


  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

ـ مستغانمـ  جامعة عبد الحمید بن بادیس  

 

شعبة علم المكتبات                                               اإلجتماعیةالعلوم  كلیة  

والمعلومـــــــــــات                                          اإلنسانیـــةالعلوم  قسم  

 

             نظم م المكتبات والمعلومات،تخصصة تخرج لنیل شھادة الماستر في علمذكر

:وسومة بـمال والتوثیق الحدیثة المعلومات التكنولوجیة              

 
مكتبة بفضاء الطفل بدراسة میدانیة  :مقروئیة الكتاب لدى الطفل  

نموذجا ـ مستغانم ـ موالي بلحمیسي  
  

  

 من إعداد الطالبتین:                                                      إشراف األستاذة:

ــــــالصفاح أم.د                                                        ـدي محجوبةسویــ  

ةــــاب صلیحــقطـ  

   

 لجنة المناقشة: 

 

رئیسا........مستغانم جامعة........أستاذة محاضرة......محمدي نادیة.أ  

ومقرراامشرف....جامعة مستغانم......محاضرة ةأستاذ....صفاح أمال. د  

مناقشا.............مستغانم جامعة......محاضر أستاذ....حمو فرعون.د  

 

 

 السنة الجامعیة:2018/2017



10 
 

 متنتنممنةمنتنتمنتمیي

 الشكر و التقدیر   

في  مثل هذه اللحظات یتوقف الیراع قبل أن یخط الحروف لیجمعها في 

كلمات تتبعثر األحرف وعبثا أن یحاول تجمیعها في سطور، سطورا كثیرة تمر 

وصور  في نهایة المطاف إال قلیال من الذكریات في الخیال وال یبقى لنا

بجانبنا تجمعنا برفقاء كانوا  

منحه إیانا القوة واإلرادة والصبر إلتمام هذا بادئا ببدء نحمد اهللا ونشكره على 

العمل المتواضع، وما توفیقنا إال باهللا عز وجل، خالص الشكر واإلمتنان 

مـال التي تفضلت علینا بقبولها صفاح أ: والتقدیر إلـى الدكتورة  وأسمى التعابیر

اإلشراف على هذا العمل،الشكر لك على كل ما قدمته لنا    

الخالص إلى أساتذة علم المكتبات من أول سنة على مستوى  كما أتقدم بالشكر

        نادیة محمدي : األستاذةرئیسة المسار  وعلى رأسهم جامعة مستغانم  

شكرا لكل من ساعدني من قریب أو من بعید إلنجاز هذا العمل       
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ھـــــــــداءاإل  
 

 

فض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي اخو "الرحمان  إلـى كل من من قال فیهما

24اآلیة سورة اإلسراء  ـصدق اهللا العظیم " ارحمهما كما ربیاني صغیرا   

یا من أحمل إسمك بكل فخر إلى حكمتي وعلمي إلى أدبي وطریقي إلى ینبوع الصبر 

ــزالتفاؤل واألمل أبي العزیـو   

إلـى من أرضعتني الحب والحنان إلى سندي وقوتي ومالذي ورمز الحب أمــــي الغالیة 

ةـــــــــــــــــــــــــبیــوالحب    

،آیـة إلى كل عائلة ارةمال،سمحمد،أ: أجمل  اللحظات إخوتيإلـى من تذوقت معهم 

ــديــــــــــــــــــــــــسویــ  

 قاسموني حلوة الحیاةالذین أعز ما أملك رفقاء الدرب ومصدر العون في الحیاة إلـى 

رهاــــــــــــــــــــــــــــــوم   

  :إلـى رفقاء دربي في حیاتي الجامعیة الذین ساعدوني في إنجاز هذه المذكرة

،أمینة،صلیحة،كلثوممإبراھی  

 إلـى كل من لم یسعني ذكره في هذه السطور

ء أهدي ثمرة جهديإلـى كل هؤال  

العملهذا  إلـى زمیلتي التي تقاسمت معي أعباء   

  
  
  
  
  

   محجــــوبة   
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  ـــداءــــــاإلھـ
 

 
 
 

 

 

وال ..والتطیب اللحظات إال بذكرك.. والیطیب النهار إال بطاعتك.. إلهي الیطیب اللیل إال بشكرك

إلى نبي الرحمة  ونور ..مة ونصح األ..الرسالة وأدى األمانة وال إلى من بلغ..اال بعفوك خرةتطیب اآل

..نیــــــــــــــمالعال  

ى اهللا علیه وسلمسیدنا محمد صل  

إلى من أحمل إسمه بكل ..إلى من علمني العطاء دون إنتظار ..إلى من كلله اهللا بالهیبة والوقار

أرجو من اهللا أن یمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها..إفتخار  

..بعد طول إنتظار ستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم وفي الغد وٕالى األبد   

زــــــــــــــــــــــــــــوالدي العزی  

إلى بسمة الحیاة وسر الوجود إلى من ..حنان و التفاني إلى معنى الحب و ال..ي في الحیاةإلى مالك

 كان دعاءها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب

بةـــــــــــــــــــــــــــأمي الحبی  

إبراهیم،كلثوم، محجوبة،أمینة: إلى أخي ریاض و أختي الكتكوتة أنفال وٕالى رفقاء دربي   

أعباء هذا العملإلى من شاطرتني    

  
  
  
  
  

  حةـــصلی      
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 مقدمة



 مقدمة عامة

 

 
  أ 

للطفل أهمیة كبرى في حیاة المجتمعات، فكّلما تقدم المجتمع في مضمار الحضارة 

  .ما زاد اهتمامه بأطفاله، وزادت أوجه الرعایة التي یقدمها لهمكلّ 

ه، باعتبار أّن عند األطفال مؤشًرا لتحضّر المجتمع من عدم ولذلك تتخذ معدالت الوالدات

من ضروب التحضّر والرقّي، فضًال عن كونه مطلًبا انسانًیا محتوًما  قضیة االهتمام ضرب

 .خاصًة في وقتنا الحاضر، ذلك أّن طفل الیوم هو رجل الغد

ي تحقق النجاح تعتبر القراءة من أهم وسائل كسب المعرفة والحصول على المعلومات، وهو 

ومنا  .كما أنها وسیلة الستثمار الوقت وتوسیع المدارك والقدرات ،والمتعة لألفراد والمجتمع

هنا جاء دور المكتبات بمختلف أنواعها لغرس عادة القراءة والمطالعة لدى المجتمع، ومن 

نبالغ هي  بینها مكتبات األطفال، فهذه األخیرة تعمُل على تحقیق هذه الغایة ولعّلها إن لم

المؤسسة الوحیدة الكفیلة للقیام بغرس عادة القراءة والمطالعة في نفوس األطفال من خالل 

  .الخدمة المكتبیة الموجهة لهم، فهي الغایة التي من أجلها وجدت

إذ تعتبر من أهم وسائل اكتساب الخبرات وزیادة  ،وللقراءة دور كبیر في شتى المجاالت

العصور واألجیال، ویعتبر الكتاب إحدى أدوات ممارسة القراءة المعلومات المتراكمة عبر 

، حیث فرض كتاب الطفل وجوده من خالل وفرة اإلنتاج باعتباره حامل هذه المعلومات

األدبي الُموجه لهذه الشریحة من المجتمع، واعتّرف بأهمیته في العدید من الدول المتقدمة؛ 

  .من طرف معظم شرائح المجتمع إّال أنه ال ما یزال ال یلقى االهتمام به

وفي ظل االنفجار المعرفي وتعدد مصادره وما تبعه من تطورات في مصادر القراءة أصبح 

مع التطورات التكنولوجیة الحدیثة  الكتاب في شكله الورقي یعیش التحدیات والرهانات خاصةً 

الكتاب وظهور وسائل حدیثة طورت من ممارسة القراءة من أوجه عدیدة وعلى رأسها 

اإللكتروني الذي أصبح ینافس الكتاب الورقي ویهدد عرشه، ومن هنا جاءت هذه الدراسة 

مقروئیة كتاب الطفل في المكتبات العمومیة عامًة والمكتبة الرئیسیة لتسلیط الضوء على 

  .للمطالعة العمومیة لوالیة مستغانم خاصةً 



 مقدمة عامة

 

 
  ب 

  :فصول هي )04(وقد اقتضت منهجیة البحث أن یعالج الموضوع في أربعة 

تندرج تحته إجراءات الدراسة وفیها سلطنا الضوء على الجانب المنهجي : الفصل التمهیدي

  .من إشكالیة وٕاجراءات الدراسة المیدانیة

  .مطالب) 03(بعنوان المقروئیة وكتاب الطفل، وقد تضمن مبحثین وثالثة  :الفصل األول

لّذي تفرع إلى مطالب، احترت على مفهوم المبحث األول تطرقنا فیه إلى ماهیة المقروئیة ا

المقروئیة وأسباب ظهورها والعوامل المؤثرة في المقروئیة؛ أّما المبحث الثاني تحدثنا فیه عن 

مطالب احتوت على تعریف كتاب الطفل وتجهیزات مكتبة ) 03(كتاب الطفل وتفرع إلى 

  .الطفل وأهدافها

ومؤسسات التنشئة االجتماعیة، وقد احتوى  الطفولة"أدرج تحت عنوان  :الفصل الثانيأّما

مطالب ) 03(ماهیة الطفولة واحتوى هذا المبحث على ثالثة : المبحث األول.مبحثین ىعل

مؤسسات التنشئة "أّما المبحث الثاني عنوانه .وهي تعریف الطفولة وخصائصها ومراحلها

  .سة والمكتبةمطالب األسرة والمجتمع والمدر ) 04(االجتماعیة واحتوى على أربعة 

دراسة میدانیة بالمكتبة " :ـــ فخصصناه للجانب المیداني والذي عنون ب: الفصل الثالثأما 

قسمنا هذا األخیر إلى  ، حیث" موالي بلحمیسي -الرئیسیة للمطالعة العمومیة لوالیة مستغانم

 مطالب )04(،أما المبحث الثاني إلى أربعةمطالب) 03(األول إلى ثالثة مبحثال :مبحثین

  .محل الدراسة و أیضا إجراءات الدراسة المیدانیة من خالل التطرق إلى تقدیم عام للمؤسسة

  

 



 

 

 

 

 

 الفصل المتهيدي:

 الإطار املهنجي لدلراسة
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 :إشكالیة الدراسة .1

 تعتبر المكتبة رمزا من رموز الحضارة اإلنسانیة وعامال مهًما في تطویر المجتمع اإلنساني

  .حیث أن غیابها أو وجودها في تاریخ أي مجتمع هو مؤشر فعلي أساسي لتقدمها و ازدهارها

فقد شكلت المكتبات جزًءا من تاریخ البشریة، وعامًال مهًما في تطورها وهي اآلن من أبرز 

الخالیا الفكریة التي یحتویها المجتمع ویقُع علیها عبء كبیر، إذ ال بّد أن تقوم به لترقیة 

تطورت تطورا كبیرا نوعت المكتبات في وقتنا الحاضر و وقد توتنشیط حیاة البیئة المحلیة، 

ومن أنواع المكتبات، نجّد المكتبات العامة، وباألخص .دت أنواعها وتعددت وظائفهافتعد

توفیر  بما تقدمه من خدمات، منها ناالعة العمومیة التي هي محل دراستالمكتبات الرئیسیة للمط

 فالمكتبة العمومیة مؤسسة تربویة ثقافیة. مختلف مصادر المعلومات ومختلف حوامل المعرفة

المواطنون جمیًعا على اختالف أعمارهم وأجناسهم ودیاناتهم وثقافاتهم للقراءة والبحث یؤمها 

إضافًة إلى أنها تشمل مختلف شرائح المجتمع من  .واالطالع، وهي نتاج الدیمقراطیة الحدیثة

  .وأطفالتالمیذ وأساتذة وباحثین 

جداني، حیث یعتبر فكري وو وتشكّل مرحلة الطفولة أهم البناء الفكري وبدایة لنّمو بیولوجي و 

  .نساني األفضل لتلقي المدارك والمعارف اإلیجابیةإلالطفل الكائن ا

فإذا كان اإلبداع هو نتاج ومخرجات لعملیات دقیقة ومكتبات متنوعة تتم عبر مراحل في مخیلة 

الطفل بطریقة واعیة أو غیر واعیة، فإّنها بطبیعة الحال تتطلُب مدخالت تنطلق من مجموعة 

العوامل، ومن أهمها وأبرزها القراءة، إضافًة إلى مجموعة من الممارسات المكتسبة انطالًقا من 

األسرة إلى المدرسة إلى المجتمع وأخیًرا البیئة بصورة عامة بما تتوافر علیه من حركیات 

أو تخلًفا  اتقدمً  تلمعاییر التي تقاس بها المجتمعاوسلوكیات، إذ تعتبر القراءة من أهم ا

المجتمع القارئ هو مجتمع متقدم ینتج الثقافة والمعرفة ویطورها بما یخدم تقدمه وتقدم اإلنسانیة ف

كافًة، كذلك تركز النظم الحدیثة على القراءة وتعتبرها من المهارات االنسانیة التي تّمكن 

ع المتعلمین  من التطور واكتساب المهارات، خصوًصا في عصر یشهُد الزخم المعرفي المتسار 

الّذي أثر في كّل المجاالت، بدایًة من عادة القراءة وثقافة المقروئیة باعتبارها من معضالت 
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المجتمع في الوقت الراهن، فقد استطاعت المجتمعات الراقیة أن تشكّل نقلة نوعیة في مستویات 

ُل عادًة تحص المقروئیة، وأن تحول الفرد من مستهلك للمعلومة إلى منتج ومبدع، فالمقروئیة

بالتعلم، مرتبطة باألسرة والنظام التربویة والمشروع الثقافي الوطني المجسد في المكتبة العمومیة، 

ر نتحدُث والمادة المقروءة، وفي هذا اإلطا القارئفالقراءة كما هو معلوم وسیلة اتصال بین 

واسًعا في كافة  نسانیة عبر األزمنة أّال وهو الكتاب، حیث یلقى رواًجاإلعنّ أهم حامل للمعرفة ا

فئات المجتمع، وباألخص األطفال، باعتباره الوسیط األساسي للقراءة منذ القدیم، واألطفال هم 

بذرة المجتمع ونواته األولى، فاهتماماتهم ومیولهم القرائیة تمثل أهمیة كبیرة خاصًة بالنسبة 

یر الكتب والمواد القرائیة یعملون على توف تعلیمه، وللمكتبیین الّذین للمتمدرسین الذین یتولون 

.وتیسیر حصولهم علیها، وهذا تلبیًة لنزعة المقروئیة لدى االنسان  

على المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة لوالیة مستغانم، باعتبارها تمثل عینة  ناوقد وقع اختیار 

حیث یسهم كتاب ، اإلقامةومیة، وبحكم قربها من مكان من المكتبات الرئیسیة للمطالعة العم

ا یؤهلُه ألن یكون مالطفل بشكل كبیر في إبراز سمات كّل مجتمع بكّل ما تحملُه من طبیعة، 

العاكس لواقع الحیاة، كما یعتبر أحد المقومات الحضاریة وأرقى أشكال التخاطب  بحق المحرك

تصورات بین الشعوب، ومن أكثر وسائل التواصل بین األمم، إذ من خالله تتجسُد الرؤى وال

نحو عالم أرحب وآفاق أوسع، ولكّل أمٍة حسب رغبتها ببناء حضارتها أن تنظر إلى المستقبل، 

ووجوب عالقة  وال یكون ذلك إّال بالتفكیر في جیل الیوم الّذي ینمو لیصبح في الغد مؤثًرا هاًما

  :شكال على النحو اآلتيب الّذي یساهم بال شك أن یخلق اإلبینه وبین الكتا

 المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة في تنمیة مقروئیة الكتاب لدى الطفل؟ ما دور  

  :ومن خالل اإلشكالیة تتفرُع األسئلة الفرعیة وهي كاآلتي

  لمیول القرائیة لدى الطفل؟اما مدى تأثیر األسرة على تنمیة  

 كیف یساهُم كتاب الطفل في إبراز سمات المجتمع؟  

 العة العمومیة أخصائي معلومات له صفات ومؤهالت هل توفر المكتبة الرئیسیة للمط

  التعامل مع األطفال؟
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 :أسباب اختیار الموضوع .2

إّن اختیار الباحثین لموضوع ما جدیر بالدراسة ال یتم بمحض الصدفة؛ بل تتحكم فیه أسباب 

مقروئیة كتاب وانطالًقا من األهمیة القصوى التي یكتسیها موضوع  1موضوعیة  وأخرى ذاتیة،

شریان والقلب النابض للمكتبة ال نظًرا العتباره فئة األطفالو  مكتبات العمومیة،في الالطفل 

  : وتحركها المستمر والفعال، ویمكن حصرها في

 :أسباب موضوعیة1.2

  أهمیة المكتبة العمومیة كمؤسسة تعلیمیة لها خصائصها ومكانتها ودورها في خدمة

ن تعلیم وتثقیف وغیره، باإلضافة إلى أنها من أهم األقطاب مجتمعها من المستفیدین م

 التي لعبت دوًرا في توصیل رسالتها؛

 محاولة معرفة نسبة المقروئیة عند الطفل في المكتبة العمومیة؛ 

 أهمیة تنمیة المقروئیة عند الطفل؛ 

  كتب بالمقروئیة الكتب، وخاصًة ندرة الدراسات الجزائریة التي تتناول مواضیع متعلقة

األطفال، بالرغم من ثراء تخصص علم المكتبات والتوثیق بالبحوث  األطفال عند شریحة

 والدراسات العلمیة العربیة واألجنبیة؛

 في الخدمات والتنویع في الكتب و الرفع  لفت النظر إلى موضوع هام من أجل التحسین

 ؛من فعالیته ومقروئیته

 طرحت نفسها منذ مدة االستجابة لعوامل موضوعیة ونفسیة ومجتمعیة. 

 :أسباب ذاتیة 2.2

  ؛"علم المكتبات"حكم التخصص 

 الرغبة الشخصیة في اختیار هذا الموضوع؛ 

                                                           

 .51 .ص. 2009الوراق للنشر والتوزیع، .]: م. د. [طرق ومناهج البحث العلمي. توفیق البیاتي، عبد الجبار -1
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  فضولي نحو المجتمع المحلي، ألّن المكتبة العمومیة تضم كّل شرائح المجتمع وذلك من

 التي تخدمهم؛الخدمات خالل 

 اعتبار الطفل عنصر حساس في المجتمع. 

 :أهداف الدراسة .3

أّي إنسان ال یقدم على أّي عمل، إّال إذا كانت أهدافه ومقاصده التي یرجوها من خالل  إنّ 

  .إنجازه واضحة ومحددة في ذهنه، فما بالك إذا كان هذا العمل بحثًا أو دراسة علمیة

تعتبر القراءة من أهم وسائل كسب المعرفة والحصول على المعلومات، وهي تحقق النجاح 

  .مجتمع كما أنها وسیلة الستثمار الوقت وتوسیع المدارك والقدراتوالمتعة لألفراد وال

ومن خالل القراءة جاءت المقروئیة، فلهذه األخیرة دور كبیر في شتى المجاالت إذ تعتبر من 

أهم وسائل اكتساب الخبرات وزیادة المعلومات المتراكمة عبر العصور واألجیال، ویعتبر الكتاب 

ة باعتباره حامل هذه المعلومات، وفي ظل االنفجار المعرفي وتعدد إحدى أدوات ممارسة القراء

مصادره وما تبعه من تطورات في مصادر القراءة أصبح الكتاب في شكله الورقي یعیش 

  .التحدیات والرهانات خاصة مع التطورات التكنولوجیة الحدیثة 

  :حیث نهدف من خالل هذه الدراسة إلى ما یلي

 رئیسیة لمطالعة العمومیة في تنمیة المقروئیة لدى الطفل؛إبراز دور المكتبات ال 

 معرفة ما إذا كان للطفل أهمیة في المجتمع عامًة، والمكتبة العامة خاصًة؛ 

 التعّرف على التجهیزات الموفرة لألطفال في المكتبات العمومیة.  

 :أهمیة الدراسة .4

والمتمثل في مقروئیة الكتاب  وتبرز أهمیة الدراسة من أهمیة الموضوع المعالج في حّد ذاته،

  :لدى الطفل فیما یلي

  معرفة الدور الّذي تقدمُه المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة موالي بلحمیسي

  بمستغانم في الرفع من مستوى المقروئیة لدى األطفال؛

  لضوء على مقروئیة األطفال؛اتسلیط  
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 معرفة مدى تردد األطفال على المكتبة العمومیة.  

 :البحث منهج .5

منهجیة البحث هي أسلوب للتفكیر والعمل، یعتمدُه الباحث لتنظیم أفكاره وتحلیلها 

ظاهرة موضوع الدراسة، إلى نتائج وحقائق موضوعیة حول  وعرضها، وبالتالي الوصول

ویرتبط تحدید األسلوب أو المنهج العلمي الذي یستخدمُه ویطبقه الباحث لدراسة ظاهرة أو 

  1.بموضوع الظاهرة المدروسة ومحتواهامشكلة معینة 

  :منهج الدراسة 1.5

المنهج العلمي هو ذلك اإلطار العام الذي یضمن السیر بخطى منطقیة نحو 

الوصول إلى نتائج تعزز الفرضیات البحثیة، ومن ثم الوصول إلى نتائج سلیمة، فلبحث 

  2.العلمي هو قاطرة التقدم، ومن دونه تدور الحیاة في حلقة مفرغة

فهذا األخیر ، استطالعي استكشافي منهج مدنا في دراستنا المیدانیة على وقد اعت

فیه یلجأ الباحث إلجراء دراسة استطالعیة عندما یكون الكشفي أو الصیاغي و البحث هو 

ذلك عن طریق ا ال یؤهله لتصمیم دراسة وصفیة و مقدار ما یعرفه عن الموضوع قلیال جد

تمثل هذه الدراسات أو قیق أهداف الدراسة االستطالعیة و لتحإجراء منهجیة محددة تتكافل 

  3.األبحاث في الغالب نقطة البدایة في البحث العلمي بشقیه النظري و التطبیقي

  :عینة الدراسة 2.5

العینة هي جزء من المجتمع، یتم اختیاره بطرق مختلفة، بغرض دراسة هذا المجتمع 

فالعینة هي جزء من الكل، على أن یكون هذا الجزء ممثًال للكّل، بمعنى أنه یجب أن 

تكون العینة ممثلة للمجتمع المسحوبة منه تمثیًال صادًقا حتى یتسنى للباحث استخدام 

                                                           
. د.]: [م. د[ -.مناهج البحث العلمي في دراسات المكتبات والمعلومات -.محمد العمودي هدى؛ فاروق جوهري عزت -1

  .12. ص - .].ت. د[، .]ن
مجلة مكتبة الملك فهد " مناهج البحث في مقاالت دوریات المكتبات والمعلومات العربیة -.عبد الكریم الجندي، محمود -2

  ).2012( - .2. ، ع18. مج - ."الوطنیة
3

  (/http://www.a7ibahome.com:]متاح على الخط[ -

  13.00الساعة   2018/01/02اطلع علیھ یوم ) .
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  1.تقدیر معالم المجتمع بشكل جیدالبیانات ونتائج العینة في 

، والمتمثلة في األطفال المتمدرسین والذین للدراسة القصدیةوقد اعتمدنا على العینة 

الخامس ابتدائي ومسجلین بالمكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة لوالیة  الرابع و مستواهم

  .مستغانم

  :حدود الدراسة .6

الضوابط التي ترسم معالم الموضوع، وتسیطر على یتم وضع للدراسة الحالیة مجموعة من 

  :حدوده وأبعاده، وعلیه اقتصرت هذه الدراسة على الحدود التالیة

  :الحدود الموضوعیة 1.6

العمومیة، ونخص بالذكر المكتبة  مقروئیة كتاب الطفل بالمكتباتیتمثل في معرفة 

  .مستغانم الرئیسیة للمطالعة العمومیة لوالیة

  :الجغرافیةالحدود  2.6

، حیث قمنا  مستغانم تحدد المجال الجغرافي في المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة لوالیة

في بیئتها الداخلیة والخارجیة محل الدراسة، وخاصًة ووصف مقروئیة كتاب الطفل  بدراسة 

  .فضاء األطفال

  :الحدود الزمنیة 3.6

ي والتطبیقي، حیث انطلقت دراستنا في وهو الوقت الذي استغرقته الدراسة بشقیها النظر 

مع إلى غایة یومنا هذا، وخالل هذه المدة قمنا بإجراء مقابلة  م2017بدایة شهر جانفي 

  .اوتحلیله االخاص بموضوعنا وتفریغه األطفال، فهو موضوع حساس یستوجب المقابلة

  :الحدود البشریة 4.6

وتشمل جمیع الذین لهم عالقة بموضوع البحث، والذي یفترض أن ُتطبق علیهم أدوات 

المسجلین بالمكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة لوالیة  شریحة األطفالالبحث، ویتمثلون في 

                                                           
دار : الجزائر - .الموجه في اإلحصاء الوصفي واالستداللي في العلوم النفسیة والتربویة واالجتماعیة - .بوعالق، محمد -1

  .15. ص -.2009األمل للطباعة والنشر والتوزیع، 
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 وقصدنا ذوي المستوى ، )متمدرسین(15، أي فئة المتمدرسین والذین بلغ عددهم مستغانم 

  .دائيالخامس ابتالرابع و 

 :أدوات جمع البیانات .7

تعتبر أدوات جمع البیانات الوسیلة التي یعتمد علیها الباحث لتحقیق أغراض بحثه وجمع 

بیاناته، فبواسطتها یستطیع الباحث اإلجابة على التساؤالت التي یكون قد طرحها في 

في دراستنا  اإلشكالیة، ومعرفة مدى تحقیق الفرضیات التي تّم إدراجها، ولهذا فقد اعتمدنا

  . المقابلةة مهمة داالمیدانیة على أ

 –تعّد هذه األخیرة محادثة بین شخصین، یبدأها الشخص الذي یجري المقابلة حیث 

  1.وتهدف الحصول على معلومات وثیقة الصلة بالبحث -الباحث ألهداف معینة

باحث ( حوار لفظي مباشر هادف وواعي، یتم بین شخصین: "بأّنهاالمقابلة كما تعرف 

أو بین شخص ومجموعة من األشخاص، بغرض الحصول على معلومات ) ومبحوث

دقیقة، یتعذر الحصول علیها باألدوات والتقنیات األخرى، ویتم تقییده بالكتابة أو التسجیل 

  .وقد ساعدنا هذا على تحلیل واستخالص النتائج 2".الصوتي أو المرئي

خالل مجموعة من األسئلة وهو ما یعرُف بـ وقد تّم إجراء المقابلة مع األطفال، من 

  ".استبیان بالمقابلة"

وقد تّمت صیاغة األسئلة بالشكل المفتوح، إلبداء رأّي المبحوثین حول هذا الموضوع 

، وكان الهدف من طرح األسئلة المفتوحة هو معرفة آراء المستجوبین )موضوع الدراسة(

  .)تلمیذ وتلمیذة من المستوى الرابع والخامس ابتدائي 15(والّذي بلغ عددهم  الحقیقیة

تّم صیاغة الصورة األولى لهذه المقابلة من خالل األسئلة المطروحة، وعلى ضوء األبعاد 

أجزاء  )03(سؤال موزعة على أربعة 15والمجاالت التي تحّددت، وقد اشتمل على 

                                                           
: موجود على. 12/12/2017زیارة یوم ] . متاح على الخط[ وسائل جمع البیانات -  1

http://repository.uobabylon.edu.iq/papers/publication.aspx?pubid=5999.-  اطلع علیه یوم

  .12/14/م2017
  .99 - .ص -).2012یونیو ( 8. ع -.مجلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة: المقابلة - .حمیدشة، نبیل -  2
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  :والمقسمة على النحو التالي) محاور(

  عامة سمات :المحور األول

  عادات استخدام الكتاب :المحور الثاني

  أنماط وعادات التردد على المكتبة :المحور الثالث

  :الدراسات السابقة .8

یبدأ الباحث من حیث :إن أي بحث یستدعي اإلطالع على ما سبقه من بحوث ودراسات أي

،حتى إنتهى اآلخرون لإلستفادة مما وصلوا إلیه ولعدم وضع الجهود التي التي المبرر لها 

 .یكون بحثنا محدد ال تكرار فیه للبحوث السابقة

كبیر من المكتبات والمفكرین هتمام عدد إب "الطفل الكتاب لدى مقروئیة "إذ حظّي موضوع 

لبحوث والمقاالت في دول العالم الغربي والعربي، حیث نشرت العدید من الدراسات وا

في المكتبات بشكل عام، والمكتبات للمقروئیة ز الدور الرئیسي والحیوي والكتب التي تبر 

به هو  ابل شیًئا مسلمً من خالل كتاب الطفل؛ العامة بشكل خاص وأصبح واضًحا للعالم؛ 

هو األداة الحقیقیة لتحقیق أهداف المكتبات ومراكز المعلومات؛ بل وسیلتها أّن الكتاب  

  :وسنذكر مجموعة من الدراسات تناولت هذا الموضوعللبقاء، 

  :الدراسة األولى

 :تالمیذالئیة لدى المكتبات المدرسیة ودورها في تنمیة المقرو  . لیلة ،بقدور.  إبراهیم ،مخلوف

علم :مذكرة ماستر . مستغانم . محمد خیر الدین ورمتوسطة الشهید عممیدانیة  بدراسة 

  2017 .مستغانم.المكتبات

لهذه لنیل شهادة الماستر ، حیث تمحورت اإلشكالیة الرئیسیة  هي عبارة عن رسالة مقدمة

الدراسة حول دور المكتبات المدرسیة  في الرفع من نسبة المقروئیة لدى التالمیذ، حیث سلطت 

خارج المقرر الدراسي ، واألسالیب المثلى التي البد لهذا الضوء على المقروئیة عند التالمیذ 

  . 2017 النوع من المكتبات أن تنتهجها للرفع من نسبة المقروئیة لدیهم،كانت هذه الدراسة سنة
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  :الدراسة الثانیة

