
 
  
  
  

واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة 
 وعالقته ببعض المتغیرات، نظرهم

  
  
  
  

  إعــــــــــــــداد
  

 عبداهللا محمد بارشید /د

  أستاذ أصول التربیة المشارك بقسم التربیة وعلم النفس
  جامعة تبوك

  
  

    
   



 وعالقته ببعض المتغیرات، واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم
  

  

٢١٠

    
  
  
  
  



٢٠١٩/ ینایر ١ج–العلوم التربویة/ العدد األول   
 

  

  

٢١١

، ن وجهة نظرهمعودیة نحو القراءة مواقع طلبة الجامعات الس
 وعالقته ببعض المتغیرات

  ١عبداهللا محمد بارشید /د
  :ملخص الدراسة

معرفة واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من هدفت الدراسة إلى  
ومعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائیة  .وعالقته ببعض المتغیرات، وجهة نظرهم

 –التخصص الجامعي  –الجامعةمكان  –النوع ( التي تعزى لمتغیرات الدراسة
اختار و ، ولتحقیق هدف الدراسة أعد الباحث استبانة كأداة لبحثه)، البیئة الجغرافیة

) طالبًا ١٧٠١الباحث عینة عشوائیة عنقودیة من مجتمع الدراسة عدد أفرادها (
عینة الدراسة أربع جامعات تمثل مناطق المملكة الجغرافیة شماًال  وتمثلت، وطالبة
وشرقًا جامعة ، غربًا جامعة طیبة، جنوبًا جامعة الملك خالد بأبها، تبوك جامعة
وخلصت  .طالبة في مرحلة البكالوریوس )١١٦٠، و() طالباً ٥٤١منهم (، الدمام

أن استجابات عینة الدراسة لواقع طلبة الجامعات  :الدراسة إلى مجموعة من النتائج
استجابات عینة الدراسة لمحور  وأن .السعودیة نحو القراءة جاءت بدرجة عالیة

وأن استجابات عینة الدراسة  .أسباب عزوف الطلبة عن القراءة جاءت بدرجة عالیة
لمحور الحلول العملیة لمعالجة عزوف الطلبة عن القراءة جاءت بدرجة عالیة جدًا. 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة لواقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من 

وجود فروق ذات . لصالح الطلبة اإلناث )النوع( رهم تعزى لمتغیر الدراسةوجهة نظ
داللة إحصائیة لواقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم تعزى 

لصالح جامعة طیبة. عدم وجود فروق ذات داللة  )مكان الجامعة( لمتغیر الدراسة
قراءة من وجهة نظرهم تعزى إحصائیة لواقع طلبة الجامعات السعودیة نحو ال

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة لواقع ).التخصص الجامعي( لمتغیر الدراسة
 تعزى لمتغیر الدراسة طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم

  .وبناء على نتائج الدراسة خلصت إلى عدة توصیات). البیئة الجغرافیة(
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Study Summary: 
 The study aimed to know the reality of the students of 

Saudi universities towards reading from their point of view, 
and its relation to some variables. The researcher selected a 
random sample of the study population (1701) students. The 
sample of the study was: Four universities representing the 
geographical regions north of Tabuk University, south of King 
Khalid University in Abha, west of Taibah University, and 
east of Dammam University, of which 541 students and 1160 
students in the bachelor's degree. The study concluded that the 
responses of the study sample to the reality of Saudi university 
students towards reading came to a high degree. And that the 
responses of the study sample to the axis of the students' 
reluctance to read were high. And that the responses of the 
study sample to the axis of practical solutions to address the 
students' reluctance to read were very high. There are 
statistically significant differences in the reality of Saudi 
university students towards reading from their point of view 
due to the variable of the study (gender) for female students. 
The existence of differences of statistical significance for the 
reality of Saudi university students towards reading from their 
point of view due to the variable of the study (the place of the 
university) in favor of Taibah University. The absence of 
statistically significant differences in the reality of Saudi 
university students towards reading from their point of view is 
due to the variable of the study (university specialization). 
There are no statistically significant differences in the reality 
of Saudi university students towards reading from their point 
of view due to the study variable (geographical environment). 
Based on the findings of the study, several recommendations 
were made. 
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٢١٣

  :المقدمة
فلم تعرف البشریة دینًا ، قد أعلى اإلسالم من شأن العلم ورفع مكانة أهلهل 

وترغیبًا فیه وتعظیمًا لقدره ، مثل اإلسالم عني بالعلم أبلغ العنایة وأتمها دعوة إلیه
وبیانًا ، وحثًا على طلبه وتعلمه وتعلیمه، وٕاعالًء لهم في الدارین، وتنویهًا بأهله

  .رهیبًا من القعود عنهوتوضیحًا آلثاره وت، آلدابه
وقد أعلت التربیة اإلسالمیة من شأنهما ، العلم متوقف على القراءة والكتابةف 

َخَلَق اِإلنَساَن ِمْن ، اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ ﴿، وكانت أول ما نزل من القرآن
، ١آیة ، (العلق ﴾لََّم اِإلنَساَن َما َلْم َیْعَلمْ عَ ، الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلمِ ، اْقَرْأ َوَربَُّك اَألْكَرمُ ، َعَلقٍ 

للداللة  )١آیة ، القلم(﴾ ن َواْلَقَلِم َوَما َیْسُطُرونَ ﴿وثاني ما نزل منها سورة القلم  )٥
وأن الذین یقرأون ، على أهمیة العلم والتعلم وال تكمن إال بأدواته القراءة والكتابة

، بحظوة النصر والنهضة والفوز في الدنیایرتقون في الدنیا ولهم الدرجات العال 
وهذا ما فهمه الصدر ، مما یدلل أن مفتاح الحضارة والغلبة بالعلم وامتالك أدواته

كان الرسول صلى ف، األول في االسالم وبنوا علیه تصوراتهم وأفكارهم االستراتیجیة
تعلیم یطلب من األسیر المشرك الذي یرید فداء نفسه من األسر  اهللا علیه وسلم

وعمل على إشاعة روح العلم وتعلم الكتابة للقضاء على ، المسلمین القراءة والكتابة
أمیة زمانه وتأسیسًا لنهضة الحضارة اإلسالمیة وعنصر قوتها بالعلم ألنها 

وذكر ابن سعد عن عامر ، احتیاجات ضروریة ألي أمة ترید النهوض والتقدم
وكان  یه وسلم یوم بدر سبعین أسیراً أسر رسول اهللا صلى اهللا عل(: الشعبي قال

یفادي بهم على قدر أموالهم وكان أهل مكة یكتبون وأهل المدینة ال یكتبون فمن لم 
یكن له فداء دفع إلیه عشرة غلمان من غلمان المدینة فعلمهم فإذا حذقوا فهو 

وهو " تفكیر إستراتیجي في فكر النبي صلى اهللا علیه  )١٩٩٦، ابن سعد( ))فداؤه
لم وهو یبني أمة اإلسالم بناًء متكامًال حتى أن الصحابي الذي یستطیع القراءة وس

كان ُیقدَّم على أصحابه فهذا زید بن ثابت رضي اهللا عنه ُقدم على كثیر من 
وصار مالصقًا للرسول صلى اهللا علیه وسلم بصفة شبه دائمة ألنه ، الصحابة

اتًبا للرسائل ومترجمًا للسریانیة وك، فصار كاتًبا للوحي ُیتقن القراءة والكتابة
  .)٢٠٠٦، السرجاني( والعبریة"

فكانت أمة اإلسالم في الصدر األول لها الصدارة والقوة ألنها تعاملت مع 
وعملت به ، السنن الربانیة والكونیة ومع الفهم آلیات اهللا المقروءة والمنشورة
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لن ننال كرم الرب وعلیه ف، وتصدرت ونالت كرم الرب بالعلم الدیني والدنیوي
والقارئون ، ونصره إال عبر بوابة المعرفة والقراءة العلمیة المتفوقة على أقران زماننا

ینال  )اقرأ وربك األكرم( إن النص" :في العالم تاریخیًا وجغرافیًا هم األكرمون
ولكن هذه القداسة ستزداد وتتعزز ، التقدیس من المسلمین ألنه كالم اهللا تعالى

إن ، لیًا عندما یرى المسلم هذا النص في آیات اهللا في اآلفاق واألنفسوتتوظف عم
فصار هنا اجتماع ، ویعقب األمر بأن الرب أكرم، النص یدل على األمر بالقراءة

وحین  .أي أن القراءة وكرم الرب اقترنا في مكان واحد، بین القراءة وكرم الرب
أي أن الذین ، هذا االقتران متالزماً سنرى  -أي مكانیًا  -ننظر إلى العالم جغرافیًا 

، سعید( ینالون كرم الرب وغناه هم القراء أو أكثر الناس قراءة في العالم "
١٩٨٨(.  
لذا تعد القراءة الوسیلة األساسیة للحصول على معرفة منظمة ومتعمقة  

فعن طریقها ، فهي تصل اإلنسان بمنابع التراث األصیل في ثقافته، ومتجددة
، سان بفكره حاجزي الزمن والمسافة مما یساعده على اتساع ثقافتهیتخطى اإلن

وتكامل شخصیته وتمیزها بحیث یصبح أكثر قدرة على التكیف مع المجتمع الذي 
هذا فضًال عن ، یعیش فیه في مختلف المجاالت العلمیة واالجتماعیة والمهنیة

، دة (السویدياعتبارها وسیلة لقضاء الوقت في نشاط یجمع بین المتعة والفائ
١٩٩٥.(  
وقد تمثل هذا االتجاه من خالل آراء ، وللقراءة أیضًا أهمیة قیادیة وفكریة 

فأفالطون في مثالیته یؤكد أن من یقود ، والقادة والباحثین، وأقوال بعض العلماء
ویؤكد هذا التوجه الفیلسوف ، المجتمع یجب أن یكون من الفالسفة والعلماء

 " یقود األمم هؤالء الذین یقرءون ویكتبون " :لالفرنسي فولتیر حیث یقو 
فإن القراءة هي المصدر األهم الذي من ، ومن الناحیة الفكریة، )٢٠٠٠یونس،(

ومن خاللها یطلع على ما جاء ، خالله ینمو فكر اإلنسان بصوره منظمة ومركزة
   .به المفكرون والعلماء

سط التعلیمي یستهلك والو ، فالمعرفة ال تصمد طویًال حتى تفقد صالحیتها 
ولمعانه ، وأن أجمل ما في القارئ أنه یلمع باستمرار، المعرفة ما لم تتجدد وتتطور

وال یمكن أن یتم مثل هذا التغیر إال ، ال یأتي من أناقته ولكن من حداثة معلوماته
  .من القراءة المستمرة واالطالع الدائم
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تأتیه أما من ، خصائصله سمات و ، " وللقراءة أیضًا أهمیة لإلنسان كفرد
دورها في حیاته لتصقل  ؤديوتأتي القراءة لت، أو من البیئة التي یعیش فیها، الوراثة

فالقراءة یتحكم بها القارئ ، وتكسبه الخبرات والمعارف، تلك السمات والخصائص
ولدیه القدرة في اختیار ، فهو من الجانب یختار ما یمیل إلیه فیقرأه، حیثما یرید

وٕامكان التوقف عن القراءة لتأمل األفكار ، مكان المناسبین للقراءةالو  الوقت
وهو من ، ومناقشتها ونقدها والتعمق فیها وتذوقها، المعروضة ومراجعتها لتثبیتها

جانب آخر یمارس من خالل القراءة تطبیق ما تنادي به التربیة الحدیثة مما یسمى 
من حیث األساس مبنیة على القراءة وهي عملیة ، والتعلم المستمر، بالتعلیم الذاتي

وتؤكد كثیرًا من الدراسات العلمیة على  .)٢٠٠٢، الحاجي( بمختلف مهاراتها "
، والتثقیف الذاتي، ضرورة االلتفات إلى تربیة الجیل على حب القراءة واإلطالع

سلبیة نحو القراءة والتعلیم لوجود عزوف عن القراءة واتجاهات ، والتعلم المستمر
، )٢٠٠٢ ) ودراسة(الحاجي،٢٠١١ علي،كدراسة (، باالنتشار بین الشبابآخذة 

ونشر الوعي ، ومن هنا تتضافر جهود الجامعات ومكتباتها لتبني التربیة القرائیة
ولذا وجب أن ندرك أن مهمة المسئولین على تنشئة الجیل ، القرائي بین طلبتها

