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 أحدث الرسائل العلمية فى مجال الطفل 

 عرض/ مها حسنين، هناء عبدالعاطى                                                      

 رسالة ماجستير :  

 نشر كتب األطفال فى مصر.عنوان الرسالة : 

 م. 2010تاريخ النشر :  

 أ. د عايدة إبراهيم نصير، د. أحمد على محمد تاج.  إشراف : 

 مرفت مفيد عبدالستار أمين.الباحث : 

 ماجستير.الدرجة العلمية : 

 . جامعة المنوفيةالجامعة : 

 .كلية اآلداب الكلية أو المعهد : 

 المكتبات.قسم القسم : 

نشر كتب األطفال فى مصر ودورها فى مساعدة األطفال على  أهميةالموضوع : 

 .التكيف مع ثقافة مجتمعهم

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على نشأة حركة نشر كتب  أهمية البحث ومستخلص له : 

 م، كما تتناول دراسة للسمات 2006م إلى نهاية عام    1996األطفال فى مصر خالل الفترة 

والخصائص العامة لكتب األطفال فى مصر. وقد اعتمدت الباحثة فى إجراء الدراسة على المنهج 

الميدانى باإلضافة إلى المنهج الببليومترى، كما اعتمد أيًضا فى تجميع البيانات على االستبيان  

مة والمقابالت والكتابات العربية، واألجنبية. واشتملت الدراسة على مقدمة وستة فصول وخات

الفصل األول يقدم سمات خصائص كتب األطفال فى مصر، والثانى االتجاهات العددية، والزمنية  

والموضوعية لكتب األطفال، والثالث المسئولون فكريًا عن كتب األطفال، والرابع عن ناشرى  

كتب األطفال، والخامس عن تصنيع كتب األطفال فى مصر، والسادس عن تسويق كتب األطفال  

 وخارجيًا وأهم معوقات التسويق.  داخليًا

بلغ عدد عناوين كتب األطفال الصادرة فى مصر خالل فترة أهم النتائج والتوصيات : 

( كتاب، واستحوذت قصص 15187م ) 2006م وحتى نهاية عام  1996الدراسة من عام  

( عنوانًا لقصص 8011األطفال فى مصر بالنصيب األوفر من عناوين كتب األطفال بعدد )

من إجمالى الدراسة، وجاءت الكتب المصورة فى المركز األول للكتاب   %52.74طفال بنسبة األ

من إجمالى الدراسة، وجاءت كتب األطفال لذوى  %5.12( كتابًا مصوًرا بنسبة 779برصيد ) 

م  1997من إجمالى الدراسة، وجاء عام    %19( كتابًا فقط بنسبة 30االحتياجات الخاصة برصيد)
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هو أكثر   2006وجاء عام    %5.07( كتابًا بنسبة 770شًرا لكتاب الطفل برصيد )أقل األعوام ن

 من إجمالى الدراسة.  %15.05( كتابًا بنسبة 2286أعوام الدراسة ارتفاًعا برصيد )

وقد أوصت الباحثة بدعم الدولة للناشرين عن طريق تيسير، وتشجيع إنشاء دور نشر       

نشر كتب األطفال باإلضافة إلى مكتبات للبيع بإيجار رمزى فى المدن والمنشآت   متخصصة فى

الجديدة بكل محافظة من محافظات الجمهورية لتيسر على الطفل سهولة الوصول إلى الكتاب، 

والضبط الببليوجرافى لإلنتاج الفكرى الموجه للطفل من خالل إصدار قوائم ببليوجرافية تحصر  

كل عشر سنوات والبد أن يتولى هذا العمل الهيئات والمؤسسات الثقافية   وتسجل كتب األطفال

المهتمة بالطفل مثل مركز توثيق وبحوث أدب األطفال وذلك لضمان استمرار هذا العمل ومناشدة  

اتحاد الناشرين المصريين بوضع معايير ألخالقيات النشر لكتب األطفال فى مصر، باإلضافة  

ات دراسية وبحثية ودورات تدريبية موجهة للكتاب، والرسامين،  إلى التوسع فى تنظيم حلق 

 والناشرين العاملين فى مجال كتب األطفال. 
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 رسالة ماجستير :  

إلشباع بعض الحاجات اإلنمائية لدى طفل   دور المكتبة الحديثة كمركز ثقافىعنوان الرسالة : 

 الروضة بمحافظة الدقهلية ) دراسة وصفية (.

 م. 2011تاريخ النشر : 

 أ. د كمال الدين حسين، د. جيهان عبدالفتاح عزام. إشراف : 

 انتصار السيد المغاورى عبده. الباحثة : 

 ماجستير.الدرجة العلمية : 

 جامعة القاهرة.الجامعة :  

 كلية رياض األطفال.الكلية أو المعهد : 

 العلوم األساسية. القسم :  

دور المكتبة الحديثة بوصفها مركًزا ثقافيًا إلشباع بعض الحاجات اإلنمائية لدى  الموضوع : 

 طفل الروضة بمحافظة الدقهلية )دراسة وصفية(.  

البحث وذلك من تهدف الدراسة إلى اإلجابة على تساؤالت أهمية البحث ومستخلص له :  

 أجل تحقيق األهداف التالية : 

 التعرف على بعض الحاجات اإلنمائية لدى طفل الروضة.  

 التعرف على ماهية دور المكتبة الحديثة كمركز ثقافى يعمل على إشباع هذه الحاجات.  

 التعرف على األنشطة التى تقدم لطفل الروضة داخل المكتبات الحديثة.   

وضع تصور لدى المكتبة كمركز ثقافى متكامل يساهم  -قع المكتبات وأدائها التعرف على وا 

 فى إشباع بعض الحاجات اإلنمائية لدى طفل الروضة. 

 أهم النتائج والتوصيات :  

عينة الدراسة من أمناء المكتبات غير متخصصين، فهم خريجى كليات مثل التجارة، والعلوم       

كما أنهم لم يحصلوا على أى دورات تدريبية تؤهلهم للتعامل    وبعضهم من حملة المؤهل المتوسط

مع الطفل، كما أن بعض المكتبات تخلو من أجهزة تكنولوجية مثل الحاسب اآللى، والوسائل  

 السمعية، والبصـرية، باإلضافة إلى عدم توفـر الخامات واألدوات والوسـائل التى تعين 

ى عدم  إقبال طفل الروضة على المكتبة؛ وذلك لعدم الطفل على ممارسة األنشطة؛ مما يؤدى إل

وجود خبرات مدربة بالمكتبات على كيفية التعامل مع طفل هذه المرحلة العمرية وعدم وجود 
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أنشطة مخصصة لطفل الروضة وعدم إلمام غالبية أولياء األمور بأهمية اصطحاب أطفالهم إلى  

 المكتبة. 

مكتبات متخصصين فى المجال وإخضاع الموجودين ومن توصيات الدراسة تعيين أمناء      

حاليًا   لدورات تدريبية تؤهلهم للتعامل مع األطفال، وتوفير قاعات متخصصة لممارسة األنشطة 

المختلفة والميزانية الالزمة لألنشطة، وتوفير األجهزة الحديثة، وتنويع األنشطة، وإيجاد ركن 

مجاالت المحببة للطفل، وتوفير أنشطة خارجية  للبحث، واالستكشاف، وإقامة ورش عمل فى ال

 مثل الزيارات، والرحالت لربط األطفال بمجتمعهم .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


