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أ. خديجة مصطفى محّمد رخامّيةواقع القراءة احلّرة لدى طلبة كلّية الّتربية )معّلم صّف( بجامعة دمشق
أ. د محّمد خير أحمد الفّوال

ملّخص: 
طلبة  لدى  احلّرة  القراءة  واقع  التعرف  اإىل  الّدرا�سة  هدفت 

كلّية الرّتبية )معّلم �سّف( بجامعة دم�سق. 
تاأّلفت من ثالثة  ا�ستبانة  ّممت  الّدرا�سة �سُ ولتحقيق هدف 
واقع  ملعرفة  موؤ�رّصات  باعتبارها  بنداً   )29( وت�سّمنت  حماور، 
جامعة  يف  �سّف(  )معّلم  الرّتبية  كلّية  طلبة  لدى  احلّرة  القراءة 
 3% ن�سبتها حوايل  بلغت  دم�سق، ومّت توزيعها على عّينة منهم 
يف  وطالبة  2474طالبًا  عدده  بلغ  الذي  الأ�سلّي  املجتمع  من 

العام الّدرا�سّي/ 2009 - 2010/ . 
اأظهرت نتائج الّدرا�سة اأّن اجلرائد واملجاّلت قد ح�سلت على 
بجامعة  �سّف(  )معّلم  الرّتبية  كلّية  طلبة  من  قراءة  ن�سبة  اأعلى 
دم�سق وقدرها )%34،73( ، بينما ح�سلت كّل من املو�سوعات 
ال�رّصعّية، والفكرّية، والّتاريخّية على اأدنى ن�سبة قراءة من ال�ّسباب 

وبلغت )4،16%(. 
اأّنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائّية  كما بّينت الّنتائج 
يف متو�ّسط اإجابات اأفراد عّينة الّدرا�سة تعزى اإىل متغرّيي الّنوع 

الإن�سايّن، وال�ّسنة الّدرا�سّية. 
الكلمات املفتاحّية: القراءة، احلّرة، الرّتبية. 

Free reading among young people _ a field study 
in the College of Education at the University of Da-

mascus

Abstract: 

The research aims to investigate the status of 
free reading among the students of the Faculty of 
Education (classroom teacher) at the University of 
Damascus. 

To achieve aims of research a questionnaire 
has designed consisting of 3l items and included 
(29) items as indicators to know the reality of 
free reading among the students of the Faculty of 
Education (classroom teacher) at the University of 
Damascus. This questionnaire was distributed to 
a sample of them accounting for about 3 % of the 
original community, which numbered 2474 students 
in the academic year/ 2009- 2010 

The research found that there were no 
statistically significant differences in the average 
answers of the study sample regarding the variables 
of sex , and the school year. 

Keywords: reading _ free _ education _ young 
people
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مقّدمة: 
املو�سوعات  من  ال�ّسباب  لدى  احلّرة  القراءة  مو�سوع  يعّد 
اجلديرة بالّدرا�سة واملناق�سة، ملا متّثله هذه الفئة من قّوة يف اأّي 
جمتمع من املجتمعات، فالأمم القوّية تقوم على �سواعد �سبانها 

الأكفياء. نعم تلك ال�ّسواعد املرتوية من منهل العلم واملعرفة. 
وهناك �رصورة ملّحة تدفعنا اإىل احلديث عن واقع ال�ّسباب 
عندما  ال�ّسباب  اأّن  يف  تتجّلى  ال�رّصورة  وهذه  احلّرة،  والقراءة 
مّما  والّثقايّف،  الفكرّي  الفراغ  من  �سيعاين  القراءة  عن  يبتعد 
القائل  الّراأي  اآخر، لذلك نوؤّيد  اأّي نبع  يجعله عر�سة لالرتواء من 
تقف يف وجه  التي  العوائق  بالقراءة ملواجهة  الحتماء  باأهّمّية 
�سخ�سّية  تنمية  يف  كبرية  بدرجة  ت�ساهم  القراءة  اإّن  اإذ  ال�ّسباب؛ 
الإن�سان والرتقاء مب�ستوى تفكريه، وكذلك ت�سهم يف تنمية القيم 

والجّتاهات املرغوب فيها لدى ال�ّسباب. 
وعندما نّتجه يف احلديث اإىل العالقة املتبادلة بني ال�ّسباب 
�سلبّية تتمّثل  الأحيان- عالقة  اأغلب  اأّنها- يف  والكتاب �سنلحظ 
يف رف�س ال�ّسباب الّلجوء اإىل الكتاب الذي عّد يف يوم من الأيام 
القول  هذا  �سّحة  من  يتاأّكد  اأن  اأراد  ومن  لالأنام.  جلي�س  خري 
فليتوّجه بال�ّسوؤال اإىل اأقرب طالب اإليه من الّطلبة الذين يدر�سون 
يف املرحلة الّثانوّية اأو اجلامعّية، لي�سمع احلقيقة املوؤ�سفة بنف�سه. 
احلاجي  كدرا�ستي  امليدانّية_  الّدرا�سات  خمتلف  وت�سري 
يف  ترتاجع  القراءة  اأّن  اإىل   _  )2008( نظر  قوجة  و   ،)2003(
ال�ّسمعّية  الإعالم  و�سائل  لزحف  املجال  فا�سحة  العربّي  العامل 
الّنا�س، بل تعّدى  على عاّمة  الأمر مقت�رصاً  الب�رصّية، ومل يعد  و 
اأ�سا�سّية  ماّدة  الكتاب  يعّد  التي  الجتماعّية  الفئات  لي�سمل  ذلك 
يف عملها مثل الّطلبة واملعّلمني والفئات املثّقفة. واإذا رجعنا اإىل 
ا�ستقراء اآراء املعّلمني والأ�ساتذة يف خمتلف امل�ستويات الّتعليمية 
يعتنون  ل  الّطلبة  غالبّية  اأّن  على  اإجماع  �سبه  هناك  اأّن  ف�سنجد 
ح�سيلتهم  واأّن  املقّررة،  والكتب  املناهج  حدود  يف  اإل  بالقراءة 
املعرفّية والّثقافّية �سحلة ويف تراجع م�ستمّر. وعليه فبغ�ّس الّنظر 
عن عدم وجود اإح�ساءات علمّية حول ن�سب وم�ستويات القراءة يف 
ارتفاع ن�سب  اأّن هذه املعطيات املذكورة، من  اإّل  العربّي،  العامل 
الأّمّية وتراجع حركة الّن�رص، تدّل على ظاهرة العزوف عن القراءة 
يف العامل العربّي، واأّن هذه الّظاهرة اآخذة يف النت�سار والّتو�ّسع، 
تدعمها اأ�سباب داخلّية اقت�سادّية و�سيا�سّية واجتماعّية، واأ�سباب 
خارجّية لعل العوملة الّثقافية وانت�سار و�سائل البّث الف�سائّي من 

اأهّمها )بلغيث، 2006(. 
وء على واقع  ومن هنا جاءت هذه الّدرا�سة بغية اإلقاء ال�سّ
القراءة احلّرة لدى ال�ّسباب، من خالل الوقوف على هذا الواقع لدى 

عّينة من طلبة كلّية الرّتبية )معلم �سّف( بجامعة دم�سق. 

