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 بت كليت اآلداب يف جامعت البصرة امليول القرائيت لدى طل
 دراست حالت

 سامر صباح مجيدم.م. 
 جامعة البصرة ـ كمية اآلداب

Barah86@yahoo.com  ـMontada 

 المستخمص
ييدف البحث الى التعرف عمى الميول القرائية لدى طمبة كمية اآلداب في جامعة البصرة  

عادات القرائية وماىي المجاالت واالىتمامات الموضوعية التي يرغب وكيفية تنمية ىذه الميول وال
مع الوقوف عمى االسباب التي تمنع من القراءة الحرة ومحاولة معالجتيا واعطاء  قراءتياالطالب 

 اعتمدتالحمول  من خالل ماتتوصل لو الدراسة من نتائج واخراج التوصيات الالزمة بيذا الشأن . 
( سؤال 02الوصفي دراسة حالة من خالل توزيع استمارة االستبانة المكونة من ) الدراسة عمى المنيج

( طالب من كمية اآلداب , وتوصمت الدراسة لعدد من 949تم توزيعيا عمى عينة البحث البالغة )
 النتائج والتوصيات اىميا :

عمى  من خالل التحميل تبين ان ىناك تفاوت فيما يخص العوامل الذاتية ومدى تأثيرىا 
 . الميول القرائية اذ اجابت االغمبية بأنيا توثر بشكل كبير عمى ىذه الميول

 (المصادر الورقية وااللكترونية  الميول القرائية, القراءة االلكترونية,)الكممات المفتاحية: 

Reading tendencies among students of the Faculty of Arts 

Assistant Teacher Smer Sabah Majeed 

Basra University arts College 

Abstract: 

Research processing in studying data processing and printing in data 

processing and appropriate printing of the matter.  Case study Case study 

Distribution of the questionnaire consisting of (20) case study study (149) 
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students from the College of Arts, and the study reached the results and 

recommendations, the most important of which are: 

  Through the analytic analysis which is assumed to be a variance in the 

variance of the factors specific to the case. 

 

 المقدمة:

 أوال: االطار العام لمبحث

 مشكمة البحث وتساؤالتها -1
تعد القراءة من اىم واكثر الطرق لمترفيو عن النفس وتمثل فائدة كبيرة في تحسين 
االنتاج االدبي والتوسعة المعرفية والثقافية وأكساب الميارات والخبرات لدى االنسان اذ 

لو كل مبيم ويساىم في تطور حياتو تمثل القراءة مصباح ينير حياة الفرد ويكشف 
بشكل كبير اذ دعا ليا ديننا في اول آية عمى رسولنا الكريم وىي بكممة )أقرأ( , والقراءة 
ىي بمثابة المحرك االساسي في حياة المجتمع والجزء المكمل لحياتنا الشخصية الن 

اد الذين جميع االنشطة ترتبط بشكل كبير بنقل المعارف والعموم بين مختمف االفر 
يعيشون في المجتمعات المختمفة . وييتم العديد من االفراد وبالخصوص طمبة 
الجامعات بالقراءة عمى مختمف المستويات الفكرية سواء كان لدراسة المنيج او 
لممطالعة والقراءة من خالل ماتوفره المكتبات بانواعيا من خدمات وأنشطة التي تحث 

قراءة اال انو توجد بعض المعوقات واالسباب التي تمنع عمى تحفيز الطمبة لالىتمام بال
القراءة بشكل غير مستمر فالبد من الوقوف عمييا وأيجاد الحمول المناسبة ليا وبما ان 
المكتبات ومراكز المعمومات باشكاليا التقميدية والرقمية كانت بوابة لنيل المعرفة وتنمية 

ت في مجاالت اىتماماتيم او حتى في الميول القرائية عند طمبة الكمية سواء كان
مجاالت اخرى والتي ستفتح ليم افاق واىتمامات واسعة ومتنوعة اال اننا نالحظ ان ىذه 
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الميول تنحى منحى بعيد كل البعد عن واقع القراءة المرجو ويمكن أدراج مضامين 
 مشكمة البحث من خالل التساؤالت التالية .

 بة في كمية اآلداب؟ماواقع القراءة الحالية لدى الطم -9
 ماىي العوامل المؤثرة في الميول القرائية ؟ -0
 ىل ىناك دور وتاثير  لتكنولوجا المعمومات في تنمية الميول القرائية ؟ -3
 ماىي االسباب التي تمنع القراءة ؟ -4
 ماىي اشكال وانواع القراءة التي يفضموىا الطالب؟ -5
 اهمية البحث : -0

وضوع لو اىمية كبير ويعد عنصر اساسي جاءت اىمية البحث عمى اعتبار ان الم
في المجتمع وبالخصوص عند الطمبة حيث ان القراءة تمثل الوسيمة لمتواص 
والتفاىم فضال عن ذلك انيا تؤدي الى اكتساب المعرفة والميارات العممية المستمرة 
لتطوير الفرد من خالل تنمية الميول القرائية عندىم بالشكل الذي يجعميا مقبولة 

ت اىتمام كبير بيا من قبل الطالب والتردد عمى انواعيا واشكاليا المختمفة وذا
 التقميدية وااللكترونية وبيان النوع الذي ييتم بو الطالب اكثر من غيره .

 أهداف البحث: -3
ييدف البحث لمتعرف عمى الميول القرائية عند طمبة الجامعة من خالل االسئمة 

التي تقف عائقا امام تنمية ىذه الميول التي ستطرح عمييم ومعرفة المشاكل 
القرائية ومحاولة ايجاد الحمول المناسبة عند الطمبة الذين التستيوييم القراءة او 
االسباب التي تمنعيم منيا ومعرفة انواع القراءة التي يفضمونيا والمجاالت 

 الموضوعية التي ييتمون بيا والتعرف عمى العوامل التي تؤثر في القراءة .
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 دود البحث:ح -4
كمية اآلداب جامعة البصرة حيث  تم اجراء البحث فيالمكانية:  -4-1
 وكانت تضم في بداية تأسيسيا عمى 9964ي عام سست كمية اآلداب فتأ

اربعة اقسام فقط وىي المغة العربية والمغة االنكميزية والتاريخ واالقتصاد ومن ثم 
تح قسم المكتبات في عام الغي القسم االخير وحل محمو الجغرافية وبعده ف

 .0220والترجمة في عام  9992وقسم الفمسفة في عام  9983
دراسة تنمية الميول القرائية عند الطالب والعوامل التي الموضوعية :  -4-2

