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تفعيل دور الإدارة المدرسية في تشجيع طلاب المرحلة 
المتوسطة بمدينة الرياض على القراءة الحرة من وجهة نظر 

 ُمشرفي وُمعلمي تلك المدارس
 ُملخص:
دفت الدراسة إلى تفعيل دور اإلدارة المدرسية في تشجيع طالب المرحلة ه

المتوسطة بمدينة الرياض على القراءة الحرة من وجهة نظر الُمشرفين والُمعلمين، 
 59فرًدا؛ منهم  417واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وبلغت عينة الدراسة 

من  %9ُمعلًما يمثلون  616جتمع الدراسة، و  من ُمشرفي مُ  %74ُمشرًفا تربويًّا يمثلون 
( عبارة. وأكدت نتائج 47ُمعلمي ُمجتمع الدراسة، وقد تكونت أداة الدراسة )االستبانة( من )

الدراسة أن هناك ُعزوًفا لدى طالب المرحلة المتوسطة عن القراءة الُحرة، وأكدت على أن 
ضعف  -7سائل الترفيه المتنوعة. االنشغال بو  -7من أهم أسباب هذا الُعزوف ما يلي: 

قلة اهتمام المجتمع بالقراءة. ومن  -4قلة الدافعية نحو القراءة.  -6إدراك أهمية القراءة. 
توفير مكتبة  -7إجراء مسابقات خاصة بالقراءة الُحرة.  -7أهم ُمقترحات الدراسة ما يلي: 
سية ومركز مصادر التعلم. االستفادة من المكتبة المدر  -6مدرسية ُتناسب ُميول الطالب. 

إقامة معارض وُمسابقات للُكتب داخل المدرسة.  -9التوعية بأهمية القراءة الُحرة.  -4
 وفي ضوء نتائج الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات العملية.

اإلدارة المدرسية، القراءة الحرة، المرحلة المتوسطة، الُمشرفين، الكلمات المفتاحية: 
 الُمعلمين.

Abstract: 

The study aimed mainly to identifying the most important 
solutions and proposals and means that help to activate the role of 
school Management to encourage middle schools students in 
Riyadh to free reading. The study used descriptive survey method, 
and the total of Study Sample was 401: 95 supervisors (24% of 
supervisors of study population), and 306 teachers (5% of 
teachers of study population). And the most important results of 
study: (1-) 77% Do not agree the phrase "Students keen on free 
reading on a regular basis". (2-) 74% Do not agree the phrase 
"Students keen to visit public libraries during the leisure to free 
reading". (3-) 94% Agree the phrase "Lack of motivation among 
students to free reading". (4-) 92% Agree the phrase "Weak 
understand the importance of free reading for students". (5-) 92% 
Agree the phrase "Encourage students to borrow books from the 
school library", phrase of "Encourage students on free reading". 
(6-) 92% Agree the phrase "Providing library school contain 
books commensurate with tendencies and desires of students", 
phrase of "Encourage students on free reading". 
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 اإلطار العام للدراسة: -7
 المقدمة: -7-7

اتها؛ لذلك ُيبذل ُتعتبر القراءة من الركائز األساسية للشعوب للنهوض بمجتمع
عليها كل ما يمكن حتى تصبح سمًة مالزمًة للنشء، وأي خلٍل أو ضعٍف أو عزوٍف 
للطالب نحو القراءة ُيشكل تحذيًرا هاًما للمعنيين بالتربية بكافة مستوياتهم، ألن اإلنسان 
الذي ال يقرأ ال يتطور؛ وبالتالي فهو عبء على مجتمعه، وقد يكون سبًبا في عرقلة نمو 

ذا المجتمع، أو إبطاء نموه. وفي الوقت الحاضر أصبح االهتمام كبيًرا بالقراءة عموًما ه
 وبالقراءة الحرة خصوًصا، كونها من مفاتيح نجاح وتفوق الُمجمعات.

تعد القراءة أساسًا لكل تقدم بشري، فمن خاللها يكون الفرد اتجاهاته وقيمه و 
قراءة فاحصة وفهم أعمق، تجعله وثيق الصلة وأفكاره وينمي خبراته المتراكمة، ويعمقها ب

ذا أتقن المتعلم  بالعالم المحيط من حوله ومتفاعاًل مع مجتمعه وثقافاته المتنوعة، وا 
القراءة وأجاد مهاراتها، فانه يصبح ممتلكًا لكافة أدوات اكتساب المعرفة. )شعالن 

7177.) 
ة من مهارات اللغة، كما تعد القراءة مجاال من مجاالت النشاط اللغوي، ومهار 

وأساسا من األسس التي يقوم عليها بناء الفكر اإلنساني، وقدرته على االبتكار، ولقد 
حظيت في اآلونة األخيرة باهتمام بالغ في كثير من دول العالم، وغدت ميدانًا فسيحًا في 

مثل المؤسسات التربوية؛ حيث تقوم بدور مهم في العملية التربوية والتعليمية؛ كونها ت
األرض الصلبة التي يقوم عليها بناء التلميذ؛ فهي وسيلة لتعلم اللغة، وفرع المعرفة 
األخرى التي يتلقاها في المؤسسة التربوية والتعليمية أو خارجها، كما أنها وسيلة لالبتكار 

(؛ كونها عملية عقلية تشمل تفسير الرموز التي يتلقاها 15، 7111واالختراع )زهري، 
والربط بين الخبرة الشخصية وهذه  المعانيطريق عينيه، مما يتطلب فهم القارئ عن 

 المعاني.
وتسهم القراءة في تكوين شخصية الفرد وتميزها، وفي تحديد ميوله واتجاهاته 
التي يعرف بها بين أقرانه، كما تكسبه سموًا في تفكيره وعمقًا في معارفه وتقديرًا لذاته، 

نى أساسًا، والخطوة األولى في هذه العملية هي ربط خبرة فالهدف من كل قراءة فهم المع
القارئ بالرمز المكتوب وهي أمر ضروري، ولكنه أول أشكال الفهم، ويستطيع القارئ الجيد 
أن يفهم الكلمات كأجزاء للجمل والجمل كأجزاء للفقرات، والفقرات كأجزاء للموضوع كله 

 (. 771، 776، 7117)عبد الحميد، 
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لقراءة بكتابات ودراسات عديدة تناولت تحديد وقياس مهاراتها حيث ولقد حظيت ا
أشار عدد منها إلي أن كثير من المتعلمين لم يتمكنوا من اكتساب مهاراتها )رشوان، 

ولقد رأى التربويون أنه من الضروري في تعليم القراءة أن يبدي القارئ (، 71، 7556
ه، وأن يسترجع خبراته السابقة، وأن يقارن رأيه، وأن تكون له رؤية خاصة فيما يقدم إلي

ما يعرف بما يقرأ، وأن يحل المشكالت التي تواجهه في ضوء ما توصل غليه، وأن يربط 
بين فكرة والواقع، وأن يحول الفكر إلى عمل، وأن يصل في النهاية إلى ما يمكن أن يطلق 

 (. 79، 7114عليه االبتكار أو اإلبداع أو االختراع )يونس، 

غم التطورات والتغيرات الكبيرة التي تشهدها المجتمعات، إال أن هناك عزوًفا ور 
واضًحا عن القراءة عموًما وعن القراءة الحرة خصوًصا، سوًءا كان ذلك على المستوى 

، أو على المستوى Mullan (2010)و   Bowen (2010)العالمي؛ كما أكدت ذلك دراسة 
م( و الكندري 7177م( و علي )7176ت )العربي؛ كما أكدت ذلك دراسة الشويحا

م( و العليان 7171م(، أو على المستوى المحلي؛ كما أكدت ذلك دراسة رضوان )7177)
م(، وهذا مما يجعل موضوع تشجيع الطالب 7117هـ( ودراسة السليماني و جفري )7471)

 على القراءة الحرة جديًرا باالهتمام.
المدرسية هي المؤسسة التربوية التي ( على أن اإلدارة 7115وأكد آل درعان )

تتبلور فيها كل الجهود التي تبذلها اللجنة العليا لسياسة التعليم ووزارة التربية والتعليم 
سواًء أكانت هذه الجهود في النواحي العلمية أم اإلدارية وعلى قدر نجاح أو فشل هذه 

ن التعبير عن اإلدارة المؤسسة التربوية يكون الحكم على مستوى التعليم، وعليه يكو
المدرسية بأنها عبارة عن: الجهود التي يقوم بها فريق من العاملين في المدرسة إداريين 
وفنيين بغية تحقيق األهداف التربوية بما يتناسب مع ما تهدف إليه الدولة من تربية 

تخطيط أبنائها تربيه سليمة وعلى ُأسس علمية، وهذا يعني أن اإلدارة عملية تقوم على ال
في وقتنا  –والتنسيق والتوجيه لكل عمل تعليمي أو تربوي، واتسع مفهوم اإلدارة المدرسية 

 ليشمل الجانبين اإلداري والفني دون الفصل بينهما. -الحاضر 
( بأنها "الجهود المنسقة التي يقوم بها فريق من العاملين 7111وعرفها كدوك )

تربوية داخل المدرسة تحقيقا يتمشى مع ما في الحقل المدرسي بغية تحقيق األهداف ال
 (91تهدف إليه الدولة". )ص. 

