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املستخلص: 

وتأكد  الرتبية،  علوم  يف  مهاًم  عنرصًا  القراءة  تعترب 
العديد من العلوم عىل أمهية غرس حب القراءة فـي 
نفس الشخص، وتربيته عىل حبها حتى تصبح عادة 
له يامرسها ويستمتع هبا. وقد أثبتت البحوث العلمية 
أن هناك ترابطًا مرتفعًا بني القدرة عىل القراءة والتقدم 
الدرايس، وحسب تقرير التنمية البرشية لعام 2003م 
فإن األورويب يطالع سنويًا ما معدله 8 كتب يف العام 
)أي ما يوازي 12000 دقيقة( بينام ال يطالع العريب 
22 سطرًا أو صفحة واحدة  إال  الفرتة  خالل نفس 
من كتاب عىل أقىص تقدير )أي ما يوازي 6 دقائق(، 
ومنه فإن هذه الدراسة التي نحاول تقديمها ما هي 
القراءة  الطلبة عن  إال دراسة ملعرفة أسباب عزوف 
عن  تبعدهم  التي  واألفكار،  العوائق،  أهم  ومعرفة 
جمال القراءة، إضافة لنظرهتم هلذه العملية وأنواعها.
برصية  عملية  هي  القراءة  وجدنا  أن  بعد  خاصة 
إىل  حتتاج  فهي  والتدبر،  واخليال  بالتأمل  مصحوبة 
تقنية،  علمية،  أساليب  إىل  إضافة  مهارات  تنمية 

وسيكولوجية.

املقدمـــــــة: 

القراءة، أهنا  إن من أعظم األدلة عىل أمهية 
كانت أول أمر إهلي ينزل عىل رسول اهلل صىل 
وجـــل:  عز  اهلل  يقــول  وسلم،  عليه  اهلل 

ڇ  چ  چ  چ  زب  الرحيم:  الرمحن  اهلل  بسم 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

صدق  گرب  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

القراءة  العلق.وتعترب  سورة   - العظيم  اهلل 
متكن  فهي  املعرفة،  كسب  وسائل  أهم  من 
باملعارف  املبارش،  االتصال  من  الطالب 
اإلنسانية يف حارضه وماضيه، باإلضافة إىل 
البالغ يف تكوين الشخصية اإلنسانية  أثرها 
 - باتنة  جامعة  وتعرب  املختلفة،  بأبعادها 
بالقراءة  طلبتنا  اهتامم  مدى  عن  باجلزائر- 

بجميع صفاهتا وإجيابياهتا.

املجتمعات  يف  القراءة  أمهية  ينكر  أحد  فال 
املعرفة  نوافذ  أهم  من  فهي  املعارصة، 
الفكر  عىل  الفرد  منها  يطل  التي  اإلنسانية 
ومستقبل  مايض  عن  تعرب  فهي  اإلنساين، 

وآفاق الوجود اإلنساين.
اعلم: العدد الثاني عشر 

جمادى األولى 1434هـ/ إبريل 2013م
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1.ضبط املصطلحات: 

1.1 القــــــــراءة: 

أصوات  إىل  البرصية،  الصورة  حتويل  فيها  يتم  األول  املقام  يف  إدراكية  عقلية  »عملية  القراءة:  تعترب 
وكلامت منطوقة، كذلك إدراك داللة هذه األصوات والكلامت«)1).

ويقال إن القراءة » فن ومهارة »، تعتمد عىل عمليتني أساسيتني مها: )2(

عملية ميكانيكية: تتمثل هذه العملية يف تعرف القارئ عىل الكلامت واجلمل، والعبارات تعرفًا  yy

برصيًا، أي ما يسمى بحيز التوقف أو التعرف، أي املدى الذي تستطيع العني رؤيته من الكلامت 
واجلمل، والعبارات يف السطر الواحد، أو كمية الكلامت وعددها التي تستطيع العني التقاطها يف 

الوقفة الواحدة.

هذا  ويتوقف  املكتوبة،  والرموز  الكلامت  عىل  املخ  تعرف  يف  العملية  هذه  تتمثل  عقلية:  عملية  yy

املعنى عىل عدة متغريات منها: 

- خربة القارئ بموضوع القراءة         - طبيعة املوضوع القرائي.