 ستؤثر عمى ميوليم القرائية وانواعيا .
تم جمع البيانات من خالل االستبيان الذي وزع عمى الطمبة الزمانية :  -4-3

الفترة الممتدة من نياية شير ايمول  الى وحتى اواسط شير تشرين االول  خالل
 . 0209لمعام 

 منهج البحث وأدوات جمع البيانات: -5
تمام البحث في الجانب المنيج الوصفي ) دراسة حالة ( إل تم االعتماد عمى

 التطبيقي والنظري من خالل االعتماد 
 االدبيات والنتاج الفكري في ىذا الموضوع. -5-9
( سؤال في صمب الموضوع 02ستبانة :اشتممت االستبانة عمى )إلا -5-0

 محاولة فيم المشاكل وايجاد الحمول من خالل تجميع البيانات وتحميميا
تكون مجتمع البحث عمى طمبة كمية اآلداب في جامعة مجتمع وعينة البحث:   -6

البصرة من خالل اختيار عينة عشوائية من كل قسم عممي في الكمية وبمغت 
استمارة وتم استرجاعيا  949% من كل قسم وتم توزيع 3بة العينة المختارة نس

 كميا 
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 ( 9جدول ) 
 % العدد القسم

 05 852 المغة االنكميزية
 00 769 المغة العربية

 00 779 التاريخ
 39 9269 الجغرافية

المعمومات 
 والمكتبات

390 9 

 90 405 الفمسفة
 08 978 الترجمة
 949 5974 المجموع

 

 الدراسات السابقة :  -7
يرىا عمى ثمصادر المعمومات االلكترونية وتأايمان فاضل السامرائي .  -7-9

 9993, 9,ع 94المكتبات . المجمة العربية لممعمومات .تونس ,مج
 .  96- 84,ص  

تيدف ىذه الدراسة الى توضيح كيفية التعامل واالستخدام الحديث 
شكاليا المختمفة لكترونية بإت الحديثة المصادر االلمصادر المعموما

من قبل المستفيدين ومدى رغبتيم باستعمال ىذه المصادر الحديثة 
مقارنة بالكتب الورقية من خالل استعمال قواعد البيانات واالقراص 
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المدمجة وشبكة االنترنت والتخمص من بعض المشاكل الورقية المتمثمة 
 (9بعدد النسخ المحدود والمصادر القديمة .)

جوسمين . الورق او الوثيقة االلكترونية التنافس او التكامل. روي  -7-0
ىدفت الدراسة الى ابراز التطور التاريخي لمراحل الخاصة بالمصادر 
وتحوليا من الورقي الى الشكل االلكتروني مع ابراز اىمية ىذه 
المصادر بشكمييما في البحث العممي والقراءة واالطالع عمى التطورات 

مجاالت المعرفة وتنمية الميول القرائية عند االفراد  الحاصمة في شتى
 (0وتعريفيم باستخدام المصادر االلكترونية الحديثة .)

ىيفاء بنت محسن بن عمي المواتي. الميول القرائية لدى طمبة جامعة  -7-3
السمطان قابوس )رسالة ماجستير( . سمطنة عمان : جامعة السمطان 

  0220قابوس ,
عمى اسئمة المتعمقة بالمصادر التي يحصل  تيدف الدراسة االجابة

عمييا طمبة السنة النيائية بجامعة السمطان قابوس عمى موادىم القرائية 
.,وماىي المواد القرائية المفضمة لدييم وماىي اىم المجاالت والميول 

 القرائية عندىم.
 اهمية الدراسات السابقة لمدراسة الحالية

اسات السابقة فيما يخص دراسة السامرائي التي عممت اختمفت الدراسة الحالية عن الدر 
مقارن مابين المصادر االلكترونية والمصادر الورقية واييما يفضل استخدامة في حين 
كانت دراستنا الحالية ىي معرفة الميول القرائية وتنميتيا عند طالب جامعة البصرة , 

ورقية وتحوليا الى اما دراسة روي جوسمين بأنو حاول دراسة تطور المصادر ال
االلكتروني ومدى استخدام ىذه المصادر االلكترونية  من قبل المستفيدين ,اما دراسة 

 ىيفاء تناولت الميول القرائية ولكن المجتمع مختمف عن مجتمع الدراسة الحالية .
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 ثانيًا: الجانب النظري:

 مفهوم القراءة :  -9
ءة ومايعنيو ىذا المصطمح نذكر ىناك مجموعة واسعة من المفاىيم حول مصطمح القرا

 منيا 

" القراءة ىي قدرة المرء عمى تمييز االحرف اليجائية والربط بينيا ومن ثم ترجمة ىذه 
 (4االحرف الى مقال " )

ىي " نشاط عقمي فكري يدخل فيو الكثير من العوامل تيدف في اساسيا الى ربط لغة 
 (5التحدث بمغة الكتابة " )

ل تفسير الرموز والحروف التي يتمقاىا القارئ عن طريق عينة "ىي عممية عقمية تشم
تتطمب ىذه العممية فيم المعاني وتحميميا والتفاعل معيا واستغالليا في المواقف الحيوية 

 (6والتعود عمييا مما يخمق نوع من المتعة ")

 وفي ضوء ماتم تعريفو يمكن ان نوضح مفيوم القراءة بشكل اوسع فالقراءة ىي تستمزم
عمميات عقمية متعددة من الفرد بكل جوانبو كما تعد وسيمة واداة لالطالع عمى تراث 
االمم السابقة والحاضرة وفيم ثقافتيم ووسيمة ىامة ورئيسية وحية في اكتساب المعرفة 
قديما وحديثا واداة رئيسية التصال االفراد والمجتمعات وتساعد في حل المشكالت 

 ق التوافق الشخصي واالجتماعي لمقارئ .الشخصية واالجتماعية وتحقي

 اهمية القراءة : -2
تمكن القراءة االنسان من االتصال مع اقرانو في المجتمع الواحد الذي يعيش فيو وايضا 
مع المجتمعات والثقافات االخرى في العالم واكتساب المعارف والميارات فيما بينيم 
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صور حيث ان من خالل القراءة منذ ع متعارف عميو ونقميا لالجيال االخرى وىو ما
واالطالع والبحث عن المعمومات وتطويرىا ومن ثم تدوينيا وبذلك سوف يكون لدينا 
 مزيج فكري كبير متاح لجميع من يحب ان يطمع او يقرأ ويتعمم او يبحث عن المعرفة

 (7ة باالتي :)ويمكن ان نبرز اىم مميزات القراء

يمكن ان تتقيد بالمكان والزمان الذي تحتاجو  تمتاز القراءة بانيا وسيمة سيمة وال -9
 لمقراءة .