وتسعى اإلدارة المدرسية الفاعلة إلى تحقيق أهداف المدرسة من خالل تطوير 
نظمها والمهام الوظيفية لمديري المدارس، فمع التقدم العلمي أخذ البحث في اإلدارة بصفة 

ساليب والمهام والتقنيات واألدوات؛ فيتجاوز عامة، والمدرسة بصفة خاصة، يتحول إلى األ
بذلك البحث في النظريات والمفاهيم واألسس، فقد أصبحت اإلدارة التعليمية تهتم بجودة 
التعليم بدال من االهتمام بمجرد سير العملية التعليمية، كما أخذت تبرز موضوعات مثل 
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ليل الموضوعي المنظم الذي التطوير اإلداري القائم على أصول التفكير العلمي، والتح
 (.7، 7116يساعد إدارة المدرسة على النمو الذي يحقق النمو المرجو منه )أبو هاشم، 

وتتفق أدبيات اإلدارة التربوية في العصر الحديث على أن وظيفة مدير المدرسة 
ذات طبيعة خاصة تميزها عن غيرها من وظائف القيادات اإلدارية في المؤسسات غير 

ة للعديد من األسباب، كالسرعة في إصدار القرارات في المواقف المختلفة، والتعامل المدرسي
مع مواقف يكتنفها الغموض بسبب كثرة ما يحيط بها من متغيرات، وللحاجة الملحة إلى 
مهارة عالية في التعاون والتعامل الفعال مع المجتمع المدرسي الذي يضم المعلمين 

املين، وكذا أولياء األمور وسائر من يعمل في المدرسة )بصري، والتالميـذ والمنـاهج والعـ
 (.    17، 11، 7116والعارف، 

وتعد اإلدارة الناجحة؛ هي الركيزة األساسية في العملية التعليمية، فهي التي 
تحدد المعالم وترسم الطرق وتيسر السبيل أمام العاملين في الميدان للوصول إلى هدف 

وتهدف اإلدارة إلى تحسين العملية التعليمية، واالرتقاء بمستوى مشترك في زمن محدد، 
األداء عن طريق أوعية وتبصير العاملين في المدرسة بمسؤولياتهم، وتوجههم التوجيه 
التربوي السليم، وقد ظهر في السنوات األخيرة مفهوم جديد لوظيفة المدرسة، وهو ضرورة 

حل مشكالته وتحقيق أهدافه، ونتج عن ذلك عنايتها بالمجتمع ودراسته، والمساهمة في 
 ,Gorton, R. & Snowden,  2000زيادة التقارب واالتصال بين المدرسة والمجتمع )

P158.) 
 مشكلة الدراسة واإلحساس بها: -7-7

تولد اإلحساس بمشكلة الدراسة وأهميتها من واقع خبرة الباحث كُمعلم في مدراس 
سنوات؛ حيث الحظ خالل هذه الفترة ضعًفا في  التعليم العام المتوسطة لمدة سبع

اهتمامات واتجاهات وميول طالب المرحلة المتوسطة نحو القراءة، وهذا ما أكدته دراسة 
م( أن الكثير من الطالب ال 7171) Mullanم(. كما أكدت دراسة 7171رضوان )

 اسات التعليمية.يمارسون القراءة بشكٍل منتظٍم، وهذا يشكل مصدر قلٍق كبيٍر لصانعي السي
وال يمكن أن يكون المجتمع قارًئا إذا كان النشء ليس لديه اهتمام جاد بالقراءة 
الُحرة، ألن القراءة النظامية الُمرتبطة بالمقررات الدراسية واالختبارات تفقد جزء كبير من 
ى فائدتها بمجرد انتهاء هذه االختبارات، وحتى نغرس ثقافة القراءة الُحرة ونرسخها لد

الطالب فإننا يجب أن نبدأ بشكل صحيح من المراحل الدراسية الُمبكرة، كما أنها يجب أن 
 (.Otike, 2012تستمر طول العمر )
على أهمية القراءة الُحرة؛  IRAم أكدت جمعية القراءة الدولية 7111وفي عام 

إمكانية ألن الطالب الذين يختارون بأنفسهم ما يرغبون في قراءته، والذين ُتتاح لهم 
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الوصول إلى مصادر مطبوعة متنوعة؛ فإنهم يقرأون بشكل أكبر وأوسع، كما أن الطالب 
الذين ُيمارسون القراءة الحرة بشكل أكبر؛ تكون لديهم اتجاهات إيجابية أكبر نحو القراءة 

 بصورة عامة، وهؤالء الطالب غالًبا ما يكونون قارئين جيدين في المستقبل.
من الدراسات والبحوث التربوية إلى تفشي الضعف العام في  وأشارت نتائج العديد

التعامل مع المقروء الذي ما يزال في مستوياته الدنيا، والذي لم يرتقي إلى مستويات النقـد 
واإلبداع نتيجة استخدام المعلمين لطرائق تدريس تتعامل مع القراءة علـى أنهـا إدراك سـريع 

ـــب،  ـــه الكات م، ودراســـة 7111دراســـة حـــافظ الدراســـات : ) ومـــن هـــذهلمـــا ينبغـــي أن يقول
 (م7117ودراسة الجرفم، 7117م، ودراسة خضر 7117الهاشمي 

ويؤكد ذلك ما أظهرته نتائج بعض الدراسـات مـن وجـود ضـعف فـي القـراءة يتمثـل 
فــي : عــدم القــدرة علــى تحديــد الفكــرة الرئيســة للموضــوع، والقصــور فــي تحديــد تفاصــيل 

ى استنتاج الفكرة الرئيسة للفقـرة، وضـعفهم فـي اسـتنتاج غـرض الموضوع، وتدني القدرة عل
الكاتــب، وعـــدم القــدرة علـــى التمييـــز بــين الحقيقـــة والــرأي، وعـــدم التمييـــز بــين مـــا يتصـــل 

م، 7115بالموضـــوع ومـــا ال يتصـــل، ومـــن هـــذه الدراســـات : )دراســـة قاســـم والمزروعـــي 
 م(7116م، والظفيري 7116والعيسوي، والظنحاني 
ة الكبيرة للقراءة الُحرة؛ إال أن العديد من الدراسات أكدت أن هناك ورغم األهمي

انخفاًضا كبيًرا في دافعية طالب مراحل التعليم المتوسطة نحوها، وهذا يؤكد أهمية دراسة 
العوامل التي تؤثر على خيارات الطالب لما يقرؤونه، ألن ذلك ُيساعد على التدخل بشكٍل 

فاض الكبير في الدافعية نحو القراءة، كما أنه يساعد صحيح وفعال لتقليل هذا االنخ
 (.Bowen, 2010الطالب على تطوير أنفسهم تجاه القراءة الحرة )

م( على أن نسبة الطالب الذي ال يقرأون مطلًقا 7177وقد أكدت دراسة علي )
 979من إجمالي أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم  %71باستثناء المقررات الجامعية 

من الطالب  %97ًبا وطالبة، كما بلغت نسبة الذين يقرأون أقل من ساعة يومًيا طال
من الطالبات. كما أكدت الدراسة على أن نسبة من تشجعهم أسرهم على القراءة  %67و  

 .%67ال تتجاوز 
واليوم ُتعتبر ُمشكلة العزوف عن القراءة مشكلًة عالميًة، حيث أظهرت نتائج 

لتي أجريت في المملكة المتحدة وأمريكا حول معدالت قراءة بعض الدراسات الحديثة ا
الشباب أن الغالبية منهم ال يقرأون، وأشارت هذه الدراسات إلى أن الشباب الذين يقرأون 

، كما أن نسبة الشباب الذين ال %46إلى  %61بشكٍل يوميٍ  أو شبه يومي تتراوح بين 
 (.Mullan, 2010) %79إلى  %5يقرأون إال نادًرا تتراوح بين 

م( حيث أشارت إلى أن الكثير 7116)  Hinesو   Littleوهذا ما أكدته دراسة 
من الدراسات الحديثة بينت أن الوقت الذي يقضيه البالغون في االستمتاع بالقراءة في 
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أمريكا شهد تراجًعا ملحوًظا في العقود األخيرة، مع وجود انخفاض أكبر لدى فئة البالغين 
  األصغر سًنا.

 Iveyونتيجة لهذه االتجاهات السلبية للطالب نحو القراءة فقد أوصت دراسة 
م( بأهمية إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول القراءة؛ وذلك 7117) Broadduو  

لمعرفة العوامل والمسببات التي أدت إلى تكوين هذه االتجاهات السلبية لدى الطالب نحو 
 القراءة.

 أسئلة الدراسة: -7-6
في ضوء ما تقدم يمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي "ما دور 
اإلدارة المدرسية في تشجيع طالب المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض على القراءة الحرة 
من وجهة نظر ُمشرفي وُمعلمي تلك المدارس؟"، وللتوصل إلى إجابة هذا السؤال ال بد من 

 لية:طرح األسئلة الفرعية التا
س: ما واقع القراءة الحرة لدى طالب المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض من وجهة نظر 

 ُمشرفي وُمعلمي تلك المدارس؟
س: ما أسباب عزوف طالب المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض عن القراءة الحرة من 

 وجهة نظر ُمشرفي وُمعلمي تلك المدارس؟
فعيل دور اإلدارة المدرسية في تشجيع طالب س: ما أهم المقترحات التي تساعد على ت

المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض على القراءة الحرة من وجهة نظر ُمشرفي وُمعلمي تلك 
 المدارس؟

 أهمية الدراسة وأسباب اختيارها: -7-4

 األهمية العلمية للدراسة: -7-4-7
 قلة الدراسات المحلية التي ركزت على موضوع القراءة الحرة. -7
يط الضوء على القراءة الحرة غير المرتبطة بالمقررات الدراسية؛ حيث أن الكثير تسل -7

من الدراسات المحلية والعربية ركزت عليها بوصفها من المقررات الدراسية أو 
 ُمكملة لها.

المساهمة في رفع مستوى الوعي بموضوع القراءة الحرة، ألهميتها وفعاليتها في  -6
 تطوير المجتمع.