ك أن یتعلموا حب القراءة وٕانما أهم من ذل، لیست مقصورة على تعلیمهم القراءة
وال یخفى على أحد أن حاجة الفرد والمجتمع للقراءة تزداد كلما . وعشق الكتب

فها نحن ، وكثرت وجوهها، وتعددت مناحیها هاازدهرت الحضارة وتشعبت أطراف
فیه حضارة القرن  أحوج ما نكون إلى القراءة في هذه الفتـرة من الزمن الذي تنمو

لذا  )٢٠٠٧، (مدكور یوم زدهر وتزداد تشابكًا وتعقیدًا یومًا بعدالحادي والعشرین وت
، أعضاء هیئة التدریسفإن تنمیة عادة القراءة تعتبر ضرورة على الجامعات و 

وأن یؤدوها في ظروف ، وعلى مؤسسات المجتمع بأكملها، وعلى أمناء المكتبات
افهم وبرامجهم حیاتهم الحاضرة والمستقبلیة ویولوها اهتماما كبیرًا ضمن أهد

لذلك كانت مشكلة هذه ، لكي یسهموا في تنمیة مؤسساتهم وأوطانهم، المؤسسیة
الدراسة وعنوانها یتمثل في معرفة واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من 

والحلول العالجیة  المانعة وما األسباب، وعالقته ببعض المتغیرات، وجهة نظرهم
  .بیة علیهالدافعة نحو القراءة والتر ا
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   :مشكلة الدراسة
مجتمعات العربیة الواقعیة شیئًا ثانویًا الال تزال القراءة واالهتمام بالكتاب في  

والمال بالشراء ، ال یبذل له جهدًا من الوقت في استثمار العقل بالثقافة والفكر
اقي وتكوین مكتبة علمیة فكریة ثقافیة كإشباع لدى احتیاجات الفرد مثل ب، واالقتناء

وهذا مما یشاهده الباحث ویالحظه في واقعه ، االحتیاجات البیولوجیة والنفسیة
 الخلیجیة في التدنيالعربیة و  بعض الدراسات تؤكدهو ، األكادیمي واالجتماعي

 لعزوفا التي تشیر إلى اتجاه نحو )٢٠١١، (عليكدراسة ، والعزوف عن القراءة
المركز الثقافي للطفولة لتشجیع ( اتراسدو ، القراءة في أوساط الطلبة الجامعیین عن

، الحاجي( ودراسة )٢٠٠٤الكندري،( دراسةو  )٢٠١٢القراءة لدى األطفال بدولة قطر،
 دراسةك، في واقع القراءةوبعض الدراسات تشیر إلى تحسن ملحوظ ، )٢٠٠٢

اتجاهات الطالب نحو القراءة التي كشفت نتائجها عن  )١٩٩٦، السرطاوي(
لك نتائج مؤشر القراءة العربي الذي أعدته مؤسسة محمد بن راشد وكذ .یجابیةباإل

أن هناك إقباًال ملحوًظا من آل مكتوم بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
وتأتي أهمیة المؤشر باعتباره المشروع األول على ، المواطن العربي على القراءة

شأنها إغناء مشروع المعرفة  إذ یمثل إضافة نوعیة من، مستوى المنطقة العربیة
، العربي. كما أن وجود مثل هذا المؤشر العربي للقراءة بناًءا على أسس منهجیة

 افتقار الساحة العربیة إلى دراسات جادة تلتزم بالمعاییر العلمیة والمنهجیة وفي ظل
في رصد مستویات التنمیة اللقافیة في الدول  والفعالة یجابیةمن شأنه المساهمة اإل

  .)٢٠١٦ (مؤشر القراءة العربي، العربیة
فالدراسات واألبحاث التي تثبت ضعف اإلقبال نحو القراءة والبكائیة حولها  

كذلك الدراسات واألبحاث التي تشیر إلى تحسن اإلقبال ، واقعًا نشهده منذ زمن
على القراءة في المجتمعات العربیة یشهده الباحث من خالل معارض الكتاب 

هذا ما عزى الباحث إلى ، ریع الجادة نحو إحیاء العالقة بالكتابوبعض المشا
تلمس الظاهرة في واقعها العلمي المعاصر في المؤسسات الجامعیة في جامعاتنا 
السعودیة ورصدها ورؤیة واقعها ومعرفة األسباب والحلول العالجیة لها من وجهة 

فتهم بالواقع وفق نتائج وتزوید المسؤولین بالجامعات السعودیة لمعر ، نظر الطالب
، والبرامج المؤسسیة، لتتخذ على إثرها القرارات العملیة، الدراسة العلمیة للباحث

بأهم أدواتها الكبرى وهي التربیة ، لدفع عجلة التنمیة العلمیة والثقافیة والفكریة
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٢١٧

ومن خالل مشكلة الدراسة اتضحت أسئلتها وصاغها ، القرائیة والدافعیة نحوها
  : فق األسئلة التالیةالباحث و 

  :تساؤالت الدراسة
  :هدف الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئیسي اآلتيت

وعالقته ببعض ، ما واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم
   ؟المتغیرات

   :ویتفرع منه األسئلة اآلتیة
 ؟مرهما أسباب تدني طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظ .١
حلول العملیة لمعالجة تدني طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من ال ما .٢

 وجهة نظرهم؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة لواقع طلبة الجامعات السعودیة نحو  .٣

 ؟)النوع( القراءة تعزى لمتغیر الدراسة
هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة لواقع طلبة الجامعات السعودیة نحو  .٤

 ؟)لمكان الجامعة( تعزى لمتغیر الدراسة القراءة
هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة لواقع طلبة الجامعات السعودیة نحو  .٥

 ؟)لتخصص الجامعيا( القراءة تعزى لمتغیر الدراسة
هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة لواقع طلبة الجامعات السعودیة نحو  .٦

  ة)؟لبیئة الجغرافیا( القراءة تعزى لمتغیر الدراسة
  :أهمیة الدراسة

یتناول البحث أحد الموضوعات الهامة في معرفة واقع طلبة الجامعات  .١
التي ، وعالقته ببعض المتغیرات، السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم

بدورها تكشف عن الواقع العلمي والثقافي لدى طلبتها وتشخیصه من خالل 
 .الدراسة البحثیة

لدى طلبة الجامعات  أو القوة وجه القصورتلقي هذه الدراسة الضوء على أ .٢
دونهم في دافعیة القراءة قد تحول واألسباب التي ، السعودیة نحو القراءة

وتمدهم بأفضل الحلول العالجیة ، واستثمارها العقلي والفكري في حیاتهم
 .لتالفي القصور من وجهة نظرهم

دراسة معنیة  تضیف الدراسة للمجال األكادیمي التعلیمي وللمكتبة العلمیة .٣
حیث تفتقر الدراسات العلمیة لمثل ، لطلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة
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٢١٨

هذه البحوث المسحیة ومعرفة أوجه الضعف والتدني وواقعیته بین طلبة 
  .الجامعات السعودیة وأوجه المقارنة بینهم وفق متغیرات الدراسة

التي بدورها تطلع نتائج هذه الدراسة ببعض المعلومات واإلحصائیات فید ت .٤
المسؤولین بالجامعات السعودیة لمعرفتهم بالواقع وفق نتائج الدراسة العلمیة 

لدفع عجلة ، والبرامج المؤسسیة، للباحث لتتخذ على إثرها القرارات العملیة
بأهم أدواتها الكبرى وهي التربیة القرائیة ، التنمیة العلمیة والثقافیة والفكریة

 .طلبتهاوالدافعیة نحوها لدى 
 كبیراً  لكي یولوها اهتماماً ، تفید الدراسة بنتائجها مؤسسات المجتمع بأكملها .٥

لكي یسهموا في تنمیة مؤسساتهم ، ضمن أهدافهم وبرامجهم المؤسسیة
لكي تصبح مجتمعاتنا واعیة ، ومجتمعاتهم وأوطانهم ، بنشر ثقافة عادة القراءة

وكله ال ، تنال التقدم والنهوضحتى ، ثم تستنبتها وتنتجها، ومستوعبة للمعرفة
  .ینال إال بالعلم واإلبداع المعرفي ومفتاحه القراءة

  :أهداف الدراسة
وبالتالي تتمثل ، تهدف الدراسة إلى إجابات علمیة عن تساؤالت الدراسة 

   :أهدافها في النقاط التالیة
 وعالقته، واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم معرفة -١

 .ببعض المتغیرات
أسباب تدني طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة الكشف عن  -٢

 .نظرهم
الحلول العملیة لمعالجة تدني طلبة الجامعات السعودیة نحو الوصول إلى  -٣

  .القراءة من وجهة نظرهم
الكشف عن الفروق في واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة التي تعزى  -٤

، بیئة الجامعة، النوع( دراسة والمتمثلة في المتغیرات التالیةلمتغیرات ال
   ).البیئة الجامعیة، التخصص الجامعي

  :حدود الدراسة
تقتصر الدراسة الحالیة على موضوع واقع طلبة  :الحدود الموضوعیة

ومعرفة وجهة نظرهم حول ، الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم
  .وعالقته ببعض المتغیرات، اءة والحلول العالجیة نحوهاأسباب القصور نحو القر 
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٢١٩

تقتصر الدراسة الحالیة على وجهة نظر طلبة الجامعات  :الحدود المكانیة
والتي ، السعودیة نحو القراءة في مرحلة البكالوریوس دون طلبة الدراسات العلیا

اال جامعة تمثل في عینة الدراسة أربع جامعات تمثل مناطق المملكة الجغرافیة شم
اإلمام  تبوك جنوبا جامعة الملك خالد بأبها غربا جامعة طیبة وشرقا جامعة

  .الدمامب عبدالرحمن بن فیصل
تم تطبیق الدراسة الحالیة خالل الفصل الدراسي الثاني من  الحدود الزمانیة:

   .٢٠١٧-٢٠١٦، هـ١٤٣٨ -هـ١٤٣٧العام الدراسي 
  :مصطلحات الدراسة

تعددت مفاهیمها بناء على ما یرتبط بها من  :اً مفهوم القراءة اصطالح
أو ، أو القراءة الحرة، أو االتجاهات، مفاهیم سواء كان على مستوى الثقافة والتعلیم

هي "مجموعة من الخطوات  :ونذكر هنا بعض هذه التعریفات، الدوافع والمیول
بعاده المتسلسلة التي تمنح الدارس إمكانیة التعامل مع الخطاب المكتوب في أ

، وتعلم النطق، وترتقي منهجیة القراءة من التهجي، المختلفة فهمًا وتحلیًال وٕانتاجاً 
، نطق الرموز وفهمهاوقیل هي " .)٢٠٠٣ (مادي،إلى قراءة النصوص وفهمها 

، واإلفادة منه في حل المشكالت، وتحلیل ما هو مكتوب ونقده والتفاعل معه
  . )١٩٩٠الحسن،( متعة النفسیة للمقروء"وال، واالنتفاع به في المواقف الحیویة
هي استجابة الفرد الذاتیة أو المكتسبة نحو  :القراءةویعرفها الباحث إجرائیًا 

وغیره من ، أو التحصیل الدراسي، أو التثقیف الفردي، القراءة لالستمتاع الذاتي
مجموع درجات  :ویحددها الباحث في بحثه بأنه، األهداف الدافعة نحو القراءة

مقیاس واقعه وتشخیصه نحو القراءة ومعرفة أسباب التدني ل إجابته لطالب علىا
  .وحلولها العالجیة العملیة، نحوها
   :سات السابقةالدرا

الدراسات البحثیة المیدانیة الحدیثة حول موضوع ثقافة القراءة لدى  ُتعد
 ثحسب علم الباحوب، شریحة الشباب وبخاصة الطالب الجامعي قلیلة ومتواضعة

موضوع (واقع طلبة الجامعات  تناولتفإنه لم یقف على دراسة محلیة ، واطالعه
بید أنه من ، )وعالقته ببعض المتغیرات، السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم

دراسات علمیة ذات  على وقف، والبحث والنظر في الدراسات السابقةخالل التتبع 
ترتیبها من حیث الدراسات األحدث وسیبدأ الباحث ب، بموضوع البحث مباشرةصلة 
  وهي على النحو التالي: فاألقدم
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٢٢٠

دمشق  جامعة طالب من ) هدفت الدراسة لمعرفة عینة٢٠١١( دراسة علي .١
 اتجاه هناك السوري وخلصت الدراسة إلى أن الشباب وثقافة نحو القراءة