دراسة میدانیة حول  :ئیة الطفل في المكتبات العمومیةو مقر . بكار ، زینة   . كریمة،  عالم

علم : مذكرة ماستر .مستغانم. مطالعة العمومیة موالي بلحمیسي مكتبة ال

  2017مستغانم.المكتبات

الدراسة  ، حیث تمحورت اّإلشكالیة الرئیسیة لهذهلنیل شهادة الماستر مذكرة هي عبارة عن  

زیز المطالعة عند التالمیذ تع دور كما ركزت على  ، حول مقروئیة الطفل في المكتبة العمومیة

و الطرق المثالیة التي البد لهذه المكتبات إتباعها لرفع مقروئیة هذه  التعلیم األساسي في مرحلة 

  .2017الفئة العمریة ، كانت هذه الدراسة سنة 

  :دراسة ثالثة مشابهة

دراسة : اب المطبوع لدى الطالب الجامعياستخدام الكت .خدیجة، فالح  . یرةخ، بن نضري 

علم : ماستر مذكرة .جامعة مستغانمبالدكتوراه لكلیة األدب والفنون  طلبةمیدانیة حول 

                                                                          2017مستغانم.المكتبات

، حیث تمحورت اإلشكالیة على مدى إقبال طلبة الدكتوراه لنیل شهادة الماستر ارة عن مذكرة عب

 طلبة الدكتوراه سلطت الضوء على ف ،المطبوع في عملیة االنتاج الفكريعلى استخدام الكتاب 

 كعینة من خالل دراسة میدانیة من أجل معرفة مدى  بجامعة مستغانم لكلیة األدب والفنون

 .2017إستخدامهم لهذا الكتاب ، كانت هذه الدراسة سنة 

 :تحدید المفاهیم ومصطلحات الدراسة .9

یعتبر ضابط المصطلحات المستخدمة في الدراسة، وشرح معانیها من األمور األساسیة في أّي 

بحث علمي، فالمصطلحات والمفاهیم  التي تحمل معاني وأفكار یدرجها الباحث قد تكون لها 

قراءة خاطئة  إلى اإلجرائي للدراسة، مّما یؤدي  ومعاني أخرى ستؤثر على المعنىدالالت 

للموضوع، ألّن القراءة الدقیقة تعتمد على الوضوح ودقة المفاهیم والمصطلحات، وكثیًرا ما تعتمد 

المصطلحات في العلوم االنسانیة واالجتماعیة، ولذلك ال بّد من تحدید المعاني التي تتناسب 

ع أهداف الدراسة وٕاجراءاتها، ویساعد تعریف المصطلحات في وضح إطار مرجعي وتتفق م
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یستخدمه الباحث في التعامل مع المشكلة الخاصة بالبحث، لذلك سنحاول تحدید هذه األخیرة، 

 :وهي كالتالي

 :المقروئیة  .1

قد ورد هذا في ومنه القرآن أّي التنزیل العظیم، و : المقروئیة مأخوذة من الجذر الّلغوي قرأَ : لغةً 

  .أّي قراءته2،"فإذا قرأناه، فاتبع قرآنهُ : "، قوله تعالىوفي القرآن الكریم  1.لسان العرب 

  .وقّرأت الكتاب قراءًة، وٍقرآًنا، أّي جمعته وضممت بعضُه إلى بعض

فالقراءة . قرأه، قراءة وقرآن، تاله: في فصل القاف، باب الهمزة القاموس المحیطوقد جاء في 

  3.هي الّتالوة

ونشاط المقروئیة نشاط معقد ومتعدد ینمو في اتجاهات كثیرة، وقد ظهرت محاوالت نظریة 

  .عدیدة لإللمام بها من خالل أبعادها الكثیرة

  :اصطالًحاأّما 

آلیة تفكیك "صیل مكثف للقراءة، التي نقصُد بها في هذا المنظور نجُد أّن المقروئیة هي نتاج تح

الشفرة الّلغویة المتمثلة في تداخل شبكة العالقات، واإلشارات اللغویة ضمن سیاق محّدد، وتعد 

الجملة وحدته األولى وما یكفُل الوقوف على بنّیة النص األساسیة، والتي یقسمها العالم الّلغوي 

  4".فوقیة سطحیة وأخرى تحتیة عمیقة إلى بنیتین إحداهما "نعوم تشومسكي"

ولهذا اعتبرت القراءة مفتاًحا جوهرًیا، وسبیًال للتثقیف وتعلیم المواد الخاصة بتدریس المتعلمین 

في كّل األطوار العمریة والتعلیمیة، ومن أجل بذلت جهود ومساعي هائلة في سبیل القیام بها، 

 .وتعلیمها للصغار والكبار

  :المكتبات العامة .2

                                                           
  .05ص -.م2000إصدار للطباعة والنشر، : بیروت - .لسان العرب -.جمال الدین، ابن المنظور -1
  ].01اآلیة / سورة القیامة[ -2
  .25. ص -.م1952مطبعة مصطفى البابي، : القاهرة. 02. ط-.القاموس المحیط -.أبادي، الفیروز -3
  ]:متاح على الخط[ - .م2007  - .العربي للقارئتحلیل الخطاب مقدمة  -.سالمي، عبد القادر -4

www.nizwa.dz . -  12.30الساعة  2018/02/02اطلع علیه یوم  
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المكتبة العامة واحدة من المؤسسات العاملة في خدمة المجتمع، من خالل أرصدتها المتنوعة 

والمتجّددة، وموظفیها الذین یعملون باستمرار على أن تكون المكتبة بخدماتها وأنشطتها في 

مستوى تطلعات أفراد المجتمع المحلي، وقد حاول الكثیر من المنظرین وضع مفهوم واضح 

مؤسسة ثقافیة تقدم خدماتها المكتبیة والمعلوماتیة : "بة العامة، حیث تعرُف بأّنهاومحدد للمكت

  1".لجمیع أفراد المجتمع في منطقة معینة، وتسندها مخصصات مالیة عامة أو خاصة

 :المكتبات الرئیسیة للمطالعة العمومیة .3

الدعائم لترقیة  تتولى المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة مهام توفیر الكتاب على مختلف

  .المطالعة العمومیة وتشجیعها

  :وبهذه الصفة تكلف على الخصوص بما یلي

  وضع مختلف األرصدة الوثائقیة والخدمات المرتبطة بالمطالعة العمومیة، وجمیع

  الخدمات األخرى الملحقة تحت تصرف المستعملین؛

 تخصیص فضاءات المطالعة تتكیف مع فضاءات الطفل؛  

  الكفاءات القاعدیة الستعمال اإلعالم واإلعالم اآللي؛تسهیل تطور  

 توفیر فضاء للدراسات وتحضیر اإلمتحانات؛ 

 توفیر وسائل التي تسمُح لألشخاص المعاقین بالوصول للمطالعة العمومیة؛ 

 2.تنظیم أنشطة ثقافیة حول الكتاب  

 :الطفل .4

 الرخص، والرخص الناعم والجمعهو النبات : من الفعل الثالثي َطَفَل ، والطَّفل: الطفل لغةً 

 . الصغیران: والطفل والطفلة  .طفال وطفول

 .ن یحتلمأوالصبي یدعى طفًال حین یسقط من بطن أمه إلى 

                                                           
  .17. ص -.2001الدار المصریة اللبنانیة، : القاهرة - .لمكتبات العامةا -.عبد الهادي محمد فتحي، جمعة نبیلة خلیفة -1
، یتضمن إنشاء 2013مایو سنة  5م الموافق لـ 1434جمادى الثانیة عام  24مؤرخ في  180-  13مرسوم تنفیذي رقم  -2

  .10. ص -.34. ع -.الجریدة الرسمیة -.مكتبات رئیسیة للمطالعة العمومیة
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  :طالمعجم الوسیوجاء في 

 .الرخص الناعم الرقیق والطفل المولود ما دام ناعمًا رخصًا، والجمع طفوله وطفال: الطفل 

ثم نخرجكم  : {وقال تعالى }بلغ األطفال منكم الحلم فلیستأذنواواذا  : { وفي التنزیل العزیز

 1.وهو الولد حتى البلوغ } الطفل الذین لم یظهروا على عوارات النساء }أو }طفًال 

 :كتاب الطفل .5

فمن خالل الكتب یتمكن الطفل من مشاهدة الصور  ،یعد الكتاب الصدیق الوفي لألطفال

 ألنّ  ،المتنوعة والمختلفة ویزید الكتاب من دقة المالحظة عند االطفال ویجعلهم اكثر ذكاء

مور التي یشاهدها فالكتاب ینمي عند الطفل حب الطفل سیحاول االستفسار عن بعض األ

  2.ا بالقراءةاهتمامً المعرفة ویقوي من الذاكرة و مع الوقت یصبح الطفل اكثر 

المصدر األول والرَّئیسّي للمعرفِة، والثَّقافِة، والعلوم، وُیمكن أن یقرَأ اإلنسان  األطفال تعتّبر ُكتب

الُكتب من باِب التَّرفیه، أو كنوٍع من الِهوایات، أو للحصول على معلومٍة ما، وأیًَّا كان السَّبب 

یئًا ولو بسیطًا إلى مخزون اإلنساِن الثَّقافّي، كما تعمل وراَء قراءِة الُكتب فإنَّ الُكتب ُتضیف ش

الُكتب على أخذ اإلنسان إلى عوالم، وأزمان، وأماكن ُمختلفة لم یكن یعرفها من قبل أو كان 

  .3یعرف عنها القلیل

                                                           
  ]:متاح على الخط[ -. الطفل لغًة واصطالحاً تعریف التربیة و -1

 www.forum.educ40.net › ... › 00.00الساعة  2018/01/22اطلع علیه یوم  -.قسم علم النفس التربوي  

- و-الكتب-أهمیة /weziwezi.com: ]متاح على الخط[ -. سنوات تیزي وزو 3أهمیة الكتب والقراءة لألطفال تحت  -2

  23.00الساعة  2018/01/23اطلع علیه یوم  -.سنوات-3-تحت- لألطفال-القراءة
 2018/01/23اطلع علیه یوم  - .كتب ومؤلفات‹ mawdoo3.com ]: متاح على الخط[ - .موضوع -أنواع الكتب -3

 23.00الساعة 
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  :تمهید

العصر ، وأّن هذا هذا أصبح مجال القراءة موضع اهتمام الكثیر من المختصین في 

األخیر صاحبه تقدم اجتماعي وتكنولوجي متنوع، حیث یعدُّ االهتمام بالقراءة وتنمیة قراءات 

وثقافي، لذا صار إعداد المتعلم بأسلوب یمكنه من التثقیف أمًرا األطفال مطلب تعلیمي 

     التثقیف المقومات التي توّجُه شخصیته في ضرورًیا وتنمیة میول القراءة ومهاراتها من أبرز

الذاتي، فالقراءة نشاط ذهني مركز وهي أساس التحصیل المعرفي والثقافي، وتعتبر مرحلة 

ناء اإلنسان ثقافًیا، فهّي تسهم في بناء الشخصیة من شتى الطفولة الّلبنة األولى في ب

  النواحي، وباعتبار الطفل هو األساس فقد حرصت جمیع الدول على توفیر مكتبات 

األطفال، وعلى ذلك فمكتبة الطفل واحدة من المؤسسات ذات الطابع التعلیمي والتثقیفي 

  .ئة سلیمةوالترفیهي التي تعمل على اإلسهام في تنشئة الطفل تنش
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  ماهیة المقروئیة: المبحث األول

تعتبر القراءة أحد أهم وسائل كسب المعارف والمعلومات في شتى الموضوعات     

والمجاالت، فهي من أهم نوافذ المعرفة اإلنسانیة التي یطل من خاللها الفرد على الفكر 

اإلنساني في الماضي والحاضر، وهي أداته في التعرف واالرتباط بالثقافات المعاصرة 

ن مع فكر اإلنسان، فهي بمثابة غذاء الروح والعقل، فمن خاللها والغابرة وبها یلتقي اإلنسا

  .یستطیع اإلنسان تنمیة قدراته الفكریة واللغویة والتعبیریة وتوسیع مداركه العقلیة

  .والحدیث عن القراءة یقودنا للحدیث عن الكتاب كأداة لممارسة القراءة والمقروئیة  

  مفهوم المقروئیة: المطلب األول

المقروئیة في العالم العربي ككّل، والجزائر باألخص من أهم القضایا التي یثار ما زالت 

حولها النقاش والتي تشغل بال الكثیرین المتابعین والمهتمین، فمجرد مقارنة بسیطة ما یقرُأ 

الفرد العربي وآخر غربي نجُد أنه ال مجال للمقارنة، فالعربي یكتفي بصفحات محدودة یقرأها 

فعل طوال الحول بأكمله، والعربي یستعان على مئات الكتب للمطالعة التدقیق، فال وال یكاُد ی

یبقى منها حرًفا، البعض أشار إلى أّن هناك أزمة كتاب وأخرون قالوا بأّنها أزمة مقروئیة، 

  .والبعض أشار إلى أّن المشكل ثقافة المجتمع

  :مفهوم القراءةال بّد من التطرق إلى  مفهوم المقروئیةقبل التطرق إلى و 

یمكن إعطاء تعریف للقراءة من خالل التطرق إلى كل من التعریف اللغوي  حیث

 .واالصطالحي، وهذا ما سنتطرق إلیه في العناصر التالیة

  :التعریف اللغوي- 1 

القراءة هي من فعل قرأ یقرا قراءة وقرآنا، ویقال قرأت الشيء قرآنا، أي جمعته وضممت "

  1".بعضه إلى  بعض

  

                                                           
  .51.ص. -].ت. د[دار صادر، : بیروت -.12.مج- .لسان العرب -.ابن المنظور، جمال الدین -1
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 :التعریف االصطالحي -2

 :للقراءة نذكر منها  هناك العدید من التعاریف

عملیة نفسیة عقلیة تتضمن القدرة على تحویل الرموز المكتوبة إلى " تعرف القراءة بأنها  

 1".رموز منطوقة

نشاط فكري وعقلي یتفاعل معها القارئ فیفهم ما یقرأ، وینقده ویستخدمه " كما تعرف بأّنها 

، حیث تهدُف إلى ربط لغة 2"یواجهه من مشكالت واالنتفاع بها في المواقف في حل ما

التحدث إلى لغة الكتابة، حیث تمكُن المتعلم من القدرة على التعرف على الحروف والكلمات 

ونطقها، والقارئ الجیدُّ من كان أداؤه سلیًما، فالقراءة بهذا المعنى هي عملیة إدراكیة، بصریة، 

 3.صوتیة

،یمارسه القارئ لقراءة هي جهد فكري أو نشاط ذهنيخالل التعاریف السابقة نستنتج أن امن 

ویتفاعل معه، وینتفع به في المواقف المختلفة ،ویستخدمه في حل ما یواجهه من مشكالت 

 .في حیاته

القراءة من أهم وسائل كسب المعرفة، فهي تمكن اإلنسان من االتصال المباشر بالمعارف و 

ظل دائما أهم وسیلة التصال اإلنسان بعقول اآلخرین ،وستّ ي حاضرها وماضیهاة فاإلنسانی

الركیزة األساسیة  وأفكارهم وهي تعمل على تنمیة القدرات الفكریة والمعرفیة واللغویة للفرد وتعدُّ 

  4.لعملیة التثقیف

                                                           
.  2009دار الیازوري ، : عمان - .برنامج تدریبي لعالج صعوبات القراءة: مدخل إلى الدسلیسكیا -.السعیدي، أحمد -1

  .16. ص
  .47.ص - .2008مؤسسة شباب الجامعة، : اإلسكندریة -.المكتبة المدرسیة...القراءة -.المیالدي ، عبد المنعم -2

 -11. ص ص - .2005زیع، دار الثقافة للنشر والتو : عمان -.طرق تعلیم األطفال القراءة والكتابة -.الحسن، هشام -3

12.  
  .23.ص -.2010دار المسیرة، : عمان -.سكیولوجیة القراءة وتطبیقاتها التربویة - .شعبان، ماهر -4
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فتنمي فكره  ،والقراءة تصل اإلنسان بمصادر علمه وثقافته وتزید من قدرته على التفكیر  

بما تمده من أفكار  تعامل مع مشكالت الحیاة المختلفةوتثري رصیده المعرفي وتعینه على ال

  .وحقائق، وتعمل على تأسیس مفاهیمه المختلفة

وتعتبر القراءة من أهم المعاییر التي تقاس بها المجتمعات تقدما أو تخلفا، فالمجتمع القارئ  

ثقافة والمعرفة ویطورها بما یخدم تقدمه وتقدم اإلنسانیة، انه هو المجتمع المتقدم الذي ینتج ال

وتهدُف في أساسها إلى ربط لغة التحدث بلغة 1.المجتمع الذي ینتج الكتاب ویستهلكه قراءة

الكتابة، حیث تّمكُن المتعلم من القدرة على التعّرف على الحروف والكلمات ونطقها، والقارئ 

  .القراءة بهذا المعنى هي عملیة إدراكیة بصریة، صوتیةالجیّد من كان أداؤه سلیًما، ف

وقد تطور مفهوم القراءة عبر مراحل مختلفة، وذلك راجع إلى كثیر من االعتبارات 

 "هشام الحسن"والمتغیرات، وآخر ما توصل إلیها تعریف القراءة، هو ما جاء به األستاذ 

ما هو مكتوب ونقده والتفاعل معهُّ، مفهوم القراءة الحدیث هو نطق الرموز وفهمها، وتحلیل "

واالستفادة منه في حّل المشكالت، واالنتفاع به في المواقف الحیویة والمتعة النفسیة 

 2.بالمقروء

  :مصطلح المقروئیةأّما 

، وهي مقیاس للحالة النفسیة للمجتمع "األفراد نحو المطالعة وقراءة الكتب هْ جُ توّ "بها یقصد ف

  :وتقاُس بعدة مؤشرات أهمهامن الناحیة الثقافیة، 

 عدد معارض وصالونات الكتب وٕاقبال الجمهور علیها؛ 

                                                           
- .1.ع".مجلة علم المكتبات والمعلومات"القراءة ودورها في تنمیة الشخصیة اإلبداعیة  -.أحمد محروس، میساء -1

  .2012اإلسكندریة، 
 - 11. ص ص -.2005دار الثقافة للنشر والتوزیع، : عمان -.تعلیم األطفال القراءة والكتابةطرق  - .الحسن، هشام -2

.12.  
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 معدل نشر الكتب ونشاط دور النشر والطباعة في البلد؛ 

  ؛)كتب علمیة، أدبیة، ترفیهیة(رواج وتداول الوثائق 

 عدد المكتبات وعدد الكتب المتوفرة فیها بالمقارنة مع عدد السكان. 

الجزائر خاصًة أّن مستوى المقروئیة یعرُف انحطاط في عامًة و  روئیةقویقرُّ المهتمین بالم

بدقیقتین للفرد شدید، حیث أّنها صنفت من أكثر الدول العربیة عزوًفا عن القراءة، وحّددت 

في السنة، وكشف تحقیق میداني لمجموعة من األساتذة بأّن نسبة المقروئیة في الجزائر ال 

الجزائر بین الذین ال یمارسون فعل القراءة كلًیا تقدر بنحو ، وأّن نسبة %68تتعدى 

  :ویّرُد ذلك إلى 1.ملیون شخص ال یقرأُ  20، أّي معناه أّن 56.86%

 ظهور وسائط عدیدة نافست الكتاب على غرار األنترنت؛ 

 ارتفاع سعر الكتاب وانخفاض القدرة الشرائیة؛ 

 ؛لى الكتب االستهالكیةضعف صناعة الكتب في الجزائر، وتوجه دور النشر إ 

  تراجع دور المؤسسات التعلیمیة والتربویة في غرس عادة القراءة، بحیث أّن أكثر من

 .من المدارس لیس بها مكتبات أو قاعات للمطالعة 93%

  :ویطرح هؤالء الباحثین بعض الحلول لمحاولة رفع مستوى المقروئیة عن طریق

  ورقي أو (وقراءة الكتب، مهما كان شكلها تحفیز القراء وتشویقهم نحو المطالعة

 ؛)الكتروني

                                                           
 - .الجزائري یقرأ دقیقتین فقط في السنة ونصف المجتمع ال یقرُأ أبًدا: أزمة المقروئیة في تنامٍ  -.مسعى، سلمى لمیس -1

  .22.00الساعة  2018/01/23: اطلع علیه یوم - . www.akhersas.dz.com]: متاح على الخط[
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 تنظیم مسابقات بین القراء حول ما تّم قراءته؛ 

 الترویج إلصدارات جدیدة عن طریق وسائل اإلعالم؛ 

  الضغط على المؤسسات التربویة على تفعیل دور المكتبة المدرسیة وتقریب التالمیذ

  1.إلیها

مستوى صعوبة المادة المقروءة "بأّنها  )Good, Carter(جود وتعرف المقروئیة حسب 

  2".لطالب صف دراسي معین

 ذهنیة مفاهیم إلى المخطوطة الرموز تحویل على الذاتیة االستطاعة( : هي المقروئیةف

 تنمیة في كبیر دور وللمقروئیة )التحویل هذا یتطلبها كبیرة مجهودات القارئ على تفرض

 .والثقافة العلم لتطورات ومسایرته الجدید على وتفتحه اإلنسان مدارك

  والعقلیة والنفسیة الجسدیة التفاعالت من لمجموعة تخضع مركبة عملیة والمقروئیة

 االهتمام وهو هاما نفسیا عامال الصبر، و الثقافي المستوى إلى باإلضافة تتطلب  باعتبارها

 على ومشجعة مساعدة عوامل هناك فإن الحال وبطبیعة ).المطالعة هوى( أي الشخصي

 من ذلك غیر إلى للمطالعة المالئم المكان وتوفر المادیة بالحوافز وتتعلق دورها لها المقروئیة

  .العوامل

 ،واجتماعیة اقتصادیة معطیات بعدة عالقة من له لما خاصة نوعیة المقروئیة شكل ویكتسي

  3.حادة جدّ  إبعادا تأخذ أصبحت والتي المقروئیة أزمة یسمى بما أیضا عالقة له ولما

  

                                                           
]: متاح على الخط[ -.واقع مرعب تعانیه الجزائر: حقیقة المقروئیة وأزمة الكتاب -.حداد، عبد المالك -1

www.chihab.net/modules.php؟article etsidname= newselfile=   الساعة  2018/03/03اطلع علیه یوم

21.47.  
2- Good, Carter (E).- Dictionary Of Education Thir Edidion Me Craw – Hill Book 

Company Inc USA. 

]: متاح على الخط[ -.تعلیم نت –الموظفین الجزائریین بتلمسانظاهرة المقروئیة بین اإلقبال والعزوف لدى  -3

 www.taalimnet.com. - 10.00الساعة  2018/01/19: اطلع علیه یوم  .  
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  أسباب ظهور المقروئیة: المطلب الثاني

إّن للقراءة تأثیرات واسعة وعمیقة ومتنوعة على الطلبة، فهّي تّوسُع دائرة خبرتهم وتنمیتهم، 

وتنشط قواهم الفكریة، وتشیع فیهم حبَّ االستطالع النافع لمعرفة أنفسهم ومعرفة غیرهم 

  .یوجُد في أزمنة وأمكنة بعیدةومعرفة عالم الطبیعة وما یحدث فیها، وما 

والمقروئیة كمصطلح یستخدُم للداللة على وضوح الخط أو المادة المقروءة، وسهولة القراءة 

الراجعة إلى میل القارئ للمادة المكتوبة وشغفِه بها، وسهولة الفهم أو االستیعاب الراجعة إلى 

  1.أسلوب الكتاب

المتحدة األمریكیة في األربعینیات من القرن ت عن المقروئیة في الوالیات ابدأت الدراسو 

الماضي، عندما كانت معرفة القراءة والكتابة لعامة الناس ال تزاُل منخفضة، وكذلك عندما 

احتاجت الحكومة إلى توزیع وثائق مكتوبة أكثر تعقیًدا في مجاالت الطب والقانون 

  2.واألحوال

  3:سببین، أوردهما البسیوني، وهما تعود إلى) Readability(كما أّن ظهور المقروئیة 

زیادة أعداد تالمیذ المدارس االبتدائیة مع عدم وجود كتب مناسبة لهم، فقد كانوا  :أوالً 

  .یدرسون الكتب المؤلفة لطالب المرحلة الثانویة، مّما شكّل صعوبة لدیهم في فهمها

                                                           
مستوى مقروئیة ودرجة اشراكیة نصوص كتاب اللغة العربیة للصف الرابع ابتدائي  - .عون بن محمد، عامر السرحاني -1

كلیة المناهج وأسالیب : جامعة مؤتة: رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر -.في المملكة العربیة السعودیة

  )pdf. (12. ص -.2011التدریس العامة، قسم المناهج والتدریس، 
المؤتمر الحادي والعشرین وتطویر المناهج الدراسیة بین األصالة والمعاصرة حول  مستوى  -.أبو زهرة، محمد -2

مجلة دراسات في المناهج "في كتاب اللغة العربیة المقرر على تالمیذ الصف األول اإلعداديمقروئیة النصوص القرائیة 

  .832. ص -).2009( 3. ، مج89. ع -.جامعة عین الشمس -."وطرق التدریس
 :رسالة دكتوراه -.قیاس بعض جوانب انقرائیة كتب اللغة بالحلقة األولى من التعلیم األساسي - .سامیة علي، البسیوني -3

  .164. ص  -.2002كلیة التربیة، قسم التربیة، : جامعة عین الشمس
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ویة، ومن هذه األدوات نّمو أدوات البحث العلمي المستخدمة في حّل المشكالت الترب :ثانًیا

في كتابه  "ثورندایك"ظهور أول قائمة تكرار الكلمات في اللغة االنجلیزیة على ید 

)Teacher's Word Book)( ، م، كّل ذلك أدى إلى تطویر طرق 1921وذلك عام

قیاس صعوبة النص، سواء أكانت لألطفال أم البالغین للكتب المدرسیة أو لكتب القراءة 

  .الحرة

أنه شاع مصطلح المقروئیة لتحلیل وتقویم المستوى لمواد االتصال في  "طعیمة"ویضیف 

أربعینیات القرن العشرین بالجامعات األمریكیة، وألفت في سبیل االستخدام العلمي ها 

، وذلك في ضوء )Readability Formula(معادالت كثیر، سمّیت بمعادالت المقروئیة 

یُع هذا المصطلح في التربیة في ستینیات القرن خصائص اللغة االنجلیزیة، وبدَأ یش

  1.العشرین

فالمقروئیة هي نتاج تفاعل مجموعتین من المتغیرات، قسم یتعلُق منها المادة المقروءة، 

والقسم اآلخر بالقارئ، وبناًءا على ما سبق فالمقروئیة هي مدى التوافق بین المادة المقروءة 

المواد المقروءة وما تضمنتُه : ئیة بجانبین أساسیین هماوالقارئ، حیث یهتُم المتصدون للمقرو 

من اهتمامات  من مستویات مختلفة من الصعوبة، والثاني هو جمهور القراء وما یمتلكونهُ 

  2.وقدرات قرائیة مختلفة

  

  

  

                                                           
  .529.  ص -.2004دار الفكر العربي، : القاهرة -.تحلیل المحتوى في العلوم االنسانیة -.طعیمة، رشدي أحمد -1
لیم مقروئیة كتب المطالعة والنصوص للصفوف الثامن والتاسع والعاشر من التع - .نجادات، زكي عبد الكریم -2

  .04.ص - .2000جامعة الیرموك باألردن، كلیة، قسم، : رسالة ماجستیر -.األساسي
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  العوامل المؤثرة في المقروئیة: المطلب الثالث

مواصفات المادة، إّن المقروئیة تشكّل أهمیة تربویة بالغة یحتاجها مؤلف الكتب في تحدید 

وعرضها حسب عمر القارئ واحتیاجاته النفسیة ونّموه العقلي، بحیث تصل المادة التعلیمیة 

إلى أكبر نسبة من المتعلمین، وبذلك یتحقق الغرض من كتابتها وتقدیمها للقارئ، وقد تزایدت 

ونة األخیرة العنایة بالمقروئیة نظًرا لالرتباط الوثیق بین ارتفاع مستوى التحصیل في اآل

  1.الدراسي ومقروئیة كتب المواد في مراحل التعلیم المختلفة

والمختصون في مجال التربیة والتعلیم إلى تعیین العوامل التي یحتوي علیها ویسعى الباحثون 

النص المكتوب في المناهج، والتي لها تأثیر في تعیین مدى مقروئیة ومدى مالئمته للطالب 

حاجات الدارسین، ثم في مستویات تعلیمهم المختلفة، وحول هذا األساس یجب أن نكشف 

قق تلك الحاجات، ثم تألیف المواد العلمیة ومحتواها، ثم نحّدد المنهج المناسب الذي یح

نختار األسالیب والطرق والتقنیات التي ستساعد في تحقیق حاجات الطالب، أي یتم هذا 

  2.العمل كمنظومة متكاملة

حجم الحروف وطول األسطر، : ومن بین هذه العوامل طباعة المادة المقروءة، مثل

، ونوعیة الورق، والصور واألشكال الموضحة للنصوص، والمسافات بین الكلمات واألسطر

                                                           
  .5. ص -.مرجع سبق ذكره - .نجادات، زكي عبد الكریم -1
مستوى مقروئیة كتاب العلوم   -.بحث مكمل للحصول على درجة الماجستیر - .بین مقبل البردي، عاطي بن عطیة  -2

. ص -.كلیة التربیة، قسم المناهج وطرق التدریس: جامعة أم القرى -.عض المتغیراتللصف الثاني المتوسط وعالقته بب

39.  
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وكذلك طول الكلمات وشیوعها، وتنظیم األفكار المطروحة ومراعاة المادة العلمیة للخلفیة 

