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واقع القراءة الحرة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة من وجهة نظر طلبة جامعة اإلسراء
في األردن
Reality of free reading in the light of modern technological
developments from the point of view of Al Isra University students in
Jordan
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*الباحث المراسلhussein3318@yahoo.com :
تاريخ التسليم ،)2018/5/28( :تاريخ القبول)2018/9/17( :
ملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع القراءة الحرة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثةة
من وجهة نظر طلبة جامعة اإلسراء في األردن ،تكون مجتمع الدراسة مةن ( )117طالبًةا وطالبةةً
من طلبة جامعة اإلسراء؛ قام الباحثان ببنةاء اسةتبانة ،تكونةت مةن م ةة مجةاالت :مقةدر القةراءة
الحرة ،ونوعها ،والهةدف منهةا؛ أشةارت نتةا ا الدراسةة إلةى أن طلبةة جامعةة اإلسةراء ،يمارسةون
القةةراءة الحةةرة بوسةةاطة التكنولوجيةةا الحديثةةة فةةي المجةةاالت الةةثم؛ بمسةةتويات عاليةةة؛ ففةةي مجةةال
مقةةدر القةةراءة التكنولةةوجي يسةةتمدمون المتقةةفل جوجةةل ،والةةواتو أب ،والفةةيو بةةو بمسةةتو
عال جدًا ،و أشارت أن المقدر الةر يو للقةراءة الحةرة المناةورات اإللكترونيةة ،وبمسةتو عةال
مقارنة مع المناورات الورقيةة التةي جةاءت بمسةتو متوسةش ،وأشةارت أن عمليةات التو ية فةي
المناورات الورقية الممتلفة تتفوق بمتوسطات حسابية عن المناةورات اإللكترونيةةو وفةي مجةال
نوع القراءة الحرة جاءت النتا ا على الترتيب :المجاالت االجتماعية ،م االقتقةادية ،ةم الدينيةة،
والسياسية بمستو عال ،في حين جاءت المجاالت العلميةة بمسةتو متوسةش ،وفةي مجةال الفنةون
ً
أوال تليهةا
األدبية جاءت النتا ا بمستو عةال ،وبمتوسةطات حسةابية ممتلفةة؛ إء جةاءت الققة
الكتةةب ريةةر المنهجيةةة ،ةةم الاةةعر ،ةةم المقةةاالت ،ةةم الروايةةاتو وفةةي مجةةال هةةدف القةةراءة الحةةرة،
أشةةارت النتةةا ا أن طلبةةة الجامعةةة هةةدفهم مةةن القةةراءة الحةةرة الةةتعلم ،والحقةةول علةةى المعلومةةات
بمستو عال جدًّا ،في حين جاءت األهداف األخر بمستو عال ،وبمتوسطات حسابية ممتلفةةو
كما كافت نتا ا الدراسة عدم وجود فةروق ءات داللةة إحقةا ية عنةد مسةتو الداللةة اإلحقةا ية
(05و )α =0بين المتوسةطات الحسةابية علةى فقةرات القةراءة الحةرة ككةل ،وفةي مجاالتة الةثم؛،
يُعز لمتغير :الجنو ،والكلية ،والسنة الدراسيةو
الكلمات المفتاحية :القراءة الحرة ،التكنولوجيا الحديثة ،طلبة جامعة اإلسراءو
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Abstract
The study aimed to identify the reality of free reading in the light of
modern technological developments from the point of view of Al Isra
University students in Jordan. The study population consisted of (117)
students from Al Isra University. The researchers constructed a
questionnaire included three domains: The source of free reading, its
kind, and its aim. The results of the study revealed that the students of the
University of Isra, practicing free reading through the use of modern
technology in the three domains at high levels; according to the source of
technological reading students used Google browser, WhatsApp, and
face book at high level. And the main source for free reading was
electronic publications at high level, compared with paper publications.
In the domain of free reading kind, the result indicated that the
documentations processes in the various paper publications were higher
than electronic populations. The results of domain free reading were as
follow; social, economic, religious, and political domains and they were
at high slandered while the scientific domains were at average level. IN
the literary of arts, the results were at high level and different means, the
stories came first than non-methodological, poetry, articles, novels. In the
domain of free reading the results indicated the aim of the university
students from free reading is learning and gaining information of avery
high level, while the other aims came at high level and with different
means. The Results of the study revealed that there were no statically
significant differences at the level of (α=0.05) between the means
averages on free reading paragraphs as a whole, and three domains due to
the variables: Gender, College, and Academic year.
Keywords: Free Reading, Modern Technology, Al Isra University
Students.
المقدمة
 وقد وقف، وإيجاز، وما فيها من بمرة،يرتقي سلم الحياة بالقراءة التي تغمرنا بمعانيها
صورا فكرية حضارية ال زلنا
 وريره من الفنون األدبية؛ فضربوا لنا،العرب قدي ًما بالاعر
ً
ً
 وتحمل، والرأي الحر،أشكاال ممتلفةً من الثقافة
 وتمثل هذه القور،نستاهد بها إلى يومنا هذا
 وتتسارع وتيرة الحياة في ظل التطورات التكنولوجية في هذا،في معانيها أسمى الدالالت
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العقر؛ وتتنتقل بين الفنية واألخر من مسموعة إلى مقروءة؛ لتحد؛ التفاعل اإليجابي بين
مهارات اللغة؛ ونتيجة لذلك أصبل العالم مقروء بالحضارة التكنولوجية الحديثةو
وتعدّ القراءة الحرة مفتاح المعرفة ،وطري الرقي ،وما من أمة تقرأ إال ملكت زمام القيادة،
وصارت في مقاف األمم المتقدمة ،وسجل التاريخ لها بماء الذهب ،وسطرت لها الكتب مجدها،
وكانت في موضع الريادة (الحربي ،)2008 ،وما ءلك كل إال للداللة على أهمية القراءة التي
تظهر في حياة الفرد والمجتمع ،وأهمية توظيفها في قافة التعبير الكتابي والافويو
ويمارس القارئ الناش القراءة الحرة من خمل قراءة االستمتاع التي تكون مبنية على
رربة القارئ في استرجاع المبرات اليومية التي تمر ب  ،أو لزيادة االطمع على ما يحيش من
نظرا ألنها تراعي
ظروف الحياة؛ وبهذا تحظى القراءة الحرة بأهمية خاصة لد محبيها؛
ً
ميولهم ،وررباتهم القرا ية ( ،)Carlson, 2011وتسهم القراءة الحرة في تنمية الثقافة العامة
لد األديب القارئ ،وتعدّ منطلقا لبناء األساسيات الثقافية في مكمون حضارة الفرد النفسية
واالجتماعيةو
وير عمايرة ( )2002أن ممارسة القراءة الحرة مرة يسهم في تكوينها عوامل عديدة
منها :المعلم ،والبيئة المدرسية ،والكتاب المدرسي ،ويؤكد التربويون على أهمية ممارسة القراءة
الحرة واالطمع المارجي (التل ومقدادي 1989 ،؛  ،)Scott , 2004إء إن ءلك يعكو التقور
الذهني الرا د لثقافة الطالب القارئ مقارنة بغيره ،ويؤكد موسى ( )1994على أن القراءة الحرة
تسهم في تنمية مهارات المتعلمين في القراءة الناقدة ،وتاجع على االستقمل الفكري ،واالعتماد
على النفو ،وتربي في المتعلمين عادة البحث ،والتنقيب ،والتمييز ،والتققي؛ مما يعمل على
تطوير ءاتهم ،وينمي سعة األف واإلدرا لديهم في عمقتهم االجتماعيةو
وير بيزن ( )Bazin, 1996أن القراءة الحرة نوع من أنواع القراءة التي تعمل على
تنمية مهارات القراءة بمفهومها العام ،وتعدّ عملية نفسية تتوقف عليها عوامل داخلية ،وخارجية،
وتتمثل العوامل الداخلية بنسبة ءكاء المتعلم ،والملفية المعرفية ،والثقافية المرتبطة بالمتعلم،
والنضا الجسمي للمتعلم ،والميول ،والرربات ،واالهتمامات ،ومزاجية القارئ وانفعال
بالموضوع؛ أما العوامل المارجية فتتمثل في قابلية المادة للقراءة ،وطبيعة البرناما القرا ي،
والاكل المارجي للكتاب ،ونوعية أوراق  ،والمحتو الاكلي (جاب هللا ،ومكاوي ،وعبد الباري،
)2011و
وتظهر األهمية األكاديمية للقراءة الحرة بالتراكم المعرفي؛ فالثقافة ال تبقى على حال،
والمعرفة في تجدد مستمر ،وعلى ءلك تتبلور فكرتها في عالم الثقافة ،وتؤكد الحاجة إلى القراءة
بإضافة المعلومات الجديدة إلى المعلومات السابقة ،وهذا يعني أن المعرفة تتبدل ،وتتغير،
وتتضاعف (حبيب هللا ،)2000 ،وتسهم المكتبة الجامعية في محاربة ظاهرة العزوف عن القراءة
من خمل تقديم كافة التسهيمت التي تراعي ميول ،واتجاهات ،وقدرات الطلبة القرا يــة في
مستوياتهم التعليمية الممتلفة (عليوات ،)2007 ،وتعدّ ممارسة القراءة الحرة في المكتبة من أهم
األماكن التي تسعى إلى خدمة المستفيدين القراء؛ ألنها تقدم الجو المناسب ،والمكان الهادئ
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المريل ،وال شك أن هذه العوامل تسهم في تنمية قافة القارئ وزيادة الحقيلة اللغوية والثقافية
لدي و
وتعاني ميادين القراءة من ضعف التطبي العملي للقراءة الحرة لد الناشئة؛ إء تاير نتا ا
الدراسات السابقة إلى قلة ممارسة الطلبة على اختمف فئاتهم العمرية للقراءة الحرة ،ومن ءلك
الدراسة التي أجرتها سيدهم ( ،)2013بعنوان :أسباب عزوف الطلبة وأساليب تنمية مهارتهم
القرا ية في جامعة باتنة ،وأكدت من خمل نتا ا الدراسة على أن أسباب العزوف تتعل بأسباب
اجتماعية ،ونفسية ،وعا لية ،وشمقية ،وأسباب مالية ،وأسباب تكنولوجية خاصة بعد ظهور
اإلنترنت ،وأسباب لغويةو والدراسة التي أجراها الاهاب ( ،)2007وخل فيها إلى أن أسباب
العزوف عن القراءة الح رة لد الاباب الكويتي ،تتحدد في أن وسا ل اإلعمم أسهل من القراءة،
وضعف التاجيع من قبل الزممء ،والمناها الدراسية على القراءة الحرة ،وندرة المقادر
المتاحة للقراءة الحرةو
وعلى نقيض مما سب تؤكد نتا ا بعض الدراسات التي تناولت التكنولوجيا الحديثة إلى
فعالية البراما التي تعمل بوساطة االنترنت ،مثل :الدراسة التي أجراها الحربي ()2016؛ التي
تناولت أ ر تعلم اللغة بمساعدة تويتر في تنمية مهارات الكتابة ،والقراءة ،وتحسين الدافعية في
بيئات تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية؛ التي أشارت النتا ا فيها إلى تفوق الطلبة الذين
استمدموا برناما تويتر في مهارات الكتابة ،والقراءة ،وتحسين دافعيتهم على حساب التعلم
بالطرا التقليدية ،والدراسة التي أجراها الهرش ( )1999التي تؤكد فاعلية استمدام التكنولوجيا
الحديثة في التعليم وفي اللغة العربية ،وهذه الدراسات تاير بطريقة صريحة وخفية إلى أهمية
ممارسة القراءة الحرة من خمل وسا ل التكنولوجيا الحديثةو
وترتكز مقومات العقر الحالي في مقدر القراءة على التكنولوجيا؛ بوساطة األجهزة
اإللكترونية الحديثة من الحاسوب ،والهاتف النقال ،وريره ،وبوساطة البراما الممتلفة من
جوجل ،والفيو بو  ،والواتو آب ،والتويتر ووو ( ،)Kirkpatrick, 2011وبالمقارنة مع ما يتم
ً
فعاال في تحويل نسبة القراءة الحرة؛ لكي تكون
دورا
في هذا العقر نجد أن للتكنولوجيا