- سهولة وصعوبة املادة املقروءة         - السياق القرائي.

- البيئة القرائية.

2.1 العزوف عن القراءة: 

بعد إجراء عدة مقابالت مع أساتذة علم النفس، قمنا باستنتاج تعريف لعملية العزوف عن 
القراءة عىل أهنا: » حالة نفسية وشخصية يف نفس الوقت، ويعنى هبا انعدام الرغبة يف القراءة، أو عدم 
امليول للقراءة، واختيار ميول وطريقة أخرى لتجنب القراءة، كاالعتامد عىل املصادر اإللكرتونية، من 

بينها اإلنرتنت كوسيلة للبحث«.

عورتاين، سناء طيبي،…وآخرون . مقدمة يف صعوبات القراءة. األردن: دار وائل للنرش.2009م. ص215.  )1(
عبد الباري، ماهر شعبان .سيكولوجيا القراءة وتطبيقاهتا الرتبوية.األردن: دار املسرية للنرش.2009م. ص 22.  )2(
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3.1 تنمية امليول القرائية: 

 يعترب امليل جانب نفيس، وهو يربز التفاعل املستمر بني حاجاته األساسية والوسائل التي يتبعها إلشباع 
هذه احلاجات)))، وامليل يف القراءة مواز متاما لتعلن كيف تقرأ، وهي أمور مكتسبة يكتسبها اإلنسان، 
من خالل خرباته، واحتكاكه املستمر مع اآلخرين ومع البيئة املحيطة به، ويقصد بامليل القرائي هو 
ما ينبغي أن يقرأ يف سياق أو موقف ما، وتشري بعض الدراسات إىل املواد التي نقرأها بشكل فعيل، 

وتتمثل يف بعض املؤرشات: 

قراءة الكتب واملجالت. yy

االشرتاك يف مكتبة مدرسية. yy

رشاء الكتب واملجالت. yy

االشرتاك يف مجاعات القراءة. yy

االشرتاك يف املسابقات القرائية. yy

2. أمهية املوضوع: 

 قد يظن الفرد من أول وهلة أن القراءة هي عملية بسيطة وسهلة، لكــن الواقع غري ذلك، ومنه 
وهي  اجلزائرية،  باجلامعات  وعالقته  املوضوع  هذا  أمهية  تبني  نقاط  عدة  وضع  إىل  ارتأينا  فقد 

كالتايل: 

_ إبراز أمهية القراءة بغرض زيادة كفاءة البحث العلمي، خاصة مع تواجد عدة ندوات وملتقيات 
حول موضوع، القراءة واملقروئية وتشجيعهام يف وسط الطلبة اجلامعيني.

مهارات  عىل  باالعتامد  عنها  العزوف  ظاهرة  ومعاجلة  اجلزائرية،  باجلامعات  القراءة  تنمية  كيفية   _
علمية، واختبارات نفسية، باالعتامد عىل دراسة مسحية لطالب جامعة باتنة.

عبد الباري، ماهر شعبان .سيكولوجيا القراءة وتطبيقاهتا الرتبوية.املرجع نفسه.ص194.  )3(
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).إشكالية املوضوع: 

لقد أصبحت املجتمعات تعتمد عىل املعلومات، يف نموها وتطورها لتحقيق التقدم واالزدهار، 
هلذا تكتيس القراءة أمهية قصوى بالنسبة للفرد وللمجتمع، فمن خالل مصادر املعلومات الورقية 
أن  نعتقد  لذلك  اآلخرين،  خربات  من  ويستفيد  معارفه  وينمى  املعلومات،  عىل  الفرد  حيصل 
العزوف عن املطالعة هو سلوك جيب التوقف عنده ودراسته، وحتليله، واالهتامم بتحقيق نتائج 
فعالة لتنمية امليول القرائية، خاصة امليول للمصادر الورقية، ما يزيد االهتامم باملكتبة ومما سيدعم 
ختصص علم املكتبات، ويساعد الطلبة عىل الرغبة يف حتصيل النجاح وإنجاز البحوث العلمية، 
ويمكن القول إن مشكلة الدراسة تتحدد من خالل إبراز أمهيـــة القـــراءة باجلامعات اجلزائرية، 
والتعرف عىل أسباب عزوف الطلبة عن القراءة، والوصول إىل حلول علمية لتنمية املهـــارات 

