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:هــــــــــــــــــــــــداءاإل

الكرمية ، وإىل الوالدين الكرميني أهدي هذا العمل إىل العائلة 

أطال اهللا يف عمرمها وإىل إخويت وأخوايت، وإىل كل األصدقاء 

والزمالء.



 تشــــــــــــــــــــــكر

أتقدم بالشكر إىل أستاذي الفاضل الدكتور: عزالدين 

ي الذي أحاطين بنصائحه العلمية وتوجيهاته املفيدة، او صحر 

ا للعلم ري فكان نعم املعلم ونعم املوجه، أدامه اهللا نرباسا من

واملعرفة.

بقراءا�م سهموا أوأخص بالذكر أعضاء اللجنة املوقرة الذين 

الواعية ومالحظا�م القيمة، يف إثراء مضمون هذا العمل على 

حساب راحتهم ووقتهم الثمني.

وأشكر كل من ساهم يف إخراج هذا العمل العلمي سواء من 

قريب أو من بعيد. فإن وفقت فإن ذلك فضل من ريب، وإن 

أخفقت فحسيب أجر احملاولة واالجتهاد.
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مقدمةال

ن الدراسات اللسانیة لم تعد تكتفي بالبحث في ماهیة اللغة من حیث هيأح من الواض

أنها تجاوزت حدود البحث في تلك نسانیة. كماواصل وتعبیر عن مكنونات النفس اإلأداة ت

حققت من ي المألوف وأوجدت لنفسها ألیات أخرى التقلیدالمستویات اللغویة من منظورها 

نوعیة في مجال البحث اللساني.طفرةاخالله

نه أعتقد ننا نإالدراسات اللسانیة في وضعیاتها اللغویة التقلیدیة، فوٕاذا كنا ال ننكر قیمة 

آلیات تسمح للدارس أن فرزته من أالبد من اإلقرار بمكانة الدراسات اللسانیة المعاصرة، وما 

أخرى ال تقل ألیاتعالقات لغویة تسمح له بفهم حقیقة التواصل، ومن ضمن ویقیم یدرس 

.أهمیة عما كان سائدا في الدراسات  اللسانیة، وفي مقدمتها اللسانیات التطبیقیة

ة ال یمكن تلقیها، ن اللغة أداة بشریة طبیعیأد السائد في مجال اللسانیات اتقعلقد كان االو 

ظاهرة الطبیعیة لالكتساب بعد الیكون ن هذا االستعمالأممارسة الفعلیة، و إال من خالل ال

و المساعدة في تلقیها متعددة ولها من الفاعلیة أن وسائل تنمیة اللغة أاللغوي السلیم. والواقع 

ومن ذلك الكتاب.   ،ها وتقییمهابدراستحما سم

اللغویة، الشك أن للكتاب في تعلم اللغة والمكتبة المدرسیة مكانة متمیزة في تنمیة الذخیرة 

ثم إن اكتساب ،خاصة وأن المكتبات المدرسیة ال تقل شأنا في تزوید الفرد بالفكر واللغة

اللغة األم عند الطفل مسألة أخرى أخذت حیزا كبیرا في الدراسات اللسانیة الحدیثة، حیث 

فتعتبر المكتبةتتدخل فیها عوامل كثیرة منها النفسیة واالجتماعیة والثقافیة والحضاریة. 

من العوامل التي تساعد الطفل في تعلم اللغة.امهمالمدرسیة الیوم عامال

التحكم في لهمن خالل ما توفره، ولكن هل یمكنتلمیذفي المدرسة تتفتح شخصیة الإن 

ال یتم من خالل الكتاب ات مع العلم أن اكتساب هذه المهار ، بصفة جیدةالقراءة والمطالعة

جب االستعانة بوسائل أخرى كالصحف والقصص والمجالت، التي المدرسي فحسب، وٕانما ی
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یجدها التلمیذ في المكتبة المدرسیة. هذا الوسط الحیوي الذي یعتبر منبع المعرفة، وبفضل 

بل أكثر من ذلك فهي ،علیه یشكل عونا كبیرا في تنمیة ذخیرته اللغویةالتلمیذخدماته وتردد

بوي.مكملة لدور المدرسة التعلیمي والتر 

ویة، فهي تخلق لدى الناشئة مما ال ریب فیه أن المكتبة المدرسیة جزء من العملیة التربو 

نها تتیح فرصا یتفجر من خاللها اإلبداع والخیال. ثم إن المدرسة أ، كما قراءةتذوق العادة 

وقسطا ،قدرا من الفهمتلمیذالتي تستعمل المكتبة المدرسیة في واقعها التربوي ستضیف إلى ال

ال یستهان به في حل المشكالت. ولذا فعلى المكتبة أن تكون حاضرة دائمة، تتنامى وتتجدد 

حتى تكون مستقبال أداة لحفظ وٕاثراء وٕایصال التراث التربوي والفكري والمعرفي، وستبقى 

ن أتلمیذوسیلة للمعرفة ال تنضب في عالم مفاهیمه متجددة استمرار، وبالتالي فال یمكن لل

إال إذا اكتشفها بنفسه في نص من نصوص القراءة.،رك القیم األخالقیة واالجتماعیةید

إن التحفیز على المطالعة من أصعب العملیات، والنتیجة عادة ما تكون على المدى 

ومن ،نه ال یمكن ذلك إال إذا كان الكتاب جزء من محیط التالمیذأالطویل، والحقیقة 

انشغاالتهم أیضا. فالمدرسة في هذه الحالة هي وحدها التي تضمن هذا االنخراط في 

المطالعة، وعودة التالمیذ إلى المطالعة رهان یشترطه نجاح المؤسسة التربویة، ورهان لكل 

نموذج جدید في -وبصفة علمیة وجادة–إلى إدخال جبرناحد منا، ألن العصر یداهمنا ویاو 

المدرسة واألولیاء والمجتمع معا.بالمطالعة، إنه تحد یجب أن ترفع وقات أتنظیم 

لمكتبة المدرسیة في تنمیة القدرات اللغویة والمعرفیة وانطالقا من هذه األهمیة القصوى ل

،لمدرسة هي الوسط اللغوي المفتوح على كل هذه المعارفلدى التلمیذ، وخاصة إذا كانت ا

:حولموضوع بحثي:من مهارات لغویة. فقد ارتأیت أن یكونتلمیذ وما تخلقه في نفسیة ال

."تلمیذ في المرحلة االبتدائیةأهمیة المكتبة المدرسیة في تلقین المهارات اللغویة لدى ال"
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هي: كیف تساعد المكتبة المدرسیة في تلقین المهارات اللغویة البحثهذاأما إشكالیة-

القراءة والكتابة للتلمیذ؟ وكیف تساعد في التغلب على المشكالت التعلیمیة ومساعدة المدرسة 

في عملها التربوي والتعلیمي؟.

یتصدرها( فصلین نظریین وفصل تطبیقي میداني)،ثالثة فصولهذا فيبحثيلقد جاء 

، تلمیذ، ومكانتها بالنسبة لموجز حاولت أن أقدم فیه صورة بسیطة لماهیة المكتبةمدخل

،والعملیة التربویة وموقعها المعرفي،دورها في تدعیم المناهج التعلیمیةاإلشارة إلى وكذلك

الهامة الواردة في البحث.ةمع شرح ألهم المصطلحات المكتبیة واللغوی

وركزت على المكتبة ،ـعن تعریف ومفهوم المكتبةالحدیث األول الفصلفيتطرقتوقد

. إضافة إلى ألنها أهم أنواع المكتباتالمدرسیة، تاریخها ، وأهمیتها ، وأهدفها، وأنواعها

مثل:، المكتباتأهمیتها التربویة والتعلیمیة، وكما أشرت إلى أنواع أخرى من 

في المجتمع ألن أي امهماتبر ركنیعالذي هذا النوع من المكتبات :المكتبات العامة-

یعتبر مجتمعا سلبیا.عامةمجتمع بدون مكتبة

أـساسیة األخیرة كون هذه ،التي تتبع المؤسسات التعلیمیة:المكتبات الجامعیة واألكادیمیة-

التي ال یمكن االستغناء عنها،للطلبة والباحثین 

الوزارات والمستشفیات وهي التي تتبع مؤسسات الدولة والشركات و :المتخصصةالمكتبات-

وغیر ذاك. 

ق المؤلفین من الضیاع، التي تعتبر مكتبات الدولة، والتي تحفظ حقو :المكتبات الوطنیة-

وقدوة للمكتبات األخرى. ـ،النوع مرأة للمجمعاویعتبر هذ
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في أهمیة والتي ركزت علیها، كون هذا النوع من المكتبات لها :المكتبات المدرسیة-

. كما أن أهدافها وتقنیاتها تختلف وحتى المعلمینمجال التعلیم تخص التالمیذ المتمدرسین

عن أهداف وتقنیات المكتبات األخرى..

حاولت تبیان أهمیة و المكتبة المدرسیة في العملیة التعلیمیة، إلى دوركما تطرقت فیه

هذا الجانب المهم من خالل ما توفره من كتب متنوعة تكمل العجز الذي تعاني منالمكتبة 

ودورها في وخدماتها،فیه وظائف المكتبة تناولتمنه الكتب المدرسیة. أما الفصل الثاني 

ة القراءة ومهارة الكتابة، وأهمیة المكتبة في تعلم اللغة وخاصة مهار ،تلقین المهارات اللغویة

في تعلم تلمیذبواسطة المهارات اللغویة المذكورة وصوال إلى تبیان الصعوبات التي تعترض ال

اللغة العربیة. 

أما الفصل الثالث فقد خصصته للدراسة المیدانیة من خالل معاینة الواقع معتمدا في ذلك و 

على استمارة وزعتها على عینة من المعلمین، حاولت من خاللها أن أتعرف على الواقع 

، والعینة اللغوي للتلمیذ متتبعا في ذلك جملة من الخطوات المتباینة المطلوبة واألساسیة

تائج ملة من النج، وأخیرا خاتمة ضمنتها مكتبات المدرسیة بمنطقة بجایةكانت من بعض ال

أسهمت به في معالجة ظاهرة لغویة لها أثرها على هد كانت ثمرة جالتي ،الجزئیة والعامة

تلك لكن واجهتني صعوبات خالل إنجاز هذا البحث هي والمنظومة التربویة برمتها.،الطفل

والمراجع المتعلقة بالموضوع فهي قلیلة رغم حداثة المتعلقة الحصول على المصادر 

.وأهمیتهالموضوع

ه أكثر مالئمة االذي أر التحلیلي المنهج الوصفي على البحثقد اعتمدت في هذا لو 

إال أنني حاولت جاهدا أن أتجاوزها الرغم من الصعوبات التي اعترضتني، لموضوع بحثي ب

أكون قد وفقت.  أنراجیا 





-المدخل-

المكتبة والطفل

الطفل والبیئة التربویة.-1

واقع المكتبات المدرسیة.-2

الطفل والكتاب.-3

شرح المصطلحات.-4
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:تلمیذلأهمیة الكتاب ل-1

وغذاء ،نیس نجد في صفحاته مادة لالستهالك العقليونعم األ،یعتبر الكتاب خیر جلیس

الثورة ر البشریة رغم مواكبا تطو .للفكر البشري من خالل مؤلفات في شتى العلوم والفنون

لي في سرعة انتقال المعلومة، أوٕاعالم ،وتلفاز،مذیاعمنالتي یشهدها العالم االتكنولوجی

لیبقى الكتاب والكتب التي تزخر بها المكتبة مالذا للمعرفة ،وسهولة الحصول علیها

.التحصیل واإلبداعو 

ل ذات أهمیة كبیرة لإلنسان، فاإلنسان القدیم البدائي الذي كان إن المعلومات كانت وال تزا

اعتمد على المعلومات ذات العالقة بالبیئة الطبیعیة التي كان یحصل ،یعیش حیاة الصید

من یتمیز بالعدیدنحن نعیش فیه الذي. لكن العصر 1منها على قوته وأدوات معیشته

في العالم المعاصر، الكبیردورهاو العلمي والتكنولوجيوالتطور تغیرات العالمیة والمحلیة، ال

وبخاصة تكنولوجیا المعلومات التي تطورت تطورا مذهال حیث أمكن اختزانها واسترجاعها 

والمسؤولیة المنوطة بها في تربیة ،المجتمعفي مثال التعلیم فمیدان سرعة فائقة. بوبثها 

تأثیرهافثورة المعلومات ن بمعزل عنكلم یموٕاعدادهم للحیاة في عالم المستقبل. ،النشىء

دور و على أهمیة كذلك في مسار التعلیم واستراتیجیاته. هذه االستراتیجیة التي أكدت واضح

المكتبة المدرسیة في العملیة التعلیمیة.

في شهره الطفل أنعلىبكرة، إذ تشیر الدراسات في سن مكتابعالم التلمیذیدخل ال

والتمتع بمجموعة صوره التي تشكل لعبة ،ك یعید تصفح الكتابلوربما قبل ذالثامن عشر، 

سوف الصغیرتلمیذ" أصبحت مثیرة عند الفي نظره، هذه الصور إن أحسن اصطفاؤها

ذات وسوف تتخذ أهمیة مماثلة ألهمیة الدمیة ،تصبح عرض عبور كما یقال في علم النفس

.2الفرو الناعم"

ص9، دمشق سوریا،2004 مفتاح محمد دیاب، دراسة حدیثة في علم المكتبات والمعلومات، دار قتیبة للطباعة والنشر والتوزیع،ط1،  -1

ینظر: حفیظة تازروتي، اكتساب اللغة العربیة عند الطفل الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2003، 28. -2



املكتبة والتلميذ مدخل

8

والتثقیف ،ال یمثل سوى أداة ووسیلة واحدة من مجموعة وسائل الترفیهوٕاذا كان الكتاب 

للطفل، فإنه أقدمها في مجال تسجیل المعارف، وهو وسیلة سهلة تیسر حملها في أي مكان، 

وهو ینفرد بطواعیته الكبیرة، إذ بإمكان الطفل أن یقرأه ویتركه متى شاء، أو أن یعید قراءته 

فرصة إعادة متابعة تلمیذوالوسائل األخرى التي ال توفر للأیضا متى شاء، عكس السینما

برنامح ما، إن رغب في ذلك أو فاته متابعته، ولهذا :" سیظل الكتاب محتفظا بمكانته كأبرز 

الوسائل التي یعتمد علیها في اإلقناع وتوسیع المدارك، وتشكیل اآلراء في سبیل الرقي 

.1المنشود"العلمي، واالزدهار الحضاري واالجتماعي

اك كتاب متخصصون في هذا نهظهرو ،وفي عصر االتصال بدأ االهتمام بكتاب الطفل

. وأصبحت 2المجال، بعد أن كان الكاتب یخجل أن یضع اسمه على ما یكتبه لألطفال

الكتابة لألطفال من الفنون الراقیة والصعبة التي ال یرتادها إال كاتب متمكن بأهمیة الكلمة 

حیاة الطفل.الطیبة في

كل هذا فإن االعتراف بالمنافسة الشدیدة لباقي الوسائل للكتاب، أمر واضح من فبالرغم

فالطفل یعیش الیوم في عالم غزیر الصورة، ونتیجة شغفه بها وبالوسائل التي توفرها، وفي 

حیاة في جمیع میادین الفالكتاب إذا یستعملمقدمتها التلفزیون صار یوصف بالقارئ السيء. 

العلیم على وجه الخصوص، فبواسطته یتمكن المتعلم من تنمیة حصیلته اللغویة وفي میدان

وزاده المعرفي، لكن امام الزخم الكبیر والعدد الهائل من الكتب التي صارت تطبع كل یوم 

بأشكالها المختلفة والمتنوعة، البد من مكان تحفظ فیها، وهذه الخدمة ال توفرها إال المكتبة.

:لتربویةوالبیئة اتلمیذال-2

ثرها الواضح في تحدید مستوى السلوك والذكاء الذي یصل أتلمیذلبیئة التي ینشأ فیها اللإن 

على النمو السلیم، هالتربویة المناسبة التي تساعدإلیه، ومن هنا نشأ االهتمام بتوفیر البیئة

حفیظة تازروتي، اكتساب اللغة العربیة عند الطفل الجزائري ، ص 29. - -1

ص201. دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، دط، 2001، 2- نجالء محمد علي احمد، أدب األطفال،
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وتنمیتها تنمیة صحیحة وبخاصة في ،لقدراتههوالتي یمكن أن تزید من فرص استثمار 

السنوات الخمس األولى من عمره، ویتأثر الطفل بصورة مباشرة بما یحدث حوله في األسرة 

والروضة، وما یؤثر في جانب من جوانب نموه له أثاره البعیدة في نواحي النمو األخرى، 

واألنشطة ،یر الخبراتما قبل المدرسة على توفتلمیذولهذا " تحرص برامج التربیة المبكرة ل

التي تعمل على تحقیق النمو الشامل المتوازن للطفل جسمیا واجتماعیا وعقلیا ووجدانیا 

.1وثقافیا"

هو محور العملیة التربویة في ریاض األطفال، ولهذا تحترم العملیة التربویة إذا فالطفل 

من شأنه أن یساعده على فردیته وتتعامل معه كفرد له كیانه واستقاللیته، وتوفر له كل ما

مو لكي یتحقق له النتلمیذتحقیق ذاته، ولذلك فهي تعمل على إشباع الحاجات األساسیة لل

إلى المعلومات المناسبة لمیوله اتجاهاته، واستكشاف ته السلیم، ومن هذه الحاجات حاج

العالم من حوله، وحاجته لمعرفة ما یحدث حوله.

كتساب مهارات ومعلومات جدیدة عن طریق ال،دائما ما یكون على استعدادن الطفلإ

فیعمل على ترجمتها إلى معان ،حواسه الخمس (السمع، البصر، اللمس، التذوق والشم)

ن یتعرف على أیستطیع مثال ومفاهیم، وفي فترة ما بین الثالثة والسادسة من عمر الطفل

هم مظاهر النمو أوحصیلته من الكلمات من ،ولعبهنجد أن خیالهو ، مصادر جدیدة للتعلم

العقلي عملیة تتداخل فیها الصور الحسیة والصور المعنویة تلمیذالعقلي، حیث یصبح نمو ال

حول ذاته، ذلك التمركز الذي ینقصه الخبرة تلمیذشارات والرموز باإلضافة " إلى تمركز الواإل

.2والمنطق والدقة"

ن یكتسب خبرات جدیدة إذا ظل في إطار أسرته فقط، حیث تكون أیستطیعالتلمیذإن ال

الفرص محدودة في الكتساب المفاهیم والقیم والمفردات الجدیدة، وبذلك ال یستطیع اكتساب 

فھیم مصطفى، مكتبات األطفال: المدرسیة والعامة وریاض األطفال، دار الفكر العربي، ط3، القاھرة، 2010، ص 11. -1

حفیظة تازروتي، اكتساب اللغة العربیة عند الطفل الجزائري، ص12. -2
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ن یكتسب مفردات جدیدة أعلى تلمیذمهات مساعدة الخبرات متجددة. ویستطیع اآلباء واأل

خرین مفردات لغویة جدیدة تساعده على التعامل مع اآل"، وهيفي المراحل األولى من عمره

في محیط أسرته وأقاربه، فهو في احتیاج مستمر إلى اكتساب خبرات وأفكار وتجارب جدیدة 

.1یستعین بها عندما یفكر ویتحدث"

یستطیع أن یتدرب على ،فراد أسرتهأو تلمیذمن خالل الحوار والمناقشة بین الكذلك و 

باء الذین یهتمون ن اآلأخرین مما یساعده على الكالم والنطق السلیم، غیر الحدیث مع اآل

فهم بذلك " یساعدونه على ویعملون على غرس الثقة في نفسه،لبالحوار والمناقشة مع الطف

عن تلمیذن یخرج الأ، ومع ذلك یجب 2نمو الحصیلة اللغویة في الكالم والحوار والمناقشة"

السوق ء واألصدقاء، من خالل ذهابه إلى لمه الیومي مع الزمالنطاق األسرة، من خالل تع

راء ومفاهیم وأفكارا جدیدة، ومن ثم التعدد في آب سیكتیمكن أنبشكل منظم، مثال والملعب 

التفكیر.  طریقةوجهات النظر واختالف 

منذ تلمیذأما المرحلة الثانیة التي تصادف الطفل في حیاته هي المدرسة، التي یتعلق بها ال

تلف المهارات والنشاطات من بدایة حیاته، فهي بمثابة المنزل الثاني له، فیها یتعلم مخ

تعبیر وقواعد وقراءة ومطالعة وكتابة، وفي المدرسة تصقل مهارات الطفل وتكتشف حساب و 

.3مواهبه، فللمدرسة وظائف رئیسیة تتمثل في إیصال المعارف األساسیة وتعدیل السلوكات"

تلمیذافة إلى أنها مؤسسة تربویة تعلیمیة، فهي أیضا مؤسسة اجتماعیة یكتسب منها الباإلض

ویتحلى بعاداته ،القیم واألخالق والعادات الحسنة، فتهیئه لكي یكون فردا صالحا في المجتمع

وتقالیده وقیمه. 

وحسنة في میدان التعلم، كالمهارات ،من تعلم عادات صحیحةتلمیذتمكن المدرسة الكما 

األساسیة القراءة والمطالعة والكتابة، هذه المسؤولیة التي تقع على المدرسة والمكتبة المدرسیة

فھیم مصطفى، مكتبات األطفال: المدرسیة والعامة وریاض األطفال ، ص 16. -1

المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.. -2

صالح الدین المبتولي، جھود الیونسكو في تطویر التعلیم األساسي، دار الوفاء الدنیا للطباعة والنشر، اإلسكندریة، ط1، 2003، ص34. -3
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التربویة والتعلیمیة، یتزود بالعلم والمعرفة التي تؤدي إلى تهانشطفي أن واحد، إذ من خالل أ

ساعد المدرسة الطفل في تعلم اللغة النجاح في الدراسة خاصة وفي حیاته عامة. كما ت

بة االرسمیة التي تمكنه من أدوات المعرفة من خالل مهاراتها األساسیة في القراءة والكت

الرسمیة في المدرسة لغة المواد هم اهداف تعلیم اللغة العربیةأن نلخص ـأوالتعبیر، ویمكن 

فیما یلي:الدراسیة في بالدنا،

اللغة العربیة وسیلة للتفكیر، والتفاهم ف.للتلمیذ باللغة العربیةالمعرفي واللغويتحصیل ال-1

.وتنمیة الثروة اللغویة باللغة العربیة بوتیرة سریعة.والتخاطب.

تعوید على القدرات ، وكذلك هاوتطویر تنمیة قدرات التلمیذ في القراءة باللغة العربیة-2

الجید، والقراءة الصامتة والجهریة، والمطالعة لقاء والمهارات المختلفة كالسرعة في القراءة واإل

والفهم السریع.

:تلمیذأهمیة المكتبة في حیاة ال-3

إن السر وراء نجاح الكتاب یعود إلى الكتابة التي عدت اعظم اختراع عرفه اإلنسان، 

بفضلها إنسانا، ویتجلى ذلك ألهمیة النتائج التي ترتبت علیها، حیث اصبح اإلنسان

والختراعها سجل انقضاء عهد قدیم وبدایة عهد جدید، فالتاریخ یبدأ بالكتابة، في حین أن 

عصور ما قبل التاریخ تتمیز بفقدانها، وتراث اإلنسانیة العظیم في العلوم واآلداب لم یكن 

یصلنا لوال الكتابة.

وب واألصدقاء، وازدادت أهمیتها وقد استعملت الكتابة قدیما في كتابة الرسائل بین الشع

خاصة بعد اختراع الورق وظهور المطبعة، التي تمثل محطة هامة في تاریخ اإلنسانیة. 

فأهمیة اللغة لم تبدأ بالظهور بشكل واضح:" إال بعد اختراع الطباعة في أوروبا في القرن 
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ى حد اعتبار ان الخامس عشر، ولما كان لذلك من أثر عمیق في انتشار اللغة المكتوبة، إل

.1اختراع الطباعة اكبر ثورة في عالم اللغة قبل القرن العشرین"

ولقد تعددت المعارف والدراسات وتضاربت النظریات، في زمن التطور العلیم والتكنولوجي 

تمعات المتقدمة خاصة، وفي عصر ازداد االهتمام بالمكتبات في المج، فاإللكترونیةواآلالت

أصبح الكتاب المدرسي ال یفي بالمنشود إن لم ترافقه كتب خارجة عن المقررات والمناهج 

المدرسیة. 

فالمكتبات إذا مكانا هاما لحفظ الكتب، وهي دار أمانته، إذ هي ضروریة في عصر یقاس 

ول أحد المسؤولین عن المكتبة" اهتمامها بالكتب والمكتبات، كما یقفیه مدى تطور األمم في 

إنها نعتبر الیوم أداة أساسیة لحق الشعوب في المعرفة والتنمیة"، وأشار كذلك الرئیس 

األمریكي روزفلت إلى األهمیة التي تكتسیها المكتبة قائال:" ألشد ما نحتاج إلى المكتبة بعد 

عل بین الكتب المعابد والمدارس، والتي هي لیست معرضا لعرض الكتب وٕانما للتفا

والمترددین على المكتبة، وفي المكتبة وحولها تقام األنشطة والمسابقات، وعن طریقها تكون 

القراءة الحرة وقاعات لإلطالع، وٕاعارة الكتب خارج المكتبة، فهي إذا وسیط تربوي فعال، 

لنقل ومكتبات األطفال المتخصصة والعامة التي تعد احد اهم الوسائط الثابتة، والمتنقلة 

.2األدب لألطفال، وكذلك ثقافتهم بالمعنى الواسع"

ومن ثم تحولت إلى مركز مصادر ،في العملیة التعلیمیةهاماامكانإذا احتلت المكتبة 

وتحدیث طرق التدریس ،التعلم داخل المدرسة، وهذا ما نالحظه من خالل تطویر المناهج

وٕابراز الجوانب اإلیجابیة للمكتبة المدرسیة بحیث اهتمت بتنویع مصادر التعلم المطبوعة 

وغیر المطبوعة. 

نایف خرما، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، عالم المعرفة، الكویت، ط2، 1988، ص73. -1

للطباعة والنشر، اإلسكندریة، مصر، ص  ، دار الوفاء الدنیا دراسة معاصرة في التأصیل والتحلیل- نقال عن أحمد زلط، أدب الطفل العربي – -2

210.
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الثقافیة واالجتماعیة والتعلیمیة أیضا، باإلضافة إلى تلمیذللمكتبة دور هام في حیاة الإن

دورها في توطید العالقة بین الطفل والقراءة التي هي الطریق السلیم إلى تنمیة الفرد 

المكتبة اإلقبال على تعود و ،في مراحل العمر المبكرةالتعود على القراءة ن إفوالمجتمع. 

المكتبة ":ومن ثم فإن،تلمیذالمساعدة في نجاح الالعوامل واستخدام ما فیها من مصادر من 

ن ألها مهمة خاصة فیما یتعلق بإتاحة الفرصة للطفل من اختیار الكتب والمواد األخرى، و 

یتوفر به من مختلف أنواع أنتوفر له مجموعات خاصة من الكتب والمواد األخرى، على 

.1عرفي"األنشطة لكي تكون مصدرا لإللهام الثقافي والتحصیل الم

من الخدمات األساسیة التي یجب توفیرها في مراحل نموهم تالمیذوالخدمة المكتبیة لل

المختلفة، وخالل فترة تكوینهم األولى مثل بقیة الخدمات الضروریة األخرى التعلیمیة 

أن للمكتبة یمكن هم إذنها إذا تم توفیرها لإفهي ضروریة االجتماعیة والثقافیة. و الصحیة و 

مردودها، وتسهل بشكل غیر مباشر في تحقیق أهدافها.یزداد

صدر موال، في المكتبةالكتاب المصدر الوحید للحصول على المعلوماتالیوم ولم یعد 

مصادر حدیثة ووسائط سیة إلى مقتنیاتها ر المكتبة المدأضافت، بل لتدریساالوحید في

تكنولوجیا العصر، وأصبح على المعلم وأخصائي المكتبة والتلمیذ التعامل مع وجدتهاجدیدة أ

ناهج الدراسیة: " إن للمكتبة إلثراء المبها، والرجوع إلیها ستعانةهذه المصادر والوسائط واال

رسیة أهمیة كبیرة في الوسط المدرسي بعد أن أصبحت نشاطا تربویا مكمال للعملیة المد

واألساتذة بالمعلومات في مختلف عنها في إمداد التالمیذاالستغناءالتعلیمیة ال یمكن 

على في العدید من الدول المنظومات التربویة الكثیر من . لذا حرصت 2والتوثیق"اتالمعلوم

.علمین نظرا ألهمیتها التعلیمیةوالم،وتدعیمها لفائدة التالمیذ،نشاء المكتبات المدرسیةإ

نجالء محمد علي أحمد، أدب األطفال، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، دط، 2011، ص 201. -1

المنشور الوزاري رقم 89/133. بتاریخ 02.أوت 1998. -2
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تنوعت مصادر المعرفة في العصر الحدیث فلم یعد الكتاب هو المصدر الوحید لقد 

وغیرها سطوانات واألاألفالممصادر أخرى للمعرفة كالتلفاز والسینما و ظهرتللمعلومات، بل 

المعرفة تطور مفهوم المكتبة المدرسیة لتصبح رئل من مصادالهاكمهذا الكثیر، وأمام 

المكان الذي یحوي مجموعة من المواد :"تعني في مفهومها الجدید بحیث"مركزا للمعلومات"، 

التعلیمیة والتثقیفیة المختلفة من مواد مقروءة سمعیة وبصریة. اختیرت ونظمت تنظیما فنیا 

وألعضاء هیئة التدریس في الوقت ،ا المكتبیة المتعددة للتالمیذخاصا یمكن تقدیم خدماته

المناسب بصورة كافیة وفاعلة تناسب العصر الذي نعیش فیه وتتماشى وظروفه العلمیة 

.1"المتطورة

كل و ،برامج المنظومة التربویةفي التي حدثت خالل السنوات األخیرة كثیرةالالتحوالتإن 

ومزیدا ،دورا إیجابیاأن تؤدي قد فرضت على المكتبة المدرسیة الحدیثة ،تعلیمالما له صلة ب

رق واكتساب الخبرات بالطهدافها،أأدیة مهامها للوصول إلى تالتفاعل والدینامیكیة في من 

، واالستخدام أهمیتها وأهدافهاوٕادراك والكتابة ةالقراءتلقین للمتعلمین مهاراتو ،المؤثرة

في عملیة التعلیم.ةساهمللمالهاملهذا المرفق المدروس 

قد ،ن وخطط التطویر التربوي التي تسود المناهج الدراسیةاآلإن التغیرات التي تجرى

، ضعتها في صمیم العملیة التعلیمیةوو ،مكانا هاما في المدرسةالمكتبة المدرسیة منجعلت

ینعكس في وظیفة المكتبة ودورها.التغییر التربوي ففبالتاليأن التربیة أداة اجتماعیة، إذ

للمكتبة المدرسیة إلى كثیر من التغیرات في االسم. فقد إذا الدور التربوي الجدید أدىلقد و 

"مركز مواد تعلیمیة، مركز تعلیم دائم، مركز تعلیمي ثقافي، مركز معلومات تسمىتكان

األكثر استخداما عن المصطلح مصطلحات وبدائلالمكتبة المدرسیة، مكتبة شاملة". وكلها 

یستخدمونها بدلخبراء المكتبة في الدول العربیة كانالتقلیدي من المكتبة المدرسیة، وقد 

، واحدالمصطلح التقلیدي المكتبة المدرسیة "للداللة على مفهومي المكتبة والخدمات في أن 

أحمد عبدهللا العلي وزین عبدالھادي، المكتبات المدرسیة بین التطورات التربویة والتكنولوجیا الحدیثة، دار ایبیس، مصر، ط1، 2002، ص5. -1
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أهمیة في حد ذاته، ب التربوي في المعلومة ألن االسم لیس له شأن أو نمع مالحظة الجا

وة ودعم للبرنامج فالخدمة المكتبیة هي التي تجعل من المكتبة المدرسیة الحدیثة مصدر ق

یقرون بأن 1970" ولعل هذا الذي جعل حكام لجنة والیة بنسلفانیا في ،التربوي الحدیث

بة البرنامج التربوي یقوى في تناسب طردي تبعا لنوعیة الخدمة المكتبیة فیها ألن المكت

.1المدرسیة هي حجر الزاویة في البرنامج التربوي الجدید"

الذاتي للتالمیذ، فمما الشك فیه أن اعتماد تعلیملقد اهتمت المكتبة المدرسیة الحدیثة بال

البحث كلیة على الكتاب المدرسي بوصفه المصدر الوحید للمعلومات قد أفقد التلمیذ تلمیذال

مصادر بة الشاملة بتفریغ كتم، فاهتمت اللكتاب المدرسيلافي مصادر أخرى، وجعله أسیر 

العدید من المؤلفین وبآراءفي المنهج یعالج في عدة كتب ادواحاموضوعالمعرفة، وأصبح 

وبوسائل مسموعة ومرئیة، مما أعطى للتلمیذ فرصة الحصول على المعلومات من مصادر 

أخرى خالف الكتاب المدرسي، األمر الذي ساعده أیضا في تنمیة المهارات الكتابیة التي 

.طویالواالستفادة منها تساعده على استخدام المكتبة 

وعلوم ،فق الباحثون في مجال العلوم التربویةتالمكتبة المدرسیة أمام هذه األهمیة المتزایدة ل

"المكتبات المدرسیة بمفهومها الحدیث بعدما كانت المكتبات المدرسیة عبارة عن المكتبات 

مطبوعة، والمواد السمعیة الهي المجموعات المنظمة من الكتب والمواد المطبوعة وغیر 

مفهوم الهذایریتغإلى ، 2شراف أمین المكتبة"إت البصریة یضمها مكان واحد بالمدرسة تح

لمكتبة المدرسیة فتحول إلى المكتبة الشاملة التي تحوي المواد السالفة الذكر، ما ساعدها في ل

ومكانة كبیرة في الوسط التعلیمي.،ومنح لها ذلك أهمیة،إثراء البرامج التعلیمیة

التطور العلمي والتكنولوجي في كافة أثرت االتجاهات والمتغیرات التي صاحبت لقد و 

التعلیمیة والتربویة في الدول المتقدمة، األنظمةالت البحث العلمي. تأثیرا إیجابیا على امج

ص6. أحمد عبدهللا العلي وزین عبدالھادي، المكتبات المدرسیة بین التطورات التربویة والتكنولوجیا الحدیثة ، -1

المرجع نفسھ، ص 14. -2
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المناهج التربویة، فيوكذلك أثرت هذه االتجاهات والمتغیرات في فلسفة التعلیم، وبخاصة

، ومحور التقاء برامج األنشطة المدرسیةه المباشرة على المكتبة وكان لهذا التأثیر انعكاسات

من إیضاح مفهوم إذا البد لنا . فیات المراحل التعلیمیة المختلفةالتعلیمیة في كافة مستو 

قصد تبیان أهمیتها التعلیمیة وأنشطتها المختلفة،وكذلك أهدافها،المكتبة المدرسیة الحدیثة

إذ تؤسس له عادات تلمیذحیاة الي فائدتها الكبیرة فإضافة إلى لدى الطفل، والتربویة 

كالقراءة والمطالعة والكتابة تساعده في تنمیة قدراته وخبراته، وكذلك تطویر لغته صحیحة 

.وتحصیله المعرفي

:في الجزائرواقع المكتبات المدرسیة-2

بعیدة منها الجزائر خاصة و ،ظلت مكتبات األطفال المدرسیة والعامة في الدول العربیةلقد 

، ومن ثم عانت هذه المكتبات من مشكالت جعلتها عاجزة عن عن اهتمامات المسؤولین

یكنبالطفل وتثقیفه لموأنشطة إیجابیة لألطفال. باإلضافة إلى أن االهتمام ،تقدیم خدمات

،، ویالحظ أن جمیع الدراسات التي تناولت مشكالت مكتبات األطفاللمنشودالمستوى افي

ث ركزت هذه الدراسات على أدب وأسالیب تطویرها كانت وال تزال في اإلطار النظري، حی

والخدمات التي ،دون االهتمام بجوانب التطویر واالرتقاء بمستوى األنشطة،وثقافتهالطفل 

في مكتبات األطفال.یمكن تقدیمها للطفل 

المكتبات دون االستفادة كما ظلت هذه الدراسات بین دفات الكتب والمجالت على رفوف

مكتباتالأن جمیع الدراسات التي تناولت تطویر نفي حی.منها في تطویر مكتبات األطفال

ها وتم استثمار ،في الدول المتطورة في هذا المجال أخذت طریقها إلى التطبیق الفعلي

مفیدا في مجال المكتبات المدرسیة والمكتبات العامة. وذلك ألن هذه الدول تزاید استثمارا

منذ السنوات األولى من حیاته، ولم یعد األمر مقتصرا وتثقیفهطفللدیها االهتمام بتربیة ال

في البیت إلى أن یدخل المدرسة االبتدائیة، وٕانما یذهب إلى ریاض لطفلأن یظل اعلى 
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المكتبات التي تم تجهیزها وٕاعدادها وتزویدها بجمیع مصادر التعلم األطفال حیث یجد 

وهو ال یزال یعیش طفولته المبكرة.،المناسبة الهتماماته ومیوله

المجهودات التي قامت بها وزارة التربیة الوطنیة، من أجل الرفع من بالرغم من بعض

ن ورائها، إذ بقیت مساهمة هذه لم تحقق ما كانت تطمح ملكنها مستوى المكتبات المدرسیة، 

المكتبات في العملیة التعلیمیة مساهمة ضعیفة وخجولة، وذلك راجع ألسباب عدة أهمها:

تواضع مردود المكتبات المدرسیة.-1

توفر هذه المكتبات على متخصصین في میدان المكتبات ومراكز التوثیق، فكل عدم-2

العاملین بها ینتمون إلى أطر مختلفة، مستویات متباینة، فمنهم اإلداریون، والمعلمون 

وغیرهم.

عدم توفر كثیر من المؤسسات التعلیمیة على مبنى للمكتبة.-3

صالحة لتأدیة مهمتها، باإلضافة إلى صغر حجم بعض المكتبات وضیقه، یجعلها غیر -4

افتقارها للتهویة واإلضاءة. 

افتقار جلها إلى الوسائل الضروریة والالزمة لممارسة العمل المكتبي، من مواد مكتبیة -5

وسجالت وبطاقات لفهرسة الكتب ووصفها.

النقص الواضح في التجهیزات، من رفوف وطاوالت وكراسي، إلى غیر ذلك من -6

.1زات الالزمةالتجهی

لم تكن المكتبات المدرسیة معروفة في معظم الدول قبل خمسینیات القرن الماضي، بل 

المحبین للكتاب والمكتبة مثال في بعض الدول نمدرسیالما كان معروفا عنها أن بعض 

وبجهودهم الشخصیة، ومساعدة التالمیذ لهم كانوا یجمعون بعض القصص البسیطة، وبعض 

العلوي سیدي المختار والھادي بجیجو، المكتبة المدرسیة، المكتبة الوطنیة المغربیة، الرباط المغرب، ط1، 1999، ص 5. - 1
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خزانة في القسم لیشرف علیها معلم اللغة العربیة امج كالقوامیس مثال ووضعها داخل البر 

*،UNESCOویستخدمها فقط في دروس المطالعة الخارجیة، وجاءت منظمة الیونیسكو

وبعد عدة لقاءات واجتماعات مع المسؤولین في التربیة أنداك أوصت بوجوب إیجاد مكتبة 

في كل مدرسة. 

ثر بنایات المدارس قدیما لم تبن وتهیأ لتكون مدرسة، وهذه بالطبع ال توجد ونظرا لكون أك

،ما في نهایة الستینات وازدیاد االهتمام بالتربیة والتعلیمأفیها أقسام كافیة لتخصص مكتبة. 

وثقة االهتمام بعد ذلك في بناء مدارس حدیثة مجهزة بمكتبة مبدأ و ،وبناء المدارس العدیدة

.1ل جدا ال یتناسب وحجم ازیاد عدد المدارس والتالمیذولكن عددها قلی،بأثاث مكتبیة

لتوفیر فرص التعلیم  الفعال الجزائریة الدولةالجهود التي قامت بها بعض لكن بالرغم من 

فإن وضع في كثیر من النواحي.نقصایعاني الزال فإن التعلیم ،المدرسةأداءوتحسین 

مواكبة التطور فيمن مشكالت  تعانيهاإال أنالتربویة أهمیتها رغمالمكتبات المدرسیة مثال 

یوصف بعصر ثورة المعلومات "إذا كان  في عصرو في مجال المكتبات والمعلوماتیة، 

التعلیم یهدف إلى تنمیة قدرات التالمیذ واستعداداتهم واشباع میولهم وتزویدهم بالقدر 

والمهارات، فإن المكتبة المدرسیة ترتبط بهذه الضروري من المعارف والقیم والسلوكیات 

األهداف ارتباطا وثیقا، حیث یمكنها االسهام وبشكل مباشر في تحقیقها، وبخاصة فیما 

لكن هذا لم یحصل لمكتباتنا رغم الدور الكبیر الذي ."یتعلق بتزوید التالمیذ بالمعارف والقیم

قد تؤدیه.

، إال أن هناك عزوفا عن القراءة والمطالعة، میذلتالبالرغم من وجود كتب لضف إلى ذلك 

ولعل ضعف التالمیذ في اللغة العربیة الفصیحة یعود إلى هذه العزوف، هذه المشكلة ال 

تخص الصغار فقط بل مست حتى الكبار. ورغم وجود لبعض المكتبات في المؤسسات 

ینظر: مي شبر، المكتبة المدرسیة ودورھا التربوي، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان األردن، ط1، 2014، ص 52. -1

م، وھي منظمة تابعة لمنظمة األمم المتحدة. 1945المنظمة العالمیة للتربیة والعلوم والثقافة، تأسست سنة  -*
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ى التلمیذ اللغوي والمعرفي، التعلیمیة إال أنها غیر مستغلة قصد االنتفاع بها والرفع من مستو 

لكن جودها أصبح حبرا على ورق.

یمر بفترات هامة في حیاته، خاصة في األسرة الجزائري تلمیذأن ال:ومجمل القول

والروضة والمدرسة، التي یتعلم من خاللها مهارات وعادات كثیرة ومتنوعة تساعده في النجاح 

یتعلمها مرتبطة بأساسیات النجاح يوالمهارات التفي حیاته، وخاصة إذا كانت هذه العادات 

من خالل العالقة الوطیدة التي تتكون لدیه مع الكتاب، كذلك كالقراءة والمطالعة والكتابة، و 

الذي قد توفره أسرته من خالل مكتبة منزلیة، وفي المدرسة من خالل ارتیاده للمكتبة 

ات العامة إن كانت متوفرة، لكن كل هذا في المجتمع من خالل إقباله على المكتبو المدرسة، 

لن یتأتى إال بمعیة األسرة والمعلم ألن دورهما في هذه المجال كبیر في تلقین هذه العادات 

للطفل.

رغم ،عامةبالمكتبةوعدم االهتماممن إهمالالیوم السیما في بلدنا إذاا نالحظهمولكن

رتبط أساسا بعدم وضوح التصور بشأن المكتبة توأسباب أخرى.ؤدیهالدور الكبیر الذي قد ت

االهتمام على المدرسیة وبدورها وهدفها التعلیمي؟ رغم اعتماد الوزارة نصوصا ومناشیر تحث 

لكن ،وضرورة تخصیص میزانیة من المؤسسات ألجل تطویرها وتموینها،بالمكتبة المدرسیة

ث.لألسف ذلك لم یحد
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:في البحثواردةالمصطلحات الأهم شرح 

: منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة، أو ما یعرف اختصارا Unescoالیونسكو-1

. هدف 1945الیونسكو. وهي هیئة متخصصة تتبع منظمة األمم المتحدة تأسست عام 

التعاون بین دول المنظمة الرئیسي هي المساهمة بإحالل السالم عن طریق رفع مستوى 

التربیة والتعلیم والثقافة وٕاحالل االحترام العالمي للعدالة وسیادة القانون تالعالم في مجاال

ولحقوق اإلنسان ومبادئ الحریة األساسیة.

تنسیق قبول المدخالت و و برامج أكثر إثارة لالهتمام، الجعل ت:المدخالت والمخرجات-2

الحدیثة كواجهة مخرجات البرنامج بشكل صحیح. وبطبیعة الحال فإن استخدام البرامج 

لجمع مدخالت المستخدم . ومع ذلك فإن برمجة مثل تلك (GUI)المستخدم الرسومیة

المدخالت تتطلب المزید من األدوات والتقنیات أكثر مما لدینا في الوقت الحالي. ألن 

أن یصبح المبرمج أكثر درایة واعتیادیة مع لغة البرمجة جافا، المطلوب األول من العمل هو

.نبدأ بتغطیة المدخالت والمخرجات في الوقت الراهنونحن س

أنه من السهل طباعة المخرجات إلى نافذة وحدة التحكم فقط عن طریق :قراءة اإلدخال-3

ولكن قراءة المدخالت لیست بهذه البساطة. ولقراءة مدخالت وحدة برنامج خاص،استخدام 

ونستطیع استخدام .بالنظام الداخليمرتبطالذي هوScannerأوال بناءى الفردالتحكم، عل

.لقراءة المدخالتscannerالكثیر من الدوال الموجودة في فئه

: هي كل األعمال التي تقوم بها المكتبة من تصمیم ودیكور وتصنیف الخدمة المكتبیة-4

وترتیب للمواد مصادر التعلم، وكذلك الخدمات التي تقدمها المكتبة كاإلعارة الخارجیة 

اخلیة، واألنشطة التي تقام فیها.والد
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: هو الشخص المسؤول عن المحتوى القارئ والمادي عن الكتاب، ویدون على المؤلف-5

صفحة العنوان وعلى غالف الكتاب، وأحیانا تكون هیئة مسؤولة عن التألیف  ویدون في 

بطاقات الفهرس والوصف البیبلیوغرافي.

الكتاب وبیعه وتوزیعه، وأحیانا یكون الناشر هو : هو الشخص المسؤول عن نشر الناشر-6

المؤلف نفسه، أو هیئة مسؤولة عن النشر ویدون اسم الناشر ومكان النشر وتاریخه وبطاقة 

الفهرسة.

: هو عبارة عن قائمة تأتي في نهایة الكتاب مالتبة هجائیا أي أنه عبارة عن لكشافا-7

نریده من الكتاب.فصول وأبواب الكتاب وهو یسهل الوصول إلى ما

: عمل یشترك في تحریره عدة أشخاص من ذوي االختصاص، وهي عمل ةالموسوع-8

یحتوي عدة مقاالت وتعریفات، وٕاما أن تكون من موضوع واحد أو مواضیع مختلفة وتنقسم 

إلى نوعین:

موسوعة عامة مثل الموسوعة العربیة المیسرة.-أ

موسوعة خاصة مثل الموسوعة الطبیة.-ب

هي المطبوعات الیت تصدر في فترات منتظمة، ولها عنوان واحد لكل :الدوریات-9

إصداراتها وأعدادها، ویشترك في تحریرها عدة أشخاص، ویقصد من صدورها ما ال نهایة 

مثل المجالت الشهریة او القصائد أو المجالت األسبوعیة والصحف الیومیة.

ارجاعها بعد الفترة المحددة لذلك، وتهدف عملیة : هي عملیة استالم الكتب ثم إلعارةا-10

اإلعارة إلى إتاحة الفرصة للتلمیذ للقراءة والمطالعة، وأن یبقى على اتصال دائم بالمكتبة.
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: هي المواد التي تعتمد في الحصول علیها حاستي السمع المواد السمعیة البصریة-11

داخل المكتبة، وبعض األفالم العلمیة والبصر مثل أشرطة أفالم الفیدیو والموسیقى الهادئة

وتكون مساندة للمنهاج المدرسي.

: مطبوعات شاملة مصممة الستشارتها في معلومة أو معلومات محددة، وأهم المراجع-12

ویعرف المرجع أنه كتاب ، أنواعه: الموسوعات الت تشمل معلوماتها مختلف المعرفة البشریة

جع إلیه المستفید للحصول على معلومة معینة، ولیس بالضرورة ال یقرأ قراءة متتالیة، وٕانما یر 

قراءة تتابعیة، ومن الموسوعات األكثر انتشارا:

رف القرن العشرین.ادائرة مع-

الموسوعة البریطانیة.-

:  وهي أنواع:المعاجم والقوامیس-13

معجم ثنائي اللغة مثل المورد وقاموس أكسفورد.، ومعجم احادي اللغة مثل لسان العرب-

: سیر وحیاة الشخصیات المهمة والمشهورة سیاسیا، والشخصیاتالتراجم والسیر-14

وعلمیا، مهنیا على المستویات الوطنیة أو الدولیة أو اإلقلیمیة مثل كتاب األنساب.

،واألنشطة السیاسیة،خبارواأل،: تهتم بأنشطة الدول واألحداث الجاریةالكتب السنویة-15

واالجتماعیة واالقتصادیة والتعلیمیة.

الموسوعات، القوامیس، األدلة، األطالس، الكتب مثل:ال تخرج من المكتبةمراجع-16

، الوثائق ت، المخطوطاالكتیبات، النشرات-مثل النادرة، المخطوطات. وهناك مراجع أخرى: 

1الخرائط الطبیعیة والتاریخیة واالجتماعیة، األفالم الوثائقیة والعلمیة، والثقافیة...-التاریخیة.

