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املستخلص: 
 يف عرص اإلنرتنت وتكنولوجيا املعلومات وانتشار 
املتعددة  بالوسائط  املعلومات  وتداول  نقل  تقنيات 
نشهد تغريات يف امليل والتوجه للقراءة، فهل أهنت 
تصفحات اإلنرتنت خاصية القراءة؟ أم زادت من 
بث املعلومات وحب القراءة يف نفوس األفراد؟ أم 
اختلفتالرؤية واالهتاممات بني الفئات املختلفة؟ من 
توجهات  تعكس  أهنا  يف  الدراسة  أمهية  برزت  هنا 
ودورها  اإلنرتنت  ظل  يف  العربية  البيئة  يف  القراءة 
العريب.  املعرفة  املعرفية وبناء جمتمع  الفجوة  يف سد 
والتوجهات  امليول  عن  الكشف  يف  هدفها  وجتسد 

القرائية للمجتمع السعودي _كمجتمع للدراسة.

متهيد:
املعلومات  وتكنولوجيا  اإلنرتنت  عرص  يف 
املعلومات  وتداول  نقل  تقنيات  وانتشار 
امليل  يف  تغريات  نشهد  املتعددة  بالوسائط 
بعضهم  يصفها  قد  للقراءة،  والتوجه 
بعضهم  جيزم  وقد  القراءة  عىل  باإلقبال 
الكتب  عرص  أهنى  اإلنرتنت  بأن  اآلخر 
حتققها  التي  املتعة  عن  ناهيك  والكتاب، 
يف  حضارية  عادة  فهي  واملطالعة،  القراءة 
وثقافة  ثراء  وتزيد  عقواًل  تضيف  املجتمع 
وتنمية املدارك وتفتح اآلفاق أمام املعارف 
واخليال  لإلبداع  العنان  وتطلق  اجلديدة، 
وتشجع عىل استغالل أوقات الفراغ لتساير 
ختترص  إهنا  حيث  وحضاراهتا  األمم  تطور 
جتارهبا وخرباهتا وأعامهلا يف رسائل قصرية، 
حتى  األف��راد  تناسى  ولألسف  ولكن 
املكتبات  ارتياد  واقترص  البيوت  مكتبات 
فهل  فقط،  احلاجات  أصحاب  عىل  عامة 
أهنت تصفحات اإلنرتنت خاصية القراءة؟ 
اهلواية  هذه  احل��ايل  عرصنا  طمس  وهل 
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املمتعة واملفيدة أم أهنا أصبحت عادة قديمة؟ أم هل زادت اإلنرتنت من بث املعلومات وحب القراءة 
يف نفوس األفراد؟ ام اختلفت الرؤية واالهتاممات بني الفئات املختلفة؟

أواًل: الدراسة املنهجية:

مشكلة الدراسة:

املاضية  السنوات  يف  أجريت  التي  والتقارير  للدراسات  واملتابع  العربية  املجتمعات  لواقع  املتأمل 
العربية  البلدان  يف  رهيب  بشكل  القراءة  تشهده  الذي  الرتاجع  يدرك  وتأثرياهتا  القراءة  واقع  عن 
الدراسات  من  العديد  النرش. وقد ظهرت  دور  أعداد  املكتبات وتضاؤل  قلة عدد  إليه  كافة يضاف 
القراءة. وقد أرجع بعضهم السبب يف هذه املشكلة للنظام  التي ناقشت أسباب عزوف العرب عن 
التعليمي بالدرجة األوىل ومنهم من اهتم املثقفني ودور النرش. ومهام اختلفت األسباب فاملشكلة ما 
احلوار،  وغرف  الربيدية  والقوائم  فاملنتديات  اإلنرتنت.  ظهور  مع  ما  بصورة  ولكن  موجودة  زالت 
والشبكات االجتامعية وغريها من معطيات الويب 2 سامهت حلد ما يف جعل بعض القراء يقرأ خارج 
الرؤية  مشكلة  القنوات  هذه  يف  املعلومات  مصادر  سببت  ذلك  مع  التقليدي… فإن  الكتاب  نطاق 
بدائرة ضيقة، فالقراءة يف عرص اإلنرتنت تغريت مع دخول الشبكة العنكبويتة للعامل العريب فالكتب 
اإللكرتونية العربية عىل اختالف علومها ومع قلتها نجدها تتداول بني بعض القراء لقراءهتا. … قد 
يقول بعضهم إن اإلنرتنت فقري من ناحية املحتوى العريب املفيد فمن أين له أن يقرأ؟…هذا القول وإن 
كان صحيحًا ولكن هل فكرنا بمحتوى اللغات األخرى، فاإلنرتنت يف ذات الوقت غني باملحتوى 
املفيد وبلغات أخرى … مع وجود مثل هذه املشكالت التي نعتقد أنه يمكن جتاوزها متى ما توفرت 
العزيمة والنية الصادقة للتعلم … علينا أن نعيد السؤال مرة أخرى هل مازلنا ال نقرأ؟ ومن هنا تتمثل 

مشكلة الدراسة يف السؤال التايل:

هل هناك ميول قرائية عند العرب من خالل اإلنرتنت؟ وما هي الفئات القارئة؟ وماذا يقرؤون؟ وهل 
زاد اإلنرتنت من عاداهتم القرائية؟ 

أمهية الدراسة:

كفقدان  املستقبل  بحدوث عواقب خطرية يف  األمة  الذي هيدد  القراءة  نحو  السلبي  االجتاه   يف ظل 
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اهلوية وضياع املوروث التارخيي األصيل والقصور يف إنتاج املعرفة والوصول إىل القدرات العالية يف 
الفاعلة يف شتى جماالت احلياة.أصبحت احلاجة ملحة لعوامل دعم  الرموز  التصنيع واإلنتاج وفرز 
للقراءة، وحيث إن اإلنرتنت قد أصبح ذو تواجد قوي يف حياتنا، ففي هذه التقنية تتقارب وتتالقى 
مالمح التطوير يف املجاالت كافة، فاجلميع مدعوون ألن يقوموا باستكشاف اإلمكانات واالحتامالت 
املهارات، فكيف كان  تعريف وصياغة  دائاًم وبصورة مستمرة  تعيد  فالتقنية  اإلنرتنت.  التي يضيفها 
اإلنرتنت مع القراءة، وميول اجلمهور جتاهه، وحماولة معرفة كيفية استخدامه يف هذا املجال بنجاح، 
وإىل أين يمكن أن يؤدي باملجتمعات، يف ظل السعي ملجتمع املعرفة. ومن هنا تربز أمهية الدراسة يف 
وبناء  املعرفية  الفجوة  اإلنرتنت ودوره يف سد  العربية يف ظل  البيئة  القراءة يف  توجهات  تعكس  أهنا 

جمتمع املعرفة العريب.

فروض الدراسة:

هناك قراءة من خالل اإلنرتنت.. 1
هناك عالقة بني اإلنرتنت وزيادة معدل القراءة.. 2
أزال اإلنرتنت بعض الصعوبات التي جتابه رغبة القراءة لدى األفراد.. 3
مصادرها . 4 واستخدام  القراءة  ومعدل  اإلنرتنت  مع  التفاعل  خربة  بني  ما  عالقة  وجود 

باإلنرتنت.
وجود عالقة ما بني القراءة عىل اإلنرتنت ومتغريات منها: )العمر- اجلنس- املستوى التعليمي- . 5

التخصص واملهنة(.
إثراء اإلنرتنت ملفهومي جمتمع املعرفة والوعي املعلومايت بني أفراد املجتمع.. 6

أهداف وتساؤالت الدراسة:

اإلنرتنت  خالل  من  السعودي  للمجتمع  القرائية  والتوجهات  امليول  عن  للكشف  الدراسة  هتدف 
وعليه يتبلور اهلدف يف طرح األسئلة التالية:

هل هناك قراءة يف املجتمع السعودي؟ وما نسبة تواجدها؟. 1
هل هناك قراءة من خالل اإلنرتنت بمجتمع الدراسة؟. 2
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هل هناك دور لإلنرتنت يف زيادة معدل القراءة يف جمتمع الدراسة؟. 3
ما الفئات األكثر قراءة؟. 4
ما املواد املعلوماتية التي تقرأ؟ . 5
ما أكثر املوضوعات قراءة؟. 6
ما املصادر والقنوات التي يتم القراءة من خالهلا عىل اإلنرتنت؟. 7

منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل الذي يقوم عىل دراسة ووصف الظاهرة موضوع الدراسة 
يف واقعها لإلجابة عىل تساؤالت الدراسة.

جمتمع وعينة الدراسة:

يتألف جمتمع البحث من مستفيدي اإلنرتنت من املجتمع السعودي، وأخذ عينة عشوائية من سكان 
جدة - حيث تضم جدة مواطنني من أنحاء اململكة كافة - من فئات عمرية وجنسية وعلمية ومهنية 
الدراسة،  تساؤالت  عن  استجابتهم  خالل  من  لإلجابة  فردًا.   250 عىل  الدراسة  وطبقت  خمتلفة 

والكشف عن مدى صحة الفروض املقرتحة.

أدوات الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عىل تساؤالهتا تم: 

أواًل: مراجعة اإلنتاج الفكري العريب واألجنبي فيام يتعلق باملوضوع. •
ثانيًا: طرح استبانة عىل جمتمع الدراسة ممثاًل يف عينة الدراسة التي قدرت بمئة أرسة سعودية تم  •

اختيارها عشوائيًا طرح عليها مخسامئة استبانة، ثم تم إعطاء كل أرسة مخس نسخ من االستبانة 
تضمنت  وقد  خمتلفة  وختصصية  وجنسية  وتعليمية  عمرية  مستويات  الدراسة  تغطي  حتى 
االستبانة ثالثني سؤااًل يف حمورين: أواًل املحور العام وتضمن ثالثة عرش سؤااًل حيث يغطي 
املعلومات العامة عن جمتمع الدراسة، ثانيًا املحور الثاين تضمن سبعة عرش سؤاال غطت عادة 
القراءة وتوجهاهتا وعقباهتا بصفة عامة وعىل اإلنرتنت بصفة خاصة واقرتاحات بدعم توجه 
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املجتمع هلا. وبعد توزيع االستبانة ومجعها ومراجعة االستامرات تكونت العينة الفعلية من 250 
استامرة صحيحة تم حتليلها لغرض الدراسة.

مصطلحات الدراسة:

Orientations :امليول

امليل هو نزعة سلوكية عامة لدى الفرد جتذبه نحو نوع معني من األنشطة.

ومن حيث التعريف اإلجرائي فيمكن أن يكون امليل هو االستجابة لرغبة يف يشء معني أو استجابة 
لعدم الرغبة فيه.

Trends :االجتاهات

هو استعداد وجداين مكتسب ثابت نسبيًا، حيدد شعور الفرد وسلوكه جتاه موضوعات معينة.

Skill :املهارة *

هي القدرة عىل أداء األشياء أداًء جيدًا، ويطلق عىل الفرد أنه ماهر إذا علم ماذا ومتى وكيف يؤدي 
العمل، ويكون ملاًم باخلطوات التي تساعده يف ذلك، وقادرًا عىل تطبيقها وتنفيذها )2( )1(.

The knowledge society:جمتمع املعرفة

هو املجتمع الذي يقوم عىل إنتاج املعرفة وتنظيمها ونرشها وتوظيفها يف جماالت احلياة كافة من خالل 
استخدامه للتقنية الرقمية. )3(

The digital divide :الفجوة الرقمية

املعرفة واستيعاهبا وتوظيف هذه  النفاذ إىل مصادر  القدرة عىل  الرقمية عدم  الفجوة  يتضمن مفهوم 
املعرفة لتوليد معرفة جديدة يف ضوء توافر البنية التحتية هلذه الدورة املعرفية.)4(
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The knowledge gap:الفجوة املعرفية

 هي تلك اهلوة اهلائلة التي تفصل بني من يملك املعرفة وأدوات استغالهلا وبني من ال يملكها، أي بني 
الدول املتقدمة والدول النامية.)5(

الدراسات السابقة:

الدراسات العربية:

حيث تعد القراءة العامل الرئيس يف عملية التنشئة االجتامعية والرتبية والتعلم الذايت بالنسبة ألفراد 
املجتمع نجد من الدراسات العربية التي استهدفت واقع القراءة وتوجهاهتا بني األفراد نامذج عدة وإن 
ركزت بعضها عىل الشباب والبيئات التعليمية لكوهنا بيئات تتجانس فيها التوجهات، فضاًل عن كون 
الفعيل  التقويم  النتائج يف  واستثامر  توجهاهتم  الدراسات لكشف  فتسعى  املستقبل  الشباب هم عامد 

ومن هذه الدراسات.

