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 إلى كل صديقاتي المواتي لن أذكرىن لكن بذاكرتي سجمتين.

 .7102-7102إلى كل طمبة عمم المكتبات دفعة 

        خديجة 

 



 

 كلمة شكر

 

 شكرنا لمرحمن الذي يسر لنا دروب العمم لممضي قدما في طمبو.

 شكرنا لكل من عممنا أبجديات العمم من معمم االبتدائي إلى األستاذ الجامعي.

شكرنا الموصول لمشرفتنا األستاذة "محمدي نادية" التي كانت بمثابة الدليل 

 المرشد لنا.

 كل من قدم لنا المساعدة والعون من خالل ىذا العمل.شكرنا ل
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 ربيعة بن كحلة.
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 00 يمثل كيف أصبحت القراءة عندك بعد استخدامك لهذا الموقع 87

88 
يمثل من خالل استخدامك لمفيس بوك في رأيك هل يؤثر عمى 

 القراءة لديك.
00 

 00 برأيك هل ساهم الفيس بوك في تنمية معموماتك الثقافية.يمثل  89

90 
أنت مشترك في المجموعات والصفحات التي يهتمون  هل يمثل

 بالقراءة والثقافة.
00 

 00 يمثل ماذا تقرأ بصفة عامة عمى صفحتك في الفيس بوك. 91
 00 يمثل لو تم وضعك بين خيارين هل تختار. 92

93 
يمثل هل لديك وقت تخصصه لمقراء أكثر أم الستخدام الفيس  

 بوك.
00 
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 مقدمة:
ن دلت عمى ،أول آية نزلت من القرآن الكريمإّن   شيء فيي تّدل  تحث عمى القراءة وا 

 عمى مدى أىمية ىذه األخيرة بالنسبة لإلنسان.
والحكماء حوليا أيضا سنجد قول "عباس محمود العقاد":  وبالرجوع إلى أقوال العمماء 

"القراءة تطيل عمر الفرد"، والفيمسوف "فرنسيس بيكون" في قولو بأن: "القراءة تصنع الرجل 
 الكامل".
إذا فالقراءة تنمي العقل وتغذيو وتؤدي بنا لمتعرف عمى ما تركو السمف، باإلضافة لكونيا  

ن اختمفت أنواعيا واختمف القراء فيما يقرؤون،  ركيزة أساسية في بناء المجتمع المثقف وحتى وا 
 إدراك الواقع وفيم المستجدات باعتبارىا نافذةفيي ضرورية في حياة كل فرد مّنا ألن بيا يتم 
المفتاح الذي يفتح لنا أبواب المعرفة والثقافة  نطل من خالليا عمى عوالم متنوعة وثرية، وىي
اآلخر من خالل ما نقرؤه، وبيا أيضا وبين  اننوالتطور، فالقراءة بيذه الرؤية تحقق الوصال بي

  اتيم.جعل جل أفرادىا القراءة من أولوييتم المحاق بركب المجتمعات المثقفة ألن ىذه األخيرة 
ولذا فمن الضروري عمى مختمف المجتمعات أن تعي أىميتيا وبالخصوص المجتمع  

]لتفادي المزيد من العزوف عن القراءة[، الجزائري بمختمف فئاتو العمرية وشرائحو االجتماعية 
إنشاء المكتبات وتفعيل مييا من قبل أفراد األسرة، وكذا وذلك من خالل تكاتف الجيود والحث ع

براز أولوية عقد الندواتيا السيما المكتبات المدرسية والمتنقمة، نشاطات ، إقامة معارض الكتب، وا 
القراءة من خالل وسائل اإلعالم وتكنولوجيا االتصال، خاصة وأننا أصبحنا نعيش في عالم 

إلى عالميا  اإلنترنت وما تحتويو من مغريات قادرة عمى جمب العديد من أفراد المجتمع
 االفتراضي متناسين عالميم الواقعي في حال ما تم استغالليا لرفع مستوى القراءة والمقروئية.

التي اكتسحت حيزا من  ومن أمثمة ذلك بروز ما يعرف بمواقع التواصل االجتماعي 
الذي يزداد عدد مستخدميو يوما بعد يوم،  face bookحياتنا ووقتنا، خاصة موقع الفيس بوك 

من آنية التواصل وتطبيقات سيمة االستعمال وفي متناول  ذلك نظرا لما لديو من خصائصو 
 .الجميع، ما يعني أن ىذا الموقع فتح المجال ألمور سيمة وبسيطة
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فاإلفراط في استخداميا قد ينسي عن أمور أخرى في غاية األىمية كالقراءة لمختمف  
قد تصبح عمى ن ىنا يمكن القول بأن القراءة مصادر المعمومات المطبوعة وغير المطبوعة، وم

طريقة استغالل ىذا النوع من المواقع، وما ال  العكس وىذا راجع لشخصية الفرد والمحك أو 
ذكره حتى النشء بات في خضم ىذا العالم االفتراضي، ونخص بالذكر تالميذ  ايخفى عن

، ىذا ما جعمنا نسمط الضوء عمييا لمعرفة التأثيرات والتغييرات التي قد يحدثيا المرحمة الثانوية
إن كان لو عالقة بتراجع  عمى القراءة عندىم، ومعرفة face bookاستخدام موقع الفيس بوك 

 .نسبتيا وحتى العزوف عنا أم العكس أو أنو لم يؤثر أصال

 كل فصل مكون من مبحثين. وعميو قمنا ببناء خطة بحث مكونة من أربعة فصول، 
الفصل المنيجي، قمنا من خاللو بتحديد إشكالية الدراسة وتساؤالتيا وفرضياتيا، إضافة إلى 
التطرق ألسباب اختيارنا لمموضوع وكذا األىداف المراد بموغيا، وأيضا األىمية الكامنة من وراء 

لمنيج المتبع واألداة المستخدمة دراستو، باإلضافة إلى إجراءات الدراسة الميدانية انطالقا من ا
 لجمع البيانات وتحديد حدود الدراسة، وأخيرا ضبط مصطمحات ومفاىيم الدراسة.

مطالب، مفيوم خمسة أما الفصل األول فقد جاء موسوم ب: القراءة، وضم مبحثين ولكل مبحث 
لمقراءة من حيث القراءة )مفاىيم(، أىميتيا وعوامل تنميتيا، كما عرجنا عمى األوجو الحديثة 

 المفيوم والخصائص.