  1.السابقة للقارئ، وكّل عامل مّما سبق یؤثُر في استیعاب الطالب للنص المقروء

  :وهناك عوامل تتعلُق بالقارئ ، وعوامل تتعلق بالمقروء

 :عوامل تتعلق بالقارئ .1

فالتفاوت بین القراء في درجة مقروئیتهم للنصوص العلمیة أمر ال یمكن تجاهله، حیث 

یختلُف هؤالء القراء في خبراتهم السابقة التي ینتمون إلیها، كما تلعب الحالة المزاجیة 

ستمرار انفعالي ال واالنفعالیة دوًرا كبیًرا في التأثیر على المقروئیة، فالقارئ الذي ال یتمتع با

 .یحرز تقدًما ملحوظًا في القراءة

 :عوامل تتعلق بالمقروء .2

أسلوب الطباعة من حیث حجم "أّنها  "أبو زهرة"حیث یرى  :عوامل تتعلق باإلخراج*

  2".الحروف، وطول السطور، وحجم الهوامش والفراغات بین السطور، وجودة الورق

  : عوامل تتعلق بالمحتوى وتنظیمه*

مجموعة المتغیرات التي "بأّنها  "أبو زهرة"فقد عرفها  :یتعلق بالجانب الّلغويفیما **

تتضمنها اللغة التي تقدم من خاللها المادة القرائیة للطالب، وهذا العامل یعُد أساس 

  3".المقروئیة، حیث یتعلق بمستویات الصعوبة والسهولة للمادة المكتوبة

العوامل التي تحدد بمقدار "فقد عرفها شحاتة بأّنها  :فیما یتعلق بموضوع المادة المقروءة**

  ".ما یمثلُه مضمون المادة القرائیة من أهمیة للقارئ، وهو ما یطلُق علیه اسم الدافعیة والمیل

                                                           
1- Irwin. Judith ; David Carol.- Assesing Readability : TheCheklist Approach » Journal 

Of reading.- [s.l]: [s.E] ,1980.- P p. 124- 130. 
  .40 - 39. ص ص - .السابق المرجع - .بین مقبل البردي، عاطي بن عطیة -2
  .834. ص -.مرجع سبق ذكره - .أبو زهرة، محمد -3
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  : العوامل الخارجیة .3

  كمیة الضوء، والحالة النفسیة : أّن المقروئیة تتأثر بالعوامل الخارجیة، مثل "حبیب اهللا"یرى 

  1.ودرجة حرارة الجو المحیط، وركون القارئ الذي یجلُس بشكل مریح وغیر مریحوالجسمیة 

  كتاب الطفل: المبحث الثاني

بقدر ما هو مرهون بمدى إّن مفهوم التنمیة الیوم لیس مبنًیا على امتالك الثروات المادیة 

  .التحكم في المعارف التي تشكلُّ القاعدة األساسیة لكّل وثبة تنمویة

وتعلُب المكتبات دوًرا بارًزا في التنمیة الشاملة ألّي بلد، كیف ال وهي التي احتلت عبر 

میة وفكریة على مستوى من الریادة والرفعة طبًقا لألدوار التي أدتها العصور مكانة ثقافیة وعل

والمهام والوظائف التي قامت بها وما تزال، ویوجد العدید بها من أوعیة المعلومات أو 

  .المصادر التي تعتبر شریان البحث العلمي

ول إلیها صو وعلیه فإّن االهتمام بمصادر المعلومات وكّل ما یتعلق بسیرورتها وتسهیل ال

واسترجاعها، امتداد حتمي لهذا التصور الذي أصبح مطلًبا ضرورًیا فرضته التحوالت 

  .ات واالتصالمالجذریة التي یعرفها العالم خاصًة في میدان المعلو 

ومن بین مصادر المعلومات، یعدُّ الكتاب الوسیلة الرائدة تاریخًیا في عملیة االتصال ونشر 

عبر األجیال، حیث أولته المنظمات العالمیة، كمنظمة الیونسكو العلوم والثقافات ونقلها 

ألهمیته في تنمیة المجتمع  )التي اعتبرتها سنة للكتاب(م 1972عنایة خاصة منذ سنة 

  .وتطویره

                                                           
المدخل في تطویر مهارات الفهم : أسس القراءة وفهم المقروء بین النظریة والتطبیق - .حبیب اهللا، محمد -1

  .181. ص - .2009جمعیة عمال المطابع األردنیة، : األردن -.والتفكیروالتعلم
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عبارة تعكُس أهمیة الكلمة والقراءة في حیاتنا، فالقراءة  "الكتاب هو خیر جلیس"وكما یقال

منفذ عمیق للهروب من عواصف الجهل، كما تعّد موهبة وهوایة، وال تدرُك أهمیتها إّال 

الشعوب الحیة والواعیة والحریصة على تعوید نفسها على القراءة، ومؤمنة بأّن القراءة هي 

  1.لتوسیع المدارك والقدراتمفتاح المعرفة وطریق الرقّي ، وهي وسیلة 

تعّد كتب األطفال وعاًءا هاًما من أوعیة الثقافة، ومن خالل الكتاب یستطیُع الطفل أن حیث 

یستكشف األماكن واألزمان البعیدة وأسالیب الحیاة المختلفة، وتزید الكتب معرفته بنفسه 

تحدیات كبیرة تفرضها  وباآلخرین وتعلمُه كیفیة التعامل معهم، ویواجُه كتاب الطفل حالًیا

وسائل االتصال المتعددة التي تجذُب األطفال إلیها، وتشدهم إلى متابعتها من خالل عرضها 

البرامج والموضوعات المشوقة بطریقة سمعیة وبصریة ومصحوبة بمثرات صوتیة وٕایقاعیة 

  .وأشكال وألوان جذابة

رأس مال األمة وأملها، ومن ثم فاألطفال هم صغار الیوم وشباب الغد ورجال المستقبل، وهم 

فإّن رعایة الطفل هي من أولى الواجبات التي تعنى بها المجتمعات، كما أّن تربیته وٕاعداده 

  .هي من أهم المسؤولیات التي تقُع على عاتق األسرة والمدرسة والمكتبة

خاصة والكتاب من أهم المهارات الضروریة الالزمة للفرد حتى یحقق االرتقاء في حیاته ال

والعامة، وهذه األهمیة تنبعث من كون الكتاب وسیلة من الوسائل األساسیة لالرتقاء 

والتواصل بین أبناء الجنس البشري وأجیاله المتعاقبة، وهي سبیل ال غنى عنُه في طریق 

توسیع آفاق الفرد العلمیة والمعرفیة، وٕاتاحة الفرص أمامُه لالستفادة من الخبرات االنسانیة، 

ؤمن له العوامل األساسیة للنّمو العقلي والمعرفي واالجتماعي، فضًال على أّنه أصبح مّما ی

معیاًرا من المعاییر التي یقاُس بها تطور أّي مجتمع، لذلك كان لزاًما على األمم انتقاء المواد 

                                                           
]:   مقال متاح على الخط[ - .المقروئیة في الجزائر بین ظاهرة العزوف وتأثیر وسائط اإلعالم الجدید -.مجدوب، فایزة -1

 https://platform.almanhal.com/Files/2/67460.-  13.00الساعة  2018/02/02اطلع علیه یوم. 
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المقدمة لغرض االرتقاء بالنظم االجتماعیة والتربویة والتعلیمیة، وتطویر البیئة الثقافیة 

  1.االقتصادیة من خالل المؤسسات المختصة في المجال، وعلى رأسها المكتبات العامةو 

  تعریف كتاب الطفل: المطلب األول

الطفل هو الشخصیة المحوریة في واقع األمم والحضارات، باعتبار أّن الطفل مشروع 

المستقبل في شتى استثماري للرقّي بجمیع نواحي الحیاة، انطالًقا من كونه أساس التسییر في 

  .المجاالت

  .وقبل التطرق الى مفهوم كتاب الطفل، ال بّد من التطرق إلى مفهوم الكتاب عامةً 

تعد كلمة كتاب من الكلمات التي شاع استعمالها إلى حد أفقدها داللتها :الكتاب اصطالحا

وین االصطالحیة المحددة والكتاب والمكتبة من أصل لغوي واحد یدل على الكتابة والتد

وحمل الرسالة وربما كان كذلك من تعدد معاني الكلمة ولذلك نجد بعض المصطلحات 

الوثیقة المطبوع والمصنف وغیرها وهناك تعریفات مختلفة للكتاب نذكر : المرادفة للكتاب مثل

  :منها

الكتاب أحد أجزاء عمل فكري نشر مستقال، أو له مكان مادي مستقل على الرغم كما یعتبر 

  2.ترقیم صفحاته قد یكون متصال مع مجلدات أخرىمن أن 

                                                           
  .402. ص -.1997عویدات، منشورات : لبنان - .موسوعة علم النفس -.دورون روالن؛ بارو فرنسوار وشاهین فؤاد -1
  .61. ص - .1985مكتبة غریب، : القاهرة - .مصادر المعلومات وتنمیة مقتنیات المكتبة -.حشمت، قاسم -2
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الكتاب مجموعة من األوراق المخطوطة أو المطبوعة المثبتة معا لتكون مجلد أو عدد من 

  1.المجلدات حیث تشكل وحدة ورقیة واحدة

أي عمل مخطوط أو مطبوع ال یقل عدد صفحاته عن خمسین صفحة ویتكون من : الكتاب

كان ترقیم صفحات المجلد متصال أو غیر متصل ویمكن أن مجلد واحد أو أكثر سواء أ

. یتناول موضوعا واحدا أو عدد من المواضیع المتجانسة التي تجمعها خاصیة واحدة أو أكثر

  2.'ومن الممكن أن یصدر في طبعات متعددة ولیست له صفة دوریة

والكتاب وحده الذي  لكتاب هو الغذاء الذي ال یمكن الصوم عنه مهما أفرطنا في النهم فیه،فال

یتحرر فیه الفكر بضوابط دقیقة مدروسة ونسبیة والذي نطلع فیه على االختالف ونختار من 

عن كّتابعّمروا مئات السنین  علنُ خالله ما یناسبنا، والكتاب یبقى یتصدر الواجهة الثقافیة ویُ 

لعمر الثقافیة بضع جدد قد ال تتجاوز بهم ا تابْ وما یزالوان یشكلون الصدارة، وعن میالد كُ 

  3.سنین وتخبوا نارهم وتطمس آثارهم

تسجیل الفكر عن طریق "بأّنُه  "الكتاب") روبیر ستیفال(ف العالم الببلیوغرافي وقد عرّ  

، وٕاذا انتقلنا من "تقنیات الكتابة، بصرف النظر عن الوسیط أو إجراءات التسجیل المستخدمة

فإّننا نجدُّ أّن كتاب الطفل هو عمل مقدم للطفل،  هذا التعریف العام إلى تعریف كتاب الطفل،

یراعي خصائصه واحتیاجاته ومستویات نّموه، أّي في معناه العام یشمل كّل ما یقدم لألطفال 

  .من مواد تجسید المعاني واألفكار والمشاعر

                                                           
 2000دار الفكر، : األردن - .من عصر المخطوطات إلى عصر االنترنت: مصادر المعلومات -.قندلیجي، عامر -1

  .65.ص.

  .62.ص - .مرجع سبق ذكره -.حشمت، قاسم -2
]: متاح على الخط[ -.المقروئیة والكتاب: جزایرس -.ابن تریعة -3

https://www.djazairess.com/elmassa/67912 .-  10.30الساعة  2017/12/20: علیه یوم اطلع.  
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مطبوع غیر دوري، "، ُعرَف الكتاب المطبوع بأّنُه م1964وفي مؤتمر عقدته الیونسكو عام 

  ". صفحة على األقل، بخالف صفحات الغالف والعنوان 49یشتمل على 

في السنوات األخیرة من التقدم الكبیر الذي حدث  ستفادت كتب األطفالوعلى أّي حال، فقد ا

، وبمواصفات في تكنولوجیا الطباعة، والذي أسفر عن طباعة كتب األطفال بكمیات كبیرة

جّیدة، وبلغت مستوى عالي من اإلخراج الفني األنیق الذي یجتذُب األطفال إلى القراءة، 

ونادًرا ما نجدُّ اآلن كتاًبا لألطفال یخلو من الصور أو الرسوم الملونة التي تلعب دوًرا كبیًرا 

  .في إیضاح مادة الكتاب

القصص والكتب غیر القصص، كتب : وتنقسم كتب األطفال بصفة عامة إلى قسمین هما

والقصص هي كتب سرد الخیال، وهي تحتل نسبة من كتب األطفال، بسّبب إقبال األطفال 

علیها واستمتاعهم بقراءتها، والقصص على أنواع، فهناك القصص العلمیة والتاریخیة 

واالجتماعیة، وقصص البطولة والمغامرات والقصص الشعبیة والفكاهیة والخیالیة والقصص 

  1.لبولیسیةا

، فإّننا نجدُه هو عمل مقدم للطفل یراعي خصائصه تعریف كتاب الطفلوٕاذا انتقلنا إلى 

وحاجاته ومستویات نّموه، أّي في معناه العام یشمل كّل مل یقدُم لألطفال من مواد تجسید 

  2.المعاني واألفكار والمشاعر

وٕارشاد وتربیة وتعلیم، وقد كانت كتب األطفال في العصور القدیمة والوسطى كتب وعظ 

الدین، أّي المعلومات التي كان الكباُر یریدونهم أن  ومبادئتعلمهم األخالق والسلوك 

  .یعرفوها، وكانت هذه الكتب تدرس في المدارس أو تلقُن عن طریق المؤدبین
                                                           

 -58. ص ص - .2003الدار المصریة اللبنانیة، : القاهرة -.2. ط - .المكتبة والطفل - .عبد الهادي، محمد فتحي -1

59.  
القنوات التجاریة وقنوات القراءة : سوق كتاب الطفل في الجزائر -.مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -.نیمور، عبد القادر -2

كلیة العلوم االنسانیة والحضارة االسالمیة، قسم علم : جامعة وهران - .العمومیة بوهران فیمناجمنت أنظمة المعلومات

  .20. ص -.2008المكتبات والعلوم الوثائقیة، 
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وفي أوروبا كان الخطاطون والرهبان والمتعلمون عموًما ینسخون الكتب األطفال، وهي وٕان 

محدودة؛ إّال أّنها سّدت في تلك الظروف بعض احتیاجات األطفال في العصور كانت 

، إّال بعد الوسطى، وال نستطیُع في حقیقة األمر أن نتتبع نشر كتب األطفال بأسلوب علمي

ظهور الطباعة، ذلك أّن هذه األخیرة أّدت إلى توسع نشر الكتب وزیادة عدد النسخ المطبوعة 

ولعّل أول كتاب نصادفه لألطفال في أوروبا بعد . ع رقعة انتشارهامن الكتاب الواحد وتوس

  :ظهور الطباعة هو ذلك المعنون

م 1475الذي نشر سنة ) كتاب األطفال أو تقریر صغیر عن كیف یجب أن یسلك األطفال(

  1.بالهجاء االنجلیزي القدیم، وكتب بالنثر والشعر وعالج موضوعات السلوك في البیت

  :ما یلي ل المؤثرة في تطور وتنوع كتب األطفالالعوامومن بین 

إذ یتمیُز العصر الذي نعیُش فیه بالتقدم الهائل والتطور المذهل  :االنفجار المعرفي .1

تتابُع في في كثیر من المجاالت العلمیة والتكنولوجیة، إذ أّن االكتشافات العلمیة 

أقل، ویزداُد  سرعة فائقة والمعرفة المسجلة تتضاعُف في مدى عشر سنوات أو

باستمرار تضخم وتراكم المعرفة، فالعصر الحاضر هو عصر المعلومات 

 .والتكنولوجیا

ویذكر براون، وهو من رجال المكتبات األمریكیین أّن هناك ثالث حقائق غیرت عالمنا 

التضخم السكاني : المعاصر، وتجعلُه في حالة مستمرة من التغّیر، وهذه الحقائق هي

سع للمعرفة والمخترعات الحدیثة، والحاجة المّلحة إلعداد القوى العاملة الفنیة واالنتشار الوا

  .ذات المستوى المتقدم لمقابلة متطلبات العصر وتحدیات المستقبل

                                                           
الدار المصریة اللبنانیة، : القاهرة -.دائرة المعارف العربیة في علوم المكتبات والمعلومات - .شعبان، عبد العزیز خلیفة -1

  .499. ص -.م2009
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وتحدث هذه التغیرات السریعة في جمیع دول العالم، سواء كانت دوًال متقدمة أو نامیة، 

ّل دولة؛ بل إّنهم رجال الغد وحماة واألطفال هم شریحة هامة وعریضة من مواطني ك

المستقبل الذین توقف تقدم األمم ومستقبلها على تنشئتهم وٕاعدادهم إعداًدا یمكنهم من 

  .االستمرار والتوافق مع عالم الغد

تأثرت النظم واألسالیب التعلیمیة بانفجار المعرفة،  :تطور نظم وأسالیب التعلیم .2

عاد الحضارة االنسانیة، واهتم العلماء والخبراء في وسرعة انتقالها وتداولها، واتساع أب

الدول المتقدمة بدراسة وبحث أفضل الطرق التي تؤدي إلى إیجاد حل لمشكلة تكّیُف 

شخصیة الطفل لتكون متطورة ومنسجمة، وحتى ال ینفصل عن المجتمع الذي یعیُش 

 .ر؛ التعلیم الذاتيتعلیم الغد؛ التعلیم المستم: فیه، وبرزت عدة اتجاهات تربویة، مثل

حیث اهتمت كثیر من الدول بالخدمات المكتبیة لألطفال  :الخدمات المكتبیة لألطفال .3

م وأنشطته 1972بالمكتبات العامة والمدرسیة، وخاصًة بعد العام الدولي للكتاب عام 

التي تركزت حول انتاج الكتاب وتوزیعه، وتنمیة المكتبات وتطویرها، فضًال عن تنمیة 

ي لم تكن توفُر خدمات مكتبیة عادة القراءة واالطالع، حیث بادرت كثیر من الدول الت

لألطفال أو التي لم تكن تولیها العنایة الكافیة إلى وضع الخطط الكفیلة بتوسیع 

نطاقها وتسهیل االستفادة منه لألطفال كافًة، وكانت البدایة للمكتبات المدرسیة 

باعتبارها مراكز للتعلم في المدرسة العصریة، ولقد أّدى االهتمام إلى زیادة الطلب 

على كتب األطفال لتزوید المدارس بها، وأّدى بالتالي إلى تنشیط حركة تألیف ونشر 

 1.كتب األطفال ومضاعفة النسخ المطبوعة منها

  

  

                                                           
  .38 -22. ص ص -.2000مؤسسة حورس الدولیة، : االسكندریة -.كتب ومكتبات األطفال - .سیدحالوة، محمد ال -1
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  :مواصفات اختیار كتب األطفالومن بین 

كتب األطفال تعتمد على الصورة قبل الكلمة، وتّزیُن بالصور الجمیلة التي تشكلُّ في  .1

بسیطة، حیث یستطیع الطفل فهم عدد من القصص مجموعها قصة أو فكرة 

واألفكار، ویحتاُج في كثیر من األحیان إلى شخص كبیر لیعاونُه في تقلیب صفحات 

 الكتاب ومتابعة وقائع القصة التي تعبرُّ عنها الرسوم؛

 كتب األطفال الصغار صفحاتها سمیكة، وذات أشكال جذابة ورسوم زاهیة؛ .2

تفي بالرسوم وحدها، عندما تستطیع الرسوم إبراز بعض كتب األطفال الصغار تك .3

حوادث القصة، وتكتفي أحیاًنا بكلمة أو بمجموعة كلمات في الصفحة الواحدة لتكون 

 عوًنا كبیًرا في قراءة مضمون القصة؛

من كتب األطفال ما لها من مزایا اللعبة، كالكتب التي تطوي أو تفكك وتكّوُن  .4

قیة التي تصدر أصواًتا تّدُل على القصة والكتب تشكیالت مختلفة، والكتب الموسی

 التي یحولها الطفل إلى مجسمات كالقطارات؛

من خالل الدمى، ویرتب  قد ترفُق مع الكتب دمى عدیدة تمثل كّل أشخاص القراءة .5

  1.األشخاص حسب األحداث معتمًدا في ذلك على رسوم الكتاب

المقروئیة في كتب األطفال، وتناولت هذه وقد ُأجریت عدة دراسات للتعّرف على عوامل 

الدراسات بالتفصیل جوانب هامة تتعلُق بخصائص كتب األطفال، ویهمنا كّل ما یتعلق 

بمظهرها الخارجي، من حیث الحجم المناسب وصور هذه الكتب وألوانها وعناوینها وهوامشها 

ت التي ینبغي أن وحروفها وتجلیدها، وقد أشارت هذه الدراسات إلى مجموعة من السّما

  :تتوافر في كتاب الطفل بصفة عامة، یمكن إیجازها في اآلتي

 أن یكون حجم الكتاب مناسًبا للطفل؛ 

                                                           
مصر العربیة : القاهرة - .المكتبة وتثقیف الطفل في ریاض األطفال والمرحلة االبتدائیة التأسیسیة -.المداح، محمود -1

  .39 - 38. ص ص -.2007للنشر والتوزیع، 
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 أن یكون غالفُه جذاًبا بألوانه وصوره ورسومه؛ 

 أن یكون عنوانُه مغرًیا بالقراءة داًال على محتواه؛ 

  ة من الصفحة، التي تأخذ مساحة مناسبأن یشتمل الكتاب على العدید من الصور

  والتي تمتاز بالحركة والنشاط والدقة في التعبیر؛

 أن یتحلى باأللوان الزاهیة التي یفضلها األطفال؛ 

 أن یكون ورقُه سمیًكا یتحمل كثرة التداول وتقلیب الصفحات؛ 

 أن تشتمل الصفحة على هوامش مناسبة؛ 

  نّمو الطفل، وأن أن تكون حروف الطباعة سلیمة واضحة، وأن حجمها مناسًبا لمرحلة

 تتدرج من الحروف الكبیرة إلى حروف الكتب العادیة؛

  أن یكون الكتاب محكم التجلید، فال ینفرٌط عقده بعد فترة قصیرة من استعمال الطفل

 .له

هذا وتستمد كتب األطفال خصائصها ومواصفاتها من المقومات الكامنة في االتجاهات 

  :عمًال ثقافًیا موجًها لألطفال، وهيالثالثة التي تتدخُل مًعا، لتكّون 

  من ناحیة الشكل: أوالً 

حیث یستمُد الكتاب مواصفاته أساًسا من االعتبارات المتعلقة بخصائص كتب األطفال 

  بمفهومها الواسع؛

  من ناحیة الموضوع: ثانًیا

  .من حیث االعتبارات المتعلقة بمضمون كتب األطفال أسلوًبا ولغةً 

  قة  العرضمن ناحیة طری: ثالثًا
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یستمد الكتاب أیضا مواصفاته من االعتبارات المتعلقة بخصائص األطفال، ومستوى نضجهم 

لتتفق مع اهتماماتهم وطریقة تفكیرهم، وقوة خیاالتهم وتصورهم عن إدراك المفاهیم المجردة 

  أو خصائصهم الّلغویة؛

مناسبة وسلیمة، وهذه  وتتكامل هذه االعتبارات مًعا، لكّي یؤدي الكتاب الهدف منه بطریقة

 1.الجوانب واالعتبارات ستثبت الدراسة مدى توافرها في كتب األطفال

ومن األهداف األساسیة لكتب األطفال تنمیة مهارات القراءة لدى األطفال، ومن خالل تدریب 

الطفل على مهارات القراءة، تستطیع المعلمة والمعلم تنمیة االتجاهات التربویة والثقافیة لدى 

الطفل، وبالتالي فإّن كتب األطفال تؤدي دوًرا إیجابًیا في تنمیة المیول القرائیة لدى الطفل، 

كما أّنها تسمه في تنمیة الحصیلة المعرفیة لدیه في تزویده بالمعلومات التي تعمُل على تنمیة 

  .معلوماته في اكتساب مهارات التفكیر

  :مواصفات كتاب الطفلومن بین 

تي یشتمل علیها كتاب الطفل للقراءة، بحیث یستطیُع الطفل قراءة قابلیة المادة ال .1

 المادة واستیعابها، فیقرُأ بفهم ومتعة؛

تتمیز الموضوعات التي یتضمنها كتاب الطفل بإثارة التفكیر لدى التفكیر، وفي هذه  .2

الحالة یكون كتاب الطفل احدى الوسائل التربویة الفعالة في تنمیة مهارات التفكیر 

 لدیه؛

یتم إعداد كتب األطفال من أجل المتعة والكتساب المعلومات وتنمیة المیول القرائیة  .3

 لدیهم؛

                                                           
  .13. ص -.2003دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع، : القاهرة - .ب األطفالإخراج كت -.حسانین، محمد شفیق -1
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كتاب الطفل الجیّد هو الذي یهتم بتنویع القراءات التي ترسُخ لدیه اتجاهات ومیول  .4

من  قرائیة إیجابیة، حیث أّنُه في مرحلة تتكون فیها االتجاهات والمیول، ویكتسبُ 

 الخبرات؛خاللها المهارات و 

یمیُل الطفل إلى الكتاب المصور والذي یشتمل على الرسوم، حیث تلعُب الصور  .5

الملونة والرسوم دوًرا كبیًرا في توضیح مادة الكتاب وتقریب مفهومها لألطفال، 

  1.وتساعدهم على الفهم واإلدراك؛ فضًال عن تدریبهم على التذوق الجمالي

  تجهیزات مكتبة الطفل: المطلب الثاني

یتم انشاؤها من قبل الدولة، هدفها مكتبات األطفال هي عبارة عن مراكز ومؤسسات 

حیث تقوم  2األساسي توعیة وتعلیم وتثقیف جمیع شرائح المجتمع بما فیهم األطفال،

بتخصیص جزء من أقسام مبنى المكتبة العامة وخدماتها لألطفال واقتناء األوعیة التي تلبي 

  .ن المجتمعطلبات هذه الفئة المهمة م

مكتبة عامة بالمفهوم الجدید، ویشكلُّ األطفال "بأّنها " ربحي مصطفى علیان"ویعرفها 

مجتمعها، كما تعمل على تكوین شخصیة الطفل وصقل مواهبه، وتنمیة قدراته وتوجیهها 

  3".واستعداداتهالتّوجه األمثل، من خالل ما تقدمُه له بما بتناسُب مع حاجاته ومیوله ورغباته 

كما ذكرنا أّن مكتبات األطفال جزء من المكتبات العامة، سواء تعلق األمر بوجودها بنفس 

المقر أو بمقر مستقل، حیث تمثُل مؤسسة ثقافیة تربویة تسهُم في تثقیف وتربیة وبناء جیل 

األطفال بناًءا سلیًما متكامًال من خالل نقل المعرفة واتصال المعلومات وتطویر المهارات، 

                                                           
دار الفكر العربي، : القاهرة -.مكتبات األطفال المدرسیة والعامة وریاض األطفال والتطویر -.مصطفى، فهیم -1

  )4سلسلة دراسات في علم المكتبات والمعلومات؛ . (79 - 78. ص ص -.2006
جامعة : دكتوراه أطروحة - .،واقعها، أدبها ومردودها التربوي: مكتبات األطفال في الجزائر - .عبد الهادي، محمد -2

  .53. ص -.2004قسنطینة، كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، قسم المكتبات والتوثیق، 
: األردن -. ldren’s LibrariesChi= الجوانب النظریة والتطبیقیة: مكتبات األطفال -.علیان، ربحي مصطفى -3

  .25. ص ص -.2009دار جریر للنشر والتوزیع، 
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مصادرها، وٕاتاحتها لألطفال بأیسر الطرق الفنیة والخدمات القراءات الهادفة وتنویع  وتوفیر

  1.المناسبة لهم مع تدریبهم على استخدامها واالستفادة المثلى منه

 ةكذلك االشیاء غیر المألوفو  ،األطفال دائما الى كل ما هو جمیل ومغرمكتبات جذب وت

ن تراعي عند أتجهیزات ومواصفات خاصة ال بدّ ، والمكتبة الخاصة بالطفل لها لدیهم

ن تؤخذ بعین االعتبار عند الشروع تصمیم مكتبة ، أبدّ التي ال تصمیمها عدد من األمور

  .الطفل

  :ما یلي "إتیم"ومن أبرز أنواع مكتبات األطفال من وجهة نظر 

وهي المكتبة الموجودة في منزل أسرة الطفل، وتكون هذه المكتبة  :المكتبة المنزلیة .1

نتیجة الهتمام الوالدین أو أحدهما، وتجدر اإلشارة إلى ضرورة تشجیع الطفل، أیًضا 

 على اقتناء الكتب والمحافظة علیها؛

فكثیًرا ما تكون هذه األخیرةهي النوع الوحید لمكتبة الطفل التي  :المكتبة المدرسیة .2

ة نوع معها، حیث أّنها ستكون موضوع دلیل مستقل، ویرتبط بالمكتبة المدرسی یتعامل

 آخر لألطفال هو مكتبة الصف؛

توفر مكتبات كبیرة مكتبة لألطفال، سواء كنجاح منها أم بصورة  :المكتبة العامة .3

مستقلة، سواء كقسم أو فرع، وال یشترط لذلك أن تكون المكتبة العامة من نوع محدد؛ 

األنواع األخرى توفیر هذه الخدمة إن توافرت لدیها اإلمكانیات، وتعّمد  بل تتولى

بعض المكتبات العامة الصغیرة إلى دمج الخدمة للصغار والكبار، كما توفُر بعض 

 المكتبات العامة هذه الخدمة عن طریق المكتبات المتنقلة؛

توفُر هذه المكتبات خدمة مكتبات األطفال؛  :مكتبات الجمعیات والنوادي والمؤسسات .4

 2.ّما كجزء من توفیرها في المكتبة العامة أم على أساس أّنها معنیة بالطفل فقط

ومنه نستنتج أّن مكتبات األطفال تسعى إلى خلق المواطن الصالح، وتهدُف إلى بناء 

یسمُع ویشاهُد، ومن شخصیةّ إیجابیة، فالطفل یستقي خبراته من خالل تفاعله مع ما یقرُأ و 

