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 الممخص:

المرحمة الرابعة من حيث تعريف  –ييدف البحث لمتعرف عمى الميول القرائية لطمبة قسم المعمومات والكتاب 
قراءة وعسر القراءة وأىدافيا في التربية الميل والقراءة لغة واصطالحا ومفيوم الميول القرائية فضال عن أىمية ال

الحديثة وذكر أنواعيا واستخدام المنيج الوضعي ) دراسة حالة ( واستخدام االستبانة كأداة لجمع المعمومات من 
 .ة وااللكترونية في الجانب النظريالطمبة واستخدام مصادر المعمومات التقميدي
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The reading tendencies of fourth-year students in the Department of 

Information and Libraries, University of Basra 

(Case Study) 
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Abstracts: 

The research aims to identify the reading tendencies of the students of the 

Information and Book Department - the fourth stage in terms of defining the 

tendency and reading linguistically, idiomatically and the concept of reading 

tendencies as well as the importance of reading and dyslexia and its objectives 

in modern education and mentioning its types and the use of the positive 

approach (case study) and the use of the questionnaire as a tool for collecting 

information from students and using Traditional and electronic information 

sources in the theoretical aspect. 

Keywords: (reading tendencies, positivistic approach, modern education). 

  

mailto:Journalofstudies2009@gmail.com
mailto:Journalofstudies2009@gmail.com


 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 

 
 

 1701 

 مشكمة البحث :
ان الميول القرائية ترتبط بالحاجات الشخصية من اجل اشباع الرغبات الدراسية والتثقيفية ولكن 

 حث في :مشكمة الب
 ــ ما ىي المعوقات التي يأتي بيا الطمبة في القراءة ؟1
 ــ  ما ىي أنواع الكتب او المواضيع التي تشبع الميول القرائية لمطمبة ؟2

 األىداف :
 ىدف البحث لمتعرف عمى :

 ــ المعوقات التي  تحول بين القارئ والقراءة .1
 اع الميول القرائية لمطمبة .ــ المجموعة المكتبية التي توفرىا المكتبة إلشب2
 ــ الفوائد التي توفرىا القراءة .3

 أىمية البحث :  
ان لمقراءة واالطالع أىمية كبيرة عمى المستوى الدراسي الجامعي خصوصا ، فالقراءة تمكن الفرد 
من التعرف عمى ما يدور حولو في المجتمع وما يدور في العالم ، وىي أداة إلشباع الحاجات 

 اريءلدى الق
وتقدم لو ما يفيد في حياتو ويساعده في حل مشكالتو كما تساعده عمى معرفة إمكاناتو وقدراتو 

 لمقراءة كل تمك المزايا والفوائد فأن عممية  التعرف عمى الميول القرائية ضرورية جدا ،
عن  اذ ان تعزيز ىذه الميول وتنميتيا واستثمارىا تعد ىدفا في نشر المعرفة في المجتمع فضال

 القاء الضوء عمى الوسائل  التي تنمي ىذه الميول والفائدة المرتجاة منيا . 
 التساؤالت :.

قسم المعمومات  –ــ ما ىي اىم الفوائد التي تحققيا القراءة من وجية نظر طمبة كمية اآلداب 1
 والمكتبات؟

 ــ ىل تساىم القراءة الحرة في التعميم الذاتي لدى الطمبة ؟2
 م المكتبة في اشباع الميول القرائية لمطمبة ؟ــ ىل تساى3

 المنيج :
 استخدام منيج دراسة الحالة 

 مجتمع البحث 
 كمية اآلداب / جامعة البصرة. –قسم المعمومات والمكتبات  –طمبة المرحمة الرابعة 

 
 (1_ الميل : )
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استوائِو . يقال مال الحائط لم أ ــ لغة :. )) ورد في المعجم الوسيط مالَ  ميال وميالنا : زال عن 
 يكن مستقيما ((.

ب ــ اصطالحا :. في معجم المصطمحات التربوية والنفسية فالميول )) تشير الى ما ييم بو 
االفراد  )الطالب ( ويفضمونو من أشياء ونشاطات ومواد دراسية ، وما يقومون بو من اعمال 

 ر من الحب واالرتياح (( .ونشاطات محببة الييم يشعرون من خالليا بقدر كبي
ــ وبعبارة أخرى فيي تعبر عن اىتمامات وتنظيمات وجدانية تجعل الفرد يعطي انتباىا واىتماما 
ما لموضوع معين ويشترك في أنشطة ادراكية ) عقمية ( او ) عممية ( ترتبط بو ويشعر بقدر من 

نزاعات سموكية ) شخصية ( ، االرتياح في ممارستو ليذه األنشطة ومن ثم فان الميول تمثل 
 إيجابية نحو شيء او موضوع ما .

 ــ وفي معجم عمم النفس :ـ
 )) الميل اتجاه واضح لتقدم الحركة او الفكر باتجاه نزعة فطرية او مكتسبة ((.