ً
تكنولوجية على حساب األوراق ،والمكتبات العامةو
فريدة تساعد على برمجتها آليا؛ فاالنتظام القوتي في اللغة
وتمتاز اللغة العربية بمقا
العربية ،والعمقة الدقيقة بين طريقة كتابتها ،ونطقها يدل على قابلية اللغة العربية للمعالجة اآللية،
وتوليد الكمم ،وتمييزه آليا بوساطة األنظمة الحديثة في استمدام الحاسوب (الهرش)1999 ،؛
ويعد استمدام الحاسوب اآللي (التكنولوجيا الحديثة) وسيلة تعليمية مهمة في تعليم اللغة العربية؛
ألن يركز على االستماع ،المحاد ة ،والكتابة ،والقراءة؛ فهو يثير تفكير المتعلم ،ويابع ميول
باستمدام البراما الاا قة ،وينمي مهارات التعلم الذاتي ،والنمو اللغوي ،ويرفع قدارت باستمدام
تكنولوجيا الحاسوب (أبو شنب ،)2007 ،ويدل ما سب على قابلية اللغة العربية للتكيف مع
التكنولوجية الحديثة ،والسعي نحو قراءة اللغة بمهاراتها الممتلفة إلكترونيًّاو
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ويعمل استمدام االنترنت في التعليم على توفير مقادر المعلومات :الكتب االلكترونية
المواقع ،والدوريات ،الموسوعات التربوية ،والبريد القوتي ،والبريد االلكتروني،
واالتقال المباشر المتزامن بواسطة التماطب الكتابي ،والتماطب القوتي بالقوت والقورة
(المالكي ،)2006 ،وقد تطورت تكنولوجيا االتقال بتطور المواقع اإللكترونية ،وظهرت
شبكات التواصل االجتماعية ،مثل( :الفيو بو  ،توتير ،هاي فاي ،يوتيوب ،وريرها) ،التي
أتاحت ممارسة القراءة الحرة بوساطة المادة الكتابة والمادة القورية المعبرة عن المعنى
( ،)Kirkpatrick, 2011ويسجل لهذه الابكات كسر احتكار المعلومات ،وسهولة تبادل األفكار
والرؤ الثقافية مع اآلخرينو
وتظهر أهمية التطور التكنولوجي في العقر الحديث في أننا نستطيع الوصول إلى ما نريد
بأقل ،وقت ،وجهد (راضي ،)2003 ،ولعل أطفالنا في هذا الاأن ضربوا لنا أروع األمثلة
في اإلجابات الاافية بوساطة برناما التقفل جوجل؛ فنجد أننا نستطيع
بقديقهم الممل
الحقول على المعلومات ،واألخبار بكافة أطيافها ،وأشكالها الممتلفة ،وفي مجمت المعرفة
الممتلفة الدينية ،والسياسية ،والعلمية ،ورير ءلكو
سا االعتراف بفضل
وير بريل ( )Prell, 2011أن أصبل فر ً
ضا علينا وواقعًا ملمو ً
التكنولوجيا في العقر الذي نحيا ب ؛ وءلك لتواجد المكتبات اإللكترونية ،والمجمت ،والقحف
اإللكترونية؛ فسهلت التكنولوجيا عملية الوصول إلى ما نريد في أي وقت ،وأي زمان ،وال سيما
أن الابكة العنكبوتية للمعلومات تتوافر وباكل يستطيع اإلنسان شراءه بسهولة ،وييسر (راضي،
 ،)2003وما ءلك إال ألن هللا وهب اإلنسان ً
عقم؛ استطاع استمدام بنجاح فا  ،وما التطور
والرقي إال لبناء المستجدات الحضارية؛ للوصول باإلنسان إلى مرحلة الكمال التي أرادها ل
الباري ج ّل جمل و
ولعل من أبرز المآخذ على التطور التكنولوجي عمليات التو ي ؛ فقد نجد من خمل التقفل
في البراما الفيو ،وجوجل ً
مثم أن بعضها يملو من عمليات التو ي  ،فم نعلم من قال هذا
الكمم ،أو ءا وعمليات البناء على كمم اآلخرين دون معرفتهم؛ قد يقودنا إلى عدم القحة،
واختمف الرأي على وج رير سليم ،وبناء على ءلك قد تتاكل بعض األفكار العقا دية رير
السليمة في عقول الناشئة ،تحتاج إلى نقد بناء لهذه األفكار ،وتحكيم عقلي صا ب مبني على
القرار السليم (المنقور)2012 ،؛ ومن أجل ءلك نحتاج إلى مراجعة ما يكتب في شبكات
التواصل المعرفي من قبل الممتقين ،وتحت إشراف ،ومتابعة حثيثة ،تتمثل بقيام الناقد البناء
بمراجعة ما يكتب ،وإضفا البقمة القحيحة في ءلكو
إن عمليات البناء الهادف في القراءة الحرة ،تجد نقيبها عند األدباء المفكرين بوساطة ما
ينارو ن في المجاالت االجتماعية ،والسياسية ،والدينية ،واالقتقادية ،بوساطة تبني بعض
المواقع التعليمية التعلمية لفكرة نار المعرفة بأشكالها الممتلفة من خمل شبكات التواصل
االجتماعي (االنترنت) ،وتبادل اآلراء ،والمعلومات في القضايا الممتلفةو ويأمل الباحث من
خمل هذه ا لدراسة أن تسهم في إطمع الباحثين ،والقا مين على القراءة بأهمية دور الوسا ل
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التكنولوجية الحديثة ،في تقديم المعرفة بأشكالها الممتلفة لفئات المجتمع ،ومن ءلك تقميم ،وبناء
القواعد المعرفية التكنولوجية التي تلبي ميول ،ورربات الطلبة الجامعين ضمن مواقع إلكترونية
قا؛ لممارسة القراءة الحرةو
أعدت خقي ً
مشكلة الدراسة وأسئلتها
تسةةعى هةةذه الدراسةةة إلةةى البحةةث فةةي واقةةع القةةراءة الحةةرة فةةي ظةةل التطةةورات التكنولوجيةةة
الحديثةة ،وهةةي فةي ءلةةك تسةةلش الضةوء علةةى ممارسةةة طلبةة جامعةةة اإلسةةراء للقةراءة فةةي الوسةةا ل
التكنولوجيةةةة الحديثةةةة( :الفةةةيو بةةةو  ،الةةةواتو آب ووو) ،مقارنةةةة مةةةع المةةةواد القرا يةةةة المطبوعةةةة
الملموسة من الكتب ،والقق وريرها؛ إء تاةير الدراسةات أن الةتعلم الحةديث يميةل نوعيًّةا نحةو
التعلم التكنولوجي (المنقور ،)2012 ،وبناء على ءلك ال بد مةن مراعةاة الثقافةة التكنولوجيةة فةي
المواد المعروضة إلكترونيًّا ،ومراعاة ميول ،ورربةات الطلبةة فةي عةر مةا يقةرؤون مةن حيةث
نوع القراءة ،والهدف منهاو
ارا سلبية في حيةاة
وير جفري والسليماني ( )2003أن العزوف عن القراءة الحرة يتر آ ً
الطلبة ،مثةل :ركاكةة اللغةة ،وسةطحية التفكيةر ،وضةعف القةدرة علةى التعبيةر ،وعةدم القةدرة علةى
التفاعل مع المثقفينووو ،وفي دراسات تناولت القراءة الحرة أكدت على أن ممارسة القةراءة الحةرة
ترفةع مةن نسةبة التحقةيل اللغةوي عنةد القةارئ ( ،)Marson, 2005وهةذا يسةهم فةي بنةاء خلفيةة
قافية قادرة على التفاعل اإليجابي مةع اآلخةرين ،وتتحةدد ماةكلة الدراسةة باإلجابةة عةن السةؤالين
اآلتين:
 ما واقع القراءة الحرة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة لد طلبة جامعة اإلسراء من
حيث( :المقدر ،والنوع ،والهدف)؟
 هل يمتلف واقع القراءة الحرة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة لد طلبة جامعة
اإلسراء من حيث( :المقدر ،والنوع ،والهدف) باختمف الجنو( :ءكور ،إنا؛) ،الكليات:
(إنسانيّة ،علميّة) ،السنة الدراسية( :أولى ،انية ،الثة ،رابعة)؟
أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة في أنهةا تعطةي تقةور حقيقةي للقضةايا القرا يةة؛ التةي تتعلة بةالفكر
الةذي يحملة الطالةب الجةامعي مةن حيةث الموضةوع الةذي يقةرأه ،والهةدف مةن ممارسةت القةراءة،
ومقدر القراءة ،وتتكامل المكونات اآلنفة الذكر في تقديم تقور ءهني لعملية تغذية عقل الطالب
الجامعي بما يثري ،ويفيد دون سهاب من قبل المعنيةين باألدلةة؛ فهةي تسةلش الضةوء علةى الدرجةة
الكلية لعملية الثقافة التي يحقل عليها الفةرد بوسةاطة القةراءة الحةرة ،ودورهةا فةي بنةاء الحقةيلة
اللغوية لد القارئ ،ويحتاج ءلك إلى مراجعةة مةا يناةر مةن قبةل العامةة علةى صةفحات التواصةل
التكنولوجي ،كما وتنبع أهمية الدراسة في النتا ا الموقع الحقول عليها بعةد إتمةام الدراسةة ،ومةا
إلى ءلك مةن تبنيهةا أهميةة الجانةب اللغةوي لةد الطالةب الجةامعي ،والحةث علةى ممارسةة القةراءة
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الحرة ،والتو مما ينار بوساطة التكنولوجيا الحديثة ،وتقميم المواقةع اإللكترونيةة ءات القةلة
بالموضوعات الثقافية التي يررب الطالب الجامعي بقراءتها وتحظى باهتمام و
وتعد هذه الدراسة – في حةدود علةم البةاحثين – أول دراسةة تتنةاول واقةع القةراءة الحةرة فةي
ظل التطورات التكنولوجية الحديثة مةن حيةث( :المقةدر ،النةوع ،الهةدف) مةن وجهةة نظةر طلبةة
جامعة اإلسراءو
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
تامل هذه الدراسة على المقطلحات والتعريفات اإلجرا ية اآلتية:
القررراءة الحرررة :تعرفهةةا الاةةويحات ( )11:2016بأنهةةا :قةةراءة اختياريةةة مةةن حيةةث حريةةة
اإلقبةةال علةةى فعةةل القةةراءة ،وحريةةة اختيةةار القةةارئ لموضةةوع القةةراءة ،وتوقيتهةةا ،ومقةةادرها،
ووسا لها ،من خملهةا يةتم المةروج إلةى ميةدان أوسةع مةن نطةاق القةراءة لغايةات رسةمية كالةدرس
ً
مثم ،لتامل المتعة والتسلية و
ويعرفها الباحثان بأنها :القراءة التي يمارسها الطالب الجامعي بناء علةى ميولة  ،وررباتة ،
واتجاهات دون وجود عامل خارجي يدفع للقراءة و
التكنولوجيررا الحديثررة :يعرفهةةا قنةةديل ( )99:1999بأنهةةا :عمليةةة منهجيةةة منظمةةة ،لتحسةةين
التعلم اإلنساني ،تقوم علةى إدارة تفاعةل باةري مةع مقةادر الةتعلم المتنوعةة مةن المةواد التعليميةة
واألجهزة ،أو اآلالت التعليمية؛ وءلك لحل ماكلة تعليمية ،أو تحقي أهداف محددة و
ويعرفهةةا الباحثةةان" :طريقةةة التفكيةةر الةةذي تقةةل بالقةةارئ إلةةى تحقي ة النتةةا ا المرجةةوة مةةن
القراءة الحةرة عةن طرية اسةتعمال األجهةزة الحديثةة المتمثلةة فةي المةواد اإللكترونيةة؛ التةي تتةيل
للطالب الجامعي الوصول إلى المعرفة بوساطة األدوات التكنولوجيةة ،مثةل :الحاسةوب ،والهةاتف
النقةةال المةةزود بةةالبراما الحديثةةة التةةي تعتمةةد علةةى الاةةبكة العنكبوتيةةة ،مثةةل :مواقةةع التواصةةل
االجتماعي :الفيو بو  ،والواتو آبووو إلخ و
جامعررة اإلسررراء :جامعةةة خاصةةة تقةةع جنةةوب العاصةةمة عمةةان ،تأسسةةت عةةام 1991م ،تقةةدم
خدمات للمجتمةع المحلةي العربةي والعةالمي ،ياةهد لهةا بالبنةان ،يوجةد بهةا كليةات اآلداب ،العلةوم،
العلوم التربوية ،العلوم اإلدارية ،القيدلة ،التمريض ،الحقوق ،الهندسةو
مصدر القراءة :المكان الذي يرجع إلي القةارئ للحقةول علةى المعلومةات القرا يةة ،ويحةدد
في الدراسة بالمقدر الورقي :المكتبة ،بمحتوياتها القرا ية ،مثل :الكتب والمجمت الورقية ورير
ءلةةك ،أو المقةةدر اإللكترونةةي :الحاسةةوب ،الهةةاتف ،بوسةةاطة البةةراما التكنولوجيةةة :الفةةيو بةةو ،
والواتو أب ،ورير ءلكو
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نوع القراءة :الموضوعات التي يميل الطالب الجامعي إلى قراءتها ،وتتحدد فةي المجةاالت:
الدينيةةة ،االجتماعيةةة  ،السياسةةية ،االقتقةةادية ووو ،وتاةةمل هةةذه المجةةاالت علةةى المةةادة القرا يةةة
المتمثلة في :الاعر ،الققة ،الرواية ،المسرحية ،المقالةوووإلخو
الهدف من القراءة :الغاية التي تمثلها جملة األسباب التي تدفع القارئ لممارسة القراءة
الحرة ،مثل :قضاء أوقات الفراغ ،محاججة اآلخرين ،الحقول على المعلومات ،تبني وجهات
نظر خمل أطروحات معينة ورير ءلكو
حدود الدراسة ومحدداتها
اقتقرت هذه الدراسة على الحدود والمحددات اآلتية:
1و طلبة جامعة اإلسراء وبلغ عددهم ( ،)1900إء تم اختيار عينةة عاةوا ية بلةغ عةددها ()117
بنسةةبة مئويةةة (15و ،)%6تتةةوزع علةةى الكليةةات ،اإلنسةةانية ممثلةةة بكليتةةي( :اآلداب ،والعلةةوم
التربوية) ،والعلمية ممثلة بكليتي( :الهندسة والعلوم)و
2و استبانة لغر