نقال عن مي شبر، المكتبة ودورھا التربوي،  ص 43. -1
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، فهو الهدف األساسي الذي تقوم علیه عملیة التعلیم، وهو المتلقي للعلموهو :المتعلم-17

وبذلك یتم تغییر في السلوك واكتساب ،من یتلقى الخبرات والمعلومات بطریقة ما من المعلم

قدرة والفرصة في النجاح.لمهارات تمنحه ال

في تلمیٌذ ،الصغیر في المراحل الدراسّیة األولىالطفلوهوطالب العلم، :التلمیذ-18

یتلقى العلم والمعرفة في المدرسة.مدرسة ابتدائّیة 

للتعبیر عن اللغة التي -أحیاًنا-المصطلح یستخدم مصطلح اللغة األولى :اللغة األم-19

بجودة ینطقهاالشخص بشكل أفضل (وبالتالي فإن لغته الثانیة هي اللغة التيبهایتحدث

.)، وعادة تكون اللغة التي یتعلمها في المدرسةأقل من لغته األولى

وى كل لغة لها تأثیر في اللغات االخرى وبطبیعة الحال فالحضارة االق:التداخل اللغوي-20

هي التي تفرض ثقافتها وبالتالي لغتها او على االقل جزء من لغتها على اللغات والثقافات 

والتداخل اللغوي هو موضوع یتحدث عن تداخل كل لغة مع االخرى ، االخرى في كل العالم

:وینتج ذلك لعدة اسباب نذكر منها

الضرورة.-

األصلیة.نقص المصطلح في اللغة-

.او الفكریةالعلمیةفي المجاالت (المصطلحاترى وذلك لوجود بعض تأثیر اللغة االخ-

،یقصد بالحصیلة اللغویة مجموعة األلفاظ التي یختزنها اإلنسان:الحصیلة اللغویة-21

وتكّون المادة التي یشكل منها كالمه. وهناك روافد عدیدة لهذه الحصیلة، تتمثل في المجتمع 

الذي یعیش فیه اإلنسان، وتختلف نوعیة الحصیلة اللغویة التي یكتسبها اإلنسان باختالف 

نوع الوسط االجتماعي الذي یعیش فیه اإلنسان، فالحصیلة اللغویة المكتسبة من الوسط 

یتكون من العلماء والمثقفین واألدباء وغیرهم تختلف عن الحصیلة اللغویة العلمي الذي

.المكتسبة من الوسط السوقي الذي یكونه نوعیة مختلفة من األفراد
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القدرات اللفظیة واألسلوبیة والداللیة الموجودة عند المتكلم : المقصود بها الثروة اللغویة-22

تفاوت المتكلمون باللغة الواحدة في مقدار هذه والتي تمنحه طاقة تعبیریة خاصة، حیث ی

وهي تعد من وسائل التعلم الذاتي التي تساعد .الحصیلة ونوعیتها والقدرة على استعمالها

الفرد علي تنمیة ذاته وقدراته ومن بینها القدرات اللغویة التي تمكنه من المهارات التالیة:

وسائل االتصال البشري.التواصل االجتماعي البناء حیث اللغة من أهم -

.التكیف االجتماعي من خالل التعبیر في المواقف المختلفة بشكل سلیم-

النجاح العلمي واالجتماعي والمهني، من حیث اللغة أداة أساسیة للعلم واالبتكار والتطور.-

هي وجود لغتین من نظامین لغویین مختلفین عند نفس المتكلم، مثال :البیئة اللغویة-23

دولة ثنائیة كنداالعربي الكبیر بالعموم. تعتبر المغربوفي الجزائرفي والعربیةالفرنسیة 

.كلغة رسمیة للدولةواإلنجلیزیةالفرنسیةاللغة حیث تستخدم اللغة 

كالعامیة (هي تواجد فیها مستویین للكالم من نفس اللغة :االزدواجیة اللغویة-24

وهذان المستویان یستخدمان ،أو من لغتین مختلفتین (كالعربیة والفرنسیة)،والفصحى)

عند المجموعة ،وأحدهما له موقع اجتماعي ثقافي مرموق نسبیًا على اآلخر،بطریقة متكاملة

بعض الباحثین ذهبوا إلى القول بأن هناك مجموعة من لكن اللغویة الناطقة بهذه اللغة. 

.وهذا ما سموه بالتعددیة اللغویة،ولیس فقط مستویین،اللغة العربیةالمستویات اللغویة في 

للغة هي األداة التي ّیعبر بها الفرد عن كل ما یدور في ذاته ، وهي ال : االنمو اللغوي-25

كأعضاء الجسد بل تحتاج الى وقت للنمو ، وٕان النمو اللغوي یبدأ من بعد ُتخلق مباشرة

وى التحصیلي والتعبیري السنة الثانیة، حیث أن هذه المرحلة من أهم المراحل من حیث المست

.وللنمو اللغوي قیمة كبیرة في التعبیر عن الذات والتوافق االجتماعي والنمو العقلي، والمفاهیم
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: (كل نشاط تعلیمي یكون في حجرة الدرس وفق منهج معین)، هي علیمیةالعملیة الت-26

ركیزة أساسیة في المیدان التعلیمي، وتندرج هذه اإلشكالیة ضمن ما یعرف ب الدیداكتیك أو 

علم التدریس، أو ما یسمى بالبیداغوجیا إذ هو العلم الذي یدرس الظواهر التربویة والنشاط 

هي كلمة یونانیة األصل مركبة من كلمتین: pédagogieجیا التربوي بشكل عام. والبیداغو 

وهي التوجیه والسیاقة، حیث كان المربي في gogieوثانیهما وهي الطفل،pedaإحداهما 

العصر الیوناني مكلفا بمراقبة األطفال وتكوینهم وتوجیههم.

فاءة بحیث یعالج : هو تعبیر عن نوع اإلنجاز الذي یقوم به المتعلم كجزء من الكاألداء-27

جانیا محددا من الوضعیة اإلشكالیة.

: هو محموعة متنوعة من الخبرات یتم تشكیلها إلتاحة الفرص للمتعلم للمرور المنهاج-28

بها، وهذا یتضمن عملیات التدریس التي تظهر نتائجها فیما یتعلمه التالمیذ.

المعالجة التفصیلیة لموضوعات المقرر، وبهذا المعنى تصبح تلك : هوالمحتوى-29

الصیاغة المعدة للمتعلمین.

: هي نشاط ذهني أو أدائي یحصل علیه المتعلم لعد حدوث عملیة التعلم.المهارة-30

: هو النشاط الذي یسعى إلى تفعیل قدرات المتعلم بغرض تحقیق النشاط التعلیمي-31

هدف خاص.

: هو اإلدراك واالستیعاب للمادة أو الموقف، أو كون المتعلم قادرا على إعطاء لفهما-32

معنى الموقف الذي یواجهه، ویستدل علیه من مجموعة من السلوكیات التي یظهر بها، كما 

یعرف بأنه القدرة على إدراك المعاني.

اف العملیة : هو تلك العالقات التفاعلیة القائمة بین مختلف أطر الموقف التعلیمي-33

التعلیمیة: المعلم، المتعلم وموضوع المعرفة.
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: هو تصور وبناء مشروع عمل قابل لإلنجاز في ضوء حصة تأخذ في المقاربة-34

.1الحسبان كل العوامل المتداخلة في تحقیق األداء الفعال والمردود المناسب

www.google.frالموقع اإللكتروني : في،,Wikipédiaةالموسوعة اإللكترونی-1
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:المدرسیةتعریف المكتبة-/1

وهي مستعملة في، مدلول یوناني یدل على المكتبة)biblioteca(بیبلیوتیكاإن كلمة

بمعنىlibraryستعمل االنجلیز كلمة لیبرريیالعالم للداللة على المكتبة، و دولبعض

مركز . إذ أنهار لحفظ الكتب والدوریات والمجالتفهو مقالمطالعة،المكان المعد للقراءة و 

منبعوهي،العلم والفكر والمعرفةهلألباعتبارها تزخر بالكتب ،لإلشعاع الثقافي والفكري

ومقصد التلمیذ في كتابة بحوثه وتعمیق معارفه ،في تحضیر دروسهالمعلموضالة للمعرفة 

ومكتسباته وصقل مواهبه وٕاشباع میوله. 

ابحیث ترى مي شبر في كتابهاالجتماعي، و ذات الدور التربوي مكان المعرفةالمكتبةإن 

لومات لمعلعبارة عن مجموعة من مصادر المكتبة: "أن)ودورها التربويالمكتبة المدرسیة (

یة وفق نمط معین، وتهدف إلى تحقیق أهداف المدرسة التي توجد ئوالمر المختارة المطبوعة

مین أفیها، ویشرف علیها ویدیرها شخص متخصص بعلم المكتبات والمعلومات یدعي 

وهي تشكل كل ما یحفظ فیها ، لكسب المعرفةجال النشاط الشخصي مالمكتبة. والمكتبة هي 

أطلق من المطبوعات والمصورات والخرائط، وغیر ذلك مما یساعد على تحقیق رسالتهاـ وقد 

علیها في الدانمارك مثال غرفة المتعة والراحة فهي المكان الذي یرتاح فیها التلمیذ من أجواء 

.1ودرجات ونجاح ورسوب"من ضوابط سمالعام والنظام داخل الصف بما للقالضبط

وتوفر جو ،نظام ونظافةلها،تقدم جمیع أنواع المعلوماتن المكتبةفإضف إلى ذلك أ

، كما تمنح للتلمیذ الراحة والطمأنینة السیما إذا كانت في مكان مناسب والمطالعةةقراءلل

وٕانما فقط ، الكتب لجمعلیست المكتبة مكان فمریح، نظیف وجمیل یجذب التالمیذ إلیهو 

، وٕاذا لیهالوافدین علماتها دسهل خلتجیدا على مواد المعرفة منظمة تنظیما كذلك تحتوي 

فإن وظیفة المكتبة المدرسیة .القراءة والكتابةتالمیذكانت وظیفة المدرسة األولى تعلیم ال

1 مي شبر، المكتبة المدرسیة ودورھا التربوي، ص29. -1
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وتعلیمهم خبرات ومهارات تنفعهم في ،تثقیفالي مجال فهموتلبیة حاجات،تحبیب القراءة

.حیاتهم المدرسیة وحیاتهم العامة

شخصالذي یجب أن یتردد علیه كل مكانا هاما في المدرسة رسیة تعتبر المكتبة المدكما 

مكان للمعرفة والمعلومات التي یحتاج إلیها أنها، كما القراءة والمطالعةفي المدرسة من أجل 

إلیه أحمد نافع ما ذهبمثلما ،واستجابة الحتیاجاته الخاصة،لبرنامج التعلیمي للمدرسةا

هي نظام لجعل "المدرسیة بات المدرسیة" ، أن المكتبةتأنواع المك"المدادحة في كتابه

تلمیذ)، وهذا النظام یعكس فلسفة علم، م، مصادر المعلومات في متناول الفرد (إداري

.1ویثري كل برامجها"،المدرسة

، به إلى المكتبةالذي ینظر عتقادمن حیث االیختلف المكتبة المدرسیة تعریفإن

ي یخدم كافة المستفیدین ذولكنها في الغالب تتفق على أنها الشریان النابض في المدرسة ال

المكتبة المدرسیة عرفوا في مجاالت التربیة وعلوم المكتبات الباحثین بأنولكننا نقول ،هامن

موعات المنظمة من مواد مطبوعة وغیر مطبوعة والموجودة في مكان واحد داخل " المج:بأنها

بالكتاب فقط لم یعد للمكتبة معنى مرتبطبالتاليو .2المدرسة تحت إشراف فني متخصص"

من المواد التعلیمیة والدراسیة والتثقیفیة. إضافة إلى كافةمصادر المعرفة بل اتسع لیشمل 

السمعیة والبصریة كاألفالم التعلیمیة وغیر ذلك. مما ساهم في تنویع الموادمواد أخرى مثل

وبالتالي أثر ذلك إیجابا في االتجاهات التعلیمیة الحدیثة التي تهدف ،تهامصادر التعلم وزیاد

ه.والحصول على المعلومات بنفسالبحثفيلتلمیذمهارات اتنمیة إلى 

ي الحصول هي إحدى الوسائل التعلیمیة التي تساعد التالمیذ فكذلك والمكتبة المدرسیة 

لمصادر لهذه االل استخدامهم خكیر لدیهم من تف، وتنمي مهارات العلى المعلومات والحقائق

عندما یواجه الطالب مشكلة "المتنوعة، وفي هذا الصدد یقول الدكتور حسن عبد الشافي: 

أحمد نافع المدادحة، أنواع المكتبات، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط1، 2011، ص 1.197 -1

المرجع نفسھ، ص 198. - 2
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معینة تتطلب منه الحصول على بعض الحقائق والمعلومات بنفسه، فإنه یقع في حیرة فیما 

ع جوكیفیة الحصول علیها، ویر یتصل بنوع الحقائق والمعلومات التي یحتاج إلیها ومصادرها 

كنه ممهارات استخدام مصادر التعلم حیث لم تتح له الفرص التي تبسذلك إلى أنه لم یكت

اكتسابها عن طریق المصادر أو،من البحث واالستقالل الذاتي في التثبت من المعلومات

ته الیومیة أو التي تهمه في حیا،یده في الموضوعات التي تتصل بدراستهفاألصلیة التي ت

.1بعد أن یترك المدرسة"

عادة القراءة والمطالعة التي تعتبر تلمیذتكسب الفالمكتبة المدرسیةضف إلى ذلك أ

إضافة إلى كل ذلك فالمكتبة .2المجتمع القارئ وبالتالي محاربة األمیة"تكوینالطریق في "

المدرسیة أداة تربویة فعالة وضروریة ال یمكن االستغناء عنها، والمدرسة بالتالي ال تستطیع 

وهیئتها ،مختلفة على أكمل وجه ما لم توفر لتالمیذهاوتحقیق مهامها ال،أن تؤدي رسالتها

التدریسیة مكتبة مدرسیة.

یبدأ التلمیذ في التفكیر فیما هو جدید، وبذلك یصبح استخدام المكتبة وفي مكتبة المدرسة 

لدیه عملیة إیجابیة، والبحث في المصادر من كتب ومراجع. ومن خالل تعامل التلمیذ مع 

لدیه الوعي بأن الكتاب المدرسي المقرر ما هو إال واحد من الكتاب داخل المكتبة ینمو 

به ال یكسبه المزید من المعرفة، وباستخدام مصادر مصادر شتى للمعرفة، وأن االكتفاء 

التعلم المتنوعة یتحصل على المعلومات ومواجهة المشاكل التعلیمیة بنفسه.                      

مكتبة المدرسیة مركز مصادر التعلم داخل المدرسة فإنها لهذا المفهوم فاوانطالقا من 

وخبراته عن ،میة قدراتهنتسعى إلى تحقیق النمو المتكامل للتلمیذـ، وٕاتاحة الفرص الكافیة لت

"خارجهاأم طریق ممارسة األنشطة المتنوعة سواء داخل المكتبة  هيالمكتبة المدرسیة :

ف على ف اطوارها، األول والثاني والثانوي، یشر تلالمكتبة التابعة للمؤسسات التعلیمیة بمخ

محمد  حسن عبد الشافي، المكتبة المدرسیة ودورھا التربوي، مؤسسة الخلیج العربي، ط2، 1987، ص28. -1

صالح نصیرات ، طرق تدریس العربیة، دار الشروق، ط1، عمان األردن، 2006، ص13. -2
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، تهدف إلى تقدیم خدماتها لمستعملیها من تالمذة ومدرسي إدارتها وتسییرها مسؤولین

.1"المؤسسة التي تنتمي لها، وتعتبر جزء من المنهج الدراسي

:في تعریف المكتبات المدرسیة على النحو اآلتيتطورهناكو 

، وهذا النظام التلمیذیجعل مصادر المعلومات في متناول المكتبة المدرسیة نظام-1

.یعكس فلسفة المدرسة ویثري برنامجها التربوي

الراغب في لمتعلمالمكتبة المدرسیة مكان یتمتع باالحترام العمیق ویمكن أن یتصل فیه ا-2

.الحصول على المعلومات

ا التلمیذ المكتبة المدرسیة مكان یحتوي على أوعیة المعلومات والتجهیزات، یذهب إلیه-3

نفسه تبعا للبرنامج التعلیمي لمدرسته، واستجابته الحتیاجاته الخاصة.

المسمیات ترى مارشال أن المكتبة المدرسیة في المفهوم التربوي یمكن أن تسمى بأحد-

:2األتـیة

LearningCenterمركز التعلیم

Anالتعلیمیةمركز المواد  information materials center

Aمركز وسائل التعلیم learning media

Anمركز مواد تعلیمیة instructional materials center

Aمركز مصادر التعلم learning resource center

.5 العلوي سیدي المختار والھادي بجیجو، المكتبة المدرسیة، المكتبة الوطنیة المغربیة، الرباط المغرب، ط1، 1999، ص -1

أحمد عبد هللا العلي و زین عبد الھادي، المكتبات المدرسیة بین التطورات التربویة والتكنولوجیا الحدیثة، شركة إیبیس للنشر والتوزیع، مصر،  -2

5، ص2002
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:في هذا الصددذكرهانیمكن أن التي التعاریف المشهورة للمكتبة المدرسیة ومن 

:"المكتبة المدرسیة هي مجموعة من المواد نظمت تعریف محمد حسن عبد الشافي-1

.1تنظیما فنیا یسهل الوصول إلیها واستخدامها"

المطبوعة، :" مجموعة من المواد المكتبیة المطبوعة وغیر تعریف عبد الرزاق مصطفى-2

.2البد من متخصص لتقدیم الخدمات المكتبیة المناسبة لمجتمع المدرسة من معلمین وطلبة"

" المكتبة المدرسیة مكان یتمتع باالحترام العمیق :تعریف حسني عبد الرحمن الشیمي-3

نسان عبر العصور، وهي طالع على األفكار التي یسجلها اإلیقصدها الفرد الراغب في اإل

.3خرین"المكان الوحید في المدرسة یمكن أن یعمل فیه الفرد دون مساعدة اآل

"تعریف لوسیل فارغو-4 رفوفها، ویتصفحون ما علیها نها كمختبر للقراءة یرتاد التالمیذ إ:

من كتب ومجالت وكتیبات وملفات الصور، وهي المكان الذي یتعلمون فیه كیف یستخدمون 

الكتب واألدوات، وذلك باستغاللها في البحث والتنقیب، وهي المكان الذي یشارك فیه 

م الصفوف األولى من المرحلة التعلیمیة، خاصة في الخبرات عن طریق سرد القصص والقیا

.4"بالتمثیلیات، وغیرها من األنشطة االجتماعیة

كز اشعاع المعرفة، ومنهل ر كتبة المدرسة م:" المنعم سید أبو معالمتعریف عبد ال–5

الثقافة، فیها یجد التلمیذ والمدرس ما یشجعه على القراءة ویحبب إلیه االطالع، ومقیاس 

القراءة والمطالعة في نفوس نجاح المدرسة یتمثل في دور القائمین فیها على بث حب 

التالمیذ، فإذا وفرت لهم الكتب والمطبوعات التي تستغل في تثقیفهم، فقد وفقت في أداء 

من غیر الممكن تقدیم التعاریف السابقة للمكتبة المدرسیة نالحظ بأنه ومن خالل .5مهمتها

الشافي، المكتبة المدرسیة ودورھا التربوي، مؤسسة الخلیج العربي، ط2، 1987، ص38. محمد حسن عبد -1

عبد الرزاق مصطفي یونس، نحو شبكة معلومات تعاونیة للمكتبات المدرسیة القطریة، "في ندوة للمكتبات المدرسیة ودورھا في المجال         -2

.206. ص1986وي والثقافي، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، الترب
ص5. حسني عبدالرحمن الشیمي، مقومات الدور التربوي والتعلیمي للمكتبة المدرسیة، المجلة العربیة للمعلومات، ع1، تونس، 1997، -3

لوسیل فارغو، المكتبة المدرسیة، ترحمة محمد الفراوي، دار المعلرفة ، القاھرة (د.ت)، ص63. -4

عبد المنعم سید أبومعال، طرق تدریس اللغة العربیة، دار غریب للنشر والتوزیع، القاھرة (د.ت)، ص102. -5
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، التعلیمي والتربويمكملة للعمل هي ف، عن النظام التعلیميتعریف للمكتبة المدرسیة بعیدا 

او المنهج الدراسي واألنشطة ،وغیر المطبوعة إلثراء البرنامج،وتقوم بتوفیر المواد المطبوعة

واكتسابهم مهارات التعلم الذاتي التي ،التعلیمیة، كما تساعد التالمیذ على استخدام الكتب

تقودهم إلى التعلیم المستمر مدى الحیاة.

:بة المدرسیةالمفهوم المعاصر للمكت-/2

أن المكتبة المدرسیة هي مركز مصادر التعلم هو المفهوم السائد في الدول المتقدمة إن 

، حیث یتعلمون مهارات متعددة مثل التالمیذداخل المدرسة، وهي مركز توجیه وتعلیم 

ویتعلم فیها یمارس األطفال أنشطة تربویة وثقافیة، هاارات الحیاتیة. وفیمهارات التفكیر والمه

بها مما یؤثر تأثیرا لم تهتم الدول بعض كن لو مهارات لغویة كالقراءة والمطالعة والكتابة، 

سلبیا مستوى أداء المكتبة داخل المجتمع المدرسي.

وٕاذ كانت المكتبة المدرسیة هي مركز مصادر التعلم بالمدرسة فإنها تهيء المناخ 

، وبذلك تكون المكتبة المدرسیة قد وفرت طة التعلیمیةلكي یمارس األنشتلمیذالمناسب لكل 

التربویة والتعلیمیة ألنظمة. ومن هنا یتضح لنا مدى األهمیة التي تعطیها الهمخدمة فردیة 

تؤدي أدوارها التعلیمیة والتربویة.المعاصرة للمكتبة المدرسیة التي 

من خالل امكتبة المدرسة التي هي مرفق أساسي فیها، یمكن أن یتم فیها التعلم فردیإن

اكتساب لتلمیذها المتنوعة المطبوعة وغیر المطبوعة. التي تتیح لر تناول واستخدام مصاد

المهارات والمعلومات والخبرات خارج نطاق المناهج الدراسیة التقلیدیة، وتشجع على تنمیة

أكدت النظم التعلیمیة المعاصرة على ضرورة العنایة بكل "لیتهم. وعلى هذامواهبهم واستقال

لم فته القرائیة بهدف تنمیة مهارات التفكیر لدیه.امتعلم على حدة والتركیز على میوله واهتمام
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تعد النظم التعلیمیة الحدیثة تهتم بالتعلیم الجماعي، حیث إن التعلیم الجماعي ال یضع في 

.1الفروق الفردیة بین تالمیذ الصف الواحد"اعتباره 

، أن المكتبة *جاءت في توجیهات االتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتباتلقدو 

رسة تحت لسمعیة والبصریة المركزیة في المدمجموعة من المواد المطبوعة وا"المدرسیة هي  

عدد ممكن من المصادر مع إتاحتها روتوفر المكتبة أكب، إشراف اختصاصیین مؤهلین

مة في ذلك أجهزة حواسیب وغیرها من الوسائل، ویرى بعض خبراء ، مستخدللمستفید

عدد من العناصر الهامة ىالمكتبات والمعلومات أن هذا التعریف للمكتبة المدرسیة یقوم عل

منها:

احد داخل المدرسة.ن المكتبة المدرسیة تضم كافة أنواع أوعیة المعلومات في مكان و إ-1

وتشغیلها اختصاصیون مؤهلون في علم المكتبات ،أن یقوم على إدارة المكتبة-2

والمعلومات.

ضرورة االعتماد على استخدام تكنولوجیا المعلومات الحدیثة في المكتبة المدرسیة إلتاحة -3

.2للمستفیدیناالستخدام األمثل وعلى نحو مفید 

الكتاب الذي یشكل المحتوى الرئیسي لها، على الرغم من أن كلمة مكتبة مأخوذة منإن

الصورة قد تغیرت هذه األیام حیث أصبحت مواد غیر الكتب كالمواد السمعیة والبصریة 

:وهيوكیف ال تشكل جزءا أساسیا من مقتنیات المكتبات في العصر الحاضر. .وغیرها

تهدف إلى جمع مصادر المعلومات عبارة عن مؤسسة علمیة ثقافیة تربویة اجتماعیة، "

ل بأشكالها المختلفة المطبوعة وغیر المطبوعة، وبالطرق المختلفة (الشراء، االهداء، التباد

نیفها وترتیبها، وتقدیمها لمجتمع المستفیدین من داع)، وتنظم هذه المصادر فهرستها وتصیاالو 

فھیم مصطفى، المكتبة المدرسیة واألھمیة التربویة، دار الفكر العربي، ط2، القاھرة، 2010،  ص30. -1

م.دولة عبر العال150صوت المكتبیین والموثقین. وتضم أعضاء من  .) عتبر أھم منظمة تمنظمة غیر حكومیة مستقلة، ويھ:إفال* وھي اختصارا
مفتاح محمد دیاب، دراسة حدیثة في علم المكتبات والمعلومات، دار قتیبة للطباعة والنشر والتوزیع، ط1، دمشق سوریا، 2004، ص69. -2
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عدد من الخدمات المكتبیة (القراء، الرواد، الباحثین) بأیسر وأسهل الطرق. منالمكتبة 

عدد من العاملین في مجال المكتبات من خالل(اإلعارة، اإلشهار والتصویر)، وذلك 

فة من المكتبات، والتي ختلنواع مأیا للقراء والدارسین وللباحثین . ویتوافر حال1والمعلومات"

الحقا.نفصل فیهاس

یشیر إلى المكتبة، كما لم، 1960م منذ عاانجلترامدرسیة في استخدم مصطلح المكتبة ال

زال الیشیر إلى المكتبة المدرسیة، ومم1950منذ عام ریكیة مالیات المتحدة األاستخدم في الو 

لكي یشیر الیات المتحدة االمریكیة  أكثر من استخدام في الو انجلتراالمصطلح مستخدما في 

أما في فرنسا یئة عاملة مهنیة.هلدیها والتي ،إلى المكتبة المدرسیة الحدیثة المتعددة الوسائل

یك للداللة على المكتبة.یستعمل مصطلح بیبلیوتفقد 

مصطلح المكتبة المدرسیة مصطلح عام ألنه یضم أنواعا متعددة من المكتبات. كما أن

ومكتبة المدرسة المتوسطة، وأیضا مكتبات ،ومكتبة الثانویةاالبتدائیة،فهناك مكتبة المدرسة

المختصین وبعض ،المكتباتالمهتمة بجمعیات اللكن هناك مناألطفال ومكتبات الفصول. 

:منهابإعطاء تعریفات متعددة للمكتبة المدرسیةقاموا والمهتمین الذین 

كفرد تلمیذتعرف المكتبة المدرسیة بأنها تقدم لل:)*ALA(جمعیة المكتبات األمریكیة -1

ویستمر في المرحلة الثانویة، ومن خالل هذه ،تجارب قیمة وتدریبا یبدأ من الحضانة

ویزید قدرته على القراءة والمشاهدة والتذوق أي تمد ،بیةالمكتتلمیذلمراحل تنمو مهارات الا

تقوم باالستجابة لمیول واهتمامات أنهاداخل المدرسة بكل احتیاجاتهم المعرفیة. كما تالمیذال

روادها على اختالف قدراتهم ونضجهم. باإلضافة إلى سد احتیاجات ومتطلبات المنهج 

الدراسي من خالل مصادر المعلومات المختلفة.

. ربحي مصطفى علیان، المكتبات المتخصصة  ومراكز المعلومات، دار صفاء للنشر والتوزیع، ط1، عمان األردن، 2014، ص.17 -1

حول العالم. تعتبر أقدم وأكبر جمعیة مكتبات في المكتبات، وتساھم في دعم المتحدةالوالیات یقع مقرھا في :ALAجمعیة المكتبات األمریكیة -*
.62000لى أكثر من إذ یصل عدد منتسبیھا إالعالم،
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Ralphالعالم رالف الزورث-2 Elsworth: بأنها مكان مقدس یعتبر المكان یعرفها

ویرىد بمفرده دون مساعدة من االخرین.یعمل فیه الفر ن أن كالوحید بالمدرسة الذي یم

بإجراء -كفرد أو جماعة–أیضا بأنها محل للدراسة والبحث، ویمكن أن یقوم فیه المتعلم 

في التفكیر والتي قدمها لهم المدرسون، وهذا یشبه إلى التجارب الضروریة لمراجعة المفاهیم 

.1لنظریات في مخبر الفیزیاءحد كبیر ما یقوم به الطالب من إجراء على ا

المكتبة المدرسیة بأنها مختبر للقراءة، والمختبر هو تصف:لوسیل فارجوالباحثة -3

وهو المكان الذي ات لكي تستخدم في إجراء التجارب، المكان الذي تحصل فیه على األدو 

فیه العمل على طریقة المخبر. والمكتبة بوصفها للقراءة هي قاعدة یرتاد تالمیذیتعلم ال

رفوفها ویتصفحون ما علیها من كتب ومجالت ومكتبات، وهي المكان الذي یتعلمون التالمیذ

المكان الذي و فیه كیف یستخدمون الكتب كأدوات، وذلك باستخدامها في البحث والتنقیب، 

لمرحلة الثانویة خاصة في الخبرات عن طریق سرد تشارك فیه الصفوف األولى من ا

.2القصص وعرض الملخصات وغیرها من األنشطة االجتماعیة

موعة من الكتب تناسب في قرائها من الطالب بأنها مج: یصفهاخرساألمحمود -4

مما سهل على فهرست ونظمت بواسطة أمین المكتبة،والطالبات، وهذه المجموعات صنفت و 

...كما وآدابالطالب استعمال جمیع فئات الكتب من فلسفة ودیانات وعلوم اجتماعیة ولغات 

.3أن المكتبة المدرسیة توفر المراجع الضروریة في التدریس

نظام فرعي للتعلیم، یتفاعل مع : في رأیهما فإن المكتبةمدحت كاظم وحسن عبد الشافي-5

النظم الفرعیة األخرى للمدرسة بغرض تحقیق األهداف التربویة والتعلیمیة للمدرسة ككل.

وهذا النظام الفرعي له مدخالته ومخرجاته، ومدخالت المكتبة عبارة عن أهداف ومكان 

نقال عن عادة عبدالرزاق موسى، المكتبات ومرافق المعلومات، ص 12. -1

نقال عن المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا. -2

المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.                  -3
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لتعلیمیة وتجهیزات أثاث، ومخرجات المكتبة عبارة عن خدمات مكتبیة تحقق األهداف ا

وهذا الشكل یمثل مدخالت ومخرجات المكتبة:التربویة.

العملیاتالمخرجاتالمدخالت             

البیئة-المدرسة

1الشكل یمثل مدخالت ومخرجات المكتبات. 

:أهمیة المكتبة المدرسیة-/3

لمكتبة المدرسیة أهمیة كبیرة في وقتنا الحاضر ألنها تعتبر وسیلة من وسائل التربیة ل

ساعدتهاالمدرسة ذاتها، فتعمل لممنالمعاصرة، وتستمد طبیعة وجودها وأهدافها ووظائفها 

على تحقیق أهدافها التربویة. فالمكتبة المدرسیة إذا أداة فعالة وفاعلة تعمل على تحقیق 

.وتنمیتهااكتشاف وصقل مواهب التلمیذورها في أهداف االتجاهات التربویة الحدیثة، ولها د

المهارات المتنوعة التي و ،لتلمیذ بالخبراتاباإلضافة إلى أن المكتبة المدرسیة تقوم بتزوید 

ومما یجعل ه، والقراءة بما یتماشى مع میوله ورغباتالمطالعةتساعده على المزید من البحث و 

في الطفلمكتبات التي یتعامل معها أول ال""كتبة المدرسیة من أهم أنواع المكتبات ألنها:مال

ومن ثم یتوقف استخدامه لألنواع األخرى من المكتبات على نجاحه أو عدم ،بدایة حیاته

.2"فادة منها تربویا وثقافیا واجتماعیاتنجاحه في استخدام المكتبة المدرسیة واالس

تتمیز المكتبات المدرسیة عن بقیة أنواع المكتبات األخرى بكثرة عددها وسعة انتشارها، 

اوجود مكتبة فیها تقدم خدماتهض میة فمن المفرو یالتعلالمرحلةرغموحینما توجد مدرسة 

،علمین والتالمیذ. وتنفرد المكتبة المدرسیة بمیزة أخرى ال تقل أهمیة عن المیزة السابقةللم

ص13. غادة عبدالمنعم موسى، المكتبات ومرافق المعلومات  1

مفتاح محمد دیاب، دراسة حدیثة في علم المكتبات والمعلومات، ص 69. -2
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وهي كونها: " أول نوع من المكتبات یقابل القارئ في حیاته إذ تتوقف عالقته بأنواع 

جتمع على مدى تأثره بها، وعلى االنطباع الذي یأخذه المكتبات األخرى المتوافرة في الم

فیها من مهارات مكتبیة في القراءة والبحث والحصول على وعلى مدى ما یكتسبه،عنها

ن م. إذ تمكنه هذه المهارات في حال اكتسابها 1المعلومات ألي غرض من األغراض

بالخدمات المكتبیة األخرى مثل المكتبات الجامعیة والمكتبات العامة والمكتبات االستفادة

المتخصصة. 

طیع لذا تقع على المكتبة المدرسیة مسؤولیة كبرى في تكوین المجتمع القارئ الذي یست

ننسى دور المدرسة في إعداد ال . هذا ویجب أن 2استخدام المكتبات استخداما صحیحا مثمرا

وعلى شق طریق مستقبلهم ،لیكونوا مواطنین صالحین قادرین على خدمة وطنهمالتالمیذ

وبما أن المدرسة تقدم للتالمیذ المعرفة والمعلومات، فإن إضافة مصادر أخرى من م.هبأنفس

مین أة ومعلمین و ر داإفیها من ین باتت من أهم واجبات المدرسة والعاملالمعرفة غیر الكتب 

المكتبة.

المكتبة المدرسیة من المرافق الحیویة التي تقوم بدور الشریان النابض في تعتبركما 

، وكلما تطور التعلیم ونیعتمد علیها المعلمر التعلیمیة التي دالمدرسة، وذلك بتوفیر المصا

دور المكتبة المدرسیة عن بقیة المكتبات األخرى مثل الجامعیة یظهرورفعت كفاءته

یة یقع علیها عبء المكتبة المدرس:"والمتخصصة وغیرها، وعلى ذلك یمكن القول بأن 

هم أمن وهي ،العملیة في المستقبلذي یقود الحیاة الثقافیة واألدبیة و الئ تكوین المجتمع القار 

ي یستعین بها النظام التعلیمي في التغلب على كثیر من المشكالت التعلیمیة التي تالوسائل ال

وتطور وسائل االعالم ،طرأت على الحیاة كالتطور التكنولوجيتنتج عن المتغیرات التي 

.3"التي یسرت نقل المعرفة والثقافة والمعلومات بین األمم والشعوب

35.1مي شبر، المكتبة المدرسیة ودورھا التربوي، ص -

المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا. - 2

المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.  -3
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التالمیذ تنمیة المیول القرائیة لدى علىلتي تساعد تعد المكتبة المدرسیة من الوسائل اكما 

،تقان القراءة والتعود علیهاإعلى ساعدهم، فتألنها تمنحهم فرصا عدیدة للقراءة والمطالعة

وهذه ،القارئالتلمیذ في تكوین تها ومسؤولیتهاتزید من أهمیكذلك تتمیز بعدة ممیزات و 

وقد ،حیثما توجد مدرسةریافة المدن واألالممیزات في كثرة عددها، وسعة انتشارها في كاف

إلى أن المكتبة المدرسیة یقع على عاتقهافي كتابه " قراءات األطفال"أشار حسن شحاتة

لدى األطفال، فهي مطالبة بتوفیر الخدمات میة المیول تنالعدید من المهام التي تسهم في 

التالیة لألطفال:

بیة احتیاجات القراءة لومتنوعة من الكتب المختارة بعنایة لتإعداد مجموعة واسعة -1

لمناقشة الكتب منح األطفال الفرص الكافیة ، و ت الفراغ في تسلیة مفیدةأوقافيیحیة رو الت

.واالسهام في تكوین مهاراتهم وخبراتهم القرائیة

المدرسة كل أسبوع أو كل حصة للقراءة الحرة لكل فصل من فصول تخصیص-2

.االستماع إلى القصص الشائعة في وقت محدد لكل أسبوع،أسبوعین

سب میولهم، حیث یشبع هؤالء األطفال القراءة حیث یتم تصنیف األطفال بحتكوین أندیة -3

.1م لالهتمام بهامیولهم إلى القراءة، ویشجعون زمالئه

ال یمكن االستغناء عنه في نشاطا تربویاأصبحتكتبة المدرسیة، و لقد تزایدت أهمیة المإذا

تحفظ بالمكتبة التي بمصادر المعلومات المتنوعة من كتب وغیرها، علمینإمداد التالمیذ والم

فإن المكتبة تعتبر مركز المعلومات والتوثیق.

حیث تتسم ،أهمیة المكتبةیر علىأثر كبلظروف االقتصادیة واالجتماعیة لوالشك أن 

كاف من الكتب الالزمة عددوعجز التالمیذ عن اقتناء ،بالغالءعادة هذه الظروف 

وقد .مدرسةوتدعیم دراستهم فضال عن صعوبة التقائهم للعمل الجماعي خارج اللمطالعة،ل

حسن شحاتة، قراءات األطفال،  نقال عن محمد السید عبد الرزاق وأخرون، ثقافة الطفل، دار الفكر للنشر والتوزیع،  ط1،  2004،  -1

.380ص 
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وتدعیمها ،المكتباتباستمرار على انشاء في السنوات الماضیة التربیة الوطنیة حرصت وزارة 

بعض المناشیر التي صدرت في هذا الشأن:لأمثلة هذه واستغاللها لفائدة التالمیذ، و 

.28/02/1989بتاریخ 67/89رقم المنشور الوزاري"-

.06/11/1990بتاریخ 200/90المنشور الوزاري رقم -

.31/03/1996في 01مذكرة الوزیر رقم-

.02/08/1998في 133المنشور الوزاري رقم -

ینص على انطالق السنة الدراسیة تحت شعار م 1989مثال سنة هذا المنشور األخیر 

(المطالعة مفتاح المعرفة)، وعلى اعتبار هذه السنة سنة المطالعة في كافة المؤسسات. 

حول العنایة باألقسام النهائیة، والتي تنص المنشور الوزاري في نفس السنةأیضا وهناك

وبذل المجهودات للحصول على االعتمادات من مختلف ،على وجوب إثراء المكتبة وتشغیلها

اإلشارة إلى الدراسة القیمة التي أصدرها المركز كذلكالمصادر الممكنة، كما أنه من المفید

ي والت،ضمن سلسلة " من قضایا التربیة"المكتبة المدرسیة""الوطني للوثائق التربویة بعنوان 

.19981ضمنها كتابها السنوي لسنة 

ولها دور في العملیة التعلیمیة التربویة.أهمیةلها إن للمكتبة المدرسیة فضف إلى ذلك

ة من كبیر في رفع كفاءة التلمیذ العلمیة واللغویة والمعرفیة، كما أن للمكتبة المدرسیة أهمی

تعین بها المنهج التعلیمي في التغلب على المشكالت التي یسمن أهم الوسائلكونها وسیلة 

تساهم في بلورة وتعمیق قدرات التلمیذ الذهنیة واللغویة، من خالل دورها فالمكتبة .التعلیمیة

المكتبة وسیلة هامة من وسائل التربیة، ف"ؤثر في كل نشاط أو مستوى تعلیمي:الفعال والم

بل هي أساس جوهري من الكیان السلیم للمدرسة ،مكمال یمكن االستغناء عنهولم تعد جزءا 

المركز الوطني للوثائق االلكترونیة، دلیل المكتبة المدرسیة والتسییر االلكتروني، الجزائر، ط2، 2006، ص2. -1
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. وبالتالي ال یمكن 1التربویة"الحدیثة، وتمكن المدرسة من تحقیق أهدافها وأغراضها التعلیمیة 

تعینهم على مكتبةللمدرسة أن تؤدي مهامها على أكمل وجه ما لم توفر لتالمیذها والمعلمین 

.مدرسةالنهوض برسالة ال

أنها كما ذكرنا أنفاإن ما یمیز المكتبة المدرسیة عن سائر المكتبات المدرسیة األخرى،

، وبالتالي فإن عالقته بهذه المكتبة األولى ستتحكم في مسار حیاته، كما أول ما یقابل التلمیذ

من خالل ستتحكم في مسار القراءة لدیه من خالل المهارات اللغویة والقرائیة التي اكتسبها 

یمكننا القول بأن المكتبة وبهذا الصددالمرحلة االبتدائیةـ فيعلى المكتبة المدرسیة تردده 

یاة الثقافیة واألدبیة والعلمیة وین المجتمع القارئ الذي یقود الح"یقع علیها عبء تك:المدرسیة

تكوین الطفل لغویا إذ تساعده في إثراء ذخیرته مسؤولیةكذلك قع علیها ت. كما 2في المستقبل"

.كیفیة التواصل مع زمالئهو ،مهارة القراءة والكتابةهایتعلم التلمیذ من خاللف،  ةاللغوی

في كل مدرسة البد من وجود المكتبة المناسبة، ولما كانت المكتبة في أبسط معانیها إن

خالل قد یبرز منفائدة عظیمة ن هناكإف،في تكوینهاتالمیذعمال مبنیا على مشاركة ال

المدرسة فيلتلمیذعند أطفال المدرسة االبتدائیة. فاالفصیحة العمل فیها، وهي نمو اللغة 

مثال:وار والمناقشة حیتمكن من القراءة والكتابة وال

.المكتبةفيیقوم بكتابة أسماء رفاقه -1

.لكتب أو القصص أو المجالتفي اختیار ااآلراءقراءة ما كتبه ویستمع إلى -2

العناوین، وكل ما ویحكم علیه ویحفظ األسماء و ،ویناقشهم فیهیستمع إلى ما كتبه غیره -3

.یتعلق بالمكتبة

وترتیبها، وتصنیفها بحسب موضوعاتها.البطاقاتیسهم في ترتیب وضبط -4

األنشطة المدرسیة، فاروق شوقي البوھى و أحمد فاروق عمر، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، ط1، 2001، ص93. -1

محمد حسین عبد لشافي، المكتبة المدرسیة ودورھا التربوي، ص13. -2
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أسالیب تنمیة حب المطالعة في، یتها التي ال یمكن االستهانة بهارسیة أهمللمكتبة المدكذلك

تحدیات –، ولقد لخصها نزار نجار في كتابه " ثقافة األطفال كثیرة ومتنوعةوهي تلمیذ، لل

فیما یلي:"-وأفاق

تنوع الكتب واختیار العناوین الجیدة واإلخراج الالئق والحروف المضبوطة بالشكل -1

.ادف والصورة الملونة الجذابةهوالمضمون ال

حول ما تحتویه المكتبة لینشأ إلى التواصل مع الكتب الجدیدة.لتالمیذالتمهید المستمر ل-2

.تالمیذتشجیع الحماسة للنواحي الجمالیة والمعرفیة التي تعرض على ال-3

بوجهة نظر المربین في تقییدهمموالتوجیه بطریقة غیر مباشرة وعدتالمیذترك الحریة لل-4

للكتب.تقییمهم أوــره تقدیــ

یحب المقارنة بین تلمیذفال،عرض بعض األفالم التلفزیونیة عن قصص كتبت ثم مثلت-5

ه على الشاشة مع ما قراه في الكتاب.رآما 

خر ما یصدر عن قصص وكتب علمیة بصورة مستمرة، لیطلع األطفال بـأتزوید المكتبة -6

.1على كل جدید في دنیا الكتب والمعرفة

لقد تأكد لدى التربویین أن المكتبة المدرسیة هي :"المدخل الرئیسي لكي یكتسب هذا و 

التالمیذ مهارة التعلم الذاتي ومهارة التفكیر العلمي ومهارة البحث، حیث أصبحت المكتبة 

والمواد السمعیة ،ليتشمل ضمن مقتنیاتها الوسائط التكنولوجیة بما فیها برامج الحاسوب اآل

نب ئط والفیدیو واألقراص (األسطوانات)، بجااوشر ،الصور المتحركة والثابتةالبصریة وأفالم 

تلمیذهذه الوسائط كلها ساعدت الو ، 2"الكتب والمراجع والدوریاتالمطبوعة مثلالمصادر

في جمیع المراحل التعلیمیة على استخدام هذه الوسائط والمواد بنفسه.

نزار نجار، ثقافة األطفال، ص 175. -1

ص 13. فھیم مصطفى، المكتبة المدرسیة واألھمیة التربویة، (كتاب المكتبة المدرسیة )، -2
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المصادر الجدیدة ( غیر المطبوعة) في تحقیق ولقد استفادت المكتبة المدرسیة من هذه

حرص بعض أخصائي المكتبات المدرسیة على :"لتعلیمیة والتربویة. ومن أجل ذلكأهدافها ا

توظیف هذه المصادر لمواجهة التغییرات الحدیثة تطویر برامج األنشطة والخدمات من خالل 

سیة مركز مصادر التعلم في مجال التربیة والتعلیم، ومن هنا أصبحت المكتبة المدر 

.1بالمدرسة، حیث اشتملت المكتبة على مصادر التعلم بجمیع أشكالها وأنواعها"

تالمیذ المؤسسات التعلیمیة على طرق البحث وتلقینقامت الدول المتقدمة بتدریبلقدو 

والتنقیب، وتعلیمهم تقنیات المكتبة لیصبحوا في المستقبل قادرین على إیجاد ما هم بحاجة 

ولكن المكتبات ،إلیه من معلومات دون مساعدة الغیر، وصیاغتها صیاغة منطقیة وسلیمة

عن هذه االتجاهات الحدیثة التي طرأت علیها، ولم تسع بقیت منعزلةفي بالدناالمدرسیة 

إلى تنویع لمقتنیاتها لمواكبة هذه االتجاهات من ناحیة، ولتأكید وجودها داخل المجتمع 

المدرسي من ناحیة أخرى.

نهم یشعرون بنوع من أدون تردد، ذلك یهان التالمیذ یقبلون علأومن أبرز أهمیات المكتبة

، وفضاؤها كفضاء القسم الذي یفرض فیه نوع من السلوك لهایة داخالحریة واالستقالل

یظهر فیهم نوع من النشاط التالمیذ إلى العمل بالمكتبة،ترددواالنضباط. ولذلك فكلما 

ما بینهم، دون حریة التحرك بین الرفوف، ویسمح لهم باالتصال فیج. ففي المكتبة یةوالحرك

، الشيء الذي یترتب عنه -وتذهب "سلطة" األستاذ وتختفي-وبالتجمع حول الطاوالت

اإلحساس الذاتي عند الطفل، ویرتبط عنده البحث في المكتبة بما یتلقاه في القسم من 

دروس.

،مسایرة التطور العلميبإمكان التالمیذعلى العمل بالمكتبة، التالمیذ تعود یاإلقبال بهذا و 

تلقین ،المدرسة عامة والمكتبة بصفة خاصةالقائمین بشؤون ى . ولبلوغ هذه الغایة علوالفكري

فھیم مصطفى، المكتبة المدرسیة واألھمیة التربوي، ص27. -1
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وقد لخص كل من التالمیذ المبادئ التقنیة والمنهجیة للبحث من بدایة مراحلهم التعلیمیة.

:فیما یليالمبادئهذه "المكتبة المدرسیة"في كتابهماالعلوي سیدي المختار والهادي بجیجو،

یؤخذ التالمیذ في الطور األول من التعلیم األساس جماعات لتلقینهم.-1

كیفیة ترتیب الكتب على الرفوف.، و لمكتبةاستعمال الفهرس باو كیفیة استعمال القاموس-2

.1عرض الكتب الحدیثة عند مدخل المكتبةو ،إعداد مشاغل یدویة لإلبداع واالبتكار-3

:للتالمیذالقرائیة المكتبة ومساهمتها في تنمیة المیول -/4

بتنمیة المیول والقدرات للتالمیذ، وفي جمیع التعلیمیةالتربویة و األنظمة تاهتملقد 

المراحل الدراسیة من خالل استخدام المكتبة المدرسیة، حیث إن المكتبة المدرسیة بما تشتمل 

والتالمیذ مجاالت عدیدة من األنشطة ،لتالمیذعلیه من مصادر التعلم متنوعة قد أتاحت ل

المدرسیة التي ساعدت على إعداداهم إعدادا سلیما.

في دعم المناهج الدراسیة إذ تكون هذه المناهج أكثر فاعلیة، إذ تساعد المكتبة المدرسیة ف

وأخصائي المكتبة لتحدید مصادر التعلم المطبوعة وغیر المطبوعة ،یجب التنسیق بین المعلم

التي تدعم هذه المناهج، ویحرص أخصائي المكتبة على اقتناء مصادر التعلم المرتبطة 

لدراسیة واألنشطة الدراسیة المتنوعة. وكذلك مصادر التعلم غیر المطبوعة لكي بالمناهج ا

یستطیع أن یلبي احتیاجات التالمیذ والمعلمین " وترجع أهمیة المكتبة تربویا بالنسبة للمعلم 

وبالتالي ،أنها تساند المنهج الدراسي الدي یقوم بتدریسه أو النشاط التربوي الذي یشرف علیه

.2المعلم ویكون قادرا على توثیق المعلومات إلى التالمیذیتحسن أداء

ویؤكد خبراء المكتبات على أن المكتبة المدرسیة (مركز مصادر التعلم) هو المرفق الوحید 

أن یتعلم بسرعة خاصة تلمیذالذي یحقق أهداف التعلیم، ألنه المكان الذي یستطیع فیه كل 

9 العلوي سیدي المختار والھادي بجیجو، المكتبة المدرسیة، المكتبة الوطنیة المغربیة، الرباط المغرب، ط1، 1999، ص  -1

فھیم مصطفى، االعداد المھني والتربوي واألخالقي ألخصائي المكتبات المدرسیة، دار الفكر العربي للنشر،  ط2، القاھرة ، 2010، ص 49. -2
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یستطیع التلمیذ فیها أن یختار األسلوب الذي یناسبه من ومستوى إدراكه كما ، طبقا لقدراته

على بیة، وتتمثل هذه األسالیب في تدریبین عدة أسالیب تعلیمیة تهیئها المكتبة المدرس

المهارات اآلتیة:

وما تضمه هذه المهارة من قدرات على الفهم واالستیعاب والتذكر :مهارة القراءة-1

واالستنتاج، وكذلك التدریب على مهارات التلخیص والبحث.

مهارة استخدام المكتبة وما تشتمل علیه من مصادر مثل:مهارات تناول المعلومات-2

التعلم.

اقشة.االستماع، التحدث الحوار والمنمثل:مهارات االتصال اللغوي-3

واستثمار ،واستخدام الحاسب اآللي،القدرة على اتخاذ القرارمثل:المهارات الحیاتیة-4

والمكتبة المدرسیة (مركز مصادر التعلم) هي المكان الوحید .1الوقت، والقدرة على التخطیط

في المدرسة الذي یحقق التكامل بین فروع المعرفة، وبذلك تكون المكتبة المدرسیة قد حققت 

هذا ،في إكساب التالمیذ القدرة على التفكیر المنظماألهداف األساسیة للتعلیمواحدا من 

كامل بین مصادر التعلم بأشكالها المطبوعة وغیر باإلضافة إلى ما تحققه المكتبة من ت

المطبوعة.