وفيما يخص الفصل الثاني فتناولنا فيو شبكات التواصل االجتماعي وأنواعيا، ونسمط الضوء 
بحكم أنو المقصود من وراء دراستنا، كما تطرقنا فيو   Face Bookeعمى الفيس بوك 

 .ياتلمتأثيرات المختمفة التي أحدثيا ىذا األخير من حيث اإليجابيات والسمب

"ثانوية ىواري الفصل الثالث اشتمل عمى الدراسة الميدانية، التي تناولت تالميذ المرحمة الثانوية 
وتفسير إجابات المبحوثين حول محاور االستمارة التي تضمنت: دوافع  ،بومدين" بغميزان

وك، ، عادات ممارسة القراءة، وأيضا محوريين لمقراءة والفيس ب-الفيس بوك-وحاجات استخدام 
 نا إلييا من خالل قيامنا بكل من الدراسة النظرية والتطبيقية.موختمنا دراستنا بنتائج توص
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 :أساسيات الدراسة -1
. ات التواصل االجتماعي .الفيس بوكتتمحور دراستنا ىاتو حول موضوع "تأثير شبك

ولموصول لمنتائج بخصوص ىذا الموضوع قمنا بدراسة  ،القراءة عند تالميذ الثانويات " عمي
المتمثمة في داة جمع البيانات أ" من خالل استعمال عمي مستوي ثانوية "ىواري بومدين ميدانية

 .ن تم توزيعيا عمي عينة من تالميذاستمارة االستبيا
 : مشكمة الدراسة -1-1

ين وتغيير في العقميات ن التقدم المتسارع الذي يشيده العالم اليوم ساىم في قمب المواز إ
 .والتوجيات

تكنولوجيا، المجال خيرة احدث ثورة في لية وتطورىا خالل العقود األفظيور الحاسبات اآل
صبحت واقعا أفاالنترنت بدورىا  ،ن الضروريات في كل مجاالت الحياةخيرة مذ أضحت ىذه األإ

تقدمو من خدمات  التعميمية ...الخ من خالل ما ،الثقافية لحياة سواء االجتماعية،ممموسا في ا
تبادل ، بعدات والتعميم عن خدمة تقديم المعموم ،خبارو المؤسسة مثل ]خدمة األأء لمفرد سوا

يعرف بشبكات التواصل االجتماعي غايتيا  خيرة ظيور ماونة األوفي اآل، [الرسائل ...الخ
يوتيوب  –: تويتر شابو ذلك ومن بينيا تقريب المسافات والتواصل والتثقيف وزيادة المعارف وما

 .الفيس بوك–
عمى مكانة ىامة لدى  ذضحى يستحو أخر و آخير اليوم كمتنفس صبح ىذا األأذ إ

نو أمما يعني ، يم وبات شغميم الشاغلمختمف الفئات العمرية من خالل فتح حسابات خاصة ب
والتعميمية  ،الدينية ،بما فييا الثقافية ،بأثيرات متعددة عمى مختمف الجوانخير تصبح ليذا األأ

سية ساأالمعرفة وركيزة اق فأوح والعقل والطريقة المثمى لفتح وحتى القراءة التي تعتبر غذاء الر 
 .ي نوع كان وبأي طريقة كانتفي بناء المجتمعات المثقفة أل

الترقب ضحى من الصعب أ –فيس بوك ال–وعميو وفي ظل موقع التواصل االجتماعي 
خر في خضم ىذا ىو اآل ءن النشأبما  ،خير عمى القراءةالتأثيرات التي قد يحدثيا ىذا األب

ن تنشأ أمجتمع المدرسي )تالميذ الثانويات( التي من المفروض ال الفضاء االفتراضي السيما
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خرى لربما تدعو لمتخوف عمي ألكن الفيس بوك قد يرسم معالم   ،عمي القراءة وحب المطالعة
 .و العكسأستقبل القراءة في ظمو م

ءة جراء استخدام موقع الستنتاج الثأثيرات التي تطرأ عمي القراومن ىنا جاءت دراستنا 
 :شكال التاليومن ىنا يحق لنا طرح اإل، الفيس بوك

عمي  –الفيس بوك–الثانويات لموقع التواصل االجتماعي  تالميذهي تأثيرات استخدام  ما
 ؟ القراءة لديهم

 :تساؤالت الدراسة -1-2
 ؟يز القراءة عند تالميذ الثانوياتن يكون عامال لتعز أ –الفيس بوك–ىل يمكن لموقع  –1
 ؟ةالثانوي المرحمة مدرسي بالتحديد بوك يحد من القراءة عند المجتمع الىل الفيس  –2
مي القراءة لدى تالميذ ع –الفيس بوك–أثر استخدام موقع التواصل االجتماعي  ما -3

 ؟الثانويات
 :فرضيات الدراسة -1-3

و أل يضعيا الباحث لحل مشكمة البحث نيا حمو أو الفروض عمى أتعرف الفرضيات 
  1.ليوإلمبدئي واستنتاج مؤقت يتوصل شبو برأي الباحث األتفسير الحقائق فيي 

 :جممة فرضيات ونظرا لسعينا من اجل الوصول الي نتائج عممية سوف ننطمق من
 .عزيز القراءة وذلك حسب االستخداميمكن لموقع الفيس بوك ان يكون عامال في ت :1الفرضية 
من القراءة عند تالميذ يحد –الفيس بوك –ربما موقع التواصل االجتماعي : 2الفرضية 
 .الثانويات
 .ال ايجابيا وال سمبياموقع الفيس بوك لم يؤثر عمي القراءة لدي تالميذ الثانويات  :3الفرضية 

 :سباب الدراسةأ -1-4
وأخرى ق من أسباب ذاتية ي موضوع يستدعي من الباحث االنطالأن القيام بدراسة إ

   .وموضوع دراستنا بدوره انطمق من أسباب ،موضوعية
                                                           

حسين محمد جواد. منيجية البحث العممي: مدخل لبناء الميارات البحثية. عمان: دار  ،الجبوري -1
  91، ص.2011صفاء،
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  :سباب ذاتيةأ :والأ
  ؛اىتمامنا بموضوع القراءة وعالقتو بفئة التالميذ -
  ؛اىتمامنا بمعرفة واقع القراءة عند التالميذ في خضم الفيس بوك -
 ؛قع الفيس بوكة في  معرفة مدي اإلقبال عمي مو الرغب -

  :موضوعيةسباب أ :ثانيا
لي جانب قمة الدراسات التي تدرس تأثير مواقع إموضوع الدراسة حيوي وحديث  باعتبار -

