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، ن وجهة نظرهمعودية نحو القراءة مواقع طمبة الجامعات الس
 وعالقته ببعض المتغيرات

 1عبداهلل محمد بارشيد /د
 :ممخص الدراسة

معرفة واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف ىدفت الدراسة إلى  
ومعرفة الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية  .وعالقتو ببعض المتغيرات، وجية نظرىـ

 –التخصص الجامعي  –الجامعةمكاف  –النوع ) التي تعزى لمتغيرات الدراسة
اختار و ، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة أعد الباحث استبانة كأداة لبحثو(، البيئة الجغرافية

( طالبًا 1021الباحث عينة عشوائية عنقودية مف مجتمع الدراسة عدد أفرادىا )
عينة الدراسة أربع جامعات تمثؿ مناطؽ المممكة الجغرافية شمااًل  وتمثمت، وطالبة
وشرقًا جامعة ، غربًا جامعة طيبة، جنوبًا جامعة الممؾ خالد بأبيا، تبوؾ جامعة
وخمصت  .طالبة في مرحمة البكالوريوس (1112، و)( طالباً 141منيـ )، الدماـ

أف استجابات عينة الدراسة لواقع طمبة الجامعات  :الدراسة إلى مجموعة مف النتائج
استجابات عينة الدراسة لمحور  وأف .السعودية نحو القراءة جاءت بدرجة عالية

وأف استجابات عينة الدراسة  .أسباب عزوؼ الطمبة عف القراءة جاءت بدرجة عالية
لمحور الحموؿ العممية لمعالجة عزوؼ الطمبة عف القراءة جاءت بدرجة عالية جدًا. 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لواقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف 

وجود فروؽ ذات . لصالح الطمبة اإلناث (النوع) رىـ تعزى لمتغير الدراسةوجية نظ
داللة إحصائية لواقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ تعزى 

لصالح جامعة طيبة. عدـ وجود فروؽ ذات داللة  (مكاف الجامعة) لمتغير الدراسة
قراءة مف وجية نظرىـ تعزى إحصائية لواقع طمبة الجامعات السعودية نحو ال

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لواقع (.التخصص الجامعي) لمتغير الدراسة
 تعزى لمتغير الدراسة طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ

 .وبناء عمى نتائج الدراسة خمصت إلى عدة توصيات(. البيئة الجغرافية)
 

                                                           

ربية المشارؾ بقسـ التربية وعمـ النفس في أستاذ أصوؿ الت: عبداهلل محمد بارشي /د 1
 . جامعة تبوؾ
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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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  :المقدمة
فمـ تعرؼ البشرية دينًا ، قد أعمى اإلسالـ مف شأف العمـ ورفع مكانة أىمول 

وترغيبًا فيو وتعظيمًا لقدره ، مثؿ اإلسالـ عني بالعمـ أبمغ العناية وأتميا دعوة إليو
عالًء ليـ في الداريف، وتنوييًا بأىمو وبيانًا ، وحثًا عمى طمبو وتعممو وتعميمو، وا 

 .رىيبًا مف القعود عنووتوضيحًا آلثاره وت، آلدابو
وقد أعمت التربية اإلسالمية مف شأنيما ، العمـ متوقؼ عمى القراءة والكتابةف 

َخَمَؽ اإِلنَساَف ِمْف ، اْقَرْأ ِباْسـِ َربَِّؾ الَِّذي َخَمؽَ ﴿، وكانت أوؿ ما نزؿ مف القرآف
ـَ ِباْلَقَمـِ ، اْقَرْأ َوَربَُّؾ اأَلْكَرـ  ، َعَمؽ   ـْ َيْعَمـْ عَ ، الَِّذي َعمَّ ، 1آية ، )العمؽ ﴾مَّـَ اإِلنَساَف َما َل
وفَ ﴿وثاني ما نزؿ منيا سورة القمـ  (1 لمداللة  (1آية ، القمـ)﴾ ف َواْلَقَمـِ َوَما َيْسط ر 

وأف الذيف يقرأوف ، عمى أىمية العمـ والتعمـ وال تكمف إال بأدواتو القراءة والكتابة
، بحظوة النصر والنيضة والفوز في الدنيايرتقوف في الدنيا وليـ الدرجات العال 

وىذا ما فيمو الصدر ، مما يدلؿ أف مفتاح الحضارة والغمبة بالعمـ وامتالؾ أدواتو
كاف الرسوؿ صمى ف، األوؿ في االسالـ وبنوا عميو تصوراتيـ وأفكارىـ االستراتيجية

تعميـ يطمب مف األسير المشرؾ الذي يريد فداء نفسو مف األسر  ا عميو وسمـ
وعمؿ عمى إشاعة روح العمـ وتعمـ الكتابة لمقضاء عمى ، المسمميف القراءة والكتابة

أمية زمانو وتأسيسًا لنيضة الحضارة اإلسالمية وعنصر قوتيا بالعمـ ألنيا 
وذكر ابف سعد عف عامر ، احتياجات ضرورية ألي أمة تريد النيوض والتقدـ

وكاف  يو وسمـ يـو بدر سبعيف أسيراً أسر رسوؿ ا صمى ا عم(: الشعبي قاؿ
يفادي بيـ عمى قدر أمواليـ وكاف أىؿ مكة يكتبوف وأىؿ المدينة ال يكتبوف فمف لـ 
يكف لو فداء دفع إليو عشرة غمماف مف غمماف المدينة فعمميـ فإذا حذقوا فيو 

وىو " تفكير إستراتيجي في فكر النبي صمى ا عميو  (1221، ابف سعد) ((فداؤه
مـ وىو يبني أمة اإلسالـ بناًء متكاماًل حتى أف الصحابي الذي يستطيع القراءة وس

كاف ي قدَّـ عمى أصحابو فيذا زيد بف ثابت رضي ا عنو ق دـ عمى كثير مف 
وصار مالصقًا لمرسوؿ صمى ا عميو وسمـ بصفة شبو دائمة ألنو ، الصحابة

اتًبا لمرسائؿ ومترجمًا لمسريانية وك، فصار كاتًبا لموحي ي تقف القراءة والكتابة
 .(0221، السرجاني) والعبرية"

فكانت أمة اإلسالـ في الصدر األوؿ ليا الصدارة والقوة ألنيا تعاممت مع 
وعممت بو ، السنف الربانية والكونية ومع الفيـ آليات ا المقروءة والمنشورة
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مف نناؿ كـر الرب وعميو ف، وتصدرت ونالت كـر الرب بالعمـ الديني والدنيوي
والقارئوف ، ونصره إال عبر بوابة المعرفة والقراءة العممية المتفوقة عمى أقراف زماننا

يناؿ  (اقرأ وربؾ األكـر) إف النص" :في العالـ تاريخيًا وجغرافيًا ىـ األكرموف
ولكف ىذه القداسة ستزداد وتتعزز ، التقديس مف المسمميف ألنو كالـ ا تعالى

إف ، ميًا عندما يرى المسمـ ىذا النص في آيات ا في اآلفاؽ واألنفسوتتوظؼ عم
فصار ىنا اجتماع ، ويعقب األمر بأف الرب أكـر، النص يدؿ عمى األمر بالقراءة

وحيف  .أي أف القراءة وكـر الرب اقترنا في مكاف واحد، بيف القراءة وكـر الرب
أي أف الذيف ، ىذا االقتراف متالزماً سنرى  -أي مكانيًا  -ننظر إلى العالـ جغرافيًا 

، سعيد) ينالوف كـر الرب وغناه ىـ القراء أو أكثر الناس قراءة في العالـ "
1211). 
لذا تعد القراءة الوسيمة األساسية لمحصوؿ عمى معرفة منظمة ومتعمقة  

فعف طريقيا ، فيي تصؿ اإلنساف بمنابع التراث األصيؿ في ثقافتو، ومتجددة
، ساف بفكره حاجزي الزمف والمسافة مما يساعده عمى اتساع ثقافتويتخطى اإلن

وتكامؿ شخصيتو وتميزىا بحيث يصبح أكثر قدرة عمى التكيؼ مع المجتمع الذي 
ىذا فضاًل عف ، يعيش فيو في مختمؼ المجاالت العممية واالجتماعية والمينية

، دة )السويدياعتبارىا وسيمة لقضاء الوقت في نشاط يجمع بيف المتعة والفائ
1221.) 
وقد تمثؿ ىذا االتجاه مف خالؿ آراء ، ولمقراءة أيضًا أىمية قيادية وفكرية 

فأفالطوف في مثاليتو يؤكد أف مف يقود ، والقادة والباحثيف، وأقواؿ بعض العمماء
ويؤكد ىذا التوجو الفيمسوؼ ، المجتمع يجب أف يكوف مف الفالسفة والعمماء

 " يقود األمـ ىؤالء الذيف يقرءوف ويكتبوف " :ؿالفرنسي فولتير حيث يقو 
فإف القراءة ىي المصدر األىـ الذي مف ، ومف الناحية الفكرية، (0222يونس،)

ومف خالليا يطمع عمى ما جاء ، خاللو ينمو فكر اإلنساف بصوره منظمة ومركزة
  .بو المفكروف والعمماء

سط التعميمي يستيمؾ والو ، فالمعرفة ال تصمد طوياًل حتى تفقد صالحيتيا 
ولمعانو ، وأف أجمؿ ما في القارئ أنو يممع باستمرار، المعرفة ما لـ تتجدد وتتطور

وال يمكف أف يتـ مثؿ ىذا التغير إال ، ال يأتي مف أناقتو ولكف مف حداثة معموماتو
 .مف القراءة المستمرة واالطالع الدائـ
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تأتيو أما مف ، خصائصلو سمات و ، " ولمقراءة أيضًا أىمية لإلنساف كفرد
دورىا في حياتو لتصقؿ  ؤديوتأتي القراءة لت، أو مف البيئة التي يعيش فييا، الوراثة

فالقراءة يتحكـ بيا القارئ ، وتكسبو الخبرات والمعارؼ، تمؾ السمات والخصائص
ولديو القدرة في اختيار ، فيو مف الجانب يختار ما يميؿ إليو فيقرأه، حيثما يريد

مكاف التوقؼ عف القراءة لتأمؿ األفكار ، مكاف المناسبيف لمقراءةالو  الوقت وا 
وىو مف ، ومناقشتيا ونقدىا والتعمؽ فييا وتذوقيا، المعروضة ومراجعتيا لتثبيتيا

جانب آخر يمارس مف خالؿ القراءة تطبيؽ ما تنادي بو التربية الحديثة مما يسمى 
مف حيث األساس مبنية عمى القراءة وىي عممية ، والتعمـ المستمر، بالتعميـ الذاتي

وتؤكد كثيرًا مف الدراسات العممية عمى  .(0220، الحاجي) بمختمؼ مياراتيا "
، والتثقيؼ الذاتي، ضرورة االلتفات إلى تربية الجيؿ عمى حب القراءة واإلطالع

سمبية نحو القراءة والتعميـ لوجود عزوؼ عف القراءة واتجاىات ، والتعمـ المستمر
، (0220 ( ودراسة)الحاجي،0211 عمي،كدراسة )، باالنتشار بيف الشبابآخذة 

ونشر الوعي ، ومف ىنا تتضافر جيود الجامعات ومكتباتيا لتبني التربية القرائية
ولذا وجب أف ندرؾ أف ميمة المسئوليف عمى تنشئة الجيؿ ، القرائي بيف طمبتيا