:مساعدة النظام التربويو ،دور المكتبة المدرسیة في العملیة التعلیمیة-/5

یمكن للمكتبة المدرسیة أن تؤثر تأثیرا مباشرا في حیاة:دورها في العملیة التعلیمیة-أ

وتسهم إسهاما كبیرا في تنشئته وتعلیمه وتثقیفه وجعله یتكیف مع ،في بدایة حیاتهالطفل

نتیجة التطور الذي سنوات األخیرة وقد تطور مفهوم المكتبة المدرسیة خالل ال،العالم حوله

وظهور النظریات التربویة والنفسیة الحدیثة التي أكدت على ،شهده میدان التربیة والتعلیم

وتطور اسم المكتبة المدرسیة من ،ودورهاهام من المدرسةبة المدرسیة كجزءأهمیة المكت

، ص 51. فھیم مصطفى، االعداد المھني والتربوي واألخالقي ألخصائي المكتبات المدرسیة -1
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التقلیدي إلى عدة تسمیات أخرى مثل: مركز مصادر التعلم، مركز مصادر التعلم، سماال

.المكتبة الشاملة، المكتبة االلكترونیة وربما نسمع بمسمیات أخرى في المستقبل

حیث إنها تثري ،وتحت أي اسم كان فإن المكتبة المدرسیة لها دور كبیر وحیوي وفعال

وتدعم النشاط التربوي والثقافي، وتخلق الشعور ،المناهج التعلیمیة في المدرسة من ناحیة

والمكتبة المدرسیة "تعتبر من أهم مظاهر ،الوطني والقومي لدى التالمیذ من ناحیة أخرى

تتمیز به المدرسة في عالمنا المعاصر، ولم یعد هناك من یشكك في أهمیة التقدم الذي 

أو یقلل من قیمتها التربویة بعد أن أصبحت محورا من المحاور األساسیة ،المكتبة المدرسیة

.1ومركزا للمواد التعلیمیة التي یعتمد علیها في تحقیق أهدافه"،للمنهج المدرسي

من المجاالت العلمیةفي كثیر لوجیا المعلومات واالتصاالتلتكنو وقد أدى التطور الكبیر

واالستعانة ،هاعلماء وخبراء التعلیم والتربیة وعلم النفس اهتمامهم على توظیفتركیز إلى:"

نها تحقق العدید من الفوائد واإلنجازات التربویة. التي ال یمكن تحقیقها أرأواحیث ب،بها

سائدة في المجال التربوي والتعلیمي، والتي كانت تعتمد أساسا بالطرق التقلیدیة التي كانت 

.2الفهم"ىحبة المواد الشارحة التي تعین علعلى التلقین والشرح أو توضیح الفكرة بمصا

م المكتبة المدرسیة وتنوعت المقتنیات بین المواد المطبوعة وغیر المطبوعة و ولذلك تطور مفه

خدام شبكة االنترنت حدیثا في توفیر المعلومات المختلفة.كاألشرطة المسموعة، والمرئیة واست

ومركزا ،، أصبحت المكتبة المدرسیة مركزا هاما للمصادر التعلیمیةالموادوبهذا التنوع في 

للتعلم في نفس الوقت، ولذلك أطلق علیها مصطلح آخر معبر عن هذا التنوع في المواد 

.*المكتبیة هو مصطلح "المكتبة الشاملة"

.70، ص خالقي ألخصائي المكتبات المدرسیة العداد المھني والتربوي واألافھیم مصطفى،-1

فھیم مصطفى، المكتبة المدرسیة واألھمیة التربویة، الصفحة نفسھا.-2
فھرسة ومصنفة جاھزة المكتبة الشاملة دینامیكیة تتصف بالفعالیة والتغیر المستمر فھي ال تتألف من مجموعات للكتب منظمة مالشاملة المكتبة -*

(الوسوعة اللكترونیة ن مفحسب بل تستخدم كل طریقة معروفة لتشجیع استخدام مقتنیاتھا فتثیر االھتمام بالقراءة الجیدة والمشاھدة المفیدة لالعارة
.(wikedpedia.
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،المكتبات المدرسیة منذ نشأتها على المواد المطبوعة من كتبعلىكان االعتماد 

أن التقدم العلمي والتطور إال،ونشرات ودوریات في تقدیم خدماتها إلى المعلمین والتالمیذ

العصر الحالي أضافت لمصادرها وخدماتها أسالیب جدیدة، ثمالتكنولوجي الذي تحقق في 

ل هي الحواس الخمس وعلى رأسها السمع والبصر لذلك كان التركیز على إن قنوات االتصا

هذا وتحقق .لزیادة تأثیر وفاعلیة التعلیمهذه الوسائل المتطورةاالستفادة من إمكانیات 

المكتبة الشاملة الممیزات التالیة:

تكامل مواد التعلیم، وترتیبها في مكان واحد.-1

الوصول إلى المادة التعلیمیة والمتصلة بأي موضوع من الموضوعات.سهولة-2

االقتصاد في تجهیز المدرسة بالوسائل التعلیمیة.-3

قد ،كما تؤكد معظم قطاعات المكتبات على دورها الهام في تسهیل ودعم عملیة التعلیم

والتي تهدف ،لمكتبةیتم هذا النشاط بصورة غیر رسمیة، ربما من خالل البرامج التابعة ل

إلیصال خدمات المكتبة للجماعات غیر المستخدمة لها. أو بكونها جزءا من نظام تعلیمي 

رسمي، مثل المدرسة أو الجامعة، إن األبحاث بالطبع تعد نوعا من التعلیم إضافة إلى أن 

ا المكتبة األكادیمیة ستكون بحاجة لدعم نطاق واسع من النشاط األكادیمي، ولتحقیق هذ

الهدف بنجاح فإن القائمین على المكتبات بحاجة لتفهم القواعد والمناهج الخاصة بعملیتي 

.1التعلیم والتعلم

المكتبة المدرسیة تخدم یرى محمد السید حالوة في كتابه " كتب ومكتبات األطفال" أن

المكتبة بالدرجة األولى احتیاجات المناهج والعملیة التعلیمیة، وال یمكن االستغناء عن

فالبعض یعتبرها جزء ال یتجزأ من العملیة التعلیمیة، وفي بعض األحوال كما هو الحال في 

ن تكون المكتبة المدرسیة مكتبة مدرسة ومكتبة عامة في نفس الوقت فال أیمكن ،الریف مثال

بیتر بروفي ترجمة ل: محمد فتحي علي، المكتبة في القرن الحادي والعشرین، مجموعة النیل العربیة، ط1، القاھرة، 2009، ص 230. -1
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إن توجد مكتبة غیرها. وحینئذ تكون المدرسة مركزا للمكتبة العامة لكل األطفال والكبار، بل

البعض یعتبر أن هذا هو الدور األساسي فیما یتعلق باألطفال، وخاصة في حالة عدة توفیر 

.1مكتبات في المدارس، أو في حالة النقص الواضح في كفاءات المكتبات في حالة وجودها"

هذا فضال عن أن المكتبة العامة تقدم خدماتها لألطفال ما قبل المدرسة.  

، كما هإلى تدعیم المناهج الدراسیة بهدف إثراء موضوعاتإذاتسعى المكتبة المدرسیة

قسمتسعى إلى تنویع مصادر التعلم وٕاعداد مجموعات من المصادر التي تناسب كل 

المبسطة لتنمیة اتوكتب السیر والشخصیات، والموسوعدراسي، مثل كتب المعلومات ،

ذ، وتنمیة مهارة البحث عن المعلومات، وممارسة األنشطة القرائیة لدى التالمیمیول ال

.قصیرةالمرتبطة بالقراءة المتمثلة في إعداد ألبومات الصور، وٕاعداد مقاالت 

على سرد القصص بهدف تنمیة تركز مرحلة التعلیم األساسي إن النشاطات التعلیمیة في 

،عن األحداث والمشاهد والمواقفمهارة االستماع الجید، وتنمیة مهارة التحدث والتعبیر 

أو االستماع إلى التسجیالت الصوتیة المرتبطة بموضوع مناسب لمستوى ،ومشاهدة األفالم

إلى تدریب التالمیذ على مهارات المعلومات بحیث یستطیع بدورها تسعى المكتبة فالتالمیذ.  

أقل جهد، واستخدام كل تلمیذ الحصول على المعلومة التي یحتاج إلیها في أسرع وقت وفي 

، وفي تنمیة مهارة التعلم الذاتي.یة والوسائط التكنولوجیةالسمعیة البصر الوسائل

العدید من الجوانب التعلیمیة والتربویة، كان من فيذي حصلالطوروفي ظل الت

فقا تعلیمیا وتربویا ر تبارها ممكتبات المدرسیة والعامة باعالالضروري العمل على تطویر 

على مصادر التعلم التي یحتاجها من قصص وكتب تلمیذیعمل على تیسیر حصول ال،مامه

وتنمیة المیول ،ومجالت وبرامج الكترونیة، وأیضا من أجل الترویح واستثمار أوقات الفراغ

القرائیة لدیه.

ینظر: محمد السید حالوة، كتب ومكتبات األطفال، ص 76. -1
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دور المكتبات المدرسیة في جمیع النظم إن :دورها في مساعدة النظام التربوي-ب

، وذلك من خالل توفیر مجموعة منظمة یةتعلمللعملیة التعلیمیة الالتربویة هو مساندة 

ومتجددة من مصادر التعلم التي تكون حافزا لممارسة أنشطة التعلم، وتهیئة المناخ الذي 

سب مهارة القراءة یحفز التلمیذ على استخدام المكتبة بحیث یستطیع كل تلمیذ أن یكت

،وٕاعداد المقال،وكتابة التقاریر،والتدریب على مهارات إعداد البحثوالمطالعة والكتابة، 

وكتابة التلخیص.

وبین ،بین مجموعاتها من مصادر التعلم المتنوعةتوطید العالقة وكلما نجحت المكتبة في 

وفرتلها فاعلیة في إثراء عملیة التعلیم. وبقدر ما كلما كانمتطلبات المناهج الدراسیة، 

بقدر ما كان نجاح المكتبة في ،مصادر التعلم لتلبیة احتیاجات التالمیذ التعلیمیة والثقافیة

: "ویؤكد النظام التعلیمي المعاصر على الوظیفة التعلیمیة میة مهارات القراءة والبحث لدیهمتن

یعزز النظام التعلیمي دور المكتبة اإلیجابي في التعلم والتربویة للمكتبة المدرسیة، كما

الذاتي، فأصبحت المرفق األساسي في المدرسة التي یحقق التالمیذ مزیدا من البحث ودافعا 

لالستكشاف ومحورا الكتساب المهارات وممارسة لألنشطة المدرسیة، ومن أجل ذلك أخذت 

ة. فتحولت إلى مركز التعلم بالمدرسة، ومن المكتبة المدرسیة مكانها في المنظومة التعلیمی

المؤشرات التي تؤكد هذا التحول ما نالحظه من ان برامج تطویر المناهج وتحدیث أسالیب 

.1التجریس أصبح یعتمد على االستخدام المكثف لمصادر التعلم التي تشمل علیها المكتبة"

فیه، وعامال فعالطرفإلىنظام التربوي دور المساند للمن المكتبة انتقلتوفي هذا اإلطار 

.مؤثرا في برنامج تطویره

والمكتبة المدرسیة هي المكان الوحید في المدرسة الذي یحقق التكامل بین فروع المعرفة، 

وبذلك تكون المكتبة المدرسیة قد حققت واحدا من األهداف األساسیة للتعلیم المعاصر في 

تفكیر المنظم، هذا باإلضافة إلى ما تحققه المكتبة المدرسیة من إكساب التالمیذ القدرة على ال

فھیم مصطفى، المكتبة المدرسیة والوسائط االلكترونیة، دار الفكر العربي،  القاھرة، ط2، 2010، ص 11. -1
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تكامل بین مصادر التعلم بأشكالها المطبوعة وغیر المطبوعة. ، فإن إنشاء أو تطویر 

التي ما تزال لنظام التربوي صیغة یعتبر عنصرا محفزا لتطویر االمكتبة المدرسیة وفقا لهذه ال

لیب التعلیم التقلیدیة.أسیرة المنهج بمفهومه القدیم وأسا

تنمیة -المدرسة االبتدائیة واإلعدادیة–في المرحلة األساسیة كذلك إن من أهداف التعلیم 

والمعلومات والخبرات والمهارات ،القیمبوتزویدهم ،قدرات واستعدادات التالمیذ وٕاشباع میولهم

للتالمیذ المختلفة التي یعیشون فیها، بحیث یمكن ةالعملیة والمهنیة التي تتفق وظروف البیئ

ینتهون من مرحلة التعلیم األساسي أن یواصلوا تعلیمهم، أو أن یواجهوا الحیاة بعد الذین 

لكي یكون مواطنا منتجا في بیئته ومجتمعه.لتلمیذ، كل ذلك بهدف إعداد امهنيكوینت

ة التعلیم األساسي (المدرسة االبتدائیة) ویعتبر علماء التربیة أن الحلقة األولى في مرحل

هي األساس في العملیة التعلیمیة والتربویة من أجل ذلك " كرست الكثیر من الدول جهودها 

في تلمیذویتعلم ال،وخصصت نصیبا كبیرا من میزانیاتها لتجوید التعلیم في المدرسة االبتدائیة

القراءة والكتابة، وكذلك تعلم المهارات المدرسة مهارات عدیدة، ومن اهم هذه المهارات تعلم

الحیاتیة، وهذا كله لن یتأتى إال من  خالل التعامل والتدریب على مهارات استخدام المكتبة 

.1المدرسیة"

وتوفر المكتبة المدرسیة في مرحلة التعلیم األساسي مصادر التعلم التي یعتمد علیها 

مات المرتبطة بالمناهج المدرسیة، ولذلك أصبح التالمیذ والمعلمون في الحصول على المعلو 

للمكتبة المدرسیة دور أساسي في تحسین أسالیب التعلیم، وتمثل المكتبة المدرسیة في مرحلة 

التعلیم األساسي ضرورة  تعلیمیة وتربویة في ظل النظام المعاصر، ألنه عن طریق خدماتها 

التعلیمیة والتربویة للمدرسة العصریة، وانشطتها المتنوعة یمكن تحقیق الكثیر من األهداف 

باعتبارها مرفقا حیویا ال یمكن االستغناء عنه یؤدي المدرسةوبذلك یتأكد وجودها داخل 

وظائف تربویة وتعلیمیة وتثقیفیة في آن واحد.

فھیم مصطفى، المكتبة المدرسیة واالھمیة التربویة، ص 14. -1
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عندما تكون هي إحدى حلقات ربويفي النظام التأهمیة المكتبة المدرسیة كذلك وتتضح 

التعلیمیة التربویة، تلك المنظومة التي ساعدت المدرسة في حل العدید من المنظومة 

وبذلك نجد ،التربویة والتعلیمیةةالمشكالت التي نتجت عن التطورات التي طرأت على العملی

تواصال ملحوظا مع البرنامج المدرسي والمناهج الدراسیة. حیث عملت المكتبة المدرسیة على 

المهارات والخبرات، وتكوین عادات اجتماعیة وتعلیمیة جدیدة.ساباكتالتلمیذ في مساعدة 

على مدى المدرسیة وبغیرها من المكتبات:"التلمیذ بالمكتبةبین عالقة التتوقف بالتالي و 

ما یكتسبه من مهارات في التعامل مع مصادر التعلم المتنوعة لتحقیق مختلف األغراض 

والمكتبات الجامعیة والمكتبات،اأیضالترفیهیةلتعلیمیة والثقافیة والبحثیة، بلا

، وعلى ذلك یمكن القول بأن المكتبة المدرسیة في مرحلة التعلیم األساسي، یقع 1المتخصصة"

علیها عبء تنمیة المیول القرائیة لدى التالمیذ.

إلى ، ارتأت بعض الدول تلمیذأمام هذه األهمیة القصوى التي تكتسیها المكتبة في حیاة الو 

التي یكتسبها األطفال من خالل ،والمهارات والخبرات،تعلیمیة مرتبطة باألنشطةوضع برامج

استخدامهم للمكتبة المدرسیة بهدف إكسابهم القیم والسلوكیات والمعارف والخبرات والمهارات 

ومن أهم هذه البرامج التعلیمیة ،العلمیة، وهذا من شأنه أن یؤهل التالمیذ للتحصیل الدراسي

برنامج التعلم الذاتي الذي یؤهل الطفل التلمیذ للبحث عن المعلومات المرتبطة بالمناهج 

داخل المكتبة المدرسیة. والشك أن التلمیذ الذي یبذل جهدا في نفسهالدراسیة معتمدا على 

ته القرائیة، مهارامامه مهیأ لتنمیةأیجد المناخ سوف ،والمجالت،الحصول على الكتب

الذاتي من خالل القراءة المستمرة.تطورفضال عن تحقیق ال

فھیم مصطفى، المكتبة المدرسیة واالھمیة التربویة ، ص 15. -1
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:الحدیثةبالمناهج الدراسیةتهاعالقة المدرسیة و المكتب-/6

في خدمة المناهج الدراسیة أن تساهم كثیرالیس هناك شك أن المكتبة المدرسیة تستطیع 

المعلومات بوسائلوفي مساعدة التالمیذ على اكتساب خبرات متعددة تتصل ،وتدعیمها

الستخراج الحقائق واألفكار منها، والحصول على المعلومات لمختلف أغراض البحث 

واالستشارة، "والمكتبة المدرسیة بوصفها مركزا للمواد التعلیمیة والمعلومات واالطالع لتكون 

ة، وتخصیص األغراض المستهدفة منها ولكن هذا االسهام ال قادرة على دعم المناهج الدراسی

یتحقق إال إذا توافر لدى المعلمین وعي كامل بأهمیة المكتبة وأهدافها وخدماتها، وبعبارة 

أخرى فإن طرق التدریس المتبعة في تدریس المواد الدراسیة المقررة تؤثر سلبا وٕایجابا على 

.1المدرسیةإمكانیة االستفادة من خدمات المكتبة 

تطویر ررات الدراسیة فقط، وٕانما یعني وال یعني المناهج الدراسیة تغییر محتوى المق

التالیة:الشروطتوفیرالمنهج قادرا على هذا یجب أن یكون إذعناصر العملیة التعلیمیة، 

احتیاجات التراث الثقافي والحضاري.-1

والتشجیع على استخدامها إلى أقصى حد ،مقابلة استعدادات وقدرات واتجاهات الفرد-2

ممكن.

مقابلة احتیاجات المواطن الصالح.-3

مقابلة التغیر المتالحق في العلم والتكنولوجیا، حتى یالحق التعلیم العصر الذي نعیش -4

فیه، وال یمكن للمدرسة تحقیق ذلك بدون مكتبة معدة إعدادا جیدا مزودة بشتى أشكال أوعیة 

لمكتبة هي المركز التربوي والتعلیمي والثقافي في المدرسة، ووسیلة من وسائل المعلومات، فا

.2مهارات التعلیم الذاتيتالمیذإكساب ال

صالح نصیرات، طرق تدریس العربیة، ص 17. -1

المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا. -2
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ذهن ا تقتصر مهمته على حشو مفهوم الواسع للمنهج، ال تكون مكانالوالمدرسة التي تتبع 

على النمو المتكامل، ویحتاج لهممساعدةبالمعلومات وأداء االمتحانات، بل تكون التلمیذ 

كتب في لعون ا، فال یقتصر التالمیذ على الكتب المقررة، بل یطمطالعةإلى قراءة و ذلك

.ومیولهمالمكتبة التي تتماشى مع حاجاتهم 

تعلیم، ویطلق علیها أحیانا مركز للتصال ومركز لالولقد أصبحت المكتبة الیوم مركز 

أهداف إذ تتوافق مع لمكتبة لأهمیة كبیرةأضفى هذا المفهوم ، وقد "موارد التعلم بالمدرسة"

المكتبة الشاملة أدوات یستخدمها المعلم من اجل إذ أن في العملیة التعلیمیة ووسائلها، 

ف استخدامها عند مرحلة من التعلیم تقتحسین العملیة التعلیمیة، ومواد المكتبة الشاملة ال 

تالمیذ دون غیرهم، ألن إمكانیات المكتبة الشاملة دون غیرها، وال تختص بها فئة من ال

تتفاوت في سهولتها وصعوبتها، فهي مواد تستخدم في جمیع مراحل الدراسة مع جمیع 

المستویات.

أشرطة من هي مواد سمعیة بصریة،تقریبا بالمكتبة الشاملة الموجودة المواد فإن كذلك 

تجمیعها بمكان لیس هاالغایة منفتسجیل وأفالم وتلفاز، وكتب ودوریات وأرشیف معلومات، 

الغایة من ذلك تكامل مواردها وٕانما وقضاء أوقات الفراغ بها،،واحد بالمدرسة لتسلیة التالمیذ

مع موارد وموضوعات المنهج المدرسي.

معرفة نحو األفضل الذي بدأ حالیا الرتطویدراسات وتجارب كثیرة في سبیل ت یجر ألقد 

وفي ،العملیة التربویةتماشیا معوتطویر قدراته وتنمیة مهاراته ،في تلبیة حاجیات التلمیذ

جمیع مراحلها وأصبح اعتماد التلمیذ على نفسه في الحصول على المعلومات التي یریدها 

الطریقة التي المدرسیة دورا هاما في المساهمة في هذا المجال، و للمكتبة. و فیهامطلبا أساسیا

على حد قول صالح نصیرات في كتابه یمكن للمكتبة المدرسیة المساعدة في هذا المجال، 

تتمثل في العناصر التالیة:"طرق تدریس اللغة العربیة"، 
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ق األبحاث.تخصیص جزء من المنهج للدراسة في المكتبة من قبل التالمیذ عن طری-1

أال ترتبط حصة المكتبة بمنهج اللغة العربیة فقط بل البد أن ترتبط ارتباطا وثیقا -2

وبالمنهج بمفهومه الشامل.،بالمناهج األخرى

مناقشة بعض موضوعات المنهج عن طریق الندوات وحلقات المناقشة بالمكتبة.-3

راسیة بالمدرسة.أن تكون هناك قنوات اتصال بین المكتبة واألقسام الد-4

.1استخدام القراءة لتكوین أحكام متزنة والكتساب الثبات االنفعالي-5

خدمة المناهج الدراسیة وتدعیمها، وفي في ن تساهم أإذا یمكن لها إن المكتبة المدرسیة 

مساعدة التالمیذ في المدرسة، على اكتساب خبرات ومهارات متعددة مصادر التعلم من أجل 

وال یتحقق ذلك إال إذا توافر لدى :"اسیةالمعلومات المرتبطة بالمناهج الدر الحصول على

التالمیذ والمعلمین وعي كامل بأهمیة المكتبة المدرسیة وأهدافها وخدماتها، وبعبارة أخرى فإن 

طرق التدریس المتبعة في تدریس المواد الدراسیة المقررة تؤكد سلبا او إیجابا على إمكانیة 

.2ن الخدمة المكتبیة المدرسیة"االستفادة م

ن أعلیه، األساسیة في العملیة التعلیمیةهو أحد العناصرالذي لمعلم لكذلك بالنسبة

،یتعرف على مصادر التعلم التي تقتنیها المكتبة المدرسیة لكي یكون قادرا على توجیه

توعیة ومستواهم التحصیلي. و ،وٕارشاد التالمیذ إلى المواد القرائیة المناسبة لمستواهم العقلي

من حیث كونها هموتثقیفهمتعلیمفي المساهمةأهمیة دور المكتبة المدرسیة في بالتالمیذ

المرفق الوحید بالمدرسة الذي تتوافر فیه مصادر التعلم على اختالف أشكالها، حیث یمكنهم 

بالمناهج االستعانة بها في إعداد دروسهم، وتطویر أسالیب وطرق التدریس الخاصة

الدراسیة.

صالح نصیرات، طرق تدریس اللغة العربیة، ص7. -1

فھیم مصطفى، المكتبة المدرسیة واألھمیة التربویة، ص 21. -2
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أن التطور الهائل في المجال ،یرى المربون والمختصون في التربیة وعلم النفسفقد

والتقدم العلمي في المجاالت المختلفة أدى إلى تغیر في المفهوم الحدیث لنظام ،التكنولوجي

ومناهج والطرق واألسالیب المتبعة في ،وٕادخال تغییرات مناسبة على محتوى التعلیم،التعلیم

المدارس المختلفة " حیث أصبحت الطرق التقلیدیة للتعلیم ال تجدي في العصر الحدیث 

.1عصر الثورة التكنولوجیا الحدیثة"

وأصبح من الواجب على النظم التعلیمیة الحدیثة أن تجعل العملیة التعلیمیة عملیة 

بحیث تضمن هذه العملیة إكساب التالمیذ مهارات وقدرات .والمتعلمالمعلم مشاركة فعالة بین 

واستخدامها استخداما فعاال ،تمكنهم من الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة

ووظیفیا في أغراض متعددة. والواقع أن أي تطور أو تنمیة لمناهج التعلیم في الوقت 

التلمیذ، القدرات التي یجب أن یكتسبهاات و الحاضر یجب أن یركز على عدد من المهار 

ویوجز حسن عبد الشافي هذه المهارات والقدرات فیما یلي:

مهارة إتقان القراءة والكتابة، وٕاتقان التعبیر المبني على التفكیر وحسن اختیار اللفظ -1

والعبارة.

من مصادرها المتعددة وتنظیم علیهاالقدرة على التعامل مع المعلومات، والحصول -2

المعلومات، وتوظیفها واستنباط معلومات جدیدة منها، فضال عن تحلیل المعلومات الختیار 

.2أفضلها"

ومختصینقضیة التعلیم على المؤسسات المختلفة، بل شغلت أیضا علماء تنحصرولم 

ر التكنولوجي الحدیث في لسد الفجوة بین متطلبات التطو :"علوم المكتبات والمعلومات، وذلك

لضمان تعزیز ودعم قدرات وذلك ،مجال المعلومات وخدماتها، وبین محتوى وأسلوب التعلیم

المعلومات وتكنولوجیا المعلومات الحدیثة مختلفمع ،المتعلمین للتعامل بشكل فعال

مفتاح محد دیاب، دراسة حدیثة في علم المكتبات والمعلومات، ص9. ، -1

محمد حسن عبد الشافي ، المكتبة المدرسیة ودورھا التربوي، ص 67. -2
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والمتطورة بشكل مستمر " وتقدیم البدائل التي یمكن اختیار أكثرها مالءمة لعناصر 

واستراتیجیات التعلیم والتعلم في عصر المعلومات، والنمو السكاني المتزاید، وهذا األمر له 

أهمیة فیما یخص المكتبة المدرسیة الحدیثة المزودة بأجهزة الحواسیب وتكنولوجیا المعلومات 

1الحدیثة".

:وظائف المكتبة المدرسیة-/7

الكتاب المدرسي منذ أن انتقل التعلیم من "كبیرة للمكتبة المدرسیة بأنواعها أهمیةأصبحلقد 

إلى مجاالت أوسع وأعمق، ویحتاج المدرسون وأمناء المكتبات إلى تنمیة قدرات التلمیذ على 

البحث واالطالع حتى ال یصبح مجرد مخزن للمعلومات، بل یتعلم كیف یحصل على 

. وألجل ذلك تعددت 2مدرسة"المعلومات التي یحتاج إلیها في المدرسة طوال حیاته خارج ال

على أن تكون أداة ،الطرق واألسالیبمختلفوظائف وخدمات المكتبات المدرسیة لتعمل ب

.فاعلة في المدرسة، وأداة لها أهمیتها في دعم المنهج المدرسي والحیاة التربویة

قراءة وتعمل المكتبات المدرسیة لتحقیق ذلك بإثراء المنهج المدرسي، والتشجیع على ال

وخلق عالقات دائمة بین التالمیذ والكتب ،تثقیفجل المتعة والترویح والأمن والمطالعة

أهدافوالمكتبات. وهناك عدد من الوظائف تقوم بها المكتبات المدرسیة تحقق من خاللها 

ویمكن تلخیص ،هداف المكتبة المدرسیة باعتبارها جزءا هاما من المدرسةأو ،المدرسة

الوظائف العامة للمكتبات المدرسیة على النحو التالي:

نها دعم وخدمة المنهج والمقررات الدراسیة.أتوفیر المواد المدرسیة المختلفة التي من ش-1

توفیر المعلومات المتنوعة للتالمیذ المعلمین عن طریق التنوع في مصادر المعلومات -2

وبما یتفق مع المثل والقیم والتقالید ،رفیة ووجدانیة واجتماعیةوالمعرفة التي تخدم جوانب مع

التي یعیشها المجتمع.

1-حسن عبد الشافي ، المكتبة المدرسیة ودورھا التربوي،  ص 28.

في علم المكتبات والمعلومات، ص 73. مفتاح محمد دیاب، دراسة -2
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جعل المواد المكتبیة المتنوعة سهلة التناول، وتسهیل الوصول إلیها لتكون دافعا قویا في -3

إثراء القراءة وتزوید التالمیذ بالخبرة والتجربة.

تدریب التالمیذ على استخدام المكتبة ومحتویاتها االرشاد القرائي وٕانعاش عادة القراءة و -4

إكساب التالمیذ المهارات والمعلومات المختلفة.

تلبیة احتیاجات المعلمین وٕادارة المدرسة من المعلومات ومصادرها المختلفة لرفع قدراتهم -5

مثمرة.الموضوعیة وتنمیة المهارات التربویة التي تساعدهم على القیام بعملیة تعلیمیة فاعلة

خلق جو من المتعة والراحة داخل المكتبة والتي تساعدهم على القراءة المتأملة أو الخبرة -6

وتهدف المكتبة من هذا العمل إلى تأكید استخدام الكتب والمواد ، العمیقة بعمیق المشاعر

.1األخرى من قبل التالمیذ

لمكتبة المدرسیة من مكان تخزن الكتب فیه فقط إلى مركز اتغیرت النظرة إلى لقد و 

ودعم العملیة التربویة والتعلیمیة لتؤدي،دف إلى دعم المنهج الدراسيلمصادر التعلم التي ته

إلیه المدرسة من تحقیق ألهدافها التي رسمها لها المجتمع. وهناك عدة عوامل أدت هدفما ت

المكتبة المدرسیة خالل الفترة الماضیة منها:وظائفدورا هاما في تطور 

إجماع النظریات التربویة الحدیثة على أن التعلم عن طریق الخبرة والتجربة هو أفضل -1

التلقین.يوهة،التقلیدیالطریقةلتعلیم قائما على ولم یعد ا،أنواع التعلیم

أصبح المعلم هو مركز العملیة التعلیمیة أو التربویة لم تعد معلومات الكتاب المدرسي -2

المقرر كافیة في حد ذاته.

صارت المواد الدراسیة وحدات مترابطة ومتكاملة بدون حواجز مصطنعة مما یدعو -3

المعلم والمتعلم إلى تحصیل واكتساب المعلومات من مصادر مختلفة ومتنوعة. "والمكتبة 

مفتاح محمد دیاب،  دراسة حدیثة في علم المكتبات والمعلومات، ص 74. -1
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المدرسیة هي نوع متمیز من أنواع المكتبات األخرى في غایاتها وأهدافها وفي طبیعة المواد 

. فالمكتبة 1ا اإلضافة على خصائص المجتمع الذي توجد فیه المدرسة"المكتبیة التي تقتنیه

تتعامل مع المواد المكتبیة من ووظائفها متعددة هداف تربویة تعلیمیة، أالمدرسیة موجهة نحو 

ومواد سمعیة وبصریة وغیرها لتخدم مجتمعا متمیزا من التالمیذ ،كتب بمختلف األشكال

مة یمكن االعتماد علیها في إعداد األجیال القادمة من والمعلمین، فهي مؤسسة تربویة ها

خالل بناء قدراتها ومهاراتها وتوجه میولها. 

:تقوم بعمل فاعل في دعم المنهج المدرسيمن خالل الوظائفوالمكتبة المدرسیة 

وتصبح وسیلة من وسائله ألن الحصة الصفیة تدب فیها الحیاة عندما یستعمل معلم المادة "

والمواد ،والدوریات،والموسوعات،الوسائل التعلیمیة وتقنیات المكتبة ومقتنیاتها، كالكتب

وغیرها من المواد األخرى ،واالقراص،والبرمجیات،والمسموعة، كالبرامج التعلیمیة،المرئیة

.2المتوفرة بالمكتبة"

األقسامرسة إلى والمكتبة المدرسیة یجب أن تنتقل من مكانها المخصص لها في المد

،وتقنیات تربویة،ومجالت ووسائل تعلیمیة،الدراسیة بموادها المكتبیة المختلفة من كتب

وبین مصادر المعلومات المقروءة ،ومعلومات حتى تولد عالقة متینة وقویة بین التلمیذ

واستمرارها ،والمسموعة والمرئیة، وللمعلم وأمین المكتبة مسؤولیة كبیرة في توطید هذه العالقة

لیس فقط في المدرسة وٕانما حتى في البیت والشارع، حیث یصل التلمیذ إلى أعلى مستوى 

، والمكتبة المدرسیة وجدت لخدمة المنهج المدرسي وتطویره محتوى البرنامج الدراسيلفهم 

ه وٕاثراء عملیة التعلیم والتثقیف الشخصي للتلمیذ، وٕاكساب خبرة ذاتیة تكون زادا له في حیات

العلمیة والعملیة في المستقبل.

مفتاح محمد دیاب،  دراسة حدیثة في علم المكتبات والمعلومات، ص 74. -1

المرجع نفسھ، ص 78. -2
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وأسالیب التعلیم ،االلمام بالمناهج المدرسیةقصد على أمین المكتبة تقع كبیرةمسؤولیة الإن

والمراحل الدراسیة المختلفة ،أو التدریس المتبعة، وعلى تفهم نفسیة التلمیذ في مراحل العمر

وتلبي احتیاجات ،التي تخدم المنهجلیتسنى له وللمكتبة توفیر المواد ومصادر المعلومات

أهداف المنهج الدراسي بالمفهوم وظائف و التالمیذ والمعلمین، وال یمكن ألي مدرسة أن تحقق 

والمكتبة في المدرسة تعتبر المركز التربوي والتعلیمي والثقافي، وهي ":الحدیث بدون المكتبة

بحصیلة من المعلومات عن طریق في المدرسة حیث تمدهمللتالمیذ أیضا وسیلة تعلیم ذاتي 

.1الجهد الذاتي، هذه المعلومات قد ال تتوافر لهم من خالل المنهج المدرسي وحده"

أهمیة كبیرة الهمن خالل وظائفها التي ویتفق المربون على أن وجود المكتبة في المدرسة 

، خصوصا في فیها الطفلالتي یعیش في تربیة التالمیذ، وبلورة كثیر من المفاهیم عن البیئة 

واأللعاب ،واالتصاالت،وتكنولوجیا المعلومات،عصرنا هذا عصر األقمار االصطناعیة

اإللكترونیة التي تجعل األطفال یسألون عن مفاهیم عدیدة یجدون اإلجابة عنها من خالل 

القراءة بأنواعها.

:المدرسیةأهداف المكتبة-/8

إن المكتبة المدرسیة تهدف إلى إكساب مهارات التفكیر واالستنتاج والتحلیل لدى التالمیذ 

بدال من أسلوب الحفظ والتركیز على اكتساب المعلومات فقط، ویتحقق ذلك بوجود مكتبة 

مدرسیة مزودة بكافة مصادر التعلم المطبوعة وغیر المطبوعة، وبالتالي استخدام هذه 

وقد لخص فهیم مصطفى وظیفیا لخدمة األهداف التعلیمیة والتربویة، المصادر استخداما 

في النقاط التالیة:ائط االلكترونیة" أهداف المكتبة في كتابه " المكتبة المدرسیة والوس

والمعلم من خاللها قیاس قدرات التالمیذ ،صنع مواقف تعلیمیة یستطیع أمین المكتبة-1

باستخدام مصادر التعلم المتوافرة بالمكتبة.

مفتاح محمد دیاب،  دراسة حدیثة في علم المكتبات والمعلومات ، ص 79. -1
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والقادر على أن یتعلم بنفسه.،إعداد التلمیذ الذي یستطیع استخدام مصادر التعلم-2

التدریب على طرق البحث وتدریب التالمیذ على أسلوب التفكیر السلیم من خالل -3

لمتوفرة بالمكتبة.استخدام مصادر التعلم ا

تنمیة المهارات العقلیة لدى التلمیذ مثل: التفكیر العلمي، التفكیر النقدي، التفكیر -4

المنطقي، وأیضا مهارات التحلیل واالستنتاج والتقویم.

وحل المشكالت وكیفیة تحدید المشكلة تحدیدا ،تدریب التالمیذ على مهارة التفكیر العلمي-5

صحیحا.

یب التعلیم التقلیدي الذي یعتمد على التلقین من جانب المعلم، والحفظ تجنب أسال-6

دون كل هذه األهداف . ومما ال شك فیه أنه ال یمكن تحقیق 1واالستظهار من جانب التلمیذ

االعتماد على المكتبة التي أصبحت جزءا أساسیا من المنظومة التعلیمیة، ومن أهم وسائل 

التعلیم في تحقیق أهدافه. 

محمد مفتاح ذیاب في كتابه " دراسة حدیثة في علم المكتبات والمعلومات" تحدثوقد

:2على النحو التاليعن أهداف المكتبة، 

توفیر الكتب وغیرها من المواد األخرى التي تتفق وتتماشى مع مقتضیات المنهج -1

تنظیم هذه المواد بحیث ن یتم أالمدرسي واحتیاجات التالمیذ على اختالف میولهم وقدراتهم، و 

تستخدم استخداما متمیزا وفعاال.

إرشاد التالمیذ إلى اختیار الكتب والمواد التعلیمیة األخرى المطلوبة لتحقیق أهداف -2

المنهج والغایات الفردیة للتالمیذ مع مراعاة أعمارهم وقدراتهم واهتماماتهم. 

فھیم مصطفى، المكتبة المدرسیة والوسائط االلكترونیة، دار الفكر العربي، ط1، القاھرة، 2010، ص 20. -1

مفتاح محمد دیاب،  دراسة حدیثة في علم المكتبات والمعلومات، ص 71. - -2
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ومصادر المعلومات ،لكتب والمكتباتالعمل على تنمیة المهارات الضروریة الستخدام ا-3

المختلفة لدى التالمیذ والتشجیع على عادة البحث الفردي عندهم، حیث أصبح من الضروري 

المهارات الالزمة التي استخدام في عصرنا الحاضر أن یقوم التالمیذ بالبحث والتقصي و 

بیة استغالال واكتساب ما من شأنه أن یساعد في استغالل المواد المكت،تضمن تمرسهم

فعاال.

مساعدة التالمیذ في تكوین مجاالت رحبة وواسعة من االهتمامات ذات الهدف والمعنى، -4

وذلك الشأن التي تساعد التالمیذ على تنمیة شخصیاتهم المتكاملة.

وهذا یتأتى من خالل تصمیم المكتبة الجمیل عندهم،وتنمیة الفنون الذوق الجمیلتقدیم -5

الفنیة والملصقات الهادفة ذات األلوان الجذابة، وعرض الكتب والمجالت وعرض اللوحات

ویقبل ،ویجعله یرتبط بالمكتبة،والمتعة على نفس التلمیذ،بطریقة جمیلة، مما یدخل السرور

على القراءة بشغف وبفهم.

أو التعلم مدى الحیاة الذي  یمكن أن یتحقق عن طریق استخدام ،تعلم المستمرتشجیع ال-6

وتنمیة حصیلته من المعلومات ،ومتابعة المعارف،واستغالل مستمر ودائم لموارد المكتبة

ودائم لموارد المكتبة، حیث یكون التلمیذ قد ،واستغالل مستمر،باستمرار عن طریق استخدام

وتنمیة حصیلته من المعلومات باستمرار.،بعة المعارفومتا،اكتسب مهارة استخدام المكتبة

تشجیع التالمیذ على المشاركة االجتماعیة أو ما یسمى بالتربیة االجتماعیة، حیث یمكن -7

،للمكتبة المدرسیة أن تقدم للتلمیذ الخبرة االجتماعیة وممارسة السلوك االجتماعي األمثل

ة والصبر في خدمة المجتمع الذي یعیش فیه، وجعله قادرا على تحمل المسؤولیة والمثابر 

، وغیرها من الصفات التي یجب أن یتحلى األخرینوكذلك خلق الشعور لدى التالمیذ باحترام 

بها التالمیذ.
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العمل مع هیئة اإلدارة والمدرسین بالمدرسة والتعاون معهم تعاونا بناء مثمرا لخدمة -8

.1المدرسة والعملیة التعلیمیة

:النقاط التالیةفي هداف هذه األنختصر ویمكن أن 

غرس عادة القراءة والمطالعة لدى التالمیذ وتنمیة قدراتهم القرائیة.-1

دعم وٕاثراء المنهج الدراسي والبرامج التعلیمیة.-2

لى المعلومات.إتدریب التالمیذ على كیفیة الوصول -3

العمل على تحقیق التعلم بالعمل، وذلك بتدریب التالمیذ االعتماد على أنفسهم في مجال -4

تحصیل المعلومات.

.تثقیف التالمیذ-5

خدمة التكامل في المناهج عن طریق توجیه التالمیذ إلى قراءات من الكتب والمراجع، -6

متصلة بالنشاط التعلیمي في المدرسة.اریعوالقیام بمش

تزوید التالمیذ بالمهارات التي تمكنهم من االستخدام الواعي والمفید لمحتویات المكتبة -7

والخدمات التي تقدمها.

توفیر الكتب والمراجع والوسائل السمعیة والبصریة، وغیرها من المواد التعلیمیة المختلفة -8

ي المدرسة.التي تحتاج إلیها المقررات الدراسیة ومختلف أوجه األنشطة التربویة ف

تنمیة االتجاهات والقیم االجتماعیة المرغوبة من خالل األنشطة المتنوعة.-9

عن طریق فتح المكتبات المدرسیة في غیر أوقات ،خدمة البیئة المحیطة بالمدرسة-10

.الدراسة لخدمة التالمیذ والمعلمین

ینظر: مفتاح محمد دیاب، دراسة حدیثة في علم المكتبات والمعلومات، ص 71. -1
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.ةمیادین المعرفمتابعة التقدم في كل و ،همجعل القراء أفضل في بیئتهم ومجتمع-12

الشعور بالمتعة والراحة النفسیة في مزاولة عادة القراءة واالطالع على مناهل المعرفة.-15

المواد ذات الصفة بتزوید الالتدریس بتدعیمالتدریب الستعمال واستخدام الكتب، وكذا -16

.المتنوعةاالیضاحیة 

.، وممارسة واجباتهمالتلمیذاالهتمام بتطویر شخصیة-17

التغلب على المشكالت التربویة والتعلیمیةـ وتكون المكتبة المدرسیة حلقة وصل بین -18

وذلك بإعارة الكتب للحي أو القریة التي توجد فیها المدرسة، عن ،المجتمع المحلي والمدرسي

طریق إقامة حفالت وأنشطة.

تألیف القصص محاولة اكتشاف مواطن االبداع لدى التالمیذ من خالل مسابقة في -19

القصیرة والشعر والمسرحیة. والتدرب على التعلم الذاتي من خالل البحث في المراجع والكتب 

والتدرب على االستمتاع ،والدوریات وعمل األبحاث للمواد المختلفة باستعمال المكتبة

1بالمطالعة الحرة في حصص المكتبة.

المكتبة المدرسیة –وقد لخص عبد اهللا المنصوري في كتابه القیم بین الثقافة والتربیة 

أهداف المكتبة المدرسیة في هذه النقاط:-أنموذجا

إكساب التالمیذ مهارة استخدام المكتبات على اختالف أنواعها المدرسیة والجامعیة، -1

ومكتبات البلدیات.،والمكتبة العامة

والحصول على المعلومات من مختلف ،میذ مهارة البحث في المراجعإكساب التل-2

األوعیة.

تدریب التلمیذ على إعداد البحث وفق منهجیة مالئمة.-3

و32 مي شبر، المكتبة المدرسیة ودورھا التربوي، ص 30 -1
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ن یكون موضوعیا وعقالنیا في أإكساب التلمیذ القدرة على التفكیر العقالني مما یؤهله -4

أحكامه وتقدیراته.

نقد الموضوعي بالتحلیل والتقویم باإلضافة على مقدرته تنمیة قدرة التلمیذ على ممارسة ال-5

على التمییز بین الخطأ والصواب وٕادراك العالقات.

.1القدرة على الجواب العلمي وقبول االختالف في الرأي واحترام اآلخر-6

، وتأدیة المسؤولیة المنوطة هذه األهدافومما الشك فیه أنه ال یمكن للمكتبة تحقیق كل 

، یتكفل بشؤون المكتبة، وله معرفة ودرایة بشؤون المكتبة ، دون وجود أمین المكتبةبها، 

ویستطیع أمین المكتبة القیام بدور إیجابي في تنویع مجاالت القراءة للتالمیذ بما یقدمه لهم 

وٕاعالمهم بكل جدید یصل إلى المكتبة. ،وقوائم بیبلیوغرافیة،وأنشطة قرائیة،من ارشاد قرائي

ٕاذا تنوعت مجاالت القراءة في المكتبة المدرسیة، "فسوف تحقق القراءة المثمرة أهدافا و 

كثیرة منها: األخذ بمبدأ التعلم الفردي، حیث تتم القراءة وفق میول القارئ ورغباته، وتمنه من 

. ومن أجل ذلك 2أن یكتسب المزید من مهارات القراءة ومزید من الخبرات الحیاتیة لدیه"

لى المكتبة المدرسیة أن توفر مصادر المعلومات تناسب المستویات التعلیمیة ینبغي ع

:ویمكن أن نمثل أهداف ومهام المكتبة المدرسیة بهذین الشكلینللتالمیذ.

منشورات عبدهللا الغراري، المكتبة الوطنیة المغربیة، ص 33 المكتبة المدرسیة أنموذجا- عبدهللا المنصوري، القیم بین الثقافة والتربیة – -1

فھیم مصطفى، المكتبة العامة والتنمیة الثقافیة، ص 155. -2
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:یمثل أهداف المكتبة المدرسیة ومهامها)1الشكل رقم (

أھداف المكتبة المدرسیة

العمل على الى ضرورة 
تدریب التالمیذ على االعتماد 

على انفسھم

فةتنظیم المواد المكتبیة المختل
دعم المنھح الدراسي و 

البرامج التعلیمیة

تدریب التلمیذ على كیفیة 
استخدام الكتاب و المكتبة
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:یمثل أهداف المكتبات المدرسیة)2كل رقم (الش-

المكتباتأھداف 

المدرسیة

اثراء المناھج و المقررات الدراسیة

المساھمة في تنویع طرائق التدریس

المعلمینوالتالمیذلدى المطالعةغرس عادة القراءة و ة التعلمالى التعلم الذاتي و استمراریتالمیذالترسیخ اتجاه 

تیاجاتھموتوفیر مصادر التعلم المختلفة التي تلبي احالتالمیذمراعاة الفروق الفردیة لدى 
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:، وكیفیة تطویرها وتحدیثهاشروطهاة المدرسیة و معاییر المكتب-/9

الدول الغربیة مقاییس ومعاییر في مكتباتها المدرسیة، قصد الرفع من الكثیراعتمدت قد ل

هذه المقاییس والمعاییر أول األمر في الوالیات المتحدة استعملتبحیث من مردودیتها، 

، ومن بین هذه الشروط والمعاییر األمریكیة، ثم انتشرت بعد ذلك في باقي الدول األخرى

نجد:

إذا كان لكل نشاط علمي معاییر فإن للمكتبة المدرسیة معاییر تنفرد بها، ومنها وجود -1

تقوم المكتبة المدرسیة وهذا شرط ضروري لكي كما أشرنا إلى ذلك سابقا، أمناء المكتبات، 

، مع الحرص على برامج تعلیم وتدریب هؤالء األمناء لكي یتم التعامل مع المترددین بوظائفها

ن ألمین المكتبة مسؤولیة إعداد التالمیذ المترددین على أعلى المكتبة المدرسیة، واألكید 

:" ولیست هذه المسؤولیة جانبیة یقوم بها أمین المكتبة، بل هي المكتبة علمیا ولغویا 

هوواضح أن أمین المكتبة یبرز دور .1مسؤولیة أساسیة تجاه التالمیذ والمترددین على المكتبة"

خاصة فیما یتعلق بتهیئة المواد المكتبیة التي تناسب المستوى العقلي للتالمیذ المترددین على 

والكتب التي تتناسب مع ،. فأمین المكتبة یعمل على اختیار المصادر2المكتبة المدرسیة"

المستوى التعلیمي للتالمیذ.

إن المكتبة المدرسیة مقرونة بوجود الكتب، سواء كانت مدرسیة أو غیر مدرسیة من -2

میا منظما یقوم بها أمین المكتبة، إذ لمصنفة تصنیفا عامجالت وقصص وصحف وغیرها، 

، فهي عون له في تعلم اللغة الراحة لتعلم القراءة والمطالعةن خالل هذا العمل میجد التلمیذ 

إن المتعلم الذي یسعى إلى تعلم لغة، یدرك بأن تعلم لغة أخرى مثال هو تفكیر بطریقة "

.3"ه نظام مختلف عن الذي اعتاد علیهوأن،أخرى

محمد السید حالوة، كتب ومكتبات األطفال، ص 17. -1

شعبان عبد العزیز خلیفة، تزوید المكتبات بالمطبوعات، أسسھ النظریة وإجراءاتھ العملیة، دار المریخ للنشر، ط2، 1980، ص 49. -2

3 -Henri besse et robert galisson, polemique en didactique, cle international, edition, paris, 1980, p100.
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بقیت المكتبة المدرسیة تعتمد على الوسائل والتقنیات التقلیدیة في تقدیم خدماتها ولقد 

مدرسین إلى بدایة النصف الثاني من القرن العشرین، الذي عرف الو التالمیذ لمستعملیها من 

وانفجارا هائال من المعلومات، شمل جمیع المیادین ،تقدما وتطورا سریعا في التكنولوجیا

فیة، وظهرت وسائل حدیثة ومتنوعة لنقل المعلومات ونشرها، الشيء الذي دفع العلمیة والمعر 

بمعظم المكتبات المدرسیة إلى اقتنائها واستعمالها بغیة تحقیق أهدافها في المجال التعلیمي، 

لیدیة من كتب، فـأصبحت المكتبة المدرسیة تحتوي باإلضافة إلى أوعیتها المعرفیة التق

وغیرها من الوثائق المكتوبة على أوعیة سمعیة وسمعیة بصریة مع موسوعات ودوریات، 

اتها ووسائل استعمالها وتشغیلها.تجهیز 

أنواع المكتبات المدرسیة متنوعة، لكن أهمها نجد::المدرسیةأنواع المكتبات-/10

: بدأ العمل بها منذ سنوات قلیلة بإیجاد مكتبة لكل روضة أطفال تحتوي مكتبة الطفل-1-

واألفالم والدمى المتحركة والقصص المصورة كنواة للمكتبة الشاملة في األلعاب،على

المستقبل.

یمكن لمكتبة األطفال أن تكون قسما أو جانبا في المكتبة العامة، على الرغم من أنها و 

بدأت في اآلونة األخیرة مستقلة عنها، كما هو الحال في مكتبات ریاض األطفال والجمعیات 

في المنازل، وقد انتشرت مكتبات األطفال مع كذلكسسات ذات العالقة بالطفولة، وهيوالمؤ 

هما:نولسببین رئیسی،رین كنتیجة طبیعیةبدایة النصف الثاني من القرن العش

غزارة أدب األطفال بمختلف أشكاله وموضوعاته.-1

.1شعور المهتمین بحیاة الطفل بأهمیة الطفولة كمرحلة متمیزة في حیاة الفرد-2

نافع المدادحة، أنواع مكتبات األطفال، ص 61. -1
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ویهدف هذا النوع من المكتبات إلى:

ومواد أخرى مناسبة لمیول ورغبات األطفال.توفیر الكتب المناسبة-1

خلق الجو المناسب للمطالعة والتسلیة والترفیه والتثقیف لدى األطفال.-2

ها.تعریف الطفل بمكتبته وكیفیة المحافظة علیها، وتشجیعه على ارتیادها واالستفادة من-3

من خالل ،واالجتماعیة،والفنیة،المساهمة في تطویر قدرات ومهارات الطفل اللغویة-4

تقدیم خدمات مكتبیة تساهم في تحقیق الهدف.