 % من٢٠أن  ِإذْ  سوریة في الجامعي الشباب أوساط بین القراءة عن للعزوف
 .الجامعیة المقررات باستثناء مصدر أي یقرؤون ال دمشق جامعة بطال
 كما كان .الذكور بین علیه هي عما ارتفاعاً  أكثر اإلناث بین القراءة نسبة

القراءة  عن للعزوف الرئیسة األسباب بین من الفضائیة والمحطات التلفزیون
 األبوین لیمتع مستوى ارتفاع بین طردي تناسب عالقة وأن هناك .الشباب عند

 .على القراءة والتشجیع
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر متغیرات الجنس  )٢٠١٠( دراسة هزایمة .٢

والبیئة الجغرافیة والتخصص األكادیمي والمستوى الجامعي في اتجاهات طلبة 
وخلصت إلى نتائج من أهمها وجود ، جامعة آل البیت في األردن نحو القراءة

 تبین لح اإلناث في اتجاهات الطلبة نحو القراءة كماأثر لمتغیر الجنس ولصا
 الذین ولصالح الطلبة الجغرافیة البیئة لمتغیر یعزى اتجاهاتهم في فروق وجود

 الكلیات طلبة ولصالح التخصص لمتغیر أثر وجود وكذلك، المدینة یسكنون
 .الجامعي المستوى لمتغیر أثراً  الدراسة تجد فیما لم، العلمیة

 القراءة نحو االتجاهات تعرف إلى هدفت الدراسة )٢٠٠٨( یلدراسة إسماع .٣
 وعالقتها البحرین بمملكة االبتدائیة المرحلة من الثانیة تالمیذ الحلقة لدى

 عن الدراسة كشفت حیث، التعلیمیة الدراسي والحالة والصف الجنس بمتغیرات
 من أعلى اتجاهات اإلناث وكانت القراءة نحو إیجابیة اتجاهات وجود

الصف  من أعلى والخامس الرابع الصفین اتجاهات أن كما، الذكور اتجاهات
 في إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم إلى أشارت حین في السادس
 .التعلیمیة الحالة تبعًا الختالف التالمیذ اتجاهات

هدفت الدراسة إلى عالقة الدافعیة للقراءة  )٢٠٠٦( دراسة النصار وآخرون .٤
واالتجاه نحو ، الشخصیة والمعرفیة (مفهوم الذات القرائيببعض المتغیرات 

والتحصیل الدراسي) لدى طالب المرحلة المتوسطة ، والمیول القرائیة، القـراءة
وأظهرت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند  .بمدینة الریاض

حلة والثالث) في المر ، والثاني، ) بین الصفوف الثالثة (األول٠.٠١مستوى (
االتجاه نحو ، مفهوم الذات القرائي، المتوسطة في كل من: الدافعیة للقراءة
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٢٢١

والمیول القرائیة لصالح الصف األول. ووجود ارتباط موجب دال ، القراءة
) بین الدافعیة للقراءة بمكوناتها الفرعیة وكل ٠.٠١إحصائیًا عند مستوى (

والتحصیل ، والمیول القرائیة، واالتجاه نحو القراءة، من: مفهوم الذات القرائي
 الدراسي.

) هدفت إلى تعرف اتجاهات طالب المرحلة الثانویة في ٢٠٠٤دراسة سالم ( .٥
واستقصاء توجهاتهم نحو األنشطة التي ، كل من مصر والسعودیة نحو القراءة

وتعرف أسر التخصص الدراسي على االتجاه نحو القراءة. وقد ، یفضلونها
أن معظم  ة من النتائج من أهمها ما یلي:توصلت الدراسة إلى مجموع

نحو القراءة لكنها لیست  إیجابیةالطالب من أفراد العینة یحملون اتجاهات 
طالب الصف الثاني الثانوي  ىأن التفضیل القرائي متدٍن في أهمیته لد مرتفعة.

مثل: مشاهدة ، والسعودیین بسبب منافسة أنشطة أخرى لها من المصریین
ممارسة ألعاب الفیدیو (البالي ، النوم واالسترخاء، اع اإلذاعةسم، التلیفزیون
وممارسة كرة القدم. وتوجد فروق دالة إحصائیًا بین أفراد عینة ، ستیشن)

الدراسة من الطالب المصریین والسعودیین نحو االتجاه القرائي لصالح 
الطالب المصریین. توجد فروق دالة إحصائیًا بین إفراد العینة ككل نحو 

 االتجاه القرائي لصالح طالب التخصص العلمي.
المرحلة  طلبة میول عن الكشف هدفت )٢٠٠٢الجبار( وعبد دراسة السرطاوي .٦

 كان إذا عما والكشف معلمیهم نظر وجهة من القراءة نحو بدبي اإلعدادیة
 الدراسة وحاولت، اتجاهاتهم في أثر والجنسیة والمستوى التعلیمي للجنس
 التحصیل معدل من وكل نحو القراءة المیل بین رتباطاال عن الكشف أیضاً 

 متوسط أن إلى النتائج أشارت وقد .للتحصیل العام والمعدل العربیة اللغة في
، علیه المحكمون اتفق الذي المتوسط عن یقل القراءة نحو الطلبة میل

 التعلیمي المستوى لعاملي تعزى الطلبة میل في فروق وجود عن وكشفت
 معدل من وكل القراءة إلى المیل بین عالیا ارتباطا وجدتو ، والجنسیة
 .العام أیضاً  والتحصیل اللغة في التحصیل

 نحو الكویتي الشباب واتجاهات دوافع بعنوان دراسة )٢٠٠٢ )دراسة المویزري .٧
 والجنس العمر أثر عن الكشف هدفت .مصریة بعینة مقارنة قراءة الصحف

 عینتین الدراسة شملت، القراءة نحو عینةال في اتجاهات االجتماعیة والحالة
 خرجت الدراسة أداة وبعد تطبیق المصریة والجنسیة الكویتیة الجنسیة من
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٢٢٢

 وأن، أكبر منهم هم ممن للقراءة میالً  أكثر سناً  األصغر الشباب بأن الدراسة
 وٕان، المتزوجین الشباب من أكثر القراءة إلى یمیلون المتزوجین غیر الشباب

 الدراسة تجد ال كما، اإلناث من أكثر القراءة نحو الذكور شباباتجاهات ال
 .إحصائیاً  دالة غیر والكویتیین المصریین الفروق بین كانت حیث للجنسیة أثرا

 المرحلة طلبة میول عن الكشف ) هدفت٢٠٠٢( نزال أجراها دراسة وفي .٨
، میهممعل نظر وجهة من القراءة نحو بالخبر األهلیة في المدارس االبتدائیة

 حاولت كما، میولهم في أثر التعلیمي للجنس والمستوى كان إذا عما وبیان
 المستوى من وكل نحو القراءة المیل بین االرتباط مدى عن الكشف الدراسة
 نحو الطلبة میل متوسط أن إلى النتائج للتحصیل وبینت العام والمعدل اللغوي
 فروق عن أیضاً  وكشفت، نعلیه المحكمو  اتفق الذي المستوى عن یقل القراءة

 عن ولم تكشف والجنسیة التعلیمي المستوى لعاملي تعزى الطلبة میل في
 وكل القراءة نحو المیل بین إیجابیة عالقة ووجدت، للجنس تعزى فروق وجود

 .العام والتحصیل اللغوي من المستوى
هدفت الدراسة عن معرفة واقع القراءة الحرة لدى  )٢٠٠٢( دراسة الحاجي .٩

شباب في دول مجلس التعاون الخلیجي وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة ال
یرون القراءة  )%٨٣( أن أغلبیة أفراد العینة :من النتائج من أهمها ما یلي

وال یرى أغلبیة ، أهم وسیلة لالطالع على كل جدید وابتكار یحدث في العالم
غل وقت أن القراءة الحرة أفضل شيء ممكن أن یش )%٧٧( أفراد العینة

 .الفراغ
اتجاهات الطالب نحو  تعرف) هدفت الدراسة إلى ١٩٩٦( دراسة السرطاوي .١٠

القراءة وعالقة تلك االتجاهات بمتغیر الجنس والتحصیل والمرحلة التعلیمیة 
والتعرف إن كان هناك ، والمستوى التعلیمي للوالدین ودخل األسرة الشهري

الصفیة.وتمثلت أهم نتائج  تغیر في االتجاه نحو القراءة عبر المستویات
، یجابیةالدراسة فیما یلي: اتسمت معظم اتجاهات الطالب نحو القراءة باإل

هناك فروق ذات داللة إحصائیة في االتجاهات تحو القراءة لكل من 
من اتجاهات  إیجابیةحیث كانت اتجاهات الطالبات أكثر ، متغیر:الجنس

تحصیل المرتفع أكثر حیث كانت اتجاهات ذوي ال، الطالب. التحصیل
من اتجاهات ذوي التحصیل المتوسط والمنخفض. لیست هناك فروق  إیجابیة
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ذات داللة إحصائیة في االتجاهات نحو القراءة تعزى لوضع األسرة 
االقتصادي. وقد دلت متوسطات درجات الطالب التي تم الحصول علیها أنها 

ات ذوي الدخل حیث كانت اتجاه، تتناسب عكسیا مع الوضع االقتصادي
نحو القراءة. لم تظهر النتائج تغیرا في  إیجابیةالشهري المنخفض أكثر 

اتجاهات الطالب نحو القراءة عبر المستویات الصفیة في كل من المرحلة 
 االبتدائیة والمرحلة المتوسطة. 
  :التعقیب على الدراسات السابقة

 بواقع القراءةق من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة والتي تتعل 
  :تتفق مع الدراسة الحالیة في جوانب وتختلف معها في جوانب أخرىنجدها 

تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة من حیث االهتمام بموضوعات  .١
وقد استفاد الباحث من الدراسات ، القراءة لدى الطلبة بجمیع مراحلهم الدراسیة

، واإلطار النظري ألدبیات الدراسة، میةالسابقة ونتائجها في جمع المادة العل
  .الدراسة ومن بنائه الستبانة

في  )٢٠١٠( دراسة هزایمةو  )٢٠١١( عليوتتفق دراسة الباحث مع دراسة  .٢
وتختلف عن بقیة الدراسات األخرى في ، مجتمع الدراسة وهم طلبة الجامعات

  .اختیار مجتمع الدراسة للمراحل التعلیمیة المختلفة
في كونها الدراسة األولى ، راسة الحالیة مع الدراسات السابقةالدوتختلف  .٣

واقع طلبة الجامعات السعودیة  حسب علم الباحث التي أجریت للكشف عن
كذلك اختالف ، وعالقته ببعض المتغیرات، نحو القراءة من وجهة نظرهم

 .الذي سیؤدي بدوره إلى اختالف نتائج الدراسة الدراسة ومجتمع البحثیة البیئة
  :إجراءات الدراسة

  منهج الدراسة: 
ویرجع سبب اختیار ، التحلیلي )استخدم الباحث المنهج الوصفي (المسحي

الباحث هذا المنهج إلى ما یتمتع به من قدرة على وصف الظاهرة التي یدرسها 
وال یقتصر البحث ، جوانب القوة والضعف فیها تعرفو ، وتحدید وضعها الحالي

فهو ، ات وتبویبها بل إنه یمضي إلى ما هو أبعد من ذلكالوصفي على جمع البیان
، یفسر البیانات ویوفر المعلومات التي تساعد على توضیح الظاهرة وبیان أسبابها

   .واقتراح الحلول المناسبة لها
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  :مجتمع الدراسة
یتكون مجتمع الدراسة من جمیع طلبة الجامعات الحكومیة في السعودیة  

للعام الدراسي ، لمرحلة البكالوریوس )وٕاناثاً ، ذكوراً ، (ةووجهة نظرهم نحو القراء
  .هـ الفصل الدراسي الثاني١٤٣٨هـ / ١٤٣٧

  :عینة الدراسة
 اختار الباحث عینة عشوائیة عنقودیة من مجتمع الدراسة عدد أفرادها 

وتقتصر الدراسة على وجهة نظر طلبة الجامعات ، طالبًا وطالبة )١٧٠١(
والتي ، في مرحلة البكالوریوس دون طلبة الدراسات العلیاالسعودیة نحو القراءة 

تتمثل في عینة الدراسة أربع جامعات تمثل مناطق المملكة الجغرافیة شماًال جامعة 
اإلمام  وشرقًا جامعة، غربًا جامعة طیبة، جنوبًا جامعة الملك خالد بأبها، تبوك