مشكلة البحث: 
تعّد القراءة من املهارات الأكاديّية املهّمة لأّنها املرتكز 

اأهّمّيتها  الأخرى. ول تقت�رص  الأكاديّية  الأ�سا�سّي جلميع املواد 
على املوؤ�ّس�سات الّتعليمّية فقط، بل تتجّلى خارج هذه املوؤ�ّس�سات 
اأي�سًا، اإذ ل يكن للفرد اأن ي�سل اإىل الّنجاح يف امليادين جميعها 

ما مل يتحّل بالقدرة القرائّية اجلّيدة على اأقّل تقدير. 
من  جمموعة  اإىل  حتتاج  بل  �سهلة،  عملّية  لي�ست  والقراءة 

العملّيات العقلّية من: اإدراك، وتذّكر، وربط، وا�ستنباط... 
اإىل  وعال-  جّل  اهلل-  وّجهه  الذي  الأّول  الّنداء  نن�سى  ول 
ر�سوله الأكرم حمّمد �سّلى اهلل عليه و�سّلم {اقراأ با�صم رّبك الذي 
خلق، خلق الإن�صان من علق، اقراأ و رّبك الأكرم، الذي علّم بالقلم، 

علّم الإن�صان ما مل يعلم} )الفلق، الآيات 5-1(. 
نقراأ،  ول  اقراأ،  اأّمة  اأّننا  ال�ّسديد  الأ�سف  اإىل  يدعو  ومّما 
القّلة  �سوى  يقراأ  ومل  اجلامعّية  املرحلة  اإىل  ي�سل  رمّبا  فالّطالب 
القليلة من الكتب بطوعه واختياره. وهذا يحّتم علينا البحث يف 

جذور امل�سكلة لو�سع العالج املنا�سب لها. 
الرّئي�س  ال�ّصوؤال  عن  للإجابة  البحث  هذا  ياأتي  هنا  ومن 

الآتي: 

ما واقع القراءة احلرّة لدى طلبة كلّية الرّتبية )معلّم �صّف( 
بجامعة دم�صق؟ 

ويتفّرع عنه ال�ّسوؤلن الآتيان: 
واقع  ● على  اأنثى(  )ذكر-  الإن�سايّن  الّنوع  متغرّي  اأثر  ما 

القراءة احلّرة لدى طلبة كلّية الرّتبية )معّلم �سّف( بجامعة دم�سق؟ 
ثالثة_  ● ثانية_  )اأوىل_  الّدرا�سّية  ال�ّسنة  متغرّي  اأثر  ما   

)معّلم  الرّتبية  كلّية  طلبة  لدى  احلّرة  القراءة  واقع  على  رابعة( 
�سّف( بجامعة دم�سق؟ 

أهمّية البحث: 
تتجلّى اأهّمّية هذا البحث يف: 

Ú  الّتعّرف اإىل واقع القراءة، وفائدتها يف حياة الإن�سان؛
مع  والّتفاعل  حولهم،  يدور  ما  لوعي  ال�ّسباب  و�سيلة  اإّنها  اإذ 

جمتمعهم والعامل اخلارجّي. 
Ú  تنمية يف  ت�ساهم  التي  الو�سايا  من  جمموعة  تقديه 

عادة القراءة احلّرة لدى الفرد. 
Ú  قد تفيد نتائج البحث املعنّيني يف املجال الرّتبوّي يف

تعّرف بع�س امل�سكالت التي يواجهها الطلبة عند ممار�سة القراءة 
احلّرة، وبالتّايل يكنهم اّتخاذ الإجراءات املنا�سبة لو�سع حلول 

لها. 
Ú  ت�سميم يف  املناهج  م�سّممي  البحث  نتائج  تفيد  قد 

احلّرة  القراءة  عادة  تنمية  يف  ت�ساهم  وتدريبّية  تدري�سّية  برامج 
لدى الّطلبة. 

أهداف البحث: 
يهدف البحث احلايّل اإىل: 

Ú  الّتعّرف اإىل واقع القراءة احلّرة لدى طلبة كلّية الرّتبية
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)معّلم �سّف( بجامعة دم�سق. 
Ú  وال�ّسنة الإن�سايّن،  )الّنوع  البحث  متغرّيات  اأثر  بيان 

الّدرا�سّية( على واقع القراءة احلّرة لدى طلبة كلّية الرّتبية )معّلم 
�سّف( بجامعة دم�سق. 

فرضيات البحث: 
يتفرّع عن اأ�صئلة البحث الفر�صّيتان الآتيتان: 

Ú  ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائّية عند م�ستوى الّدللة
)a ≤0.05( لواقع القراءة احلّرة لدى طلبة كلّية الرّتبية " معّلم 
�سّف" بجامعة دم�سق تعزى ملتغرّي الّنوع الإن�سايّن )ذكر، اأنثى(. 

Ú  ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائّية عند م�ستوى الّدللة
)a ≤0.05( لواقع القراءة لدى طلبة كلّية الرّتبية " معّلم �سّف" 
بجامعة دم�سق تعزى ملتغرّي ال�ّسنة الّدرا�سّية. )اأوىل، ثانية، ثالثة، 

رابعة(. 

حدود البحث: 
Ú  طلبة عّينة من  على  البحث  اإجراء  مّت  الب�رصّية:  احلدود 

كلّية الرّتبية )معّلم �سف( بجامعة دم�سق. 
Ú  .احلدود املكانّية: كلّية الرّتبية/ جامعة دم�سق
Ú  القراءة واقع  احلايل  البحث  يتناول  الّزمانّية:  احلدود 

يف  دم�سق  بجامعة  �سف(  )معّلم  الرّتبية  كلّية  طلبة  لدى  احلّرة 
العام الّدرا�سي 2009 - 2010م. 

الّتعريفات اإلجرائّية: 
Ú  :القراءة احلرّة

من  مبا�رص  اإ�رصاف  دون  ذاتّية  مببادرة  الكتب  قراءة  هي 
اأمام  مطالعته  عن  خال�سة  املتعّلم  يقّدم  اأن  وي�ستح�سن  املعّلم، 

ّف بغية ن�رص الفائدة بينهم.  معّلمه ورفاقه يف ال�سّ
Ú  :كلّية الرتّبية

هي كلّية ت�سّم الّطلبة من حملة ال�ّسهادة الّثانوّية للح�سول 
الّطلبة من حملة  الّنف�س، كما ت�سّم  الرّتبية وعلم  اإجازة يف  على 
متنّوعة  واإن�سانّية  علمّية  اخت�سا�سات  من  اجلامعّية  الإجازات 
للح�سول على دبلوم الّتاأهيل الرّتبوّي. اإ�سافة اإىل طلبة املاج�ستري 

والّدكتوراه. 
Ú  :معلّم ال�ّصّف

من  الأوىل  احللقة  يف  الأوىل  الأربعة  فوف  ال�سّ معّلم  هو 
الّتعليم الأ�سا�سّي يف املدار�س ال�ّسورّية. 

Ú  :جامعة دم�صق
هي اأقدم واأكرب جامعة يف اجلمهورّية العربّية ال�ّسورّية. تقع 
الأخرى،  املحافظات  بع�س  فروع يف  ولها  دم�سق  العا�سمة  يف 
الّتطبيقّية  واملعاهد  واملعاهد،  الكلّيات،  من  العديد  وت�سّم 
بالإ�سافة ملدر�سة الّتمري�س. وتعّد من اأكرب اجلامعات يف العامل 

بالّلغة  كّلها  علومها  وتدّر�س  الطالب،  عدد  حيث  من  العربّي 
العربّية. 

الّدراسات الّسابقة: 
اإىل  الّدرا�سات العربّية والأجنبّية للّتعّرف  �سعت العديد من 
واملتو�ّسطة  البتدائّية  املراحل  يف  الطالب  لدى  القرائّية  امليول 
املو�سوعات  على  الوقوف  على  وعملت  واجلامعّية،  والّثانوّية 
ياأتي  وفيما  قراءتها،  اإىل  املختلفة  املراحل  طاّلب  ييل  التي 

عر�س لبع�س هذه الّدرا�سات. 

الّدراسات العربّية: 

 )2014( العاملّي  الّثقايّف  العزيز  عبد  امللك  مركز  اأجرى 
واأمناطها،  احلّرة،  القراءة  اجّتاهات  اإىل  الّتعّرف  هدفها  درا�سة 
املجتمع  اأفراد  لدى  باملعرفة  الّتزّود  وو�سائل  ومعوقاتها، 
ال�ّسعودي من خمتلف الأعمار والفئات الجتماعّية. طّبقت الّدرا�سة 
اإدارّية  13 منطقة  مّت اختيارهم ع�سوائّيًا من  15000 فرد  على 
واملراكز  املدن  يف  يتوّزعون  ال�ّسعودّي؛  املجتمع  اأفراد  ليمّثلوا 
املكتبات يف  اأمناء  1434 من  اإليهم  ُي�ساف  املهجر،  و  والقرى 
املناطق  يف  ال�ّسعودّيني  الّنا�رصين  من  وعدد  اإدارّية،  منطقة   13
والّنوعّية  الكّمّية  الأدوات  من  عدداً  الّدرا�سة  ا�ستخدمت  الإدارّية. 
مبا يف ذلك ال�ستبانات، وور�س العمل، وحلقات الّنقا�س املرّكز، 

واملقابالت املعّمقة. 
وجاءت نتائج الّدرا�سة على الّنحو الآتي: 

القراءة  - بتنمية  يهتّمون  املجتمع  اأفراد  من   93.7%
احلّرة لأطفالهم: %63 لديهم اهتمام كبري، و30.7 % اهتمامهم 

متو�ّسط، و6.3 % اهتمامهم �سعيف.
ب�سكل  - احلّرة  بالقراءة  يهتّمون  الكبار  من   37.9%

اهتمامهم  و11.8%  متو�ّسط،  اهتمام  لديهم   50.3% و  كبري، 
�سعيف، واهتمام الإناث بالقراءة احلّرة اأكرب من الّذكور ن�سبّيًا.