والمؤسسات ذات العالقة والمهتمة بالطفولة.التعاون مع المكتبات األخرى-5

األساسیة والتقلیدیة التي تشترك هاخدماتة إلى بالنسبة لخدمات مكتبات األطفال فباإلضافأما 

تنفرد في تقدیم مجموعة من الخدمات الممیزة لألطفال،، فهيالمكتباتها منفیها مع غیر 

:منها

سرد وروایة القصص المختارة.-1

األفالم المختلفة.عرض -2

سماع األغاني والموسیقى، والرسم ومشاهدة المسرحیات، وخاصة معرض العرائس.-3

تنظیم المعارض والمسابقات لألطفال. -4

وتتطلب مكتبات األطفال ثالثة أمور أساسیة لتحقیق أهدافها، وتقدیم خدماتها وهي:

لمیة واألدبیة والقصص المختلفة، لألطفال كالكتب العمناسبةتوفر مواد مكتبیة جیدة و -1

والروایات والمواد السمعیة والبصریة والمراجع األساسیة وغیرها من المواد.
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توافر الجو المناسب الذي یشجع األطفال على ارتیاد المكتبة واالستفادة منها كالقاعات -2

المالئمة واألثاث المناسب والرسومات واألجهزة المحتفلة.

البشري المؤهل والقادر على التعامل مع األطفال، وفهم حاجاتهم توافر الكادر -3

وخصائصهم النفسیة، ولدیه الرغبة االكیدة في العمل معهم ومساعدتهم.

االستفادة من هذا النوع من المكتبات، وبخاصة عند دراسة والمهتمینویمكن للباحثین

أدب األطفال، وغیر ذلك من ر یمیول األطفال القرائیة، وسلوكهم أثناء القراءة، وتطو 

ذات العالقة بالطفل وأدبه ومكتبته.اضیعالمو 

في عالم الیوم تحظى لألطفال المكتبة الحدیثة إن مكتبات األطفال:ومحتوى خدمات -أ

یحصلوا على ل، هناك مكتبة لألطفالالمفروض في المكتبة العامة أن تكون من ، فبدور كبیر

یقرأ ویطالع في تلك نأإذا أرادوالشك أنه، ه والتسلیةیوالترفیبحثون من كتب للمطالعة ما 

وهذه العادة في اإلقبال علیها تكون لدیه عالقة وطیدة بینه وبین ، المكتبة یجد ما یریده

لهم یوصتو ،بإنشاء مكتبات عامة إلشباع رغبات المواطنینقامتالدول فالكثیر من، المكتبة.

دون نسیان بعد مدىأوتیسیر انتفاعهم بالخدمات المكتبیة إلى ،بمنابع الثقافة والمعرفة

وهم األطفال إذ خصصت لهم مكتبات خاصة بهم ضمن ،شریحة هامة من المجتمع

:هذا النوع من المكتبات لألطفالالخدمات التي تقدمهاومن بین أهم .المكتبات العامة

تنعكس من خاللها طبیعة الخدمة المكتبیة التي ةآمر : تمثل اإلعارة الكتبعارةخدمة إ–1

تقدمها المكتبة العامة ضمن خدمات القراءة المباشرة، وتعد من أهم الخدمات التي تنهض في 

تقدیمها جمیع المكتبات ومراكز المعلومات، ومنها المكتبة العامة، ویقدم دلیال واضحا على 

فال بد إذن أن ا.ورها الفعال في تحقیق أهدافهومعیارا حقیقیا لقیاس د،فعالیة المكتبة العامة

تكون خدماتها متاحة للجمیع دون مقابل.

الخدمات السمعیة البصریة.، و خدمة المراجع والمعلومات-2
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.1خدمات ذوي االحتیاجات الخاصةو ب،خدمة األطفال والشبا-4

الیومیة والمجالت على الصحف داخل المكتبة العامة ینبغي أن تحتوي مكتبة األطفال و 

األسبوعیة والشهریة والفصلیة، وللكتب بأنواعها المختلفة واألسطوانات واألفالم التسجیلیة. 

الكتب متنوعة ومتجددة، بحیث تسد حاجة الطفل إلى المعرفة، فیكون هذهوینبغي أن تكون

لدوریات، منها األطالس والمعاجم والكتب والقصص والمسرحیات ودوائر المعارف والخرائط وا

ویكون فیها الكتب المصورة، وهي التي تعتمد على الصورة اعتمادا عالیا وكثیرا، وهذه الكتب 

.من أكثر وسائل أدب الطفل مناسبة لطفل ما قبل المدرسة

:أهداف مكتبات األطفال-ب

موعة كبیرة ومتنوعة من الكتب.جتیسیر استخدام األطفال لم-1

األطفال وتوجیههم عند اختیارهم للكتب وغیرها من المواد المكتبیة.إرشاد-2

تشجیع األطفال وغرس متعة القراءة فیهم.-3

تشجیع التعلیم مدى الحیاة من خالل االستفادة من مصادر المكتبة العامة لألطفال.-5

.خصیةشمساعدة الطفل على تنمیة قدراته ال-6

الطفل بدورها كقوة اجتماعیة تتعاون مع المؤسسات األخرى المعنیة برعایة قیام مكتبة-7

الطفل.

مباني وتجهیزات مكتبات األطفال:-ت

یجب أن یتم تحدید واختیار موقع مكتبة األطفال بعد القیام بدراسة :أوال: موقع المكتبة-

المكتبة، وعادة ما یتم اختیار موقع الخدمة المكتبیة الجدیدة افیهتبنىالبیئة المحلیة التي 

أحمد نافع المدادحة، أنواع مكتبات األطفال، ص57. -1
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والمناطق الحضریة التي تفتقر إلى ،السكانیةولي أو أساسي في المناطق ألألطفال بشكل 

والمجتمعات ،على عدم إغفال المدن الجدیدةباإلضافة، 1هذا النوع من الخدمات المكتبیة

العمرانیة الجدیدة أیضا، وكذلك المناطق الریفیة.

مرا مهما لنجاحها، إذا كان في موقع أرضي ضمن مجموعة من أموقع المكتبة یعد إن 

، أو وسیلة ووسائل النقلالمحالت التجاریة، ـو مكان للتسوق مع وجود محطة للسیارات

بطون بین التسوق ورحلة أو زیارة للمكتبة.حیث أن كثیرا من الناس یر ،مواصالت قریبة منه

ویشتمل األثاث ورفوف الكتب وحامالت الجرائد :ثانیا: تجهیزات مكتبات األطفال-

والمجالت وصنادیق الفهارس والفرش األرضي للمكتبة، وهذا األثاث یجب أن یكون معدا

مستوى األطفال رفوف الكتب یجب أن یكون في إن ومصمما خصیصا الستعمال األطفال.

من حیث االرتفاع بحیث یستطیع الطفل أخذ الكتب دون عناء ـومشقة، ویمكن أن توضع 

هذه الرفوف مالصقة لجدران المكتبة أو في أماكن مناسبة لذلك، أما المنافذ فیفضل أن تكون 

مستدیرة أو مربعة الشكل فیجب أن تكون مریحة ومناسبة لألطفال من ناحیة االرتفاع 

أسس اختیار كتابه " أنواع المكتبات" أن يویرى أحمد نافع المدادحة كذلك ف.2والحجم

:هي كاالتيالتجهیزات لمكتبات األطفال

الجودة والمتانة والقدرة على التحمل بحیث تكون التجهیزات من النوعیة الجیدة والقویة.-1

عدم الصعوبة في تنظیفها أو صیانتها.-2

فیها.توفر عنصر المرونة -3

إمكانیة التعدیل والتغییر فیها.-4

التوافق.-5

أحمد نافع المدادحة، أنواع مكتبات األطفال، ص 93. -1

المرجع نفسھ، ص95. -2
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أن تتمیز بمظهر جمالي جذاب لجذب األطفال إلیها.-6

أن تتوفر بها خاصة األمان.-7

مراعاة التجهیزات التي ال تتطلب جزء كبیر.-8

أحمد نافع المدادحة فإن مصادر مكتبات دائما حسب األطفال:مكتباتمصادر -ث

متنوعة، منها:األطفال 

المراجع المختلفة التي تذكر في نهایة كتاب الطفل یكتب في أدب األطفال عادة ما -1

یكتب المراجع التي استقى منها مادة كتابه، وهي تكون غالبا من الكتب المفیدة للطفل.

یصدرون سجال بأسماء الكتب القوائم المختلفة لدور النشر وسالسل األطفال. فالناشرون-2

التي تم نشرها، والتي تحت الطبع، وما تم نشره منها.

باعة الصحف والمجالت والمكتبات العامة.-3

المكتبات الثقافیة ودور الكتب والمكتبات المدرسیة.-4

متابعة ما ینشر في وسئل اإلعالم المختلفة.-5

.1والعواصممعارض الكتب التي تقام على مستوى المدن -6

مكتبات األطفال مراكز لمصادر التعلم:-ج

تكون مركزا للعدید من األنشطة أنمكتبات بالفي تطویر یأملونإن الكثیر من الخبراء

وب،وبغیره من مصادر التعلم غیر المطبوعة مثل برمجیات الحاس،المرتبطة بالكتاب

واألشرطة الصوتیة المسموعة...إلخ. وأن تكون مكانا ،وشرائط الفیدیو،واألفالم التعلیمیة

بإسهاماتهم المتنوعة، وأن تكون مكانا لتثقیف تلمیذإلقامة معارض الكتب التي یشارك فیها ال

أحمد نافع المدادحة، مكتبات األطفال، ص 59. -1
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دباء مع األتالمیذوتنمیة میولهم القرائیة، وأن تكون المكان الذي یلتقي فیه ال،األطفال

وبذلك تكون مكتبات األطفال مراكز لمصادر التعلم من والمشاهیر لمناقشتهم في مؤلفاتهم.

خالل:

في مكتبات األطفال.مار تكنولوجیا واستثالحاسب األلياستخدام -1

شبكة االنترنت في مكتبات األطفال.وتزویدها بإنشاء مكتبات األطفال.-3

تفعیل األنشطة في مكتبات األطفال.-5

.مكتباتللٕاعداد دلیل عمل األخصائي و األطفال.توى أداء أخصائي مكتبات تطور مس-6

بناء وتنمیة مجموعات األطفال.-7

1التعاون مع مؤسسات األطفال.-8

وقد تتنوع مصادر التعلم لألطفال، إذ نجد: 

كالقصص، والمراجع والموسوعات، والمجالت، والخرائط، قصاصات :مصادر مطبوعة-

من الصحف التي تشتمل على مقاالت األطفال.

: برامج الكترونیة تعلیمیة لألطفال، وبرامج القراءة والكتابة، وبرامح مصادر غیر مطبوعة-

قیة األنترنت، شرائط الفیدیو، أشرطة الكاسیت، صور فوتوغرافیة توضیحیة، أفالم وثائ

تعلیمیة، الندوات والمناظرات والمقابالت التي تم تصویرها تلفزیونیا.

مناظرات وندوات ومحاضرات، : مقابالت إذاعیة، وتلفزیونیة وصحافیة، مصادر بشریة-

ن نأخذ الشكل الذي وضعه أوفي هذا السیاق یمكن .2أشخاص یتحدثون عن سیرهم الذاتیة

ینظر:  فھیم مصطفى، مكتبات األطفال المدرسیة وریاض األطفال،  ص11. -1

ینظر ،فھیم مصطفى، مكتبات األطفال المدرسیة وریاض األطفال،  ص88. -2
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، والتي یجب أن "في كتابه " المكتبات المدرسیة لمصادر المعلوماتربحي مصطفى العلیان

تتوفر علیها مكتبات األطفال:

مصادر المعلومات 

المصادر غیر الوثائقیة المصادر الوثائقیة

المصادر غیر الرسمیةمصادر الرسمیةالمصادر الدرجة       الالمصادرالمصادر

الثالثةةاألولیة                 الثانوی

* محادثة الزمالء* مراكز البحوث * الكتب السنویة* المصادر المتخصصة     * الدوریات

ت* اللقاءاوالدراساتواألدلة.* الكتب المرجعیةالتي تنشر البحوث 

الجانبیة في * األجهزة الحكومیة* البیبلیوغرافیا(الموسوعات، كتب،المبتكرة فقط

.1المؤتمرات* الجمعیات العلمیة* الكشافاتالقوامیس،...)* تقاریر البحوث

والمهنیة.لة االنتاج* اد* الكتب التمهیدیة* اعمال مؤامرات

* الكلیات والجامعاتالفكري.* الكتب الدراسیة* تقاریر الرحالت

* المكاتب االستشاریة* قوائم البحوث* االعمال المكتبیةالعلمیة واالكتشافات

الجاریةالشاملة* المطبوعات الرسمیة

.*أدلة المكتبات* المواصفات القیاسیة

.أدلة الهیئات** الرسائل االكادیمیة

أما فیما یخص المالمح الممیزة لمصادر التعلم، فقد لخصها فهیم مصطفى في كتابه 

:اآلتيدول على الشكل ، في الج"المدرسیة وریاض األطفالمكتبات األطفال "

ربحي مصطفى العلیان، المكتبات المدرسیة، ص 83. -1
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:الجدول یمثل المالمح الممیزة لمصادر التعلم-

بصریة-الحواس

سمعیة-

سمعیة بصریة

المستفید

(یستفید منها متعلم واحد)فردیة-

جماعیة (یستفید منها جمیع المتعلمین في -

مستوى دراسي واحد)

الشرح والتوضیح-الهدف

الفهم والتفسیر-

التذكر واالستیعاب.-

ضروریة للشرح والتوضیح والفهم والتفسیر -المهام/ ومدى الحاجة إلیها

التي واالستیعاب، والتذكر للمعلومات

الدرس أو المنهج الدراسي.ضمنهایت

تثري موضوع الدرس أو المنهج الدراسي.-

مكملة للدرس أو المنهج.-

تعلیمیة.-الغرض

ألعاب تربویة.-

ترفیهیة.تثقیفیة و -

بواسطة الضوء (كهربائیة)-طریقة التشغیل

بالبطاریات.-

طریقة اإلنتاج

بواسطة إمكانیات المدرسة.-

.1بواسطة شركات اإلنتاج اإللكترونیة-

فھیم مصطفى، مكتبات األطفال المدرسیة والعامة وریاض األطفال، ص 89. -1
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على إیجاد المكتبة في بعض الدول عملت بعض المدارس لقدو :المكتبة المتنقلة-2

عبارة هيو ،كامالقسماالمتنقلة، ولذلك لصغر معظم قاعات المكتبات بحیث ال تستوعب 

عدد التالمیذ صغیرة بعجالت ورفوف وتؤخذ الكتب فیها إلى الصف وتوزع على سیارة "عن

ثم تجمع في نهایة الحصة وتعتبر هذه الحصة المكتبیة أو استعارة داخلیة، ویمكن للتلمیذ من 

إذا هذا النوع من المكتبات ینفرد .1خالل المكتبة المتنقلة استعارة خارجیة بإشراف معلم"

األخرى، المطبوعة والمواد ،بشكل مناسب لضم مجموعة من الكتبومصممة بأنها متنقلة،

تنطلق من المكتبة العامة المركزیة إلى القرى واألریاف وفق برنامج زمني معین، وقد ظهرت 

وسعیها إلى ،هذه المكتبات مع بدایة القرن العشرین كنتیجة لالهتمام الدول المتقدمة بالریف

لیه، ومن ضمنها الخدمات المكتبیة.إإیصال مختلف الخدمات 

إلى تقدیم الخدمات المكتبیة المختلفة، وخاصة اإلعارة للمناطق متنقلةوتهدف المكتبة ال

بما یدور في العالم همی، كما تهدف إلى زیادة الوعي لدجل رفع المستوى الثقافيأالنائیة من 

حداث وتطورات، وشغل أوقات فراغهم بطریقة إیجابیة وبناءة، والمساهمة في أالخارجي من 

وغیر ذلك من ،تقدمه المكتبات من كتب موجهةحل بعض المشكالت من خالل ما 

األنشطة الثقافیة.

المكتبة المتنقلة:شروط-أ

هیز.جسیارة مناسبة من حیث التصمیم والقوة والت-1

مورها، ویساعد في عملیة تحمیل الكتب وتفریقها.أرة یشرف على اسائق للسی–2

عارة وغیرها واإلشراف على اإل،للمكتبة أو مشرف یقوم باختیار الكتب وترتیبهامینأ–3

وواسع الثقافة، وقادرا على التعامل مع علمامن األنظمة المكتبیة، ویفترض أن یكون م

مهور.جال

مي شبر، المكتبة المدرسیة ودورھا التربوي، ، ص 54. -1
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ن یتم أیهاعلالمترددینمجموعة من المواد المكتبیة المتنوعة، والمناسبة لمیول وحاجات -4

هذه المواد من وقت ألخر.البدیل 

بالمكتبة المتنقلة. وعادة ما تكون السكانمحطات للوقوف مناسبة معروفة یلتقي فیها-5

المكتبات المتنقلة من الكتب في الثقافة العامة والقصص المتوافرة في المكتبة العامة 

وعات من حین المركزیة، وقد تضم الدوریات والمواد السمعیة البصریة، ویتم تبدیل هذه المجم

.1ألخر

والمناطق سكانوعلى الرغم من أهمیة المكتبة المتنقلة للقراء والباحثین والدارسین من 

النائیة، إال انها تواجه العدید من المشكالت أبرزها: ارتفاع نسبة األمیة، ضیق الطرق 

.عدم االهتمام بها من طرف المسؤولینالریفیة، 

في خزانة صغیرة تضم كتب بمواضیع مختلفة وقصص : عادة ما تكون مكتبة القسم-3

، وتستخدم في حصص اویختارون أحدهم لیكون مسؤوال عنه،یتبرع بها تالمیذ القسم

" أن یكون الكتاب قریبا من التلمیذ هي المطالعة الحرة. والغرض من إنشاء مكتبة القسم 

كتب تناسبه من حیث سنه، وفي متناول یده، لذا یجب أن تزود هذه المكتبة بما یحتاجه من 

وٕادراكه وثقافته فیجد فیها ما یعنیه عن الذهاب إلى مكتبة المدرسةـ ویستحسن أن تكون 

الكتب والمجالت والصحف المختارة ذات مادة مشوقة، تمتاز بسهوله األسلوب وجودة الطبعة 

.2والصورة"

في رأي غادة عبد المنعم موسى في كتابها "المكتبات :المكتبة المدرسیة الشاملة-4

والتي تقتني المواد ،طورةتالمكتبة المیطلق هذا المصطلح على: "ومرافق المعلومات النوعیة"

الوسائل جمعالمكان الذي یتم فیه ، و غیر المطبوعة واألجهزة إلى جانب المواد المطبوعة

وعرض ،ة وأسطوانات وكتب ودوریات وأجهزةالمختلفة من أفالم وصور فوتوغرافیة، وأشرط

احمد نتفع المدادحة، أنواع مكتبات األطفال، ص60. -1

عبد المنعم سید عبد العال، طرق تدریس اللغة العربیة، مكتبة غریب، القاھرة، (دت)، ص 105. -2
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سینمائي وأجهزة تسجیل وغیرها، ووضعها تحت تصرف التلمیذ والمدرس، ویقدمها لهم 

متخصص في فن المكتبات یقوم بتبویبها وعرضها وٕاتاحة المكان والتسهیالت الالزمة 

د التعلیمیة من تلك التي تقتني كافة المواهيالمكتبة الشاملة نقول أنباختصار. و 1منها"

وتنظمها وتیسر استخدامها وظیفیا لتدعیم المناهج الدراسیة.،مطبوعة وغیر مطبوعة

أنواع أخرى من المكتبات:-/10

ویسمى هذه النوع من المكتبات بالمكتبات العامة لسببین: :المكتبات العامة-1

أو ،خدماتها لجمیع فئات المجتمع بال استثناء، بصرف النظر عن السنأنها تقدم:أوال-

أو الثقافي. ،أو المستوى التعلیمي،أو االتجاه السیاسي،أو الدین،الجنس

أنها تهتم بجمیع مجاالت المعرفة، ولیس معنى االهتمام بجمیع المجاالت أنه لیس :ثانیا-

هناك تفاوت في االهتمامات الموضوعیة، وٕانما عادة ما یكون التفاوت ناتجا عن االهتمام 

أن تولي خدمها المكتبة، فمن الطبیعي مثالالنسبي بموضوعات األولویة بالنسبة للبیئة التي ت

التي تقدم خدماتها في بیئة زراعیة اهتماما خاصا لما یتصل بالزراعة من مواد المكتبة العامة

قرائیة، وكذلك الحال بالنسبة للمكتبة التي تقدم خدماتها في بیئة صناعیة أو بیئة ساحلیة، 

التي توجد لمنطقةأو ا،ذلك تبدي المكتبات العامة اهتمامها خاصا بالتاریخ المحلي للمدینةب

فیها.

للمكتبة العامة أربع وظائف أساسیة هي: الوظیفة الثقافیة :وظائف المكتبة العامة-أ

" فهي أوال توفر المواد القرائیة التي :والوظیفة التعلیمیة والوظیفة اإلعالمیة والوظیفة الترفیهیة

تسهم في تنمیة الذوق القرائي والجمالي، كما توفر أیضا الكتب وغیرها من المواد الالزمة 

دمة األغراض التعلیمیة خاصة تعلیم الكبار، هذا باإلضافة إلى توفیر المراجع الالزمة للرد لخ

غادة عبد المنعم موسى، المكتبات ومرافق المعلومات النوعیة، دار المعرفة الجامعیة، القاھرة، 2012، ص17. -1
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على االستفسارات في جمیع الموضوعات التي تحظى باهتمام المجتمع المستفید من 

.1خدماتها، فضال عن توفیر المواد التي یمكن قراءتها ألغراض شغل وقت الفراغ"

للمستفید منها تجعلالمكتبة العامة تحرص على توفیر الموارد، وتقدیم الخدمات التي إن 

التثقیفیة، ، فضال عن التكیف مع ظروف المجتمع، وهذه هي الوظیفةالمتعة والراحة

وللوظیفة التعلمیة للمكتبة العامة جانبان أساسیان، أولهما دور المكتبة في دعم وظیفة المكتبة 

یتمثل في دور المكتبة العامة في تعلیم الكبار. أما ما یتعلق بالوظیفة هماثانیالمدرسیة،

اإلعالمیة فإن المكتبة عادة ما تحرص على توفیر مقومات اإلحاطة باألحداث الجاریة 

والقضایا التي تهتم بمجتمع المستفیدین.

لتي تفید أفراد الوظیفة الترویحیة لهذه المكتبات تتمثل في حرصها على اقتناء المواد اإن 

و أو المجالت العامة أالمجتمع في قضاء وقت الفراغ، سواء كانت هذه المواد من الكتب 

.، او التسجیالت السمعیة والبصریةالمطبوعة بوجه عام

، وٕانما تحرص بعض فقطوال تقتصر مهمة المكتبات العامة على األنشطة القرائیة

الندوات والمحاضرات والعروض مثل األنشطة الثقافیة األخرى، إقامةالمكتبات العامة على 

وغیرها من األنشطة المرتبطة وعرض األفالم الوثائقیة المسرحیة والحفالت الموسیقیة، 

بأهداف هذه الفئة من المكتبات، التي تلبي احتیاجات بعض الفئات كالمعاقین واألمیین. 

یر مواد المعرفة ألفراد المجتمع الذي تخدمه وبصفة عامة فإن المكتبات العامة تسعى لتوف

عیة.تبات المتنقلة والمكتبات الفر مكتبات األطفال، والمكعلى وتشتمل ،كافة

:خصائص المكتبات العامة-ب

تكتسب المكتبة العامة همیتها التربویة"، أن أترى مي شبر في كتابها "المكتبة المدرسیة و 

:1نواع المكتباتأتمیزها عن سائر األربع التي هاصفة العمومیة من خصائص

، ص 78. المكتبة المدرسیة ودورھا التربوي مي شبر، -1



تعريفها، أمهيتها التعليمية، أنواعها وأهدافها:املكتبة املدرسية الفصل األول

83

فهي عامة ألنها تفتح أبوابها لجمیع القراء دون تمییز على اختالف أعمارهم ودرجات -1

حق للجمیع.يهو ،تعلیمهم، وهي من هذه الزاویة رمز حي لدیمقراطیة الفكر

عامة ألنها تضم كما من مواد نقل المعرفة البشریة في جمیع العلوم والمعارف من وهي-2

ا أیضا دوریات نمإ و ،دیانات إلى علوم اجتماعیة إلى علوم حیة، وغیر ذلك، لیس كتبا فقط

.ومواد سمعیة بصریة

وهي عامة ألنها تقدم هذا كله بالمجان ودون أي مقابل ألنها تتبع الدولة حق لكل -3

طن كسائر الخدمات، وهي ال تترك القارئ یسعى إلیها، وحسب بل تسعى إلیه أیضا.موا

عامة ألنها ال تجبر أحدا على ارتیادها، ولیس ثمة إكراه على الدخول إلیها، على وهي-4

النحو الذي نصادفه في المكتبات المدرسیة أو مكتبات الكلیات أو المكتبات الجامعیة، فارتیاد 

المكتبة العامة یخضع لرغبة الشخص في تثقیف نفسه.

ن نحدد أمكتبة العامة نستطیع وللحدیث عن أغراض ال:أغراض المكتبات العامة-ت

األغراض التالیة:

ین من الحصول على المراجع : تسجیع الكبار والصغار، وتمكین المتعلمغرض تعلیمي-1

موضوعات الدراسة مما ال یثیر الحصول علیها من مكتبات الجامعات والمدارس.ثريالتي ت

المعرفة والثقافة العامة.: تقدیم المعلومات العامة لالستزادة من غرض تثقیفي–2

،هو وارتیاد المقاهيأوقات الفراغ بدال من اللفي المطالعة: تشجیع شغل أوقات الفراغ-3

وٕاذا كان دور المكتبة العامة في العصر الحدیث، هو دور غني وثري سوى في وما یشابهها.

الثقافة ورفاهیة خذت المكتبة على عاتقها الدور الریادي في أو في الریف، فقد أالمدینة 

المجتمع.

مي شبر، المكتبة المدرسیة وأھمیتھا التربویة، ص 47. -1
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نها تقوم أوٕان المكتبة العامة المعدة بشكل جید تعمل على نشر المعرفة وتزید الفكر، كما 

وهذا النوع من المكتبات ظهر م على تقدم المجتمع في المستقبل.بترقیته، وتؤثر بشكل عا

ومعابد مصر في الشرق منذ نزمن بعید ،فقد كان منذ الحضارة األولى مكتبات في قصور

موي باألندلس، نشأة كبیرة في هذا ألوبابل، وكان للعرب في العصر العباسي والعصر ا

المجال، فأسس الحلفاء والوالة في المدن الكبیرة مكتبات من هذا النوع مثل بیت الحكمة في 

.1بغداد، ودار العلم في القاهرة، وخزانة سیف الدولة في حلب، ومكتبة المستنصر في قرطبة

ـخرى التي نشأت في أوروبا في العصور الوسطى، لم تكن مهیأة أن هذه المكتبات و أغیر 

فراد االمة، مثل الملوك ألخدمة الشعب، وٕانما كانت خدماتها امتیاز تتمتع به طائفة من 

مراء ورجال الدین، لذلك كان أثر خدمة المكتبات في الثقافة العامة محدودا، ولم یقم هذا واأل

بضرورة المساواة في نادتال بعد تطورات النظم االجتماعیة، وسادت الدیمقراطیة التي األثر إ

ومراتبهم في ،وأجناسهم،فرص التعلیم والثقافة بین جمیع المواطنین على اختالف أعمارهم

الحیاة.

:العامةاتمبنى المكتب-ث

تحدث أحمد نافع المدادحة عن مبنى المكتبة في كتابه "أنواع مكتبات األطفال"، إذ في 

تضم المكتبة العامة المرافق الحیویة األساسیة لعمل المكتبة ونشاطاتها رأیه یجب أن 

وخدماتها، فهناك الحاجة إلى:

وحاجات : یكون اختیارها وتصمیمها بما یتناسب مع حجم المكتبة قاعات للمطالعة-1

المستفیدین واعدادهم فضال عن توفیر مستلزمات الراحة والشروط األخرى.

.مخازن للكتب والمواد األخرى-2

أحمد نافع المدادحة، أنواع مكتبات األطفال، ص55 -1
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وعالقة ذلك ،ن تكون متناسبة مع متطلبات أعمالهمأوینبغي :غرف للموظفین للمكتبة-3

بطبیعة العمل في األقسام األخرى. فبعض هذه الغرف تحتاج لتكون مستقلة أو منعزلة، 

وبعضها االخر یحتاج إلى أن یكون على اتصال مباشر مع المستفیدین، ویتفاوت توزیع 

اعداد موظفي المكتبة في قاعات أو غرف العمل وفقا لطبیعة االعمال اإلداریة والفنیة، 

لحجم المكتبة ونوعیة الخدمات التي تقدمها.وكذلك وفقا 

مثل عرض األفالم الثقافیة والعلمیة :قاعات أخرى إضافیة لخدماتها وبرامجها-4

والمحاضرات والندوات، إضافة إلى قاعات األجهزة والمعدات كأجهزة االستنساخ والتصویر 

البصریة وسواها.والتجلید، وأجهزة المصغرات الفیلمیة، وغرف للمواد السمعیة 

والتأثیث ،والتنظیم،ن تكون بالشكلأویفضل :قاعات خاصة أخرى بخدمات األطفال-5

عمار األطفال. باإلضافة إلى هذه المرافق األساسیة یوجد في أو ،متوافق مع ذوق ورغبات

بعض المكتبات العامة األخرى قاعات للندوات والمحاضرات والمناقشات مستقلة عن قاعات 

دون نسیان االهتمام .1لعة. وكذاك بعض المرافق األخرى كالمحزن ودورة المیاهالمطا

:ك المكتبةفيالتي یجب مراعاتها المهمة بالجوانب االخرى

.اإلضاءة-1

.المراقبة-2

التنسیق.-3

.المناضید-4

المقاعد.-5

صنادیق الفهرسة.-6

أحمد نافع المدادحة، أنواع مكتبات األطفال، ص50. -1
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.1حامالت المجالت-7

صبح استخدام الحاسوب ضروري في أنظرا للتطور التكنولوجي ليوفي عصرنا الحا

حالیا على تواجد عدد كافي من العامة المكتبات في معظم أعمالها، وتحرص المكتبات 

الحواسیب بما یتناسب مع حجم المكتبة، وعدد المستفیدین منها، وذلك لتسهیل عملیة 

إلى جهاز الحاسوب بدال من ئقار أو إلى المعلومة حیث یتوجه ال،الوصول إلى الكتاب

و حتى اسم الموضوع، وتظهر جمیع أو المؤلف أالفهارس الیدویة، ویضع اسم الكتاب 

.الكتاب الذي یبحث عنه القارئالنتائج المطابقة للبحث بأسماء الكتب باإلضافة إلى رقم 

:المكتبات المتخصصة-2

المؤسسات والمنظمات والهیئات والجمعیات المتخصصة في موضوع أو وتتبع

موضوعات ذات عالقة أو مجال معین، وتقدم خدماتها للمتخصصین الذین یعملون في هذه 

المؤسسات.

:المكتبات األكادیمیة-3

والمعاهد األكادیمیة، وطابعها العام التعلیم والبحث وتشمل مكتبات الجامعات والكلیات

العلمي في الدرجة األولى.

:المكتبات الوطنیة أو القومیة-4

وتهدف إلى جمع التراث الفكري الوطني للدول وحفظه وتنظیمه، واإلعالم عنه ونقله 

التي تعتبر أقدم مكتبة (الجزائر العاصمة)*وطنیة بالحامةالمكتبة ال:لألجیال القادمة. مثل

، من أجل القیام بمهمة جمع الكتب والوثائق، وهي المرجع م1835في الجزائر إذ تأسست في 

الرئیسي للمطبوعات في كل التخصصات، وأقدم هیئات التوثیق في الجزائر. وهي المرجع 

أحمد نافع المدادحة، أنواع مكتبات األطفال، ص52. - 2

مقرھا الجزائر العاصمة.جمع الكتب والوثائق في الجزائر، وم، وتعتبر أقدم  مركز ل1835تأسست سنة -*
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الفكري الوطني المطبوع في كل المجاالت والتخصصات لإلنتاجاألساسي والمركزي 

المعرفیة، وهي أقدم الهیئات الثقافیة في الجزائر، مقرها الجزائر العاصمة.

.مكتبات مراكز الشباب-4

.المكتبات النسائیة-5

..مكتبات المساجد-6

.مكتبات األندیة-7

:مراكز مصادر المعلومات-8

فیه األفالم واألفالم الثابتة والشرائح والمصورات والرسوم وهو المكان الذي توضع 

واألسطوانات واألشرطة واألجهزة والبرامج المسجلة إلى جانب المواد المطبوعة. ویرى دیفز 

DavisW. أن مصطلح مركز مصادر المكتبة یدل على مركز لتنظیم مصادر التعلم ":

من المهتمین بهذا الشأن عند العرب أنه ال توجد .  ویرى الكثیر1وتصنیفها واقتنائها وٕادارتها"

كلمة یمكن أن تحل محل كلمة "مكتبة" التي استقر الرأي على إطالق تعبیر "المكتبة الشاملة" 

وغیر مطبوعة بالمكتبة المدرسیة فضال ،للداللة على تنوع مصادر المعلومات من مطبوعة

عن األجهزة الالزمة فیها. 

: المأخوذ في كتاب المكتبة المدرسیة المكتبات في هذا الجدولویمكن أن نحصر أنواع 

الحدیثة، لمحمد عبد العزیز طه.

نقال عن غادة عبد المنعم موسى، المرجع السابق، ص 15. -1
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مكتبات المؤسساتالمكتبات المتخصصةالمكتبات العامة المكتبة القومیة

هي المكتبة -

المركزیة للدولة یحفظ 

بها جمیع الكتب 

والموضوعات التي 

تدرس في الدولة 

اإلیداع بموجب حق

القانوني.

وتعتبر المصدر 

الرئیسي إلمداد 

العلماء والباحثین 

بمصادر المعلومات 

المختلفة.

تقدم خدماتها -

للجماهیر وتسمح 

للمواطنین بدخولها 

واستخدام محتویاتها، 

وتعمل على تشجیع 

التعلم الذاتي والتعلم 

المستمر، وتخصص 

أقساما للطفل وتعلیم 

الكبار والمرأة.

تخدم موضوعا -

معینا وتقدم خدماتها 

لمن یشاء في هذا 

الموضوع. مثل: 

الطبیعة النوویة، 

القانون...ومن أمثلتها 

مكتبة مؤسسة الطاقة 

الذریة، معهد العلوم 

اإلداریة، وهي تعد 

وسیلة بحث بالدرجة 

األولى.

مكتبات ملحقة -

بالمؤسسات لخدمة 

مجموعة من االفراد 

لتحقیق أهداف الهیئة 

و المؤسسة التي أ

یعملون بها مثل: 

مكتبات الوزارات 

والصحف.

المكتبات الخاصةةالمكتبات الجامعیالمكتبات المدرسیة

تشارك مشاركة فعالة في خدمة المنهج -

الدراسي وتدریب الطالب في خدمة المنهج 

الدراسي، وتدریب الطالب على االستخدام 

تقدم خدماتها -

للطالب وأعضاء 

هیئات التدریس 

وتعتبر مكتبات 

عبارة عن -

المكتبات التي 

یشیدها األفراد في 

منازلهم لتلبیة میولهم 
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خدمة الواعي للكتب والمكتبات، وتسهم في 

تالمیذالبیئة المدرسیة، وهي أصال لل

ح ألولیاء التالمیذ موالمدرسین، ویس

والمشاركة في ،إلى االنتفاع بهاجماهیروال

أنشطتها.

وخدمة هوایاتهم مثل: بحث.

مكتبات االدباء أو 

العلماء، واألشخاص 

العادیین الذین یحبون 

1القراءة واالطالع.

وما زالت تثار حتى األن حول أهمیة ،رة أثیرتثیهناك مناقشات كن هنا أتجدر اإلشارة و 

هذه ، إال أنه یمكن القول بأن ، وهل یغني أحدهما عن األخرمن المكتباتووظیفة كل نوع

إلى تالمیذالعمل على تیسیر وصول الفي ، في األهداف العامةتلتقي كانت مهما، المكتبات

ومنحهم الفرص الكافیة للتنمیة الذاتیة وفق احتیاجاتهم وقدراتهم ،مصادر المعرفة المختلفة

الخاصة بكل منها، فإن وظیفة كل نوع تختلف عن األخر، لألهدافأما بالنسبة ،ومیولهم

تلمیذالباعتباروهي، طفال تشترك في فلسفة عامة واحدةفإن مكتبات األ،ل حالوعلى ك

فردا له الحق في أن یقرأ وأن یستخدم كل أنواع المواد حسب اهتماماته و ،كائنا بشریا

واحتیاطاته ومیوله.

:بةمكتفي الاألنترنت أهمیة-/21

مزایا وفوائد لألنترنتالعدید من الخبراء ومختصي علم المكتبات والمعلومات أن یؤكد 

ثم لمطالعةوا،متعددة تؤثر في عملیة الثقافة للطفل، وتمنح لألطفال فرص كثیرة للبحث

اإلبداع واالبتكار.

عوض عبد العزیز طھ، المكتبة المدرسیة الحدیثة، العلم واالیمان للنشر زالتوزیع، القاھرة، 2005، ص 119. -1
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بإعداد البرامج والمشاریعتالمیذلرعایة ابوفي العدید من الدول تقوم المؤسسات التي تقوم 

خاصة في المدارس، مع كیفیة استخدام تكنولوجیا المعلومات تالمیذالتي تهدف إلى تعلیم ال

في الحصول على ما یحتاجونه من معلومات في مجاالت متنوعة، وأغراض متعددة مثل 

ثقافیة وبناء خلفیة،في دعم التحصیل المدرسي، أو في التثقیف الذاتياألنترنتاستخدام

ن نختصر مزایا وفوائد االنترنت في النقاط التالیة:أویمكن ،متعددة االتجاهات

المعلومات الحصول على وغیرهم من المستفیدین من األنترنتلتالمیذیمكن ل-1

.اتوالموضوع

للدول.شبكة األنترنت اختراق للحدود الجغرافیةیمكن-2

مختلفة بتكلفة اتصال هاتفي محلي.توفر الشبكة اتصال مباشر لحواسیب -3

.التالمیذبكة أداة فعالة ومؤثرة في تثقیف یمكن أن تكون الش-4

بل بإمكان الجمیع ،صر استعمال الشبكة على شریحة معینة من الجمهورتال یق-5

.منهاواالستفادةاستعمالها 
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:فصلالختام هذا و 

ن االهتمام بها أمر مهم، األساس في كل مدرسة، ألالشك أن المكتبات المدرسیة تعد الحجر

وتؤكد األبحاث والدراسات والتقاریر التربویة في األنظمة التعلیمیة مساهمة مكتبة المدرسة في 

التغلب على الكثیر من المشاكل التعلیمیة والتربویة، وذلك بفضل دورها التكاملي مع البرامج 

وعادات التعلیم عن طریق تزوید التلمیذ بمهارات وخبرات هداف أوالمناهج الدراسیة، وتعمیق 

.اإلیجابيترسیخ السلوكو ،تعمل على تطویر لغته وترسیخ عادات تعلیمیة وتربویة

تركز على أهمیة المكتبة المدرسیة، وما تؤدیه من كذلك إن االتجاهات التعلیمیة الحدیثة 

یعتمد علیها وسیلة من أهم الوسائل التي هادور فعال في تحقیق أهداف التعلیم، نظرا لكون

النظام التعلیمي في التغلب على الصعوبات التعلیمیة، باإلضافة إلى هذا فالمكتبة المدرسیة 

،تمكن التلمیذ من اكتساب عادات هامة قد یكون وزنها كبیرا في المستقبل البعید والقریب

ومنها عادة القراءة والمطالعة والكتابة.

بات ضروریا أن تعد المكتبات وسیلة من وسائل التثقیف، ومن أسهل هذه نقول أنهو

الوسائل وجودا، لذا فعلینا أن نولي المكتبة اهتماما كبیرا، ألن المكتبات المدرسیة ستظل أهم 

، نظرا لدورها الفعال في تنمیة ذخیرتهم اللغویة والمعرفیة، من تالمیذأنواع المكتبات لدى ال

والمجالت واإلعالنات التي قد یجدها التلمیذ في المكتبة المدرسیة. خالل تصفح الكتب 

وبالتالي فالمكتبة تحقق األهداف األساسیة للتعلیم في كافة النواحي" تلقي المعارف واستیعاب 

لكن السؤال المطروح: كیف تساهم .1مختلف العلوم وتتیح له التكیف والتجاوب مع محیطهم

؟ وهذا ما ستناوله تلمیذللاللغویة السیما القراءة والمطالعة والكتابة المكتبة في تلقین المهارات 

في الفصل الثاني.

مدیریة التعلیم األساسي، اللجنة الوطنیة للمنھاج/ منھاج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، 2004، ص 2 -1
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-الفصل الثاني-

:القراءة والكتابة أنموذجا–أهمیة المكتبة المدرسیة في تلقین المهارات اللغویة 

وأهمیته.تلمیذللللغويالمحیط ا-/1

.القراءة في المدرسة االبتدائیةأهمیة -/2

القراءة في المدرسة االبتدائیة.ئص خصا-/3

.التالمیذمهارة القراءة لدى تنمیة المدرسة في دور -/4

المكتبة مساندة ومساعدة للمدرسة.-/5

أهمیة القراءة في المكتبة.-/6

(القراءة تلمیذدور المكتبة المدرسیة في تلقین المهارات اللغویة لدى ال-/7

.)أنموذجاوالكتابة

وأهمیتها:القراءةمهارة -1

.والفرق بینها وبین مهارة المطالعةالمطالعةمهارة -أ

وأهمیتها.تعریفها مهارة الكتابة -/2

لقین المهارات ي مكتبات األطفال التي تساعد في تالخدمات واألنشطة ف-/8

.أنموذجا)القراءة الكتابة(:تلمیذاللغویة لل
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على القراءة تلمیذفي تعوید الأهمیة الكتاب الموجود في المكتبة -/9

والمطالعة.
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، والعوامل التي تساعده في لتلمیذأن نشیر إلى الواقع اللغوي المحیط باالبدفي البدایة

كتساب المهارات اللغویة األساسیة. وبما أن اإلنسان ابن بیئته فإنه یتأثر بصفة مباشرة أو ا

غیر مباشرة بما یدور حوله من مظاهر ثقافیة وعادات لغویة وتقالید اجتماعیة، ومن بین 

الظواهر التي یمتاز بها المجتمع اللغة، فهي تشكل اإلطار األمثل للتعبیر عن شخصیته 

طاق واسع.                            وهویته على ن

فیه عوامل اجتماعیة كثیرة منهاوٕاذا كنا نعتقد أن اكتساب اللغة عند الطفل تتدخل

هذه العوامل فإن القراءة والكتابة، تلمیذلیة یتعلم فیها الآاألسرة والشارع، وأن المدرسة و البیت،

. في هذا الفصل ینتسب إلیهالذي المجتمع غة لتلمیذالمذكورة هي األسباب المباشرة لتعلم ال

وتطویر مهارات اللغة األساسیة مهارة القراءة تلقینسأحاول التركیز على دور المكتبة في

من تلمیذالالتي یمكن أن یتعلمها كنموذج للمهارات اللغویة األساسیة، والمطالعة والكتابة 

وكیف ،ساعدة في ذلك كالمدرسة والكتابوعلى العوامل الم،خاللها اللغة التي یقرأ ویكتب بها

تساهم المكتبة المدرسیة في ذلك.

:وأهمیتهتلمیذللاللغويالمحیط -/1

:األسرة-أ

عن أهمیة المدرسة في تلقین المهارات اللغویة عن طریق المكتبة المدرسیة، الحدیثقبل 

ن أالشك سرة والروضة. والتي تتمثل في األ،یجب الحدیث أوال عن مرحلة ما قبل المدرسة

، حیث یتفاعل معها في حیاته، وهي ه، وأول محطة تستقبلتلمیذاألول للاألسرة هي المهد 

،في النمو اللغويتلمیذته وتكوینها. إن األسرة بیئة تساعد الالعامل األساسي في نمو شخصی

یر األسرة لمكتبة منزلیة ترمي إلى فولذلك فإن تو ،ومتطلبات النمو النفسي واالجتماعي

ن واحد، فهي تساعد في تنمیة المیول القرائیة آهداف تربویة وترفیهیة وتثقیفیة وتعلیمیة في أ
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سرة التي تقع القراءة الواسعة والمتنوعة، وكأن مكتبة األلدى الطفل حیث " تیسر له عملیة 

.1في قلب هذا الحصن االجتماعي، دعوة مفتوحة للقراءة واالطالع"

، المدرسیةمتأثرة بخبراته في الحیاة المنزلیة والحیاة تلمیذوتظهر المیول القرائیة عند ال

وتنمو هذه المیول وتتغیر تبعا لنمو الطفل، وقد وجد أن من أهم ما یحدد میول الطفل القرائیة 

بالكتاب ألول مرة وهو تلمیذ" العمر بالدرجة األولى ثم الجنس (ذكر أم أنثى)، وتبدأ عالقة ال

لتي تأخذه في حضنها وتسرد له تأتى إال بواسطة األم ا. وهذا طبعا لن ی2في سن عامین

، ألن األمبفضلالكتاب الطفل ب، لذا یرتبط مشوقة مقرونة بالصور الجمیلة والجذابةقصة

وما ،یستطیع أن یلعب بجمیع لعبه وحده، إال القصة وسرد الحكایةتلمیذمن المعروف أن ال

یصاحبها من لذة وتشویق، ال یتحققان إال من خالل مساعدة األم بالحب والدفء الذي 

یحبب إلیه الكتاب فیما بعد.

ن المبكرة ألمنذ سنواته تلمیذتحبیب القراءة للو ،الدور األساسي  لغرسإذا تؤدي  األم 

ومنذ نعومة األظافر ،اتالقراءة ال تولد مع الطفل كغریزة، بل هي عادة تكتسب كباقي العاد

ومساعدته على قراءة العناوین ثم یأتي دور ه، وتدریبلید الوالدین ولو بقراءة الجریدةبتق

.خاصة في المدرسةعتمد على التعلم األساسي السلیمأن القراءة مهارة تسة، إذالمدر 

وكذلك تلمیذالدوافع واهتمامات مهارة القراءة التي تثیرتلمیذم تساهم في تعلیم الذا األإ

، ویستفید فهم األفكار المتصلة بهو الكتابیستوعب مضمونمن خاللها یستطیع أن ته، اقدر 

وتنمیة تهجل تطویر شخصیأ، وكیفیة استخدامها من التالي من المعلومات الواردة فیهب

على شاشة التلفاز الذي هي التي تمنحه التفاعل مع األحداث أكثر مما یراها القراءة فتفكیره، 

یقتل رغبة في تعلیم نفسه حین یقدم له الحلول جاهزة فیسلبه إمكانیة االبداع والتفكیر، مما 

.3یجعل الطفل متلقیا فقط

حسن شحاتة، قراءات األطفال، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، ط2، 1996، ص283. -1

ص 163. المرجع نفسھ، - 2

ینظر: مي شبر، المكتبة المدرسیة ودورھا التربوي، ص 210. -3
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الكتبهذه ومن المتوقع أن تكون ، ألبنائهاالكتب المناسبة األموهذا كله من خالل اختیار 

ومستوى تحصیلهم، فال یجب منع األطفال ألعمارهم مناسبة لهم و سهلة"لهم: المتاحة 

نهم لم یتعلموا القراءة أحقیقة 1.الصغار الذین لم یذهبوا إلى المدرسة بعد من استخدام المكتبة 

بعد، ولكن یمكن إكسابهم الخبرات والمهارات في التعامل مع المواد المطبوعة، التي یمكن أن 

وتنمي لدیهم االستعداد لتعلم القراءة.تكون عامال هاما من عوامل التهیئة اللغویة لهم،

تأتي من خالل الخبرة ،القرائیةتلمیذمعرفة میول الفالكثیر من الدراسات التربویة تؤكد أن

أو العیش بینهم، كذلك یمكن معرفتها عن ،تالمیذالطویلة مع الطفل سواء في العمل مع ال

ودراسة علم نفس الطفل، ولكن تبقى الخبرة ة،ث العلمیو والبحمطریق مالحظة قراءاته

الطویلة بالعمل مع األطفال لها مركز الصدارة.