ـــ فالميل سمة من سمات الشخصية اإلنسانية ، كما انو استعداد تجاه تقبل شيء او نشاط معين 
السموكية المكتسبة من تفاعل االنسان مع بيئتو ويوجو صاحبو لالستجابة الى وىو من الدوافع 

 ناحية معينة كما ان عدم توافره يجعمنا نعمل بأقل مجيود لنؤدي واجبا ، او نتجنب عقابا .
والميل سمة من سمات الشخص يمكنو من االتجاه نحو قراءات معينة الى نفسية تحقق ما يرجوه 

 (2المعمومات التي تساعده في رفع مستواه العممي والثقافي .)من اكتساب الخبرات و 
 (3( الميول القرائية بانيا :.)1990،11عرف ) فضل اهلل ، 

االىتمام بمواد او بمجاالت او بموضوعات قرائية محددة واالقبال عمى قراءتيا اكثر من غيرىا ، 
تمفة ، ومجاالتيا ، وأنواعيا ، او ىي الوصول باىتمامات التالميذ تجاه المواد القرائية المخ

وموضوعاتيا المتنوعة الى مستوى من التحسن والزيادة ، وجذبيم لالرتباط بيا واالقبال عمى 
 قراءتيا عن طريق برامج تعد خصيصا لذلك .

 ( بانيا :.1996،12ـــ وعرفيا ) محمد سالم ، 
واع األخرى ، ويستمتع أنواع قراءات في مجاالت معينة يفضميا الطالب عمى غيرىا من األن

 بقراءتيا فعميا بدرجة اكبر من غيرىا .
 ـــ وعرف ايفانز الميول بأنو :.

اصطالح خاص وموجو نحو نشاط معين وىو استجابة لمتقبل او االنجذاب ، وىو مظير من 
 مظاىر السموك ، وليس كيانآ مستقال بذاتو .

 ـــ كما عرفيا ماىر صبري بأنيا :.
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عمم في الجانب الوجداني ، وىي عبارة عن تنظيمات عاطفية تجعل الفرد ىي احدى نواتج الت
يميل الى شيء ما فيحبو ، او ال يميل اليو فيعزف عنو ويكرىو ، وتتنوع الميول تبعا لمجاليا 

 فيناك ميول عممية ، وىناك ميول أدبية وىناك فنية .
 (4) ــ تعريف القراءة :.

 أ ــ لغة :. 
بن منظور )) قراءُه يقرأُه ، األخيرة عن الزجاج ، قرء وقراءة وقرآنا ، ورد في لسان العرب ال

األولى عن المحياني ، فيو مقروء . وقراءة الكتاب قراءة وقرانا . ومنو سمي القرآن . واقرأٌه القرآن 
، فيو ُمقرئ وقال ابن االثير : تكرر في الحديث ذكر القراءة واالقتراء والقارئ والقرآن ، واالصل 

 ي ىذه المفظة الجمع ، وكل شيء جمعتو فقد قرأتو .ف
ــ كما ىي في مختار الصحاح ) قرأ ( الكتاب ) قراءة ( و ) قرآنا ( بالضم و ) قرأ( الشيء ) 
قرآنا(  ، بالضم أيضا جمعو وضمو ومنو سمي القرآن ألنو يجمع الصور ويضميا . وقولو تعالى 

 .: )) ان عمينا جمعو وقرآنو (( أي قراءتو 
 ب ــ اصطالحا :. 

تطرق كثير من التربويين الى مفيوم القراءة فعرفيا بعضيم بانيا : عممية معقدة تشمل تفسير 
الرموز التي يتمقاىا القارئ عن طريق عينيو ، وتتطمب ىذه الرموز فيم المعاني ، والربط بين 

 الخبرة الشخصية وىذه المعاني .
 ( عمى القراءة بأنيا :.30-1998/29، ـــ اطمق عميد االدب العربي ) طو حسين

زاد الشعب يقبل عمييا ويشبع بيا جوعو الى العمم والمعرفة والوان الحضارة ، وفي الشعوب 
العربية بوجو خاص ، وال نعرف شيئا يحقق لإلنسان تفكيره وتعبيره ومدينتو كالقراءة ، فيي 

كل ما يقرأ فالكاتب يفكر قبل ان تصور التفكير عمى انو اصل لكل ما يقرأ ، وعمى انو غاية ل
يكتب واثناء كتابتو ، والقارئ يفكر فيما يقرأ اثناء قرأتو ، وبعد ان يقرآ ، وكذلك يمضي االنسان 
في تحقيق ىاتين الخصمتين المتين تميزانو وتضعانو حيث أراد لو ان يكون من التفوق والرقي ، 

 (5وىما : العقل والمدنية .)
القراءة تعتبر أساس المعرفة اذ ال معرفة من دون قراءة ، كما انيا وسيمة  ـــ خالل ىذا يتضح ان

من وسائل االتصال بين البشر بمختمف دوليم وثقافاتيم ولغاتيم وبذلك تدعونا لالطالع عمى 
ثقافات األمم المختمفة سواء كانت األمم السابقة او المعاصرة كما انيا تساعد في بناء وتكوين 

المجتمع ككل وىذا الفرد من الممكن  ان يكون موظفا او أستاذا او طالبا شخصية الفرد في 
جامعيا وما الى ذلك كما انيا تساعد في اثراء الفرد لغويا وفكريا أي تزيد من الخبرة الشخصية 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 

 
 