دراسة ريام سعد اجلرف عام2004م يف الواقع اخلليجي كانت بعنوان )ماذا يقرأ شبابنا يف عرص   -
اجلامعة،  طالبات  لدى  القرائية  االهتاممات  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  العوملة؟()6(هدفت 
داخل  القراءة  كتب  يف  والثانوية  املتوسطة  املرحلتني  طالبات  تقرأها  التي  القراءة  وموضوعات 
املدرسة. وأظهرت نتائج الدراسة أن 77% من طالبات اجلامعة يقرأن املجالت النسائية الرتفيهية. 
املوضوعات   ،%77 واألزياء  الزينة  فهي  اجلامعة  طالبات  تقرأها  التي  للموضوعات  بالنسبة 
 ،%4 الدينية  املوضوعات   ،%20 العامة  الصحة   ،%20 القصص   ،%24 الشعر   ،%66 الفنية 
والتكنولوجيا  واحلاسب   ،%2 والسياسية  واألدبية %2.6،   ،%3 التعليمية/الرتبوية  املوضوعات 
التي  واملوضوعات  املجالت  بقراءة  الطالبات  اهتامم  النتائج  من  ويظهر  والتارخيية%1.   ،%1.5
تركز عليها وتروج هلا القنوات الفضائية والتي تؤدي إىل تسطيح ثقافة الشباب ورصف انتباههم 
عن قضايا األمة. وقدمت الدراسة توصيات إلعادة اختيار موضوعات القراءة يف كتب القراءة، 
وإعادة تصميم وإخراج وتنمية عادة القراءة لدى الطالب يف مجيع املراحل، وتدريبهم عىل القراءة 
وإلكرتونية،  ورقية  مصادر  عدة  من  والقراءة  الرسيعة،  والقراءة  احلرة،  والقراءة  اإللكرتونية، 

وتعريفهم باملجالت ودوائر املعلومات واملصادر األخرى. 
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2009م  باجلزائرعام  واالستطالع  االقتصادية  لالستشارات  العاملي  املركز  أعدها  دراسة  ويف   -
الرشائح  خمتلف  فيها  مثلت  عشوائية  عينة  خالل  من  اجلزائري  باملجتمع  القراءة  توجهات  عن 
االجتامعية من عمر 15-50 سنة كشفت الدراسة أن املواطن اجلزائري ال تكاد تربطه أي صلة 
باإلنتاج الثقايف سواء كان حمليًا أو دوليًا فوجد أن نسبة من يقرؤون باستمرار 6.8% من العينة، 
ومن ال يقرؤون أكثر من 56%، وترجع أسباب تدهور نسبة القراء إىل انتشار نسبة أجهزة اإلعالم 
اآليل ونسب االنتساب إىل الشبكة العنكبوتية والتليفزيون، فضاًل عن غياب اسرتاتيجية دور النرش 
وقصور حتفيز املؤلفني واملثقفني، وكانت هذه الدراسة مؤكدة لدراسة أخرى بنفس املجتمع أعدهتا 

املؤسسة الوطنية لالتصال والنرش واإلشهار)7(
-  ويف الواقع السعودي أجريت دراسة بحثية بعنوان ))استخدامات اإلنرتنت يف املجتمع السعودي(()8( 
أعدها مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم بواسطة نخبة من الباحثني واخلرباء عام 2004م، 
املجتمع  رشائح  لدى  استخدامه  وانتشار  اإلنرتنت  نفوذ  مدى  عن  الكشف  إىل  الدراسة  هدفت 
املختلفة، وبالتايل معرفة موقع اإلنرتنت بني وسائل االتصال األخرى. للتعرف عىل دوافع االستخدام 
الدراسة  واستخدمت  املوضوعات  حسب  وتوزيعه  وأنواعه،  االستخدام،  أنامط  وأسباهبا. ومعرفة 
2160 مبحوثًا سعوديًا، نصفهم  العام وصممت استبانة وزعت عىل عينة تكونت من  منهج املسح 
من الذكور، والنصف اآلخر من اإلناث، وقد غطى االستقصاء املناطق اخلمس باململكة: الوسطى، 
الغربية، اجلنوبية، الرشقية، الشاملية.وقد أسفرت الدراسة عن كثري من النتائج كان من أمهها أن نسبة 
استخدام اإلنرتنت قدرت بنسبة 51.2% من املجتمع، كان منها 56.6% من الرجال واإلناث%45.6، 
وأقل نسب االستخدام بني من اليعملون، ونسبة من يستخدمون اإلنرتنت أعىل بني األعامر من 25-
34وأقالستخدام للفئة العمرية 45 عام فأكثر، ووجدت نسبة 68% تستخدماإلنرتنت لالطالع عىل 
واملاسنجر،  اإللكرتوين  بالربيد  و69.7%للتواصل   ،%47.4 والدردشة  للصحف،  و%70  األخبار 
والتسوق 50.1%واستحوذت املوضوعات الدينية عىل أكرب نسبة اطالع 92.3%، والثقافية %89.6، 

والطبية 75.7%والتعليم60%، والرتفيه 68.1%، والرياضة 53% واالقتصاد %48
طرحت  والسعودي  اخلليجي  وغري  اخلليجي  العريب  املجتمع  تناولت  التي  الدراسات  هذه  ومن 
الراهن  الواقع  ملعرفة  احلالية  الدراسة  تسعى  هنا  ومن  اآلخر  واختلف  بعضها  اتفق  نظر  وجهات 
للقراءة، والقراءة عىل اإلنرتنت يف املجتمع السعودي اآلن بوصفه جمتمعًا عربيًا تتوافر لديه إمكانات 

بيئة رقمية ملعرفة توجهاته القرائية يف هذه البيئة وجدواها ودورها يف امليل القرائي.
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الدراسات األجنبية:

كيانج )Qiang 1996( حتسنًا يف خدمات املكتبات وارتفاعًا يف األنشطة القرائية  الصني وجد  يف   _
التي تقدمها. حيث أجرت إحدى املكتبات اإلقليمية دراسة عىل 5147 من األطفال واملراهقني، 
وتبني أن 79% منهم قد استعاروا كتبًا يف األدب والفنون، وتبني أن أكثر الكتب شعبية هي كتب 
اللغات والثقافة والعلوم الطبيعية والرياضيات والكيمياء والتاريخ واجلغرافيا. وشكلت قصص 

 )9(.%90 Kung fu املشاهري 5%، وقصص احلب ورياضة الكونج فو
املكتبة نشاطًا  القراءة وزيارة  القراء. وتشكل  70% من  الشباب  يشكل  روسيا،  مثل  دولة  ويف    _
 Bachmutskaya and Yankova ويانكوفا  باتشموتسكايا  فقد وجدت  للطالب.  أساسيًا  تعليميًا 
(10))1996( أن الطالب والطالبات يذهبون إىل املكتبة إلعداد واجباهتم وكتابة تقاريرهم. وأظهر 

كثري منهم اهتاممًا بموضوعات مثل الديموقراطية واإلنسانيات والتاريخ والتواصل بني األفراد. 
ويف هونج كونج، الحظ )Kwong 1996( أن نسبة األطفال الذين يزورون املكتبات ويقضون   -
وقت فراغهم يف القراءة قد ارتفعت عاماّ كانت عليه قبل عرش سنوات، وأفاد %71.6 أهنم يقرؤون 

للمتعة)11(
وأجرى ماشيت )Machet 2001( دراسة عىل عينة من الطالب وقورنت النتائج بنتائج دراسة   -
أجريت يف معهد روهامبتون يف لندن )Roehampton Institute in London )1996(، فوجد أن 

ميول الطالب القرائية يف جنوب إفريقيا ال ختتلف كثريًا عن ميول الطالب القرائية يف بريطانيا)12(
وفيام يتعلق بالقراءة عىل اإلنرتنت

كانت دراسة وول ميشيل )Wole Michael )13( عام 2008م التي هدفت إىل معرفة أنامط استخدام   -
اإلنرتنت بني طالب مدارس الثانوية يف نيجرييا واعتمدت عىل املنهج املسحي واإلحصاء الوصفي 
لنتائج استبانة طرحت عىل جمتمع الدراسة، وكشفت النتائج أن لإلنرتنت دورًا يف حتسني عادات 
القراءة واألداء األكاديمي، وأوصت بأمهية دور الدولة واملدرسة وأولياء األمور يف توفري خدمات 
اإلنرتنت للمستخدمني مع دعم توجه استثامرها اإلجيايب حلياة األفراد بوضع ضوابط لالستثامر 

اإلجيايب هلا.
شبكة  خالل  من  التوسعية  القراءة  برامج  عن  م   Juan Pino )14(2009 بينو  جوان  دراسة  ويف   -
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مهارات  لبث  العامل  باإلنجليزية حول  الربامج  استثامرها يف دعم هذه  أتى وقت  اإلنرتنت وهل 
القراءة لدى اجلدد للمساعدة عىل القراءة بطالقة أكدت الدراسة أن دعم برامج القراءة ومهاراهتا 

هو نافذة لتعلم أشياء أخرى كثرية تتعدى القراءة ذاهتا.
أنامط  2010م)15(  عام   Erict Ofre أوفر  وإركت   Margaret Eden إيدن  مارجريت  دراسة  وبحثت   -
وعالقات القراءة وأنشطة استخدام اإلنرتنت ملا للقراءة من دور يف عملية التعلم وخاصة يف العرص 
الرقمي الذي يعتمد عىل اإلنرتنت يف البحث عن املعلومة، ويف ضوء عدم التوازن بني كمية الوقت 
يتعلق  فيام  حتصيلهم  عىل  سلبًا  هذا  أثر  واإلنرتنت  القراءة  ألنشطة  الطالب  خيصصه  الذي  واجلهد 
200 مفردة، استجابت  املنهج الوصفي وعينة عشوائية قوامها  بالتعلم وقد اعتمدت الدراسة عىل 
منها 133 مفردة من خالل استبانة وزعت عليهم، ومن أهم نتائج الدراسة أن نسبة 65% أجابت أن 
للقراءة عىل اإلنرتنت دور مهم يف حتصيلهم الدرايس، ونسبة 61.5% يقرؤون بالفعل عىل اإلنرتنت 
خارج الدراسة من كتب وجمالت وصحف، وأبدت نسبة 36.8% أن لإلنرتنت دورًا يف نزع الكسل 
عنهم جتاه القراءة، وأوصت الدراسة بدعم التسهيالت للوصول لإلنرتنت ودعم الربامج يف اجلامعات 

النيجريية لتشجيع القراءة بني الطالب واستثامر البيئة الرقمية ومعطياهتا حلشد امليول القرائية.
2010م  )Arda Arikan )16 عام  أريكان  Erdgan Kartal، وأردا  إردوجان كارتل  وكانت دراسة   -
اإلنرتنت  يلعبه  وما  واملعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  من  احلايل  العرص  أفرزه  ما  تناول  حول 
من دور مهم بتوفر املعلومات بوسائط النص والصوت والصورة، واستثامر هذا يف تغيري املواقف 
لدعم  املعطيات  هذه  باستثامر  الدراسة  أوصت  هنا  ومن  بالقراءة،  املتعلقة  والعادات  التقليدية 

مهارات القراءة وحمو األمية املعلوماتية لدى األفراد.
دور  تناولت  والتي  2011م)17(  عام   Julie Coiro كويرو  جويل  دراسة  الدراسات  أحدث  ومن   -
القراءة يف البيئة اإللكرتونية يف دعم التفكري من خالل توفريها ألربع عمليات أساسية لفهم املقروء 
عىل اإلنرتنت وهى وضوح رسم االسرتاتيجيات للتفكري من خالل التعرف والتصنيف والتفاعل 

ودمج الرصيد املعريف السابق وهذا ما توفره القراءة عىل اإلنرتنت ببنيتها متعددة الوسائط.
وما  اإلنرتنت  عىل  والقراءة  بالقراءة،  يتعلق  فيام  األجنبية  أو  العربية  سواء  كافة  الدراسات  هذه  من 
طرحته بعض الرؤى من أدوار خمتلفة لتأثري اإلنرتنت عىل امليول القرائية سواء بالسلب أو باإلجياب 

تطرح الدراسة احلالية نفسها ملعرفة هذا الدور يف الواقع العريب السعودي.
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ثانيًا:  الدراسة النظرية:

مفهوم القراءة:

تعرف القراءة بأهنا  عملية فكرية عقلية يتفاعل معها القارئ فيفهم ما يقرأ وينقده ويستخدمه يف حل 
ما يواجهه من مشكالت واالنتفاع هبا يف املواقف املختلفة. ومن هنا يمكن حتديد مخسة أبعاد ملفهوم 

القراءة وهي :   

تعرف احلروف والكلامت واجلمل والعبارات والنطق هبا. •
فهم املادة املقروءة. •
نقد املادة املقروءة. •
استخدام القراءة يف حل املشكالت. •
االستمتاع باملادة املقروءة، وحسن تذوقها.)18( •

أنواع القراءة: 

  قسم العلامء القراءة إىل نوعني أوهلام من حيث األداء وثانيهام من حيث الغرض 

أواًل: من حيث األداء:

]1[- القراءة اجلاهرة:

ويقصد هبا نطق القارئ الكلامت أو اجلمل بصوت مسموع، وهي تتطلب جهدًا أكرب مما تتطلبه القراءة 
الصامته وتتميز القراءة اجلاهرة بالتايل:

أ- تعني القارئ عىل تذوق نواحي اجلامل يف النص املقروء وخاصة ما يتعلق باإليقاع املوسيقي.

ب- تنمي لدى القارئ اإلحساس املرهف والتذوق األديب واالستمتاع بالقراءة.  
ج- حتقق لدى القارئ هدفًا نفسيًا هو معاجلة اخلجل واالنطواء وبث الثقة بالنفس.

د- حتقق هدفًا اجتامعيًا عن طريق التفاعل مع اآلخرين والتأثري فيهم باألداء الراقي.
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]2[- القراءة الصامتة:

ويقصد هبا رؤية القارئ الكلامت وإدارك معانيها، واالنتقال منها إىل الفهم بأنواعه، وإيل سائر املهارات 
واألنشطة القرائية من تذوق وحتليل وتقويم وغريها دون إرشاك أعضاء النطق.

وحيتاج هذا النوع من القراءة دافع داخيل ينبع من ذات الطالب وإحساسه واحتياجه وشوقه إىل القراءة 
وتتميز القراءة الصامتة بالتايل 

أ- حتقق هدفًا اقتصاديًا، حيث حتقق الفهم واالستيعاب يف وقت قصري وبجهد قليل.
ب- إدارك القارئ املعاين املقروءة والعناية البالغة باملعني.