وافق %73.8 من عّينة اأفراد املجتمع من الكبار على  -
ذلك  يف  وخالفهم  قراءاتهم،  معّدل  زاد  الّتكنولوجيا  انت�سار  اأّن 
لون م�ساهدة الّتلفاز  %13.5، وذكر %59 من الكبار اأّنهم يف�سّ
على القراءة، ووافق %33.1 منهم على اأّن القراءة تعزل الفرد عن 
حميطه، وعار�سهم يف هذا %44.5.وبلغ متو�ّسط املّدة اليومّية 
الكبار �ساعة و21  56 دقيقة، وعند  الأطفال  للقراءة احلّرة: عند 

�س لقراءة القراآن. دقيقة، فيما عدا الوقت املخ�سّ
واأجرت قوجة نظر )2008( درا�سة هدفها الّتعّرف اإىل واقع 
اجلمهورّية  يف  الّثانوّية  املرحلة  طلبة  لدى  احلّرة  القراءة  ن�ساط 
اليمنّية.ولتحقيق هدف الّدرا�سة اأعّدت الباحثة ا�ستبانة تاأّلفت من 
نحو  الّطلبة   جّتاه  هي:  جمالت  اأربعة  على  موّزعة  فقرة،   )65(
القراءة  وم�سادر  احلّرة،  للقراءة  امليل  وجمالت  احلّرة،  القراءة 
احلّرة ومواّدها، ومعوقات القّراءة احلّرة.و مّت تطبيقها على عّينة 
)العلمّي-  بق�سميهما  الّثانوّي  والّثالث  الّثاين  ّفني  ال�سّ طلبة  من 
�سنعاء  العا�سمة  باأمانة  اإناث(     – )ذكور  واجلن�سني  الأدبّي(، 

مكّونة من )469( طالبًا وطالبة.
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منها  نذكر  النتائج  من  جمموعة  اإىل  الباحثة  وتو�سلت 
الآتي: 

م�سادر القراءة احلّرة لدى طلبة املرحلة الّثانوّية ياأتي  -
الّزمالء،  والق�س�س بني  الكتب  تبادل  ثّم  حف،  ال�سّ مقّدمتها:  يف 
املجاّلت،  ثّم  واملكتبات،  الّن�رص  دور  ثّم  املنزل،  مكتبة  يليها  ثّم 
واأخرياً  الإنرتنت  ثم  املعّلمني،  من  فالّتزّود  املدر�سة،  مكتبة  ثّم 

املكتبات العاّمة.
القراءة  - عليها يف  الّطلبة  يقبل  التي  القرائّية  املواّد  اإّن 

احلّرة هي: 
رَي، ثّم الّنوادر والّطرف، والألغاز  املو�سوعات الّدينّية، ثّم ال�سِّ
احلوادث،  اأخبار  ثّم  والبطولت،  املغامرات  وق�س�س  والأحاجي، 
واملو�سوعات  الفنون،  مو�سوعات  ثّم  العلمّية،  والق�س�س 
الجتماعّية، وال�ّسوؤون املنزلّية، والق�س�س العاطفّية، ومو�سوعات 
املخرتعات، ثّم الق�س�س ال�ّسعبّية، ومو�سوعات العلوم، والق�س�س 
والأدبّية،  الّتاريخية،  املو�سوعات  ثّم  والرّتاجم،  اخليالّية، 
والّريا�سّية، وعلم الّنف�س، واملو�سوعات  ال�ّسيا�سّية، ومو�سوعات 

الفل�سفّية، واأخرياً اأخبار املطربني واملمّثلني.
توجد فروق داّلة اإح�سائّيًا عند م�ستوى )0.01( ل�سالح  -

الإناث يف جمال الجّتاه نحو القراءة احلّرة.
توجد فروق داّلة اإح�سائّيًا عند م�ستوى )0.05( ل�سالح  -

الق�سم الأدبّي يف جمال الجّتاه نحو القراءة احلّرة.
 اإن معوقات القراءة احلّرة لدى طلبة املرحلة الّثانوّية  -

هي: ان�سغال الّطلبة باملذاكرة واأداء الواجبات، قّلة الوقت املتاح 
للقراءة احلّرة يف مكتبة املدر�سة، كثافة املنهج الّدرا�سّي، م�ساعدة 
ة للقراءة  الأ�رصة يف اأعمال املنزل، عدم تخ�سي�س املدر�سة ح�سّ

احلّرة يف املكتبة املدر�سّية.
الهتمامات  تعّرف  هدفها  درا�سة   )2004( اجلرف  واأجرت 
القرائّية لدى طالبات اجلامعة فيما يّت�سل مباهّية املجاّلت التي 
يقراأنها، ونوعّية املو�سوعات التي يلن اإىل قراءتها يف املجالت.
كما هدفت اإىل معرفة نوعّية مو�سوعات القراءة التي تقدمها كتب 
القراءة املقّررة يف �سفوف طالبات املتو�ّسطة والّثانوّية باململكة 
للّطالبات، لتعّرف العالقة بني ما تقراأه الّطالبات يف املنزل وما 
قراأنه يف املدر�سة.وكانت اأداة الّدرا�سة ا�ستبانة ا�ستطالعّية تكّونت 

من �سوؤالني مفتوحني هما: 
ما املجاّلت العربّية التي تقرئينها يف وقت فراغك؟  ●
يف  ● قراءتها  على  حتر�سني  التي  املو�سوعات  ما 

املجاّلت؟  
املجاّلت  حولها  تدور  التي  املو�سوعات  ولت�سنيف 
 12 الّنا�س، جمّلة  املختارة )�سيدتي، ولها، وزهرة اخلليج، كالم 
ا�ستخدمت  القراءة،  كتب  يف  القراءة  ون�سو�س  فوا�سل(،   ،20  -
 )1( الآتية:  الفئات  الع�رصّي ويتكّون من  الباحثة ت�سنيف ديوي 
لة بها )3( الّدين  �سات ذات ال�سّ العمومّيات، )2( الفل�سفة والّتخ�سّ
)4( العلوم الجتماعّية )5( الّلغات )6( العلوم البحتة )6( العلوم 

الّتطبيقّية )7( الفنون )8( الأدب )9( الّتاريخ واجلغرافيا والعلوم 
لة. ذات ال�سّ

اجلامعة  طالبات  من   77% اأّن  الّدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
يقراأن املجالت الّن�سائّية الرّتفيهّية، واأّن املو�سوعات التي تقراأها 
طالبات اجلامعة هي: الّزينة والأزياء %77، واملو�سوعات الفّنّية 
ّحة العاّمة 20%،  %66، وال�ّسعر %24، والق�س�س %20، وال�سّ
الرّتبوّية  الّتعليمّية/  واملو�سوعات   ،4% الّدينّية  واملو�سوعات 
%3، والأدبّية %2.6، وال�ّسيا�سّية %2، واحلا�سب والّتكنولوجيا 

%1.5، والّتاريخية1%.
املطالعة  كتب  مو�سوعات  حتليل  نتائج  واأظهرت 
القراآنّية  الآيات  اأّن  والّثانوّية  املتو�ّسطة  املرحلتني  على  املقّررة 
والأحاديث ال�رّصيفة ت�سّكل %10 من املو�سوعات، ومو�سوعات 
الّتاريخ الإ�سالمّي %29، واملو�سوعات العاّمة %13، وق�س�س 
الرّتاث العربّي القدمي %11.ويظهر من الّنتائج اهتمام الّطالبات 
لها  وترّوج  عليها،  ترّكز  التي  واملو�سوعات  املجالت  بقراءة 
القنوات الف�سائّية والتي تهدف اإىل ت�سطيح ثقافة ال�ّسباب و�رصف 
املو�سوعات  بني  الّتناق�س  الأّمة.ويظهر  ق�سايا  عن  انتباههم 
التي تقراأها الّطالبات يف املجاّلت واملو�سوعات التي قراأنها يف 