:الروضة-ب

بالروضة یكسبه مفردات لغویة جدیدة لتهیئته لمرحلة القراءة والكتابة، تلمیذإن التحاق ال

ویحقق له التواصل المستمر مع الكتاب من أجل غرس المیول القرائیة لدیه. باإلضافة إلى 

،توفیر وتقدیم مصادر أخرى للقراءة والمطالعة كالمصادر السمعیة البصریة واالعالم االلي

لجدیدة بسرعة فهم واستیعاب الطفل لما یسمعه أثناء سرد القصة، وتهتم األسالیب التربویة ا

المناسب له. أو مشاهدة الصور والرسومات التي یتضمنها الكتاب 

تساعد في تعلم القراءة، وأن ضةالرون الخبرات التي تعطى في أكما تشیر الدراسات إلى 

الذین قضوا فترة طویلة في الروضة یمارسون الخبرات المختلفة فیها، ونالوا درجات التالمیذ

. وقد 2أعلى في اختبارات االستعداد للقراءة من األطفال الذین لم یقضوا فیها هذه المرحلة

تؤدي المعلمة في ریاض األطفال دورا كبیرا في تعلیم القراءة لألطفال، ویظهر ذلك من خالل 

على إعداد الطفل لتعلم ات األطفال اللغویة، والتعلیم في الروضة قائم أساساكتشاف قدرا

محمد السید حالوة، كتب ومكتبات األطفال.، ص 69. -1

محمد حسن عبد الشافي، الطفل والقراءة، الدار المصریة اللبنانیةـ القاھرة، ط2، 1994، ص44. -2
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تمكن الطفل من التي األنشطة بن تقومأالقراءة والمواد األخرى قبل المدرسة، كما تستطیع 

وما یحتاج إلیه لتعلمها.                                        والمطالعة والكتابة ،االستعداد للقراءة 

:المدرسة االبتدائیة-ت

بعد األسرة، وهو الوسط الداعم له في تنشئته تلمیذهي المحطة الثانیة التي تصادف ال

تنشئة لغویة سلیمة، وقد أملته الضرورة االجتماعیة واللغویة لما تقدمه من دعم، من خالل 

تكتشف المواهب وتنمو المعرفة، وفیها و ات في شتى العلوم تزوید الطفل بالخبرات والمهار 

یسعى لتخطیها، وفي المدرسة یتعلم وتظهر كفاءاته وصعوباته التي ،شخصیة الطفل الفكریة

اللغة الفصحى واللغات األجنبیة، ویتعرف على ثقافات أمم أخرى، وكذلك تنمي تلمیذال

والعبارات والتراكیب المختلفة.الطفل من المفرداتحصیلة

في العصر كما تمكن المدرسة من تعلیم اللغة الثانیة للطفل، وهي مهمة جدا، خاصة 

العلم والتطور السریع على الفرد أن یتقن أكثر من لغتین لیدرك ما یحیط به الحالي عصر 

ومثقف وصالح في تعلیم كل فرد وخلق إنسان واعفي العالم. وهذه هي وظیفة المدرسة

للمجتمع، وٕانسان یعرف ثقافته وخبرات األجیال السابقة من خالل نقل التراث الثقافي من 

.1األجیال السابقة ومقوماته

:تعریف المدرسة االبتدائیة-ث

الجزائریة تعرف المدرسة االبتدائیة في النصوص الرسمیة  بأنها:                                                   

وحدة تنظیمیة توفر بیئة مستمرة من السنة األولى إلى السنة التاسعة، وتتمثل وحدة -1

.2المدرسة األساسیة في مبادئ تنظیمها ووحدة مضمون تعلیمها ومناهجها

في المدرسة االبتدائیة، ص8. ینظر: محمد صالح جمال وأخرون، كیف نعلم أطفالنا -1

الفصل الثالث، الباب الثاني. الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، امر رقم 35-76 -2
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من أحسم المدرسة االبتدائیة مرحلة أساسیة وٕالزامیة طیلة تسع سنوات أي خالل فترة تعد-2

.1الفترات في حیاة المرء، مرحلة حاسمة لنمو الفرد جسمیا وعقلیا

، وفیما یخص یث یكون التعلیم مجانیا وٕاجباریاتعد المدرسة وحدة تعلیمیة وتربویة، حإذا

المدرسة االبتدائیة المضامین والمناهج فإنها موحدة لجمیع مدارس التراب الوطني. وقد كانت

في الماضي تعتمد اعتمادا كبیرا على الكتب المدرسیة المقررة، وكان التعلیم یتم عن طریق 

من على شيءالتدریس، والتلمیذ في هذا ال یتحصل من هو غایة و ،التكرار والحفظ

ن أننظریة ألنها تقلقه وتتعبه دو المعلومات إال القلیل "وكثیرا ما ینفر من هذه المواد ال

.2توصله إلى لذة الفهم والتحصیل"

ن یأملون اإلسراع بالعملیة التعلیمیة وتطویرها من خالل بناء قاعدة أما الیوم فإن التربویی

تكتشف ومدرسة عصریةواكتساب المعرفة ومختلف المهارات اللغویة، فیها، متینة للتعلم 

التي تربویة وتعلیمیة وتثقیفیة أنشطة و المواهب وتستغل القدرات الفكریة واللغویة عند التالمیذ، 

للتعامل مع الحیاة والناس والعالم.تالمیذمام الأفاق تقام فیها تفتح اآل

أكبر قدر من المعلومات فقط، تلمیذالالمدرسة مكانا یعلم فیه ال یحب أن نعتبركما أنه

ومن هنا قال ،فیه أكبر قدر ممكن من أنماط النشاط المتعددةیمارسولكنها المكان الذین 

، بدون تلمیذأحد المربین:" یجب أن نفكر في المدرسة على أنها مركز النشاط الفعال لكل 

الذي تركز علیه النظر إلى الحقائق التي تعطى أو المعلومات التي تختزن. ثم إن النشاط

، لیتعاملوا مع الحیاة والناس والمجتمع والعالم. تالمیذالمدرسة االبتدائیة یفتح األفاق أمام ال

فهي تسعى إلى تنمیة طرائق في النشاط تولد القدرة على االبتكار، ومن مهماتها أن تجعل 

إلى الطفل یقف موقف الكاشف للحقائق، یشعر بحریته، ویشعر بفرحته إذا ما وصل 

.3الحقیقة

وزارة التعلیم االبتدائي والثانوي وإصالج التربیة، المعھد التربوي الوطني، الجزائر، أفریل 1974، ص20. -1

الوضع اللغوي في الجزائر وتداخل اللغات عند الشباب الجزائري، مجلة تعلیمیة اللغات قضایا وتساالت، جامعة الجزائر، ع3،2004، ص76. -2

دار الوراق والنیرین، بیروت والریاض ودمشق، ط1، 2003، ص 171. نزار ونجار، ثقافة األطفال –تحدیات وأفاق- -3



-القراءة والكتابة أمنوذجا-ت اللغوية هارااملية املكتبة املدرسية يف تلقني أمه الفصل الثاين

100

:القراءة في المدرسة االبتدائیةأهمیة -/2

إن القراءة من مجاالت النشاط اللغوي المتمیز في حیاة الفرد والمجتمع، باعتبارها أداة من 

أدوات اكتساب المعرفة والثقافة، واالتصال بنتاج العقل البشري، "وهي من وسائل الرقي 

والنمو االجتماعي والعلمي، فالقراءة على حد تعبیر أحد العلماء ال تزال أنبل الفنون والوسیلة

–سهامات وأرفع المثل وأنقى المشاعر التي عرفها الجنس البشري التي تنقل إلینا أسمى اإل

.1لك الكلمة المكتوبة والقدرة على تفسیرهات-یا لها من هبة إلهیة حقا

اعتبر العلماء أن القدرة على القراءة بسهولة من أهم المهارات التي یجب أن یتسلح لقد 

بها اإلنسان في حیاته الخاصة وفي وقتنا الحاضر، ألن هذه القدرة من سمات األمم القائدة، 

، والسؤال الذي یطرح Voltaireكما یقول فولتیر "األمم القائدة هي األمم القارئة"ذلك أن 

الطفلوما أهمیتها في حیاة ،القراءةهوم مفاألن: ما  ؟.                                                                                       

یعتمد علیها في جمیع المواد التي القراءة من أهم المواد الدراسیة في المدرسة، إن

هناك ارتباطا كبیرا بین القدرة على القراءة والتقدم یة، وقد أثبتت البحوث العلمیة أنالدراس

هو تعلیم المدرسةهم ما یشغل بال المعلمین في المرحلة األولى من فإن أالدراسي، ولذلك 

القراءة، وٕاكسابه القدرات والمهارات التي تمكنه من القراءة الجیدة والتي یفضلها یكتسب كافة 

بحت من اهم متطلبات ت التعلم الذاتي التي أصأنواع المعارف، فضال عن اكتساب مهارا

والمهارات األخرى األساسیة كالكتابة على سبیل المثال.حیاته.

یقرأ في كل تلمیذلكبیر من حیاة المدرسة، فااالقراءة في المرحلة االبتدائیة تشكل جزءف

"عملیة اجتماعیة :اده الدراسیة، وعلیه فالقراءة كما یرى فخر الدین عامروقت وفي كل مو 

غیر مرتبطة بزمن محدد أو مكان معین، وكل الحصص المبرمجة في المنهاج تعتمد هي 

، ذ تعلم المواد الدراسیة المختلفةوالقدرات المختلفة التي تتیح للتلمی،األخرى على القراءة

محمد عبد الرزاق ویح وأخرون، ثقافة الطفل، ط1، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان األردن، 2004، ص336. -1
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وسبیله الذي ال یغني فیه سبیل غیره مهما تقدمت ،ووسیلته في دراستهتلمیذالقراءة حیاة ال

.1الوسائل السمعیة والبصریة المساعدة"

:خصائص القراءة في المدرسة االبتدائیة-/3

تفق مع خصائص النمو عند الطفل، فالقراءة نشاط یستمد تتمیز القراءة بخصائص نفسیة ت

مادته من كل مجاالت المعرفة، ولذلك فمن أهم الفروق بین المدرسة االبتدائیة التقلیدیة 

في المدرسة الحدیثة یقرأ لیتعلم، والفرق بین العملیتین تلمیذوالمدرسة االبتدائیة الحدیثة " أن ال

، خبرة التالمیذعنصرا فعاال في توسیع في كل ذلك . ألن القراءة 2كبیر الداللة عمیق األثر"

، معرفة ما یتصل باألشیاء،لهم، واكتشاف ما یحدث حو فیهم حب الفضول للمعرفةوتغرس

،وتعلیم القراءة یقوم على أساس تقسیمها إلى مراحل تمتد حتى ما قبل االلتحاق بالمدرسة

مراحل ،ي تحقیق الفروق الفردیة بین المتعلمینل التعلیمیة. وتراعحوتستغرق جمیع المرا

تعلیم القراءة هي:

االستعداد للقراءة.                                                                                 -1

البدء في تعلیم القراءة.                                                                 -2

توسیع الخبرات وزیادة القدرات والكفایات في القراءة.                                              -3

.3تهذیب العادات والمیول واألذواق-4

به، والطریقة المثلى لتعزیز طالقراءة هي الوسیلة الرئیسیة الكتشاف التلمیذ ما یحیكذلك

للدور التعلیمي للمدرسة، والقراءة عملیة مكملةقدراته اإلبداعیة الذاتیة، وتطویر ملكاته و 

یكتسب عادة القراءة التي تساعده في تدعیم قدراته ف، لتلمیذحیویة بالغة األهمیة لتنمیة لغة ا

، التي تكسب له حب اللغة التي هي لیست فقط وسیلة تخاطب بل هي باستمراراإلبداعیة

فخر الدین عامر، طرق تدریس اللغة الخاصة (باللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة)، عالم الكتب، ط2، القاھرة، 1998، ص111. -1

فھمي مصطفى، الطفل والقراءة، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، ط2، 1998، ص111. -2

حسن شحاتة، قراءات األطفال، ص 113. -3
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في اكتساب مهارات القراءة والكتابة، هو أساس تلمیذأسلوب تفكیر. والشك أن تأخر ال

والسبب في ذلك المواد الدراسیة األخرى،یؤثر سلبا في فهم صعوبات التعلم لدى التلمیذ، وما 

أو كتابة نصوص المواد األخرى، ولیس عدم قدرته ،قدرة على قراءةلدیه لیس تلمیذأن ال

على فهم واستیعاب تلك المواد.                                                                                

إن هناك عالقة وثیقة بین القراءة في الطفولة والتحصیل العلمي الحقا، إذ أن نمو 

لقراءة منذ الصغر، ولألولیاء بعد مرتبط باالهتمام بافیما والكتابة،لقراءةكامهارات اللغویةال

المجال: "یؤكد علماء النفس اللغوي أن حب األطفال للكتب یتأثر فیه أكثر هذا في دور هام

د ما للتنشئة االجتماعیة من أثر بالغ على حمن حاستي السمع والبصر. كما ال یخفي على أ

، وما یترتب على ذلك من نتائج التربیة قبل المدرسة مثل مدارس الحضانة طفلمستقبل ال

النفسیة ما تزال تبرهن من خالل بحوثها أهمیة المراحل ات. إن الدراس1وریاض األطفال"

قد یؤثر بصفة كبیرة تالمیذاألسرة، وكل ما یؤثر على الخاللاألولى في حیاة الطفل سواء 

نشـأةفي المدرسة، فقد الحظ الباحثون أن هناك عالقة بین الهوتعلمهلو میوهامة على 

مالدراسي مومساره،للتالمیذةاالجتماعی ن إخفاقات أو نجاح.                                                                                              

:تلمیذلدى المهارة القراءة دور المدرسة في تنمیة -/4

المدرسة، هوتربیته، ویبدأ هذا الدور منذ دخوللتلمیذاتثقیفإن للمدرسة دورا كبیرا في 

وهذا ال یعني انتهاء دور المنزل واألسرة، فالمنزل والمدرسة یكمل كل منها األخر في سبیل 

، إذ أن المهمة التي تلقى اد دور المدرسة أهمیة في المجتمعیزد، لكيلتلمیذشخصیة اتكوین 

نشأها المجتمع امؤسسة اجتماعیة بالتالي المدرسة ف،كبیرة وحاسمةعلى عاتق المدرسة تكون 

وهي تكوین مجتمع متعلم وقارئ، لمحاربة الجهل واألمیة األساسیة، غایاتهمن غایةتحققل

طور، فالمدرسة بالتالي تزداد أهمیة یوما بعد یوم ألنها لت، ألن التعلیم من عوامل اوالتخلف

تؤدي هذا الدور. 

حفیظة تازروتي، اكتساب اللغة العربیة عند الطفل الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2003، ص 15. -1
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المدرسة تعد بیئة صالحة وأساسیة للمیل للقراءة، وتأكید هذا المیل وتنمیته ضف إلى ذلك ف

لدى األطفال "والمدرسة علیها أن تجعل القراءة عملیة ممتعة ومحببة للطفل، وذلك من خالل 

من معلومات ومعارف منظمة وخبرات شاملة ومتنوعة وأنشطة هادفة تلمیذما تقدمه لل

وتنمیة میوله القرائیة، وبمرور الوقت تصبح تلمیذ،  وهذا كله یساعد في تثقیف ال1ومختلفة"

.همراحل عمر كل القراءة عادة تصاحب الطفل في 

وكیف یكتبون،على تعلیم األطفال كیف یقرؤونمقتصرةلیست كذلكمهمة المدرسةإن 

بهم إلى ذ" أن تضع أمام عقولهم، وتحت أعینهم ما یج، وهي:، وٕانما أهمیتها أهم من ذلكفقط

. ومن 2القراءة الحرة، فال قیمة لكتب األطفال الكثیرة ما لم تصل إلى أیدي األطفال وعقولهم"

ا یقرأون، حیث ، وفي اختیاره لمتالمیذأثرا في توجیه قراءات العلمینالمؤكد أن للمدرسة والم

بالمائة من التالمیذ اعتبروا الخبرات المدرسیة من أهم العوامل التي 60أثبتت األبحاث أن 

قراءاتهم لأللوان من الكتب والمطبوعات.             معرفتهم و أثرت في 

توفر فیها عدد من العوامل المدرسیة یولكي تقوم المدرسة بالمهام السابقة، فإنه یجب أن 

والعمل على ،تالمیذینبغي مراعاتها وتوجیهها لتساعد في تنمیة المیول القرائیة لدى الالتي

تثقیفهم والسمو بهم لیصبحوا مواطنین صالحین مثل: المقررات المدرسیة، المكتبات 

، وخاصة المكتبة المدرسیة.األساسیةالمدرسیة، المعلم وغیرها من العوامل 

:للمدرسةالمكتبة مساندة وداعمة -/5

،ال یختلف اثنان على أن المكتبة المدرسیة هي المرفق األساسي والمهم في كل مدرسة

وتعرف" بأنها مؤسسة ثقافیة إلى الثانوي، وللمراحل الدراسیة كافة ابتداء من ریاض األطفال 

، مما یسهم في صقل شخصیته وتعزیز وعیه رفیهیة تتیح للتلمیذ سعة االطالعتعلیمیة ت

ایمان الیقاعي، المتقن في أدب األطفال والشباب، دار الراتب الجامعیة، لبنان، دت، ص375. -1

المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا. 2
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وتوسیع مداركه العلمیة والفنیة وباقي فروع المعرفة إذا وفرت له مكتبة مدرسیة التي تحظى 

.1بالمكان المناسب والكتب وباختالف أصنافها"

مختلف الفنون معرفة ، و ومجتمعهتلمیذاعد في معرفة بیئة الفالمكتبة المدرسیة تس

ما حوله بأثراتفتح ذهن ونمو تفكیره متواآلداب العالمیة واللغات األجنبیة، مما یساعده على 

والوسائل السمعیة والبصریة بما ،تضم األجهزةیمكن أنالمكتبة. إنمن خبرات وتجارب

في ذلك الحواسیب " كما یمكن أن تضم جهاز تصویر الستنساخ صفحة أو اكثر من 

موسوعة أو قاموس أو دلیل أو مرجع ال یخرج من المكتبة. وجهاز سینما أو تلفزیون وفیدیو 

المدرسي لعرض بعض األفالم العالمیة والثقافیة: كل تلك األجهزة متممة ومساندة للمنهاج

المقرر، وقد تسد بعض الثغرات فیه، فإذا ما توفر كل ذلك في قاعة تكفي الستیعاب صف 

كامل وٕان یدیرها مشرف علیها متخصص بعلم المكتبات ومتفرغ للعمل المكتبي راعیا فیه 

.2وقادرا علیه، إلى جانب استخدام األجهزة والوسائل

یذ أن یكونوا ذوي خبرة ، فالبد من مناقشة ونقد أنه إذا أرید للتالملبدیهيلقد أصبح من ا

، لذلك یجب أن نوجه اهتمام خاص بالعنایة لتعلیم القراءةمن خالل المكتبةما یقرأون

بخاصة في االبتدائیةوالسیما في المرحلة ،وتشجیعها في مراحل التعلیموالمطالعة والكتابة،

حب الكتاب لدى التلمیذ، وعلى أمین المكتبة و ،األساس في غرس عادة القراءة"كونهاالمكتبة

أن یعمل على أن تتعدد الكتب وتتنوع، وأن یعترف على رغبات التالمیذ في القراءة لیحققها، 

وما فیها من ،. هذا كله لغرض االستفادة من المكتبة3ویشجعهم على التردد على المكتبة"

وأن تصبح المدرسة ،المدرسة والبیتكتب ووسائل تعلیمیة أخرى، والبد من إقامة عالقة بین 

وحده وٕانما لألسرة كلها.،ومكتبتها وسیلة من وسائل تنمیة الخبرة لیس للتلمیذ

مي شبر، المكتبة المدرسیة ودورھا التربوي، ص 163. -1

المرجع نفسھ، ص 201. -2

المرجع انفسھ، ص 83. -3
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، ومما ال شك فیه 1وبعبارة أخرى  یجب أن تكون المدرسة مركز تثقیف ألفرد البیئة كلها

تنشیط في المدرسةقع على عاتق تالمسؤولیةف،على التلمیذ إیجابیا أن في هذا انعكاسا 

لیجدوا فیها المناخ المالئم للقراءة ،إلیها دائما وباستمرارقبلونالمكتبة لصالح التالمیذ لكي ی

والمطالعة والراحة والمتعة والفائدة ، وٕان لم یجدوا فیها ذلك بقوا في الساحة یلعبون ویلهون. 

والمجالت وأنواع المعرفة الكتب قراءةیقضي التلمیذ وقتا ممتعا ونافعا، من خالل ففیها

المتعددة.

فالتلمیذ الذي یعتاد على القراءة والمطالعة منذ الصغر یصبح مثابرا ومستمرا في القراءة 

" فالتعلیم على حب القراءة والنظام واالستمراریة في القراءة یخلق :والمطالعة خارج المدرسة

لذلك التالمیذ الذین یحبون .2ناء عنها"وتصبح القراءة في الكبر عادة ال یمكن االستغ،التعود

وقد یتفوقون على زمالئهم في الدراسة.،رهاالقراءة والمطالعة یشاركون في تطو 

لة أي حالتالمیذ بالمكتبة في هذه المر عالقة بین الشك أن بواسطة القراءة یتم توثیق و 

ویفهم ما یقرأه. لقد اهتمت مرحلة المدرسة االبتدائیة، وبها یتعلم الطفل كیف یقرأ وكیف یتعلم 

وقت ممكن بوصفها وسیلة ،طرق التعلیم قدیما وحدیثا بتعلیم مهارة القراءة بأكثر جدیة وأسرع

لفك رموز اللغة، وفهم مضمون الكتابة واكتساب المعلومات والخبرات، والقراءة من المواد 

ى مختلف الثقافات األساسیة لتعلم المهارات الضروریة التي تمكن الفرد من االطالع عل

والمعارف والعلوم. 

تنمیة الحصیلة اللغویة من خالل ما یتعلمه في المكتبة المدرسیة فيالقراءة كذلك كما تفید 

من مفردات وجمل وعبارات، وخاصة عند تعلمه اللغات األجنبیة بواسطة النطق واكتساب 

حول تعریف القراءة التساع حصیلة لغویة واسعة وتنمیة رصیده اللغوي. ومهما اختلف الناس 

" أهم مجال من مجاالت النشاط اللغوي في حیاة :مفهومها فهي قضیة تستحق الدراسة إذ هي

مي شبر، المكتبة المدرسیة وأھمیتھا التربویة، ص 83. -1

المرجع نفسھ، ص 84. -2
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، ویمكن أن نقول بأنها أهم وسیلة في الرقي 1الفرد والجماعة، واالتصال بنتاج العقل البشري"

االجتماعي.التطور و ،والنمو العلمي

ه من المدرسة من مهارات وعادات تعلمالتلمیذ ما یطوریمكن أن إذا بفضل المكتبة

الذي ،حصول على الزاد اللغوي والمعرفيحسنة كالمطالعة والقراءة وحتى الكتابة، وبالتالي ال

فیمكن أن نقول أن المكتبة مكملة لعمل المدرسة التربوي والتعلیمي یؤهله ألن یكون متفوقا. 

مام بها وتفعیلها.تم االهتمكتبة متى توفرت في المدرسة 

:القراءة في المكتبةأهمیة -/6

مهارة القراءة مهمة في مرحلة الطفولة ألن هذه المرحلة هامة جدا في حیاة اإلنسان، ففي إن

، فالذي تهلقراءة دورا فعاال في بناء شخصیوتؤدي مهارة ا،لتلمیذهذه المرحلة تبنى شخصیة ا

یقرأ في صغره ینعكس على سلوكه وعواطفه وأفكاره، لذا یتم تنشئة الطفل ثقافیا واجتماعیا، 

المراحل الالحقة التي قد تكون سلبیاتوفق مبادئ سلیمة فباإلمكان تقلیل تلمیذالنشأفإذا 

ه "وبتثقیف الطفل عن طریق القراءة یساعده على أن یعیش حیات:متعبة للوالدین واألبناء

وهي دافع رئیسي ،لهبطریقة أكثر فعالیة، وتؤدي مهارة القراءة دورا هاما في التنمیة المعرفیة 

.2للتنمیة العاطفیة واالجتماعیة"

، والقراءةالكتب التي یقرأهاأمر ضروري لفهم في المكتبة القراءة تلمیذإن تعلم ال

، وهي ضروریة باعتبارها الوسیلة الوسائل الهامة في اكتساب المعلوماتإحدى والمطالعة 

لمكتبة في اقباله على أن اكما .إذ هي الوسیلة األولى في التعبیراللسان بعدالثانیة للتعبیر 

ویتكون میل ة كبرى، ففي المكتبة تتكون العادات الحسنة في التعلم،مراحله األولى ذات أهمی

وما بعدها لذا ینصح ،یاة المدرسیةإلیها، وهي سر تحصیله وتثقیفه، ونجاحه في الحالتلمیذ

المعلمون بمراعاة تعلیم القراءة للتالمیذ.

ص 102. ، جمیل طارق عبد المجید، إعداد الطفل العربي للقراءة والكتابة، دار صفاء للنشر والتوزیع، ط1،عمان األردن -1

مي شبر، المكتبة المدرسیة ودورھا التربوي، ص 148. -2
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وتقدم له ثروة ،هدراكإتوسعالتي قد یطورها الطفل في المكتبة والمطالعة إن مهارة القراءة 

مصدر غیر محدد للترفیه وصدیق في الوحدة ومتنفس في الضیق. و ال یمكن ألحد انتزاعها، 

ومنهم:،سباب التي تدفع األطفال للقراءةالباحثین الغربیین األوقد تناول بعض 

منها "تدریب قدراتهم للقراءة، تالمیذباب التي تدفع الأشار إلى األس:)Leng)1981النج -

لتحسین واجباتهم الدراسیة، إشباع حب فضولهم عن العالم الخارجي، فهم المعروف وٕازالة 

على المشاكل التي تواجهه في الحیاة تلمیذالقراءة یتمرن الوعن طریق ، القلق من المجهول

.1"الحقیقیة 

یقرؤون أحیانا "لتمضیة الوقت، أو للقضاء على الملل، تالمیذأن ال: یرىBrownبراون -

ولمعرفة أثر عما یدور حولهم، ولتحسین لغتهم، والكتشاف المجهول، وٕانجاز الواجبات 

.2المنزلیة"

وهي حسب رأیه  تالمیذ،إلى دوافع القراءة عند ال: أشار)Matheson)1976ماتوسون -

.3"حب االستطالع، واالستكشاف والنجاح بتفوق"

توجیه للتالمیذ للقراءة یعد من األعمال الهامة التي تقوم بها المكتبات المدرسیة نذا فإإ

بأنواعها، حیث یعتبر طریقا إلى تحقیق أهداف المكتبة التي تعمل على الوصول إلیها. وربما 

یكون هذا األسلوب أكثر أهمیة في المراحل األولى من حیاة الطفل المدرسیة، وذلك ألنه 

راء ممتازین مما یكسبهم مهارات استخدام المكتبة التي تساعدهم على حسن یجعل التالمیذ ق

وكیفیة البحث فیها واالستفادة منها، باإلضافة إلى خلق حب ،قصد القراءةالكتباختیار 

عمیق وتقدیر كبیر للكتب، وأهمیتها في عصر تتطور فیه المعرفة والمعلومات بسرعة ال 

.حصرهایمكن 

نقال عن: جمیل طارق عبد المجید، ‘إعداد الطفل العربي للقراءة والكتابة، ص 249. -1

المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا. -2

المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا. -3
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:أهمیة القراءة في المكتبة تلتقي مع األهداف العامة للمكتبات المدرسیةن أومن هنا نجد 

والناشئة في جمیع المراحل، ودراسة میولهم القرائیة أو تنمیتها وتوجیهها تالمیذ"إرشاد ال

القائم عادة أو . ویجب على المعلم 1والتعرف على مشكالتهم القرائیة والعمل على حلها"

أن یكون على إدراك تام باألمور التالیة:بأمور المكتبة المدرسیة 

التي تصبو إلیها المكتبة المدرسیة.غایاتال-1

ذ.الخصائص النفسیة للتالمی-2

أو األطفال القرائیة، ما یناسب هذه االهتمامات من كتب أو مواد اهتمامات التالمیذ -3

مختلفة تناسب مختلف األعمار.

،د علیها في المكتبة المدرسیةعو والتوالمطالعة،ة القراءةتهدف عملیة تلقین مهار ذلك قد كو 

إلى عدة أهداف لعل من أهمها:

تنمیة اهتمام واسع وتذوق للقراءة.-1

تنمیة مهارة اختیار الكتب وغیرها.-2

االستخدام والتقییم النقدي لمواد القراءة.-3

.2تنمیة الهوایات الفاعلة للقراءة للحصول على المعلومات والقراءة للمتعة والترفیه-4

الكتب :الكتب بأنواعهامصادر الموجودة في المكتبة مثل مختلف المعرفة وبالتالي فإن

الجرائد، المجالت، كذلك.المصورة، القصص الخیالیة، القصص الواقعیة، المراجع وغیرها

مواد متنوعة شكال (ة اإللكترونیة الموجهة لألطفالاألشرطة، األسطوانات، واألجهز 

مفتاح محمد دیب، دراسة حدیثة في علم المكتبات والمعلومات، ص83.. -1

2--المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.  
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هم یار، وهذه العملیات تساعدتعطي الفرصة للتالمیذ للتصفح، والمقارنة واالخت)،ومضمونا

القراءة السلیمة.كیفیة یمهم وتعل،على توسیع دائرة االهتمامات

ة والكتابة،ءاقر یمكن أن تعمل على تشجیع التالمیذ على مهارة التبة ضف إلى ذلك فالمك

وتنمیة مواهبهم وهوایاتهم الخاصة بهم، عن طریق إعداد أو وضع برامج متعددة للقیام 

أن ندرك أن المكتبة ینبغي:"ون له أثر واضح في حیاة التالمیذبالتوجیه المثمر الذي یك

، ومن أجل ذلك تلمیذلدى النمیتهاتو تكریس عادة القراءةدورا فعاال في ا، وأن لهمكان مهم

على القراءة، تلمیذوالكتب التي تناسب تلك المیول بهدف تحفیز ال،یجب توفیر القصص

وینبغي على ، ة في القصص والكتب المناسبة لهومن ثم االستفادة منها بالقیم اإلیجابیة الوارد

طفال من خالل الكتب والصور التي تجیب عن تلك المكتبة اإلجابة عن أسئلة األعلى القائم 

وقراءتها ،ةوزیادة الرغبة لدیه في اقتناء القصإدراكه،األسئلة والتي تعمل على توسیع

والتي تعمل على توسیع مداركه وزیادة الرغبة لدیه في ،والصور التي تجیب عن تلك األسئلة

.1والكتب التي تناسب میوله القرائیة"،اقتناء القصص

،یهمن وسائل تنمیة مهارة القراءة لدتلمیذشفهیا للوقراءتها ةحكایة القصأن ومن المؤكد

وبخاصة في مرحلة ریاض األطفال، وأیضا الحدیث عن القصص والكتب والمجالت 

لكي یشاركوا في هذه لتالمیذواألحداث التي تتم نشرها في الصحف الیومیة، وٕاتاحة الفرصة ل

.أن تكون هذه األنشطة الفردیة تلقائیةجبإذ یاألحادیث 

من خالل القراءة والمطالعة والكتابة،للتلمیذإن أهمیة المكتبة تهیئة المناخ المالئم 

بالتالي یمكن أن تحقق وظائفها من بینها تنمیة الحصیلة واألنشطة التي یمكن أن تقدمها، و 

نعكس أثرها على مستوى التحصیل المهارات یهارات كثیرة لدیه، تلك ، واكساب ملدیهاللغویة 

على استخدام لتالمیذالدراسي، ومن الوظائف التي تم استخدامها مؤخرا في المكتبة تعلیم ا

1-فھیم مصطفى، مكتبات األطفال أسالیب االستخدام والتطویر، دار الفكر العربي، ط3، القاھرة، 2010، ص11.
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من خالل األلعاب األطفال الحاسوب اعها، ویبدأ سوب بغرض اختزان المعلومات واسترجالحا

اإللكترونیة. 

تبدأ من مرحلة ریاض األطفال ثم المدرسة االبتدائیة، للقراءةلتلمیذالشك أن تنمیة میول ا

وتقع مسؤولیة تنمیة تلك المیول على أخصائي المكتبة في المدرسة االبتدائیة حیث یتم تهیئة 

تلمیذمن أجل القراءة الواعیة، وخلق المنافسة بینهم بحیث یشعر كلتالمیذالمناخ المناسب لل

التي ترتبط باهتماماته ومیوله، وتتحقق الرؤیة المستقبلیة أن هناك دافعا إلى القراءات المثمرة

هم وظائف مكتبة الطفل في تنمیة الحصیلة اللغویة، وبالتالي اكتساب مهارات القراءة لدى أل

التالمیذ، تلك المهارات ینعكس أثرها على مستوى التحصیل الدراسي. ومن الوظائف التي تم 

على استخدام الحاسوب بغرض اختزان تالمیذالیمتعلاستخدامها مؤخرا في مكتبة الطفل

للحاسوب من خالل األلعاب اإللكترونیة.تالمیذالمعلومات واسترجاعها، ویبدأ ال

وتعلیم األطفال كیفیة البحث عن المعلومات المرتبطة بالمقررات الدراسیة أو بقراءاتهم 

ة وغیر المطبوعة، المتوافرة على استخدام مصادر التعلم، المطبوعتعلیمهمالحرة، یتطلب

بالمكتبة، ویتضمن هذا االستخدام:" تزویدهم بالمهارات التي تمكنهم فیما بعد من إعداد 

البحث والتلخیص، والبحث في المراجع والحصول على معلومات تتعلق بموضوع من 

عتماد الموضوعات المرتبطة بالمناهج الدراسیة او المتعلقة بالتثقیف الذاتي التي یمكن اال

. ومن هذه الوظائف المهمة في مكتبة 1علیها للحصول على مزید من الخبرات والمعلومات"

الطفل، ممارسة أنواع متعددة من القراءة منها:

القراءة الحرة. -1

القراءة الوظیفیة المرتبطة بالمناهج والمقررات الدراسیة.-2

القراءة من أجل إعداد البحث.-3

. فھیم مصطفى، مكتبات األطفال أسالیب االستخدام والتطویر، ص35 -1
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أجل إعداد مقال.القراءة من-4

.1القراءة للمتعة الذهنیة واستغالل أوقات الفراغ"-5

في هذه المرحلة من العمر، لتلمیذمن مهارات القراءة الضروریة لذلكویمكن اعتبار 

التي تهدف إلى التعرف على أراء الكبار في قضیة ما، وكذلك التعرف على بعض المؤلفین 

، واستخدام القراءة لحل المشكالت ومیادین أخرىلتاریخ والشخصیات في العلم واألدب وا

في المكتبة تأثیرا تلمیذ، وتؤثر المهارات التي یكتسبها المیة المیول واالهتمامات الشخصیةوتن

الجید لبرنامج استخدام المكتبة نظیممباشرا على قدراته التعلیمیة في المستقبل، لذلك فالت

، وخلق لدیه عالقة وطیدةعلى القراءةتلمیذالى تعلیمومصادر التعلم بها، سوف یعمل عل

ة الالحقة.مدرسیوكذلك المراحل ال،بالمكتبة وأنشطتها في هذه المرحلة التعلیمیة

سواء في اقتنائها أو ،المكتبة المدرسیة رافد من روافد المعلوماتضف إلى ذلك فإن 

.بالتعلیموعالقاتهم المتعددة ،معلمینهمیتها للتالمیذ والأتنظیمها على مختلف مستویاتها، و 

، وقد لوحظ أن "التالمیذ أصحاب المهارات التلمیذ والمكتبة عالقة إیجابیةوالعالقة بین

. وقد لوحظ أیضا أن المكتبة تعتبر لتنمیة 2المكتبیة هم التالمیذ أصحاب الدرجات العالیة"

القراءة والكتابة، أما طرق عالج هذا مهارات التالمیذ األقل مستوى، وكذا تطویر قدراتهم في 

التأخر فیتم عبر نهضة مكتبیة شاملة حسب ما ذهب إلیه أحمد عبداهللا العلي وزین عبد 

المكتبات بین التطورات التربویة والتكنولوجیا الحدیثة"، من حیث أنها "الهادي في كتاب

تتضمن الجوانب التالیة:

رسي.جوانب ذات عالقة تطبیقیة بالمنهج المد-

جوانب ذات عالقة بالتلمیذ.-

فھیم مصطفى، مكتبات األطفال أسالیب االستخدام والتطویر، ص36. -1

أحمد عبدهللا العلي وزین عبدالھادي، المكتبات بین التطورات التربویة والتكنولوجیا الحدیثة، ص22. -2
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جوانب ذات عالقة بأمین المكتبة.-

جوانب ذات عالقة بالمدرسین.-

جوانب ذات عالقة بالمكتبة المدرسیة.-

جوانب ذات عالقة بإدارات المكتبات.-

جوانب ذات عالقة بوزارات التربیة.-

جوانب ذات عالقة بالمجتمع.-

عالقة بمشكلة المعلومات.جوانب ذات-

جوانب ذات عالقة بالعملیة اإلعالمیة.-

.1جوانب ذات عالقة بالتطبیق المنهجي-

القراءة :تلمیذدور المكتبة المدرسیة في تلقین المهارات اللغویة لدى ال-/7

والكتابة أنموذجا:

دور المكتبات المدرسیة في تلقین المهارات اللغویة لدى قبل التطرق إلى الحدیث عن

المهارة:مفهوم على أوال یجب أن نتعرف لتلمیذا

ي كتاب "مهارات اللغة العربیة" لعبد اهللا علي جاء تعریف المهارة ف:تعریف المهارة-أ

درجة لى تنفیذ أمر ما بدرجة إتقان مقبولة، وتتحددعقدرة الهي :"على النحو اآلتي مصطفى

، تبدأ بمهارات بسیطة تبنى *للمستوى التعلیمي للمتعلم، والمهارة أمر تراكمياتقان تبعاإل

علیها مهارات أخرى، وهي تحتاج إلى أمرین:

الحدیثة، صینظر: أحمد عبدهللا اللي وزین عبدالھادي، المكتبات بین التطورات التربویة والتكنولوجیا -
1
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: الكتساب مهارة ما یجب أن یعرف المتعلم األسس النظریة التي یقاس معرفة نظریة-

علیها النجاح في األداء.

ذا لم یتدرب المتعلم علیها، ویجب أن یمتد إب المهارة ستكت: ال یمكن أنتدریب عملي-

.1للمرحلة التعلیمیة"المهارة بالمستوى المطلوبحتى تكتسب 

وتجدر اإلشارة إلى أن المهارة أمر فردي ال تكتسب إال بالتدریب العملي لكل متعلم، ویختلف 

بالتدریب الجماعي أو تدریب المتعلمون في سرعة اكتسابهم للمهارة، ولذلك ال یجوز االكتفاء 

بعض األفراد من بین مجموعة من المتعلمین.

هي أربعة:األساسیةاللغویة والمهارات

.ماعمهارة االست-1

مهارة التحدث.-2

.للمطالعة)وتنطوي فیها مهارة(*مهارة القراءة-3

مهارة الكتابة.-4

مهارة القراءة ولقد ركزنا على، هارات األساسیة إلى مهارات فرعیةوتتفرع هذه الم

،  أو المركبة)، ألنها موضوع بحثنات المتطورةا(المهارات الكتابیة أو المهار والمطالعة والكتابة

.تالمیذللاللغویةهذه المهاراتلمكتبة المدرسیة في تلقیناالدور الذي تؤدیهقصد تبیان 

تتطلب فهم اللغة المكتوبة والتفاعل معها، القراءة عملیة لغویة :مهارة القراءةتعریف -ب

، للقراءة عالقة ممیزة باللغة ألننا صیل واستقبال األفكار والمعلوماتتمكن القراءة من تو 

عبد هللا علي مصطفى، مھارات اللغة العربیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان األردن، ط1، 2002، ص43. -1

التراكمیة: ھي االستفادة من التجارب السابقة، وعلى أساسھا نطلق تحارب جدیدة، مثل التراكمیة في العلم (تراكم المعارف).-*
المراجع نجد المطالعة فیھا بمفھوم القراءة، لكن في الحقیقة ھناك فرقا.* إن العدید من
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ة التي نستعملها، فمن ، ونغیر في مفاهیمنا وقدراتنا على التفكیر عن طریق اللغهانكتسب

القراءة تحرر اللغة والتفكیر.بل اكثر من ذلك، والتحصیل،خالل القراءة یكون التثقیف

سهولة ویسر، وما بالتالمیذ ما یقرأون یفهمن أنشاط فكري غرضه األساسي إن القراءة

وتعویدهم على النطق الجید للكلمات وحسن االلقاء، وتنمیة التحصیل المعرفي،یتبع ذلك من 

ولیاء من یهتم قبل المدرسة، فكثیر من األتبدأملكة اللغة والتعبیر بها. إن مادة القراءة قد 

و ریاض األطفال، أبتعلیم أوالدهم القراءة والكتابة قبل التحاقهم بالمدرسة، سواء في المنزل 

القرآنل في كل حیاتهم، ولعل خیر دلیل على ما نقول أن وهي ضروریة في كل أعمارهم ب

نسان من علق، اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإل﴿:الكریم بدأ بكلمة اقرأ. قال تعالى 

.1﴾علم اإلنسان ما لم يعلمالذي علم بالقلم،وربك األكرم،

مل معاني ومفاهیم، وتقوم على تحهي عملیة التعرف على الرموز المكتوبة التي والقراءة

معرفة الرموز والحروف من كلمات التي تدخل في تكوین الجمل، وفهم ما تنطوي علیه من 

على المصادر والمراجع لالطالعمعاني ومضامین لها عالقة بحیاتنا. فهي وسیلة التلمیذ  

التكوین البهدفالمختلفة،  علمي والثقافي لدیه الذي یؤهله في حیاته المستقبلیة.                                                 

، فهي وسیلة رئیسیة یكتشف عبرها البیئة لتلمیذوقد احتلت القراءة الصدارة في حیاة ا

وكیف دات الصحیحة في التعلم كیف یقرأحیویة لتعویده على العاطریقةالمحیطة به و 

البد أن یستعین بها، فهي األسلوب ،تنمیة رصیده اللغوي والمعرفيتلمیذ، وٕاذا أراد الیكتب

األمثل لتعزیز قدراته اإلبداعیة الذاتیة وتطویر ملكاته. وهي بهذا المعنى ضروریة في حیاة 

ألن اللغة لیست وسیلة تخاطب فقط بل أسلوب تفكیر ،حب اللغةسبت، فبفضلها یكتلمیذال

لك.                                                                               كذ

سورة العلق، األیة1،2،3،4،5. -1
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والشك أن القراءة تنمي رصید التلمیذ من اللغة من خالل االلفاظ والعبارات الجدیدة التي 

من یتعلمها، كما تساعده في تعلم لغة أخرى غیر لغته األصلیة، كما یكتسب طرائق عدیدة 

واالبتعاد عن الطریقة ،عملیة فهم وادراك الكلماتللتلمیذقراءة  الصحیحة التي تسهل الخالل 

Danielleالعشوائیة، كما یرى دانیال بالي  bailley إن اكتساب التلمیذ لطرائق عدیدة":

بفضل القراءة تعتبر عادات حسنة تساعده في تسهیل عملیات الفهم واالدراك واالبتعاد عن 

.1یة كتفكیك الجمل كلمة بكلمة والتي ال تؤدي إلى الفشل بمحرد فهم النص"القراءة العشوائ

، وٕاعادة تركیبها قصد فهم المعنى، الكتابةرموز القراءة تمكن التلمیذ من تحلیل ن أكما

القراءة لهم. والقراءة فوق كل هذا كما تعني علمیا ذلك االتصال الشفوي باألخرین من خالل 

عامل أساسي في اكتساب الخبرات وتعلم اللغات واتقانها، كما تحتاج القراءة إلى عملیات 

لیتكمن من القراءة، وهذه الشروط لطفلذهنیة وحركیة وشروط معینة یجب أن تتوفر لدى ا

هي:    

النضج العضوي ألعضاء النطق والرؤیة.                  -1

البیئة االجتماعیة التي تساعد على ترسیخ مهارة القراءة.                                         -2

النمو العقلي الذي یساعد على تحلیل الرموز وٕاعادة تركیبها.                                     -3

.2تي تعین القارئ على الفهم"الثروة اللغویة ال-4

یریدون دائما أن لتالمیذوتجعل لها قیمة عالیة، فا،تالمیذخبرات التطوربالقراءة تإن 

ع دائرة خبراتهم وتعمق فهمهم للحیاة، وكما وسإذ تیجربوا ویختبروا كل ما یحیط بهم. 

تساعدهم في تعلیم اللغات وتنمیة ذخیرتهم اللغویة فیها، والقراءة عملیة انفعالیة دافعیة تشمل 

1 - Danielle Baley, les mots de la didactique des langues, le cas de l’anglais lexique, editions orphys, paris1998,
p139.

محمد جھاد جمل وسمیر روحي الفیصل، مھارة االتصال في اللغة العربیة، دار الكتاب للطباعة والنشر، ط1، االمارات العربیة المتحدة،   -2

.102، ص 2004
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تفسیر الرموز والرسوم التي یتلقاها القارئ عن طریق عینیه، وفهم المعاني والربط بین الخبرة 

.1واللغة والحكم وحل المشكالتالسابقة وهذه المعاني، واالستنتاج والنقد

یهتم بما تلمیذإلى جعل الباإلضافة إلى ما سبق ترمي القراءة مهارةضف إلى ذلك فإن 

هو مكتوب، ویكون واعیا أن المنطوق یتحول إلى مكتوب، والعكس صحیح، من خالل 

الممارسة الیومیة، وبالتزامن مع هذا یمیز سمعیا بین األصوات والكلمات المسموعة، ویتدرب 

على أشكال بعض على نطقها سلمیا حسب مخارجها، ثم ینتقل في مرحلة أعلى إلى التعرف

.2ت والتمییز بینها سمعیا وبصریا بینهاالحروف واألصوا

ن قد أل، أثناء القراءة ما یقرأه ویفهم معناه ویفسرهطفل العملیة یناقش فیها عبارة عن فهي

التلمیذ للنص عن القراءة مناقشة من خاللنكمیبدو المعنى بالنسبة له غیر واضحا، فی

من القراءة لغة المجتمع ه غرضالمتعلقة بالموضوع، و ته مثل معرفطریق عوامل متعددة. 

.3الذي یعود إلیه القارئ، وثقافة وتوقعات القارئ من القراءة من منطلق الخبرات السابقة

:مفهوم القراءة-ت

القراءة عملیة تفاعل بین القارئ والنص، فالقارئ یهدف من القراءة بشكل عام إلى فهم إن

ن التفاعل یعني أأمور مهمة جدا، أولها الموجز یدل علىالكاتب، هذا التعریف ما یقصده

و المزایا التي تمكنه من إتمام أان كل من المشتركین في هذه العملیة له من الخصائص 

فإنه یحتاج العملیة والخروج بنتائج إیجابیة. وحتى یكون القارئ قادرا على القیام بهذا العمل، 

:المعارفإلى أنواع من 

معرفة صرفیة ونحویة وتركیبیة.-1

ینظر: حسن شحاتة، تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، ط3، 1993، ص 150. -1

، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2011، ص 80. أفاق وتحدیات- الطاھر بوشینة، التربیة التحضیریة في الجزائر – -2

، دار المیرة للنشر والتوزیع  طرائق تدریسھا واستراتیحیتھا- راتب قاسم عاشور ومحمد فخري حدادي، المھارات القرائیة والكتابیة – -3

.61، ص1، ط2001والطباعة، عمان األردن، 
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مة صاحبة اللغة.معرفة بثقافة األ-2

معرفة الجماعة وثقافة الجماعة.-3

معرفة بأنواع األسالیب اإلنسانیة من قصة وروایة وشعر وكتابة عامة.-4

.1معرفة بالموضوع المقروء-5

إن القراءة لیست مهارة ألیة بسیطة، إنها عملیة ذهنیة تستند إلى عملیات فضف إلى ذلك

كل أنماط التفكیر والتقویم والحكم والتحلیل وحل على عقلیة. إنها نشاط ینبغي أن یحتوي 

فهم دالالتها فقط.أو كتوبة،بتعرف الرموز المینتهيالنظر بالعینالمشكالت. ولیس مجرد 

عملیة فكریة عقلیة یتفاعل القارئ ":هير حسب الدراسات التربویةفي الوقت الحاضفالقراءة 

واالنتفاع بها في ،فیفهم ما یقرأ وینقده ویستخدمه في حل ما یواجهه من مشكالت،معها

وهذا یعني أن مفهوم القراءة یشمل أمورا عدیدة هي:،المواقف الحیویة

التعرف على الحروف والكلمات.-

والعبارات.التعرف على الجمل -

سالمة النطق.-

فهم المادة المقروءة بشكل جید.-

التفاعل مع المادة المقروءة سواء إیجابا أو سلبا.-

نقد المقروء وٕاعطاء الرأي فیه.-

یمكن استخدام القراءة في حل المشكالت.-

تمرین العقل على أن یعمل.-

ینظر: صالح نصیرات، طرق تدریس العربیة، ص119. -1
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.1االستمتاع بالمادة المقروءة-

، لغویة رئیسیة بعد مهارة االستماع والتحدث وقبل الكتابة حسب التسلسلالقراءة مهارة ف

ولوجیة عقلیة یقوم فیها القارئ یز ، وتعرف القراءة بأنها عملیة فأي من المهارات اللغویة األربع

بالتعرف على الرموز المكتوبة ونطقها وفهم معانیها وتذوقها، والربط بین المعنى الموجود في 

والمتأمل في هذا المفهوم یجد أن ،ة، و ما لدیه من خبرات ودالالت ومعانالرموز المكتوب

مهارة القراءة تتضمن ثالث عملیات:

: وتشمل الرموز المكتوبة واالستجابة بها بصریا ونقلها إلى ولوجیة میكانیكیةیز عقلیة ف-ا

العقل.

بتفسیر الرموز التي تلقاها : وتتمثل في العملیات العقلیة التي تقوم عملیة عقلیة فكریة-ب

العقل من العملیة السابقة بحیث تصبح رموزا مفهومة لها دالالت وتعبر عن معنى ما في 

عقل القارئ.

: وتتمثل فیما یقوم بها القارئ من ربط المعنى الموجود في الرمز عملیة نفسیة خبریة-ج

موز وخبرته الشخصیة مما ر لوبین خبراته وما لدیه من دالالت ومعان. أي الربط بین معاني ا

یف إلى القارئ خبرة جدیدة، والقراءة بهذا ضریا، ویبیضفي على المادة المقروءة بعدا خ

المعنى نشاط فكري یستلزم مجموعة من المهارات لدى القارئ تتفاعل في مجموعها لتساهم 

.2في تكوین شخصیة القارئ

وفي تعلیم ،علیمیة في عملیة التعلمولقد لخص محمد وطاس في كتابه "أهمیة الوسائل الت

القراءة في النقاط التالیة:مهارة"اللغة العربیة خاصة

تساعد على حسن األداء.-1

،دمشق 2000، ص 35. ایمان البقاعي، مكتبات األطفال، دار عالء الدین للنشر والتوزیع والطباعة، ط1 -1

ینظر: إیمان البقاعي، المرجع السابق، ص 368. -2



-القراءة والكتابة أمنوذجا-ت اللغوية هارااملية املكتبة املدرسية يف تلقني أمه الفصل الثاين

119

تساعد على تمثیل المعاني النص المقروء.-2

اكتساب كثیر من المهارات مثل القراءة بسرعة، والقدرة على تحصیل المعاني.-3

المیل إلى المطالعة الحرة والولوع بها.تغرس في نفسیة المتعلم-4

وتراكیب لغویة.ة الحصیلة اللغویة من مفردات وجملتفید في تنمی-5

تساعد على اكتساب صاحبها القدرة على الفهم لما یقرأ ویطالع.-6

.1دبیة والجرائد والمجالت والصحفواألعلمیة التدریب المتعلم على قراءة أنواع الكتب -7

القراءة واحدة من أهم المهارات اللغویة األربع، ولها جانبان الجانب القول أنویمكن 

لي وهو التعرف على أشكال الحروف وأصواتها والقدرة على تشكیل الكلمات وجمل منها، اآل

وجانب إدراكي ذهني یؤدي إلى فهم المادة المقروءة، وال یمكن الفصل بینها بحال من 

" إذ تفتقد القراءة داللتها وأهمیتها إذا اعترى أي جانب دراكي:اإللي و األحوال أي الجانب اآل

بح ببغاویة إذا لم یكن القارئ قادرا على فهم واستیعاب ما صمنها الوهن والضعف. فالقراءة ت

أن تكون هناك قراءة إذا لم یكن قادرا على ترجمة ما تفتح علیه عیناه إلى یقرأ، وال یمكن

لي لتكون مات والجمل، وهنا یلتقي الجانبان اإلدراكي واآلأصوت مسموعة للحروف والكل

. فهذا ینطبق طبعا على القراءة الصامتة والقراءة الجهریة، فإذا كانت 2هناك قراءة بالمعنى"

فإن القراءة الصامتة تحتاج إلى ،معاواإلدراكيالقراءة الجهریة تحتاج إلى الجانب الصوتي 

ترجمة المادة المقروءة إلى دالالت ومعان.