جمع البيانات ،تكونت من م ة مجاالت( :المقدر ،النوع ،الهدف)و

3و تطبي الدراسة الحالية في الفقل الدراسي األول ،من العام الجامعي 2018/2017مو
الدراسات السابقة
يتناول هذا الفقل الدراسات والبحو؛ السابقة التي تناولت القراءة الحرة ،وقد جر
تقسيمها من األقدم إلى األحد؛ ،وف اآلتي:
أجةر واريكوتوسةكي وزويةا ( )Wijcicho wski, Zweig, 2003دراسةة هةدفت إلةى
تحسين قراءة الطالب من خمل القراءة الجهرية ،والقراءة الحرة فةي المدرسةة ،والمنةزل ،وخطةة
لتاةةجيع الطةةمب علةةى القةةراءة مةةن أجةةل إعطةةا هم الفرصةةة لمسةةتمتاع ،وتقةةدير األدب ،ولتقةةديم
الممارسات الضرورية؛ للتحةول إلةى طةمب فةاعلين فةي عمليةة القةراءة ،وتكةون مجتمةع الدراسةة
المسةةتهدف فةةي هةةذه الدراسةةة ،مةةن ( )375مةةن طةةمب القةةف األول ،وحتةةى الرابةةع فةةي إحةةد
المجتمعات ءات الوضع االقتقادي المتوسش في مدينة وسةش شةكارو الغربةي مةن واليةة إلينةوي،
وتم تو ي ماةاكل انمفةا  ،وقلةة الماةاركة فةي القةراءة االسةتمتاعية ،واالتجاهةات السةلبية نحةو
القراءة من خمل :مااهدات المعلمين ،واستبانات األهل ،واستبانات الطمبو أشةارت النتةا ا فةي
تحليةةل األسةةباب أن الطةةمب يمتةةارون فةةي معظةةم األحيةةان ناةةاطات بديلةةة أ نةةاء وقةةت الفةةراغ،
ضا أن الطمب ال يرون في المعلمين ،واألهل قدوة في عملية القراءةو
وأشارت أي ً
وقامت الجرف ( )2004بدراسة هدفت إلى التعرف على االهتمامةات القرا يةة لةد طالبةات
جامعة الملك سعود من حيث ماهية المجاالت التي يقرأنها ،ونوعية الموضةوعات التةي يملةن إلةى
قراءتها في المجمت ،والتعرف على موضوعات القراءة التي تقدمها كتةب القةراءة المقةررة علةى
صةةفوف طالبةةات المةةرحلتين المتوسةةطة ،والثانويةةة بالمملكةةة العربيةةة السةةعودية ،واقتقةةرت عينةةة
الدراسة على ( )345طالبة ،كما استمدمت الدراسة استبانة لجمع البيانات ،وقد توصلت الدراسةة
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2020 )2(34ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إلةى نتةا ا منهةةا :أن الطالبةات مهتمةةات بةالمجمت النسةةا ية الترفيهيةة ،وال تتجةةاوز نسةبة الطالبةةات
الآلتي يقرأن الموضوعات الدينية ( ،)%4وكثيةر مةن الموضةوعات فةي كتةب القةراءة مةا هةي إال
تكرار لما تدرس الطالبة في المواد األخر  ،كمةا لةوحا احتةواء الكتةب علةى معلومةات معاصةرة
تتنةاول قضةايا السةاعة ،وأظهةرت النتةا ا أيضةا أن كتةب القةراءة تفتقةر إلةى التنةوع فةي المهةةارات
القرا يةةة؛ التةةي ينبغةةي تنميتهةةا لةةد الطالبةةات ،وتفتقةةر إلةةى التنةةوع فةةي التقةةميم واإلخةةراج ،وأن
الطالبةةات يعةةزفن عةةن قةةراءة الموضةةوعات العلميةةة ،والتاريميةةة ،والسةةبب أنهةةن لةةم يعتةةدن قةةراءة
النقوص المركزة في المدرسة ،ولم يكتسبن المهارات القرا ية المزمة للقراءة المارجيةو
وقام مارسون ( )Marson 2005بدراسة هدفت إلى معرفة أ ةر القةراءة الحةرة فةي تحسةين
مسةةتو تحقةةيل الطلبةةة فةةي المرحلةةة االبتدا يةةة فةةي كةةل مةةن كاليفورنيةةا وهلمةةر؛ إء تكونةةت عينةةة
دراست من ( )1000طالب وطالبةة ،كةان ( )%50مةن عينةة الدراسةة لغةتهم متوسةطة ،و()%50
منهم لغتهم قوية ،وباكل عام كان الطلبة مةن العةا مت المتوسةطة ،وطبة علةيهم برنةاما للقةراءة
الحرة والتاجيع عليها لمدة سنة كاملة ،وبعد ءلك قام بتقميم استبانة لهؤالء الطلبة وآبا هم ،ومةن
خمل النتا ا التي توصلت لها الدراسة ،وجةد أن قةراءاتهم تطةورت باةكل كبيةر ،كمةا أن أسةلوب
الكتابة لديهم أصبل أكثر إبداعا ،وأن المفةردات والقواعةد النحويةة لةديهم زادت ،وتحسةنت طريقةة
التهجئة لديهمو
أجر الحربي ( )2008دراسة هدفت إلى معرفة الميول واالهتمامةات نحةو القةراءة الحةرة،
وأسباب العزوف عنهةا مةن وجهةة نظةر معلمةي اللغةة العربيةة والطةمب فةي المرحلةة المتوسةطة،
ووضع المطة المقترحة لعمج العزوف عن القراءة الحرة؛ ولتحقي أهداف الدراسة ،قام الباحةث
ببنةةاء اسةةتبانة تكونةةت مةةن محةةورين :األول الميةةول واالهتمامةةات ،والثةةاني أسةةباب العةةزوف عةةن
القراءة الحرة؛ وقام بتوجيهها إلى معلمي اللغة العربية والطمب في المرحلة المتوسطة ،وتكونةت
عينةةة الدراسةةة مةةن ( )1000طالةةب ،و( )90معل ًم ةا؛ تةةم اختيةةارهم بالطريقةةة العاةةوا ية العنقوديةةة،
أشارت نتا ا الدراسة إلى تسعة من الميول واالهتمامات نحو القراءة الحرة لةد طةمب المرحلةة
المتوسةةطة ،تةةم اختيارهةةا بدرجةةة موافقةةة عاليةةة مةةن وجهةةة نظةةر الطةةمب أنفسةةهم ،وجةةاءت محبةةة
القق الققيرة في أولها ،وتمها باالختيار تفضةيل القةراءة بمفةرده ،ومحبةة الكتةب التةي تضةم
صةةورا ورسةةومات مناسةةبة ،كمةةا تةةم اختيةةار عاةةرة مةةن الميةةول واالهتمامةةات نحةةو القةةراءة الحةةرة
بدرجة موافقة عاليةة مةن وجهةة نظةر معلمةي اللغةة العربيةة ،كمةا توصةلت الدراسةة أيضةا إلةى أن
هنا سبعة من األسباب المؤدية إلى العزوف عن القراءة حقةلت علةى درجةة موافقةة عاليةة مةن
وجهة نظر الطمب أنفسهم ،وقةد جةاءت متابعةة الرياضةة وممارسةتها األولةى فةي االختيةار؛ تلتهةا
وجود الوسا ل التي تقرف عن القراءة :الفيديو ،والتلفاز ،كما كافت نتا ا الدراسةة وجةود فةرق
ءي داللةةة إحقةةا ية بةةين وجهتةةي نظةةر معلمةةي اللغةةة العربيةةة ،والطةةمب سةةواء مةةن حيةةث الميةةول
واالهتمامات أو أسباب العزوف ،لقالل المعلمينو
أجةةر هزايمةةة ( )2010دراسةةة هةةدفت إلةةى الكاةةف عةةن أ ةةر متغيةةرات الجةةنو ،والبيئةةة
الجغرافية ،والتمق  ،في اتجاهات طلبة جامعة آل البيت في األردن نحو القراءة ،أعدّ الباحةث
س ةا يتكةةون مةةن ( )48فقةةرة ،ت ة ّم توزيع ة علةةى عينةةة الدراسةةة البالغةةة ( )1217طالبًةةا وطالب ةةً،
مقيا ً
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مةةوزعين حسةةب متغيةةرات الدراسةةة ،تةةم اختيةةارهم بالطريقةةة العاةةوا ية العنقوديةةة ،وبعةةد تطبي ة
الدراسة كافت نتا جها عن وجود أ ر لمتغير الجةنو ،ولقةالل اإلنةا؛ فةي اتجاهةات الطلبةة نحةو
القراءة ،كما تبين وجود فروق في اتجاهاتهم يعز لمتغير البيئة الجغرافية ،ولقالل الطلبة الذين
يسكنون المدينة ،ووجود أ ر لمتغير التمق  ،ولقالل طلبة الكليات العلمية ،ولةم تجةد الدراسةة
أ را لمتغير المستو الدراسيو
أجر باش ( )Bas, 2012دراسة هدفت إلى تحديد االتجاهات نحو القراءة لطلبة المةدارس
الثانوية تبعا لبعض المتغيرات ،وقد استمدمت الطريقة المسحية في هةذه الدراسةة ،وتكونةت عينةة
الدراسةةة مةةن ( )426طالبةةا وطالبةةة ،مةةن سةةت مةةدارس انويةةة حكوميةةة خةةمل العةةام الدراسةةي
2012/2011م ،ضةةمن حةةدود محافظةةة نيغةةدة فةةي تركيةةا؛ ولتحقية أهةةداف الدراسةةة ،تةةم اسةةتمدام
مقياس االتجاهةات نحةو القةراءة  ،أشةارت نتةا ا الدراسةة إلةى أن طلبةة المةدارس الثانويةة لةديهم
مستو معتدل من االتجاهات نحو القراءة ،ويوجد فروق ءات داللة إحقا ية فةي اتجاهةات طلبةة
المةةةدارس الثانويةةةة نحةةةو القةةةراءة ،تعةةةود لمتغيةةةر الجةةةنو ،ومسةةةتو القةةةف ،ونةةةوع المدرسةةةة،
والمستو التعليمي لألب واألم ،والدخل المالي لألسرةو
أجرت الاويحات ( )2016دراسة هدفت إلى التعرف اتجاهات طلبة الجامعة األمريكية في
مأدبا نحو الق راءة الحرة ،والبحث عن الفروق ءات الداللة اإلحقا ية في اتجاهات الطلبة تبعا
لجنو الطالب ،وتمقق الدراسي ،وتحقيل في الثانوية العامة ،وهدفت الدراسة أيضا إلى
تعرف موضوعات القراءة الحرة المتداولة لد الطلبة ،ومقادرها األكثر استمدا ًما ،ومعيقاتها
األبعد أ ًرا ،ولتحقي أهداف الدراسة طورت استبانة خاصة تكونت من ( )55فقرة ،نفذت على
( )%22من مجتمع الدراسة ،تم اختيارهم بالطريقة العاوا ية ،وباستمدام التحليل اإلحقا ي
المناسب ،أظهرت النتا ا أن المتوسش الحسابي التجاهات أفراد العينة نحو القراءة الحرة (49و)3
بدرجة متوسطة ،وحقلت الموضوعات المتداولة على الرتب اآلتية (تنازليا) :القق
البوليسية والمغامرات ،تنمية مهارة القيادة ،الطرف والنوادر والغرا ب ،أما مقادر القراءة
الحرة األكثر استمداما فكانت (تنازليا) اإلنترنت ،م القحف الورقية ،م تبادل الكتب بين
األصدقاء ،وتبين أن أكثر معيقات القراءة الحرة األبعد أ ًرا (تنازليًّا) :ضغوط الدراسة ،م إهمال
وسا ل اإلعمم لدورها في تاجيع القراءة ،م اإلجراءات المعقدة الستعارة الكتب ،ولم تظهر
النتا ا وجود فروق ءات داللة إحقا ية نحو القراءة تبعا لمتغيرات الدراسةو
أجرت رخامية والفوال ( )2017دراسة هدفت إلى التعرف واقع القراءة الحرة لد طلبة
كلية التربية (معلم صف) بجامعة دما ؛ ولتحقي هدف الدراسة صممت استبانة ،تألفت من
م ة محاور ،وتضمنت ( )29بندًا باعتبارها مؤشرات لمعرفة واقع القراءة الحرة لد طلبة كلية
التربية (معلم صف) في جامعة دما  ،وتم توزيعها على عينة منها بلغت  %3من المجتمع
األصلي؛ الذي بلغ عدده  24474طالبًا وطالبةً ،في العام الدراسي 2010/2009م ،أظهرت
النتا ا أن الجرا د والمجمت قد حقلت أعلى نسبة قراءة من طلبة كلية التربية (معلم صف)
بجامعة دما  ،وقدرها (73و ،)%34بنما حقلت كل من الموضوعات الارعية ،والفكرية،
والتاريمية على أدنى نسبة قراءة من الاباب ،وبلغت (16و ،)%4كما بينت النتا ا أن ال توجد
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2020 )2(34ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فروق ءات داللة إحقا ية لد أفراد عينة الدراسة تعز إلى متغيري النوع اإلنساني ،والسنة
الدراسيةو
تعقيب على الدراسات السابقة
بالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أنها أكدت على أهمية ممارسة الطلبة على اختمف فئةاتهم
العمريةةةة للقةةةراءة الحةةةرة ،ونجةةةد أنهةةةا تمحةةةورت فةةةي جوانةةةب عديةةةدة ،منهةةةا :بحثهةةةا فةةةي الميةةةول
واالهتمامات ،واالتجاهات الطلبة في ممارسة القراءة الحرة ،مثةل :دراسةة بةاش (،)Bas, 2012
ودراسةةةة هزايمةةةة ( ،)2010ودراسةةةة الحربةةةي ( ،)2008ودراسةةةة رخاميةةةة والفةةةوال (،)2017
ودراسة الاويحات ( ،)2016ودراسة الجرف ( ،)2004ومحةور تمثةل فةي أ ةر ممارسةة القةراءة
الحرة في التحقيل ،مثل :دراسةة مارسةون ( ،)Marson 2005وفةي تحسةين القةراءة الجهريةة،
مثةل :دراسةة واريكوتوسةكي وزويةا ( ،)Wijcicho wski, Zweig, 2003فةي حةين بحثةت
الدراسة الحالية في واقع القراءة الحرة في ضوء الوسةا ل التكنولوجيةة الحديثةة مةن حيةث مقةدر
القةةراءة الحةةرة ،ونوعهةةا ،والهةةدف منهةةا ،وبةةذلك تاةةتر هةةذه الدراسةةة مةةع الدراسةةات السةةابقة فةةي
التأكيةد علةةى أهميةة ممارسةةة القةراءة الحةةرة ،وتمتلةةف عنهةا فةةي تناولهةا القةةراءة الحةرة فةةي ضةةوء
الوسا ل التكنولوجية الحديثة ،وبذلك تعد هذه الدراسة األولى من نوعها في حدود علم الباحثينو
الطريقة واإلجراءات
مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة اإلسراء ،والبالغ عددهم ( ،)1900من العام الدراسي
2018/2017م ،من الفقل الدراسي األول؛ إء تم اختيار عينة من بالطريقة العاوا ية مكونة من
( )117طالبًا وطالبةً ،من طلبة جامعة اإلسراء ،يتوزعون على الكليات ،اإلنسانية ممثلة بكليتي:
(اآلداب ،والعلوم التربوية) ،والعلمية ممثلة بكليتي( :الهندسة والعلوم)؛ إء بلغ عدد الطلبة في
الكليات اإلنسانية ( ،)66في حين بلغ عدد الطلبة في الكليات العلمية ( ،)51ويتوزع الطلبة
(ءكور ،وإنا؛) على الكليات العلمية واإلنسانية ،وعلى السنوات الدراسية األربعة ،ويبين الجدول
رقم ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير :الجنو ،والكلية ،والسنة الدراسيةو
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير :الجنو ،والكلية ،والسنة الدراسيةو
المتغير
الجنو