ة التربوية والمسئولين عن التربية والتعليم لالهتمام بجانب القراءة تحفيز اإلدار  -4
 الحرة.
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 األهمية العملية للدراسة: -7-4-7
الوصول إلى ُمقترحات عملية ُتساعد في تفعيل دور اإلدارة المدرسية في تشجيع  -7

 طالب المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض على القراءة الحرة.
 لدى طالب المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض.دراسة واقع القراءة الحرة  -7
تحديد أهم أسباب عزوف طالب المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض عن القراءة  -6

 الحرة.
 حدود الدراسة: -7-9

 تنحصر الدراسة ضمن الحدود التالية:
  الحدود الموضوعية: القراءة الحرة لدى طالب التعليم العام المتوسط ودور اإلدارة

 تفعيلها. المدرسية في
 .الحدود المكانية: مدارس التعليم العام المتوسطة الحكومية في مدينة الرياض 
 مصطلحات الدراسة: -7-6

 تنحصر أهم مصطلحات الدراسة فيما يلي:

  تفعيل: ُيعرف إجرائًيا في هذه الدراسة بأنه: زيادة التأثير اإليجابي الفعال لإلدارة
 لمرحلة المتوسطة على القراءة الُحرة.المدرسية تجاه دورها في تشجيع طالب ا

  الدور: ُيعرف إجرائًيا في هذه الدراسة بأنه: المهام واألعمال واألنشطة والتوجيهات التي
يفترض أن تقوم بها اإلدارة المدرسية لتشجيع طالب المرحلة المتوسطة على القراءة 

 الحرة.
 الجهود واألنشطة المنظمة اإلدارة المدرسية: ُتعرف إجرائًيا في هذه الدراسة بأنها :

والمنسقة؛ التي يقوم بها مدير المدرسة والوكالء المساعدين له، وذلك لخدمة العملية 
التربوية، وضمان تسييرها على الوجه المطلوب، باإلضافة إلى تشجيع طالب المرحلة 

 المتوسطة على القراءة الحرة.
  الطالب وتحفيزهم ولفت انتباههم التشجيع: ُيعرف إجرائًيا في هذه الدراسة بأنه: حث

وتوجيههم نحو القراءة الحرة، وتوفير األجواء واإلمكانات المناسبة لممارستها، سواًء 
 داخل المدرسة أو خارجها.

  المرحلة المتوسطة: ُتعرف إجرائًيا في هذه الدراسة بأنها: مرحلة التعليم العام الحكومي؛
لة االبتدائية، والتي تشغل ثالث سنوات في التي يلتحق بها الطالب بعد اجتياز المرح

 السلم التعليمي العام في المملكة العربية السعودية، وتسبق مرحلة التعليم الثانوي.

  القراءة الحرة: ُتعرف إجرائًيا في هذه الدراسة بأنها: القراءة التي يمارسها الطالب بكامل
خارجها، وفي أي موضوع حريته واختياره، وفي أي وقت يناسبه؛ داخل المدرسة أو 
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يختاره، سواًء كان هذا الموضوع مرتبًطا بالمقررات الدراسية، أو غير مرتبٍط بها، 
وسواًء كانت هذه القراءة في مصادر المعلومات التقليدية، أو في مصادر المعلومات 

 اإللكترونية.

 الدراسات السابقة: -7
ي تحدثت عن القراءة فيما يلي استعراض ألهم أهداف الدراسات السابقة الت

بصورة عامة، وعن القراءة الحرة بصورة خاصة، وقد تم تقسيمها إلى قسمين؛ كما يلي: 
دراسات.  6دراسة. ثانًيا: الدراسات األجنبية، وعددها  71أواُل: الدراسات العربية، وعددها 

 وقد تم ترتيب هذه الدراسات في كل قسم من األقدم إلى األحدث.
 عربية:الدراسات ال -7-7

معرفة أسباب انخفاض  -7م( إلى: 7117هدفت دراسة السليماني وجفري )
معرفة إلى أي مدى يسهم الطالب والطالبة،  -7الميول القرائية لدى الطالب والطالبات. 

معرفة اآلثار المترتبة على  -6والوالدان، واألستاذ، في إثارة الجانب المعرفي وتوجيهه. 
والفروق بين الطالب والطالبات في تلك اآلثار. وهدفت دراسة انخفاض الميول القرائية، 

تشخيص واقع القراءة الحر لدى الشباب في الخليج العربي.  -7م( إلى: 7117الحاجي )
استقصاء  -6التعرف على معوقات القراءة الحرة لدى الشباب في دول الخليج.  -7

 توجهات الشباب نحو المواد التي يفضلونها قراءتها.
الكشف عن أسباب عزوف الطالب عن  -7م( إلى: 7119دراسة عالم ) هدفت

تقديم صورة واقعية عن الموضوعات التي يفضل الطالب  -7القراءة الحرة في التاريخ. 
توجيه أنظار معلمي التاريخ إلى دورهم الهام في تشجيع الطالب على القراءة  -6قراءتها. 
 لحرة في التاريخ.تقديم برنامج ُمقترح للقراءة ا -4الحرة. 

معرفة كمية الوقت المخصص للقراءة  -7م( إلى: 7116هدفت دراسة الغول )
 -6تحديد أهم المعوقات التي تواجه القراءة الخارجية.  -7ونوعية المادة المقروءة. 

 تحديد عالقة التلفاز بالقراءة الخارجية.
براهيم ) اقع تشخيص و  -7م( إلى: 7111هدفت دراسة الشهري ورسالن وا 

استقصاء توجهات الطالب نحو المجاالت التي  -7القراءة الحرة لدى طالب جامعة طيبة. 
 إلقاء الضوء على معوقات القراءة الحرة وأسباب العزوف عنها. -6يفضلون قراءتها. 

الوقوف على االتجاهات الحديثة في  -7م( إلى: 7111هدفت دراسة عجيز )
 -6ت القراءة الحرة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. بيان مجاال -7تعليم القراءة الحرة. 

الوقوف على سمات  -4تشجيع التالميذ على القراءة الحرة وممارستها بصفة مستمرة. 
ومهارات القارئ الجيد والعمل على تمكين الطالب منها. وهدفت دراسة الحريشي والراجح 
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 -7الطالبات قراءتها.  التعرف على المصادر المطبوعة التي تفضل -7م( إلى: 7111)
التعرف على نوعية  -6التعرف على المصادر اإللكترونية التي تفضل الطالبات قراءتها. 

القراءات التي تفضلها طالبات كلية التربية في جامعة الرياض. وهدفت دراسة سعيدي 
م( إلى تعرف الميول القرائية لدى عينة من طلبة تخصص العلوم 7111والراشدى )
ت بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس، والمجاالت التي تم التعرف عليها هي: الرياضيا

مجاالت القراءة الحرة التي يميلون إليها، األسباب التي تجعلهم يميلون إلى مجال معين 
دون آخر، الفوائد التي تحققها لهم القراءة الحرة، المصادر التي يعتمدون عليها في 

تشخيص  -7م( إلى: 7111ت. وهدفت دراسة أبو سكينة )الحصول على الكتب والمجال
التعرف على سبب عزوف طالب  -7واقع القراءة الحرة لدى طالب المرحلة اإلعدادية. 

استقصاء توجهات طالب المرحلة اإلعدادية نحو  -6المرحلة اإلعدادية عن القراءة الحرة. 
 المواد والموضوعات التي يفضلون قراءتها.

براهيم )هدفت دراسة األ إيجاد عالقة بين مجموعة من  -7م( إلى: 7115حمد وا 
المتغيرات مثل المستوى الدراسي، واإلقبال على الكتب ومصادر المعلومات األخرى، 

 -7ومحفزات القراءة ونوع القراءة والتحصيل الدراسي، والرقي في المستوى االجتماعي. 
ودرجة اإلقبال على قراءة أنواع معينة إيجاد عالقة بين أنواع مصادر المعلومات وشرائها، 

م( إلى: 7115من الكتب ومصادر المعلومات األخرى عن غيرها. وهدفت دراسة المهوس )
التعرف على أثر استخدام منتديات الشبكة العالمية للمعلومات في رفع القراءة الحرة  -7

نتديات التعرف على أثر استخدام م -7عن مستوى النظر وعند مستوى االستبصار. 
 -6الشبكة العالمية للمعلومات في تنمية مهارة السرعة القرائية لدى الطلبة والطالبات. 

التعرف على أثر القراءة في منتديات الشبكة العالمية للمعلومات على حل الطلبة والطالبات 
 لمشكالتهم.

التعرف على اتجاهات طالب اللغة  -7م( إلى: 7171هدفت دراسة الشمراني )
التعرف على إيجابيات القراءة  -7ة كلغة ثانية تجاه القراءة اإللكترونية الحرة. العربي

التعرف على سلبيات القراءة  -6اإللكترونية الحرة لدى طالب اللغة العربية كلغة ثانية. 
تحديد أهم مالمح القراءة  -4اإللكترونية الحرة لدى طالب اللغة العربية كلغة ثانية. 

 لدى طالب اللغة العربية كلغة ثانية.اإللكترونية الحرة 
تحديد أبرز توجهات أولياء األمور  -7م( إلى: 7177هدفت دراسة الكندري )

معرفة كيفية تشجيع الصغار  -7نحو القراءة الحرة عند أطفالهم في المرحلة االبتدائية. 
ديد أهم تح -6في المرحلة االبتدائية على القراءة في األسرة من منظور أولياء األمور. 

توجهات أولياء األمور نحو القراءة الحرة عند أطفالهم في المرحلة االبتدائية. وهدفت 
التعرف على ظاهرة القراءة أو العزوف عنها عند طالب  -7م( إلى: 7177دراسة علي )

إمكانية الوصول إلى نتائج ميدانية وتوصيات قد تساعد صناع القرار  -7جامعة دمشق. 
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ة والتعليم العالي، والثقافة واإلعالم، على إعادة النظر في السياسات في مجاالت التربي
التعليمية والثقافية، والقيام بإجراءات عملية تساعد على تشجيع الشباب على القراءة 

عادة االعتبار للثقافة.  وا 
التعرف على اتجاهات طلبة  -7م( إلى: 7176هدفت دراسة الشويحات )

التعرف على موضوعات القراءة الحرة  -7نحو القراءة الحرة.  الجامعة األمريكية في مأدبا
معرفة مصادر القراءة الحرة األكثر استخدام لدى  -6األكثر تداواًل لدى طلبة الجامعة. 