نما أىـ مف ذل، ليست مقصورة عمى تعميميـ القراءة ؾ أف يتعمموا حب القراءة وا 
وال يخفى عمى أحد أف حاجة الفرد والمجتمع لمقراءة تزداد كمما . وعشؽ الكتب

فيا نحف ، وكثرت وجوىيا، وتعددت مناحييا ياازدىرت الحضارة وتشعبت أطراف
فيو حضارة القرف  أحوج ما نكوف إلى القراءة في ىذه الفتػرة مف الزمف الذي تنمو

لذا  (0220، )مدكور يـو زدىر وتزداد تشابكًا وتعقيدًا يومًا بعدالحادي والعشريف وت
، أعضاء ىيئة التدريسفإف تنمية عادة القراءة تعتبر ضرورة عمى الجامعات و 

وأف يؤدوىا في ظروؼ ، وعمى مؤسسات المجتمع بأكمميا، وعمى أمناء المكتبات
افيـ وبرامجيـ حياتيـ الحاضرة والمستقبمية ويولوىا اىتماما كبيرًا ضمف أىد

لذلؾ كانت مشكمة ىذه ، لكي يسيموا في تنمية مؤسساتيـ وأوطانيـ، المؤسسية
الدراسة وعنوانيا يتمثؿ في معرفة واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف 

والحموؿ العالجية  المانعة وما األسباب، وعالقتو ببعض المتغيرات، وجية نظرىـ
 .بية عمييالدافعة نحو القراءة والتر ا
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  :مشكمة الدراسة
مجتمعات العربية الواقعية شيئًا ثانويًا الال تزاؿ القراءة واالىتماـ بالكتاب في  

والماؿ بالشراء ، ال يبذؿ لو جيدًا مف الوقت في استثمار العقؿ بالثقافة والفكر
اقي وتكويف مكتبة عممية فكرية ثقافية كإشباع لدى احتياجات الفرد مثؿ ب، واالقتناء

وىذا مما يشاىده الباحث ويالحظو في واقعو ، االحتياجات البيولوجية والنفسية
 الخميجية في التدنيالعربية و  بعض الدراسات تؤكدهو ، األكاديمي واالجتماعي
 لعزوؼا التي تشير إلى اتجاه نحو (0211، )عميكدراسة ، والعزوؼ عف القراءة

المركز الثقافي لمطفولة لتشجيع ) اتراسدو ، القراءة في أوساط الطمبة الجامعييف عف
، الحاجي) ودراسة (0224الكندري،) دراسةو  (0210القراءة لدى األطفاؿ بدولة قطر،

 دراسةك، في واقع القراءةوبعض الدراسات تشير إلى تحسف ممحوظ ، (0220
اتجاىات الطالب نحو القراءة التي كشفت نتائجيا عف  (1221، السرطاوي)

لؾ نتائج مؤشر القراءة العربي الذي أعدتو مؤسسة محمد بف راشد وكذ .يجابيةباإل
أف ىناؾ إقبااًل ممحوًظا مف آؿ مكتـو بالشراكة مع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي 

وتأتي أىمية المؤشر باعتباره المشروع األوؿ عمى ، المواطف العربي عمى القراءة
شأنيا إغناء مشروع المعرفة  إذ يمثؿ إضافة نوعية مف، مستوى المنطقة العربية

، العربي. كما أف وجود مثؿ ىذا المؤشر العربي لمقراءة بناًءا عمى أسس منيجية
 افتقار الساحة العربية إلى دراسات جادة تمتـز بالمعايير العممية والمنيجية وفي ظؿ

في رصد مستويات التنمية المقافية في الدوؿ  والفعالة يجابيةمف شأنو المساىمة اإل
 .(0211 )مؤشر القراءة العربي، العربية
فالدراسات واألبحاث التي تثبت ضعؼ اإلقباؿ نحو القراءة والبكائية حوليا  

كذلؾ الدراسات واألبحاث التي تشير إلى تحسف اإلقباؿ ، واقعًا نشيده منذ زمف
عمى القراءة في المجتمعات العربية يشيده الباحث مف خالؿ معارض الكتاب 

ىذا ما عزى الباحث إلى ، ريع الجادة نحو إحياء العالقة بالكتابوبعض المشا
تممس الظاىرة في واقعيا العممي المعاصر في المؤسسات الجامعية في جامعاتنا 
السعودية ورصدىا ورؤية واقعيا ومعرفة األسباب والحموؿ العالجية ليا مف وجية 

فتيـ بالواقع وفؽ نتائج وتزويد المسؤوليف بالجامعات السعودية لمعر ، نظر الطالب
، والبرامج المؤسسية، لتتخذ عمى إثرىا القرارات العممية، الدراسة العممية لمباحث

بأىـ أدواتيا الكبرى وىي التربية ، لدفع عجمة التنمية العممية والثقافية والفكرية
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ومف خالؿ مشكمة الدراسة اتضحت أسئمتيا وصاغيا ، القرائية والدافعية نحوىا
 : فؽ األسئمة التاليةالباحث و 

 :تساؤالت الدراسة
 :يدؼ الدراسة لإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي اآلتيت

وعالقته ببعض ، ما واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة من وجهة نظرهم
  ؟المتغيرات

  :ويتفرع منو األسئمة اآلتية
 ؟ـرىما أسباب تدني طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظ .1
حموؿ العممية لمعالجة تدني طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف ال ما .0

 وجية نظرىـ؟
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لواقع طمبة الجامعات السعودية نحو  .2

 ؟(النوع) القراءة تعزى لمتغير الدراسة
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لواقع طمبة الجامعات السعودية نحو  .4

 ؟(لمكاف الجامعة) تعزى لمتغير الدراسة القراءة
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لواقع طمبة الجامعات السعودية نحو  .1

 ؟(لتخصص الجامعيا) القراءة تعزى لمتغير الدراسة
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لواقع طمبة الجامعات السعودية نحو  .1

 ة(؟لبيئة الجغرافيا) القراءة تعزى لمتغير الدراسة
 :أهمية الدراسة

يتناوؿ البحث أحد الموضوعات اليامة في معرفة واقع طمبة الجامعات  .1
التي ، وعالقتو ببعض المتغيرات، السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ

بدورىا تكشؼ عف الواقع العممي والثقافي لدى طمبتيا وتشخيصو مف خالؿ 
 .الدراسة البحثية

لدى طمبة الجامعات  أو القوة وجو القصورتمقي ىذه الدراسة الضوء عمى أ .0
دونيـ في دافعية القراءة قد تحوؿ واألسباب التي ، السعودية نحو القراءة

وتمدىـ بأفضؿ الحموؿ العالجية ، واستثمارىا العقمي والفكري في حياتيـ
 .لتالفي القصور مف وجية نظرىـ

دراسة معنية  تضيؼ الدراسة لممجاؿ األكاديمي التعميمي ولممكتبة العممية .2
حيث تفتقر الدراسات العممية لمثؿ ، لطمبة الجامعات السعودية نحو القراءة
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ىذه البحوث المسحية ومعرفة أوجو الضعؼ والتدني وواقعيتو بيف طمبة 
  .الجامعات السعودية وأوجو المقارنة بينيـ وفؽ متغيرات الدراسة

التي بدورىا تطمع نتائج ىذه الدراسة ببعض المعمومات واإلحصائيات فيد ت .4
المسؤوليف بالجامعات السعودية لمعرفتيـ بالواقع وفؽ نتائج الدراسة العممية 

لدفع عجمة ، والبرامج المؤسسية، لمباحث لتتخذ عمى إثرىا القرارات العممية
بأىـ أدواتيا الكبرى وىي التربية القرائية ، التنمية العممية والثقافية والفكرية

 .طمبتياوالدافعية نحوىا لدى 
 كبيراً  لكي يولوىا اىتماماً ، تفيد الدراسة بنتائجيا مؤسسات المجتمع بأكمميا .1

لكي يسيموا في تنمية مؤسساتيـ ، ضمف أىدافيـ وبرامجيـ المؤسسية
لكي تصبح مجتمعاتنا واعية ، ومجتمعاتيـ وأوطانيـ ، بنشر ثقافة عادة القراءة

وكمو ال ، تناؿ التقدـ والنيوضحتى ، ثـ تستنبتيا وتنتجيا، ومستوعبة لممعرفة
 .يناؿ إال بالعمـ واإلبداع المعرفي ومفتاحو القراءة

 :أهداف الدراسة
وبالتالي تتمثؿ ، تيدؼ الدراسة إلى إجابات عممية عف تساؤالت الدراسة 

  :أىدافيا في النقاط التالية
 وعالقتو، واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ معرفة -1

 .ببعض المتغيرات
أسباب تدني طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية الكشؼ عف  -0

 .نظرىـ
الحموؿ العممية لمعالجة تدني طمبة الجامعات السعودية نحو الوصوؿ إلى  -2

 .القراءة مف وجية نظرىـ
الكشؼ عف الفروؽ في واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة التي تعزى  -4

، بيئة الجامعة، النوع) دراسة والمتمثمة في المتغيرات التاليةلمتغيرات ال
  (.البيئة الجامعية، التخصص الجامعي

 :حدود الدراسة
تقتصر الدراسة الحالية عمى موضوع واقع طمبة  :الحدود الموضوعية

ومعرفة وجية نظرىـ حوؿ ، الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ
 .وعالقتو ببعض المتغيرات، اءة والحموؿ العالجية نحوىاأسباب القصور نحو القر 
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تقتصر الدراسة الحالية عمى وجية نظر طمبة الجامعات  :الحدود المكانية
والتي ، السعودية نحو القراءة في مرحمة البكالوريوس دوف طمبة الدراسات العميا
اال جامعة تمثؿ في عينة الدراسة أربع جامعات تمثؿ مناطؽ المممكة الجغرافية شم

اإلماـ  تبوؾ جنوبا جامعة الممؾ خالد بأبيا غربا جامعة طيبة وشرقا جامعة
 .الدماـب عبدالرحمف بف فيصؿ
تـ تطبيؽ الدراسة الحالية خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف  الحدود الزمانية:

  .0210-0211، ىػ1421 -ىػ1420العاـ الدراسي 
 :مصطمحات الدراسة

تعددت مفاىيميا بناء عمى ما يرتبط بيا مف  :اً مفهوم القراءة اصطالح
أو ، أو القراءة الحرة، أو االتجاىات، مفاىيـ سواء كاف عمى مستوى الثقافة والتعميـ

ىي "مجموعة مف الخطوات  :ونذكر ىنا بعض ىذه التعريفات، الدوافع والميوؿ
بعاده المتسمسمة التي تمنح الدارس إمكانية التعامؿ مع الخطاب المكتوب في أ

نتاجاً  ، وتعمـ النطؽ، وترتقي منيجية القراءة مف التيجي، المختمفة فيمًا وتحمياًل وا 
، نطؽ الرموز وفيمياوقيؿ ىي " .(0222 )مادي،إلى قراءة النصوص وفيميا 

، واإلفادة منو في حؿ المشكالت، وتحميؿ ما ىو مكتوب ونقده والتفاعؿ معو
 . (1222الحسف،) متعة النفسية لممقروء"وال، واالنتفاع بو في المواقؼ الحيوية
ىي استجابة الفرد الذاتية أو المكتسبة نحو  :القراءةويعرفها الباحث إجرائيًا 

وغيره مف ، أو التحصيؿ الدراسي، أو التثقيؼ الفردي، القراءة لالستمتاع الذاتي
مجموع درجات  :ويحددىا الباحث في بحثو بأنو، األىداؼ الدافعة نحو القراءة