القرائية للطلبة اجلامعيني؟

4.فرضيات املوضوع: 

املوجــودة،  احلقيقة  لكشـف  األساسيـة  العلميـة  األمـور  مـن  الدراســة  فرضيات  تعتبــر 
من  أبعادها  وتغطي  للمشكلة،  صادقًا  تعبريًا  وتقدم  للدراسة،  دقيقة  صورة  عن  وتعربالفرضية 
كافة اجلوانب، وانطالقًا من أن القراءة هي سلوك حضاري، وطريقة علمية يف نفس الوقت، فقد 

ارتأينا لوضع الفروض التالية: 

1/4. الفرضية األوىل: تعترب القراءة ركيزة أساسية بجامعاتنا اجلزائرية، وال يقاس هذا إال بمدى 
من  القرائية  املهارات  تنمية  عىل  باالعتامد  ذلك  واألساليب،  الطرق  بمختلف  لطلبتنا  تشجيعنا 

خالل مكتباتنا اجلامعية.

2/4. الفرضية الثانية: إن انتشار التكنولوجيات احلديثة باختالف أنوعها، وما تقدمه من وسائل 
وطرق ختترص الوقت واجلهد، ساهم يف عزوف الطالب عن القراءة مما أدى إىل زيادة الفجوة بني 

الطالب اجلامعي وبني املكتبات التقليدية.
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5.منهج وعينة الدراسة: 

- يعترب املنهج املسحي من أهم املناهجاألساسية يف الدراسات الوصفية امليدانية)4( خاصة أنــه يعتمد 
كام  احلاضـر،  الوقـت  وتفسيـر ظاهـرة يف  وحتليـل  البيانات  جلمع  منظمـة  شاملـة،  دراسة  عىل 
العلمية،  احللول  بعض  إلجياد  مستقباًل،  منها  االستفادة  يمكن  بيانات  إىل  الوصول  إىل  هيدف 

باالعتامد عىل أساليب مجع البيانات: كاملقابلة، املالحظة، واالستبيان)5).
 _  ُأجريت الدراسة امليدانية بجامعة احلاج خلرض- باتنة – الكائن مقرها بوالية باتنة الواقعة رشق 
رقم  املرسوم  بموجب   ،1977 سنة  جامعي  كمركز  األمر  أول  يف  اجلامعة  )تأسست  اجلزائر، 
اإلنسانية،  العلوم  قسم  يف  بالضبط  الدراسة  وأجريت  1977/06/20م(،  يف  املؤرخ   79/77

شعبة علم املكتبات والعلوم الوثائقية.
اعتمدنا عىل بعض املقابالت مع أساتذة علم نفس، ملعرفة بعض أسباب عزوف الطلبة عن القراءة،   _

وحماولة إجياد طرق لتنمية مهاراهتم القرائية.
حول  الطلبة  انطباعات  عىل  للحصول  االستامرات،  توزيع  عند  خاصة  املالحظة،  عىل  اعتمدنا    _

موضوع الدراسة.

وزعت االستامرات عىل 85 طالبًا بالسنة الثالثة، ختصص علم مكتبات وعلوم وثائقية، أي ما يمثل 
نسبة: 100% من العينة.

6. االستعداد القرائي: 

 هـو حالة من التهيؤ لعمل ما حاليًا، كام تتضمن العمر العقيل، والعمر الزمني، وتتضمن كذلك نمو 
الشخص اجلسمي والعصبـي، وصحته ونظره، وسمعه واألداء احلركي، ويعترب االستعداد القرائي 
جمموعـة من العمليات، واألنشطة الرتبوية واالسرتاتيجيـات التعليمية املصممة بمنهج علمي، وهو 
والصفوف،  املراحل  بجميــع  مرتبطـة  حمــــددة،  صفـــة  أو  بمهمة  للقيام  مسبـق  إعـداد  مرحلة 