بين االفراد عبر المسافات واالماكن البعيدة فيي تقرب  تعد وسيمة لمتواصل ما -0
 البعيد وتسيم في تبادل الثقافات العالمية .

 القراءة وسيمة لمبحث في كل مجاالت المعرفة وامكانية تطويرىا . -3
 (8اكتساب الصفات والسموك الحكيم.) اىم فيتعد القراءة من االسباب التي تس -4
 مور التي تنفعو او تضره .انيا سبب في تعريف االنسان باأل -5
 ىي وسيمة لتغذية الروح والترفيو عنيا واستغالل اوقات الفراغ . -6
 انواع القراءة : -3

 (9يوجد انواع عدة لمقراءة التي يمارسيا الكثير من الناس ويمكن تمييزىا باالتي :)

الصامتة : وىي عبارة عن عممية ذىنية فكرية التي تتم من خالل النظر  القراءة -9
الى النص دون ان يخرج الفرد اي صوت عند القراءة وتمتاز بانيا بعد الحرج 
من االشخاص الذين ليس لدييم معرفة كبيرة بالنحو العربي وكذلك تختصر 

لذىن اثناء القراءة الوقت اكثر من بقية القراءات االانيا احيانا قد تسبب تشتت ا
 الصامتة .
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القراءة الجيرية : وىي العممية التي يتزامن فييا عمل كل من عضمة المسان  -0
والحنجرة والشفاه ويخرج الصوت الذي يدل عمى الكممة والمعنى اي انيا عبارة 

 بإمكانيةعن ترجمة الرموز الى كممات مسموعة ويمتاز ىذا النوع من القراءة 
وتعمم اخراج الحروف من مخارجيا كما انيا تشجع عمى النطق بشكل صحيح 

 حسن االلقاء وتقوية الشخصية عند القراءة .
: وىي االنصات لمشخص الذي يقوم بالقراءة واستقبال  السماعيةالقراءة  -3

الحروف والكممات وترجمتيا ذىنيا لرسم الصورة الصحيحة لمموضوع وتحتاج 
 المقاطعة . مثل ىذه القراءة الى حسن االنصات وعدم

القراءة التحصيمية وىي التي تعتمد عمى الكتب المنيجية في المدارس  -4
 والجامعات .

القراءة االستيعابية وىي قراءة سريعة لبعض المواضيع االجتماعية والدينية  -5
 وقراءة الصحف والمجالت .

ساس من خالل فيم النص واستيعابو النقدية : وىي قراءة تحميمية باألالقراءة  -6
تالي اعطاء وجيات النظر ونقد النص بما يتالئم مع افكاره من حيث التأييد وبال

 لألفكار او معارضتيا وانتقادىا .
القراءة الحرة : وىي قراءة تتم من تمقاء نفسو بعيدا عن المناىج الدراسية وعادتا  -7

تكون مثل ىذه القراءات ىي لقضاء اوقات الفراغ وترضية رغباتو  ما
 واىتماماتو.

 (92)صفحات الويب( )  : اإللكترونيةءة القرا -8
وىي من االنواع الميمة لتمبية حاجات الباحثين والدارسين لما تحويو من 

تكون متوافرة في الكتب الورقية ويحتاج ىذا النوع  معمومات حديثة والتي قد ال
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وشبكات المعمومات  من القراءة الى ميارات وخبرات فنية في مجال تقنيات
 نشور من معمومات عمى شبكة االنترنت.مالسترجاع ما 

توجد الكثير من المصطمحات الدالة عمى مفيوم الميل او الرغبة لشيء مفهوم الميل : 
 (99معين , ونحاول ان نتطرق لو ليكون واضح بقدر االمكان .)

في المغة العربية ىو االنعطاف نحو الشيء ما مياًل ميالنًا ,زال عن استوائو , الميل 
 الحائط لم يكن مستقيما . يقال مال

. ىو ميل او رغبة االنسان بشئ يحبو كيواية او قراءة او رياضة فيجد  الميل اصطالحاً 
 راحة واىتمامو فييا .

يمثل ميل شعوري ويعتبر االتجاه ميال مكتسبًا يوجو الفرد في  ىو عادتا ما الميل
 ظروف معينة وجيات خاصة 

(        90فطري يدفع المتعمم الى القراءة واالستمتاع ) بانو شعور وجدانيالميل لمقراءة :" 
ينمو بمعامل  بيا وينمي عن طريق االنشطة التعميمية المختمفة ,فالميل اساس فطري ال

  "النضج وحده وانما يحتاج الى التعمم 

وىو " وىو شعور لدى الفرد يدفعو الى القراءة بصفة عامة ليحقق لنفسو ىدفا ما وفي 
 مارس نشاطا يتمثل في القراءة "سبيل ذلك ي

الميول القرائية ىي رغبة واىتمام االفراد لقراءات معينة في موضوعات ومجاالت معينة 
 كالقراءات في مجال الدين او العاطفي او العممي .
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 العوامل المؤثرة في الميول القرائية : -4
 ( 93) اوال : العوامل الشخصية :

مى القارئ ومستوياتو العمرية وتختمف ميولو العمر : لعامل العمر اثر كبير ع -9
القرائية لمموضوعات  باختالف وتقدم عمره اذ نالحظ ان القصص وقصص 

الخيال ىي من تيوي االطفال في حين قصص المغامرات وقصص البوليسية 
 وتمك التي تحوي عمى االلغاز تكون من نصيب فئة المراىقين .

