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 البطاقة الفهرسية :

 

 

 

 

 

 بن يمينة:،سميرة  .بممهل  ،فضيمة

إللكتروني : تالميذ الطور المتوسط الطفل بين الكتاب المطبوع و الكتاب االقراءة عند 

مستغانم  جامعةنموذجا / بممهل فضيمة ، بن يمينة سميرة ، إشراف كوبيبي حفصة .

 87 ص. 2018،

 جداول ن أشكال ن مالحق.



 شكر وتقدير

بدئ نحمد اهلل و نشكره شكرا يميق بجاللة سيل لنا الصعاب و وفقنا و أليمنا ذي  بادئ 
 إلنجاز ىذا العمل.

حفصة" لموافقتنا اإلشراف عمى  ي الفاضمة "كوبيبيتنتوجو بجزيل الشكر و التقدير إلى أستاذ
ىذا البحث،  و ما بذلتو من جيد و وقت و صبر ، و عمى كل ما قدمتو لي من مساعدات 

ذتي تازاك اهلل ابمغ صيغ الشكر إلى اسي عظيم امتناني و جتو توجييات قيمة ، فمك أستاذ
 الكرام بشعبة عمم المكتبات.

 .و إلى كل من عممني حرفا طيمة مشواري الدراسي 

شكرا لمن شرفنا بحضوره منصة المناقشة و قبولو العمل و تقييمو كما ال يفوتني أن أشكر 
 كل من ساعدني من قريب و بعيد في إنجاز ىذا العمل.

 شكرا.

 

 

 

 

 

 

 



 10اإلهداء

 الحمد هلل كثيرا طيبا مباركا فيه،

 الذي وفقني عمى إكمال هذا العمل.

مد هلل عمى ىذه النعمة إلى حسعد أيام حياتي ، فالكنت أعيش أ إلى أمي الحبيبة لوالىا لما
من وىبت لي حياة بال مقابل و عممتني مبادئ الحياة، و كانت سندا لي في حياتي في كل 
خطوة خطوتيا ، و دفعتني إلى األمام حتى نمت بفضل ربي الشيادة و المقام، و أي شيادة 

 أعمى منابر: أمي قرة عيني.

 أبي رحمو اهلل.و هلل ما أعطى و ما أخذ 

إلى إخوتي و أخواتي رفقاء دربي في ىذه الحياة ،جودة،مكي،إبراىيم،زىية،نورة،كمثوم،مميكة 
أشكركم عمى صبركم من خالل ىذا المشوار و إلى صديقتي التي أليمتني الحكمة و عممتني 

 الكثير و شجعتني و صبرت معي عند الشدائد سميرة ،

 و إلى صديقاتي سارة ،شيرة،جمعية

 و إلى كل من عممني أن مسافة األلف ميل

 تبدأ بخطوة تحت األقدام....

 إلى أخواتي من أبي:يمينة و فاطمة رحميم اهلل.

 وبختة أطال اهلل في عمرىا

 إليك رفيق عمري انشاء اهلل.

 فضيمة                                            



 

 10اإلهداء

إستغفارا و لك الحمد فأرزقنا الجنة و اصرف عنا بعفوك طأ خالميم لك الحمد إذ أليمتنا من ال
النار، و لك الحمد إذ عطفت قموب اآلباء و نحن صغار إلى أروع و أغمى إمرأة في الدنيا 

 إلى من أفنت حياتيا و سيرت الميالي....

 إلى الحب كل الحب إلى قدوتي الغالية التي اتخذت من حب ضموعيا سريرا قبل 

 سريري ....

ييا و أداميا لتي كنت أمشي بدعواتيا طيمة مشواري الدراسي أطال اهلل عمرىا و بارك فإلى ا
 أيام حياتي..... ئاهلل شمعة ال تنطف

 أمي الغالية "مو لحسن"

 و قدوة المربين و اآلباء..... عطاء حر البإلى 

و ر من أجل الرأي يو تعب من أجل تربيتي و ضحى بالكثإلى الذي منحني الثقة بالنفس 
 عم القرار  و العطاء....ن

 أبي الغالي "عبد اهلل".

ل و كيف أرسم اليدف و أحقق األمل و حلذين عمموني كيف أشق طريقي دون و إلى ا
 النجاح و أعتز بذكرىم و أفتخر لوجودىم أخواتي فاطمة،زينة،خديجة،حميمة،سكينة.

 يز و الوحيد عيسى .ة في عيوننا أخي، العز مإلى الذي أشعل شمعة في قموبنا و رسم البس

 كما ال أنسى أزواج أخواتي أحمد و العيد و رفيق عمري إن شاء اهلل.



 إلى صديقتي و رفيقة دربي التي كانت سندا لي طيمة مشواري الدراسي فضيمة .

 ة و فتيحة و زاىية.عيإلى أعز صديقاتي سارة و شيرة وجم

 بخل عمينا في تقديم اإلرشاد إلى جميع أساتذتي خاصة األستاذة كوبيبي حفصة التي لم ت

 و التوجيو طيمة مدة اإلشراف .

إلى كل أقاربي سواء من قريب أو بعيد ، إلى كل من جمعني بيم عالقة طيبة إلى جميع 
 .8102طمبة عمم المكتبات خاصة دفعة ماستر 

 من وسعيم قمبي...... و نسييم قممي

 سميرة.
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 مقدمة:

لموضوع الطفل و القراءة لم يكن وليد الصدفة بل إيمانا بالدور الذي سيمعبو و اختياري 

حياء اإلىتمام المالذ الوحيد و المنقذ الفريد إلالطفل في ىذا المجال باعتباره رجل المستقبل و 

مة اإلسالمية اليوم انعكاس إلىمالنا لمنداء الرباني ، إن الحال المحزن الذي تعيشو األبالقراءة

و االمر اإلالىي  الذي نزل بو جبريل عميو السالم عمى قمب نبينا محمد صمى اهلل عميو 

 وسمم و ىو في غار حرا يتعبد بإعتباره ممثل اإلنسانية إنو قول الحق سبحانو و تعالى :" إقرأ

باسم ربك الذي خمق، خمق اإلنسان من عمق إقرأ و ربك األكرم الذي عمم بالقمم عمم اإلنسان 

 ما لم يعمم ....." سورة القمم.

بالقراءة ، لم يدفع إليو بألواح ليقرأىا و  مى اهلل عميو و سممص حيث نزل جبريل يأمر محمدا

نو ح لما استطاع إن يقرأ فييا، أللواإنما تمى عميو كامال أمره بتتبعو و لو انو دفع إليو بأ

صمى اهلل عميو وسمم كان أميا ال يقرأ الكتاب و ىذه معجزة من معجزاتو صمى اهلل عميو وسمم 

 ، و قد سار عمى نيجو سبحانو الكرام في عصر عرف أوجو القراءة و الكتابة و التأليف.

واجب عمينا فمة "إقرأ" صالح حين دوت بينيم كمن ما عايشو سمفنا اللكن ما نعيشو نحن اآل

أن نستيقظ من سباتنا و نتفاعل مع "إقرأ" النيا قادرة عمى إيقاضنا و حفزنا لتعود سيرتنا 

 األولى.

لقد أصبحت القراءة في العصر الحديث أمر حيويا ال يستطيع مجتمع أن يحيا بدونيا الن 

ال ألبرتو مانويل:" ق أن يعرف نفسو ، و ألن يعرف غيره المجتمع الذي ال يقرأ ال يستطيع
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إقرأ كي تحيا" و قال: " إن القراءة مفتاح العالم" و أممنا الوحيد في ىذا الطريق ىو الطفل 

 بإعتباره ثمرة الغد المشرق و السبيل إلى خمق مجتمع حافل بالقراءة.

إن المعمومات المقدمة لمطفل سواء عمى ىيئة حقائق أم بيانات أم مفاىيم أم خيال أدبي أم 

 صور.... رسوم

 تسجل عمى  وسيط مادي....ىذا الوسيط المادي قد يكون في شكل ورق 

أو قرص مدمج يعتمد  ي أو شريط فيديو ، أو شريط ممغنط)كتاب، مجمة(   أر شريط صوت

عمى حساب إلكتروني و ىكذا ، فالكتاب االلكتروني ما ىو إال حمقة من حمقات تطور 

مفيدة لألطفال.... حمقة سبقتيا عدة حمقات، و ستأتي الوسائط المتعددة التي تحمل معمومات 

 بعدىا حمقة أو عدة حمقات وفقا لسنة التطور.

و قد يحل وسيط محل وسيط مادي آخر ، كما في حالة الورق الذي حل محل البردي و 

الرق و الجمود و قد يتزامن وسيط مادي مع وسيط مادي آخر، مثل تواجد الكتاب المطبوع و 

 كتروني معا في الوقت الحاضر.الكتاب االل

 و جاءت هذه الدراسة لتعالج موضوع الطفل و القراءة بين الكتاب المطبوع االلكتروني 

 و قسمت الدراسة إلى الفصول التالية:

 الفصل األول:

 يتضمن اإلطار المنيجي و يتكون من إشكالية الدراسة الفرضيات ، أىمية الدراسة 
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وات المستعممة لجمع البيانات ر الموضوع، المنيج المعتمد، األدأىداف الدراسة، أسباب إختيا

 ، عينة الدراسة، تحديد المفاىيم و المصطمحات، الدراسات السابقة و مجاالت الدراسة .

 :الفصل الثاني

ة و امتاءة، أنواع القراءة )الجيرية الصجاء بعنوان القراءة و الطفل و تناولنا فيو تعريف القر 

و الميارات  أىداف تعميم القراءة عند الطفل  ( ، أىمية القراءة لمطفل،قراءة االستماع

 األساسية في القراءة لدى الطفل.

 الفصل الثالث:

و فيو قمنا بتعريف الكتاب المطبوع  المطبوع و الكتاب االلكتروني  كان تحت عنوان الكتاب 

طرقنا إلى مفيوم الكتاب تاب المطبوع الموجو لمطفل، وأيضا لمطفل ، أنواع و مميزات الكت

 االلكتروني ، أنواع و مميزات الكتاب االلكتروني 

 و الفرق بين الكتاب االلكتروني و الكتاب المطبوع.

 الفصل الرابع:

فقد خصص لتحميل النتائج العامة لمدراسة و االقتراحات التي اقترحناىا كحمول لما يواجيو 

، فكانت ىذه الدراسة الميدانية مطابقة كل ما ىو الطفل في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة 

 -غيميزان-الميذ متوسطة احمد زبانة بمازونةتالعينة ، من خالل اخذ  نظري مع الواقع

 فتمثمت العينة في دراسة األطوار األربعة.
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 / إشكالية الدراسة:1-1

قاعدة األساس ، و يقصد بذلك غرس  في المجتمع تعالج من األرضية اوإن إشكالية القراءة 

حب القراءة و الكتابة من أصغر حمقة في المجتمع و المتمثمة في الطفل الذي يعتبر رأس 

حركتو كما  مال االمة البشري الذي تعتمد عميو ثروتنا و ىو قوام المجتمع و محور نشاطو و

 أنو مصدر ىام من مصادر استثماراتو .

فإذا إستطعنا أن نصل إلى تمميذ، شاب ، و رجل قارئ و بالتالي نصل إلى مجتمع مثقف 

يحب الكتاب و القراءة ، فالقراءة دور حيوي في حياة الطفل فيي توسع دائرة خبراتو و تفتح 

تيذب مقاييس التذوق و تساعده عمى حل أمامو أبواب الثقافة و تحقق لو التسمية و المتعة و 

 المشاكل التي تواجيو.

فالطفل أىم عنصر لمتغيير و منو نستطيع أن نوفر لو الجو المالئم و المحفز لحب المطالعة 

النص معا ،  ليذا األخير ، و نجد ما يمفت انتباه الطفل ىو الدمج بين الصوت و الصورة و

تروني أو الكتاب التفاعمي الذي أعطى فرصة في ى بالكتاب االلكمو ىنا نصل إلى ما يس

 تحريك رغبة و حب الطفل لمكتاب و القراءة 

افسة و أظير اىتمام الكثير من لرقمي و الكتاب المطبوع حيز المنو ىكذا دخل الكتاب ا

المتخصصين و الميتمين و دور النشر و المكتبات بين ىذين النوعين من الكتب بالنسبة 

قروئية الكتاب : كيف أثر الكتاب اإللكتروني عمى مىنا نطرح اإلشكال التالي لمطفل. و من

 ؟ المطبوع لدى الطفل
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   و تندرج تحتو التساؤالت التالية:

 ما مدى مقروئية الكتاب المطبوع مقارنة بالكتاب اإللكتروني.-1

 ما ىي الصعوبات التي يواجييا الطفل أثناء إستخدامو لمكتاب المطبوع.-2

 ي صعوبات التي يواجييا الطفل أثناء إستخدامو لمكتاب اإللكتروني.ماى-3

 فرضيات الدراسة:/ 1-2

 يميل الطفل إلى الكتاب اإللكتروني أكثر من الكتاب المطبوع.-1

يميل الطفل إلى الكتاب اإللكتروني نظرا لكثرة إستخدامو لالجيزة اإللكترونية و مميزات -2

 الكتاب اإللكتروني.

 الطفل إلى الكتب اإللكترونية ألن المكتبة جامدة ال تشجع عمى القراءة.يميل -3

 /  أهمية الدراسة:1-3

األطفال ىم عماد المستقبل و بالقدر الذي ييتم المجتمع بأطفالو بقدر ما يتوقع ليذا المجتمع 

 اإلزدىار في المستقبل.