مقياس واقعو وتشخيصو نحو القراءة ومعرفة أسباب التدني ل إجابتو لطالب عمىا
 .وحموليا العالجية العممية، نحوىا
  :سات السابقةالدرا

الدراسات البحثية الميدانية الحديثة حوؿ موضوع ثقافة القراءة لدى  ت عد
 ثحسب عمـ الباحوب، شريحة الشباب وبخاصة الطالب الجامعي قميمة ومتواضعة

موضوع )واقع طمبة الجامعات  تناولتفإنو لـ يقؼ عمى دراسة محمية ، واطالعو
بيد أنو مف ، (وعالقتو ببعض المتغيرات، السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ

دراسات عممية ذات  عمى وقؼ، والبحث والنظر في الدراسات السابقةخالؿ التتبع 
ترتيبيا مف حيث الدراسات األحدث وسيبدأ الباحث ب، بموضوع البحث مباشرةصمة 
 وىي عمى النحو التالي: فاألقدـ
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دمشؽ  جامعة طالب مف ( ىدفت الدراسة لمعرفة عينة0211) دراسة عمي .1
 اتجاه ىناؾ السوري وخمصت الدراسة إلى أف الشباب وثقافة نحو القراءة

 % مف02أف  ِإذْ  سورية في الجامعي الشباب أوساط بيف القراءة عف لمعزوؼ
 .الجامعية المقررات باستثناء مصدر أي يقرؤوف ال دمشؽ جامعة بطال
 كما كاف .الذكور بيف عميو ىي عما ارتفاعاً  أكثر اإلناث بيف القراءة نسبة

القراءة  عف لمعزوؼ الرئيسة األسباب بيف مف الفضائية والمحطات التمفزيوف
 األبويف ميـتع مستوى ارتفاع بيف طردي تناسب عالقة وأف ىناؾ .الشباب عند

 .عمى القراءة والتشجيع
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر متغيرات الجنس  (0212) دراسة ىزايمة .0

والبيئة الجغرافية والتخصص األكاديمي والمستوى الجامعي في اتجاىات طمبة 
وخمصت إلى نتائج مف أىميا وجود ، جامعة آؿ البيت في األردف نحو القراءة

 تبيف لح اإلناث في اتجاىات الطمبة نحو القراءة كماأثر لمتغير الجنس ولصا
 الذيف ولصالح الطمبة الجغرافية البيئة لمتغير يعزى اتجاىاتيـ في فروؽ وجود

 الكميات طمبة ولصالح التخصص لمتغير أثر وجود وكذلؾ، المدينة يسكنوف
 .الجامعي المستوى لمتغير أثراً  الدراسة تجد فيما لـ، العممية

 القراءة نحو االتجاىات تعرؼ إلى ىدفت الدراسة (0221) يؿدراسة إسماع .2
 وعالقتيا البحريف بمممكة االبتدائية المرحمة مف الثانية تالميذ الحمقة لدى

 عف الدراسة كشفت حيث، التعميمية الدراسي والحالة والصؼ الجنس بمتغيرات
 مف أعمى اتجاىات اإلناث وكانت القراءة نحو إيجابية اتجاىات وجود

الصؼ  مف أعمى والخامس الرابع الصفيف اتجاىات أف كما، الذكور اتجاىات
 في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ إلى أشارت حيف في السادس
 .التعميمية الحالة تبعًا الختالؼ التالميذ اتجاىات

ىدفت الدراسة إلى عالقة الدافعية لمقراءة  (0221) دراسة النصار وآخروف .4
واالتجاه نحو ، الشخصية والمعرفية )مفيـو الذات القرائيببعض المتغيرات 

والتحصيؿ الدراسي( لدى طالب المرحمة المتوسطة ، والميوؿ القرائية، القػراءة
وأظيرت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند  .بمدينة الرياض

حمة والثالث( في المر ، والثاني، ( بيف الصفوؼ الثالثة )األوؿ2.21مستوى )
االتجاه نحو ، مفيـو الذات القرائي، المتوسطة في كؿ مف: الدافعية لمقراءة
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والميوؿ القرائية لصالح الصؼ األوؿ. ووجود ارتباط موجب داؿ ، القراءة
( بيف الدافعية لمقراءة بمكوناتيا الفرعية وكؿ 2.21إحصائيًا عند مستوى )
والتحصيؿ ، والميوؿ القرائية، واالتجاه نحو القراءة، مف: مفيـو الذات القرائي

 الدراسي.
( ىدفت إلى تعرؼ اتجاىات طالب المرحمة الثانوية في 0224دراسة سالـ ) .1

واستقصاء توجياتيـ نحو األنشطة التي ، كؿ مف مصر والسعودية نحو القراءة
وتعرؼ أسر التخصص الدراسي عمى االتجاه نحو القراءة. وقد ، يفضمونيا

أف معظـ  ة مف النتائج مف أىميا ما يمي:توصمت الدراسة إلى مجموع
نحو القراءة لكنيا ليست  إيجابيةالطالب مف أفراد العينة يحمموف اتجاىات 

طالب الصؼ الثاني الثانوي  ىأف التفضيؿ القرائي متدف  في أىميتو لد مرتفعة.
مثؿ: مشاىدة ، والسعودييف بسبب منافسة أنشطة أخرى ليا مف المصرييف

ممارسة ألعاب الفيديو )البالي ، النـو واالسترخاء، اع اإلذاعةسم، التميفزيوف
وممارسة كرة القدـ. وتوجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف أفراد عينة ، ستيشف(

الدراسة مف الطالب المصرييف والسعودييف نحو االتجاه القرائي لصالح 
الطالب المصرييف. توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف إفراد العينة ككؿ نحو 

 االتجاه القرائي لصالح طالب التخصص العممي.
المرحمة  طمبة ميوؿ عف الكشؼ ىدفت (0220الجبار) وعبد دراسة السرطاوي .1

 كاف إذا عما والكشؼ معممييـ نظر وجية مف القراءة نحو بدبي اإلعدادية
 الدراسة وحاولت، اتجاىاتيـ في أثر والجنسية والمستوى التعميمي لمجنس
 التحصيؿ معدؿ مف وكؿ نحو القراءة الميؿ بيف رتباطاال عف الكشؼ أيضاً 
 متوسط أف إلى النتائج أشارت وقد .لمتحصيؿ العاـ والمعدؿ العربية المغة في
، عميو المحكموف اتفؽ الذي المتوسط عف يقؿ القراءة نحو الطمبة ميؿ

 التعميمي المستوى لعاممي تعزى الطمبة ميؿ في فروؽ وجود عف وكشفت
 معدؿ مف وكؿ القراءة إلى الميؿ بيف عاليا ارتباطا وجدتو ، والجنسية
 .العاـ أيضاً  والتحصيؿ المغة في التحصيؿ

 نحو الكويتي الشباب واتجاىات دوافع بعنواف دراسة (0220 (دراسة المويزري .0
 والجنس العمر أثر عف الكشؼ ىدفت .مصرية بعينة مقارنة قراءة الصحؼ

 عينتيف الدراسة شممت، القراءة نحو عينةال في اتجاىات االجتماعية والحالة
 خرجت الدراسة أداة وبعد تطبيؽ المصرية والجنسية الكويتية الجنسية مف
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 وأف، أكبر منيـ ىـ ممف لمقراءة ميالً  أكثر سناً  األصغر الشباب بأف الدراسة
ف، المتزوجيف الشباب مف أكثر القراءة إلى يميموف المتزوجيف غير الشباب  وا 

 الدراسة تجد ال كما، اإلناث مف أكثر القراءة نحو الذكور شباباتجاىات ال
 .إحصائياً  دالة غير والكويتييف المصرييف الفروؽ بيف كانت حيث لمجنسية أثرا

 المرحمة طمبة ميوؿ عف الكشؼ ( ىدفت0220) نزاؿ أجراىا دراسة وفي .1
، مييـمعم نظر وجية مف القراءة نحو بالخبر األىمية في المدارس االبتدائية

 حاولت كما، ميوليـ في أثر التعميمي لمجنس والمستوى كاف إذا عما وبياف
 المستوى مف وكؿ نحو القراءة الميؿ بيف االرتباط مدى عف الكشؼ الدراسة
 نحو الطمبة ميؿ متوسط أف إلى النتائج لمتحصيؿ وبينت العاـ والمعدؿ المغوي
 فروؽ عف أيضاً  وكشفت، فعميو المحكمو  اتفؽ الذي المستوى عف يقؿ القراءة

 عف ولـ تكشؼ والجنسية التعميمي المستوى لعاممي تعزى الطمبة ميؿ في
 وكؿ القراءة نحو الميؿ بيف إيجابية عالقة ووجدت، لمجنس تعزى فروؽ وجود

 .العاـ والتحصيؿ المغوي مف المستوى
ىدفت الدراسة عف معرفة واقع القراءة الحرة لدى  (0220) دراسة الحاجي .2

شباب في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة ال
يروف القراءة  (%12) أف أغمبية أفراد العينة :مف النتائج مف أىميا ما يمي

وال يرى أغمبية ، أىـ وسيمة لالطالع عمى كؿ جديد وابتكار يحدث في العالـ
غؿ وقت أف القراءة الحرة أفضؿ شيء ممكف أف يش (%00) أفراد العينة

 .الفراغ
اتجاىات الطالب نحو  تعرؼ( ىدفت الدراسة إلى 1221) دراسة السرطاوي .12

القراءة وعالقة تمؾ االتجاىات بمتغير الجنس والتحصيؿ والمرحمة التعميمية 
والتعرؼ إف كاف ىناؾ ، والمستوى التعميمي لموالديف ودخؿ األسرة الشيري
الصفية.وتمثمت أىـ نتائج  تغير في االتجاه نحو القراءة عبر المستويات

، يجابيةالدراسة فيما يمي: اتسمت معظـ اتجاىات الطالب نحو القراءة باإل
ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في االتجاىات تحو القراءة لكؿ مف 

مف اتجاىات  إيجابيةحيث كانت اتجاىات الطالبات أكثر ، متغير:الجنس
تحصيؿ المرتفع أكثر حيث كانت اتجاىات ذوي ال، الطالب. التحصيؿ

مف اتجاىات ذوي التحصيؿ المتوسط والمنخفض. ليست ىناؾ فروؽ  إيجابية
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ذات داللة إحصائية في االتجاىات نحو القراءة تعزى لوضع األسرة 
االقتصادي. وقد دلت متوسطات درجات الطالب التي تـ الحصوؿ عمييا أنيا 

ات ذوي الدخؿ حيث كانت اتجاى، تتناسب عكسيا مع الوضع االقتصادي
نحو القراءة. لـ تظير النتائج تغيرا في  إيجابيةالشيري المنخفض أكثر 

اتجاىات الطالب نحو القراءة عبر المستويات الصفية في كؿ مف المرحمة 
 االبتدائية والمرحمة المتوسطة. 
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

 بواقع القراءةؽ مف خالؿ استعراض الباحث لمدراسات السابقة والتي تتعم 
 :تتفؽ مع الدراسة الحالية في جوانب وتختمؼ معيا في جوانب أخرىنجدىا 

تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف حيث االىتماـ بموضوعات  .1
وقد استفاد الباحث مف الدراسات ، القراءة لدى الطمبة بجميع مراحميـ الدراسية

، واإلطار النظري ألدبيات الدراسة، ميةالسابقة ونتائجيا في جمع المادة العم
  .الدراسة ومف بنائو الستبانة