ويرتبط االستعداد القرائي بعدة عوامل منها:)6(

أبو شنــب، مجــال حممد. أصـــول الفكــر والبحث العلمــي. اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعيـــة، 2002م.ص. 52.  )4(
حسيــن، عبد احلميد رشوان.أصــول البحـــث العلمــي .اإلسكندريــة: مؤسســة شباب اجلامعــــة، 2003م.ص.23.  )5(

فراج، عز الدين. فن القراءة. القاهرة: دار الفكر العريب. 2002م. ص117.  )6(
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الذكاء. yy

النضج. yy

اخلربة. yy

العوامل األرسية )اقتصادية، اجتامعية، وثقافية(. yy

 إضافة ملجموعة أخرى من العوامل منها: 

العوامل املعرفية: ويعتمد عىل حماولة فهم طريقة التواصل مع القارئ. yy

العوامل اللغوية: تساعد للتعرف عىل اجلمل املعقدة، وتبسيطها لتسهيل القراءة. yy

العوامل السمعية والبرصية: التي تلعب دورًا أساسيًا يف عملية القراءة. yy

العوامل الفيزيائية: التي تتاميش مع العامل السمعي البرصي. yy

العوامل الوجدانية واالجتامعية: تساعد عىل حل مشكالت االستعدادات القرائية. yy

7.دور املكتبة اجلامعية يف معاجلة العزوف عن املطالعة عند الطلبة

 تعترب املكتبة من أهم األماكن التي تسعى إىل خدمة أكرب عدد من املستفيدين، مع تقديمها اجلو املناسب، 
واملكان اهلادئ املريح، إضافة حلسن املعاملة من طرف مكتبييها وعامهلا، بمختلف فئاهتم، ويمكن ذكر 

أهم النقاط التي تقوم هبا املكتبة اجلامعية ملحاربة ظاهرة العزوف عن القراءة: )7(

عىل  والتعرف  وواعيـــة،  كاملــة  معرفة  املكتبـة  خدمات  من  املستفيدين  جمتمع  عىل  التعرف   -1
ميوهلم، اجتاهاهتم، وقدراهتم القرائيــة، ذلك بوجـود أمني مكتبة لديــه الرغبـة لدراسة جمتمع 

املستفيدين.

عليوات، حممد عدنان. تعليم القراءة ملرحلة رياض األطفال واملرحلة االبتدائية. عامن: اليازوري للنرش والتوزيع، 2007م. ص128.  )7(
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إرشاد وتوجيه الطالب إىل أفضل املواد يف كل موضوع.  -2

االهتامم بالطلبة املوهوبني واملتميزين وتنمية ميوهلم.   -3

8.دور املجتمع واألرسة يف معاجلة ظاهرة العزوف عند الطلبة

مع  املسار،  تصحيح  وحماولة  الظاهرة،  هذه  ملعاجلة  أسايس  واألرسة،  املجتمع  عنرصي  تواجد  إن 
توجيه وإرشاد طلبتنا خاصة أن عنرص الشباب يمثل نسبة كبرية يف املجتمع اجلزائري، فعملية التوعية 
والتحسس بمشكالت املجتمع واإلسهام يف وضع حلول إجيابية وصادقة، يساعد الطالب عىل تفهم 
أكرب لطبيعة جمتمعه واحتياجاته، وعىل األرسة املسامهة يف هذا الدور الفعال لتنمية امليول القرائية منذ 
فرتة مبكرة من حياهتم، فيجب أن يكون الكتاب جزءًا أساسيًا من احلياة العامة لألرسة، كاحتياجاهتم 

للغذاء واملاء.