 ؛اصل االجتماعي عمي فئة التالميذشبكات التو 
 ؛فتراضي والتأثيرات الناتجة عنوتسميط الضوء عمي واقع القراءة في ظل الفضاء اال -
 ؛يما موقع الفيس بوكس، مختمف الفئاتاصل االجتماعي بين انتشار استخدام مواقع التو -
 :همية الدراسةأ -1-5
 : يدينا في كونيا تسمط الضوء عميأىمية الدراسة التي بين أتتجمى  -

كثر استخداما بالنسبة أضحى حديث العام والخاص واألالذي  –الفيس بوك –موقع 
وما قد ينتج عنو من تأثيرات عمى  ،مرحمة الثانويةاللمختمف الفئات العمرية السيما تالميذ 

 ،وي في المجتمعات الرامية لمتثقيفن القراءة تمثل العصب الحيأضافة لكون باإل ،راءة لدييمالق
 .نيا تعالج المجتمع المدرسيأيضا في ىذه الدراسة بحكم أىمية وتظير األ

 :هداف الدراسةأ -1-6
 :والتي جاءت كاألتيعة من األىداف ارتيئنا في دراستنا لموصول لمجمو 

 ؛معرفة مكانة القراءة عند تالميذ الثانويات  
  ؛عمى القراءة –الفيس بوك –معرفة مختمف التأثيرات التي قد تنتج من جراء استخدام 
  عمى القراءة عند  –الفيس بوك  –جمع البيانات والمعطيات الميدانية حول تأثيرات موقع

 ؛المجتمع المدرسي
  ؛صل االجتماعيفي ظل شبكة التوامعرفة واقع القراءة 
  م العكسأحافزا يدفع لمقراءة  –موقع الفيس بوك  –ن كان إمعرفة. 
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 صعوبات الدراسة: -1-7
دراسة كانت إال والبد من وجود صعوبات وعراقيل تقف عائقا أمام الباحث،  إن أي

  ودراستنا ىي األخرى واجيتنا صعوبات من بينيا:
  ت مثل موضوعنا المدروس؛سابقة تناولعدم الحصول عمى دراسات 
 عدم إلمامنا بالمراجع والمصادر الكافية؛ 
  عدم تمكننا من المغات األجنبية، مما يصعب عمينا المجوء إلى المراجع والمصادر بيا

 واالستفادة منيا في إثراء دراستنا.
  :جراءات الدراسة الميدانيةإ – 2
 :منهج الدراسة -2-1

ايضا ويعرف  1،مجموعة منظمة من العمميات تسعى لبموغ ىدفنو أيعرف المنيج عمى 
جل الوصول لحقائق حول أيتم وضعيا من نظمة العامة التي بأنو مجموعة من القواعد واأل

 2 .نسانيةحثين في مختمف مجاالت المعرفة اإلالظاىرة موضوع االىتمام من البا

 –الفيس بوك–االجتماعيتأثير شبكات التواصل  :وفي دراستنا لمموضوع الموسوم ب
 غميزان " نموذجا -عمى القراءة عند تالميذ الثانويات :ثانوية ىواري بومدين "وادي ارىيو 

معمومات نو جمع بيانات و أ ىالذي يعرف عمالوصفي التحميمي اعتمدنا عمي المنيج 
مد ت، كما يعتحميل ما تم جمعو بطريقة موضوعيةومن ثم دراسة و  ،كافية ودقيقة عن الظاىرة

مع عطاء تقرير وصفي تحميمي لمظاىرة محل الدراسة ا  عمي تحميل البيانات المحصمة و 
 3. استخالص النتائج

 
 

                                                           

 نسانية:منيجية البحث في العموم اإل .سعيد سبعون،، كمال بوشرف،، صحراوي بوزيد .تر ؛موريس انجرس، -1
   466ص.، 2006 ،الجزائر: دار القصبة .2.ط. تدريبات عممية.

 91 ص. .مرجع سابق حسين محمد. الجبوري، -2
 اإلحصائيالبيانات باستخدام البرنامج ساليب البحث العممي وتحميل أمنيجية و  محمود. البياني،، دالل القاضي، -3

spss. 148ص. ، 2008 ،دار الحامد :عمان 
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  :دوات جمع البياناتأ -2-2
دوات جمع البيانات ألي إاالستناد  ،و دراسةأجراء بحث عممي إثناء أيتطمب منا العمل 

دوات جمع أومن بين  ،مرغوب فييالمدروس لموصول لنتائج تكون تتناسب وطبيعة الموضوع ا
  .االستبيان –المالحظة –: المقابمة البيانات

  :االستبيان -2-2-1
يتم وضعيا في استمارة  ،سئمة المرتبة حول موضوع معيناالستبيان مجموعة من األ

 1.لي حقائق عن الموضوعإوبواسطتيا يمكن التوصل ، و اليدأشخاص المعنيين بالبريد ترسل لأل
 :ساسيةأاستمارة احتوت عمي ثالثة محاور  عدادإوانطالقا من ىذا تم  

 .(سئمةأ 8جات استخدام الفيس بوك )احتوى : دوافع وحاولاألالمحور 
 .(سئمةأ 8ت ممارسة القراءة )احتوى عادا :المحور الثاني
 .(سئمةأ 8قراءة والفيس بوك )احتوى بين ال :المحور الثالث

لمعينة بالنسبة  بسيطةلييا من اجل جمع حقائق عن موضوعنا ولكونيا إوقد اتجينا         
 .المراد تسميط الضوء عمييا

  :حدود الدراسة الميدانية -2-2-2
  :كاديميةالحدود ال  -2-2-3-1

وية ىواري : ثاندراستنا الميدانية والمتمثل في  إجراءىو المكان الجغرافي الذي تم فيو         
 .رىيو والية غميزانأبومدين في دائرة وادي 

  :الحدود الموضوعية -2-2-3-2
يجابية كانت إو أسواء سمبية يصب موضوع دراستنا في محاولة معرفة مختمف التأثيرات         

–خداميم  لموقع التواصل االجتماعيعمى القراءة بالخصوص تالميذ المرحمة الثانوية نتيجة است
 .–بوكالفيس 

                                                           

ديوان  :الجزائر .4عداد البحوث .ط.إمناىج البحث العممي وطرق  .محمد محمود، الذنيبات، بوحوش،عمار -1
  67ص.، 2007 ،المطبوعات الجامعية
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  :الحدود البشرية -2-2-3-3
طوار الثالثة لمتالميذ في المرحمة الثانوية بثانوية ثل العنصر البشري لدراستنا في األيتم       