الكلية

الفئة/المستوى
ءكر
أنثى
المجموع
علمية
إنسانية
المجموع

العدد
47
70
117
51
66
117

النسبة المئوية%
40.2
59.8
100.0
43.6
56.4
100.0
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ووو تابع جدول رقم ()1

المتغير

السنة الدراسية

الفئة/المستوى
أولى7
انية
الثة
رابعة
المجموع

العدد
37
26
23
31
117

النسبة المئوية%
31.6
22.2
19.7
26.5
100.0

أداة الدراسة
لتحقي أهداف الدراسة ،قام الباحثان ببناء استبانة ،تضمنت قسمين:
القسم األول :بيانات الطالب من حيث الجنو ،والكلية ،والسنة الدراسية،
والثاني :مجاالت وفقةرات الدراسةة ،وتكونةت االسةتبانة بقةورتها النها يةة مةن ( )35فقةرة،
تتوزع على م ة مجاالت:
1و مقدر القراءة الحرة ،ويضم ( )13فقرة،
2و نوع القراءة الحرة ،ويضم ( )10فقرات،
3و هدف القراءة الحرة ،ويضم ( )12فقرة ،وتم بناء فقرات االستبانةو
بالرجوع إلى األدب التربوي ،والدراسات السابقة التي تناولةت القةراءة الحةرة ،مثةل :دراسةة
الحةةةاجي ( ،)2002ودراسةةةة (رخاميةةةة ،)2017 ،والدراسةةةات التةةةي تناولةةةت وسةةةا ل التواصةةةل
التكنولوجي ،مثل دراسة (المنقور ،)2012 ،كما أن تم طرح م ةة أسةئلة علةى عينةة مةن طلبةة
جامعة اإلسراء ،تمثل فقرات االستبانة ،وهي :ما مقدر القراءة الحرة؟ وما الهدف من ممارستك
للقراءة الحرة؟ وما نةوع القةراءة الحةرة المفضةل لةديك؟ وتمةت االسةتفادة مةن إجابةات الطلبةة عةن
األسئلة في بناء فقرات االستبانة إلى أن خرجت بقورتها النها يةو
صدق أداة الدراسة
للتأكد من صدق أداة الدراسة ،قام الباحثان بعرضها على عدد من المحكمين من ءوي
المبرة واالختقاص في كل من مناها اللغة العربية وأساليب تدريسها ،واللغة العربية ،والقياس
والتقويم التربوي؛ وفي ضوء االقتراحات والممحظات المقدمة منهم ،قام الباحثان بإجراء
التعديمت المزمة من عمليات ،مثل :الحذف ،اإلضافة ،ودما بعض الفقرات إلى أن استقرت
االستبانة على صورتها النها يةو
وقد شملت التعديمت :االتفاق على معظم فقرات االستبانة مةن حيةث التمثيةل الفعلةي لفقةرات
االسةةتبانة ءات القةةلة بمجالهةةا المحةةدد ،وإعةةادة صةةوغ بعةةض مةةن فقةةرات االسةةتبانة؛ لتةةدل علةةى
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المجةةال المحةةدد لهةةا ،مثةةل :إضةةافة كلمةةة الحةةرة لمجةةاالت االسةةتبانة؛ إء كانةةت مقةةدر القةةراءة،
وأصةةبحت مقةةدر القةةراءة الحةةرة وحةةذف كلمةةات ،مثةةل :مجاالتهةةا؛ إء كانةةت نةةوع القةةراءة
ومجاالتهةةا  ،وأصةةبحت نةةوع القةةراءة الحةةرة  ،واسةةتبدال كلمةةة األعةةمم بةةـ المتمققين ،
وإضافة فقرة تدل على عمليات التو ي للمقادر اإللكترونيةة والمقةادر الورقيةة ،وربةش فقةرات
االستبانة بالتطورات التكنولوجية الحديثة ،والضبش اللغوي القحيل لةبعض الكلمةات ،مثةل( :مةن
ءوي) ً
بدال (من ءو)و
ثبات أداة الدراسة
للتأكد من بات األداة قام الباحثان بتطبيقها على عينة استطمعية عددها ( ،)30من خارج
عينة الدراسة ،م قاما بحساب معامل الثبات ،باستمدام معادلة كرومباخ ألفا لتحديد بات األداة
في مجاالتها الثم ة؛ إء بلغ معامل االتساق الداخلي في مجال مقدر القراءة الحرة (79و ،)0وفي
مجال نوع القراءة الحرة بلغ (82و ،)0وبلغ في هدف القراءة الحرة (89و ،)0وهي قيم عالية تفي
بأررا الدراسةو
إجراءات الدراسة
بعد االنتهاء من إعداد أداة الدراسة ،والتحق من عوامةل القةدق والثبةات لهةا ،قةام الباحثةان
بعقد لقاء للطلبة عينة الدراسة ،تم في توضيل الفكرة العامةة التةي تقةوم عليهةا الدراسةة ،وتوضةيل
المققود بمجاالت الدراسة ،وربطها بالتكنولوجيا ،واستقبل الباحثان نقاشات الطلبة في هذا الاأن
بما يمدم الدراسة ،ويحق أهدافها المتوخاة ،ومن ة ّم قامةا بتوزيةع االسةتبانة باةكل عاةوا ي علةى
طلبة الكليات العلميةة واإلنسةانية داخةل المسةاقات الجامعيةة التمققةية فةي الكليةات ءات القةلةو
ولتحديد مستو القراءة الحرة ككل ،ولكل مجال من مجاالتهةا اسةتمدم المعيةار اإلحقةا ي– بنةاء
على األوساط الحسابية -المبينة في جدول ()2و
جدول ( :)2المعيار اإلحقا ي لتحديد مستو القراءة الحرة ككل ،ولكل مجال من مجاالتها –
بناء على األوساط الحسابية-
المتوسط الحسابي لكل مجال
من 00و – 1أقل من 80و1
من 80و – 1أقل من 60و2
من 60و – 2أقل من 40و3
من 40و – 3أقل من 20و4
من 20و00– 4و5

المستوى
متدن جدًا
ٍ
متدن
ٍ
متوسش
عا ٍل
عا ٍل جدًا

المعالجات اإلحصائية
لإلجابة عن السؤال األول استمدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافةات المعياريةة؛ لمعرفةة
مستو القراءة الحرة لد أفراد عينة الدراسةو
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لإلجابةةة عةةن السةةؤال الثةةاني اسةةتمدمت المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة وفق ةا ً
لمتغيةةر( :الجةةنو ،والكليةةة ،والمسةةتو التعليمةةي) ،وتحليةةةل التبةةاين الثم ةةي ( Three way
)ANOVA؛ لمعرفة الداللة اإلحقةا ية للفةروق الظاهريةة بةين المتوسةطات الحسةابية لتقةديرات
أفةةراد عينةةة الدراسةةة علةةى فقةةرات القةةراءة الحةةرة ككةةل ،وكةةذلك اسةةتمدمت المتوسةةطات الحسةةابية
واالنحرافات المعيارية وفقا ً لمتغير( :الجنو ،والكلية ،والسنة الدراسية) ،وتحليةل التبةاين الثم ةي
ال ُمتعةةدد ()Three Way MANOVA؛ لمعرفةةة الداللةةة اإلحقةةا ية للفةةروق الظاهريةةة بةةين
المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل مجال من مجاالت القراءة الحرةو
نتائج الدراسة
النتررائج المتعلقررة بالسرروال األول الررىي نررص علررى" :مررا مسررتوى القررراءة الحرررة فرري ظررل
التطورات التكنولوجية الحديثة من وجهة نظر طلبة جامعة اإلسراء؟".
لإلجابة علةى هةذا السةؤال؛ ُحسةبت المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة لتقةديرات
أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس القراءة الحرة ككل ،وكل مجال من مجالتة  ،ويبةين جةدول
( )3ءلكو
جدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على
فقرات القراءة الحرة ككل ،وكل مجال من مجاالت مرتبة تنازليا ً وف المتوسطات الحسابيةو
رقم
البُعد
3
2
1

البُعد
الهدف من القراءة الحرة
نوع القراءة الحرة
مقدر القراءة الحرة
القراءة الحرة ككل

