت المجانية -التدريب

 أهداف مكتبة األفطال:: 

أىداف مكتبة األطفال العامة في مجموعة من  HARRIET. LONGقامت ىاريت لونج 

 يا عمى النحو التالي9العناصر رتبت

 تيسير استخدام األطفال لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الكتب -ا

 ارشاد األطفال وتوجيييم عند اختيارىم لمكتب أو غيرىا من المواد -ب

 تشجيع األطفال وغرس متعة القراءة فييم كعمل نابع منيم يتابعونو فيما بعد -ج

 ادة من مصادر المكتبة العامةتشجيع التعميم مدى الحياة من خالل االستف -د

 مساعدة الطفل عمى تنمية قدراتو الشخصية وفيمو االجتماعي -ـى
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قيام مكتبة الطفل بدورىا كقوة اجتماعية تتعاون مع المؤسسات األخرى المعينة برعاية  -ن

 الطفل.

 ومن ىنا يمكننا حصر أىداف مكتبات األطفال العامة فيما يمي9

 ال::هدف تعميمي: وذلك من خ -1

 توفير مصادر معمومات مناسبة لحاجات الطفل ورغباتو وميولو.

تعريف الطفل بمكتبتو وكيفية استخداميا والمحافظة عمييا وعمى مصادرىا وتشجيعو عمى 

 ارتيادىا واالستفادة من كافة خدماتيا.

 ارشاد الطفل وتوجييو عند اختياره لمصادر المعمومات لغرض القراءة -

 المستمر لدى الطفل.تشجيع التعميم  -

 االجابة عن أسئمة الطفل واستفساراتو من خالل استخدام مصادر المعمومات المتوفرة

 هدف تنموي: -2

اذ تيدف المكتبة الى المساىمة في تطوير قدرات الطفل العقمية ومياراتو المغوية 

رىا واالتصالية والفنية والعممية واالجتماعية...الخ وذلك من خالل خدماتيا ومصاد

 المختمفة.
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 وذلك من خالل9هدف اجتملعي:  -4

 غرس مادة القراءة والمطالعة لدى الطفل. -ا

مساعدة الطفل عمى تكوين عادات واتجاىات اجتماعية سميمة كالتعاون وااليثار والصداقة 

واليدوء واحترام اآلخرين وحسن التعامل مع الكتاب والمعمومة عمى خمق بيئة مناسبة 

 ع تمتاز باليدوء والراحة العامة.لمقراءة واالطال

 وذلك من خالل9هدف تربوي:  -5

توفير مواد ووسائل الترويج المختمفة كالقصص والمسرحيات واألفالم السنيمائية وأفالم 

 الكرتون الموجية واأللعاب التعميمية وبرمجيات الحاسوب الترفييية وغيرىا.

 من خالل اآلتي9ويمكن اجمال أىم األىداف الخاصة بيذه المكتبات 

توفير الكتب والمواد المكتبية المناسبة لألطفال بما يتناسب وأعمارىم ورغباتيم من  -1

 خالل مراحل النمو المختمفة.

توفير الجو المناسب لممطالعة والتسمية والترفيو من خالل األثاث المرح الجذاب  -3

 والمواد المكتبية التي تتعمق بعالم الطفل.

 الطفل ومياراتو المغوية والفنية واالجتماعية.تطوير قدرات  -2
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 تح المكتبة:فأوقلت 

مكتبة األطفال ككل المكتبات حيث تساعد األطفال عمى جمع المعمومات مما تؤدي الى 

صباحا الى غاية  7921تثقيفيم فيي بذلك لدييا وقت محدد حيث تفتح عمى الساعة 

مساءا  15911الى غاية  12921ة زواال ثم تعيد فتحيا في المساء عمى الساع 13911

 وىذا وقت جد مناسب بالنسبة لألطفال لكسب الميارات وتثقيف الطفل.

 النظلم الداخمي لممكتبة:

أما النظام الداخمي لممكتبة فيو نظام مرتبط بقوانين المؤسسة حيث المؤسسة لدييا نظام 

مان االلتزام خاص تقوم من أجمو وذلك لمحفاظ عمى السير الحسن لمنظام وضبطو لض

والمحافظة عمى الرصيد. حيث يتولى أمين المكتبة ميام لتسييرىا ويمتزم في ىذا االطار 

بالتنظيم الداخمي لممكتبة بحيث تكون المطالعة داخل المكتبة عن طريق االعارة الداخمية 

 لمكتب.
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 المنهج المستخدم:

المنيج الوصفي الذي تم تعريفو نظرا لطبيعة البحث الذي نبحث فيو فإننا قمنا باختيار  -

 كاآلتي9

كل استقصاء ينصب عمى ظاىرة من الظواىر التعميمية أو النفسية كما ىي قائمة في 

الحاضر ويقصد تشخيصيا وكشف جوانبيا وتحديد العالقة بين عناصرىا أو بيئتيا وبين 

 الظواىر التعميمية واالجتماعية.