 .استمارة استبيان  عمييم 120زريع ىواري بومدين "غميزان" تم تو 
 .منيا 105نو تم استرجاع أ ىلإارة شذ تجدر اإلإ
 .طوار الثالث لممجتمع المدرسيعينات من كل األ ذخأما بخصوص مجتمع الدراسة شمل أ

 :الحدود الزمنية -2-2-3-4
الدراسة ما زمن أانات بخصوصو  تم دراستنا ليذا الموضوع منذ اختياره وجمع البي        

 .غاية تحميل نتائج الدراسةإلى فريل أوائل أالميدانية بدأ منذ 
  :المصطمحاتضبط  -2-3

قد تمفت الرسالة ف ،ذي يطرأ عمى مستقبل الرسالة كفردالتأثير ىو بعض التغير ال :مفهوم التأثير
و يعدل أ وقد تجعمو يكون اتجاىات جديدة، ،ليو معمومات جديدةإوقد تضيف  ،انتباىو ويدركيا
 1 .اتجاىاتو القديمة

اصمة نتيجة وتتمثل في التغيرات  الح ،حداث تغيرات في  السموك والتفكيرإو ىو أ       
و السمبي أجابي يفي موضوع دراستنا ىو التأثير اإل والمراد بالتأثير 2،لمتعرض لوسائل مختمفة

: من جراء استخدام ثانوية ىواري بومدينبالثانوية  الذي يطرأ عمى عممية القراءة عند تالميذ
  .الفيس بوك

 :مفهوم شبكات التواصل االجتماعي
فكار ضية تمكن مستخدمييا من مشاركة األىي عبارة عن مجتمعات افتراجرائي: إتعريف 

 .ضافة لتكوين صداقات جديدةباإل ،واالىتمامات
 :القراءة مفهوم

ىذه  مختمفة في الداللة ومن ،ي لغة العرب ويراد بيا معاني عدةتطمق القراءة ف :القراءة لغة 
ي جمعو أ :قرأنا ءالشي وقرأ ،قراءة وقرءانا"من قرأ  :ذكر في مختار الصحاح المعاني ما

                                                           

 114 ص.، 2011]د.م.[: دار الفجر،  عالمي.المعجم اإل محمد منير. حجاب، -1
  52 ص.، 2006 سامة،أدار  عمان: عالمي.المعجم اإل محمد جمال. الفار، -2
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قرأنا نو يقال : "قرأ يقرأ قراءة و ألعرب في المفيوم المغوي لمقراءة قد جاء في لسان ال 1،وضمو"
صل "األ :ثيرفيو مقرئ "قال ابن األ ،نآوأقرأه القر  .نآومنو سمي القر  ،وقرأت الكتاب قراءة وقرأنا

مر نو جمع القصص واألن ألآوسمي القر  2 .جمعتو فقد قرأتو ءوكل شي ،في ىذه المفظة الجمع
ما جاء في قولو سبحانو وذلك لبعض. " ىلإيات والسور بعضيا والوعد والوعيد واآل ،والنيي
 (.18ناه فاتبع قرأنو )آذا قر إف (17ن عمينا جمعو وقرأنو )إ" :وتعالى
ق بيا وتتبع تتبع كمماتو نظرا ونط ،الوسيط "قرأ الكتاب قراءة وقرأناوقد جاء في معجم       

 3 .كمماتو ولم ينطق بيا

ما في عمم المكتبات والمعمومات فقد جاء تعريفيا في الموسوعة العربية لمصطمحات أ       
نو "يقرأ في الحاسب، يمتمس البيانات عمى وسيط أكتبات والمعمومات والحاسبات عمى عموم الم

 4 داة التخزين.أو أ

لكترونية الورقية واإل ،جنبيةكتب والمجالت والصحف العربية واألوتعني قراءة ال :جرائياإالقراءة 
 .التعمم الذاتي والمعرفة المستقمةلى اكتساب و إالتي ىي سبيل 

 .نواعيا ولمختمف المصادرأمراد بالقراءة  في موضوع الدراسة، ىي القراءة بكل وال
من الميتمين لمتربية والتعميم الفرد الذي بمصطمح التمميذ لدى الكثير يقصد  :مفهوم التمميذ

 5. و الثانويةأعدادية و اإلأع دراستو في المرحمة االبتدائية يتاب
والمسجمين رسميا في صفوف التالميذ الممتحقون بالثانوية  ،ويقصد بيم في ىذه الدراسة      

بين  جمالي ماإمار التالميذ فييا بشكل عأثالثة( ثانوي وتكون  –ثانية  –ولى أالسنة )
 .ة "ىواري بومدين بوالية غميزان"[ ويجمسون عمى مقاعد الدراسة في ثانويسنة15/18]

                                                           

 .  560 ص.، 1ج. ، ]د. ت[،مكتبة لبنان بيروت: الصحاح.. محمد ،الرازي -1
  .129ص.، 1مج. .1994 دار الصادر، بيروت: .3 .ط لسان العرب. منظور.ابن  -2
  .722 ص.، 2مج.، ]د.ت.[ دار الدعوة، القاىرة: المعجم الوسيط. مجمع المغة العربية. -3
انجميزي  حسب اهلل. الموسوعة العربية لمصطمحات المكتبات والمعمومات والحاسبات: ،سيد، مد محمدأح الشامي، -4
  .1900 .ص ،3 .مج ،2001 كاديمية،المكتبة األ القاىرة: عربي. –
مفيوم السمطة لدى المدرس وعالقتة بالقمق النفسي عند التمميذ.المجمة الدولية التربوية  سناء. الغندوري، -5

 196ص.، 2014، 12 العدد المتخصصة.
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 ،طوارأبالتعميم الثانوي من خالل ثالثة تعنى  ،ىي عبارة عن مؤسسة تعميمية :مفهوم الثانوية
 .الثالثة ثانوي–الثانية ثانوي –ي ولى ثانو أوىي السنة 

 .ثانوية ىواري بومديندراستنا ىذه ونخص بذكر في 
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 الفصل األول: القراءة.
 تمهيد:

اختبلؼ أنواعيا النافذة المطمة عمى محيط الثقافات المختمفة أو عمى تعد القراءة   
مف روافد الحكمة، ولوالىا ما أشرقت  المرء مف نير المعرفة ويعمى الجماعية، فمف طريقيا ينيؿ

عمى مجتمعاتنا، وما غيرت  رياح التقدـ مجريات حياتنا، بالرغـ مف أف القراءة ىي  الثقافة
األخرى مستيا التكنولوجيا الحديثة، فأصبح ما يسمى بالقراءة اإللكترونية، إذ أصبح الفرد 

