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  اجتاهات معلمات رياض األطفال باألردن حنو مكتبة الطفل
  خرلمى فا/ د                                                                            
 رضا المواضیة/ د

  :المستخلص -
تناولــت هــذه الدراســة اتجاهــات معلمــات ریــاض األطفــال بــاألردن نحــو مكتبــة الطفــل ومســتوى 

والمؤهــل العلمــي، وفیمــا إذا كانــت  بــاختالف الخبــرةالتصــورات  درجــة هــذه تصــوراتهن عنهــا واخــتالف
ـــة هنـــاك  ـــ. تصـــور المعلمـــات بـــین) ٠,٠٥ ≤ α(عالقـــة عنـــد مســـتوى دالل ت الدراســـة معلمـــات وتناول

فــي  معلمــات ریــاض األطفــالمــن كافــة مكــون مجتمــع دراســة ریــاض األطفــال فــي محافظــة الكــرك، ك
معلمـة، واسـتخدمت الدراسـة االسـتبیان كـأداة ) ٨٠(ن، والبالغ عـددهالكركمدیریات التربیة في مدارس 

مـن مجتمـع %) ٧٤,٤(مـا نسـبته  ادلجمع المعلومات حیث تم توزیع عـدد مـن االسـتبیانات وتـم اسـترد
الدراسـة علـى المـنهج الوصـفي التحلیلـي الـذي یتضـمن مسـحا مكتبیـًا بـالرجوع  اعتمدت. الدراسة الكلي

إلـى المراجــع والمصـادر الجــاهزة لبنـاء اإلطــار النظـري للدراســة، واالسـتطالع المیــداني لجمـع البیانــات 
كمــــا تــــم اســــتخدام مقــــاییس  .اســــةلإلجابــــة علــــى أســــئلة الدر  بواســــطة أداة الدراســــة وتحلیلهــــا إحصــــائیاً 

 مصــــــــــــفوفة معامـــــــــــل االرتبــــــــــــاطو ) MANOVA(تحلیــــــــــــل التبـــــــــــاین المتعـــــــــــدد   إحصـــــــــــائیة مثـــــــــــل
، الختبـــار العالقـــات االرتباطیـــة بـــین أبعـــاد متغیـــر الدراســـة )Person Correlations)(بیرســـون(

  .المستقل وأبعاد المتغیر التابع
ات التي من شأنها أن تعزز موضوع وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصی

لمستوى اتجاهات معلمات ریاض األطفال في مدارس محافظة  العامأن المتوسط البحث منها 
الجنوب  من وجهة نظرهن نحو مكتبه الطفل جاءت بدرجة متوسطة، بسبب ان مدارس اقلیم الكرك

ء قدراته على االستیعاب، كما تبدي اهتماما بمكتبة الطفل لما لها من تأثیر كبیر على الطفل في بنا
في درجة  )٠,٠٥≤α(توصلت الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة 

 .تعزى لمتغیرات المؤهل، والخبرة في مدارس محافظة الكرك معلمات ریاض األطفال اتجاهات

ل والمساعدة وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام باألهداف التي تحاول أن تحققها مكتبة الطف
كذلك اوصت بضرورة  العمل على تحسین واقع حال مكتبات األطفال واالهتمام بها . في تحقیقها

عن طریق متابعة تزویدها بأحدث أنواع مصادر المعلومات المخصصة لألطفال بحسب الفئات 
  .العمریة المختلفة لمرحلة الطفولة
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  :المقدمة - 
 فالطفولــة .عنایــة خاصــة ولعقــولهم اهتمــام بــالغ لهــم -األطفــال عمــاد المســتقبل ومــنجم الفكــر

المهـارات، علمیـة كانـت  واكتسـاب تعتبر من أهم مراحل البناء الفكري وأفضـل المراحـل العمریـة لتعلـیم
العمریـة سـواء كـان الطفـل بـالمنزل أو  لتلـك المرحلـة لذا فكثیر من المؤسسات التي تخطط. أو معرفیة

وتمثــل مكتبــة الطفــل إحــدى هــذه  .الوســائط التربویــة ن خــاللمــ المدرســة تركــز علــى إكســابه مهــارات
فـإذا أسسـنا بنـاءه علـى أسـاس العلـم والمعرفـة فقـد  .وتنشئته الطفـل الوسائط التي عن طریقها یتم تربیة

ا مستقبالً  نّ مِ ، ضَ   .وجنود فكر وقلم مشرقًا
عــریض الطفـــل واســتنادًا لــذلك تؤكــد الدراســات العلمیــة أهمیـــة مرحلــة ریــاض األطفــال وأهمیــة ت

مـن تبـاین األفــراد % ٨٠للعدیـد مـن المثیـرات والخبــرات، ومنهـا دراسـة بلــوم، التـي أكـدت أن مـا نســبته 
ـا أثبتـت الدراسـات . فـي سـن الثامنـة عشـرة تـرد إلـى أدائهـم العقلـي فـي السـنوات األولـى مـن عمـرهم ّ ولم
 ,Owens)(تقبلي أهمیـــة الســـنوات األولـــى فـــي حیـــاة الطفـــل، ومـــا لهـــا مـــن أثـــر علـــى أدائـــه المســـ

2002.  
ویفتــرض أن لكــل مرحلــة . یمــر الطفــل فــي مرحلــة ریــاض األطفــال بالعدیــد مــن مراحــل النمــوو 

نمائیــة حاجــات ومتطلبــات خاصـــة بهــا، ومختلفــة عـــن غیرهــا، وأن العمــل علـــى تلبیتهــا تضــمن ســـیر 
ذا لـم یـتم تلبیتهـا؛ واجـه الطفـل مشـكلة نمائ ٕ یـة، وبنـاء علیـه مسیرة النمو السـوي بشـكل آمـن ومسـتقر، وا

قطـــامي، (یمكــن تحدیـــد العملیـــات التعلیمیـــة والخـــدمات التـــي تقــدم للطفـــل واإلســـهام فـــي تطـــوره وتكیفـــه
ویترتــب علــى تحقیــق متطلبــات نمــو الطفــل شــعوره بالســعادة، مــن هنــا جــاءت أهمیــة مكتبــه ). ٢٠٠٨
  ).٢٠٠٢عبد الحمید،(الطفل 

شخصــیة  التــي تعمــل علــى تكــوینولــذلك تعــد مكتبــة الطفــل بوجــه خــاص مــن أهــم المؤسســات 
لــه مــن مصــادر  هالطفــل وثقــل مواهبــه وتنمیــة قدراتــه وتوجیهیهــا التوجیــه األمثــل مــن خــالل مــا تقدمــ

األنشـطة والخـدمات المكتبیـة  معلومات تناسب حاجاته ورغباته القرائیة ومیوله واستعداداته، من خالل
وعلـى الـرغم مـن أن هنـاك عـدة . وغیرهـا ةالمتنوعة كقراءة القصة وعرض المسـرحیات واألفـالم الهادفـ

ـــــة ـــــد مـــــن أهـــــم هـــــذه الوســـــائل واألجهـــــزة  وســـــائل وأجهـــــزة وجـــــدت لتخـــــدم الطفـــــل إال أن المكتب بالتأكی
تزویــــــد الطفــــــل بالمعلومــــــات والخبــــــرات والمهــــــارات  ، إذ أنهــــــا تســــــاعد فــــــيأبقاهــــــا أثــــــراً و والمؤسســــــات 

نــواع األخــرى مــن المكتبــات إنمــا یتوقــف االســتخدام الجیــد لكــل األ واالتجاهــات والالزمــة لــه، كمــا أن
ولهـذا تـولى كـل الـدول عنایتهـا بمكتبــات " مكتبــة الطفـل" الفـرد فـي حیاتـه وهـى علـى أول مكتبـة یقابلهـا

  ).(hassaballah, 1998 بل وتعتبر ذلك من المهام القومیة الجدیرة باالعتبار األطفال
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  :مشكلة الدراسة وأسئلتها - 
،  لهم من رعایـة وخـدماتباألطفال وما یقدم  االهتمام نَّـاءةٍ َ ـن دولـةٍ  - وأنشـطه هادفـةب یختلـف مِ

ــولي  التــي والشــك إن الــدول، وارتفــاع نســبه التعلــیم فیهــا ونموهــا وازدهارهــا  تقــدمها ألخــرى بــاختالف تُ
َ األطفــال أهمیــة عــدِ نظرِهــا، هــي دول أدركــت قُصــوى  بنــاء ُ ــم  وأن أطفــال الیــومبب شــباب الغــد ورجــال هُ

ه هنا فان مهمة المستقبل من  ـه  فـي الوقـت ولكنهـا وتـربیتهم لیسـت سـهلة إعدادِ أطفال الیوم وشباِب نفسِ
ــبٌ وطنـي طَل َ لقـدرتها علــى المســاهمة الفاعلیــة  مــن هــذا المنطلــق تـأتي أهمیــة المكتبــات واجـبٌ دینــي، وم

  .في توجیه األطفال في مرحلة ریاض األطفال
ــد  ً  غــرس مفــاهیمیــتم  ، مــن خاللهــاة اإلنســانمرحلــة الطفولــة هــي أهــم مرحلــة فــي حیــالــذلك تع

الثقافیــة هــي أهــم تلــك المفــاهیم التــي البــد أن  التنشــئة نأوحیــث  ،أیضــاً  والثقافیــة االجتماعیــةالتنشــئة 
خاصـة لألطفـال، لمخاطبـة فكـرهم وعقـولهم الصــغیرة،  تتغـرس فـي حیـاة الطفـل، تـم تخصـیص مكتبـا

یصــال المعلومــات لهــم ٕ علــى معرفــه اتجاهــات الضــوء تــم تســلیط نطلــق ومــن هــذا الم بطریقــه ســهلة، وا
  :مشكلة الدراسة في األسئلة التالیةتتبلور  ،معلمات ریاض األطفال باألردن نحو مكتبه الطفل