ديثة إال أن الكتاب حليا المعمومات في عصر التقنيات او عمى الرغم مما وفرتو تكنولوج

المطبوع و الكتاب اإللكتروني وجودا خاصا ، يزود الطفل بالمعمومات و الخبرات والميارات 

 و االتجيات الالزمة لو.

فالقراءة عنصر أساسي فمنيا يتكون الطفل و يصبح تمميذ ناضج من خالل ممارستو لقراءة 

 ة.الكتب بنوعييا سواءا كانت كتب ورقية أو كتب رقمي
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 /أهداف الدراسة:1-4

 تهدف الدراسة إلى :

 تروني عمى مقروئية الكتاب المطبوع لدى الطفل.كالتعرف عمى تأثير الكتاب اإلل*

 معرفة ميول الطفل بين الكتاب المطبوع و الكتاب اإللكتروني.*

 تسميط الضوء عمى قراءة الطفل الكتاب بشكميو الرقمي و الورقي.*

 التي تحتميا القراءة بالنسبة لمطفل.الوقوف عمى المكانة *

 أسباب إختيار الموضوع:/ 1-5

 ىناك جممة من األسباب التي كانت وراء إختيارنا ىذا الموضوع ، نوردىا فيما يمي:

 الرغبة الذاتية في اختيار الموضوع.*

 الرغبة في العناية بتثقيف الطفل و تربيتو.*

 الطفل.معرفة أشكال و أنواع الكتب التي يفضميا *

 الرغبة في بحث االىتمام بالكتاب كأداة ىامة لمعمم و الثقافة.*

 أىمية الموضوع في حد ذاتو تحثنا عمى البحث فيو.*

المنيج ىو الطريقة التأممية المقصودة نتيجة تفكير منظم و سير /منهج الدراسة:1-6

الحقيقة المؤدية إلى طبيعي لمعقل، و ىو بذلك البرنامج الذي يحدد لنا السبيل لموصول إلى 

الكشف عن الحقيقة العممية و يشمل مجموعة من اإلجراءات و الترتيبات التي يضعيا 

 الباحث من أجل بحثو.
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و ىو من المناىج الواسعة  مسحيىاتو عمى المنيج الوصفي ال و قد إعتمدنا في دراستنا

و أسموب من أساليب اإلستخدام و ال سيما في البحوث االجتماعية و النفسية حيث يعرف بأن

التحميل الذي يعتمد عمى معمومات كافية و دقيقة عن ظاىرة أو موضوع محدد من خالل 

فترة أو فترات معمومات ، و ذلك من أجل الحصول عمى نتائج عممية و تفسير بطريقة 

 1موضوعية بما ينسجم مع المعطيات العقمية لمظاىرة.

ا بطريقة موضوعية و عممية ، بمساعدة أدوات و كونو يعتمد عمى جميع البيانات و تحميمي

سميط الضوء عمى منيجية أو بحثية معينة ، فإنو يتالئم مع ىذه الدراسة التي إستيدفت ت

بين الكتاب المطبوع و الكتاب اإللكتروني  ، ما دفعنا إلى  عينة من األطفالالقراءة عند 

 .اختيار ىذا المنيج و إتباع خطواتو دون غيره من المناىج

 / أدوات جمع البيانات:1-7

وسيمة متعمقة بجمع البيانات أو األداة ىي الوسيمة المستخدمة في البحث سواء كانت تمك ال

التصنيف و الجدولة.ىناك مجموعة من األدوات و الطرق يتم  من خالليا جمع البيانات ب

وضوع الالزمة و الضرورية التي تخدم البحث ، و تختمف ىذه األدوات حسب طبيعة م

 البحث ، و نوع البيانات المراد جمعيا.

 و خصوصياتو و الفرضيات المطروحة و إنطالقا من ىذا و نظرا لطبيعة الموضوع المعالج

                                                           
 66.ص. cirtacopy ،2006 ،الجامعية قسنطينة سائللي أبجديات المنهجية في كتابة الرغربي، ع 1
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و كذلك البيانات المراد الحصول عمييا ، وجب إستخدام االستبيان كوسيمة لمحصول عمى 

القراءة عند الطفل بين الكتاب المطبوع الذي تناولنا فيو  المعمومات التي تفيدنا في ىذا البحث

 و الكتاب اإللكتروني.

 االستبيان:*

يعرف االستبيان بأنو مجموعة من األسئمة حول موضوع معين يتم وضعيا في استمارة ترسل 

ين بالبريد أو يجري تسميميا باليد تمييدا لمحصول عمى أجوبة األسئمة يلألشخاص المعن

كن التوصل إلى حقائق جيدة عمى الموضوع أو التأكد من الواردة فييا ، و بواسطتيا يم

 1معمومات متعارف عمييا لكنيا غير مدعمة بحقائق.

سؤاال  16في هذه الدراسة تم وضع استمارة مكونة من األطفال المتوسطة و قد تضمنت 

 ( محاور عمى التوالي:33تم ترتيبها في ثالثة )

 المحور األول:-

 03إلى 01يشمل األسئمة من شخصية و يتضمن البيانات ال

 و ىذا المحور يساعد عمى معرفة المعمومات الشخصية لألطفال.

 لمحور الثاني:ا

و سيتم فيو معرفة القراءة عند  08إلى  03بعنوان القراءة و الطفل و يشمل األسئمة من 

 الطفل و كيف يتم ذلك.

                                                           

بوحوش، عمار، الذنيبات، محمد محمود، مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث. الجزائر : ديوان المطبوعات 2

 .67.ص . 2009الجامعية 
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 المحور الثالث :-

 16إلى  08الكتاب الورقي و يشمل عمى األسئمة من بعنوان: الكتاب اإللكتروني و مستقبل 

 و سيتم معرفة مستقبل الكتاب الورقي في ظل انتشار الكتاب اإللكتروني.

كما حاولنا في اختيارنا أن تكون األسئمة سيمة و بسيطة، و مفرداتيا واضحة و مفيومة نظرا 

 لخصوصية الشريحة الموجو إلييا اإلستبيان.

 عينة الدراسة:/ 1-8

األخير يتم تحديد ليذا تبعا فراسة الذي تمسو إشكالية الموضوع مثل عينة الدراسة مجمع الدت

 مجتمع الدراسة ، و قد يكون ىذا المجتمع واسع مما يستدعي إستثناء بعض األفراد.

سنة بإعتبارىم األكثر  12سنوات إلى  10إستيدفت ىذه الدراسة تالميذ الطور المتوسط من 

بنوعيو و األكثر حاجة لو ، بحيث قدر عدد التالميذ في ىذه المتوسطة إستخداما لمكتاب 

استمارة عمى التالميذ  50تمميذ موزعون حسب األطوار األربعة ، حيث قمنا بتوزيع  589

فتحصمنا عمى االستمارات كميا ، حيث أن جل العينة قامت باإلجابة عمى األسئمة التي تمت 

 حوليا الدراسة و التحميل.

 حديد المفاهيم و المصطمحات:/ ت1-9

توظيفيا في ىذه الدراسة تتمثل المفاىيم و المصطمحات التي يستوجب عمينا تحديدىا و 

 س و كذلك توضيح معناىا لتعدد المفاىيم و المعاني في اآلتي:بلتفادي ل

 القراءة:أ/
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 :لغة 

، و من ىذه المعاني تطمق القراءة في لغة العرب و يراد بيا معاني عدة مختمفة في الداللة 

ما ذكر في مختار الصحاح :" من قرأ قراءة و قراءانا ، و قرأ شيء قرآنا : أي جمعة و 

 1خدمة ."

 2و منو قولو :" ما قرأت ىذه الناقة سمى قط ، إذ لم يضم رحميا عمى الوالد."

رآن و قرأت لقد جاء في لسان العرب في المفيوم المغوي لمقراءة أنو يقال : قرأ يقرأ قراءة و ق

الكتاب قراءة و قرآنا ، و منو سمي القرآن و اقرأه القرآن ، فيو مقرئ قال ابن األثير : 

ألنو جمع  3األصل في ىذه المقطة الجمع ، و كل شيء جمعتو فقد قرأتو و سمي القرآن 

 القصص و األمر ينيي . و الوعد و الوعيد و اآليات و الصور بعضيا إلى بعض.

 4.("18ناه فاتبع قرآنو)أ( فإذا قر 17عمينا جمعو و قرآنو) ي قولو تعالى :"إنو ذلك لما جاء ف

 .18-17سورة القيامة اآلية 

الوسيط قرأ الكتاب قراءة و قرآنا تتبع كمماتو نظرا و نطق بيا و تتبع  عجمو قد جاء في م

كمماتو و لم ينطق بيا . و قرأ اآليات من القرآن نطق بألفاظيا عن نظر أو عن حفظ فيو 

 5قارئ و يقال إقرأ القرآن و السالم أي أبمغو إياه.

 :إصطالحا 

                                                           
1
 1ج560الرازي ، محمد ، الصحاح بيروت مكتبة لبنان ص  

 262ص3األزهري تهذيب اللغة ج 2
 1مج 129ص  1994بيروت دار الصادر  3لسان العرب طابن منظور  3
4
 .18- 17القرآن الكريم. سورة القيامة ، اآلية :  

5
 2مج . 722. ص.)د،ت(  ،دار الدعوة:القاهرة ،المعجم الوسيط .مجمع اللغة العربية  
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ختصاص و إفي تحديد مفيوم القراءة ألن كل  لكل مجال عممي أو بحثي رؤيتو و تفسيره

تعريف معين لمقراءة فمثال نجد أن المغويين فإنيم ينظرون إلى القراءة عمى أنيا إحدى 

ات المغة فعرفوىا بأن ميارة لغوية تقوم عمى أساس تحويل اإلشارة الخطية إلى شكل جمخر 

ون من المعاني و األلفاظ و منطوق يتم إدراك داللتو ، اعتمادا عمى المخزون المغوي المك

 1كذلك عمى الخمفية و المفاىيم المعرفية بشكل عام .

أما في عمم اإلجتماع ينظر إلى القراءة عمى أنيا تفاعل القارئ مع المقروء و بحثو عن 

إما في عمم المكتبات و المعمومات فقد جاء في 2محتوى إجتماعي في ىذا الموضوع أو ذلك.

لعربية لمصطمحات لعموم المكتبات و المعمومات و الحاسبات عمى تعريفيا في الموسوعة ا

 3أنو يقرأ في الحاسب ، يمتمس البيانات عمى وسيط أو أداة التخزين.

ىي عممية يراد بيا إبعاد صمة بين لغة الكالم و الرموز الكتابية  القراءة/ المفهوم اإلجرائي:ج

 تؤدي تمك المعاني األلفاظ التيليث نتألف لغة الكالم من المعاني و 

 الطفل: ب/

يعرف معجم العموم اإلجتماعية الطفل في المغة ىو الولد حتى يكبر . أما العمم اإلصطالحي 

لمطفل في عمم النفس و عموم التربية فإنو ذو معنيين ىما : المعنى العام و يطمق عمى 

فراد من فيطمق عمى األاألفراد من الوالدة حتى سن النضج الجنسي ، أما المعنى الخاص 

                                                           
 .18. ص .دار األلوكة :عمان.حقيقة القراء و أثرها الثقافة  .السالطين ، فاطمة  1
 .26 .ص. 2010،دار الميسر و التوزيع  :عمان .سيكولوجية القراءة و تطبيقها التربوي .ماهر،عبد الباري  2
–إنجليزي :الموسوعة العربية لمصطلحات المكتبات و المعلومات و الحاسبات .سيد حسب هللا  ،أحمد محمد ،الشامي 3

 . 190. ص. 2001 ،المكتبة األكاديمية :القاهرة .3مج عربي
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فوق سن الميد حتى سن المراىقة ، فالطفل ىو الصغير في كل شيء أو ىو كائن حي 

 خبراتو محدودة يعتمد عمى غيره في أشياء كثيرة حتى ينمو عضويا و وظيفيا و إجتماعيا.

فالطفولة ىي مرحمة من عمر اإلنسان تمتد منذ الميالد حتى الرشد و ىي تختمف من ثقافة 

 1أخرى و تتميز ىذه المرحمة ببعض الخصوصيات النفسية و اإلجتماعية و الثقافية. إلى

 الكتاب المطبوع: ج/

صفحة و يتكون من مجمد  50ىو أي عمل مخطوط أو مطبوع ال يقل عدد صفحاتو عن 

واحد أو أكثر سواء ترقيم صفحات المجمدات متصل أو غير متصل أو يمكن أن يناول 

ن الموضوعات المتاجنسة أو التي تجمعيا خاصة واحدة أو أكثر ، موضوع واحد أو عدد م

 2و من الممكن أن يصدر في طبعات متعددة و ليست ليا صفة الدورية .

ىو نشر إلكتروني فيو نصوص و صور يتيح  (e.book) باإلنجميزيةي: الكتاب اإللكترون د/

ىو مقابل إلكتروني  و قد يكون ة أخرى،إلكترونيالحواسيب أو أجيزة و ينشر و يقرأ أعمى 

الكتاب قد ألف بصورة إلكترونية من البداية و ال يكون ىناك كتاب  لكتاب مطبوع،و قد يكون

 3مطبوع مناظر لو.