 1704 

في المجاالت التي تميل القارئ ليا ، أيضا تساىم وتساعد الطالب عمى البحث في المعمومات 
 دراستو ، ومن الممكن ان ترقى بالمجتمعات نحو األفضل . التي يحتاجيا اثناء

 (6ـــ مفيوم الميول القرائية :.)
بداية يجب ان نفرق بين عدة مصطمحات ىي :ـ الميول الى القراءة او الميول القرائية ، وبين 

واستمتاعو الميول في القراءة ، اما المصطمح األول فيعني ميل المتعمم الى عممية القراءة ، و ليا 
بيا دون النظر الى مجال معين من مجاالتيا ، وىذا النوع من الميل يمكن لممعمم ان يوجده 
بمجرد التحاق الطفل بالمرحمة االبتدائية ، اما المصطمح الثاني فيقصد بيا ميل القارئ الى مواد 

ة ... الخ او موضوعات قراءة محددة مثل : قراءة القصص ، او الشعر ، او الموضوعات العممي
. 

كما ان ىناك فرقا بين الميول الى القراءة والتفضيالت القرائية ، فالتفضيالت القرائية تشير الى 
ميل الفرد الى قراءة ما ينبغي قراءتو في مواقف معينة ، أي ليس بالضرورة ان يكون الفرد قد قرأ 

ما ، اما الميول فتشير  ىذه المواد او الموضوعات ، ولكن ما ينبغي ان يقرأ في سياق او موقف
 الى المواد التي قرآىا الفرد بشكل فعمي ويتمثل ىذا ببعض المؤشرات منيا :ـ

 ـــ قراءة الكتب والمجالت وشرائيا .1
 ـــ االشتراك في جماعات القراءة .2
 ـــ االشتراك في المسابقات القرائية .3

لقراءات التي يفضميا الشخص بما يمبي يمكن ان نعرف الميول القرائية بانيا التوجو الى نوع من ا
 رغباتو واىتماماتو البحثية والدراسية والتثقيفية .

 ( :_7ـــ مفيوم القراءة )
 لعمنا ال نكون ساذجين حينما نطرح ىذا السؤال ما القراءة ؟ وما مفيوميا ؟

وليس مفيوما  ولعل السبب في طرح مثل ىذا السؤال اننا نجد انفسنا امام مفاىيم متعددة لمقراءة ،
واحدا ، الن لكل مجال عممي او بحثي رؤيتو وتفسيره في تحديد مفيوم القراءة ، فعالم النفس 
مثال ينظر لمقراءة عمى انيا عممية ادراكية ) فسيولوجية ( ، كما انيا عممية عقمية ، والطبيب 

صري ليذا الرمز الى ينظر الييا عمى انيا استقبال شبكية العين لمرمز الكتابي ، ونقل العصب الب
مركز القراءة في المخ البشري ، والمغوي ينظر الييا عمى انيا عممية تصويت ، او نطق 
لممفردات ، وتتم عممية التصويت ىذه بفعل ىواء الزفير الخارج من الصدر وضغطو عمى 

ل القارئ االحبال الصوتية الموجودة اعمى الحنجرة ، وعالم االجتماع ينظر لمقراءة عمى انيا تفاع
 مع المقروء ، وبحثو عن محتوى اجتماعي في ىذا الموضوع او ذاك .
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أي انو ال يوجد تعريف او مفيوم واحد لمقراءة وانما ىناك تعريفات ومفاىيم تتفق أحيانا  ، وتفترق 
أحيانا كثيرة وفق الزاوية او الفمسفة التي نظر بيا ليذا الفن من جية ووفق الخمفية المعرفية لمن 

 ى لوضع تعريف لمقراءة من جية ثانية يسع
 (8أىمية القراءة :.)

لعل من اعظم األدوات عمى أىمية القراءة انيا كانت اول امر اليي ينزل عمى رسول اهلل صمى 
 اهلل عميو وسمم وفي وذلك  من الحث عمى أىمية القراءة 

( خمق االنسان من عمق 1الكثير اذ يقول رب العزة _ سبحانو وتعالى ) اقرأ باسم ربك الذي خمق)
 [ 5-1(( ]العمق: 5( عمم االنسان عالم يعمم)4( الذي عمم القمم )3(اقرا وربك االكرم )2)

وتعتبر القراءة اىم وسائل كسب المعرفة فيي تمكن االنسان من االتصال المباشر بالمعارف 
ول االخرين اإلنسانية في حاضرىا وماضييا وسنظل دائما اىم وسيمة االتصال االنسان بعق

وافكارىم باإلضافة الى اثرىا البالغ في تكوين الشخصية اإلنسانية بأبعادىا المختمفة وىناك فرق 
 واضح بين انسان قارئ اكتسب

الكثير من قراءاتو وانسان اخر ال يميل الى القراءة وال يمجا الييا فالقراءة تحتوي عمى أمور ثالثة 
 ميمة وىي :_

 _ المالحظة1
 فاالستكشا -2
 _ البحث الذاتي عن المعرفة3

وتعتبر القراءة الركيزة األولى لعميمة التثقيف وىي مكممة لدور المدرسة ووسيمة من اىم وسائل 
التعمم وذلك لما يشيد العالم المعاصر من انفجار معرفي وعممي وتقني ألنيا المفتاح الحقيقي 