فـي مـدارس محافظـة الكـرك نحـو مكتبـة الطفـل  معلمـات ریـاض األطفـال اتجاهـات مستوى ما .١
  ؟من وجهة نظرهن

 فــي درجــه اتجاهــات) ٠,٠٥≤α(لداللــة هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى ا .٢
  ؟)المؤهل، والخبرة(تعزى لمتغیرات في مدارس محافظة الكرك معلمات ریاض األطفال

      :أهمیة الدراسة - 
  : وتستمد هذه الدراسة أهمیتها من خالل

یمكـن االسـتفادة  مكتبـه الطفـل كون هذه الدراسة تساعد في تقدیم معلومات عملیـة عـن أهمیـة .١
مكتبـــه الطفـــل  ةأهمیـــ ةتصـــخللجهـــات المة مـــن خـــالل نتائجهـــا التـــي توضـــح مـــن هـــذه الدراســـ

  .لمرحلة الطفولة المبكرة
 .مكتبه الطفلقد تكون هذه الدراسة مرجعًا مهمًا لألكادیمیین والباحثین في موضوع  .٢

 .إثراء المكتبة العربیة بالبحوث التربویة .٣

 .األطفال سیادة مفاهیم التجدید التربوي لقضایا البحث في مجال ریاض .٤

 .مكتبات األطفال ةتجدید المعرفة التربویة لدى معلمي ریاض األطفال حول أهمی .٥
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  :أهداف الدراسة - 
  :تهدف الدراسة إلى التعرف على

  .اتجاهات معلمات ریاض األطفال نحو مكتبة الطفل .١
اختالف درجة اتجاهات معلمات ریاض األطفال نحو مكتبة الطفل باختالف سنوات الخبرة  .٢

  . العلميوالمؤهل 
  .الخدمات التي تقدمها مكتبات األطفال من وجهة نظر المعلمات .٣

  :مصطلحات الدراسة - 
تكوین دائم من الدوافع، واإلدراك، واالنفعاالت، والعملیات المعرفیة  :"بأنه یعرف االتجاه 

 ).٨٧: ٢٠٠٠عید، " (المرتبطة بجوانب حیاة الفرد

التي تتصل  والسلوكیة واالنفعالیة، المعرفیة، تالمكونا مجموعة من :" بأنها االتجاهات وعرفت
  ).٢٦:١٩٩٦ ،زیتون("باستجابة الفرد نحو قضیة أو موضوع معین من حیث القبول أو الرفض

هـي المسـئولة عـن تربیـة مجموعـة مـن األطفـال وتنشـئتهم واألخـذ بیـدهم " :ریـاض األطفـال معلمات -
هــارات بمــا یتناســب وخصائصــهم المختلفــة فــي نحــو التكیــف والنمــو بمــا یــزودهم بــه مــن الخبــرات والم

  .)٤٨٩، ٢٠٠٤طلبه،(  " هذه المرحلة العمریة
تحكمها معاییر خاصة بمرحلة الطفولة تمیزها عن  مؤسسة للتربیة والثقافة هي"  :مكتبة الطفل -

لألطفال تتكون من مجموعة من مصادر المعلومات وسائط التثقیف  إحدىوتعتبر ، المكتبات العامة
معظم  تحرص. اسبة التي تساند المنهاج التربوي المعد لتنشئة الطفل تنشئة صحیحة سلیمةالمن

ریاض األطفال على توفیر مكتبة تضم في الغالب الكتب المصورة وبعض الكتب المبتدئة في 
مستواها والتي تجمع بین الصورة والكلمة كما تضم مجموعة من المواد السمعیة والبصریة واألفالم 

  . "والملصقات وغیرها من مصادر المعلومات المناسبة لهذه الفئة العمریةوالصور 
 :حدود الدراسة - 

تقتصر الدراسـة علـى معلمـات ریـاض األطفـال فـي مـدارس محافظـة الكـرك، والتـي تمـت خـالل 
وتتحـــدد نتـــائج هـــذه الدراســـة باســـتجابة . م٢٠١١/٢٠١٢الفصـــل الدراســـي الثـــاني مـــن العـــام الدراســـي 

ألطفــــال لفقــــرات االســــتبانة التــــي أعــــدت لهــــذه الدراســــة والتــــي جمعــــت المعلومــــات معلمــــات ریــــاض ا
  .بموجبها
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  .اإلطار النظري والدراسات السابقة - 
یعتبــر الكتــاب أول وســیط ثقــافي عرفــه اإلنســان منــذ أقــدم العصــور، ومــا یــزال یحــتفظ بالســحر 

عتبارهـــــا أداة الكتشـــــاف المعرفـــــة والجاذبیــــة المتمثلـــــة بقراءتـــــه، وتعـــــد القـــــراءة نشـــــاطًا لغویـــــًا متمیـــــزًا با
واالتصــال، كمــا یمكـــن للطفــل مـــن خاللهــا أن یتـــزود بالجانــب الثقــافي بشـــكل كبیــر ینمـــي لدیــه عـــادة 

  .القراءة واالستیعاب والمعرفة
لــذلك أصــبحت تحظـــى مكتبــات األطفـــال باهتمــام متزایـــد فــي مختلـــف دول العــالم لمـــا لهــا مـــن 

ومـن المعـروف . األساسیة لبناء شعوب واعیـة مثقفـة ومبدعـة أهمیة في تنشئة الطفل والذي هو اللبنة
أن للمكتبة أهمیة كبیرة تنبع مـن األهـداف التـي تحـاول تحقیقهـا علـى الـرغم مـن أن الهـدف العـام لكـل 
أنــواع المكتبــات هــو تــوفیر مــا یحتــاج إلیــه القــارئ مــن أنــواع المعلومــات وصــنوف المعرفــة، لــذلك فــان 

أهدافــه الخاصــة تبعــا لنوعیــة المســتفیدین منهــا، ولمكتبــة الطفــل أهــداف  لكــل نــوع مــن أنــواع المكتبــات
ذات أهمیــة بالغــة كونهــا المكتبــة األولــى فــي حیــاة الطفــل أوًال ولمــا لهــا مــن تــأثیر فــي نمــو قدراتــه فــي 

قل صـــشخصــیة الطفــل و  تعمــل علــى تكــوینو  المجــاالت المختلفــة مثــل قدراتــه فــي االســتیعاب والفهــم
  ).  ٢٠٠٩ حمد،أ (.ته وتوجیهیها التوجیه األمثلمواهبه وتنمیة قدرا

لـذا فــأن تكــوین المیــول والمهــارات ینبغــي إن ینمــو ویترعــرع مــع نمــو الطفــل ونمــو قدراتــه، وكمــا 
نخطـــط لتربیتـــه وتعلیمـــه، كمـــا ینبغـــي إن نخطـــط أیضـــا لتكوینـــه القـــافي، ولمـــا كانـــت التربیـــة الحدیثـــة 

من المدارس شباب ال تقف قـدراتهم عنـد التحصـیل  ترفض أن تجعل الهدف األساسي منها إن یتخرج
الدراســي مــن خــالل المنــاهج الدراســي بــل یتعــداها إلــى أكثــر مــن ذلــك مــن خــالل إیجــاد الســبل التــي 

ومــن هــذا . یمكــن مــن خاللهــا جــذب الناشــئة والشــباب إلــى الكتــاب وتلبیــة حاجــاتهم الثقافیــة والمعرفیــة
 ).٢٠٠٩حمد أ. (نمیة میول الطفلالمفهوم جاء االهتمام بمكتبات االطفال لت

من هنا تحظى مكتبات األطفال باهتمام متزاید في مختلف دول العـالم لمـا لهـا مـن أهمیـة فـي 
  . تنشئة الطفل والذي هو اللبنة األساسیة لبناء شعوب واعیة مثقفة ومبدعة

  :أنواع مكتبات األطفال
ت العمریـــة لألطفـــال وتتـــوزع هـــذه تتنـــوع المكتبـــات التـــي تقـــدم خـــدماتها لألطفـــال بتنـــوع الفئـــا 

  ):٢٠٠٦ علیان(المكتبات كتالي 
هذا النوع من الخـدمات المكتبیـة لألطفـال هـي األقـدم واألكثـر شـیوعًا حیـث تقـوم  :المكتبات العامة -

تقــدم فیهــا كافــة الخــدمات المكتبیــة . المكتبــات العامــة بتخصــیص جنــاح او قاعــة مخصصــة األطفــال
  . ل أن تكون بعیدة عن مكتبة الكبارالممكنة الخاصة بهم، ویفض
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وهي مكتبة تخدم حاجات الطفل المعلوماتیة في مرحلة الدراسة  :مكتبات المدارس االبتدائیة -
مقتنیاتها مناسبة وموجهة  ان حیث االبتدائیة، ویعتبرها الكثیر من المختصین من مكتبات األطفال

  .رون في مرحلة الطفولة في حقیقة األمرلألطفال، وذلك أن الطلبة في المرحلة االبتدائیة یم
حیث تحرص معظم ریاض األطفال على توفیر مكتبة لألطفال، تضم  :األطفال ریاض مكتبات -

في جنباتها الكتب المصورة وبعض الكتب المبتدئة في مستویاتها والتي تجمع بین الصورة والكلمة، 
موجهه لألطفال من أشرطة وأفالم  كما تضم مجموعة من المواد السمعیة والبصریة التي تكون

  .وغیرها
تتوافر في الصفوف مكتبات وهي عبارة عن خزانة فیها الكتب التي تقع ضمن : المكتبات الصفیة -

المكتبات عن طریق الشراء من  اهتماتهم القرائیة وقدراتهم اللغویة والعلمیة، ویتم تزوید هذا النوع من
أولیاء أمور الطلبة او أعضاء الهیئة التدریسیة والمكتبة قبل الطلبة او اإلهداء والتبرعات من 