 

 
                                                           

1
 .86-71. ص. 1988 ،الدار المصرية اللبنانية :القاهرة .1ط ،الطفل و القراءة .حسن،الشافي  عبد 

الساعة .2017يناير      www.librarianlife 86 . blogspot.comمتاح في الكتاب المطبوع و الكتاب اإللكتروني 2

10:00 
 متاح في الثقافة ، المملكة األردنية الهاشميةصالح جرار ، الكتاب اإللكتروني و الكتاب الورقي ، وزارة  3

www.culturegov  2017ديسمبر. 

http://www.culturegov/
http://www.culturegov/
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 / الدراسات السابقة:1-13

 :الدراسة األولى 

بمكتبة عباد، وفاء المكتبات الرئيسية الجزائرية و تنمية المقروئية لدى الطفل : دراسة ميدانية 

 موالي بمحميسي مستغانم.

ىي عبارة عن رسالة مقدمة لنيل شيادة  2016مذكرة ماستر : عمم المكتبات .مستغانم . 

الماستر ، حيث تمحورت اإلشكالية الرئيسية ليذه الدراسة حول دور المكتبات الرئيسية و 

ئية عند المكتبات العمومية لمرفع من نسبة المقروئية حيث سمطت الضوء عمى المقرو 

األطفال و األساليب المثمى التي البد من ىذا النوع من المكتبات أن تنتيجيا لمرفع من نسبة 

ىذه المقروئية لدى ىذه الفئة العمرية . باإلضافة إلى األطفال عمى عادة القراءة و حب 

 2016.1الكتاب و طرق المثالية لغرس ىذا الفعل لديو .كانت ىذه الدراسة 

 ة:الدراسة الثاني 

دراسة عاشور نسيمة و طواىرية الممياني. واقع القراءة لدى الطمبة بإستخدام الكتاب الورقي و 

 الكتاب اإللكتروني:

دراسة ميدانية لطمبة الماستر بقسم عمم المكتبات و المعمومات بجامعة خميس مميانة تمت 

 .2015مناقشتيا سنة 

 تيدف ىذه الدراسة لإلجابة عمى السؤال المطروح :

                                                           
ماستر. جامعة مستغانم. مكتبة موالي عباد وفاء . المكتبات الرئيسية الجزائرية و تنمية المقروئية لدى الطفل. مذكرة   1

 .2016سي،بلحمي
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ل قراءة الطمبة لمكتب اإللكترونية تؤدي لمعزوف عن القراءة الكتب الورقية؟ و قد إندرج ى

 تحت ىذه اإلشكالية مجموعة من األسئمة الفرعية:

 ىل يفضل الطمبة القراءة بإستخدام الكتاب الورقي أو اإللكتروني؟ 

 مومات أكثر ىل يمبي الكتاب اإللكتروني إحتياجات و رغبات الطمبة في الحصول عمى المع

 من الكتاب الورقي؟

  ىل الكتاب اإللكتروني لو مصداقية عممية تامة من حيث المعمومات لدى الطمبة مقارنة

 بالكتاب الورقي؟

  مفردة ، و التي تم تشكيميا بصفة قصدية. 62تجدر اإلشارة إلى أن حجم العينة بمغ 

 1و من أىم نتائج المتحصل عمييا في الدراسة ىي :

لماستر في القراءة العديد من المواضيع المختمفة تتمثل في المواضيع األدبية و ييتم طمبة ا -

 الدينية و العممية و الفنية ، سياسة و الرياضية.

 يستخدم طمبة الماستر الكتاب الورقي في القراءة بالموازاة مع إستخداميم الكتاب اإللكتروني. -

 أثناء إستخداميم الكتاب اإللكتروني .ىناك العديد من الصعوبات و العراقيل تواجو الطمبة  -

 و من بين ىذه الصعوبات نجد إضاءة الشاشة و ضعف التركيز و قمة اإلستعاب. 

يرى غالبية الطمبة أنو ال يمكن لمكتاب اإللكتروني أن يغني عن الكتاب الورقي بل سيعمل  -

 عمى تدعيم وجوده و التكامل بينيما.

                                                           
الممياني طواىرية . عائشة . واقع القراءة لدى طمبة بإستخدام الكتاب الورقي و اإللكتروني : دراسة عاشور، نسيمة ، 1

 .2015ميدانية بقسم عمم المكتبات و المعمومات لطمبة ماستر ، مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر، بجامعة خميس مميانة ،
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 اإللكتروني جنبا إلى جنب في المستقبل. يتوقع الطمبة تعايش الكتاب الورقي و -

يرى الطمبة أن الكتاب الورقي لو مصداقية و موثوقية عممية  من حيث المعمومات بدرجة  -

 1عالية .

 الدراسة الثالثة:

 2محمد ، ىو يدا محمد الحسيني.

ىدفت الدراسة الحالية إلى تقويم الكتاب اإللكتروني في المغة العربية لمصف الثالث اإلبتدائي 

في ضوء معايير الجودة و قد حاولت ىذه الدراسة اإلجابة عن السؤالين التاليين ما معايير 

جودة الكتاب اإللكتروني؟ و إلى أي مدى تتوافر تمك المعايير في كتاب المغة العربية لمصف 

لثالث اإلبتدائي؟ و لإلجابة عن ىذه األسئمة قامت الباحثة بإعداد قائمة بمعايير جودة ا

الكتاب اإللكتروني و تحميل الكتاب في ضوءىا. و توصمت الدراسة إلى نتائج من أىميا : 

بمغ عدد معايير جودة الكتاب اإللكتروني عشرة معايير رئيسية ) سبقو معايير تربوية ، ثالثة 

( مائة و أربعة و عشرين مؤشرا ، توافر  124ية ( . و إشتممت ىذه المعايير عمى )معايير فن

كما توافر  ثمانية و عشرون مؤشرا %  25واحد و ثالثون مؤشرا منيا بدرجة كبيرة  بنسبة 

 %52.42بينما لم يتوافر خمسة و ستون مؤشرا بنسبة  %22.58بدرجة متوسطة بنسبة 

ؤشرات بصفة عامة لم تكن متوافرة في الكتاب اإللكتروني . مما يعني أن أكثر من نصف الم

كانت المعايير التربوية ىي األقل توافرا في الكتاب اإللكتروني مقارنة بالمعايير الفنية ، إذ 

                                                           
1
 ذكره. عاشور ، نسيمة، الممياني طواىرية ، عائشة ، المرجع سبق 

2
 http // platform .almonhal.com/google scholar/ détaits/ ?id=2- 79844 
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بمغ عددىا سبعة معايير ، تضمنت ثمانية و أربعين مؤشرا ، لم يتوافر ثالثة و ثالثون منيا 

كما  %10.42ر خمسة مؤشرات فقط بدرجة كبيرة بنسبة بينما تواف %66.75و ذلك بنسبة 

كانت المعايير الفنية ىي األكثر  % 20.89توافر عشرة مؤشرات بدرجة متوسطة بنسبة 

توافرا في الكتاب اإللكتروني في مقارنة بالمعايير التربوية ، إذ بمغ عددىا ثالثة معايير 

 %23.68ون بدرجة كبيرة بنسبة رئيسية ، تضمنت ستة و سبعين مؤشرا، توفر ستة و عشر 

و انتيت الدراسة إلى مجموعة من  % 42.11بينما لم يتوافر إثنان و ثالثون مؤشرا بنسبة 

التوصيات من أىميا: إقامة دوريات تدريبية في الحاسوب و الشبكات لممعممين لمحصول 

ارات عمى الرخصة الدولية لمحاسوب .  و عقد دوريات متخصصة إلكساب المعممين المي

األساسية لتصميم المقررات اإللكترونية ، يشرف عمييا المختصون في المناىج و طرق 

التدريس ، و تكنولوجيا التعميم . و ربط تقويم األداء الوصيفي لممعممين بالحصول عمى ىذه 

 الدوريات استخدام التكنولوجيا في التدريس.

 /مجاالت الدراسة :1-11

يجمع من خاللو الباحث معموماتو مباشرة من خالل  مجاالت الدراسة ىي الحقل الذي

 ت مارات أو المقابالت حول موضوع البحث عن طريق اإلستت األفراد و الجماعامساءال

ض التي تمت صياغتيا من خالل مشكمة و من خاللو إثبات صحة أو خطأ الفر  و الذي يتم 

 الدراسة عن طريق إستطالع حقيقة األوضاع القائمة.
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مني و ىذه الدراسة تمثل ز ي : مجال الجغرافي ، البشري و الدراسة تمثل عادة فو مجاالت ال

 ي:ف تيامجاال

 المجال الجغرافي: أ/

و يتعمق بالمكان الجغرافي الذي ستجرى بو الدراسة الميدانية و يتمثل ىذا في متوسطة 

 غيميزان. الشييد أحمد زبانة بمازونة.

 المجال البشري:ب/

العناصر التي يفترض أن تمسيم الدراسات و الذي ليم عالقة بموضوع و ىو يضم جميع 

تمميذ من  50البحث و مجالنا البشري يغطي تالميذ متوسطة مازونة و يقدر عدد التالميذ 

 تمميذ. 589

  المجال الزمني:ج/

 من إعداد اإلستمارة  جراء الدراسة  الميدانية إبتداءاو يتمثل في الوقت الذي استغرق في إ

إخراجيا ثم توزيعيا عمى التالميذ و استرجاعيا ثم العمل عمى تفريغيا و تحميل نتائجيا .  و

و قد انطمقت ىذه الدراسة في شير فيفري و استمرت إلى غاية شير أبريل حين تم تفريغ 

 البيانات في جداول و تحميميا و استخراج النتائج.
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 تمهيد:

القراءة من أىم وسائل كسب المعرفة و الحصول عمى المعمومات ، فيي تمكن اإلنسان من 

المباشر بالمعارف اإلنسانية في حاضرىا و ماضييا و إذا كانت القراءة و التعود  اإلتصال

عمييا ضرورية ألي فرد من األفراد فإنيا أكثر ما تكون ضرورة لمطفل الذي يكتسب كثيرا من 

خبراتو ، من خبلل تفاعمو مع ما يقرأ . و من عادة المربين أنيم يصنفون المواد الدراسية 

ىميتيا و تثثيرىا عمى المواد الدراسية األخر  ، إال أنيم االبا ما يتفقون المقروءة طبقا أل

عمى أن القراءة يجب أن تثتي في مقدمة المواد الدراسية التي يتعمميا الطفل بالمدرسة فقط ، 

 بل ألنيا الوسيمة التي تمكنو من التحصيل و إكتساب المعرفة في المواد الدراسية كميا.

ث التربوية التي أجريت عمى التبلميذ أن ىناك ترابطا إيجابيا مرتفعا بين و لقد أثبتت البحو 

القدرة عمى القراءة و الدرجات التي يحصل عمييا الطفل كما تقيسيا اإلختبارات المقننة لمقراءة 

 و التقدم الدراسي .
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 /مفهوم القراءة:2-1

كان مفيوم القراءة في الماضي يقتصر عمى اإلدراك البصري لمرموز المكتوبة و تعريفيا و 

عامة ، و البحوث التي أجريت عمى بالقدرة عمى قراءتيا . إال أنو نتيجة لمبحوث التربية 

كرية عقمية ، فالقراءة بخاصة ، تغير مفيوميا من خبلل ىذا القرن ، وأصبحت عممية 

ما يقرأ و ينفذه، و يستخدمو في حل  ما يواجيو  من مشكبلت و اإلنتفاع  يمفيتفاعل معيا في

بيا في المواقف الحيوية ، و عمى ذلك يمكن تحديد خمسة أبعاد لممفيوم الحديث لمقراءة و 

 1ىي :

 تعرف الحروف و الكممات و الجمل و العبارات و النطق بيا.  -1

 فيم المادة المقروءة. -2

 قد المادة المقروءة .ن -3

 خدام القراءة في حل المشكبلت.است -4

 اإلستمتاع بالمادة المقروءة و حسن تذوقيا. -5

 / أنواع القراءة:2-2

 

 

 

                                                           
1
 .251.ص . 1002القاهرة : الدار المصرية اللبنانية، محمد فتحي عبد الهادي ، المكتبة و الطفل.  
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 :يأنواع و ه 03يقسم العمماء التربية القراءة إلى 

 

 قراءة اإلستماع. -القراءة الجهرية ج -القراءة الصامتة ب-أ

 القراءة الصامتة: - أ

 تعتمد عمى عنصرين فقط هما:

من القراءة األخر   %99النظر المقروء و النشاط الذىني ، و إن قراءة الصامتة تشكل 

لمقراء ، ألنيا ىي االنفع إجتماعيا و إقتصاديا و نفسيا  و تربويا ، و أثبت عمماء التربية بثن 

القراءة الصامتة تعين عمى اإلستيعاب و الفيم أكثر النيا توفر اليدوء لمقارئ ، فيتمكن في 

ال ماال افركيز أكثر و لكن رام مزياه العديدة فإن ليا عيوب أيضا ن كشرود الذىن و إالت

 1ينبغي إافالو ، فمخرجات الحروف و عدم مواجية الموافقة اإلجتماعية .