المتوسط
الحسابي*
3.92
3.79
3.74
3.82

االنحراف
المعياري
0.54
0.51
0.40
0.48

الرتبة

المستوى

1
2
3

عا ٍل
عا ٍل
عا ٍل
عال

* الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5

يُمحا من جدول ( ،)3أن مستو القراءة الحرة ككل لد أفراد عينة الدراسة (عا ٍل)،
بمتوسش حسابي (82و ،)3بانحراف معياري (40و)0و إء جاء البُعد الثالث (الهدف من القراءة
الحرة) في المرتبة األولى ،بمتوسش حسابي (92و )3بمستو (عا ٍل) ،تمه في المرتبة الثانية
المجال الثاني (نوع القراءة الحرة) بمتوسش حسابي (79و )3بمستو (عا ٍل) ،وجاء المجال
األول (مصدر القراءة الحرة) في المرتبة الثالثة واألخيرة بمتوسش حسابي (74و )3بمستو
(عا ٍل)و
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كما ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسةة علةى
كل فقرة من فقرات كل مجال من مجاالت القراءة الحرة ،ويبين جدول ( )4ءلكو
جدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل
فقرة من فقرات كل مجال من مجاالت القراءة الحرة مرتبة تنازليا ً وف المتوسطات الحسابيةو
رقم
الفقرة
يعدّ متقفل اإلنترنت جوجل
2
مقدري في الحقول على المعلومات
والمعارف والحقا بوساطة القراءة
الحرةو
أستمدم برناما الواتو أب للتواصل
1
مع اآلخرين بوساطة القور واألخبار
والقراءات الممتلفةو
أتقفل برناما الفيو بك الكتساب
3
المعرفة بأشكالها الممتلفة واالطمع
على أخبار اآلخرين ،وإضفاء التعليقات
المناسبة لألحدا؛و
يعدّ برناما تويتر مقدري في
6
القراءة الحرة ،وإضفاء التعليقات،
والتعقيبات المناسبة وف الموضوع
المتناولو
 12أمارس القراءة في المجمت والقحف
اإللكترونية؛ لتكوين الثقافة الحرة
ومحاججة اآلخرين باألدلة ،والبراهين،
والاواهد المنطقيةو
أستمع إلى البراما السمعية والمر ية،
5
مثل :التلفاز ،اليوتيوب ،والمسجمت
السمعية؛ ألنها مقدري في في القراءة
الحرة ،والحقول على العبر والدروس
المستفادة من المااهدة المما لة للواقعو
أراجع األعمم( :أعضاء هيئة التدريو،
7
الامقيات المرموقة) ءوي المبرة
والكفاية؛ ألنهم مقدري في الحكم
الفقل في القضايا المثارة ءات الجدل
الفلسفيو
الفقرة

المتوسط
االنحراف الرتبة المستوى
الحسابي* لمعياري
عا ٍل جدًا
1
0.76
4.44

4.41

0.76

2

عا ٍل جدًا

4.23

0.95

3

عا ٍل جدًا

3.97

0.93

4

عا ٍل

3.83

1.09

5

عا ٍل

3.82

1.01

6

عا ٍل

3.69

1.16

7

عا ٍل
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ووو تابع جدول رقم ()4

المتوسط االنحراف
رقم
الفقرة
الحسابي* لمعياري
الفقرة
1.05
3.65
 11أرجع إلى المكتبة اإللكترونية باستمرار؛
ألنها مقدري الر يو في الحقول
على المعلومات المو قة من المراجع
األساسية ءات القلةو
1.11
3.56
8
تعدّ المكتبة الورقية األساس الر يو في
القراءة الحرة والحقول على
المعلومات من مراجعها األصليةو
1.24
3.53
9
المقدر الر يو للقراءة الحرة
المناورات اإللكترونيّة بقورها
الممتلفةو
1.36
3.33
 13المقدر الر يو للقراءة الحرة
المناورات الورقية بأشكالها الممتلفةو
1.19
3.22
 10المعلومات التي أحقل عليها بوساطة
مو قة لها مراجعو
القراءة الحرة الورقيّة ّ
1.18
2.99
4
المعلومات التي أحقل عليها بوساطة
القراءة الحرة اإللكترونية( :الفيو بو ،
مو قة لها مراجعو
الواتوووو) ّ
1.06
3.74
مقدر القراءة الحرة
0.97
4.29
1
تعدّ القق بأشكالها الممتلفة مجال
القراءة الحرة المفضل؛ لما تحوي من
صور معبرة واقعية ،وخيالية تحاكي
التفكيرو
0.92
4.13
7
أمارس القراءة الحرة من خمل الكتب
رير المنهجية بأشكالها الممتلفةو
0.98
4.09
6
يجذبني الاعر العربي للقراءة الحرة
بأرراض الممتلفةو
1.06
4.00
2
أفضل القراءة الحرة في المجاالت
االجتماعية التي تعالا القضايا السا دة
في المجتمعو
1.00
3.97
5
تعدّ المقاالت بقورها الممتلفة مجال
القراءة الحرة المفضلة؛ ألنها تغذي
الحقيلة اللغوية باالطمع على رؤ
ومواقف اآلخرين تجاه القضايا المتعددةو

الرتبة المستوى
8

عا ٍل

9

عا ٍل

10

عا ٍل

11

متوسش

12

متوسش

13

متوسش

1

عا ٍل
عا ٍل

2

عا ٍل

3

عا ٍل

4

عا ٍل

5

عا ٍل
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ووو تابع جدول رقم ()4

رقم
الفقرة
3
أحب القراءة الحرة في المجاالت
االقتقادية؛ ألنها المقوم األساس لبناء
المستقبلو
9
أحب ممارسة القراءة في المجاالت
الدينية؛ ألخذ العبر ،والوعا ،واإلرشادو
8
أفضل القراءة الحرة في المجاالت
السياسية؛ للمساهمة في بناء حضارة
الواقعو
4
أحب القراءة الحرة في الروايات
بأنواعها الممتلفةو
 10أمارس القراءة الحرة في المجاالت
العلمية التي تحاكي العقل والمنط و
نوع القراءة الحرة
7
تعد القراءة الحرة أهم وسيلة للتعلم وبها
تزدهر مكونات الوطن والمواطنو
 11أمارس القراءة الحرة من أجل الحقول
على المعلومات التمققية ءات الطابع
الوظيفي في المجتمعو
 12تسهم القراءة الحرة في الوصول إلى
التطور والرقي وبناء ءات اإلنسانو
 10القراءة الحرة تسهم في نهو األمة
وبنيان كيانهاو
9
تسهم القراءة الحرة في تحسين مستو
التحقيل الدراسيو
1
أمارس القراءة الحرة حبًّا في العلمو
8
أمارس القراءة الحرة من أجل اكتساب
القدرة على محاججة اآلخرينو
5
الغر األساس للقراءة الحرة التسلية،
والمتعةو
2
أمارس القراءة الحرة ؛ لقضاء أوقات
الفراغو
6
أمارس القراءة الحرة من أجل الحقول
على األخبار المحليّة ،والعالميةو
الفقرة

المتوسط االنحراف
الحسابي* لمعياري
1.14
3.60

الرتبة المستوى
6

عا ٍل

3.50

1.26

7

عا ٍل

3.47

1.18

8

عا ٍل

3.45

1.04

9

عا ٍل

3.38

1.19

10

متوسش

3.79
4.27

1.07
0.79

1

عا ٍل
عا ٍل جدًا

4.21

0.93

2

عا ٍل جدًا

4.17

0.95

3

عا ٍل

4.15

0.86

4

عا ٍل

4.00

0.90

5

عا ٍل

3.97
3.85

1.00
0.92

6
7

عا ٍل
عا ٍل

3.80

1.12

8

عا ٍل

3.76

1.17

9

عا ٍل

3.68

1.10

10

عا ٍل
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ووو تابع جدول رقم ()4

رقم
الفقرة
 47تكسب القراءة الحرة نااطات كتابية من
خمل الممارسة للردود على ما كتب
اآلخرين في الفيو ،والواتو وريرهاو
3
أقوم بالقراءة الحرة ،من أجل التواصل
االجتماعي مع اآلخرينو
الهدف من القراءة الحرة
فقرات المقياس ككل
الفقرة

المتوسط االنحراف
الحسابي* لمعياري
1.19
3.62
3.53

1.07

3.92
3.82

1.00
1.04

الرتبة المستوى
11

عا ٍل

12

عا ٍل
عا ٍل
عال

* الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5

يُمحا من جدول ( )4ما يلي:


في مجال (مقدر القراءة الحرة) ،جاءت الفقرة رقم ( )2في المرتبة األولى ،بمتوسش
حسابي (44و ،)4بمستو (عا ٍل جدًا) ،في حين جاءت الفقرة رقم ( )4في المرتبة األخيرة
بمتوسش حسابي (99و )2بمستو (متوسش)و



في مجال (نوع القراءة الحرة) ،جاءت الفقرة رقم ( )1في المرتبة األولى ،بمتوسش حسابي
(29و )4بمستو (عا ٍل جدًا) ،في حين جاءت الفقرة رقم ( )10في المرتبة األخيرة،
بمتوسش حسابي (38و ،)3بمستو (عا ٍل)و



في مجال (الهدف من القراءة الحرة) ،جاءت الفقرة رقم ( )7في المرتبة األولى ،بمتوسش
حسابي (27و ،)4بمستو (عا ٍل جدًا) ،في حين جاءت الفقرة رقم ( )3في المرتبة األخيرة،
بمتوسش حسابي (53و ،)3بمستو (عا ٍل)و

النتائج المتعلقة بالسوال الثاني الىي نص على" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α =0.05بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة على فقرات مقياس القراءة الحرة ككل ،وكل مجال من مجاالته يعزى لمتغير :الجنس،
والكلية ،والسنة الدراسية؟".
لإلجابة عن هذا السؤال؛ ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات
أفراد عينة الدراسة على فقرات القراءة الحرة ككل ،وف متغير( :الجنو ،والكلية ،والسنة
الدراسية) ،ويبين جدول ( )5ءلكو
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جدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على
فقرات مقياس القراءة الحرة ككل ،وفقًا لمتغير( :الجنو ،والكلية ،والسنة الدراسية)و
الفئة/المستوى
ءكر
أنثى
الكلي
علمية
إنسانية
الكلي
أولى
انية
الثة
رابعة

المتغير
الجنو

الكلية

السنة الدراسية
الكلي

المتوسط الحسابي
3.77
3.85
3.82
3.80
3.83
3.82
3.78
3.76
3.83
3.90
3.82

االنحراف المعياري
0.42
0.39
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.39
0.51
0.31
0.40

يُمحا من جدول ( )5وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة على فقرات مقياس القراءة الحرة ككل ،وفقًا لمتغير( :الجنو ،والكلية ،والسنة
الدراسية) ،ولتحديد الداللة اإلحقا ية لهذه الفروق الظاهرية ،تم تطبي تحليل التباين الثم ي
( ،)Three way ANOVAويبين جدول ( )6ءلكو
جدول ( :)6تحليل التباين الثم ي لألوسةاط الحسةابية لتقةديرات أفةراد عينةة الدراسةة علةى فقةرات
مقياس القراءة الحرة ككل ،وفقًا لمتغير( :الجنو ،والكلية ،والسنة الدراسية)و
المتغير
الجنو
الكلية
السنة الدراسية
المطأ
المجموع ال ُمعدّل