عمى القراءة اذ ان االناث اكثر  ير واضح: لعامل الجنس ايضا تأثالجنس  -0
 فاإلناثاقباال عمى القراءة من الذكور كما تختمف مجاالت اىتمام كل منيم 

 وحياة المرأة . باألسرةتيتم بالقصص العاطفية او تمك التي تيتم  عادتًا ما
ثرة في القراءة حيث نجد اشخاص يقرأون لذكاء ويعتبر من اىم العوامل المؤ ا -3

 لبعض االخر ييتم بموضوعات معقدة .موضوعات بسيطة وا
ثير قدرة القارئ عمى القراءة : تشير الكتابات التربوية الى تأ القدرة عمى القراءة -4

 والفيم القرائي عمى تنميو ميولو القرائية .
 (14ثانيا : العوامل البيئية : ) 

 بيئة االسرة ودورىا في تنمية الميول القرائية :  -9
ولد فيو الطفل ويتربى من نعومة اظافره ويكتسب تعد االسرة الموطن الذي ي

منيا العاطفة والتعمم والتربية الصحيحة من حيث الكالم بصورة جيدة 
وكيفية التعامل مع االخرين واكتساب الميارات المغوية وكذلك ىو الحال 

 لمقراء سوف تزيد من ميارات الشخص عمى مختمف مستوياتو العمرية.
 تنمية الميول القرائية :بيئة المدرسة ودورىا في  -0
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متوفر في المؤسسات التعميمية المختمفة وخصوصاً  االطفال  من خالل ما
التعمم  في سن المدارس االبتدائية من مواد قرائية وخبرات متنوعة واساليب

طفال وحتى من الجامعات والمعاىد فيناك والقراءة التي تقدميا لأل
 ت الشخص في القراءة والتعمم .مستويات قرائية اعال سوف تزيد من ميارا

المكتبات ودورىا في تنمية الميول القرائية : نتيجة لمتطورات الحاصمة في  -3
شكال مختمفة اصبح جات الفكرية الواسعة وانتشارىا بأالعالم وتضخم النتا

موجود في المكتبات المختمفة  من الممكن الحصول عمييا من خالل ما
مية تسيم في ايصال المعرفة لطالبييا من سواء كانت تقميدية ام مكتبات رق

طمبة وباحثين واساتذة حيث ان من اىداف المكتبة االساسية اىداف تربوية 
وتثقيفية وعممية وىي مكممة لمعممية التعميمية الرئيسية التي تسيم في تنمية 

 الميول القرائية عند االفراد.
 الفرق بين الميل والدافعية : -5

ة وثيقة اذ يشير مصطمح الدافعية معرفة الفرد يرتبط المصطمحين بعالق 
لمحاجات واالىداف التي يسعى الي تحقيقيا بصورة ذاتية من خالل البحث 

ىو جديد من معرفة واكتساب  واالستكشاف واستخدام الخيال وتقبل كل ما
الخبرات والتعمم حيث تعد المثير الداخمي الذي يحرك سموك االفراد ويوجو 

( . كما ان الميول ىي دوافع تعمل عمى توجيو 95)  لموصول ليدف معين
االفراد وتحريكيم لمقيام بنشاط معين والوصول الى االىداف المرجوة من 
ذلك وعكسو يؤدي الى نتائج غير متوقعة .وتوجد انواع مختمفة لمدافعية 
منيا الدافعية الداخمية وىو اىتمام طبيعي داخمي عند الفرد فيما يتعمق 

يناسب من كتب  الىتمام بنشاط قرائي من خالل اختيار مابالرغبات وا
لمقراءة مع وجود الحماس المرتفع لممشاركة في كل نشاط او برامج تخص 
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تؤثر عمييم  القراءة ويمتاز من يتصف بيذه الدافعية باالستقالل وال
واجب او نشاط معين ,وىناك ايضا الدافعية  إلنجازالضغوطات الخارجية 

تمثل االىتمام بعمل او نشاط معين والنجاح فيو والتي  الخارجية والتي
 تتطمب ميارات خاصة بالعمل المراد انجازه اما الدافعية االخرى فيي ما
تعرف بدافعية االنجاز والتي تظير عند الفرد نتيجة مواجية مواقف معينة 

 (96والتي تتأثر عادتا بعوامل منيا داخمية او خارجية .) 
 : نمية الميول القرائيةاالسباب المانعة لت -6

ىناك الكثير من المعوقات والمشاكل التي قد تؤدي الى عزوف الطمبة عن 
 (97)   القراءة ونمخصيا باالتي

قمة الوقت المتاح لمقراءة الحرة في المكتبات الجامعية ,في بعض  -9
 يتوافق اوقات الدوام الرسمي مع اوقات محاضرات الطمبة . االحيان ال

الدراسية حيث ان كثرة المنيج الدراسي وتراكميا سوف كثافة المناىج  -0
 يمنع الطمبة من االىتمام بالقراءة وبالتالي العزوف عنيا .

قمة الكتب والمصادر الورقية وعدم وجود النسخ المكررة لممجاالت  -3
الموضوعية ذات االىتمامات الخاصة بميول الطمبة حيث ان المكتبات 

المصادر التي تخص المناىج الدراسية توفر الكتب و  الجامعية عادتا ما
 او تمك التي ليا عالقة بيا وبالبحث العممي .

 ارتفاع اسعار المواد الثقافية المختمفة . -4
قمة تداول اىمية الكتاب اعالميا واعطائو حقو من الدراسات لمتعريف  -5

 بو .
تتوافر دائما االجواء المناسبة لمقراءة سواء كان ذلك في المكتبات او  ال -6

 المنازل . في
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وانواعيا المختمفة اسيم  بأشكالياانتشار وتطور تكنولوجيا المعمومات  -7
المختمفة او ظيور  بأشكاليافي العزوف عن قراءة الكتب الورقية 

اىتمامات جديدة بعيدة عن القراءة ىي متابعة وتصفح مواقع التواصل 
 االجتماعي .

 ثالثًا: الجانب العممي :

الجانب العممي المتعمق بتحميل اسئمة االستبانة التي وزعت  تضمن ىذا الجزء من البحث
 بين اناث وذكور . ( طالب ما949عمى عينة البحث البالغة )

 ( يوضح عدد الذكور واالناث0جدول رقم )
عدد  المجموع القسم

 الذكور
عدد  النسبة

 االناث
 النسبة

المغة 
 االنكميزية

25 13 52 12 48 

المغة 
 العربية

22 11 45 12 55 

 64 14 36 8 22 التاريخ
 58 18 42 13 31 الجغرافية

المعمومات 
 والمكتبات

9 3 33 6 67 

 33 4 67 8 12 الفسفة
 52 15 46 13 28 الترجمة

 54 81 46 68 149 المجموع
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ناث من الذكور بفارق متقارب يتضح لنا ان النسبة كانت اعال لأل( 9من الجدول )
%  في حين ان االناث 46النسبة كانت لمذكور ىي  بشكل بسيط ويوضح الفارق ان

%عمى اعتبار ان توزيع الطالب في كل قسم عادتا مايتم بشكل  54كانت نسبتيا 
 متساوي .