9. عوامل تنمية مهارات القراء

القراءة عملية نفسية تتوقف عىل عوامل منها ما هو داخيل، وما هو خارجي: )8)

1.9 العوامل الداخلية: 

نسبة ذكاء الفرد. yy

اخللفية املعرفية والثقافية املرتبطة بالفرد. yy

النضج اجلسمي للفرد. yy

امليول والرغبات واالهتاممات. yy

مزاجية القارئ وانفعاله باملوضوع. yy

عبد الباري، ماهر شعبان. سيكولوجيا القراءة وتطبيقاهتا الرتبوية. مرجع سابق. ص. 80.  )8(
)2(Bazin .Patrick.Vers une Metaclecture.Bulletin des bibliothéque de France.V41.N01.1996 .P .8_15.
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الفروق الفردية بني القراء. yy

2.9 العوامل اخلارجية: 

قابلية املادة للقراءة. yy

طبيعة الربنامج القرائي. yy

اإلخراج اخلارجي للكتاب، ونوعية أوراقه، واملحتوى الشكيل. yy

10. اختبارات الذكاء: 

 يرجع االهتامم بالذكاء والقدرات العقليـــة إىل العصور واحلضارات القديمة، وتعترب اختبارات 
دورًا  الذكــاء  اختبــارات  وتلعب  كبرية،  وفوائـــد  ميـــزات  وذات  مقننة،  تطبيقات  الذكاء 
الرتبوية  األنظمــة  من  العديـــد  وهناك  للطـــالب،  العقلية  القدرات  تقويم  عملية  يف  رئيسًا 
عــدة  حتقيق  أجل  من  الذكاء  اختبارات  تطبيــق  عىل  تعتمد  التــي  القانونية  والترشيعــات 

أهدافمن بينهــا: )9)

تساعد اختبارات الذكاء املقننة يف معرفة العمر العقيل للقارئ. yy

الربنامــج  ووضــع  القارئ،  عقل  نضــج  رسعة  تقديـــر  يف  الذكــاء  اختبارات  تساعـد  yy

القرائـي اخلاص به.

تساعد اختبارات الذكاء يف تشخيص مشكالت الطالب القرائية. yy

تساعد اختبارات الذكاء يف حتصيل ونجاح علمي أكيد. yy

تساعد يف إجياد منهجية تربوية تعليمية خالل السنوات الدراسية بجميع مراحلها. yy

عورتاين، سناء طيبي، والرسطاوي، عبد العزي، وآخرون . مقدمة يف صعوبات القراءة. املرجع نفسه. ص. 124.  )9(
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1.10 أنواع اختبارات الذكاء: 

اختبار حقيقي  أول  لكونه  ذلك  االختبارات،  أشهر  يعترب من  املعدل:  بيني  مقياس ستاندفورد  yy
ومقياسًا علميًا متدرجًا يتناسب مع السن، والقدرات العقلية.)10(

الذكاء من  تقيس مظاهر  التي  اجلامعية  االختبارات  العقيل: وهو من  للنضج  كاليفورنيا  اختبار  yy
الناحية اللغوية، وغري اللغوية، إضافة للتوافق احلركي.

تقيس  فرعية  اختبــارات  مخسة  عىل  يعتمـــد  والذي  الراشدين:  لذكاء  وكسلــر  مقيــاس  yy

األداء اللفظــي، ومخسة تقيـــس األداء العميل، مرتبة حســب درجة الصعوبــة وتكرارعدد 
األخطاء.

اختبار كاملان وندرسون للذكاء: يعتمد عىل ثامنية مستويـات منفصلة ومجاعية. yy

2.10 اختبارات االستعداد القرائي: 

تعتمد عىل حتديد وقياس مدى امتالك الطالب مهارات قرائية، إضافة ملعرفة ميوله واحتياجاته، ونوع 
املوضوعات املفضلة، ومن أمهها: )11)

درجات  وتقدير  تطبيقه  يف  اختبار  أسهل  وهو  للقراءة:  االستعداد  لقياس  مرتوبوليتان  اختبار  yy
الشخص وهو اختبار مجاعي.

اختبار كالرك لقياس االستعداد القرائي: وهو اختبار قصري وسهل التطبيق. yy

اختبار ستيفنز لقياس االستعداد القرائي: هو اختبار مجاعي وفردي، متعلق بسلوك الشخص yy

وختتلــف هذه االختبــارات يف طريقــة تطبيقها حسب: عمر القارئ، العمل الفردي واجلامعي، 
وعدة عوامل أخرى تساعد عىل نجاح هذه االختبارات.