 معرفة معيقات القراءة الحرة األبعد أثًرا لدى الطلبة. -4الطلبة. 
رتبطة التعرف على المفاهيم الم -7م( إلى: 7171هدفت دراسة رضوان )

بتقنيات التواصل االجتماعي وبالقراءة الحرة والتمييز بين المتشابهات منها بما يمكن من 
محاولة مواجهة مزاحمة وسائط التواصل االجتماعي  -7رصدها واقعًيا بطريقة موضوعية. 

شغالها للفرد عن القراءة الحرة بحيث تصبح إيجابية وتكون هي وسيلة للقراءة وليس  وا 
العمل على نشر الثقافة العلمية وسعة االطالع بين طالب التعليم  -6ها. االنشغال عن

 -7م( إلى: 7171العام بالتركيز على القراءة الحرة. وهدفت دراسة رخامية والفوال )
بيان أثر  -7التعرف إلى واقع القراءة الحرة لدى طلبة كلية التربية بجامعة دمشق. 

ءة الحرة لدى طلبة كلية انة الدراسية( على القر متغيرات البحث )النوع اإلنساني، والس
ما هي  -7م( إلى: 7171التربية بجامعة دمشق. وهدفت دراسة المحاسنة و  الزريقات )

أسباب العزوف عن القراءة الحرة لدى طلبة كلية العلوم التربوية ممن هم على مقاعد 
هل تختلف  -7م. 7179/7176الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

تقديرات طلبة كلية العلوم التربوية ألسباب عزوفهم عن القراءة الحرة باختالف متغيرات 
 الدراسة: الجنس، والتخصص.

 
 
 

 الدراسات األجنبية: -7-7
م( إلى: تصميم برنامج ُمقترح 7117) McDonnellو   Clarkهدفت دراسة 

بالمشاركة مع المعلمين واألسرة. وهدفت لزيادة القراءة الحرة في المنزل والمدرسة، وذلك 
فهم ما الذي يجعل الطالب يريدون  -7م( إلى: 7117) Broaddusو   Iveyدراسة 

أخذ آراء أكبر عدد ممكن من الطالب؛ ليس  -7القراءة في صفوف المدارس المتوسطة. 
حديد فقط من أجل معرفة العوامل المشتركة القوية التي تدفعهم للقراءة، ولكن أيًضا لت

 النقاط التي اختلف الطالب حولها فيما يتعلق بالمحفزات نحو القراءة.
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وضع خطة  -7م( إلى: 7116) Zweigو   Wojciechowskiهدفت دراسة 
تقديم  -7لتشجيع الطالب على القراء الحرة من أجل السماح لهم بالتمتع باألدب ونقده. 

 ين.أفضل األساليب العملية للطالب ليصبحوا قارئين فاعل
م( إلى: الهدف الرئيسي من الدراسة هو معرفة 7171) Bowenهدفت دراسة 

العوامل التي تؤثر على طلبة المدارس المتوسطة في اختياراتهم للقراءة الحرة؛ ألن معرفة 
هذه العوامل تساعد على محو األمية، كما أنها تساعد على نقل المعارف والمعلومات إلى 

 الطالب أثناء القراءة.
معرفة أفضل الطرق التي يمكن أن  -7م( إلى: 7177) Sandenت دراسة هدف

معرفة وجهات نظر  -7يستفيد منها المعلمون داخل فصولهم الدراسية من القراءة الحرة. 
تحقيق  -6المعلمين حول استخدام القراءة الحرة لالستفادة منها داخل الفصول الدراسية. 

تحديد السمات  -4صفوف المرحلة االبتدائية. فهم أفضل الستخدام القراءة الحرة في 
والخصائص الخاصة التي يستخدمها المعلمون لتفعيل القراءة الحرة لدى الطالب. وهدفت 

م( إلى: تهدف الدراسة إلى معرفة اآلثار المترتبة على إعادة 7177) Muserدراسة 
 ءة.تنظيم الفصول الدراسية بحيث يقضي الطالب مزيًدا من الوقت في القرا

جراءاتها: -6  منهجية الدراسة وا 
 منهج الدراسة: -6-7

اعتمدت هذه الدراسة على منهج البحث الوصفي المسحي؛ كونه يتعدى وصف 
الظاهرة أو المشكلة المراد دراستها إلى أبعد من ذلك؛ من خالل جمع المعلومات حول 

مدلوالت النتائج  المشكلة البحثية، وتفسيرها وتحليلها وتقويمها، ومحاولة الربط بين
 م(.7171للُمساهمة في فهم الواقع وتطويره )العساف، 

كما أن هذا المنهج يتيح فرصة الوقوف على آراء عينة الدراسة حول موضوع 
الدراسة؛ وترتيب هذه اآلراء حسب األولوية، باإلضافة إلى تفسيرها وتحليلها؛ وذلك لمعرفة 

ة عن أسئلة الدراسة )عبيدات، ذوقان، وعدس، أفضل اإلجابات والمقترحات الممكنة لإلجاب
 م(.7177عبد الرحمن، وعبد الحق، كايد، 

 مجتمع الدراسة: -6-7
يتكون ُمجتمع الدراسة من ُمشرفي وُمعلمي مدارس التعليم العام المتوسطة 

ُمعلًما )المصدر: البوابة  6111ُمشرًفا تربويًّا و   659بمدينة الرياض، والبالغ عددهم 
هـ(؛ وذلك 7461ونية، اإلحصاء اإللكتروني، اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اإللكتر 

 نظًرا للخبرة التي يتمتعون بها في مجال التربية والتعليم، باإلضافة إلى معايشتهم للواقع.
 عينة الدراسة: -6-6
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من  %74ُمشرًفا تربويًّا يمثلون  59فرًدا؛ منهم  417بلغت عينة الدراسة 
من ُمعلمي ُمجتمع  %9ُمعلًما يمثلون  616ي ُمجتمع الدراسة، باإلضافة إلى ُمشرف

 الدراسة، وقد تم اختيار أفراد عينة الدراسة باستخدام الطريقة العشوائية البسيطة.

 خصائص أفراد عينة الدراسة: -6-4
 ( يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي:7الجدول )

 د عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي: وصف أفرا7جدول 
 النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي
 %7631 59 ُمشرف تربوي 

 %1636 616 ُمعلم
 %711 417 المجموع

 ( يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:7الجدول )
 : وصف أفراد عينة الدراسة حسب الُمؤهل العلمي7جدول 

 النسبة المئوية عددال المؤهل العلمي
 %1936 616 بكالوريوس تربوي 

 %539 61 بكالوريوس غير تربوي 
 %7637 96 ماجستير
 %731 1 دكتوراه
 %711 417 المجموع

 
 ( يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة:6الجدول )

 : وصف أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة6جدول 
 النسبة المئوية العدد ةسنوات الخبر 

 %7431 95 أقل من خمس سنوات
 %7537 11 سنوات 71إلى  6من 
 %7134 17 سنة 79إلى  77من 
 %7734 51 سنة 71إلى  76من 

 %7637 56 سنة فأكثر 77
 %711 417 المجموع
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 أداة الدراسة: -6-9
ونظًرا تم استخدام االستبانة لجمع البيانات، وذلك بناًء على منهج البحث، 

لإلمكانات البشرية والمادية والزمانية المتاحة. وفيما يلي توضيح للخطوات الُمتبعة حتى 
 وصلت االستبانة إلى للصورة النهائية:

 بناء أداة الدراسة: -6-9-7
حصائيات الدراسات السابقة، وفي ضوء  بعد االطالع على نتائج وتوصيات وا 

( عبارة ُمغلقة 47ة التي تكونت من )تساؤالت وأهداف البحث؛ تم بناء االستبان
الُخماسي، حيث يبين  Likertاالستجابات؛ تتم اإلجابة عليها من خالل مقياس ليكرت 

ال  -غير متأكد  -أتفق  -المستجيب درجة موافقته على كل عبارة كما يلي: أتفق تماًما 
( 77) -نات األولية ال أتفق تماًما. وقد تم تقسيم االستبانة كما يلي: أسئلة البيا -أتفق 

 -( عبارة تتعلق بأسباب العزوف عن القراءة الُحرة 74) -عبارة تتعلق بواقع القراءة الُحرة 
( عبارة تتعلق بدور اإلدارة المدرسية في تشجيع طالب المرحلة المتوسطة على 71)

 القراءة الحرة.

 ِمعيار تفسير نتائج الدراسة: -6-9-7
) ( لالستجابة9تم إعطاء درجة ) )4"أتفق تماًما"، و  ( 6( لالستجابة "أتفق"، و 
( )7لالستجابة "غير متأكد"، و  ( لالستجابة "ال أتفق تماًما". 7( لالستجابة "ال أتفق"، و 

فأكثر. "أتفق"  4377وفيما يلي معيار تفسير النتائج: "أتفق تماًما" للمتوسط الحسابي 
إلى  7367للمتوسط الحسابي من . "غير متأكد" 4371إلى  6347للمتوسط الحسابي من 

. "ال أتفق تماًما" للمتوسط 7361إلى  7317. "ال أتفق" للمتوسط الحسابي من 6341
 73113إلى  7الحسابي من 

 صدق أداة الدراسة )االستبانة(: -6-9-6
للتحقق من صدق أداة الدراسة قام الباحث باختبار الصدق الظاهري لالستبانة، 

 اخلي لها، ومدى ثباتها، وذلك كما يلي:باإلضافة إلى الصدق الد
 الصدق الظاهري لالستبانة: -6-9-6-7

( ُمحكًما من أعضاء هيئة التدريس، وقد جاء 76تم عرض االستبانة على )
( من جامعة 6( من جامعة اإلمام ُمحمد بن سعود اإلسالمية، )1) توزيعهم كما يلي:

( من جامعة 7لملك عبد العزيز، )( من جامعة ا7) ( من جامعة الملك سعود،7) طيبة،
( مناهج 6( إدارة وتخطيط تربوي، )6) وجاء توزيع ت خصصات المحكمين كما يلي: الدمام.