املدر�سة.
واأجرى احلاجي )2003( درا�سة هدفت اإىل: 

الّدول  - يف  ال�ّسباب  لدى  احلّرة  القراءة  واقع  ت�سخي�س 
تن�سيط  جمال  يف  الأع�ساء  الّدول  جتارب  وا�ستعرا�س  الأع�ساء، 

القراءة احلّرة.
واأ�سباب  - و�سعوباتها،  احلّرة  القراءة  معوقات  تعّرف   

العزوف عنها.
 ا�ستق�ساء توّجهات ال�ّسباب نحو املواّد التي يف�سلون  -

قراءتها.
مقارنة هذا الواقع، وتلك التوّجهات مع مناذج خمتارة  -

من دول عربّية واأجنبّية.
بالو�سائل  - الّثقافة  ن�رص  جمالت  تو�سيع  على  العمل   

املاألوفة واملحّببة.
 اخلروج بنتائج وتو�سيات ت�ساعد اجلهات املعنّية يف  -

لالرتقاء  امل�ستقبلّية  اخلطط  ر�سم  يف  وت�سهم  الواقع،  هذا  تعّرف 
مب�ستوى القراءة احلّرة يف كّل دولة من الّدول الأع�ساء.

من  الّنهائّية  ال�ّسنة  وطالبات  طاّلب  على  الّدرا�سة  وطّبقت 
عمل  اإذ  اخلليجّي؛  الّتعاون  جمل�س  دول  يف  الّثانوّية  املدار�س 
الباحث على اختيار عّينة ع�سوائّية من الّطاّلب والّطالبات ترتاوح 
امليدانّية  البيانات  وجلمع  الّدرا�سة،  جمتمع  لتمّثل   5%_1 بني 
�سة يف هذا املو�سوع، ومّت تطبيقها يف  ا�ستبانة متخ�سّ ّممت  �سُ

العاّم الّدرا�سّي 1997_1998م.
لت الّدرا�سة اإىل جمموعة من الّنتائج اأهّمها:  وتو�سّ

اأفراد  - دفع  يف  الّذاتّية  الّدوافع  لعامل  بارز  اأثر  وجود 
العّينة لتقرير مدى ممار�ستهم القراءة احلّرة.
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أ. خديجة مصطفى محّمد رخامّيةواقع القراءة احلّرة لدى طلبة كلّية الّتربية )معّلم صّف( بجامعة دمشق
أ. د محّمد خير أحمد الفّوال

وجود اأثر لعامل املوؤّثرات الأ�رصّية والعائلّية؛ اإذ بّينت  -
حيال  العّينة  اأفراد  اآراء  يف  وا�سحًا  تفاوتًا  هناك  اأّن  الّدرا�سة 
ت�رّصفات وممار�سات اأ�رصهم فيما يتعّلق مبو�سوع القراءة احلّرة، 
اأولوّيات الأن�سطة اليومّية العتيادّية  فال تبدو القراءة احلّرة من 

لأ�رصهم.
يف  - واملدر�سّية  الرّتبوّية  املوؤّثرات  لعامل  اأثر  وجود 

تعزيز ممار�سة القراءة احلّرة لدى اأفراد العّينة.
342 طالبًا وطالبة يف  اآراء  )1998( با�ستفتاء  نزال  وقام 
امليل  يف  املوؤّثرة  العوامل  اإىل  للّتعرف  بدبي  الإعدادّية  املدار�س 
مواطنني  الّطاّلب  وكون  الّتعليمّي،  امل�ستوى  مثل  القراءة  نحو 
العاّم. واملعّدل  العربّية،  الّلغة  يف  الّتح�سيل  ومعّدل  وافدين  اأو 
فوجد اأّن متو�ّسط ميل الّطلبة نحو القراءة يقّل عن املتو�ّسط الذي 
ارتباط  وجود  ال�ستفتاء  نتائج  واأظهرت  املحّكمون،  عليه  اّتفق 
واجلن�سّية  الّتعليمّي  وامل�ستوى  للقراءة  امليل  بني  اإح�سائّيًا  داّل 
يكن  للّتح�سيل، ومل  العاّم  واملعّدل  العربّية  الّلغة  والّتح�سيل يف 

هناك فروق داّلة اإح�سائّيًا تعزى اإىل عامل اجلن�س.

الّدراسات األجنبّية: 

من  عّينة  على  درا�سة   )Mache ,2001( ما�صيت  اأجرى 
ّف اخلام�س وال�ّساد�س والأّول املتو�ّسط، وعينة من  الّطاّلب يف ال�سّ
ّف الّثاين والّثالث املتو�ّسط والأّول الّثانوّي، وقارن  الّطاّلب يف ال�سّ
اأجريت يف معهد روهامبتون يف  الباحث الّنتائج بنتائج درا�سة 
اأن  فوجد   Roehampton Institute in London )1996(، لندن 
عن  كثرياً  تختلف  ل  اأفريقيا  جنوب  يف  القرائّية  الّطاّلب  ميول 
الّطاّلب يف جنوب  اإذ ييل  بريطانيا؛  القرائّية يف  الّطاّلب  ميول 
اأفريقيا يف �سّن 7 - 11 عاما اإىل قراءة الكتب الّدينّية، ول يحّبون 
Roe-  رراءة الكتب الفكاهّية وهي نتيجة تختلف عن نتائج درا�سة

 hampton Institaute in London )1996(

Worthy, Moor- )1999,( ويرذي ومورمان وترينر  ااأجرى
man, & Tuner درا�سة هدفها الّتعّرف اإىل اأوعية املعلومات التي 
اأمريكّية ينتمون  ال�ّساد�س يف ثالث مدار�س  ّف  ل طاّلُب ال�سّ يف�سّ
اأّن  فوجدوا  قراَءتها،  متنّوعة  وعرقّية  اقت�سادّية  خلفّيات  اإىل 
املخيفة،  الكتب  مثل  اخلفيفة  القرائّية  املاّدة  لون  يف�سّ الّطاّلب 
الّطاّلب  من  العظمى  الغالبّية  اأّن  ووجدوا  واملجاّلت،  والفكاهية 
مكتبة  يف  متوّفرة  غري  لأّنها  يف�سلونها  التي  الكتب  ي�سرتون 

املدر�سة.
اأّن  اإىل  لت  تو�سّ درا�سة   )Kwong, 1996( كوجن  واأجرى 
فراغهم  وقت  ويق�سون  املكتبات،  يزورون  الذين  الأطفال  ن�سبة 
قبل ع�رص  عليه  كانت  عّما  1989م  عام  ارتفعت  قد  القراءة،  يف 
اأّن  كوجن  ووجد  للمتعة،  يقروؤون  اأّنهم   71.6% �سنوات.واأفاد 
حّتى  للّطاّلب  العام  مدار  على  ُتقّدم  املدن  يف  العاّمة  املكتبات 
ت�سمل  اأن�سطة  تت�سّمن  فاعلة،  قراءة  برامج  ع�رصة  الّتا�سعة  �سّن 
يف  وامل�ساركة  الّطالب،  من  �سغرية  جمموعات  مع  اجتماعات 

تقارير الكتب، وح�سور حما�رصات للكتاب املحلّيني.
مئتي  على  درا�سة   )Johnson  ,1981( جون�صون  واأجرت 