  .الرئیسیة للمدرسة
یعتمد توفرها على مدى اهتمام الوالدین بالكتب والقراءة والمطالعة، ومدى  ):األسرة(مكتبة المنزل -

یبدأ مهما في حیاة الطفل الثقافیة والتعلیمیة كون الطفل  تشجیعهم ألبنائهم، وتؤدي هذه المكتبة دوراً 
  .في التعامل معها مبكراً 

یمكن أن تكون هذه المكتبة مخصصة لألطفال، حیث تنطلق من المكتبة  :المكتبات المتنقلة -
العامة إلى المناطق التي یقطنها األطفال مثل المناطق الریفیة والمناطق النائیة التي یصعب وصول 

  .األطفال إلى المكتبات الثابتة
  :لاألطفاریاض أهداف مكتبات 

لقــد ذكــرت المصــادر المختلفــة العدیــد مــن األهــداف التــي تحــاول أن تحققهــا مكتبــات األطفــال 
  ):٢٠٠٦علیوي، (تيویمكن إجمالها باآل

 تسهیل استخدام الطفل مجموعة واسعة ومتنوعة من الكتب والمواد المكتبیة األخرى.  
 ار موادهم القرائیةیمساعدة األطفال وتوجیههم في اخت.  
  الطفل على القراءة بهدف الحصول على المتعة بدوافع شخصیةتشجیع إقبال.  
 تشجیع عملیات التعلیم طوال الحیاة.  
 مساعدة الطفل على تنمیة قدراته الشخصیة ومفاهیمه االجتماعیة.  
 القیام بدور اجتماعي وتحقیق التعاون مع الهیئات والمؤسسات األخرى المهتمة بالطفل.  
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 مناسبة ألعمار وقدرات ومیول األطفـال التـي تتفـق وخصـائص توفیر الكتب والمواد األخرى ال
  .كل مرحلة عمریة

  خلـــق الجـــو المناســـب للمطالعـــة والتســـلیة والترفیـــه مـــن خـــالل تـــوفیر األثـــاث المـــریح والكتـــب
  .النافعة والمكتبي المؤهل

 اإلسهام بتطویر قدرات الطفل ومهاراته اللغویة والفنیة واالجتماعیة.  
 وكیفیة استخدامها والمحافظة على مقتنیاتها تعریف الطفل بمكتبته.  
  تبـاع الطـرق الصـحیحة فـي ٕ غرس القیم والعادات الجیدة لدى الطفـل كاالعتمـاد علـى الـنفس وا

  .الدراسة واحترام الكتاب والتعاون مع اآلخرین
  -:فیما یلي األطفالریاض ومن هنا یمكننا حصر أهداف مكتبات 

  -:وذلك من خالل :هدف تعلیمي -١
  .معلومات مناسبة لحاجات الطفل ورغباته ومیوله توفیر مصادر .أ 
 إســتخدامها والمحافظــة علیهــا وعلــى مصــادرها وتشــجیعه تعریــف الطفــل بمكتبتــه وكیفیــة. ب 

  .خدماتها على إرتیادها واإلستفاده من كافة
  .القراءة إرشاد الطفل وتوجیهه عند إختیاره لمصادر المعلومات لغرض. ج 
  .علیم المستمر لدى الطفلتشجیع الت. د 
ستفساراته من خالل إستخدام مصادر المعلومات المتوفرة اإلجابه عن أسئلة الطفل. ه  ٕ   .وا
  :تنموي هدف -٢

ومهاراتـه اللغویـة واإلتصـالیة  إذ تهدف المكتبـة إلـى المسـاهمة فـي تطـویر قـدرات الطفـل العقلیـة
  .تها ومصادرها المختلفةخدما الخ وذلك من خالل…والفنیة والعلمیة واإلجتماعیة 

  :و ذلك من خالل :هدف إجتماعي -٣
  .غرس عادة القراءة والمطالعة لدى الطفل .أ 
واتجاهـــــات إجتماعیـــــة ســـــلیمة كالتعـــــاون واإلیثـــــار  مســـــاعدة الطفـــــل علـــــى تكـــــوین عـــــادات. ب 

حترام اآلخرین وحسن ٕ   .الخ…التعامل مع الكتاب والمعلومة والصداقة والهدوء وا
  .بالهدوء والراحة العامة ناسبة للقراءة واإلطالع تمتازخلق بیئة م. ج 
  -: وذلك من خالل :هدف ترویحي -٤
 مــواد ووســائل التــرویح المختلفــة كالقصــص والمســرحیات واألفـالم الســینمائیة وأفــالم تـوفیر   .أ 

  .الكرتون الموجهه واأللعاب التعلیمیة وبرمجیات الحاسوب الترفیهیه، وغیرها
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 الــذي یســاعد الطفــل علــى الحركــة واإلنطــالق واإلســتمتاع بالوقــت تــوفیر المكــان الفســیح   .ب 
  .والترفیه عن النفس

  ):١٩٨٨عبد الهادي (ولكي تتحقق هذه األهداف البد من توفر اآلتي 
 مكان مریح جذاب یشجع على القراءة واالستفادة من مصادر المعلومات.  
  ؤهل ومدرب على العمل مع األطفالممكتبي.  
  المواد المكتبیة المتنوعة التي تم اختیارها بدقةمجموعة من الكتب و.  
 تنظیم مقتنیات هذه المكتبة بطریقة تشجع على استخدامها بیسر من قبل األطفال.  
 تقدیم خدمات وأنشطة مالئمة شیقة وهادفة. 

 : الخدمات المكتبیة المقدمة لألطفال

ت عامــة لخــدمات إرشــادا) IFLA 2001(االتحــاد الــدولي لجمعیــات المكتبــات االفــال  وضــع
  :مكتبات الطفل، وقد قسمها إلى

 إعارة مجموعة متنوعة من المواد. 

 تقدیم المعلومات والخدمات المرجعیة. 

 مساعدة األطفال على انتقاء المواد. 

 إشراك األطفال في عملیة انتقاء المواد وتطویر خدمات المكتبة. 

 تدریب األطفال على المهارات المكتبیة ومهارات المعلومات. 

 القیام باألنشطة التحفیزیة مثل الترویج للقراءة. 

 تقدیم البرامج المبتكرة وحكي القصص. 

 تثقیف وتوعیة اآلباء القائمین على رعایة األطفال. 

  ،توفیر المراجع والتدریب الخاص للقائمین على العنایة باألطفال، ومدرسي الحضانات
 .ومدرسي المدارس، وأمناء المكتبات

 منظمات المجتمع ومؤسساته األخرى التعاون مع ودعم . 

  :األطفالریاض أهمیة مكتبات 
 یتــــیح ریــــاض  ةتعتبــــر مكتبــــ ، الطفــــل، مصــــدرًا مــــن مصــــادر المعرفــــة، باعتبــــاره وســــیطًا تربویــــًا

واسـتخدام خیـالهم، لتتـیح ، الفرصة أمام األطفال، لإلجابة عن األسـئلة، واالستفسـارات المتنوعـة
تاحة الفرصة للتعبیرواإلبداع وا، الفرصة لالستكشاف ٕ  .البتكار، وتقبل الخبرات، وا

 وتضمین معجم لغوي من المفردات ،عتبر كذلك وسیلة لتنمیة المهارات اللغویةت. 
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  ، ـــــز ثقـــــتهم بأنفســـــهم، وتحمـــــل المســـــؤولیة ـــــك بتعزی ـــــال مـــــن الناحیـــــة النفســـــیة وذل تنمیـــــة األطف
ذلــك مــن خــالل إعــادة ســرد واالســتقاللیة، والشــعور بتقــدیر الــذات، وتنمیــة مفهــوم ذات جیــد، و 

 .بلغتهم الخاصة، القصص

 تنمیة التذوق األدبي . 

 توسیع خیالهم . 

 تنمیة المهارات اللغویة . 

 تنمیة القیم واالتجاهات االیجابیة . 

 دارة مشاعرهم ٕ  .في األوقات المختلفة، وكیفیة التعبیر عنها، تساعدهم في ضبط وا

 والمحافظة علیها ،راءة الكتبتنمي لدیه االستعداد للقراءة، وتزودهم بحب ق . 

 طفاء السلوكات السلبیة ٕ  .تعتبر قراءة القصص وسیلة من وسائل تعدیل السلوك، أو محو وا

 من خالل القصص التقلیدیة، والثقافة، فهما للعادات والتقالید، یطور سرد القصص . 