مجموع
المربعات
.141
.002
.372
18.002
18.539

درجات
الحرية
1
1
3
111
116

متوسط
المربعات
.141
.002
.124
.162

قيمة ف
.869
.012
.764

الداللة
اإلحصائية
.353
.913
.517

* ءو داللة إحقا ية عند مستو الداللة اإلحقا ية (05و)α = 0و

يُمحا من جدول ( )6ما يلي:
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أن قيمة الداللة اإلحقا ية لمتغير الجنو بلغت (353و ،)0وهي أكبر من مستو الداللة
اإلحقا ية (05و)α =0؛ مما يدل على عدم وجود فرق ءي داللة إحقا ية عند مستو
الداللة اإلحقا ية (05و )α =0بين المتوسطين الحسابيين؛ لتقديرات أفراد العينة على
فقرات القراءة الحرة ككل ،يُعز لمتغير الجنوو



أن قيمة الداللة اإلحقا ية لمتغير الكلية بلغت (913و ،)0وهي أكبر من مستو الداللة
اإلحقا ية (05و)α =0؛ مما يدل على عدم وجود فرق ءي داللة إحقا ية عند مستو
الداللة (05و )α =0بين المتوسطين الحسابيين لتقديرات عينة الدراسة على فقرات مقياس
القراءة الحرة ككل ،يُعز لمتغير الكليةو



أن قيمة الداللة اإلحقا ية لمتغير السنة الدراسية ،بلغت (517و ،)0وهي أكبر من مستو
الداللة اإلحقا ية (05و)α =0؛ مما يدل على عدم وجود فروق ءات داللة إحقا ية عند
مستو الداللة اإلحقا ية (05و )α =0بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة على فقرات القراءة الحرة ككل ،تُعز لمتغير السنة الدراسيةو

كما حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسةة علةى
كل مجال من مجاالت القراءة الحرة( :مقدر القراءة الحرة ،ونةوع القةراءة الحةرة ،والهةدف مةن
القراءة الحرة) وفقًا لمتغير( :الجنس ،والكلية ،والسنة الدراسية) ،ويبين جدول ( )7ءلكو
جدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل
مجال من مجاالت القراءة الحرة ،وفقًا لمتغير( :الجنو ،والكلية ،والسنة الدراسية)و
المتغير

الجنو

الكلية

السنة
الدراسية

الفئة/المستوى
ءكر
أنثى
الكلي
علمية
إنسانية
الكلي
أولى
انية
الثة
رابعة
الكلي

مصدر القراءة
الحرة
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3.67
3.79
3.74
3.69
3.79
3.74
3.68
3.70
3.77
3.84
3.74

0.41
0.40
0.40
0.41
0.39
0.40
0.40
0.48
0.41
0.31
0.40

نوع القراءة الحرة

الهدف من القراءة
الحرة

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3.88
3.94
3.92
3.89
3.94
3.92
3.89
3.85
3.91
4.02
3.92

0.59
0.49
0.54
0.55
0.53
0.54
0.54
0.46
0.70
0.45
0.54

3.76
3.80
3.79
3.84
3.75
3.79
3.77
3.73
3.81
3.84
3.79

0.46
0.55
0.51
0.48
0.54
0.51
0.52
0.56
0.56
0.44
0.51
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يُمحا من جدول ( )7وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة على كل مجال من مجاالت القراءة الحرة( :مقدر القراءة الحرة ،ونوع القراءة الحرة،
والهدف من القراءة الحرة) ،وفقًا لمتغير (الجنو ،والكلية ،والسنة الدراسية) ،ولتحديد الداللة
اإلحقا ية لهذه الفروق الظاهرية ،تم تطبي تحليل التباين الثم ي ال ُمتعدد ( Three way
 ،)MANOVAويبين جدول ( )8ءلكو
جدول ( :)8تحليل التباين الثم ي المتعدد للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على
كل مجال من مجاالت مقياس القراءة الحرة ،وفقًا لمتغير( :الجنو ،والكلية ،والسنة الدراسية)و
مصدر التباين

البُعد

الجنو
Hotelling's
Trace=0.014
الداللة اإلحقا ية =
681و0
الكلية
Hotelling's
Trace=0.045
الداللة اإلحقا ية =
182و0
السنة الدراسية
'Wilks
Lambda=0.961
الداللة اإلحقا ية =
881و0

مقدر القراءة الحرة
نوع القراءة الحرة
الهدف من القراءة
الحرة
مقدر القراءة الحرة
نوع القراءة الحرة
الهدف من القراءة
الحرة
مقدر القراءة الحرة
نوع القراءة الحرة
الهدف من القراءة
الحرة
مقدر القراءة الحرة
نوع القراءة الحرة
الهدف من القراءة
الحرة
مقدر القراءة الحرة
نوع القراءة الحرة