( علم نفس. كما قام الباحث باختيار عينة عشوائية 7( أصول تربية، )7وطرق تدريس، )
ألولية عليهم، ( ُمعلًما من أفراد عينة الدراسة، وتطبيق االستبانة في صورتها ا71عددها )
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وأخذ مالحظاتهم ومرئياتهم حول االستبانة. وفي ضوء ُمالحظات ومرئيات المحكمين تم 
إعداد الصورة النهائية لالستبانة؛ وذلك من خالل إعادة صياغة بعض العبارات، وحذف 

ضافة عبارات جديدة.  عبارات وا 
 صدق االتساق الداخلي لالستبانة: -6-9-6-7

لى عينة عشوائية من أفراد عينة الدراسة؛ وذلك لحساب تم تطبيق االستبانة ع
للتأكد من صدق االتساق الداخلي لكل عبارة مع  Pearsonُمعامل االرتباط لبيرسون 

 الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه.
: معامل ارتباط بيرسون لكل عبارة من عبارات محور "واقع القراءة الُحرة" مع 4جدول 

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة لمحورالدرجة الكلية ل
7 13111** 1 13116** 
7 13114** 1 13117** 
6 13449** 5 13656** 
4 13161** 71 13611** 
9 13657** 77 13611** 
6 13115**  

 13611للمحور = متوسط ُمعامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور مع الدرجة الكلية 
 1317** االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى 

 13611( أن متوسط قيم معامل ارتباط بيرسون يساوي 4يتضح من الجدول )
وهذا يعني وجود عالقة ارتباطية طردية )موجبة( متوسطة ودالة إحصائيًا عند مستوى 

1317. 
"أسباب العزوف عن القراءة  : معامل ارتباط بيرسون لكل عبارة من عبارات محور9جدول 

 الُحرة" مع الدرجة الكلية للمحور
 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

7 13611** 1 13954** 
7 13461** 5 13941** 
6 13647** 71 13965** 
4 13979** 77 13965** 
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9 13999** 77 13956** 
6 13914** 76 13916** 
1 13457** 74 13616** 

 13977متوسط ُمعامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور مع الدرجة الكلية للمحور = 
 1317** االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى 

 13977( أن متوسط قيم معامل ارتباط بيرسون يساوي 9يتضح من الجدول ) 
ة ودالة إحصائيًا عند مستوى وهذا يعني وجود عالقة ارتباطية طردية )موجبة( متوسط

1317. 
: معامل ارتباط بيرسون لكل عبارة من عبارات محور "التشجيع على القراءة الُحرة" 6جدول 

 مع الدرجة الكلية للمحور
 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

7 13661** 71 13165** 
7 13171** 77 13667** 
6 13177** 77 13179** 
4 13199** 76 13179** 
9 13177** 74 13116** 
6 13177** 79 13641** 
1 13157** 76 13161** 
1 13141** 71 13155** 
5 13171**   

 13141متوسط ُمعامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور مع الدرجة الكلية للمحور = 
 1317** االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى 

 13141( أن متوسط قيم معامل ارتباط بيرسون يساوي 6يتضح من الجدول ) 
 .1317وهذا يعني وجود عالقة ارتباطية طردية )موجبة( قوية ودالة إحصائيًا عند مستوى 

)4الجداول ) )9( و  ( توضح أن متوسط قيم معامل ارتباط بيرسون لكل 6( و 
وهذا يعني وجود عالقة  13646إليه يساوي عبارة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي 

، وهذا يعني أن 1317ارتباطية طردية )موجبة( متوسطة ودالة إحصائيًا عند مستوى 
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صدق االتساق الداخلي لالستبانة عاٍل، وأنها يمكن أن تقيس ما وضعت لقياسه عند 
 تطبيقها ميدانًيا على أفراد عينة الدراسة.

 بانة:تحديد مدى ثبات االست -6-9-6-6
 Cronbach'sللتأكد من مدى ثبات االستبانة تم حساب ُمعامل ألفا كرونباخ 

Alpha  وُمعادلة سبيرمان وبراونSpearman-Brown formula  معادلة التجزئة(
(؛ وذلك لكل محور من محاور االستبانة، ولجميع محاور Split-half formulaالنصفية 

 التالي: 1ل االستبانة بشكل عام، كما يظهر في الجدو
 : ُمعامل ألفا كرونباخ وُمعادلة سبيرمان وبراون لكل محور من محاور االستبانة1جدول 

عدد عبارات  المحور
 المحور

ُمعامل ألفا 
 كرونباخ

ُمعادلة سبيرمان 
 وبراون 

 13191 13115 77 واقع القراءة الُحرة
 13696 13165 74 أسباب العزوف عن القراءة الُحرة

 13516 13546 71 القراءة الُحرة التشجيع على
( يوضح أن قيمة ُمعامل ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة تراوحت بين 1الجدول ) 
، كما أن قيمة ُمعادلة سبيرمان وبراون لمحاور االستبانة تراوحت بين 13546و   13115
عليها  ، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بثبات عاٍل؛ ويمكن االعتماد13516و   13696

 في التطبيق الميداني على عينة الدراسة.
عرض نتائج الدراسة وتحليلها: -4  
إجابة السؤال األول وتحليلها وتفسيرها: "ما واقع القراءة الحرة لدى  -4-7

طالب المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض من وجهة نظر ُمشرفي وُمعلمي تلك 
 المدارس؟"

ر "واقع القراءة الُحرة لدى طالب المرحلة ( تم ترتيب عبارات محو 1في الجدول )
 المتوسطة" تنازلًيا بناًء على المتوسط الحسابي لالستجابات:

 : ترتيب عبارات المحور "واقع القراءة الُحرة لدى طالب المرحلة المتوسطة"1جدول 

ب 
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الب على القراءة يحرص الط 7 71
73 الُحرة بشكل ُمنتظم.
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 ال أتفق 7391 ي العام لالستجاباتالمتوسط الحساب
 تعليق عام على االستجابات تجاه عبارات هذا المحور: -4-7-7

( ُيمثل )ال أتفق(، ويوضح أن هناك ُعزوًفا لدى طالب 7391المتوسط الحسابي )
)غير  6371المرحلة المتوسطة عن القراءة الُحرة؛ حيث تراوحت قيم المتوسطات بين 

م( 7117م(، والحاجي )7171ق(، وهذا يتفق مع دراسة رضوان ))ال أتف 7314متأكد( و  
م( 7177م( والكندري )7116م( وعبد الرحمن )7177هـ( وعلي )7471والعليان )

براهيم )  LittleمMullan (7171 ،)م(، ويتفق مع الدراسات: 7115ودراسة األحمد وا 
 IveyمMcDonnell (7117 ،)و   ClarkمBowen (7171 ،)مHines (7116 ،)و  
م(، مع ُمالحظة أن الدراسة الحالية أكدت على ُعزوف طالب 7117) Broaddusو  

 المرحلة المتوسط في المملكة العربية السعودية.
 تحليل االستجابات تجاه عبارات هذا المحور: -4-7-7

 ( تم ترتيب العبارات تنازلًيا بناًء على المتوسط الحسابي؛ كما يلي:1في الجدول )
( ُيمثل 6371ب من التقنيات الحديثة في القراءة الُحرة: المتوسط )يستفيد الطال -1

 (.%4537)غير ُمتأكد(، ونسبة الموافقة )

( 7351القراء الُحرة للطالب مرتبطة بشكل أساسي بالمقررات الدراسية: المتوسط ) -2
 (.%6137(، ونسبة عدم موافقة )%6535ُيمثل )غير ُمتأكد(، ونسبة موافقة )

من مركز مصادر التعلم في المدرسة في القراءة الُحرة: المتوسط  يستفيد الطالب -3
(؛ ونسبة عدم موافقة %6635( ُيمثل )غير ُمتأكد(، ونسبة موافقة )7351)
(6137%.) 

( ُيمثل 7315يستفيد الطالب من المكتبة المدرسية في القراءة الُحرة: المتوسط ) -4
 (.%6136الموافقة ) (؛ ونسبة%4437)غير ُمتأكد(، ونسبة عدم الموافقة )

( ُيمثل )غير 7316القراءة الُحرة ُتعتبر نشاًطا ُممتًعا بالنسبة للطالب: المتوسط ) -5
 (.%4134ُمتأكد(، ونسبة عدم الموافقة )
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يحرص الطالب على الحصول على معلومات إضافية حول موضوعات المقررات  -6
( ُيمثل )ال أتفق(، ونسبة عدم 7399الدراسية من خالل القراءة الُحرة: المتوسط )

 (.%9937الموافقة )

( ُيمثل )ال أتفق(، 7361يتنافس الطالب فيما بينهم في القراءة الُحرة: المتوسط ) -7
 (.%6637ونسبة عدم الموافقة )

( ُيمثل 7361ُيشجع الطالب بعضهم البعض على ُممارسة القراءة الُحرة: المتوسط ) -8
 (.%66)ال أتفق(، ونسبة عدم الموافقة )

( ُيمثل )ال 7371ُيحب الطالب استغالل أوقات فراغهم في القراءة الُحرة: المتوسط ) -9
 (.%1731أتفق(، ونسبة عدم الموافقة )

( ُيمثل )ال 7371ة بشكل ُمنتظم: المتوسط )يحرص الطالب على القراءة الُحر  -11
 (.%11أتفق(، ونسبة عدم الموافقة )

يحرص الطالب على زيارة المكتبات العامة خالل أوقات الفراغ للقراءة الُحرة:  -11
 (.%1436( ُيمثل )ال أتفق(، ونسبة عدم الموافقة )7314المتوسط )

  ا لدى الطالب عن القراءة تؤكد أن هناك عزوفً  77إلى  4العبارات ذات الترتيب من
هـ( وعلي 7471م( والعليان )7117الُحرة، وهذا يتفق مع دراسة الحاجي )

م(، ويتفق مع الدراسات: 7177م( والكندري )7116م( وعبد الرحمن )7177)
Mullan (7171 ،)مLittle   وHines (7116 ،)مBowen (7171 ،)مClark 

 مBroaddus (7117.)و   IveyمMcDonnell (7117 ،)و  
  تميزت بانخفاض قيمة االنحراف المعياري  77و   71و   1العبارات ذات الترتيب

(، وهذا يعني أن هناك تجانًسا وتقارًبا عاًما في 7والتباين إلى أقل من )
(، %11( إلى )%66االستجابات، وقد تراوحت نسبة عدم الموافقة عليها من )

طالب المرحلة المتوسطة عن لذلك ُتمثل هذه العبارات نتيجة قوية حول ُعزوف 
 القراءة الُحرة.