)10( طيبة، حممد لييل. القراءة الناشئة.األردن: رياض األطفال. 2010م. ص. 12.
)11( عيسى سعد، مراد عىل.الضعف يف القراءة وأساليب التعلم.ط.1.اإلسكندرية: درا الوفاء. 2006م.
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11.العوامل املؤثرة يف تكوين امليول القرائية: 

هناك عدة عوامل تؤثر تأثريًا مبارشًا يف تكوين امليول القرائية ومن هذه العوامل ما ييل: )11)

وهو قدرة عقلية تؤثر تأثريًا جوهريًا عىل امليول القرائية لدى الطلبة. yy :الذكاء

هلا تأثري بالغ عىل األبناء. yy :مهن الوالدين

إن ملستوى دخل األرسة دور كبري يف تكوين امليول القرائية. yy :املستوى االقتصادي

فللفتيات اهتاممات قرائية ختتلف جذريًا عن الفتيان. yy :النوع

عمرية،  مرحلة  لكل  خصائص  تفرض  والتي  العمرية،  املرحلة  أي  yy :الزمني العمري 
وختتلف عملية التفضيل يف القراءة اختالفًاً واسعًا.

الذي ينمي امليول القرائية. yy :اجلو املدريس

املسموعة، واملقروءة التي تؤثر تأثريًا كبريًا، يف امليول القرائية. yy :وسائل اإلعالم

أشخاص، طبيعة، ومناخ. yy :البيئة املحيطة

سهولـة املوضوعات، وأساليب الفهم، التي تنفر وتقرب  yy :درجة صعوبة املادة القرائية
امليول القرائية.

11.عملية استخدام مهارات القراءة: 

لقد حددت مهارات القراءة باستخدام عمليات التفكري، وتوضع يف جمموعة من النقاط وهي:)13(

التأمل.   الرتكيب. التحليل.  التنظيم.   yy

مقارنة البيانات.  النقد. التحكم.  االنتقاء.   yy

االستدالل.  الربط. الفهم.   االستنتاج.   yy

)12(  رشيف، سليم حممد، أبو رياش، حسني حممد. تعلم القراءة الرسيعة. ط1. عامن: درا الثقافة. 2009م. ص. 17.
)13(  صالح، سيد يونس. تنمية بعض املهارات القرائية وآداب القراءة واملعرفة. القاهرة: كلية الرشيعة، عني شمس. 2002م.ص.54
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)1.نتائج حتليل االستامرات: 

نص  يف  النتائج  استخدام  وبعد  االستامرات،  حتليل  عند  امليدانية  الدراسة  النتائج  أهم  كانت  وقد   
الدراسة كالتايل: 

%، كعنرص أسايس يف مسارهم العلمي. يعتمد الطلبة عىل املطالعة 100. 1

تم تعريف الطلبة للقراءة. 2 كالتايل: 

فوا القراءة عىل أهنا عملية ميكانيكية تعتمد عىل نطق اجلمل والكلامت. - نسبة 10% عرَّ

فوا القراءة عىل أهنا عملية عقلية تعتمد عىل الذكاء. - نسبة 25 % عرَّ

فوا القراءة عىل أهنا عملية ميكانيكية تعتمد عىل نطق اجلمل والكلامت، إضافة  - نسبة 65 % عرَّ
ألهنا عملية عقلية تعتمد عىل الذكاء.

3. إن أمهية القراءة حددت حسب الطلبة كالتايل: 

-25% وسيلة تكوين معارف.

-25% االطالع عىل ثقافات األمم.

-25% تساعد يف تكوين شخصية الفرد.

-25% تدريب الفرد عىل البحث والتنقيب.

4.لقد كانت الدوافع احلقيقية للمطالعة كالتايل: 

-02% توقعات مستقبلية.

-08% ميول نفسية.

-15% كان الدافع احلقيقي هو احلاجة للنجاح.

-75% اكتساب اخلربة واالطالع.
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5.أسباب عزوف الطلبة عن القراءة وهي كالتايل: 

- 65% أسباب اجتامعية: خاصة األسباب النفسية، العائلية، الشخصية.

- 15% أسباب مالية.

- 15% أسباب تكنولوجية حديثة، خاصة بعد ظهور اإلنرتنت.

- 05 % أسباب لغوية: تعدد اللغات العاملية.