ج- هدفًا نفسيًا، يتمثل يف القراءة اهلادئة التي حتقق التسلية واملتعة.
د- زيادة حصيلة القارئ اللغوية والفكرية وتنمية ميوله وتزويده باملعارف الرضورية يف حياته. )19(

ثانيًا: من حيث الغرض:

1 - القراءة الوظيفية:

ويقصد هبا القراءة التي يوظفها القارئ حسب ختصصه، وهتدف القراءة الوظيفية إىل تنمية القدرات 
عىل الفهم وعىل استخالص الفكرة األساسية يف املادة التي يتم قراءهتا.

2 - القراءة التثقيفية:

يف  فتسهم   مايقرأه  استيعاب  عن  وأدبيًافضاًل  واجتامعيًا  ذهنيًا  القارئ  تكوين  من  النوع  هذا  يُمكن  
تكوين شخصية الفرد وتساعده عىل إثراء فكره ووجدانه وقدراته الذهنية وتساعده عىل بناء قاعدة 

معلومات عريضة. 

3 - القراءة الرتوحيية: 

   وهي مرتبطة بالقراءة السابقة ومكملة هلا وتساعد عىل قضاء وقت الفراغ فيام يعود بالنفع ومتكن 
الفرد من اكتساب ثقافته وتكوين عادة حسنة، وهي ال ترتبط بموضوعات حمددة ويغلب عليها توجه 

القارئ)20(
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باإلضافة إىل هذه األنواع نجد قراءة االستطالع. القراءة العابرة أو التصفح وغريها من األنواع.

املهارات املكتسبة من القراءة:

ومجيع انواع القراءة تنمي معارف الفرد إذا مارس نشاطها وتصقله بمجموعة من املهارات فيصبح 
لديه مهارات عدة منها:

بأمهية  واإلحاطة  املعرفة  بأنه  يعرف  والذي   Information Literacy املعلومايت  الوعي  مهارة   -  1
املعلومات واستغالهلا وإمكانية التعامل معها يف الوقت املناسب وبالقدر املناسب حلل املشكالت 
إىل  للوصول  العرصية  املتطلبات  مع  تتناسب  ذاتية  بقدرات  البحثية  احلاجات  وتلبية  املعلوماتية 

مرحلة النضج املعلومايت.
إىل  جديدة  معلومات  إضافة  إمكانية  يعني  الذي   ،Knowledge Literacy املعريف  الوعي  مهارة   -  2

املعرفة السابقة واستخدام هذه املعرفة لالستجابة لالحتياجات املعلوماتية )21(.
3 - مهارة التعلم الذايت Self Learning الذي يعرف بأنه عملية حياول فيها املتعلم أن يكتسب بنفسه 
القدر املقنن من املعارف واملفاهيم واملبادئ واالجتاهات والقيم واملهارات مستخدمًا أو مستفيدًا 

من التطبيقات التقنية )22(.
4 - مهارة التعلم مدى احلياة Lifelong Learning التي تعني إمكانية اسرتجاع املواقف التعليمية التي 
مر هبا الفرد خالل مراحل التعليم لالستفادة من اخلربات املكتسبة باستقاللية تامة مع وجود أشخاص 
بإمكاهنم الوصول إىل املعرفة ولدهيم مهارات معاجلة املعلومات، فهو مكون رضوري للحياة التنظيمية 
واالجتامعية، وهذا يتطلب مستوى عاٍل من التعليم األويل فضاًل عن عملية تعليم مستمرة ومتجددة 
)23(، لكسب هذه املهارات والتي عرفها العمران )24( بأهنا القدرة عىل تأدية مهمة معينة بإتقان وفق 

أساليب وإجراءات حمددة.

أهداف القراءة: 

القراءة نشاط فاعل يثري خربة الفرد بنفسه والعامل، وجيعله أقدر عىل مواجهة مشكالت احلياة، من 
خالل االستفادة من هذه اخلربة يف نسج منظومة عالقات معرفية اجتامعية قوية قوامها حسن الفهم، 
وسالمة اإلدراك لطبيعة الوجود البرشي. ولذلك وجه اخلطاب القرآين نظر اإلنسان إىل إعامل الفكر 
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والبرص والعقل يف ملكوت اهلل وتدبر آياته واستنباط السنن الكونية منها)25( ولعل من أهم أهداف 
القراءة ما ييل:

تكوين جمتمع معريف.. 1
تنمية القدرات الفكرية واللغوية والتعبريية لدى القراء.. 2
استخدام القراءة يف التعرف عىل صور األدب املختلفة وتذوقها واستشعار اجلامل فيها.. 3
توسيع املدارك العقلية بسبب املعلومات املكتسبة من خالل القراءة واالطالع.. 4
هتذيب السلوك واستغالل الوقت بام يعود عىل اإلنسان بالنفع والفائدة.. 5
االرتقاء بأسلوب الفرد وإظهار القدرات واملواهب.. 6
أفكار . 7 عىل  بالتعرف  والفكرية  واخللقية  االجتامعية  قدراهتم  وتنمية  الناشئة  خربات  إثراء 

اآلخرين.
استخدام القراءة يف تكوين اهتاممات وميول جدية وحل املشكالت الشخصية.)26(. 8

أمهية القراءة: 

تعد القراءة من أهم وسائل كسب املعرفة، فهي متكن اإلنسان من االتصال املبارش باملعارف اإلنسانية يف 
حارضها وماضيها، وستظل دائاًم أهم وسيلة التصال اإلنسان بعقول اآلخرين وأفكارهم، باإلضافة 
أمور  القراءة حتتوي عىل  إن  املختلفة، حيث  بأبعادها  الشخصية اإلنسانية  البالغ يف تكوين  أثرها  إىل 
القراءة  تأيت شمولية  املعرفة(. ومن هنا  الذايت عن  – البحث  – االستكشاف  ثالثة مهمة )املالحظة 
واالطالع.فهي الركيزة األوىل لعملية التثقيف واكتساب مهارات الوعي املعلومايت واملعريف والتعلم 
الذايت، لالندماج يف العرص املعلومايت، فهي مكملة لدور اجلامعة أو املدرسة ووسيلة من أهم وسائل 
التعلم، ومما ال شك فيه ازدياد احلاجة إىل تعلم مهارات القراءة نتيجة النمو اهلائل يف املعرفة البرشية. 
فيجب أال نغفل ثورة املعلومات وما طرحته من فيض معلومايت، وتعدد وسائط  املعلومات يف عرصنا 
احلارض بتقنياهتا املختلفة مع احتفاظ الكتاب بخصائصه املتفردة من بني تلك الوسائط، وظهور شبكة 

اإلنرتنت كساحة واسعة يطرح من خالهلا كم هائل من مصادر املعلومات وقنواهتا.

العالج بالقراءة:

تعتمد فكرة العالج بالقراء ة يف كثري من األحيان عىل ما تقدمه للقارئ أو املستمع واملتلقي من عزاء 
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وختفيف عن النفس، أو خلق للدافعية والتشجيع والتعزيز ألفكار أو سلوكيات أو مفاهيم من خالل 
مضموهنا الذي يتم اختياره من قبل املختص حسب ظروف وطبيعة كل حالة يتعامل معها، بام حيث 
ذلك املتلقي للتفاعل مع مضمون املادة املستخدمة يف العالج بالقراءة بسبب التشابه يف الظروف أو 
أو  التي يامرسها،  العادات  أو  اجتاهاته،  أو  تغيري سلوكه،  أو غريها، بغرض  أو األحداث  الشخصية 
تغيري فهمه لألمور ورؤيتها من منظور جديد، أو الوصول لنتائج وحلول مقصودة ملشكالته الواقعية 
املتلقي من خالل العالج  التي يمكن حتقيقها لدى  التي يعاين منها، وبشكل عام فإن أهم األهداف 

بالقراءة يكون الوصول لواحد أو أكثر من النتائج التالية: )27(. 

التعرف عىل طبيعة ومصداقية املشاعر الشخصية.. 1
زيادة مساحة ومدى االهتاممات الشخصية.. 2
زيادة احلس بحاجات اآلخرين واملجتمع.. 3
إدراك أن هناك بدائل، وأكثر من حل واحد ملعظم املشكالت.. 4
التعرف عىل املشكالت احلياتية التي يواجهها اآلخرون، للتعلم منها واكتساب اخلربات اجلديدة . 5

ومهارات الوصول للحلول املناسبة.
تنمية وتطوير الشخصية، والتعرف عىل القدرات لدى األطفال والناشئة.. 6
تنمية الفهم والوعي بالدوافع وراء السلوكيات.. 7
تنمية التقييم الذايت األمني لدى الفرد.. 8
ختفيف الضغوط النفسية والذهنية.. 9

التوعية بحاالت مشاهبة تعاين من الظروف واملشكالت نفسها التي عاين منها املتلقي.. 10
إتاحة الفرصة ملناقشة مشكلة أو وضع معني بحرية.. 11
تقديم الدعم يف التخطيط االجيايب ملواجهة وحل املشكالت ومواجهة العقبات والصعوبات.. 12

القراءة واإلبداع:

قد يرجع بعض الباحثني أزمة التخلف املستدامة إىل غياب فعل اإلبداع الناجم عن ضعف القراءة، 
وغياب البحث اجلاد املفيض إىل اإلبداع، حيث تعد القراءة من املهارات األساسية التى تركز عليها 
تسهم  كام  األخرى،  املهارات  واكتساب  املعرفة  عىل  احلصول  من  الفرد  متكن  فهي  احلديثة؛  النظم 
الفرد وتدعم ثقته بنفسه وتساعد عىل تنمية لغته.كام أن للقراءة أمهية عىل املستوى الفردي  يف صنع 
النقد  القدرة عىل  الفهم واملراجعة والتمحيص، وتنمي  الفكر عىل سالمة  واملجتمعي، فهي تروض 
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وإصدار احلكم. كام تسهم يف تكوين الشخصية النامية املبدعة املبتكرة، وتشكيل الفكر الناقد للفرد 
وتنمية ميوله واهتامماته، فضاًل عن أهنا من أهم وسائل استثارة قدرات املتعلم وإثراء خرباته وزيادة 
تشكيل عقل  األهم يف  العامل  تعد  الدراسية مجيعها.و  املواد  معلوماته ومعارفه ومتكينه من حتصيل 
وتنميته.  الفكرية خلدمة جمتمعه  الفرد  اجتاهات  والتعبري، وتنمي  الفهم  القدرة عىل  املتعلم، وُتكسبه 
فالقراءة تعد قاعدة لكل علم ومفتاح يفتح للفرد ملكات الفكر الغنية. فهى بال شك العملية األساسية 
يف فهم الرتاث الثقايف والوطني، واالتصال برتاث اآلخرين، ووسيلة لالتصال بباقي العلوم، وعن 

ع آفاقه. )28( طريقها يشبع الفرد حاجاته، وينمي قدراته ويوسِّ

شكل رقم )1(: تطور مستويات القراءة

القراءة ومنظومة التعليم:

لعل القراءة املطلوبة اليوم هي تلك التي تساعد القارئ عىل النجاح يف احلياة وليس النجاح يف الدراسة 
فحسب، وما دامت النظم الرتبوية والتعليمية العربية تكرس االمتثالية وتشيع الكسل الفكري وقمع 
سبيل  يف  استهالكه  عليه  للمعلومات  وعاء  بوصفه  للكتاب  الطالب  ينظر  حيث  بالتلقني،  اإلبداع 
حصوله عىل الدرجة، وما أن ينال الدرجة حتى تفقد املعلومات مربر وجودها داخله وهو ما ساعد 
عىل بلورة ظاهرة األميات بأنواعها املختلفة، وهو أيضًا أحد أهم األسباب وراء انحسار القراءة لدى 
الشباب العريب )29(، فمن دراسة أجريت عىل طالب إحدى اجلامعات العربية أظهرت نتائجها أن %20 
التخصص،  مراجع يف  يقرؤون  الدراسية، و%20  مقرراهتم  باستثناء  يقرؤون مطلقًا  الطالب ال  من 
و26% يقرؤون أقل من ساعة يوميًا.)30( فإن احلاجة ملحة يف الوقت الراهن لنظم تعليمية غنية تسلح 
خرجييها بمهارات تساعدهم عىل النجاح يف احلياة، ولن حيدث هذا إال ببث مهارات القراءة والقراءة 

املستمرة واالطالع الدائم عىل املستجدات التي حيفل هبا املجتمع العاملي املعارص.
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العزوف عن القراءة وتنامي الفجوة املعرفية:

بالتعليم  النهوض  اعتمدت  أهنا  األوىل  للوهلة  ملسنا  اليوم،  الصاعدة  األمم  واقع  يف  النظر  أمعنا  إذا 
 _ الكتاب  عامدها  كان  التي  كافة  احلياة  جوانب  يف  احلضاري  لتقدمها  أساسًا  التثقف  سبل  وتيسري 
قدروا  أناس  ظل  يف  اإلسالمية  احلضارة  عاشتها  التي  والريادة  التفوق  _ من  ذلك  عىل  أدل  وليس 
القراءة والعلم ففتحوا دروب النور للعامل بأثره يف عرصهم _ ويف املقابل فإن الشعوب التي توصف 
اليوم بأهنا متخلفة، تشرتك مجيعًا يف أهنا ال متلك بنية معرفية صحيحة، كام أن بني معظم أفرادها وبني 

الكتاب نوعًا من اجلفاء.