 لمواكبة ىذا التغير المعرفي المتالحق .
 (9القراءة:_ )تعريف عسر 

 (2003تعريف الجمعية العالمية لمديسمكسيا ) -1
الديسمكسيا ىي صعوبة  تعمم خاصة عصبية المنشأ تتميز بمشكالت في دقة او سرعة التعرف 
عمى المفردات والتيجئة السيئة وىذه الصعوبات تنشا في العادة من مشكمة تصيب المكون 

عند االفراد  اذا قورنت بقدراتيم المعرفية األخرى  الفونولوجي )الصوتي( لمغة ودائما غير متوقعة
مع توافر وسائل التدريس الفعالة والنتائج الثانوية ليذه الصعوبات قد تتضمن مشكالت في القراءة 

 والفيم وقمة الخبرة في مجال القراءة التي تعيق بدورىا نمو المفردات والخبرة عند االفراد .
 (2003مكسيا )تعريف الجمعية البريطانية لمديس -2
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ىي خميط من القدرات والصعوبات الموجودة عند افراد والتي تؤثر عمى عممية التعمم في واحد او 
اكثر من ميارات القراءة الكتابة اليجاء وربما تكون ىناك صعوبات أخرى وصاحبة والسيما فيما 

دراك البحري والسمعي يتعمق بعمميات التعامل مع  المعمومات والذكرة قصيرة االجل والتتابع واال
 لممعمومات والمغة المنطقة والميارات الحركية .

وان  ىذا التعريف لم يقتصر فقط عمى الصعوبات المتعمقة بالقراءة والكتابة والتيجئة بل امتد 
ليشغل صعوبات في التعامل مع المعمومات ) سرعة التعامل مع بعض المعمومات وبطئ التعامل 

والذاكرة قصيرة االجل والتتابع والميارات الحركية غير ان التعريف لم مع المعمومات أخرى ( 
يتطرق الى اية نظريات تفسر حدوث عسر القراءة فمم  لم يذكر سببيا  ولكنو اقتصر فقط عمى 

 وصف عسر القراءة.
 (10ـــــ حاجة الفرد الى القراءة :_)

يحتاجيا الفرد  في جميع أدوار حياتو وال  القراءة  حاجة الزمة لحياة الفرد النامي والمجتمع الراقي
تقل  حاجتو الييا وىو طفل اذ تروي ظمأ حب االطالع عنده فتنتمي خبرتو وتزيد متعتو عن 
حاجتو الييا وىو  شاب او  كيل  ألنيا وسيمة من اىم الوسائل التي تعبئو عمى االستفادة من 

يال كما يقول ساطح الحصري وقد قال اراء وخبرة جميع المفكرين من جميع الشعوب وجميع األج
بعض العمماء ) ان مكة القراءة بمثابة حاسة مكتبة تنظم الى الحواس االصمية وتزيد في مقدرة 
اطالع االنسان فكما انو االنسان يطمع عمى كثير من األشياء بواسطة حواسو مباشرة فانة 

ير مباشر ( وبواسطة القراءة يستطيع ان يطمع عمى كثير من األمور بواسطة القراءة بصورة غ
أيضا يمكن االفراد ان يوسع معارفة في كل حين ويطمع عمى أي شيء يحتاج الية وذلك بمطالعة 
الكتب والصحائف الرسائل فالقراءة ىي الينبوع الفياض الذي يمد الفرد دائما باألفكار الغزيرة 

 القيمة التي تشحذ قواه 
ة عمى مجابية الحياة بما فييا من مصاعب وعقبات العقمية وترىف مشاعر فيصبح اكثر قدر 

وعمى ضوء القراءة يرى بوضوح طريق عممو فيتعمم كيف يعمل حسب حاجاتو ورغباتو وبيذي 
القراءة يستطيع ان يحل بعض مشاكمو اليومية التي تعترضو وتقف حجر عثرة في سبيل نجاحة 

 ا واثرىا في الحياة الفرد وفي نمو .وليذا اكمو كانت القراءة والتزال حاجة الزمة ليا قيمتي
 (11ــــ  اىداف القراءة في التربية الحديثة واالسس التي تبنى عمييا :_)

ان البحوث في القراءة ، وتعميم مبادئيا ، كانت الى زمن غير بعيد في الغرب ، كما ىي ال تزال 
ة الدراسية منعزلة عن الطفل عندنا االن تحمل طابع المدرسة القديمة او التربية التي تعنى بالماد

المتعمم بقابمياتو ومواىبو ، وتعير المادة الدراسية أىمية كبرى غير غائبة بدرس ىذه القابميات 
والمواىب واختالفيا من فرد ألخر ، وبمدى ىذه القابميات وعمميا في استيعاب ىذه المادة 
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تعميم تتركز في اثناء بحثيم عن الدراسية ، وليذا السبب كانت جيود المربين والمشتغمين في ال
القراءة وتعميم مبادئيا في مادة القراءة ، وتستيدف في الغالب جمع الحقائق الميمة عن الطرق 

 واألساليب التي يتعمم بيا األطفال ) الطمبة ( القراءة.
كما انيا كانت تبحث عن الميارات التي يحتاجيا األطفال ) الطمبة ( لتتكون عندىم عادات 

 ة لمقراءة.صالح
وليذا كانت المدرسة القديمة ال تيدف من تعميم الطفل مبادئ القراءة الى اكثر من تنمية قدرة 
الطفل عمى قراءة الكممات وتقطيعيا ،  وتحميميا ومعرفة الحروف بأصواتيا ، والى تكوين القدرة 

الطفل ىذا أيضا عمى االنتقال من كممة الى أخرى تمييا ، او من سطر الى اخر ، وتعويد 
 االنتقال بسرعة .