 عضــًا مــن وبالتــالي تصــحیح ب، لألشــیاء واألفكــار، فــي بنــاء مفــاهیم صــحیحة، تســاعد األطفــال
 .المفاهیم المغلوطة

وهـي القـراءة مـن الیمـین إلـى الیسـار فـي ، أسـس القـراءة الصـحیحة، یتعلمون من خالل القصـص
 ,Santrock) )١٩٨٣شـــرایحه، (.ومـــن الیســـار إلـــى الیمـــین فـــي اللغـــة االنجلیزیـــة، اللغـــة العربیـــة

1996).  
  :الدراسات السابقة - 

  :الدراسات العربیة
  ن هــذه الدراســة األهمیــة الكبــرى التــي یجــب أن نولیهــا لألطفــال فــي تبــی :)٢٠٠٢(دراســة قنــدیل

دور الحضـــانة ورـیــاض األطفـــال لمـــا لهـــا مـــن تـــأثیر كبیـــر علـــى الطفـــل فـــي بنـــاء قدراتـــه علـــى 
االســتیعاب مــن خــالل مــا یقــدم لــه ســواء عــن طریــق الرســوم، او الحفــظ والتكــرار ومــا یمكــن أن 

ذه الدراســـة علـــى أهمیـــة وجـــود المكتبـــة كمكـــان تقدمـــه المكتبـــة فـــي هـــذا االتجـــاه، كمـــا أكـــدت هـــ
مخصــص یتناســب مــع عــدد األطفــال مــن حیــث المســاحة واألثــاث المناســب، كمــا تطرقــت إلــى 

 .مواصفات المؤهل للقیام بالدور على أكمل وجه

  هــدفت هــذه الدراســة الوثائقیــة فــي جزئهــا األول إلــى التعریــف بمكتبــات  :)٢٠٠٦(دراســة علیــان
ومهـــا، وأمـــاكن توافرهـــا، واألهـــداف التـــي تســـعى إلـــى تحقیقهـــا، وشـــروط األطفـــال مـــن حیـــث مفه

أمـا الجـزء الثـاني مـن . المبنى والموقع، واألثاث المناسب لمكتبات األطفال، ومقتنیاتهـا وفهرسـتها
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الدراســة فقــد خصــص إلــى التعریــف بخــدمات مكتبــة الطفــل بشــكل عــام ومــؤهالت أمینــة المكتبــة 
مـــا یهـــدف بشـــكل خـــاص وموســـع إلـــى التعریـــف بخدمـــة روایـــة المناســـبة للعمـــل مـــع األطفـــال، ك

القصــة لألطفــال مــن حیــث مفهــوم القصــة، وشــروط القصــة الجیــدة لألطفــال، ومتطلبــات الــراوي 
 . الناجح، ولغته، وصوته والى ذلك من األمور المتعلقة بروایة القصة لألطفال

 یـات بالخدمـة بمحافظـة اتجاهـات معلمـات ریـاض األطفـال الحال تناولـت ):٢٠٠٨( محمد دراسة
ــــــرات النفســــــیة  ــــــي ســــــویف فــــــي ضــــــوء بعــــــض المتغی ــــــذات (بن ــــــراق النفســــــي –مفهــــــوم ال ) االحت

ــــة  ــــة  –ســــنوات الخبــــرة  –مكــــان اإلقامــــة (والدیموجرافی وهــــي دراســــة  ).األجــــر –الحالــــة الزواجی
اتجـاه ومقیـاس ، وقد اشتملت أدوات الدراسة على استمارة البیانـات األولیـة والدیموجرافیـة ،میدانیة

ومقیــاس االحتــراق ، ومقیــاس تنســى لمفهــوم الــذات، معلمـات ریــاض األطفــال نحــو مهنــة التــدریس
جـــود عالقـــة ارتباطیـــة موجبـــة بـــین اتجـــاه و  توصـــلت نتـــائج الدراســـة إلـــىوقـــد . النفســـي للمعلمـــین

  .ومفهوم الذات لدیهن، معلمات ریاض األطفال نحو العمل مع الطفل
  لــت مكتبــات ریــاض األطفــال ودورهــا فــي تنشــئة الطفــل مــن تناو  :)٢٠٠٩(دراســة عبــد الهــادي

خــالل دراســة إحــدى المؤسســات المعنیــة بتربیــة األطفــال وتثقــیفهم فــي الجزائــر وذلــك فــي إطــار 
التعلــیم مــا قبــل المدرســة، وقــد تــم تحدیــد أهمیــة مكتبــات ریــاض األطفــال ونوعیــة الخــدمات التــي 

وهـــي دراســـة میدانیـــة اســـتبیانیة اشـــتملت علـــى  .تقـــدم إلـــیهم والمجموعـــة القرائیـــة الموجـــودة فیهـــا
وتوصــلت الدراســة إلــى مجموعــة . مجموعــة مــن هــذه المؤسســات علــى مســتوى الجزائــر العاصــمة

مــن النتــائج تــدور حــول ضــعف الــوعي الثقــافي بمــا یجــب أن یقــدم للطفــل ســواء عبــر الكتــاب او 
 .القصة او الشریط او غیر ذلك من أوعیة المعلومات

 ــاوي دراســة (التــي تناولــت مكتبــة األطفــال ودورهــا فــي خدمــة المجتمــع،  :)٢٠٠٩( دراســة المنی
وناقشــت هــذه الدراســة مكتبــات األطفــال وتعریفهــا وأهمیتهــا للطفــل ) حالــة لمكتبــة عــرب المحمــدي

ودورهــا فــي المجتمــع، كمــا تناولــت صــورًا لــبعض األنشــطة التــي تقــدمها المكتبــة وناقشــت تأثیرهــا 
 .ليعلى الطفل والمجتمع المح

 حول دور مكتبات األطفال في تنمیة ثقافـة الطفـل العمـاني،  :)٢٠١١( دراسة الهاللي والصقري
وبالــذات  حیـث تناولــت دور المكتبـة فــي تنشـئة الطفــل فـي بیئــة معینـة وهــي بیئـة المجتمــع العربـي

ة فــي التنشــئة االجتماعیـــ فـــاعالً  فــي البیئــة العمانیـــة وكیــف أن المكتبــة یمكـــن أن یكــون لهــا دوراً 
وتوصــلت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتــائج التــي تســاعد علــى إعطــاء . للطفــل العربــي العمــاني

 .مكتبة الطفل مساحة أوسع لتقدیم دور فعال للطفل العماني
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 حـول المكتبـات ودورهـا فـي تنمیـة ثقافـة الطفـل العمـاني،  :)٢٠١١(دراسة الهنائي والبورسعیدي
یــة شخصـیة الطفــل وتنشـئتها بشـكل ســلیم، كمـا تطرقــت تناولـت هـذه الدراســة دور المكتبـة فـي تنم

الدراســة إلــى اســتخدام الطفــل الوســائل التكنولوجیــة الحدیثــة وكیفیــة االســتفادة منهــا والتغلــب علــى 
 .  مشاكلها

 :الدراسات االجنبیة
  دراســـةBraxton )حیــث تناولـــت هـــذه الدراســـة دور أمنــاء مكتبـــات ریـــاض األطفـــال  :)٢٠٠٧

ساعة القصة وكیفیة إعدادها وتقدیمها وأسـلوب التقـدیم ومـا هـي األفكـار  وركزت على) معلمات(
التي یجب أن تقدم وما هي األمور التي تطرح بعـد االنتهـاء منهـا مثـل األسـئلة المتعلقـة بالحـدث 
الــرئیس للقصــة ومــن هــم األبطــال ومــا هــو دور الشخصــیة الرئیســیة ومــا إلــى ذلــك، كمــا تطرقــت 

ومواصــفاتها ودورهـا الفعــال فــي تنمیــة مهــارات ) أمینـة مكتبــة الطفــل(إلـى معلمــة ریــاض األطفــال 
 .متعددة للطفل

  دراســـةBailey )تتنـــاول مجموعـــة مصـــادر المعلومـــات فـــي مكتبـــات األطفـــال حیـــث  :)٢٠٠٩
تؤكد على أهمیة أنواع هذه المصادر ومـدى مناسـبتها لتحقیـق المفـاهیم األساسـیة بطریقـة ممتعـة 

تـــاب األول والمقصـــود بـــه الكتـــب التـــي یـــتعلم قراءتهـــا الطفـــل فـــي وخالقـــة مـــن خـــالل أهمیـــة الك
ممـــا یحقـــق بنـــاء شخصـــیة الطفـــل وتفعیـــل . مراحلــه العمریـــة األولـــى، مـــن خـــالل مكتبـــة الروضــة

 .قدراته في التحصیل العلمي مستقبالً 
  دراســــةBorawski )ناقشـــــت هــــذه الدراســــة الـــــتعلم عــــن طریـــــق اللعــــب والخـــــدمات  :)٢٠٠٩

قــدمها مكتبــة ریــاض األطفــال والتــي یمكــن أن یــتعلم الطفــل مــن خاللهــا المفــاهیم الترفیهیــة التــي ت
الحیاتیـة وتنمــي مقدرتـه وشخصــیته فــي مختلـف الجوانــب، كمـا ركــزت علــى عملیـة اللعــب وأنــواع 
األلعـاب وطریقـة تقـدیمها وشخصـیة معلمـة الروضـة ممــا یتـیح للطفـل الـتعلم مـع المتعـة بـدًال مــن 

 .  تي قد تكون مملة للطفلاألسالیب التقلیدیة وال
 دراســـةNemec)تناولـــت هـــذه الدراســـة الفتـــرة العمریـــة التـــي یجـــب أن یبـــدأ الطفـــل فیهـــا  :)٢٠١١

 التعامل مع الكتـب والعلـم والـتعلم وأكـدت علـى أن الطفـل فـي أي عمـر یمكـن ان یسـتخدم الكتـب

نوعیــة الخــدمات  وأكــدت الدراســة علــى) الزال الوقــت مبكــراً (ویبــدأ الــتعلم ولــیس هنــاك مــا یســمى 
ونوعیـة وتأهیـل أمینـات مكتبـة الطفـل  المكتبیة التـي تقـدم لألطفـال وأنهـا یجـب أن تكـون مدروسـة

 لــه بدایــة علــى أن الــتعلم لــیس معلمــات ریــاض األطفــال، وبعــد مناقشــة األفكــار هــذه توصــلت أو
 .أن تبدأ عند سن معینة معینة أو
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  دراسة Prendergast)التعلـیم  علومات عـن برنـامج مجتمعـي حـولتقدم هذه الدراسة م :)٢٠١١
المبكر قام به خمسة من أمناء مكتبات أطفال محترفین یعملـون مـع مؤسسـات خدمـة األسـرة، ممـا 
یســاعد علــى تعزیـــز القــراءة والكتابــة والـــتعلم فــي وقــت مبكـــر مــن خــالل مكتبـــات ریــاض األطفـــال 

ضــرورة وضـــع األطفــال فــي بیئـــة باإلضـــافة إلــى تأكیــد البرنـــامج علــى . ومكتبــات األطفــال العامــة
  .تعلیمیة جدیدة منذ السنوات العمریة األولى بالتعاون مع األسرة لتحقیق أفضل النتائج