 ( يبين مدى حب الطمبة لمقراءة3جدول )                         

 % المجموع % احيانا % كال % نعم الفقرة
 922 949 05 36 93 02 60 93 تحب القراءة

 

طالب  93( نسبة الطمبة الذين يحبون القراءة من عدمو حيث اجاب 3يوضح الجدول )
( طالب وبنسبة 02% ,بينما اجاب )60بانيم يحبون القراءة والمطالعة وبمغت نسبتيم 

% بانيم احيانا ال 05( وبنسبة 36) % بانيم اليحبون القراءة في حين اجاب93
 يمارسون 

 يدركو اغمب الطالب . تعد ثروة عممية وىو ماة راءالقراءة . حيث ان الق

 ( القراءة وسيمة لتنمية الميول القرائية4جدول )                             

 % المجموع % احيانا % كال % نعم الفقرة
تعتبر القراءة وسيمة 

لتنمية الميول القرائية  
والوعي الفكري عند 

 الطالب

 
909 

 
86 

 
5 

 
3 

 
95 

 
99 

 
949 

 
922 



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

258 

( نالحظ من اجاب بانيا تعد من الوسائل الميمة في تنمية الميول 4من الجدول )
% ,بينما اجاب 3% في حين اجاب عكس ذلك وبنسبة 86القرائية كانت نسبتيم 

% بان القراءة احيانا ماتكون كوسيمة لتنمية الميول والميارات القرائية . نرى 99وبنسبة 
راءة وماليا من دور كبير في تطوير االىتمامات الموضوعية ان االغمبية يدرك فائدة الق
 والفكرية وحتى المغوية .

 ( يبين االىتمامات الموضوعية والقرائية5جدول )                       

 %      التكرار   االجابة             ت
 36 65 المناىج الدراسية 9
 32 55 القصص 0
 7 90 الكتب العممية 3
 07 49 الدينية الكتب 4
 922      989      المجموع       

 

( لمتكرارات والنسب المئوية الخاصة باالىتمامات القرائية لمطالب 5يشير الجدول )
%  اما 36وكان اىميا المناىج الدراسية والقصص حيث حصمت االولى عمى نسبة 

لكتب الدينية , % , اما االىتمامات االخرى وىي كل من ا32الثانية فنسبتيا كانت 
 % .7% , 07والكتب العممية حققت نسبًا أقل وىي عمى التوالي 

ويمكن ان نعمل سبب أقبال الطمبة عمى المناىج الدراسية لكونيا مواد من ضمن 
 المنياج الجامعي المطالبين بو لمتحضير واداء االمتحان والنجاح بو .
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 لطالب لممكتبة ( يبين مدى زيارة ا6جدول )                      

 % المجموع % احيانا % كال % نعم الفقرة
تقوم بزيارة 

 المكتبة 
903 83 6 4 02 93 949 922 

 

% من 83نسبتو  وفي الجدول اعاله الذي يوضح زيارة المكتبة من عدمو يتضح ان ما
عينة البحث يقومون بزيارة المكتبة وىذا يعتبر وعي من قبل الطالب بأىمية القراءة في 

%   أولئك الذين يرتادون 02ون المكتبة  و يرتاد % فقط الذين ال4ين كانت النسبة ح
 المكتبة بين حين واخر .

 ( يبين السبب من زيارة المكتبة 7جدول)                            

 %      التكرار       االجابة       ت
 69 932 استعارة مصادر البحث 9
 96 34 القراءة       0
 4 8 المطالعة      3
 99 49 اخرى       3
 922 093 المجموع         

 

( التكرارات والنسب المئوية من وراء الزيارة لممكتبة فكان خيار 7يوضح الجدول )
% في حين جاء خيار 69استعارة الكتب لمبحث العممي قد حظي بنسبة عالية بمغت 

% ومن ثم 99لطمبة وبمغت نسبتيا )أخرى( والتي تمثمت بالواجبات المكمفين بيا ا
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% . ونالحظ ان 4% والثاني 96خياري القراءة وبعدىا المطالعة فكانت نسبة االول 
ىمال الطمبة ليذا داميا لمقراءة ناتج عن اىناك اىمال واضح حول زيارة المكتبة واستخ

 الجانب الحيوي في حياتيم.

 عمى الكتب ( يبين كيفية الحصول8جدول )                      

 %        التكرار         االجابة        ت
 52 938 المكتبة الجامعية 9
 3 8 المكتبة العامة 0
 99 09 مكتبة القسم 3
 36 98 شبكة االنترنت 4
 922 073 المجموع      

( يمكن ان نالحظ ان الكتب التي يتم الحصول عمييا كانت 8من خالل الجدول )
المكتبات الجامعية في حين حظيت شبكة االنترنت وبنسبة % ىي من 52وبنسبة 

% كانت من المكتبة العامة 3% واخيرا وبنسبة 99% وبعدىا مكتبة القسم وبنسبة 36
ونعزي السبب الرتفاع النسبة في المكتبات الجامعية ىو وجود الطالب في الجامعة 

 وقرب المكتبات عمييم مما يسيل ويكسبيم الوقت والجيد.

توفره المكتبة من وسائل البحث عن مصادر المعمومات فكانت  يتعمق بمدى ماوفيما 
جابة عمييا دد من الخيارات التي تم وضعيا لإلاغمب االجابات بأنيا موجودة وتمثمت بع

 من قبل عينة البحث وكما موضحة في الجدول ادناه.
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 ( وسائل البحث عن مصادر المعمومات في المكتبة9جدول )

 %       التكرار    جابةاال        ت
 82 942 فيارس 9
 6 99 نشرات 0
 6 92 محاضرات توجييية  3
 3 5 ببيوغرافيات 4
 5 9 كشافات 5
 922 975 المجموع           

 

% أما الخيارات 82حيث أن أعمى تكرار ىو خيار وجود فيارس في المكتبة وبنسبة 
ظيت كل من النشرات والمحاضرات االخرى كانت متقاربة وقميمة في النسب فقد ح

ونسبتيا  البيوغرافيات% ومن ثم 5% في حين كانت نسبة الكشافات 6التوجييية نسبة 
3. % 

 ( يبين المكان المفضل لمقراءة92جدول )                           

 %     التكرار       االجابة       ت
 48 78 البيت 9
 90 99 المكتبات العامة 0
 42 67 تبات الجامعيةالمك 3
 922 964 المجموع 
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( والمتعمق بالمكان المفضل لمقراءة فأن اعمى 92تظير النتائج من خالل الجدول )
%  اما 42% ىو البيت اما المكتبات الجامعية فحظيت بنسبة 48تكرار كان وبنسبة 