 أدوات جمع البيلنلت:

 االستبيلن:  -2

بر االستبيان أداة من أدوات جمع المعمومات يمكن لمباحث استخداميا لمحصول عمى يعت

معمومات محددة لبحث ما من مصادرىا األصمية واالستبيان عبارة عن مجموعة من 

األسئمة المرتبة يتم وضعيا في استمارة ترسل لألشخاص المعنيين أو يجري تسميميا باليد 

الواردة فييا واالستبيان ىو أداة لجمع البيانات المتعمقة  تمييد الحصول عمى أجوبة األسئمة

 . (1)بموضوع بحث محدد عن طريق استمارة يجري تعبئتيا من قبل المستجيب 

 

                                                           
(1)

 .012اىؼيش، ف٘صٛ ػجذ هللا. اىَشعغ اىسبثق، ص - 
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 المالحظة: 

ىي مشاىدة الظواىر ومراقبتيا بالذىن والحواس عمى ماىي عميو بالذات رغبة في الكشف 

 حكميا عن خصائصيا وصفاتيا ومن ثم عن القانون الذي ي

ان المالحظة يمكن أن تصبح أسموبا عمميا في الحصول عمى المعمومات عن ظاىرة 

 معينة سواء أكانت فردا أم مجموعة وذلك عندما9

 تخدم ىدف معين لبحث ما  -

 تخطيطيا بشكل منظم -

تسجيميا بشكل يربطيا بفرضيات عامة بدال من وضعيا بشكل يعكس مجموعة من  -

 .(1)خضاعيا لمرقابة والتدقيق بخصوص مالئمتيا ودقتيا االىتمامات فقط يتم ا

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .154ّفس اىَشعغ اىسبثق، ص - 
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 مجل: الدراسة:

تتوجو الدراسة إلى قراء مكتبة األطفال، و** من خالل اإلجابة باألسئمة وتحميميا قمنا 

 بإستخالص بمعنى النتائج، وكذا التحقق من صحة الفرضيات المطروحة.

 اإلفطلر الزملني والمكلني:-2

لميدانية في مكتبة األطفال بمستغانم، وتمت عممية توزيع اإلستبيانات لقد تمت الدراسة ا

 .3116مارس  31 -31خالل يومي اإلثنين والثالثاء 

وىذه الفترة ساعدتنا أكثر عمى جمع المعطيات وذلك و ذلك ألنيا تتوافق مع العطمة 

ة تقوم بعدة الربيعية بحيث يكون معظم األطفال بالمكتبة خاصة يوم الثالثاء ألن المكتب

 مثل ورشة القراءة والمواطنة.  Des ateliersنشاطات 

 عينة الدراسة: 3 -2

بحيث  سنوات 11 -9تمت الدراسة عمى قراء مكتبة األطفال وقد إخترنا العينة ما بين 

 فطا:. 61كان عددىم حوالي 

 إستملرة 61فتحصمنا عمى  فطا: 61مسجل أي حوالي  161 من %71فقمنا بأخذ نسبة 

 ا بتوزيعيا عمى األطفال والتي تمت حوليا الدراسة والتحميل.فقمن
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 الجلنب البشري: 

من خالل الجانب البشري تناولنا عينة من لدراسة المتمثمة في األطفال تتراوح أعمارىم ما 

طفل فقمنا بتوزيعيا  51سنوات فتحصمنا عمى إستمارة متكونة من  8سنوات إلى  6بين 

 وليا الدراسة والتحميل. عمى األطفال والتي تمت ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



دساسخ اىَٞذاّٞخ                                              اىفصو اىضبىش                              

[121] 

 

  

 انجٍبنبد انشخصٍخ: 

 انتحهٍم: 

 َٝضو ػْٞخ األطفبه حست اىغْس. :10انجذول رقى 

 اننسجخ انًئىٌخ انتكزار انجنس

 %22 02 رمش

 %22 02 أّضٚ

 %122 32 اىَغَ٘ع

 انتحهٍم: 

ٕٜ  %22%ٕٜ ّسجخ اىزم٘س 22َٗٝضو اىغذٗه أػالٓ حست اىزحيٞو ثأُ ّسجخ 

 ّسجخ اإلّبس ٕٜٗ ّسجخ ٍزسبٗٝخ.

 

 

 

 

 

 

25%

25%

50%
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 .0انشكم انجٍبنً رقى 

 : ًٌثم عٍنخ األطفبل حست انسن.10انجذول رقى 

 اننسجخ انًئىٌخ انتكزار االجبثخ

 %00 11 سْ٘اد 5

 %00 02 سْ٘اد 6 

 %11 03 سْ٘اد 12

 %122 32 اىَغَ٘ع

 انتحهٍم:

اد اىؼْٞخ ٗقذ مبّذ اىَشحيخ األٗىٚ ٝجِٞ اىغذٗه اىَشاحو اىؼَشٝخ اىزٜ ر٘ضح أفش

% ّٗسزْزظ ٍِ خاله أُ 11% ٗاخٞشا ّسجخ 00% ٗريٖٞب اىَشحيخ اىضبّٞخ ة00ثْسجخ 

 ّسجخ اىَشحيخ األخٞشح ٕٜ أػيٚ ّسجخ ٗرىل ىنٌّٖ٘ أغيت أفشاد اىؼْٞخ.

 

 

 

 انًحىر األول: إعتًبد انًكتجبد انعًىيٍخ عهى ثزايج تطجٍق انقزاءح.