 الثانويات.تبلميذ خيارات لمقراءة السيما 
الفصؿ تناولنا القراءة بصفة عامة مف حيث التعريؼ األنواع، األىمية وعوامؿ لذا فيذا   

 تنميتيا باإلضافة لمقراءة اإللكترونية والكتاب اإللكتروني.
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 المبحث األول: القراءة: تعريفها، أهميتها، أنواعها.
 :مفهوم القراءة_ 1_1
، وىي المفتاح الحقيقي الذي يفتح ةخبلليا عمى عوالـ متنوعة وثريالقراءة نافذة نطؿ مف   

لنا أبواب المعرفة والثقافة والتطور، والقراءة بيذه الرؤية تحقؽ الوصاؿ بيننا وبيف اآلخر، مف 
 .خبلؿ ما نقرؤه

وليذا نجد أف الكثير مف الباحثيف تناولوا تعريفيا، ومف بيف الباحثيف الذي أعطوا تعريفا   
 اءة نذكر:لمقر 
تعريؼ جيسوف: يرى أف القراءة عممية اتصاؿ واستجابة لرموز مكتوبة ترجمتيا إلى كبلـ  -

 وفيـ فعناىا.
تعريؼ سميث: يرى فييا عممية اتصاؿ وتحتوي نقؿ المعمومات مف المرسؿ الكتاب إلى  -

 المستقبؿ القارئ،ال يرافقيا رفض وقبوؿ.
 تفاعؿ متكاممة فييا يدرؾ القارئ الكممات بالعيف ثـتعريؼ تايمور: يرى في القراءة عممية  -

 1 يفكر ويفسرىا حسب خمفيتو وتجاربو ويخرج فييا بأفكار وتعميمات وتطبيقات عممية.
 ءة عمى أنيا:وىناؾ أيضا مف يعرؼ القرا 

ىي عممية تفاعؿ بيف الكتاب والقارئ، وىي بذلؾ عممية فعؿ ورد فعؿ، وىي ليس ميارة 
  2.جب أف تؤدي بالقارئ إلى االستجابة فكريا إلى مضموف ما يقرأبؿ إف القراءة ي

أما مفيـو القراءة الحديث، تعرؼ القراءة عمى أنيا نطؽ الرموز وفيميا، وتحميؿ ما ىو مكتوب  
ونقده والتفاعؿ معو واإلفادة في حؿ المشكبلت واالنتفاع بيا في المواقؼ الحيوية والمتعة 

 . 3ةروءالنفسية بالمادة المق
 

                                                           

، ص. 2009، دار عمار: عماف. 3فيـ المقروء: بيف النظرية والتطبيؽ. ط.و أسس القراءة  .حبيب اهلل، محمد -1
11-12  
  47، ص. 2009، ابف النديـ: الجزائر. الشباب والقراءة في الجزائر. عبد القادر، عبد اإللو -2
  90، ص. 2000، عالـ الكتب. القاىرة: تنمية الميارات المغوية لمطفؿ. بدير، إميمي، صادؽ، كريماف -3
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بحكـ أنو كاف ينظر إلى القراءة في البداية عمى أنيا التعرؼ عمى الرموز المكتوبة مف حروؼ  
وكممات وجمؿ والنطؽ بيا، وىذا ىو المفيـو الميكانيكي أو اآللي أو البسيط لمقراءة، حيث يركز 

 1 والنطؽ بيا دوف االىتماـ بالفيـ.عمى اإلدراؾ البصري لمرموز المكتوبة 
لقاء النظر عميو والقراءة  أيضا يعرفيا القاموس الجديد عمى أنيا: النطؽ بالمكتوب وا 

 2.ومطالعتو
وكما ذكر في معجـ مصطمحات ومفاىيـ التعميـ والتعمـ: " القراءة ىي عممية التعرؼ عمى   

المادة المطبوعة أو المكتوبة وترجمتيا وفيميا، فيي عممية تواصؿ بيف القارئ والكاتب تتضمف 
 .3الحروؼ والكممات إدراؾ

 :أهمية القراءة وأهدافها_ 2_1
 القراءة:أهمية _ 1_2_1
والمجتمعات، فيي أداة اإلنساف لكسب  القراءة ىي الوسيمة األساسية لبلتصاؿ بيف األفراد 

المعارؼ والتعمـ، وىي أداة المجتمع لمربط بيف أفراده، وىي أداة البشرية لمتعارؼ بيف شعوبيا 
 4 .ميما تفرقت أوطانيـ وبيف أجياليا ميما تباعدت أزمانيـ

ف دؿ ىذا عمى شيء فيو يدؿ عمى أف لمقراءة أىمية بالغة لؤلفراد والمجتمعات، يكمف  وا 
 إبرازىا في النقاط التالية:

داخؿ المدرسة وخارجيا وبيذا تعتبر أعظـ ما  بالنسبة لمفرد تعد عممية دائمة، يزواليا القراءة  -
 لدى اإلنساف مف ميارات؛

 القراءة تمتاز بالسيولة والسرعة والحرية وعدـ التقيد بالزماف أو المكاف؛ -
القراءة وسيمة التصاؿ الفرد بغيره، ممف تفصمو عنيـ المسافات الزمانية أو المكانية ولوالىما  -

 دودة ولعاش في عزلة؛صغيرة محلظؿ الفرد حبيس بيئة 

                                                           

  11، ص. 2006، عالـ الكتب. القاىرة: القراءة وتنمية التفكير. سعيد عبد اهلل، الفي -1
  832، ص. 1984، الشركة التونسية لمتوزيع: تونس. القاموس الجديد لمطبلب -2
  783، ص. 2009، عالـ الكتب: القاىرة. معجـ ومفاىيـ التعميـ والتعمـ. عزيز إبراىيـ، أمجدي -3
07 ، ص. 2002ني. القراءة وقاية عبلج. القاىرة: الدار المصرية المبنانية، عبود، عبد الغا_ 4  
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تعد القراءة مف الوسائؿ الميمة لمنيوض بالمجتمع ولربط الشعوب ببعضيا البعض، بما يقرؤه  -
 مطبوعات؛الناس مف صحؼ ورسائؿ وكتب وسائر ال

القراءة مف الوسائؿ التي تدعو إلى التقارب والتفاىـ بيف عناصر المجتمع وليا أىميتيا في  -
 1 .عممية االنتقاؿ الثقافي ونقؿ الفكر اإلنساني والتراث الحضاري مف جيؿ إلى جيؿ