6. أهم احللول لتنمية املطالعة وهي كالتايل: 

- 15% االعتامد عىل اختبارات الذكاء.

- 20 % مساعدة من طرف األرسة.

- 10% مساعدة من طرف األساتذة.

- 55% ختفيض أسعار الكتب.

7.أهم احللول املقرتحة لتحسني نسبة املطالعة للطلبة: 

- توعية الفرد من خالل املعارض والندوات وامللتقيات.

- توفري اجلو املالئم: كتوفري املصادر الورقية، وزيادة حتفيز الطلبة عىل املطالعة، توفري قاعات جمهزة.

- املساعدة املادية واملعنوية والتشجيع املتواصل عىل املطالعة.

- عدم استخدام التكنولوجيا احلديثة.

- رضورة التوعية األرسية.

- تشجيع اهليئة التدريسية، خاصة األساتذة لتحفيز الطلبة عىل املطالعة.

- تدريب اجليل الصاعد أو النشىء اجلديد عىل املطالعة.
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- مرونة تعامل املكتبيني مع الطلبة اجلامعيني.

- حتسني عمليات تزويد واختيار الكتب واملصادر باملكتبات عىل حسب ميول واحتياجات الطلبة.

- ختصيص مقاييس جامعية حول القراءة.

- فتــح أبواب املكتبة طيلـــة األسبوع، باالعتمـــاد عىل طريقة تنــاوب العامل، بغرض االستفادة 
من املكتبة.

 اخلامتة: 

تعترب القراءة عنرصًا أساسيًا يف تطور املكتبات اجلامعية، وعنرصًا أهم للمحافظة عىل املصادر الورقية، 
التقليدية، ولقد اتضح بشكل جيل من خالل دراستنا أنه من خالل مصادر املعلومات  وعىل املكتبة 
امليول للمصادر  القرائية، خاصة  امليول  لتنمية  الالزمة والفعالة  املعلومات  الفرد عىل  الورقية حيصل 
الورقية، ما يزيد االهتامم باملكتبة ومما سيدعم ختصص علم املكتبات، وإجابة عن إشكالية الدراسة 
فقد تم إبراز أمهيـــة القـــراءة باجلامعات اجلزائرية، والتعرف عىل أسباب عزوف الطلبة عن القراءة، 
والوصول إىل حلول علمية لتنمية املهـــارات القرائية للطلبة اجلامعيني، من خالل الدراسة امليدانية، 

ومن خالل املقابالت واملالحظات املطبقة يف الدراسة.

القراءة ركيزة أساسية بجامعاتنا اجلزائرية كام  بالنسبة للفرضيات فقد حتققت الفرضيتني، لكون  أما 
أكدت العينة أنه جيب االعتامد عىل تنمية املهارات القرائية من خالل مكتباتنا اجلامعية، إضافة لكون 
التكنولوجيا احلديثة سامهت يف عزوف الطالب عن القراءة بنسبة كبرية مما أدى إىل زيادة الفجوة بني 

الطالب اجلامعي وبني املكتبات التقليدية.

ويف ضوء هذه الدراسة وضعنا بعض التوصيات والتي نأمل أن ختدم فئة الطلبة الذين يعزفون عن 
املطالعة وهي كالتايل: 

حتسني عمليات تزويد واختيار الكتب واملصادر باملكتبات عىل حسب ميول الطلبة باالعتامد عىل  1 .
دراسات ميدانية، تبني مدى احتياجات طلبة جامعاتنا اجلزائرية.
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بغرض  العامل،  تنــاوب  طريقة  عىل  باالعتمـــاد  األسبوع،  طيلـــة  املكتبة  أبواب  فتــح    .	
االستفادة من املكتبة يف مجيع األيام والساعات، مع توفري اجلو املناسب للقراءة.

توعية وإرشاد األرسة واملجتمع بمدى أمهية القراءة، وتقديم مجيع املساعدات لتنمية القدرات  3 .
واملهارات القرائية.