في  (0212) دراسة ىزايمةو  (0211) عميوتتفؽ دراسة الباحث مع دراسة  .0
وتختمؼ عف بقية الدراسات األخرى في ، مجتمع الدراسة وىـ طمبة الجامعات

  .اختيار مجتمع الدراسة لممراحؿ التعميمية المختمفة
في كونيا الدراسة األولى ، راسة الحالية مع الدراسات السابقةالدوتختمؼ  .2

واقع طمبة الجامعات السعودية  حسب عمـ الباحث التي أجريت لمكشؼ عف
كذلؾ اختالؼ ، وعالقتو ببعض المتغيرات، نحو القراءة مف وجية نظرىـ

 .الذي سيؤدي بدوره إلى اختالؼ نتائج الدراسة الدراسة ومجتمع البحثية البيئة
 :إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة: 
ويرجع سبب اختيار ، التحميمي (استخدـ الباحث المنيج الوصفي )المسحي

الباحث ىذا المنيج إلى ما يتمتع بو مف قدرة عمى وصؼ الظاىرة التي يدرسيا 
وال يقتصر البحث ، جوانب القوة والضعؼ فييا تعرؼو ، وتحديد وضعيا الحالي
فيو ، ات وتبويبيا بؿ إنو يمضي إلى ما ىو أبعد مف ذلؾالوصفي عمى جمع البيان

، يفسر البيانات ويوفر المعمومات التي تساعد عمى توضيح الظاىرة وبياف أسبابيا
  .واقتراح الحموؿ المناسبة ليا



 وعالقتو ببعض المتغيرات، واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ
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 :مجتمع الدراسة
يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الجامعات الحكومية في السعودية  

ناثاً ، ذكوراً ، )ةووجية نظرىـ نحو القراء لمعاـ الدراسي ، لمرحمة البكالوريوس (وا 
 .ىػ الفصؿ الدراسي الثاني1421ىػ / 1420

 :عينة الدراسة
 اختار الباحث عينة عشوائية عنقودية مف مجتمع الدراسة عدد أفرادىا 

وتقتصر الدراسة عمى وجية نظر طمبة الجامعات ، طالبًا وطالبة (1021)
والتي ، في مرحمة البكالوريوس دوف طمبة الدراسات العمياالسعودية نحو القراءة 

تتمثؿ في عينة الدراسة أربع جامعات تمثؿ مناطؽ المممكة الجغرافية شمااًل جامعة 
اإلماـ  وشرقًا جامعة، غربًا جامعة طيبة، جنوبًا جامعة الممؾ خالد بأبيا، تبوؾ

وعدد ، طالبة (1112، و)( طالباً 141منيـ )، الدماـب عبدالرحمف بف فيصؿ
الدماـ ، (111) المدينة المنورة :استجابات عينة الدراسة في الجامعات كالتالي

 .(002أبيا )، (421تبوؾ )، (412)
 أداة الدراسة:

أداة الدراسة المستخدمة في البحث ىي االستبانة التي قاـ الباحث بتعميميا  
وعالقتو ، نظرىـ لتقيس واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية

ومف ثـ تحكيـ االستبانة مف قبؿ الخبراء المختصيف وقياس  .ببعض المتغيرات
 :متبعًا الخطوات التالية، وقاـ الباحث بإعداد أداة البحث، صدقيا

فقرة موزعة عمى ثالثة  (41) عمى اشتممت أداة البحث في صورتيا األولية -1
ور أسباب عزوؼ الطمبة ومح، محور واقع الطمبة نحو القراءة :محاور ىي
 . ومحور الحموؿ العممية لمعالجة عزوؼ الطمبة عف القراءة، عف القراءة

، إلى حد ما، موافؽ، تصميـ أداة البحث وفؽ مقياس خماسي )موافؽ بشدة -0
، 1) وىذه االختيارات تأخذ التقديرات التالية: (غير موافؽ بشدة، غير موافؽ

في حالة  (1، 4، 2، 0، 1)، ةفي حالة الفقرات الموجب (1، 0، 2، 4
 .الفقرات السالبة

تـ استخداـ التدرج الخماسي حسب مقياس ليكرت لإلجابة عف عبارات  -2
وحساب درجة استجابات أفراد العينة حوؿ واقع طمبة الجامعات ، االستبانة

  والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:، السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ
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 (1جدوؿ )
 ات وتقديرات أفراد العينة حسب مقياس ليكرتمستويات استجاب

 درجة الموافقة المتوسط الحسابي القيمة الوزنية فئات المقياس
 عالية جداً  وأكثر 4.02مف  1 موافؽ بشدة
 عالية 4.02إلى أقؿ مف  2.42مف  4 موافؽ

 متوسطة 2.42إلى أقؿ مف  0.12مف  2 موافؽ إلى حد ما
 منخفضة 0.12مف إلى أقؿ  1.12مف  0 غير موافؽ

 منخفضة جداً  1.02إلى أقؿ مف  1.22مف  1 غير موافؽ بشدة
  :صدق األداة وثباتها

تـ التأكد مف صدؽ محتوى أداة البحث بعرض األداة بصورتيا األولية عمى  
والمناىج ، وعمـ النفس، محكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في أقساـ التربية (1)

مدى مالئمة عباراتيا  تعرؼوذلؾ بيدؼ ، لسعوديةوطرؽ التدريس في الجامعات ا
ومدى ، ومدى وضوح كؿ فقرة وسالمة صياغتيا، لميدؼ الذي وضعت مف أجمو

والتعديالت واإلضافات المقترحة حياؿ ، انتماء كؿ فقرة لممحور المندرجة تحتو
وتال ذلؾ حساب نسب اتفاؽ المحكميف عمى عبارات أداة  .العبارات والمحاور

. وبعد مراجعة آراء واقتراحات ومالحظات (%12رط أال تقؿ عف )البحث بش
عبارة  (42) أعدت أداة البحث بصورتيا النيائية لتتضمف، وتعديالت لجنة التحكيـ

 محور واقع الطمبة نحو القراءة يتكوف مف :مندرجة تحت المحاور الثالثة التالية
، ( عبارات0ف مف )ومحور أسباب عزوؼ الطمبة عف القراءة يتكو ، ( عبارة01)

( 1يتكوف مف )، ومحور الحموؿ العممية لمعالجة عزوؼ الطمبة عف القراءة
 .عبارات

  :المعالجات اإلحصائية
، وحساب الرتب، واالنحرافات المعيارية، استخداـ المتوسطات الحسابية -

وتحديد مستوى واقعيـ ، الستجابات طمبة الجامعات السعودية عمى أداة الدراسة
  .قراءة مف وجية نظرىـنحو ال

استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد ثبات االتساؽ الداخمي لفقرات أداة  -
 الدراسة.

لمكشؼ عف داللة الفرؽ بيف المتوسطات الحسابية لواقع  (t) استخداـ اختبار -
لمتخصص ، و لمنوع) طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ وفقاً 

  .يئة الجغرافية(ولمب، الجامعي
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استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي تبًعا لمتغير الدراسة لمكشؼ عف وجود  -
 .(لمكاف الجامعة) :فروؽ ذات داللة إحصائية

 التكرارات والنسب المئوية لمتغيرات الدراسة (0جدوؿ )
 %ةالنسب التكرار نوع المتغير عدد العينة المتغيرات م
 %21.12 141 ذكر 1021 النوع 1

 %11.02 1112 أنثى

 1021 مكاف الجامعة 0
 %02.12 421 تبوؾ
 %21.22 111 طيبة
 %00.12 412 الدماـ

 %10.22 002 الممؾ خالد
 %21.12 120 أدبي 1021 التخصص الجامعي 2

 %14.22 1124 عممي
 %11.02 1442 مدينة 1021 البيئة الجغرافية 4

 %14.12 010 قرى ومحافظات
يوضح الجدوؿ حساب التكرارات والنسب المئوية لمتغيرات عينة الدراسة  

والبيئة ، والتخصص الجامعي، ةومكاف الجامع، أنثى( –متمثمة في النوع )ذكر 
وجاءت أكبر نسبة مئوية في متغير النوع لإلناث بنسبة مقدارىا ، الجغرافية

مئوية في متغير البيئة وأقؿ نسبة ، ( أنثى1112%( وتكرار بمغ )11.02)
 (.010%( وتكرار بمغ )14.12الجغرافية لمقرى والمحافظات قدرىا )

 الصدؽ والثبات الستبانة واقع طمبة الجامعات السعودية (2جدوؿ )
 نحو القراءة مف وجية نظرىـ 

رقم 
 العبارة

الثبات ألفا  الصدق
 كرونباخ

 الثبات ألفا كرونباخ الصدق رقم العبارة
 االرتباط االرتباط الداللة االرتباط

 2.011 **2.222 2.014 01 محور واقع الطمبة نحو القراءة
1 2.102 2.222** 2.001 01 2.121 2.222** 2.011 
0 2.421 2.221** 2.002 00 2.211 2.214* 2.001 
2 2.102 2.222** 2.011 01 2.110 2.222** 2.012 
 2.101 **2.222 2.100 إجمالي 2.012 **2.222 2.001 4
 محور أسباب عزوؼ الطمبة عف القراءة 2.011 **2.222 2.122 1
1 2.111 2.222** 2.010 02 2.011 2.222** 2.010 
0 -2.210 2.221** 2.022 22 2.022 2.222** 2.014 
1 2.112 2.222** 2.011 21 2.140 2.222** 2.021 
2 2.111 2.222** 2.011 20 2.010 2.222** 2.040 
12 2.112 2.222** 2.011 22 2.002 2.222** 2.041 
11 2.011 2.222** 2.010 24 2.041 2.222** 2.041 
10 2.101 2.222** 2.014 21 2.012 2.222** 2.014 
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رقم 
 العبارة

الثبات ألفا  الصدق
 كرونباخ

 الثبات ألفا كرونباخ الصدق رقم العبارة
 2.124 **2.222 2.004 إجمالي 2.012 **2.222 2.120 12
محور الحموؿ العممية لمعالجة عزوؼ الطمبة  2.012 **2.222 2.122 14

 ف القراءةع
11 2.412 2.222** 2.021 21 2.001 2.222** 2.011 
11 2.120 2.222** 2.021 20 2.111 2.222** 2.012 
10 2.010 2.222** 2.011 21 2.121 2.222** 2.011 
11 2.111 2.222** 2.012 22 2.022 2.222** 2.011 
12 2.411 2.222** 2.002 42 2.014 2.222** 2.012 
02 2.110 2.222** 2.024 41 2.040 2.222** 2.010 
01 2.012 2.221* 2.011 40 2.102 2.222** 2.011 
00 2.111 2.222** 2.010 42 2.000 2.222** 2.012 
 2.222 **2.222 2.001 إجمالي 2.012 **2.222 2.021 02
04 2.144 2.222** 2.011     

يف استبانة واقع طمبة وضح الجدوؿ وجود عالقة ارتباطيو دالة إحصائيًا بي
وىذا يدؿ ، الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ ومحاورىا وعباراتيا

، 2.021أما معامؿ الثبات فقد تراوحت قيمة بيف ، عمى صدؽ المحتوى لالستبانة
وىذه القيـ عالية  2.222، 2.124أما إجمالي المحاور فقد تراوح بيف ، 2.024

 تبانة ومحاورىا وعباراتيا.مما يدؿ عمى ثبات االس
 :عرض نتائج ومناقشة الدراسة

يتناوؿ ىذا الجانب تحميؿ نتائج الدراسة؛ وذلؾ مف خالؿ عرض 
ومعالجتيا إحصائيًا باستخداـ مفاىيـ ، استجابات أفراد العينة عمى تساؤالت الدراسة

وعة مف األساليب اإلحصائية المناسبة ألداة اإلحصاء الوصفي وباستخداـ مجم
وصواًل إلى النتائج وتفسيرىا في ضوء اإلطار النظري لمدراسة ، الدراسة وأسئمتيا

المتعمؽ بواقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ وعالقتو 
 ببعض المتغيرات.