 ومف أىميتيا أيضا:
 القراءة ىي البوابة الرئيسية لكؿ المعارؼ؛ 
  مجاالت المعرفة؛مف القراءة تزود القارئ بفرصة لمبحث في أي مجاؿ 
 القراءة تفتح األبواب أماـ األفراد نحو الفضوؿ واالستطبلع، وتنمي رغبتيـ لرؤية كؿ جديد؛ 
  الفرد في اإلعداد األكاديمي؛تساعد القراءة 
 تفتح القراءة أبواب الثقافة العامة؛ 
  وتنشط القوى العقمية وتيذب األذواؽ، وتشبع دافع االستطبلع وتمكف القراءة توسع الخبرة وتنمييا

 2مف معرفة أنفسيـ واآلخريف؛
 القراءة ىي متعة لمنفس وغذاء لمروح؛ 
 القراءة تزيد مف معموماتنا ومعرفتنا؛ 
 تنمي لدينا إمكانيات البحث العممي؛ 
 تعتبر أوؿ آية نزلت في القرآف الكريـ؛ 
  3 نا.سخ قدراتنا وتقوي شخصياتتر 

 
 
 
 

                                                           

13–12_ الميبلد، عبد المنعـ. القراءة... المكتبة المدرسية. اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، ]د.ت[، ص. 1  
85–84، ص. 2006اإلسكندرية: دار الوفاء، _ مراد، عمي، عيسى، سعد. الضعؼ في القراءة وأساليب التعمـ. 2  
 48عبد اإللو، عبد القادر. الشباب والقراءة في الجزائر. مرجع سابؽ. ص.  -3
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 :أهداف القراءة_ 2_2_1
تختمؼ القراءة ويختمؼ القراء، وحتى األىداؼ مف القراءة تختمؼ ىي األخرى بدورىا مف 

 فرد إلى فرد آخر، يمكف إيجاز ىذه األىداؼ فيما يمي:
 ئ الفراغ؛القراءة لمجرد مم 
 القراءة لمتعرؼ عمى األحداث الجارية؛ 
  الشخصية؛القراءة مف أجؿ المتعة أو الفائدة 
 القراءة مف أجؿ تمبية متطمبات فكرية بحثية؛ 
 القراءة مف أجؿ االستجابة لحاجات عممية في الحياة اليومية؛ 
 1.القراءة لغايات التطور الشخصية وتكممة لممكسب الفردي 

وىناؾ أيضا مف يقسـ أىداؼ القراءة إلى أىداؼ وظيفية )عامة( وأىداؼ )خاصة 
 أساسية(.

 األىداؼ الوظيفية )العامة(: أوال:
 تساىـ في بناء شخصية الفرد باكتساب المعرفة وتثقيؼ العقؿ؛ -
 ؿ عمى إمتاع القارئ وتسميو في وقت فراغو؛تعم -
ثراء حصيمة الفرد المغوية؛ -  االرتقاء بمستوى التعبير عف األفكار وا 
 االنفتاح عمى الثقافات العالمية. -

 األىداؼ )الخاصة األساسية(: ثانيا:
 تنمية الميؿ لمقراء؛ -
 اكتساب المغة؛ -
 2 استخداـ المكتبات بصورة سميمة واالستفادة منيا. -

 
 

                                                           

56-55. . ص، ص2007، ار الفكرد: دمشؽ. 4القراءة أوال. ط.. محمد عدناف، سالـ_ 1  
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 :_ أنواع القراءة3_1
القراءة ميمة جدا في حياة اإلنساف، خصوصا بعد التطور االجتماعي الذي نراه اليـو وتقدـ 

الطبيعية التي يجدىا الحضارات التي تميز العصر الحديث، وترجع أىميتيا إلى أنيا الوسيمة 
واألحواؿ  اإلنساف سيمة االستخداـ في اكتساب المعارؼ، ويمجأ إلييا دائما في جميع األماكف

 .ميما اختمفت أنواعيا سواء مف حيث الشكؿ أو العرض أو طريقة األداء
 :_ القراءة الصامتة1_3_1
 _ مفهومها:1_1_3_1

دراؾ مدلوالتتيا ومعانييا في ذىف القارئ، يتـ بيا تفسير الرموز واإلشارات الكتابية   وا 
دراؾ معانييا في دوف صوت أوتحريؾ شفة أو تم تمة، وتعني أيضا استقباؿ الرموز المطبوعة وا 

 .حدود خبرات القارئ وفقا لتفاعبلتو مع المادة المقروءة
 _ مزاياها:2_1_3_1

شيوعا، فيي تستخدـ في قراءة  مف الناحية االجتماعية: تعد القراءة الصامتة أكثر القراءات  
 ية التي تقتضي طبيعتيا القراءة الصامتة.جالصحؼ أو المجبلت والكتب الخار 

بسرعة أكبر مف القراءة  تطيع القارئ عف طريؽ ىذه القراءة التقاطسمف الناحية االقتصادية: ي  
تمؾ المدة الجيرية، إذ يمكف لمقارئ أف يقرأ عدة صفحات في مدة زمنية يصعب قراءتيا في 

 قراءة جيرية، وىذه القراءة مجردة مف النطؽ.
مف الناحية التربوية النفسية: القراءة الصامتة مجردة مف النطؽ فيي ال تحتاج إلى تشكيؿ   

أو إخراج الحروؼ إخراجا صحيحا، وبالتالي فييا نوع مف المتعة والسرور، ألف فييا الكممة 
 ألصوات.يسود جو ىادئ بعيد عف الفوضى وتداخؿ ا

ثر عونا لمفرد ىي أك مف ناحية الفيـ واالستيعاب: أثبتت البحوث التربوية إف القراءة الصامتة  
 مف القراءة الجيرية، ألف فييا تركيزا عمى المعنى دوف المفظ، بينماعمى الفيـ واالستيعاب 

 1القراءة الصامتة فييا تركيز عمى المفظ والمعنى معا.
 العديدة فإف ليا عيوب أيضا:ولكف رغـ مزاياىا  -

                                                           

 59 -58. . ص، ص2006، دار يافا: عماف. استراتيجيات القراءة الحديثة. فيد خميؿ، زايد_ 1
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غفاؿ ما ال ينبغي إغفالو، كمخارج الحروؼ وعدـ مواجية المواقؼ  - كشرود الذىف وا 
 1 االجتماعية.