                                                           
دراسة تطبیقیة على مكتبة الطفل التابعة لمكتبة : المكتبات العامة في تنمیة ثقافة الطفل -.القبالن القبالن، نجاح -1

  .43. ص -.2011مكتبة عبد العزیز، : الریاض - .عبد العزیز العامة بالریاض
مرجع سبق  -. Children’s Libraries= الجوانب النظریة والتطبیقیة: مكتبات األطفال -.علیان، ربحي مصطفى -2

  .24. ص - .ذكره
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خالل الوسائط الفنیة واألدبیة التي یحصُل علیها في المكتبة، فهّي تغرُس القیم والمبادئ 

وتسبع الحاجات، وتكّون االتجاهات وتنمي المیول، كذلك من خالل األنشطة التي یمارسها 

ت واتجاهات الطفل، یمكُن تنمیة االتجاهات والقیم األخالقیة السلیمة واإلیجابیة وغرس صفا

 1.مرغوب فیها

تجهیزات مكتبة الطفل تختلف عن تجهیزات المكتبات  نّ إ”:  خالصة الهنائيوهي كما تقول 

ن ألى إة المادیة تحتاج المكتبة فمن الناحی ،و البشریةأاألخرى سواء من الناحیة المادیة 

 مناسب لیسهلن تكون الرفوف موضوعه على ارتفاع أیكون األثاث مالئما لطبیعة الطفل، و 

ئر ن تكون الستاأیكون طالء القاعات بألوان زاهیة، و  نأوصول الطفل الى الكتب بسهولة، و 

ا من الناحیة البشریة فمكتبة الطفل تحتاج الى أخصائي مّ أجذابة ذات ألوان مالئمة للطفل، 

ن تكون محبة لألطفال، كما أالة الى المرح والنشاط والحركة و یتمتع بشخصیة دقیقه متزنه می

ساسیة هي االهتمام بالطفل وأدب الطفل وٕایصال المعلومة له لتنمیة ن تكون رسالته األأ

ما كانت شخصیة اخصائي المكتبة صادقة في رسالتها فكلّ  ،مواهبه وٕاثراء معارفه وشخصیته

 .كلما ساعد ذلك على االرتقاء بالطفل و تنمیة ثقافته
  

بل ال بد من وجود مكتبة  ؛دب الطفل لیس في الهواءأنّ إ”: مجاهدمحمد ویقول الدكتور 

ها مكتبة دب ویقدمه للطفل والتجهیزات االساسیة التي تحتاج لو مؤسسة تنظم هذا األأللطفل 

لبشریة والتي تتضمن أمین المكتبة، واإلدارة وهي المواد ا ،ساسیةأللطفل تعتمد على ركائز 

، المستفیدین الذین هم من األطفال في المكتبة باإلضافة الىالعاملین التي تخطط للمكتبة و 

ومن ثم هناك  ،وهي المیزانیة المخصصة للمكتبة ،وبعد الموارد البشریة تأتي الموارد المادیة

ساسیة من المواد بنى علیه المكتبة والتجهیزات األالتي تتضمن الموقع الذي تالتسهیالت و 

وهناك نقطة مهمة على جانب كبیر من  ،والحاسب اآللي التقلیدیة وغیر التقلیدیة واألثاث

األهمیة وهي السیاسات والتشریعات واللوائح والنظم والمعاییر والتي على أساسها تعمل 

، وكذلك العالقات العامة تجاههأهمیة وحقوق وواجباتهاعتراف بالطفل و االمكتبات، وبها 

                                                           
مؤسسة : االسكندریة - .المكتبة الشاملة ودورها في التنشئة السیاسیة للطفل - .عبد الحمید عبد المنعم، دنیا شفیق -1

  .134. ص - .2010حورس الدولیة، 
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خالل الباحثین والدراسات ومن ثم والتسویق من أجل التعرف على احتیاجات األطفال من 

 .”تقدیم الخدمات التي تناسبهم
  

ن یخطو خطوات راسخة مرتكزة على أسس معرفیة أوفي األخیر استطاع أدب الطفل 

طفال جزءا من حملة واسعة وأصبح الذین یهتمون بالكتابة لأل بعیدة عن االرتجال موضوعیة

متوازیا متكامال في مختلف جوانب شخصیته تهدف الى تقدیم العون للطفل لینمو سلیما 

فنشأت االتجاهات الحدیثة ونمت الدراسات المهتمة بشخصیة الطفل في نواحیها االجتماعیة 

  1.والنفسیة

، البرامج واألنشطة المقدمة في مكتبة الطفل وسیلة لتحقیق الهدف من إنشاء المكتبةوتعتبر 

وقد وضعت المكتبة بعض األسس التي . وتثقیفیةحیث یتم استخدام الكتاب كوسیلة تعلیمیة 

  :تعتمد علیها في إقامة األنشطة والبرامج وهي كالتالي

 ؛أن تخدم هذه األنشطة أهداف المكتبة 

  ؛عاماً 15-5أن تخدم الفئات العمریة من 

 ؛أن تبرز المناسبات الدینیة والوطنیة بعمل المهرجانات والبرامج 

  ؛وثقافته اإلسالمیةتوثیق العالقة بین الطفل 

 ؛فصغرس حب القراءة لدى ال 

 2.تقدیم برامج خاصة للزیارات المدرسیة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
]:  متاح على الخط[ -".مدونة عالم الطفل"ة الطفل وتجهیزاتها مكتب -1

https://kidsworldblog.wordpress.com/.../الساعة  2017/12/22: اطلع علیه یوم -. وتجهیزاته- الطفل- مكتبه

8.30.  
اطلع  -.التربیة والتعلیم ‹ تربیة ‹ مجتمع وٕاصالح ‹ www.alukah.net ]:  متاح على الخط[ -.مكتبات األطفال -2

  .23.00الساعة  2018/02/02علیه یوم 
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  أهداف مكتبة الطفل: المطلب الثالث

تعّد مكتبة الطفل مرفق أساسي وحیوي ال یمكُن االستغناء عنه داخل المكتبة العامة، لما لها 

  . من أدوار بالغة األهمیة في تنمیة شخصیة األطفال

لتجمیع مصادر المعلومات على اختالف أنواعها، باإلضافة إلى  وتعتبر مكتبة الطفل مركًزا

أّنها تّیسُر استخدام المصادر المطبوعة وغیر المطبوعة في مختلف األغراض التعلیمیة 

والتربویة والترفیهیة لدى األطفال، وتثري األنظمة الثقافیة، كما أّنها تساعُد األطفال في 

ل مع المعلومات المناسبة لمستواهم العقلي والعمري وكیفیة االستفادة منها، وتنمي التعام

  .لدیهم المهارات والقدرات عن طریق التعلم الذاتي والتعلیم المستمر

فمكتبة الطفل ال تقتصُر وظائفها على اإلمداد بالمراجع وكیفیة تناولها فقط، فهّي تعتبر مركز 

النفسیة واالجتماعیة والخلقیة لدى األطفال، فهي بذلك تهیئهم توجیه وٕارشاد لبناء الجوانب 

لتحمل المسؤولیة واالعتماد على الذات والنهوض بالمجتمعات، والحصول على رواد مستقلین 

  1.كأبعاد مستقبلیة

  :في أهداف مكتبات األطفالتتمثل 

، من توفیر الكتب بما یتناسب مع أعمار األطفال بشكل عام وبما یحتاجُه نّموهم .1

خالل التطورات السیكولوجیة والجسمیة والنفسیة من الجنسین، على أن توضع هذه 

الكتب في مكان قریب یكون في متناول األطفال، وبالتالي سهولة الحصول علیها 

من استمرار ترددهم على واستعمالها وتداولها بحریة تامة دون أّي شروط تحُد 

 المكتبة؛
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          والنشرات والمواد األخرى الجیدة والمجالت احتواء المكتبة على الكتب  .2

واألسطوانات، ولفت نظر األطفال  المختلفة، كالخرائط والصور واألفالم واألشرطة 

إلى وجودها، كما یمكن إمدادهم بالكتب التي تساعُد على تنمیة قدراتهم القرائیة 

لكتب التي تعالُج كیفیة وماهیة القراءة الصحیحة، باإلضافة إلى توجیه عنایتهم إلى ا

 الدراسة الصحیحة أیضا، والتعّرف على كتب علم النفس واآلداب االجتماعیة؛

 على أرفع مستویات األدب، وتعریفهم بأنواع األطفال باطالعاتهمالذوق السلیم تنمیة  .3

ومساعدتهم على تقدیم األعمال الفنیة، كما أّن المكتبة ذاتها بكتبها الشّیقة والجذابة 

 ملكة تفكیرهم وتصقُل آرائهم؛ تشحن

تحقیق أهدافهم الخاصة، وخلق االهتمامات المفیدة لهم في المستقبل، ویمكن  .4

تشجیعهم على توسیع أفقهم باشتراكهم في عمل، كتصمیم بعض التجارب أو زراعة 

 بعض النباتات؛

 خلق الجّو المناسب لهم في المكتبة في جمیع المجاالت، لتكون أداة تسلیة وترفیه .5

 وتثقیف، وخاصًة في أوقات فراغهم؛

تعریف األطفال بمكتبتهم وكیفیة استعمالها تبعُث عندهم الدافع والتشجیع على  .6

استخدامها دائًما، ومن ثم تصبُح عادة ال یستطیع االستغناء عنها، ألّن الهدف 

األساسي من القراءة في الوقت الحاضر ال یقتصُر على زیادة المعلومات والحقائق؛ 

 لتنمیة قواهم العقلیة؛بل 

استغالل المكتبة بطریقة مجدیة، تساعدهم على تنمیة كیانهم الشخصي واالجتماعي  .7

 واستغاللهم للمهارات األساسیة؛

المكتبة یجب أن تكون مصدًرا للعلوم والمعارف التي تخدمهم في أسرع وقت،  .8

 معتمدین على أنفسهم؛
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النفس والمبادرة بالتعاون واحترام التعرف على العادات االجتماعیة الحسنة، كضبط  .9

حقوق الغیر من زمالئهم وتعلیهم آداب المكتبة كالهدوء والعنایة بالكتابة والنظافة 

 الشخصیة وحسن التصّرف؛

التعلیم المستمر والذاتي واالعتماد على النفس، وبالتالي شعورهم بالثقة الكتسابهم  .10

 المعرفة بجهدهم الخاص؛

الموهوبین على زیادة ثقافتهم، وتفسُح المجال لألطفال المكتبة تساعُد األطفال  .11

  1.فسهمنالمتخلفین أن یقرأوا ما یناسبهم، مّما یؤدي إلى إعادة الثقة بأ

  :فیما یلي أهداف مكتبة الطفلیمكن حصُر كما 

 وذلك من خالل مساندة المكتبة المدرسیة، وتعریف الطفل بالمكتبة  :هدف تعلیمي

وكیفیة استخدامها واإلفادة منها وٕارشاده وتوجیهه في الحصول على المعلومات 

 .واإلجابة على أسئلته واستفساراته من خالل مصادر المعلومات المتوافرة

 وٕاقامة فرص القراءة  إذ تسعى المكتبة إلى إثراء ثقافة الطفل العامة، :هدف تثقیفي

، وذلك من خالل ما الحرة المتنوعة لُه، وتنویره بما یجري حوله من أمور وأحداث

توفرُه من مصادر ومعلومات، وما تقدمُه من برامج تثقیفیة تشمل الروایة، القصة 

 .وأندیة القراءة والحدیث عن الكتب والمحاضرات والندوات وغیرها

 إذ تهدُف المكتبة إلى المساهمة في تطویر شخصیة الطفل وقدراته  :هدف تنموي

العقلیة ومهاراته اللغویة واالتصالیة والفنیة والعلمیة واالجتماعیة، وذلك من خالل 

 .مصدرها وخدماتها المختلفة

 وذلك من خالل غرس عادة القراءة والمطالعة لدى الطفل، تلك : هدف اجتماعي

وین الرأي العام المستنیر والمواطن الواعي الصالح في العادة التي تؤدي إلى تك
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المستقبل، ومساعدته في تكوین عادات واتجاهات اجتماعیة سلیمة، كالتعاون والهدوء 

 .واحترام اآلخرین، وحسن التعامل مع مصادر المعلومات

 إذ تسعى المكتبة إلى تسلیة الطفل والترویح عنه وتمضیة وقت فراغه : هدف تربوي

یة مقیدة، وذلك من خالل توفیر مواد ووسائل الترویح المختلفة، كالقصص في تسل

والمسرحیات وأفالم الكرتون الموجهة، واأللعاب التعلیمیة وبرمجیات الحاسوب 

  1.الترفیهیة وغیرها

فالمكتبة تعتبر سنًدا للطفل في البرامج التعلیمیة والتثقیفیة، لذا وجَب أن یكون تقدیم خدماتها 

، وذلك بغیة االرتقاء أو تمییز، سواء بین األطفال أو فیما یخص المواد المقدمة دون تفرقة

بالنظم االجتماعیة والتربویة والتعلیمیة وتطویر البیئة الثقافیة واالقتصادیة، من خالل 

 .المؤسسات المختصة في المجال وعلى رأسها المكتبات العامة
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  :خالصة

 األساسیة الركائز إحدى تعتبر كما ،المجتمع من هامة نسبة األطفال شریحة ومنه نستنتج أن

 ، البالد مستقبل هي التي الفئة بهذه الفعلي االهتمام خالل من وذلك ،األمم علیها تبنى التي

 في تتجسد ما عادة والتي المعارف بمختلف الفئة هذه تزوید خالل من ذلك كل ویتأتى

  .جلیس وخیر أنیس خیر هو للطفل بالنسبة فالكتاب ،الكتب

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثاين:

الطفوةل ومؤسسات 

 التنش ئة الاجامتعية
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  :تمهید

 مزود لكنهُ  وجوده؛ حقیقة یعي وال األشیاء كلّ  یدركٌ  ال بیولوجي كائن مجرد الطفل یولد     

 قدراته تكتمل أن إلى البطيء نّموه مع الظهور في تبدأُ  الفطریة، االستعدادات من بمجموعة

 لمهایتع بل مجتمعه؛ تقالید أو عادات أو قّیم أيّ  یحملُ  ال وهو یولدُ  فالطفلُ  الرشد، مرحلة في

 أهم بین من الطفولة مرحلة وتعدّ  المختلفة، تطوره مراحل أثناء المختلفة تطوره مراحل أثناء

 یتم للطفل تكوینیة مرحلة وهي شخصیه، تشكیل في أهمیة من لها لما وأخطرها حیاته مراحل

 طفلال حیاة في عمیًقا تأثیًرا تأثر فهيّ  واالجتماعي، االنفعالي العقلي، الجسمي، نّموه فیها

 والمتفاعل المستمر النّمو هذا طبیعة تتوقف حیث وشیخوخته، ورشده مراهقته في المستقبلیة،

  .فیه ینمو الذي االجتماعي الوسط طبیعة على

العمریـة،  مختلـف مـراحلهم يالتنشئة االجتماعیة من أهم العملیات تأثیرًا على األبناء فـ عملیةو 

ــتعلم  إحــدى وتكاملهــا، وهــي تعــدُّ لمــا لهــا مــن دور أساســي فــي تشــكیل شخصــیاتهم  عملیــات ال

بیئــــتهم  يوالقــــیم الســـائدة فــــ التـــي عــــن طریقهـــا یكتســــب األبنـــاء العــــادات والتقالیــــد واالتجاهـــات

االجتماعیــة تـــتم مـــن خــالل وســـائط متعـــددة،  ةئیعیشـــون فیهــا، وعملیـــة التنشـــ ياالجتماعیــة التـــ

فاألبنـــاء غیرهـــا مـــن المؤسســـات، وأیضـــا المجتمـــع والمكتبـــة و  وتعـــد األســـرة أهـــم هـــذه الوســـائط،

الرقیــب علــى وســائط  كمــا أنهــا تعــد بمثابــة ،یتلقــون عنهــا مختلــف المهــارات والمعــارف األولیــة

األبنـاء مـن خـالل عـدة أسـالیب تتبعهـا  توجیـه وٕارشـاد يفـ األسـرة  خرى، ویبـرز دوراأل التنشئة

منهمـــا یـــنعكس علـــى أو غیـــر ذلـــك وكـــال ة تكـــون ســـوی تنشـــئة األبنـــاء، وهـــذه األســـالیب قـــد يفـــ

ـــــــــــــــــاء وســـــــــــــــــلوكهم ســـــــــــــــــواء  . باإلیجـــــــــــــــــاب أو الســـــــــــــــــلب شخصـــــــــــــــــیة األبن

والتنشــئة كعملیــة مســتمرة ال تقتصــر فقــط علــى مرحلــة عمریــة محــددة وٕانمــا تمتــد مــن الطفولــة، 

ولهذا فهـي عملیـة حساسـة ال یمكـن تجاوزهـا فـي أي  ،فالمراهقة، فالرشد وصوال إلى الشیخوخة

مرحلــة ألن لكــل مرحلــة تنشــئة خاصــة تختلــف فــي مضــمونها وجوهرهــا عــن ســابقتها، وال یكــاد 

یخلــوا أي نظــام اجتمــاعي صــغیرا كــان أم كبیــرا وأي مؤسســة رســمیة أو غیــر رســمیة مــن هــذه 
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ومـن أبـرز مؤسسـات التنشـئة  ،اولكنها تختلف من واحدة إلى أخرى بأسلوبها ال بهدفه ؛العملیة

  .المدرسة، المجتمع، المكتبةاالجتماعیة نجد األسرة، 

  الطفولة ماهیة :األول المبحث

  :تمهید

 الجسمیة المختلفة بجوانبها الفرد شخصیة تكوین في مهمة مرحلة الطفولة مرحلة تعتبر

 لرعایة خاصة أهمیة منها المتقدمة وخاصةً  البلدان من كثیًرا أولت لذا والعقلیة، والنفسیة

  .وٕاعدادها الطفولة

 وعملت بها، الخاصة والجمعیات  والمنظمات والثقافیة التربویة المؤسسات لذلك أنشأت وقد

 المستقبل رجال هم األطفال ألنّ  والبشریة، المادیة الوسائل بمختلف ودعمها تشجیعها على

 یتلقون ما وبقدر ستثماراته،ا مصادر من مهم ومصدر نشاطه ومحور المجتمع وقوام وعمادٍه،

  .ورقيّ  تقدم من إلیه یصبو ما للمجتمع یتحقق ما بقدر والعنایة، الرعایة

 هذه تنمیة األسرة ووظیفة وجسمیة، وعاطفیة ونفسیة فكریة مواهب یملكُ  طفولته في فاإلنسان

 والضعف، القوة نقاط إلى والتعّرف أبناءهم، یملكها التي والصفات القدرات واكتشاف المواهب

 والتنوع الفردي التباین حیث الدروس، تلقي في ومقدرتهم األطفال قابلیة تختلف الواقع وفي

  1.ذلك مراعاة والمدرسة األسرة على ینبغي الجانب هذا وفي واالتجاهات، المیول في

  الطفولة تعریف :األول المطلب

وعفویتهم  ،فإّن أّول ما یتبادر إلى الّذهن طفولتهم البریئة ،عندما یدور الحدیث عن األطفال

وفرحهم الذي یتجّسد من خالل تعبهم وألعابهم المتنوعة التي یعّبرون فیها عن  ،الصادقة

  .ذواتهم
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كل من لم یتم الثامنة عشرة من عمره طفًال حسب وثیقة حقوق الطفل األولى، لذلك  یعدُّ و 

تلزمه الرعایة من قبل الوالدین أو من ینوب عنهما بغیابهما،  من ینطبق علیه هذا الشرط فكلّ 

ة والتعلیمیة، والطفل في هذه المرحلة یباإلضافة إلى المجتمع والحكومات والهیئات التربو 

یكون ضعیفًا وغیر قادٍر على التمییز بین الصواب والخطأ حتى أّن القلم رفع عنه حتى 

وقد قامت الكثیر من المؤسسات . لثامنة عشرةیصل لسن الرشد والذي قد یكون أقل من ا

والمنظمات بدراسة المراحل التي یمر بها الطفل وخصائص كل مرحلة، وتركت التوصیات 

  .1حول كیفیة التعامل في كل مرحلة

 :لغةً ) Childhood Definition( تعرف الطفولةو 

  .المیالد إلى البلوغالطفل في اللغة هو المولود حتى البلوغ، والطفولة هي مرحلة من 

الطفل في اللغة هو الصغیر من كّل شيء، وتمتّد الطفولة من الوالدة إلى البلوغ، وقد یكون 

  2"َأِو الطِّْفِل الَِّذیَن َلْم َیْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النَِّساء": واحدًا وقد یكون جمعًا، قال تعالى

 :Oxford ویشیر قاموس أكسفورد

اإلنسان حدیث الوالدة سواء كان ذكرًا أو أنثى، كما یشیر إلى الطفولة إلى الطفل على أنه 

  .على أنها الوقت الذي یكون فیه الفرد طفًال ویعیش طفولة سعیدة

 :Longman قاموس لونجمانكما یشیر 

إلى الطفل على أنه الشخص صغیر السن منذ وقت والدته حتى بلوغه سن الرابعة عشر أو 

أو االبنة في أي مرحلة سنیة، كما یعرف الطفولة على أنها  الخامسة عشر وهو االبن

  3.المرحلة الزمنیة التي تمر بالشخص عندما یكون طفالً 

  :اصطالًحا أّما
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 سن إلى المیالد من الممتدة بالفترة الطفولة مرحلة والتربیة النفس علم علماء معظم یحّددُ  فقد

1.ومتداخلة متعددة مراحل إلى بدورها تقسمُ  والتي عشر، الخامسة
  

 الطفل مصطلح یعتبر فإّنه ،التربیة وعلوم النفس علم في للطفل االصطالحي المعجم أّما

 النضج سنّ  حتى الوالدة سنّ  من األفراد على ویطلقُ  العام، المعنى :وهما معنیین، یحملُ 

 ىحت المهد سن حتى المهد سن فوق من األفراد على فیطلقُ  الخاص المعنى أّما الجنسي؛

 أشیاء في غیره على یعتمدُ  محدودة، خبراته صغیر حي كائن هو فالطفل 2المراهقة، سن

  .واجتماعًیا ووظیفًیا عضوًیا ینمو حتى كثیرة

 شيء، كلّ  علیه یبقى الذي األساس وهي نسان،اإل حیاة في المراحل أهم هي طفولةوال

 حول الطفولة أثارت وقد مجتمع، أليّ  األساسیة البنیة هو والطفلُ  وخطورة، حساسیة وأكثرها

  3.اجتماعي ووزن وسیاسة أهمیة من یمثلهُ  بما والجدل النقاش

وفي علم التربیة یطلق الطفل على الولد أو البنت حتى سّن البلوغ أو على المولود ما دام 

ناعمًا، وقد یطلق على الشخص ما دام مستمر النمو الجسدي والعقلي، ولألطفال مراحل نمو 

  4.ولالجتماعيفمنهم المتقّدم والمتخّلف، والنبیه والخامل، والَسِوي والشاّذ واالجتماعي مختلفة 

  الطفولة خصائص :الثاني المطلب

حیث بدأت في القرن الماضي عندما  ،إن مرحلة الطفولة تعد من االكتشافات الحدیثة العهد

اكتشف بعض الناس أن الطفولة تشكل أهمیة خاصة بالنسبة للمتغیرات التي تطرأ على 

كما اكتشفوا أن للعالقات الوالدیة دورًا كبیرًا في التأثیر على الطفل  ،النواحي الصحیة واللغویة
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وسمات هذه المرحلة  في هذه المرحلة، لذا یجب على الوالدین الوقوف على أهم خصائص

حتى یستطیعوا أن یتعاملوا مع أطفالهم بأسالیب سویة تحقق الهدف األساسي من عملیة 

  .التنشئة االجتماعیة

 :فیما یلي سنوات) 5-2(خصائص مرحلة الطفولة في مرحلة ما قبل المدرسة من وتتمثل 

 الخصائص العقلیة )Intellectual Traits:( 

 :مرحلة ما قبل المدرسة في الخصائص التالیةتتلخص الخصائص العقلیة في 

 :الواقعیة عند الطفل .1

 ،یقصد بها أن الطفل یعیش بواقعیة خاصة من نوعها والتي تختلف بدورها عن واقعیة الكبار

وهذه الواقعیة تتمركز حول الذات وتبعد عن الموضوعیة عن النظر إلى العالم الخارجي 

وذلك لعدم قدرة الطفل على التمییز بین الموضوعي والذاتي ویمیل الطفل في هذه المرحلة 

كما أنه یعتمد في  ،إلى مزج األحالم بالواقع وٕاسقاط مشاعره وأحاسیسه في كل ما یراه حوله

ولیس المنطق ویدرك العالم من منظوره الخاص وال یستطیع إدراك الزمن  ،إللهامتفكیره على ا

  .ویعتمد على حواسه

 :حب االستطالع .2

حیث تتسع مداركه  ،إن النمو العقلي للطفل في مرحلة الطفولة یتمیز بحب االستطالع

ویكون ذلك عن طریق استعمال  ،فیكتسب الطفل خبرات ومعلومات عن العالم الخارجي

وكذلك عن طریق التفكیر في حل  ،اللمس والنظر والسمع :مثل، الحواس وربطها یبعضها

مشكالته الیومیة فهو یمسك األشیاء بیدیه ویفحصها وتساعده عملیة المشي على الوصول 

ع وذلك یشبع رغبة الطفل في المعرفة واستطال ،إلى أشیاء كانت بعیدة عن متناول یده

  .األشیاء من حوله
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 :اإلحیائیة وخصوبة الخیال والمیل إلى التفكیك والتركیب .3

وكأنها تحس وتشعر وتفرح  ،ویقصد بها إعطاء األشیاء والكائنات من حوله صفة الحیاة

كما یعتقد أن األشیاء من حوله إرادة ورغبة،  ،وتحزن وتتألم مثلمًا یحس ویشعر ویفرح ویتألم

وهي التي  ،أما خصوبة الخیال فتعني أنه یتسم خیال الطفل في هذه المرحلة بالخصوبة

ویجعله ینسج عالم  ،تجعله یتجاوز حدود الزمان والمكان الذي یخرجه من عالمه الصغیر

الكبار من حوله أمام  آخر ملئ بألوان السحر وٕاشباع الحاجات والرغبات التي یقف فیها

  .إشباعها

فیتم من خالل حب الطفل لالستطالع ومعرفة  ،أما بالنسبة إلى المیل للتفكیك والتركیب

األشیاء من حوله حیث تنمو لدیه الرغبة في فك تلك األشیاء وٕاعادة تركیبها ثانیة للتعرف 

من العالم الخارجي وهو بذلك یكتسب معلومات ومعارف أكثر  ،علیها وٕادراك سرها واكتشافها

والطفل یحاول فك لعبته في أجزاء ویدرس كل جزء فیها على حدة ثم یحاول تركیبها مرة 

ورغم أنه غالبًا ما یفشل في إعادة تركیب األشیاء كما ، أخرى عن طریق المحاولة والخطأ

  1.كانت علیه من قبل إال أنه یجد لذة وشوقًا كبیرًا في فهمها

 الخصائص الجسمیة )Physical Traits:( 

وهناك  ،ا یجعل نموهم مختلفًا فیما بینهم اختالفًا كبیراً ممّ  ،هناك فروق فردیة بین األطفال

أطفال ینمون بمعدل أسرع من غیرهم في نواحي جسمیة معینة وینمون ببطء في نواحي 

 أن عملیة إالّ  ،وعلى الرغم من أن هناك قواعد وفترات شبه محددة النضج ،جسمیة أخرى

طفل له شخصیته التي هي نتاج عوامل  فكلّ  ،النضج عملیة نسبیة تختلف من طفل آلخر

  .وراثیة وبیئیة تجعل منه شخصًا مختلفًا عن غیره من األطفال
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  :تسنوا) 5-2(والخصائص الجسمیة لمرحلة ما قبل المدرسة من 

 :سرعة النمو الجسمي والحركي .1

من حیاته ثم تقل سرعة النمو في المراحل التالیة یحدث نمو الطفل سریعًا في الفترة األولى 

ویفقد األطفال حدیثي الوالدة بعض أوزانهم في العشرة أیام األولى من العمر ثم یسترجعون 

ویتضاعف وزن الطفل منذ بدایة الشهر الخامس ویصبح وزنه ثالثة  ،أوزانهم بعد ذلك

ویكون  ،عند انتهاء السنة الثانیةأضعاف عند انتهاء السنة األولى من العمر وأربعة أضعاف 

وتتمیز هذه  ،الطفل سریع الحركة والنشاط والحیویة وسریع االستجابة ألي مثیر خارجي

االستجابات االنعكاسیة السریعة باالضطراب وعدم االتساق إلى أن تصل مع النضج إلى 

  1.حالة من االتزان

 :نمو العضالت الكبیرة قبل العضالت الصغیرة .2

لنشاط الطفل الزائد وسیطرته على جسمه وقدرته على الجري والتسلق والقفز تنمو نتیجة 

عضالته الكبیرة الضروریة لتلك األنشطة نتیجة الستخدامه لها باستمرار ثم تأتي عملیة 

اهتمام الطفل باألعمال والمهارات الیدویة الدقیقة التي تتطلب نمو العضالت الدقیقة في 

خر مرحلة الطفولة یستطیع الطفل أن یحقق قدرًا كبیرًا من التوازن مرحلة متأخرة، وفي أوا

  .ویستطیع أن یحقق توافقًا كافیًا بین العین والید وتظهر بوادر السیطرة على الحركات الدقیقة

 ةالخصائص االنفعالیة في مرحلة ما قبل المدرس: )Emotional Traits :( 

تتلخص في تعرض الطفل ألزمات نفسیة حادة الخصائص االنفعالیة للطفل في هذه المرحلة 

ألن هذه الفترة تتمیز بأنها فترة قلق وصراع انفعالي داخلي عمیق  ،ونوبات غضب شدیدة

بمرحلة انتقال بین االعتماد على األم وبین االستقالل الذاتي  والطفل في هذه المرحلة یمرُّ 
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لرأي فیحاول أو یعارض بعض ویمیل إلى العناد واإلصرار على ا ،ومحاولة إثبات شخصیته