  :تعقیب على الدراسات السابقة
تشــترك الدراســات الســابقة بكونهــا ركــزت علــى أهمیــة المكتبــات فــي ریــاض األطفــال ومــا دور 

ات التــي یجـــب أن تحتویهــا هـــذه المكتبــات كمـــا المكتبــة فـــي تنشــئة الطفـــل ومــا هـــي مصــادر المعلومـــ
ناقشـــت أمینـــة المكتبـــة أو معلمـــة ریـــاض األطفـــال مـــن حیـــث القابلیـــات والمواصـــفات التـــي یجـــب أن 
تمتلكهــا بهــدف الوصــول إلــى أفضــل مــا یمكــن تقدیمــه للطفــل فــي مثــل هــذه المرحلــة العمریــة، وركــزت 

  :الدراسات السابقة على المحاور التالیة
 .ریاض األطفال أهمیة مكتبات -
 .دور مكتبات ریاض األطفال في تنشئة الطفل وصقل شخصیته -
 .الخدمات المقدمة من قبل مكتبات ریاض األطفال -
 .مصادر المعلومات المناسبة -
 .تقدیم ساعة القصة واألسالیب المتبعة في ذلك -
 .وما هي مواصفاتها) أمینة مكتبة ریاض األطفال(معلمة ریاض األطفال  -

  

عن غیرهـا هـو تركیزهـا علـى معلمـات ریـاض األطفـال ومـا هـي الحالیة د به الدراسة أما ما تنفر 
حــول دور مكتبــة ریــاض األطفــال وكیفیــة  ننحــو مكتبــات ریــاض األطفــال، ومــا تصــوراته ناتجاهــاته

تقــدیم الخــدمات ومــا الخــدمات التــي یجــب أن تقــدم لطفــل الروضــة، وهــو الجانــب الــذي أغفلتــه الكثیــر 
حیث لم یسبق لمكتبات ریاض األطفال أن تحظـى باالهتمـام كمـا یحـدث الیـوم . بقةمن الدراسات السا

  .فقد أصبحت من أولویات المجتمعات ومنها المجتمعات العربیة
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  :منهجیة الدراسة - 
مكتبیــًا  تعتمـد المنهجیــة المتبعـة فــي هـذه الدراســة علـى المــنهج الوصـفي التحلیلــي الـذي یتضــمن مسـحاً 

المصـادر الجـاهزة لبنـاء اإلطـار النظـري للدراسـة، واالسـتطالع المیـداني لجمـع البیانـات بالرجوع إلى المراجـع و 
  .أسئلة الدراسة نبواسطة أداة الدراسة وتحلیلها إحصائیا لإلجابة ع

  :مجتمع الدراسة - 
، الكــركفــي مــدیریات التربیــة فــي مــدارس  معلمــات ریــاض األطفــالیتكــون مجتمــع الدراســة مــن كافــة 

، ) ٨٠(نوالبــالغ عــدده ــیم لمحافظــة حســب إحصــائیات معلمــَة أقســام التخطــیط التابعــة لمــدیریات التربیــة والتعل
، اسـتبانه) ٧٦(وتم توزیـع االسـتبیانات علـى جمیـع مفـردات العینـة، فاسـترجعت . م٢٠١٠/٢٠١١للعام  الكرك

لحة للتحلیـل لعـدم صـالحیتها للتحلیـل اإلحصـائي، لیصـبح عـدد االسـتبیانات الصـا اسـتبانه واحـدهوتم اسـتبعاد 
  .من مجتمع الدراسة الكلي%) ٧٤,٤(استبانة لتشكل ما نسبته ) ٧٥(

   )١(جدول 
  یمثل أعداد معلمات ریاض األطفال في المدارس الحكومیة في محافظات

  جنوب المملكة األردنیة الهاشمیة 
  

  
  
  
  
  
  
  

  :الدراسة أداة - 
في مدارس محافظة الكرك نحو  اتجاهات معلمات ریاض األطفاللقیاس  استبانه إعدادتم 

  :هما جزئین، وتتكون هذه االستبانة مكتبه الطفل
  ).المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(ویتضمن المعلومات العامة اآلتیة: الجزء األول

األطفال نحو  اتجاهات معلمات ریاض یحتوي هذا الجزء على فقرات تغطي متغیر: نيالثاالجزء 
  .)مكتبه الطفل

غیـر ، محایـد، موافـق(إجابـات هـي بـثالثوحـددت  يمقیـاس الثالثـوتم تصـنیف اإلجابـات وفـق ( 
 علـــى) ٢(والـــرقم موافـــق  علـــى)١(، بحیـــث یـــدل الـــرقم)٣-١(، وأعطیـــت اإلجابـــات أرقامـــًا مـــنموافـــق

یبــین توزیــع كتغیــرات الدراســة وأرقــام الفقــرات التــي ) ٢(جــدول و  .علــى غیــر موافــق) ٣(لــرقم محایــد وا
   :تقیسها

  عدد المدارس الحكومیة  المدیریة
  ١٢  المزار الجنوبي

  ٢٤  القصر
  ١٤  األغوار الجنوبیة
 ٣٠  قصبة الكرك

  ٨٠  المجموع
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  )٢(جدول 
  متغیرات الدراسة وأرقام الفقرات التي تقیسها

  اسم المتغیر  الفقرات
  تكوین الذات ٥- ١
  الجوانب التنمویة ١٢- ٦
  الجوانب االجتماعیة ٢١-١٣
  الجوانب  الترویحیة ٢٨-٢٢
 الجوانب التعلیمیة ٤١-٢٩

  
 

  :صدق أداة الدراسة - 
الجامعـــات األردنیـــة محكمـــین مـــن أعضـــاء هیئـــة التـــدریس فـــي ) ٧(تـــم عـــرض االســـتبانة علـــى 

، للتحقـــق مـــن مـــدى صـــدق فقـــرات االســـتبانة، ولقـــد تـــم األخـــذ بمالحظـــاتهم، والمختصـــین األكـــادیمیین
جـراء التعـدیالت المطلوبـة ٕ عادة صـیاغة بعـض الفقـرات، وا ٕ ضـافةمـ وا ٕ ، بشـكل دقیـق ن تعـدیل وحـذف وا

  .االستبانة في فقراتها یحقق التوازن بین مضامین
  :ةبات األداث - 

 ةمـمعل) ٢٠(تـم التأكـد مـن ثبـات األداة وذلـك مـن خـالل تطبیقهـا علـى عینـة اسـتطالعیة بلغـت 
لفــا مجتمــع الدراســة، وتــم اســتخراج معامــل الثبــات باســتخدام معادلــة كورنبــاخ ا خــارجمــن  نتــم اختیــاره

Cronbach Alpha) ( عــادةلالتســاق الــداخلي، وباســتخدام طریقــة االختبــار ٕ  Test(االختبــار  وا

Retest( حیـــث تـــم توزیـــع االســـتبانة علـــى عینـــة الدراســـة االســـتطالعیة، ثـــم تـــم إعـــادة توزیعهـــا بعـــد ،
  .نفسها العینةخمسة عشر یوما على 

  :متغیرات الدراسة - 
  :المتغیرات المستقلة. أ

  :ولها ثالثة مستویات :ةسنوات الخبر  -
  سنوات ١٠أكثر من  -٣سنوات  ١٠أقل من  حتى ٦ من - ٢قل   أسنوات ف )٥( - ١
  :وله ثالثة مستویات :المؤهل العلمي -

  دراسات علیا -٣        بكالوریوس -٢            دبلوم متوسط - ١
  .الكرك محافظة ارسریاض األطفال نحو مكتبه الطفل في مد اتجاهات معلمات:التابعمتغیر ال .ب 
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  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة - 
وذلك لوصف خصائص ) Descriptive Statistic Measures(مقیاس اإلحصاء الوصفي - ١

  .  عینة الدراسة، اعتمادا على استخدام المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة
  .إحصائیاً واختبار شفیه للمتغیرات الدالة  الثنائيتحلیل التباین  - ٢
  :عرض النتائج - 

  :اإلجابة عن أسئلة الدراسة
فــي مـــدارس  معلمــات ریـــاض األطفــال مســتوى اتجاهــات مـــا: اإلجابــة عــن الســؤال األول

  ؟محافظة الكرك نحو مكتبه الطفل من وجهة نظرهن
المعیاریــة لكـل مجــال  واالنحرافـاتفقـد تــم حسـاب المتوســطات الحسـابیة لإلجابـة عـن هــذا السـؤال 

  .الت الدراسةمن مجا
  )٣(جدول 

  معلمات ریاض األطفالالتجاهات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
   ه الكركمدارس محافظمن وجهة نظرهن في  

  رقم المجال  المجال  الحسابي المتوسط  االنحراف المعیاري  الرتبة  المستوى
 ٥ الجوانب التعلیمیة. 2.19 0.77  ٣  متوسطه
 ٤  الجوانب  الترویحیة 2.31 0.81  ١  متوسطه
 ٣  الجوانب االجتماعیة 2.26 0.80  ٢  متوسطه
 ٢  الجوانب التنمویة 2.08 0.80  ٥  متوسطه
 ١  تكوین الذات 2.07 0.83  ٤  متوسطه

  الكلي 2.18 0.80 متوسطه
لمســـتوى اتجاهـــات معلمــــات ریـــاض األطفـــال فــــي  كلـــيأن المتوســــط ال) ٣(یتبـــین مـــن جـــدول 

 بمتوسـط حسـابيجـاءت بدرجـة متوسـطه  وجهة نظرهن نحو مكتبه الطفـل من مدارس محافظة الكرك
بمتوســط  ،المرتبــة األولــى مجـال الجوانــب الترویحیــة ، وقــد احتــلّ )0.80(وانحــراف معیــاري) 2.18(بلـغ