إن املرء ليشعر باخلجل واألسف وهو يطلع عىل تلك النتائج اهلزيلة التي حتققها أمته عىل سلم القراءة 
العاملي يف وقتنا الراهن، ومن تقرير صادر عام 2008م كشف أن الشعب األمريكي هو أكثر الشعوب 
الثاين  الرتتيب  بريطانيا يف  فرد، وجاءت  العام لكل  كتابًا يف   )11( بمعدل أحد عرش  العامل  قراءة يف 
يقرأ  حيث  القائمة  ذيل  يف  العريب  العامل  التقرير  صنف  بينام  للفرد،  العام  يف  كتب   )7( بمعدل سبعة 
العرب جمتمعني من املحيط إىل اخلليج ربع صفحة يف العام لكل فرد، بينام يشري التقرير الرتفاع ثقافة 
أكثر  من  واحدًا  يعد  القراءة  عن  العزوف  أن  شك  وال  العربية.)31(  املجتمعات  داخل  االستهالك 
الظواهر واإلشكاالت االجتامعية تعقيدًا بالنظر الرتباطها بخلل وظيفي يف املجتمع، وعىل الرغم من 

تعدد التشخيصات املتصلة هبذه الظاهرة، إال أن هناك من حيرصها يف اجلوانب التالية:)32(

ال يلعب الكتاب دورًا مهاًم يف حياة أكثر األفراد، لذا ال ختصص له األرس جزءًا من ميزانياهتا.. 1
يعتمد التعليم عىل التلقني ال عىل االستقصاء والبحث.. 2
ضعف التسويق والدعاية للكتاب بجانب السلع األخرى.. 3
االفتقار إىل املكتبات العامة والتعليمية بكافة أنواعها.. 4
االفتقار إىل سياسات وطنية متكاملة لدعم النرش والتوزيع ونرش ثقافة القراءة.. 5

القراءة وسد الفجوة املعرفية:

املعرفة وأدوات استغالهلا  التي تفصل بني من يملك  اهلائلة  املعرفية تلك اهلوة  الفجوة  يعني مفهوم 
وبني من ال يملكها، أي بني الدول املتقدمة والدول النامية والتي تنعكس أقوى مظاهرها يف الفجوة 
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الرقمية، وهي عدم القدرة عىل النفاذ إىل مصادر املعرفة واستيعاهبا وتوظيف هذه املعرفة لتوليد معرفة 
جديدة يف ضوء توافر البنية التحتية هلذه الدورة املعرفية. وتتمثل عنارص هذه الفجوة يف: 

النفاذ إىل مصادر املعرفة.. 1
استيعاب هذه املعرفة.. 2
اإلبداع وتوليد املعرفة اجلديدة.. 3

ومتثل هذه الفجوة بعنارصها التحدي األكرب اليوم أمام العامل العريب يف التوجه نحو بناء اقتصاد 
املعرفة القائم عىل كثافة املعرفة وكثافة رأس املال البرشي املؤهل، فالبد من جتاوز هذه الفجوة 
الرقمية وتداعياهتا من فجوات أصغر تولدت عنها متثلت يف فجوة االتصاالت، وفجوة املحتوى 
خالل  من  مهاراهتا  واستثامر  القراءة  ومتثل  اللغة.)33(  وفجوة  والتعلم،  العقل  وفجوة  الرقمي، 
املصادر  الغزيرة  البيئة  املعرفة حيث تساعد هذه  االنتقال ملجتمع  أهم جسور  اإلنرتنت من  بيئة 
واملعلومات عىل النفاذ للمعرفة واستيعاهبا وتوليد معرفة جديدة، تدفع القائم هبا إىل جمتمع املعرفة 

ال حمالة.

تداعيات الفجوة الرقمية عىل العامل العريب: 

الرقمية سواء  الفجوة  بسبب  الدوالرات  من  باملليارات  تقدر  العريب خسائر سنوية  االقتصاد  يتلقى 
عدت هذه األسباب مبارشة أو غري مبارشة ومن مظاهر هذه اخلسائر:

هجرة العقول العربية، حيث بلغت هجرة حاميل شهادات الدكتوراة يف التخصصات املختلفة، . 1
نحو مليونني ومئة ألف فرد، ما يكبد العامل العريب خسارة تقدر ب 200 مليار دوالر سنويًا)34(

أن 54%من الطالب العرب الذين يدرسون يف اخلارج ال يعودون إىل بلداهنم، وهذا يكبد الدول . 2
العربية خسائر أخرى أكثر فداحة يف فقدان العنرص الشبايب املؤهل الذي تعٌول عليه الدول يف 

بنائها وتطورها.
كالتعليم . 3 حيوية  قطاعات  عىل  بظالله  ألقى  الذي  العريب  للوطن  والتقني  العلمي  التخلف 

والصحة والصناعة والسياحة وغريها من القطاعات التي دخلت عليها التكنولوجيا وغريت 
نشاطها وحمتواها.)35(
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معاجلة الفجوة الرقمية والولوج ملجتمع املعرفة:

يمكن اجلزم اليوم بأن الفجوة الرقمية هي املشكلة الرئيسة التي جيب معاجلتها، ويمكن اجلزم أيضًا 
يؤهلنا  توطينًا  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  توطني  رضورة  يف  يكمن  املشكلة  هذه  حل  أن 
النفاذ  يف  بدايته  يف  هذا  ويتجسد  توليدها  وكذا  املجاالت  خمتلف  يف  وتوظيفها  للمعرفة  للوصول 
والبحث  التعليم  خلدمة  اخلاص  أو  العام  هدفها  ىف  سواء  القراءة  وهي  وسائله  أهم  عرب  للمعرفة 
العلمي والتي وفرها اإلنرتنت بمصادر وفئات وأدوات متعددة، ومن ثم استيعاب املعرفة وتوظيفها 

لتوليد معرفة جديدة)36(كام يوضحها الشكل التايل رقم )2(

شكل رقم )2(: منظومة الولوج ملجتمع املعرفة من منظور الدورة الكاملة الكتساب املعرفة

والتي متثلت يف  املعرفة،  املهارات األساسية ملجتمع  األورويب  قد حدد االحتاد  السياق  ويف هذا 
واالتصاالت،  املعلومات  تقانة  يف  املتقدمة  واملهارات  والرياضيات(،  )اللغة  أساسية  مهارات 
جماالت  يف  واإلبداع  االجتامعية،  واملهارات  للتعليم،  التعلم  ومهارة  هلا،  الفعال  واالستخدام 

األعامل والثقافة العامة )37(

النفاذملصادر املعرفة

توليد املعرفة
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معطيات اإلنرتنت ملجتمع القراءة:

توفر اإلنرتنت للقارئ خالهلا ميزات منها: )38(

حرية الوصول للمحتوى عرب الشبكة جلميع املستفيدين. 4
أكثر فاعلية يف إيصال املعلومة بوسائط متعددة . 5
للخط . 6 والتعديل  والرتمجة  واحلفظ  بالنسخ  وإدارهتا  املعلومات  من  اإلفادة  يف  فاعلية  أكثر 

واللون...إلخ
يعمل اإلنرتنت عىل إلغاء احلواجز املادية واجلغرافية للوصول للمعلومات.. 7
يعمل عىل إلغاء احلواجز القانونية للوصول للمعلومات.. 8
يمكن من احلفظ طويل املدى للمعلومات عن طريق األرشفة واملستودعات الرقمية ومن ثم . 9

يتيح رسعة الوصول للمحتوى املعلومايت.
التوفري االقتصادي من خالل الوصول احلر للمصادر املعلوماتية . 10

سلبيات القراءة عىل اإلنرتنت:

 هناك العديد من الدراسات العلمية والنفسية حول هذا املوضوع والتي أدت إىل استنتاجات مثرية للقلق
وتشري بعض الدراسات التي تتبعها الكاتب الربيطاين نيكوالس كار املتخصص يف التقنية إىل أن:-

من يقرؤون نصًاً مليئًا بالروابط يستوعبون أقل بكثري ممن يقرؤون نصًا مطبوعًا عىل الورق.. 1
املعلومات . 2 يتلقون  بكثري ممن  أقل  يتذكرون  والصورة  بالصوت  يشاهدون عروضًامدعمة  من 

بطريقة أكثر تركيزًا وأقلِّ هبرجة..
من يتشتت انتباههم دومًا برسائل الربيد اإللكرتوين والتحديثات والرسائل اإللكرتونية يفهمون . 3

أقل بكثري ممن يمكنهم الرتكيز عىل ما يتلقون.
_ من يتعاملون مع مهام متعددة أقل إبداعًا وأقل إنتاجية ممن يركزون عىل أمر واحد.. 4

األسايس  العامل  يفتقد  مستخدمه  جيعل  اإلنرتنت  أن  العلمية  الدراسات  خالصة  حسب  والسبب، 
يتلقاه وما ترسخ يف الذاكرة من معرفة، ويعتمد عىل قدرة الذهن عىل  الربط بني ما  التفكري وهو  يف 

الرتكيز.)39(.
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ثالثًا: الدراسة التطبيقية:

يف  اإلنرتنت  انتشار  نسبة  أن  السعودية  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  أعدهتا  دراسة  كشفت 
اململكة ارتفع بمعدالت كبرية خالل السنوات املاضية، من نحو 5% يف عام 2001م إىل حوايل %41 
بنهاية 2010م، فيام يقدر عدد مستخدمي اإلنرتنت يف اململكة حاليًا بحوايل 11.2 مليون مستخدم. 
وأوضحت الدراسة أن نسبة انتشار احلاسوب )الكمبيوتر( يف القطاع احلكومي وصلت حاليًا إىل نحو 
97%، وأصبح بإمكان معظم املوظفني الدخول إىل اإلنرتنت.ولفتت الدراسة إىل أن اململكة العربية 
السعودية احتلت املرتبة ال� 52 عىل املؤرش العاملي لتنمية وتقنية املعلومات، وفقًا لتقرير االحتاد الدويل 

لالتصاالت، كام أن اململكة حافظت عىل مقعدها ضمن دول االحتاد الدويل لالتصاالت.)40(

ويف حني ذكر بأن عدد السكان وصل 25.4 مليون نسمة كان استخدام اإلنرتنت بينهم يقدر ب%70 
وملكية اجلوال الذي يوفر خدمات اإلنرتنت تقدر ب�%69 )41(

جمتمع الدراسة:

ويف إطار الدراسة الراهنة ومن خالل عينة البحث التي طبقت عليها الدراسة، متثلت العينة املستجيبة 
التايل رقم )1(من حيث اجلنس والعمر واملؤهل  250 مفردة كان توزيعها كام يوضحها اجلدول  يف 

وحالة العمل ولغة القراءة )األسئلة 1، 2، 3، 5، 6 باالستبانة(

جدول رقم )1(: توزيع عينة الدراسة وفقًا للجنس والعمر واملؤهل وحالة العمل ولغة القراءة
لغة القراءةحالة العملاملؤهلالعمراجلنس

أنثيذكر
أقل 
من 
18

من 
30-18

من 
-31
50

أكرب 
من 
50

فوق جامعي ثانويمتوسط
ال أعمل اجلامعي

لغات االنجليزيةالعربيةأعمل
أخرى

108
%43.2

142
%56.8

49
%19.6

108
%43.2

77
%30.8

16
%6.4

44
%17.6

65
%26

119
%47.6

22
%8.8

126
%50.4

124
%49.6

250
%100

102
%40

13
%5.2

%100%100%100%100
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متثل  تكاد  وبنسبة  واإلناث  الذكور  متثيل  اتضح  عشوائي  بأسلوب  اختريت  التي  العينة  توزيع  ومن 
الواقع الفعىل فدائاًم عدد اإلناث يفوق الذكور ومتثيل الرشائح العمرية أقل من 18 سنة والتي قصدت 
فيها الباحثة املرحلة املتوسطة حتى تستوعب ما جتيب عنه وحتى أكرب من 50 سنة، كام شملت العينة 
العاملني، والقارئني بلغات أخرى غري  املتوسط حتى فوق اجلامعي، والعاملني وغري  املؤهالت من 
الدراسة  لعينة  عدة  ختصصات   4 رقم  السؤال  عىل  اإلجابة  خالل  من  االستبيان  غطى  كام  العربية. 
غطت رشائح كثرية بداية من الطالب واملعلم واملهندس واألستاذ اجلامعي وحتى ربة املنزل واملتقاعد 

سنًا.