 القراءة الجهرية:-ب

و ترجمة العقل ليا ثم الجير باستخدام أعضاء  ىي إلتقاط الرموز المكتوبة بواسطة العين ،

فيي إذا تعتمد عمى ثبلثة عناصر أساسية ىي النظر إلى المقروء ، 2النطق استخداما سميما 

. و ىذه القراءة قراءة الزمة  3و النشاط الذىني  و التمفظ بالمقروء بصوت عال و واضح

إخراج األلفاظ من مخارجيا و لتعميم الطفل في مراحل  نموه االولى إلتقان النطق. و 

ضبطيا.كما انيا تساعده عمى محاولة فيم ما يقرأ ، ألن استعمال حاستين في القراءة أقو  

                                                           
1
 .14. ص1002عارف. الشيخ. القراءة من أجل التعلم. بيروت :المؤسسة العربية للدراسات و النشر.  

 24 .ص. 1021 ،لم الكتباالقاهرة ع .1ط .القراءة و تنمية و التفكير .ي،عبد هللا الفسعيد  2
 .14.ص.المرجع سبق ذكره  .التعلمالقراءة من أجل .الشيخ  ،عارف 3
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من استعمال حاسة واحدة فيي القراءة الناطقة تصل رسالتين إلى الدماغ في وقت واحد 

طيات المخ و  فتصبح العبارة أقرب لمفيم ، و أثبت في الذىن ، أي أنيا تترك أثرا أعمق في

ىي تخمق الجرأة في الطفل و تعوده عمى الخطابة و التكمم في الجماعات ، ألن يثير نفسو ، 

 ن يتفاعل مع كمماتو الخاصة و يبدأ بفكر أفضبل إثارتو لآلخرين و بسبب ذلك فإنو يستطيع 

 1و يتحسن بذلك تفكيره مع الوقت .

بعد التاسعة من العمر إال فيما تراب أن  إال أن القراءة الجيرية قراءة بطيئة  ال تستعمل

قيد بالسرعة التي تنتج بيا عضبلتنا الصوتية تتتسمعو لغيرنا ، و السبب في ىذا البطئ، أنيا 

كممة في الدقيقة لمشخص العادي الكبير ، وال يخفى ان  129الصوت و معدل القراءة بيا 

ن يستمر نصف ساعة يقرأ القراءة الجيرية تجيد العضبلت الصوتية و يشعر بيا كل م

 بصوت مرتفع

و يعجز الشخص عن القراءة بصوت عال مدة تزيد عن الساعة ، مع أنو يستطيع مواصمة 

 2ولية .تالقراءة الصامتة ساعات م

 قراءة اإلستماع: -ج

ثم من خبلل إستماع القارئ لممعاني و األفكار الكاممة وراء ما يسمعو من األلفاظ و العبارات 

 بيا القارئ قراءة جيرية أو ترجمة لبعض الرموز و اإلشارات التي ينطق 

 

                                                           
 .215. ص.1021مجتمعيا .عمان: دار الراية للنشر و التوزيع، -أكاديميا -إداريا -حبري، أسامة .تطوير الذات   1

 
 20-1،.ص . 24مج، 2111. مجلة الرسالة :في .فن القراءة .حليم حنا ،إليا 2



 الفصل الثاني                                                                         القراءة عند الطفل 
 

27 
 

 

ترجمتو مسموعة ، و ىي في تحقيق أىدافيا تحتاج إلى حسن اإلتصاالت ، و مراعاة آداب 

 1السمع و االستماع.

 و القراءة بثنواعيا:

و الصامتة و القراءة االستماع كميا تعد من المتطمبات األساسية في المدرسة و  الجيرية

تؤكد المدرسة األساسية عمى تعميميا بشكل متزامن ، فالقراءة الجيرية ال يستغني عنيا في 

بداية تعمم القراءة ، و القراءة الصامتة البد منيا في ظل وضائف المغة النفسية و اإلجتماعية 

مر فييا يتعمق بقراءة االستماع فيي تدريب عمى فيم المسموع كما أنيا األداة ، و كذلك األ

 الرئيسية لمتعمم لد  المكفوفين.

 / أهمية القراءة الطفل:2-3

نظرا لما يتميز بو ىذا العصر من إنفجار المعمومات لدرجة لم يعد التعميم الرسمي كافيا 

  األطفال و التي أصبحت تمثل مطمبيا تربويا لمبلحقتو و ألىميتو القراءة و تنمية ميوليا لد

و ثقافيا عميو صارت التربية الذاتية و التعميم الذاتي و التثقيف الذاتي توجييات أساسية تمكن 

األطفال من إستمرارىم في تثقيف أنفسيم و كما نعمم أن القراءة تساعد الطفل في عممية 

 2العاطفي و اإلدراكي و الجسمي . النمو من جميع جوانبو و خاصة النمو اإلجتماعي و

 فبالنسبة  النمو الجسمي:*

                                                           
 21 .ص .المرجع سبق ذكره،مجلة الرسالة :في .فن القراءة  .حليم حنا،إليا  1
 .21. ص.  2121 ،دار الشروق :عمان .2ط .، طرق دراسة الطفل قطامي نايفه 2
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 تساعد القراءة الطفل عمى اكتساب عادات حسنة كإحترام الغير و األمانة 

 و الصدق و حسن التصرف مع اآلخرين و التعرف عمى أفكار الكبار .

 مواقف الحياة عن طريق القراءة.

 بالنسبة لمنمو العاطفي :*

 وسيمة عبلجية طبيعية.تشكل القراءة 

 بالنسبة لمنمو اإلدراكي :*

فالقراءة تنمي في الطفل الفضول إلى معرفة كل ما يحيط بو ، أيضا تنمي الميارات المغوية 

و تكسب الطفل ثروة انية بالمفردات و تصحيح ما عمق بذىنو من كممات عامية  ، كما 

 تعطي الطفل قدرة عمى التخيل و بعد النظر.

 1ح أهمية القراءة لألطفال في اآلتي: أي أنه تتض

 أن البحوث العممية أثبتت أن ىناك ترابطا مرتفعا بين القدرة عمى القراءة -1 

 و التقدم الدراسي .

 أمامو أبواب الثقافة . فتحتوسع دائرة خبراتو و ت-2

 تحقق التسمية و المتعة.-3

 ل.تكسب الطفل حسا لغويا أفض-4

                                                           
 .14.ص. 1004: مؤسسة طبع للنشر و التوزيع ، حالوة محمد السيد ، كتب و مكتبات األطفال . القاهرة 1
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 التفكير السميم و ترفع مستو  الفيم.تنمي لد  الطفل ممكة -5

 / أهداف تعميم القراءة عند الطفل:2-4

ألىمية القراءة في حياة الطفل و الدور الذي تؤديو في تكوين شخصيتو و في إكسابو  اتثكيد

 المعرفة بإعتبارىا أساس التحصيل و التقدم الدراسي اىتمت المناىج الدراسية بتعميم القراءة ،

و وضعيا في قمة االىتمامات التربوية بالمدرسة حيث أنيا تساىم بقدر واضح في تحقيق 

 1النمو المتكامل لمطفل في جميع النواحي خاصة في النمو العقمي الذي يستمزم أن :

 يتمكن الطفل من أدوات المعرفة األساسية كالقراءة و الكتابة و الحساب . -1

لخبرات الحية التي يزيد فيمو الحياة حولو و المجتمع الذي يكتسب الحقائق و المعمومات و ا -2

 يعيش فيو.

 سب الميارات الذىنية المبلئمة كدقة المبلحظة و التعبير و المحادثة.تيك -3

 يتدرب التفكير العممي المنظم بالقدر الذي تسمح بو خبراتو. -4

 .ةتنمي قدرات الطفل اإلبتكاري -5

أما بالنسبة ألىداف تعميم القراءة في المدرسة اإلبتدائية و دور المكتبة في ارس عادة القراءة 

و االطبلع لد  األطفال ، فتقول فارجو : ربما كان اىم جوانب األىداف إلى أبعد من مجرد 

 إكتساب الميارات في آليات القراءة و فيم ما يقرأ و إنما تتجاوز ىذا كمو 

 

                                                           
 .11.ص  .2111،الدار المصرية اللبنانية :القاهرة . 2ط .التربية المكتبة لتالميذ المدرسة االبتدائية ،بانخليفة شع 1
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 1، خبرات المتنوعة و تنمية الدوافع القوية و اإلىتمامات الدائمة في القراءة.لتضمن إكتساب 

و تشجيع االستخدام الذكي لمكتب كمصادر المعمومات ، وتكوين الشخصية و تنمية االطبلع 

اع و عمى ذلك .... يمكن إستنباط متعمى مد  واسع من المواد المطبوعة ، إلتماسا لبلست

ىداف أساسية لتعميم القراءة لؤلطفال و اكسابيم الميارات البلزمة إلطراء لية كثااألىداف الت

 2نموىا و ترسيخ أىميتيا في نفوسيم: 

 إتقان ميارات القراءة حتى يفيم الطفل ما يقرأ في سرعة و يسر. -1

تنمية الثروة المغوية باأللفاظ و األساليب الجديدة و تصحيح ما عمق بذىنو من كممات  -2

 عامة.

 ر األدب المختمفة ، و تذوقيا االستمتاع بيا.و إستخدام القراءة في تعريف ص-3

 إستخدام القراءة لتكوين أحكام موضوعية متزنة ، صادرة عن فيم و إقتناع.-4

 تنمية قدرة الطفل عمى فيم ما يقرأ و التعبير الصحيح عنو.-5

بتعرف أفكار الكبار و مواقف الحياة  إثراء خبرات الطفل و تنمية قدراتو االجتماعية ، -6

 عن طريق القراءة.

 إستخدام القراءة في تكوين إىتمامات و ميول جديدة و حل المشكبلت النفسية .-7
                                                           

 .44ص. 1001،دار وائل للطباعة و النشر  :عمان .مهارات تعليم القراءة و الكتابة لألطفال ،العواملة حابس 1
 .11 .ص .مرجع سبق ذكره،البان خليفة شع 2
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 ارس حب القراءة و اإلطبلع لد  الطفل.-8

 تكوين الشخصية. و التشجيع عمى إستخدام الكتب و المطبوعات كمصادر لممعمومات-9

 ساسية في القراءة لدى الطفل:/ المهارات األ2-5

تعمل المدرسة عمى إكساب الطفل الميارات األساسية لمقراءة ، إال أن ىذه الميارات ال يمكن 

دييم، إال عن طريق القراءة الواعية و الدائمة و ال يتم ذلك إال عن طريق لأن ترسخ و تنمو 

التي تتوافق و قدرات األطفال و ميوليم و مستواىم التحصيمي و  توفير مجموعات الكتب ،

كانت داخل المدرسة أم خارجيا ىي المؤسسة التي تتوافر بيا ا من الطبيعي أن المكتبة سواء

 1ىذه المجموعات.

و التي تعمل في الوقت نفسو عمى منح األطفال الفرص الكافية لئلتصال المنظم بمصادر 

الطفل العامة و  ةدىم في قراءتيم و عمى ذلك يمكن القول بثن مكتبالقراءة فضبل عن إرشا

كساب األطفال الميارات القرائية التي توفر ليم األساس السميم لئلستفادة إالمدرسة تعمل عمى 

ب أم مجاالت ، أم ايرىا من المصادر تالكاممة من مصادر المعمومات سواء كانت ك

 2يمي:المطبوعة و تتضمن ميارات القراءة ما 

 تعرف الحرف و الكممة و الجممة. -1

 فيم الجممة و العبارة. -2

                                                           
  .11ص 1001هللا العلي ، الطفل و مهارات القراءة القاهرة دار الكتاب الحديث  أحمد عبد 1

 
2
 .11أحمد عبد هللا العلي . مرجع سبق ذكره .ص.  
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 نمو الثروة المغوية. -3

 السرعة في القراءة الصامتة. -4

 القدرة عمى القراءة الناقدة و تقويم ما يقرأ. -5

 القدرة عمى إختيار المادة المقروءة. -6

عمى فيم التنظيم الذي وضع في المادة المقروءة و فيميا بين األسطر و ترابط  القدرة -7
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 خبلصة:

نتحدث عن تطور ذوق الطفل بخصوص القراءة ، بإعتبارىا ذلك  و يمكن في األخير أن

السيل الممتنع الصعب تشخيصو التي تمعب دورا ميما في تكوين و تربية أجيال المستقبل 

خاصة أنيا الفعل الثقافي الوحيد الذي يجيب عن ضرورة اجتماعية عممية ، معرفية ، ثقافية 

 ،و ترتبط بعوامل أخر .
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 تمهيد:

عرف اإلنسان طوال حياتو العديد من المراحل لتسجيل أفكاره و إبالغيا لمناس بحيث تنوع 

ىذا التسجيل في شكل وسائط متنوعة يحمل ىذه المعرفة و كمما حمت مرحمة جديدة إال و 

حل وسيط مادي محل وسيط آخر ، واليوم يعيش الكتاب مرحمة تنافس مع وسائل 

في مجال حفظ و تداول و نشر المعمومات ، بين من يرى أن التكنولوجية الجديدة 

اإلستخدام التكنولوجي لممعمومات يبشر بمجتمع يعيش بال ورق مطبوع أو مخطوط و لكن 

تعد الزيادة اليائمة في اإلنتاج الفكري الذي جاء نتيجة الثورة التكنولوجية و ما قدمتو من 

ئا فشيئا و خاصة بعد ظيور تقنيات جديدة مميزات جعمت مكانة الكتاب الورقي تتراجع شي

 في اكتساب المعمومات و نشرىا و تخزينيا عبر وسائظ ألكترونية متعددة.