وىكذا ظمت الية القراءة والقدرة عمييا ىدفا يتجو اليو في تعميم مبادئ القراءة الى زمن غير بعيد 
وغيرىم ممن  witty ، kopel، grayعنا ، حتى قام اقطاب التربية الحديثة في الغرب أمثال : 
لى ذلك ، بحثا مستفيضا ضاقت بو بحثوا في القراءة وطبيعتيا وطرق تدريسيا وأىدافيا وما ا

مؤلفاتيم الواسعة عمى كثرة عددىا واختالف موضوعاتيا فمم يرضوا بآلية القراءة ان تبقى ىدفا 
لموضوع لو قيمتو ومكانتو في التربية الحديثة لما لمقراءة من األثر الطيب في زيادة نمو الطفل 

 المتعمم ، وتقوية شخصيتو واذكاء ولعو وانماء خبرتو .
وقد اتفقت اراء المربين عمى جعل االجادة في القراءة ، وحوليما يجب ان تتركز جيود المعمم 

 المكمف بتعميم االحداث مبادئ القراءة .
 (12_  أنواع القراءة :_)

ميما اختمفت مواضيع القراءة وتنوعت اغراضيا يمكن حصرىا في نوعين رئيسيين ، األول القراءة 
 ة الصامتة . الجيرية والثاني القراء

فالقراءة الجيرية ىي التي ينقل فييا القارئ المقروء بمعناه ولفظو والى المستمع مستعينا بجياز 
 النطق .

اما القراءة الصامتة فيي التي يدرك فييا القارئ المعنى المقصود بالنظر دون نطق الكممات او 
 اليمس بيا .

يختمف كثيرا عن مدلول الصورة من الصور ،  وادراك المعنى في القراءة الصامتة من الكتابة ال
فالقارئ الذي يقرئ جممة صامتة ويدرك معناىا دون النطق بكمماتيا ، كالنظر الذي يدرك مدلول 

 صورة ، بمجرد النظر الييا .
والتجارب العديدة التي أجريت لمعرفة امكان القراءة بدون ىمس دلت عمى ان القراءة الصامتة 

النطق ، اذ تبين ان بعض القراء يستطيع القراءة ، وىو يحرك أعضاء النطق أحيانا ممكنة بدون 
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بغير المقروء  ، كما لوحظ أيضا ان معظم القراء عندما يحاولون القراءة الصامتة ينطقون في 
عقوليم او يتبعون بعقوليم العبارات المقروءة وقد تبين أيضا ان كثيرا من القراء ينطقون بالعبارات 

 ممة كممة او جزءا من الكممة ويتبعون بآذانيم ما يقرءون بعقوليم .المقروءة ك
 ويعزى ىذا الى اننا في العادة نسمع ما نتكمم بو .

 اليوامش حسب ورودىا في البحث
فريش مصطفى . مصادر المعمومات ودورىا في تكوين الطالب الجامعي وتنمية ميولو  – -1

. 15.ص2009القرائية : الجزائر :  
د الرحمن حسن : الميول القرائية لدى الطالب او الجامعة وطالباتيا . دراسات في المناىج عب

.1988/  19الدراسية ، مج   
ماىر شعبان عبد الباري : سيكولوجية القراءة وتطبيقاتيا التربوية :_ عمان : دار المسيرة ،  – 2

.24. ص2010  
تنمية الميول القرائية :_ الجزائر : )د ت( ، دور المدرسة االبتدائية في  -سعيد خنفور – 3 

.16.ص2015  
 ماىر شعبان عبد الباري/ مصدر سابق . - 4
 ماىر شعبان عبد الباري ، المصدر نفسو - 5
  26ماىر شعبان عبد الباري ، المصدر نفسو .ص -6
 23ماىر شعبان عبد الباري ، المصدر السابق .ص - 7
قراءة وطرق العالج :_ مصر : الدار االكاديمية لمعموم ، عسر ال –عادل يوسف ابو غنيمة  – 8

 .43.ص 2010
تعميم مبادئ القراءة :_ بيروت : دائرة التربية الجامعة االميركية ،  –صبيحة عكاش فارس  – 9

 . 3.ص1956
 6صبيحة عكاش، المصدر نفسو .ص - 10
 20صبيحة عكاش، المصدر نفسو .ص - 11

 الجانب العممي :
استخدام، االستبانة في الحصول عمى المعمومات وتنزيميا في جداول وتحميل  اإلجابة تم  – 1