تفاعل جمتمع الدراسة مع احلاسب واإلنرتنت:

من خالل اإلجابة عىل التساؤالت أرقام )7، 8، 9، 10، 13( باالستبانة وكام يوضح اجلدول التايل 
رقم )2( تبني أن 96% من عينة الدراسة لدهيا جهاز حاسب آيل باملنزل، ونسبة 75.2% لدهيا جهاز 
حاسب خاص الب توب، فضاًل عن أن نسبة 90.8% لدهيا اتصال دائم باإلنرتنتوهذا ما يتوافق مع 
عدد  تطور  من  أعلنته  وما  السعودية  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  هيئة  أعدته  الذي  البحث  نتيجة 
اململكة  واحتالل  املاضية  القليلة  السنوات  خالل  كبرية  بطفرات  واإلنرتنت  احلاسب  مع  املتفاعلني 

العربية السعودية املرتبة 52 عامليًا لتنمية وتقنية املعلومات.)42( 

جدول رقم )2(: مدى توافر بيئة احلاسب واإلنرتنت لعينة الدراسة

املجموعالنعمالسؤال
100% )250(10 )4%(240 )96%(هل هناك جهاز حاسب باملنزل؟

100% )250(62 )24.8%(188 )75.2%(هل لديك جهاز حاسب خاص بك )الب توب(؟

93.2%)250(100 )40%(133)53.2%(هل لديك جهاز حاسب بالعمل أو املدرسة؟

100% )250(23 )9.2%(227)90.8%(هل لديك اتصال دائم باإلنرتنت؟

عملك  أو  دراستك  تفرضها  رضورة  هناك  هل 
الستخدام اإلنرتنت يوميًا؟

)%54(135)%39.2( 98)250(%93.2
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وفيام يتعلق بتوافر جهاز حاسب آىل بالعمل أو املدرسة أجابت نسبة 53.2%بأهنا لدهيا جهاز حاسب 
كبرية  نسبة  أن  يعنى  وهذا   %50.4 ب  قدرت  بالعمل  أجابت  التي  العينة  نسبة  أن  العلم  مع  آيل، 
التعليمية  املؤسسات  ولدى  باملدارس  نسبة  توافر  مع  بالعمل  احلاسبات  لدهيم  تتوافر  يعملون  ممن 
للدارسني، كام أشارت نسبة 40% أنه ليست لدهيا أجهزة حاسب آيل وهذه النسبة تقع يف نطاق من 
ال يعملون والطالب.، كام وجدت نسبة 6.8% مل جييبوا عىل هذا السؤال وتعتقد الباحثة أهنا النسبة 
التى متثلت يف فئات املتقاعدين وربات البيوت. كام أشارت نسبة 54% أن هناك رضورة لدهيا من قبل 
لدهيا يف  أنه ال رضورة  نسبة %39.2  أبدت  يوميًا، يف حني  اإلنرتنت  الدراسة الستخدام  أو  العمل 
استخدام اإلنرتنت، وهنا جيب الوضع يف االعتبار فئة الدارسني باملدارس، وبعض املهن التى أحصتها 
السؤال  هذا  عىل   %6.8 نسبة  جتب  مل  كام  باإلنرتنت،  اليومي  االتصال  تتطلب  ال  ربام  التي  الدراسة 
أيضًا، وهي تعد النسبة غري العاملة وال الدارسة يف الدراسة كام توقعت الباحثة سلفًا. ويف ضوء ما 
يتوافر باململكة من تقدم تقني وجدت نسبة 90.8% من عينة الدراسة لدهيا اتصال دائم باإلنرتنت يف 
مقابل 9.2% فقط ليس لدهيا اتصال دائم، كام أكدت نسبة 92.4% أن اتصاهلا باإلنرتنت عرب احلاسب 
اآليل، ونسبة 60% اتصاهلا عرب اهلاتف اجلوال ومجعت نسبة 36.4% بني الطريقني ما يدعم توافر البيئة 
الرقمية باملجتمع السعودي إلقامة جمتمع املعلومات ودعم روافد املجتمع املعريف املأمول. ويف إطار 
حماولة معرفة الوقت املنرصم يف التواصل الفعيل مع اإلنرتنت من قبل عينة الدراسة كانت النتيجة كام 

يوضحها اجلدول التايل رقم )3( والشكل رقم )3(

جدول رقم )3(: مدة االتصال باإلنرتنت لدى عينة الدراسة

النسبةالعددالوقت املنقيض
5.2%13أقل من ساعة
24.8%62من1-2ساعة
18%45من 2-3 ساعة
16.8%42من 3-5 ساعة

16.8%42أكثر من 5 ساعات
18.4%46وفقًا للحاجة

100%250املجموع
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شكل رقم )3(: مدة االتصال باإلنرتنت لدى عينة الدراسة

ومن اجلدول رقم )3( والشكل رقم )3( يتضح أن نسبة التواصل األعىل باإلنرتنت توافرت يف الوقت 
األكرب  للفرتات  بعد  فيام  النسب  وتقاربت  الدراسة  عينة  ربع  من  يقرتب  بام  وساعتني  ساعة  بني  ما 
واألعامر  الفئات  تعدد  مع  اإلنرتنت  مع  التواصل  يف  البحث  عينة  من  كبري  وقت  استقطاع  يؤكد  ما 
املجتمع  يف  ممثلة  نسبة  أقل  هي  ساعة  من  أقل  تقيض  التى  النسبة  أن  ذلك  يؤكد  ما  والتخصصات. 

وقدرت ب%5.2 أي 13 مفردة من 250 مفردة كلية.

القراءة وتوجهاهتا لدى جمتمع الدراسة:

باستطالع رأي جمتمع الدراسة وجدت نسبة 72% حمبة للقراءة ونسبة 28% غري حمبة للقراءة، ووجد 
 %5 ونسبة  أسبوعيًا،  يامرسوهنا  منهم   %38.9 بينام  يوميًا،  يامرسوهنا  القراءة  حيبون  ممن   %56.1 أن 
يامرسوهنا مرة بالشهر وهذا التوجه يؤكد أن الشعب السعودي شعب قارئ وبنسبة جيدة، أما حول 
القراءة عىل اإلنرتنت فقد أجابت نسبة أعىل من حمبي القراءة بأهنا تقرأ عىل اإلنرتنت حيث كانت نسبة 
االستجابة بنعم 84.8%، يف حني متثلت نسبة من ال يقرؤون عىل اإلنرتنت ب115.2 % ويتضح ذلك 

من الشكلني التاليني رقمي )4، 5(
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شكل)4(: حب القراءة والقراءة عىل اإلنرتنت لدى جمتمع الدراسة

شكل رقم )5(: تردد مرات القراءة لدي جمتمع الدراسة

وحول توجهات القراءة لدى اجلنسني بمجتمع الدراسة كشفت النتائج أن الذكور أكثر حبًا للقراءة من 
اإلناث وبنسبة %75.9 من عدد الذكور بالعينة يف مقابل 24.1 % غري حمبني هلا، وفيام يتعلق باإلناث كانت 
القراءة عىل  بالعينة حمبات للقراءة يف مقابل %31 غري حمبات هلا، كام أن نسبة  نسبتهم %69 من عددهن 
اإلنرتنت لدى الذكور كانت أعىل من نسبة اإلناث فكانت بنسبة %87 يف مقابل غري القارئني منهم بنسبة 

%13 ومن اإلناث نسبة %83.1 يف مقابل %16.9 نسبة غري قارئة عىل اإلنرتنت شكل رقم )6(

شكل رقم )6(: توجهات القراءة والقراءة عىل اإلنرتنت لدى جمتمع الدراسة وفقًا للجنس
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الدراسة من  التي جتسد فيها هدف  التساؤالت األوىل  السابقة تتضح اإلجابة عىل  النتائج  ومن هذه 
الكشف عن دور اإلنرتنت يف القراءة وتوجهاهتا بأن املجتمع السعودي به قراءة بنسبة 72%، وهناك 
قراءة من خالل اإلنرتنت بنسبة 84.8%، فضاًل عن تفوق الذكور عىل اإلناث يف حبهم للقراءة عامة 
ومن خالل اإلنرتنت أيضًا، وحيث وجدت نسبة 5% فقط تقرأ مرة يف الشهر ما يؤكد أن مجيع الرشائح 

العمرية والتخصصية مقبلة عىل القراءة وبنسب أعيل للفرتات األطول.

جدول رقم )4(: توزيع غري املحبني للقراءة وفقًا للجنس والعمر واملؤهل وحالة العمل

حالة العملاملؤهلالعمراجلنساملتغري

أقل من إناثذكورالفئات
18

-18
أكرب من 3050-31

فوق جامعيثانويمتوسط50
ال يعملجامعي

يعمل

2644143518314134123238العدد

54%46%3%59%19%20%4.3%25.7%50%20%63%37%النسبة

70707070املجموع

وحول معرفة أكثر الفئات بعدًا عن القراءة كانت النتائج كام يوضحها اجلدول السابق رقم )4( حيث 
 30 سجلت اإلناث النسبة األعىل من حيث اجلنس يف البعد عن القراءة، والفئة العمرية من 18إىل 
وهي قئة الشباب وربام يفرس هذا ارتفاع نسبهم يف العينة، كام أن هناك روافد جذب أخرى ربام تستنفد 
من ميوهلم وهواياهتم وتعد أكثر جذب هلذه الفئة العمرية من القراءة، كام سجلت فئة اجلامعيني أيضًا 
أكثر الفئات بعدًا عن القراءة وربام لالنشغال وضيق الوقت، الذي ذكرته بعض املفردات كسبب يف 
بعدها عن القراءة حيث ربام تعد منهم الفئة األكرب العاملة، وفيام يتعلق بالعمل سجلت نسبة من ال 
يعملون الفئة األكرب يف البعد عن القراءة، حيث تضم هذه الفئة الطالب والدارسني من أقل من 18 

وحتى 30 وهي رشحية كبرية بالدراسة.

وهذا يبني أن أكثر الفئات قراءة هم الذكور، ومن هم دون الشباب، ومحلة املؤهالت فوق اجلامعية، 
وتقاربت نسبة حاميل الشهادات املتوسطة والثانوي، ومن يعملون أكثر قراءة ممن ال يعملون.
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جدول رقم )5(: توزيع غري القارئينعىل اإلنرتنت وفقًا للجنس والعمر واملؤهل وحالة العمل

حالة العملاملؤهلالعمراجلنساملتغري

أقل من إناثذكورالفئات
18

-18
أكرب من 3050-31

فوق جامعيثانويمتوسط50
ال يعملجامعي

يعمل

1424918921181901523العدد

60%40%_50%21%29%5%24%47%24%63%37%النسبة

38383838املجموع

وحول معرفة أكثر الفئات بعدًا عن القراءة عىل اإلنرتنت كانت النتائج كام يوضحها اجلدول السابق 
رقم )5( حيث سجلت اإلناث النسبة األعىل من حيث اجلنس يف البعد عن القراءة عىل اإلنرتنت، 
والفئة العمرية من 18إىل 30 وهي قئة الشباب وربام يفرس هذا ارتفاع نسبهم يف العينة، كام أن هناك 
سجلت  كام  اإلنرتنت،  عىل  القراءة  من  العمرية  الفئة  هلذه  جذب  أكثر  تعد  ربام  أخرى  استخدامات 
فئة اجلامعيني أيضًا أكثر الفئات بعدًا عن القراءة وربام لالنشغال وضيق الوقت، الذي ذكرته بعض 
املفردات كسبب يف بعدها عن القراءة حيث ربام تعد منهم الفئة األكرب العاملة، يف حني مل تسجل أي 
اإلنرتنت  بيئة  توفري  اإلنرتنت ويفرس هذا  القراءة عىل  اجلامعية عدم  املؤهالت فوق  مفردة من محلة 
للوصول احلر للمعلومات وتوفري املصادر خلدمة الباحثني، وفيام يتعلق بالعمل سجلت نسبة من ال 
يعملون الفئة األكرب يف البعد عن القراءة عىل اإلنرتنت، حيث تضم هذه الفئة الطالب والدارسني من 

أقل من 18 وحتى 30 وهي رشحية كبرية بالدراسة وكذا ربات البيوت واملتقاعدين.

ومحلة  الشباب،  دون  هم  ومن  الذكور،  هم  اإلنرتنت  خالل  من  قراءة  الفئات  أكثر  أن  يبني  وهذا 
أكثر  يعملون  ومن  والثانوي،  املتوسطة  الشهادات  حاميل  نسبة  وتقاربت  اجلامعية،  فوق  املؤهالت 

قراءة ممن ال يعملون.

 وملعرفة طبيعة املصادر التي يفضلها قراء جمتمع الدراسة أتت الصحف يف املقدمة بنسبة 60.5% من 
أصل 180 مفردة، والكتب 59.4%، واملجالت 49.4 % بينام يدل ذلك عىل أن هناك توازن تقريبي 
بني املصادر الثالثة يف التناول وتناسبها مع عينة الدراسة القارئة من حيث طبيعتها العمرية واجلنسية 

والتخصصية.
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شكل رقم )7(: أنامط املصادر التي يفضلها جمتمع الدراسة

اإلنرتنت والتوجه للقراءة:

مع وجود نسبة قراء عىل اإلنرتنت فاقت نسبة حمبي القراءة من عينة البحث كان البحث املبارش من 
خالل السؤال رقم 19 باالستبانة عن دور اإلنرتنت يف تغيري امليول القرائية لدى جمتمع الدراسة والتي 
نسبة قدرت ب 69.2% يف  القراءة فرتى  امليول جتاه  تغيري  دورًا يف  هلا  اإلنرتنت  بأن  نتائجه  كشفت 
مقابل نسبة 30.8 % أقرت بعدم وجود تغيري. وحول نوع التغيري هل كان باإلجياب أم بالسلب جتاه 
ي التغيري بأن التوجه أصبح بشكل زيادة يف القراءة  القراءة _ سؤال 20_  أقرت نسبة 80.9% من ُمقرِّ
أما نسبة 19.1% قد أقرت أن التغيري سلبي أي بقلة القراءة وكان لكل مربراته يف ذلك وفقًا لنتائج 

اجلداول التالية أرقام )6، 7(

شكل رقم )8(: دور اإلنرتنت يف تغيري امليول القرائية لدى جمتمع الدراسة 
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شكل رقم )9(:  نوع التغيري يف امليول القرائية لدى جمتمع الدراسة

ومن خالل الشكلني السابقني أرقام )8، 9( ثبت صحة الفرضني األولني للدراسة بأن هناك قراءة من 
خالل اإلنرتنت وأن اإلنرتنت له دور يف تغيري امليول القرائية لدى املجتمع املدروس وبشكل إجيايب.