المطأ

المجموع ال ُمعدّل

الهدف من القراءة الحرة

مجموع
المربعات
.227
.155

درجة
الحرية
1
1

وسط
المربعات
.227
.155

1.426
.572

.063

1

.063

.214

.644

.158
.338

1
1

.158
.338

.990
1.249

.322
.266

.033

1

.033

.113

.737

.578
.133

3
3

.193
.044

1.208
.164

.310
.921

.502

3

.167

.570

.636

17.695
29.990

111
111

.159
.270

32.619

111

.294

18.769
30.543
33.264

116
116
116

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية
.235
.451

* ءو داللة إحقا ية عند مستو الداللة اإلحقا ية (05و)α = 0

يُمحا من جدول ( )8اآلتي:
 أن قيم الداللة اإلحقا ية لمتغير الجنو ،ولجميع مجاالت القراءة الحرة أكبر من مستو
الداللة اإلحقا ية (05و)α =0؛ مما يدل على عدم وجود فرق ءي داللة إحقا ية عند
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مستو الداللة اإلحقا ية (05و )α =0بين المتوسطين الحسابيين لتقديرات أفراد عينة
الدراسة ،يُعز لمتغير الجنوو
 أن قيم الداللة اإلحقا ية لمتغير الكلية ،ولجميع مجاالت القراءة الحرة أكبر من مستو
الداللة اإلحقا ية (05و)α =0؛ مما يدل على عدم وجود فرق ءي داللة إحقا ية عند
مستو الداللة اإلحقا ية (05و )α =0بين المتوسطين الحسابيين لتقديرات أفراد عينة
الدراسة على جميع مجاالت القراءة الحرة ،يُعز لمتغير الكليةو
 أن قيم الداللة اإلحقا ية لمتغير السنة الدراسية ،ولجميع المجاالت أكبر من مستو الداللة
اإلحقا ية (05و)α =0؛ مما يدل على عدم وجود فروق ءات داللة إحقا ية عند مستو
الداللة اإلحقا ية (05و )α =0بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على
جميع مجاالت القراءة الحرة ،تُعز لمتغير السنة الدراسيةو
مناقشة النتائج والتوصيات
يتضمن هذا الفقل أبرز النتا ا التي توصلت إليها الدراسة ،ويتضمن أبةرز التوصةيات فةي
ضوء أسئلة الدراسةو
مناقشة النتائج المتعلقة بسوال الدراسة األول
أظهرت نتا ا السؤال أن طلبة جامعة اإلسراء يمارسون القراءة الحرة بوساطة التكنولوجيا
الحديثة في المجاالت الثم؛ بمستويات عالية؛ إء أشارت النتا ا أن طلبة الجامعة في مجال
مصدر القراءة التكنولوجي ،يستمدمون المتقفل جوجل ،والواتو أب ،والفيو بو بمستو
عال جدًا ،وتويتر والمجمت والقحف اإللكترونية ،والبراما السمعية المر ية ،والمكتبة
اإللكترونية بمستو عال ،وقد يعز ءلك إلى أن العالم في الوقت الحالي أصبل مقروء بالوسا ل
التكنولوجية الحديثة؛ فالتطور الحاصل في عمليات التعلم والتعليم ناتا عن أننا نستطيع الوصول
إلى المعرفة بقورها الممتلفة بوساطة الابكة العنكوبوتية ،ودورها الر يو في خدمة الثقافة
التي يسعى اإلنسان للوصول إليها ،التي تمثل واقع حقيقي للممارسة القراءة الحرة ،وهذا ما
يؤكده (المنقور ،)2012 ،من أهمية الدور الذي تلعب وسا ل التواصل االجتماعي الفيو بو ،
والواتو وريرها من البراما في تقديم المعرفة وأشكال الثقافة الممتلفة لآلخرينو وتتف نتا ا
هذه الدراسة مع ما أشارت إلي الاويحات ( )2016من أن استمدام االنترنت يساهم باكل فعال
في ممارسة القراءة الحرة ،ونتا ا دراسة الحربي ( )2008في دور وسا ل اإلعمم في تحسين
ممارسة القراءة الحرة ،وتجدر اإلشارة أننا نمارس القراءة الحرة بوساطة قراءة القور،
القرا ي المتوافر في مقادر
والمقاطع؛ فالقراءة في ظل التكنولوجيا ال تقتقر على الن
المواقع اإللكترونية الممتلفة ،بل تتعد ءلك إلى قراءة اآلخرين بوساطة الفهم العام لمعنى
القراءة :الوصول إلى المعنى ،والتفاعل مع  ،ونقده ،وإعادة صيارت بقور ،وقوالب لفظية
جديدةو
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كما بينت الدراسة أن المقدر الر يو للقراءة الحرة المناورات اإللكترونية ،وبمستو
عال مقارنة مع المناورات الورقية التي جاءت بمستو متوسش ،وقد يعود السبب في ءلك إلى
سهولة الوصول إلى المناور اإللكتروني بوساطة الهاتف النقال ،أو جهاز الحاسوب؛ إء يستطيع
ً
فضم عن
القارئ تقفل المناور بكل يسر سواء في البيت ،أو الحافلة ،أو في أي مكان يريد
توافر إمكانية االشترا في المواقع اإللكترونية التي يررب في ممارسة القراءة الحرة من
خملها ،وال سيما أن هذا العقر يمتاز بقلة التكلفة المالية في الوصول إلى المناور اإللكتروني،
ومقارنة بسرعة الحقول علي من حيث الزمن ،والجهدو وهذا ما يؤكده بريل (،)Prell, 2011
في أن التكنولوجيا الحديثة وفرت إمكانية استمدام المواقع :محركات البحث ،وبوابات ويب،
والمراجع الحرة ،والمدونات ،ومواقع المجمت ،ومواقع القحف اإللكترونية ،وسهلت هذه
المواقع عمليات الحقول على المعرفة ،وممارسة القراءة الحرة بأشكالها الممتلفةو
وأشارت النتا ا إلى أن عمليات التو ي في المناورات الورقية الممتلفة تتفوق بمتوسطات
حسابية عن المناورات اإللكترونية مع أن كم منهما جاء بمستو متوسش ،ولعل السبب في ءلك
يعود في أننا حين نمارس القراءة الحرة في المناور الورقي؛ نعرف من كتب  ،وأحيانًا ال يهمنا
التو ي فيما نقرأ بمقدار الحقول على الثقافة والمعرفة؛ ولكن في حين آخر قد نقرأ في المناور
اإللكتروني أمور ليو لها سند في التو ي مع الحفاظ على أننا في كثير من األحيان ،نجد أن
ً
فضم عن أن العنوان اإللكتروني
المناورات اإللكترونية لها أتباع ،يقومون بالنار من خملها
مو ّ في المرجع الذي قمنا بالدخول إلي ؛ للوصول إلى المعرفة القرا يةو
وفي مجال نوع القراءة الحرة جاءت النتا ا على الترتيب المجاالت االجتماعية ،م
االقتقادية ،م الدينية ،والسياسية بمستو عال ،في حين جاءت المجاالت العلمية بمستو
متوسش ،وقد يعود ءلك إلى العمقة التي تربش ممارسة القراءة الحرة بوساطة المقادر
اإللكترونية الحديثة ،وانعكاس األ ر على ما ينار عبر المواقع اإللكترونية؛ فنجد أن اإلنترنت
وفر لنا خاصية ممارسة القراءة الحرة من خمل ما ينار في المجال االجتماعي ،والذي يتحد؛
عن هموم المواطن ،وقضاياه؛ ومن ءلك سلسلة العمقة االجتماعية التي تربش أفراد المجتمع
األردني ،وترنو إلى قراءتهم من خمل الواقع الذي يعياون  ،ومن م البحث في عقر المادة
واالقتقاد؛ إء يسود هذا العقر الحسابات المالية الممتلفة التي تتطلب تكيف اإلنسان مع الدخل
المالي ،وسياسة التملك؛ أما عن الثقافة الدينية فنجد أن اإلنسان بفطرت جبل عليها إال أن يحتاج
إلى االستزادة من علوم الفق  ،والتفسير ،والتذكير ،ومواضيع اإلعجاز العلمي والبياني في القرآن
عبر ما ينار في مواقع ءات صلة في هذا الجانب ،وفي المجال السياسي نجد اهتماما في حبّ