املراجع واملصادر باللغة العربية: 

أبو شنــب، مجــال حممد. أصـــول الفكــر والبحث العلمــي. اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعيـــة، 2002م.   )1(
اجلامعــــة،  شباب  مؤسســة  اإلسكندريــة:  العلمــي.  البحـــث  أصــول  رشوان.  احلميد  عبد  حسيــن،   )1(

2003م. 
رشيف، سليم حممد، أبو رياش، حسني حممد. تعلم القراءة الرسيعة. ط1. عامن: درا الثقافة. 2009م.   )3(

العلمية.  املعرفة  كنوز  دار  األردن:  واملعلومات.  املكتبات  علوم  مفاهيم  يف  الكايف:  عبده .  خالد  الرصايره،   )4(
2009م. 

صالح، سيد يونس. تنمية بعض املهارات القرائية وآداب القراءة واملعرفة. القاهرة: كلية الرشيعة، عني شمس.   )5(
2002م. ص. 54

عبد الباري، ماهر شعبان . سيكولوجيا القراءة وتطبيقاهتا الرتبوية. األردن: دار املسرية للنرش. 2009م.   )6(
عليوات، حممد عدنان. تعليم القراءة ملرحلة رياض األطفال واملرحلة االبتدائية. عامن: اليازوري للنرش والتوزيع،   )7(

2007م. 
عيسى سعد، مراد عىل. الضعف يف القراءة وأساليب التعلم. ط. 1. اإلسكندرية: درا الوفاء. 2006م.   )8(

عورتاين، سناء طيبي، الرسطاوي، عبد العزيز…وآخرون . مقدمة يف صعوبات القراءة. األردن: دار وائل للنرش.   )9(
2009م. 

طيبة، حممد لييل. القراءة الناشئة. األردن: رياض األطفال. 2010م.   )10(
فراج، عز الدين. فن القراءة. القاهرة: دار الفكر العريب. 2002م.   )11(

النوايســـة، غالــب عوض. مصــادر املعلومات يف املكتبات ومراكز املعلومات. عامن: دار صفـــاء، 2003م.   (11(
Listes des ouvrages et sites Web

(13) Bazin. Patrick.Vers une Metaclecture.Bulletin des bibliothéque de France.V41.N01.1996 .

(14) WWW.Alwatan.com/KW.Article details.aspx?d47110

(15) WWW.The international Association PromotingLitteracythroughreasearcheducation .Dystexia .

(16) www.Gulfkids.com

(17) WWW.KingABDLAZIZ.University.Jeddahteachers.coleg



خالدة هناء سيدهم

263

استامرة بحث علمي

إن هذه االستمارة هي مشاركة يف دراسة عالمية وعلمية حول موضوع: « أسباب عزوف الطلبة عن 
المطالعة- بقسم علم المكتبات« ونعدكم أن كل المعلومات المعطاة ستكون سرية، وال تستعمل إال 

ألغراض علمية بحتة.
أنثى   	 بطاقة تعريفية: 1.الجنس: ذكر		

2.التخصص:............................3. المستوى العلمي:..................................
األسئلة حول موضوع عزوف الطلبة عن المطالعة تخصص علم المكتبات 

4.هل تعتمد عىل المطالعة يف مسارك العلمي؟ نعم        ال
5.كيف يتم تعريف القراءة بالنسبة لكم؟

عملية عقلية ) الذكاء(     عملية ميكانيكية+ عملية عقلية  عملية ميكانيكية)نطق (   
6.ما أمهية القراءة بالنسبة لك؟

وسيلة تكوين معارف                 االطالع عىل ثقافات األمم               تكوين شخصية الفرد 
 تدريب عىل البحث 

7.ما هي الدوافع الحقيقية للمطالعة بالنسبة لك؟
الحاجة للنجاح    توقعات المستقبلية     ا لميول النفسية         

اكتساب الخبرة واالطالع
8.ما هي األسباب التي تبعدك عن المطالعة؟

أسباب اجتماعية نفسية            أسباب اقتصادية مالية            أسباب تكنولوجيا علمية  
أسباب لغوية

9.ما هي أهم الحلول لتنمية المطالعة؟
اختبارات الذكاء      مساعدة من طرف األساتذة     مساعدة من طرف األسرة 

تخفيض أسعار الكتب 
10.ما هي أهم الحلول المقترحة لتحسن نسبة المطالعة للطلبة؟

..................................................................................................
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