را�سد من حملة البكالوريو�س واملاج�ستري املقيمني يف �سواحي 
املتو�ّسطة،  الّطبقة  اإىل  ينتمون  والذين  بالهند،  نيودلهي  مدينة 
نتائج  من  كثرياً.وتبنّي  ويقروؤون  الإنكليزّية،  الّلغة  ويتحّدثون 
ولديهم  اثنتني،  اأو  يقروؤون جمّلة  العّينة  اأفراد  اأّن جميع  الّدرا�سة 
 ،Illustrated Weekly ا�سرتاك فيهما، واأّن اأكرث املجاّلت قراءة هي
 ،India today يليها ،Readers Digest يليها جماّلت الأفالم، يليها
يليها Femina وهي جمّلة لرّبات البيوت.وكان هناك فروق داّلة 
واجلن�س،  والعمر  ونوعها  املقروءة  املجاّلت  عدد  بني  اإح�سائًيًا 
وكانت املجاّلت الّن�سائّية اأقّل املجاّلت �سعبّية.ووجدت جون�سون 
اأّن الفئة العمرّية بني 25_32 عامًا تقراأ اأكرب عدد من املجاّلت 
ة ما يدور منها حول واقع املجتمع الهندّي.وعلى الّرغم من  خا�سّ
ل قراءة جمّلة Readers Digest اإّل  اأّن جميع الفئات العمرّية تف�سّ
اأّنها كانت الأكرث �سعبّية لدى الفئة العمرّية فوق 40 عامًا، وكانت 
جمّلة Blitz )وهي جمّلة ي�سارّية( اأكرث املجاّلت �سعبّية لدى الفئة 

العمرّية بني 40_ 46 عامًا.
123 معّلمًا  بدرا�سة على   )Covert, 1980( كوفريت  وقام 
اأ�سبوع،  مّدتها  البيئّية  الّثقافة  حول  تدور  عمل  ور�سة  ح�رصوا 
قراءة املجاّلت ب�سورة منتظمة  لون  يف�سّ %96 منهم  اأّن  فوجد 
اجلرائد.ووجد  وقراءة  الّراديو  و�سماع  الّتلفاز  م�ساهدة  من  اأكرث 
لون املجاّلت املوّجهة لعموم القّراء كم�سدر للمعلومات  اأّنهم يف�سّ

�سة يف البيئة.  عن البيئة اأكرث من املجاّلت املتخ�سّ
 )Haase and Others ,1980( واآخرون  ها�س  واأجرت 
درا�سة على 14 طالبا يف كلية املجتمع، و20 را�سداً يعملون يف 
القرائّية. الرّتبية  يف  مقّرراً  يدر�سون  طالبًا   23 و  خمتلفة،  مهن 

فوجدوا اأّن الغالبّية العظمى يقروؤون بني 2 - 3 جماّلت ب�سورة 
منتظمة، ويهتّمون بالأحداث اجلارية.وتقراأ ن�سبة كبرية من طاّلب 
فحة الأوىل،  ة ال�سّ كلّية املجتمع واملهنّيني جريدة يف اليوم خا�سّ
يف حني قراأت املجموعة املهنّية وجمموعة مقّرر القراءة 3 كتب 
يف�سلون  ل  املجتمع  كّلّية  طاّلب  اأّن  الّدرا�سة.ووجدوا  اإجراء  قبل 
قراءة الكتب.ولحظ الباحثون ازدياد كّمّية القراءة وتنّوع املاّدة 

املقروءة كّلما ارتفع امل�ستوى الّتعليمّي للّرا�سدين.

الّتعليق على الّدراسات الّسابقة: 

هدفت الّدرا�سات ال�ّسابقة يف جمملها- �سواء اأكانت عربّية 
فئات  من  معّينة  فئة  لدى  القراءة  واقع  درا�سة  اإىل  اأجنبّية-  اأم 
اأفراد هذه الفئة،  اإليها  املجتمع، وتعّرف املو�سوعات التي ييل 

واملعوقات التي ت�سكل حجر عرثة يف طريقهم.
القراءة  ن�ساط  ق�سوراً يف ممار�سة  اأّن هناك  اإىل  لت  وتو�سّ
اأ�سباب  اإىل  ذلك  )ويرجع  الأيام  هذه  يف  ال�ّسباب  قبل  من  احلّرة 
على  الّت�سجيع  اإىل  الّدرا�سات  هذه  غالبّية  دعت  كما   ، خمتلفة( 
الفرد  حياة  يف  اأهّمّية  من  لها  ملا  عليها  واحلّث  احلّرة،  القراءة 

واملجتمع.

جوانب اإلفادة من الّدراسات الّسابقة: 

اأفادت الباحثة من الّدرا�صات ال�ّصابقة يف: 
Ú  التي الّنقاط  وعر�سها  الّدرا�سة،  تنظيمها  طريقة 
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لدى  احلّرة  القراءة  ن�ساط  ممار�سة  واقع  على  للوقوف  تناولتها 
طلبة كلّية الرّتبية )معّلم �سّف( يف جامعة دم�سق.

Ú  املوا�سيع؛ هذه  مثل  يف  امل�ستخدمة  الأدوات  تعّرفها 
الأمر الذي اأفادها يف اإعداد اأداة بحثها.

Ú  وكيفّية الإح�سائّية،  املعاجلة  اأ�ساليب  بع�س  تعّرفها 
حتليل الّنتائج، والّتعامل معها وتف�سريها.

كلّية  طلبة  من  عّينة  درا�ستها  يف  الباحثة  اختارت  وقد 
نحو  اجّتاهاتهم  لتعّرف  دم�سق  )معّلم �سّف( يف جامعة  الرّتبية 
دون  حائاًل  تقف  التي  والأمور  احلّرة،  القراءة  ن�ساط  ممار�سة 
حتقيق هذا الأمر.اآملة اأن تقّدم درا�سة ي�ستفاد منها يف هذا املجال.

منهجّية الّدراسة وإجراءاتها: 

منهج الّدراسة: 

ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�سفّي الّتحليلي لأّنه الن�سب 
كما  الّظاهرة  بدرا�سة  يهتّم  الذي  املنهج  وهو  الّدرا�سة،  لأغرا�س 

هي يف الواقع، ويحّللها يف �سوء العوامل املحيطة.

جمتمع الّدراسة: 

الرّتبية  كّلّية  طلبة  من  للّدرا�سة  الأ�سلّي  املجتمع  تاأّلف 
2474طالبًا  عددهم  وبلغ  دم�سق،  جامعة  يف  �سّف(  )معّلم 
وطالبة يف العام الّدرا�سّي/ 2009 - 2010/ .كما هو مو�سح 

يف اجلدول رقم )1(: 
الجدول )1( 

ال�ّصنة
العدد ح�صب الّنوع الإن�صايّن

العدد الكامل
الإناثالّذكور

110733843الأوىل 

57510567الّثانية

52452504الّثالثة

61499560الّرابعة

28021942474املجموع الكامل

عّينة الّدراسة: 

مّت اإجراء الّدرا�سة على عّينة ع�سوائّية من طلبة كلّية الرّتبية 
من   )3%( حوايل  ن�سبتها  بلغت  دم�سق،  بجامعة  �سّف(  )معّلم 
الباحثة_  نظر  الّن�سبة متّثل _من وجهة  وهذه  الأ�سلّي  املجتمع 
 )78( توزيع  مّت  اإذ  اأفراده؛  لتجان�س  نظراً  الأ�سلّي  املجتمع 

ا�ستبانة، عاد منها )72( �ساحلة للمعاجلة الإح�سائّية.

مجع البيانات وحتليلها: 

توّزع عّينة الّدرا�صة وفقاً ملتغرّي الّنوع الإن�صايّن: . 1

ملتغرّي  وفقًا  العّينة  اأفراد  توّزع   )2( رقم  اجلدول  يبنّي 
الّنوع الإن�سايّن.

الجدول )2( 

الّن�صبة املئوّيةالّتكرارالّنوع الإن�صايّن

%5779,16الإناث 

%1520,84الّذكور

%72100املجموع

الّتوزيع  يف  تباينًا  هناك  اأّن  ال�ّسابق  اجلدول  من  يالحظ 
الّتكرارّي لعّينة الّدرا�سة وفقًا ملتغرّي الّنوع الإن�سايّن ل�سالح عّينة 
الإناث، وهذا الّتباين قد يرجع يف راأي الباحثة اإىل طبيعة الأنثى 
الذي  املجتمع  وطبيعة  الرّتبوّية،  الخت�سا�سات  اإىل  متيل  التي 

ي�سجع الأنثى على اللتحاق مبهنة الّتعليم.
توزع عّينة الّدرا�صة وفقاً ملتغرّي ال�ّصنة الّدرا�صّية: . 2

يبنّي اجلدول رقم )3( توّزع اأفراد العّينة وفقًا ملتغرّي ال�ّسنة 
الّدرا�سّية.