إجابة السؤال الثاني وتحليلها وتفسيرها: "ما أسباب عزوف طالب  -4-7
المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض عن القراءة الحرة من وجهة نظر ُمشرفي 

 وُمعلمي تلك المدارس؟"
( تم ترتيب عبارات المحور "أسباب عزوف طالب المرحلة 5في الجدول )

 المتوسطة عن القراءة الُحرة" تنازلًيا بناًء على المتوسط الحسابي لالستجابات:
 : ترتيب عبارات المحور "أسباب عزوف طالب المرحلة المتوسطة عن القراءة الُحرة"5جدول 
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 )التباين( درجة الموافقة

االنشغال عن القراءة الُحرة بوسائل  1 7
61 الترفيه المتنوعة.

36
% 
76

35
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9

% 
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9

% 
73
1

% 
4399 13174 

 (13611) أتفق تماًما

ضعف إدراك الطالب ألهمية القراءة  7 7
97 الُحرة.

34
% 
47

37
% 
63
7

% 
63
7

% 
7% 

4365 13116 

 (13671) أتفق تماًما

قلة الدافعية لدى الطالب للقراءة  7 6
46 الُحرة.

37
% 
41

37
% 
63
7

% 
73
1

% 
13
1
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4361 13116 

 (13454) أتفق تماًما

 قلة اهتمام المجتمع  5 4
41 بالقراءة الُحرة.

37
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44

35
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9% 
73
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13
9
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4366 13169 

 (13941) أتفق تماًما

قلة الحوافز التي ُتشجع الطالب  6 9
41 على القراءة الُحرة.

34
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47

35
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13
1
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4367 13119 
 (13645) أتفق تماًما

 خلو الجدول المدرسي من حصص 4 6
91 ُمخصصة للقراءة الُحرة.

34
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 (13566) اأتفق تمامً 

1 77 
ضعف الدور اإلعالمي في رفع 
الوعي بأهمية القراءة الُحرة 

 وتشجيعها.

41
34
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49

34
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5% 
63
9
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1
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4375 13165 
 (13196) أتفق

قلة األنشطة والمسابقات الثقافية  77 1
6 التي ُتحفز الطالب على القراءة.

63
4

% 
96

34
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7
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4% 
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4371 13149 
 (13174) أتفق

5 76 
ضعف توجيه وتشجيع المعلمين 

 للطالب
 على االهتمام بالقراءة الُحرة.

75
37

% 
45

36
% 
53
7
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71% 
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6354 13517 

 (13567) أتفق
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المقررات الدراسية ال ُتشجع الطالب  1 71
6 على القراءة الُحرة بدرجة كافية.

13
7

% 
47

36
% 
77
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74% 
73
9

% 

6319 73191 

 (73716) أتفق

قلة المراجع التي ُتلبي ُميول  71 77
7 الطالب في هذه المرحلة. ورغبات

93
7

% 
65

37
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79% 
79
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% 
93
7

% 

6364 73761 

 (73667) أتفق

 عدم وجود قاعات ُمخصصة للقراءة 9 77
61 الُحرة في المدرسة.

35
% 
61

31
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71

37
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77

34
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6391 73614 

 (73111) أتفق

ُسخرية األصدقاء واألقران ممن  74 76
76 ُيمارس القراءة الُحرة.

39
% 
75

37
% 
77

31
% 
76

34
% 
63
7

% 

6376 73715 

 (73474) غير متأكد

77 كثرة الواجبات والتكاليف المدرسية. 6 74
31

% 
74

37
% 
71

37
% 
61

34
% 
13
9

% 

7354 73717 
 (73654) غير متأكد

 أتفق 6355 تجاباتالمتوسط الحسابي العام لالس
 تعليق عام على االستجابات تجاه عبارات هذا المحور: -4-7-7

( ُيمثل )أتفق(، ويعني أن أفراد عينة الدراسة متفقون 6355المتوسط الحسابي )
 4399على أسباب العزوف عن القراءة الُحرة، وتراوحت قيم متوسطات االستجابات بين 

مع دراسة المحاسنة  -بصورة عامة  –وهذا يتفق  )غير ُمتأكد(، 7354)أتفق تماًما( و  
م( وخاطر 7171هـ( وداود )7471م( والعليان )7116م( وغازي )7171و الزريقات )
م( وأبو سكينة 7119م( والبطاينة والبركات )7517م( وعبد هللا )7111ورسالن )

ى م(، مع ُمالحظة أن الدراسة الحالية ركزت عل7111م( وسعيدي والراشدي )7111)
 طالب المرحلة المتوسطة.

 تحليل االستجابات تجاه عبارات هذا المحور: -4-7-7
 ( تم ترتيب العبارات تنازلًيا بناًء على المتوسط الحسابي؛ كما يلي:5في الجدول )

( ُيمثل )أتفق 4399االنشغال عن القراءة الُحرة بوسائل الترفيه المتنوعة: المتوسط ) -1
 (.%5737تماًما(، ونسبة الموافقة )

( ُيمثل )أتفق تماًما(، 4365ضعف إدراك الطالب ألهمية القراءة الُحرة: المتوسط ) -2
 (.%5739ونسبة الموافقة )
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( ُيمثل )أتفق تماًما(، 4361قلة الدافعية لدى الطالب للقراءة الُحرة: المتوسط ) -3
 (.%5437ونسبة الموافقة )

ُيمثل )أتفق تماًما(، ونسبة  (4366قلة اهتمام المجتمع بالقراءة الُحرة: المتوسط ) -4
 (.%57الموافقة )

( ُيمثل )أتفق 4367قلة الحوافز التي ُتشجع الطالب على القراءة الُحرة: المتوسط ) -5
 (.%5136تماًما(، ونسبة الموافقة )

( ُيمثل 4376خلو الجدول المدرسي من حصص ُمخصصة للقراءة الُحرة: المتوسط ) -6
 (.%1936)أتفق تماًما(، ونسبة الموافقة )

ضعف الدور اإلعالمي في رفع الوعي بأهمية القراءة الُحرة وتشجيعها: المتوسط  -7
 (.%1931( ُيمثل )أتفق(، ونسبة الموافقة )4375)

قلة األنشطة والمسابقات الثقافية التي ُتحفز الطالب على القراءة: المتوسط  -8
 (.%1531( ُيمثل )أتفق(، ونسبة الموافقة )4371)

المعلمين للطالب على االهتمام بالقراءة الُحرة: المتوسط  ضعف توجيه وتشجيع -9
 (.%1131( ُيمثل )أتفق(، ونسبة الموافقة )6354)

المقررات الدراسية ال ُتشجع الطالب على القراءة الُحرة بدرجة كافية: المتوسط  -11
 (.%1731( ُيمثل )أتفق(، ونسبة الموافقة )6319)

( 6364لطالب في هذه المرحلة: المتوسط )قلة المراجع التي ُتلبي ُميول ورغبات ا -11
 (.%1731ُيمثل )أتفق(، ونسبة الموافقة )

( ُيمثل 6391عدم وجود قاعات ُمخصصة للقراءة الُحرة في المدرسة: المتوسط ) -12
 (.%6736)أتفق(، ونسبة الموافقة )

( ُيمثل )غير 6376ُسخرية األصدقاء واألقران ممن ُيمارس القراءة الُحرة: المتوسط ) -13
 (.%6736(؛ ونسبة عدم موافقة )%4931تأكد(، ونسبة موافقة )مُ 

( ُيمثل )غير ُمتأكد(، ونسبة 7354كثرة الواجبات والتكاليف المدرسية: المتوسط ) -14
 (.%4935(؛ ونسبة عدم موافقة )%6935موافقة )

  ُتمثل أكثر األسباب التي صرفت طالب المرحلة  77إلى  7العبارات ذات الترتيب من
عن ُممارسة القراءة الُحرة، ودفعتهم إلى تركها، وزهدتهم في اإلقبال  المتوسطة

 (.%54( إلى )%67عليها، وتراوحت نسبة الموافقة عليها من )
  تميزت بانخفاض قيمة االنحراف المعياري  5إلى  7العبارات ذات الترتيب من

في (، وهذا يعني أن هناك تجانًسا وتقارًبا عاًما 7والتباين إلى أقل من )
(، لذلك ُتمثل أسباب %54( إلى )%11االستجابات، وتراوحت نسبة الموافقة من )

 ُمهمة أدت إلى عزوف طالب المرحلة المتوسطة عن القراءة الُحرة.
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إجابة السؤال الخامس وتحليلها وتفسيرها: "ما أهم المقترحات التي تساعد على  -4-6
حلة المتوسطة بمدينة الرياض على تفعيل دور اإلدارة المدرسية في تشجيع طالب المر 

 القراءة الحرة من وجهة نظر ُمشرفي وُمعلمي تلك المدارس؟"
( تم ترتيب عبارات محور "دور اإلدارة المدرسية في تشجيع 71في الجدول )

 الطالب على القراءة الُحرة" تنازلًيا بناًء على المتوسط الحسابي لالستجابات:
 
 
 
 
 
 
 
 

 ات المحور "دور اإلدارة المدرسية في تشجيع الطالب على القراءة الُحرة": ترتيب عبار 71جدول 
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االستفادة من مركز مصادر 
 (13949) أتفق تماًما التعلم في القراءة الُحرة.
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خبراتهم في القراءة الُحرة 
 (13111) أتفق تماًما مع زمالئهم.