وعدد ، طالبة )١١٦٠، و() طالباً ٥٤١منهم (، الدمامب عبدالرحمن بن فیصل
الدمام ، )٦١١( المدینة المنورة :استجابات عینة الدراسة في الجامعات كالتالي

  .)٢٢٠أبها (، )٤٠١تبوك (، )٤٦٩(
  أداة الدراسة:

أداة الدراسة المستخدمة في البحث هي االستبانة التي قام الباحث بتعمیمها  
وعالقته ، نظرهم لتقیس واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة

ومن ثم تحكیم االستبانة من قبل الخبراء المختصین وقیاس  .ببعض المتغیرات
 :متبعًا الخطوات التالیة، وقام الباحث بإعداد أداة البحث، صدقها

فقرة موزعة على ثالثة  )٤٨( على اشتملت أداة البحث في صورتها األولیة -١
ور أسباب عزوف الطلبة ومح، محور واقع الطلبة نحو القراءة :محاور هي
  . ومحور الحلول العملیة لمعالجة عزوف الطلبة عن القراءة، عن القراءة

، إلى حد ما، موافق، تصمیم أداة البحث وفق مقیاس خماسي (موافق بشدة -٢
، ٥( وهذه االختیارات تأخذ التقدیرات التالیة: )غیر موافق بشدة، غیر موافق

في حالة  )٥، ٤، ٣، ٢، ١(، ةفي حالة الفقرات الموجب )١، ٢، ٣، ٤
 .الفقرات السالبة

تم استخدام التدرج الخماسي حسب مقیاس لیكرت لإلجابة عن عبارات  -٣
وحساب درجة استجابات أفراد العینة حول واقع طلبة الجامعات ، االستبانة

  والجدول التالي یوضح ذلك:، السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم
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  )١جدول (
  ات وتقدیرات أفراد العینة حسب مقیاس لیكرتمستویات استجاب

  درجة الموافقة  المتوسط الحسابي  القیمة الوزنیة  فئات المقیاس
  عالیة جداً   وأكثر ٤.٢٠من   ٥  موافق بشدة

  عالیة  ٤.٢٠إلى أقل من  ٣.٤٠من   ٤  موافق
  متوسطة  ٣.٤٠إلى أقل من  ٢.٦٠من   ٣  موافق إلى حد ما

  منخفضة  ٢.٦٠من إلى أقل  ١.٨٠من   ٢  غیر موافق
  منخفضة جداً   ١.٧٩إلى أقل من  ١.٠٠من   ١  غیر موافق بشدة

   :صدق األداة وثباتها
تم التأكد من صدق محتوى أداة البحث بعرض األداة بصورتها األولیة على  

والمناهج ، وعلم النفس، محكمین من أعضاء هیئة التدریس في أقسام التربیة )٨(
مدى مالئمة عباراتها  تعرفوذلك بهدف ، لسعودیةوطرق التدریس في الجامعات ا
ومدى ، ومدى وضوح كل فقرة وسالمة صیاغتها، للهدف الذي وضعت من أجله

والتعدیالت واإلضافات المقترحة حیال ، انتماء كل فقرة للمحور المندرجة تحته
وتال ذلك حساب نسب اتفاق المحكمین على عبارات أداة  .العبارات والمحاور

. وبعد مراجعة آراء واقتراحات ومالحظات )%٨٠رط أال تقل عن (البحث بش
عبارة  )٤٣( أعدت أداة البحث بصورتها النهائیة لتتضمن، وتعدیالت لجنة التحكیم

 محور واقع الطلبة نحو القراءة یتكون من :مندرجة تحت المحاور الثالثة التالیة
، ) عبارات٧ن من (ومحور أسباب عزوف الطلبة عن القراءة یتكو ، ) عبارة٢٨(

) ٨یتكون من (، ومحور الحلول العملیة لمعالجة عزوف الطلبة عن القراءة
  .عبارات

   :المعالجات اإلحصائیة
، وحساب الرتب، واالنحرافات المعیاریة، استخدام المتوسطات الحسابیة -

وتحدید مستوى واقعهم ، الستجابات طلبة الجامعات السعودیة على أداة الدراسة
   .قراءة من وجهة نظرهمنحو ال

استخدام معامل ارتباط بیرسون إلیجاد ثبات االتساق الداخلي لفقرات أداة  -
  الدراسة.

للكشف عن داللة الفرق بین المتوسطات الحسابیة لواقع  )t( استخدام اختبار -
للتخصص ، و للنوع( طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم وفقاً 

   .یئة الجغرافیة)وللب، الجامعي
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استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي تبًعا لمتغیر الدراسة للكشف عن وجود  -
  .)لمكان الجامعة( :فروق ذات داللة إحصائیة

  التكرارات والنسب المئویة لمتغیرات الدراسة )٢جدول (
  %ةالنسب  التكرار  نوع المتغیر  عدد العینة  المتغیرات  م
  %٣١.٨٠  ٥٤١  ذكر  ١٧٠١  النوع  ١

  %٦٨.٢٠  ١١٦٠  أنثى

  ١٧٠١  مكان الجامعة  ٢
  %٢٣.٦٠  ٤٠١  تبوك
  %٣٥.٩٠  ٦١١  طیبة
  %٢٧.٦٠  ٤٦٩  الدمام

  %١٢.٩٠  ٢٢٠  الملك خالد
  %٣٥.١٠  ٥٩٧  أدبي  ١٧٠١  التخصص الجامعي  ٣

  %٦٤.٩٠  ١١٠٤  علمي
  %٨٥.٢٠  ١٤٤٩  مدینة  ١٧٠١  البیئة الجغرافیة  ٤

  %١٤.٨٠  ٢٥٢  قرى ومحافظات
یوضح الجدول حساب التكرارات والنسب المئویة لمتغیرات عینة الدراسة  

والبیئة ، والتخصص الجامعي، ةومكان الجامع، أنثى) –متمثلة في النوع (ذكر 
وجاءت أكبر نسبة مئویة في متغیر النوع لإلناث بنسبة مقدارها ، الجغرافیة

مئویة في متغیر البیئة وأقل نسبة ، ) أنثى١١٦٠%) وتكرار بلغ (٦٨.٢٠(
  ).٢٥٢%) وتكرار بلغ (١٤.٨٠الجغرافیة للقرى والمحافظات قدرها (

  الصدق والثبات الستبانة واقع طلبة الجامعات السعودیة )٣جدول (
  نحو القراءة من وجهة نظرهم 

رقم 
  العبارة

الثبات ألفا   الصدق
  كرونباخ

  الثبات ألفا كرونباخ  الصدق  رقم العبارة
  االرتباط  االرتباط  الداللة  االرتباط

  ٠.٧٦١  **٠.٠٠٠  ٠.٧٥٤  ٢٥  محور واقع الطلبة نحو القراءة
٠.٧٦٨  **٠.٠٠٠  ٠.٦٣٨  ٢٦  ٠.٧٧١  **٠.٠٠٠  ٠.٥٧٣  ١  
٠.٧٧٦  *٠.٠١٤  ٠.٣١٥  ٢٧  ٠.٧٧٣  **٠.٠٠١  ٠.٤٣٥  ٢  
٠.٧٦٩ **٠.٠٠٠  ٠.٥٨٧  ٢٨  ٠.٧٦٥  **٠.٠٠٠  ٠.٦٢٣  ٣ 
  ٠.٨٧١ **٠.٠٠٠  ٠.٨٧٧  إجمالي  ٠.٧٦٣  **٠.٠٠٠  ٠.٧٢١  ٤
  محور أسباب عزوف الطلبة عن القراءة  ٠.٧٦٥  **٠.٠٠٠  ٠.٦٩٣  ٥
٠.٧٦٢  **٠.٠٠٠  ٠.٧٥٦  ٢٩  ٠.٧٦٧  **٠.٠٠٠  ٠.٦٨١  ٦  
٠.٧٥٤  **٠.٠٠٠  ٠.٧٠٣  ٣٠  ٠.٧٩٠  **٠.٣٥٧٠.٠٠٥-  ٧  
٠.٧٣٥  **٠.٠٠٠  ٠.٨٤٧  ٣١  ٠.٧٦٦  **٠.٠٠٠  ٠.٦٨٣  ٨  
٠.٧٤٢  **٠.٠٠٠  ٠.٧١٧  ٣٢  ٠.٧٦٨  **٠.٠٠٠  ٠.٦٥٦  ٩  
٠.٧٤١  **٠.٠٠٠  ٠.٧٢٠  ٣٣  ٠.٧٦٥  **٠.٠٠٠  ٠.٦٥٣  ١٠  
٠.٧٤٨  **٠.٠٠٠  ٠.٧٤٦  ٣٤  ٠.٧٦٢  **٠.٠٠٠  ٠.٧٦١  ١١  
٠.٧٥٤ **٠.٠٠٠  ٠.٧١٠  ٣٥  ٠.٧٦٤  **٠.٠٠٠  ٠.٦٧٦  ١٢ 
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رقم 
  العبارة

الثبات ألفا   الصدق
  كرونباخ

  الثبات ألفا كرونباخ  الصدق  رقم العبارة
  ٠.٨٣٤ **٠.٠٠٠  ٠.٧٢٤  إجمالي  ٠.٧٦٠  **٠.٠٠٠  ٠.٨٠٢  ١٣
محور الحلول العملیة لمعالجة عزوف الطلبة   ٠.٧٦٠  **٠.٠٠٠  ٠.٨٣٣  ١٤

  ن القراءةع
٠.٧٦١  **٠.٠٠٠  ٠.٧٢٦  ٣٦  ٠.٧٩١  **٠.٠٠٠  ٠.٤٥٣  ١٥  
٠.٧٥٣  **٠.٠٠٠  ٠.٨٥١  ٣٧  ٠.٧٩٥  **٠.٠٠٠  ٠.٥٠٢  ١٦  
٠.٧٥١  **٠.٠٠٠  ٠.٨٩٨  ٣٨  ٠.٧٦٥  **٠.٠٠٠  ٠.٧١٢  ١٧  
٠.٧٦٦  **٠.٠٠٠  ٠.٧٣٣  ٣٩  ٠.٧٦٩  **٠.٠٠٠  ٠.٦٥٥  ١٨  
٠.٧٦٠  **٠.٠٠٠  ٠.٧١٤  ٤٠  ٠.٧٧٣  **٠.٠٠٠  ٠.٤٥٨  ١٩  
٠.٧٦٧  **٠.٠٠٠  ٠.٧٤٢  ٤١  ٠.٧٩٤  **٠.٠٠٠  ٠.٥١٧  ٢٠  
٠.٧٥٦  **٠.٠٠٠  ٠.٨٢٠  ٤٢  ٠.٧٨٨  *٠.٠٣٨  ٠.٢٦٩  ٢١  
٠.٧٥٩ **٠.٠٠٠  ٠.٧٢٧  ٤٣  ٠.٧٦٧  **٠.٠٠٠  ٠.٥١٦  ٢٢ 
  ٠.٩٠٣ **٠.٠٠٠  ٠.٧٢١  إجمالي  ٠.٧٦٣  **٠.٠٠٠  ٠.٧٣٨  ٢٣
٠.٧٦٨  **٠.٠٠٠  ٠.٦٤٤  ٢٤          

ین استبانة واقع طلبة وضح الجدول وجود عالقة ارتباطیه دالة إحصائیًا بی
وهذا یدل ، الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم ومحاورها وعباراتها

، ٠.٧٣٥أما معامل الثبات فقد تراوحت قیمة بین ، على صدق المحتوى لالستبانة
وهذه القیم عالیة  ٠.٩٠٣، ٠.٨٣٤أما إجمالي المحاور فقد تراوح بین ، ٠.٧٩٤

  تبانة ومحاورها وعباراتها.مما یدل على ثبات االس
  :عرض نتائج ومناقشة الدراسة

یتناول هذا الجانب تحلیل نتائج الدراسة؛ وذلك من خالل عرض 
ومعالجتها إحصائیًا باستخدام مفاهیم ، استجابات أفراد العینة على تساؤالت الدراسة

وعة من األسالیب اإلحصائیة المناسبة ألداة اإلحصاء الوصفي وباستخدام مجم
وصوًال إلى النتائج وتفسیرها في ضوء اإلطار النظري للدراسة ، الدراسة وأسئلتها

المتعلق بواقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم وعالقته 
  ببعض المتغیرات.