 كما موضح ادناه .
 ال المجموع

 النسبة المئوية
 ال
 ت

 نعم
 النسبة المئوية

نعم / 
 ت

 السؤال
 

50 0% %100 صفر   ىل تجد ىدفا من القراءة  
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( يبين اليدف من القراءة .1جدول )  

( ان اعمى نسبة إلجابة الطمبة عمى مدى افادتيم من الفراءة بمغت 1يتبين من الجدول رقم )
% وادنى نسبة صفر% وذلك لألىمية الكبرى التي تحتميا القراءة عند مجتمع طمبة قسم 100

 المعمومات والمكتبات فضال عن طبيعة التخصص الموضوعي الذي يدرسونو . 
ن القراءةما اليدف م ت النسبة المئوية  

0%  لممتعة فقط صفر  
96%  لكسب المعمومات 48 
4%  لحل مشكمة ما 2 
 المجموع 50 

 
( يبين ، اليدف من القراءة 2جدول )  

% والخاصة بكسب 96( امن اعمى نسبة لميدف من القراءة بمغت 2يتضح من الجدول رقم )
% 4في الحياة ، بينما بمغت نسبة المعمومات وخاصة المتعمقة بالمناىج التعميمية واألمور العامة 

 لمحصول عمى معمومات لحل مشكمة ما .
ويالحظ ان القراءة لممتعة بمغت نسبتيا  صفر وقد يعود ذلك النشغال طمبة المرحمة الرابعة 

 بالدراسة حيث ان الدراسة والواجبات فضال عن انشغال الطمبة ببحث التخرج وانمام متطمباتو  
 البحث عن المعمومات ت النسبة المئوية

22%  كامل الكتابة 11 
54%  الفيرس 27 
8%  المقدمة 4 

16%  تحت عنوان معين 8 
 المجموع 50 

 
( يبين البحث عن المعمومات3جدول رقم )    

% وذلك 54( ان اعمى نسبة في البحث عن المعمومات ىي الفيرس 3تبين من الجدول رقم)
% ويرجع ذلك الى 22لالطالع عمى محتويات الكتابة ، اما كامل الكتاب فيو ثاني اعمى نسبة 

ذوق القارئ حيث ان البعض منيم يفضل االطالع عمى النص الكامل ، اما االختيار تحت 
كون اختصارا لموقت ، ولكن ذلك قد ال يؤدي الغرض المطموب من % فقد ي16عنوان معين 
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% يرجع الييا بعض الطمبة لمحصول عمة مختصر 8القراءة ، اما المقدمة فقد بمغت النسبة 
 المادة االصمية 

. 
 االحتياجات الستيعاب القراءة ت النسبة المئوية

46%  قراءة النص عدة مرات 23 
54%  تمخيص المعمومات 27 

 المجموع 50 
  

( يبين االحتياجات المطموبة الستيعاب القراءة .4جدول )  
( االحتياجات المطموبة الستيعاب القراءة بان تمخيص المعمومات ىي 4يتضح من الجدول رقم )
% التي يمكن الرجوع الييا وتمخيص اىم المعمومات الموجودة في 54اعمى نسبة حيث بمغت 

الكتاب كبيرا او ال يكون متاحا في كل وقت ،  اما قراءة  الكتاب ، او قد يكون عدد صفحات
% يرجع لطبيعة المستفيد نفسو فربما تكون لديو مشكمة في فيم النص .46النص عدة مرات   

 افضمية القراءة ت النسبة المئوية
 

 
   

6%  ضمن مجموعة 3 
   

94%  لوحدك 47 
 المجموع 50 

 
( يبين افضمية القراءة .5جدول رقم )  

 
( ان افضمية القراءة تكون عندما يقرأ الطالب لوحده حيث بمغت نسبة 5يتبين من الجدول رقم )

% لعدة أسباب منيا لمتركيز او لمتمخيص وعدم الشوشرة  واضاعة الوقت في احاديث 94اإلجابة 
 % وذلك يرجع لعدة أسباب منيا رغبة القارئ6جانبية ، اما القراءة ضمن مجموعة فكانت النسبة 

. وتكون القراءة ضمن مجموعة فوائد لمقارئ منيا مناقشة المادة الموجودة في مصدر المعمومات 
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وطرح االراء وااليجابيت والسمبيات وطريقة عرض المادة مما يؤدي الى تطوير ممكة النقد عند 
 القاريء وتقييمو لممادة.

 
 ال المجموع

 النسبة المئوية
 ال
 ت

 نعم
 النسبة المئوية

 نعم
 ت

 السؤال

50 54%  27 46% ىل تمخص دائما ما  23 
 تقرؤه؟

      
 

( يبين تمخيص المستفيدين لمماجة المقروءة .6جدول رقم )   
( ان النسبة األعمى لتمخيص المعمومات ىي )ال( حيث بمغت 6يتضح من خالل جدول رقم )

بالواجبات الدراسية واالمتحانات ، ونسبة  % وذلك لضيق الوقت لكونيم طمبة وألنشغاليم54
% لإلجابة )نعم( الن التمخيص يساعد القارئ الستعادة تذكر المعمومات الميمة واالطالع 46