74 6 
توفير ُكتب ُمميزة بأسعار 
ُمخفضة لتكون في ُمتناول 
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 (13166) أتفق
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 (73461) أتفق

 أتفق تماًما 4375 المتوسط الحسابي العام لالستجابات
 
 تعليق عام على االستجابات تجاه عبارات هذا المحور: -4-6-7

بصورة عامة  – ( ُيمثل )أتفق تماًما(، ويوضح االتفاق4375المتوسط الحسابي )
على الوسائل واألساليب العملية التي وردت في هذا المحور، والتي يمكن أن تقوم بها  -

اإلدارة المدرسية لتشجيع طالب المرحلة المتوسطة على القراءة الُحرة، حيث تراوحت قيم 
 مع -بصورة عامة  –)أتفق(، وهذا يتفق  6316)أتفق تماًما( و   4345المتوسطات بين 

م( 7116م( وغازي )7117م( وجورج )7171الفوال )صلت إليه دراسة رخامية و  ما تو 
م( وعبد 7119م( والبطاينة والبركات )7517م( وعبد هللا )7111وسالم وأبو حجاج )

م( والكندري 7117م( والحاجي )7171هـ( وداود )7467م( وجودة )7551الرحيم )
م( والصبحي 7177ندري )م( والك7111) وشحاتةم( 7111م( وأبو سكينة )7114)
 Sandenم(، و 7177) Muserمع الدراسات:  -أيًضا  -م(، ويتفق 7111)
 م(، مع ُمالحظة أن الدراسة الحالية ركزت على طالب المرحلة المتوسطة.7177)
 تحليل االستجابات تجاه عبارات هذا المحور: -4-6-7

متوسط الحسابي؛ كما ( تم ترتيب العبارات تنازلًيا بناًء على ال71في الجدول )
 يلي:
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إجراء مسابقات خاصة بالقراءة الُحرة مع تقديم جوائز ومكافآت قيمة عليها:  -1
 (.%5737( ُيمثل )أتفق تماًما(، ونسبة الموافقة )4345المتوسط )

توفير مكتبة مدرسية غنية بالكتب التي تتناسب مع ُميول ورغبات الطالب:  -2
 (.%5736ونسبة الموافقة ) ( ُيمثل )أتفق تماًما(،4344المتوسط )

تشجيع الطالب على االستفادة من مركز مصادر التعلم في القراءة الُحرة: المتوسط  -3
 (.%5731( ُيمثل )أتفق تماًما(، ونسبة الموافقة )4347)

( ُيمثل 4347تشجيع الطالب على استعارة الكتب من المكتبة المدرسية: المتوسط ) -4
 (.%5736)أتفق تماًما(، ونسبة الموافقة )

اختيار ُكتب ُمميزة لتكون من ضمن الجوائز التي ُتقدمها المدرسة للطالب:  -5
 (.%1131( ُيمثل )أتفق تماًما(، ونسبة الموافقة )4361المتوسط )

( ُيمثل )أتفق 4366توعية الطالب بدور القراءة الُحرة في تنمية ُقدراتهم: المتوسط ) -6
 (.%5131تماًما(، ونسبة الموافقة )

وحة إعالنات في المدرسة للكتب المميزة التي ُتناسب الطالب: المتوسط تخصيص ل -7
 (.%57( ُيمثل )أتفق تماًما(، ونسبة الموافقة )4369)

( 4364إقامة معارض ُمخصصة للُكتب الموجهة للطالب داخل المدرسة: المتوسط ) -8
 (.%5136ُيمثل )أتفق تماًما(، ونسبة الموافقة )

( ُيمثل )أتفق 4367لُحرة في المدرسة: المتوسط )توفير قاعات خاصة للقراءة ا -9
 (.%1139تماًما(، ونسبة الموافقة )

( ُيمثل 4367تحويل بعض حصص االحتياط إلى حصص للقراءة الُحرة: المتوسط ) -11
 (.%1136)أتفق تماًما(، ونسبة الموافقة )

ق ( ُيمثل )أتف4371ربط أنشطة الُمقررات الدراسية بالقراءة الُحرة: المتوسط ) -11
 (.%1137تماًما(، ونسبة الموافقة )

( ُيمثل 4376إنشاء جماعة خاصة بالقراءة الُحرة للطالب في المدرسة: المتوسط ) -12
 (.%1636)أتفق تماًما(، ونسبة الموافقة )

تشجيع الطالب على تبادل خبراتهم في القراءة الُحرة مع زمالئهم: المتوسط  -13
 (.%1131قة )( ُيمثل )أتفق تماًما(، ونسبة المواف4376)

توفير ُكتب ُمميزة بأسعار ُمخفضة لتكون في ُمتناول جميع الطالب: المتوسط  -14
 (.%1931( ُيمثل )أتفق تماًما(، ونسبة الموافقة )4379)

( ُيمثل 4377ُمساعدة الطالب على تكوين مكتبة خاصة بهم في المنزل: المتوسط ) -15
 (.%1637)أتفق(، ونسبة الموافقة )

( 4377الطالب على أنشطة القراءة الُحرة: المتوسط ) تخصيص قدر من درجات -16
 (.%1539ُيمثل )أتفق(، ونسبة الموافقة )
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( ُيمثل )أتفق(، ونسبة 6316إنشاء مكتبة ُمصغرة داخل كل فصل: المتوسط ) -17
 (.%1737الموافقة )

  ُتمثل أكثر الوسائل واألساليب العملية التي  71إلى  7العبارات ذات الترتيب من
قوم بها اإلدارة المدرسية لتشجيع طالب المرحلة المتوسطة على القراءة يمكن أن ت

 (.%57( إلى )%17الُحرة، حيث تراوحت نسبة الموافقة عليها من )
  تميزت بانخفاض قيمة االنحراف المعياري  79إلى  7العبارات ذات الترتيب من

اًما في (، وهذا يعني أن هناك تجانًسا وتقارًبا ع7والتباين إلى أقل من )
(، لذلك %57( إلى )%16االستجابات، وقد تراوحت نسبة الموافقة عليها من )

ُتمثل هذه العبارات أهم الوسائل واألساليب العملية التي يمكن أن تقوم بها اإلدارة 
 المدرسية لتشجيع طالب المرحلة المتوسطة على القراءة الُحرة.

 توصيات الدراسة: -9
يقترح الباحث بعض التوصيات التي ُيمكن أن  في ضوء نتائج هذه الدراسة

ُتساعد في تفعيل دور اإلدارة المدرسية في تشجيع طالب المرحلة المتوسطة بمدينة 
 الرياض على القراءة الحرة؛ وهي:

زيادة االهتمام بالمكتبة المدرسية وتفعيل دورها داخل المدرسة، وتشجيع الطالب  -7
مصدًرا أساسيًّا لالطالع على الُكتب وقراءتها على زيارتها واالستفادة منها، كونها 

داخل المدرسة، مع أهمية أن تكون هذه المكتبة ُمتاحة للطالب في أي وقت، سواًء 
 في حصص االنتظار أو في الفسحة المدرسية.

ضرورة أن تكون المكتبة المدرسية غنية بمصادر المعلومات التي ُتلبي ُميول  -7
تواهم، وهذا يتطلب إجراء دراسات خاصة لمعرفة ورغبات الطالب، وتتناسب مع ُمس

ُميول ورغبات الطالب في هذه المرحلة الدراسية، وبناًء على ذلك ُيمكن تحديد 
الموضوعات التي يميلون إليها ويهتمون بها، كما ُيمكن لمدير المدرسة أن ُيكلف 

رفة أمين المكتبة بإجراء استطالع ُمبسط على الطالب داخل المدرسة، وذلك لمع
ُميولهم ورغباتهم، ومن ثم تقوم اإلدارة المدرسية بتوفير مصادر المعلومات التي 

 تتناسب مع هذه الميول والرغبات.
تفعيل الخدمات المساندة داخل المكتبات المدرسية ومصادر التعلم، مثل توفير  -6

أماكن ُمخصصة للقراءة، وخدمات الطباعة والتصوير، ونظام االستعارة، ونظام 
داخل المكتبة، مع تفعيل دور أمناء المكتبات ومصادر التعلم في مساعدة  البحث

رشادهم للوصول إلى ما يحتاجون إليه من مصادر ومعلومات.  الطالب وا 

استغالل لوحات اإلعالن داخل المدرسة للتشجيع على القراءة الُحرة؛ وذلك من  -4
بالتعاون مع  خالل عرض كتاب ُمميز كل أسبوع، بحيث تقوم اإلدارة المدرسية

المعلمين والطالب باختيار هذه الُكتب، ليتم وضعها في لوحات اإلعالنات داخل 
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الفصول، أو في لوحات اإلعالن في مرافق المدرسة، مع أهمية توفير ُنسخ كافية 
من هذه الكتب في مكتبة المدرسة، سواًء للقراءة واالطالع داخل المكتبة، أو 

 لالستعارة الخارجية.
ابقات ثقافية خاصة بالقراءة الُحرة، وتكون مصادر المعلومات الخاصة إقامة مس -9

بهذه المسابقات موجودة في مكتبة المدرسة؛ ومركز مصادر التعلم، بحيث تكون 
هناك مسابقات من هذا النوع على ُمستوى كل مدرسة، ثم بعد ذلك يتم ترشيح عدد 

لقراءة الُحرة على من الطالب من كل مدرسة للُمشاركة في مسابقات خاصة با
ُمستوى إدارة التعليم، مع أهمية تقديم ُمكافآت وجوائز مادية قيمة على هذه 

 المسابقات، ألن الطالب في هذه المرحلة بحاجة إلى التشجيع والتحفيز.
تفعيل دور مركز مصادر التعلم في المدرسة لتشجيع الطالب على القراءة الُحرة؛  -6

يهم التقنيات الحديثة، ويقضون الكثير من الوقت فالطالب في الوقت الحالي تستهو 
معها، وحتى تنجح اإلدارة المدرسية في تشجيعهم على القراءة الُحرة يجب أن 
تخاطبهم بلغة عصرهم، وبما تفرضه عليهم التقنيات الحديثة؛ وهذا يتطلب تجهيز 

فادة مركز مصادر التعلم بأحدث التقنيات، باإلضافة إلى تشجيع الطالب على االست
 منه بأنفسهم، وفي أي وقت ُتتاح فيه الفرصة لذلك.