كما لعب الكتاب اإللكتروني دورا في عممية البحث عن المعمومات كما عمل الكتاب 

المطبوع عمى حل العديد من المشاكل التي تواجو الباحث في عممية البحث و إمكانية 

 وصول إلى المعمومات كالعوائق الزمنية و المكانية و غيرىا.ال
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 / مفهوم الكتاب المطبوع الموجه لمطفل:3-1

لفكر عن طريق تقنيات عرف العالم البيميوجرافي ) روبير ستيفال( الكتاب بأنو : تسجيل ا

من ىذا  رف النظر عن الوسيط أو إجراءات التسجيل المستخدمة و إذا انتقمناصالكتابة ، ب

التعريف العام إلى تعريف كتاب الطفل.... فإننا نجد أن كتاب الطفل ىو عمل مقدم 

لمطفل ، يراعي خصائصو و حاجاتو ومستويات نموه ، أي أنو في معناه العام يشمل كل 

 1ما يقدمو لألطفال ، من مواد تجسد المعاني و األفكار و المشاعر.

ري عرف الكتاب المطبوع بأنو مطبوع غير دو  ،1664و في مؤتمر عقدتو اليونسكو عام 

الف صفحات الغالف و العنوان ، و ىذا التعريف خصفحة عمى األقل ب 46يشمل عمى 

ينطبق عمى الكتاب المطبوع الموجو لمطفل ، فيما عدا ما يتعمق بعدد الصفحات ، إذا أن 

مة منيا كتب األطفال عادة ما تكون صغيرة من حيث عدد الصفحات و نسبة غير قمي

 صفحة .  46تشغل أقل من 

و عمى أي حال... فقد استفادت كتب األطفال في السنوات األخيرة من التقدم الكبير الذي 

حدث في تكنولوجيا الطباعة ، و الذي أسفر عن طباعة كتب األطفال بكميات كبيرة و 

ذب مواصفات جيدة ، و بمغت مستوى عاليا من اإلخراج الفني األسبق ، الذي يجت

و نادرا ما نجد اآلن كتابا لألطفال يخمو من الصور  أو الرسوم  إلى القراءة األطفال 

 الممونة التي تمعب دورا كبيرا في إيضاح مادة الكتاب.

                                                           
 .501 . ص . 5331 ،دار غرٌب للنشر :القاهرة .3ط .مصادر المعلومات و تنمٌة المكتبات .حشمت قاسم 1
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 مميزات و أنواع الكتاب المطبوع الموجه لمطفل: /3-2

 مميزات الكتاب المطبوع الموجه لمطفل:أ/ 

 1لألطفال بما يمي:تمتاز الكتب المطبوعة الموجية 

يرتبط الكتاب المطبوع بعادة القراءة و االطالع لممتعة الشخصية و الكتساب المعمومات،  -1

و من ثم فالكتاب المطبوع يرسخ عادة القراءة و االطالع ،أكثر من غيره من أوعية 

 المعمومات.

يحتاجو من صمد الكتاب المطبوع عمى إمتداد فترة زمنية طويمة ، ينيل منو الفرد ما  -2

 معمومات.

تمثل الكتب المطبوعة أكبر نسبة من مقتنيات المكتبات المدرسية و المكتبات العامة، التي  -3

 يتردد عمييا األطفال، و من ثم فيي األكثر شيوعا و األكثر إستخداما.

يقدم الكتاب الحقائق و المعمومات و المفاىيم و األفكار إلى الطفل ، مثبتة عمى الورق  -4

ذي يجعل الطفل يتعامل معيا وقتا طؤيال بأناة تامة ، كما يمكن لمطفل أن يعود األمر ال

إلى ىذه الحقائق و المعمومات في أي وقت يشاء ىذا فضال عن أن القارئ ال يحتاج إلى 

 جياز وسيط لإلستفادة من الكتاب.

نقل الكتاب المطبوع سيل الحمل ، و يمكن التجول بين صفحاتو بحرية ، كما يمكن الت  -5

 بو من مكان إلى مكان آخر بسيولة.
                                                           

1
 4052النجار ، رضا محمد. مصادر المعلومات المرجعٌة و الرقمٌة )د.م.( :دار العلم و اإلٌمان للنشر و التوزٌع ،   

 .21.ص.
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 أنواع كتب األطفال المطبوعة :ب/ 

تنقسم كتب األطفال بصفة عامة  إلى قسمين ىما كتب القصص و كتب غير القصص ، 

و القصص ىي كتب سرد الخيال ، و ىي تحتل نسبة غير قميمة من كتب األطفال ، 

بسبب إقبال األطفال عمييا و إستمتاعيم بقراءتيا ، و القصص عمى أنواع ، فيناك 

و قصصص البطولة و المغامرات و القصص العممية و التاريخية و اإلجتماعية ، 

 1القصص الشعبية و الفكاىية و الخيالية. 

أما كتب الغير القصص فيي كتب الحقائق و المعمومات ، وىي ذات فائدة كبيرة لألطفال 

ألنيا تقدم ليم تفسيرات لمعالم الذي يعيشون فيو ، فيي مختمف نواحي الحياة ، و لذلك 

 شخصية الطفل و تنمية ميولو  فإنيا تمعب دورا كبيرا في تكوين

و ىذه الكتب عمى أنواع فيناك الكتب العممية التي تيدف إلى توصيل األفكار العممية 

لألطفال ، التي تعمل عمى تبسيط األفكار و المعمومات الدينية و تقديميا لألطفال بشكل 

ترجمة لحياة اريخ و كتب السيرة و الا كتب الرحالت و الجغرافيا و التمبسط ، وىناك أيض

المشاىير من القادة و الزعماء و المفكرين ، و الكتب التي تعالج اليويات و الحرف و 

 الفنون.

 

 
                                                           

متاح على الموقع  .  501. ص، 4،نت  ،الجزٌرة  ،تاب، النشر اإللكترونً و مستقبل الكزٌاد منى 1

etwww.aljazera.n. 52:00على الساعة  4052تارٌخ فٌفري وهد بش. 

http://www.aljazera.net/
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 و ىناك نوع متميز من الكتب المقدمة لألطفال ىي الكتب المرجعية ، و ىي الكتب التي

بشأن و ليا إلى آخر قراءة تتابعية كاممة ، و إنما يرجع إلييا أو تستشار أتقرأ من  ال

 معمومة معينة و حقيقة محددة.

و عادة ما تكون مثل ىذه الكتب مرتبطة بطريقة ألف بائية أو بطريقة أخرى تتيح 

الوصول إلى المعمومات المطموبة بسيولة و يسر ، و من أمثمة ىذه الكتب:القواميس 

النوع  المسيرة لألطفال ، و موسوعات األطفال ، و معاجم البمدان و األطاليس و لمثل ىذا

من الكتب أىمية في تدريب الطفل و اكتسابو ميارة البحث و الحصول عمى المعمومات 

  1منو.

 اإللكتروني: الكتاب تعريف/ 3-3

ىو مصطمح يستخدم لوصف نص مناظر أو مشابو لكتاب ، و لكنو في شكل رقمي 

digital  ليعرض عمى شاشة كمبيوتر ، و يمكن لألقراص المدمجةcd.rom  إختزان

كميات ىائمة من البيانات في شكل نصي ، و أيضا في صدر رقمية ، ورسوم متحركة و 

 تتبعات مرئية و كممات منطوقة و موسيقى ، وغيرىا من األصوات لتكممة ىذا النص .

و عموما.... فإن مصادر المعمومات اإللكترونية ىي مصادر المعمومات  التقميدية 

مخزنة إلكترونيا عمى وسائط ممغنطة أو مميزرة أو تمك المصادر الورقية و غير الورقية ، 

ىا أو نشرىا ) مؤلفين و ترونيا حال إنتياجيا من قبل مصدر الالورقية و المخزنة أيضا إلك

                                                           
 .502. ص. نفسه  المرجع،زٌاد منى   1
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و عن  on ligneناشرين في ممفات قواعد بيانات متاحة عن طريق اإلتصال المباشر 

 cd.rom.1طريق نظام االقراص المدمجة 

ام الحاسبات اإللكترونية مع وسائل اإلتصال عن بعد اإلنتاج و توفير بث أ: استخد

المعمومات المطبوعة أصال عمى ورق إلكتروني إلى المستفيد و غالبا ما تكون معمومات 

 بميوجرافية عنيا . أو نصوصا كاممة مثل بث آلي مباشر أ و سرعة معينة.

اية و سيظير عمى شكل فقرات ب: إن مصادر المعمومات سيكون غير ورقي منذ البد

 الكمبيوتر الخاص بو  torninalمتعددة ألن كل مؤلف من خالل سعة 

من التمييز بين ضة بكتابة ، و وفق برمجيات خاصة تسيقوم بإدخال البيانات الخاص

اإلسترجاع المنظم  لضمان الفقرات المختمفة في الفصول المختمفة من الكتاب الواحد

 لمقتطفات من عدة مؤلفين في موضوع محدد.

و ىكذا سيكون باستطاعة الفرد التجول بحرية ضمن المصادر المتاحة لو ، عبر شبكات 

في المعمومات المعمومات التي تربط بين المؤلفين و المستفدين و الناشرين و وسطاء 

 2حمقة إتصالية إلكترونية متكاممة .

 أنواع الكتاب اإللكتروني: / مميزات و3-4

 أ: مميزات الكتاب اإللكتروني:

 
                                                           

 .23 .ص. 4001 ،دار الكتب العلمٌة للنشر و التوزٌع :القاهرة .5ط.الكتاب اإللكترونً  ،عبد الحمٌد،بسٌونً  1
2
 .22-23. ص.  نً ، عبد الحمٌد. المرجع نفسهبسٌو  
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 سهولة و السرعة:- 1 1تتمخص مميزات الكتاب اإللكتروني في النقاط التالية :

و يقصد بيا سيولة الوصول إلى المعمومات المراد بواسطة البحث أو استخدام الروابط 

حيث أن المحتوى الرقمي فإن البحث بنفس سيولة البحث في  rhyperlinksالتشعبية 

الحاسب اآللي ، فيذه الخاصية مفيدة و عممية جدا مع الكتب الكبيرة في حجميا كالمراجع 

 العممية و القواميس و المعاجم.

 المساحة التخزينية:-2

أن كتابا في العدد الطبيعي فإن ذلك يعني  500تحتوي عمى  cdأسطوانة  كل بما أن

أمتار( عمى أساس  10ىناك توفير في المساحة الطبيعية لتخزين تقدر ب ) أكثر من 

سم( ، أما في حالة الكتب الكبيرة الحجم فنحتاج  2،5كتاب من الحجم المتوسط )سمك 

 إلى أضعاف تمك المساحة.

 الراحة المالئمة:-3

يتطمب مسكيا بكمتا إن تصميم أجيزة الكتب اإللكترونية الخاصة و شكميا الخارجي ال 

كما أنو مفيد لمغاية لمن فقد إحدى  جيدا اليدين ، فالكتاب التقميدي ، و ىذا شيء مريح

يديو كما أنو يمكن وضعو عمى الطاولة و التحكم فيو بواسطة أحد أعضاء الجسم بواسطة 

أشخاص آخرين كما أنو يمكن و بإضافة بعض البرمجيات تحويل النصوص المكتوبة إلى 

ة بواسطة أصوات بشرية،  ىذه الخاصية مفيدة لمن فقد بصره أو من ال يستطيع مقروء

                                                           
 . 415. ص .4054 ،مجلة التربوٌة .و سلبٌاته ،و ممٌزاته،نشأة الكتاب اإللكترونً و تطوره  .محمد فرٌد ،عزة 1
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القراءة أو لمن ىم يقودون سيارتيم ، و ىكذا كما أنو بإمكان المستخدم تغيير حجم النص 

لمن يعانون من ضعف ، النظر أما الذين يعانون و يتدمرون من سوء الطباعة و التغميف 

الكممات الموجودة قريبا من اليوامش فوق تنيي  حيث أن بعض الكتب ال ترى بعض

 1مشكمتيم ، حيث أن الكتب اإللكترونية ال تعرض صفحتين بل صفحة صفحة.

 

 أنواع الكتب اإللكترونية:ب/ 

تعمل جميع الكتب المحسوبة ) اإللكترونية ( بنفس الطريقة عمى الرغم من اختالف 

الحاسوب أ و المواقع المخصصة لذلك  المظير و اإلمكانات ، فيي تنجز بإستخدام برامج

لكتب اإللكترونية ) ، و يتم تسويق أغمبيتيا عن طريق األنترنيت من خالل متاجر ا

 (.20:2007/ ب ،بسيوني

 ( أنواع الكتب اإللكترونية ) المحسوبة ( 20:2007و لقد ذكر بسيوني ) بسيوني /ب

 2و ىي :

 الكتب المحسوبة النصية:-أ 

يحتوي الكتاب المحوسب النصي عمى عدد كبير جدا من الكممات التي تتجمع مع بعضيا 

البعض لتكون فقرات ىذا الكتاب ، و ال يشترك مع النص أي نوع آخر من الوسائط 

                                                           
ٌان العلمٌة للنشر و ردار  :عمان.رٌا أحمد الدباس ، النشر اإللكترونً و تأثٌره على مجتمع المكتبات و المعلومات  1

 .31.ص  .4055 ،التوزٌع
دار الكتب العلمٌة للنشر و :القاهرة  . 5ط."التعلٌم اإللكترونً و التعلٌم الجوال )أ( ( .4001عبد الحمٌد )،بسٌونً  2

 453. ص.التوزٌع 
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المتعددة في مكونات الكتاب ، و عمى الرغم من أن الكتاب يتكون من نص فقط إال أنو 

الموضوعات ، كما يحتوي محرك بحث يتم فيو يحتوي عمى فيارس تسيل الوصول إلى 

 لة عمييا.االبحث عن الموضوعات وفقا لمكممات المفتاحية الد

 e)و يمكن قراءة الكتاب ، النص اإللكتروني بإستخدام جياز قارئ لمكتب اإللكترونية 

book reader device)  و الذي يعتبر في حد ذاتو جياز حاسوب محدد الغرض

special computer purpose.1 

 الكتب المحسوبة النصية المصورة:ب/ 

 يتكون الكتاب المحوسب النصي المصور من نص و صور ثابتة و رسوم تخطيطية 

و ىذه المكونات جامدة و غير تفاعمية ، و يتشابو الكتاب المحوسب النصي في مكوناتو  

 ث.مع الكتاب الورقي التقميدي إال أنو يتميز بوجود الفيارس و خدمة البح

النصي المصور بإستخدام جياز الحاسوب المكتبي أو  ءة الكتاب المحوسب و يمكن قرا

المحمول أو اليواتف الذكية.... و يمكن قراءتو كذلك باستخدام بعض أنواع أجيزة قراءة 

 الكتب اإللكترونية السابقة.