11%

17%

22%

50%
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 ثم انخزاط األطفبل ثبنًكتجخ.: 10ًٌانجذول رقى 

 اننسجخ انًئىٌخ انتكزار االجبثخ

 %42 12 ّؼٌ

 %02 12 ال

 %122 32 اىَغَ٘ع

 انتحهٍم:

ٍِ خاله اىجٞبّبد اىزٜ رحصيْب ػيٖٞب فٜ اىغذٗه أػالٓ ّغذ أُ ّسجخ األطفبه 

ٌٖ احزٞبعبرٌٖ ٗريجٜ % ٕٜٗ ّسجخ ألّٖب ر٘فش ى 42اىزِٝ ٝزٕجُ٘ اىٚ اىَنزجخ ٕٜ ّسجخ 

% ٕٜ ّسجخ قيٞيخ عذا ثبىَقبسّخ ٍغ اىْسجخ 02سغجبرٌٖ ٗرحفٞضٌٕ ػيٚ اىَطبىؼخ أٍب ّسجخ 

 األٗىٚ ٗرىل ىجؼذ اىَسبفخ ػِ اىَنزجخ ٗػذً سغجزٌٖ فٜ اىزشدد ػيٚ اىَنزجخ.

 

 

 

 

 

 : ًٌثم تزدد األطفبل انى انًكتجخ.10انجذول رقى 

37%

13%

50%
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 اننسجخ انًئىٌخ انتكزار االجبثخ

 %14 12 ٍشح ٗاحذح

 %02 12 ٍشرِٞ

 %25 02 مو أٝبً األسج٘ع

 %122 32 اىَغَ٘ع

 انتحهٍم:

% اىزِٝ ٝزشددُٗ ػيٚ 14ٍِ خاله اىزحيٞو اىزٛ قَْب ثٔ ٝزجِٞ أُ ّسجخ األطفبه ٌٕٗ 

% ٌٕ األطفبه 02اىَنزجخ ٍشح ٗاحذح فٜ األسج٘ع ٗرىل ىضٞق اى٘قذ سثَب أٍب ثْسجخ 

زجخ ٍشرِٞ فٜ األسج٘ع ٗاىسجت ساعغ أٌّٖ ىٌ ٝغذٗا ٍب ٝحزبعّ٘ٔ اىزِٝ ٝزشددُٗ ػيٚ اىَن

% ٕٜ ّسجخ األطفبه اىزِٝ ٝزشددُٗ ػيٚ اىَنزجخ مو أٝبً األسج٘ع ٗاىسجت 25أٍب ّسجخ

 ساعغ فٜ أُ األطفبه ٝزشددُٗ ػيٚ اىَنزجخ ثسجت حجٌٖ ػيٚ اىقشاءح ٗاىَطبىؼخ.

 

 

 

 

 

 

8%

13%

29%

50%
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 ىَطبىؼخ فٜ اىَنزجبد اىؼٍَ٘ٞخ.دٗ اىطفو فٜ رفؼٞو ٗرؼضٝض ا انًحىر انثبنً:

 ٕو ٍ٘قغ اىَنزجخ ٍْبست :10انجذول رقى 

 اىْسجخ اىَئ٘ٝخ اىزنشاس االعبثخ

 %42 %12 ّؼٌ

 %02 %12 ال

 %122 32 اىَغَ٘ع

 انتحهٍم:

% أُ 42ٍِ خاله اىجٞبّبد اىزٜ رحصيْب ػيٖٞب فبىغذٗه ّغذ أُ ّسجخ األطفبه 

% ٕٜ ّسجخ قيٞيخ عذا ثبىَقبسّخ ٍغ 02ح أٍب ّسجخ ٍ٘قغ اىَنزجخ ٍْبست ىٌٖ ٕٜٗ ّسجخ مجٞش

 اىْسجخ األٗىٚ ٗرىل ألُ ٍ٘قغ اىَنزجخ غٞش ٍالئٌ ىٌٖ ٗثؼٞذا عذا ػٌْٖ.

 

 

 

 

 

 

1%0%

99%

        

    

  

        



دساسخ اىَٞذاّٞخ                                              اىفصو اىضبىش                              

[126] 

 

 

 : هم تحت انقزاءح؟10انجذول رقى 

 اننسجخ انًئىٌخ انتكزار االجبثخ

 %52 15 ّؼٌ

 %02 10 ال

 %122 32 اىَغَ٘ع

 انتحهٍم: 

% 52رحصيْب ػيٖٞب فٜ اىغذٗه أػالٓ ّغذ أُ ّسجخ اىزٜ  ٍِ خاله اىجٞبّبد

% ٕٗزا 02اىَحجِٞ ىيقشاءح أمجش ثنضٞش ٍِ ّسجخ األطفبه غٞشٍحجْٞييقشاءحٗاىَزَضيخفٜ

 ساعغ اىٚ ظشٗف شخصٞخ.
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 : نىع انكتت انتً تقزأهب.10انجذول رقى 

 اننسجخ انًئىٌخ انتكزار االجبثخ

 %15 11 مزت دْٝٞخ

 %12 26 اىضقبفٞخ

 %02 12 ِ٘ٝياسٌ ٗاىزاىش

 %10 02 حست اىذساسخ

 %122 32 اىَغَ٘ع

 انتحهٍم:

ٍِ خاله اىزحيٞو اىزٛ رحصيْب ػيٞٔ فٜ اىغذٗه أػالٓ رحصيْب ػيٚ اىجٞبّبد 

% 10حست اىذساسخ ٗصيذ اىٚ ّسجخ اىزبىٞخ حٞش أُ ّسجخ اىنزت اىزٜ ٝقشإٔب األطفبه 

% ٕٜٗ ّسجخ األطفبه اىزِٝ ٝقشؤُٗ 02سجخ ٗرىل ٍِ أعو اصشاء اىشصٞذ اىفنشٛ ٗريٖٞب ّ

 اىنزت اىضقبفٞخ ٗرىل ٍِ أعو رضٗٝذ اىؼقو ثبىَؼيٍ٘بد ٗاصشاءٓ أٍب ّسجخ.
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 : هم تجذ انكتت انتً تحجهب ؟10انجذول رقى 

 اننسجخ انًئىٌخ انتكزار االجبثخ

 %22 00 ّؼٌ

 %12 04 ال

 %122 32 اىَغَ٘ع

 انتحهٍم:

ْب ثٔ ٝزجِٞ ىْب أُ ّسجخ األطفبه اىزِٝ ٗعذٗا اىنزت اىزٜ ٍِ خاله اىزحيٞو اىزٛ قَ

ٕٜٗ اىْسجخ مجٞشح ػيٚ ّسجخ األطفبه اىزِٝ ٝغذُٗ اىنزت اىزٜ %22ٝحجّٖ٘ب ثبىَنزجخ ٕٜ 

 %.12ٝحجُ٘ قشاءرٖب أال ٕٜٗ 
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 ٍبرا رَضو ريل اىَنزجخ؟: 10رقى انجذول 

 اننـسجــخ انًئـىٌــخ زارــكـانت خـــبثـاالج

 %11 03 ُ اىقشاءحٍنب

 %00 02 ٍنبُ إلّغبص اى٘اعجبد اىَذسسٞخ

 %00 11 ٍنبُ ىيزشفٞٔ

 %122 32 اىَغَ٘ع

 انتحهٍم:

% 11ٍِ خاله اىجٞبّبد اىزٜ رحصيْب ػيٖٞب فبىغذٗه أػالٓ أُ ّسجخ األطفبه 

% ٕٜ ّسجخ 00ٝفضيُ٘ اىَنزجخ ٍنبُ ىيقشاءح ٗرىل ٍِ أعو اعزْبة اىف٘ضٚ أٍب ّسجخ 

ىزِٝ ٝفضيُ٘ أٝضب اىَنزجخ ٍنبُ إلّغبص اى٘اعجبد اىَْضىٞخ ٗسجت ساعغ اىٚ األطفبه ا

% اىزِٝ رَضو ىٌٖ 00ر٘فٞش اىنزت سثَب، أٍب اىْسجخ األخٞشح ٍِ األطفبه ٕٜ ّسجخ ػذً 

   بً ثبألشغبه اىٞذٗٝخ ٍضال.اىَنزجخ ٍنبُ ىيزشفٞٔ ٗرىل سثَب ٍِ أعو قشاءح اىقصص أٗ اىقٞ
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 ى صفحخ تقزأ انٍىو؟: ك01انجذول رقى 

 اننـسجــخ انًئـىٌــخ انتـكــزار االجـبثـــخ

 %11 03 ٍنبُ اىقشاءح

 %00 02 ٍنبُ إلّغبص اى٘اعجبد اىَذسسٞخ

 %00 11 ٍنبُ ىيزشفٞٔ

 %122 32 اىَغَ٘ع

 انتحهٍم: 

ٍِ خاله اىجٞبّبد اىزٜ رحصيْب ػيٖٞب فٜ اىغذٗه أػالٓ رجِٞ ىْب أُ ّسجخ األطفبه 

% 02ٌ ٍِ ٝقشأ صفحزِٞ فٜ اىًٞ٘ ٗرىل ٍِ أعو رحسِٞ اىيغ٘ٛ أٍب ّسجخ % أمضش25ٕ

اىقذ ٕٜ ّسجخ األطفبه اىزِٝ ٝقشؤُٗ صفحخ ٗاحذح فٜ اىًٞ٘ ٗرىل سثَب ىٌ ٝنِ ىذٌٖٝ 

ٕٜ ّسجخ قيٞيخ عذا ثبىَقبسّخ ٍغ اىْست األٗىٚ ٗاىسجت ساعغ اىٚ % 14ىيَطبىؼخ أٍب ّسجخ 

 ٗاىيٖ٘ سثَب.اىيؼت 
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  : كى كتبة تقزأ فً األسجىع؟00ى انجذول رق

 اننسجخ انًئىٌخ انتكزار االجبثخ

 %122 32 ّصف مزبة

 %22 22 مزبة

 %22 22 مزبثِٞ

 %22 22 أمضش ٍِ مزبة

 %122 32 اىَغَ٘ع

 انتحهٍم:

% ٕٜٗ ّسجخ 32أػالٓ رحصيْب ػيٚ اىجٞبّبد اىزبىٞخ ىذْٝب ّسجخ  ٍِ خاله اىغذٗه

ٗاحذ فٜ األسج٘ع ٕٗزا ساعغ اىٚ سجت ػذً اىَطبىؼخ ٕٜٗ  األطفبه اىزِٝ ٝقشؤُٗ مزبة

ّسجخ مجٞشح ثبىَقبسّخ ٍغ اىْست األخشٙ فٖٜ ٍْؼذٍخ رَبٍب ٕٗزا ساعغ اىٚ سجت ػذً 

 اىقشاءح ٗاىيؼت ٗػذً االٕزَبً ثبىذساسخ ٍضال.
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 انًحىر انثبنث: دوافع يقزوئٍخ انطفم فً انًكتجبد انعًىيٍخ.