مبة الجامعات إجابة السؤال الرئيس والذي ينص عمى: ما واقع ط -أوالً  
 :والجدوؿ التالي يجيب عمى ذلؾ السعودية نحو القراءة من وجهة نظرهم؟

 
 البيانات الوصفية لمحور واقع الطمبة نحو القراءة (4جدوؿ )

درجة  ترتيب %نسبة انحراف متوسط العبارات م
 الموافقة

 عالية 1 01.10 2.212 2.244 .أشعر بالسعادة والمتعة عندما اقرأ 1



 وعالقتو ببعض المتغيرات، واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ
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درجة  ترتيب %نسبة انحراف متوسط العبارات م
 الموافقة

 عالية 2 01.12 1.221 2.000 .الكثير ضمف اىتماماتيأقرأ  0
 متوسطة 01 10.14 1.101 2.220 أتمنى عندما أقرأ أف ال أستغرؽ وقتًا طويالً  2
 متوسطة 00 10.21 1.001 2.111 أحب زيارة المكتبة وأتردد عمييا لمقراءة واالطالع 4
 عالية 02 11.21 1.012 2.241 أرغب في تبادؿ الكتب مع زمالئي لقراءتيا 1
 عالية 12 02.11 1.142 2.102 أحب أف أتناقش مع زمالئي حوؿ ما نقرأه 1
 عالية 12 12.10 1.120 2.411 ال أشعر بالممؿ أثناء القراءة 0
 متوسطة 00 11.11 1.012 0.144 أحب االشتراؾ في برامج القراءة وأنشطتيا 1
 أحب القراءة في أوقات الفراغ أكثر مف الترفيو 2

 والمعب
 متوسطة 02 12.10 1.012 2.244

 عالية 11 12.20 1.122 2.422 إنفاؽ الماؿ عمى شراء الكتب مكسب كبير 12
 عالية 12 04.40 1.012 2.001 إىدائي الكتب يدخؿ السرور عمى نفسي 11
 عالية 10 02.10 1.024 2.111 أشتاؽ إلى القراءة كمما انقطعت عنيا 10
لكتاب ودور النشر لشراء أحب زيارة معارض ا 12

 الكتب التي تعجبني
 عالية 10 12.40 1.000 2.402

 عالية 11 02.04 1.012 2.110 أحب اقتناء الكتب وتأسيس مكتبة في البيت 14
ال أعتقد أف القراءة مضيعة لموقت وغير  11

 ضرورية في الوقت الحاضر
 عالية جداَ  1 12.12 2.112 4.422

تماع لمبرامج األخرى عمى أفضؿ المشاىدة واالس 11
 قراءة الكتب

 متوسطة 01 11.02 1.120 0.142
 عالية 11 12.02 1.112 2.411 أشعر بالحزف عمى زمالئي الذيف ال يقرؤوف 10
 عالية جداً  1 14.11 2.212 4.042 اعتبر القراءة ضرورية لمنجاح في الحياة 11
 عالية جداً  4 11.21 2.221 4.241 يالقراءة تزيد مف مكانتي االجتماعية والثقة بنفس 12
ال أضطر لمقراءة مف أجؿ المذاكرة واالختبار  02

 فقط.
 عالية 14 02.21 1.112 2.112

إذا عقدت الندوات عف القراءة فإنيا ال تثير  01
 اىتمامي

 متوسطة 01 11.14 1.122 0.220
 الية جداً ع 2 10.10 2.141 4.211 اعتقد أننا مقصروف في القراءة واالطالع 00
 عالية 11 02.21 1.112 2.111 أوجو مف حولي عمى القراءة وأرغبيـ فييا 02
 متوسطة 01 10.22 1.201 0.111 اىتـ بالقراءة بشكؿ يومي 04
ال يضايقني األستاذ الجامعي الذي يحثني عمى  01

 القراءة
 عالية 1 00.22 2.212 2.121

 متوسطة 04 12.21 1.101 0.212 ـ بالقراءةأشارؾ في المواقع االلكترونية التي تيت 01
 عالية جداً  0 11.04 2.124 4.410 انظر إلى الذيف يقرؤوف باحتراـ وتقدير 00
 عالية 0 01.10 1.212 2.241 أزداد حماسا لمقراءة بتحفيز اآلخريف 01

 8.533 متوسط إجمالي محور واقع الطمبة نحو القراءة
 1.500 انحراف معياري عالية

 % 01.011 بة مئويةنس
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002 

يوضح الجدوؿ البيانات الوصفية؛ وذلؾ مف حيث التكرارات والنسب المئوية 
والمتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري والترتيب الستجابات عينة الدراسة 

وقد جاءت نتائج المتوسط الحسابي لممحور بقيمة  .لمحور واقع الطمبة نحو القراءة
%( 01.012ونسبة مئوية بمغت )، (2.100قدره )( وانحراؼ معياري 2.111)

 (1221) فيي في نتائجيا تتفؽ مع دراسة السرطاوي، أي بدرجة موافقة عالية
ودراسة  (0211وتختمؼ مع دراسة عمي )، إيجابيةحيث كانت اتجاىات العينة 

ويفسر الباحث ، حيث جاءت نتائجيا متدنية(، 0220) عبدالجبار، و السرطاوي
، بة الجامعييف بضرورة القراءة وأىميتيا بتقدـ الفرد والمجتمعذلؾ بوعي الطم

دراكيـ لممسؤولية الذاتية والمجتمعية نحو زيادة التعمـ بالقراءة وضرورة اإلقباؿ  وا 
 . لمشاريع وبرامج القراءة لمتغيير الفردي والمجتمعي

ومف خالؿ استعراض نتائج محور واقع الطمبة نحو القراءة جاءت ترتيب 
ال بدرجة عالية جدًا في العبارات " أعمى عبارات الموافقة جابات كالتالي:االست

أعتقد أف القراءة مضيعة لموقت وغير ضرورية في الوقت الحاضر" بنسبة مئوية 
" بنسبة مئوية قدرىا انظر إلى الذيف يقرؤوف باحتراـ وتقدير"، و%(12.12قدرىا )

" بنسبة مئوية قدرىا الطالعاعتقد أننا مقصروف في القراءة وا"، و%(11.04)
" بنسبة مئوية القراءة تزيد مف مكانتي االجتماعية والثقة بنفسي"، و%(10.10)

" بنسبة مئوية قدرىا اعتبر القراءة ضرورية لمنجاح في الحياة"، و%(11.21قدرىا )
ويفسر الباحث ذلؾ بإدراؾ الطمبة الجامعييف بأىمية القراءة وتقدميا ، %(14.11)

والوعي بضرورة زيادة التعمـ بالقراءة والمساىمة في التغيير الفردي ، مجتمعلمفرد وال
 . والمجتمعي عبر المبادرات والمشاريع القرائية

" اىتـ بالقراءة بشكؿ  وأقؿ العبارات الموافقة بدرجة متوسطة في العبارات 
و" أحب االشتراؾ في برامج القراءة  %(10.22" بنسبة مئوية قدرىا ) يومي
أفضؿ المشاىدة واالستماع لمبرامج  "و %(11.11بنسبة مئوية قدرىا ) " شطتياوأن

ويعزو الباحث ذلؾ  .%(11.02" بنسبة مئوية قدرىا ) األخرى عمى قراءة الكتب
إلى كثرة الممييات والمشغالت بوسائؿ التقنية الحديثة واإلدماف بوسائؿ التواصؿ 

  .والقرائية االجتماعي وتفضيالتيا عمى البرامج المعرفية
ما أسباب تدني طمبة ينص السؤال عمى: " إجابة السؤال األول الفرعي:

؟" والجدول التالي يجيب عمى الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ
 :هذا السؤال



 وعالقتو ببعض المتغيرات، واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ
 

 

022 

 (1جدوؿ )
 البيانات الوصفية لمحور أسباب عزوؼ الطمبة عف القراءة

رجة د ترتيب %نسبة انحراف متوسط العبارات م
 الموافقة

ضعؼ اإلدراؾ بأىمية القراءة وأىدافيا في  02
 عالية 4 11.21 1.220 4.214 تقدـ الفرد والمجتمع

انشغاؿ الطالب بوسائؿ التواصؿ االجتماعي  22
 عالية جداً  1 21.21 2.021 4.112 عف القراءة

تقصير المؤسسات التربوية والمجتمعية في  21
 عالية جداً  0 14.24 2.222 4.010 ترسيخ عادة القراءة لمطالب

قمة الحوافز التشجيعية وعمؿ المسابقات  20
 عالية 1 02.21 1.201 2.222 والمكافآت التقديرية نحو القراءة

صعوبة الوصوؿ إلى الكتاب في المؤسسات  22
 عالية 0 01.41 1.021 2.102 وبعدىا عف الطالب، التربوية

في ضعؼ البرامج واألنشطة القرائية  24
 عالية 1 01.11 1.202 2.220 المؤسسات التربوية والمجتمعية

ضعؼ التشويؽ والتسويؽ اإلعالمي المتميز  21
 عالية 2 11.42 2.211 4.201 لمبرامج واألنشطة المختصة بالقراءة

 7.150 متوسط إجمالي محور واقع الطمبة نحو القراءة
 1.111 انحراف معياري عالية

 % 31.51 نسبة مئوية
يوضح الجدوؿ البيانات الوصفية؛ وذلؾ مف حيث التكرارات والنسب المئوية  

والمتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري والترتيب الستجابات عينة الدراسة 
وقد جاءت نتائج المتوسط الحسابي  عف القراءة. لمحور أسباب عزوؼ الطمبة

ونسبة مئوية بمغت ، (2.111( وانحراؼ معياري قدره )4.210لممحور بقيمة )
ويعزو الباحث ذلؾ إلى إدراؾ عينة ، %( أي بدرجة موافقة عالية11.112)

قرارىـ بيا مما يسيؿ عمى  الدراسة لذاتيـ واألسباب التي تحوؿ بينيـ وبيف القراءة وا 
القائميف بالمؤسسات التربوية والمجتمعية االنطالؽ منيا وعمؿ المبادرات والمشاريع 

 .مف خالليا
خالؿ استعراض نتائج محور أسباب عزوؼ الطمبة عف القراءة جاءت  ومف

بدرجة عالية فييا الموافقة أعمى العبارات التي جاءت ترتيب االستجابات كالتالي: 
" بنسبة انشغاؿ الطالب بوسائؿ التواصؿ االجتماعي عف القراءةجدًا في العبارتيف "

وية والمجتمعية في ترسيخ تقصير المؤسسات الترب" ، و%(21.21مئوية قدرىا )
ويعزو الباحث ذلؾ إلى  %(.14.24" بنسبة مئوية قدرىا )عادة القراءة لمطالب
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إقرار غالبية الطالب أف وسائؿ التواصؿ االجتماعي ىي األقوى في العصر 
مما يحتـ ويؤكد عمى ، الطالب عف القراءة واعترافيـ بيا ؿالحالي النشغا