أسباب العزوف عن القراءة:

حول أسباب العزوف عن القراءة كان السؤال - رقم 16 باالستبانة - وكانت نتائجه مرتبطة ب�70 
القراءة يف  للقراءة، وجتسدت أسباب عزوفهم عن  بأهنا غري حمبة  أقرت  مفردة ونسبتها 28% والتي 

املربرات التالية كام وضحها اجلدول رقم )6(

جدول رقم )6(: أسبابالعزوف عن القراءة لدى بعض القراء من جمتمع الدراسة

النسبةاملفردات السببم
75%53ليس لدي ميل للقراءة1
72.9%51االنشغال وعدم توفر الوقت2
25.7%18الكسل3
14.3%10إحساس بعدم أمهية القراءة بالنسبة يل4
14.3%10عدم وجود املادة اجلاذبة للقراءة 5
8.6%6عدم القدرة عىل استيعاب املقروء6
4.3%3إجياد صعوبة يف احلصول عىل الكتب7
1.4%1عدم توافر املصادر الرتفاع ثمن الرشاء8
1.4%1عدم توافر أماكن عامة للقراءة9
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ومن اجلدول يتضح أن عدم امليل للقراءة يف مقدمة هذه األسباب، ما يلفت النظر للجهات املعنية ببث 
العادات القرائية لدى أفراد املجتمع والتشجيع عليها بالوسائل كافة ومن اجلهات كافة التي يمكن أن 
تدعم هذه العادة كاألرسة واملدرسة واملؤسسات الثقافية يف املجتمع، ثم كان السبب اآلخر واألكثر 
ظهورًا وبنسبة 72.9% لالنشغال وعدم توفر الوقت، حيث وجدت من العينة نسبة عاملني قدرت 
بقية األسباب  تتالت  4_ ثم  _ سؤال  مفردة   97 بواقع  ب�%38.8  ب�50.4%، ونسبة طالب قدرت 
وبنسب قليلة من قبل العينة غري القارئة كان يف مقدمتها الكسل 25.7% ومجيعها ترى الباحثة أسباب 
يمكن التغلب عليها بغرس ثقافة حب القراءة يف املجتمع ونرش هذه الثقافة من قبل األرسة واجلهات 

املعنية ببناء املواطن من مؤسسات التعليمية والثقافية واإلعالمية واجتامعية.

وحول معرفة أسباب العزوف عن القراءة من خالل اإلنرتنت لدى النسبة التي أقرت بذلك وقوامها 
15.2% واملمثلة لعدد 38 مفردة كانت أسباهبم كام يوضحها اجلدول التايل رقم )7( وكان يف مقدمة 
به  تتميز  ما  التايل  القراءة من خالله، والسبب  أكثر عند  بالرتكيز  املطبوع  الكتاب  هذه األسباب متيز 
املصادر املطبوعة من سامت خاصة وهذا يتفق مع ما أشار إليه نيكوالس كار ووفقًا خلالصة الدراسات 
العلمية أن اإلنرتنت جيعل مستخدمها يفتقد العامل األسايس يف التفكري وهو الربط بني ما يتلقاه وما 

ترسخ يف الذاكرة من معرفة، ويعتمد عىل قدرة الذهن عىل الرتكيز)43()44(

وكان  األسباب  توالت  ثم  يقرأ.  ما  لطبيعة  وفقًا  وأنامطها  القراءة  مهارات  لتعلم  الدعوة  جيب  وهنا 
يف مقدمتها عدم موثوقية اإلنرتنت، وهذا الرأي ربام اصدرته فئة الباحثني وطالب اجلامعة، وهناك 
يف  نضع  أن  جيب  وهنا  معني  جسدي  بوضع  والتقيد  الصحية  للمضار  اإلنرتنت  عن  عزفت  نسبة 
العينة الكلية وعددهم ما يقارب مدعي  6% من  االعتبار نسبة ختطى عمرها اخلمسني عامًا شكلت 
هذا السبب 16 مفردة، ثم جاءت قلة املهارات يف التعامل مع اإلنرتنت بعدد 9 مفردات وهنا ال يفوتنا 
العاملني  املختارة كان عددهن 8 مفردة، فضاًل عن  العينة  البيوت مثلت يف  ننوه بعدد من ربات  أن 
الدراسة كأقل مستوى  املتوسط والذي وضعته  التعليمي  البسيطة أصحاب املستوى  يف بعض املهن 
تعليمي يمثل طبيعة املشاركني هبا كعينة، ثم كان السببان اآلخران بعدم توافر االتصال الدائم وجتنبًا 
للمفاجئات اإللكرتونية كأقل األسباب متثياًل يف العزوف لدى فئة قليلة جدًا مع توافر البيئة الرقمية 

والبنية األساسية القوية للمجتمع الرقمي باململكة العربية السعودية كام يتضح من العرض السالف.
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جدول رقم )7(: أسباب العزوف عن القراءة عىل اإلنرتنت لدى جمتمع الدراسة

النسبةاملفردات السببم
63.2%24القراءة من الكتاب املطبوع أكثر تركيزًا1
55.3%21أفضل القراءة من خالل املصادر املطبوعة لسامهتا اخلاصة2
47.4%18اإلنرتنت مصدرغري موثوق يف كثري من األحيان 3
39.5%15التقيد بوضع جسدي معني.... واملضار املصاحبة له4
23.7%9قلة مهارايت يف التعامل مع احلاسب واإلنرتنت5
18.4%7عدم توفر جهاز حاسب دائم وشبكة6
2.6%1جتنبًا للمفاجئات اإللكرتونية7

عوامل زيادة القراءة من خالل اإلنرتنت:

مع بروز األسباب التي أفردهتا العينة غري القارئة عىل اإلنرتنت كان البحث عن أسباب ازدياد القراءة 
نسبة  من  زاد  اإلنرتنت  وأن  اإلنرتنت  عىل  تق��رأ  أهنا  أقرت  التي  األخرى  الفئة  لدى  اإلنرتنت  عىل 
رقم )8(  التايل  اجل��دول  النتائج كام يوضحها  مفردة وكانت   140 النسبة  قوام ه�ذه  القراءة وكان 

والشكل رقم )10( 

جدول رقم )8(: أسباب زيادة القراءة عن طريق اإلنرتنت لدى جمتمع الدراسة

النسبةاملفردات السببم
96.4%135سهولة البحث يف املصادر1
55%77اإلتاحة للمصادر بوسائط فيها متعة أكثر2
51.4%72حفظ فقرة معينة وطباعتها3
47.1%66كثرة املصادر ورسعة احلصول عيل املعلومات4
40.7%57سهولة الرتمجة للنصوص اإللكرتونية5
25%35قلة التكلفة املادية عن الرشاء للمصادر املطبوعة6
22.9%32التحكم يف النص بالبنط واللون واخلط7
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شكل رقم )10(: أسباب زيادة القراءة عن طريق اإلنرتنت لدى جمتمع الدراسة

ومن اجلدول والشكل السابقني يتضح أن سهولة البحث عن املصادر يف قمة األسباب، ثم اإلتاحة 
للمصادر بوسائط فيها متعة أكثر، ومن هنا نجد هذين السببني يكونان دافعًا فعليًا لدى الفئة العازفة 
عن القراءة وتيرس األسباب هلذه الفئة أن تقرأ ردًا عىل االحتياجات التي عرضت يف جدول رقم )6(
الثغرات لدى  أن اإلنرتنت سوف يسد  9( وبمربرات واقعية نجد   ،8 ،7  ،6 أرقام )5،  واألسباب 
العازفني عن القراءة وجيذهبم وهبذا جييب السؤال رقم 3 من أسئلة الدراسة. ثم كانت هناك أسباب 
داعمة منها التحكم يف النص والرتمجة اآللية وما يرسته عىل فئات قارئة كثرية ووفرة املصادر وكلها 

عوامل موضوعية حيتاجها الباحث والطالب والقارئ املثقف. 

يف حني سجلت نسبة 19.1% وبواقع 33 مفردة أن لإلنرتنت دورًا يف التغيري جتاه القراءة ولكن بالسلب 
100% من جانب كل النسبة ومها أن لإلنرتنت  أي بقلة القراءة وكانت مربراهتم يف عاملني وبنسبة 
استخدامات أخرى تبعد األفراد عن القراءة، كام أنه أتاح املعلومات بوسائط أغنت عن القراءة، وإن 
كانت الباحثة ترى أن العاملني مدعمون لزيادة الفهم واالستيعاب للقارئني عىل اإلنرتنت خاصة أن 
هناك من ذكر يف العينة غري القارئة انه ليس لديه القدرة عىل االستيعاب للمقروء دائاًم فربام ساعدت 

الوسائط عىل طرح النصوص بصورة أوضح. 

املوضوعات املفضلة للقراءة لدى جمتمع الدراسة:

ويف استقصاء حول معرفة أهم املوضوعات التى تستميل القراء هلا يف جمتمع الدراسة فقد طرح من 
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خالل السؤال رقم 24 باالستبانة 27 خيارًا كام أضاف هلا املستجيبون ثالث خيارات أخرى وكانت 
يف ترتيب تنازيل كام يوضح اجلدول التايل رقم )9(:

جدول رقم )9(: االهتاممات املوضوعية لدى القراء من جمتمع الدراسة

%العدداملوضوع املرتبة%العدداملوضوعاملرتبة

4726.1الرياضة10457.814األحداث العربية والعاملية1

4525ديكور املنزل9653.315الدين2

4525التاريخ9452.215القصص والروايات3

4323.9اجلرائم 7642.216الثقافة العامة4

4022.2الشعر6837.817اجلامل5

3821.1السياسة6636.718قضايا الرجل واملرأة6

3318.3نفسية6536.119أخبار املجتمع7

3016.7املوضوعات الفنية 633520املشكالت األرسية8

2413.3األدبية6133.921احلاسب واإلنرتنت9

2212.2القضايا االجتامعية6033.322الصحة العامة 10

1810تربية األطفال 5731.723األزياء واملوضة11

137.2اجلغرافيا563124العلوم12

52.8السيارات563125اخليال العلمي12

21.1الطبخ4927.226تعليمية /تربوية13

21.1الزراعة4726.126االقتصاد14

وبرؤية فاحصة للجدول وجدت أعىل نسبة متمثلة يف متابعة األحداث العربية والعاملية، وهذا منحى جديد 
فيه من حراك سيايس  2010م وما حدث  أواخر عام  العريب منذ  العامل  يعيشها  التي  الراهنة  الفرتة  فرضته 
واجتامعي شمل الدول العربية بل واملجتمع الدويل بأثره واجتذب أنظار مجيع الفئات واألعامر بل واملستويات 
التعليمية املتفاوتة ملا أفرزته هذه الفرتة من إرهاصات استثارت مشاعر اجلميع باحلامسة تارة للعدل اإلنساين 
واالجتامعي، وبالشفقة تارة أخرى عىل الضحايا واملقهورين، وبالتعجب مرة ثالثة عىل ما آلت له بعض من 
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الثانية الدين وهذا اجلانب دائاًم ما يتميز به القراء  الدول العربية وتداعيات الثورات هبا، ثم كان يف املرتبة 
يف العامل العريب بصفة عامة واملجتمع السعودي بصفة خاصة، ثم تأيت القصص والروايات يف املرتبة الثالثة 
وهي من اجلوانب األكثر تفضياًل دائاًم يف جمتمعات كثرية وال يفوتنا هنا أهنا من أكثر املجاالت املفضلة لدى 
الشباب وأن عينة الدراسة تضمنت أكثر من 60% أعامرهم ما بني أقل من 18-30 عامًا ثم توالت الرتب 
فيام بعد حتى الرتبة العارشة بموضوعات مهمة جدًا لنسب تقاربت من ثلث العينة، منها ما يتعلق باملجتمع 
والثقافة والصحة واجلامل وموضوعات تفرض نفسها عىل الساحة الفكرية لتغلغلها يف مناشط احلياة كافة 
كموضوعات احلاسب واإلنرتنت وهي موضوعات هتم الفئات املشاركة بكافة أنامطها وهذا ما يؤكد التغري 
الذي حلق بتوجهات املجتمع السعودي نحو الروح العلمية، وبالدليل تفند اآلراء التي ترسم صورة القراء 
يف املجتمع السعودي، بأهنم يمتلكون عددًا حمدودًا من الكتب وغالبًا ما تكون كتبًا دينية. مل تشجع املجتمع 

السعودي عىل االبتعاد عن املايض، وال اإلحساس باملفارقة التارخيية بني العصور واملراحل.

دون  األوىل  العرشة  للرتب  املوضوعات  توزيع  تناسب  اجلدول  أيضًا يف هذا  املهمة  املؤرشات  ومن 
فجوات بني النسب وكذلك للرتب العرشة التالية ما يؤكد تنوع االجتاهات عىل مستوى العينة بشكل 
موضوعي أما وجود قفزات يف الرتب السبعة األخرية ربام لكوهنا تنفرد هبا مفردات خاصة من عينة 

الدراسة لوقوعها يف هناية القائمة.