 :_ القراءة الجهرية2 _3_1
 _ مفهومها:1_2_3_1

اظ مفيومة مف القارئ بطريقة يراعي فييا فألىي عممية ترجمة الرموز المكتوبة إلى 
  2المعاني. وقواعد المغة والتعبير الصوتي عف صحة النطؽ،

الرموز المكتوبة بواسطة العيف وترجمة العقؿ ليا فيي تعتمد عمى التقاط وتعني أيضا 
وء، والنشاط الذىني، والتمفظ بالمقروء بصوت عاؿ ثبلثة عناصر أساسية ىي: النظر إلى المقر 

 3 وواضح.
محاولة فيـ ما يقرأ ألف استعماؿ حاستيف في ة الجيرية ىي قراءة تساعد عمى والقراء

أقوى مف استعماؿ حاسة واحدة، فيي قراءة ناطقة تصؿ رسالتيف إلى الدماغ في وقت  القراءة
واحد فتصبح العبارة أقرب لمفيـ، وأثبت في الذىف، أي أنيا تترؾ أثرا أعمؽ في طيات المخ 

 4 مـ في الجماعة.وىي تخمؽ الجرأة في القارئ وتعوده عمى الخطابة والتك
 :مزاياها _2_2_3_1
القراءة الجيرية ىي وسيمة ىامة مف وسائؿ االتصاؿ بيف المجتمعات بحيث تكوف الرابط  _

 ؛األساسي لؤلفكار وتعمؿ عمى تنظيميا وتقاربيا
 _ ىي وسيمة لتشجيع بعض التبلميذ الذيف يعانوف مف الخوؼ والخجؿ؛

                                                           

 46. ، ص2008، المؤسسة العربية لمدراسات ولمنشر: بيروت. القراءة مف أجؿ التعمـ. الشيخ، عارؼ_ 1
248، ص. 2006، دار الشروؽ: الكافي في أساليب تدريس المغة العربية. غزة. حسف عمي، عطية_ 2  
 46ص. مرجع سابؽ.  .الشيخ، عارؼ_ 3
، 2014، دراية لمنشر والتوزيع: دار العماف. تطوير الذات: إداريا، أكاديميا، مجتمعيا، غادة عبد المنعـ. خيري_ 4

125ص.   
تعني االىتماـ بمواد أو مجاالت قرائية محددة، واإلقباؿ عمى قراءتيا أكثر مف غيرىا. فضؿ اهلل، محمد رجب. القراءة   

 17، ص. 1995الحرة لؤلطفاؿ. القاىرة: عالـ الكتب، 
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نحو األشياء   الفكر وتكويف االتجاىات والميوؿ القرائيةىي غذاء عقمي، تساعد عمى تنمية _ 
 والموضوعات، كما تساعد عمى بناء الشخصية؛

 _ ىي طريقة لمتمريف عمى صحة القراءة وجودة النطؽ وحسف األداء؛
 1 _ بيا يمكف التدرب عمى النطؽ في التعبير عمى المعاني واألفكار وذلؾ في الحديث.

جادة النطؽ، وتنشيط الخياؿ وتعتبر القراءة الجيرية   وسيمة لمكشؼ عف األخطاء وا 
2 وتمثيؿ المعنى، كما أف القراءة تعود عمى الطبلقة والجرأة والقدرة عمى المواجية.  

 3 النطؽ والكشؼ عف عيوب النطؽ وتمثيؿ المعنى.تقاف كما أنيا تعتبر وسيمة إل
 مف بينيا:_ بالرغـ مف أنيا قراءة وليا مزاياىا إال أنو ليا عيوب 

 ال تبلءـ الحياة االجتماعية لما فييا مف إزعاج لآلخريف وتشويش عمييـ؛ 
  وراجحات في حركات العيف أكثر مف القراءة الصامتة؛فييا وقفات 
  الفيـ فييا أقؿ، ألف جيد القارئ يتجو إلى إخراج الحروؼ مف مخارجيا ومراعاة الصحة في

 الضبط؛
 تأخذ وقتا أطوؿ مف سابقتيا؛ 
  4 فييا بذؿ الجيد مف قبؿ القارئ.يتـ 
 :تستماييةالقراءة اال _3_3_1

ني استتقباؿ المعاني واألفكار الكامنة وراء ما يسمعو مف األلفاظ والعبارات التي ينطؽ تع
بيا القارئ قراءة جيرية، أو المتحدث في موضوع معيف، أو المترجـ لبعض الرموز واإلشارات 

 ترجمة مسموعة وىي تحتاج لػ:

                                                           

37، ص. 1999، مكتبة الدار العربية لمكتاب: القاىرة. ميارات القراءة .مصطفى، فييـ_ 1  
، عصمى لمنشر والتوزيع: القاىرة. دراسات في المعمومات والبحث العممي والتأىيؿ والتكويف .عمرمبروكة،  محيريؽ_ 2

 178، ص. 1996
دار مكتبة  :عماف. تنمية ميارات المغة واالستعداد القرائي عند الطفؿ الروضة .محمد، الترتوري، محمد، القضاة_ 3

 79، ص. 2006 الحامد، 
 72ص.  فيد خميؿ. مرجع سابؽ.، زايد_ 4
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أو التشويش ومبلحظة نبرات صوت  مقاطعةالداب االستماع وعدـ آحسف اإلنصات، مرعاة 
 1 القارئ وطريقة األداء المفظي لقارئ النص.
الدافع إلييا، فضبل عف اختبلؼ المادة المقروءة مف _ تختمؼ أغراض القراءة تبعا الختبلؼ 

 2 األغراض. أجؿ أف يمبي كؿ إنساف رغبة لديو لتحقيؽ غرض مف
 ويمكف إيجاز ىذه األغراض لمقراءة فيما يمي:

 _ القراءة التحصيمية:1_3_3_1
ىي القراءة التي تمارس عمى الكتب الدراسية المنيجية في المدارس والجامعات، وىناؾ  

قراءات استيعابية غير دراسية مثؿ: القراءات في أمور الديف أو قراءات في أمور الحياة، 
ومعرفة األحداث الجارية واألفكار الجديدة واالتجاىات والحقائؽ، الصحؼ والمجبلت وقراءات 

وعادة ما تبدأ المادة المقروءة بالتصفح السريع لمعرفة الموضوعات ثـ القراءة المقصودة ثـ أخيرا 
 قراءة متأنية.