مسؤولية االىتماـ بعادة القراءة وترسيخيا في المؤسسات التربوية والمجتمعية 
األجياؿ مف خالؿ المبادرات والمشاريع والبرامج التي تعمؽ حب القراءة والكتاب 

وتجعميا مف أولوياتيـ وتزاحـ االنشغاؿ بوسائؿ التواصؿ ، في عقوؿ الطالب
ت والدراسة تؤكد أف غالبية الطالب أقروا بأف غياب وتقصير المؤسسا، االجتماعي

 .التعميمية والمجتمعية كاف لو السبب األكبر في بعدىـ عف القراءة
ضعؼ بدرجة عالية في العبارات " فييا الموافقةوأقؿ العبارات التي جاءت 

بنسبة مئوية قدرىا البرامج واألنشطة القرائية في المؤسسات التربوية والمجتمعية" 
وبعدىا عف ، التربويةصعوبة الوصوؿ إلى الكتاب في المؤسسات و"، %(01.11)

ف كانت ىي أقؿ  %(.01.41بنسبة مئوية قدرىا )الطالب"  وىذه النتيجة وا 
وتأكيد عينة الدراسة عمى سببيتيا في التأثير ، العبارات لكنيا بدرجة عالية وجودىا

تقصير المؤسسات التربوية " نحو اإلقباؿ عمى القراءة وىي مترابطة ومؤكدة لعبارة 
إذ جاءت بدرجة عالية جدًا لتبرز  "يخ عادة القراءة لمطالبوالمجتمعية في ترس

وبوضوح وجالء التقصير الشديد والضعؼ الكبير لدى المؤسسات التربوية 
والمجتمعية في ضعؼ البرامج والمشاريع القرائية وأساليب ووسائؿ تقريب الكتاب 

ف كانت ىناؾ بعض المبادرات، ليـ وغياب عنصر التحبيب والتشويؽ ليـ  وا 
لكنيا ال تتطمع إلى المستوى المأموؿ في نشر  لمشاريع القراءة في تمؾ المؤسسات

 . ثقافة القراءة وتحدياتيا في العصر الحالي
ما الحموؿ العممية لمعالجة ينص السؤال عمى: " :إجابة السؤال الثاني الفرعي

لي ؟" والجدول التاتدني طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ
 :يجيب عمى هذا السؤال



 وعالقتو ببعض المتغيرات، واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ
 

 

020 

 (1جدوؿ )
 البيانات الوصفية لمحور الحموؿ العممية لمعالجة عزوؼ الطمبة عف القراءة

درجة  ترتيب %نسبة انحراف متوسط العبارات م
 الموافقة

التوعية بضرورة نشر ثقافة القراءة لدى المسؤوليف  21
 عالية جداً  0 11.21 2.142 4.222 في المؤسسات التربوية والمجتمعية

استخداـ التقنية ووسائؿ التواصؿ االجتماعي في  20
 عالية جداً  2 12.41 2.001 4.402 تحبيب وتشجيع الطالب لمقراءة

العمؿ عمى تحبيب ممارسة عادة القراءة لمطالب  21
 عالية جداً  1 20.12 2.121 4.122 منذ الصغر مف قبؿ المؤسسات التربوية والمجتمعية

إيجاد وتفعيؿ أندية القراءة في العمؿ عمى  22
 عالية جداً  1 10.01 2.144 4.214 المؤسسات التربوية والمجتمعية

إيجاد الحوافز التشجيعية وعمؿ المسابقات  42
 عالية جداً  1 11.22 2.201 4.222 والمكافآت التقديرية نحو القراءة

تقريب وتوفير الكتب لمطالب بأساليب تربوية  41
 عالية جداً  0 22.41 2.021 4.102 متنوعة

دعـ البرامج واألنشطة القرائية في المؤسسات  40
يجاد األماكف المناسبة ليا، التربوية والمجتمعية  عالية جداً  4 11.10 2.002 4.422 وا 

قوة التشويؽ والتسويؽ اإلعالمي المتميز لمبرامج  42
 عالية جداً  1 11.10 2.121 4.242 واألنشطة المختصة بالقراءة

متوسط إجمالي محور الحمول العممية لمعالجة عزوف 
 7.713 الطمبة عن القراءة

 1.521 انحراف معياري عالية جداً 
 % 33.81 نسبة مئوية

يوضح الجدوؿ البيانات الوصفية؛ وذلؾ مف حيث التكرارات والنسب المئوية 
الدراسة والمتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري والترتيب الستجابات عينة 

وقد جاءت نتائج  لمحور الحموؿ العممية لمعالجة عزوؼ الطمبة عف القراءة.
، (2.121( وانحراؼ معياري قدره )4.411المتوسط الحسابي لممحور بقيمة )

مما يؤكد إجماع ، %( أي بدرجة موافقة عالية جداً 11.212ونسبة مئوية بمغت )
ووعييـ بأىمية القراءة وقوة الحموؿ  عينة الدراسة عمى الحموؿ العممية وقناعتيـ بيا

مما يسيؿ عمى ، اإلجرائية التي يرونيا ذات أىمية لواقعيـ وتحدياتو المعاصرة
يجاد البرامج والمشاريع  القائميف بالمؤسسات التربوية والمجتمعية االنطالؽ منيا وا 

 .مف خالليا
بة عف ومف خالؿ استعراض نتائج محور الحموؿ العممية لمعالجة عزوؼ الطم

 جميع عبارات المحورحيث جاءت  :القراءة جاءت ترتيب االستجابات كالتالي
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العمؿ عمى متمثمة في "وأعمى عبارات المحور ، بدرجة عالية جداً  فييا الموافقة
تحبيب ممارسة عادة القراءة لمطالب منذ الصغر مف قبؿ المؤسسات التربوية 

تقريب وتوفير الكتب لمطالب " ، و%(20.12" بنسبة مئوية قدرىا )والمجتمعية
ويفسر الباحث ذلؾ ، %(22.41" بنسبة مئوية قدرىا )بأساليب تربوية متنوعة

بقناعة ووعي أفراد عينة الدراسة بأىمية التنشئة التعميمية واالجتماعية لعادة القراءة 
حتى ترسخ فيو عادة القراءة وتكبر معو لتصبح جزءًا مف ، منذ الطفولة المبكرة

التشويؽ و  مع ضرورة التقريب، ليومية وثقافة مجتمعية سائدة بيف الجيؿحياتو ا
استخداـ " ثـ عبارة .لمكتب بأساليب متنوعة ليسيؿ ألفيا ومحبتيا بيف أفراد المجتمع

" بنسبة ةالتقنية ووسائؿ التواصؿ االجتماعي في تحبيب وتشجيع الطالب لمقراء
وعي أفراد مجتمع الدراسة  ويعزو الباحث ذلؾ إلى، %(12.41مئوية قدرىا )

بضرورة مخاطبتيـ بمغة عصرىـ واستخداـ التقنية في تسويؽ وتشجيع مشاريع 
 . القراءة حتى تصبح جزءًا مف وقتيـ في برامج التواصؿ االجتماعي

ىؿ توجد فروؽ ذات ينص السؤال عمى: " :إجابة السؤال الثالث الفرعي
ة نحو القراءة تعزى لمتغير الدراسة داللة إحصائية لواقع طمبة الجامعات السعودي

 :" والجدول التالي يجيب عمى هذا السؤال)النوع( ؟
 بيف عينة الدراسة T- Testداللة فروؽ اختبار " ت "  (0) جدوؿ

 نحو محاور استبانة واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة  
 (لمنوع) مف وجية نظرىـ وعالقتو ببعض المتغيرات تبعاً 

 انحراف متوسط انحراف متوسط الداللة قيمة "ت" 1111ن = إناث 571ن = ذكور ر االستبانةمحاو  م
 **2.222 12.111- 2.142 2.122 2.111 2.202 واقع الطمبة نحو القراءة :المحور األوؿ 1
المحور الثاني: أسباب عزوؼ الطمبة عف  0

 2.142 2.110 2.110 4.211 2.111 4.200 القراءة

ور الثالث: الحموؿ العممية لمعالجة المح 2
 **2.222 2.001- 2.110 4.411 2.101 4.222 عزوؼ الطمبة عف القراءة

 **2.222 1.122- 2.411 2.120 2.120 2.114 )االستبانة ككؿ( متوسط مجموع المحاور 1
 (01.0دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) **

 (05.0ستوى الداللة )* دالة إحصائيًا عند م
يوضح الجدوؿ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة تبعًا لمنوع 
نحو واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ وعالقتو ببعض 

والمحور الثالث: الحموؿ  -المتغيرات في المحور األوؿ: واقع الطمبة نحو القراءة
متوسط مجموع المحاور)االستبانة  -ممية لمعالجة عزوؼ الطمبة عف القراءةالع



 وعالقتو ببعض المتغيرات، واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ
 

 

024 

ودراسة  (0211) فيي تتفؽ في نتائجيا مع دراسة عمي، ولصالح اإلناث، ككؿ(
وتختمؼ (، 1221) ودراسة السرطاوي (0221) ودراسة إسماعيؿ (0212ىزايمة )

ويعزو الباحث ، حيث جاءت النتيجة لصالح الذكور (0220) مع دراسة المويزري
ذلؾ إلى أف اإلناث لدييـ القابمية لمقراءة والتعمـ والحرص عمى المعرفة وأدواتيا 

مما ، أكثر مف الذكور بحكـ ارتباطاتيـ الخارجية وكثرة المشغالت والممييات ليـ
كذلؾ رؤية الحموؿ العالجية وقربيا ، ساىـ في القصور نحو اإلقباؿ عمى القراءة

ناث أقدر مف رؤيتيا عمى الذكور بحكـ الحرص واالحتياج لمثؿ مف الواقع لدى اإل
 .ىذه المشاريع والبرامج القرائية

وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائية في المحور الثاني أسباب عزوؼ الطمبة  
أسباب عزوؼ الطمبة  ويعزو الباحث ذلؾ إلى اتفاؽ أفراد العينة عمىعف القراءة 
 .عف القراءة

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة ينص السؤال عمى: " الفرعي: إجابة السؤال الرابع
لمتغير الدراسة )لمكاف  إحصائية لواقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة تعزى

 :"والجدول التالي يجيب عمى هذا السؤال؟ الجامعة(
بيف عينة دراسة نحو  One Way ANOVAتحميؿ التبايف األحادي  (1)جدوؿ 

مبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ محاور استبانة واقع ط
 وعالقتو ببعض المتغيرات تبعًا لمكاف الجامعة

درجات  المصدر محاور االستبانة م
متوسط  مجموع المربعات الحرية

 الداللة قيمة "ف" المربعات
الداللة 

اإلحصائية 
1015 

1 
واقع  :المحور األوؿ

 الطمبة نحو القراءة
 2.211 2.040 2 بيف المجموعات

 2.201 111.211 1120 داخؿ المجموعات دالة **2.222 2.211
  111.021 1022 المجموع

0 
المحور الثاني: أسباب 
 عزوؼ الطمبة عف القراءة

 2.110 12.121 2 بيف المجموعات
 2.420 020.210 1120 داخؿ المجموعات دالة **2.222 1.202

  042.022 1022 المجموع

2 
المحور الثالث: الحموؿ 
العممية لمعالجة عزوؼ 

 الطمبة عف القراءة

 2.122 0.401 2 بيف المجموعات
 2.212 122.141 1120 داخؿ المجموعات غير دالة 2.201 0.021