 الكتب اإللكترونية : -ج

يتكون الكتاب اإللكتروني التفاعمي من عدة صفحات مجسمة يمكن لمطالب تقميبيا و 

إستعراضيا بشكل يشبو الكتاب الورقي ، و تحتوي  كل صفحة عمى مجموعة من الوسائط 

                                                           
1
 Le ressan , jaques. Les outiles multimédia. Prais :atmon édition ,1992.page 207. 
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المتعددة ) نص ، أصوات، صور و رسومات ، مقاطع فيديو( و يمكن لممتعمم التفاعل 

خالل مشاىدة عدد كبير من الصور و مقاطع  مع الوسائط المتعددة في كل صفحة من

 الفيديو 

و اإلستماع إلى األصوات المخزنة المرتبطة بالموضوع ، كما يمكن لممستخدم إضافة 

و في حال إتصال  ىوامش الكتاب التفاعمي المحوسب  التعميقات و المالحظات عمى

رسية التي توجد في جياز القراءة بشبكة األنترنيت يستطيع المستخدم حل الواجبات المد

 الكتاب إذا كان ىذا الكتاب يستخدم في التعميم و تسميميا لممدرس عبر البريد اإللكتروني 

و يستطيع مستخدم الكتاب التنقل بين الصفحات بشكل غير خطي )تفرعي( من خالل 

النقر عمى كممة معينة أو جممة أو صورة أو أي عنصر موجود في صفحة الكتاب إذا 

 1مز اإلرتباط مع صفحات أخرى فينتقل إلى الصفحة المحددة.كان عميو ر 

 -pcو يمكن قراءة الكتاب التفاعمي المحوسب بإستخدام أجيزة الحاسوب الشخصية 

computers أو الحواسيب المحمولة .laptop  أو الحواسب الموحية و يمكن إستخدام

 2التفاعمي. بعض أجيزة اليواتف النقالة كذلك في قراءة الكتاب اإللكتروني

 

 

                                                           
 .452 .ص .المرجع سبق ذكره.عبد الحمٌد ،بسٌونً  1

ٌوم  www.kernanolineعلى الرابط متاح  41، 4055سبتمبر  51 .الكتاب اإللكترونً ،لطٌفة علً الكمٌش2ً 

 50:00على الساعة  53/03/4052

http://www.kernanoline/
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 1: الفرق بين الكتاب التقميدي و الكتاب اإللكتروني:11الجدول رقم / 2-5

 الكتاب اإللكتروني الكتاب التقميدي

 صعوبة نقمو إذا كان بأعداد كبيرة-

 يشغل حيز عند تخزينو.-

 بالعوامل البيئية الطبيعية كالجويتأثر -

 الرطوبة.

في كل فصل دراسي كل طالب يحتاج -

 كتاب .إلى 

 يمكن قراءتو دون جياز.-

من الصعب الحصول عمى أي مرجع من -

المراجع المستخدمة بو في الحال إذا لم تكن 

 متوفرة لدى القارئ.

صعوبة اإلتصال مع مؤلفو أو الناشر -

 بطريقة فورية.

يمكن أن يقرأ و أنت جالس عمى كرسي -

يمكن نقمو و لكن يحتاج إلى عناية دقيقة -

 ال يشغل حيز كبير عند تخزينو.-.

ال يتأثر بالعوامل البيئية و الجوية التي -

 تؤثر عمى الكتاب المعتاد.

يمكن إستخدام كتاب واحد و يعرض -

 بإستخدام أجيزة العرض الجماعي.

 يتطمب تجييزات ضرورية لتحويل -

البيانات إلى صور يقرأىا بسيولة تعتمد 

 عمى الجياز و إتاحتو.

تتيح بعض الكتب اإللكترونية و صالت -

 فعالة لممراجع التي إستخداميا في الكتاب.

لكتب اإللكترونية اإلتصال بيا من تتيح ا-

بعد من خالل المؤلف أو الناشر أو المكتبة 

                                                           

 ،دار الفكر :عمان .4من التقلٌدٌة إلى الرقمٌة.طاألطفال و متاحف مكتبات  ،المصدر ولٌد سالم محمد الحلفاوي1

 .30 .ص .4052
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 أو في أي مكان مالئم.

 تحديث معموماتو يحتاج إلى وقت.-

يمكن تصفحو و الحكم عمى ما يتضمنو و -

 إستعراض خطة الكتاب.

المخطوطات و الرسومات التوضيحية ىي -

أكثر الوسائل التي يمكن إستخداميا 

 لتوضيح و الشرح.

 

 

 

 

 

 اإللكترونية .

القراءة تتم بوضع جموس مستقيم أمام -

 الحاسوب.

 يمكن تحديث معموماتو في ثوان.-

سيل إستعراضو و تصفحو و اإلبحار  -

 بداخمو.

يحتوي عمى وسائل متعددة )صور،  -

 حركة...( رسومات ، متحركة ، صور مت

 أكثر فعالية و جاذبية.

 

 

 

و كما نالحظ من المقارنة السابقة فإن لكل منيم خصائصو التي تميزه عن اآلخر و ىنا 

يجب اإلشارة إلى ضرورة إستخداميا معا جنبا إلى جنب، حيث أنو ال يمكن االستغناء 

ل أن لك وقت المناسب إلستخدامو كماعن أحده في مقابل اآلخر حيث أن لكل منيم ال

بالرغم من أن الكتاب اإللكتروني  تناسبو في تناول مصادر المعرفة  طفل لو طريقة التي

 قد يخاطب أكثر من حاسة.
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 خالصة :

لقداستنتجنا من خالل ىذا الفصل أن الكتاب عرف عمى مر العصور إنتشار واسعا في 

مصغرات فممية و جميع المجاالت منذ أن كان أن ينسخ بخط اليد إلى أن صار في شكل 

إنتقل إلى الشكل الإللكتروني . و ىذا األخير ما ىو إال نتيجة لعدة عوامل أبرزىا التطور 

التكنولوجي لمعوامل و تنامي النشر اإللكتروني بحيث بدأ الكثير من الناشرين بنشرون 

 كتبيم في شكل أقراص مدمجة و إتاحتيا عمى شبكة األنترنت.

أن الكتاب المطبوع كان و ال يزال أساس بناء المجتمعات  و لكن رغم ىذا التطور إال

المعمومات المتطورة و عمى الرغم من وجود صراع حاد بينو و بين منافسو الكتاب 

اإللكتروني و سيبقى متفوقا عميو بالرغم من التطور الكبير الحاصل في عالم المعموماتية 

نامي النشر اإللكتروني بحيث بدأ و اإلتصاالت.أبرزىا التطور التكنولوجي لمعوامل و ت

الكثير من الناشرين بنشرون كتبيم في شكل أقراص مدمجة و إتاحتيا عمى شبكة 

 األنترنت.

و لكن رغم ىذا التطور إال أن الكتاب المطبوع كان و ال يزال أساس بناء المجتمعات 

لكتاب المعمومات المتطورة و عمى الرغم من وجود صراع حاد بينو و بين منافسو ا

اإللكتروني و سيبقى متفوقا عميو بالرغم من التطور الكبير الحاصل في عالم المعموماتية 

 و اإلتصاالت.
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 تمهيد:

بعدما تم التطرق في الفصول األولى إلى القراءة بين الكتاب المطبوع و الكتاب الإللكتروني 

 و إستعماالتو من طرف األطفال في مجال التعميم الدراسي.

سوف نتطرق في ىذا الفصل التطبيقي إلى استخالص نتائج اإلستمارة التي سبق أن قمنا 

بمتوسطة الشييد أحمد زبانة كعينة لمدراسة و ىذا  بتوزيعيا غمى تالميذ الطور المتوسط

لإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة سابقا التي تيدف إلى إبراز مقروئية الطفل بين الكتاب 

 الورقي و منافسو الكتاب اإللكتروني.
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 التعريف بالمؤسسة : 4-1

 .مؤسسة الشييد أحمد زبانة بمازونة والية غيميزان 

 23/07/2008ء :تاريخ اإلنشا. 

 : 113رقم قرار اإلنشاء 

 طبيعة البناء:صمب 

 : 2200مساحة المؤسسة بالمتر المربع : المبنى 

 =4800مساحة المؤسسة بالمتر المربع : الغير المبني 

 : 13قاعات التدريس 

 :02المخابر 

 :02الورشات 

 :01المطبخ 

 :05السكنات 

 :06مكاتب اإلدارة 

 : 01مكتبة 

 :17عدد االفواج التربوية 

 :200السنة األولى 

 :132السنة الثالثة 
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 خميينعدد نصف الدا 

  ممنوحين 145إجمالي 

 :444عدد الخارجين 

 :589المجموع 

 :388/48رقم الميكانوغرافي 

 : 275/81رقم الخزينة 

 :6850رقم التعريف الوطني لممؤسسة 

 : 01/09/2009تاريخ اإلفتتاح 

 : 119السنة الثانية 

 :138السنة الرابعة 
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 2017/2018المناصب المالية /4-2

 

 

 2017المالية  المناصب 

-2018 

 

 

 

 5 رياضيات

 3 عموم طبيعية

 3 ت/تكنولوجيا

 7 ل. عربية

 3 ع.إجتماعية 

 5 ل.فرنسية 

 3 ل. إنجميزية 

 1 رسم

 0 موسيقى

 2 ت. بدنية 

 1 ت. إسالمية 

 33 مجموع

 

 :2018-2017دارة /عمال اإل4-3
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 السمك

 

 

 

 

 

 عمال

 

 

 

 

 اإلدارة  

 

 

 

 

 

 التصنيف

 

-207المناصب المفتوحة 

2018 

 01 مدير متوسطة

 00 مستشار رئيسي

 01 مستشار التربية 

 01 مستشار التوجيو المدرسي و ميني

 01 مقتصد

 00 نائب مقتصد مسير

 01 مساعد رئيسي لممصالح إقتصادية

 01 مشرف رئيسي لمتربية

 00 مساعد المصالح اإلقتصادية 

 01 مشرف التربية 

 04 مساعد رئيسي لمتربية

 00 مساعد التربية

 00 عون تقني في المخبر

 00 معاون تقني في المخبر

 01 ممحق بالمخبر
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 00 عون إدارة رئيسي

 01 عون إدارة

 00 كاتب

 00 مساعد وثائقي أمين محفوظات

 01 البياناتعون حفظ 

 المجموع

 

 

14 

 

 

 / تفريغ اإلستبيان: 4-4

 المحور األول:

 : بيانات السمات العامة:1

 يبين توزيع العينة حسب الجنس: 01الجدول رقم 

 النسبة المئوية  التكرار  الجنس

 %38 19 ذكر

 %62 31 أنثى 

 %100 50 المجموع
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الشييد أحمد زبانة بمازونة حسب الجنس ( أعاله توزيع تالميذ متوسطة 01يبين الجدول )

و بذلك يتجاوز عدد اإلناث  %62بحيث مثاث نسبة اإلناث من حجم العينة الكمية بنسبة 

عدد الذكور نظرا لكثرة اإلناث المسجالت في المتوسطة أكثر من الذكور ، و ىذا يرجع إلى 

جزائري . أما نسبة الذكور ير لطبيعة المجتمع اليأن نسبة مواليد اإلناث أكثر من الذكور تغ

 و ىذا يرجع إلى قمة عدد الذكور المسجمين في ىذه المتوسطة %38فقد قدرت نسبة 

 

 

 

 

 

 

 حسب السن: عينة( يبين توزيع ال02الجدول رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية التكرار  السن

 %26 13 12-10من

 %74 37 14-12من

 %100 50 المجموع

 ( تبين توزيع العينة حسب الجنس01الدائرة النسبية رقم )

38% 

62% 

100% 

 النسبة المئوية

 ذكر

 انثى

 المجدموع
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( أعاله توزيع الفئات حسب السن، حيث نالحظ أن أغمبية مفردات العينة 02يبين الجدول )

يمييا بعد ذلك الفئة  %74( سنة ، أي ما يناىز نسبة 14-12تتراوح أعمارىم فيما بين )