  .األوامر لیختبر نفسه وقدرته على االستقالل

 :أخرى تمیز مرحلة الطفولة وهي خصائص انفعالیةوهناك 

 :سرعة االستجابة للمثیرات .1

و استعدادًا كبیرًا لالستجابة للمثیرات حیث یكون لدى الطفل في هذه المرحلة من النمّ 

 ولمس ویستجیب لها بسرعة ولكن بحركة عشوائیة والمؤثرات البیئة من صوت وضوء وحركة

  .انعكاسیة تحتاج إلى توجیه سلیم من خالل أنواع النشاط والرعایة التربویة الموجهة

 :ثرة االنفعاالت وسرعتهاك .2

یتمیز الطفل في هذه المرحلة بسرعة انفعاالته وسرعة غضبه وثورته العارمة التي سرعان ما 

ویتحكم في ذلك عوامل  ،حالته الطبیعیة من الهدوء واالستقرارتنطفئ لیعود مرة أخرى إلى 

والتي تجعله شدید التأثر بمن حوله باستمرار  ،داخلیة منها الطاقة الزائدة والكامنة في الطفل

  1.ومنها عوامل خارجیة مثل معاملة الوالدین وسلوك الكبار معه

 :الخوف .3

فإنها تحقق  ،والمخاوف إذا كانت طبیعیةوهو من أهم المظاهر االنفعالیة في هذه المرحلة 

ا إذا كانت غیر أمّ  ؛)الخوف من الطریق العام أو الحیوانات المتوحشة(وظیفة صحیة 

ها تعوق عملیة غرس نّ أحیث  ،فإنها تؤثر بشكل كبیر على شخصیة الطفل ،طبیعیة

  .االستقاللیة واالعتماد على النفس داخل نفس الطفل

  مرحلة ما قبل المدرسةالخصائص االجتماعیة في )Social Traits(: 

الطفل في هذه المرحلة  نّ أحیث  ،تتمیز مرحلة الطفولة بمجموعة من الخصائص االجتماعیة

كما  ،ویفضل اللعب مع فئات قلیلة العدد ،یعمل على تكوین عالقات اجتماعیة مع اآلخرین

ویبدأ اتجاه التعاون في هذه  ،أنه یمیل إلى الزهو والخیاالت ویغلب علیه حب الظهور
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المرحلة في الظهور عند الطفل كما أنه في هذه المرحلة تغرس في نفوس األطفال الكثیر من 

القیم واالتجاهات األخالقیة واالجتماعیة وفیها أیضًا تتعدد مفاهیم الصواب والخطأ والخیر 

مع الوسط المحیط والشر وذلك عن طریق اآلباء، ویزداد تفاعل الطفل في هذه المرحلة 

ویكون مستعدًا لتعلم النظم التي تجهزه لكي یكون عضوًا في المجتمع ویكتسب العادات 

وكذلك یصبح أكثر قدرة في أن یضع في اعتباره شعور  ،والتقالید الموجودة في هذا المجتمع

  .اآلخرین ویقبل أهداف الجماعة

أن الطفل في هذه السن المبكرة  ومن الخصائص العقلیة األخرى التي تمیز تلك المرحلة هو

ولكن سرعان ما یتشبث بالحیاة وسرعان ما یبتكر حركات الكتساب  ؛یكون عاجزًا وضعیفاً 

مهارات ال حصر لها وفي غضون أسابیع قلیلة تظهر صفاته الخاصة التي تجعل منه 

بها شخصیة منفردة كما أنه مخلوق اجتماعي سرعان ما یحاط بجماعة األقران التي تربطه 

  .روابط متعددة

سنوات أما عن خصائص مرحلة ) 5-2(هذا عن خصائص مرحلة ما قبل المدرسة من 

سنة وهي أیضًا مرحلة ) 12-6(الطفولة المتأخرة والتي تتمثل في الفترة ما بین سن 

 :التحاق الطفل بالمدرسة االبتدائي فهي

 الخصائص العقلیة )Intellectual Traits:( 

العقلیة في مرحلة الطفولة المتأخرة في أن الطفل یأخذ في االنتقال من وتتمثل الخصائص 

فاتصاله بالعالم المحیط  ،مرحلة الخیال واللعب اإلیهامي إلى مرحلة الواقعیة أو الموضوعیة

كما أن القوى العقلیة تأخذ في  ،به یزید من مدركاته الحسیة لعناصر البیئة التي یعیش فیها

كذلك تزداد قدرة الطفل على االنتباه  ،یر والربط والقدرة على التصورالنضج كالتذكر والتفك

ولكنه یحتاج إلى معاونة من حیث مراعاة مدة الدرس واستخدام وسائل اإلیضاح  ؛اإلرادي

التي تعینه على فهمه لموضوعات الدروس وذاكرة الطفل في هذه المرحلة ذاكرة قویة قادرة 

یها وقادرة أیضًا على االحتفاظ بالمعلومات أطول مدة ا یصل إلممّ  ،على استیعاب الكثیر
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ا یؤدي بالطفل إلى ممّ  ،ممكنة وتساعد قوة الذاكرة على االستفادة من كثرة المران والتكرار

  .إتقان كثیر من المهارات الحركیة والعقلیة

مباشرًا كما وفي هذه المرحلة یستطیع الطفل التفكیر باستخدام المعلومات التي یدركها إدراكًا 

یصبح أكثر مرونة في استخدام هذه المعلومات كذلك یصبح أكثر تركیزًا على استعادة 

یتسم بالقدرة على إدراك التحویالت والتي تؤدي إلى  هُ األحداث الحقیقة في صورة فكرة، كما أنّ 

لى تغیر الشيء من حالة إلى حالة أخرى كما أنه یتمیز بالتصنیف لألشیاء، وأیضًا القدرة ع

التسلسل التي یقصد بها القدرة على ترتیب األشیاء تبعًا لمتصل كمي كما أنه یستطیع أن 

  .یتعامل مع الزمان والمكان بسهولة

كما أن مرحلة الطفولة المتأخرة تتمیز من حیث الخصائص العقلیة أیضًا بأنها فترة خاصة 

تعرف على العالم في حیاة كل شخص ألنها فترة هامة للتعلیم حیث یمكن للطفل أن ی

الخارجي ومعرفة ما هو متوقع من المجتمع وأنه البد لكي یتحقق هذا التعلیم یجب أن یتم 

  1.توفیر جو من الحریة والسعادة للطفل وأن یبعد بقدر اإلمكان من القلق والتوتر

 الخصائص الجسمیة  )physical Traits:( 

و جسمي ها فترة نمّ نّ أحیث  ،الجسمیةتتمیز مرحلة الطفولة المتأخرة بمجموعة من الخصائص 

وتتغیر فیها نسب الجسم فیتناقص سوء توزیع النسب الشائعة في  ،بطئ وموحد تقریباً 

بالرغم من أن الرأس یظل أكبر نسبیًا إذا قورن بباقي أجزاء الجسم  ؛المراحل السابقة للنمو

ایة هذه المرحلة تكون قد وما إن یبلغ نه ،وفي هذه المرحلة یفقد الطفل معظم أسنانه اللینة

وخالل هذه الفترة تتسطح الجبهة وتبرز الشفاه وتكبر األنف وتأخذ  ،تمت معظم أسنانه الثابتة

وهذه التغیرات تغیر الصورة التي علیها مظهر الطفل في مرحلة الرضاعة  ،شكًال محدداً 
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رحلة فإن الزیادة فیه والطفولة المبكرة وكذلك بالنسبة لوزن الطفل في هذه الفترة أو لهذه الم

  .تكون بطیئة وموحدة

ها تعتبر نّ أحیث  ،ویجب على اآلباء والوقوف على طبیعة هذه المرحلة وخصائصها الجسمیة

وهي مرحلة المراهقة ومن  ،مرحلة هامة جدًا ألنها بمثابة اإلعداد للدخول إلى المرحلة التالیة

هنا یجب على اآلباء االهتمام بالحاجات األساسیة للطفل والتي تتركز بشكل حساس على 

بما لها من أهمیة بالغة  ،المآكل والملبس والشعور باألمن واألمان :مثل،الحاجات الجسمیة

قرانه وینعكس ذلك على نموه من الناحیة الجسمیة وتمیزه بخصائص جسمیة عن أ ،بالطفل

  .ممن هم في مثل عمره

 الخصائص االنفعالیة  )Emotional Traits:( 

بل التهییج  ؛یكون الطفل في هذه المرحلة في حالة شبه مستدیمة من التطور االنفعالي

الشدید وتعكس استجاباته االنفعالیة كل من حالة جهازه العضوي وحساسیة هذا الجهاز للتأثر 

الطفل في هذه المرحلة یكون عدیم القدرة على تحویل سلوكه أو تعدیله  كما أنّ  ،بما یحیط به

وال یكون ما به من تشبث وٕاصرار قدر ما هو عدم قدرة على التوقف، كما أن األطفال 

 ،الضعاف في األداء الحركي یكونون هدفًا لالضطرابات المزاجیة ویتملكهم السأم والقلق

 1 .االنفعالي والتقلب المستمروبذلك تتصف هذه المرحلة بعدم الثبات 

الطفل في هذه المرحلة یمیل إلى فهم ذاته من خالل المصطلحات الخاصة بمیوله مثل حبه و 

كما أن مفهومه عن ذاته  ،لألصوات والورود وغیرها من األشیاء التي ترتبط برغباته ومیوله

ا دفع ممّ  ،یتضمن وصفات متغیرة ترتبط بسمات شخصیته والدوافع والقیم السائدة في المجتمع

إلى القول أن مفهوم الطفل عن ذاته  Livesley and Bromley لیفسلي وبر ومیلي

  .یتغیر من مرحلة عمریة إلى مرحلة عمریة أخرى طبقًا للتغیر في میوله ورغباته

                                                           
  .95.ص - .مرجع سبق ذكره - .نیمور، عبد القادر -1
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أشهر االنفعاالت في مرحلة الطفولة المتأخرة تتمثل في الخوف والغضب والغیرة  ولعلّ 

فبالنسبة النفعال الخوف یالحظ أنه في الوقت الذي تتناقص فیه  ،واالستطالع والسرور

المخاوف المستثارة من األشیاء المحسوسة تزداد المخاوف من األشیاء المتخیلة في الظالم 

 :مثل،موت وما یرتبط بها كما تظهر أنواع جدیدة من المخاوفالجن والعفاریت وال :مثل

الخوف من أن یوصف الطفل بأنه مختلف فیتعرض للسخریة من أقرانه، والخوف من الفشل 

وبذلك تظهر بوادر القلق في هذه المرحلة والتي قد تعود إلى  ،في المهام التي یقوم بها

توافق الشخصي واالجتماعي والمشكالت المشكالت في المدرسة أو المشكالت المرتبطة بال

فإن الطفل الذي یشعر بالغیرة من أخوته داخل المنزل قد ینقل هذا  ،الصحیة أم انفعال الغیرة

الشعور إلى زمالئه في الفصل وخاصة الذین یظهرون التفوق أو الشعبیة بین التالمیذ، 

ویرجع  ،وة من المرحلة السابقةوبالنسبة النفعال االستطالع فیتسم في هذه المرحلة بأنه أقل ق

البیئة من حول الطفل مألوفة لدیه ویلجأ الطفل في هذه المرحلة إلى األسئلة  ذلك إلى أنّ 

للحصول على مزید من المعرفة والمعلومات كما أنه یتعلم القراءة التي تزداد أهمیتها بالنسبة 

  .للحصول على المعارف والمعلومات

 الخصائص االجتماعیة  )Social Traits:( 

ها نّ أحیث  ،تتمیز مرحلة الطفولة المتأخرة بمجموعة من الخصائص والسمات االجتماعیة

وهذه العالقات بهذا  ،تشمل تطور عالقات الطفل باألطفال الراشدین وبالجماعة وبالثقافة

ذین الشكل تصبح الدعامة األولى للحیاة النفسیة واالجتماعیة للطفل الذي یتأثر باألفراد ال

یتفاعل معهم والمجتمع الذي یعیش في إطاره وبالثقافة التي تسیطر على أسرته ومدرسته 

ووطنه وتبدو آثار هذا التفاعل في سلوكه واستجابته المختلفة وفي نشاطه العقلي واالنفعالي 

وفي شخصیته النامیة والمتطورة ویتم اتصال الطفل بالجماعات المختلفة التي تؤثر في نموه 

سلوكه وأولى هذه الجماعات هي جماعة األسرة التي تتكون من أبیه وأمه وأخوته، ثم  وتوجه

  .تتسع إلى جیرانه ثم إلى زمالئه في الفصل، ومن هنا تنشأ عالقاته بالمجتمع الخارجي
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والطفل في هذه المرحلة یحتاج إلى أن تكون عالقاته بأسرته وفق أساس محدد یقوم على 

ل ومنحه الحریة الكافیة بعیدًا عن سلطة األبویة لكي یعبروا عن زیادة إحساسه باالستقال

وذاتهم الفردیة والتعبیر عن احتیاجاتهم ومشاعرهم الخاصة التي تنعكس بصورة إیجابیة على 

  1.كافة عالقات الجماعات األخرى في المجتمع

  الطفولة مراحل :الثالث المطلب

الطفولة هي أول بصمة لإلنسان في حیاته وأجمل مراحل عمره، یتمتع فیها الطفل بالصدق 

النابع من أعماقه، ویتمتع بنقاء سریرته وصفائه، ومرحلة ملیئة بالحنان والحب والعاطفة، 

وأجمل مرحلة في هذه الحیاة فهي السعادة التي ال تعاد وال  ،المتعة وبراءة اإلبتسامة يهف

نسان سوى مرة واحدة طول حیاته، حیث تمتلئ الحیاة بضحكاته التي تأسر یعیشها اإل

تعد مرحلة الطفولة أهم مرحلة في حیاة اإلنسان، لذلك یجب منح . األحاسیس والمشاعر

  .الطفل حقه بالتنشئة السلیمة ومراقبة حركاته وتصرفاته، فطفل الیوم هو رجل الغد

البیئة التي یعیش فیها ویتعرف على األلوان یكتشف الطفل  ،في هذه المرحلة من العمرف

واألشكال واألحجام ویدقق على ما یمیز األشیاء التي تحیط به من خصائص، والعالقات 

ا یؤدي إلى إثراء حیاته العقلیة الملیئة بالمعارف التي تجمع بینها ،والوظائف التي تحققها، ممّ 

اللعب أنجح وأفضل أسالیب العالج،  التي تحیط به، ویبدأ بتعلم مهارات التفكیر، ویعدّ 

  .خاصًة مع األطفال الذین یملون بسرعة من األسالیب التقلیدیة

  :یلي فیما الطفولة مراحل وتتمثل

 ):السادسة إلى الثانیة السنة من( :المبكرة الطفولة .1

 خالل من والكتاب، للقراءة واأللفة والمودة الجب عالقات تكوین في جًدا هامة مرحلة وهي

 الصغیر الطفل انتباه تشدّ  التي والناطقة والمضاءة والمتحركة المجسمة القصص تقدیم

                                                           
.net www.alukah]:  متاح على الخط[ -.تعریفات وخصائص: الطفولة -.موسى معوض، موسى نجیب -1

  1.20الساعة  2018/03/01: اطلع علیه یوم -.أطفال ‹ أبناء ‹ أسرة ‹ مجتمع وٕاصالح‹ 
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 روایة یجب لذلك القراءة، تعلم قد یكن لم تقریًبا الطفل ألنّ  ونظًرا الكتاب، في وتحببهُ 

 .لهم بةالمناس القصص

 ):الثامنة إلى السادسة من( الوسطى الطفولة .2

 بكلّ  والملونة المصورة القصص على السنّیة المرحلة هذه في األطفال كتابات تّركزُ 

 الصفوف في التالمیذ ویتعرفُ  البسیطة، الجمل أو الكلمات بعض الصورة وتحت صفحاتها،

 الكلمات من جمل وقراءة المصورة، الكلمات بین والربط الهجاء، بحروف اإللمام على األولى

 300 األول الصف نهایة في الكلمات عدد ویبلغ الكلمات، تلك معاني ویفهمُ  تعلمها التي

 .كلمة 500 الثاني الصف نهایة وفي كلمة

  ):عشر الثاني إلى التاسع من( المتأخرة الطفولة .3

 المغامرات بقصص والدُ األ ویهتمُ  الخرافیة، والقصص الحیوانات بقصص األطفال اهتمام یقلُّ 

 حول تدور التي القصص وبفضل البولیسیة، والقصص المكتشفین واألبطال والرحالت

 وتهدفُ  للجنسین، القراءة في والتوسع المعلومات بكتب االهتمام مع والفنیة األسریة العواطف

 على همتدریس من مانع ال ولذلك اللغویة، الثروة تكوین زیادة إلى المرحلة تلك في القراءة

  1.المدرسیة القوامیس

  :یلي فیما نوجزها ،أساسیة مراحل أربعة إلى الطفولة مرحلة یقسمُ  من المختصین من وهناك

  ):سنوات 3 -1( المهد مرحلة :األولى المرحلة

 المرحلة هذه في المناسب الكتاب أنّ  حیث النّمو، في اللغة تبدأُ  بالذات المرحلة هذه خالل

 واضحة تكون أن بشرط والمالبس، كاللعب المألوفة األشیاء من مجموعة یحوي أن یجب

  .بسهولة علیها التعّرف یسهل لكيّ 

                                                           
 -.2010دار العلم واإلیمان، : القاهرة - .أنواع المكتبات وأثرها في قیام الحضارات: المكتبة والمجتمع - .هاني، محمد -1

  .125. ص
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 معرفة بالتالي وتصبحُ  حوله، من البیئة الختبار حواسه استخدام في یبدأ المرحلة انتهاء وعند

 ًمااهتما األشیاء تأخذ وهنا للكتابة، والقلم للجلوس فالكرسي االستعمال، طریق عن األشیاء

  .لنشاطه تكرار اللعب یكون كما خاًصا،

  ):سنوات 6 -3( المبكرة الطفولة مرحلة :الثانیة المرحلة

 العملیة من %90 الوالدین یلعبُ  حیث الشخصیة، تكوین مراحل أهم من المرحلة هذه تعتبر

 الذات، حول والتمركز المحسوسات تناول الطفل على یغلبُ  لعب مرحلة تعتبر كما التربویة،

 أنّ  یعتقد حیث التوهمي، الخیال علیه یغلب إذ بالغموض، مشبوه اللغوي قاموسه یكونو 

  1.نساناإل دون األخرى واألشیاء لحیواناتا إلى میالً  أكثر یجعلهُ  مّما یتكلم الجماد

 الحدث ذات القصة تعتبر إذ للطفل، الموجه األدب نوع یتحدد الخصائص هذه خالل ومن

 تالئم التي األدبیة الفنون من شخصیاتها في العالقات تعقد عن والبعیدة والواضح، البسیط

  .والنفسي الذهني تطوره وتناسبُ  المرحلة هذه طفل

  ):سنوات 10 -6 ( المتوسطة الطفولة :الثالثة المرحلة

 یشرف حیث بنهایتها، وتنتهي االبتدائیة، بالمدرسة الطفل التحاق ببدایة المرحلة هذه تبدأ

 المراهقة قبیل بـ المرحلة هذه على البعض ویطلقُ  المراهقة، مرحلة في الدخول على الطفل

preadolescence  ،فتتسع بذلك بیئته االجتماعیة، وتتنوُع تبًعا لذلك عالقاته، وتتحدُد

 ویكتسب الطفل معاییر واتجاهات وقیم جدیدة، ویصبُح أكثر استعداًدا لتحمل المسؤولیة 

ولذا كانت هذه المرحلة مناسبة لعملیة التنشئة االجتماعیة و غرس  وأكثر ضبطا لالنفعاالت،

  .2القیم التربویة

  

  

                                                           
  .18. ص -.1995دار الفكر، : دمشق -.أدب األطفال والقیم التربویة -.كنعان، أحمد علي -1
  www.acofps.com]:محاضرات متاحة على الخط [-.أكادیمیة علم النفس –محاضرات في علم نفس النمو  -2

  .20.50الساعة  2018/03/04: اطلع علیه یوم - .‹
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  ):سنة 15 -10( المتأخرة الطفولة :الرابعة المرحلة

 علي الحسین عند الجسمي بالنّمو تتمیز المثالیة، المرحلة أو المغامرة مرحلة أیضا وتسمى

 والمخاطرة الشجاعة تستهویهم فاألوالد القرائیة، المیول لدیهما تخلف بینما السواء؛ حد على

 األفالم ومشاهدة خیالیة، أو حقیقیة كانت سواء والمستكشفین، الرحالة وقصص والمغامرة

 تتناول التي بالقصص یغّرمنَ  البنات بینما المجالت، وقراءة المسرحیة والعروض التلفزیونیة

  1.عامة بصفة االنفعاالت تمثلُ  التي تلك أو العائلیة واألمور المنزلیة الحیاة

 على القائمین على وجبَّ  لذا القصص، قراءة إلى أكثر یمیلون المرحلة هذه أطفال وألنّ 

 التي والتاریخیة الوطنیة واألمجاد القومیة بالبطوالت تعریفهم في المیل هذا استغالل تربیته،

Wittty  وزیزمور ویتي العالمین بها قاما أمریكیة دراسة ففي المجتمع، بها یفخرُ 

andZizemoreیستمدُ  أین من سؤال وحول المرحلة هذه أطفال لدى القرائیة المیول حول 

 الشخصیات من قّیمهم یستمدون منهم %90 أنّ  الدراسة وبّینت وقدوتهم، قّیمهم األطفال

  2.تقلیدها ومحاولة قراءتها یفضلون حیث األمریكیة، التاریخیة

  االجتماعیة التنشئة مؤسسات :الثاني المبحث

زدهاره وتماسكه مرتبط بسالمة الصحة النفسیة اإن سالمة المجتمع وقوة بنیانه ومدى تقدمه و 

جتماعیة ألفراده، فالفرد داخل المجتمع هو صانع المستقبل وهو المحور والمركز والهدف واال

ا ما حول هذا الفرد من إنجازات وتخطیطات لیست أكثر من تقدیر لمدى أمّ  ؛والغایة المنشودة

هتماماته افعالیة هذا الفرد، ولهذا فإن المجتمع الواعي هو الذي یضع نصب عینه قبل 

 .جتماعيزدهاره وتقدمه االباإلنجازات والمشاریع المادیة الفرد كأساس ال

هتمام بتنشئته جتماعي ال بد االاالوحتى یكون هذا الفرد عضوا بارزا في تحقیق التقدم 

                                                           
 -.تقویمیة لمجموعات مكتبات الطفولة والشباب بالمكتبة الوطنیة الحامةدراسة : مكتبات األطفال - .مسروة، محمود-1

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، قسم علم المكتبات والتوثیق، : جامعة الجزائر: بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر

  .72. ص -.2002
دار النهضة العربیة، : بیروت - .االرتقائيدروس في علم النفس : النّمو التربوي للطفل والمراهق -.الدسوقي، كمال -2

  .513. ص -.1979
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هتماما بالغا شكال ومضمونا، اجتماعیة النفسیة واال الدراسات هتمت بهااجتماعیة، التي اال

لمجتمع ال فردا وهذا ألهمیتها في تشكیل شخصیة الفرد الصالح الفعال فعالیة إیجابیة في ا

خطرها شأنا في حیاة الفرد ألنها الدعامة أخامال عاجزا، فالتنشئة إذا من أدق العملیات و 

 .األولى التي ترتكز علیها مقومات شخصیته

وٕانما تمتد من الطفولة،  ؛والتنشئة كعملیة مستمرة ال تقتصر فقط على مرحلة عمریة محددة

ولهذا فهي عملیة حساسة ال یمكن تجاوزها في أي فالمراهقة، فالرشد وصوال إلى الشیخوخة 

مرحلة ألن لكل مرحلة تنشئة خاصة تختلف في مضمونها وجوهرها عن سابقتها، وال یكاد 

جتماعي صغیرا كان أم كبیرا وأي مؤسسة رسمیة أو غیر رسمیة من هذه ایخلوا أي نظام 

ومن أبرز مؤسسات التنشئة العملیة ولكنها تختلف من واحدة إلى أخرى بأسلوبها ال بهدفها 

جتماعیة األولى التي ینشأ فیها الفرد وتبنى فیها جتماعیة نجد األسرة، التي تعتبر البیئة االاال

جتماعیة والقاعدة األساسیة عتبارها المجال الحیوي األمثل للتنشئة االاجتماعیة بالشخصیة اال

قة تسایر فیها المعایر في إشباع مختلف حاجات الفرد المادیة منها والمعنویة بطری

وذلك من خالل إتباع الوالدین مجموعة من األسالیب ، جتماعیة والقیم الدینیة واألخالقیةاال

   . في إشباع حاجات األبناء وخصوصا في فترة المراهقة

  .وخصائصها مفهومها إلى اإلشارة من بدّ  ال االجتماعیة، التنشئة مؤسسات إلى التطرق وقبل

 المجتمعات هویة عن تعبر التي المقدرات أهم من عام بشكل االجتماعیة التنشئة تعتبر إذ

 التنشئة فعملیة آفاقها، عن تعبیًرا األكثر جهالموّ  هي بل وفاعلیتها، وحركتها ومستقبلها

 إمكانیات من االستفادة عن المسئولة العملیات أهم تعد بل فراغ، ملء لیست االجتماعیة

  1.احتیاجاته وتلبیة المجتمع

                                                           
  .28 ـ.ص م،1997 ، العربي الفكر دار :دمشق  -.التنشئة وثقافة األطفال تنشئة - .الواحد بدع علواني، -1

http://www.maktoobblog.com/search?s=++%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%87&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-08-22&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 علم( المعرفة مجاالت مختلف في كبیر باهتمام االجتماعیة التنشئة مفهوم َحِظيَ و 

 األبحاث عن فضالً  والقوامیس، المعاجم وفي )النفس االنثربولوجیا،علم االجتماع،

  .والتربویة والنفسیة االجتماعیة والدراسات

  :لغةً  االجتماعیة التنشئة تعرف حیث

 ونشاًءا نشوًءا ینشُأ، َنَشَأ، الفعل من التنشئة كلمة "المنظور البن" العرب لسان في جاء حیث

  1.وشبّ  رّبا بمعنى

  :اصطالًحا أّما

 الطفل یوجه طریقها عن التي العملیة هي االجتماعیة التنشئة أنّ )(clausenكلوزین  یرىف

 إلیها ینتمي أن یجب التي األخرى االجتماعیة والجماعات أسرته حیاة نهج على یسیر كي

 الراشد بدور وجدیًرا مؤهًال  النهایة في یصبح كيّ  وذلك مالئمة، بصورة غمارها في ویسلك

   2.جالناض

 الطفل بین تتم اجتماعي تفاعل عملیة االجتماعیة التنشئة أن )مصطفى ابتسام( ترى بینما

 وتهدف ،بها ویتأثر الطفل یتشربها األسالیب من مجموعة خالل من ،رعایته على والقائمین

 ما أقصى حدود في طبیعًیا نمًوا ینمو أن على ومساعدته الطفل هذا تربیة إلى العملیة تلك

   3.ةوالروحی واالجتماعیة والعاطفیة والجسمیة العقلیة الناحیة في قدراته له تؤهله

 الفرد فیها یكتسبُ  التي الجماعي التفاعل عملیة بأّنها "محمد المرسي" یرى حین في

  4".مجتمعه ثقافة تعكُس  التي االجتماعیة شخصیته

  :یلي بما االجتماعیة التنشئة وتتسم
                                                           

  .25. ص - .مرجع سبق ذكره -.ابن المنظور، جمال الدین -1
 رسالة -.المجتمع أفراد لدى الجمالیة التنشئة في االجتماعیة والمحددات الضوابط دور -.زینب المهدي، حسن -2

  .14ـ .ص -.م2006 الفنیة، التربیة أصول قسم الفنیة، التربیة كلیة حلوان، جامعة :دكتوراه
 جامعة :دكتوراه رسالة - .اإلیواء ودور العادیة األسرة في للطفل االجتماعیة التنشئة دراسة -.ابتسام عثمان، مصطفى -3

  .22ـ .ص - .م1988 -.التربیة قسم التربیة، كلیة اإلسكندریة،
 -.2013دار الیازوري للنشر والتوزیع، : عمان - .التنشئة االجتماعیة للطفل -.أبو مغلي سمیح؛ عبد الحافظ سالمة -4

  .15. ص
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 التفاعل طریق عن الفرد فیها یتعلم اجتماعي تعلم عملیة االجتماعیة التنشئة 

 ویكتسب األدوار، هذه تحدد التي االجتماعیة والمعاییر االجتماعیة أدواره االجتماعي

  ؛المجتمع علیها ویوافق الجماعة ترتضیها التي السلوكیة واألنماط االتجاهات

 یقدر ناجح فرد إلى ذاته حول متمركز غیره على یعتمد طفل من عبرها الفرد یتحول 

  ؛جتماعیةاال المسئولیة معنى

 ؛بانتهائها إال تنتهي وال بالحیاة تبدأ مستمرة عملیة هي  

 ؛بالنوع تختلف ال ولكنها بالدرجة آخر إلى مجتمع من تختلف 

  األسرة مثل كثیرین وكالء لها لكن فقط، األسرة على بها القیام یقتصر ال عملیة هي 

 ؛تلفةالمخ اإلعالم ووسائل الدینیة والمؤسسات الرفاق وجماعة والمدرسة

   من نمطها یختلف وٕانما جامد واحد نمط أو قالب ذات لیست االجتماعیة التنشئة 

 من بالكثیر تتأثر عملیة أنها إلى ذلك ویرجع آخر، إلى مجتمع ومن أخرى إلى بیئة

 )إلخ ..حضر /بدو حضر، /ریف ( ونوعیته المجتمع كثقافة المجتمعة العوامل

 األبناء وعدد لألسرة، والثقافي واالقتصادي، االجتماعي، كالوضع األسریة، والعوامل

 أبنائها، تنشئة نحو الوالدین واتجاهات فیها، الطفل وترتیب وحجمها، األسرة، في

  ؛األخرى العوامل من ذلك وغیر

 اكتساب تعني بل ؛واحدة بوتقة في المجتمع أفراد َصبَّ  تعني ال االجتماعیة التنشئة 

 إطار في االجتماعي والنمو التحرك على قادرة متمیزة اجتماعیة شخصیة فرد كل

  ؛معین ثقافي

 ؛التاریخ عبر ممتدة االجتماعیة التنشئة  

 ؛الحیوان دون باإلنسان تهتم إنسانیة االجتماعیة التنشئة  

 صنع من هي بل األفراد من مجموعة أو فرد صنع من لیست أي تلقائیة، عملیة هي 

  ؛المجتمع

 ؛والمتقدمة منها البدائیة المجتمعات جمیع في منتشرة عامة عملیة هي  
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 فقط، االجتماعي الجانب على تقتصر ال واحٍد، آن في واجتماعیة نفسیة عملیة هي 