  121.102 1022 المجموع

متوسط مجموع  
 المحاور)االستبانة ككؿ(

 1.124 4.222 2 بيف المجموعات
 2.022 221.111 1120 داخؿ المجموعات دالة **2.222 0.221

  422.102 1022 المجموع
 (01.0دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) **

 (05.0* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
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نحو محاور استبانة يوضح الجدوؿ وجود تبايف داؿ إحصائيًا بيف عينة الدراسة 
واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ وعالقتو ببعض 

 -واقع الطمبة نحو القراءة  :المتغيرات تبعًا لمكاف الجامعة في المحور األوؿ
ومتوسط مجموع  -والمحور الثاني: أسباب عزوؼ الطمبة عف القراءة 

تمؾ الفروؽ الدالة استخدـ الباحث اختبار وإليجاد اتجاه ، المحاور)االستبانة ككؿ(
 لتوضيح تمؾ الفروؽ. Scheffeشيفو 

وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائية في المحور الثالث: الحموؿ العممية لمعالجة 
 .عزوؼ الطمبة عف القراءة التفاؽ العينة عمى تمؾ النتيجة

 (2جدوؿ )
ع طمبة الجامعات السعودية نحو داللة الفروؽ بيف المجموعات تبعًا لمكاف الجامعة في واق

القراءة مف وجية نظرىـ وعالقتو ببعض المتغيرات لتحديد اتجاه الداللة باستخداـ اختبار 
 لممحور األوؿ المحور األوؿ: واقع الطمبة نحو القراءة Scheffe Testشيفو 

المتوسط  العدد المجموعات
 الحسابي

جامعة 
جامعة  جامعة طيبة تبوك

 الدمام
جامعة 

 مك خالدالم
- - 2.411 421 جامعة تبوؾ

2.122** 
-2.211 -2.121 

 2.212 2.122 -  2.101 111 جامعة طيبة
 اإلماـ عبدالرحمفجامعة 

 2.211- -   2.111 412  بف فيصؿ
 -    2.110 002 جامعة الممؾ خالد

 (01.0دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) **
 (05.0عند مستوى الداللة )دالة إحصائيًا  *

يوضح الجدوؿ اتجاه فروؽ الداللة بيف المجموعات تبعًا لمكاف الجامعة في 
واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ وعالقتو ببعض 

لممحور  Scheffe Testالمتغيرات لتحديد اتجاه الداللة باستخداـ اختبار شيفو 
حيث جاءت الداللة لصالح المجموعات تبعًا لمترتيب ، واقع الطمبة نحو القراءةاألوؿ 
 :التالي

-( بمغت )2.21بيف جامعة تبوؾ وجامعة طيبة بقيمة دالة عند مستوى ) -
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أسبقية المعرفة وتوطيف  ( ولصالح جامعة طيبة2.122

ـ مف جامعة تبوؾ إذ ىي حديثة العمـ ونشر الثقافة والمعرفة في جامعة طيبة أقد
  .وىذا حتمًا لو أثره التراكمي في المعرفة، النشأة في جامعتيا وتوطيف المعرفة فييا



 وعالقتو ببعض المتغيرات، واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ
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وجاء ترتيب مكاف الجامعة نحو واقع الطمبة  .وال توجد داللة في باقي المجموعات-
اإلماـ ثـ جامعة ، ثـ جامعة الممؾ خالد، نحو القراءة لصالح جامعة طيبة

 ثـ في األخير جامعة تبوؾ.، مف بف فيصؿعبدالرح
 داللة الفروؽ بيف المجموعات تبعًا لمكاف الجامعة  (12جدوؿ )

 في واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ
 Scheffeوعالقتو ببعض المتغيرات لتحديد اتجاه الداللة باستخداـ اختبار شيفو  

Test ي: أسباب عزوؼ الطمبة عف القراءةلممحور األوؿ المحور الثان 
المتوسط  العدد المجموعات

 الحسابي
جامعة 
 تبوك

جامعة 
 طيبة

جامعة 
 الدمام

جامعة الممك 
 خالد

 *2.114 **2.121 2.241 - 4.112 421 جامعة تبوؾ
 2.111 *2.141 -  4.120 111 جامعة طيبة

بف  اإلماـ عبدالرحمفجامعة 
 2.220- -   2.214 412  فيصؿ

 -    2.211 002 معة الممؾ خالدجا
 (01.0دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) **
 (05.0دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) *

يوضح الجدوؿ اتجاه فروؽ الداللة بيف المجموعات تبعًا لمكاف الجامعة في 
ة مف وجية نظرىـ وعالقتو ببعض واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراء

لممحور  Scheffe Testالمتغيرات لتحديد اتجاه الداللة باستخداـ اختبار شيفو 
حيث جاءت الداللة لصالح المجموعات ، الثاني: أسباب عزوؼ الطمبة عف القراءة

 :تبعًا لمترتيب التالي
مستوى بقيمة دالة عند  اإلماـ عبدالرحمف بف فيصؿبيف جامعة تبوؾ وجامعة  -

 ( ولصالح جامعة تبوؾ.2.121( بمغت )2.21)
( بمغت 2.21بيف جامعة تبوؾ وجامعة الممؾ خالد بقيمة دالة عند مستوى ) -

 ( ولصالح جامعة تبوؾ.2.114)
بقيمة دالة عند مستوى  اإلماـ عبدالرحمف بف فيصؿبيف جامعة طيبة وجامعة  -

 ( ولصالح جامعة طيبة.2.141( بمغت )2.21)
وجاء ترتيب مكاف الجامعة نحو أسباب  .لة في باقي المجموعاتوال توجد دال -

ثـ جامعة الممؾ ، ثـ جامعة طيبة، عزوؼ الطمبة عف القراءة لصالح جامعة تبوؾ
اإلماـ عبدالرحمف بف فيصؿ. ويفسر الباحث ذلؾ  ثـ في األخير جامعة،، خالد
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عزوؼ القراءة إلدراؾ طمبة جامعة تبوؾ لواقعيـ ورؤية األسباب التي تؤدي نحو 
متمثمة في واقعيـ نحو القصور والضعؼ في البرامج والمشاريع الداعمة لممعرفة 

 والقراءة أكثر مف الجامعات األخرى. 
 (11جدوؿ )

داللة الفروؽ بيف المجموعات تبعًا لمكاف الجامعة في واقع طمبة الجامعات 
لتحديد اتجاه  السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ وعالقتو ببعض المتغيرات

 توسط مجموع محاور االستبانةلم Scheffe Testالداللة باستخداـ اختبار شيفو 
المتوسط  العدد المجموعات

 الحسابي
جامعة 
جامعة  جامعة الدمام جامعة طيبة تبوك

 الممك خالد
 2.211- 2.222- **2.121- - 2.010 421 جامعة تبوؾ
 2.201 **2.121 -  2.111 111 جامعة طيبة

 اإلماـ عبدالرحمف جامعة
 2.201- -   2.010 412 بف فيصؿ

 -    2.110 002 جامعة الممؾ خالد
 (01.0دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) **
 (05.0دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) *

لمكاف الجامعة في يوضح الجدوؿ اتجاه فروؽ الداللة بيف المجموعات تبعًا 
واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ وعالقتو ببعض 

لمتوسط  Scheffe Testالمتغيرات لتحديد اتجاه الداللة باستخداـ اختبار شيفو 
حيث جاءت الداللة لصالح المجموعات تبعًا لمترتيب ، مجموع محاور االستبانة

 :التالي
-( بمغت )2.21طيبة بقيمة دالة عند مستوى )بيف جامعة تبوؾ وجامعة  -

 ( ولصالح جامعة طيبة.2.121
بقيمة دالة عند مستوى  اإلماـ عبدالرحمف بف فيصؿ بيف جامعة طيبة جامعة -

 ( ولصالح جامعة طيبة.2.121( بمغت )2.21)
وجاء ترتيب مكاف الجامعة لمتوسط  .وال توجد داللة في باقي المجموعات -

ثـ جامعة الممؾ ، القراءة لصالح جامعة طيبة نحونة مجموع محاور االستبا
، ثـ في األخير جامعة تبوؾ، اإلماـ عبدالرحمف بف فيصؿ ثـ جامعة، خالد

ويعزو الباحث ذلؾ إلى تفوؽ جامعة طيبة في مشاريعيا ومبادراتيا وبرامجيا 
الثقافية والفكرية والمجتمعية أكثر مف الجامعات األخرى وتنوع األنشطة التي 

ميزت بيا الجامعة عبر مبادرات فريدة مف نوعيا عمى مستوى الجامعات ت



 وعالقتو ببعض المتغيرات، واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ
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السعودية مف أبرزىا مبادرة بعنواف " ترجـ أفكارؾ " التي القت قبوؿ المجتمع 
مما كاف لو األثر  الطالبي واألكاديمي والمسؤوليف عمى مستوى المدينة المنورة

 .عمى تقدـ الجامعة مف الناحية المعرفية والثقافية
ىؿ توجد فروؽ ذات ينص السؤال عمى: " إجابة السؤال الخامس الفرعي:

داللة إحصائية لواقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة تعزى لمتغير الدراسة 
 :والجدول التالي يجيب عمى هذا السؤال "؟ )التخصص الجامعي(

محاور بيف عينة الدراسة نحو  T- Testداللة فروؽ اختبار " ت "  (10) جدوؿ
استبانة واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ وعالقتو 

 (لمتخصص الجامعي) ببعض المتغيرات تبعاً 
 انحراف متوسط انحراف متوسط الداللة قيمة "ت" 1117عممي ن = 520ن = أدبي محاور االستبانة م
واقع الطمبة نحو  :المحور األوؿ 1

 2.121 1.421 2.102 2.102 2.112 2.110 القراءة
المحور الثاني: أسباب عزوؼ  0

 2.421 2.002 2.140 4.241 2.111 4.204 الطمبة عف القراءة

2 
المحور الثالث: الحموؿ العممية 
لمعالجة عزوؼ الطمبة عف 

 القراءة
4.411 2.122 4.222 2.120 0.422 2.211* 

متوسط مجموع المحاور)االستبانة  1
 2.212 1.112 2.410 2.122 2.421 2.142 ككؿ(

 (01.0) دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة **
 (05.0) * دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

يوضح الجدوؿ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة تبعًا 
ة نحو القراءة مف وجية لمتخصص الجامعي نحو واقع طمبة الجامعات السعودي

نظرىـ وعالقتو ببعض المتغيرات في المحور الثالث: الحموؿ العممية لمعالجة 
ويعزو الباحث ذلؾ لقرب  ولصالح التخصص األدبي، عزوؼ الطمبة عف القراءة

التخصص األدبي لمنواحي النظرية ورؤيتيـ الفمسفية لمحموؿ العممية والواقعية 
األوؿ  في المحور ةوعدـ وجود فروؽ دالة إحصائي .لمعالجة العزوؼ عف القراءة

 التفاؽ العينة عمى تمؾ النتيجة.، والثاني ومتوسط مجموع المحاور)االستبانة ككؿ(
ينص السؤاؿ عمى: "ىؿ توجد فروؽ ذات داللة  إجابة السؤاؿ السادس الفرعي:

سة )البيئة إحصائية لواقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة تعزى لمتغير الدرا
 :الجغرافية(؟"والجدوؿ التالي يجيب عمى ىذا السؤاؿ
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بيف عينة الدراسة نحو محاور  T- Test" داللة فروؽ اختبار "ت (12) جدوؿ
استبانة واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ وعالقتو 