الدراسة أجابت نسبة 65.1%من أصل  القارئ بعينة  القراءة وأسلوهبا لدى املجتمع   وحول طبيعة 
212 مفردة تقرأ عىل اإلنرتنت بأهنا متيل للقراءة العشوائية، بينام 50.9% متيل للقراءة املمنهجة ونسبة 
الشباب  هبا  يتسم  ربام  العشوائي  القراءة لألسلوب  نسبة  أن  الباحثة  وتقرتح  متيل لألسلوبني،   %16
الذين شكلوا أكرب قطاع يف العينة من أقل من 18 وحتى 30 عامًا الذين يميلون للبحث والتصفح أكثر 

من غريهم بينام متيل الفئات العمرية األكرب والتي متيل لتخصصات بعينها إىل القراءة املمنهجة
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شكل رقم )11(: نمط القراءة املفضل من جانب جمتمع الدراسة

الوعي بمصادر اإلنرتنت لدى جمتمع الدراسة:

وبطرح السؤالني رقمي 27، 28 باالستبانة عىل جمتمع الدراسة للتعرف عىل مدى وعيهم بأدوات 
اإلنرتنت، والتعرف عىل الفروق بينها باختيار ما يمكن معرفته منها نوهت نسبة 69.6% أهنا تعرف 
_ شكل رقم )12(_، وهذا يدعمه وجود  أدوات اإلنرتنت، ونسبة 30.4% أقرت بعدم معرفتها 
نسبة من العينة أقل من 18 سنة ربام مل تدرس اإلنرتنت يف مراحلها الدراسية األوىل، كام توجد فئة 
من العينة كذلك من ربات البيوت وذوي التعليم املتوسط، ورغم هذه النتيجة وجدت نسبة %80 
تعرف ما هو حمرك البحث بوصفه أكرب أدوات اإلنرتنت انتشارًا وتعاماًل مع املستفيدين، كام وجدت 
احلكومة  قنوات  إحدى  لكوهنا   ،%30.8 املجتمع  من  معرفة  وبنسبة  البوابات  التايل  الرتتيب  يف 
والكهرباء  واخلارجية  كالتعليم  السعودية  العربية  باململكة  كثرية  قطاعات  يف  املطبقة  اإللكرتونية 
واألحوال املدنية والصحية وغريها من اخلدمات اخلاصة يف الطريان واالتصاالت والبنوك...إلخ 
الرقمية  املكتبات  عىل  التعرف  كان  ثم  اإلنرتنت،  عىل  بالبوابات  الوعي  هذا  توافر  يدعم  ما  وهذا 
 %50 نسبتهم  التى ختطت  فوقه  وما  اجلامعي  املستوى  لعينة  تعد مالئمة  نسبة  وبنسبة 28% وهذه 
فمنهم بالطبع من عارص من فئات الشباب هذه الدراسات املستحدثة خالل دراسته الراهنة أما بقية 
العينة فلم يتح هلا معرفة هذه األدوات إال بتعلم ذايت أو من روافد عشوائية وهذا ما يفرس ضعف 
نسب الوعي باألدوات األخرى األقل استخدامًا ومعرفة من جانب املجتمع املدروس كام يوضحها 

اجلدول رقم )10( والشكل رقم )13(
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جدول رقم )10(: أدوات اإلنرتنت كام يعرفها جمتمع الدراسة

النسبةداملفردات املصدرم
ط>

80%200حمركات البحث1

30.8%77البوابات2

28%70املكتبات الرقمية3

18.8%47قواعد املعلومات4

15.6%39األدلة5

12%30حمركات البحث املدجمة6

شكل )12(: مدى معرفة أدوات 
اإلنرتنت من قبل جمتمع الدراسة

شكل )13(: نسب معرفة أدوات اإلنرتنت 
لدى جمتمع الدراسة

ويف إطار هذا الوعي ببيئة اإلنرتنت كان الكشف عن القنوات التي يتم التواصل من خالهلا بالقراءة 
وأفادت العينة القارئة وقوامها 212 مفردة بأهنا تقرأ من خالل قنوات تم ترتيبها تنازليًا كام يوضحها 

اجلدول التايل رقم )11( والشكل رقم )14(
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جدول رقم )11(: مصادر اإلنرتنت التي يقرأ منها جمتمع الدراسة

النسبةاملفردات املصدرم
73.6%156الوارد من الربيد1
48.1%102الصحف اإللكرتونية2
44.3%94الشبكات االجتامعية3
42.9%91البحث يف حمركات البحث4
42.5%90املنتديات5
32.1%68تصفح املواقع6
16%34جمموعات النقاش7
14.2%30املدونات8

شكل )14(: مصادر اإلنرتنت التي يقرأ منها جمتمع الدراسة

الصحف  تلته  للقراءة  رافد  أكرب  يمثل  الربيد  من  الوارد  أن  اتضح  السابقني  والشكل  اجلدول  ومن 
اإللكرتونية، إال أنه جيب أن ننوه أن القناة الثانية يسعى هلا القارئ يف حني أن القناة األوىل املمثلة للنسبة 
األكرب تأيت للقارئ وما عليه إال االختيار بأن يقرأ أم ال ومن هذا يؤكد ما ذكرته النسبة األكرب من القراء 
الثالثة  للقنوات  متقاربة  وبنسب  التواصل  قنوات  بقية  توالت  ثم  العشوائية،  للقراءة  متيل  أهنا  سابقًا 
البحث عن موضوع ما  املبادرة يف  يتطلب  البحث يف املحركات  والربعة واخلامسة باجلدول، إال أن 
ولكن الشبكات االجتامعية واملنتديات للتواصل مع اآلخرين واالطالع عىل كتاباهتم وربام املشاركة 
بالرد أو إضافة اجلديد، وتأيت الروافد الثالثة الباقية وبرتتيب تنازىل والتي كان يف آخرها املدونات التي 

ترى الباحثة أن هذا الرتتيب هلا ربام الرتباطها بجوانب شخصية أكثر منها عامة هيتم هبا كثريون.
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أوجه اإلفادة من القراءة عىل اإلنرتنت لدى جمتمع الدراسة:

وبحثًا عن هدف الدراسة وأمهيتها بأن لإلنرتنت دور مؤثر يف القراءة لدى املجتمع كان السؤال رقم 
والشكل   )12( رقم  التايل  اجلدول  يوضحها  كام  نتائجه  وكانت  املضمون  هذا  حول  باالستبانة   29
رقم)15( والذي أقرت من خالله 212 مفردة من جمتمع الدراسة تقرأ عىل اإلنرتنت أن هناك أوجه 
إفادة كان يف مقدمتها وبنسبة 73.1% يف حل بعض املشكالت التي جتاهبهم وهذا يعني دعم مهارة 
الوعي املعلومايت لدهيم، وهو املعرفة واإلحاطة بأمهية املعلومات واستغالهلا وإمكانية التعامل معها 
يف الوقت املناسب وبالقدر املناسب حلل املشكالت املعلوماتية وتلبية احلاجات البحثية بقدرات ذاتية 
فائدة قضاء  املعلومايت. )45(، ثم كانت  النضج  املتطلبات العرصية للوصول إىل مرحلة  تتناسب مع 
وقت الفراغ وبنسبة 66.5% وهذا يعد جانبًا اجتامعيًا جيدًا يف أمهية القراءة للمجتمع، والنسبة التالية 
التعلم  ملفهوم  القارئ ويف هذا دعم  يدرسها  مل  للتعلم ألمور  العينة %53.3  بأكثر من نصف  كانت 
الذايت Self Learning وهو عملية إجرائية مقصودة حياول فيها املتعلم أن يكتسب بنفسه القدر املقنن 
التطبيقات  أو مستفيدًا من  املعارف واملفاهيم واملبادئ واالجتاهات والقيم واملهارات مستخدمًا  من 
التقنية. )46( كام تقاسمت متعة االطالع كفائدة نفس النسبة السابقة وهذا جانب اجتامعي وثقايف مهم 
ثم دعم  املجتمع،  لدى  الثقايف  اجلانب  الرابعة دعم  املرتبة  املجتمع مجيعًا، وكان يف  ومتطلب ألفراد 
التخصص، فالدراسة، ثم كانت يف املرتبة السابعة وبنسبة 22.6% لدعم مهارة الكتابة وهنا تبدو بوادر 
املجتمع املعريف والذي يقوم عىل إنتاج املعرفة وتنظيمها ونرشها وتوظيفها يف جماالت احلياة كافة من 

خالل استخدامه للتقنية الرقمية.)47(

و تعد بيئة اإلنرتنت من أهم أدواته التي وفرت القراءة واالطالع لألفراد بثراء يف املصادر واإلتاحة 
بالوصول احلر، كام أتاحت أيضًا فرص للتأليف احلر بام وفرته من تقنيات الويكي وروافد التواصل 
بالكتابة للجميع، وهبذا ترفع نسبة الوعي املعريف Knowledge Literacy باملجتمع الذي يعني إمكانية 
إضافة معلومات جديدة إىل املعرفة السابقة واستخدام هذه املعرفة لالستجابة لالحتياجات املعلوماتية.
)48( ثم عد التوفري املادي وبنسبة ليست بالقليلة 17% يف هناية القائمة ملا يوفره اإلنرتنت من مصادر 
عرب اإلتاحة احلرة وهو جانب ال يعد ذا ضغط يف جمتمع ذي وفرة مادية كاملجتمع السعودي ولكن 
يمثل جانبًا ذو قيمة يف بعض املجتمعات العربية ذات الضغوط االقتصادية ربام يتقدم فيها يف صدارة 

الفوائد للقراءة عىل اإلنرتنت.
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جدول رقم )12(: مظاهر االستفادة من القراءة عىل اإلنرتنت لدى جمتمع الدراسة

النسبةاملفردات املظهرم

73.1%155حل بعض املشكالت...1
66.5%141قضاء وقت الفراغ2
53.3%113التعلم يف أمور مل أدرسها3
53.3%113متعة يف االطالع4

52.4%111ثقافة بمجريات األمور5
43.4%92دعم ختصيص6
33.5%71دعم دراستي 7
22.6%48إصقال مهارة الكتابة...8
17%36توفري مادي...9

شكل رقم )15(: مظاهر االستفادة من القراءة عىل اإلنرتنت لدى جمتمع الدراسة

الدراسة وبنسب ليست  القراءة عرب اإلنرتنتالتي أقرهتا عينة  القول إن مجيع أوجه اإلفادةمن  وجممل 
بالضعيفة يف جوانبها كافة تدعم مفهوم سد الفجوة الرقمية الذي يتضمن عدم القدرة عىل النفاذ إىل 
مصادر املعرفة واستيعاهبا وتوظيف هذه املعرفة لتوليد معرفة جديدة يف ضوء توافر البنية التحتية هلذه 

الدورة املعرفية.)49(
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طرق التحفيز للقراءة:

وباستطالع عينة الدراسة عن أهم العوامل التي يمكن أن تدعم التشجيع عىل القراءة وجذب 
الفئات غري القارئة باملجتمع كان السؤال األخري رقم 30 باالستبانة والذي توفر من خالله 
أن العبء األكرب واملسؤولية األوىل تقع عىل عاتق املجتمع يف نرش ثقافة القراءة وأمهيتها يف 

بناء الفرد واملجتمع وبنسبة %67.6 وبروافد عدة اقرتحتها عينة الدراسة منها 

1 - تفعيل دور املكتبات العامة ونرشها باملجتمع بصورة أكرب كثافة.
2 - إقامة املسابقات يف جمال القراءة بكافة املؤسسات التعليمية والعامة واملتخصصة.

3 - إبراز دور املثقفني يف املجتمع والتقدير املادي واألديب هلم.
4 - التسويق اجليد ملصادر املعلومات واملعرفة.

5 - االهتامم باإلعالن عن الكتب ومصادر املعلومات كالسلع األخرى.
الدينية  املوضوعات  وليست  املعرفة  موضوعات  كافة  يف  والتوزيع  النرش  قطاع  دعم   -  6  

فقط.
7 - تفعيل دور مكتبة الطفل ومكتبة املدرسة وإثرائهام بمصادر املعلومات واالختصاصيني 
القادرين عىل غرس قيمة القراءة واجلذب هلا، خاصة للفئات الناشئة. وكان يف الرتتيب 
التايل من حيث األمهية وبنسبة 62.8% املسؤولية التي تقع عىل عاتق األرسة يف تشجيع 
القراءة  ملكة  وتنمية  القارئ،  الفرد  صناعة  يف  األرسة  دور  عىل  الرتكيز  فيجب  األبناء، 
يف  سبقه  العينة،  من   %47.2 وبنسبة  الرابع  الرتتيب  يف  املدرسة  دور  يأيت  ثم  بالتدريج 
من  اجليل  هذا  أبناء  لدى  وتنميتها  القراءة  عادة  تعهد  يف  املجتمع  دور  الثالث  الرتتيب 
خالل نرش أندية القراءة والكتب يف املجتمع وبنسبة تعدت 50% كام يتضح من الشكل 
رقم )16(، كام أنه قد أمجعت عىل رضورة توافر العنارص األربعة لدعم تشجيع القراءة 

نسبة 24.4% من عينة الدراسة. 
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شكل رقم )16(: الطرق املقرتحة لتشجيع القراءة من وجهة نظر جمتمع الدراسة

وأخريًا يمكننا أن نؤكد أن الوعي املجتمعي بمسؤولياته إزاء اجليل احلارض من شأنه أن جيعل من هذه 
الفكرية،  الشهية  ويفتح  املعريف  املجتمع  رصيد  يثري  مهام  رافدًا  العارمة  واملعلوماتية  الرقمية  الثورة 

ويزيد من مستوى اإلقبال عىل القراءة واملطالعة.

النتائج والتوصيات:

أواًل: النتائج

أسفرت الدراسة عن مجلة من النتائج، من أمهها 

توافر عنارص البيئة الرقمية القوية يف املجتمع السعودي وبنسب عالية حيث وجد 96% لدهيم . 1
جهاز حاسب آيل باملنزل، و75.2% لدهيم جهاز الب توب خاص هبم، 53.2% لدهيم جهاز 
باإلنرتنت  اتصال  لدهيم   %60 باإلنرتنت،  دائم  اتصال  لدهيم  و%90.8  املدرسة،  أو  بالعمل 

عرباهلاتف اجلوال بجانب احلاسب اآليل.
أن املجتمع السعودي جمتمع قارئ وبنسبة جيدة حيث وجدت نسبة 72% حمبة للقراءة ونسبة . 2

28% غري حمبة للقراءة، ووجد أن 56.1% ممن حيبون القراءة يامرسوهنا يوميًا، بينام 38.9% منهم 
يامرسوهنا أسبوعيًا، ونسبة 5% يامرسوهنا مرة بالشهر. 

نسبة القراءة عىل اإلنرتنت 84.8%، يف حني نسبة من ال يقرؤون عىل اإلنرتنت ب15.2 %.. 3
الذكور أكثر حبًا للقراءة من اإلناث وبنسبة 75.9% من عددهم بالعينة يف مقابل 69% من عدد . 4
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أيضًا فكانت  اإلناث  الذكور كانت أعىل من  اإلنرتنت لدى  القراءة عىل  نسبة  أن  اإلناث، كام 
بنسبة 87% من عدد الذكور يف مقابل اإلناث نسبة 83.1% من عددهن.