إن القراءة في مفهومها الحدیث عبارة عن نشاط فكري وعقلي، ة:تطور مفهوم القراء-ث

تدخل فیه الكثیر من العوامل سواء كانت من ناحیة القارئ نفسه أم من ناحیة البیئة أم المادة 

تطور مفهوم القراءة من المعنى البسیط السهل الذي یتمثل في تمكین المتعلم المقروءة. ولقد

محمد وطاس، أھمیة الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلم وفي تعلیم اللغة العربیة خاصة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1988، ص216. -1

جمیل طارق عبد المجید، إعداد الطفل العربي للقراءة والكتابة، ص 81. -2
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وذلك كان اتجاه المعلم في تعلیم تالمیذه. فإذا ،تعرف الكلمات والنطق بهامن القدرة على 

أن یعلم تالمیذه، وتصور تلك الرموز فقط، مثل أن یقرأ المعلم للتالمیذ نصا هدفهكان

ویدربهم على قراءته دون فهمهم معنى النص فهذا طبعا لیس بمعنى القراءة الحدیث. 

حد انتزاعها، والقراءة مصدر غیر وتقدم له ثروة ال یمكن ألتلمیذوتوسع القراءة مدارك ال

الوحدة ومتنفس في الضیق. وحسب محمد صالح مجاور الذي محدد للترفیه وصدیق في 

یك دیرى في كتابه "تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة" أن الفضل یعود إلى العالم ثورن

بأبحاث مشهورة التي أجراها على أخطاء التالمیذ الكبار في قراءة *یكدإذ یقول: "  قام ثورن

ل في تعدیل مفهوم معنى القراءة، فهي لیست عملیة عقلیة الفقرات، فكان له في الحقیقة الفض

لیة یكتفي فیها بنطق الحروف والكلمات لكنها عملیة معقدة غایة التعقید، ویدخل فیها من آ

ملیات العقلیة ما یدخل في غیرها من العملیات األخرى كالعلوم الریاضیة والهندسیة الع

.1وغیرها، ومن ثم فال بد فیها من عنصر الفهم"

أصبح إذ ، ولقد تطور مفهوم القراءة كثیرا خاصة في المنتصف الثاني من القرن الماضي

، ألن لمعاني التي تعبر بها تلك الرموزمفهوم القراءة التعرف على الرموز ونطقها مع فهم ا

الفصل بین الرمز ومعناه ال یعطي للمتعلم داللة تحفزه في عملیة التعلم.

تنقسم القراءة إلى نوعین أساسیین، وهما::أنواع القراءة-ج

وٕادراكتتجسد في العملیة التي یتم بها تفسیر الرموز الكتابیة :القراءة الصامتة-1

مدلولها ومعانیها في ذهن القارئ، دون صعوبات أو تحریك للشفاه. وهي تقوم على 

عنصرین:

مجرد النظر إلى الرمز المقروء.-1

محمد صالح الدین مجاور، تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة، دار الفكر العربي، 2000، ص 289. -1

العشرین. نأثرت أبحاثھ على موضوع التعلم والتعلیم منذ مطلع القرثورندیك: عالم نفس أمریكي -*
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.الجانب اإلدراكي: فهم ما هو مكتوبأو النشاط الذهني -2

تعني العملیة التي تتم فیها ترجمة الرموز الكتابیة وغیرها إلى ألفاظ :القراءة الجهریة-2

منطوقة وأصوات مسموعة متباینة الداللة، وتعتمد على ثالث عناصر:

المقروء.شيءللرؤیة العین -

.المكتوبمعنى ذلك الشيء ٕادراك فهم، و نشاط الذهن في -

التلفظ بالصوت المعبر عنه یدل علیه ذلك الرمز.-

یقوم القارئ في هذا النوع من القراءة بجهد مزدوج یراعي قواعد التلفظ، مثل إخراج الحروف 

من مخارجها الصحیحة، وسالمة بنیة الكلمات، وضبط أواخرها، وتمثل المعنى بنغمات 

القراءة الجهریة ألن القارئ یتوقف في أثنائها الصوت، وهذه كلها تحتاج إلى وقت أكثر من 

.1للتنفس

: وهي التي یستقبل فیها اإلنسان قراءة ثالثة وهي قراءة االستماعوهناك من یضیف 

المعاني واألفكار الكامنة وراء ما یسمعه من األلفاظ والعبارات التي ینطق بها القارئ قراءة 

لمترجم لبعض الرموز واإلشارات ترجمة جهریة، أو المتحدث في موضوع معین، أو ا

مسموعة، وهذه القراءة تحتاج إلى:

حسن اإلنصات.-

مراعاة أداب االستماع وعدم المقاطعة أو التشویش.-

مالحظة بنبرات الصوت المنبعث.-

.101محمد جھاد جمیل وسمر روحي الفیصل، مھارات االتصال في اللغة العربیة، ص -1
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.1طریقة األداء اللفظي لما یقرأ-

الي تساعد التلمیذ ن وجود الصور في كتب القراءة من العوامل أوهناك كذلك من یرى

جل تقریب المكتوب من أ، وعادة ما تعتمد كتب القراءة على الصور من مهارة القراءةعلى

هي القادرة على مخاطبة الخیال مباشرة :"قصد الفهم واالستیعاب، فالصورةو ،عقل التلمیذ

كن . إذ یم2دون الحاجة على وساطة الكلمات، ألن داللتها فوریة ولها دور في اإلقناع"

للقراءة أن تؤدي دورا بیداغوجیا مهما في عملیة القراءة.

تعتبر القراءة هي النافذة إلى الفكر اإلنساني الموصلة إلى كل :القراءةمهارة أهمیة -ح

ول المكان والزمان وهو جالس على حن یأأنواع المعرفة المختلفة، وبامتالكها یستطیع الفرد 

زمانه من العلم هلأكرسیه، ویتعرف على أخبار األوائل وتجاربهم، ویتعرف على ما جاء به 

أولى فقراته الحضاریة التي راع اإلنسان للقراءة والكتابة هوولذلك اعتبر اختوالمعرفة،

ن.                                                یعیشها اآل

ى للتنزیل، ن اهللا سبحانه وتعالى حث علیها منذ الوهلة األولأومما یؤكد أهمیة القراءة 

كد سبحانه وتعالى وأ،3﴾باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علقأاقر مخاطبا نبیه الكریم: ﴿

بالقلم، علم اإلنسان ما لم علم الذي وربك األكرم أاقر ﴿على أداة القراءة والكتابة، وهو القلم قائال :

.5﴾والقلم وما يسطرونن ﴿:قسم اهللا سبحانه وتعالى بالقلم في قوله أو ،4﴾يعلم

ن نقف على كل قدیم وجدید، ولذا یعتبر تفعیل أهي األداة التي فیها نستطیع إذا فالقراءة 

وٕاذا عدنا إلى المدرسة ،و تخلفهاأالقراءة هو المعیار الذي یحكم به على مدى تقدم األمم 

فإن التلمیذ یتعلم حقائق المواد الدراسیة المختلفة بلجوئه إلى قراءة هذه المواد من كتبها 

ن أي ضعف في القراءة یؤدي في النتیجة إلى ضعفه التحصیلي في المواد كافة، أالمقررة، و 

المرجع نفسھ، ص 102. -1

2 - Durand Marion et Bertrand Gérard, l’image dans le livre pour enfant, l’école des loisirs, paris, 1975, p86.
.2، 1سورة العلق، األیة: -3

.4، سورة العلق، االیة:3 -4

سورة القلم ،األیة  1. -5
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ن على المدرسین جمیعا أن یعتنوا عنایة عالیة بإتقان تالمیذهم لمهارات القراءة أوهذا یعني "

صعوبات في الفهم واالستیعاب.التالمیذ من ي، وبدون ذلك فإنه سیعان1مع الفهم"

:تلمیذللالقراءة في النمو اللغوي دور-خ

:یل األخرى على عاملین أساسین همایعتمد النمو اللغوي للتلمیذ شأنه شأن أنواع التحص

تالمیذ". ولكن یختلف ال2قوة النضج الداخلیة والخیرات التي تزوده بها البیئة التي یعیش فیها"

في نموهم اللغوي، حتى ولو مروا بنفس الخبرات والفترات في المدرسة، واكتساب اللغة عملیة 

ةویستعملها عبر حاس،تلمیذتتدخل في مراحلها األولى خبرات حسیة التي یتعرض لها ال

هداف تعلیم أالسمع والذوق والبصر والشم واللمس، وفي هذه المسألة اختلف اللسانیون حول 

لوظائف التي تقدمها للفرد والمجتمع.وا،القراءة

كدت الدراسات أإن استعداد الطفل للقراءة یعتمد كثیرا على النضج العقلي للطفل، وقد 

اللسانیة والنفسیة أهمیة هذا النضج العقلي، وبینت أثرهما الفعال في تعلم مهارة القراءة في 

النضج العقلي هو العامل الوحید الذي یعني أن تكوین االستعداد لتعلم القراءة. لكن هذا ال

في هذا المجال كثیرة كدت دراسات أمستعدا ومقبال على تعلم القراءة. فقد تلمیذیجعل ال

همیتها أو ،تلمیذ، وبحالته النفسیة واالجتماعیة، وعالقتها بلغة اتلمیذعالقة االستعداد بعمر ال

وامل مختلفة، كل منها وثیق الصلة ومقدار نموها. بید أن االستعداد للقراءة تتحكم فیه ع

وهي كما ،بالعوامل األخرى، وهذا ما یجعل االستعداد للقراءة یصنف إلى أنواع أربعة مختلفة

یلي:

االستعداد الحسي.-1

االستعداد العاطفي.-2

جمیل طارق عبد المجید، إعداد الطفل العربي للقراءة والكتابة، ص 82. -1

ینظر: مصطفى فھمي، الطفل والقراءة، ص 71. -2
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االستعداد التربوي.-3

یتسنى له . وهذه األنواع األربعة یجب ان تتوفر لدى الطفل لكي 1االستعداد العقلي-4

الشروع في تعلم مهارة القراءة.

وخاصة رصیدهم اللغوي من خالل ،والشك أن القراءة تنمي رصید الطفل المعرفي

والعبارات الجدیدة التي یتعلمها بفضل القراءة والمطالعة، إذ تساعده في تعلم لغة األلفاظ 

له الكلمات الجدیدة والصعبة، أخرى غیر لغته األصلیة، وهذا طبعا بمعیة المعلم الذي یشرح 

في كتابه فهمي كما یرى الباحث مصطفىإذ أن دور المعلم في هذا الشأن كبیر جدا

إن اكتساب التلمیذ لطرائق عدیدة بفضل القراءة تعتبر عادات حسنة ":"الطفل والقراءة"

فكیك الجمل واالبتعاد عن القراءة العشوائیة كت،تساعدهم في تسهیل عملیات الفهم واإلدراك

.2كلمة بكلمة، والتي تؤدي إلى الفشل بمجرد عدم فهم النص"

فإذا كانت القراءة عملیة معقدة، فإن استعداد الطفل وبلوغه تمكنه من تعلمها، لكن هذا 

االستعداد ال یتوقف فقط على قوة النضج الداخلي، وٕانما یحتاج أیضا إلى الخبرات التي 

األسرة والمجتمع. ویؤكد اللسانیون أن القراءة كالتي یعیش فیها یكتسبها من المحیط والبیئة 

اللغة العربیة معلممحور تدور حوله كثیر من البحوث اللغویة والدراسات المختلفة، فقیمة

أنحج وتمكینهم من القراءة الصحیحة. وبصفتها،مثال في مهنته تقاس بمقدار أثره في تالمیذه

من ممارسة شروطا تمكنه فروع اللغة العربیة في نظامها التعلیمي، تتطلب القراءة من التلمیذ 

نشاط القراءة، وبقیة األنشطة في الحجرات المدرسیة، ومنها سالمة البصر والسمع، وقد توفر 

رصید لغوي لدى التلمیذ یمكنه من االستجابة الجیدة لما یقرأه أو یسمعه.

مصطفى فھمي، الطفل والقراءة، ص33. -1

2 - Danielle bailley, les mots de la didactique des langues, le cas de l’anglais lexique, editions orphys, paris,
1988, p139.
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من سن السادسة إلى على أنهم، تالمیذكل البحوث التي أجریت على میول الكما تجمع 

األولى أساسي من التعلیم االبتدائي، یفضلون القصص ةثامنة من عمرهم أي ما یوافق السنال

ویفضلون القصص الفكاهیة وقصص البطولة والمغامرات، ،التي تصور حیوانات حقیقیة

" القصص التي تعالج خارج البیت وقصص البطولة ذ على:لتالمیومع التقدم في العمر یقبل ا

. وهذه المواضیع 1والمغامرات والحیوانات وقصص األلعاب الریاضیة والعلمیة والفكاهیة"

وفقا ،اللغویة المكتوبة ویربطها بالمعاني ثم یفسر تلك المعانيالرموزتمكن التلمیذ من تأمل 

لتجربته فهو یقرأ رموزا وال یقرأ معاني.

وعن طریق هذه العملیة یمكن أن یتصور التلمیذ الحقائق التي تكمن وراء هذه الرموز، 

الكلمات قراءة ألن القراءة تدخل فیها عملیات عقلیة وذهنیة قراءةومن الخطأ اعتبار مجرد 

كاإلدراك واالختیار والفهم والتذكر:" فالقراءة لیست عملیة میكانیكیة بحتة یقتصر األمر فیها 

مجرد التعرف والنطق بل إنها عملیة معقدة تماثل جمیع العملیات التي یقوم بها اإلنسان على

.2وهو یحل المسائل الریاضیة، فهي تستلزم الربط واالستنتاج

شك فیه أن القراءة هي مفتاح أي عمل تعلیمي، ومن األنشطة التي یستعملها مما ال و 

ستغناء عنها. عملیة القراءة تحتاج إلى جهد عقلي اإلنسان في حیاته الیومیة إذ ال یمكن اال

وعضوي وهي من الوسائل المباشرة لتعلم أي لغة ، فإن الوصول إلى ذلك  متوقف على 

مدى إقبال التالمیذ على الكتب والمكتبة المدرسیة على وجه الخصوص، لكن قبل ذلك یجب 

إن المتعلم الذي یسعى إلى ثم ي. على التلمیذ االستعانة بالقراءة والمطالعة قبل كل عمل تعلم

نظام مختلف عن وهو فكیر بطریقة أخرى، تجنبیة، یدرك بأن تعلم لغة أخرى هو أتعلم لغة ـ

لكن كثیرا ما یتداخل مصطلح القراءة مع مصطلح المطالع، فهل هناك .3الذي اعتاد علیه

فرقا بینهما؟ سنفصل في ذلك الحقا.

رشید طعیمة، مناھج تدریس اللغة العربیة بالتعلیم األساسي، دار الفكر العربي، القاھرة، ط1، 1997، ص133. -1

حسن شحاتة، قراءات األطفال، ص9. -2

3- Henri besse et robert galisson, polemique en didactique, cle international edition, paris, 1980, p100.
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:تعلیم القراءةأهداف -د

أهم نشاط إنساني تعلیمي في المدرسة أو قبل المدرسة، وهي إحدى تعد القراءة 

قان مادة القراءة إتالمهارات االتصالیة األساسیة إلى جانب التحدث واالستماع والكتابة، فإن 

ات اللغة، وٕاتقان مهارات تساعده على تنمیة قدراته من التحكم من أساسیتلمیذتمكن ال

ومیوله. وفي بعض الدراسات تلقب القراءة ب "سیدة التدریس"، فقد حظیت وماتزال باهتمام 

الباحثین الذین حددوا معناها وأهمیتها، وكذا األنشطة القرائیة المتضمنة فیهاـ فهي نشاط 

لفكر اإلنساني، كما أنها الغذاء الروحي فكري ووسیلة من الوسائل البد منها الستمرار ا

ثروة لغویة ورصید لغوي یمكنه من التعبیر عن تلمیذوالعقلي والفني لإلنسان، فهي تكسب ا

یتعلمها.يغراضه االتصالیة باللغة التأ

میا، ولذلك كانت الدعوة أفالقراءة هي المهارة األساسیة التي بدون تعلمها یبقى الفرد 

میة عندما خاطب اهللا سبحانه وتعالى رسوله الكریم محمد صلى اهللا األولى لمحو األالقرآنیة

".اقرأعلیه وسلم بكلمة "

، فهذه العملیة یتقنها حروف أو قراءة الرموزتتجاوز أهداف مهارة القراءة مجرد فك اللذا 

.تربویة والمعرفیةتحدید أهداف المتعلم الإلى المتعلم في مرحلة مبكرة من حیاته التعلیمیة، 

إن وقد أشارت إیمان البقاعي في كتابها "مكتبات األطفال" إلى أهداف تعلم القراءة إذ تقول:" 

هداف كثیرة أهمها:أولتعلیم القراءة جله،أیعمل من الكل علم هدف

تكوین شخصیة الطفل وتوسع أفاقها.-1

المعرفة.اكتساب -2

المساهمة في النمو العقلي للطفل.-3
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من أدوات المعرفة اإلنسانیة كالقراءة والكتابة والحساب.تلمیذأن یتكمن ال-4

.1اكتساب الحقائق والمعلومات والخبرات الحیة التي تزید فهمه للحیاة-5

:مشكالت القراءة وعالجها-ذ

ترجع صعوبات التعلم بصفة عامة إلى أسباب متعددة، منها ما یتعلق بالفرد سواء من 

الناحیة العقلیة أو من الناحیة النفسیة أو الجسمیة، ومنها ما یتعلق بالبیئة المحیطة بالفرد، 

واختلفت النظریات المفسرة لصعوبات القراءة، وكل نظریة لها تفسیراتها ووجهة نظر ترغب 

ها، فبعضها یستند إلى سبب واحد لصعوبات القراءة بینما تتعدد األسباب عند السیر فی

التي تفسر Valtinoالنظریات األخرى، ومن بین هذه النظریات نجد "نظریة فالتینو 

وهي:،صعوبات القراءة إلى االختالالت األربع للعملیات األساسیة

اإلدراك البصري.-1

التكامل الحسي الداخلي.-2

التنظیم الزمني.-3

.2التشغیل اللفظي-4

هم هذه ن اتقانتحد مالتي و ،أثناء القراءةتالمیذالعاني منهایومن بین الصعوبات التي

:، نجدالمهارة

ن ألخر، آ: في القراءة یمكن للمعلم أن یعد نشاطا متكررا من مشكلة البطء في القراءة-1

یتنافس فیه التالمیذ بحیث یقوم بتقدیم نص قرائي لهم، ثم یضبط الوقت یتعلق بالمعاني 

ایمان البقاعي، مكتبات األطفال، ص  -1

عمر علي كامل، صعوبات التعلم االكادیمیة بین الفھم والمواجھة، مركز اإلسكندریة للكتاب، 2003، ص73. -2
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،الخاصة ببعض المفردات، أسئلة خاصة بالتركیب وتحلیلها واالستفادة مما حول النص

ولكنها مقصودة لقیاس البطء عند التالمیذ.

ى الطریقة التي تعلم بها التلمیذ ثم : هذه المشكلة یمكن ردها إلمشكلة القراءة كلمة كلمة-2

امه على الكلمة فقط ال على ن یركز اهتمأاالنتقال إلى الكلمة المجاورة، وهذا األسلوب معناه 

على النظر إلى النص من خالل تعتمد أساساتالمیذتدریبات للبإعداد. ویمكن حلها الجملة

وحدات معنویة متكاملة بدال من الكلمات منعزلة.

: هذه المشكلة یمكن للمعلم الفهم باالهتمام بالتفاصیل وترك الفكرة الرئیسیةمشكلة-3

ن آمساعدة تالمیذه على تخطیها بالعمل على توجیههم لرؤیة كلیة للنص، وذلك بتدریبهم من 

ألخر على النظر في فقرات كاملة ثم استخراج األفكار الرئیسیة منها عن طریق أسئلة 

یذ من استخدام معلوماته السابقة استخداما فاعال. استباقیة تمكن التلم

هذه الصعوبات یمكن للمتعلم .عدم القدرة على االستفادة من تركیب الكلمة لفهمها-4

تجاوزها من خالل أنشطة خاصة بكل مشكلة.

تتمثل:"في قولهولقد لخص حسن شحاتة في كتابه قراءات األطفال إلى هذه الصعوبات 

في عدم التحكم في التقنیات األساسیة التي تسمح بقراءة معبرة لنص من صعوبات القراءة 

.1النصوص بالنسبة للقارئ رغم كونها في مستواه

:القراءة وعصر المعلوماتیة-ر

، غیر أن القراءة ال تزال هي أساس اكتساب الرغم من تطور تكنولوجیا االتصالإنه من 

.ذخیرته اللغویة، وٕاثراء واكتساب مهارات التعلم،اللغاتن إتقاواألساس في المعرفة والثقافة، 

كما أن القراءة مطلب أساسي من متطلبات العصر الحالي الكتساب خبرات جدیدة، ومعرفة 

حدیثة متجددة، بل إنها تطویر لقدرات القارئ العقلیة ألنماط التفكیر وتنمیة رصیده اللغوي، 

حسن شحاتة، قراءات األطفال، ص59. -1
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ادة بناء النص بصورة فكریة من خالل علها إبل إن القراءة فوق ذلك كله عملیة یتم خال

التواصل الفكري والوجداني والثقافي بین القارئ وكاتب النص، فهي عملیة تفكیریة هدفها 

.1الخلق واإلبداع

من تكنولوجیا المعلومات والتقنیات التعلیمیة فادةستاالوفي سبیل تحقیق ذلك البد من 

الحدیثة والمتقدمة المتطورة، في إحداث تغییرات جذریة ونوعیة على بیئة المتعلم بما یؤدي 

إلى نمط جدید من القراءة الناقدة واإلبداعیة، ونمط جدید من التعلم یتسم بتعدد الوسائط 

إلى إثراء ؤديتعلیم والتعلم، وتعددها، مما یالتعلیمیة وتزامنها، وتغییر الذهنیة وأسالیب ال

البیئة التعلیمیة التعلمیة.

ومما یحقق المجتمع المتعلم، والذي یتسم بزیادة قابلیة أفراده ودافعیتهم للتعلم وللمزید منه، 

ور المتعلم في عملیات التعلیم والتعلم من خالل قراءاته المتنوعة، وتفاعله الحي دویظهر 

مصادر التعلم المتعددة من ثقافة الورق إلى ثقافة الكمبیوتر واألنترنت والمشاركة والواعي مع 

اإلبداعیة في التعامل مع كل ما قدراتهاإلیجابیة بین المتعلم بمهارات التعلم الذاتي، وٕاطالق 

ترنت بمعارفه المتدفقة المتجددة.یحیط به، واالنفتاح على عالم األن

تطبیقات تربویة متنوعة، منها: التعلم التعاوني، والفصول إیجاد األنترنت ولقد استطاع 

، یحدث في العالمكل ما هو جدید معرفةالدراسیة عبر المكتبات الرقمیة، والتعلم عن بعد، 

، ویتیح األنترنت كثیرا من العنكبوتیةشبكة الوأدى تغلغلها واتساع مداها إلى وصفها ب

لكتروني، ولوحات النشرات، ونقل الملفات وتصفح مصادر الخدمات، مثل: البرید اال

:فيعالقة القراءة باألنترنت من خالل ما سبق تكمن المعلومات، واالتصاالت المختلفة.

على على الخط المباشر، وارتبطت بشبكات معلومات خدماتهاالمكتبات أتاحت-1

األنترنت.بواسطةوالقراءفي متناول المستفیدینمما جعلهاألنترنت، ا

رصید الواقع ورؤى الغد-، الدار المصریة اللبنانیة، 2008، ص219. حسن شحاتة، مستقبل ثقافة  الطفل العربي- -1
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إن لشبكة األنترنت تأثیرا على النشر، حیث توفر معلومات النشر االلكتروني، وهناك من -2

رد مصدر معلومات، وٕانما هي وسیلة للنشر واالطالع لدى جأن شبكة األنترنت لیست مرىی

.الكتابالمتعلمین، ولعل ذلك قد یؤثر على سوق النشر في عالم 

الباحثین على القراءة السریعة والتحصیل السریع للمعلومات، إن األنترنت تساعد -3

وتزویدهم بأكثر من رأي في المسألة الواحدة ویوفر لهم ممارسة القراءة الناقدة واإلبداعیة، من 

خالل خدمة معلومات متخصصة وحدیثة متجددة دائما.

واصل مع المكتبات واألنترنت أیضا قراءة تثقیفیة مواكبة لمفاهیم العصر حیث یحقق الت-4

ومراكز المعلومات، وییسر الحصول على المعلومات من مصادرها، سواء كانت ورقیة أو 

.1غیر ورقیة وفي جمیع مناحي الحیاة

كثیرا من الخدمات، مثل: البرید االلكتروني، لوحات النشر، نقل األنترنت كما توفر شبكة 

یمكن للقراءة أن لكن المعلومات واالتصال.مصادر وقراءة الملفات والمعلومات، وتصفح 

مستقبل ثقافة الطفل سن شحاتة في كتابه "حكما أشار إلى ذلك تهاأنشطتتطور، وتثري

:على النحو التالي، -رصید الواقع ورؤى الغد–العربي 

عدم االقتصار على الكتاب المدرسي باعتباره مصدرا وحیدا للقراءة والتعلم والمعرفة، بل -1

تم التوجه بشكل متزاید نحو تزوید الطالب باألدوات والتكنولوجیا الجدیدة متعددة الوسائط، ی

وتوفیر أعداد كافیة من أجهزة الكمبیوتر، وبالقدر الذي یصبح معه استخدام هذه األجهزة 

جزءا من عملیات القراءة خارج المقرر الدراسي.

أجهزة الكمبیوتر، وبالقدر الذي یصبح االستمرار في تزوید المدارس بأعداد كافیة من -2

معه استخدام هذه األجهزة جزء ال یتجزأ من عملیات التعلیم والتعلم.

رصید الواقع ورؤى الغد-، ص219. حسن شحاتة، مستقبل ثقافة الطفل العربي- -1
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تطویر نظم التقویم وأسالیبه بما ستناسب مع دمج التكنولوجیا الحدیثة، ومصادر التعلم -3

المتعددة واالنترنت في عملیات التعلیم والتعلم.

ائل اإلعالم المتنوعة وانشاء المكتبة االلكترونیة لجمیع نشر ثقافة االنترنت عبر وس-4

المؤسسات الثقافیة والتعلیمیة واإلعالمیة على المستویات المحلیة والقومیة والدولیة، مع تعمیم 

.1فكرة القاموس الرئیس لذوي االحتیاجات الخاصة من الصم والبكم

:مهارة القراءةوالفرق بینها وبین أنواعها وأهدافها، المطالعة-1

تعتبر المطالعة وسیلة من الوسائل الموجهة لخدمة اللغة وتعزیز االستعمال اللغوي 

،الصحیح، لكن عدم االهتمام بها كنشاط تعلیمي من حیث اختیار النصوص المناسبة

نشاطا تالمیذ منها، وبذلك یفقد التالمیذنفور السبب فيإلنجازه لجیدةواعتماد الطرائق ا

ویكتسبها وبالتالي یتقنها.،تعلیمیا أساسیا یمارس فیه اللغة الفصحى

ولقد أكدت الدراسات الكثیرة والمختلفة عن أهمیة المطالعة في حیاة الفرد، بأنها تنمي 

الخبرات والكفاءات، وهي لغة التعامل مع الحیاة، وفي هذا السیاق یقول جون جاك روسو: 

حتى بلغت سن الخامسة أو السادسة، وال أعرف كیف تعلمت لم أكن أعرف شیئا عن ذاتي "

ىوتأثیرها في أن وعي الراسخ بكیاني یعود إلى أول،القراءة، وكل ما أذكره هي كتبي األولى

. للمطالعة إذا دور هام في حیاة الطفل، حیث تسمح له باكتساب المعارف 2مطالعاتي"

غة، أي ببساطة إثراء رصیده باللغة التي وتحصیل المعلومات والتزود بمفردات وعبارات الل

بها. یطالع 

وقد ورد مفهوم المطالعة في الدلیل المنهجي للنشاطات الالصفیة حسب التنظیم الجدید 

صدرته وزارة التربیة الوطنیة للسنة الدراسیة أوالذي ،للزمن المدرسي بمرحلة التعلیم االبتدائي

نفس الطفل وتعزیزها، یساهم في نجاحه "إن غرس حب المطالعة في :م 2011/2012

رصید الواقع ورؤى الغد-، ص239. حسن شحاتة، مستقبل ثقافة الطفل العربي – -1

لوسیل توماس، دور المكتبات في محو االمیة على الصعید العالمي، تر:سعیدة الغالمي، المجلة العربیة للمعلومات، 1993، ص97 -2
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المدرسي، ویطور مداركه المعرفیة ویساعده على اكتشاف ما یدور حوله. وتعد المطالعة من 

بكل جدید في مجال الفكر تلمیذالوسائل األساسیة للحصول على المعرفة، ألنها تزود ال

یصبح أكثر قدرة على جز الزمان والمكان، و اوالعلوم، ویتخطى الطفل بواسطة المطالعة حو 

.1التكیف مع المجتمع الذي یعیش فیه

في الكبار، فالمطالعة حتىبلفقطولكن القراءة والمطالعة لیست مقتصرة بالصغار

خر خارجه من خالل ما توفره المؤسسة التعلیمیة من خدمات خاصة ، والجزء اآلالمكتبة

للمكتبات المدرسیة أهمیتها التي ال یمكن االستهانة بها على إن«المدرسیة: مكتبة المتعلق بال

.2كثیرة"فیها اإلطالق، وأن أسالیب تنمیة حب المطالعة 

:یختصر هذا في العناصر التالیة:الفرق بین القراءة والمطالعة-2

یتحكم فیها الواجب المدرسي، أما المطالعة فأساسها الرغبة، فالقارئ مع ذوقه القراءة-1

ومیوله ومستواه في اختیار كتب مطالعته.

المطالعة نشاط في السكون، أما القراءة نشاط في الحركة، األولى تتم في مكان هادئ -2

مشتركة بین مریح یختاره القارئ عادة، والثانیة تجري في قسم مع حوار ناطق، وصالت

القراءة مفیدة في وقت معین و ، وبینه وبین رفاقه من جهة أخرى.القارئ والمعلم من جهة

ومكان معین، مع فروض وواجبات بعكس المطالعة.

هذه المراقبة أحیانا.توجد القراءة مراقبة من طرف المعلم وتوجیهاته، أما المطالعة فال -3

وتنمیة المیول القرائي، أما المطالعة فغایتها أشمل غایة القراءة تعلم اللفظ الصحیح، -4

ج أن كتب المطالعة تختلف تإلى ما تقدم من فرق بین القراءة والمطالعة نستناواستنادوأوسع.

عن كتب القراءة، ونقول بذلك أنها تساویها أهمیة وفائدة.

حسب التنظیم الجدید للزمن المدرسي بمرحلة التعلیم االبتدائي، السنة الدراسیة 2011 وزارة التربیة الوطنیة، دلیل منھجي للنشاطات الالصفیة -1

.22ص
نزار نجار، ثقافة األطفال (أفاق وتحدیات)، ص175. -2
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ه لقد لخص جان عبد اهللا توما أهداف المطالعة في كتاب:أهداف مهارة المطالعة-3

التعلم والتعلیم" في النقاط التالیة:"

المطالعة وسیلة مهمة من وسائل النمو الفكري والوجداني، وبمقدار ما یطالع الفرد یسمو -1

تفكیره وتنطلق موهبته وتتسع مداركه وملكاته.

وتراجع القیم ،ستهالكفي زمن مجتمع االالمطالعة وسیلة للمتعة والراحة النفسیة -2

قل بالمطالعة من محیطه المحدود الذي یعیش فیه إلى مساحات عالمیة نتفالقارئ یاإلنسانیة.

.1أوسع، وهو في بعض األحیان، قد یتقمص شخصیة بطل الروایة

یة الصحیحة للتعامل مع لمطالعة مساعدة التلمیذ على فهم الكیفاأهدافإن من -3

لفاظ والعبارات المستعملة بالنسبة للكتب ، وكذا التغلب على صعوبة مادتها، وفهم األالكتاب

تجدر اإلشارة إلیه هو أن المطالعة ال تقتصر على الكتب المدرسیة فقط ما المدرسیة. ولكن 

لكن من بین المشاكل التي ساهمت و ،اإلعالنات والمجالت والصحف الیومیةها إلى بل تتعدا

انخفاض المستوى اللغوي عند المتعلمین بما فیهم الصغار والكبار، عدم االهتمام بالقراءة في 

والمطالعة. رغم احتواء المؤسسات التعلیمیة على مكتبات أو على األقل قاعات للمطالعة، 

إال أن المتعلم ال یستغلها قصد االطالع على كتبها وموادها، والتي وجدت خصیصا من أجل 

لمتعلمین الفكریة والمعرفیة وخاصة اللغویة.رفع قدرات ا

ومن جملة األهداف من تدریس مادة المطالعة في المدرسة االبتدائیة تعوید التالمیذ -4

اللغوي والمعرفي من خالل اكتساب ألفاظ  مغناء رصیدهإعلى البحث واالكتشاف، وكذا 

تخصص إال حصة واحدة لكن لألسف في مدارسنا الیوم ال و ومفردات ومصطلحات جدیدة، 

ذلك الحیز الزمني لتعویض الستغاللفي األسبوع لمادة المطالعة، وأحیانا تنعدم تماما، وذلك 

ما فات من الدروس أو تعویضها بمادة أخرى بدال من حصة المطالعة.

، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ط1، 2011، ص266. مدارس وطرائق- التعلم والتعلیم- جان عبد هللا توما،  -1
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في الدلیل المنهجي لوزارة التربیة الوطنیة للسنة الدراسیة أهداف المطالعة كذلكقد وردت و 

:م، كما یلي2011-2012

االنفتاح على عالم المعرفة.-1

ق االستغالل الدائم لمحتویات المكتبة.یتشجیع التعلیم عن طر -2

غرس ثبات الشخصیة. و إیع میزة تحقیق أو تنمیة المهارة اللغویة والتعبیریة، وتشج-3

وتجبیب عادات القراءة والبحث واالطالع وتشجیعها في نفوس التالمیذ.

كساب التلمیذ الطرائق الحدیثة في البحث عن المعلومات.إ-4

كساب الطفل القدرة على التركیز اللفظي والفهم وتنظیم األفكار.إ-5

توسیع دائرة المعارف في شتى المجاالت.و تنمیة مهارة الفكر السلیم.-6

الوسائل: كتب، قصص، نصوص، جرائد، محالت، مكتبة الكترونیة.-7

مكن.أن إاإلنجاز: مكتبة فضاء-8

.1خر متاح لهذا النشاط"آالقسم أو أي فضاء -9

الستهالك زمن مجتمع ايوالراحة النفسیة ف، وسیلة للمتعةالمطالعةإضافة إلى كل ذلك ف

ستهالك وتراجع وسیلة للمتعة والراحة النفسیة في زمن مجتمع االهيو ،وتراجع القیم اإلنسانیة

المحدود الذي یعیش فیه إلى مساحات بالمطالعة من محیطهقل نتفالقارئ یالقیم اإلنسانیة.

.2عالمیة أوسع، وهو في بعض األحیان، قد یتقمص شخصیة بطل الروایة

وزارة التربیة الوطنیة، دلیل منھجي للنشاطات الالصفیة حسب التنظیم الجدید للزمن المدرسي بمرحلة التعلیم االبتدائي، السنة الدراسیة 2011 -1

.22، ص 2012/
مدارس وطرائق ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ط، 2011، ص266. التعلم والتعلیم- جان عبد هللا توما، -2
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لقد قسم مفتاح محمد ذیب في كتابه " مكتبات األطفال في عصر :أنواع المطالعة-4

المعلومات" المطالعة إلى أنواع هي:

هنا یختار المتعلم الكتاب الذي یریده ویقوم بمطالعته، ویضع تقریره الذي :المطالعة الحرة-ا

یتناول فیه المعلومات، كالمؤلف ودار النشر وزمانه ومكانه من ناحیة، ومن ناحیة أخرى 

یتناول مضمون الكتاب.

موجهة تحددها:ال: تنطلق من برمجة القراءة المطالعة الموجهة-ب

تب المخصصة للمطالعة في لوائح الكتب المدرسیة.: تحدد أسماء الكإلدارةا-

.1: یلتزم الطرق الناشطة، داخل القسم إلجراء هذه المطالعةالمعلم-

:وأهمیتهامهارة الكتابة-/10

ا یلي:مجاء تعریف الكتابة عند جان عبد اهللا توما في كتابه " التعلم والتعلیم" ك

: نقول: كتب، یكتب، كتابة. وهو: مكتوب، فالكتابة تعني لغة:الكتابةمهارة تعریف-أ

الجمع، الشد، والتنظیم. كما تعني االتفاق على الحریة، فالرجل یكاتب عما لدیه منحا، أي 

والكتابة ،یجابلزام واالیتفق معه على حریته مقابل مبلغ من المال، كما تعني القضاء واال

.2﴾نا ورسلي إن اهللا قوي عزيزأ ألغلبن كتب اهللا﴿صناعة الكاتب، قال تعالى:من 

النحو ین كامل الخویسكي في كتابه "مدارس وطرائق" على جاء تعریفها عند ز :اصطالحا-

مزي یعطي دالالت متعددة، وتراعي فیه القواعد النحویة المكتوبة، ر هي أداء لغوي "اآلتي: 

یعبر عن فكر اإلنسان ومشاعره، ویكون دلیال على وجهة نظره وسببا في حكم الناس علیه. 

مكتبات األطفال في عصر المعلومات، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع، عمان األردن، 2006، ط1، ص 266. مفتاح محمد ذیاب، -1

سورة المجادلة، اآلیة 21. -2
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للكتابة على ما بدا مجموع ما دار حیالها في التعریف اللغوي فكان التعریف االصطالحي

تنطوي على:من دالالت متنوعة. والكتابة الناجحة 

استخدام النظام ، و عالمات الترقیمو ، على قواعد الهجاء، و السیطرة على رسم الحروف-

النحوي في إیصال المعنى المراد.

والتعلیقات ،والنص الكامل لیعكس المعلومات الجدیدة،تنظیم المحتوى على مستوى الفقرة-

تهذیب المحاوالت األولى ومراجعتها.، و الموضوععلى 

.1انتقاء األسلوب المناسب لجمهور القراء-

:أهمیة مهارة الكتابة-ب

إن الكتابة واحدة من أهم الوسائل في االتصال الفكري بین الجنس البشري على مر 

نها الشاهد على تسجیل الوقائع إاألزمنة، وذلك لما تحتوي علیه الكتب والمحتویات، 

واألحداث والقضایا والمعلومات، وهي ال تنطق إال بالحق وال تقول إال صدقا، أنها حافظة 

األداة الطبیعیة لنقل المعارف "التراث والوسیلة المثلى للربط بین الماضي والحاضر، 

أنواعه وفي مختلف والثقافات عبر األزمنة واالمكنة، أنها األداة الرئیسیة للتعلیم بجمیع

.2"مراحله، ووسیلة التنفس والتنفیس

لنقل ما لدینا من أفكار وأحاسیس إلى تحدثإن الكتابة هي الوسیلة األخرى بعد ال

أهمیة كبیرة على أو تسجیلها ألنفسنا لنعود إلیها متى شئنا، وهذه الوسیلة اكتسبت،األخرین

ال بعد أن عرف اإلنسان الكتابة ودون فكره فالتاریخ لم یعرف بتفاصیله إمدى التاریخ.

وتاریخه. ولذا تأخذ الكتابة دورا مهما في مراكز التعلیم بمراحله المختلفة، بل إن أهمیة 

كل ما نرید نسجل من مراكز التعلیم إلى الحیاة العملیة، فبها الخروجالكتابة تزداد بعد 

زین كامل الخویسكي، المھارات اللغویة، ص 164. -1

2-المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.
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ونحتاج إلیه. وقد كان تعلیم الكتابة في المدارس ینصب على التعلیم القاعدي الذي یركز 

على سالمة النحو واإلمالء. 

من أهم المهارات العلیا، فهي تعبیر عن غنى الكاتب في المفردات، إذا تعد مهارة الكتابة 

ولیس فقط القدرة على وفهمه للموضوع وقدرته على التعبیر. مهارة الكتابة دلیل نمو وتطور

التعبیر بل أیضا على التفكیر المنطقي السلیم. كما هي من المهارات ذات األهمیة البالغة 

للمتعلمین حیث ال یمكن االستغناء عنها سواء من خالل مراحل التعلم المختلفة مدرسیة أو 

المرور جامعیة أو بعد التخرج من الجامعة. لكن الوصول إلى الكتابة الجیدة تستدعي 

بمراحل كثیرة قد تكون صعبة.

تلمیذ في حیاته، وأن تدریب التلمیذبر الكتابة من المهارات األساسیة التي یقابلها التوتع

على بدایات الكتابة مهمة أساسیة، إال أن هناك عدیدا من الصعوبات یمكن أن یواجهها 

مثل في ضعف البصر والتي تت،التعلمفي خاصة الذین یعانون من صعوبات تالمیذال

والحركة، وصعوبات مفهوم الجمل، هذه الصعوبات وغیرها سوف تؤثر بال شك على تأدیته 

ومن بین الشروط التي لخصها كریمان بدیر في كتابه " تنمیة المهارات ،لمهارة الكتابة

:نجد، "طفلوالمفاهیم اللغویة لل

الي قبل البدء في تعلم الكتابة.واالنفع،مراعاة وصول الطفل لمستوى من النضج العصبي-

مراعاة الفروق الفردیة في استعداد الطفل للكتابة.-

الجسمي والحركي قبل مهم على توازنهتمراعاة النضج الحركي لألطفال وضبطهم وسیطر -

البدء في تعلم الكتابة.
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لم الكتابة والتدرج فیها، لما له من تأثیر كبیر على تععاة نوعیة األدوات المستخدمة في مرا-

.1تعلم األطفال المبتدئین في تعلیم أطفالهم الكتابة یما یساعدهم في ازدیاد استعدادهم للتعلم

، ومن أبرز مسؤولیاتها، وهي تمثل االبتدائیةتعد الكتابة من الوظائف األساسیة للمدرسة و 

، وتشاركها القراءة في أنها عبارة عن نشاط قابل للقراءةوهي الفن المفنا من فنون اللغة، 

والكتابة هي األداة األولى والشهادة الموثوق بها في كتابة التاریخ وتسجیل ،إنساني مؤقت

وما كتبوه من ،واالطالع عل العلوم والمعارف وصحف األولین،الحوادث وقضاء الحاجات

ویمكن إبراز یمیز بها عن الحیوان.نسان التيعلومهم وأخبارهم، وهي من خواص اإل

أهمیتها فیما یلي:

انها جزء أساسي للمواطنة، وشرط ضروري لمحو االمیة.-1

أنها أداة رئیسیة للتعلیم باختالف مستویاتها.-2

انها أداة اتصال الحاضر بالماضي كما أنها معبر الحاضر للمستقبل.-3

وسائل االتصال من مختلفو ،والمراسالتمن اهم وسائل االتصال البشري بالخطابات-4

.وغیرهامقالة، أو تقریر

وسیلة من وسائل تنفیس الفرد عن نفسه.-5

أنها أداة لحفظ العلم.-6

.2نها أداة لحفظ العلمأ-7

يأيها ﴿:عن الكتابة اكتسبت مزبدا من االهتمام في اإلسالم، فأطول أیة في القرآن الكریم-8

.1﴾فاكتبوهتداينتم بدين إلى أجل ممنالذين أمنوا إذا 

كریمان بدیر، تنمیة المھارات والمفاھیم اللغویة للطفل، عالم الكتب، القاھرة مصر، دط، 2013، ص 203. -1

.217، ص 2006، 2إبراھیم محمد عطا، المرجع في تدریس اللغة العربیة، دار الكتاب للنشر، القاھرة، ط-2
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كانت القراءة إحدى منافذ المعرفة، وأداة من أدوات وبالتالي یمكن أن نقول بأنه إذا 

یقف اإلنسان على نتاج الفكر البشري بالكتابة، فالكتابة في الواقع طریقهانعالتثقیف التي 

مكن تتعتبر مفخرة العقل اإلنساني بل إنها أعظم ما أنتجه الفكر اإلنساني، فعن طریقها 

تسجیل التراث الثقافي، وأمكن انتقاله من جیل إلى جیل، وعن طریقها كذلك استطاع العقل

،أثرت في بناء المجتمعاتو ،طورات التي أثرت في حیاتهأن یقف على ما أحدث التاإلنسان

وسیلة من وسائل التطور اإلنساني.وبهذا المعنى 

:الكتابة للطفلةمهار تلقین-ت

تلمیذأو جمال ذات معنى وظیفي، وال،رموز تكون كلماتعبارة عن الكتابة كما قلنا سابقا أن 

في بدایة تعلم القراءة والكتابة یتعلم الحروف األساسیة عن طریق أصوات اللغة، ولكنه ال 

موز الكتابیة، وهذا ال ر ه یتعلم أوال رسم النیستطیع الكتابة إال إذا اكتمل النضج العصبي، وأ

یتأتى دون التحكم في القبض على القلم، وفي حركات یدیه وأصابعه أثناء تحریكها وتأزر 

ج العقلي ال یستطیع الكتابة إال إذا وصل إلى مساوى النضلتلمیذ مع الید، أي أن ادالیحركة

تلمیذ،یجب أن یتوافر مجموعة من الشروط عند تهیئة الفإذا یمكنه من تعلم الكتابة.

وٕاعداده للكتابة، نجد منها:

ي تعلم الكتابة.لمستوى من النضج العصبي واالنفعالي، قبل البدء فتلمیذمراعاة وصول ال-

مراعاة الفروق الفردیة في استعداد الطفل للكتابة.-

وضبطهم وسیطرتهم على توازنهم الجسمي والحركي قبل تالمیذللمراعاة النضج الحركي -

البدء في تعلم الكتابة.

.282سورة البقرة، األیة -1
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مراعاة نوعیة األدوات المستخدمة في تعلم الكتابة والتدرج فیها، لما له من تأثیر كبیر على -

.1علم األطفال المبتدئین في تعلیم أطفالهم الكتابة بما یساعدهم في ازدیاد استعداد للتعلمت

على الرغم من ، القراءة والكتابة هي أنشطة یدعم كل منها األخراطنشنومجمل القول أ

القراءة قبل تالمیذأن كال منها یفرض مطالب مختلفة على الطفل، وتوجد ضرورة لتعلیم ال

، والتجربة مثل القراءة على شاشة الكمبیوترإمكانیة تعلیمهم الكتابة، ونحن نعلم أن األنشطة 

المعلومات عن المعنى، والتي تالمیذمع الكتابة، ورؤیة كتابات األخرین كلها أنشطة تقدم لل

الكتابة والفكرة:" وثیقا بینطارتباثمةأن منه الشك إذ یتم توصیلها من خالل اللغة المكتوبة.

فأي خطأ في رسم الكلمات أو التعبیر عن المعاني، كل ذلك ینقص من قیمة أي عمل كتابي 

ویقلل من قیمة كاتبه. وكثیرا ما یكون الخطأ في الكتاب في الرسم أو عرض الفكرة سببا في 

لیة قلب المعنى وعدم وضوح الفكرة، من ثم تعتبر الكتابة الصحیحة عملیة مهمة في العم

التعلیمیة على اعتبار أنها شيء من متممات الثقافة، وضرورة اجتماعیة لنقل األفكار 

.2والتعبیر عنها أو للوقوف على أفكار الغیر واإللمام بها"

:صعوبات الكتابة باللغة العربیة-ث

، وغالبا ما تكون في رسم الحروف العربیةبفي الكتابة كثیرة ومتعددةهناك صعوبات

هم هذه فیما یلي أو ،العربیة، وضع نقلط على بعض الحروف، الحركات اإلعرابیة

الصعوبات:

.صعوبات رسم الحروف العربیة-1

اختالف صورة الحرف باختالف موضعه من الكلمة.-2

، ص 203. مدارس وطرائق- التعلم والتعلیم- جان عبد هللا توما، ،  -1

صالح الدین مجاور، تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة، ص178. -2
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على الكتابة، ما یتصل بقواعد وصل الحرف باختالف الحروف العربیة، اختالف النطق-3

مالء.اإل

وتعقد قواعدها الرتباطها بقواعد النحو ،االستثناءاتاالختالف في قواعد االمالء، كثرة -4

والصرف.

الضبط النحوي والضبط الصرفي.-5

استخدام الصوائت القصیرة.-6

.1عالمات الترقیم ورسم المصحف الشریف-7

:في المكتبةالكتابةمهارة تلقین أهداف -ج

والجودة ،والسالمة في التعبیر والوضوح فیه،التالمیذ على السالمة في الرمزتدریب-1

بقدر المستطاع في الخط لیس فقط أثناء األوقات المحددة لتعلیم التالمیذ الكتابة من خالل 

.العملیة التعلیمیة كلها

وأنشطة وغیر ذلك.،بما فیه من موادالعلميتحصیلالتعلیم و مساعدة التالمیذ على ال-2

بعد تعلیم مهارة الكتابة من أهداف عملیة تعلیم اللغات، غیر أنها تأتي كمرحلة متأخرة -3

في كثیر من تابعةمهارة القراءة التي یجب أن تكون و ث حدتالوأاكتساب مهارات النطق 

حصة الكتابةـ لاألحیان 

.170 زین كامل الخویسكي، المھارات اللغویة، ص -1
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التي تساعد في تلقین المهارات الخدمات واألنشطة في مكتبات األطفال-/8

:)والمطالعة والكتابةاللغویة (القراءة 

خدمة القراءة داخل المكتبة واإلعارة الخارجیة.-1

غیر القادر على تلمیذیجب أن یكون الجو مشجعا على القراءة، كما أن یشجع ال-2

المجيء یومیا على القراءة بإعارته كتابا، وذلك حسب تحدید موعد معین أو استدراك معین.

تنمیة عادة القراءة، وذلك عبر تشجیع المكتبة لفعل القراءة لتجمیع المعلومات والمتعة -3

أثناء أوقات الفراغ ال للدرس فقط.