لبة الجامعات إجابة السؤال الرئیس والذي ینص على: ما واقع ط -أوالً  
  :والجدول التالي یجیب على ذلك السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم؟

  
  البیانات الوصفیة لمحور واقع الطلبة نحو القراءة )٤جدول (

درجة   ترتیب  %نسبة  انحراف  متوسط  العبارات  م
  الموافقة

  عالیة  ٦  ٧٨.٨٧  ٠.٩٥٣  ٣.٩٤٤  .أشعر بالسعادة والمتعة عندما اقرأ  ١
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٢٢٨

درجة   ترتیب  %نسبة  انحراف  متوسط  العبارات  م
  الموافقة

  عالیة  ٩  ٧٥.٥٣  ١.٠٠٦  ٣.٧٧٧  .الكثیر ضمن اهتماماتيأقرأ   ٢
  متوسطة  ٢١  ٦٧.٨٤  ١.١٢١  ٣.٣٩٢  أتمنى عندما أقرأ أن ال أستغرق وقتًا طویالً   ٣
  متوسطة  ٢٢  ٦٢.٣٦  ١.٢٢٦  ٣.١١٨  أحب زیارة المكتبة وأتردد علیها للقراءة واالطالع  ٤
  عالیة  ٢٠  ٦٦.٩١  ١.٢١٠  ٣.٣٤٦  أرغب في تبادل الكتب مع زمالئي لقراءتها  ٥
  عالیة  ١٣  ٧٣.٥٨  ١.١٤٣  ٣.٦٧٩  أحب أن أتناقش مع زمالئي حول ما نقرأه  ٦
  عالیة  ١٩  ٦٩.١٢  ١.١٠٢  ٣.٤٥٦  ال أشعر بالملل أثناء القراءة  ٧
  متوسطة  ٢٧  ٥٦.٨٨  ١.٢١٣  ٢.٨٤٤  أحب االشتراك في برامج القراءة وأنشطتها  ٨
 أحب القراءة في أوقات الفراغ أكثر من الترفیه  ٩

  واللعب
  متوسطة  ٢٣  ٦٠.٨٧  ١.٢١٣  ٣.٠٤٤

  عالیة  ١٦  ٦٩.٩٧  ١.١٩٩  ٣.٤٩٩  إنفاق المال على شراء الكتب مكسب كبیر  ١٠
  عالیة  ١٠  ٧٤.٤٢  ١.٢١٣  ٣.٧٢١  إهدائي الكتب یدخل السرور على نفسي  ١١
  عالیة  ١٢  ٧٣.٦٢  ١.٢٣٤  ٣.٦٨١  أشتاق إلى القراءة كلما انقطعت عنها  ١٢
لكتاب ودور النشر لشراء أحب زیارة معارض ا  ١٣

  الكتب التي تعجبني
  عالیة  ١٧  ٦٩.٤٧  ١.٢٧٢  ٣.٤٧٣

  عالیة  ١١  ٧٣.٧٤  ١.٢٥٣  ٣.٦٨٧  أحب اقتناء الكتب وتأسیس مكتبة في البیت  ١٤
ال أعتقد أن القراءة مضیعة للوقت وغیر   ١٥

  ضروریة في الوقت الحاضر
  عالیة جداَ   ١  ٨٩.٨٠  ٠.٨١٩  ٤.٤٩٠

تماع للبرامج األخرى على أفضل المشاهدة واالس  ١٦
  قراءة الكتب

  متوسطة  ٢٨  ٥٦.٧٩  ١.١٣٢  ٢.٨٤٠
  عالیة  ١٨  ٦٩.٢٣  ١.١٦٣  ٣.٤٦١  أشعر بالحزن على زمالئي الذین ال یقرؤون  ١٧
  عالیة جداً   ٥  ٨٤.٨٦  ٠.٩١٩  ٤.٢٤٣  اعتبر القراءة ضروریة للنجاح في الحیاة  ١٨
  عالیة جداً   ٤  ٨٦.٩١  ٠.٩٠١  ٤.٣٤٦  يالقراءة تزید من مكانتي االجتماعیة والثقة بنفس  ١٩
ال أضطر للقراءة من أجل المذاكرة واالختبار   ٢٠

  فقط.
  عالیة  ١٤  ٧٠.٣٨  ١.١٨٩  ٣.٥١٩

إذا عقدت الندوات عن القراءة فإنها ال تثیر   ٢١
  اهتمامي

  متوسطة  ٢٥  ٥٨.٦٤  ١.١٣٩  ٢.٩٣٢
  الیة جداً ع  ٣  ٨٧.٦٢  ٠.٨٤٨  ٤.٣٨١  اعتقد أننا مقصرون في القراءة واالطالع  ٢٢
  عالیة  ١٥  ٧٠.٣٦  ١.١١٠  ٣.٥١٨  أوجه من حولي على القراءة وأرغبهم فیها  ٢٣
  متوسطة  ٢٦  ٥٧.٣٠  ١.٠٧٨  ٢.٨٦٥  اهتم بالقراءة بشكل یومي  ٢٤
ال یضایقني األستاذ الجامعي الذي یحثني على   ٢٥

  القراءة
  عالیة  ٨  ٧٧.٩٠  ٠.٩٨٣ ٣.٨٩٥

  متوسطة  ٢٤  ٥٩.٣٨  ١.١٧٨  ٢.٩٦٩  م بالقراءةأشارك في المواقع االلكترونیة التي تهت  ٢٦
  عالیة جداً   ٢  ٨٨.٢٤  ٠.٨٣٤  ٤.٤١٢  انظر إلى الذین یقرؤون باحترام وتقدیر  ٢٧
  عالیة  ٧  ٧٨.٨٢  ١.٠٥٩  ٣.٩٤١  أزداد حماسا للقراءة بتحفیز اآلخرین  ٢٨

  ٣.٥٨٨  متوسط إجمالي محور واقع الطلبة نحو القراءة
  ٠.٥٧٧  انحراف معیاري  عالیة

  % ٧١.٧٦٠  بة مئویةنس
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یوضح الجدول البیانات الوصفیة؛ وذلك من حیث التكرارات والنسب المئویة 
والمتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري والترتیب الستجابات عینة الدراسة 

وقد جاءت نتائج المتوسط الحسابي للمحور بقیمة  .لمحور واقع الطلبة نحو القراءة
%) ٧١.٧٦٠ونسبة مئویة بلغت (، )٠.٥٧٧قدره () وانحراف معیاري ٣.٥٨٨(

 )١٩٩٦( فهي في نتائجها تتفق مع دراسة السرطاوي، أي بدرجة موافقة عالیة
ودراسة  )٢٠١١وتختلف مع دراسة علي (، إیجابیةحیث كانت اتجاهات العینة 

ویفسر الباحث ، حیث جاءت نتائجها متدنیة)، ٢٠٠٢( عبدالجبار، و السرطاوي
، بة الجامعیین بضرورة القراءة وأهمیتها بتقدم الفرد والمجتمعذلك بوعي الطل

وٕادراكهم للمسؤولیة الذاتیة والمجتمعیة نحو زیادة التعلم بالقراءة وضرورة اإلقبال 
  . لمشاریع وبرامج القراءة للتغییر الفردي والمجتمعي

ومن خالل استعراض نتائج محور واقع الطلبة نحو القراءة جاءت ترتیب 
ال بدرجة عالیة جدًا في العبارات " أعلى عبارات الموافقة جابات كالتالي:االست

أعتقد أن القراءة مضیعة للوقت وغیر ضروریة في الوقت الحاضر" بنسبة مئویة 
" بنسبة مئویة قدرها انظر إلى الذین یقرؤون باحترام وتقدیر"، و%)٨٩.٨٠قدرها (

" بنسبة مئویة قدرها الطالعاعتقد أننا مقصرون في القراءة وا"، و%)٨٨.٢٤(
" بنسبة مئویة القراءة تزید من مكانتي االجتماعیة والثقة بنفسي"، و%)٨٧.٦٢(

" بنسبة مئویة قدرها اعتبر القراءة ضروریة للنجاح في الحیاة"، و%)٨٦.٩١قدرها (
ویفسر الباحث ذلك بإدراك الطلبة الجامعیین بأهمیة القراءة وتقدمها ، %)٨٤.٨٦(

والوعي بضرورة زیادة التعلم بالقراءة والمساهمة في التغییر الفردي ، مجتمعللفرد وال
 . والمجتمعي عبر المبادرات والمشاریع القرائیة

" اهتم بالقراءة بشكل  وأقل العبارات الموافقة بدرجة متوسطة في العبارات 
و" أحب االشتراك في برامج القراءة  %)٥٧.٣٠" بنسبة مئویة قدرها ( یومي

أفضل المشاهدة واالستماع للبرامج  "و %)٥٦.٨٨بنسبة مئویة قدرها ( " شطتهاوأن
ویعزو الباحث ذلك  .%)٥٦.٧٩" بنسبة مئویة قدرها ( األخرى على قراءة الكتب

إلى كثرة الملهیات والمشغالت بوسائل التقنیة الحدیثة واإلدمان بوسائل التواصل 
  .والقرائیة االجتماعي وتفضیالتها على البرامج المعرفیة

ما أسباب تدني طلبة ینص السؤال على: " إجابة السؤال األول الفرعي:
؟" والجدول التالي یجیب على الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم

  :هذا السؤال
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٢٣٠

  )٥جدول (
  البیانات الوصفیة لمحور أسباب عزوف الطلبة عن القراءة

رجة د  ترتیب  %نسبة  انحراف  متوسط  العبارات  م
  الموافقة

ضعف اإلدراك بأهمیة القراءة وأهدافها في   ٢٩
  عالیة  ٤  ٨١.٠٨  ١.٠٠٧  ٤.٠٥٤  تقدم الفرد والمجتمع

انشغال الطالب بوسائل التواصل االجتماعي   ٣٠
  عالیة جداً   ١  ٩١.٠٥  ٠.٧٩٥  ٤.٥٥٣  عن القراءة

تقصیر المؤسسات التربویة والمجتمعیة في   ٣١
  عالیة جداً   ٢  ٨٤.٣٤  ٠.٩٣٩  ٤.٢١٧  ترسیخ عادة القراءة للطالب

قلة الحوافز التشجیعیة وعمل المسابقات   ٣٢
  عالیة  ٥  ٧٩.٩٨  ١.٠٧٨  ٣.٩٩٩  والمكافآت التقدیریة نحو القراءة

صعوبة الوصول إلى الكتاب في المؤسسات   ٣٣
  عالیة  ٧  ٧١.٤٥  ١.٢٣٦  ٣.٥٧٣  وبعدها عن الطالب، التربویة

في ضعف البرامج واألنشطة القرائیة   ٣٤
  عالیة  ٦  ٧٨.٦٥  ١.٠٢٠  ٣.٩٣٢  المؤسسات التربویة والمجتمعیة

ضعف التشویق والتسویق اإلعالمي المتمیز   ٣٥
  عالیة ٣  ٨١.٤٩  ٠.٩٨١  ٤.٠٧٥  للبرامج واألنشطة المختصة بالقراءة

  ٤.٠٥٧  متوسط إجمالي محور واقع الطلبة نحو القراءة
  ٠.٦٦١  انحراف معیاري  عالیة

  % ٨١.٥١  نسبة مئویة
یوضح الجدول البیانات الوصفیة؛ وذلك من حیث التكرارات والنسب المئویة  

والمتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري والترتیب الستجابات عینة الدراسة 
وقد جاءت نتائج المتوسط الحسابي  عن القراءة. لمحور أسباب عزوف الطلبة

ونسبة مئویة بلغت ، )٠.٦٦١) وانحراف معیاري قدره (٤.٠٥٧للمحور بقیمة (
ویعزو الباحث ذلك إلى إدراك عینة ، %) أي بدرجة موافقة عالیة٨١.٥١٠(

الدراسة لذاتهم واألسباب التي تحول بینهم وبین القراءة وٕاقرارهم بها مما یسهل على 
القائمین بالمؤسسات التربویة والمجتمعیة االنطالق منها وعمل المبادرات والمشاریع 

  .من خاللها
خالل استعراض نتائج محور أسباب عزوف الطلبة عن القراءة جاءت  ومن

بدرجة عالیة فیها الموافقة أعلى العبارات التي جاءت ترتیب االستجابات كالتالي: 
" بنسبة انشغال الطالب بوسائل التواصل االجتماعي عن القراءةجدًا في العبارتین "