االطمع على ما تسير علي بوساطة التعديمت الممتلفة التي تطرأ في هذا الجانب ،وفي حين
جاءت المجاالت العلمية للممارسة القراءة الحرة بمستو متوسش ،ولعل ءلك لطغيان المجاالت
األقرب إلى حال المجتمع من المجاالت العلمية ،التي تحتاج إلى متمققين ءات تفاعل إيجابي
مع المواد العلمية الممتلفة ،وهذا ما أشارت إلي نتا ا دراسة (الجرف ،)2004 ،في انمفا
نسبة القراءة الحرة في المجاالت العلميةو
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وفي مجال الفنون األدبية جاءت النتا ا بمستو عال ،وبمتوسطات حسابية ممتلفة؛ إء
ً
أوال ،تليها الكتب رير المنهجية ،م الاعر ،م المقاالت ،م الرواياتو وربما
جاءت القق
يعود السبب في ءلك إلى رربة الطلبة في ممارسة القراءة الحرة من الفنون األدبية الممتلفة،
وبناء على اهتماماتهم القرا ية ،ويتف ءلك مع ما أشارت إلي دراسة الحربي ()2008؛ إء جاءت
محبة القق الققيرة فيها ً
أوال ،وتفضيل الطالب القراءة بمفرده ،ومحبة الكتب التي تضم
صورا ورسومات مناسبة ،ومع دراسة الاويحات ()2016؛ التي أشارت إلى الموضوعات
المتداولة في أن القق البوليسية والمغامرات جاءت ً
أوال ،م تنمية مهارة القيادة ،والطرف
والنوادر والغرا بو
وفي المجال الثالث الهدف من القراءة الحرة أشارت النتا ا أن طلبة الجامعة هدفهم من
القراءة الحرة التعلم ،والحقول على المعلومات ءات الطابع الوظيفي بمستو عال جدًّا ،في
حين جاءت األهداف األخر التطور والرقي ،وحب التعلم ،ورفع نسبة التحقيل ،وقضاء
أوقات الفراغ ،والحقول على األخبار والتواصل االجتماعي مع اآلخرين بمستو عال،
وبمتوسطات حسابية ممتلفة ،وهذا يدل على وعي طلبة جامعة اإلسراء بأهمية القراءة الحرة،
ودور وسا ل التكنولوجيا الحديثة في أهمية تسهيل هذا النوع من القراءة ،وتتف النتا ا مع ما
أكدت نتا ا الدراسات السابقة في مجال اسهام القراءة الحرة في تحقي سلسلة من األهداف
المناودة ،ومن ءلك أن ممارسة القراءة الحرة تسهم في تحسين القراءة الجهرية ،وهذا ما أكده
واريكوتوسكي وزويا ( ،)Wijcicho wski, Zweig, 2003وأن ممارسة القراءة الحرة
تكون للترفي الجرف ( ،)2004ومع دراسة مارسون ( )Marson 2005التي أظهرت أن
القراءة الحرة تعمل على تحسين مستو التحقيل لد الطلبة ،وزيادة مقدرتهم القرا ية
والكتابية ،وزيادة المفردات والقواعد النحوية لديهم ،ومع نتا ا الدراسات األخر ؛ التي أشارت
أن أهداف القراءة الحرة تلبي ميول ،واهتمامات ،واتجاهات الطلبة ،ومن ءلك دراسة باش
( ،)Bas, 2012ودراسة رخامية والفوال ( ،)2017والاويحات ()2016؛ ومما ال شك أن هذه
الدراسات عُنيت في مجال االهتمام باألهداف التي تلبي حاجات الطلبة الممتلفة في كافة األمور،
التي يسعى الفرد لتحقيقها من خمل تفاعل مع البيئة والمجتمع الذي يحيى في و
وتتعار نتا ا الدراسة الحالية مع دراسة واريكوتوسكي وزويا ( Wijcicho wski,
 ،)Zweig, 2003في جانب وجود مااكل تتعل بقلة ممارسة القراءة االستمتاعية ،واالتجاهات
السلبية نحو القراءة ،ونتا ا دراسة الحربي ( ،)2008التي عزت أسباب العزوف عن القراءة
الحرة إلى متابعة الرياضة وممارستها؛ وجود الوسا ل التي تقرف عن القراءة :الفيديو،
والتلفاز ،ونتا ا دراسة الاويحات ( )2016في تحديدها معيقات القراءة الحرة بضغوط الدراسة،
وإهمال وسا ل اإلعمم لهاو
ولعل األسباب التي جعلت هذه الدراسة تتعار مع نتا ا بعض الدراسات السابقة ،في
جانب ضعف ممارسة الطلبة للقراءة الحرة؛ أن تلك الدراسات بحثت في الماكمت ،والمعوقات،
واألسباب التي تحول دون ممارسة القراءة الحرة ،وأنها ُربطت بالممارسة التقليدية لعملية القراءة
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الحرة ،في حين أن الدراسة الحالية ربطت ءلك بالتطور التكنولوجي الفعال؛ مما أظهر أ ًرا
إيجاب ًّيا لد الطلبة في ممارسة القراءة الحرةو
مناقشة النتائج المتعلقة بالسوال الثاني
كافت نتا ا الدراسة عدم وجود فروق ءات داللة إحقا ية عند مستو الداللة اإلحقا ية
(05و )α =0بين المتوسطات الحسابية على فقرات القراءة الحرة ككل ،وفي مجاالتها الثم؛،
يُعز لمتغير الجنو( :ءكور ،إنا؛) ،والكلية( :إنسانية ،علمية) ،والسنة الدراسية( :أولى ،انية،
الثة ،رابعة)و وهذا يدل على تقارب المواقف التعليمية في الفئة الجامعية المستهدفة ،وتااب
البيئة التعليمية ،والبيئة المارجية للطلبة الجامعيين وظروف التنائة االجتماعية ،والثقافية
المتقاربة للطلبة ،وحماسة الطلبة لممارسة فعاليات القراءة الحرة بقورها ،وأشكالها الممتلفة من
خمل التكنولوجيا الحديثة بمقادرها ،وأهدافها الممتلفة ،وتتف هذه النتيجة مع الدراسة التي
أجرتها الاويحات ()2016؛ التي أظهرت عدم وجود فروق ءات داللة اإلحقا ية في اتجاهات
الطلبة نحو القراءة الحرة تبعًا لجنو الطالب ،وتمقق الدراسي ،وتحقيل في الثانوية العامة،
ومع نتا ا دراسة رخامية والفوال ()2017؛ التي بينت عدم وجود فروق ءات داللة إحقا ية في
متوسش إجابات أفراد عينة الدراسة تعز إلى متغيري النوع اإلنساني ،والسنة الدراسية،
وتتعار هذه النتيجة مع دراسة باش ()Bas, 2012؛ التي أشارت إلى وجود فروق ءات داللة
إحقا ية في اتجاهات طلبة المدارس الثانوية نحو القراءة تعود لمتغير الجنو ،ومستو القف،
ونوع المدرسة ،والمستو التعليمي لألب واألم ،والدخل المالي لألسرة ،وتتعار مع نتا ا
دراسة هزايمة ( ،)2010التي أظهرت وجود أ ر للجنو لقالل اإلنا؛ ،وللتمق لقالل
الكليات العلمية ،في حين تتف مع نتا ا الدراسة الحالية في المستو التعليميو
التوصيات
باالعتماد على النتا ا ،أوصى الباحثان:
1و نار الوعي من قبل العاملين على اللغة العربية حول دور التكنولوجيا الحديثة في تنمية
الرؤيا الثقافية واالجتماعية لد فئة طلبة الجامعةو
2و تقميم مواقع إلكترونية خاصة للممارسة القراءة الحرة بوساطة التكنولوجيا الحديثة؛
تراعي ميول ،ورربات الطلبة القراء بالتعاون اإليجابي بين القا مين على اللغة العربية،
والمتمققين في تقنيات التعليمو
3و دراسة تطوير المكتبات اإللكترونية بمحتوياتها الممتلفة( :القق
الدواوين الاعرية ووو) وبمجاالتها الممتلفةو

 ،الروايات ،الكتب،

4و إجراء دراسات تتناول القراءة الحرة وف التطورات التكنولوجية الحديثة ،وف متغيرات
أخر  ،ومراحل تعليمية أخر و
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 وأنظمتها)؛ لما لها من، (مهاراتها:و العمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة في اللغة العربية5
آ ار إيجابية عديدة تزيد من كفاءة العملية التعليميةو
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