من الحجم الكمي  % 26( سنة و ىو ما يمثل نسبة 12-10العمرية المنحصرة فيما بين )

بعة متوسط لمعينة . و ىذا يعود إلى أن أغمب التالميذ الذين يدرسون في السنة الثالثة و الرا

 ىذا ألنيم مقبمون عمى شيادة التعميم المتوسط.يتعاممون مع الكتاب و 

 

 

 

 

 

 ( يبين توزيع العينة حسب المستوى الدراسي:03الجدول رقم )

 النسبة المئوية  التكرار المستوى الدراسي 

 %12 06 السنة األولى متوسط

 %14 07 السنة الثانية متوسط

 %46 23 السنة الثالثة متوسط

 %28 14 السنة الرابعة متوسط

 %100 50 المجموع

 ( تبين توزيع العينة حسب السن02دائرة نسبية رقم )
 

26% 

74% 
100% 

 النسبة المئوية

 13 12-10من

 37 14-12من

 50المجموع 
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( أعاله تبين لنا أن مستوى السنة الثالثة متوسط كانت أكبر نسبة 03من خالل الجدول )

 و ذلك أن معظم تالميذ ىذه المستوى قاموا باإلجابة عمى أسئمة اإلستمارة ثم تمييا  46%

 .%12و السنة األولى بنسبة  %14ثم السنة الثانية نسبة  %28السنة الرابعة متوسط بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 فلالمحور الثاني : القراءة عند الط

 ( يبين مدى حب العينة لمقراءة.04الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار األطفال الذين يحبون القراءة

 %94 47 نعم

 %06 03 ال

 %100 50 المجموع

  تمميذ إجابتيم  47من خالل إجابة التالميذ تبين أن التالميذ الذين يحبون القراءة كان عددىم

و ىي نسبة كبيرة ما يؤكد أن التالميذ يحبون القراءة أما الذين ال  %94كانت بنعم بنسبة 

 ( تبين توزيع العينة حسب المستوى الدراسي03دائرة نسبية رقم )

12% 
14% 

46% 

28% 

100% 

 النسبة المئوية

 6السنة أولى متوسط 

 7السنة الثانية متوسط 

السنة الثالثة متوسط 
23 

السنة الرابعة متوسط 
14 
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و ىذا دليل أن معظم  %06يحبون القراءة و كانت إجابتيم بال فكان عددىم قميل جدا بنسبة 

 التالميذ يحبون القراءة .

 

 

 

 

 

 

 

 ( يبين مدى قراءة األطفال لمكتاب:05الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار من قراءة األطفال إلى قراءة الكتاب

 %14 07 دائما

 %64 32 أحيانا 

 %22 11 نادرا

 %100 50 المجموع

  و ىي   % 64من خالل إجابات التالميذ تبين أن عادة القراءة عندىم تكون أحيانا بنسبة

ميذ ال يقرأ إال أحيانا نظرا لعدة أسباب مختمفة فقد تكون متعمقة أكبر نسبة ما يؤكد أن التم

( تبين مدى حب العينة 04دائرة نسبية رقم )
 لمقراءة

94% 

6% 

100% 

 النسبة المئوية

 47نعم 

 3ال 

 50المجموع 
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فقد قدرت بنسبة بظروف المحيط و قد تكون متعمقة بالبرامج في حد ذاتو . أما من يقرأ نادرا 

و ىي أقل  %14و ىذا راجع إلى ضيق الوقت . أما من يقرأ دائما كانت النسبة  22%

 نسبة و ىذا دليل أن التالميذ ليم إنشغاالت أخرى.

 

 

 

 

 

 

 ( يبين أهداف العينة من القراءة:06الجدول رقم )

 

 النسبة المئوية التكرار القراءةأهداف 

 %34 17 المطالعة 

 %24 12 انجاز الواجبات المنزلية

 %42 21 التثقيف

 %100 50 المجموع

 ( تبين مدى قراءة األطفال لمكتاب05دائرة نسبية رقم )

14% 

64% 

22% 

100% 

 النسبة المئوية

 7دائما 

 32أحيانا 

 11نادرا 

 50المجموع 
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  و ىذا يدل  %42إن أغمب أىداف التالميذ من القراءة كانت بغرض التثقيف، و ذلك بنسبة

 34عمى أن اتجاه التالميذ في القراءة يكون فقط بدافع التثقيف و من أجل المطالعة بنسبة 

 و ىذا راجع إلى البرامج الدراسية. %24أما إنجاز الواجبات المنزلية بنسبة  %

 

 

 

 

 

 

 القراءة المفضمة عند العينة:( يبين نوعية  07الجدول رقم)

 

 النسبة المئوية التكرار نوعية القراءة المفصمة عند الغية

 %42 21 القراءة الجيرية

 %16 08 القراءة الصامتة

 %42 21 قراءة اإلستماع

 %100 50 المجموع

( أعاله أن عادة القراءة عندىم تكون بنسبة 07من الجدول ) بينمن خالل إجابات العينة ت

في كال من القراءة الجيرية و قراءة اإلستماع و ىي نسبة كبيرة مقارنة مع القراءة  42%

 ( تبين أهداف العينة من القراءة06دائرة نسبية رقم )
 

34% 

24% 

42% 

100% 

 النسبة المئوية

 17المطالعة 

انجاز الواجبات المنزلية 
12 

 21التثقيف 

 50المجموع 
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نوعية القراءة التي  إختيار و ىذا يعود إلى رغبة التالميذ في % 16الصامتة بحيث تمثل 

 ،و التي يستوعب منيا أكثريفضميا

 

 

 

 

 

 :( يبين المكان المفضل لمعينة لمقراءة08الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المكان المفضل لمعينة لمقراءة

 %60 30 البيت

 %40 20 المكتبة 

 %100 50 المجموع

 %60في البيت بنسبة  عن المكان المفضل لمقراءة كانت اغمب اإلجابات

 40و قد يكون بسبب توفر اليدوء و العوامل المساعدة عمى القراءة ثم تأتي المكتبة بنسبة 

كان لمقراءة لتوفر فضاءات المطالعة و المادة مالتالميذ الذين يفضمون المكتبة كيخص  %

 .المعرفية

 ( تبين نوعية القراءة المفضمة لدى العينة07دائرة نسبية رقم )

 

42% 

16% 

42% 

100% 

 النسبة المئوية

 21القراءة الجهرية 

 8القراءة الصامتة 

 21قراءة االستماع 

 50المجموع  
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 المحور الثالث : الكتاب اإللكتروني و مستقبل الكتاب الورقي :

 ( يبين انواع الكتب المراد قراءتها:09الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار أنواع الكتب المراد قراءتها

 %16 08 قصص

 %14 07 كتب عممية 

 %28 14 كتب تاريخية

 %22 11 كتب دينية 

 %20 10 كتب مدرسية

 %100 50 المجموع

كمصدر معموماتي أساسي ،  % 28إن أغمب العينة يفضمون قراءة الكتب التاريخية بنسبة 

و ىذا راجع إلى حبيم إلى القرآن الكريم و تثقيفيم  % 22بعدىا الكتب الدينية بنسبة 

 ( تبين أنواع الكتب المراد قراءتها08دائرة نسبة رقم )

 

60% 

40% 

100% 

 النسبة المئوية

 30البيت 

 20المكتبة 

 50المجموع  
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16% 
14% 

88% 

22% 10% 

100% 

 النسبة المئوية

 8قصص 

 7كتب علمية 

 14كتب تاريخية 

 11كتب دينية 

 10كتب مدرسية 

 50المجموع  

و ىذا يعود إلى حموليم إلى  % 20بالقصص الدينية و يأتي بعدىا الكتب المدرسية بنسبة 

التمارين و األنشطة و كذلك شرح المصطمحات و إنجاز الواجبات المنزلية و تأتي بعدىا 

تعودىم ل طفال إلى قراءتيم إلى القصص وو ىذا يرجع إلى حب اال % 16القصص بنسبة 

و ىذا راجع إلى أخذ  % 14منذ الطفولة و أخيرا تأتي الكتب العممية بنسبة عمييا 

 معمومات و أفكار و ثقافة.ال

 

 

 

 

 

 

 ( يبين مدى اقبال العينة عمى قراءة الكتب المطبوعة:10الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار مدى اإلقبال عمى الكتاب المطبوع

 %78 39 نعم

 %22 11 ال

 %100 50 المجموع

( تبين أنواع الكتب المراد 09دائرة نسبية رقم)
اتهاقراء  
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و ىذا بسبب تعود  % 78إن نسبة إقبال العينة عمى قراءة الكتب المطبوعة عالية بنسبة 

 % 22التالميذ عمى مصادر المعمومات الورقية التقميدية أما من إختار العكس فكان بنسبة 

مسايرة التكنولوجيا الحديثة و اإلستفادة منيا كتصفح المواقع اإللكترونية و  او و ىم من إختار 

 ب اإللكترونية في اليواتف الذكيةتحميل الكت

 

 

 

 

 

 

 ( عن صعوبات العينة إتجاه التعامل مع الكتاب المطبوع:11الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار التعامل مع الكتاب المطبوعصعوبات 

 %34 17 نعم

 %66 33 ال

 %100 50 المجموع

( أعاله تبين أن أغمبية العينة ال يواجيون صعوبات في 11نالحظ من خالل الجدول )

و ىذا نظرا لكون الكتاب المطبوع سيل في الحمل بما  % 66التعامل مع الكتاب المطبوع 

( تبين مدى إقبال العينة عمى قراءة الكتب10دائرة نسبية رقم)  

78% 

22% 

100% 

 النسبة المئوية

 نعم

 ال

 المجموع
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العينة التي تواجييم صعوبة في  % 34انو ال يقاس بالكتاب اإللكتروني و تمثل نسبة 

 التعامل مع الكتاب.  

 

 

 

 

 

 

( يبين إقبال العينة عمى قراءة الكتب اإللكترونية:12الجدول رقم )  

 النسبة المئوية التكرار إقبال العينة عمى الكتب اإللكترونية 

 %22 11 نعم

 %78 39 ال

 %100 50 المجموع 

  إن إتجاه العينة إلى إستخدام الوسائط اإللكترونية و ممارسة فعل القراءة ىو شبو منعدم

من ال يفضل ىذا النوع ألسباب مختمفة أىميا عدم معرفة استخدام ىذه  % 78بنسبة 

األوعية مثل قواعد البيانات من جية أخرى نقص اإلمكانيات و عدم إيجاد إستخدام 

 الحاسوب و اليواتف النقالة و الموحات اإللكترونية.

 ( عن صعوبات العينة إتجاه التعامل مع الكتاب11دائرة نسبية رقم )

 المطبوع

 

34% 

66% 

100% 

 النسبة المئوية

 17نعم 

 33ال 

 50المجموع 
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( يبين قدرة العينة عمى استخدام الكتب اإللكترونية:13الجدول رقم )  

 النسبة المئوية التكرار قدرة العينة عمى إستخدام الكتب اإللكترونية 

 %16 08 نعم 

 %84 42 ال

 %100 50 المجموع

توضيح النتائج المتوصل إلييا ان أغمبية العينة ال تجيد استخدام الكتاب اإللكتروني و ذلك 

و ىذا راجع إلى قمة الوسائل التكنولوجية الحديثة المتمثمة في أجيزة الحاسوب  % 84بنسبة 

 و الياتف النقال و لوحات اإللكترونية كما أن البرنامج التعميمي لمسنوات التعميم المتوسط ال

 .يتضمن حصص تطبيقية حول اإلعالم اآللي

 

 

اإللكترونية( تبين إقبال العينة عمى قراءة الكتب 12دائرة نسبية رقم )  

22% 

78% 

100% 

 النسبة المئوية

 11نعم 

 39ال 

 50المجموع 
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 الجدول رقم )14( يبين كيفية تحميل الكتب اإللكترونية من األنترنت:

 النسبة المئوية التكرار تحميل الكتب اإللكترونية من األنترنت

 %24 12 نعم

 %76 38 ال

 %100 50 المجموع

نالحظ من خالل الجدول أن معظم العينة يجدون صعوبة في تحميل الكتب اإللكترونية من 

و ىذا نظرا لتعامميم األكثر مع الكتب المطبوعة و ضعفيم في  % 76االنترنت بنسبة 

 إستخدام األجيزة اإللكترونية المتطورة.

 

 

 

 

( تبين قدرة العينة عمى إستخدام الكتب اإللكترونية13دائرة نسبية رقم )  

16% 

84% 

100% 

 النسبة المئوية

 8نعم 

 42ال 

 50المجموع 
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( عن صعوبات العينة اتجاه التعامل مع الكتاب اإللكتروني:15الجدول رقم )  

 النسبة المئوية التكرار صعوبات التعامل مع الكتاب اإللكتروني

 %76 38 نعم

 %24 12 ال

 %100 50 المجموع

و ىي  % 76إن أغمبية العينة يواجيون صعوبة في التعامل مع الكتاب اإللكتروني بنسبة 

نسبة كبيرة جدا و ىذا نظرا لعدم معرفة التعامل مع الحاسوب كذلك و عدم معرفة التعامل 

 24مع األنترنت و عدم امتالك ىاتف نقال و ربما عدم امتالك لوحات إلكترونية أما بنسبة 

 انيات مادية.ربما ليم إمك %

 

 

 كيفية تحميل الكتب اإللكترونية من األنترنت.( تبين 14دائرة نسبية رقم )

 

24% 

76% 

100% 

 النسبة المئوية

 12نعم 

 38ال 

 50المجموع 
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 :( يبين مستقبل الكتب الورقية في ظل إنتشار الكتب اإللكترونية16الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار مستقبل الكتب الورقية في ظل انتشار الكتب الورقية

 %50 25 نعم

 %50 25 ال

 %100 50 المجموع

الكتب   ة بينالقراء نت أغمب اإلجابات تؤكد  أن بخصوص أفاق الكتب اإللكترونية كا

ال طغيان أحدىما عمى  % 50الكتب اإللكترونية عالقة تكامل بنسبة  المطبوعة و قراءة 

 اآلخر فحسب نظر التالميذ أن كال منيا يعتبر مصدر معمومات أساسي يتجو إليو.