مكان ة . ويعد البيت ال% فكانت من نصيب المكتبات العام90النسبة المتبقية وىي 
 نو بعيد عن الضوضاء واالجواء العامة التي تؤثر سمبًا .المناسب ألجواء القراءة أل

 ( يبين أمكانية االستغناء عن القراءة 99جدول)                            

 % المجموع %  احياناً  % كال % نعم الفقرة
برأيك القراءة 

اليمكن 
 االستغناء عنيا

 
938 

 
90 

 
- 

 
- 

 
99 

 
8 

 
949 

 
922 

 

( المتعمق بالقراءة وىل يمكن االستغناء عنيا وكانت االجابة من 99يوضح الجدول)
% في حين أجاب 90عينة البحث بأن القراءة اليمكن االستغناء عنيا وكانت النسبة 

% بأنيا احيانًا يمكن االستغناء عنيا ولكن ليس بشكل متواصل .حيث ان 99وبنسبة 
اصل والترفيو وايضًا ىي المصدر لمحصول عمى المعمومات القراءة تعتبر وسيمة لمتو 

 واالفكار .

 ( يبين الغاية من القراءة90جدول )                          
 %       التكرار    االجابة     ت
 40 935 التحضير لممحاضرة 9
 43 937 ألداء االمتحانات 0
 95 45 لممتعة 3
 922 397 المجموع          
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( الذي يوضح عدد التكرار والنسب لمخيارات المتعمقة في الغاية من 90لجدول )من ا
% القراءة ألداء االمتحانات  في حين كانت نسبة الخيار 43القراءة اذ حظي وبنسبة 

% القراءة لغرض 95% وجاء بعدىا وبنسبة 40المتعمق بالتحضير لممحاضرات ىي 
 مناىج الدراسية .المتعة وىي نسبة قميمة نسبيًا بقرائتيم لم

 ( يبين أمكانية مناقشة الكتب التي تقرأ93جدول )

 % المجموع % احيانا % كال % نعم الفقرة 
تستخدم 

المناقشة عند 
 قراءة كتاب

 
38 

 
05 

 
65 

 
44 

 
46 

 
39 

 
949 

 
922 

 

( والخاص حول امكانية مناقشة الكتاب الذي يقرأه الطالب مع 93يشير الجدول )
عطاءزمالئو    % بأنيم يناقشون ما05( وبنسبة 38حول الموضوع فقد أجاب ) اآلراء وا 
يفعمون ذلك  ,كما أجاب  % بأنيم ال44(وبنسبة 65,في حين أجاب ) يقرأون

 %بأنيم أحيانًا تتم مناقشة بعض الكتب عند قراءتيا.39(وبنسبة 46)

خالل كرية من وىذا النوع من المناقشات يساعد الطمبة عمى تنمية ميوليم القرائية والف
 جابات الخاصة بالمناقشة ومحاولة تميزىم ثقافيًا .دفع بقية الزمالء لمبحث عن ا
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 ( العوامل المؤثرة في تنمية الميول94جدول )

 %    التكرار       االجابة             ت
 37 88 الحمقات النقاشية بين الطالب 9
 94 33 المنتديات االدبية والعممية 0
 04 56 ات الثقافيةالنشاط 3
 05 58 زيارة المكتبة 4
 922 035 المجموع        

 

( المتعمق بالعوامل التي يمكن ان تؤثر في تنمية الميول القرائية 94من خالل الجدول )
% اما 37لدى الطمبة حيث احتمت )الحمقات النقاشية بين الطمبة ( أعمى نسبة وىي 

% ، اما الخيارين النشاطات 05المكتبة وبنسبة النسبة الثانية كانت من نصيب زيارة 
% . اذ ان ليذه 94%,والثاني 04الثقافية ,والمنتديات االدبية فكانت نسبة االول 

ستغالليا لقرائية اذا ماتم المشاركة بيا واالعوامل تأثير ودور كبير في تنمية الميول ا
صية لكل طالب ودفعو بالشكل الصحيح والتفاعل معيا بالتالي ستعزز من الرغبة الشخ

 نحو القراءة .

  ( العوامل الذاتية المؤثرة في القراءة 95جدول )                        

 % المجموع % احيانا % كال % نعم الفقرة
العوامل الذاتية 

المؤثرة في ميول 
 القراءة

 
77 

 
50 

 
04 

 
96 

 
48 

 
30 

 
949 

 
922 
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%  77العوامل الذاتية في الميول القرائية كانت تفيد بيانات ىذا الجدول أن نسبة تأثير 
% 30تؤثر في الميول القرائية ,فيحين كانت النسبة  % لمذين أجابوا بأنيا ال04,مقابل 

حظ ان ىذه العوامل بأنيا احيانًا تؤثر عمى ىذه الميول .ومن خالل ىذه النتائج نال
بالجنس )ذكر أو انثى ( والعمر  ثير كبير عمى الميول القرائية والتي تتمثلالذاتية ليا تأ

 وحتى الذكاء اذ تتفاوت الميول بينيم لعدة امور فسيولوجية وسيكولوجية.

 (  يبين ممارسة القراءة بعد التخرج96جدول )                      

 % المجموع % أحيانا % كال % نعم الفقرة
تمارس القراءة بعد 

 التخرج
59 42 46 39 44 09 949 922 

 

% فقط ممن سيستمر عمى القراءة عند تخرجيم 42نسبتو  ( بأن ما96ف الجدول )يكش
% بأنيم 09يستمرون , في حين أجاب وبنسبة  % بأنيم ال39في حين كانت النسبة 

يقرأون حسب الرغبة ووقت الفراغ ألن اغمب الطمبة سينشغمون بعد تخرجيم بأمور 
 اخرى تخص العمل أو تأمين مستقبميم .