 من فترة الى أخرى .
 نوع الكتب ت النسبة المئوية

18%  كتب دينية 9 
24%  كتب فكرية 12 
42%  روايات 21 
16%  أخرى 8 

 المجموع 50 
 

( يبين أنواع الكتب التي يفضميا المستفيدين من القراءة 7جدول رقم )  
( أنواع الكتب التي يميل الييا الطمبة وكانت اعمى نسبة ىي 7يتبين من خالل جدول رقم )

% وذلك لسيولتيا ووقتيا والخيال الذي تحتويو بعضيا ويحتوي بعضيا االخر 42الروايات   
 

% يقوم الطمبة 24وما شابو ذلك ، اما الكتب الفكرية بمغت  عمى معمومات تاريخية او فمسفية
بقراءتيا لالطالع واالمتالك ثقافة عامة كما انيا تنمي وعي الفرد ) الطالب ( في الحوارات 

% تالقي االىتمام من فئة من الطمبة الشباب 18والنقاشات، اما الكتب الدينية بمغت النسبة 
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تيم العامة والنقاشات كذلك ، اما الكتب األخرى بمغت لحاجتيم الى ىذه المعمومات في حيا
% فقد تتضمن مواضيع أخرى قد تكون تاريخية ، فمسفية ، نفسية .16  

  
 أنواع القراءة الحرة التي يميل الييا الطمبة؟ ت النسبة المئوية

6%  تحتوي عمى كثير من الوصف والتحميل 3 
38%  تعرض أفكارا مثيرة لمتفكير 19 
42% تحتوي عمى معمومات مفيدة عن أشياء غير  21 

 مألوفة
6%  تتناول احداث اقتصادية واجتماعية 3 
8%  غير ذلك 4 
 المجموع 50 

( يبين الميول القرائية لمطمبة في قسم المعمومات والمكتبات .8جدول رقم )  
( ان اعمى نسبة ألنواع القراءة الحرة التي يميل الييا الطمبة 8يتضح من خالل الجدول رقم )

% وذلك لغرابتيا كونيا معمومات 42كانت ال نيا تحتوي معمومات مفيدة عن أشياء غير مألوفة 
جديدة تثير الفضول لدى القارئ كما ترسخ حب االطالع والتوسع في البحث عن معمومات 

% وىي أفكار ميمة ربما 38، اما انيا تعرض أفكارا مثيرة لمتفكير بمغن النسبة شبيية بيا 
% قد تكون ألسباب 8يحتاجيا الطالب بدراستو او بحياتو او بمراجعة كتبو اما اإلجابة بغير ذلك 

أخرى خاصة بالشخص نفسو ومن أنواع القراءة الحرة أيضا ما تتناول احداث اقتصادية 
% ربما تفيد من لديو تجارة او لمعرفة األحوال في المجتمع ، 6نسبتيا واجتماعية فقد بمغت 

% قد تناسب عمر 6وبالنسبة ألنيا تحتوي عمى الكثير من الوصف والتحميل بمغت النسبة 
 الطالب او قد تكون شخصية الطالب حالمة وتحب الخيال 

 
 ىل ترى ان القراءة :_ ت النسبة المئوية

28% االستغناء عنياال يمكن  14   
72%  ميمة 36 
0%  ليست ضرورية صفر 
0%  مممة صفر 
0%  مضيعة لموقت صفر 
 المجموع 50 
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( يبين الغرض الذي تؤديو القراءة لمطمبة .9جدول رقم )   

% 72( الغرض الذي يمكن ان تؤديو القراءة لمطمبة بأنيا ميمة 9يتبين من خالل جدول رقم )
ألنيا تشمل كل جوانب الحياة ، سعة األفق، تساىم في زيادة االدراك والوعي ، وأيضا ال يمكن 

% . 28االستغناء عنيا ، بحيث تخيل عالم بال قراءة وقد بمغت نسبتيا   
يشجعك عمى القراءة؟من  ت النسبة المئوية  

14%  الوالدين 7 
10%  األساتذة 5 
8%  األصدقاء 4 

68%  ال احد 34 
 المجموع 50 

 
( يبين األشخاص الذين يشجعون عمى القراءة .10جدول رقم )   

 
( األشخاص الذين يشجعون الطالب عمى القراءة ، اعمى نسبة كانت 10يتضح من الجدول رقم )

% بأن ال احد يشجع الطالب عمى القراءة ربما يكون سبب ذلك وجود الطالب في عائمة امية 68
او ال تيتم بالقراءة او ربما محيطة ومجتمعة ال يعطي أي أىمية لمقراءة والكتب ، اما اذا كان 

% ويرجع ذلك ألسباب منيا مثال وجود مكتبة 14لدين يشجعون عمى القراءة فبمغت النسبة الوا
خاصة في البيت او ان الوالدين متعممان ولدييما اىتماما بذلك ، اما بالنسبة لمتشجيع من قبل 

% وذلك عندما يرى األستاذ طالبا لديو ميوال أدبية او أفكارا خاصة 10األساتذة بمغت النسبة 
% ربما يكونون يحبون القراءة الحرة ويشجعون 8زة ، اما بالنسبة لألصدقاء بمغت النسبة وممي