 انتً تحججك فً قزاءح هذه انكتت؟: انعىايم 00انجذول رقى 

 اننست انًئىٌخ انتكزار االجبثخ

 %22 00 رحز٘ٛ ػيٚ ٍ٘اضٞغ رزؼيق ثذساسبد

 %0 20 رحز٘ٛ ػيٚ اىص٘س اىغَٞيخ 

 %15 11 ألُ ٍ٘ض٘ػٖب ٝؼغجل

 %0 0 ألّٖب ٍنز٘ثخ ثخظ ٗاضح

 %10 24 ألُ حغَٖب صغٞش 

 %5 22 األخشٙ أرمشٕب

 %122 32 اىَغَ٘ع
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 حهٍم:انت

ٍِ خاله اىغذٗه أػالٓ ٗاىزحيٞو اىزٛ قَْب ثٔ رجِٞ ىْب أُ ّسجخ األطفبه ىذٌٖٝ 

اإلسادح فٜ قشاءح اىنزت ٗاىؼ٘اٍو اىزٜ رحججٌٖ فٜ رحز٘ٛ ػيٚ ٍ٘اضٞغ رزؼيق ثذساسزٌٖ 

% اىزٜ رَضو ٍحجخ 0% ٕٜٗ أمجش ٍِ اىْست اىزٜ ريٖٞب ٗاىَزَضيخ فٜ 22ٗرىل ّسجخ 

ت ألّٖب رحز٘ٛ ػيٚ اىص٘س اىغَٞيخ أٍب فَٞب ٝزؼيق ثبىْست قشاءح األطفبه ىٖزٓ اىنز

ض٘ع اىنزت ٍقبسّخ ثبىْست % ٕٜ ّسجخ أطفبه اىزِٝ ٝؼغجٌٖ 15ٍ٘األخشٙ فْسجخ 

 .األخشٙ
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 يبهً انفتزح انتً تتزدد فٍهب أثنبء انًكتجخ انعًىيٍخ؟: 00انجذول رقى 

 اننسجخ انًئىٌخ انتكزار االجبثخ

 %2 2 خأصْبء اىذساس

 %34 12 أصْبء فزشح اإلٍزحبّبد

 %00 02 خاله اىؼطو

 %122 32 اىَغَ٘ع

 انتحهٍم: 

اىجٞبّبد اىَزحصو ػيٖٞب فٜ اىغذٗه أػالٓ رجِٞ ىْب أُ  اىفزشح اىزٜ ٝزشدد ٍِ خاله 

% أٍب اىْسجخ اىضبّٞخ 34إىٖٞب األطفبه ػيٚ اىَنزجخ اىؼٍَ٘ٞخ أصْبء فزشح االٍزحبّبد ّسجخ 

 فبألطفبه ْٝؼذٍُ٘ اىٚ اىزٕبة اىٚرزؼيق ثفزشح اىؼطو أٍب اىذساسخ  % 00فٜ اىَزَضيخ 

ٗرىل رضاٍْب ٍغ اىذساسخ ألٌّٖ ٝغذّٖٗب سججب ىزضٗٝذ اىؼقو ثبإلّزبط  %2اىَنزجخ ثْسجخ 

 اىفنشٛ.
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 : دوافع انقزاءح ين طزف:00انجذول رقى 

 اننست انًئىٌخ انتكزار االجبثخ

 30 05 اى٘اىذِٝ

 22 22 اىضٍالء

 02 10 اىَؼيٌ

 14 12 شخصٞخ

 %122 32 اىَغَ٘ع

 انتحهٍم:

ٍِ خاله اىغذٗه أػالٓ رحصيْب ػيٚ اىجٞبّبد اىزبىٞخ حٞش أُ دٗافغ اىقشاءح ىذٙ اىطفو ٍِ 

% ٍِٗ طشف 2% أٍب ٍِ حٞش اىضٍالء فبُ اىْسجخ 30ٜٕطشف اى٘اىذِٝ ٗرىل ثْسجخ 

ثَقبسّخ ٍغ ّسجخ اى٘اىذِٝ ٗاىَزَضيخ فٜ  % أٍب شخصٞخ اىطفو ٕٜ ّسجخ قيٞيخ02اىَؼيٌ 

 % ٗرىل ساعغ ىظشٗف رخصٌٖ.14

 

 

 

 ألي غزض تقزأ انكتبة؟:00رقى  انجذو
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 اننست انًئىٌخ انتكزار االجبة

 %15 11 حجب فٜ اىقشاءح

 %12 26 ىَيٜء اىفشاؽ

 %00 11 ىزحسِٞ ٍسز٘اك اىيغ٘ٛ

 %20 21 ىيزسيٞخ ٗاىزشٗٝح

 %10 02 إلّغبص اى٘اعجبد اىَْضىٞخ

 %122 32 اىَغَ٘ع
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 انتحهٍم: 