 ( تطوير الميارات القرائية والفكرية97جدول )                       

 %    التكرار االجابة    ت
 49 63 االطالع عمى اهتمامات موضوعية جديدة 9
 30 59 كتابة بعض التعبيرات القصيرة الخاصة بك 0
 07 43 كتابة بعض المالحظات النقدية حول الكتاب 3
 922 957 المجموع         
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مكانية  تطوير ميارات الطالب القرائية والفكرية ( الخاص با97جوع الى الجدول )بالر 
تبين ان االطالع عمى اىتمامات موضوعية جديدة من قبل الطالب (قد حاز عمى تكرار 

% , تمييا ثانيًا )كتابة بعض التعبيرات 49عالي من بين الخيارات االخرى وبنسبة ىي 
قد شكمت )كتابة المالحظات النقدية( النسبة االقل % , و 30القصيرة ( وكانت نسبتيا

% . وىذا يدل عمى ان تطوير الميارات القرائية عند الطمبة لم ترتقي لممستوى 07وىي 
المنشود الن مثل ىذه الميارات يمكن ان تزيد وتنمي من ميارات الطالب القرائية 

 والفكرية وبالتالي توسعة مداركو الموضوعية واالستطالعية .

 ( يبين نوع المصادر 98جدول )                                 

 %    التكرار  االجابة    ت
 32 992 مصادر ورقية  9
 34 903 مصادر الكترونية  0
 36 932 كالىما 3
 922 363 المجموع     

 

 من خالل الجدول الذي يبين عدد التكرار والنسب المئوية فيما يتعمق بنوع المصادر
% في حين كانت 33المفضمة لمقراءة نالحظ ان المصادر الورقية كانت أفضميتيا 

% , بينما جاءت أفضمية كال 34المصادر االلكترونية اعمى منيا ونسبتيا كانت 
 % 36النوعين من المصادر ونسبتيا 
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مكانية الحصول عمييا بكل سيولة ويسر , بينما المصادر االلكترونية بالحداثة وا وتمتاز
أعزى بعض المستخدمين الى صعوبة التعامل مع المصادر االلكترونية فضاًل عن قمة 

 ميارات التعامل مع التقنيات الحديثة فضاًل عن بعض المصادر غير متاح مجانًا.

 ( تأثير التكنولوجيا الحديثة عمى المصادر الورقية99جدول )                

 % عالمجمو  % احياناً  % كال % نعم الفقرة
برأيك يؤثر تطور 

تكنولوجيا المعمومات 
والقراءة االلكترونية  
عمى غياب المصادر 

 الورقية

 
925 

 
72 

 
09 

 
95 

 
03 

 
95 

 
949 

 
922 

 

لمصادر ( الذي يوضح تطور التكنولوجيا الحديثة ومدى تأثيرىا عمى ا99من الجدول )
%من عينة 72جاب وبنسبة ثيرىا عمى الميول القرائية حيث أالورقية وغيابيا ومن ثم تأ

البحث بأنيا اثرت سمبًا عمى المصادر الورقية ,وبالمقابل من ذلك اجاب عكس ذلك 
%  وبمثل ىذه النسبة اجاب ايضًا انيا احيانًا تؤثر عمى المصادر الورقية 95وبنسبة 

.بما ان المصادر الورقية تعتبر المادة القرائية االصمية اال ان انتشار وتطور تقنيات 
لمعمومات وما يتعمق بيا من اتصال شبكي ادى الى استحداث مصادر الكترونية ا

جديدة تسيل عمى المستفيدين الحصول عمييا من اي مكان من خالل االتصال بشبكة 
االنترنت والدخول الى المكتبات الرقمية وقواعد البيانات الذي سيقمل الزخم عمى 

 استخدام المكتبات التقميدية 
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 ( ادوات البحث عن المصادر الورقية02جدول)

 %    التكرار    االجابة    ت
 93 42 الفيارس المطبوعة 9
 45 939 الفيارس االلية 0
 40 909 االثنين معاً  3
 922 090 المجموع 

 

دام ادوات البحث عن مصادر المعمومات الورقية من ( المتعمق باستخ99يشير الجدول )
% وذلك لسيولة 45ل الطالب فأن استخدام الفيارس االلية احتل اعمى نسبة وكانت قب

% وىي قميمة 93ىذه الفيارس في االستخدام بينما الفيارس المطبوعة كانت نسبتيا 
% لكال  الخيارين معًا.    وان التطور الحاصل في مجال 40,في حين جاءت النسبة 

كبير عمى دخول الحوسبة في اجراءات  المكتبات ومراكز المعمومات ساىم بشكل
 المكتبات واالعمال الفنية .

 ( ادوات البحث عن المصادر االلكترونية09جدول )                  

 %    التكرار    االجابة    ت
 50 935 محركات البحث 9
 35 92 مواقع التواصل االجتماعي 0
 9 00 قواعد البيانات الموضوعية 3
 4 92 المدونات 4
 922 057 المجموع    
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( فكانت 09وفيما يخص أدوات البحث عن المصادر االلكترونية فقد بينيا الجدول )
% بعدىا جاء مواقع 50النتائج ان أعمى تكرار ىو محركات البحث وبمغت نسبتيا 

% حيث توجد الكثير من الصفحات التي لعبت 35التواصل االجتماعي بمغت نسبتيا 
شر الكتب او الروابط الخاصة بيا او تمك الصفحات التي تيتم بالقراءة , دور بارز في ن

% لقواعد البيانات الموضوعية ,اما المدونات فكانت نسبتيا 9في حين كانت النسبة 
4% 

 ( االىتمام بالمنتديات االلكترونية00جدول)                            

 % المجموع % احيانا % كال % نعم الفقرة
يتم بالمنتديات ت

 االلكترونية
09 95 995 77 93 8 949 922 

 

( الخاص بأىتمامات ومشاركات الطالب بمنتديات الكترونيةتيتم 00يشير الجدول)
% بأنيم 95( طالب وبنسبة 09بالقراءة فكانت االجابات متفاوتة حيث اجاب )

لقصائد الشعرية مشتركون بيذه المنتديات وىي منتديات اغمبيا شعرية وأدبية تيتم با
% بانيم الينتمون ليذه المنتديات اما 77طالب وبنسبة ( 995بأنواعيا , بينما أجاب )

% بأنيم احيانًا ماييتمون او يشتركون بيذه المنتديات . اذ تسيم 8النسبة المتبقية وىي 
مثل ىذه المنتديات في بمورة وتنمية الرغبات والميول القرائية بأشكاليا المختمفة عند 

 الطالب فيي تعزز في ىذا الدور بشكل ايجابي .