ویة والمجتمعیة في ترسیخ تقصیر المؤسسات الترب" ، و%)٩١.٠٥مئویة قدرها (
ویعزو الباحث ذلك إلى  %).٨٤.٣٤" بنسبة مئویة قدرها (عادة القراءة للطالب
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إقرار غالبیة الطالب أن وسائل التواصل االجتماعي هي األقوى في العصر 
مما یحتم ویؤكد على ، الطالب عن القراءة واعترافهم بها لالحالي النشغا

مسؤولیة االهتمام بعادة القراءة وترسیخها في المؤسسات التربویة والمجتمعیة 
األجیال من خالل المبادرات والمشاریع والبرامج التي تعمق حب القراءة والكتاب 

وتجعلها من أولویاتهم وتزاحم االنشغال بوسائل التواصل ، في عقول الطالب
ت والدراسة تؤكد أن غالبیة الطالب أقروا بأن غیاب وتقصیر المؤسسا، االجتماعي

  .التعلیمیة والمجتمعیة كان له السبب األكبر في بعدهم عن القراءة
ضعف بدرجة عالیة في العبارات " فیها الموافقةوأقل العبارات التي جاءت 

بنسبة مئویة قدرها البرامج واألنشطة القرائیة في المؤسسات التربویة والمجتمعیة" 
وبعدها عن ، التربویةصعوبة الوصول إلى الكتاب في المؤسسات و"، %)٧٨.٦٥(

وهذه النتیجة وٕان كانت هي أقل  %).٧١.٤٥بنسبة مئویة قدرها (الطالب" 
وتأكید عینة الدراسة على سببیتها في التأثیر ، العبارات لكنها بدرجة عالیة وجودها

تقصیر المؤسسات التربویة " نحو اإلقبال على القراءة وهي مترابطة ومؤكدة لعبارة 
إذ جاءت بدرجة عالیة جدًا لتبرز  "یخ عادة القراءة للطالبوالمجتمعیة في ترس

وبوضوح وجالء التقصیر الشدید والضعف الكبیر لدى المؤسسات التربویة 
والمجتمعیة في ضعف البرامج والمشاریع القرائیة وأسالیب ووسائل تقریب الكتاب 

 وٕان كانت هناك بعض المبادرات، لهم وغیاب عنصر التحبیب والتشویق لهم
لكنها ال تتطلع إلى المستوى المأمول في نشر  لمشاریع القراءة في تلك المؤسسات

  . ثقافة القراءة وتحدیاتها في العصر الحالي
ما الحلول العملیة لمعالجة ینص السؤال على: " :إجابة السؤال الثاني الفرعي

لي ؟" والجدول التاتدني طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم
  :یجیب على هذا السؤال
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  )٦جدول (
  البیانات الوصفیة لمحور الحلول العملیة لمعالجة عزوف الطلبة عن القراءة

درجة   ترتیب  %نسبة  انحراف  متوسط  العبارات  م
  الموافقة

التوعیة بضرورة نشر ثقافة القراءة لدى المسؤولین   ٣٦
  عالیة جداً   ٧  ٨٦.٠٦  ٠.٨٤٠  ٤.٣٠٣  في المؤسسات التربویة والمجتمعیة

استخدام التقنیة ووسائل التواصل االجتماعي في   ٣٧
  عالیة جداً   ٣  ٨٩.٤٥  ٠.٧٧٥  ٤.٤٧٣  تحبیب وتشجیع الطالب للقراءة

العمل على تحبیب ممارسة عادة القراءة للطالب   ٣٨
  عالیة جداً   ١  ٩٢.٦٠  ٠.٦٩٦  ٤.٦٣٠  منذ الصغر من قبل المؤسسات التربویة والمجتمعیة

إیجاد وتفعیل أندیة القراءة في العمل على   ٣٩
  عالیة جداً   ٥  ٨٧.٢٨  ٠.٨٤٤  ٤.٣٦٤  المؤسسات التربویة والمجتمعیة

إیجاد الحوافز التشجیعیة وعمل المسابقات   ٤٠
  عالیة جداً   ٨  ٨٦.٠٠  ٠.٩٢٥  ٤.٣٠٠  والمكافآت التقدیریة نحو القراءة

تقریب وتوفیر الكتب للطالب بأسالیب تربویة   ٤١
  عالیة جداً   ٢  ٩٠.٤٥  ٠.٧٠٨  ٤.٥٢٣  متنوعة

دعم البرامج واألنشطة القرائیة في المؤسسات   ٤٢
  عالیة جداً   ٤  ٨٨.١٧  ٠.٧٧٠  ٤.٤٠٩  وٕایجاد األماكن المناسبة لها، التربویة والمجتمعیة

قوة التشویق والتسویق اإلعالمي المتمیز للبرامج   ٤٣
  عالیة جداً  ٦  ٨٦.٨٧  ٠.٨٣٦  ٤.٣٤٣  واألنشطة المختصة بالقراءة

متوسط إجمالي محور الحلول العملیة لمعالجة عزوف 
  ٤.٤١٨  الطلبة عن القراءة

  ٠.٥٩٦  انحراف معیاري  عالیة جداً 
  % ٨٨.٣٦  نسبة مئویة

یوضح الجدول البیانات الوصفیة؛ وذلك من حیث التكرارات والنسب المئویة 
الدراسة والمتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري والترتیب الستجابات عینة 

وقد جاءت نتائج  لمحور الحلول العملیة لمعالجة عزوف الطلبة عن القراءة.
، )٠.٥٩٦) وانحراف معیاري قدره (٤.٤١٨المتوسط الحسابي للمحور بقیمة (

مما یؤكد إجماع ، %) أي بدرجة موافقة عالیة جداً ٨٨.٣٦٠ونسبة مئویة بلغت (
ووعیهم بأهمیة القراءة وقوة الحلول  عینة الدراسة على الحلول العملیة وقناعتهم بها

مما یسهل على ، اإلجرائیة التي یرونها ذات أهمیة لواقعهم وتحدیاته المعاصرة
القائمین بالمؤسسات التربویة والمجتمعیة االنطالق منها وٕایجاد البرامج والمشاریع 

  .من خاللها
بة عن ومن خالل استعراض نتائج محور الحلول العملیة لمعالجة عزوف الطل

 جمیع عبارات المحورحیث جاءت  :القراءة جاءت ترتیب االستجابات كالتالي
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العمل على متمثلة في "وأعلى عبارات المحور ، بدرجة عالیة جداً  فیها الموافقة
تحبیب ممارسة عادة القراءة للطالب منذ الصغر من قبل المؤسسات التربویة 

تقریب وتوفیر الكتب للطالب " ، و%)٩٢.٦٠" بنسبة مئویة قدرها (والمجتمعیة
ویفسر الباحث ذلك ، %)٩٠.٤٥" بنسبة مئویة قدرها (بأسالیب تربویة متنوعة

بقناعة ووعي أفراد عینة الدراسة بأهمیة التنشئة التعلیمیة واالجتماعیة لعادة القراءة 
حتى ترسخ فیه عادة القراءة وتكبر معه لتصبح جزءًا من ، منذ الطفولة المبكرة

التشویق و  مع ضرورة التقریب، لیومیة وثقافة مجتمعیة سائدة بین الجیلحیاته ا
استخدام " ثم عبارة .للكتب بأسالیب متنوعة لیسهل ألفها ومحبتها بین أفراد المجتمع

" بنسبة ةالتقنیة ووسائل التواصل االجتماعي في تحبیب وتشجیع الطالب للقراء
وعي أفراد مجتمع الدراسة  ویعزو الباحث ذلك إلى، %)٨٩.٤٥مئویة قدرها (

بضرورة مخاطبتهم بلغة عصرهم واستخدام التقنیة في تسویق وتشجیع مشاریع 
  . القراءة حتى تصبح جزءًا من وقتهم في برامج التواصل االجتماعي

هل توجد فروق ذات ینص السؤال على: " :إجابة السؤال الثالث الفرعي
ة نحو القراءة تعزى لمتغیر الدراسة داللة إحصائیة لواقع طلبة الجامعات السعودی

  :" والجدول التالي یجیب على هذا السؤال(النوع) ؟
  بین عینة الدراسة T- Testداللة فروق اختبار " ت "  )٧( جدول

  نحو محاور استبانة واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة  
  )للنوع( من وجهة نظرهم وعالقته ببعض المتغیرات تبعاً 

  انحراف  متوسط  انحراف  متوسط  الداللة  قیمة "ت"  ١١٦٠ن = إناث  ٥٤١ن = ذكور  ر االستبانةمحاو   م
  **٠.٠٠٠  ١٠.٦٨٨-  ٠.٥٤٣  ٣.٦٩٠  ٠.٥٨٨  ٣.٣٧٠ واقع الطلبة نحو القراءة :المحور األول  ١
المحور الثاني: أسباب عزوف الطلبة عن   ٢

  ٠.٥٤٠  ٠.٦١٢  ٠.٦٥٢  ٤.٠٥١  ٠.٦٨١  ٤.٠٧٢ القراءة

ور الثالث: الحلول العملیة لمعالجة المح  ٣
  **٠.٠٠٠  ٣.٧٧٦-  ٠.٥٥٢  ٤.٤٥٨  ٠.٦٧١  ٤.٣٣٣ عزوف الطلبة عن القراءة

  **٠.٠٠٠  ٨.٨٩٣-  ٠.٤٥٨  ٣.٨٩٢  ٠.٥٠٧  ٣.٦٦٤ (االستبانة ككل) متوسط مجموع المحاور  ٥
  )α≥01.0دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة ( **

  )α≥05.0ستوى الداللة (* دالة إحصائیًا عند م
یوضح الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین عینة الدراسة تبعًا للنوع 
نحو واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم وعالقته ببعض 

والمحور الثالث: الحلول  -المتغیرات في المحور األول: واقع الطلبة نحو القراءة
متوسط مجموع المحاور(االستبانة  -ملیة لمعالجة عزوف الطلبة عن القراءةالع



 وعالقته ببعض المتغیرات، واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم
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ودراسة  )٢٠١١( فهي تتفق في نتائجها مع دراسة علي، ولصالح اإلناث، ككل)
وتختلف )، ١٩٩٦( ودراسة السرطاوي )٢٠٠٨( ودراسة إسماعیل )٢٠١٠هزایمة (

ویعزو الباحث ، حیث جاءت النتیجة لصالح الذكور )٢٠٠٢( مع دراسة المویزري
ذلك إلى أن اإلناث لدیهم القابلیة للقراءة والتعلم والحرص على المعرفة وأدواتها 

مما ، أكثر من الذكور بحكم ارتباطاتهم الخارجیة وكثرة المشغالت والملهیات لهم
كذلك رؤیة الحلول العالجیة وقربها ، ساهم في القصور نحو اإلقبال على القراءة

ناث أقدر من رؤیتها على الذكور بحكم الحرص واالحتیاج لمثل من الواقع لدى اإل
  .هذه المشاریع والبرامج القرائیة

وعدم وجود فروق دالة إحصائیة في المحور الثاني أسباب عزوف الطلبة  
أسباب عزوف الطلبة  ویعزو الباحث ذلك إلى اتفاق أفراد العینة علىعن القراءة 
  .عن القراءة

هل توجد فروق ذات داللة ینص السؤال على: " الفرعي: إجابة السؤال الرابع
لمتغیر الدراسة (لمكان  إحصائیة لواقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة تعزى

  :"والجدول التالي یجیب على هذا السؤال؟ الجامعة)
بین عینة دراسة نحو  One Way ANOVAتحلیل التباین األحادي  )٨(جدول 

لبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم محاور استبانة واقع ط
  وعالقته ببعض المتغیرات تبعًا لمكان الجامعة

درجات   المصدر  محاور االستبانة  م
متوسط مجموع المربعات  الحریة

  الداللةقیمة "ف"  المربعات
الداللة 

اإلحصائیة 
٠,٠٥  

١  
واقع  :المحور األول

  الطلبة نحو القراءة
  ٣.٠٨١  ٩.٢٤٢  ٣  بین المجموعات

  ٠.٣٢٨  ٥٥٦.٩٥٥  ١٦٩٧  داخل المجموعات دالة  **٠.٠٠٠  ٩.٣٨٦
    ٥٦٦.٢٠٦  ١٧٠٠  المجموع

٢  
المحور الثاني: أسباب 
  عزوف الطلبة عن القراءة

  ٣.٦١٢  ١٠.٨٣٦  ٣  بین المجموعات
  ٠.٤٣٢  ٧٣٢.٣٦٧  ١٦٩٧  داخل المجموعات دالة  **٠.٠٠٠  ٨.٣٧٠