ٍِ خاله اىجٞبّبد رحصيْب ػيٖٞب فٜ اىغذٗه أػالٓ ّغذ أُ ّسجخ األطفبه اىزِٝ 

% ىغشض إّغبص اى٘اعجبد اىَْضىٞخ ٗرىل ٍِ أعو ٗإصشاء اىشصٞذ 10ٝقشؤُٗ اىنزبة ٕٜ 

اىَسز٘ٙ % ٗرىل ىغشض رحسِٞ 00اىفنشٛ أٍب اىْسجخ اىضبّٞخ ٍِ األطفبه ٕٜ ّسجخ 

% ٕٜ ّسجخ األطفبه اىزِٝ ٝقشؤُٗ اىنزبة 15اىيغ٘ٛ ٕٗزا ساعغ ىسجت اىَطبىؼخ أٍب ّسجخ 

ٗرىل  % ٕٜ ّسجخ األطفبه اىزِٝ ٝشدُٗ اىزسيٞخ ٗ اىزشٗٝح20حجب فٜ اىقشاءح أٍب ّسجخ 

 ٕزَبً ثبىذساسخىنضشح اىفشاؽ ىذٌٖٝ ػذً اال
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نًعهىيخ هى انذافع انزئٍسً نًقزوئٍخ انطفم هم صعىثخ انىصىل انى ا:00انجذول رقى 

 فً انًكتجبد انعًىيٍخ.

 اننسجخ انًئىٌخ انتكزار االجبثخ

 %52 15 ّؼٌ

 %02 10 ال

 %122 32 اىَغَ٘ع

 انتحهٍم: 

% ٍِ األطفبه 02ٍِ خاله اىجٞبّبد اىزٜ رحصيْب ػيٖٞب فٜ اىغذٗه أػالٓ ّغذ أُ ّسجخ 

خ ٗاىذٗافغ اىٚ ٕزا ٕ٘ ٍقشٗئٞخ اىطفو فٜ اىَنزجبد ىذٌٖٝ صؼ٘ثخ فٜ اى٘ص٘ه اىٚ اىَؼيٍ٘

% فٌٖ ىٌ ٝغذٗا صؼ٘ثخ فٜ 02اىؼٍَ٘ٞخ ٍقبسّخ ٍغ ّسجخ اىضبّٞخ ٍِ األطفبه ٗاىَزَضيخ فٜ 

 اى٘ص٘ه اىٚ اىَؼيٍ٘خ ٕٗزا ساعغ اىٚ أسجبة سئٞسٞخ.
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   و شات   ثقافية    ي يحبها  ألطفال في   م  بة17:  جدول  قم  .

                       % 

 %33, 8 50      ق     ق  

                 06 10% 

 %40 24      ق              

                 25 41,66% 

        60 100% 

   حليل 
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   و شات   ثقافية    ي يحبها  ألطفال في   م  بة17  ش ل   بياني  قم :
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   نشاطات    ي يحب  ألطفال حضو ها في   م  بة18  جدول  قم : 

                       % 
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 عدد   ساعات    ي يقضيها  ألطفال في   م  بة19:  جدول  قم 

                       % 

     47 78,33% 
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  أليام    ي يفضلونها  ألطفال  زيا ة   م  بة20:  جدول  قم 

                       % 
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 قد ة   م  بة في  نمية   عاد ت   ق  ئية و  الطالعية  دى أف  د   مج مع21:  جدول  قم 

                        % 
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 خالصة نتائج المحور األول:

خصص ىذا الجزء من الدراسة لمتعرف عمى مدى اقبال األطفال عمى المكتبة 

حيث تم تسجيل عمى  الرئيسية لممطالعة العمومية لوالية مستغانم الدكتور موالي بالحميسي

 مستوى ىذا المحور النتائج التالية:

لقد أجمع كل أفراد الدراسة عمى األيام المفضمة لدييم لزيارة المكتبة ىي أيام نياية 

األسبوع أي يومي الجمعة والسبت نظرا لتفرغيم من األيام العادية لمدراسة وىذا ما أثبتتو 

% تسجل 05ي يقضونيا داخل المكتبة فنسبة % وفي مالو عالقة بعدد الساعات الت41نسبة 

ساعة في المكتبة وىذا يدل عمى أن المكتبة توفر الجو المناسب و  54أولئك الذين يمضون 

المريح لمقراءة والمطالعة حيث يزداد إقباليم عمييا خاصة في أوقات االمتحانات، ىذا ما 

لمكتبة من أجل المطالعة % كما أن معظم األطفال الدراسة يقبمون عمى ا76تؤكده نسبة 

% وذلك يمكن القول أن لدييم فكرة عن مدى ضرورة وأىمية المكتبة في 11وذلك بنسبة 

 حياتيم التعميمية والتثقيفية.
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 خالصة  نتائج المحور الثاني والثالث: 

يتناول ىذا الجزء من الدراسة دور المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية لوالية مستغانم 

في تثقيف أطفال المجتمع. وسجل عمى مستوى ىذا المحور النتائج التالية يرى نسبة 

%من األطفال أن المكتبة بالنسبة ليم تعني مكان لمقراءة والمطالعة وىذا راجع الى 44

مكتبة من أجل ىذا الغرض، ضف الى ذلك أن المكتبة ىي التي أغمبيتيم يستخدمون ال

تغرس فييم عادة القراءة وتعينيم عمى مواصمة تثقيف أنفسيم في مختمف مراحل حياتيم 

المقبمة، من خالل األنشطة العممية والثقافية التي تنظميا حيث تبين لنا أن معظم أطفال 