  1.نفسیة جوانب لها عملیة هي وٕانما

  :منها األهداف، من مجموعة تحقیق إلى االجتماعیة التنشئة عملیة وتهدف

  ّاجتماعیة، كفایة ذي شخص إنتاج هو االجتماعیة التنشئة عملیة من الهدف أن 

 البیئة من كل مع الحقیقي االجتماعي التفاعل على القدرة لدیه فرد إعداد بمعنى

  2.واالجتماعیة الطبیعیة

 الفرد، شخصیة في والخلقیة االجتماعیة القیم إدماج إلى االجتماعیة التنشئة تستهدف 

  .اجتماعیا الالمقبول السلوك لممارسة مانعة ضوابط وتكوین

 3.للمجتمع المنوالیة بالشخصیة یسمى ما َخٌلقِ  إلى االجتماعیة التنشئة عملیة تسعى   

، فعن طریق الوسائل أو المؤسسات تتمُّ التنشئة لمؤسسات التنشئة االجتماعیةوبالنسبة 

ى التي یتعلم فیها الطفل لغته التي االجتماعیة، فالطفل الذي یولُد في أسرة تعّد الجماعة األول

تسمى بحق لغة األم، وعاداته وتقالیده وقّیمه، عن طریق هذه األسرة بین أحضان األم تبدأ 

عملیة التنشئة االجتماعیة، فیتعلق الطفل بأمه ثم تتدرج به الحیاة فیتعلق بأبیه وٕاخوته، ثم 

تنشئته االجتماعیة من البیت إلى یستقل إلى حٍد ما عن أسرته لینتظم في مدرسته، وتتطوُر 

المجتمع عن طریق تلك المدرسة وما تهیئه للطفل من جماعات أخرى تسّیُر به قدما في 

  .مدارج تلك التنشئة

  :ومن شروط التنشئة االجتماعیة

 :مجتمع ـ وجود1

   اإلنسان كائن اجتماعي ال یستطیع أن یعیش بمعزل عن الجماعة فهو منذ أن یولد

                                                           
  .28 .ص -.ذكره سبق  مرجع -.الواحد بدع علواني، -- 1
 ،العربیة مصر جمهوریة في القومیة الفرق العبي لدى االجتماعیة التنشئة وآلیات مصادر -.موسى یسري، محمد -2

  .35 .ص - .1999  التربیة، قسم الریاضیة، التربیة كلیة :حلوان جامعة ، دكتوراه رسالة
  .68 .ص -.1999 العربي، الفكر دار :القاهرة -.وتطبیقاته أسسه :االجتماعي النفس علم - .العابدین زین درویش، -3
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المختلفة ،  مختلفة فینتقل من جماعة إلى أخرى محققًا بذلك إشباع حاجاته یمر بجماعات

والمجتمع یمثل المحیط الذي ینشأ فیه الطفل اجتماعیًا وثقافیًا ،وبذلك تتحقق التنشئة 

العالقات مع باقي أفراد األسرة بهدف  االجتماعیة من خالل نقل الثقافة والمشاركة في تكوین

بالمعاییر والمكانة : معاییر ومالمح ممیزة له وتتمثل  وللمجتمع عدة. تحقیق تماسك المجتمع

 .والمؤسسات والثقافة

 :ـ توفر بیئة بیولوجیة سلیمة2

التنشئة  وذلك ألن عملیة توفیر البیئة البیولوجیة السلیمة للطفل یمثل أساس جوهري

وأن هذه المشكلة االجتماعیة تكون شبه مستحیلة إذا كان الطفل معتًال أو معتوهًا ،خاصة 

فإن المجتمع ملزم بتوفیر كافة  ستبقى مالزمة ودائمة تمیزه عن غیره ، وبالرغم من ذلك

االجتماعیة لهذه الفئة من الناس ، فمن  الوسائل التي من شأنها تسهیل عملیة التنشئة

لإلنسان تكون وتشكل الجسم ، وهي بذلك لها أثر كبیر في  الواضح أن الطبیعة البیولوجیة

 .وال یمكن عزل العوامل البیولوجیة عن الواقع االجتماعي التنشئة االجتماعیة

 :ـ توفر الطابع اإلنساني3

عالقات  وهو أن یكون الطفل أو الفرد ذو طبیعة إنسانیة سلیمة ، وقادرًا على أن یقیم

وتتألف  الحیوانات الذي یمیز اإلنسان عن غیره من الشيءوجدانیة مع اآلخرین ،وهذا 

العواطف أهمیة ، وهي تدخل  الطبیعة اإلنسانیة من العواطف ، وتعتبر المشاركة هي أكثر

بالخطأ والصواب، والعواطف الموجودة  في عواطف أخرى كالحب والكراهیة والطموح والشعور

المشاركة ، وتزول بفعل االنطواء وهنا یأتي دور  في العقل اإلنساني تكتسب عن طریق

 1.اإلنسان إلى المشاركة الفعالة في واقعه االجتماعي المحیط به في دفعالتنشئة االجتماعیة 

                                                           
 - .https://alhadidi.files.wordpress.com/.../d8a7d984d8aad986d8b4d8  -.جتماعیةالتنشئة اال -1

  .22.00الساعة  2018/03/03: اطلع علیه یوم
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فعملیة التنشئة إًذا في غایة األهمیة بالنسبة لتكوین شخصیة الطفل، ویتوقف هذه العملیة 

على عادات المجتمع وتقالیده، واالتجاهات الفكریة السائدة فیه، وعلى المعاییر األخالقیة 

  .مجتمع الذي یحیا فیه الطفلواالجتماعیة المكونة لل

  األسرة: المطلب األول

األسرة الحدیثة هي األسرة الصغیرة التي تتكون من زوجین وأبناءهما وهي المدرسة األساسیة 

لكّل طفل، ألّن ما یتعلُم فیها یبقى طوال حیاته، وعن طریقها یكتسب قیمة االجتماعیة 

الجماعة األولیة التي تكسب النشء الجدیدة وتعّد األسرة بال منازع . ومعاییر سلوكه

  1.خصائصه االجتماعیة األساسیة، أّي هي الوسیلة الرئیسیة للتنشئة

كما تعدُّ األسرة النواة والجماعة األولى التي ینشُأ فیها األفراد، باعتبارها مجتمع مصغر ومنها 

قات بین األفراد، فهي تتكوُن مبادئ العالقات االجتماعیة والطباع، وفیها تنشُأ أسس العال

الوسط االجتماعي األكثر أهمیة في عملیة التربیة والتنشئة االجتماعیة ، باعتبارها المصدر 

األساسي لكّل فعل أو سلوك یقوم به األبناء، والمتهم األول في كّل عملیة خروج عن قیم 

  .ومعاییر المجتمع

طبیعة المجتمع وبنیته، فأبناء األسرة  وعلیه فإّن بنیة األسرة ووظیفتها تحّدُد إلى حٍد كبیر

النوویة یختلفون في تربیتهم عن أبناء األسرة الممتدة، كما أّن نوعیة العالقات السائدة بین 

الوالدین وأبناءهم والمشاكل التي تعیشها األسرة تؤثُر تأثیًرا كبیًرا على األبناء وتصرفاتهم، 

  2.ة أو في أّي مكان آخرسواء داخل األسرة أو في الشارع أو في المدرس

  :خصائص األسرة كما یلي "بیدج وماكیفر"وقد حدد 

                                                           
www.ibtesamah.com/showthread-]: متاح على الخط[ - .بحث كامل حول التنشئة االجتماعیة -1

t_288486.html .-  18.12الساعة  2018/03/02اطلع علیه یوم.  

  
  .50 -49. ص ص - .2003دار المعرفة الجامعیة،  .]: م. د[ -.األسرة الحدیثة - .عفاف محمد، عبد المنعم -2
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 فهي موجودة في كّل المجتمعات باختالف األشكال التي تأخذها؛ :العمومیة  

 ؛األساس االنفعالي والعاطفي  

 فهّي تكّون األفراد على الشكل األمثل الذي یرسمُه لها  :التأثیر الشكلي والتشكیلي

  ألفراد لالندماج فیه؛المجتمع وتشكیل ا

 فهي ذات حجم محدد الجوانب؛ :الحجم المحدد  

 حیث تهتٌم بها كّل المجتمعات، وتشكّل الوحدة  :موضع النواة في الهیكل االجتماعي

  األولیة لكّل مجتمع وأصغر حجم في المجتمع؛

 لكّل عضو مسؤولیاته ومهامه فیها؛: مسؤولیة األعضاء 

 لتشریعات المجتمع ومقاییسه وشرعیته بدایًة من إذ تخضُع : التنظیم االجتماعي

 الزواج؛

 فهّي من حیث أعضائها تزول، أّما من حیث الشكل فهّي : طبیعتها الدائمة والمؤقتة

  1.دائمة ومستمرة في كّل المجتمعات ال تزول بزوال أفرادها

 فأول اتصال للطفل یكون داخل محیط أسرته، وهو مجتمعه المصغر، أّي المسؤولیة عن

وضع القواعد التي تبنى علیها شخصیته، لذا تسعى إلى تنمیة میوله القرائیة، من خالل 

تخصیص الوالدان وقت لقراءة حكایة الطفل ومحاولة تكوین مكتبة صغیرة داخل البیت 

  2.لترسیخ الثقافة المكتبیة في أذهان األطفال

                                                           
  .127 - 126. ص ص -.2005،  .]ن. د.]: [م. د[  -.خصائصها ومكوناتها: األسرة-.عبد العزیزخواجة،  -1
المنظمة : تونس -.الطفل والقراءة والخدمة المكتبیة العامة لمجلة العربیة للمعلومات -.محمد الهوش، أبو بكر -2

  ).م1990( 1. ، ع11. ، مجالعربیة
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جتماعي ألسرته، ویأثر ذلك ویتأثُر الطفل في تنشئته االجتماعیة بالمستوى االقتصادي واال

المستوى على تحقیق مطالبه، ویختلُف أثر تلك التنشئة أیضا تبًعا لجنس الطفل، فاألسرة ال 

  1.تعامل الذكور من األطفال كما تعامُل اإلناث

  :وهناك نوعین من األسر، هما

 وهي التي تشكل نمًطا شائًعا في المجتمعات البدائیة والمجتمعات  :األسرة الممتدة

غیر الصناعیة، وهذه األسرة عبارة عن جماعة متضامنة، الملكیة فیها عامة والسلطة 

فیها لرئیس األسرة أو الجد األكبر، أو بمعنى آخر هي الجماعة التي تتكون من عدد 

من األسر المرتبطة، سواء كان النسب فیها إلى الرجل أو المرأة ویقیمون في مسكن 

  2.األسرة المركبة أو العائلة واحد، وهي ال تختلُف كثیًرا عن

 ظهر هذا الشكل بظهور المجتمعات الصناعیة التي قامت على أساس : األسرة النواة

 بمبادئالمذهب الفردي وعملیات الحراك االجتماعي والجغرافي، وكرد فعل لألخذ 

  .حقوق الملكیة والقانون

  :ما یلي خصائص هذه األسرةوأهم 

  العالم؛هي أكثر األنواع انتشاًرا في *

  وظیفتها األساسیة جنسیة وٕانجابیة؛*

  تعیش في سقف واحد، سواء في بیت الزوج أو الزوجة؛*

  Monogamie(.3(تطبق نظام أحادیة الزوج والزوجة *

ظاهرة اجتماعیة عالمیة، وذلك بحكم االنتشار الواسع لها، حیث  فقد أصبحت األسرة النواة

بأّنها  "محمد عاطف غیث"طغت على التركیبة االجتماعیة لمعظم دول العالم، وقد عرفها 
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الوحدة األساسیة للتنظیم األسري، وهي تتألف من زوجین وأبنائهما، وقد تكون مستقلة أو جزء 

ویتین، وأحیاًنا الذي تكون لُه زوجتان عضو في أسرتین نو من األسرة الكبیرة، ویعتبر الزوج ا

  1.سرة الزواجیة بدل األسرة النواةیستخدُم مصطلح األ

ویختلف سلوك األب واألم قبل والدة الطفل عن سلوكهما بعد والدته، وبذلك تصبح عملیة 

اتجاه الطفل له التنشئة االجتماعیة عملیة متبادلة في عملیة تأثیر وتأثر، وأّن سلوك الوالدین 

ویظّل تأثیر األسرة جزًءا أساسًیا من كیان األبناء حتى  2.أثر كبیر على تنشئته االجتماعیة

  3.بعد أن یدخلوا إلى المدرسة، مشاركًة بذلك المجتمع والمدرسة في التأثیر على شخصیاتهم

حیـاة الناشـئة  یجمـع البـاحثون فـي مختلـف المیـادین علـى أهمیـة الـدور الـذي تلعبـه األسـرة فـيو 

الطفولـة علـى المسـتوى البیولـوجي  واألطفال، وهم بـذلك ینطلقـون مـن األهمیـة الخاصـة لمرحلـة

: شخصـیة الطفـل بفضـل عـاملین أساسـیین همـا وتؤثر األسرة علـى بنـاء. والنفسي واالجتماعي

عظـم خـالل سـنواته األولـى جسـدیًا ونفسـیًا، ثـم قضـاء الطفـل لم و الكبیر الذي یحققه الطفـلالنمّ 

 . األولى في عملیة التعلیم وقته خالل سنواته

فــــي  مــــن معارفــــه وخبراتــــه ومهاراتــــه %33ویشــــیر بلــــوم فــــي هــــذا الصــــدد أن الطفــــل یكتســــب 

هـــذا  ویصـــل. مـــن خبراتـــه فـــي الثالثـــة عشـــرة مـــن عمـــره %75السادســـة مـــن العمـــر، ویحقـــق 

أیضــًا أن دمــاغ  البیولوجیــاویشــیر علمــاء . لالكتســاب إلــى أتمــه فــي الثامنــة عشــرة مــن العمــر

مـن وزنـه فـي % 95أن  وزنه في السنة الخامسة من العمـر، وٕالـى من % 9الطفل یصل إلى 

 .العاشرة من العمر
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 مــــن حجــــم الــــدماغ الطبیعــــي ینمــــو خــــالل الســــنوات الخمــــس %89 أنغلــــین دومــــان ویؤكـــد 

اإلنسـان علـى المسـتوى  وهذا من شأنه أن یؤكد أهمیة مرحلة الطفولة المبكرة في حیاة. األولى

یترافـــق بزیـــادة مرموقـــة فـــي القـــدرات  البیولـــوجي ومـــن المعـــروف أن نمـــو الـــدماغ أثنـــاء الطفولـــة

ویرجـــــع فرویـــــد، كمـــــاهو معـــــروف، األمـــــراض النفســـــیة مـــــن مخـــــاوف . العقلیـــــة عنـــــد األطفـــــال

 وٕالـــى الخبـــرات النفســـیة القاســـیة التـــي, الطفولـــة المبكـــرة وٕاضــطرابات، وعقـــد نفســـیة إلـــى مرحلـــة

المرحلــة، فــإذا وجــد الطفــل خــالل هــذه المرحلــة فــي كنــف األســرة، فــإن  یعیشــها الطفــل فــي هــذه

مختلــف  علــى. دورًا حاســمًا فــي تحدیــد شخصــیة الطفــل، وتحدیــد مســتوى نمائــه وتكاملــه لألســرة

  .المستویات االنفعالیة والمعرفیة والجسدیة واالجتماعیة

یكـــون فـــي غضـــون الســـنوات الـــثالث  أن الطفـــل  Zazoحیـــث یالحـــظ زازو فـــي هـــذا الســـیاق

  :األولى من عمره قد حقق ما یلي

 ؛یكون قد أنجز الجانب األساسي من تراثه الو راث 

 ؛اكتسب الوقوف على قدمیه 

 ة؛اكتسب اللغ 

 وهــذا كلــه یعنــي أن الراشــد لــیس هــو الــذي یمــنح .تكونــت لدیــه خصــائص انفعالیــة متنوعــة

  1."هذا المعنى بل الطفل هو الذي یمنح الراشد ؛الطفل معنى

ونجّد أّن األسرة هي التي تقوم برسم نظرة الطفل لثقافته، فهو ینظُر للمیراث الثقافي لمجتمعه 

من وجهة نظر أسرته، هذه األخیرة التي تنقل له المیراث بطریقتها الخاصة؛ بل إّنها تطبُع له 

االختیار هذه كما یقول  الثقافة عند نقلها إلیه بصورتها الخاصة والتي تریدها، ونتیجة لعملیة

تتكون معاني الطفل وقّیمه، فكّل ثقافة ولد فیها الطفل "التي تقوم بها األسرة  "زیدان مصطفى"
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لها معاییرها، وآدابها الشعبیة وأنواع ثوابها وعقابها، غیر أّن هذا كّلُه یتأثر بطریقة معالجة 

هنا یكون نّمو شخصیة الطفل، األسرة لها، وباألسلوب الذي تنقله به إلى أطفالها، ومن 

سلسلة من أنواع االختیار، وتكّون القیم التي یتشربها متأثرة بنظرة األسرة إلیها وبتعبیرها 

  1.عنها

ولما كانت األسرة هي أول مؤسسة اجتماعیة، تتمُّ فیها عملیة التنشئة االجتماعیة، فإّن نجاح 

ألمور ما تنجُح فیه األسرة، وهناك ما هذه األخیرة یرجُع إلیها بقدر كبیر؛ لكن هناك من ا

تفشُل في تحقیقه في إطار مهمتها التنشیئیة، وهذا لظروف عدة ال یسمُح المجال لذكرها 

كثیًرا من حاالت االنحراف المبكرة إلى فشل األسرة " محي الدین مختار"اآلن، ویرجُع الدكتور 

  2.أو عدم توفیقها في أداء وظیفتها التربویة األساسیة

ن فالسنوات األولى تعدُّ حاسمة في حیاة الفرد، وهي الدعامة األساسیة التي تقوم علیها بعد إذ

  .ذلك مختلف مظاهر حیاته النفسیة، الثقافیة واالجتماعیة خاصةً 

ومّما سبق إًذا یتضح لنا جلًیا الدور األساسي واألول الذي تلعبُه مؤسسة األسرة في تنشئة 

  .مة لثقافة مجتمعه والتي یتوقف علیها مصیر الفرد فیهالطفل وٕاعطاءه المالمح العا
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  المجتمع: المطلب الثاني

التنشئة االجتماعیة والفرد والجماعة، ثالثة أركان أساسیة لتحقیق اندماج الفرد 

حیث یتحول هدف التنشئة االجتماعیة من إشباع حاجات المرء . في الحیاة) اإلنسان/الطفل(

. لى، إلى إحداث توازن بینه وبین محیطه وبیئته ومجتمعه ككلومطالِبه، في مرحلة أو 

وعملیة التنشئة هذه لیست بالیسیرة، وٕانما هي ُمعقدة متشابكُة العوامِل، فهي تتعدى كوَنها 

مجرد ناقٍل للثقافة، إلى عملیٍة یصبح المرُء من خاللها إنسانًا، عملیة لها أهداف وشروط 

  …1م بها حقول معرفیة عدةوتتحكم فیها عوامل مختلفة، وتهت

  المدرسة: المطلب الثالث

القراءة هي أساس التعلم كما هو شائع، فال یجوز لنا أن نفهم أّن عملیة التعلیم تنحصُر في 

مجرد ساعات یقضیها الطفُل في حجرته، مقیًدا بالمناهج التربویة القانونیة، إذ أّن الغرض 

القراءة المثمرة، وتنمیة میوله من خالل خلق عالقته األساس للتعلیم هو توجیه الطفل إلى 

بینهما، كأْن یتفق المدرس مع التالمیذ على موضوع للبحث یتعلق بمادة دراسیة كالتاریخ، 

  2.العلوم وتوجیههم إلى استخدام المكتبة

تفقد بدأت األسرة ، یتعین على الفرد اكتسابها يونظرًا لتعقد عناصر الثقافة واتساع دائرتها الت

الظروف االجتماعیة  غطبالتدریج كثیرًا من وظائفها االجتماعیة نظرًا النشغال اآلباء تحت ض

في نقل التراث الى صبح من وظائف المدرسةه،أواالقتصادیة، وما كانت األسرة تقوم ب

  .نظمةوأمن قیم  هضوء ما اختارت يومعاونة األبناء على مواجهة ظروف الحیاة ف ،جیالاأل

  : درسة دورًا بارزًا في عملیة التنشئة االجتماعیة، ویتضح ذلك في اآلتيلعب الموت

المدرسة على عاتقها حالیًا في المجتمع الحدیث مهمة تهیئة الصغار تهیئة اجتماعیة   خذ أت

درسة ان تنقل الى مفقد بلغت الحال بالمجتمع الحدیث ان یتوقع من ال، من خالل نقل الثقافة
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ن تنقل الى الطفل أفقد بلغ الحال بالمجتمع الحدیث ان یتوقع من المدرسة ، الطفل الثقافة

بل على مجموعة اكبر ؛ فقط على قدر كبیر من المعارف المتراكمة يال تنطو ، ثقافة معقدة

تشمل على األسس األیدیولوجیة لتراث المجتمع  يالت من القیم والمعاییر النظریة المتشابكة

  .الثقافي

ة دورًا اكبر في مساعدة األطفال على تعلم ضبط انفعاالتهم و التعامل مع كما تلعب المدرس

كما تتضمن التهیئة االجتماعیة معرفة الطفل للطریقة ، وكذلك تولى القیام بها، مراكز السلطة

المشكالت كجزء  لتحل بها المشكالت من كافة األنواع واكتساب الوسائل الفنیة لح يالت

  1 .متمم للعملیة التربویة

فالمدرسة بصفتها احدى مؤسسات المجتمع الخدمیة الرئیسیة والمؤهلة، یمكُن أن تضطلع  

بدورها في خدمة المجتمع وتنمیة ورفدِه في مجاالت كثیرة، ونورُد هنا بعض مجاالت العملیة 

  :والمقترحات

  السعّي بكّل الوسائل لتقدیم تعلیم فعال وظیفي لجمیع طلبتها، بحیث یغدون قادرین

خالل فترة تلمذتهم، وبعد تخرجهم على خدمة مجتمعهم واالرتقاء بمستواه االجتماعي 

  .واالقتصادي والفكري

  الحرص على تزوید الطلبة وأفراد المجتمع لالندماج مًعا في نشاطات متنوعة یتم

التخطیط لها، وتحدید أهدافها بصورة مشتركة، ویمكُن أن تكون المدرسة مسرًحا 

شاطات، من خالل مرافقتها المختلفة، كما یمكُن أن تكون بعض لممارسة هذه الن

مؤسسات المجتمع بدورها المكان المناسب الستقبال هذه النشاطات ورعایتها بالطرق 

 2.المختلفة
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  وكذلك تولى  ،السلطةالتعامل مع مراكز و مساعدة األطفال على تعلم ضبط انفعاالتهم

بها  تحل يیة معرفة الطفل للطریقة التجتماعكما تتضمن التهیئة اال ،القیام بها

المشكالت كجزء متمم  لالمشكالت من كافة األنواع واكتساب الوسائل الفنیة لح

  .1للعملیة التربویة

على عاتقها حالیًا  في المجتمع الحدیث مهمة تهیئة الصغار    خذأالمدرسة ت ومنه نستنتج أنّ 

ن یتوقع من أفقد بلغت الحال بالمجتمع الحدیث ، ئة اجتماعیة من خالل نقل الثقافةتهی

بل ؛ فقط على قدر كبیر من المعارف المتراكمة يال تنطو ،درسة ان تنقل الى الطفل الثقافةمال

تشمل على األسس  يالت لمعاییر النظریة المتشابكةاكبر من القیم و أعلى مجموعة 

   .األیدیولوجیة لتراث المجتمع الثقافي

 المكتبة: المطلب الرابع

 -االهتماُم باألطفال والشَّباب، وما ُیقدَّم لهم ِمن ِرعایٍة وِخْدماٍت َبنَّاءٍة، وأنشطٍة هاِدفٍة إّن 

یختلف ِمن دولٍة ألخرى باختالف َتقدُِّمها، وُنموِّها، وارتفاِع ِنسبِة التَّعلیم والوعِي فیها، وال شكَّ 

یًَّة ُقصوى هي ُدوٌل أدركْت بُبعِد نظِرها، وثاِقب أنَّ الدُّول التي ُتوِلي بناَء األطفال والشَّ  باب أهمِّ

أهمِّیََّة َدوِرهم في مستقبِل اُألمَّة، وِبناِء الوطن،  -بصیرِتها، وعن َوعٍي قوي، وَقناعة راسخٍة 

وَرْفع شأِنه، وٕاعالِء مكاِنه بیَن الشُّعوب؛ ُموقنًة أنَّ رجاَل الحاضر هم أطفاُل الماضي، وأنَّ 

بمستقبٍل  - بعد اهللا - الیوِم ُهم شباُب الَغِد، ورجاُل المستقبل، وُهُم األمُل والرَّجاءُ  أطفالَ 

بل ومؤثًِّرا؛ إمَّا في  ؛، إنَّهم َیلعبون َدوًرا قوی�ازاهٍر، َتنَعُم فیه اُألمَُّة باألمن والخیر والرَّخاء، نعمْ 

  .تقدُّم اُألمَّة وُرِقیِّها وسعادِتها، أو في انحطاِطها وشقاِئها

عظیمًة في تأثیرها ونتائِجها، فكما أنَّهم هدٌف  هنا جاءِت المسؤولیَُّة كبیرًة في حجمها،ومن 

كما  ؛یة لألطفالفي التنشئة االجتماع ألولیاِء اُألموِر في الُبیوت ومؤسَّساِت التَّعلیم والمجتمع

  .أّن للمكتبة دور كذلك في هذه التنشئة 
                                                           

  ]: متاح على الخط[ -.مؤسسات التنشئة االجتماعیة -1

https://sites.google.com/site/rwanreemajomanh/rrmm. -  الساعة  2018/02/02اطلع علیه یوم

12.30.  
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المكتبة مشتقة من الفعل َكَتَب، والكتابة هي االختراع الهائل في تاریخ البشریة، فهي األداة ف

  .التي ابتكرها اإلنسان لتدوین أفكاره

هي عبارة عن مجموعة من الكتب، وهذا التعریف غیر  :التعریف القاموسيوالمكتبة وفق 

كاف ألنه ال یبّرر الوظیفة األساسیة للمكتبات، وهي تحقیق االستفادة القصوى بمصادر 

  .قیق االستفادة ال بد من التنظیمالمعلومات ولتح

  

  :المعنى االصطالحي للمكتبةأّما 

هي مجموعة من الكتب وغیرها من المواد، خضعت لسلسلة من العملیات الفنّیة بغرض 

  1.استفادة ممكنة تنظیمها، وذلك لتحقیق أقصى

عناصر الثقافة أثناء نموه االجتماعي، أي منذ نعومة أظافره من في المكتبة ویتعلم الفرد 

وتؤثر الثقافة في تشكیل شخصیة الصغیر، ولذلك . خالل تفاعله في المواقف االجتماعیة

فهي تحدد سلوك الطفل االجتماعي وحتى الكبیر عن طریق عملیة التطبیع االجتماعي أو 

فهي تبلور األطفال وتشكلهم خالل مراحلهم المبكرة عن طریق نظم . التنشئة االجتماعیة

المتعلقة برضاعة األطفال وفطامهم  :مثلأعراف أولیة أو PrimaryInstitutionsأولیة

Secondary Institutions.2ونظم ثانویة ... وتعلیمهم ضبط عملیات اإلخراج
  

أهم المؤسسات التثقیفیة في المجتمع الكبیر، وبما أّن خدماتها من المكتبة أّن ومنه نستنتج 

موجهة إلى المجتمع بكّل فئاته، وجَب علیها تخصیص فضاء لألطفال داخل أقسامها، 

وتوفیر جمیع المرافق الالزمة لذلك، والسعّي إلى توفیر المجموعات المناسبة لمیولهم وقدراتهم 

بیت عن توفیرها، كما تعمُل على تنظیم أنشطة قرائیة وتوفیر الراحة والمتعة التي یعجٌز ال

لتنمیة المواهب والمیول، وتكوین خبرة لدى األطفال في استعمال المكتبة ووسائل البحث 
                                                           

 .ص - .م1996عالم الكتب، : القاهرة -. دراسات في علوم المكتبات والتوثیق والببلیوغرافیا -.عبد الوهاب، أبو النور -1

63.  
اطلع  -.page-shamela.ws/browse.php/book/8354-8 -.المكتبة الشاملة - وكاالت التنشئة االجتماعیة -2

  1.00الساعة  2018/01/02علیه یوم 
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والمصادر، والتي منها التنشیط، كتخصیص ساعة القصة والحدیث عن الكتب، الندوات 

  1.والمحاضرات

والموجهة خاصًة لألطفال أّنها لیست مجرد مكمل وهنا ندرُك أّن الوظیفة التربویة للمكتبة 

للدراسة؛ بل هي أساس جوهري من كیانها السلیم الّذي یحقق أهدافها، خصوًصا إذا ما كانت 

مجهزة بتقنیات متطورة تسعى لتحصین وتنویر الطفل، وتكون رافًدا یعینهم على اكتساب 

  .المعلومات والخبرات وتعزیز ثقتهم بأنفسهم

ن أهم الوسائل التي تساعد على تزوید الطفل بالمعلومات والمهارات، واالستخدام كما تعتبر م

الجیّد والفعال لكّل األنواع األخرى من المكتبات یتوقُف على أول مكتبة یقابها الفرد في حیاته 

  . أّال وهي مكتبة الطفل

وخدمة البرامج التعلیمیة، وال ننسى في هذا المقام دور المكتبات المدرسیة في العملیة التربویة 

الموجودة منتقاة لخدمة تلك األهداف بتوجیه التالمیذ وتعریفهم  لذا وجَب أن تكون الكتب

بالكتب على اختالف أنواعها وغرس عادة القراءة في نفوسهم وتنمیة میولهم نحوها وتشویقهم 

  2.إلى المكتبة

  

  

  

  

  

                                                           
. ص ص -.1999كلیة التربیة، : الكویت -."مجلة الطفل ولغة الریاضیات"مقروئیة كتب الریاضیات  -.عبیر، ولیم -1

76- 79.  
اطلع  -.https://sites.google.com/site/lib2kids/importan: ]متاح على الخط[ -.أھمیة مكتبات األطفال -2

  23.00الساعة  2018/01/25علیھ یوم 
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  :خالصة

شئة االجتماعیة هو تحویل الطفل إلى عضو الهدف األساسي األول للتن ومنه نستنتج أنّ 

ه وفقا للقیم والمعاییر والتوجهات السائدة تقادر على القیام بأدواره االجتماعیة، وتهیئ فاعل 

  .والمعتقدات المشتركة

في ) اإلنسان/الطفل(، ثالثة أركان أساسیة لتحقیق اندماج الفرد للفردفالتنشئة االجتماعیة 

حیث یتحول هدف التنشئة االجتماعیة من إشباع حاجات المرء ومطالِبه، في مرحلة  ،الحیاة

عملیة هذه لیست هذه الو  ،أولى، إلى إحداث توازن بینه وبین محیطه وبیئته ومجتمعه ككل

تتعدى كوَنها مجرد ناقٍل للثقافة، إلى عملیٍة  ما هي ُمعقدة متشابكُة العوامِل، فهيّ وٕانّ  ؛بالیسیرة

مرُء من خاللها إنسانًا، عملیة لها أهداف وشروط وتتحكم فیها عوامل مختلفة، وتهتم یصبح ال

 … بها حقول معرفیة عدة
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 -موالي بلحمييس
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  تقدیم المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة لوالیة مستغانم:المبحث األول

  بطاقة فنیة للمكتبة: المطلب األول

زارة الثقافة بموجب المرسوم الرئاسي و بقرار  م2011هي مؤسسة ثقافیة تعلیمیة، أنشأت سنة 

  .2011أوت سنة  18هـ الموافق ل  1432رمضان عام  18المؤرخ في  293 -11التنفیذي 

بغض النظر عن العمر  المجتمعحة وتقییم خدماتها لكافة شرائح و تمتاز المكتبة بفضاءاتها المفت

أو الجنس أو العرق، من بین أولى المكتبات التي تقوم بتنظیم نشاطات فنیة ودینیة وثقافیة 

اسب مع المناسبات الدینیة واألعیاد والتي تأكد في مجملها على أهمیة الكتاب وعلمیة تتن

منخرط، یرتاد  7650وضرورته في حیاة الفرد والمجتمع، یقدر عدد المنخرطین في المكتبة 

قارئ یومیا، تحتوي المكتبة على رصید  150إلى  80إلیها القراء من أماكن مختلفة یصل بین 

  .نسخة 37122عنوان ما یقابله  12521ذي یقدر ات مختلفة، واللغضخم ب

یتمثل القانون الداخلي للمكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة لوالیة مستغانم في مجموعة من و 

جراءات التي تفرض على المتواجد في المكتبة احترامها وأي مخالفة لذلك یعرض صاحبها اإل

  :للعقوبة وهي كالتالي

  ألعوان األمن عند دخول المكتبة القارئتقدیم بطاقة.  