استضافةو مناقشة كتابا ما، ندوات، و رسم، أما األنشطة: قص القصة، الدمى، معارض ال-4

.1أطفال أو شاعركتاب

التي تساعد في تنمیة وفیما یلي أهم هذه الخدمات والنشاطات التي یمكن أن تقدمها المكتبة

:مهارات القراءة والمطالعة والكتابة

الندوات.المحاضرات و -

المسابقات.-

المنشورات اإلداریة.-

التأثیث.-

الكتب.جلب -

الفهرسة.-

التصنیف.-

ایمان البقاعي، المتقن في أدب األطفال والشباب، ص 338. -1
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الزیارات العلمیة.-

جماعة المكتبة.-

خدمة القراء المترددین علیها.-

اإلعارة.-

التزوید.-

التثقیف. -

القراءة والمطالعة والرسم والكتابة.-

:ویمكن أن نمثل أنشطة وخدمات المكتبة المدرسیة بهذا الشكل
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:وخدمات المكتبة المدرسیةأنشطة الشكل یمثل -

الفھرسة
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على مهارة القراءة تلمیذفي تعوید الالموجود في المكتبة أهمیة الكتاب -/9

:والمطالعة

ن العالم إن حاجة الفرد للتعلم هي أیضا حاجته للكتاب كونه وسیلة من وسائل التعلم، وأل

والكتاب ،هذه المعارفالیوم یشهد تطورا لمصادر العلم والمعرفة، ولهذا توجب الحفاظ على

وجدها المجتمع كوسیلة من بین وسائل أخرى لتزوید الفرد أمن الوسائل المناسبة. وقد 

عداد الفرد وتكوینه. إهم الوسائل المعتمدة في أبالمعارف والعلم. ولهذا یعد الكتاب من 

یستعمل الكتاب یومیا في قاعات التدریس، ألنه األساس في التعلیم وبناء المنهج، وهو 

همیته كبیرة تتمثل في كونه وسیلة هامة في بناء فكر أم المشترك بین المعلم والتلمیذ، و ساالق

والمواقف المختلفة، ،وتساعده في تعلم اللغة، وهو خیر مترجم لألفكار والمناهجلتلمیذا

ب كما هو متعارف علیه یشمل على نصوص أدبیة ولغویة ونصوص.والكتا

كتاب عرضت فیه بطریقة المادة ":بأنهیعرف الدكتور أنور محمد عمر الكتاب المدرسي

المختارة في موضوع معین، وقد وضعت في نصوص مكتوبة، بحیث ترضي موقفا معینا في 

.1عملیات التعلیم والتعلم"

Ricardeauاردو فرنسوا في حین یعرفه ریك Françoisنه" وسیلة مادیة مطبوعة، أب

.2مبنیة وموجهة لالستعمال ضمن عملیة تعلیم وتكوین متفق علیها"

ن تتوقف، والعلم متطور وال یمكن أن ینطوي أولما كانت عملیة التعلم مستمرة وال یمكن 

بعاد ولم یعد جمیع األعلى شكل ثابت، تراكمت المعلومات والخبرات وتطور المجتمع في

، وهو ما لم یكن ممكنا في إطار طریقة للتعلم تكون بمقاییسهأوجد المجتمعحینها بسیطا.

األسرة بمفردها، واستجابة لتلك الحاجة وجد الكتاب من بین عناصر أخرى، لیزود الفرد بما 

المدرسي، الریاض، السعودیة، 1980، ص 9. أنور محمد عمر، الكتاب -1

2 - Ricardeau François, conception et production des manuels scolaires (guide pratique),unesco, paris, 1979,
p51.
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جز المحیط ، وذلك عندما یعواقف التي قد یتعرض لها في حیاتهیحتاجه لمواجهة جمیع الم

وتداوله في ،أو یظهر غیر كاف في ذلك، والشك أن في تعمیم استعمال الكتاب،المباشر

ومدى فعالیته.،المؤسسات التعلیمیة دلیل قاطع على أهمیته

وٕاذا كان الكتاب من أقدم الوسائط التعلیمیة والثقافیة عند الطفل فهي أهمها عنده إذ هو 

رائیة لدیه، ولكن كتاب الطفل لیس هو قوسیلة للترفیه والتسلیة، مما یزید عند الطفل المیول ال

. ومن الكتب الموجهة للطفل حسب 1الكتاب المدرسي فحسب، وٕانما :"هو وسیط ثقافي باق"

دراسة معاصرة في التأصیل والتحلیل، هي:–في كتابه أدب األطفال زلطحمدأ

الكتب الدینیة: مثل تراجم لقصص األنبیاء.-1

.الكتب العلمیة-2

الكتب األدبیة: القصص واالشعار، كتب األغاني واألناشید.-3

الكتب البولیسیة: المغامرات وااللغاز.-4

للناشئین.دوائر المعارف: المبسطة -5

.2كتب مسرحیات األطفال-6

فصل في أنواع كتب المكتبة مبرزا أهمیتها، كما یلي:أما أحمد نافع المدادحة، فی

والتي تستخدم لتمضیة وقت الفراغ في جوانب تسلیة مفیدة تعود :راءة التسلیةقكتب ال-1

لألطفال بالنفع والفائدة من جوانب مختلفة.

ادب األطفال من خالل مجلة العربي الصغیر، فعالیات ملتقى المركز الجامعي سوق اھراس في أدب األطفال، 2003، ص 67. -1

احمد زلط، ادب األطفال دراسة معاصرة في التأصیل والتحلیل، دار الوفاء الدنیا للطباعة والنشر، اإلسكندریة، دت، ص198. -2
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التي یمكن أن یكتب األطفال من :من كتب المراجع ومصادر المعلوماتمجموعة-2

مثل األغراضخاللها معلومات وحقائق، وأفكار یمكن استخدامها ألي غرض من 

الموسوعات ودوائر المعارف والمعاجم والقوامیس وغیرها.

في تنمیة معارف الطفل وخبراتهم، وتلبي احتیاجاتهم من وهي تساهم:كتب المعلومات-3

المعلومات المختلفة.

، والتي تعمل على تنمیة مهارات السلوك االجتماعي :ةكتب العلوم السلوكیة المبسط-4

عند األطفال، وتعمل على منح الطفل فرص التكیف االجتماعي في المجتمع الذي یعیش 

فیه.

التي تضم روائع االعمال األدبیة العربیة والعالمیة التي یتم وهي :دب المبسطةكتب األ-5

تبسیطها لألطفال دون أن تفقد قیمتها األدبیة لتناسب قدرات وعقلیة األطفال.

والتي افید تعلیمهم والعمل معهم، :الكتب المناسبة لألطفال من ذوي اإلعاقات المختلفة-6

الذي یعیشون فیه.والتي تحاول إدماجهم مع بقیة أفراد المجتمع 

والتي تستخدم في إكساب األطفال المعلومات العلمیة :الكتب العلمیة المبسطة-7

واالستفادة منها.

التي تناسب األطفال والتي تلبي :كتب القصص الخیالیة والبطولیة والمغامرات-8

احتیاجاته في جونب عاطفیة وانفعالیة، والتي یحتاج إلیها في فترة معینة.

.الكتب التي تعالج قضایا قومیة ووطنیة واجتماعیة-10

..1عمار األطفالأكتب الجغرافیا والرحالت والسیر والتراجم التي تتناسب مع -11

1ـ انواع المكتبات، أحمد نافع المدادحة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان األردن، ط1، 2011، ص91.
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كل هذه األنواع المشار إلیها، قد تتواجد بالمكتبة المدرسیة أو العامة، تساعد كثیرا في إن

تعلیم وتلقین الطفل عادات مهارات القراءة والمطالعة والكتابة.

هذه الصعوبة التي یشتكي منها لكن من أصعب األنشطة الفكریة واللغویة الكتابة للطفل، 

، وبخاصة السهولة والبساطة والوضوح، وهي جه لغة الطفللما تحتااألطفال أدباء وكتاب 

اللسانیون أن الكتب كذلك ویؤكد كما شروط البد منها یجب تتبعها من طرف الكاتب. 

ن تكون لغتها بسیطة غیر أالموجهة لألطفال یجب أن تتماشى مع المستوى اللغوي للطفل، و 

سهولة.معقدة وعبارات متداولة سهلة، یمكن أن یفهمها الطفل ب

:الفصلهذاوفي ختام

من نستنتج أن المكتبة مهمة في حیاة المدرسة، فهي مكملة لعملها التعلیمي والتربوي،

تصور مدرسة دون وال یمكن خالل تعلم مهارات لغویة هامة كالقراءة والمطالعة والكتابة،

،التلقین والحفظ واإللقاءمكتبة یقصدها التالمیذ قصد الثقیف والترویح عن النفس بعیدا عن 

من خالل األنشطة التي تقدمها تلمیذمختلف المهارات اللغویة لفي تلقیناكبیر اوتؤدي دور 

المكتبة، متى كان االهتمام بها وتفعیل دورها الهام في مساعدة المدرسة في مهامها التربوي 

ضف إلى ذلك فالمكتبة تحتوي على كافة أنواع مصادر المعرفة والتعلم.،والتعلیمي

ن أن المكتبات بأنواعها دلیل على أهمیتها في المجتمع نظرا للخدمات التي یمكن أكما 

ولكن لألسف في بالدنا فهي عرضة لإلهمال والالمباالة إن وجدت، لكن ،تقدمها للقارئ

حتى في قلیلةعلیمیة. فهي تورق في المناهج التربویة والالمشكل الكبیر أنها مجرد حبر على 

النهوض بها و ،تطویرها وتفعیلهافاألسباب كثیرة لكن سبلالمتواجدة في المدن المدارس 

ومن خالل الفصل المیداني سنحاول إبراز مشكالت المكتبة ،جل غیر مسمىأإلىمؤجلة 

أهمیتها.و ایة، وعوائقها بجمدارس مدینة المدرسیة في بالدنا، والعینة من بعض 
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دراسة میدانیةالفصل الثالث:

أنموذجا:المدرسیة لمدینة بجایةبعض المكتبات

الدراسة المیدانیة:

خطوات البحث المیداني-1

استمارة خاصة بالهیئة التدریسیة-2

العینة -3

الفرضیات-4

األسئلة-5

النتائج الجزئیة-6

نتائج الدراسة المیدانیة-7

الخالصة-8

التوصیات.-8
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خطوات البحث المیداني:-1

إن اهتمامي بالتحصیل اللغوي لدى التلمیذ وعالقته بالمكتبة المدرسیة من وجهة اللسانیات 

التعلیمیة، هو الدافع وراء اهتمامي بالمهارات اللغویة التي تساعد على اكتساب اللغة للتلمیذ 

الجزائري وخاصة اللغة العربیة، وكان الهدف من ذلك معرفة الدور الذي تؤدیه المكتبة 

، وكذلك إبراز أهمیة المكتبة في مساعدة تلمیذدرسیة في تلقین مهارات اللغة لدى الالم

المدرسة في تأدیة مهامها وخاصة فیما یتعلق بالمناهج المقررة.

وكان من الضروري القیام بدراسة میدانیة عن طریق تصمیم استمارةـ تسمح بالحصول 

ة المكانة التي تحظى بها المكتبة على معلومات كافیة بإمكانها مساعدتي على معرف

والدور الذي تؤدیه، ومدى مساهمتها في تلقین المهارات ،المدرسیة في الوسط التعلیمي

وكذلك إثراء الرصید اللغوي لدیه وخاصة في اللغة العربیة من خالل العینة تلمیذ،اللغویة لل

بهذه اإلشكالیة التعلیمیة.المنتقاة وهي فئة المعلمین، بكونها فئة معنیة بالدرجة األولى 

استمارة خاصة بالهیئة التدریسیة:-2

):استمارة خاصة بالمعلمین (الهیئة التدریسیة-1

ة العربیة وجهت هذه االستمارة إلى عینة من البحث وهي المعلمین، المعنیة بتدریس اللغ

جابة عن أسئلتنا عكس ، وكان عددها ثمانون معلما إذ یمكن لهم اإلفي المرحلة االبتدائیة

التلمیذ، إضافة إلى كونها طرفا رئیسیا في العملیة التعلیمیة التي ال یمكن االستغناء عنها، 

،وبالتالي فكل اآلراء التي أبدتها هذه الفئة  تكون بالغة األهمیة بالنسبة لنا في دراستنا هذه

وهو شرط أساسي في ،سةوقد بات لزاما علینا في اختیار األدوات المالئمة لطبیعة الدرا

نجاح أي بحث علمي.
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واألسئلة التي احتوت علیها االستمارة تترواح بین األسئلة المغلقة والمفتوحة، إذ یكون 

المعلم مجبرا في اإلجابة عن أسئلة ومخیرا في أسئلة أخرى. هذه الطریقة تسهل علینا عملیة 

دون عائق. واألسئلة مستقاة من إشكالیتنا الفرز، وكذا القیام بدراسة والتعلیق على البیانات 

المطروحة في البحث وهي :هل تساعد مهارة القراءة والمطالعة في تعلم اللغة العربیة 

الفصیحة لدى التلمیذ في المرحلة االبتدائیة. كما أشرنا إلى العوامل التي تساهم في تعلم 

لعراقیل التي یتلقاها في ذلك. اللغة العربیة الفصیحة دون نسیان اإلشارة إلى الصعوبات وا

باإلضافة إلى االستبیان قمت بجولة عبر عدة مدارس المتواجدة في بجایة، قصد إجراء 

مقابالت مع التالمیذ وكذلك مع المعلمین، للتعرف على المستوى الحقیقي للتالمیذ والسیما 

ذا كله قصد في اللغة العربیة، وكذلك نوعیة القصص المقدمة في حصص المطالعة، وه

الوقوف على أهمیة مهارتي القراءة والمطالعة في تعلم اللغة العربیة وأبرز المشكالت التي 

یعاني منها التلمیذ في نفس العملیة، وكذلك واقع المكتبات المدرسیة.  ولم تكن أسئلتي 

محصورة في الجانب التعلیمي فقط بل تعدت إلى الجانب النفسي واالجتماعي وحتى 

.جي وخاصة في المقابلة، وتأثیر كل هذه الجوانب في عملیة التحصیل اللغويالبیداغو 

وقد وجهت هذه االستمارة إلى معلمي الطور األول والثاني والثالث من التعلیم األساسي، 

الذین لغة تدریسهم اللغة العربیة، وقد أخذنا بعین االعتبار كل اآلراء التي أشاروا إلیها، وذلك 

أهمیة بالغة بالنسبة إلى موضوع هذه الدراسة. علما بأن هذه الهیئة التدریسیة لما رأیته من

تمثل طرفا رئیسا في العملیة التعلیمیة عامة والتحصیل اللغوي للتلمیذ خاصة.

إن اختیار األدوات المالئمة لطبیعة البحث بات لزاما لنجاح أي بحث علمي، وتطبیقها 

عة باللغة العربیة. وقد تضمنت االستمارة مجموعة من بالشكل الصحیح، واالستمارة مطبو 

األسئلة مغلقة في أغلبها، فالمعلم مجبر على اإلجابة على االقتراحات المقدمة، ولیس له 

اقتراحات أخرى، إذ ال یمكن الخروج عن الموضوع أو تقدیم إجابات أخرى، إال في األسئلة 

لطریقة تمكننا من تسهیل عملیة الفرز والقیام المفتوحة التي تركنا فیها حریة اإلجابة. هذه ا
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بعملیة دراسة وتحلیل االجابات بدون أي عائق. واألسئلة المطروحة مستقاة من اشكالیتي 

وتخدم أهداف بحثي، وقد توحینا فیها طبیعة الدور الذي تؤدیه المكتبة المدرسیة في تلقین 

صة، وفي مساعدته في تعلم اللغة المهارات اللغویة للطفل من خالل القراءة والكتابة خا

العربیة. كما أشرنا إلى مكانة المكتبة في المدرسة دون نسیان العوائق التي تقف حاجزا 

أمامها لتأدیة مهامها، واألسباب التي تجعل نسبة التردد على المكتبة ضئیل.

، قصد باإلضافة إلى االستمارة قمت بجولة عبر عدة مدارس المتواجدة في من منطقة بجایة

االطالع على مكتباتها والتعرف على حالتها، ونوعیة الكتب الموجودة بها والتي تستقطب 

اهتمام التالمیذ، وقد ارتأیت أن أحضر عدة حصص في مادة القراءة والمطالعة بهدف القیام 

بالمالحظة والمشاركة، وكذلك من أجل التعرف على مستوى التالمیذ في اللغة العربیة. كما 

الطالع على النصوص المقدمة للتالمیذ من خالل فحص كتب القراءة وكراریسهم في قمت با

مادة المطالعة. وهذا كله قصد الوقوف على أبرز المشكالت التي یعاني منها التلمیذ والمكتبة 

المدرسیة.

لم تكن أسئلتنا محصورة في الجانب التعلیمي واللغوي فقط، بل حاولت االهتمام بالجانب 

وتوضیح ،االجتماعي للتلمیذ قصد تبیان تأثیرها على تحصیله في اللغة العربیةالنفسي و 

سلوكه اللغوي داخل محیطین مختلفین: المحیط التعلیمي (المدرسة) والمحیط االجتماعي 

ألفراد الهیئة ة(األسرة والمجتمع). وانطالقا من المالحظات األولى ومن المواقف المختلف

التعلیمیة إزاء التحصیل اللغوي والمكتبة المدرسیة، فإنه یمكن تمییز فئتین من المدرسین هما:

فئة كبیرة ترى بأن توفر المدرسة على مكتبة یقصدها التالمیذ قصد القراءة والمطالعة -1

سیما في واالستفادة منها له دور كبیر في تحسین مستواهم الدراسي وتحصیلهم اللغوي ال

اللغة العربیة، وكذا تنمیة المهارات لدیهم كالقراءة والكتابة.
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فئة قلیلة من المدرسین یرون غیر ذلك ألنه مهما توفرت المكتبة فإن التالمیذ ال -2

یقصدونها، وكذلك افتقار المكتبة من الكتب والمجالت والصحف وغیرها حتى عدم وجود 

بالمقابل ال ینكرون أهمیة المكتبة في التحصیل المكتبة في الكثیر من المؤسسات، لكن

اللغوي والمعرفي. 

إن األسئلة المطروحة تهدف إلى الحصول على آراء المدرسین فیما یتعلق بدور المكتبة -3

المدرسیة في التحصیل اللغوي في مدارسنا والسیما الجانب المتعلق بتعلیم مهارات اللغة 

عرفة نوع الكتب التي یمیل إلیها التلمیذ في المكتبة.وم،كالقراءة والمطالعة والكتابة

العینة: -2

52، منها ما ومعلمة في المرحلة االبتدائیةوجهت هذه االستمارة إلى أكثر من ثمانین معل

بالمائة 35بالمائة من مجموع افراد العینة، في حین تمثل فئة الذكور65معلمة أي ما یمثل 

المعلمین المستجوبین.فقط من مجموع 28أي 

:الفرضیات-3

أن تكون لغة التدریس عائقا أمام المدرسین وفق النظریة اللسانیة الحدیثة في عملیة -1

القراءة والمطالعة، واالختالفات الموجودة بین اللغة األم ولغة التدریس وهي اللغة العربیة وراء 

من القراءة والكتابة.تلمیذنفور ال

تكون خصائص اللغة العربیة سببا في تخلف بالنسبة للرصید اللغوي، وعدم القراءة أن-2

.والمطالعة

تالمیذأن افتقار المدرسة لقاعة المطالعة ومكتبة تحتوي على الكتب التي تستهوي ال-3

سبب لضعفهم اللغوي.

على القراءة والكتابة.تالمیذان االسرة لم توفر مكتبة منزلیة، وال تحرض ال-4
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أن یكون للمعلم دور في ذلك من حیث عدم تخصیص حصص للمطالعة واختیار -5

نصوص لهم، وتعوید التالمیذ على هذه العادة الصحیحة.

أن المشرفین على قطاع التربیة لم یركزوا على الدور الذي تؤدیه المكتبة المدرسیة في -6

ر مكملة للعملیة التعلیمیة.تحسین المستوى التعلیمي والتي تعتب

:األسئلة-

وعدد كل فئة.،: محتواه یسمح لنا بتحدید جنس المستجوبیناألوللالسؤا-

.المستوى التعلیمي ألفراد العینة المستجوبة: یهدف إلى معرفة الثانيالسؤال-

یرمي إلى معرفة هل كتاب القراءة یلبي حاجیات التلمیذ المعرفیة، وبالتالي :الثالثالسؤال-

االستغناء عن القراءة في الكتب األخرى.

إلى معرفة مدى تلبیة كتاب القراءة لحاجیات التلمیذ، : یهدف السؤال رقم الرابعالسؤال -

.یقلل من رصیدهم اللغويةالمدرسیكتبهممیذ لومعرفة هل إهمال التال

: یهدف إلى تبیان هل عدم اهتمام المعلمین بمادة المطالعة یؤثر سبیا الخامسالسؤال-

على تحصیل التالمیذ اللغوي. وما هي أفضل وسیلة لتعلم اللغة عند الطفل.

: كان هذا السؤال یرمي إلى معرفة هل المحیط االجتماعي یؤثر في السادسالسؤال-

.تلمیذاكتساب اللغة لدى ال

.علم مهارات اللغة العربیة عند التلمیذتأفضل وسیلة في إلى معرفةرمي: یالسابعالسؤال-

العراقیل التي تعترض التلمیذ في تعلم مهارات اللغة معرفةإلىیهدف:السؤال الثامن-

العربیة.

وهل تتوفر المدرسة على مكتبة تساعد التالمیذ على القراءة والمطالعة.،:التاسعالسؤال -
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.نوع الكتب التي تستهوي التالمیذ على القراءة والمطالعة في المكتبة:العاشرالسؤال-

.مدى إقبال التالمیذ على المكتبةمعرفةیرمي إلى :الحادي عشرالسؤال-

.سبب إقبال التالمیذ على المكتبة المدرسیةومعرفة یهدف إلى :الثاني عشرالسؤال -

تأثیر العامیة في تعلم اللغة العربیةإلى معرفة یهدف:الثالث عشرالسؤاالن -

.أسباب الضعف في اللغة العربیة،إلى معرفةرمي: یالرابع عشرالسؤال -

درجة إقبال على تعلم اللغة العربیةإلى معرفةیهدف:الخامس عشرالسؤال  -

.التالمیذ في اللغة العربیةومستواهم یهدف إلى معرفة :السادس عشرالسؤال -

القراءة الطفل في تعلم مهاراتالتي تساعد الوسائلیوضح :السؤال السابع عشر-

.لغة العربیةوالمطالعة في ال

والمطالعة العوامل التي تساعد التلمیذ على القراءة : یهدف إلى معرفة الثامن عشرالسؤال -

.في المكتبة

العوامل التي تدفع التلمیذ للقراءة والمطالعة في یرمي إلى معرفة :السؤال التاسع عشر-

.المكتبة

هل إهمال المعلم لحصة المطالعة یؤثر سلبا على رفة دف إلى معهی:العشرونالسؤال -

أداء التالمیذ في اللغة العربیة

من قبل المعلمین معرفة طبیعة النصوص المقترحةیهدف إلى:الواحد والعشرونالسؤال -

.في حصة المطالعة

: یرمي إلى معرفة الكتب التي یمیل إلیها التلمیذ في المكتبة.السؤال الثاني والعشرون-
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: یهدف إلى معرفة نسبة المقروئیة عند التالمیذ.السؤال الثالث والعشرون-

إلى معرفة مدى اهتمام التالمیذ بالقراءة.: یهدف السؤال الرابع والعشرون-

: یرمي إلى معرفة هل متابعة المدیر للمكتبة یساهم في تفعیل السؤال الخامس والعشرون-

نشاطها.

في اعتقادي ال یمكن إبراز دور المكتبة في التحصیل اللغوي، وكیف تساعد على ذلك، 

وما حالة المكتبة المدرسیة في بالدنا. والشك أن النتائج المحصل علیها تكون جزئیة لكونها 

شملت عددا محدودا من فئة الهیئة التدریسیة الواسعة، وكانت رغبتنا كبیرة في أن تشمل هذه 

مجموعة أكبر من المدرسین الذین یختلفون في المستویات واألقدمیة والرتب االستمارة 

وبالتالي تختلف آراءهم ووجهة نظرهم، وهذا ما یخدم كثیرا بحثنا هذا.

وقد اعترضتني صعوبات كثیرة أثناء تمریري لالستمارات إلى بعض أعضاء هذه الفئة 

رات وٕافادتهم بالتوضیحات والمبررات التدریسیة، فرغم قیامي شخصیا بتوزیع هذه االستما

األساسیة لهذه الدراسة المیدانیة، ورغم أنني تركت لهم الحریة التامة ووقتا كافیا لإلجابة إال 

سترجع إال عددا محدودا من االستمارات المجاب علیها. إن أأنني في النهایة لم أتمكن أن 

ذا حسب اعتقادي ال یعود إلى نقص هذه الصعوبات والعراقیل كانت متوقعة منذ البدایة، وه

التوضیحات واألهداف التي قدمت لهم، وٕانما یعود إلى:

غم المبررات والضمانات التي أفدت بها، أضف ر غیاب الثقة في أوساط بعض المدرسین -1

وقد دفعتهم إلى عدم ،فراد العینةأإلى ذلك التخوفات الواضحة التي لمسناها لدى بعض 

غلب المدراس أارة، وكذلك افتقار المكتبة المدرسیة على كتب في اإلجابة على االستم

االبتدائیة التي زرتها، وهذا كان حافزا لبعض المدرسین لعدم اإلجابة على االستبیان وال حتى 

قبوله مني.
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مل وجه، المشاكل كأومن العوائق التي واجهتني في إتمام عملیة البحث المیداني على -2

التي یعاني منها بعض افراد العینة مع مسیري قطاع التربیة، والشكوك التي تراودهم حول 

هداف من الدراسة المیدانیة.األغراض و األ
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وفق ،یمكن تقدیمها على الشكل اآلتي كل سؤال یتضمن النتائج:النتائج الجزئیة-2

النسب 

أفراد العینة المستجوبین، وتتبع النتائج بالتحلیل.المئویة تبعا إلجابات 

:جنس أفراد العینة:)1قم (والدائرة النسبیةالجدول-

من خالل الجدول والدائرة النسبیة نالحظ أن نسبة :التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة

بالمائة، بینما البقیة التي تمثلها 65كبیرة من المستجوبین من عنصر اإلناث أي األغلبیة ب 

بالمائة من عنصر الذكور. وهذا یعود الكتساح المرأة میدان التعلیم كونه األنسب 35نسبة 

عطل المدرسیة أضف إلى ذلك حبهن لمهنة التعلیم.بالنسبة لهن لما یوفره من مزایا كثیرة كال

ذكور

إناث

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪2835ذكور

٪5265إناث

٪80100المجموع
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:المستوى التعلیمي ألفراد عینة البحث:)2والدائرة النسبیة رقم (الجدول -

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪0911.25متوسط

٪2025ثانوي

٪5163.75جامعي

٪80100المجموع

بالمائة أي األغلبیة 63.75فقد سجلنا نسبة :والدائرة النسبیةالتعلیق على الجدول -

لتها خاصة مع اإلصالحات األخیرة التي أدخ،منهم لهم مستوى جامعي من لیسانس ومهندس

ال توظیف أساتذة القطاع إذ یتوجب الحصول على شهادة وزارة التربیة الوطنیة في مج

العلیا لتكوین األساتذة، أما الفئات األخرى لیسانس أو ماستر، إضافة إلى متخرجي المدارس 

مستوى بالمائة 11.25بالمائة مستوى ثانوي، و25وهي على التوالي ،من الفئة المستجوبة

على بعد سنوات قلیلة من التقاعد.و ،أصحاب الخبرة الطویلة في القطاعمتوسط 

متوسط

ثانوي

جامعي
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یذ المعرفیة، وبالتالي هل كتاب القراءة یلبي حاجیات التلم:)3(الجدول والدائرة النسبیة

:االستغناء عن القراءة من الكتب األخرى

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارت

٪1215نعم

٪5265ال

٪1620أحیانا

٪80100موعالمج

من الفئة بالمائة65یوضح هذا الجدول أن :التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة

علىیحتویه ألنهیلبي حاجیات التالمیذ المعرفیة ترى بأن كتاب القراءة ،المستجوبة

المدرسي أضف إلى ما طرأ للكتاب ترفیهیة،طفال علمیة اجتماعیة و موضوعات تستهوي األ

، بینما البقیة ة في ظل اصالح المنظومة التربویةمن تعدیالت حسب ما أقرته وزارة التربی

ترى عكس ذلك بحیث ال یمكن مهما یكن االستغناء عن بالمائة15ستجوبین أي من الم

أحیانا.یكونترى ذلك بالمائة20في حین البقیة أي ،الكتاب الشبه المدرسي

نعم

ال

أحیانا
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إهمال التالمیذ لكتبهم المدرسیة یقلل من رصیدهم ):4الجدول والدائرة النسبیة رقم (-

:اللغوي

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪6075نعم

٪810ال

٪1215أحیانا

٪80100موعالمج

من الفئة ٪75یبین هذا  الجدول والدائرة النسبیة أن :التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة

إذ ،المستجوبة ترى بأن إهمال التالمیذ لكتبهم المدرسیة یؤثر سلبا في تنمیة رصیدهم اللغوي

وخاصة ،یعتبر األساس في العملیة التعلیمیة في كافة المواد التي یتلقاها التلمیذ في المدرسة

٪10ترى بأن ذلك یكون أحیانا، أما البقیة أي٪15منه الجانب اللغوي والمعرفي، بینما 

فقط ترى عكس ذلك أي اإلجابة ب ال. 

نعم

ال

أحیانا
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عدم اهتمام المعلمین بمادة المطالعة یؤثر سلبا على :)5الجدول والدائرة النسبیة رقم (-

:تحصیل التالمیذ اللغوي

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪2025نعم

٪5265ال

٪810أحیانا

٪80100المجموع

یوضح هذا الجدول والدائرة النسبیة أن عدم اهتمام  :التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة

بحیث تمثل حصة .المعلمین بمادة المطالعة یؤثر سلبا على تحصیل التالمیذ اللغوي

وخاصة إذا كانت النصوص التي ،المطالعة من أهم الحصص التي یمیل إلیها التالمیذ

من الفئة بالمائة65فقد أجابت ،یختارها المعلم تلبي حاجیات التلمیذ كالقصص والمسرحیات

10وبالمائة 25المستجوبة ب نعم، أما البقیة من المستجوبین تتراوح بین أحیانا وال أي 

.بالمائة

نعم

ال

أحیانا
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المحیط االجتماعي یؤثر في تعلم المهارات اللغویة :)6الجدول والدائرة النسبیة رقم (-

:لدى الطفل

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪6480نعم

٪810ال

٪810أحیانا

٪80100المجموع

بالمائة80هذا الجدول والدائرة النسبیة یبین أن :التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة-

أي األغلبیة من الفئة المستجوبة ترى بأن المحیط االجتماعي یؤثر بصفة كبیرة في اكتساب 

مهارات، وهذا أمر طبیعي بحكم أن اإلنسان ابن بیئته یؤثر فیها ویتأثر بها، واللغة أهم شيء 

ترى عكس ذلك أي األقلیة، نفس المائةب10في المجتمع وهي ظاهرة اجتماعیة، بینما 

ترى بأن ذلك یكون أحیانا فقط أن تؤدي هذا الدور. بالمائة10النسبة للبقیة 

نعم

ال

أحیانا
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:أفضل وسیلة في تعلم مهارات اللغة العربیة:)7الجدول والدائرة النسبیة رقم (-

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪3240المطالعة

٪810التعبیر

٪810الوسائل السمعیة البصریة

٪1620الكتب المدرسیة

٪1215الحصص التربویة و البرامح الترفیهیة

٪45سرةاأل

٪80100موعالمج

من الفئة بالمائة 40یبین الجدول والدائرة النسبیة، :التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة-

منها ترى أفضل وسیلة هي في ٪20ا في البیت عن طریق المطالعة، تعلیمهالمستجوبة في 

15یكون ذلك بفضل الحصص التلفزیونیة والبرامج الترفیهیة، ٪15الكتب المدرسیة ، بینما 

واستعمال ،تعود فلى التعبیر٪10ما نسبة أمنها تشیر إلى برامج التلفزیون التثقیفیة، ٪

الوسیلة المثلى.يهسرةبالمائة فقط من یرى أن األ5حین الوسائل السمعیة البصریة. في

المطالعة

التعبیر

الوسائل السمعیة البصریة

الكتب المدرسیة

یةالحصص التربویة والبرامج الترفیھ

األسرة
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تعلم مهارات اللغة التي تعترض التلمیذ فيعراقیلال):8الجدول والدائرة النسبیة رقم (-

:العربیة

العینة

االحتماالت

المئویةالنسبةالتكرارات

٪1620النطق

٪2835تأثیر اللغة األم

٪1620المحیط األسري والمدرسي

٪2025صعوبة اللغة العربیة

٪80100المجموع

،یبین لنا هذا الجدول والدائرة النسبیة العراقیل:التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة-

والصعوبات التي تعترض التلمیذ في تعلم اللغة العربیة الفصیحة، إذ إضافة إلى عدم 

الفئة منبالمائة35ممارستها خارج المدرسة فالتلمیذ یستعمل غالبا اللغة األم، وقد رأت 

بالمائة 25المستجوبة أن ذلك نتیجة تأثیر اللغة األم، في حین أجابت مجموعة أخرى بنسبة 

ها في المحیط خارج المدرسة، نفس النسبة للفئة التي ترى بأن ذلك یعود لعدم ممارست

من الفئة المستجوبة بالمائة20والبرنامج الدراسي المقرر فیها، بینما ،لصعوبة اللغة العربیة

.النطق بهاعدمإلىالسبب حسبها یعود 

النطق

تأثیر اللغة األم

المحیط األسري والمدرسي

صعوبة اللغة العربیة
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التالمیذ على مكتبة تساعد على : توفر المدرسة)9الجدول والدائرة النسبیة رقم (-

القراءة والكتابة:

العینة

االحتماالت

النسبةالتكرارات

٪3240نعم

٪4050ال 

٪810أحیانا

٪80100المجموع

هل تتوفر المدرسة على لنا هذا الجدول یوضح :التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة-

أي األغلبیة من الفئة المستجوبة ترى بالمائة50مكتبة تساعد التالمیذ على القراءة والكتابة، 

تقول بالمائة40بأن لألسف المدرسة تفتقر لمكتبة یقصدها التالمیذ للقراءة والمطالعة، بینما 

ذلك یكون أحیانا حسب میزانیة من الفئة المستجوبة ترى بأنبالمائة10نعم ، أما البقیة أي 

.حزانة في مكتب المدیر، وعادة تكون في المدرسة وتوفر  القاعة

نعم

ال

أحیانا



168

:في المكتبةنوع الكتب التي تستهوي التالمیذ):10الجدول والدائرة النسبیة رقم (-

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪5062.5القصص

٪1113.75المجالت

٪1417.5الموسوعات

٪33.75الصحف

٪22.5كتب أخرى

٪80100المجموع

أي ٪2.56أن ا الجدول والدائرة النسبیة توضح هذ:التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة-

األغلبیة من الفئة المستجوبة ترى بأن القصص الموجهة لألطفال أكثر جذبا لهم ألن 

وخاصة إذا كانت فكاهیة ،القصص لون من ألوان أدب األطفال التي تستهوي التالمیذ

المستجوبة ترى بأن  المجالت  الفئةمن٪13.75وتمیل إلى الموسوعات،٪17.5بینمامشوقة، 

تجذب أكثر انتباه التلمیذ للقراءة متى كانت متوفرة. أما الصحف الموجهة لألطفال فهي 

تصوت للصحف ثم الكتب األخرى كالكتب العلمیة.٪2.5و ٪3.75نادرة. أما البقیة أي 

القصص

المجالت

الموسوعات

الصحف

كتب أخرى
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إقبال التالمیذ على المكتبة المدرسیة::)11(الجدول والدائرة النسبیة رقم -

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪78.75كبیر

٪3543.75متوسط

٪3847.50قلیل

٪80100المجموع

یوضح الجدول والدائرة النسبیة مدى إقبال التالمیذ :التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة-

من الفئة المستجوبة ٪47.50على المكتبة في المدارس التي تتوفر على مكتبةـ أن نسبة 

ترى أنه لیس هناك إقبال للمكتبة بالنسبة للتالمیذ ألسباب عدیدة منها نوعیة الكتب الموجودة 

43.50علمین والمدیر، بینما الفئة األخرى أي وعد التشجیع للقبال علیها من طرف الم،فیها

ترى أن هناك إقبال متوسط على المكتبة في المدارس التي تتواجد فیها من حیث االهتمام ٪

فترى أن اإلقبال كبیر، وهذا عندما تقوم المكتبة بنشاط ثقافي أو ٪8.75بها. أما البقیة أي 

ترفیهي.

كبیر

متوسط

قلیل
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سبب إقبال التالمیذ على المكتبة المدرسیة:):12الجدول والدائرة النسبیة رقم (-

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪1620تحسین المستوى

٪4455والتقیفللقراءة

٪2025إلنجاز الواجبات المدرسیة

٪80100المجموع

والدائرة النسبیة، : من خالل النسب الممثلة في الجدول التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة

ما توفره من الكتب المتنوعة في لفإن التالمیذ یقصدون المكتبة من أجل التثقیف من خال

بالمائة ترى ذلك، بینما الفئة 55عدید من المجاالت، فاألغلبیة من الفئة المستجوبة أي 

ارین بالمائة ترجع ذلك اإلقبال لغرض إنجاز الواجبات والتم25األخرى التي تمثل نسبة 

مكتبة قصد ن لتالمیذ یقبلون على الأترىبالمائة20المنزلیة، في حین النسبة المتبقیة 

واللغوي من خالل القراءة والمطالعة.،مستواهم المعرفيتحسین

تحسین المستوى

التثقیف

ةإنجاز الواجبات المنزلی
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یة في تعلم مهارات اللغة العربیةتأثیر العام:)31الجدول والدائرة النسبیة رقم (-

:(في أي مستوى)الفصحى

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪5062.5النطق

٪2632.5القراءة

٪45الكتابة

٪80100المجموع

یبین الجدول والدائرة النسبیة مدى تأثیر العامیة في :التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة-

ومن الظواهر اللغویة التي أخذت حیزا ،وهذا أمر طبیعي جدا،تعلم اللغة العربیة الفصحى

كبیرا في حقل اللسانیات التطبیقیة أي التداخالت اللغویة ، ویظهر ذلك خاصة على مستوى 

عند بالمائة32.5الفئة المستجوبة أجابت على ذلك، أي األغلبیة منبالمائة62.5النطق 

ة المستجوبة.فقط عند الكتابة حسب إجابات أفراد العینبالمائة5القراءة و

النطق

القراءة

الكتابة
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:أسباب الضعف في اللغة العربیة:)41الجدول والدائرة النسبیة رقم (-

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪2430التلمیذ

٪2632.5األسرة

٪3037.5المدرسة

٪80100المجموع

وحسب إجابات فئة ،یبین الجدول والدائرة النسبیة:الجدول والدائرة النسبیةالتعلیق على-

32.5، بالمائة30المعلمین المستجوبین، أن الضعف في اللغة العربیة یعود إلى التلمیذ بـ 

السبب للمدرسة. أي یعنى هده النتائج أن ترجعبالمائة37.5یعود لألسرة، والبقیةبالمائة 

في استعمال اللغة األم دائماالمسؤولیة مشتركة بین التلمیذ واألسرة والمدرسة. أضف إلى 

الممارسات الیومیة.

التلمیذ

األسرة

المدرسة
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درجة إقبال التالمیذ على تعلم مهارات اللغة العربیة::)51الجدول والدائرة النسبیة رقم (-

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪1518.75كبیرة

٪5771.25متوسطة

٪810ضعیفة

٪80100المجموع

:التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة-

یبین الجدول والدائرة النسبیة درجة إقبال التالمیذ على اللغة العربیة، حسب الفئة المستجوبة 

األغلبیة ترى أن اإلقبال علیها متوسطة یعود ذلك حسبه إلى صعوبتها بالمائة71.25فإن 

ترى بأن االقبال علیها كبیر أما بالمائة 18.75سواء في طریقة نطقها أو تراكیبها، بینما 

بالمائة فترى العكس من ذلك تماما فالنسبة ضعیفة.10البقیة أي 

كبیرة

متوسطة

ضعیفة
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:التالمیذ في اللغة العربیةمستوى :)61الجدول والدائرة النسبیة رقم (-

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪33.75جید

٪4961.25حسن

٪2430متوسط

٪45ضعیف

٪80100المجموع

:التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة

ختلف إذ ترى فئة تستوى التالمیذ في اللغة العربیة یبین الجدول والدائرة النسبیة أن م

من المستجوبین یرون بالمائة30، في حین حسناألغلبیة أن مستواهم بالمائة61.25

ترى بأنها ضعیفة المستجوبةمن الفئةبالمائة5أنهم في مستوى غیر كاف أي متوسط بینما 

لكن النسبة المتبقیة تقول مستواهم جید.

جید

ال بأس بھ

متوسط

ضعیف
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الوسیلة التي تساعد الطفل في تعلـم مهـارات القـراءة :)71والدائرة النسبیة رقم (الجدول -

:والمطالعة والكتابة في اللغة العربیة

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪810لمطالعةا

٪1417.5وسائل سمیة بصریة

٪3847.5الحصص التربویة والتلفزیونیة

٪2025مكتبة منزلیة

٪80100المجموع

:التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة-

أي األغلبیة من الفئة المستجوبة بالمائة 47.5هذا الجدول والدائرة النسبیة توضح أن 

وخاصة إذا ،ترى بأن الحصص التلفزیونیة والتربویة أكثر جذبا لهم ألنها تستهوي التالمیذ

17.5تمیل إلى إنشاء مكتبة منزلیة، وبالمائة25، بینما لألطفالكانت حصص تلفزیونیة

من الفئة المستجوبة ترى بأن  الوسائل السمعیة والبصریة تؤدي دورا فعاال في هذا بالمائة 

األنسب.يهمطالعةترى بأن البالمائة 10المجال، أما النسبة المتبقیة  

المطالعة

التعبیر

الوسائل السمعیة البصریة

الكتب المدرسیة
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العوامل التي تساعد التلمیذ على القراءة والمطالعة :)81رة النسبیة رقم (ئوالداالجدول -

في المكتبة:

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪3037.5األسرة

٪1822.5المحیط المدرسي

٪1620الوسائل الضروریة

٪1620المكتبة

٪80100المجموع

7.53هذا الجدول والدائرة النسبیة یوضح أن :التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة-

من الفئة المستجوبة ترى بأن أكثر العوامل مساعدة على القراءة والمطالعة في المكتبة بالمائة

تمیل بالمائة22.5وال عجب في ذلك فهي النواة األولى بالنسبة للطفل ، بینما ،هي األسرة

،المكتبة لها دور إیجابيمن الفئة المستجوبة ترى بأن بالمائة 20إلى المحیط المدرسي، و

األخرى تصوت بالمائة 20توفرة في المدرسة. أما البقیة أيوهي من أهدافها متى كانت م

للوسائل الضروریة.

المطالعة

التعبیر

الوسائل السمعیة البصریة

المكتبة
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:والمطالعة في المكتبةالعوامل التي تدفع التلمیذ للقراءة :)19والدائرة النسبیة رقم (الجدول -

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪1215تصمیم المكتبة

٪4455نوعیة الكتب

٪810األنشطة التي تقوم بها المكتبة

٪1620الهدوء والمكان المالئم للمطالعة

٪80100المجموع

: یبین الجدول مدى مساهمة نوعیة الكتب في تردد النسبیةالتعلیق على الجدول والدائرة

بالمائة، مما یدل على أن نوعیة الكتب مهمة 55التالمیذ على المكتبة، وقد بلغت النسبة ب 

أن للهدوء عامل من عوامل في حین نالحظعند التالمیذ، وخاصة القصص والمجالت.

تمثلها نسبة قلیلة شطة التي تقام في المكتبةئة، بینما األنبالما20اإلقبال، إذ تمثلها نسبة 

، كذلك تصمیم بالمائة فقط ألنها قلیلة جدا10تمثلها نسبة جدا ألن األنشطة قلیلة جدا

.بالمائة15تمثلها المكتبة یؤدي دور كبیر لكن متى توفرت مكتبة في المؤسسة التعلیمیة

تصمیم المكتبة

نوعیة الكتب

أنشطة المكتبة

الھدوء والمكان المناسب
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لحصة المطالعة یؤثر سبیا على أداء إهمال المعلم :)20الجدول والدائرة النسبیة رقم (-

التالمیذ في اللغة العربیة:

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪4556.25نعم

٪1620ال

٪1923.75أحیانا

٪80100موعالمج

٪2556.هذا الجدول والدائرة النسبیة نوضح أن :التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة-

أي األغلبیة من الفئة المستجوبة ترى بأن إهمال المعلمین لحصص المطالعة یؤثر سلبا على 

وخاصة ما لم تتوفر المدرسة على قاعة للمطالعة أو مكتبة، بینما ،األداء اللغوي للتالمیذ

بحكم أن التلمیذ یمكن أن یطالع في أماكن ،ترى بأن ذلك یحدث أحیانا فقط23.75٪

من الفئة المستجوبة أي البقیة بالمائة20وفي كتب أخرى للمطالعة، و،أخرى كالبیت مثال

حصص القراءة تكفي لتعویض المطالعة. إذ حسبهمال یؤثر ترى بأن ذلك

نعم

أحیانا

ال
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حصةالمعلمین فيقبلصوص المقترحة من: نوع الن)12الجدول والدائرة النسبیة رقم (-

:مطالعةال

العینة

االحتماالت

المئویةالنسبةالتكرارات

٪810اجتماعیة

٪1113.75علمیة

٪6176.25قصصیة

٪80100المجموع

توضح النسب أن طبیعة النصوص التي یمیل التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة:-

بالمائة ترى بأن القصة 76.25إلیها التالمیذ في حصص المطالعة، فاألغلبیة أي نسبة 

وتستجیب لرغباتهم نظرا لما تمتاز به القصة من خصائص ، كذلك ،تالئم میول التالمیذ

األخرى من النصوص نوعیة القصص الشفهیة والكتابیة خاصة الفكاهیة منها. أما األنواع 

بالمائة فقط.10، واالجتماعیة ب 13.75كالعلمیة مثال تمثلها فقط نسبة 

اجتماعیة

علمیة

قصصیة
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الكتب التي یمیل إلیها التلمیذ في المكتبة::)22الجدول والدائرة النسبیة رقم (-

العینة 

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪4556.25القراءة

٪2227.5الریاضیات

٪810المدنیةالتربیة 

٪56.25كتب أخرى

٪80100المجموع

:التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة-

أي األغلبیة من الفئة المستجوبة ترى بأن كتاب بالمائة 56.25هذا الجدول یوضح أن 

،تمیل إلى كتاب الریاضیاتبالمائة 27.5القراءة  أكثر الكتب اهتماما لدى التالمیذ، بینما 

من الفئة المستجوبة تمیل إلى كتاب التربیة بالمائة 10وهذا مؤشر إیجابي ومحفز، و

تصوت للكتب األخرى كالكتب العلمیة.بالمائة فقط 25.6المدنیة. أما البقیة أي 

القراءة

الریاضیات

التربیة المدنیة
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في اللغة العربیة:نسبة المقروئیة عند التالمیذ :)23(الجدول والدائرة النسبیة رقم-

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪2025كبیرة

٪3240متوسطة

٪2835قلیلة

٪80100المجموع

من ٪05هذا الجدول والدائرة النسبیة توضح أن :التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة-

، وهذا واقع مؤسف الذي ینطبق عند التالمیذالفئة المستجوبة ترى بأن نسبة المقروئیة قلیلة 

المقروئیة، ویعود ذلك لعدة أسباب منها عدم تشجیع على قلةعلى حال المجتمع ككل في 

القراءة والمطالعة، ونقص المكتبات بمختلف أشكالها، لكن هناك من یرى بأن المقروئیة ال 

نظرا لتوفر من المستجوبینأي األغلبیة٪40بة للفئة المستجوبة وذلك ببأس بها بالنس

فهي ترى ٪35عوامل أخرى مساعدة كالوسائل السمعیة البصریة والكمبیوتر، أما البقیة أي 

العكس تماما فالنسبة حسب اعتقادهم كبیرة بالمقارنة مع السنوات القلیلة الماضیة نظرا 

وتحسن المستوى التعلیمي.،لتحسن المستوى المعیشي للفرد الجزائري

كبیرة

متوسطة

قلیلة
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اهتمام التالمیذ بالقراءة::)42لنسبیة رقم (الجدول والدائرة ا-

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪3138.75نعم

٪1316.25ال

٪3645أحیانا

٪80100المجموع

7583.أن: هذا الجدول والدائرة النسبیة توضح التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة-

من الفئة المستجوبة ترى بأن التالمیذ یهتمون كثیرا بالقراءة كمادة وكممارسة فهي بالمائة 

سیدة التدریس أي حاضرة في كل نشاط تعلیمي، كل فعل تعلیمي تعلمي یتم عن طریق 

تقول أن ذلك یكون أحیانا دلیل أن هناك الكثیر من یمیل لالهتمام بالمائة45القراءة. بینما 

وكفعل وممارسة وفي ،ن المقصود لیس مادة القراءة بل القراءة كمهارةولك،بالمواد األخرى

من الفئة المستجوبة ترى بأن ال یوجد اهتمام بالمائة16.25مختلف المواد والكتب، و

بالقراءة سواء كمادة أو ممارسة.

نعم

ال

أحیانا
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متابعة المدیر في تفعیل نشاط المكتبة:):52الجدول والدائرة النسبیة رقم (-

العینة

االحتماالت

النسبة المئویةالتكرارات

٪3543.75نعم

٪1923.75أحیانا

٪45ال

٪2227.5دون جواب

٪80100المجموع

43.75: نالحظ من خالل الجدول أن النسبة التعلیق على الجدول والدائرة النسبیة-

بالمائة أي النسبة األكثر ترى بأن متابعة المدیر لشؤون المكتبة یؤثر ایجابیا على نشاطها، 

ترى ذلك یكون أحیان، لكن نسبة 23.75في حین ترى فئة أخرى من المستجوبین بنسبة 

بالمائة دون جواب وذلك لعدم توفر المؤسسة التي یدرس فیها على مكتبة مدرسیة 27.5

بالمائة فهي تصوت ب 5دیر وهذا من األمر المؤسف، أما البقیة أي نسبة لكي یقیم أداء الم

ال رغم وجود المكتبة ومتابعة المدیر، ألن حسبهم فالمكتبة یجب أن یقوم علیها شخص 

متخصص ومكون لهذا الغرض وهو أمین المكتبة.

نعم

أحیانا

ال

دون جواب
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:الدراسة المیدانیةنتائج-3

الحصول على معلومات تتعلق بالتحصیل اللغوي ة هو نیة من هذه الدراسة المیداإن الغای

وهي ،لدى التالمیذ والسیما عن طریق القراءة والمطالعة، من خالل الفئة المعنیة باالستجواب

ومن خالل ،التلمیذمكتبة في تلقین المهارات اللغویةالهیئة التدریسیة، وموقفهم من أهمیة ال

یة التي تحصلنا علیها من هذه الدراسة المیدانیة هذه الدراسة حاولنا تحلیل االستنتاجات األول

التي أجریت على الهیئة التدریسیة. ومحاولة إعطاء وصف موضوعي لواقع اللغة العربیة 

الفصحى لدى التالمیذ المتمدرسین في الطور االبتدائي. وأهمیة القراءة والمطالعة في الرفع 

من مستواهم في هذه اللغة.