 اصدقاءىم عمييا . 
 ماذا تساعد القراءة ت النسبة المئوية

34%  تطوير مياراتك المغوية 17 
26%  التعبير عن افكارك الخاصة 13 
40%  ادراك بيئتك ومحيطك بوعي اكبر من السابق 20 
0%  ال شيء  0 
 المجموع 50 
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( يبين المساعدة التي تقدميا القراءة الطمبية قسم المعمومات والمكتبات .11جدول رقم )  
 

( المساعدة التي تقدميا القراءة لمطمبة من خالل ادراك البيئة 11يتبين من خالل جدول رقم )
% اذ يحتاج الطالب الن يدرك بيئة 40والمحيط بوعي اكبر من السابق بمغت نسبة االجابة 

وليعرف كيفية التعامل والحذر في بعض المواقف ، اما بالنسبة لكونيا تطور ميارات الطالب 
% قد يكون بعض الطمبة يمتمك ميوال ادبية او بمديو مشروعا لطبع كتاب 34بمغت النسبة المغوية 

يحمل اسمو فيو يحتاج بذلك الى المغة السميمة ، اما بالنسبة لكونيا تساعد في التعبير عن 
% بنسب الحاجة الضرورية لكل شخص يعبر عن افكاره وآرائو 26االفكار الخاصة بمغت 

 الخاصة  
 

لمئويةالنسبة ا  ممارسة القراءة ت 
32%  االمتحان فقط 16 
14%  المتعة فقط 7 
54%  شعورك بالتفوق عمى االخرين 27 

 المجموع 50 
 

( يبين اليدف من ممارسة القراءة.12جدول رقم )  
 

% لشعور الطمبة 54( كيفية ممارسة القراءة وكانت اعمى نسبة 12يتضح من خالل جدول رقم )
بالتفوق عمى االخرين وذلك الن الشخص القارئ يكون وعيو اكبر من االشخاص الذين ليس 

لدييم اية ميول قرائية وبالتالي القدرة عمى الحوار والنقاش ، اما بالنسبة لمقراءة لالمتحان فبمغت 
% وىي تخص الطمبة الذين تجبرىم االمتحانات عمى القراءة ، اما ان القراءة تكون 32سبة الن

% وىذه قد تكون خاصة بكتب االدب .14لممتعة فقط فبمغت النسبة   
 

 النتائج                                                                                      
ئج االتية :توصل الباحث الى النتا  

% .100اعمى نسبة إلفادة الطمبة بمغت  – 1  
يفضل الطمبة الستيعاب القراءة استخدام طريقة التمخيص لسيولتيا وامكانية الرجوع الييا بما  – 2

 يغني عن قراءة مصدر المعمومات كامال .
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يفضل الطالب ألفضمية القراءة ان يقرأ لوحده لمتركيز واالستفادة من الوقت . – 3  
بمغت اعمى نسبة لمكتب التي يفضميا الطمبة قراءتيم ىي الروايات ثم الكتب الفكرية والدينية  – 4
. 
% 42اكثر الميول القرائية لمطمبة تمثل في الحصول عمى معمومات غير مألوفة وبنسبة  – 5

 وبعدىا تأتي القراءة الحرة التي تعرض افكارا مثيرة لمتفكير .
انو ال يوجد من يشجعيم عمى القراءة ، وانما تتم بصورة ذاتية  اتضح من اجابات الطمبة – 6

 وشخصية وبنسبة معينة من قبل الييئة التدريسية او اساتذة القسم .
% ان القراءة تساعدىم عمى ادراك بيئتيم ومحيطيم اكبر من 40اجاب الطمبة بنسبة  – 7

 السابق
  

 التوصيات :
 توصل البحث الى التوصيات االتية :_

اجراء الدراسات الميدانية من قبل المكتبة لدراسة الميول القرائية لمطمبة لغرض توفير  – 1
 مجموعة مكتبية قادرة عمى اشباع ميوليم القرائية .

االىتمام بدعم المجموعة المكتبية ومصادر المعمومات المتنوعة التي تساعد الطمبة عمى  – 2
 القراءة واشباع ميوليم القرائية .

المجموعات القرائية او نادي لمقراءة في قسم المعمومات والمكتبات تتم في قراءة  تشكيل – 3
 الكتب المتنوعة ومناقشتيا ونقدىا من قبل الطمبة .

مساىمة االساتذة في تشجيع الطمبة عمى القراءة وتكميفيم بواجبات خارج نطاق المنيج  – 4
 الدراسي ويكون ضمن اىتماماتيم القرائية .

تبة قسم المعمومات والمكتبات بالكتب والدوريات المتنوعة التي تخص موضوعات رفد مك – 5
 خارج تخصص القسم كالكتب العممية والدينية واالدبية .

تنمية عادات القراءة الحرة من خالل التشجيع وخاصة من قبل المشرفين عمى المكتبات  – 6
ة واثرائيا عمميا وثقافيا وتوجيو المستفيد الى القراءات التي تسيم في بناء الشخصي  

تكوين مجموعات القراءةاو ممتقيات اسبوعية او شيرية لقراءة كتب تقترح من الطمبة  – 7
 لمناقشتيا ونقدىا وتحميل المادة العممية او الثقافية وطرح اراء حوليا وطريقة عضيا وتقييميا .
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