 

 

 

( تبين صعوبات العينة تجاه التعامل مع الكتاب اإللكتروني15دائرة نسبية رقم )  

76% 

24% 

100% 

 النسبة المئوية

 38نعم 

 12ال 

 50المجموع 
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  / النتائج عمى ضوء الفرضيات:4-5

لقد جاءت ىذه الدراسة حتى تبين مدى إقبال الطفل عمى القراءة في شكمييا الورقي و 

ي: و عمى ضوء الفرضيات يماإللكتروني و قد تبين من خالل النتائج المتوصل إلييا ما 

 الموضوعة:

: في ظل عصر العولمة التي يشيدىا العالم تحول الكتاب من شكمو الورقي الفرضية األولى

بين القراء و الكتاب و خاصة مع إبتكار لكتروني و انتشر إنتشارا واسعا إلى شكمو اإل

ة إال أنو يبقى توجو شاشات ليذه الكتب ، و نظرا لما قدمتو شبكة األنترنت من مميزات ىام

الطفل إلى قراءة الكتب الورقية ، و تبقى العالقة بينيما وطيدة و ىو مصدر ال غنى عنو ، 

إذن الفرضية األولى القائمة أن الطفل يتوجو إلى قراءة الكتب اإللكترونية بكثرة ىي فرضية 

 خاطئة ال يمكن األخذ بيا .

 

( تبين مستقبل الكتب الورقية في ظل إنتشار الكتب اإللكترونية16دائرة نسبية رقم )  

50% 

50% 

100% 

 النسبة المئوية

 25نعم 

 25ال 

 50المجموع 
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الكثيرة التي تقدميا قراءة الكتب اإللكترونية لسيولة بالرغم من اإليجابيات الفرضية الثانية:-

التصفح و تحميل الكتب في كل مكان و زمان و تنوع المعمومات إلى أن يبقى توجو الطفل 

إلى قراءة الكتب الورقية . من ىنا تكون الفرضية الثانية القائمة أن توجو الطفل بكثرة إلى 

إليجابية و لكثرة تعامل الطفل مع األجيزة اإللكترونية قراءة الكتب اإللكترونية نظرا لمميزاتيا ا

 خاطئة ال يمكن األخذ بيا.

 الفرضية الثالثة:-

يعتمد التمميذ عمى المكتبة في تزويده بالكتب التي يحتاجيا في مشواره الدراسي و ىذا نظرا 

الدينية  إلحتواء المكتبة بصفة كبيرة عمى المصادر الورقية المتمثمة في الكتب التاريخية ،

قراءة الكتب  األدبية ، القصص و الكتب المدرسية ، األمر الذي ال يشجع عمى اإلستفادة من

ال يممك اإلمكانيات المادية الالزمة كاليواتف و لوحات اإللكترونية و  اإللكترونية خاصة من

 االنترنت.

 ى القراءة.خاطئة و القائمة بأن المكتبة ال تشجع عم الفرضية الثالثةو من ىنا تكون 

 النتائج العامة لمدراسة:/ 4-6

عد تفريغ الجداول و تحميل بياناتيا ، بالتطرق إليو في ىذه الدراسة ، و من خالل ما تم 

 توصمنا إلى النتائج العامة التالية:

يقبل التمميذ عمى القراءة خاصة في شكميا الورقي و ىذا بشكل جيد حسب ما أشارت إليو -

 ادر الورقية تمبي إحتياجاتيم .نتائج الدراسة فالمص
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القراءة عند الطفل متذبذب متأثر كثيرا بعوامل مختمفة و اعتبارات متنوعة  فعل ممارسة-

أغمبيا يكون بغرض إعداد الواجبات المنزلية في حين تبقى األغراض الثقافية بعيدة عن 

 .لتكنولوجيةأىداف الطفل و من جية أخرى تبقى مسألة الكتاب اإللكتروني مسألة عصر ا

يتجو التمميذ إلى قراءة الكتب و ىذا يعني وجود نوع من القراءة اليادفة و المنظمة حسب -

 ما يحتاجو في مساره الدراسي.

 يبقى الكتاب الورقي يحافظ عمى مكانتو و خصوصيتو المتميزة في البيئة الدراسية.-

تب نظرا لممعمومات البسيطة يعتمد التمميذ عمى مصادر المعمومات الورقية بكثرة خاصة الك-

 و المنظمة فيو.

ر نظرا لمبيئة الجديدة إن قراءة الكتاب اإللكتروني أصبحت ضرورة تفرضيا متطمبات العص-

يعيشيا التمميذ و التي تحتم عميو اإلستفادة منيا ، غير أنو يوجد عوائق تواجو  حالتي أصب

التمميذ في التعامل مع الكتب اإللكترونية و ىذا راجع إلى عدة عوامل أىميا عدم امتالك 

 أجيزة الحاسوب ، الموحات اإللكترونية و ىواتف نقالة....

تب اإللكترونية يبقى غامضا نوعا ما  و أما عن مستقبل الكتب الورقية في ظل إنتشار الك-

 الحكم عنو أن كان فيو تكامل أم طغيان أحدىما عن اآلخر.

ليذا يمكن أن نقترح من خالل بحثنا المتواضع جممة من  / الحمول و اإلقتراحات:4-7

التوصيات األساسية التي من شأنيا تطوير الفعل القرائي سواءا بشكميا التقميدي أو بشكل 

 الذي ظير بو من خالل:الجديد 
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-1اإلعتماد عمى تزويد المكتبة المدرسية بمصادر معمومات إلكترونية حديثة لتتماشى مع   -1

إحتياجات المستفيدين و البيئة الجديدة ألن الطفل أضحى بحاجة إلى اإلستفادة من ىذه  -1

 التحوالت.

قرائي من خالل ماتحممو من تعزيز مكانة و دور القراءة الكتب اإللكترونية في ترقية الفعل ال  -2

 مميزات جعمت الكتاب المحمول في كل مكان و زمان بخالف حجمو إيا كان و نوعو.

الحرص عمى تكوين جيل المستقبل و إكسابيم ثقافة معموماتية تتماشى مع إحتياجاتيم حتى  -3

 يتم تعامل مع ىذا النوع من التكنولوجيات الحديثة.

فاإلستغناء عنو شبو مستحيل من خالل دعم اإلنتاج األدبي و عزيز مكانة الكتاب الورقي  -4

 النشر الورقي الجديد.
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 خاتمة:

في ختام حديثنا نستنتج أن موضوع القراءة من المواضيع اليامة التي تحمل في طياتو أبعادا 

 من شأنيا أن تمعب أدوارا رئيسية فعالة في خمق نوع من التوازن العممي و المعرفي و البحثي

و قد تأثرت ىذه القراءة بعوامل و إعتبارات مثيرة و متعددة أىميا ما أفرزتو البيئة التكنولوجية 

الظاىرة  القراءة لمكتب اإللكترونية ىذهبالحديثة التي ساىمت في ميالد نوع جديد يعرف 

اءة تفادة منيا و من مميزاتيا الكثيرة كونيا سيمة من ممارسة فعل القر سالجديدة التي يمكن اإل

 بوسائط جديدة.

و عن إشكالية أو مسألة الطفل و مدى توجيو إلى قراءة الكتب بنوعييا الورقية و اإللكترونية 

نجد أن الحكم في ىذا الموضوع سابق ألوانو كون ىناك إعتبارات كثيرة تتدخل في ذلك إال 

 ي نظر الطفل أن قراءة الكتب اإللكترونية ما ىي إال مكممة لقراءة الكتب الورقية و ذلك ف

و حسب ما توصمت إليو نتائج الدراسة فالكتاب الورقي ما زال يحتفظ بمكانتو لدى البعض 

في حين نجد بعض اآلخر يفضل مسايرة التكنولوجية الحديثة و اإلستفادة منيا في سبيل 

أثرت إلى حد كبير عمى سوق الكتاب الكتب اإللكترونية و إن كانت قد أغراض مختمفة. فإن 

قي ، إال أنو ما يزال مفضال عند الكثيرين ، و ما يزال الكتاب الورقي متربعا عمى أسواق الور 

 الكتب ، و معارض الكتاب ، في مشارق األرض و مغاربيا.

بل أن الكتاب اإللكتروني عزز وجود الكتاب الورقي و عمل عمى زيادة زوار معارض 

ا عمى اآلخر فمكل منيما مزياه و الكتاب بحثا عنو . و لسنا ىنا في صدد تفضيل أحدىم



خاتمة                                                                                                            
 

عيوبو ، و إن كان الكتاب اإللكتروني قد فرض نفسو في الفترة األخيرة بقوة عمى الساحة و 

األىم من ذلك أن ندرك أن الطباعة الورقية ، أو التخزين اإللكتروني ماىو إال وسيمة لتسييل 

التي ىي القراءة . فالميم من  القراءة عمى القارئ فينبغي إال تشغمنا الوسيمة عن الغاية و

اإلنسان أن يحرص عمى القراءة في الكتب النافعة و المفيدة سواء كانت مطبوعة طباعة 

 ورقية أم مخزنة تخزينا رقميا.

تابين عالقة تكامل ، ال عالقة تنافس فالكتاب الورقي و اإللكتروني فالعالقة بين كال الك

و لذلك فالواجب عمينا أن نستثمر ىذه التقنية  يكمل بعضيما بعض مميزاتو و إيجابياتو

 الحديثة لمقراءة المفيدة فيي تعطي مجال لمقراءة في جميع األوقات والحاالت.
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 ممخص الدراسة:

تناولت الّدراسة موضوع القراءة عند الطفل بين الكتاب المطبوع والكتاب االلكتروني 

فيو ماىية اولنا ن: الشق النظري تشقين لتالميذ الطور المتوسط، بحيث قسمت الّدراسة إلى

التي أصبحت من المواضيع التي تندرج في إطار عام يعرف بخصوصية  عند الطفل القراءة

 وسط الّدراسي.وأىميتو وخاصة في ال

كما تطرقنا إلى الكتاب المطبوع والكتاب اإللكتروني حيث تناولنا فيو ماىية الكتاب 

من قبل التالميذ وحافظ  باالىتمام إلى ما ىو عميو، بحيث مازال يحض المطبوع حتى وصولو

 وتفضيمو عمى المصادر االلكترونية.عمى مكانتو في المجال الدراسي من خالل االعتماد عميو 

أما الكتاب االلكتروني وماىيتو باعتباره مصدر ميم من مصادر المعمومات يمجأ إلييا 

 التالميذ في حالة إجراء البحوث.

بمازونة  أحمد زبانة""أما فيما يخص الّدراسة الميدانية التي أجريت بمتوسطة الشييد 

معتمدين عمى األسموب الوصفي  ىذه الفئة ن عمىغميزان. حيث تم توزيع استمارة استبيا

التحميمي لتحميل البيانات التي نتج عنيا مجموعة من المعطيات، أفادت الّدراسة في تحقيق 

 مسبقا. الفرضيات الموضوعة

حيث تم التوصل إلى نتيجة مفادىا أّن التالميذ يولون اىتماما كبيرا بالكتاب المطبوع 

 لوجية.بالرغم من التطورات التكنو 

الكتاب االلكتروني. -لمطبوعالكتاب ا -الّطفل -القراءة الكممات المفتاحية:



Résumé : 

Le thème de étude de la lecture chez l'enfant entre le livre imprimé 

et le livre électronique pour les élevés du cycle moyen, l'étude 

comprend une partie théorique et une partie pratique. 

Sur le plan théorique nous nous sommes intéressés à l’importance 

de la lecture chez l’enfant, sujet très important qui entre dans un cadre 

général comme pour ses particularités et ses importances notamment 

dans le domaine de l’enseignement. 

Nous avons également abordé le sujet des livres imprimés et 

électroniques en soulignant l’importance actuelle du livre imprimé ainsi 

que l’intérêt que lui portent encore les élevés de nos jours, du fait qu’il 

garde encore une place de choix dans l’enseignement et de l’avantage 

qu’il à sur le livre électronique. 

En ce qui concerne le livre électronique, il constitue un outil de 

travail utile aux élèves et une source d'information appréciable dans 

leurs recherches. 

Concernant l’enquête sur le terrain qui s’est déroulée au collége 

d’enseignement moyen "Ahmed ZABANA" à Mazouna dans la wilaya 

de Helizane. Nous avons distribué des questionnaires aux élèves 

concernés en se basant sur la méthode analytique et descriptive, d’où 

nous avons tiré un ensembles des données qui nous en permis de mener 

à bien notre étude et d’aboutir à la conclusion que les apprenants 

accordent plus d’intérêt au livre imprimé malgré le développement 

technologique. 

Mots-clés: Lecture - Enfant - Livre imprimé – Livre- électronique 
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