الجدول )3( 

الّن�صبة املئوّيةالّتكرارال�ّصنة الّدرا�صّية

%2433,33الأوىل

%1318,05الّثانية

%2534,73الّثالثة

%1013,89الّرابعة

%72100املجموع

أدوات الّدراسة و تصميمها: 

ذات  ال�ّسابقة  الّدرا�سات  من  عدد  على  الباحثة  اّطلعت 
لة مبو�سوع بحثها، ثّم قامت ببناء ا�ستبانة موؤّلّفة من ثالثة  ال�سّ
القرائّية،  العادات   -2 ومزاياها.  القراءة،  فوائد   -1( حماور 
على  للوقوف  مفتوح  و�سوؤال  القراءة(،  معوقات   -3 وتنميتها. 
التي يف�سل الّطلبة قراءتها، ووّزعتها على طلبة كّلّية  املوا�سيع 

الرّتبية )معّلم �سّف( يف جامعة دم�سق.

صدق األداة: 

7 حمّكمني يف  مّت عر�سها على  الأداة،  للّتحقق من �سدق 
باملناهج  �سني  املتخ�سّ من  )اأربعة  وت�رصين  دم�سق  جامعتي 
العربّية  الّلغة  يف  �سني  املتخ�سّ من  وثالثة  الّتدري�س،  وطرائق 
�سياغتها  ودّقة  العبارات،  �سدق  مدى  يف  الّراأي  لإبداء  واآدابها( 
ال�ستبانة،  جمالت  من  جمال  كّل  اإىل  وانتمائها  الّلغوّية، 
وو�سوح املعنى، للقيام بتعديلها يف �سوء مالحظات املحّكمني 
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أ. خديجة مصطفى محّمد رخامّيةواقع القراءة احلّرة لدى طلبة كلّية الّتربية )معّلم صّف( بجامعة دمشق
أ. د محّمد خير أحمد الفّوال

وتوجيهاتهم.

الّثبات: 

مّت الّتحقق من ثبات الأداة فقد مّت ح�ساب معامل كرونباخ- 
األفا )Chronbach- Alpha( حيث بلغ )0،62( لالأداة ككّل.

متغرّيات الّدراسة: 

Ú  وت�سمل )Independent variables( املتغرّيات امل�ستقّلة
املتغرّيات الآتية: 

الّنوع الإن�سايّن، وله م�ستويان: اأ_ ذكر ب_ اأنثى. -
ب_  - الأوىل  اأ-  م�ستويات:  اأربعة  ولها  الّدرا�سّية  ال�ّسنة 

الّثانية ج_ الّثالثة د- الّرابعة.
Ú  ويتمّثل  )Independent variables( الّتابع:  املتغرّي 

واقع القراء احلّرة لدى طلبة كلّية الرّتبية

نتائج الّدراسة، ومناقشتها: 
فيما ياأتي نتائج الّدرا�صة ح�صب ت�صل�صل اأ�صئلتها: 

ه: ما واقع القراءة احلرّة  ◄ الإجابة عن ال�ّسوال الأّول، ون�سّ
لدى طلبة كلّية الرّتبية )معلّم �صّف( بجامعة دم�صق؟ 

املعاجلة  خالل  من  ال�ّسوال  هذا  عن  الإجابة  ومّتت 
ما  اأظهرت  والتي  البحث(،  )اأداة  ال�ستبانة  ملحاور  الإح�سائّية 

ياأتي: 
Ú  :نتائج حمور فوائد القراءة ومزاياها

يبنّي اجلدول رقم )4( املتو�ّسطات احل�سابّية والنحرافات 
كّلّية  طلبة  نظر  وجهة  من  ومزاياها  القراءة  لفوائد  املعيارّية 

الرّتبية )معّلم �سّف( بجامعة دم�سق.
الجدول رقم )4( 

املتو�ّصط فوائد القراءة ومزاياها.الرّقمالرّتتيب
احل�صابّي

النحراف 
الفئةاملعيارّي

13
القراءة �سبب ملعرفة 

اأحوال الأمم املا�سية 
،وال�ستفادة منها.

نعم1,820,422

22
القراءة ت�ساهم يف 

نعم1,780,481نهو�س الأمة

37
القراءة و�سيلة لتعزيز 

نعم1,760,489ملكات الكتابة.

44

القراءة �سبب لالأن�س 
والرّتويح عن النف�س 

وا�ستغالل وقت الفراغ 
مبا ينفع.

نعم1,580,575

51
القراءة اأهّم و�سيلة 

نعم1,580,622للّتعّلم.

65

القراءة �سبب لكت�ساب 
الأخالق احلميدة 

فات العالية  وال�سّ
وال�ّسلوك امل�ستقيم

اأحيانًا1,310,620

املتو�ّصط فوائد القراءة ومزاياها.الرّقمالرّتتيب
احل�صابّي

النحراف 
الفئةاملعيارّي

76
القراءة �سبب لكت�ساب 

املهارات ومعرفة 
ناعات الّنافعة. ال�سّ

اأحيانًا1,290,740

11,131,736املجموع

يبنّي اجلدول ال�ّسابق فوائد القراءة ومزاياها من وجهة نظر 
)معّلم �سّف( يف جامعة دم�سق، حيث ح�سل  الرّتبية  كّلّية  طلبة 
البند رقم )3( الذي ي�سري اإىل اأّن القراءة �سبب ملعرفة اأحوال الأمم 
املا�سية، وال�ستفادة منها على الرّتتيب الأّول ، ومبتو�سط ح�سابّي 
ح�سل  )0،422(.بينما  قدره  معيارّي  وانحراف   ،  )1،82( قدره 
البند رقم )6( الذي ي�سري اإىل اأّن القراءة �سبب لكت�ساب املهارات 
ومبتو�سط  الأخري،  الرّتتيب  على  الّنافعة  ناعات  ال�سّ ومعرفة 
)0،740(.كما  قدره  معيارّي  وانحراف   ،  )1،29( قدره  ح�سابّي 

نالحظ اأّنه ح�سل على اأكرب انحراف معيارّي.
و يعود ذلك _ براأي الباحثة _ اإىل اختالف مفهوم املهارات، 

ناعات الّنافعة من �سخ�س لآخر. وال�سّ
Ú  :نتائج حمور العادات القرائّية، وتنميتها

يبنّي اجلدول رقم )5( املتو�ّسطات احل�سابّية والنحرافات 
املعيارّية للعادات القرائّية لدى طلبة كّلّية الرّتبية )معّلم �سّف( 

بجامعة دم�سق.
الجدول رقم )5( 

العادات القرائّية، الرّقمالرّتتيب
وتنميتها.

املتو�صط 
احل�صابّي

النحراف 
الفئةاملعيارّي

13
اأفّكر فيما اأقراأ واأمزجه 

نعم 1,510,712بخرباتي ال�ّسابقة.

اأحيانًا1,250,687اأنقل ما اأقراأ اإىل غريي.24

32
اأ�سعى اإىل تطوير 
قدراتي القرائّية، 

وتنمية ثروتي الّلغوّية
اأحيانًا1,250,707

47
اأ�سعى اإىل تكوين 

مكتبة متنّوعة يف 
البيت.

اأحيانًا0,860,861

51
اأمار�س القراءة ب�سكل 

اأحيانًا0,820,635منتظم.

66
اأقوم بزيارة املكتبات 

اأحيانًا0,710,680ب�سكل دورّي.