االهتمام بتوعية الطالب بدور القراءة الُحرة في تنمية ُقدراتهم؛ ألن من أسباب  -1
العزوف عن القراءة الُحرة جهل الطالب وعدم اقتناعهم بأهمية القراءة الُحرة، وهذه 

والمحاضرات، المنشورات  التوعية يمكن أن تأخذ عدًدا من األشكال؛ مثل: الندوات
والمطويات، عقد لقاءات مع شخصيات تميزت في مجال القراءة والتأليف؛ وذلك 

 للحديث عن تجاربها مع القراءة الُحرة.
إقامة ُمحاضرات ودورات تدريبية تهدف إلى تنمية المهارات األساسية التي يحتاج  -1

، الربط، التحليل، إليها الطالب أثناء القراءة؛ مثل: جمع المعلومات، الفهم
التلخيص، االستنتاج، حل المشكالت، البحث عن المراجع واستخدامها، التعامل مع 
المكتبات؛ والبحث عن الُكتب داخلها، استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية 
بطريقة صحيحة للبحث عن المعلومات؛ ألن ضعف هذه المهارات لدى الطالب 

القراءة على الوجه المطلوب، كما قد يكون عائًقا  ُيفوت عليهم فرصة االستفادة من
 لممارستها.

إقامة معارض ومهرجانات خاصة للُكتب التي تستهدف فئة الطالب وتتناسب  -5
معهم؛ وذلك من خالل استغالل مرافق المدرسة، مع أهمية مشاركة الطالب في 

طبقة إقامة هذه المعارض والمهرجانات، ألن التشجيع الجماعي وسيلة فاعلة ومُ 
في الكثير من المجتمعات، خصوًصا وأن الطالب في هذه المرحلة لديهم تأثًرا كبيًرا 

 بمن حولهم.
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اختيار ُكتب ُمميزة لتكون من ضمن الجوائز التي ُتقدمها المدرسة للطالب؛ ألن  -71
الهدية لها قيمة وأهمية خاصة عند الطالب، ومتى ما تم تقديمها بشكل ُمميز 

 ن تكون سبًبا لتشجيع الطالب على االهتمام بالقراءة الُحرة.وُملفت فإنها يمكن أ
تحويل بعض حصص االحتياط إلى حصص للقراءة الُحرة، فالجدول المدرسي ال  -77

يكاد يخلو من حصص االنتظار يومًيا، وهذه الحصص غالًبا ما تكون عبًئا على 
أو  إدارة المدرسة، وال تعود على الطالب بفائدة، لكن في حال وضع جدول،

تخصيص عدًدا ُمحدًدا من حصص االنتظار لتكون داخل مركز مصادر التعلم أو 
ضمن مكتبة المدرسة مع ُمعلم االحتياط؛ فإن ذلك يمكن أن يكون وسيلة فعالة 
الستغالل الوقت وتقديم أكبر قدر ممكن من الفائدة للطالب، وي قترح الباحث أن يتم 

ياط لمركز مصادر التعلم، وحصة تخصيص حصة واحدة أسبوعًيا من حصص االحت
 واحدة للمكتبة المدرسية، وذلك بالنسبة لكل فصل.

الطالب في هذه المرحلة لديهم ميل كبير لألنشطة الجماعية، ويمكن استغالل ذلك  -77
في إنشاء نادي أو جماعة خاصة للقراءة الُحرة، كما هو الحال عند تخصيص 

اختيار ُمعلم لديه اهتمام بالقراءة جماعة للرياضة، أو جماعة للعلوم؛ بحيث يتم 
ليكون رئيًسا للجماعة أو النادي، ُوتتاح للطالب فرصة االشتراك حسب الرغبة، 
ومثل هذه األندية ُتعطي الفرصة اللتقاء الطالب ممن لديهم ُميول ورغبات ُمتقاربة؛ 

تعلقة وذلك بهدف تبادل تجاربهم مع القراءة والكتاب، باإلضافة إلى القيام بأنشطة مُ 
بالقراءة الُحرة، مثل زيارة المكتبات العامة، أو معارض ومهرجانات الكتاب التي ٌتقام 
خارج المدرسة، باإلضافة إلى أن المعلم يمكن أن يقترح عليهم كتاًبا جديًدا في كل 

 لقاء؛ وذلك من خالل التعاون مع بعض المعلمين والطالب.
مدرسة، سواًء من خالل توفير قاعة توفير مكان ُمخصص للقراءة الُحرة داخل ال -76

خاصة، أو من خالل استغالل المكتبة ومركز مصادر التعلم، بحيث يكون هذا 
المكان ُمتاح للطالب طوال اليوم الدراسي؛ ألن القراءة الُحرة تحتاج إلى قدر كاٍف 

 من الهدوء، بعيًدا عن إزعاج الطالب.
ُحرة مع زمالئهم؛ وذلك من خالل تشجيع الطالب على تبادل خبراتهم في القراءة ال -74

إعطائهم فرصة في اإلذاعة الصباحية بتقديم ُنبذة عن كتاب ُمميز بالتعاون مع 
المعلم المشرف على اإلذاعة، وتكون هذه النبذة ُمختصرة، وتهدف إلى ذكر أهم 
مميزات الكتاب، مع أهمية توفير ُنسخ كافية من هذا الكتاب في مكتبة المدرسة، 

 اءة واالطالع، أو لالستعارة الخارجية.سواًء للقر 
ربط أنشطة المقررات الدراسية بالقراءة الُحرة؛ بحيث يتم تفعيل األنشطة اإلثرائية  -79

الموجودة في كتاب الطالب، كما ُيمكن أن يختار المعلم أنشطة إضافية ُتحقق 
بعض أهداف الدرس، على أن يكون لهذه األنشطة درجات إضافية للطالب؛ 

على القراءة الُحرة، ومثل هذه األنشطة لها عدد من الفوائد؛ منها: جعل  لتشجيعهم
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الطالب محور العملية التعليمية؛ من خالل إعطاءه الفرصة الكافية للبحث عن 
المعلومات والوصول إليها بنفسه، باإلضافة إلى تعلم الطالب كيفية استخدام 

ف المقرر بشكل مباشر أو مصادر المعلومات واالستفادة منها، وتحقيق بعض أهدا
غير ُمباشر، مع تفعيل دور المكتبة المدرسية ومركز مصادر التعلم، وذلك نتيجة 

 استخدام الطالب لها بهدف الحصول على المعلومات.
توفير ُكتب ُمميزة بأسعار ُمخفضة لتكون في ُمتناول جميع الطالب، فكما أن هناك  -76

ل وصولها للناس؛ فإن العلم والمعرفة سلع ومواد استهالكية تحتاج إلى دعم لتسهي
ال يقالن أهمية عن هذه السلع، ألن دعم الُكتب وتوفيرها بأسعار مناسبة للطالب 
ُيسهل وصولها لهم وتداولها فيما بينهم، وهذا يمكن أن يكون من خالل تواصل 
إدارة المدرسة مع بعض المكتبات أو دور النشر، واالتفاق معهم على توفير ُكتب 

ة بأسعار خاصة للطالب، وذلك بشرط أن تتناسب هذه الُكتب مع ميول الطالب مميز 
 ورغباتهم.

ُمساعدة الطالب على تكوين مكتبة خاصة بهم في المنزل؛ من خالل: مساعدة  -71
الطالب في اختيار الكتب والموضوعات، أو من خالل توفير مجموعة ُمختارة من 

ب واعتنائهم بالكتاب؛ كلما انعكس الُكتب بأسعار خاصة، وكلما زاد اهتمام الطال
 ذلك بشكل أكبر على اهتمامهم بالقراءة الحرة واالطالع.

إنشاء مكتبة ُمصغرة في كل فصل؛ تشمل هذه المكتبة عدًدا محدوًدا من الُكتب  -71
المتنوعة؛ لكي يستفيد منها الطالب خالل حصص االنتظار، أو خالل أوقات الفراغ 

حال تعذر عليهم الذهاب إلى مركز مصادر التعلم أو  داخل اليوم الدراسي؛ وذلك في
 المكتبة؛ إما بسبب ضيق الوقت، أو بسبب وجود طالب آخرين فيها.

حث المعلمين وتشجيعهم على القيام بدورهم في زيادة وعي الطالب بأهمية القراءة  -75
الحرة وضرورة االهتمام بها؛ وذلك من خالل استغالل أوقات الفراغ داخل الحصص 

راسية في تشجيع الطالب على القراءة الُحرة، واقتراح بعض األساليب واألفكار الد
التي ُيمكن من خاللها االستمتاع بالقراءة واالستفادة منها بأفضل طريقة ُممكنة، 
باإلضافة إلى مشاركة المعلمين تجاربهم في القراءة مع الطالب؛ وذلك بهدف 

 تشجيعهم على اإلقبال عليها.
المدرسة والمعلمين في إثراء المحتوى اإللكتروني الذي يخدم الطالب  مساهمة إدارة -71

في هذه المرحلة الدراسية؛ بحيث يتم توفير ُكتب إلكترونية أو مواقع إنترنت ُتفيد 
الطالب، ألن المحتوى اإللكتروني ي سهل الوصول إليه والتعامل معه من قبل 

تنجح اإلدارة المدرسية في الطالب، فالتقنية اليوم أصبحت ُلغة العصر، وحتى 
تشجيع الطالب على القراءة الُحرة يجب أن تواكب هذه التقنيات الحديثة، وتسهل 
لهم الحصول عليها والوصول لها، إما بجمعها من مصادر ُمختلفة، أو من خالل 
التعاون من بعض المواقع أو دور النشر لتوفيرها للطالب؛ وبذلك ُتتاح فرصة كبيرة 
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راب أكثر من مصادر المعلومات، من خالل جهاز الحاسب اآللي، ومن للطالب لالقت
 خالل شبكة اإلنترنت، ومن خالل أجهزة الجوال، واألجهزة اللوحية.
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