%  44عمى النسبة المتحصل عمييا وىي الدراسة يفضمون قراءة كتب حسب دراستيم بناءا 

% أولئك 42كون أن المكتبة توفر رصيد وثائقي غني وثري ىذه القصص. وتؤكد نسبة 

الذين ييوون موضوعات الرسم والتموين ألن األطفال في ىذه المرحمة معروفين باىتماميم 

وات والوسائل باأللوان والرسومات والصور باإلضافة الى أن المكتبة تسخر ليم مختمف األد

الخاصة بيذا الفن. واتضح لنا أن النشاطات التي يحب األطفال حضورىا في المكتبة ىي 

% ولعل ىذا راجع 51% وميرجانات واحتفاالت بأيم دينية بنسبة 52مسابقات ثقافية بنسبة 

الى رغبتيم في التعمم واالكتساب معارف جديدة من غير المناىج الدراسية تم التي تعويدىم 

 ييا ومن أجل التسمية والتفيو عن النفس.عم

أما عن الورشات الثقافية التي تنظميا المكتبة لألطفال فمعظميم يحبذون ورشة اختبر 

% حيث يمكن تفسير ذلك الى أن 42% وورشة قراءة إلكترونية بنسبة 22ذكائك بنسبة 
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ماميم بالتكنولوجية ىؤالء األطفال يسعون دائما الى تنمية مواىبيم العقمية والشخصية، واىت

الحديثة التي يفرضيا العصر كون أنيم يحبون القراءة اإللكترونية، وال ننسى أيضا دور 

المكتبة في توفيرىا ىذه الوسائل الحديثة وتقديميا مختمف البرامج التعميمية والتثقيفية التي 

 تمكن األطفال من رفع مستواىم المعرفي والثقافي.
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  واإلقتراحات الحلول 

  :ةها يمكن تقديم اإلقتراحات التاليمن خالل النتائج المتوصل الي

حترام دوافعها. 1  / العمل عمى خمق قوانين وقواعد لمعالجة المقروئية لدى الطفل وا 

/ العمل عمى الوصول الى المعمومات لرفع من نسبة المقروئية لدى الطفل في المكتبات 2

 العمومية 

توضيح أهمية ودور المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية لوالية مستغانم في المجتمع من / 3

 خالل قنوات اإلعالم المختمفة .

/ تنشر الوعي العام بأهمية مايمكن أن تقدمه من إسهامات في مختمف أوجه األنشطة 5

 الثقافية .

 الت المجتمع ./ أن تساهم المكتبة بمزيد من الجهد والفاعمية في مواجهة مشك6

 / وضع الحمول لمعالجة المشاكل و عمى األخص ما يتصل منها بنشر العمم و المعرفة 7

 / العمل عمى تطوير األنشطة و البرامج و الفعاليات الثقافية و إبتكار جديد 8

/ الحرص عمى وصول الخدمات الثقافية لكل الفئات المجتمع أينما وجدوا و عدم اإلكتفاء 10

 هم عند الحضورهم إلى المكتبة فقط.بتقديمها ل

/ تطوير أداء الموظفين بالمكتبة و ذلك عن طريق إلحاقهم بالدورات التدريبية الالزمة 11

 وتشجيعهم عمى عمل الدراسات التكميمية . 
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 الخاتمة : 
من المسمم بو أن لممقروئية دور فعال في تنمية ثقافة الطفل ووجود المكتبات العامة ضرورة 
أساسية في حياة الفرد والمجتمع فيي جامعة لمشعوب وجياز التحكم الذاتي المستمر ,كما 

تقدم خدماتيا مجانا ألطفال دون تمييز بين  أنيا تمثل مظير حضاريا وديمقراطيا بإعتبارىا
 دين أو جنس في الذاتي لجميع األفراد لمواصمة التحكم ومتابعة تطورات العمم والمعرفة 

وبناءا عمى ذلك حاولنا من خالل ىذه الدراسة بشقييا النظري والتطبيقي إعطاء صورة عن 
ستغانم "الدكتور موالي بمحميسي" من المقروئية والمكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية لوالية م

خالل التعرف عمى اإلستراتيجية لتي تنتيجيا المكتبة دورىا في رفع نسبة المقروئية بالنسبة 
 .اسة المتوصل إلييا يمكن التحقق ر لمطفل وفي ضوء نتائج الد

 الفرضية األولى :
لمكتبة وبالتالي تحقيق كتبات الرئيسية لممطالعة العمومية الى إقبال األطفال الى اموجود ال

 في رفع من نسبة المقروئية لدى الطفل .
تحققت ىذه الفرضية نوعا من بحيث أثبثت الدراسة أن نسبة اإلقبال عمى المكتبة تصل الى 
..بناءا عمى أغمبية األطفال يزورون المكتبة مرة في اليوم ومرة في األسبوع ومعنى ذلك أن 

ا أن توددىم عمى المكتبة يكون من أجل الخدمات العادية تشيد إقبال العديد من األطفال ,كم
كالمطالعة أما من أجل التحقيق وحضور األنشطة الثقافية التي تنظميا المكتبة فميس أمرا 

من الممحوظ بناءا عمى النسبة المتحصل عمييا مع العمم أن النشاطات الثقافية التي تنظميا 
 سبة المقروئية لدى األطفال المكتبة من العوامل التي تعمل عمى رفع ن

 الفرضية الثانية : 
 دور الطفل في تفعيل وتعزيز المطالعة في المكتبات العمومية

من األطفال أن المكتبة  %57تحققت نوعا من ىذه الفرضية بحيث أكدت الدراسة نسبة  
محل الدراسة ساىمت بشكل كبير في رفع مستواىم الثقافي وذلك بقضاء أوقات فراغيم في 



152 
 

أشياء مفيدة كالقراءة والمطالعة وحضور األنشطة الثقافية التي تنظميا المكتبة , وىذا دليل 
 عمى أن تؤدي دورا ميما في تنمية الثقافة لدى األطفال لكن ليس بالمستوى المطموب .