    ٧٤٣.٢٠٣  ١٧٠٠  المجموع

٣  
المحور الثالث: الحلول 
العملیة لمعالجة عزوف 

  الطلبة عن القراءة

  ٠.٨٠٩  ٢.٤٢٨  ٣  بین المجموعات
  ٠.٣٥٣  ٥٩٩.١٤١  ١٦٩٧  داخل المجموعات غیر دالة  ٠.٠٧٦  ٢.٢٩١

    ٦٠١.٥٧٠  ١٧٠٠  المجموع

متوسط مجموع   
  المحاور(االستبانة ككل)

  ١.٦٣٤  ٤.٩٠٣  ٣  بین المجموعات
  ٠.٢٣٣  ٣٩٥.٦٦٦  ١٦٩٧  داخل المجموعات  دالة  **٠.٠٠٠  ٧.٠٠٦

    ٤٠٠.٥٧٠  ١٧٠٠  المجموع
  )α≥01.0دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة ( **

  )α≥05.0* دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (
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نحو محاور استبانة یوضح الجدول وجود تباین دال إحصائیًا بین عینة الدراسة 
واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم وعالقته ببعض 

 -واقع الطلبة نحو القراءة  :المتغیرات تبعًا لمكان الجامعة في المحور األول
ومتوسط مجموع  -والمحور الثاني: أسباب عزوف الطلبة عن القراءة 

تلك الفروق الدالة استخدم الباحث اختبار وإلیجاد اتجاه ، المحاور(االستبانة ككل)
  لتوضیح تلك الفروق. Scheffeشیفه 

وعدم وجود فروق دالة إحصائیة في المحور الثالث: الحلول العملیة لمعالجة 
 .عزوف الطلبة عن القراءة التفاق العینة على تلك النتیجة

  )٩جدول (
ع طلبة الجامعات السعودیة نحو داللة الفروق بین المجموعات تبعًا لمكان الجامعة في واق

القراءة من وجهة نظرهم وعالقته ببعض المتغیرات لتحدید اتجاه الداللة باستخدام اختبار 
  للمحور األول المحور األول: واقع الطلبة نحو القراءة Scheffe Testشیفه 

المتوسط   العدد  المجموعات
  الحسابي

جامعة 
جامعة جامعة طیبة  تبوك

  الدمام
جامعة 

  لك خالدالم
-  -  ٣.٤٨١  ٤٠١  جامعة تبوك

٠.١٩٠**
-٠.١٣١-  ٠.٠٨١  

  ٠.٠٥٩  ٠.١٠٩  -    ٣.٦٧١  ٦١١  جامعة طیبة
 اإلمام عبدالرحمنجامعة 

  ٠.٠٥١-  -      ٣.٥٦١  ٤٦٩   بن فیصل
  -        ٣.٦١٢  ٢٢٠  جامعة الملك خالد

  )α≥01.0دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة ( **
  )α≥05.0عند مستوى الداللة (دالة إحصائیًا  *

یوضح الجدول اتجاه فروق الداللة بین المجموعات تبعًا لمكان الجامعة في 
واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم وعالقته ببعض 

للمحور  Scheffe Testالمتغیرات لتحدید اتجاه الداللة باستخدام اختبار شیفه 
حیث جاءت الداللة لصالح المجموعات تبعًا للترتیب ، واقع الطلبة نحو القراءةاألول 
  :التالي

- ) بلغت (٠.٠١بین جامعة تبوك وجامعة طیبة بقیمة دالة عند مستوى ( -
ویعزو الباحث ذلك إلى أسبقیة المعرفة وتوطین  ) ولصالح جامعة طیبة٠.١٩٠

م من جامعة تبوك إذ هي حدیثة العلم ونشر الثقافة والمعرفة في جامعة طیبة أقد
  .وهذا حتمًا له أثره التراكمي في المعرفة، النشأة في جامعتها وتوطین المعرفة فیها



 وعالقته ببعض المتغیرات، واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم
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وجاء ترتیب مكان الجامعة نحو واقع الطلبة  .وال توجد داللة في باقي المجموعات-
اإلمام ثم جامعة ، ثم جامعة الملك خالد، نحو القراءة لصالح جامعة طیبة

  ثم في األخیر جامعة تبوك.، من بن فیصلعبدالرح
  داللة الفروق بین المجموعات تبعًا لمكان الجامعة  )١٠جدول (

  في واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم
 Scheffeوعالقته ببعض المتغیرات لتحدید اتجاه الداللة باستخدام اختبار شیفه  

Test ي: أسباب عزوف الطلبة عن القراءةللمحور األول المحور الثان  
المتوسط   العدد  المجموعات

  الحسابي
جامعة 
  تبوك

جامعة 
  طیبة

جامعة 
  الدمام

جامعة الملك 
  خالد

  *٠.١٦٤  **٠.١٩٦  ٠.٠٤٨  -  ٤.١٥٠  ٤٠١  جامعة تبوك
  ٠.١١٦  *٠.١٤٨  -    ٤.١٠٢  ٦١١  جامعة طیبة

بن  اإلمام عبدالرحمنجامعة 
  ٠.٠٣٢-  -      ٣.٩٥٤  ٤٦٩   فیصل

  -        ٣.٩٨٦  ٢٢٠  معة الملك خالدجا
  )α≥01.0دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة ( **

  )α≥05.0دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة ( *
یوضح الجدول اتجاه فروق الداللة بین المجموعات تبعًا لمكان الجامعة في 

ة من وجهة نظرهم وعالقته ببعض واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراء
للمحور  Scheffe Testالمتغیرات لتحدید اتجاه الداللة باستخدام اختبار شیفه 

حیث جاءت الداللة لصالح المجموعات ، الثاني: أسباب عزوف الطلبة عن القراءة
  :تبعًا للترتیب التالي

مستوى بقیمة دالة عند  اإلمام عبدالرحمن بن فیصلبین جامعة تبوك وجامعة  -
 ) ولصالح جامعة تبوك.٠.١٩٦) بلغت (٠.٠١(

) بلغت ٠.٠٥بین جامعة تبوك وجامعة الملك خالد بقیمة دالة عند مستوى ( -
 ) ولصالح جامعة تبوك.٠.١٦٤(

بقیمة دالة عند مستوى  اإلمام عبدالرحمن بن فیصلبین جامعة طیبة وجامعة  -
 ) ولصالح جامعة طیبة.٠.١٤٨) بلغت (٠.٠٥(

وجاء ترتیب مكان الجامعة نحو أسباب  .لة في باقي المجموعاتوال توجد دال -
ثم جامعة الملك ، ثم جامعة طیبة، عزوف الطلبة عن القراءة لصالح جامعة تبوك

اإلمام عبدالرحمن بن فیصل. ویفسر الباحث ذلك  ثم في األخیر جامعة،، خالد
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عزوف القراءة إلدراك طلبة جامعة تبوك لواقعهم ورؤیة األسباب التي تؤدي نحو 
متمثلة في واقعهم نحو القصور والضعف في البرامج والمشاریع الداعمة للمعرفة 

  والقراءة أكثر من الجامعات األخرى. 
  )١١جدول (

داللة الفروق بین المجموعات تبعًا لمكان الجامعة في واقع طلبة الجامعات 
لتحدید اتجاه  السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم وعالقته ببعض المتغیرات

  توسط مجموع محاور االستبانةلم Scheffe Testالداللة باستخدام اختبار شیفه 
المتوسط   العدد  المجموعات

  الحسابي
جامعة 
جامعة   جامعة الدمام  جامعة طیبة  تبوك

  الملك خالد
  ٠.٠٥٥-  ٠.٠٣٠-  **٠.١٣١-  -  ٣.٧٥٧  ٤٠١  جامعة تبوك
  ٠.٠٧٦  **٠.١٠١  -    ٣.٨٨٨  ٦١١  جامعة طیبة

 اإلمام عبدالرحمن جامعة
  ٠.٠٢٥-  -      ٣.٧٨٧  ٤٦٩  بن فیصل

  -        ٣.٨١٢  ٢٢٠  جامعة الملك خالد
  )α≥01.0دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة ( **

  )α≥05.0دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة ( *
لمكان الجامعة في یوضح الجدول اتجاه فروق الداللة بین المجموعات تبعًا 

واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم وعالقته ببعض 
لمتوسط  Scheffe Testالمتغیرات لتحدید اتجاه الداللة باستخدام اختبار شیفه 

حیث جاءت الداللة لصالح المجموعات تبعًا للترتیب ، مجموع محاور االستبانة
  :التالي

-) بلغت (٠.٠١طیبة بقیمة دالة عند مستوى (بین جامعة تبوك وجامعة  -
 ) ولصالح جامعة طیبة.٠.١٣١

بقیمة دالة عند مستوى  اإلمام عبدالرحمن بن فیصل بین جامعة طیبة جامعة -
 ) ولصالح جامعة طیبة.٠.١٠١) بلغت (٠.٠١(

وجاء ترتیب مكان الجامعة لمتوسط  .وال توجد داللة في باقي المجموعات -
ثم جامعة الملك ، القراءة لصالح جامعة طیبة نحونة مجموع محاور االستبا

، ثم في األخیر جامعة تبوك، اإلمام عبدالرحمن بن فیصل ثم جامعة، خالد
ویعزو الباحث ذلك إلى تفوق جامعة طیبة في مشاریعها ومبادراتها وبرامجها 
الثقافیة والفكریة والمجتمعیة أكثر من الجامعات األخرى وتنوع األنشطة التي 

میزت بها الجامعة عبر مبادرات فریدة من نوعها على مستوى الجامعات ت
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السعودیة من أبرزها مبادرة بعنوان " ترجم أفكارك " التي القت قبول المجتمع 
مما كان له األثر  الطالبي واألكادیمي والمسؤولین على مستوى المدینة المنورة

  .على تقدم الجامعة من الناحیة المعرفیة والثقافیة
هل توجد فروق ذات ینص السؤال على: " إجابة السؤال الخامس الفرعي:

داللة إحصائیة لواقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة تعزى لمتغیر الدراسة 
  :والجدول التالي یجیب على هذا السؤال "؟ (التخصص الجامعي)

محاور بین عینة الدراسة نحو  T- Testداللة فروق اختبار " ت "  )١٢( جدول
استبانة واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم وعالقته 

  )للتخصص الجامعي( ببعض المتغیرات تبعاً 
  انحراف  متوسط  انحراف  متوسط  الداللة  قیمة "ت"  ١١٠٤علمي ن =  ٥٩٧ن = أدبي  محاور االستبانة  م
واقع الطلبة نحو  :المحور األول  ١

  ٠.١٣٥  ١.٤٩٥  ٠.٥٧٠  ٣.٥٧٣  ٠.٥٨٩  ٣.٦١٧ القراءة
المحور الثاني: أسباب عزوف   ٢

  ٠.٤٣٦  ٠.٧٧٩  ٠.٦٤٧  ٤.٠٤٨  ٠.٦٨٨  ٤.٠٧٤ الطلبة عن القراءة

٣  
المحور الثالث: الحلول العملیة 
لمعالجة عزوف الطلبة عن 

 القراءة
٠.٠١٦  ٢.٤٠٣  ٠.٥٩٧  ٤.٣٩٣  ٠.٥٩٠  ٤.٤٦٦*  

متوسط مجموع المحاور(االستبانة   ٥
  ٠.٠٦٠  ١.٨٨٣  ٠.٤٨٢  ٣.٨٠٣  ٠.٤٩١  ٣.٨٤٩ ككل)

  )α≥01.0( دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة **
  )α≥05.0( * دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة

یوضح الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین عینة الدراسة تبعًا 
ة نحو القراءة من وجهة للتخصص الجامعي نحو واقع طلبة الجامعات السعودی

نظرهم وعالقته ببعض المتغیرات في المحور الثالث: الحلول العملیة لمعالجة 
ویعزو الباحث ذلك لقرب  ولصالح التخصص األدبي، عزوف الطلبة عن القراءة

التخصص األدبي للنواحي النظریة ورؤیتهم الفلسفیة للحلول العلمیة والواقعیة 
األول  في المحور ةوعدم وجود فروق دالة إحصائی .لمعالجة العزوف عن القراءة

  التفاق العینة على تلك النتیجة.، والثاني ومتوسط مجموع المحاور(االستبانة ككل)
ینص السؤال على: "هل توجد فروق ذات داللة  إجابة السؤال السادس الفرعي:

سة (البیئة إحصائیة لواقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة تعزى لمتغیر الدرا
  :الجغرافیة)؟"والجدول التالي یجیب على هذا السؤال
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بین عینة الدراسة نحو محاور  T- Test" داللة فروق اختبار "ت )١٣( جدول
استبانة واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة من وجهة نظرهم وعالقته 

  )للبیئة الجغرافیة( ببعض المتغیرات تبعاً 

  محاور االستبانة  م
ن  مدینةال
=١٤٤٩  

ن  قرى ومحافظات
  الداللة  قیمة "ت"  ٢٥٢=

  انحراف  متوسط  انحراف  متوسط

واقع الطلبة نحو  :المحور األول  ١
  ٠.٨٧٨  ٠.١٥٤  ٠.٦٠٠  ٣.٥٨٣  ٠.٥٧٣  ٣.٥٨٩ القراءة

المحور الثاني: أسباب عزوف   ٢
  ٠.٧٣٢  ٠.٣٤٢  ٠.٧٣٤  ٤.٠٤٣  ٠.٦٤٨  ٤.٠٦٠ الطلبة عن القراءة

لث: الحلول العملیة المحور الثا  ٣
  ٠.٤٣٠  ٠.٧٩١  ٠.٦٨٤  ٤.٣٨٨  ٠.٥٧٨  ٤.٤٢٤ لمعالجة عزوف الطلبة عن القراءة

متوسط مجموع المحاور(االستبانة   ٥
  ٠.٦٨٥  ٠.٤٠٦  ٠.٥٢٩  ٣.٨٠٨  ٠.٣٧٨  ٣.٨٢١ ككل)

  )α≥01.0دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة ( **
  )α≥05.0* دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (

یوضح الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین عینة الدراسة تبعًا 
نحو واقع طلبة الجامعات السعودیة  القرى والمحافظات) –للبیئة الجغرافیة (المدینة 

نحو القراءة من وجهة نظرهم وعالقته ببعض المتغیرات في جمیع المحاور 
الستبانة ككل) مما یشیر إلى اتفاق عینة الدراسة على ومتوسط مجموع المحاور(ا

حیث جاءت  )٢٠١٠( وهي تختلف في نتائجها مع دراسة هزایمة، تلك النتیجة
 .لصالح المدینة

   :أهم نتائج الدراسة
لواقع طلبة الجامعات السعودیة استجابات عینة الدراسة أثبتت نتائج الدراسة أن -١

 .نحو القراءة جاءت بدرجة عالیة
استجابات عینة الدراسة لمحور أسباب عزوف الطلبة ثبتت نتائج الدراسة أن أ-٢

 .جاءت بدرجة عالیة عن القراءة
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الحلول العملیة لمعالجة استجابات عینة الدراسة لمحور أثبتت نتائج الدراسة أن -٣
 .جاءت بدرجة عالیة جداً  الطلبة عن القراءة عزوف

الجامعات السعودیة نحو القراءة واقع طلبة لق ذات داللة إحصائیة و وجود فر -٤
 . لصالح الطلبة اإلناث )النوع( تعزى لمتغیر الدراسة هممن وجهة نظر 

اقع طلبة الجامعات السعودیة نحو القراءة لو  ق ذات داللة إحصائیةو وجود فر -٥
  .جامعة طیبة لصالح )مكان الجامعة( تعزى لمتغیر الدراسة هممن وجهة نظر 

واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو لحصائیة ق ذات داللة إو وجود فر عدم -٦
  ).لتخصص الجامعيا( تعزى لمتغیر الدراسةهم القراءة من وجهة نظر 

واقع طلبة الجامعات السعودیة نحو لق ذات داللة إحصائیة و وجود فر عدم  -٧
  ).البیئة الجغرافیة( تعزى لمتغیر الدراسة همالقراءة من وجهة نظر 
  :أهم توصیات الدراسة

  :داً إلى النتائج التي توصلت إلیها الدراسة یوصي الباحث بما یلياستنا 
المعرفة وزیادة التحصیل نحو  تهاطلب استثمار الجامعات السعودیة لعقول .١

، في عصر تتسارع فیه العقول نحو قوة العلم واإلبداع واإلنتاج العلمي، المعرفي
من إقبال الطالب  وخاصة مما أثبتته نتائج الدراسة المتفائلة وغیر المتوقعة

مما یؤكد ویعزز زیادة البرامج والمشاریع لتفوق الطالب ، على القراءة والمعرفة
 .وتبني مبادراتهم وتیسیر خدمات الوصول للمعرفة، العلمي

انطالقة فكریة وعلمیة وعملیة لمعرفة  إعطاء المسؤولین في الجامعات السعودیة .٢
، لها من وجهة نظر الطالب أسباب العزوف عن القراءة والحلول العالجیة

، أولویات العمل الملحة لتصحیح واقع القراءة في الجامعات والنظر في ماهیة
وفق نتائج الدراسة العلمیة للباحث لتتخذ على إثرها القرارات العملیة والبرامج 
المؤسسیة لدفع عجلة التنمیة العلمیة والثقافیة بأهم أدواتها الكبرى وهي التربیة 

  .والدافعیة نحوها لدى طلبتهاالقرائیة 
وتكاتفها أن تكون ضمن مبادراتها  مؤسسات المجتمع بأكملهاضرورة عمل  .٣

لكي یسهموا في ، المؤسسیة اوبرامجه فهاضمن أهدا مشاریع القراءة، السنویة
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لكي تصبح ، تنمیة مؤسساتهم ومجتمعاتهم وأوطانهم ، بنشر ثقافة عادة القراءة
حتى تنال التقدم ، ثم تستنبتها وتنتجها، ة للمعرفةمجتمعاتنا واعیة ومستوعب

  .وكله ال ینال إال بالعلم واإلبداع المعرفي ومفتاحه القراءة، والنهوض
تتوفر ، العمل الجاد على إنشاء وحدات ومراكز بحث علمي للطالب الجامعي .٤

واألدوات المعرفیة التي ، والكتب الحدیثة في العلم، فیه اإلمكانیات العلمیة
مع ضرورة الدعم المادي والمعنوي ، ل للطالب البحث واالطالع للمعرفةتسه

المتواصل والتشجیع المستمر للطالب حتى تنتج الجامعات وتصنع عقوًال 
  .للعلم ال تقلیدیة تسهم في تقدم المجتمع وتنمیته المستمرة ةتجدیدی

ألولویة في العمل على أولویة إنشاء النوادي القرائیة في الجامعات وتكون لها ا .٥
وٕابرازها بدعم ، الدعم والتشجیع وتوفیر اإلمكانیات التجدیدیة واإلبداعیة المستمرة

المسؤولین لها وعمل جوائز ضخمة تنافسیة لتستقطب الطاقات وتكون لها 
 . الحظوة والصدارة في مشاریع األنشطة الطالبیة
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  عـــــــــــالمراج
 .القرآن الكریم .١
 الحلقة تالمیذ لدى القراءة نحو االتجاه ):٢٠٠٨( راهیمإب علي، إسماعیل .٢

 التربویة العلوم مجلة، البحرین بمملكة االبتدائیة ١٤.٩- المرحلة في الثانیة
 .٢٩، البحرین جامعة، والنفسیة

مجلة ثقافیة ، القافلة، القراءة ضرورة حیویة ):١٩٩٦(جمال الدین ، البوزیدي .٣
 ٢العدد ، عامة في شركة أرامكو السعودیةتصدر شهریا عن إدارة العالقات ال

  .المملكة العربیة السعودیة،، الظهران، ٤٥المجلد 
مكتب ، واقع القراءة الحرة لدى الشباب :)٢٠٠٢علي عبداهللا (، الحاجي .٤

 .١٠٢-١٠١ص، التربیة العربي لدول الخلیج
مكتبة دار ، ) طرق تعلیم األطفال القراءة والكتابة١٩٩٠هشام.(، الحسن .٥

 .١٣- ١١ص، األردن، قافةالث
اتجاهات طالب المرحلة الثانویة في مصر  :)٢٠٠٤محمد محمد (، سالم .٦

بحوث المؤتمر ، الجمعیة المصریة للقراءة والمعرفة، والسعودیة نحو القراءة
 .المجلد األول، "العلمي الرابع " القراءة وتنمیة التفكیر

مؤسسة اقرأ ، قاهرةال، ١ط، القراءة منهج حیاة :)٢٠٠٦( راغب، السرجاني .٧
 .٦ص ، للنشر والتوزیع والترجمة

، )٢٠٠٢( محمد بن العزیز عبد، الجبار والعبد، أحمد زیدان، السرطاوي .٨
 الجنس وأثر التعلیمیة المراحل في الطالب إلیها یمیل التي موضوعات القراءة

 .٧٠ - ٥١ ص، ٢ عدد، التربویة العلوم مجلة ..ذلك في الصفي والمستوى
اتجاهات الطالب نحو القراءة وعالقتها  :)١٩٩٦زیدان أحمد ( ،السرطاوي .٩

 .١٠٧-٧٩ص ، ٦ع، ببعض المتغیرات. رسالة التربیة وعلم النفس
، لبنان، طبعة بیروت، الطبقات الكبرى :)١٩٩٦(محمد الزهري ، ابن سعد .١٠

 .١/٢٢ص
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دار اإلفتاء العام والتدریس ، ١ط، اقرأ وربك األكرم :)١٩٨٨جودت (، سعید .١١
 .١٨ص، بدمشق يالدین

، القراءة الحرة كیف ننمیها لدى األطفال :)١٩٩٥وضحى على (، السویدي .١٢
العدد ، مجلة التربیة، اللجنة الوطنیة القطریة للتربیة والثقافة والعلوم، قطر

 .١٧٨ص ، )١١٥(
السوري لدى عینة من  الشباب وثقافة القراءة :)٢٠١١( سمیر الشیخ، علي .١٣

 .الثانيو  األول العدد، 27 المجلد، دمشق عةجام مجلة، جامعة دمشق طالب
المركز اإلقلیمي ، ١ط، تشجیع القراءة )٢٠٠٤( لطیفة حسین، الكندري .١٤

  .الكویت، للطفولة واألمومة
موقع ، االحتیاجات االساس لتعلیم النساء :)٢٠٠٣لحسن.(، مادي .١٥

 http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/index.htmاإلیسیسكو: 

دار المسیرة للنشر ، طرق تدریس اللغة العربیة :)٢٠٠٧علي.(، مدكور .١٦
  .عمان، والتوزیع

المنزلیة  البیئة القراءة في واقع حول دراسة :)٢٠١٢( للطفولة الثقافي المركز .١٧
 .قطر دولة االبتدائیة في المرحلة لطلبة

ُأعد مؤشر القراءة العربي من خالل الشراكة  :)٢٠١٦مؤشر القراءة العربي.( .١٨
محمد بن راشد آل مكتوم والمكتب اإلقلیمي للدول العربیة/  بین مؤسسة

 شركة دار الغریر للطباعة والنشرطبع في ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
  .٢٧ص .العربیة المتحدة ماراتاإل، دبي، ١ط

 رسالة، الكویتي الشباب لدى القراءة اتجاهات :)٢٠٠٢( ناصر، المویزري .١٩
 .تربیةال كلیة، غیر منشورة دكتوراة

 نحو الطلبة میل في المؤثرة العوامل بعض :)٢٠٠٢( حامد شاكر، نزال .٢٠
، العربیة اللغة في وتحصیلهم العام بتحصیلهم المیل وارتباط هذا القراءة

 .١٨١-٢٠٤ ص، ٢٥ )١التربویة ( العلوم دراسات

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/index.htm
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الدافعیة للقراءة وعالقتها  :)٢٠٠٦( وآخرون، صالح بن عبدالعزیز، النصار .٢١
بحث ، غیرات الشخصیة والمعرفیة لدى طالب المرحلة المتوسطةببعض المت

 .المجلد الرابع، العدد الثالثون، ، جامعة عین شمسمجلة كلیة التربیة، منشور
أثر بعض المتغیرات في اتجاهات طلبة  :)٢٠١٠( سامي محمد، هزایمة .٢٢

 الدراسات سلسلة، اإلسالمیة الجامعة مجلة، جامعة آل البیت في األردن
 .٦٤٧ ص - ٦٢٧ ص، الثاني العدد، )عشر الثامن المجلد (سانیةاإلن

مجلة تصدر عن الجمعیة ، القراءات المعرفیة ):٢٠٠٠(فتحي علي ، یونس .٢٣
، ٢العدد، القاهرة، جامعة عین شمس، كلیة التربیة، المصریة للقراءة والمعرفة

  .ص٢٢