75
�س جزءاً من  اأخ�سّ
م�رصويف اخلا�ّس 

ل�رصاء الكتب.
اأحيانًا0,600,725

73,306املجموع

كّلّية  طلبة  لدى  القرائّية  العادات  ال�ّسابق  اجلدول  يبنّي 
البند رقم )3(  اإذ ح�سل  الرّتبية )معّلم �سّف( يف جامعة دم�سق؛ 
الذي ي�سري اإىل اأّن الّطالب يفّكر فيما يقراأ ويزجه بخرباته ال�ّسابقة 
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على الرّتتيب الأّول، ومبتو�ّسط ح�سابّي قدره )1،51( ، وانحراف 
ي�سري  الذي   )5( رقم  البند  ح�سل  )0،712(.بينما  قدره  معيارّي 
�س جزءاً من م�رصوفه اخلا�ّس ل�رصاء الكتب  اإىل اأّن الّطالب يخ�سّ
على الرّتتيب الأخري، ومبتو�ّسط ح�سابّي قدره )0،60( ، وبانحراف 
معيارّي قدره )0،725(.كما نالحظ اأّن البند رقم )7( الذي ي�سري 
اإىل اأّن الّطالب ي�سعى اإىل تكوين مكتبة متنّوعة يف البيت قد ح�سل 

على اأكرب انحراف معيارّي وقدره )0،861(.
الّطلبة،  بيئات  اختالف  اإىل  الباحثة_  براأي   _ ذلك  ويعود 
القراءة،  ممار�سة  على  الّطلبة  ح�ّس  يف  كبري  ب�سكل  ت�سهم  والتي 
واقتناء الكتب.وهذا يتوافق مع نتائج درا�ستي احلاجي )2003(، 
و )كوجن، Kwong, 1996( الّلتني بّينتا وجود اأثر للعوامل البيئّية 

والأ�رصّية والرّتبوّية يف تنمية عاّدة القراءة احلّرة لدى الّطلبة.
Ú  :نتائج حمور معوقات القراءة

يبنّي اجلدول رقم )6( املتو�ّسطات احل�سابّية والنحرافات 
الرّتبية  كّلّية  طلبة  نظر  وجهة  من  القراءة  ملعوقات  املعيارّية 

)معّلم �سّف( بجامعة دم�سق.
الجدول رقم )6( 

املتو�ّصط معوقات القراءة.الرّقمالرّتتيب
احل�صابّي

النحراف 
الفئةاملعيارّي

نعم 1,830,411كثافة املنهاج الّدرا�سّي.16

27
الن�سغال باملذاكرة واأداء 

نعم1,740,503الواجب.

35

عدم ت�سهيل بع�س 
املكتبات الأمور 

للح�سول على الكتب 
املطلوبة.

نعم1,580,575

44
قّلة الوقت املتاح للقراءة 

اأحيانًا1,490,712احلّرة يف مكتبة الكّلّية.

51
عدم توافر اجلّو املنا�سب 

اأحيانًا1,420,765ملمار�سة القراءة.

62
عدم توافر املاّدة 

اأحيانًا1,400,705املقروءة دومًا..

78
م�ساعدة الأ�رصة يف 

اأحيانًا1,330,692اأعمال املنزل.

811
عدم توافر مكتبة يف 

اأحيانًا1,290,813املنزل، اأو يف احلي.

99
ارتفاع اأ�سعار املواّد 

اأحيانًا1,250,727الّثقافّية املختلفة.

1012

عدم تداول اأهّمّية الكتاب 
اإعالمّيًا، واإعطائه حقه 
من الّدرا�سات للّتعريف 

به وبدوره.

اأحيانًا1,240,778

113
رب على القراءة  قّلة ال�سّ

اأحيانًا1,210,786واملطالعة.

1210
 عدم الّت�سجيع على 

اأحيانًا1,060,803ممار�سة القراءة احلّرة.

املتو�ّصط معوقات القراءة.الرّقمالرّتتيب
احل�صابّي

النحراف 
الفئةاملعيارّي

1314
الأ�سدقاء غري املحّبني 

اأحيانًا1,010,741للقراءة

1413
�سعوبة فهم مفردات 

الكتاب، وتراكيبه 
الغام�سة.

اأحيانًا0,940,710

18,794,302املجموع

يبني اجلدول ال�ّسابق معوقات القراءة من وجهة نظر طلبة 
كّلّية الرّتبية )معّلم �سّف( يف جامعة دم�سق؛ اإذ ح�سل البند رقم )6( 
الأّول، ومبتو�ّسط  الرّتتيب  الّدرا�سّي على  املنهاج  بكثافة  املتعّلق 
ح�سابّي قدره )1،83( ، وانحراف معيارّي قدره )0،411(.بينما 
الكتاب،  مفردات  فهم  ب�سعوبة  املتعّلق   )13( رقم  البند  ح�سل 
وتراكيبه الغام�سة على الرّتتيب الأخري، ومبتو�ّسط ح�سابّي قدره 
)0،94( ، وبانحراف معيارّي قدره )0،710(.كما نالحظ اأّن البند 
رقم )11( املتعّلق بعدم توافر مكتبة يف املنزل، اأو يف احلّي قد 

ح�سل على اأكرب انحراف معيارّي وقدره )0،813(.
وهذه الّنتائج تتوافق مع نتائج درا�سة قوجة نظر )2008(.

مّما ي�ستدعي _ براأي الباحثة_ اإعادة الّنظر يف املناهج الّدرا�سّية، 
والعمل على تنظيمها بطريقة تف�سح املجال اأمام الّطلبة ملمار�سة 

القراءة احلّرة بعيداً عن �سغط املنهاج وكثافته.
لة للقراءة من وجهة  نتائج العبارة املتعّلقة باملواّد املف�سّ

نظر طلبة كلّية الرّتبية )معّلم �سّف( بجامعة دم�سق: 
لة للقراءة لدى  يبنّي اجلدول رقم )7( ت�سل�سل املواّد املف�سّ
طلبة كلّية الرّتبية )معّلم �سّف( بجامعة دم�سق ابتداء من الأعلى 

اإىل الأدنى: 
الجدول رقم )7( 

الّن�صبة املئوّية املو�صوعات املف�ّصلة للقراءة 

%34,73اجلرائد واملجاّلت

%19,44املو�سوعات الأدبّية

%9,73املو�سوعات العلمّية

املو�سوعات الأخرى )اجتماعّية، 
%9,73فّنّية...( 

%8,33املو�سوعات ال�ّسيا�سّية

%5,56املو�سوعات الرّتبوّية

%4,16املو�سوعات ال�رّصعّية

%4,16املو�سوعات الفكرّية

%4,16املو�سوعات الّتاريخّية

%100املجموع

يبنّي اجلدول ال�ّسابق اأّن اجلرائد واملجاّلت قد ح�سلت على 
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أ. خديجة مصطفى محّمد رخامّيةواقع القراءة احلّرة لدى طلبة كلّية الّتربية )معّلم صّف( بجامعة دمشق
أ. د محّمد خير أحمد الفّوال

اأعلى ن�سبة قراءة من طلبة كلّية الرّتبية )معّلم �سّف( يف جامعة 
دم�سق وقدرها )%34،73( ، بينما ح�سلت كّل من املو�سوعات 
ال�رّصعّية والفكرّية والّتاريخّية على اأدنى ن�سبة قراءة من ال�ّسباب 

وبلغت )4،16(.
وهذه الّنتائج تتوافق اإىل حّد كبري مع نتائج درا�سة كّل من 
 Worthy،  )1999( وترينر  ومورمان  ويرذي  و   ،)2004( اجلرف 
Moorman, & Tuner، وجون�سون )Johnson ,1981(، و كوفريت 

 )Haase and Others ،1980( وها�س واآخرون ،)Covert, 1980(
ورمّبا يرجع الهتمام باجلّرائد واملجاّلت بالّدرجة الأوىل 
فيها،  املوجودة  املواّد  تنّوع  اإىل  الباحثة_  نظر  وجهة  _من 
املوجودة  املوا�سيع  مع  مقارنة  وق�رصها  قراءتها،  و�سهولة 

املواّد  قراءة  الّت�سجيع على  اإىل عدم  اإ�سافة   ، الأخرى  الكتب  يف 
ال�سباب  حث  م�ساألة  يف  الّنظر  اإعادة  يتطلب  وهذا  الأخرى، 

وتوجيههم نحو القراءات املفيدة.
Ú  :الّنتائج املتعلّقة بالفر�ّصية الأوىل، ون�ّصها
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائّية عند م�ستوى الّدللة  -

)a ≤0.05( لواقع القراءة احلّرة لدى طلبة كلّية الرّتبية " معّلم 
�سّف" بجامعة دم�سق تعزى ملتغرّي الّنوع الإن�سايّن )ذكر، انثى(.