 

 



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

272 

 ( المعوقات المانعة لمميول القرائية03جدول )                              

 %     التكرار    االجابة     ت
التتوف االجواء المناسبة  9

 لمقراءة
56 08 

 94 09 صعوبة الحصول عمى الكتب  0
 04 49 عدم الرغبة في القراءة 3
 34 69 الوقت المناسب لمقراءة 4
 922 023 المجموع         

 

( المعيقات المانعة لتنمية الميول القرائية من ابرز ىذه 03نالحظ من الجدول )
المعوقات ىي عدم توفر الوقت المناسب , وكذلك االجواء المناسبة لمقراءة حيث 

ين المعوقات المتمثمة % ,في ح08% ,اما الثانية نسبتيا 34حصمت االولى عمى نسبة 
بعدم الرغبة في القراءة ,وصعوبة الحصول عمى الكتب المناسبة حققت نسبا أقل وىي 

 % .94% ,04عمى التوالي 

تقدم نستطيع القول ان قمة الوقت المطموب لمقراءة سيؤثر سمبًا عمى  وبناًء عمى ما
لى جانب المنياج نشغالو بأمور أخرى احولو دون ممارسة القراءة الحرة الالطالب وت

 الدراسي والعمل وأمور الحياة االخرى. 
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 : نتائج البحث

 نشغال الطمبة بقراءة المنيج الدراسي اكثر من غيرىا من المواد القرائية .ا -9
يقوم الطمبة باالرتياد عمى المكتبة بشكل كبير الستعارة المصادر لمبحث العممي  -0

 وايضا لمقراءة .
البا في البيت لما بو من وسائل الراحة واليدوء واالبتعاد يفضل الطمبة القراءة غ -3

 عن ضوضاء الجامعة .
كانت النسبة قميمة فيما يخص مناقشة الكتب التي يتم قراءتيا اذ ان اغمب  -4

 يقرأون. يناقشون ما الطالب ال
من خالل التحميل تبين ان ىناك تفاوت فيما يخص العوامل الذاتية ومدى تأثيرىا  -5

 لقرائية اذ اجابت االغمبية بأنيا توثر بشكل كبير عمى ىذه الميول .عمى الميول ا
عمى الورقية بنسبة متفاوتة يفضل الطالب استخدام  وقراءة المصادر االلكترونية  -6

 .قميمة
اقتناع الطمبة بان التطور الحاصل بتكنولوجيا المعمومات سيساىم بغياب او قمة  -7

 استخدام المصادر الورقية .
كبير عمى محركات البحث ومواقع التواصل االجتماعي في البحث عن االعتماد ال -8

 المصادر الخاصة لممناىج الدراسية وكذلك لمقراءة وقت الفراغ.
 

 التوصيات :
حث الطمبة عمى القراءة الحرة من خالل المحاضرات التوجييية و اعطاء المجال  -9

 والوقت الكافي لذلك بعيدًا عن المنيج الدراسي.
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الجامعي بالمكتبة من خالل الجوالت الميدانية والخطط الدراسية التي ربط الطالب  -0
 تحثيم عمى القراءة.

سعار رخيصة التسييالت لمطمبة لشراء الكتب بأ قامة معارض الكتب وتقديما -3
 ومناسبة .

عقد الورش والندوات والبحوث العممية فيما يتعمق بالقراءة الحرة ومحاولة ايجاد  -4
 واجو موضوع القراءة عند الطمبة .الحمول لممشاكل التي ت

توفير المصادر المختمفة في المكتبة سواء كانت ورقية او الكترونية وتنوع مجاالتيا  -5
 الموضوعية التي تسيم في تنمية الميول القرائية .

انشاء المنتديات والمسابقات التي تتعمق بالقراءة الحرة وتشجيع الطمبة عمى  -6
 المعنوية والمادية . المشاركة بيا من خالل الحوافز

 الهوامش والمصادر:
ايمان فاضل السامرائي.مصادر المعمومات االلكترونية وتاثيرىا عمى المكتبات ,   -9

 . 96-84,ص. 9993, 9,ع94المجمة العربية لممعمومات. تونس ,اليسكو ,مج
0- Rouis,jocelyne.papier ou Document Numerique;concurrence 

ou complementarite(page  consultee le 05 mars 2005 
ىيفاء بنت محسن بن عمي المواتي. الميول القرائية لدى طمبة جامعة السمطان  -3

قابوس )رسالة ماجستير(. سمطنة عمان : جامعة السمطان قابوس بن سعيد 
,0220  

ماجد فيد بن يحيى . تفعيل دور االدارة المدرسية في تشجيع طالب المرحمة  -4
 0,ج  976الرياض عمى القراة الحرة .مجمة كمية التربية , ع المتوسطة بمدينة

   077-042, ص 0297,
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حسن سعيد شحاتة .االرشاد القرائي وتنمية الميول القرائية . القاىرة : جامعة عين  -5
  534 – 593,ص  9996شمس , 

مالح سيام . اثر خدمات المكتبة العامة عمى تنمية الميول القرائية  مالك سناء, -6
 . 34,ص   0299ة ماجستير ( منتوري: جامعة منتوري ,)رسال

راتب قاسم عاشور ,محمد فخري .الميارات القرائية والكتابية طرائق تدريسيا  -7
 . 69,ص. 0225: دار المسيرة , واستراتيجياتيا. عمان

  6, ص. 0229عبد اهلل بن جاراهلل. أىمية القراءة وفوائدىا .الرياض :دزت , -8
ر شبكات التواصل االجتماعي الفيس بوك عمى القراءة عند ربيعة بن نجمة .تاثي -9

 08, ص.  0298تالميذ الثانويات )رسالة ماجستير( ,
مياراتيا ,انواعيا. دمشق:  عبد المطيف الصومي. فن القراءة : اىميتيا ,مستوياتيا, -92

 .989,ص 0227دار الفكر , 
ائية المدرسة الجزائرية سعيدة خنفور .دور المدرسة االبتدائية في تنمية الميول القر  -99

 938,ص94,ص0295)رسالة ماجستير ( . الجزائر :جامعة الوادي ,  نموذجا
شميح عبد الرحيم .الميول والممارسات القرائية لدى طمبة الطور الثانوي دراسة  -90

  0299ميدانية بمكتبة ثانوية االختين سعدان  . منتوري :جامعة منتوري ,
مصر -يم القراءة والكتابة في المرحمة االبتدائية .سمير عبد الوىاب )واخرون( .تعم -93

  32.ص.  0224:المكتبة العصرية ,
مزيش مصطفى .مصادر المعمومات ودورىا في تكوين الطالب الجامعي وتنمية  -94

 . 965,ص 0229ميولو القرائية )أطروحة دكتوراه( الجزائر :جامعة قسطدنطينة,
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