 (لمبيئة الجغرافية) ببعض المتغيرات تبعاً 

 محاور االستبانة م
ن  مدينةال
=1772 

ن  قرى ومحافظات
 الداللة قيمة "ت" 959=

 انحراف متوسط انحراف متوسط

واقع الطمبة نحو  :المحور األوؿ 1
 2.101 2.114 2.122 2.112 2.102 2.112 القراءة

المحور الثاني: أسباب عزوؼ  0
 2.020 2.240 2.024 4.242 2.141 4.212 الطمبة عف القراءة

لث: الحموؿ العممية المحور الثا 2
 2.422 2.021 2.114 4.211 2.101 4.404 لمعالجة عزوؼ الطمبة عف القراءة

متوسط مجموع المحاور)االستبانة  1
 2.111 2.421 2.102 2.121 2.201 2.101 ككؿ(

 (01.0دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) **
 (05.0* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

يوضح الجدوؿ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة تبعًا 
نحو واقع طمبة الجامعات السعودية  القرى والمحافظات( –لمبيئة الجغرافية )المدينة 

نحو القراءة مف وجية نظرىـ وعالقتو ببعض المتغيرات في جميع المحاور 
الستبانة ككؿ( مما يشير إلى اتفاؽ عينة الدراسة عمى ومتوسط مجموع المحاور)ا

حيث جاءت  (0212) وىي تختمؼ في نتائجيا مع دراسة ىزايمة، تمؾ النتيجة
 .لصالح المدينة

  :أهم نتائج الدراسة
لواقع طمبة الجامعات السعودية استجابات عينة الدراسة أثبتت نتائج الدراسة أف -1

 .نحو القراءة جاءت بدرجة عالية
استجابات عينة الدراسة لمحور أسباب عزوؼ الطمبة ثبتت نتائج الدراسة أف أ-0

 .جاءت بدرجة عالية عف القراءة



 وعالقتو ببعض المتغيرات، واقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة مف وجية نظرىـ
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الحموؿ العممية لمعالجة استجابات عينة الدراسة لمحور أثبتت نتائج الدراسة أف -2
 .جاءت بدرجة عالية جداً  الطمبة عف القراءة عزوؼ

الجامعات السعودية نحو القراءة واقع طمبة لؽ ذات داللة إحصائية و وجود فر -4
 . لصالح الطمبة اإلناث (النوع) تعزى لمتغير الدراسة ىـمف وجية نظر 

اقع طمبة الجامعات السعودية نحو القراءة لو  ؽ ذات داللة إحصائيةو وجود فر -1
  .جامعة طيبة لصالح (مكاف الجامعة) تعزى لمتغير الدراسة ىـمف وجية نظر 

واقع طمبة الجامعات السعودية نحو لحصائية ؽ ذات داللة إو وجود فر عدـ -1
  (.لتخصص الجامعيا) تعزى لمتغير الدراسةىـ القراءة مف وجية نظر 

واقع طمبة الجامعات السعودية نحو لؽ ذات داللة إحصائية و وجود فر عدـ  -0
  (.البيئة الجغرافية) تعزى لمتغير الدراسة ىـالقراءة مف وجية نظر 
 :أهم توصيات الدراسة

 :دًا إلى النتائج التي توصمت إليها الدراسة يوصي الباحث بما يمياستنا 
المعرفة وزيادة التحصيؿ نحو  تياطمب استثمار الجامعات السعودية لعقوؿ .1

، في عصر تتسارع فيو العقوؿ نحو قوة العمـ واإلبداع واإلنتاج العممي، المعرفي
مف إقباؿ الطالب  وخاصة مما أثبتتو نتائج الدراسة المتفائمة وغير المتوقعة

مما يؤكد ويعزز زيادة البرامج والمشاريع لتفوؽ الطالب ، عمى القراءة والمعرفة
 .وتبني مبادراتيـ وتيسير خدمات الوصوؿ لممعرفة، العممي

انطالقة فكرية وعممية وعممية لمعرفة  إعطاء المسؤوليف في الجامعات السعودية .0
، ليا مف وجية نظر الطالب أسباب العزوؼ عف القراءة والحموؿ العالجية

، أولويات العمؿ الممحة لتصحيح واقع القراءة في الجامعات والنظر في ماىية
وفؽ نتائج الدراسة العممية لمباحث لتتخذ عمى إثرىا القرارات العممية والبرامج 
المؤسسية لدفع عجمة التنمية العممية والثقافية بأىـ أدواتيا الكبرى وىي التربية 

  .والدافعية نحوىا لدى طمبتياالقرائية 
وتكاتفيا أف تكوف ضمف مبادراتيا  مؤسسات المجتمع بأكممياضرورة عمؿ  .2

لكي يسيموا في ، المؤسسية اوبرامجي فياضمف أىدا مشاريع القراءة، السنوية
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لكي تصبح ، تنمية مؤسساتيـ ومجتمعاتيـ وأوطانيـ ، بنشر ثقافة عادة القراءة
حتى تناؿ التقدـ ، ثـ تستنبتيا وتنتجيا، ة لممعرفةمجتمعاتنا واعية ومستوعب

 .وكمو ال يناؿ إال بالعمـ واإلبداع المعرفي ومفتاحو القراءة، والنيوض
تتوفر ، العمؿ الجاد عمى إنشاء وحدات ومراكز بحث عممي لمطالب الجامعي .4

واألدوات المعرفية التي ، والكتب الحديثة في العمـ، فيو اإلمكانيات العممية
مع ضرورة الدعـ المادي والمعنوي ، ؿ لمطالب البحث واالطالع لممعرفةتسي

المتواصؿ والتشجيع المستمر لمطالب حتى تنتج الجامعات وتصنع عقواًل 
  .لمعمـ ال تقميدية تسيـ في تقدـ المجتمع وتنميتو المستمرة ةتجديدي

ألولوية في العمؿ عمى أولوية إنشاء النوادي القرائية في الجامعات وتكوف ليا ا .1
برازىا بدعـ ، الدعـ والتشجيع وتوفير اإلمكانيات التجديدية واإلبداعية المستمرة وا 

المسؤوليف ليا وعمؿ جوائز ضخمة تنافسية لتستقطب الطاقات وتكوف ليا 
 . الحظوة والصدارة في مشاريع األنشطة الطالبية
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 عـــــــــــالمراج
 .القرآف الكريـ .1
 الحمقة تالميذ لدى القراءة نحو االتجاه (:0221) راىيـإب عمي، إسماعيؿ .0

 التربوية العمـو مجمة، البحريف بمممكة االبتدائية 14.2- المرحمة في الثانية
 .02، البحريف جامعة، والنفسية

مجمة ثقافية ، القافمة، القراءة ضرورة حيوية (:1221)جماؿ الديف ، البوزيدي .2
 0العدد ، عامة في شركة أرامكو السعوديةتصدر شيريا عف إدارة العالقات ال

  .المممكة العربية السعودية،، الظيراف، 41المجمد 
مكتب ، واقع القراءة الحرة لدى الشباب :(0220عمي عبدا )، الحاجي .4

 .120-121ص، التربية العربي لدوؿ الخميج
مكتبة دار ، ( طرؽ تعميـ األطفاؿ القراءة والكتابة1222ىشاـ.)، الحسف .1

 .12-11ص، األردف، قافةالث
اتجاىات طالب المرحمة الثانوية في مصر  :(0224محمد محمد )، سالـ .1

بحوث المؤتمر ، الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، والسعودية نحو القراءة
 .المجمد األوؿ، "العممي الرابع " القراءة وتنمية التفكير

مؤسسة اقرأ ، قاهرةال، 1ط، القراءة منهج حياة :(9111) راغب، السرجاني .0
 .1ص ، لمنشر والتوزيع والترجمة

، )0220) محمد بف العزيز عبد، الجبار والعبد، أحمد زيداف، السرطاوي .1
 الجنس وأثر التعميمية المراحؿ في الطالب إلييا يميؿ التي موضوعات القراءة

 .02 - 11 ص، 0 عدد، التربوية العمـو مجمة ..ذلؾ في الصفي والمستوى
اتجاىات الطالب نحو القراءة وعالقتيا  :(1221زيداف أحمد ) ،السرطاوي .2

 .120-02ص ، 1ع، ببعض المتغيرات. رسالة التربية وعمـ النفس
، لبناف، طبعة بيروت، الطبقات الكبرى :(1221)محمد الزىري ، ابف سعد .12

 .1/00ص
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دار اإلفتاء العاـ والتدريس ، 1ط، اقرأ وربؾ األكـر :(1211جودت )، سعيد .11
 .11ص، بدمشؽ يالدين

، القراءة الحرة كيؼ ننمييا لدى األطفاؿ :(1221وضحى عمى )، السويدي .10
العدد ، مجمة التربية، المجنة الوطنية القطرية لمتربية والثقافة والعمـو، قطر

 .101ص ، (111)
السوري لدى عينة مف  الشباب وثقافة القراءة :(0211) سمير الشيخ، عمي .12

 .الثانيو  األوؿ العدد، 27 المجمد، دمشؽ عةجام مجمة، جامعة دمشؽ طالب
المركز اإلقميمي ، 1ط، تشجيع القراءة (0224) لطيفة حسيف، الكندري .14

  .الكويت، لمطفولة واألمومة
موقع ، االحتياجات االساس لتعميـ النساء :(0222لحسف.)، مادي .51

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

دار المسيرة لمنشر ، طرؽ تدريس المغة العربية :(0220عمي.)، مدكور .11
  .عماف، والتوزيع

المنزلية  البيئة القراءة في واقع حوؿ دراسة :(0210) لمطفولة الثقافي المركز .10
 .قطر دولة االبتدائية في المرحمة لطمبة

أ عد مؤشر القراءة العربي مف خالؿ الشراكة  :(0211مؤشر القراءة العربي.) .11
محمد بف راشد آؿ مكتـو والمكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية/  بيف مؤسسة

 شركة دار الغرير لمطباعة والنشرطبع في ، برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي
 .00ص .العربية المتحدة ماراتاإل، دبي، 1ط

 رسالة، الكويتي الشباب لدى القراءة اتجاىات :(0220) ناصر، المويزري .12
 .تربيةال كمية، غير منشورة دكتوراة

 نحو الطمبة ميؿ في المؤثرة العوامؿ بعض :(0220) حامد شاكر، نزاؿ .02
، العربية المغة في وتحصيميـ العاـ بتحصيميـ الميؿ وارتباط ىذا القراءة
 .111-024 ص، 01 (1التربوية ) العمـو دراسات
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الدافعية لمقراءة وعالقتيا  :(0221) وآخروف، صالح بف عبدالعزيز، النصار .01
بحث ، غيرات الشخصية والمعرفية لدى طالب المرحمة المتوسطةببعض المت

 .المجمد الرابع، العدد الثالثوف، ، جامعة عيف شمسمجمة كمية التربية، منشور
أثر بعض المتغيرات في اتجاىات طمبة  :(0212) سامي محمد، ىزايمة .00

 الدراسات سمسمة، اإلسالمية الجامعة مجمة، جامعة آؿ البيت في األردف
 .140 ص - 100 ص، الثاني العدد، (عشر الثامف المجمد (سانيةاإلن

مجمة تصدر عف الجمعية ، القراءات المعرفية (:0222)فتحي عمي ، يونس .02
، 0العدد، القاىرة، جامعة عيف شمس، كمية التربية، المصرية لمقراءة والمعرفة

 .ص00