  یجب وضع المحافظ على الرفوف المخصصة لها عند دخول القاعة لتجنب ظاهرة

  .السرقة

  عند اإلعارة الخارجیة مع بطاقة التعریف الوطني القارئتقدیم بطاقة.  

 عدد الكتب المسموح بإعارتها كتابین لمدة اسبوع كامل.  

 ساعة 48لحة المكتبة في مدة ال تتعدى في حالة ضیاع البطاقة یجب إبالغ مص.  

  بطاقة المكتبة شخصیة في حال استعمالها من طرف شخص آخر تنزع البطاقة بصفة

  .نهائیة

 ممنوع الكالم بصوت مرتفع، استعمال الهاتف، األكل والشرب والتدخین.  
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  صلي، أو عنوان مقارب ضیاعه أو تفریقه بنفس العنوان األتعویض الكتاب في حال

  .ان األصليللعنو 

  16:30إلى غایة الساعة  8كل ایام األسبوع، ابتداء من الساعة  أبوابهاتفتح المكتبة.  

مسكن،  400تقع المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة موالي بلحمیسي لوالیة مستغانم في حّي و 

  .دار الثقافة، المسرح والمركز الثقافي اإلسالمي - تتوسط كّل من مدیریتّي الثقافة

موقًعا استراتیجیا هاًما، كوّنها تتوسط المرافق العامة الضروریة والتي تّم ذكرها سابًقا،  تلتح

  .2م886.90تتمیز بإطاللة جذابة وجمیلة على البحر األبیض المتوسط، تقدر مساحة المكتبة 

  :طوابق )04(وهي مكونة من أربعة 

  یضم :الطابق التحتي األرضي-1

 مخصصة للنشاطات الفكریة والفنیة الخاصة هذه القاعة : قاعة المحاضرات

والمحاضرات لكّل فئات المجتمع، مثًال خیر جلیس، نادي النساء مستغانم واألبناء، 

  .مقعد 120باإلضافة إلى عرضها أفالم وثائقیة، ویقدر استیعاب القاعة 

 مخصصة لعرض الكتب واألعمال الفنیة التشكیلیة واللوحات الزیتیة : قاعة العرض

  .ة بكّل فئةالخاص

 ویتم فیه إنشاء بطاقات القراء وتسجیلهم في سجل المنخرطین : مكتب المستعملین

  .وتعریفهم بالنظام الداخلي الّذي تقوم علیه المكتبة

  یضم: الطابق األرضي -2

 سنة، وتقدم لهم ورشات فنیة بهدف  11مخصص للذین تقل أعمارهم عن : فضاء الطفل

 .مقعد 70واإلبداعیة لهم، یقدر استیعاب القاعة تنمیة القدرات الفكریة 

 یحتوي رصید وثائقي متنوع، یشمل شتى فئات العلوم بلغات : فضاء اإلعارة الخارجیة

  .طالع على الكتاب واستعارته من المكتبةبحیث یسمح باالمتعددة، یخص الكبار فقط 
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 خروجه لالستفادة  یتم فیها تسجیل الكتاب وجرده إلمكانیة: فضاء المعالجة الوثائقیة

منها بعد عملیة الفهرسة والترمیز والتصنیف التي تمر على الكتاب، لیأخذ كل كتاب رقم 

  .خاص به

  یحتوي على رصید معتبر خاص بنمط البرایل : قاعة ذوي االحتیاجات الخاصة

BRALLE مقعد 18، باإلضافة إلى فضاء النت، قدرة استیعاب القاعة.  

 بالبحث العلمي وهو مخصص للكبار فقط، أما األطفال ال خاص : فضاء األنترنیت

  .مقعد 36یسمح لهم إال بترخیص أبوي تصل قدرة االستیعاب حوالي 

  :الطابق األول-3

 تضم النسخة األولى من كل عنوان بالمكتبة مخصصة القاعة : قاعة المطالعة الداخلیة

  .ن استعارتهللكبار فقط، فقد یسمح باإلطالع على الكتاب داخل القاعة دو 

  .27قدرة استیعاب القاعة 

 یضم رصیدها من ادب الشباب وكذلك الكتب والحولیات، یسمح للشباب : قاعة الشباب

بالتحضیر لالمتحانات والمطالعة تصل قدرة  17 -13أعمارهم من  تجاوزواالذین 

  .مقعد 70استیعاب القاعة 

  :ق الثانيبالطا-4

 ئات العمریة، تهتم بإتاحة الرصید المتعلق موجهة لكل الف :قاعة الخدمة المرجعیة

 48بالكتب المرجعیة كالقوامیس والموسوعات والمعاجم، تصل قدرة استیعاب القاعة 

  .مقعد

 وتتولى مهمة التسییر والتنظیم والتنسیق بین مصالح المكتبة، وتوجیه  :مكتب المدیرة

وكلة لكل موظف، لتحقیق الموظفین وتحدید سیاسة تقود علیها المكتبة وتحدید المهام الم

  .األهداف التي ترمي إلیها المكتبة

 یتولى مهمة تسجیل جمیع المراسالت الصادرة والواردة في السجالت : مكتبة األمانة

  .، واستقبال وتنظیم زیارات ضیوف المدیرة وبث أعمالهم)السجل الصادر والوارد(
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 والسهر على ) البرید الصادر والوارد(یتولى مهمة تحریر الرسائل اإلداریة : مكتبة األمانة

  .تنفیذ المهام الموكلة له من طرف المدیرة

 یتواجد بها جناح خاص بالكتب والدوریات خدمة بقدرة  :قاعة األساتذة والباحثین

  .مقعد 18استیعاب 

 ویتم فیها عقد اإلجتماعات مع الموظفین في المكتبة والمدیرة لغرض : قاعة االجتماعات

  .محددةوأهداف 

  الرصید الوثائقي للمكتبة: المطلب الثاني

  النسخ  العنوان  الرصید

  14976  5993  الرصید الوثائقي باللغة العربیة

الرصید الوثائق باللغة الفرنسیة 

  واالنجلیزیة

3344  8039  

  10512  1177  الرصید الوثائقي للحولیات

  3595  2007  الرصید الوثائقي لألطفال

  37122  12521  المجموع

  لعة العمومیة لوالیة مستغانماالرصید اإلجمالي للمكتبة الرئیسیة للمط ):01(الجدول رقم 

  

  أهم خدمات المكتبة: لمطلب الثالثا

تسعى المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة إلى تقدیم خدمات متنوعة إلى مستفیدیها، وتتمثل هذه 

  :الخدمات في

وتتمثل في اإلجابة على االستفسارات واألسئلة الواردة  :خدمة القراء والرد على استفساراتهم-1

من المستفیدین بخصوص المعلومات واألسئلة التي یبحثون عن إجابة لها، وتعریفهم بأهم 

  .الخدمات التي تقدمها المكتبة والرصید المعرفي التي توفره
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وهي معیار جید  تعد اإلعارة واحدة من أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة،: خدمة اإلعارة-2

لقیاس مدى فعالیة مكتبتها في تقدیم خدماتها للمستفیدین وتحقیق مبتغاها، وتقدم المكتبة 

  .فضاءین لإلعارة

  :اإلعارة الداخلیة-أ

ویسمح هنا اإلطالع على الكتاب دون إعارته وفق نظام الرفوف المتاحة، وقد یتم اإلطالع على 

  .تواجده في اإلعارة الخارجیةالرصید الوثائقي في بعض األحیان یتعذر 

  :اإلعارة الخارجیة - ب

ویسمح هنا اإلطالع على الكتاب واستعارته خارج المكتبة لمدة أسبوع كامل یقدر عدد الكتب 

  .02المستعارة 

  :الخدمة المرجعیة-3

وهي مساعدة للمستفید لإلطالع على المعلومات وتقدیم اإلجابة التي یحتاجها حول مشكلة أو 

البحث، وكذلك تعریفهم على المراجع األساسیة في موضوعه، وكیفیة استخدام  سؤال یخض

المكتبة، سواء بغرض الدراسة أو البحث، وهذه الخدمة  كتقنیاتالمراجع، وذلك في استخدام 

موجهة لجمیع الفئات ومهتمة بإتاحة الرصید المتعلق بالكتب المرجعیة من قوامیس ومعاجم 

  .وموسوعات

وتتمثل في تقدیم ورشات ثقافیة وأخرى فنیة یستفید منها األطفال، وذلك في  :خدمة األطفال-4

ورشة قراءة قصة، ورشة رسم تلوین، ورشة : أیام العطل الدراسیة، ومن بین هذه الورشات نذكر

  .المطالعة باللغة الفرنسیة، وكل هذا بغرض الترفیه والتثقیف لصناعة جیل المستقبل

  :خاصةخدمة ذوي االحتیاجات ال-5

 لتعتبر أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة، وتمثل في توفیر رصید وثائقي معتبر بخط البرای

  .من أجل تعزیز دمجهم في المجتمع وتوفیر قسم خاص بهم، وذلك
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  )المقابلة تحلیل(إجراءات الدراسة المیدانیة: المبحث الثاني

  بیانات عامة: األول طلبلما

 :الجنس .1

  )%(النسبة المئویة   التكرار  االحتمال

  %13.33  02  ذكر

  %86.67  13  أنثى

 %100  15  المجموع

  توزیع أفراد العینة حسب الجنس ):02(الجدول رقم 

  :التحلیل

أّما فیم یخُص نسبة  %86.67یتضُح لنا أّن نسبة اإلناث تعادُل ) 02(من خالل الجدول رقم 

أّن هناك فرق كبیر بین الفئتین، وبالتالي نالحظ أّن ، حیث تّبین %13.33الذكور تعادل 

  .بكثرة نسبًة مع الذكور) ُیقبلون(اإلناث یترددون على المكتبة 

 :السنّ  .2

  النسبة المئویة  التكرار  السن

  %20  03  سنوات 9

  %40  06  سنوات 10

  %33.33  05  سنة 11

  %6.67  01  سنة 12

 %100  15  المجموع

  أفراد العینة حسب السنّ توزیع ): 03(الجدول رقم 
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  :التحلیل

سنوات،  9من المستفیدین یتراوُح سنهم  %20یتّبیُن لنا أّن نسبة ) 03(من خالل الجدول رقم 

سنة،  12أعمارهم  %6.67سنة و 11أعمارهم  %33.33سنوات، و 10أعمارهم  %40و

ن وهذا یعني أّن هناك تباین في أعمار المستفیدین، كما نالحُظ أّن أكثر األشخاص المترددی

  .سنة 11سنوات و 10علیها أصحاب 

 :المستوى الدراسي .3

  %النسبة المئویة   التكرار  المستوى

  %20  03  السنة الرابعة ابتدائي

  %80  12  السنة الخامسة ابتدائي

 %100  15  المجموع

  توزیع أفراد العینة حسب المستوى الدراسي ):04(الجدول رقم 

  :التحلیل

والّذي یمثل أفراد العینة حسب المستوى الدراسي نالحُظ أّن نسبة ) 04(من خالل الجدول رقم 

السنة الرابعة، ویمكن تمییزها بنسبة  %20مستواهم الدراسي السنة الخامسة ویلیه نسبة  80%

  . التحضیر لالمتحانات

  عادات إستخدام الكتاب: الثاني لمطلبا

وذلك بسبب " أن المكان المفضل للقراءة هو المكتبة"كانت أغلب اإلجابات على السؤال األول 

 "أن المكان المفضل لدیه هو المكتبة" 04المبحوث رقم حیث قال توفرها على مختلف الكتب،

حتیاجاتهم وتساعده على تنمیة من المواد القرائیة حسب میولهم واألنها تزود الطفل برصید دائم 

دام مصادرها وموادها دراته الشخصیة وفهمه االجتماعي وتعویده  االرتیاد على المكتبة واستخق

 عة ثمكما تهیئ الطفل للقراءة عن طریق تعرفه لعالم الكتب وتوفرها على الجو المالئم للمطال
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العون في المنزل وذلك تضح من خالل ذلك أنهم ال یطالمفضل للقراءة هو المدرسة، حیث ا

  .هتمام مجتمعاتنا بالقراءة مما أدى إلى تدني مستوى المقروئیة في الجزائر نتیجة عدم ا

" الفضاء المخصص في المكتبة العامة موالي بلحمیسي"وفیما یخص السؤال الثاني الذي یتناول 

هناك إهتمام كبیر بفئة كانت إجاباتهم بأن هناك فضاء مخصص للقراءة وهذا یوحي أنه 

عتبارهم أساس المجتمع وتقدمه في مضمار الحضارة وزاد إهتمامه بأطفاله وزادت األطفال با

التي یقدمها لهم وغرس ثقافة القراءة لدى الطفل وتشجیع المقروئیة والتحضیر أوجه الرعایة 

  .لمشاریعهم واإلمتحانات 

وث یفضل حیث كل مبح" نوع الوثائق المقروءة"وكانت إجاباتهم على السؤال الثالث الذي یتناول 

جذابة یفضل قراءة الكتب باللغة العربیة وهي  02، المبحوث رقمنوع من الوثائق لقراءتها

والبعض اآلخر فضل قراءة الكتب العلمیة ومن هنا تبین لنا أن المیوالت القرائیة تختلف من فرد 

مبحوث یفضل نوع معین لقرائته حیث توجد فروق فردیة في السن والمیوالت   لآلخر وك

والقدرات تمیز كل طفل عن اآلخر وٕاكسابه مهارات وخبرات في التعامل مع الوثائق والمواد 

  .بوعة وتنمي لدیهم اإلستعداد لتعلم القراءةالمط

"  المواضیع التي یقبل األطفال على قراءتها وٕاذا هي موجودة"ا السؤال الرابع الذي یتناول مّ أ

حوثین حیث یقبل بعضهم على قراءة ل تمیع البیانات المتعلقة بالمبتنوعت اإلجابات من خال

إثر  15حضیر لإلمتحانات فالمبحوث رقم المواضیع المتعلقة بالمقرر الدراسي من أجل الت

تحضیره لإلمتحانات وجدناه یطلع على المواضیع الخاصة بالمنهج الدراسي بینما هناك من یقبل 

على قراءة مواضیع حول الطبیعة مما یدل على حب الطفل لمعرفة أسرار الطبیعة والبعض 

هذه المرحلة اإلستطالع  اآلخر یقبل على مواضیع آخر اإلكتشافات حیث یتبین لنا أنه في

 .واإلبداع وتنمیة القدرات وحبهم المغامرة 
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اللغة المستعملة "حورت إجابات معظم المبحوثین حول السؤال الخامس والذي تناول ولقد تم

حیث أن أغلبیة المبحوثین یفضلون القراءة باللغة العربیة فالمبحوث " لقراءة المواد المقروءة

ن الكریم واللغة القراءة باللغة العربیة وذلك  لسهولتها وتعتبر لغة القرآذكر بأنه یفضل  12رقم

جنبیة فمن تعلم لغة قوم ، في حین وجدنا مبحوثین یفضلون القراءة باللغة األالتي یدرسون بها

شخص أسبابه المتعددة  ولكلّ   ،، خاصة فئة البنات یفضلون القراءة باللغة األجنبیةأمن شرهم

ستفادة مختلفة عن اآلخرین والتعرف على أشخاص جدد والسفر في ویحقق التعلم لغة أخرى 

أنحاء العالم دون عوائق،إضافة إلى قراءة مختلف الوثائق بشتى اللغات وهذا یعتبر مزیة 

  .إضافیة 

تدل على حبهم " حب القراءة " وكانت إجابات كل المبحوثین حول السؤال السادس الذي یتناول

ذكر أنه یحب القراءة وذلك بدافع حب اإلكتشاف من خالل قراءة  09م حوث رقبللقراءة فالم

،حیث یكون عقله في هذه یشاء القصص والروایات فالطفل صفحة بیضاء یكتب فیها القدر ما

تحفیز وتحریك رغبة التعلم ب المرحلة أكثر قابلیة إلكتساب المعلومات وٕاستعابها والیكون ذلك إالّ 

ع فیه،لهذا یفضل األطفال قراءة القصص ذات الحبكة البسیطة التي ،والطفل إذا أحب شیئا أبد

، وهذا ما یحببهم في القراءة وهذا مؤشر حاولة القدرة على التعبیر السلیمتحكي عن حیاتهم وم

  .لرفع مستوى المقروئیة في الجزائر

  انماط وعادات التردد على المكتبة العمومیة موالي بلحمیسي: الثالث لمطلبا

على أنهم " هل تتردد على المكتبة یومیا"نحصرت معظم إجابات المبحوثین حول السؤال األول ا

وذلك نتیجة لبعد " أتردد على المكتبة أحیانا"قال 15یترددون على المكتبة أحیانا فالمبحوث رقم 

المكتبة عن مكان إقامتهم ، إضافة إلى حضورهم من أجل إنجاز البحوث وفي فترات 

أما في سائر األیام فهم یقضون معظم أوقاتهم في في الدراسة ، في حین أن اإلمتحانات 

البعض اآلخر واألقلیة منهم فهم یترددون علیها یومیا نظرا للظروف المساعدة لهم بحكم قربهم 

من المكتبة فهم یستغلون أوقات الفراغ في الیوم ویقضونها في المكتبة للقراءة، وذلك نتیجة 
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ا یحفزهم على قضاء معظم أوقاتهم في علم التي یمتلكها هؤالء األطفال،ممّ للقابلیة وروح الت

  .المكتبة بعیدا عن ضوضاء الشوارع

كانت إجابات المبحوثین أنهم " التردد على المكتبة"ا فیما یخص السؤال الثاني والذي یتناول أمّ 

على المكتبة من  أتردد"قال  06یترددون علیها من أجل المطالعة و التثقیف، فالمبحوث رقم 

وهذا دلیل على إمتالكهم لروح التعلم والمبادرة وثقافة القراءة،إذ یعتبر " أجل المطالعة والتثقیف

ك والمعارف اإلیجابیة فاألطفال هم بذرة المجمع ار ائن اإلنساني  األفضل لتلقي  اإلدالطفل الك

علمین الذین مة خاصة بالنسبة للونواته األولى فإهتماماتهم ومیوالتهم القرائیة تمثل أهمیة كبیر 

القرائیة للطفل وتوجیهه وتلبیة  یتولون تعلیمه والمكتبیین الذین یعملون على توفیر الكتب والمواد

" في رأیك من تلبي إحتیاجاتك ورغباتك من الكتب أكثر" وبخصوص السؤال الثالث حتیاجاته ا

م  ورغباتهم في جمیع المواد إذ یقول فكانت إجابات المبحوثین على أن المكتبة تلبي إحتیاجاته

ا یدل على توفر ممّ "نعم تلبي إحتیاجاتي ورغباتي من الكتب في جمیع المواد" 01المبحوث رقم 

إنما یدل على روح المسؤولیة  ورصید متنوع ، وهذا إن دل على شيء جو مالئم  للقراءة

تطویر قدراته ومعارفه  والجهود المبذولة من المسؤولین وهذا مایساعد الطفل على تنمیة و 

  .ومكتسباته

فكانت " ، أثاثإضاءة، تهویة :هل أنت راض عن تجهیزات المكتبة" ا عن السؤال الرابعأمّ 

أنا راض عن تجهیزات " 02یقول المبحوث رقم  هم برضاهم عن تجهیزات المكتبة إذإجابت

و توفرها على كل ما یجلب وهذا یدل على جاهزیة المكتبة " وأجدها مالئمة للقراءة المكتبة

هذا یتطلب تقدیم  ا یحبب القراءة لدیهم وبالتا لي غرس هذه الثقافة لدیهم وكلّ ممّ  األطفال،

ومواكبة التطورات  ة خدمات فعالة وفوریة  من طرف المكتبة وبناءها حسب المواصفات الدولی

ما سهل لها ذلك مهمة جلب ما كانت المكتبة تتبع المعاییر المتفق علیها كلّ فكلّ  التكنولوجیة،

  .المستفیدین إلیها
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ماهي األنشطة الثقافیة التي تتاح بالمكتبة "وكانت إجابات المبحوثین حول السؤال الخامس  

المسرح،الشعر : عدة أنشطة  تثقیفیة منهاعلى أن المكتبة تتوفر على " العمومیة موالي بلحمیسي

إذ أن هذه األنشطة  تساعد " بأن المكتبة تتوفر على األنشطة التثقیفیة" 14حیث قال المبحوث رقم

الطفل في تطویر مهاراته الخاصة  والقراءة خارج المناهج الدراسیة  باإلعتماد  على نفسه بعیدا عن 

اإلكتشاف  مما یمكنه من تكوین عالمه الخاص به لتكوین ه و درسي إلى جّو التثیقیف والترفیالجو الم

  .ذاته المستقلة

   كانت إجابات المبحوثین حوله" هل لألسرة دور في توجیهك للمكتبة؟"أما السؤال السادس

فاألسرة هي نواة المجتمع  واألساس " نعم أسرتي توجهني للمكتبة"قال 12فالمبحوث رقم  ، بنعم

الذي ینمو فیه الطفل فهي تلعب دورا كبیرا في توجیه الطفل إلى المكتبة  ووجودها یساعد 

الطفل على النمو الطبیعي والسلیم مما یوفر له الظروف المساعدة على القراءة وجعلها عادة 

جه إلى هاته األماكن كالمكتبة وبتالي تكوین شخصیة مثقفة  تنفع المجتمع خاصة وذلك بالتو 

  .واألمة عامة

على أنها " كیف یعاملونك في المكتبة"نحصرت كل إجابات المبحوثین حول السؤال السابعا

یعملوننا معاملة جیدة " 03وظفین بالمكتبة حیث قال المبحوث رقممال جیدة من طرف كلّ معاملة

 وهذا یعتبر من العوامل األساسیة لجلب األطفال إلى التردد الدائم على "لأو ملّ  دون كلل

إذ البد لألطفال ان یتلقوا معاملة خاصة لصغر سنهم وهذا یندرج ضمن الخبرة  المكتبة  ،

والقدرة التي یمتلكهما المكتبي لتلبیة كل حاجیات المستفیدین عامة والوصول إلى األهداف التي 

 .تبةتسطرها المك

بنعم  " هل یقومون بتوجیهك في المكتبة؟"وأخیرا كانت إجابات المبحوثین حول السؤال الثامن

لتوجیهات ضمن وتندرج هذه ا" نعم یوجهونني إلى كل ما أریده" 05حسب قول المبحوث رقم

ر مهمة أساسیة من أجل جلب المستفیدین إلیها من أجل بناء مجتمع قارئ وظیفة المكتبي وتعتب

  . "والشرف فالعلم یبني بیوتا ال عماد لها والجهل یهدم بیوت العزّ "، ومثقف
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  نتائج المقابلة: لرابعاالمطلب 

تمكنا من الوصول إلى النتائج ) طفل(مبحوث  15من خالل تحلیلنا للمقابلة التي أجریت مع 

  : التالیة

 أّن اإلناث یترددون على المكتبة أكثر من الذكور؛  

  سنة؛ 12إلى  09المترددین على المكتبة من تختلف أعمار األطفال  

  عدد األطفال المقبلین على المكتبة  مستوى  سنة خامسة أكبر من السنة الرابعة وذلك

  ألسباب متعددة منها التحضیر لإلمتحانات؛

  أّن األطفال یفضلون القراءة في المكتبة لتوفرها على الجو المالئم للقراءة باإلضافة إلى

  ؛المتنوع الذي تحتویه الرصید الوثائقي

  أّن في المكتبة العامة موالي بلحمیسي یوجد فضاء مخصص لألطفال  مما یوحي إلى

  ؛إهتمامها الكبیر بهذه الفئة

  أّن كل طفل یفضل نوع معین من الوثائق لقراءتها؛  

  تختلف المواضیع التي یقبل األطفال على قراءتها منها ماهو متعلق بالمقرر الدراسي من

  إلخ.....ارجه بغیة التثقیف والترفیههو خ التحضیر لإلمتحانات ومنها ماأجل 

  یفضل معظم األطفال القراءة باللغة العربیة وذلك لسهولتها وهي اللغة التي اكتسبوها منذ

  نعومة أظافرهم فهي لغة القرآن الكریم؛

  فرها المكتبة إتضح لنا أن األطفال یحبون القراءة وهذا راجع إلى الظروف الجیدة التي تو

  العامة لهم إضافة إلى غرس عادة القراءة لدیهم وتحبیبها لهم؛

  تختلف الظروف التي یتردد فیها األطفال على المكتبة فمنهم من یتردد یومیا ومنها

  ؛أحیانا وهذا راجع إلى بعد اإلقامة أو قربها إلى المكتبة

 ؛حضیر لإلمتحاناتیتردد األطفال على المكتبة من أجل القراءة والترفیه والت  

  تلعب األسرة دورا كبیرا في توجیه األطفال إلى المكتبة فهي إحدى مؤسسات التنشئة

  ؛اإلجتماعیة لهم واإلنطالقة األولى لهم

 ؛تعتبر معاملة المكتبي من أحد األسباب المهمة التي تجلب األطفال للمكتبة  

  المكتبة   الجهود المبذولة من طرف المكتبي من أجل توجیه األطفال في 
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ة للمطالعة العمومیة والمتمثل ونظرا ألهمیة الدور الذي تلعبه المكتبة الرئیسی

على اإلطالع والقراءة وتنمیة إقبالهم وتوجیههم  األطفالحریك رغبة وحماس ت في

إلستخدام المواد القرائیة حتى تنشأ بینهم وبین المواد المقروءة صلة الصداقة وتنمیة 

  .أكید على هذه األهمیة الضروریةتإلى ال میولهم  القرائیة فقد سعینا من خالل دراستنا

والتي استنا لهذا الموضوع ها من خالل در وٕاستنادا إلى النتائج التي توصلنا إلی

من خاللها تعرفنا على مدى تردد األطفال على المكتبة العمومیة والفضل یعود أوال 

 إلى األسرة التي تعمل على توجیههم إلى المكتبة بغیة تنمیة میوالتهم القرائیة،إضافة

كتاب كما یلقى ال ،خبرة المكتبي، والمؤهالت التي یمتلكها للتعامل مع هذه الفئة إلى 

یعتبر أحد المقومات  إذ األطفال، بیرا في كافة فئات المجتمع وخاصةرواجا ك

یة،حیث یساهم كتاب الطفل في إبراز سمات كل مجتمع بكل ماتحمله من الحضار 

         .  طبیعة ما یؤهله أن یكون المحرك األساسي لواقع الحیاة 

التردد على المكتبة ویرغبون نرى أن األطفال یحبون  وٕاذا تمعنا في نتائج الدراسة 

إنما یدل على  ئفي إستعمالها من أجل تنمیة میولهم القرائیة ،وهذا إن دل على ش

في تنمیة مقروئیة الكتاب لدى  الدور الذي تلعبه المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة

     .الطفل
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 باللغة العربیة: أوالً 

  :المصادر

 :القرآن الكریم .1

 ]01اآلیة / سورة القیامة.[ 

 ]24اآلیة/ سراءسورة اإل.[ 

 ]31اآلیة/ لنورسورة ا.[ 

  :المراسیم والقرارات .2

  5م الموافق لـ 1434عام  جمادى الثانیة 24مؤرخ في  180- 13مرسوم تنفیذي رقم 

الجریدة  -.، یتضمن إنشاء مكتبات رئیسیة للمطالعة العمومیة2013مایو سنة 

 .34. ع -.الرسمیة

  :المراجع

 :الموسوعات والقوامیس .1

 مطبعـــة مصـــطفى : القـــاهرة. 02. ط-.القـــاموس المحـــیط -.أبـــادي، الفیـــروز  

 .م1952البابي،    

 دار : بیـروت -.12.مـج-.لسـان العـرب -.ابـن المنظـور، جمـال الـدین       

  ].ت. د[صادر،   

  :الكتب .2

 دار : عمان -.التنشئة االجتماعیة للطفل -.أبو مغلي سمیح؛ عبد الحافظ سالمة

 .م2013الیازوري للنشر والتوزیع، 

 دار أسامة للنشر والتوزیع، : عمان -.المدرسة والمجتمع -.بربخ، فرحان حسن

  .م2011

 الوصفي واالستداللي في العلوم النفسیة الموجه في اإلحصاء  - .بوعالق، محمد

  .م2009دار األمل للطباعة والنشر والتوزیع، : الجزائر -.والتربویة واالجتماعیة
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 م2009الوراق للنشر والتوزیع، .]: م. د. [طرق ومناهج البحث العلمي. توفیق البیاتي، عبد الجبار. 