 ثبت أن لإلنرتنت دورًا يف تغيري امليول جتاه القراءة وترى نسبة قدرت ب�69.2% يف مقابل نسبة . 5
30.8 % أقرت بعدم وجود تغيري. 

ي التغيري بأن التغيري إجيايب بشكل زيادة يف القراءة أما نسبة %19.1 . 6 أقرت نسبة 80.9% من ُمقرِّ
أقرت أن التغيري سلبي أي بقلة القراءة.

نسبة 75% من العازفني عن القراءة كانت بسبب عدم امليل هلا، ثم كان السبب اآلخر واألكثر . 7
ظهورًا وبنسبة 72.9% لالنشغال وعدم توفر الوقت. 

كان من أسباب العزوف عن القراءة من خالل اإلنرتنت وبرأي 63.2% _ من النسبة العازفة _ . 8
متيز الكتاب املطبوع بالرتكيز أكثر عند القراءة، والسبب التايل األكثر ظهورًا ما تتميز به املصادر 

املطبوعة من سامت خاصة وبرأي %55.3.
أن سهولة البحث عن املصادر، ثم اإلتاحة للمصادر بوسائط فيه متعة أكثر، كانا أهم دافعني . 9

ة بالتغيري. لزيادة القراءة عرب اإلنرتنت وبنسبة 96.4%، و55% عىل التوايل من النسبة امُلقرِّ
أكثر املوضوعات قراءة يف جمتمع الدراسة وبنسب عالية كانت عىل الرتتيب لألحداث العربية . 10

والعاملية ثم الدين، ثم القصص والروايات، ثم توالت املوضوعات ال�27 املطروحة وبنسب 
تنازلية تتقارب يف ترتيبها ما يؤكد تنوع االجتاهات عىل مستوى العينة بشكل موضوعي وبالدليل 

تفند اآلراء التي ترسم صورة القراء يف املجتمع السعودي،، بأهنم اليقرؤون سوى كتبًا دينية.
كام . 11 معرفتها،  بعدم  أقرت   %30.4 ونسبة  اإلنرتنت،  أدوات  تعرف  أهنا   %69.6 نسبة  نوهت 

وجدت نسبة 80% تعرف ما هو حمرك البحث، كام وجدت يف الرتتيب التايل البوابات وبنسبة 
معرفة من املجتمع 30.8%، ثم كان التعرف عىل املكتبات الرقمية وبنسبة %28.

أن الوارد من الربيد يمثل أكرب رافد للقراءة تلته الصحف اإللكرتونية عىل اإلنرتنت. 12
 أن هناك أوجه إفادة من القراءة من خالل اإلنرتنت كان يف مقدمتها وبنسبة 73.1% يف حل . 13

بعض املشكالت التي جتابه املجتمع، ثم يف قضاء وقت الفراغ وبنسبة 66.5% ونسبة 53.3 % 
للتعلم ألمور مل أدرسها، ومتعة االطالع كفائدة بنفس النسبة السابقة، وعد التوفري املادي وبنسبة 

ليست بالقليلة 17% يف هناية األسباب ملا يوفره اإلنرتنت من مصادر عرب اإلتاحة احلرة.
أن املسؤولية األوىل تقع عىل عاتق املجتمع يف نرش ثقافة القراءة وأمهيتها يف بناء الفرد واملجتمع . 14
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وبنسبة  الرابع  الرتتيب  املدرسة يف  دور  يأيت  ثم  وبنسبة %62.8،  ثم األرسة  وبنسبة %67.6، 
47.2% من العينة، سبقه يف الرتتيب الثالث دور املجتمع يف تعهد عادة القراءة وتنميتها لدى 

أبناء هذا اجليل من خالل نرش أندية القراءة والكتب يف املجتمع وبنسبة تعدت ال�%50.

ثانيًا التوصيات:

يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج تويص الباحثة بالتايل:

رضورة استثامر توافر عنارص البيئة الرقمية يف املجتمع السعودي لدعم مهارة القراءة.. 1
وزيادة . 2 الفكرية،  الشهية  لفتح  احلارض  اجليل  إزاء  بمسؤولياته  املجتمعي  الوعي  دور  تفعيل 

القراءة كانت  العازفني عن  75% من  نسبة  القراءة واملطالعة خاصة وأن  اإلقبال عىل  مستوى 
بسبب عدم امليل هلا.

توجيه الفرد بدعم مؤسيس جمتمعي لكيفية القراءة وطرقها وأساليبها ومهارات الوعي املعلومايت . 3
ومن ثم االلتحاق بأحد أندية القراءة املوجودة باإلنرتنت.

األساسية . 4 الطرق  خالل  من  متعددة.  بوسائل  القراءة  ثقافة  ونرش  القراءة  أندية  ودعم  توجيه 
لتأسيس األندية وأساليب النقاش يف هذه األندية.

إنشاء قاعدة بيانات حتوي إحصاءات ودراسات موثقة عن القراءة يف العامل العريب وإحصاءات . 5
التوجهات القرائية.

واملدرسة . 6 األرسة  هي  متعددة  جهات  أدوار  فيها  تتكاتف  شاملة  إسرتاتيجية  وضع  رضورة   
واإلعالم واملراكز الثقافية واجلهات احلكومية لغرس عادة القراءة يف املجتمعات العربية.

القراءة . 7 بأمهية  الوعي  بنرش  أهدافها  لتحقيق  العربية  باملجتمعات  العامة  املكتبات  دور  تفعيل 
ودعم الوصول هلا باالتصال الرسيع باإلنرتنت وتوعية املستفيدين باستخدام أدوات اإلنرتنت 

واملكتبات الرقمية، وما تقدمه من خدمات معلوماتية متقدمة.
استثامر املكتبات العامة لنرش الوعي املعلومايت والرقمي لكافة أفراد املجتمع ملا له من دور يف بناء . 8

الفرد واملجتمع والسعي نحو جمتمع املعرفة املنشود.
نرش الوعي الرقمي عند مجيع فئات املجتمع عرب جهات متعددة لطرح فرص التعلم ملن ختطى . 9

مراحل الدراسة النظامية.
وإصالح . 10 تطوير  منظومة  برامج  ضمن  والرقمية  املعلوماتية  األمية  حمو  برامج  دمج  رضورة 

التعليم ككل.
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ملحق الدراسة

)االستبيان(
أواًل معلومات عامة:

1( اجلنس: * ذكر * * أنثى *

2( العمر: *أقل من 18 * * من 18_30 * * 31_50 * * أكرب من 50 *

) 3( املؤهألو املرحلة الدراسية إن وجد: ) 

) 4( التخصص أو املهنة: ) 

5( حالة العمل: * أعمل * * ال أعمل *

6( اللغات التي جتيد القراءة هبا:

 * اللغة العربية * * اللغة اإلنجليزية * * لغات أخرى *

7( هل هناك جهاز حاسب باملنزل؟ نعم *ال*

8( هل لديك جهاز حاسب خاص بك )الب توب(؟ نعم * ال *

9( هل لديك جهاز حاسب بالعمل أو)املدرسة(؟ نعم *ال *

10( هل لديك اتصال دائم باإلنرتنت؟ نعم *ال*

11( هل هذا االتصال باالنرتنت عرب جهاز احلاسب أم اجلوال )يمكن اختيار اخليارين(؟
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جهاز احلاسب *جهاز اجلوال*

12( كم من الوقت تقيض يوميًا يف االتصال بشبكة اإلنرتنت 

 * أقل من ساعة * * من 1-2 ساعة * * من 2-3ساعة *

 * من 3-5 ساعة* * أكثر من 5 ساعات ** وفقًا للحاجة *

13( هل هناك رضورة تفرضها دراستك أو عملك الستخدام اإلنرتنت يوميًا؟نعم* ال *

ثانيًا عادة القراءة وتوجهاهتا:
14( هل أنت من حمبي القراءة بصفة عامة؟ نعم * ال*

15( إذا كنت من حمبي القراءة كم جتلس للقراءة؟

 * مرة يوميًاَ * * مرة يف األسبوع * * مرة يف الشهر*

 16( إذا مل تكن من حمبي القراءة فالسبب يعود إىل )يمكن اختيارات متعددة(

* ليس لدي ميل للقراءة * * إحساس بعدم أمهية القراءة بالنسبة يل* * الكسل *

* االنشغال وعدم توفر الوقت * * عدم وجود املادة اجلاذبة للقراءة *

* عدم القدرة عىل استيعاب املقروء * * إجياد صعوبة يف احلصول عىل الكتب * *عدم توفر املصادر الرتفاع 
ثمن الرشاء هلا *

* أخرى )...............................................................(

17( هل تقرأ عىل اإلنرتنت؟ نعم * ال*

18( إذا مل تكن تقرأ عىل اإلنرتنت فالسبب يف ذلك يعود إىل:

* عدم توفر جهاز حاسب آيل دائم لدي وشبكة *

* قلة مهارايت يف التعامل مع احلاسب اآليل وشبكة اإلنرتنت *

*أفضل القراءة من خالل املصادر املطبوعة لسامهتا اخلاصة *

*جتنبا للمفاجئات اإللكرتونية *

* التقيد بوضع جسدى معني أثناء القراءة واملضار الصحية املصاحبة له *

* اإلنرتنت مصدر غري موثوق يف كثري من األحيان *
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*القراءة من الكتاب املطبوع أكثر تركيزًا وفهاًم بالنسبة يل *

* أخرى ).............................................................................(

19( هل وجود اإلنرتنت غري من ميولك جتاه القراءة؟ * نعم * * ال*

20( إذا كانت اإلجابة بنعم فكان التغيري باإلجياب أم السلب؟

 * زيادة القراءة * * قلة القراءة *

21( إذا كان التغيري باالجياب فالسبب يف ذلك يعود إىل )يمكن اختيارات متعددة(

* االتاحة للمصادر بنص وصورة وحركة وصوت فيه متعة أكثر للقراءة *

* سهولة البحث يف املصادر * * كثرة املصادر ورسعة احلصول عيل املعلومات *

*حفظ فقرة معينة وطباعتها * * قلة التكلفة املادية عن رشاء املصادر املطبوعة *

*سهولة الرتمجة للنصوص اإللكرتونية * * التحكم يف النص بالبنط واللون واخلط *

* أخرى تذكر )..........................................................................................(

22( إذا كان التغيري بالسلب فالسبب يف ذلك يعود إىل: 

*لإلنرتنت استخدامات أخرى تبعد االنسان عن القراءة *

* أتاح اإلنرتنت املعلومات بأشكال مرئية ومسموعة فأغنت عن القراءة *

* أخرى تذكر )................................................................................(

23( إذا كنت من حمبي القراءة فأي املصادر تقرأها أكثر؟

* كتب * * جمالت * * صحف *

24( إذا كنت من حمبي القراءة فأي املجاالت التي تقرأ فيها؟)يمكن اختيارات متعددة(

 *  * الشعر  والروايات**  القصص   * والعاملية*  العربية  العلمي**األحداث  اخليال   * العلوم*   *
 *  * *السياسة  العامة*  الثقافة   * اجلامل*   * الرياضة*  اجلغرافيا**   *  * التاريخ   * األدبية* 

االقتصاد ** الدين** األزياء واملوضة*

* املوضوعات الفنية ** الصحة العامة* * القضايا االجتامعية** املشكالت األرسية*

* اجلرائم** ديكور املنزل**قضايا الرجل واملرأة**نفسية ** أخبار املجتمع*

* تعليمية/تربوية** احلاسب واإلنرتنت* * تربية األطفال*
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* أخرى )...............................................(

25( ما مصادر اإلنرتنت التي تقرأ من خالهلا عادة؟)يمكن اختيارات متعددة(

*الوارد يل من رسائل **الربيد اإللكرتوين**املنتديات*

*جمموعات النقاش* *الشبكات االجتامعية * *من تصفح املواقع *

*الصحف اإللكرتونية * *املدونات * *البحث يف املحركات* 

غري ذلك يذكر )......................(

تسري  وكيفام  تبحث  أم  معروف  مصدر  حمدد يف  تبحث عن شئ  )أي  العشوائية؟  أم  املمنهجة  للقراءة  متيل  26( هل 
األمور؟( * املمنهجة ** العشوائية *

27( هل تعرف ما هي أدوات اإلنرتنت التي توفر لك املصادر؟ نعم * ال *

28( هل سمعت وتعرف الفرق بني أدوات اإلنرتنت التالية؟ )ما تعرفه فقط يتم اختياره(

* حمركات البحث * * حمركات البحث املدجمة * *األدلة *

* البوابات ** قواعد املعلومات ** املكتبات الرقمية *

29( استفدت من قراءايت عرب اإلنرتنت بصفة عامة )يمكن اختيارات متعددة(

*حل بعض املشكالت التي جتاهبني * * قضاء وقت الفراغ * *التعلم يف أمور مل أدرسها *

* دعم ختصيص وعميل * * دعم دراستي * *إصقال مهارة الكتابة والتأليف *

* ثقافة بمجريات األمور من حويل * * توفري مادي ملعرفتي من قراءايت عرب مصادر اإلنرتنت *

* املتعة يف االطالع*

* أخري )................................................................................(

30( ما هي الطريقة املثىل لتشجيع الناس عىل القراءة من وجهة نظرك؟)يمكن اختيارات متعددة(

* نرش ثقافة أمهية القراءة يف بناء الفرد واملجتمع * * تشجيع األباء لألبناء *

* تشجيع املعلمني للدارسني * * نرش أندية القراءة والكتب *

* أخرى تذكر ).........................................................................................(
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