بمتوســــط  یلــــي ذلــــك مجــــال الجوانــــب االجتماعیــــة،) 0.81(معیــــاري  ف، وانحــــرا)2.31(بلـــــغحســــابي 
 جـــاء فـــي المرتبـــة الثالثـــة مجـــال الجوانـــب التعلیمیـــةو ) (0.80اري ، وانحـــراف معیـــ)2.26(بلــــغحســابي 

یلـي ذلـك فـي المرتبـة الرابعـة مجـال تكـوین ) 0.77(، وانحـراف معیـاري )  (2.19بلــغبمتوسط حسابي 
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وجــاء  فــي المرتبــة الخامســة مجــال )  0.83(، وانحــراف معیــاري )2.07(بلـــغبمتوســط حســابي  الــذات
  ).0.80(معیاري  فوانحرا )2.08(بلـغبي بمتوسط حسا الجوانب التنمویة

  :تكوین الذات:  المجال األول -١
  )٤(جدول 

 ّ ّ المتوس ه مدارس محافظفي  التجاهات معلمات ریاض األطفال ةطات الحسابیة واالنحرافات المعیاری
  نحو مجال تكوین الذات الكرك

االنحراف   الرتبة  المستوى
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

  رقم  الفقرة
  رةالفق

 ١  .تساهم مكتبه الطفل في تكوین شخصیه الطفل  2.12 0.92 ٢  متوسطه
 ٥  تصقل مكتبه الطفل المواهب لدى الطفل   2.02 0.89 ٣  متوسطه
 ٤  .تنمي مكتبه الطفل المدركات الحسیه لدى الطفل  2.19 0.93 ١  متوسطه
 ٢  تنمي مكتبه الطفل میول الطفل  1.98 0.92 ٥  متوسطه

تنمي مكتبه الطفل اهتمامات الطفل  2.02 0.95 ٣    ٣  
 األداة ككل 2.07 0.83  متوسطه

لمســــتوى اتجاهــــات معلمــــات ریــــاض األطفــــال فــــي أن المتوســــط العــــام ) ٤(یتبــــین مــــن جــــدول 
وانحـراف ) 2.07(بلـغ بمتوسـط حسـابي جـاءت بدرجـة كبیـرةمن وجهـة نظـرهن  مدارس محافظة الكرك

نمـــي مكتبـــه الطفــل المـــدركات الحســـیه لــدى الطفـــل المرتبـــة ت )٤(ت الفقــرة ، وقـــد احتلـــ)0.83(معیــاري
المرتبـــة ) ٢(حلـــت الفقـــرة   فـــي حـــین)  ٠,٩٣(وانحـــراف معیـــاري )  ٠,٩٢(األولـــى بمتوســـط حســـابي 
وهـذا یعنـي أن مسـتوى درجـه الموافقـة  )  ٠,٩٣(وانحـراف معیـاري)  ١,٩٨(األخیـرة بمتوسـط حسـابي 

  .متوسطه
  :الجوانب التنمویة: المجال الثاني -٢

  )٥(جدول 
 ّ ّ المتوس   التجاهات معلمات ریاض األطفال ةطات الحسابیة واالنحرافات المعیاری

  .نحو مجال الجوانب التنمویة ه الكركمدارس محافظفي  
االنحراف   الرتبة  المستوى

  المعیاري
المتوسط 
  الحسابي

  رقم  الفقرة
  الفقرة

 ١١  دى الطفلتنمي مكتبه الطفل المهارات العلمیة ل 2.11 0.93 ٢  متوسطه 
 ٦   تنمي مكتبه الطفل القدرات العقلیة عند الطفل 2.10 0.90 ٤  متوسطه



 - ١٨ -

 ٩  .تنمي مكتبه الطفل المهارات اللغویة لدى الطفل 2.11 0.91 ٢  متوسطه
 ١٠  .تنمي مكتبه الطفل المهارات االجتماعیة لدى الطفل 2.13 0.95 ١  متوسطه
  ٨  .رص لذوي اإلمكانات المحدودةتوفر مكتبه الطفل الف 2.09 0.92 ٥  متوسطه
 ٧  تنمي مكتبه الطفل المواهب اإلبداعیة لدى األطفال 2.00 0.87 ٧  متوسطه

.تساعد مكتبه الطفل على تطویر القدرات الفنیة عند الطفل 2.02 0.91 ٦    ١٢  
 األداة ككل 2.08 0.80  متوسطه

  

ت ریــــاض األطفــــال فــــي لمســــتوى اتجاهــــات معلمــــاأن المتوســــط العــــام ) ٥(یتبــــین مــــن جــــدول 
وانحـراف ) 2.08(بلـغ بمتوسـط حسـابي جـاءت بدرجـة كبیـرة هنمن وجهـة نظـر  مدارس محافظة الكرك

. تنمــي مكتبـــه الطفــل المهـــارات االجتماعیــة لـــدى الطفـــل): ١٠(ت الفقـــرة ، وقـــد احتلــ)0.80(معیــاري 
المرتبـة ) ٧(قـرة في حـین حلـت الف) ٠,٩٥(وانحراف معیاري ) ٢,١٣(المرتبة االولي بمتوسط حسابي 

وهــذا یعنــي أن مســتوى درجــه الموافقــة ) ٠,٨٧(وانحــراف معیــاري ) ٢,٠٠(األخیــرة بمتوســط حســابي 
  .متوسطه
  :الجوانب االجتماعیة: المجال الثالث -٣

  )٦(جدول 
 ّ ّ المتوس    التجاهات معلمات ریاض األطفال ةطات الحسابیة واالنحرافات المعیاری

  لجوانب االجتماعیةنحو مجال ا ه الكركمدارس محافظفي 
االنحراف   الرتبة  المستوى

  المعیاري
المتوسط 
  الحسابي

  رقم  الفقرة
  الفقرة

 ١٦  تعزز مكتبه الطفل احترام الكتاب  2.14 0.98 ٨  متوسطه
 ١٥  تغرس مكتبه الطفل عاده القراءة والمطالعة لدى الطفل 2.16 0.94 ٧  متوسطه
 ١٣  .ت التواصل مع اآلخرینتعزز مكتبه الطفل مهارا  2.39 0.97 ١  متوسطه
 ١٧  تنمي مكتبه الطفل مهارات االستماع لدى الطفل 2.31 0.92 ٤  متوسطه
 ١٤  تغرس مكتبه الطفل حب التعاون واإلیثار بین األطفال 2.19 0.93 ٦  متوسطه
ً مكتبه الطفل عادات ایجابیه لدى الطفل 2.33 0.92 ٢  متوسطه  ١٨  .تكون
 ٢٠  تبه الطفل االنشطه الوجدانیةتنمي مك 2.32 0.95 ٣  متوسطه
  متوسطه

٥ 0.95 2.22 
ـــه الطفـــل فـــي تعزیـــز دعـــم األطفـــال فـــي المطالبـــة بحـــریتهم  تســـاهم مكتب

  .وأمنهم
٢١ 

 األداة ككل 2.26 0.80  كبیرة
  



- ١٩  - 
 

لمســــتوى اتجاهــــات معلمــــات ریــــاض األطفــــال فــــي أن المتوســــط العــــام ) ٦(یتبــــین مــــن جــــدول 
) 2.26(بلــــغ بمتوســــط حســــابي جــــاءت بدرجــــة كبیــــرة نهــــمــــن وجهــــة نظــــر  مــــدارس محافظــــة الكــــرك

 تعـــزز مكتبـــه الطفـــل مهـــارات التواصـــل مـــع اآلخـــرین) ١٣(ت الفقـــرة وقـــد احتلـــ ، )0.80(وانحـــراف معیـــاري
) ١٦(فــي حــین  حلــت الفقــرة )  ٠,٩٧(وانحــراف معیــاري )  ٢,٣٩(بمتوســط حســابي المرتبــة األولــى 

وهــذا یعنــي ان مســتوى درجــه ) ٠,٩٨(اف معیــاري وانحــر )  ٢,١٤( المرتبــة األخیــرة بمتوســط حســابي 
  .الموافقة متوسطه

 : الجوانب الترویحیة: المجال الرابع -٤

  )٧(جدول 
 ّ ّ المتوس   التجاهات معلمات ریاض األطفال ةطات الحسابیة واالنحرافات المعیاری

  نحو مجال الجوانب الترویحیة ه الكركمدارس محافظفي  
االنحراف   الرتبة  المستوى

  المعیاري
المتوسط 
  الحسابي

  رقم  الفقرة
  الفقرة

 ٢٣ .توفر مكتبه الطفل وسائل مختلفة للترویح عن النفس 2.34 0.98 ٣  متوسطه
 ٢٤  .تنمي مكتبه الطفل المهارات الفنیة لدى الطفل 2.70 1.00 ١  متوسطه
 ٢٢  .تقیم مكتبه الطفل مسابقات لدى األطفال 2.48 0.98 ٢  متوسطه
  متوسطه

٦ 1.00 2.12 
مكـــــــان فســـــــیح یســـــــاعد علـــــــى الحركـــــــة  فر مكتبـــــــه الطفـــــــلتـــــــو 

  .واالنطالق
٢٥ 

 ٢٦  .تنمي مكتبه الطفل األنشطة المهاریة لدى الطفل 2.11 0.99 ٧  متوسطه
 ٢٧ الحوافز تشجیع الطفل على القراءة عن طریق منح 2.18 0.94 ٥  متوسطه
 ٢٨  تشجیع الطفل على القراءة في أوقات الفراغ 2.26 0.99 ٤  متوسطه

 األداة ككل 2.31 0.81  
  

لمستوى اتجاهات معلمات ریاض األطفال في مدارس أن المتوسط العام ) ٧( یتبین من جدول
وانحراف ) 2.31(بلغ بمتوسط حسابي جاءت بدرجة كبیرةمن وجهة نظرهن  محافظة الكرك