 المدخل : النظریة والتطبیقأسس القراءة وفهم المقروء بین  -.حبیب اهللا، محمد

جمعیة عمال المطابع األردنیة، : األردن - .في تطویر مهارات الفهم والتفكیروالتعلم

  .م2009

 دار الكتب العلمیة للنشر : القاهرة -.إخراج كتب األطفال -.حسانین، محمد شفیق

  .م2003والتوزیع، 

 دار الثقافة للنشر : عمان -.طرق تعلیم األطفال القراءة والكتابة -.الحسن، هشام

  .م2005والتوزیع، 

 مكتبة : القاهرة -.مصادر المعلومات وتنمیة مقتنیات المكتبة -.حشمت، قاسم

  .م1985غریب، 

 مؤسسة حورس الدولیة، : االسكندریة -.كتب ومكتبات األطفال -.حالوة، محمد السید

  .م2000

 عمان -.النفسمدخل إلى مناهج البحث في التربیة وعلم  -.خلیل عباس، محمد :

 .م2014ة للنشر والتوزیع والطباعة، دار المسیر 

 م2005،  .]ن. د.]: [م. د[  -.خصائصها ومكوناتها: األسرة-.خواجة، عبد العزیز.  

 ،دار :القاهرة -.وتطبیقاته أسسه :االجتماعي النفس علم -.العابدین زین درویش 

  .م1999 العربي، الفكر

 دروس في علم النفس : للطفل والمراهق النّمو التربوي -.الدسوقي، كمال

  .م1979دار النهضة العربیة، : بیروت -.االرتقائي

 لبنان -.موسوعة علم النفس -.دورون روالن؛ بارو فرنسوار وشاهین فؤاد :

  .م1997منشورات عویدات، 

 مكتبة المجتمع العربي للنشر : عمان -.المدرسة والمجتمع - .رائده، خلیل سالم

 .م2010والتوزیع، 
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 8. ط -.دراسة في سیكولوجیة التكّیف : لصحة النفسیة ا -.الرفاعي، نعیم.- 

 .م1987 -.مكتبة إحیاء التراث: مكة

 دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر -.علم النفس االجتماعي -.زیدان، محمد

  .م1986

 برنامج تدریبي لعالج صعوبات القراءة: مدخل إلى الدسلیسكیا -.السعیدي، أحمد.- 

  .م 2009دار الیازوري، : عمان

 دار المعرفة الجامعیة، : األزاریطة -.األسرة والمجتمع -.السید، عبد العاطي وآخرون

  .م1998

 عمان -.مزیدة ومنقحة 3. ط -.أدب األطفال ومكتباتهم - .شرایحة، هیفاء خلیل : 

  .م1990، .]ن. د[

 المكتبات  دائرة المعارف العربیة في علوم -.شعبان، عبد العزیز خلیفة

 .م2009الدار المصریة اللبنانیة، : القاهرة -.والمعلومات

 دار المسیرة، : عمان -.سكیولوجیة القراءة وتطبیقاتها التربویة -.شعبان، ماهر

  .م2010

 دار الفكر : القاهرة -.تحلیل المحتوى في العلوم االنسانیة -.طعیمة، رشدي أحمد

  .م2004العربي، 

  ،المكتبة الشاملة ودورها في التنشئة السیاسیة  - .دنیا شفیقعبد الحمید عبد المنعم

  .م2010مؤسسة حورس الدولیة، : االسكندریة -.للطفل

 دار : القاهرة؛ الكویت -.المكتبة العامة في خدمة المجتمع -.عبد اهللا العلي، أحمد

  .م2006الكتاب الحدیث، 

 الدار : القاهرة -.العامةلمكتبات ا -.عبد الهادي محمد فتحي، جمعة نبیلة خلیفة

  .م2001المصریة اللبنانیة، 
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 الدار المصریة : القاهرة -.2. ط -.المكتبة والطفل -.عبد الهادي، محمد فتحي

  .م2003اللبنانیة، 

 دراسات في علوم المكتبات والتوثیق والببلیوغرافیا -.عبد الوهاب، أبو النور .- 

  .م1996عالم الكتب، : القاهرة

 الكویت -."مجلة الطفل ولغة الریاضیات"مقروئیة كتب الریاضیات  -.عبیر، ولیم :

  .م1999كلیة التربیة، 

 دار المعرفة الجامعیة،  .]: م. د[ -.األسرة الحدیثة -.عفاف محمد، عبد المنعم

  .م2003

 الجوانب النظریة والتطبیقیة: مكتبات األطفال -.علیان، ربحي مصطفى = 

Children’s Libraries.- م2009دار جریر للنشر والتوزیع،  :األردن.  

 دار المعرفة الجامعیة،  .]: م. د[ -.قاموس علم االجتماع -.غیث، محمد عاطف

  .م1996

 دراسة تطبیقیة : المكتبات العامة في تنمیة ثقافة الطفل -.القبالن القبالن، نجاح

بة مكت: الریاض -.على مكتبة الطفل التابعة لمكتبة عبد العزیز العامة بالریاض

  .م2011عبد العزیز، 

 من عصر المخطوطات إلى عصر : مصادر المعلومات -.قندلیجي، عامر

  .م2000دار الفكر، : األردن -.االنترنت

 م1995دار الفكر، : دمشق -.أدب األطفال والقیم التربویة -.كنعان، أحمد علي.  

 مناهج البحث العلمي في دراسات  -.محمد العمودي هدى؛ فاروق جوهري عزت

 .].ت. د[، .]ن. د.]: [م. د[ -.المكتبات والمعلومات

 دیوان : الجزائر -.محاضرات في علم النفس االجتماعي -.محي الدین، مختار

  .].ت. د[المطبوعات الجامعیة، 
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 المكتبة وتثقیف الطفل في ریاض األطفال والمرحلة االبتدائیة  -.المداح، محمود

  .م2007والتوزیع،  مصر العربیة للنشر: القاهرة -.التأسیسیة

 مكتبات األطفال المدرسیة والعامة وریاض األطفال والتطویر -.مصطفى، فهیم.- 

سلسلة دراسات في علم المكتبات والمعلومات؛ . (م2006دار الفكر العربي، : القاهرة

4(  

 مؤسسة شباب : اإلسكندریة -.المكتبة المدرسیة...القراءة -.المیالدي ، عبد المنعم

  .م2008الجامعة، 

 أنواع المكتبات وأثرها في قیام الحضارات: المكتبة والمجتمع -.هاني، محمد. - 

  .م2010دار العلم واإلیمان، : القاهرة

 دار صفاء، : عمان -.مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات -.الهمشري، عمر أحمد

  .م2008

  لمعاصرةعلم االجتماع التربوي وقضایا الحیاةالتربویة ا -.وطفة،  على أسعد .- 

 .م1998مكتبة الفالح للنشر والتوزیع، : الكویت -.2.ط

  :مقاالت الدوریات .3

 الطفل والقراءة والخدمة المكتبیة العامة لمجلة العربیة  -.محمد الهوش، أبو بكر

 ).م1990( 1. ، ع11. المنظمة العربیة، مج: تونس -.للمعلومات

 وتطویر المناهج الدراسیة بین األصالة المؤتمر الحادي والعشرین  -.أبو زهرة، محمد

والمعاصرة حول  مستوى مقروئیة النصوص القرائیة في كتاب اللغة العربیة المقرر 

 -".مجلة دراسات في المناهج وطرق التدریس"على تالمیذ الصف األول اإلعدادي 

  ).2009( 3. ، مج89. ع -.جامعة عین الشمس

 مجلة علم "في تنمیة الشخصیة اإلبداعیة القراءة ودورها  -.أحمد محروس، میساء

  .م2012اإلسكندریة، -.1.ع".المكتبات والمعلومات
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 یونیو ( 8. ع -.مجلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة: المقابلة -.حمیدشة، نبیل

2012.( 

 مناهج البحث في مقاالت دوریات المكتبات والمعلومات  -.عبد الكریم الجندي، محمود

  ).2012( - .2. ، ع18. مج -."ة الملك فهد الوطنیةمجلة مكتب" العربیة

 اإلعالن العالمي للمكتبة العامة في مجلة الیونسكو للمكتبات - .منظمة الیونسكو. - 

 .9. ، ع3. س

  ):الرسائل واألطروحات( األعمال الجامعیة  .4

  :أطروحات الدكتوراه 1.4

 بالحلقة األولى من قیاس بعض جوانب انقرائیة كتب اللغة  -.سامیة علي، البسیوني

كلیة التربیة، قسم التربیة، : جامعة عین الشمس: رسالة دكتوراه -.التعلیم األساسي

  .م2002

 لدى الجمالیة التنشئة في االجتماعیة والمحددات الضوابط دور -.زینب المهدي، حسن 

 التربیة أصول قسم الفنیة، التربیة كلیة حلوان، جامعة :دكتوراه رسالة -.المجتمع أفراد

  .م2006 الفنیة،

 واقعها، أدبها ومردودها التربوي: مكتبات األطفال في الجزائر -.عبد الهادي، محمد،.- 

جامعة قسنطینة، كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، قسم المكتبات : أطروحة دكتوراه

  .م2004والتوثیق، 

 القومیة الفرق العبي لدى االجتماعیة التنشئة وآلیات مصادر -.موسى یسري، محمد 

 قسم الریاضیة، التربیة كلیة :حلوان جامعة ، دكتوراه رسالة ،العربیة مصر جمهوریة في

  .م1999  التربیة،

 ودور العادیة األسرة في للطفل االجتماعیة التنشئة دراسة -.ابتسام عثمان، مصطفى 

 .م1988 -.تربیةال قسم التربیة، كلیة اإلسكندریة، جامعة :دكتوراه رسالة -.اإلیواء
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  :رسائل الماجستیر4.2

 سوق كتاب الطفل في الجزائر -.مذكرة لنیل شهادة الماجستیر - .نیمور، عبد القادر :

 -.القنوات التجاریة وقنوات القراءة العمومیة بوهران فیمناجمنت أنظمة المعلومات

المكتبات والعلوم كلیة العلوم االنسانیة والحضارة االسالمیة، قسم علم : جامعة وهران

  .م2008الوثائقیة، 

 بحث مكمل للحصول على درجة الماجستیر -.بین مقبل البردي، عاطي بن عطیة.-  

 -.مستوى مقروئیة كتاب العلوم للصف الثاني المتوسط وعالقته ببعض المتغیرات

  .كلیة التربیة، قسم المناهج وطرق التدریس: جامعة أم القرى

 مستوى مقروئیة ودرجة اشراكیة نصوص كتاب  -.عون بن محمد، عامر السرحاني

رسالة مقدمة  -.اللغة العربیة للصف الرابع ابتدائي في المملكة العربیة السعودیة

كلیة المناهج وأسالیب التدریس العامة، : جامعة مؤتة: للحصول على درجة الماجستیر

 )pdf. (م2011قسم المناهج والتدریس، 

 دراسة تقویمیة لمجموعات مكتبات الطفولة : مكتبات األطفال -.روة، محمودمس

: جامعة الجزائر: بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر -.والشباب بالمكتبة الوطنیة الحامة

  .م2002كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، قسم علم المكتبات والتوثیق، 

 طالعة والنصوص للصفوف الثامن مقروئیة كتب الم -.نجادات، زكي عبد الكریم

جامعة الیرموك باألردن، : رسالة ماجستیر -.والتاسع والعاشر من التعلیم األساسي

 .م2000كلیة، قسم، 
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  :الوابوغرافیا .5

 متاح على الخط[ -.المقروئیة والكتاب: جزایرس - .ابن تریعة :[

https://www.djazairess.com/elmassa/67912 .-  علیه یوم اطلع :

  10.30الساعة  2017/12/20

 واقع مرعب تعانیه الجزائر: حقیقة المقروئیة وأزمة الكتاب -.حداد، عبد المالك.- 

 =name= newselfile؟www.chihab.net/modules.php]: متاح على الخط[

article etsid  21.47الساعة  2018/03/03اطلع علیه یوم.  

 مقال متاح على الخط[ -.مفهومها ومراحلها: الطفولة -.الشیخ الخشن، سماحة :[

khechin.com/article/365-www.al.- الساعة  04/03/2018: اطلع علیه یوم

20.38 

 المقروئیة في الجزائر بین ظاهرة العزوف وتأثیر وسائط اإلعالم  -.مجدوب، فایزة

]:   مقال متاح على الخط[ -.الجدید

 om/Files/2/67460https://platform.almanhal.c.-  اطلع علیه یوم

 13.00الساعة  2018/02/02

 الجزائري یقرأ دقیقتین فقط في السنة : أزمة المقروئیة في تنامٍ  -.مسعى، سلمى لمیس

 -. www.akhersas.dz.com]: متاح على الخط[ -.ونصف المجتمع ال یقرُأ أبًدا

  22.00الساعة  2018/01/23: اطلع علیه یوم

 متاح على الخط[ -.تعریفات وخصائص: الطفولة -.موسى معوض، موسى نجیب  :[

 ›net www.alukah.اطلع علیه یوم -.أطفال ‹ أبناء ‹ أسرة ‹ مجتمع وٕاصالح :

  1.20الساعة  2018/03/01

  متاح على الخط[ -".مدونة عالم الطفل"مكتبة الطفل وتجهیزاتها  :[

https://kidsworldblog.wordpress.com/.../اطلع  -. وتجهیزاته-الطفل-مكتبه

  8.30الساعة  2017/12/22: علیه یوم

http://www.al-khechin.com/article/365
https://www.djazairess.com/elmassa/67912
http://www.akhersas.dz.com/
https://kidsworldblog.wordpress.com/.../%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84-%d9%88%d8%aa%d8%ac%d9%87%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d8%aa%d9%87
http://www.chihab.net/modules.php%d8%9f
https://www.djazairess.com/elmassa/67912


   ةالببلیوغراف�

 

 112 

 متاح على الخط[ -.أهمیة مكتبات األطفال :[

https://sites.google.com/site/lib2kids/importan.-  اطلع علیه یوم

  23.00الساعة  2018/01/25

  متاح على الخط[ -.موضوع -بحث عن مراحل الطفولة:[ mawdoo3.com.- 

  14.00الساعة  2018/02/02: اطلع علیه یوم

 متاح على الخط[ -.ئة االجتماعیةبحث كامل حول التنش :[

t_288486.html-www.ibtesamah.com/showthread .-  اطلع علیه یوم

  18.12الساعة  2018/03/02

 متاح على الخط[ -.التنشئة االجتماعیة :[

https://alhadidi.files.wordpress.com/.../d8a7d984d8aad986d8b4d

  22.00الساعة  2018/03/03: اطلع علیه یوم -.8

 مقال متاح على الخط[ -.بوابة الثانویة العامة المصریة. الطفولة  :[

 www.thanwya.com › ... ›اطلع علیه  -.المرحلة اإلبتدائیة ‹ األبحـاث المدرسیـة

 1.25الساعة  2018/03/01 :یوم

 متاح على الخط[ -.شبكة األلوكة -تعریفات وخصائص .. الطفولة[ :

www.alukah.net.-13.00الساعة  2018/03/03: اطلع علیه یوم  

 متاح على شبكة األلوكة[ - .تعریفات وخصائص: الطفولة :[www.alukah.net.- 

  23.20الساعة  2018/01/29: طلع علیه یوما

https://alhadidi.files.wordpress.com/.../d8a7d984d8aad986d8b4d8
http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.alukah.net.-/
https://alhadidi.files.wordpress.com/.../d8a7d984d8aad986d8b4d8
http://www.alukah.net/social/0/44786/
http://www.alukah.net.-/
http://www.ibtesamah.com/showthread-t_288486.html
https://sites.google.com/site/lib2kids/importan
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 تعلیم  –ظاهرة المقروئیة بین اإلقبال والعزوف لدى الموظفین الجزائریین بتلمسان

: اطلع علیه یوم -.www.taalimnet.com ]: متاح على الخط[ -.نت

  .  10.00الساعة  2018/01/19

  متاح على الخط[ -".تعلیم جدید"ماهي التنشئة االجتماعیة وما أهمیتها  :[

 ›educ.com -https://www.new.-  الساعة  2017/12/26اطلع علیه یوم

12.03  

  محاضرات متاحة على  [-.أكادیمیة علم النفس –محاضرات في علم نفس النمو

  20.50الساعة  2018/03/04: اطلع علیه یوم -.  www.acofps.com‹]:الخط

 متاح على الخط[ -.موضوع -أنواع الكتب :[ mawdoo3.com ›كتب ومؤلفات.- 

  23.00الساعة  2018/01/23اطلع علیه یوم 

 متاح على الخط[ -.مكتبات األطفال  :[ www.alukah.net ›  مجتمع

  23.00الساعة  2018/02/02اطلع علیه یوم  -.التربیة والتعلیم ‹ تربیة ‹ وٕاصالح

  متاح على الخط[ -. سنوات تیزي وزو 3أهمیة الكتب والقراءة لألطفال تحت :[ 

weziwezi.com/اطلع علیه  -.سنوات-3-تحت-لألطفال-القراءة-و-الكتب-أهمیة

 23.00الساعة  2018/01/23یوم 

 متاح على الخط[ -.المكتبة الشاملة -وكاالت التنشئة االجتماعیة  :[

8-8354/page-shamela.ws/browse.php/book.-  اطلع علیه یوم

 1.00الساعة  2018/01/02

 موجود على] متاح على الخط[ وسائل جمع البیانات :

http://repository.uobabylon.edu.iq/papers/publication.aspx?pubid=

 .12/12/2017زیارة یوم .  12/14/م2017اطلع علیه یوم  -. 5999

 متاح على [ -.م2007  - .تحلیل الخطاب مقدمة للقارئ العربي -.سالمي، عبد القادر

 12.30الساعة  2018/02/02اطلع علیه یوم  -. www.nizwa.dz]:الخط

 http://www.a7ibahome.com/)  

http://www.a7ibahome.com/
http://www.taalimnet.com/opinion/2326.html
http://repository.uobabylon.edu.iq/papers/publication.aspx?pubid=5999
http://www.nizwa.dz/
http://www.taalimnet.com/opinion/2326.html
http://repository.uobabylon.edu.iq/papers/publication.aspx?pubid=5999
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  13.00الساعة   2018/01/02اطلع علیه یوم 

  باللغات األجنبیة: ثانًیا

1. Dictionnaires: 

 Good, Carter (E).- Dictionary Of Education Thir Edidion Me 

Craw – Hill Book Company Inc USA. 

2. Livres: 

 Irwin. Judith ; David Carol.- Assesing Readability : TheCheklist 

Approach » Journal Of reading.- [s.l]: [s.E] ,1980.. 
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بةــــكتمال  

 الطابق األرضي الطابق الثاني الطابق األول

 

قاعة 

بقدرة 

استیعاب 

36 

 

قاعة 

المعالجة 

 الوثائقیة

فضاء 

المطالعة 

واإلعارة 

الخارجیة 

بقدرة 

استیعاب 

مقعد 30  

فضاء 

الطفل 

بقدرة 

استیعاب 

مقعد 56  

قاعة 

الخدمة 

المرجعیة 

بقدرة 

استیعاب 

مقعد 48  

قاعة 
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استیعاب 
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مقعد 54  

 

فضاء 
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استیعاب 

مقعد 70  

الخاصة  قاعة ذوي اإلحتیاجات

مقعد 70بقدرة استیعاب   

مركز البحث اإللكتروني بقدرة 

مقاعد 10استیعاب   

الخاص بقاعات المطالعة للمكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیةالھیكل التنظیمي   
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  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

ـ مستغانمـ  جامعة عبد الحمید بن بادیس  

 

شعبة علم المكتبات                                               اإلجتماعیةالعلوم  كلیة  

والمعلومـــــــــــات                                          اإلنسانیـــةالعلوم  قسم  

 

ــل المقابلةدلیــ  

 

:من أجل إعداد مذكرة ماستر في علم المكتبات والمعلومات تحت عنوان   

 بفضاء الطفل بمكتبة مواليدراسة میدانیة  :مقروئیة الكتاب لدى الطفل

 بلحمیسي ـ مستغانم ـ

 

 

 من إعداد الطالبتین:                                                      إشراف األستاذة:

ــــــالصفاح أم.د                                                      سویــــدي محجوبة  

حةـــــاب صلیــقطـ  
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 المحور األول: السمات العامة 
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  عادات إستخدام الكتاب: المحور الثاني

  ماهو المكان المفضل لدیك للقراءة؟ .1

.................................................................................

.................................................................................

  ؟في المكتبة العمومیة موالي بلحمیسي هل هناك فضاء مخصص لكم .2

.................................................................................

.................................................................................  

  ما نوع  الوثائق التي تقبل على قراءتها؟ وهل هي جذابة؟ .3

.................................................................................
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صخلالم  

 

 

دراسة میدانیة   لمكتبات العامة من خاللل ور الكبیرتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الد

مجتمعها من  ها لحاجیات،وتلبیتمستغانم لوالیة العمومیة كتبة الرئیسیة للمطالعةلعینة من الم

تمادا وذلك بإستخدام  المقابلة كأداة بحث إع ، وتنمیة رغباتهم في اإلطالع والقراءة المستفیدین

مدى تأثیر : الدراسة على عدة نتائج أهمها أسفرت  على المنهج اإلستطالعي اإلستكشافي ،

األسرة على تنمیة المیول القرائیة لدى الطفل،وكیف یساهم كتابه في إبراز سمات 

  .توفر المكتبة على مكتبي له مؤهالت التعامل مع األطفالالمجتمع،

   الكلمات المفتاحیة

  مستغانم ؛ المكتبة الرئیسیة للمطالعة العمومیة ؛ الطفل ؛ القراءة ؛ المكتبات العامة

   


	وتجذب مكتبات الأطفال دائما الى كل ما هو جميل ومغر، وكذلك الاشياء غير المألوفة لديهم، والمكتبة الخاصة بالطفل لها تجهيزات ومواصفات خاصة لا بدّأن تراعي عند تصميمها عدد من الأمور التي لابدّ، أن تؤخذ بعين الاعتبار عند الشروع تصميم مكتبة الطفل.
	ومن أبرز أنواع مكتبات الأطفال من وجهة نظر "إتيم" ما يلي:
	1. المكتبة المنزلية: وهي المكتبة الموجودة في منزل أسرة الطفل، وتكون هذه المكتبة نتيجة لاهتمام الوالدين أو أحدهما، وتجدر الإشارة إلى ضرورة تشجيع الطفل، أيضًا على اقتناء الكتب والمحافظة عليها؛
	2. المكتبة المدرسية: فكثيرًا ما تكون هذه الأخيرةهي النوع الوحيد لمكتبة الطفل التي يتعامل معها، حيث أنّها ستكون موضوع دليل مستقل، ويرتبط بالمكتبة المدرسية نوع آخر للأطفال هو مكتبة الصف؛
	3. المكتبة العامة: توفر مكتبات كبيرة مكتبة للأطفال، سواء كنجاح منها أم بصورة مستقلة، سواء كقسم أو فرع، ولا يشترط لذلك أن تكون المكتبة العامة من نوع محدد؛ بل تتولى الأنواع الأخرى توفير هذه الخدمة إن توافرت لديها الإمكانيات، وتعمّد بعض المكتبات العامة الصغيرة إلى دمج الخدمة للصغار والكبار، كما توفرُ بعض المكتبات العامة هذه الخدمة عن طريق المكتبات المتنقلة؛
	4. مكتبات الجمعيات والنوادي والمؤسسات: توفرُ هذه المكتبات خدمة مكتبات الأطفال؛ مّا كجزء من توفيرها في المكتبة العامة أم على أساس أنّها معنية بالطفل فقط.�
	ومنه نستنتج أنّ مكتبات الأطفال تسعى إلى خلق المواطن الصالح، وتهدفُ إلى بناء شخصية ّإيجابية، فالطفل يستقي خبراته من خلال تفاعله مع ما يقرأُ ويسمعُ ويشاهدُ، ومن خلال الوسائط الفنية والأدبية التي يحصلُ عليها في المكتبة، فهيّ تغرسُ القيم والمبادئ وتسبع الحاجات، وتكوّن الاتجاهات وتنمي الميول، كذلك من خلال الأنشطة التي يمارسها الطفل، يمكنُ تنمية الاتجاهات والقيم الأخلاقية السليمة والإيجابية وغرس صفات واتجاهات مرغوب فيها.�
	وهي كما تقول خالصة الهنائي : “إنّ تجهيزات مكتبة الطفل تختلف عن تجهيزات المكتبات الأخرى سواء من الناحية المادية أو البشرية، فمن الناحية المادية تحتاج المكتبة إلى أن يكون الأثاث ملائما لطبيعة الطفل، وأن تكون الرفوف موضوعه على ارتفاع مناسب ليسهل وصول الطفل الى الكتب بسهولة، وأن يكون طلاء القاعات بألوان زاهية، وأن تكون الستائر جذابة ذات ألوان ملائمة للطفل، أمّا من الناحية البشرية فمكتبة الطفل تحتاج الى أخصائي يتمتع بشخصية دقيقه متزنه ميالة الى المرح والنشاط والحركة وأن تكون محبة للأطفال، كما أن تكون رسالته الأساسية هي الاهتمام بالطفل وأدب الطفل وإيصال المعلومة له لتنمية مواهبه وإثراء معارفه وشخصيته، فكلّما كانت شخصية اخصائي المكتبة صادقة في رسالتها كلما ساعد ذلك على الارتقاء بالطفل و تنمية ثقافته.
	ويقول الدكتور محمد مجاهد: “إنّأدب الطفل ليس في الهواء؛ بل لا بد من وجود مكتبة للطفل أو مؤسسة تنظم هذا الأدب ويقدمه للطفل والتجهيزات الاساسية التي تحتاج لها مكتبة للطفل تعتمد على ركائز أساسية، وهي المواد البشرية والتي تتضمن أمين المكتبة، والإدارة التي تخطط للمكتبة والعاملين في المكتبة بالإضافة الى المستفيدين الذين هم من الأطفال، وبعد الموارد البشرية تأتي الموارد المادية، وهي الميزانية المخصصة للمكتبة، ومن ثم هناك التسهيلات والتي تتضمن الموقع الذي تبنى عليه المكتبة والتجهيزات الأساسية من المواد التقليدية وغير التقليدية والأثاث والحاسب الآلي، وهناك نقطة مهمة على جانب كبير من الأهمية وهي السياسات والتشريعات واللوائح والنظم والمعايير والتي على أساسها تعمل المكتبات، وبها اعتراف بالطفل وأهمية وحقوق وواجباتهاتجاهه، وكذلك العلاقات العامة والتسويق من أجل التعرف على احتياجات الأطفال من خلال الباحثين والدراسات ومن ثم تقديم الخدمات التي تناسبهم”.
	وفي الأخير استطاع أدب الطفل أن يخطو خطوات راسخة مرتكزة على أسس معرفية موضوعية بعيدة عن الارتجال وأصبح الذين يهتمون بالكتابة للأطفال جزءا من حملة واسعة تهدف الى تقديم العون للطفل لينمو سليما متوازيا متكاملا في مختلف جوانب شخصيته فنشأت الاتجاهات الحديثة ونمت الدراسات المهتمة بشخصية الطفل في نواحيها الاجتماعية والنفسية.�
	 ابن تريعة.-جزايرس : المقروئية والكتاب.- [متاح على الخط]: https://www.djazairess.com/elmassa/67912 .- اطلع عليه يوم : 2017/12/20 الساعة 10.30
	 مجدوب، فايزة.- المقروئية في الجزائر بين ظاهرة العزوف وتأثير وسائط الإعلام الجديد.- [مقال متاح على الخط]:   https://platform.almanhal.com/Files/2/67460 .- اطلع عليه يوم 2018/02/02 الساعة 13.00
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