 الفرضية الثالثة :
 دوافع المقروئية عند الطفل في المكتبات العمومية .

الدراسة أن نسبة الوصول الى المعمومة ..حيث كان دافعيا  تتحقق ىذه الفرضية أثبثت
دات القرائية وسببيا الرئيسي ىو المقروئية لدى الطفل ومعنى ذلك أن المقروئية تنمي العا

ور اإليجابي الذي تمعبو من خالل المكتبة باإلضافة الى تزويد األطفال دواإلطالعية نظرا لم
 ممية .بالمعمومات وبالقدرات والميارات الع
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 البينات الشخصية 
 الجنس :                     ذكر                                  أنثى  -1

 
 الفئة العمرية  -2

 
 سنوات                        9سنوات                            8

 سنوات 11   
 

 المحور األول: إعتماد المكتبات العمومية برامج تطبيق القراءة 
   أيام األسبوع  خالل -
 السبت (  –نهاية األسبوع )الجمعة  -
 خالل أيام األسبوع و نهاية األسبوع  -
 ماهو عدد الساعات التي تقضيها في المكتبة :  -4 -
 أقل من ساعة  -
 ساعات  13من ساعة إلى  -
 ساعات  6إلى  4من  -
 كم مرة في األسبوع تتردد عمى المكتبة  -5 -
 مرة واحدة  -
 مرتين  -
 أيام األسبوع  كل -
 هل أنت منخرط بالمكتبة ؟      نعم                                        ال -6  -
 ماهي الفترات التي تزود فيها المكتبة  -7 -
 فترة اإلمتحانات  -
 فترة العطل الدراسية  -
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 األيام العادية لمدراسة  -
 ما سبب ذهابك إلى المكتبة  -8 -
جبات الدراسية                              إعارة اإنجاز الو  المطالعة                -

 الكتب 
 المحور الثاني : دور العقل في تفعيل و تعزيز المطالعة في المكتبات العمومية 

 هل موقع المكتبة مناسب ؟ نعم                        ال  -9
 هل تحب القراءة ؟          نعم                        ال   -11
 ماذا تعني لك المكتبة ؟ -11

مكان لمقراءة و المطالعة                 مكان الترفيه                     مكان 
 لإلعداد الواجبات 

 ماهي نوع الكتب التي تقراها ؟  -12
 كتب دينية 

 ثقافية 
 حسب الدراسة 

 الرسم و التموين 
 أي من النشاطات التالية تحب حضورها في المكتبة؟  -13

 مسابقات ثقافية 
 إحتفاالت و مهرجانات بأيام دينية 

 أي من الورشات التالية تحب أكثر ؟ -14
 ورشة القراءة القصة 
 ورشة رسم و تموين 
 ورشة إختبر ذكائك 
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  الممخص:
المعرفي المعموماتي أصبحت المقروئية  في العصر الذي نعيش فيو والذي يعرف باإلنفجار

ليا دور فعال في تنمية ثقافة الطفل ووجود المكتبات العامة ضرورة أساسية في حياة الفرد 
والمجتمع بالمعمومات والمعرفة وتثقيفيم والتي تزيد في قدراتيم وميارتيم الفنية والعممية 

كري و...........أوقات الفراغ باإلضافة الى مساندتيم عمى كافة المستويات لإلنتاج الف
بمايعود عمى الطفل بالنفع , جاءت ىذه الدراسة لتسميط الضوء عمى واقع المقروئية في 

الجزائر عامة والمكتبات العمومية خاصة ودورىا في تنمية ثقافة المجتمع ,ومن خالل إجراء 
" موالي بمحميسي"  دراسة ميدانية حول المكتبة األطفال في مكتبة الرئيسة لوالية مستغانم

وذلك لمعرفة الخدمات واإلستراتيجيات التي تقوم بيا المكتبة لمقيام بدورىا األساسي تجاه 
 األطفال 

جاءت ىذه الدراسة في شقين , الشق األول اإلجراءات المنيجية لمدراسة بينما إشتمل الشق 
ول خصص الثاني عمى ثالث فصول , حيث خصصنا في الفصل األول مبحثين مبحث األ

مفيوم الطفولة أما المبحث الثاني وأىمية المقروئية إشتمل عمى مبحثين المبحث األول 
خصص لمفيوم القراءة لدى الطفل أما المبحث الثاني كان عبارة عن نظرة شاممة وتعريفية 
بمكتبات المطالعة العمومية وأىم خدماتيا وأىدافيا ,أما الفصل الثالث فخصصناه الى الى 

لتطبيقي لمدراسة التي أجريت عمى مستوى المكتبة  األطفال في المكتبة الرئيسية  الجانب ا
  .لوالية مستغانم

 المكتبات العمومية . –الطفل  –الكممات المفتاحية  –
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