المرتبة  .تنمي مكتبه الطفل المهارات الفنیة لدى الطفل )٢٤(ت الفقرة احتل وقد ،)0.81(معیاري
تنمي مكتبه  )٢٦(في حین  حلت الفقرة ) ١,٠٠(وانحراف معیاري ) ٢,٧٠(بمتوسط حسابي األولى 

وانحراف معیاري ) ٢,١١(المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي .الطفل األنشطة المهاریة لدى الطفل
  .وهذا یعني أن مستوى درجة الموافقة متوسطه )٠,٩٩(
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  :ةالجوانب التعلیمی: المجال الخامس -٥
  )٨(جدول 

 ّ ّ المتوس   التجاهات معلمات ریاض األطفال ةطات الحسابیة واالنحرافات المعیاری
  نحو مجال الجوانب التعلیمیة ه الكركمدارس محافظفي  

االنحراف   الرتبة  المستوى
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

  رقم  الفقرة
  الفقرة

 ٣٧ .الطفلتنمي المكتبة األنشطة المعرفیة لدى   2.22 1.00 ٤  متوسطه
 ٣٥  .تعزز مكتبه الطفل مهارات التفكیر  2.25 0.93 ٣  متوسطه
  متوسطه

١٠ 0.98 2.10 
ـــال نحـــو الكتـــب  ـــه الطفـــل فـــي إرشـــاد األطف تســـاهم مكتب

 ٣١  .والمصادر وكیفیه استخدامها

  متوسطه
١٢ 0.92 2.08 

ــــــــوان متعــــــــددة مــــــــن المعرفــــــــة  تقــــــــدم مكتبــــــــه الطفــــــــل أل
  در المرجعیة والمعلومات عن طریق مجموعه المصا

٣٠ 

 ٣٢   .توفر مكتبه الطفل أنشطه مختلفة لألطفال 2.09 0.92 ١١  متوسطه
  متوسطه

٦ 0.87 2.20 

تســــــاعد مكتبــــــه الطفــــــل علــــــى االنــــــدماج األســــــري فــــــي 
المجتمع المحلي تدعم مكتبه الطفل مهـارة الـتعلم الـذاتي 

  .لدى الطفل
٣٣ 

 ٣٦  .لحاجات الطفل توفر مكتبه الطفل مصادر متنوعة 2.36 1.06 ١  متوسطه
  متوسطه

٢ 0.91 2.27 
تثـــري مكتبـــه الطفـــل الجوانـــب الثقافیـــة لـــدى الطفـــل مـــن 

  .خالل الندوات والورش والمحاضرات والمناظرات
٣٨ 

 ٢٩ .تشجع مكتبه الطفل على التعلم مدى الحیاة 2.17 0.88 ٧  متوسطه
  ٨  متوسطه

0.87 2.14 
ـــار  ـــة اتجـــاه االختی ـــه الطفـــل فـــي تنمی الحـــر تســـاهم مكتب

  .لمادة القراءة
٣٩ 

  ٨  متوسطه
0.96 2.14 

تساهم مكتبـه الطفـل فـي التعـرف علـى مشـكالت القـراءة 
  .عند األطفال

٤٠  

  ٤١  .توسع مكتبه الطفل أفاق الطفل 2.21 0.94  ٥  متوسطه
 األداة ككل 2.19 0.77  متوسطه

ل فـــي لمســـتوى اتجاهـــات معلمـــات ریـــاض األطفـــاأن المتوســـط العـــام ) ٨(یتبـــین مـــن جـــدول 
ــــغ بمتوســــط حســــابي جــــاءت بدرجــــة مرتفعــــة هنمــــن وجهــــة نظــــر  مــــدارس محافظــــة الكــــرك ) 2.19(بل
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ـــ)0.77(وانحـــراف معیـــاري تـــوفر مكتبـــه الطفـــل مصـــادر متنوعـــة لحاجـــات  )٣٦(ت الفقـــرة ، وقـــد احتل
فــي حــین  حلــت الفقــرة )  ١,٠٦(وانحــراف معیــاري ) ٢,٣٦(بمتوســط حســابي المرتبــة األولــى الطفــل 

بـــه الطفــــل ألـــوان متعـــددة مــــن المعرفـــة والمعلومـــات عــــن طریـــق مجموعـــه المصــــادر تقـــدم مكت )٣٠(
وهــــذا یعنـــــي أن ) ٠,٩٢(وانحــــراف معیــــاري )  ٢,٠٨(المرتبــــة األخیــــرة بمتوســــط حســـــابي  المرجعیــــة

  .مستوى درجه الموافقة متوسطه
هــــل هنــــاك فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى الداللــــة :اإلجابــــة عــــن الســــؤال الثــــاني

)α≥ـــــال فـــــي درجـــــه تصـــــورات) ٠,٠٥ تعـــــزى  فـــــي مـــــدارس محافظـــــة الكـــــرك معلمـــــات ریـــــاض األطف
  ؟)المؤهل، والخبرة(لمتغیرات

الختبــار الفــروق فــي كــل مجــال  الثنــائيســؤال تــم اســتخدام تحلیــل التبــاین هــذا اللإلجابــة عــن 
  :كما یلي، وللمجال الكلي تبعًا للمؤهل والخبرة

  )٩(جدول 
في مدارس  معلمات ریاض األطفال لتصوراتالمعیاریة ت المتوسطات الحسابیة واالنحرافا
  المؤهل العلمي الخبرةتعزى لمتغیرات  الجنوب  محافظة الكرك

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  فئات المتغیر  المتغیرات

  المؤهل العلمي

 77. 2.27  بكالوریوس

 85. 2.53 دبلوم عالي+ بكالوریوس

 85. 2.07 دراسات علیا

 81. 2.31  مجموعال

  الخبرة

 71. 2.35  سنوات فأقل ٥

 90. 2.37 سنوات ١٠- ٦

 79. 2.22 سنوات ١٠أكثر من 

 81. 2.31  المجموع
وجود فروق ظاهریة بین المتوسـطات الحسـابیة ولمعرفـة فیمـا إذا كانـت ) ٩(یتبین من جدول 

، للفـــروق تبعـــًا المؤهـــل والخبـــرة هــذه الفـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة تــم اســـتخدام تحلیـــل التبـــاین الثنــائي
  :یبین ذلك) ١٠(رقم  والجدول
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  )١٠(جدول رقم 
في مدارس محافظة  معلمات ریاض األطفال اتجاهاتللفروق في نتائج تحلیل التباین الثنائي 
  .المؤهل العلمي الخبرةتعزى لمتغیرات  الكرك

  

  مستوى الداللة  )ف(ةقیم  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین
 000. 3192 1933.783 1 1933.783 بین المجموعات

 000. 11.152 6.756 2 13.511 المؤهل

 504. 685. 415. 2 830. الخبرة

 324. 1.166 707. 4 2.826 الخبرة * المؤهل

   606. 959 580.936 الخطأ

    977 5860.275 الكلي

تعـــزى  ریــاض األطفــال اتجاهــات معلمــات درجــهیتضــح مــن الجــدول عــدم وجــود فــروق فـــي 
  .في حین هنالك فروق تعزى للمؤهل العلمي، لوللتفاعل بین الخبرة والمؤه، للخبرة

تبعـًا للمؤهـل تـم اسـتخدام   ریاض األطفـال اتجاهات معلماتولمعرفة اتجاه الفروق في درجة 
  :یبین ذلك) ١١(والجدول ،اختبار شافیه للمقارنات البعدیة

 فـي مـدارس  معلمـات ریـاض األطفـال التجاهـاتر شافیه للمقارنات البعدیـة اختبا جنتائ
  .)الخبرة والمؤهل العلمي(الجنوب باختالف  محافظة الكرك

  تبعـًا  فـي مـدارس محافظـة الكـرك معلمـات ریـاض األطفـال اتجاهـات درجـة فـيالفروق
  .للمؤهل

  )١١(جدول رقم 
  مستوى الداللة  يالخطأ المعیار   متوسط الفروق  )J(المؤهل  )I(المؤهل

 010. 05837. *1779.-  دبلوم+بكالوریوس  بكالوریوس

 077. 08294. 1881.  دراسات علیا

 000. 09232. *3659.  دراسات علیا  دبلوم+بكالوریوس

  )α ≥ ٠,٠٥(عند مستوى الداللة تعني دالة *  
ومـــــــــــن ) بكــــــــــالوریوس(وجــــــــــود فـــــــــــروق بــــــــــین مــــــــــن مــــــــــؤهلهم) ١١(یتبــــــــــین مــــــــــن الجــــــــــدول

ـــــین مـــــن ، )دبلـــــوم+بكـــــالوریوس(ولصـــــالح مـــــن مـــــؤهلهم) دبلـــــوم+وریوسبكـــــال(مـــــؤهلهم وجـــــود فـــــروق ب
بــــین مــــن ، )بكــــالوریوس(ولصــــالح مــــن مــــؤهلهم) دراســــات علیــــا(ومــــن مــــؤهلهم) بكــــالوریوس(مــــؤهلهم
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ولصـــــــــالح مـــــــــن ) دراســـــــــات علیـــــــــا(ومـــــــــن مـــــــــؤهلهم ومـــــــــن مـــــــــؤهلهم) دبلـــــــــوم+بكـــــــــالوریوس(مـــــــــؤهلهم
  ).دبلوم+بكالوریوس(مؤهلهم

  :مناقشة النتائج - 
فــي مــدارس  معلمــات ریــاض األطفــال مســتوى اتجاهــات مــا: بالنســبة لمناقشــة الســؤال االولف

   محافظة الكرك نحو مكتبة الطفل من وجهة نظرهن؟
لمستوى اتجاهات معلمات ریاض األطفال في مدارس  العامأن المتوسط شارت النتائج أ