للعّينات  )ت(  ا�ستخدام  مّت  الفر�سّية  �سّحة  من  وللّتحّقق 
ح يف  امل�ستقّلة ملقارنة املتو�ّسطات احل�سابّية، وذلك كما هو مو�سّ

اجلدول رقم )8( 

الجدول رقم )8( 
نتائج المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لمتغّير الّنوع اإلنسانّي

النحرافاملتو�ّصطاملجموعاملجموعةاملحاور
املعيارّي

درجات
احلرّية

قيمة ت
املح�صوبة

م�صتوى 
دللة الفروقالّدللة

فوائد القراءة 
ومزاياها

15112,204ذكور
700,3110,756

لتوجد 
فروق 5711,161,612اإناث

العادات القرائّية 
وتنميتها

156,273,535ذكور
700,9650,338

لتوجد 
فروق 577,193,248اإناث

معوقات القراءة
1520,136,312ذكور

700,9980,333
لتوجد 

فروق 5718,443,591اإناث

املجموع
1537,407,854ذكور

700,2900,776
لتوجد 

فروق 5736,794,308اإناث

اأظهرت نتائج حتليل اختبار )ت( ملتغرّي الّنوع الإن�سايّن اأّن 
قيمة م�ستوى دللة الختبار جلميع املحاور املدرو�سة )0،776( 
، وهي اأكرب من م�ستوى الّدللة )0،05( وبالّتايل نقبل الفر�سّية 
يف  اإح�سائّية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأّنه  ونتيجتها  فرّية  ال�سّ
متو�ّسط درجات عّينة الّدرا�سة عند م�ستوى الّدللة )0،05( تعزى 

ملتغرّي الّنوع الإن�سايّن.
ويكن اإرجاع ذلك _ براأي الباحثة_ اإىل اأّن الإناث والّذكور 
يعي�سون يف بيئات متقاربة اإىل حّد كبري.وهذه الّنتائج تتوافق مع 
درا�ستي مركز  نتائج  )1998(، وتختلف عن  نزال  درا�سة  نتائج 
امللك عبد العزيز الّثقايّف العاملّي )2014(، وقوجة نظر )2008( 
الّلتني بّينتا اأّنه توجد فروق داّلة اإح�سائّيًا يف جمال الجّتاه نحو 

القراءة احلّرة ل�سالح الإناث.
Ú  :الّنتائج املتعلّقة بالفر�ّصية الّثانية، ون�ّصها
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائّية عند م�ستوى الّدللة  -

" معّلم �سّف"  )a≤0.05( لواقع القراءة لدى طلبة كلّية الرّتبية 
بجامعة دم�سق تعزى ملتغرّي ال�ّسنة الّدرا�سّية.)اأوىل، ثانية، ثالثة، 

رابعة(.
وللّتحّقق من �سّحة الفر�سّية مّت مّت تطبيق اختبار الّتباين 

اجلدول  يف  ح  مو�سّ هو  كما  وذلك   ،One way Anova الأحادّي 
رقم )9( 

الجدول رقم )9( 
نتائج اختبار الّتباين األحادّي One way Anova لمتغّير الّسنة الّدراسّية

قيمة اختبار املحاور
Anovaوجود الفروقم�صتوى الّدللة

فوائد القراءة 
ل توجد فروق1,4260,243ومزاياها

العادات القرائّية 
ل توجد فروق1,4070,248وتنميتها

ل توجد فروق0,3150,814معوقات القراءة

ل توجد فروق0,5010,683املجموع

يتبنّي من اجلدول رقم )9( اأّن قيمة م�ستوى دللة الختبار 
جلميع املحاور املدرو�سة )0،683( ، وهي اأكرب من م�ستوى دللة 
فرّية  ال�سّ الفر�سّية  نقبل  وبالّتايل   ،  )0،05( فرّية  ال�سّ الفر�سّية 
متو�ّسط  يف  اإح�سائّية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأّنه  ونتيجتها 

درجات اأفراد عّينة الّدرا�سة تعزى اإىل متغرّي ال�ّسنة الّدرا�سّية.
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املناهج  كثافة  اإىل  الباحثة_  براأي   _ ذلك  يرجع  ورمّبا 
الّدرا�سّية، وعدم قيام املكتبات العاّمة باإجراءات ت�سّهل احل�سول 
على الكتب املطلوبة يف اأق�رص مّدة زمنّية ممكنة.مّما يقف عائقًا 
املنهاج  �سغط  عن  بعيداً  احلّرة  القراءة  ملمار�سة  الّطلبة  اأمام 
 Haase( وكثافته.وتختلف هذه الّنتيجة عن درا�سة ها�س واآخرين
and Others ,1980( التي بّينت اأّن الباحثني فيها قد لحظوا اأّن 

كّمّية القراءة تزداد واملاّدة املقروءة تتنّوع كّلما ارتفع امل�ستوى 
الّتعليمّي للّرا�سدين.

توصيات البحث: 
ا�صتناداً اإىل نتائج الّدرا�صة تو�صي الباحثة مبا ياأتي: 

تنظيمها . 1 على  والعمل  الّدرا�سّية،  املناهج  يف  الّنظر  اإعادة 
القراءة احلّرة  الّطلبة ملمار�سة  اأمام  بطريقة تف�سح املجال 

بعيداً عن �سغط املنهاج وكثافته.
قيام املكتبات العاّمة باإجراءات ت�سّهل احل�سول على الكتب . 2

املطلوبة يف اأق�رص مّدة زمنّية ممكنة.
وتلبي . 3 ال�ّسباب  مبيول  تهتم  بكتب  الكّلّية  مكتبة  تزويد 

رغباتهم، والعمل على زيادة الوقت املتاح للقراءة فيها.
ل�رصاء . 4 ت�سهيالت  تقّدم  التي  الكتب  معار�س  من  الّتكثيف 

اأيدي  متناول  يف  يجعلها  مّما  ب�سيطة،  باأ�سعار  الكتب 
اجلميع.

لهم . 5 تبنّي  للّطلبة  دورّية  بن�رص  الّتعليمّية  املوؤ�ّس�سات  قيام 
فيها اأهّمّية القراءة احلّرة وتعّرفهم الكتب اجلديدة.

املصادر واملراجع

أوالً: املصادر العربية

وجزر . 1 املرئّي  مّد  بني  اجلامعّي  "ال�ّسباب  �سلطان:  بلغيث، 
�سنة  والع�رصون،  ال�ّساد�س  العدد  اجلندول،  جملة  املقروء"، 

2006 م. 
ع�رص . 2 يف  �سبابنا  يقراأ  ماذا   .)2004( �سعد  ريا  اجلرف، 

 17 الرّتبية،  واأولوّيات  العوملة  لندوة  مقّدم  بحث  العوملة؟ 
- 18 ني�سان ،جامعة امللك �سعود: كلية اللغات والرتجمة. 

احلاجي، علي بن عبداهلل )2003(. واقع القراءة احلرة لدى . 3
نظرية  درا�سة  اخلليجي.  التعاون  جمل�س  دول  يف  ال�سباب 
العربي  الريا�س: مكتب الرتبية  ال�سعودية،  وميدانية )ط1(. 

لدول اخلليج. 
قوجة نظر، كرية اإدري�س عبد اجلّبار )2008(. تقومي ن�ساط . 4

اجلمهورّية  يف  الّثانوّية  املرحلة  طلبة  لدى  احلّرة  القراءة 
اليمنّية. ر�سالة ماج�ستري ،اليمن: جامعة �سنعاء. 

القراءة وجمتمع املعرفة. . 5 مركز امللك عبد العزيز )2014(. 
ني�سان   ،64 املجّلد   ،2 العدد  القافلة،  جملة  يف  ُن�رص  تقرير 
العربّية  الّزيت  �رصكة  ال�ّسعودّية:  العربّية  اململكة   .2015

ال�ّسعودّية )اأرامكو ال�ّسعودّية(. 
يف . 6 املوؤّثرة  العوامل  بع�س   .)1998( حامد  �سكري  نزال، 

ميل الّطلبة نحو القراءة وارتباط هذا امليل بتح�سيلهم العاّم 
ع1،   ،25 م  درا�سات،  جمّلة  العربّية.  الّلغة  يف  وحت�سيلهم 

�س75. 
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