ة للنتائج حول موضوع اللغة العربیة والتحصیل اللغوي بفضل ومن خالل هذه المقارب

المهارات اللغویة والسیما القراءة والمطالعة، یصعب علینا التكهن بتحدید دورها الفعلي في 

الرصید اللغوي لدى التالمیذ في اللغة العربیة. وألن عدد المعلمین الذین شاركوا في هذه 

ي تحصلنا علیها ال تبین واقع المجتمع الجزائري كما هو االستمارة والمعلومات المحدودة الت

محدود.

إن حصص المطالعة التي یأخذها التلمیذ في المدرسة قلیلة بالمقارنة مع ما هو -1

مفروض، أضف إلى ذلك أن الكثیر من النصوص المختارة بعیدة عن واقع التلمیذ. وهذا ما 

یعیق التحصیل اللغوي بالنسبة للتلمیذ.

العراقیل التي تواجه التلمیذ أثناء تعلمه مهارات اللغة العربیة الفصحى كثیرة، منها ما إن-2

ومنها ما یتعلق باألسرة والمدرسة. حیث بالنسبة للتلمیذ تعترضه صعوبات جمة ،یتعلق به

تظهر خاصة على مستوى النطق إذ تطغى علیه اللغة األم. ثم یأتي دور األسرة التي ال 

وفي ،اللغة التي یتعلم بها الطفل في المدرسة كونها لغة التعلیم في كل الموادتكترث بأهمیة 

میة التي یمر عبرها الطفل. أما دور المدرسة فكان مقتصرا فقط في طریقة یطوار التعلكل األ
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وال سیما في النشاطات الثقافیة والترفیهیة ،الحفظ والتلقین، ولم تتعد  إلى الجانب الترفیهي

وتفعیل دور المكتبة المدرسیة في تكریس عادة القراءة والمطالعة ،كالمسابقات والمسرحیات

عالقة حمیمیة مع الكتاب.بالتالي تكوینو ،لدى التالمیذ

قلة المكتبات المدرسیة خاصة المدارس التي قصدناها أدى بالمستجوبین إلى اإلجابة-3

العشوائیة في االستمارة الموجهة لهم، ضف على ذلك عدم فهمهم للمصطلحات اللسانیة 

.بالرغم من توضیحها لهمالواردة في االستمارة

ن القصة من األلوان األدبیة التي أیتفق على العموم أفراد الهیئة المستجوبة على -4

والشخصیات ،للغة السهلةتستهوي التالمیذ لما تتوفر علیه من عناصر  فنیة مالئمة  كا

والمناسب. بإمكانها اكساب الطفل رصیدا لغویا في سهلالمناسبة ضف إلى ذلك األسلوب ال

وأن المعلمین یفضلون القصة في حصص المطالعة.،اللغة العربیة

اللغة العربیة لغة سامیة، لها ممیزات وخصائص تنفرد بها، ولها صعوباتها التي تعیق إن-5

المتعلم في تعلمها. ودور المعلم یبرز في مساعدة التلمیذ في تخطي هذه الصعوبات من 

والتعبیر بها باستخدام جمل وتراكیب مفیدة. ویتمكن التلمیذ ،خالل النطق الصحیح للكلمات

والسیما أن اللغة ،یات اللغة العربیة یكون قد قطع أشواطا كبیرة في التعلیمالجزائري من أساس

ولغة التدریس بصفة عامة.األخرى،العربیة لغة المواد الدراسیة 

وحتى فرنسیة. ،ولغة أمازیغیة،الجزائري یعیش تعددیة لغویة، من لغة عربیةالتلمیذإن -6

ما یجعله ،وضعف بالنسبة للغة العربیة الفصحى،أمام یأستلمیذهذا الواقع اللغوي یضع ال

وسط اجتماعي ووسط مدرسي. والفرق كبیر بین لغة التخاطب ،یعیش في وسطین مختلفین

ولغة التعلیم في المدرسة. فتالمیذ الجزائر یعیشون واقعا لغویا معقدا.،الیومي

لمعلم، وهو دعامة إن الكتاب المدرسي مهم في حیاة التلمیذ، وهمزة وصل بینه وبین ا-7

وكثیرا ما تكون نصوصه مستلهمة ،أساسیة في العملیة التعلیمیة. وبذلك یثري معارفه ولغته
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. لكن من محیطه، وخاصة تفي كتاب القراءة. ویثري الطفل ذخیرته اللغویة في اللغة العربیة

ة، هذا ال یمنع من مطالعته للكتب األخرى شبه المدرسیة للفهم واالستیعاب من ناحی

وللمطالعة وٕاثراء معارفه من ناحیة أخرى.

یثري الطفل المتمدرس رصیده اللغوي، بواسطة القراءة والمطالعة، كاالطالع على -8

زاد محصوله المعرفي واللغوي. وقد ما زادت وتیرة المطالعة لدیه القصص واألناشید، وكل

أكدت الدراسات واألبحاث أن القراءة لها فوائد كبیرة لإلنسان، فالقراءة تصنع اإلنسان الكامل 

. فالتعلم یقتضي فعل القراءة والمطالعة والكتابة."قول فرنسیس بیكون"حسب 

إذ أن اللغوي. إن من أسباب التداخل اللغوي عند التالمیذ ضعفهم من ناحیة الرصید -9

وهذا ینطبق حتى على الكبار في إشارة ،نتیجة الفراغ اللغويالتالمیذالعامیة غالبة في كالم

إلى استعمال مفردات كثیرة في باللغة الفرنسیة في الكالم العادي الیومي.

إن المكتبة في المدرسة مهمة جدا تعتبر الشریان النابض فیها، ومكملة لعملها التربویة -10

وتكتشف قدراته االبتكاریة واالبداعیة من ،التعلیمي، وفي المكتبة تصقل مواهب الطفلو 

واألنشطة األخرى كالمسرحیات ،خالل النشاطات التي تقوم بها المكتبة كالقراءة والمطالعة

وغیرها.

إن المكتبة تساعد الطفل على تعلم عادتي القراءة والمطالعة اللتان هما مهارتان -11

أساسیتان في التعلیم، كما یحسن مستواه الثقافي والعلمي واللغوي، ضف إلى ذلك تحسین 

في اللغة التي یتعلم بها وبالتالي تطویرها.اللغويرصیده 

في بالدنا، هو ما أدى إلى تقلیص دورها حالة اإلهمال التي تعیشها المكتبة المدرسیة-12

لعدم االكتراث بها، وعدم تخصیص میزانیة ومساحات خاصة بها، یؤثر سلبا على أداء 

المكتبة المدرسیة التربوي والتعلیمي، وما نالحظ أن القلیل فقط من المدارس تتوفر على 

أمر مؤسف حقا. وهذا مكتبة مدرسیة، 
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:الدراسة المیدانیةخالصة-4

نستنتج من خالل هذه الدراسة المیدانیة أن:

الضعف اللغوي لدى التالمیذ في اللغة العربیة، یعود إلى أسباب كثیرة، وهي ظاهرة -1

والسیما في حقل اللسانیات التطبیقیة واللسانیات ،لغویة أخذت حیزا كبیرا لدى الباحثین

لم. وهذا یعود إلى أسباب كثیرة كما االجتماعیة، وتنطبق على الكثیر من المجتمعات في العا

سبق الذكر. فإذا كان االهتمام بالقراءة والمطالعة أوال عند األسرة وتعلیمها للنشء وتعویدهم 

علیها، لما وصل مستواهم إلى ما هو علیه الیوم والذي ال یحسد علیه. وبالتالي فمهارتا 

والسیما في ،اللغوي لدي التلمیذالقراءة والمطالعة ضروریتان وأساسیتان في تكریس الرصید 

اللغة العربیة الفصحى على وجه الخصوص.  

دور المكتبة المدرسیة كبیر جدا سواء في التحصیل اللغوي، أو في مساعدة المدرسة إن-2

هي ففي أداء عملها على  وجه سواء من الجانب التربوي أو الجانب التعلیمي، وكیف ال 

.التي تصبو إلیهابدونها ال تصل المدرسة إلى أهدافها و ،خزان المعرفة في المدرسة

، إذ تؤدي دورا تلمیذإن االتجاهات التربویة الحدیثة تركز على أهمیة القصة في حیاة ال-3

یمیل إلى تلمیذكبیرا في توسیع خیاله، وتنشط ذكاءه وتثري رصیده اللغوي والمعرفي. فال

فعادة تكون ،لألفكارخصائص من بساطة في األسلوب ووضوحالقصة نتیجة ما تتوفر من

كل ذلك ،القصص المكتوبة مقترنة بالرسومات والصور التي تساهم في تعلق الطفل بالكتاب

مكان ألنهاوقراءة الكتب وبالتالي اإلقبال على المكتبة ،لالستماعتلمیذیساهم في حب ال

تواجد الكتب.

فوائد كثیرة بالنسبة للتلمیذ من حیث الكتب المتنوعة التي ن المكتبة المدرسیة لها إ-4

تحتویها مثل: القوامیس، القصص، الصحف، الروایات، المجالت وغیها من المواد 

والحواسیب التسجیلیة، واألقراص، فالمالمطبوعة، والمواد الغیر مطبوعة مثل األ
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تردده للمكتبة للقراءة والمطالعة واالنترنت...وغیرها. التي یمكن أن یستفید منها التلمیذ، وب

وحتى الكتابة، تنمو لدیه هذه المهارات الصحیحة في میدان التعلم.

الواقع المؤسف للمكتبات المدرسیة في بالدنا، ووضعها الذي ال تحسد علیه، لقلتها إن -5

وعدم االهتمام بها من طرف المسؤولین. ضف إلى ذلك نقص التوعیة بفائدتها الكبیرة في 

سواء من طرف األسرة او المدرسة. وٕان عدم وجودها في المدرسة تجعل التلمیذ تلمیذحیاة ال

یكتفي بكتابه المدرسي، وال یهتم بالكتب األخرى.

إن من أسباب التداخل اللغوي في اللغة العربیة الفصحى في الجزائر، نقص المتكلمون -6

من ناحیة الرصید لخطابات الرسمیة، و بها، فهي مستعملة إال في حجرات الدرس واإلدارة وا

للعامیة أو اللغة األجنبیة. ونعادة ما یلجأباللغة العربیةفي كالمهمفالمتكلموناللغوي 

إضاقة إلى أسباب المتكلمون جعلهم ال یسترسلون فیها، منهیعانيالذي نتیجة الفراغ اللغوي 

ة استعماال صحیحا، وكذلك الترد واستعمال اللغ،أخرى. فالحل یمكن في القراءة والمطالعة

على مختلف المكتبات.

وهو یتقن لغته العامیة، لكن یلقى صعوبات في ،الجزائري یدخل إلى المدرسةتلمیذإن ال-7

تعلم اللغة العربیة الفصحى في المدرسة ألنها مخالفة للغة التي اكتسبها، وال خیار له إال 

تعلمها وٕاتقانها لكي یفهم المواد الدراسیة، وقد تواجهه صعوبات كثیرة والسیما في القراءة 

تجاوز هذه الصعوبات، على حد قول حسن واإلعراب واإلمالء. لكن هذا ال یعني أنه ال ی

شحاتة:" التلمیذ المتقدم في اللغة العربیة یفوق أقرانه في سرعة الفهم والتحصیل لما یقرأ، 

.1ویقوده هذا إلى النجاح في دراسته بل في حیاته"

حسن شحاتة، قراءات األطفال، ص200. -1
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الخاتمة

من النتائج أهمها:مجموعةتوصلت إلى هذا من خالل بحثي 

المتقدمة تطورت المجتمعاتفإن المدرسة االبتدائیة مؤسسة تعلیمیة هامة في المجتمع، -1

الذي یتعلم فیه یوم اهتمت بالمدرسة والتعلیم وتربیة النشء، فالمدرسة هي المنزل الثاني 

.النجاح في حیاتهالتي تساعده في األمور الطفل 

المدرسة باعتبارها مؤسسة تعلیمیة تحتوي على مكتبة مدرسیة، ولها دور تكمیلي إن -2

أحسن استغاللها وازداد االهتمام بها تكون حافزا للتالمیذ على ، إذاللعمل التعلیمي والتربوي

ومن أهدافها أیضا تعلیم العادات الصحیحة ،التقدم وتحسین المستوى اللغوي والمعرفي

في أهمیتهاللمتعلم، وبالتالي ال یمكن االستغناء عنها، ولقد أثبتت التوجهات التربویة الحدیثة 

وفي مناخ المدرسة من خالل الخدمات التي تقدمها.،الفعل التعلیمي

یقاس بها تطور أي تعد القراءة في الوقت الحاضر معیارا من المعاییر األساسیة التي -3

مجتمع، وهي مهارة ضروریة لنجاح الفرد في حیاته الخاصة والعامة، لكونها وسیلة من 

وسائل التفاهم والتواصل بین الناس. فال یمكن االستغناء عنها لتوسیع أفاق الفرد العلمیة 

العوامل والفردیة، وٕاتاحة الفرصة أمامه لالستفادة من الخبرات اإلنسانیة، وذلك كله یؤمن له

األساسیة للنمو اللغوي والمعرفي، وقد أكد الفیلسوف اإلنجلیزي بیكون أن " القراءة تصنع 

اإلنسان الكامل"، وذهب الشاعر الفرنسي أبعد من ذلك حین رأى أن "الذین یقودون الجنس 

البشري، هم الذین یعرفون كیف یقرأون وكیف یكتبون".

ن، بالرغم من حتى األوتداوالیة األكثر استعماال حد الوسائل التعلیمأیعتبر الكتاب -4

مثال، نظرا للطبیعة التي كاألنترنتالمنافسة الشرسة التي یتلقاها من طرف الوسائل األخرى 

ساعد في الثراء اللغوي وتنمیة تینفرد بها، هذه الوسیلة المتداولة والمعروفة في حقل التعلیم، 
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یمثل الكتاب واحدا من أدوات ووسائل الترفیه والتثقیف لدى اللغویة والسیما للتلمیذ، و الذخیرة

أقدم الوسائل التعلیمیة.الطفل، ویعتبر 

المكتبة المدرسیة مكانا هاما في المدرسة االبتدائیة، ومكملة للفعل التعلیمي والتربوي، إن -5

حریة اختیار الكتب التي تلمیذ یجد الا،علیهوالمتنوعة التي تحتوي المحتفلةوبفضل الكتب 

المدرسیة دورا للمكتبةو .صور وغیرهاو یمیل إلیها من قصص، مجالت، صحف، جرائد، 

كبیرا في اكتساب مهارات القراءة والمطالعة والكتابة، وبفضل خدماتها المختلفة التي تمكن 

ت األطفال الطفل المتمدرس أن یثري رصیده بالمعرفة والثقافة ومفردات اللغة، كما تعد مكتبا

.تلمیذمن الوسائل الضروریة لتنمیة قدرات ال

على الرغم من الدور الذي تؤدیه المكتبة المدرسیة، إال أنها محل إهمال من طرف -5

مكتبة، للكثیر من المؤسسات التعلیمیة لا، وأكثر من هذا تفتقرخاصة في بالدناالمسؤولین

والمطالعة. ولمعالجة هذا الوضع یجب تكاثف الجهود مما یوحي بعزوف التالمیذ عن القراءة 

لكل الفاعلین في القطاع السترجاع مكانة المكتبة كمرفق هام في المدرسة.

المكتبة المدرسیة رافد من روافد المعلومات سواء في اقتنائها أو تنظیمها أو حتى إن -6

،بالتعلیموعالقاتهم المتعددة معلمین،همیتها للتالمیذ والأانتاجها على مختلف مستویاتها، و 

والعالقة بین التلمیذ والمكتبة عالقة إیجابیة في أفضل حاالتها، وقد لوحظ أن "التالمیذ 

. وقد لوحظ أیضا أن 1أصحاب المهارات المكتبیة هم التالمیذ أصحاب الدرجات العالیة"

لتنمیة مهارات التالمیذ األقل مستوى، وكذا تطویر قدراتهم في القراءة مكان كذلكالمكتبة 

.والكتابة

مما ال شك فیه أن القراءة هي مفتاح أي عمل تعلیمي، ومن األنشطة التي یستعملها -7

ن الوسائل المباشرة لتعلم أي وهي م، ومیة إذ ال یمكن االستغناء عنهااإلنسان في حیاته الی

أحمد عبدهللا العلي وزین عبدالھادي، المكتبات بین التطورات التربویة والتكنولوجیا الحدیثة، ص22. -1
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فإن الوصول إلى ذلك  متوقف على مدى إقبال التالمیذ على الكتب والمكتبة المدرسیة .لغة

على وجه الخصوص، لكن قبل ذلك یجب على التلمیذ االستعانة بالقراءة والمطالعة قبل كل 

.عمل تعلمي

لقد أكدت الدراسات الكثیرة والمختلفة عن أهمیة المطالعة في حیاة الفرد، بأنها تنمي -8

برات والكفاءات، وهي لغة التعامل مع الحیاة، وفي هذا السیاق یقول جون جاك روسو: الخ

لم أكن أعرف شیئا عن ذاتي حتى بلغت سن الخامسة أو السادسة، وال أعرف كیف تعلمت "

القراءة، وكل ما أذكره هي كتبي األولى وتأثیرها في أن وعي الراسخ بكیاني یعود إلى أول 

، حیث تسمح له باكتساب المعارف تلمیذة إذا دور هام في حیاة ال. للمطالع1مطالعاتي"

وتحصیل المعلومات والتزود بمفردات وعبارات اللغة، أي ببساطة إثراء رصیده باللغة التي 

یتعلم بها. 

تعد مهارة الكتابة من أهم المهارات العلیا، فهي تعبیر عن غنى الكاتب في المفردات، -9

ولیس فقط القدرة على ،وفهمه للموضوع وقدرته على التعبیر. مهارة الكتابة دلیل نمو وتطور

التعبیر بل أیضا على التفكیر المنطقي السلیم. كما هي من المهارات ذات األهمیة البالغة 

أو ،ین حیث ال یمكن االستغناء عنها سواء من خالل مراحل التعلم المختلفة مدرسیةللمتعلم

جامعیة أو بعد التخرج من الجامعة. لكن الوصول إلى الكتابة الجیدة تستدعي المرور 

.بمراحل كثیرة قد تكون صعبة

یتم استثمار ثملشفاهیة،الكتابیة واعلوماتوالتسجیل للمكتابةأما الطریقة العلمیة في ال-10

ن أالتالمیذ، وینبغي بما اتفق علیه فیدخل الرصید في الكتب الخاصة بالمعلم والخاصة 

یكتفي بكتاب واحد أبدا، وٕاال تدخل في جمیع الكتب: القراءة والتاریخ والجغرافیا وغیرها، وال

حصلت الفوضى، وههنا یجب ان تؤدي وسائل االعالم دورها الحاسم في ذیوع الرصید 

محو االمیة على الصعید العالمي، ص.ء97 لوسیل توماس، دور المكتبات في -1
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تعمالها الواسع له، ویعد كل سنة تقوم لجنة من االختصاصیین بتقویم تجربة الرصید باس

.1وٕاثرائه من جدید وبكیفیة دوریة

إن القراءة تهدف إلى تحقیق التعلم الذاتي من خالل القراءة الفردیة التي تعول علیها -11

مر األكید أن القراءة واألالمدرسة الحدیثة في العملیة التعلیمیة لتحقیق أهدافها وغایاتها، 

الذاتیة لها دور فعال في تنمیة الرغبة والمیول لتحقیق أهداف التعلیم، وبدونها ال یمكن أن 

نحصل على تعلیم ناجح، ویرى الكثیر من المربین المهتمین بمیدان بالكتاب والقراءة في 

استخدامها في العملیة العصر الحالي، بأنه على الرغم من الوسائط المعرفیة، وتنوع اوعیتها و 

التعلیمیة، إال أن القراءة ستظل عماد العلم والمعرفة، وهكذا سیظل المبدأ والهدف األساس 

الذي تسعى إلیه المكتبة المدرسیة لتحقیقه والمحافظة علیه، هو جعل القراءة والكتاب جزءا 

.هاما في حیاة المتعلم، عن طریق االتصال المباشر بأوعیة العلم والمعرفة

من الجانب المعرفي واللغوي، إذ یجد من تلمیذإن أدب األطفال مهم في تطویر ال-12

األلوان األدبیة من قصة ومسرحیة ما یجعله قادرا على اكتساب اللغة والمعرفة. ویعتبر 

بعد تلمیذوتعلیم ال،دب األطفال من بین العناصر التي تساعدهم في تربیةأن أعلماء التربیة 

مدرسة طبعا، لكن عن طریق القراءة والمطالعة في هذه الكتب الموجهة لهم.سرة والاأل

واقع وحال المكتبات الموجودة في المدارس، وانعدامها في الكثیر منها، یوحي بعدم -13

االهتمام بها، وفي الحقیقة هو سیان لدور المدرسة التربویة والتعلیمیة، إذ ان الكثیر من 

المدرسیة مرفق هام في المدرسة، ومكملة للعمل التعلیمي المختصین یعتبرون المكتبة

والتربوي للمدرسة. فإذا تم االهتمام بها وتم تطویرها وتفعیلها هو بمثابة الدفع بالمدرسة 

بالوصول إلى غایاتها وأهدافها السامیة، وهو تكوین مجتمع متعلم وقارئ من خالل االهتمام 

باألطفال.

،، أعمال الملتقي الوطني المنظم بالجزائر 24/ واقع وأفاق- د عبدالرحمن الحاج صالح ، الكتاب المدرسي في المنظومة التربویة الجزائریة – -1

.43، ص2008، جوان 2007نوفمبر 25
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التوصیات والحلول الممكنة:

الواقع الذي تعیشه المكتبات المدرسیة في الجزائر الیوم، واقع مر وألیم لذا نرجو من -1

المسؤولین إعطاء هذا الموضوع القدر الكافي من المسؤولیة.

وضع برنامج خاص للمكتبة في إعطاء حصصها والمواضیع التي ستعطى فیها.-2

مكتبة مثل الحاسوب وأجهزة إدخال بعض األجهزة التي تساعد على إبراز نشاط ال-3

إلكترونیة وأنترنت.

التأكید على القائمین بتألیف الكتب المتخصصة في المناهج وطرق التدریس أن تحتوي -4

مؤلفاتهم ما یؤكد دور المكتبة في التربیة والتعلیم.

تكثیف سبل التعریف بالمكتبة المدرسیة وأهمیتها، وذلك عبر وسائل اإلعالم وخاصة -5

األطفال والبرامج التعلیمیة.برامج

ضرورة تزوید أمناء المكتبات المدرسیة بأغلب المواد التي تخدم حقل المكتبات المدرسیة -6

وغیرها. وضرورة تكثیف الدورات واللقاءات بین أمناء المكتبات للتعرف على الجدید من 

برامج وأنشطة لتبادل الخبرات فیما بینهم.
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.1993سعیدة الغالمي، المجلة العربیة للمعلومات، 

حسني عبدالرحمن الشیمي، مقومات الدور التربوي والتعلیمي للمكتبة -5

.1997، تونس، 1المدرسیة، المجلة العربیة للمعلومات، ع

واقع –ة لتربویة الجزائریعبدالرحمن الحاج صالح ، الكتاب المدرسي في المنظومة ا-6

2008، 2007نوفمبر 24/5، أعمال الملتقي الوطني المنظم بالجزائر -وأفاق

:المراجع باللغة األجنبیة-4

1- Danielle Baley, les mots de la didactique des langues, le

cas de l’anglais lexique, éditions ophrys, paris1998, p139.

2- Durand Marion et Bertrand Gérard. L’image dans le livre

pour enfant, l’école des loisirs, paris,. 1975

3- Henri Besse et Robert Galisson, polémique en didactique,

clé internationale édition, paris, 1980.
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4-Ricardeau François, conception et production des manuels

scolaires (guide pratique),Unesco, paris, paris, 1979, p51.

:المواقع االلكترونیة-5

Wikipédiaاإللكترونیة الحرة:موقع الموسوعة-1

www.google.frباللغة الفرنسیة:الموسوعة االلكترونیة-2

www.google.ae:الموسوعة اإللكترونیة باللغة العربیة-3
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:نموذج االستبیان

استبیان حول التحصیل اللغوي عند التالمیذ المتمدرسین

هذه االستمارة موجهة لمعلمي المدرسة األساسیة ومدراء المدارس االبتدائیة، 

لغرض علمي، یتمثل في إجراء بحث حول:

"أهمیة المكتبة المدرسیة في تلقین المهارات اللغویة للطفل الجزائري المتمدرس، 

عینة من بعض مدارس منطقة -نموذجاأمهارة القراءة والمطالعة والكتابة 

-بجایة

حث، االلتزام بالدقة والصراحة لذا نرجو من السیدات والسادة المعنیین بالب

عهد بان المعلومات الیت ستدلون بها ئلة إن أمكن، ونتسجابة عن جمیع األواإل

یطلع علیها سوى المكلفین بالبحث.ستبقى في سریة تامة، ولن

:مالحظة

) أمام اإلجابة المرغوب فیها.xنرجو وضع عالمة (-

بإمكان المستجوب اإلجابة باللغة التي یحسنها العربیة أو الفرنسیة.-
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جنس أفراد العینة المستجوبة:-1

أنثى  -ذكر   -

العینة المستجوبة:ألفرادالمستوى التعلیمي -2

جامعي -ثانوي -متوسط  -

؟هل كتاب القراءة یلبي حاجیات التلمیذ المعرفیة ویعزز لدیهم عادة القراءة والمطالعة-3

أحیاناالنعم  

؟إهمال التالمیذ لكتبهم المدرسیة یقلل من رصیدهم اللغويهل -4

أحیانا ال  نعم  

؟تحصیل التالمیذعدم اهتمام المعلمین بمادة المطالعة یؤثر سلبا على هل تعتقد أن -5

أحیانا ال  نعم

؟المحیط االجتماعي یؤثر في تعلم المهارات اللغویة لدى الطفلهل -6

أحیاناال  نعم  

أحیاناال نعم  

ما هي أفضل وسیلة في رأیك لتعلم اللغة عند الطفل؟-7

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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.....................................................................................................

.................................................................................................

لعراقیل التواجه التلمیذ في تعلم اللغة في المدرسة (اللغة العربیة الفصیحة)؟ما هي ا-8

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................

هل توفر المدرسة على مكتبة تساعد التالمیذ على القراءة والمطالعة؟-9

أحیاناال  نعم  

ما نوع الكتب التي تستهوي التالمیذ كثیر:-10

القصص-

المجالت-

الموسوعات-

الصحف-

كتب أخرى-

ما هي درجة إقبال التالمیذ على المكتبة؟-11

قلیلمتوسط كبیر  

ما هو سبب إقبال التالمیذ على المكتبة المدرسي:-12



المالحق

210

إنجاز الواجبات المدرسیة -للتثقیف-لتحسین المستوى-

هل هناك تأثیر للعامیة في تعلم اللغة العربیة الفصحى لدى التالمیذ؟-13

الكتابة-القراءة-في النطق-

هل الضعف في اللغة (العربیة) یعود إلى:-14

المدرسة-األسرة-التلمیذ-

ما هي درجة إقبال التالمیذ على تعلم اللغة (العربیة)؟-15

قلیلة-متوسطة-كبیرة-

مستوى التالمیذ على العموم في اللغة (العربیة)؟-16

ضعیف-متوسط-البأس به-جید-

(العربیة)؟خرى لتعلم اللغة األما هي الوسائل أو األسالیب-17

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................

ما هي العوامل التي تساعد التلمیذ على القراءة والمطالعة في المكتبة؟،في رأیكو -18

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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.....................................................................................................

.....................................................................................................

لعوامل التي تدفع التالمیذ للقراءة والمطالعة في المكتبة؟ا-19

تصمیم المكتبة           -

نوعیة الكتب الموجودة فیها-

أنشطة المكتبة           -

الشعور بالراحة ألنها المكان المناسب -

النصوص المقترحة من قبل المعلمین في حصة المطالعة:نوع-20

قصصیة-علمیة -اجتماعیة -

الكتب التي یمیل التلمیذ إلیها في المكتبة:-21

التربیة المدنیة-الریاضیات –القراءة     -

نسبة المقروئیة عند التالمیذ في اللغة العربیة:-22

قلیلة-متوسطة     -كبیرة -

هل هناك اهتمام للتالمیذ بالقراءة:-23
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أحیانا-ال-نعم -

متابعة المدیر في تفعیل نشاط القراءة:-24

دون جواب-أحیانا-ال-نعم -
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:المكتبةعن شهورةمأقوال 

ال نرید ان نضع كتابا في المكتبة، وٕانما نرید أن ننقل الكتاب إلى الحیاة ونعززه ونطوره -

بالحیاة.

من فتح مكتبة فقد أغلق سجنا.-

.المكتبة تهذیب الضمیر وصفاء للنفوس-

.وال یغضب إذا هجرته،ق ال یمل إذا الزمتهصدیالكتاب -

.قلیال وفكر كثیرا فیما قرأتاقرأ-

.أفضل الكتب هي تلك التي یحسب القارئ أن بوسعه أن یكتب مثلها-

.ق أن یقرأ مرة واحدةحي ال یستحق ان یقرأ مرتین ال یستالكتاب الذ-

.قراءة الكتب من عالمات التقوى-

.إذا اردت ان تعرف ما بعقل امة فانظر في مكتباتها-

رتاد الفضاء لو لم یكن له الكتاب معلما ومرشدا.ما كان اإلنسان لی-

الكتاب سجل حضارة األمة وٕاشعاعها الثقافي.-

م مقفل مفتاحه المطالعة.المكتبة منج-

دیو دروس" : إن أحد ملوك مصر األقدمین أنشأ مكتبة في قصره بمدیتنه یقول المؤرخ -

العالیة توجد مكتبة هي دواء خلف الجدران "طیبة" عاصمة ملكه وكتب على بابها :" هنا 

النفوس".

الناس یمونون لكن الكتب ال تموت أبدا.-
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إن المدرسة ال تعطینا العالم كله، إنها المفتاح إلى بساتین العلم فإذا أردت قطف ثمارها -

فعلیك بالقراءة المتواصلة واإلطالع المستمر في المكتبة.

ه یتسع.كل إناء یضیق بما فیه إال وعاء العلم فإن-

العلم نهر، والحكمة بحر، والعلماء حول النهر یطوفون، أما الحكماء فوسط البجر -

یغوصون، والعارفون في سفن النجاة یسیرون.

ال میراث كالعلم، وال زینة كاألدب.-

من سافر في طلب العلم كان مجاهدا، ومن مات وهو مسافر طالبا علما كان شهیدا.-

إذا منع العلم عن العامة، فال خیر فیه للخاصة".قال مالك بن أنس:" -

یقول ابو حیان التوحیدي :"إن الكتابة هي اإلمتاع والمؤانسة فتعلم واكتب".-

العلم كنز ال یفنى، وسراج ال یطفأ، وحلة ال تبلى، من ناله أصاب الرشاد، وعرف طریق -

المعاد وعاش رفیعا بین العباد.

مداد العلم یوم القیامة بدم الشهداء".وفي الحدیث الشریف:" یوزن-

یقول اإلمام علي كرم اهللا وجهه:" علیك بالعلم، فإن احتجته كان ماال، وٕان استغنیت -

عنه كان جماال".

مثل صیني :"ال تعطني سمكة، وٕانما علمني كیف اصطادها".-

إذا كان الكتاب خیر صدیق، فالمكتبة مجموعة أصدقاء خیرین".-

وخیر جلیس في الزمان كتب.***في الدنیا سرج سابحأعز مكان-

أحمد شوقي.
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ا وغابت عنك أشیاء.ئعرفت شی****قل لمن یدعي العلم معرفة-

فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا.****إنما األمم األخالق ما بقیت -

تستقم.باألخالقفقوم الناس ****صالح امرك لألخالق مرجعه -

فتلك له عند الشدائد أعوان****بقدر لغات المرء یكثر نفعه  -

1.فكل لسان في الحقیقة إنسان****تهافت على حفظ اللغات مجاهدا -

.19، ص المكتبة ودورها التربوي،مي شبر،نقال عن-1
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:االستعارةنموذج لبطاقة

.........................................................مكتبة مدرسیة:.......

.........................................................اسم التلمیذ:..........

..........................................................الصف:.............

..........................................................الكتاب:.........اسم 

..........................................................اسم المؤلف:........

..........................................................رقم الكتاب:.........

...........................................................رقم الصف:........

........................................................تاریخ االستعارة:.......

......................................................تاریخ اإلعادة والتوقیع:..
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:وغیر التقلیدیةمصادر المكتبات التقلیدیة جدول یمثل 

كتب وقصص -

األطفال

مراجع (موسوعات -

األطفال).

قصاصات من -

الصحف التي تشتمل 

على مقاالت األطفال.

خرائط األطفال.-

مثل: البرامج الكترونیة تعلیمیة لألط-

برامج األطفال، برامج القراءة والكتابة، 

مبادئ الحساب والعلوم، وبرامج تنمیة 

مهارات التفكیر.

برامج على شرائط و برامج في االنترنت. -

أشرطة صوتیة مسموعة و الفیدیو. 

(الكاسیت).

صور فوتوغرافیة توضیحیة.-

شفافیات لعرضها بواسطة جهاز العرض -

(البروجكتور).

وثائقیة تعلیمیة على صور ثابتة.أفالم-

أفالم وثائقیة ثقافیة تعلیمیة على صور و 

متحركة.

المناظرات والندوات والمحاضرات، -

والمقابالت التي یتم تصویرها تلفزیونیا او 

سینمائیا او إذاعیا.

الوسائل التعلیمیة: كتاب، مجلة، أقراص، -

أسطوانات، شریط فیدیو، شریط كاسیت، 

...ي تعلیميفیلم وثائق

مقابالت إذاعیة -

وتلفزیونیة وصحافیة.

مناظرات.-

ندوات.-

محاضرات.-

أشخاص یتحدثون حول -

سیرتهم الذاتیة. 
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:المالمح الممیزة لمصادر التعلمجدول یمثل 

بصریة.-الحواس

سمعیة.-

سمعیة بصریة.-

فردیة (یستفید منها متعلم واحد).-المستفید

جماعیة (یستفید منها جمیع المتعلمین في مستوى دراسي واحد)-

الشرح والتوضیح.-الهدف

الفهم والتفسیر.-

التذكر واالستیعاب.-

المهام/ ومدى 

الحاجة إلیها

ضروریة للشرح والتوضیح والفهم والتفسیر واالستیعاب والتذكر -

للمعلومات التي یتضمنها الدرس او المنهج الدراسي.

تثري موضوع الدرس او المنهج الدراسي.-

مكملة للدرس او المنهج.-

تعلیمیة.-الغرض

ألعاب تربویة.-

تثقیفبة.-

ترفیهیة.-
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:شكل یمثل أهداف المكتبات المدرسیة-

المكتباتأھداف 
المدرسیة

اثراء المناھج و المقررات الدراسیة

المساھمة في تنویع طرائق التدریس

غرس عادة القراءة و االطالع لدى الناشئة والمجتمع المدرسي اریة التعلمالى التعلم الذاتي و استمرالمتعلمینترسیخ اتجاه 

حتیاجاتھموتوفیر مصادر التعلم المختلفة التي تلبي االمتعلمینمراعاة الفروق الفردیة لدى 
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:المدرسیةشكل یمثل أهداف المكتبة -

أھداف 
المكتبة 
المدرسیة

العمل على الى 
ضرورة تدریب 
التالمیذ على 

االعتماد على انفسھم

تنظیم المواد المكتبیة 
المختلفة

دعم المنھح الدراسي 
و البرامج التعلیمیة

تدریب التلمیذ على
كیفیة استخدام 
الكتاب و المكتبة
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:شكل یمثل مهام المكتبة المدرسیة-
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:شكل یمثل مهام المكتبات المدرسیة وأهدافها-

مهام المكتبات المدرسية وأهدافها

يةاالشراف على األنشطة التربوية والثقافية المختصة بالمكتبات المدرس

المدرسية بالمكتباتاالشراف على الكادر االداري العامل 

تقديم الخدمات المكتبية تخطيطا و تنظيما و توجيها و تزويدا و رقابة

اعداد دورات تدريبية مختصصة ألمناء المكتبات

و تصنيف الكتب ومصادر التعلم المختلفةفهرسة

االشراف على جميع مكتبات المدارس، والمكتبات الفرعية األخرى في 

)المكتبة النسائية-المكتبة العامة(االدارات 
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مدارس مدینة بجایة:إحدى من لمكتبة مدرسیة بعض الصور مأخوذة-
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:نفس النموجدول یمثل مراحل نمو اإلنسان حسب علم -

تربویا العمر الزمني المرحلة

الحمل من االخصاب إلى المیالد ما قبل المیالد

الولید

الرضاعة

أسبوعین-المیالد

عامین-أسبوعین

المهد

السنوات

ما قبل المدرسة+ 

الحضانة.

3 ،4 ،5. الطفولة المبكرة

المرحلة االبتدائیة 

(الصفوف الثالثة األولى)

6،7،8 الطفولة الوسطى

المرحلة االبتدائیة 

(الصفوف الثالثة األخیرة)

9،10،11 الطفولة المتأخرة
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المرحلة اإلعدادیة 12،13،14. المراهقة المبكرة

المرحلة الثانویة 15،16،17. المراهقة المتوسطة

التعلیم العالي 19،20،21 المراهقة المتأخرة

22-60 الرشد

حتى الوفاة60من  الشیخوخة

developementعلم نفس النمو  psychology أو سیكولوجیة النمو فرع من

النفس یدرس النمو النفسي في الكائن الحي، وتتناول هذه الدراسة فروع علم

.1مظاهر هذا النمو جسمیا، عقلیا وانفعالیا واجتماعیا عبر مراحل النمو المتعاقبة

،المتقن في أدب األطفال والشباب، ، دار الراتب الجامعیة، بیروت، ص9. ایمان البقاعي -1
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:نشطة وتدریبات لتنمیة المهارات اللغویة للطفل في المكتبةاأل بعض ـ

ییز بیت المتشابه والمختلف من الحروف.التم-

: یطلب من الطفل ان یضع دائرة حول الحرف المختلف من بین ثالثة حروف.اإلجراءات-

ظ                      ططأ                 م                       أ

ضصصب                ث                    ب  

ز                ز                      رن                 ب                    ب

د                ذ                      دحج                ج 

ل    ك               كعغ                 ع

س              س                     شفف                ق

: یطلي من الطفل أن یضع خطا تجت الحرف المتطابق مع الحرف في اإلجراءات-

العمود األول:

نملل

ميلي

سشصس

دزرر

اكلك

ظ                                     طص                        ص

ط                              ط                                      طظ

زدرد
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اإلجراءات: یطلب من الطفل أن یصل بین الحروف -معرفة حروف بدایة الكلمات-

ولبن الكلمات التي تبدأ بنفس حرف العمود األول:

كرة        كتاب       كراسة

أرنب      أسد         أسنان

بنت       باب         بقرة

تلفزیونتاجتلیفون

ثعلب         ثلجثعبان

جیلجرسجمل

سمكة      سنارة        سیارة

یطلب من الطفل أن یرسم دائرة اإلجراءات::التمییز بین الحروف المتشابهة والمختلفة-

الحروف المتشابهة في الشكل للحروف الموجودة على الیمین في العمود األول من بین حول 

الحروف المعروضة:

ت     ب     ث

ج     ح      خ

ر      ذ       د

1ع      غ       ح

كریمان بدیر، المكتبات المدرسیة، ص 201،302،.303 -1
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الكلمات:التي تتمثل في تذكر :الذاكرة السمعیة-

تقرأ المعلمة على الطفل مجموعة من الكلمات مرة كل خمس ثواني ثم تطلب من الطفل 

إعادة هذه الكلمات بعد سماعها:

قطة.–* بطاقة 

حوت.     –صابونة *

حائط.–صفحة –* بنت 

بطة.-ساعة   –* قلم 

شجرة.–ولد -سمك  -* جبن  

عین.–منزل –باب -* حصان  

لبن.-جرس  -كوب  -طبق   -* ولد    

رادیو.-مصباح  -منضدة  -* حصان   

قمح.–أرض –جمل -حمار  -* سماء  

.1فول–أرز -كرسي   -سریر  -* فیل  

المرجع نفسھ،، ص 304. -1
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:نواعهاأو الوسائل التعلیمیة

معینة الوسیلة التعلیمیة هي اي جهاز او اداة یتفاعل معها التلمیذ وفق شروط تربویة 

.ومفاهیم ومبادئ،حتى یتمكن من تعلم معلومات ومهارات

هي اساس الخدمة المكتبیة وهي العمود الفقري لها اذ ان من اهداف :المواد المطبوعة-

المكتبات المدرسیة توفیر المواد القرائیة التي تغرس وتنمي عادة القراءة وتجعلها من 

العادات االصیلة لدى التالمیذ والطالب وهذا ال یعني تزحزح المواد االخرى التي ال تعتمد 

ة وانما لتبیان الدور الكبیر الذي تلعبه المواد المطبوعة على الكلمة المكتوبة او المطبوع

على مر التاریخ االنساني وما لها من دور في االتصال الثقافي والعلمي والتعلیمي 

وتشتمل المواد المطبوعة على االنواع التالیة:

المكتبة المدرسیة الى مساندة واشباع حاجات الطالب سواء یهدف الكتاب فيالكتب:-

للعمل المدرسي او الترویح بمعناه الواسع، والى ایجاد توازن مرن بین الحاجات المختلفة 

للموضوعات والمیول بحیث یراعي رغبات وتطلعات الموهوبین ومتوسطي الفهم واالدراك او 

.ذوي الحاجات الخاصة

المطبوعات تلعب الدوریات الدور المهم في الحیاة الیومیة للمكتبات وهي :الدوریات-

التي تصدر على فترات منتظمة او غیر منتظمة ویقصد بها ان تصدر الى ما ال نهایة.

وتنقسم الدوریات الى فئتین كبیرتین هما:

نصف شهریة) تصدر عن المؤسسات العامة –اسبوعیة –: (یومیة الصحف-1

والخاصة.

متخصصة.سنویة) وهي –نصف سنویة -ربع سنویة –: (شهریة المجالت-2

وتعتبر الدوریات اكثر حداثة في المعلومات بالنسبة للكتب التي تتأخر عادة في طرح 

لألحداثوالدوریات تجذب القراء لمتابعتها الیومیة المعلومات العلمیة واالدبیة الحدیثة.

الجاریة على الساحة العالمیة.

ویقصد بها المطبوعات غیر الدوریة التي یقل حجمها عن الكتب :الكتیبات والنشرات-

غلب االحیان لیست مجلدة وُتعرف بانها: مطبوعات ال تزید عدد صفحاتها عن أوهي في 

وال تقل عن خمس صفحات بخالف الغالف والعنوان.،صفحة48
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زع یمكن ان تكون مجموعات من هذه الكتیبات والنشرات وهي تو والمكتبات المدرسیة

بدون مقابل على سبیل االهداء والتبادل وتصدر عن مؤسسات وهیئات علمیة ومراكز 

.بحثیة وجامعات

وهي من مصادر المعلومات القیمة... عبارة عن مجموعة من :القصاصات والبطاقات-

صحف) او المقاالت –االوراق یقتطفها المكتبي من النسخ المكررة للدوریات (مجالت 

االخرى المفیدة والصور الجل صنع ارشیف علمي مرتب ترتیب موضوعي داخل علب 

باحجام خصصت لهذا الغرض، ویتم تصنیعها بواسطة لصق القصاصات بعد قصها 

متساویة على ورق مقوي ویتم وضعها في ملفات تبعًا لرأس الموضوع الخاص بها 

ونستفید منها كارشیف صحفي او معلوماتي في المكتبات المدرسیة ومن ممیزاتها اضافة 

قصاصات جدیدة واستبعاد ما لم یكن مطلوبا من قبل المستفیدین.

ھي "فئات من اوعیة المعلومات غیر التقلیدیة تقوم على :المواد الغیر مطبوعة-

الطرق التكنولوجیة المالئمة بإحدىتسجیل الصوت او الصورة المتحركة او كالھما معا 

وتصنع بمقاسات وسرعات متفاوتة وتظھر في اشكال متنوعة اشھرھا الشریط والقرص 

كل المواد غیر وتش.واالسطوانة وتستخدم في اغراض البحث ومجاالت الترفیھ"

المطبوعة مجموعة واسعة من المواد وتشتمل على االنواع التالیة:

وهي التي تعتمد في استقبالها على حاسة البصر وحدها اي استخدام :المواد البصریة-

:فكار وتضم العین في ادراك ما تشتمل علیه من معان ومعلومات واراء وا

مكتبات المدارس والكلیات بتقریب االشیاء الى ولها اهمیة كبیرة في :النماذج1-

العلمیة والتقنیة ولها عدة اشكال: اذهان التالمیذ والطالب خاصة في الموضوعات

الظاهري، المتحرك، القطاعي، المختصر، الشفاف، النموذج المبسط، القابل للفك، نصف 

الجسم. ومن ممیزاتها تصویر كثیر من االشیاء التي یصعب احضارها.

الحقائق واالفكار عن طریق الرسوم والتعلیقات وهي التي توضح:الرسوم التوضیحیة-

اللفظیة وهي تعتبر من اقدم المواد البصریة والتعبیریة التي استخدمها االنسان منذ فجر 

الرسوم التوضیحیة،ومن انواع الرسومالتاریخ االنساني للرسم على الكهوف والجدران.

ات، الملصقات، الرسوم البیانیة.التخطیطیة، المصور 
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وهي ذات ،هي الصور التي تستخدم آالت التصویر في التقاطها:الصور الفوتوغرافیة-

احجام متعددة ودقیقة، وال تخلو المكتبات من هذا النوع من الصور لدورها الفعال في 

وتشتمل موضوعات ،واثارة االنتباه وترجمة الكلمات مرئیا،توضیح المعاني وتیسیر الشرح

الصور على الصور العلمیة والتاریخیة والحربیة والریاضیة والسیاحیة.

جزءًا هامًا من مجموعات المواد بالمكتبات ومراكز المعلومات وهي عبارة عن :الشرائح-

صور شفافة ملونة او بیضاء وسوداء یتم اعدادها عن طریق التصویر العادي او الرسم 

وتثبت كل صورة في اطار خاص من بواسطة جهاز عرض الشرائحبالید، ویتم عرضها 

ولها مقاسات متعددة.، ق السمیك او البالستیك او المعدنالور

عبارة عن الواح (افالم) رقیقة من البالستیك الشفاف وھي اكثر المواد الشفافیات:-

المكتبات في البرامج البصریة الحدیثة استخداماً في المدارس والكلیات والجامعات وفي 

التدریبیة لبیان االجراءات الفنیة واالداریة ویستخدم لعرضھا جھاز العرض العلوي او 

.جھاز العرض فوق الرأسي

وهي المواد التي تعتمد على حاسة السمع في نقل المعلومات وهي المواد السمعیة: -

انظمة ارسال واستقبال الصوت الكترونیًا سلكیًا او السلكیًا وربما تكون حیة مسجلة من 

المفتوحة كما هو الحال في االذاعة او انظمة باألنظمةقبل وتذاع بواسطة انظمة تعرف 

االنواع التالیة: وتشملمغلقة كما في المحاضرات او الندوات او صاالت االحتفاالت.

وتتمیز االسطوانات بأنه ال یمكن محو ما سجل علیها من .األسطوانات، االشرطة الصوتیة

لموسیقیة والتعلیمیة اصوات او معلومات وتحتوي على موضوعات متعددة في االغاني ا

وتعلیم اللغات وتسجیل القرآن الكریم واالسطوانات الثقافیة لعرض المحاضرات والندوات 

مراعاة ربطها یجب لتساند المواد المطبوعة مع انهوتسعى المكتبات القتنائها الثقافیة.

بالمناهج الدراسیة المقررة عند عملیة االقتناء واالختیار.

وهي عبارة عن سلسلة متتابعة من الصور بطریقة متصلة ومرتبة ترتیبًا رأسیًا :األفالم-

على شریط فیلم شفاف تعطي االحساس باتصال الحركة مع مصاحبة الصوت وتأتي 

اهمیتها الحتوائها على ثالثة عناصر، الصورة والحركة والصوت مما یساعد على تثبت 



المالحق

236

ان استخدامها في المكتبات وفي مجاالت المعلومات والحقائق في ذهن المشاهد وبهذا ك

مم.35التدریس والترفیه وهي على مقاسات اشهرها 

سلسلة متتابعة من الصور بطریقة متصلة جهاز لعرض وهي عبارة عن :التلفزیون-

ومرتبة ترتیبًا رأسیًا على شریط فیلم شفاف تعطي االحساس باتصال الحركة مع مصاحبة 

وتأتي اهمیتها الحتوائها على ثالثة عناصر، الصورة والحركة والصوت مما ،الصوت

یساعد على تثبت المعلومات والحقائق في ذهن المشاهد وبهذا كان استخدامها في 

.بات وفي مجاالت التدریس والترفیهالمكت

ویعرف بالقرص الضوئي المضغوط وهو عبارة عن دائرة من البالستیك :أقراص اللیزر-

0.59وبه ثقب في الوسط مقاسه ،) مم120بوصة (4.72ولي كربونات) مقاسها (ب

رقیقة جدًا من االلومنیوم تبلغ ،مم وتغطي وجــه القرص البالستیكي طبقة)15بوصة (

ألجلفي الُسمك ثم طبقة مماثلة من الزجاج الفیلمي الشفاف A1000درجة رقتها ْ 

ومن فوائدها االشتراك السنوي، خدمات اكثر للمستفید حمایتها بعد التسجیل علیها.

قل عن المنتجات الورقیة تقلیل أالنهائي الغاء اجهزة ووسائط االتصال المباشر، مساحة 

نها أاعتماد المستفید على اخصائي المعلومات والوضوح في الصوت والصورة والنص كما 

تتمیز بالتجاوبیة.

ووسیلة لتقدیم افضل الخدمات ات والبیانات،  : جهاز عالم ألي للمعلومالحاسوب-

بسرعة والتقلیل من االخطاء في بعض االعمال االداریة اضافة الى التعرف على استخدام 

هذا الحاسوب بالنسبة لألجیال الجدیدة الناشئة واالستفادة منه على مدى الحیاة.

المؤسسات االخرى لھا تعتبر المكتبة المدرسیة كأي مؤسسة من :شبكة االنترنت-

وكان البد ،وتتفاعل بشكل طبیعي مع تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات،دورھا وتتأثر

.وھذا الدور بسبب اننا نعیش في عصر،لھذه المكتبة ان تتطلع الى ھذه التقنیة الحدیثة

المعلومات ونعاصر شبكة الشبكات االنترنت التي بزغ فجرھا في القرن العشرین... ھذه

"االنترنت التي داھمت مجتمع المكتبات الدولي بقوة والتي تحدث عنھا امناء المكتبات 

للوصول الى المعلومات عن طریق الحاسوب، او ما یعرف "بالمكتبات االلكترونیة.
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:تانماذج لبعض االنشطة التي تقام في المكتبة لتعلیم المهار -
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:ابتدائیةول یمثل مخطط لمبنى مدرسةالشكل األ -
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:الشكل الثاني یمثل مخطط مبنى لمدرسة إبتدائیة-
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