ن أ، وتفسر هذه النتیجة من وجهة نظرهن نحو مكتبه الطفل جاءت بدرجة متوسطة محافظة الكرك
كبیر على الطفل في بناء قدراته  تأثیر بمكتبة الطفل لما لها من مدارس اقلیم الجنوب تبدي اهتماماً 

من خاللها وهذا االهتمام من قبل معلمات ریاض االطفال  على االستیعاب من خالل ما یقدم له
تعتبر  فالطفولةایجابي على الطفل،  یعد مؤشرا ایجابیا على ارتفاع مستوى االداء مما یؤثر وبشكل
المهارات، علمیة كانت أو  واكتساب من أهم مراحل البناء الفكري وأفضل المراحل العمریة لتعلیم

، وان دور المكتبة في هذه المرحلة مهمة جدا في بناء شخصیة الطفل من خالل الكلمة معرفیة
والتقت نتائج . في اثناء تواجده في الروضةوالصورة واألفالم الهادفة التي ممكن ان تقدم لألطفال 

  ).٢٠١١الهنائي والبورسعیدي (ودراسة ) ٢٠١١الهاللي والصقري (هذا السؤال مع نتائج دراسة 

لمستوى اتجاهات معلمات أن المتوسط العام تبین النتائج  :تكوین الذات :المجال األولوفي 
ت الفقرة ، وقد احتلجاءت بدرجة كبیرةمن وجهة نظرهن  ریاض األطفال في مدارس محافظة الكرك

) ٢(تنمي مكتبة الطفل المدركات الحسیة لدى الطفل المرتبة األولى في حین حلت الفقرة  )٤(
ن لمكتبة أالمرتبة األخیرة، وهذا یدل على ان معلمات ریاض االطفال في محافظة الكرك یدركون 

ن تأثیر المكتبة على الطفل في أتت الدراسة الطفل دورًا كبیرًا في تكوین الذات لدى الطفل حیث اثب
ن المكتبة تنمي المدركات أهذا المجال توزعت على مستویات عدة فعلى المستوى االول وهو 

  .الحسیة، وتساهم في تكوین شخصیة الطفل وتصقل موهبته، كما تنمي میوله

ـــانيوفـــي  ـــة :المجـــال الث لمســـتوى عـــام أن المتوســـط ال توصـــلت الدراســـة الـــى :الجوانـــب التنموی
 مـن وجهـة نظـرهن جـاءت بدرجـة كبیـرة اتجاهات معلمات ریاض األطفال في مـدارس محافظـة الكـرك

وهذا یدل على تأثیر المكتبة على الطفـل فـي تنمیـة المهـارات االجتماعیـة واللغویـة والعلمیـة والمواهـب 
  .االبداعیة من وجهة نظر معلمات ریاض االطفال في الكرك
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فقد جاء المتوسط العام لوجهات نظر معلمـات ریـاض  :الجوانب االجتماعیة :المجال الثالثما أ
جابـات المعلمـات تركـزت علـى إن أاالطفال في مدارس محافظـة الكـرك مرتفـع، حیـث وجـدت الدراسـة 

ان المكتبة تعزز من مهارات التواصل لألطفال مع االخرین، كما تكـون لدیـه عـادات ایجابیـة، وتنمـي 
  .كما تنمي مهارات االستماع وتغرس عادات القراءة والمطالعة لدیهماالنشطة الوجدانیة، 

لمستوى اتجاهات  العام المتوسط أن یضاً أ تبین فقد :الجوانب الترویحیة :المجال الرابعاما 
من وجهة نظرهن جاءت بدرجة كبیرة حیث  معلمات ریاض األطفال في مدارس محافظة الكرك

المهارات الفنیة وتنمي روح المنافسة  الطفل لدى كتبة تنميالم نأ على المعلمات اجابات تركزت
وتشجع على  قامة المكتبة مسابقات وتوفر وسائل مختلفة للترویح عن النفس،إالشریفة من خالل 

  .الفعلي لمكتبة الطفل وقات الفراغ، وهذا یحقق الدورأالقراءة في 
لمستوى اتجاهات معلمات العام أن المتوسط تبین  :الجوانب التعلیمیة :المجال الخامسوفي 

وجاءت اجابات  ،من وجهة نظرهن جاءت بدرجة مرتفعة ریاض األطفال في مدارس محافظة الكرك
المكتبة توفر للطفل مصادر متنوعة لسد حاجاته من المعلومات  نأ المعلمات بشكل مركز على

كما جاءت بعض االجابات كما اجابوا بان المكتبة تثري الجوانب الثقافیة لدى الطفل، . المنوعة
كما جاءت بعض االجابات . على ان المكتبة تعزز مهارات التفكیر وتنمي االنشطة المعرفیة لدیه

  .بان المكتبة توسع آفاق الطفل وتدعم مهارة الطفل في التعلم الذاتي
هـل هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الداللـة  :فبالنسبة لمناقشة السؤال الثاني

)α≥تعـزى لمتغیـرات  في مدارس محافظة الكرك معلمات ریاض األطفال في درجه اتجاهات) ٠,٠٥
  ؟المؤهل، والخبرة

تعـــزى  ریـــاض األطفـــال درجـــة اتجاهـــات معلمــاتعــدم وجـــود فـــروق فــي اشــارت النتـــائج الـــى 
وقــد یعــزى  .للمؤهــل العلمــي فــي حــین هنالــك فــروق تعــزى، لوالمؤهــوللتفاعــل بــین الخبــرة ، للخبــرة
الى ان معلمات ریاض االطفال في محافظة الكـرك لـدیهم مـن الخبـرات تجعلهـن مـدركات ان ذلك 

علــى تنشــئة الطفــل، حیــث ان ایــة خبــرة حصــلت علیهــا المعلمــات  ومــؤثراً  كبیــراً  لمكتبــة الطفــل دوراً 
تقــــدیم خــــدمات مكتبیــــة تــــؤدي الــــى تحقیــــق االهــــداف  تنصــــب فــــي اهمیــــة المكتبــــة للطفــــل وكیفیــــة

الطفـل مهمــا كـان توزیــع الفئـات العمریــة فـي هــذه المرحلـة، مثــل اختیـار الكتــب  الموضـوعة لمكتبــة
المناســبة ومســاعدة االطفــال وتــوجیههم الختیــار المــواد القرائیــة والتشــجیع علــى اقبــال الطفــل علــى 

وكلمـا زادت سـنوات الخبـرة . القراءة ومساعدته على تنمیـة قدراتـه الشخصـیة ومفاهیمـه االجتماعیـة
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  . على تحقیق المطلوبزادت القدرة 
 ن تفسـر هــذه النتیجـة علــى أنــهأمـا الجانــب المتعلـق بوجــود فـروق تعــزى للمؤهــل العلمـي فــیمكن أ

كــون تعلــى تقیــیم العناصــر االیجابیــة فــي العمــل و  االعلمــي كلمــا زادت قــدراته المعلمــةكلمــا زاد مؤهــل 
مــن  المعلمــاتعــن أن وحســن ســیر العمــل، هــذا فضــًال  واإلخــالصعلــى درجــة عالیــة مــن المســؤولیة 

تقــدیم خــدمات مكتبیــة لألطفــال بشــكل علــى  اتقــادر  نذوي المــؤهالت العلمیــة العالیــة عــادةً مــا یكونــو 
هـداف المطلوبـة مـن المكتبـة لهـذه الفئـة العمریـة بمـا یلبـي احتیاجـات الطفـل وترغیبـه فضل ویحقق األأ

نهــا أخــرى فــي كمــا المعلومــات األبالمكتبــة وكیفیــة اســتخدامها واحتــرام ممتلكاتهــا مــن الكتــب ومصــادر 
وتكــون قــادرة علــى خلــق جــو مناســب للمطالعــة والتســلیة والترفیــه واإلســهام فــي غــرس القــیم والعــادات 
تبـــاع الطـــرق الصـــحیحة فـــي الدراســـة واحتـــرام الكتـــاب  ٕ ـــنفس وا الجیـــدة لـــدى الطفـــل كاالعتمـــاد علـــى ال

  .   والتعاون مع اآلخرین

  :التوصیات - 
  :ج فإن الدراسة توصي بما یليفي ضوء ما تقدم من نتائ

العمل على تحسین واقع حـال مكتبـات األطفـال واالهتمـام بهـا عـن طریـق متابعـة تزویـدها  .١
بأحــدث أنــواع مصــادر المعلومــات المخصصــة لألطفــال بحســب الفئــات العمریــة المختلفــة 

 .لمرحلة الطفولة، من كتب ومجالت وأفالم وعروض مسرحیة وغیرها

 .تي تحاول أن تحققها مكتبة الطفل والمساعدة في تحقیقهااالهتمام باألهداف ال .٢
االهتمـــام بســـاعة القصـــة أو الفتـــرة المخصصـــة للمكتبـــة أثنـــاء تواجـــد الطفـــل فـــي الروضـــة  .٣

 .لتحقیق االستفادة القصوى منها

ضـــرورة االهتمـــام بعملیـــة اختیـــار مصـــادر المعلومـــات المناســـبة بهـــدف تحقیـــق المجـــاالت  .٤
 .نمویة واالجتماعیة والترویحیةتكوین الذات والجوانب الت

تطــویر وتـــدریب معلمـــات ریــاض األطفـــال علـــى كیفیـــة تقــدیم الخـــدمات المكتبیـــة لألطفـــال  .٥
 .ومنها على سبیل المثال ساعة القصة

ضــــرورة عمــــل دراســــات وأبحــــاث مســــتقبلیة ضــــمن موضــــوع مكتبــــات األطفــــال مــــن اجــــل  .٦
كســـابه الخبـــرات  ٕ وحـــب المعرفـــة وتنشـــئته التوصـــل إلـــى أفضـــل مـــا یمكـــن تقدیمـــه للطفـــل وا

  .  بشكل صحیح
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