 _ القراءة النقدية:2_3_3_1
ـ ونقد ىي عنصر ىاـ مف عناصر البحث العممي وىي تقـو عمى أساس تحميؿ وتقيي 

 المادة المقروءة وفيميا جيدا، فيي تقـو عمى فيـ وتقدير واستيعاب، وأيضا عمى تحميؿ المادة
المقروءة، إذا اإلنساف إذا قرأ ليتفاعؿ مع المادة المقروءة فيحمميا ويقيميا، يؤيدىا ويعارضيا، 

 يتفؽ أو يختمؼ معيا فيذا أكثر درجات القراءة نضجا.
  _ القراءة الحرة:3_3_3_1

وىي القراءة التي يمارسيا الفرد مف تمقاء نفسو دوف أمر أحد، إنيا قراءات بعيدة عف  
الكتب الدراسية أو المناىج، إنيا قراءة يختارىا الفرد مف تمقاء نفسو ينمي بيا ميولو ويرضي بيا 

 3رغباتو واىتماماتو، ويقضي بيا وقت فراغو ويثقؼ بيا نفسو.
                                                           

 159، ص. 2013 ، عالـ الكتب :القاىرة. المعجـ العصري في التربية .سونيا، قزامؿ_ 1
_ محمد فتحي، عبد اليادي، عبد الشافي، حسف محمد، الشافعي، حامد وآخروف. مكتبات األطفاؿ. القاىرة: دار 2

 158غريب، ]د. ت[،  ص. 
، 2016رىا عمى قياـ الحضارات. القاىرة: دار العمـ واإليماف، _ ىني، محمد. المكتبة والمجتمع: أنواع المكتبات وأث3

 159-155ص. ص. 
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 أهم المواد المقروءة:
 المواد المطبوية:أوال: 

تب، الموسوعات، وىي كؿ ما يتـ إنتاجو بشكؿ ورقي ويكوف في متناوؿ القارئ كالك 
  ت، ولعؿ أىميا وأكثرىا تداوال ىي الكتب والدوريات.الدوريات، المجبل

ذا كاف أقؿ  50فالكتاب كما ىو معروؼ "عبارة عف أوراؽ يزيد عددىا عف   ورقة، وا 
 فالوعاء يعد كتيب... الخ.

تعالج صفحاتو موضوعا معينا بالمغة واضحة، ألنو يعد ىمزه وصؿ بيف المؤلؼ  
المرحمة والقارئ، إذ يعتبر الكتاب أداة ابتكرىا اإلنساف لتكوف عونا لتفكيره يحقؽ بيا االنتقاؿ مف 

الشفيوية مف الذاكرة الذاتية إلى مرحمة الكتابة، أي الذاكرة الموضوعية اإلنسانية التي اكتسبت 
 ة الدواـ.صف

أما الدوريات فيي وعاء فكري يصدر دوريا بانتظاـ بعنواف واحد يشترؾ في إعداده المؤلفيف 
 والمحرريف كؿ حسب تخصصو ومف أىميا: المجبلت والصحؼ...الخ.

 ت نوعاف:فالمجبل
 _ متخصصة موجية لجميور محدد.

 _ عامة تيتـ بمواضيع مختمفة تتناسب مع احتياجات عامة الناس.
تعتبر المواد المطبوعة سواء كانت كتب أو مجبلت أو صحؼ وسيمة أو مصدر إذا  

 1 لممعمومات والخبرات التي يفيميا القراء.
 ثانيا: المواد غير المطبوية:

ختمفة لممواد غير المطبوعة صعوبة وضع تعريفات محددة ليا ميتضح مف التسميات ال 
االعتماد عمى التعريؼ الذي أقره مجمع المغة العربية فيا تعريفا موجزا شامبل، ولكف يمكف وتعري

في القاىرة، حيث عرفيا: بأنيا فئات مف أوعية المعمومات غير التقميدية تقـو عمى تسجيؿ 
 الصوت أو الصورة المتحركة أو ىما معا بإحدى الطرؽ التكنولوجية المبلئمة.

                                                           

 39 .ص ،1996 نية،نالمبا لمصريةا رالدا :ىرةالقا. ئيةابتداال لمدرسةا ميذبللت لمكتبيةا لتربيةا. فاشعب ،ةخميف_  1
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تخرج بيا الكتب وبقية المواد  إذا المواد غير المطبوعة مواد ال تعتمد عمى الطباعة التي
 1شرات، ويتـ إعدادىا باستخداـ طرؽ وأجيزة تكنولوجية مغايرة،المطبوعة األخرى كالدوريات والن

نما يكوف االختبلؼ  وىي شأنيا شأف المواد المطبوعة وال تختمؼ عنيا في الغرض العممي، وا 
 اد غير المطبوعة كما يمي:في طريقة العرض لمحقائؽ، وفي ىذا السياؽ نجد عدة أشكاؿ لممو 

 المواد التسمعية: -أ
صوت وحده في تسجيؿ المعمومات والسمع في استرجاعيا ومف أمثمتو: تعتمد عمى ال 

 التسجيبلت الصوتية التي تعتبر مف المواد التعميمية اليامة لؤلطفاؿ، كذلؾ تسجيؿ القصص
التي ترفؽ بالكتاب المطبوع، وأخرى تضـ مواضيع عممية كالتسجيبلت الخاصة بأصوات 

 2 الطيور لمتعريؼ بيا.
 المواد البصرية: -ب

، مثمتيا: الخرائط، الصور الكترونية تعتمد في استخداميا عمى حاسة البصر ومف أ 
 .والرسـو البيانية

كبيرة باعتبارىا إحدى المواد غير وتشغؿ كؿ مف المواد السمعية والبصرية أىمية  
 المطبوعة، فبظيور الوسائط اإللكترونية تـ استعماليا بشكؿ واسع فيما يخص البرامج التعميمية

 3 والتثقيية والترفييية.
 الشافي" إذ يقسـ المواد المقروءة إلى قسميف: دونفس التقسيـ يبقي عميو الدكتور "حسف عب

 غير مطبوعة._ مواد مطبوعة ورقية.   _ مواد 
 اع:و المواد المطبوعة إلى خمسة أنويقسـ 

 لكتيبات والنشرات. _ القصاصات. اخصصة. _تت العامة والم_الكتب. _ المراجع. _ الدوريا
 واس:حال أما المواد غير المطبوعة فيي ثبلثة أنواع حسب

 ×بصرية تعتمد حاسة البصر كالنماذج والصور والشرائح -
                                                           

 106 .ص ،2010 ،دار المسيرة :عماف. مصادر المعمومات. إسماعيؿ ،وائؿ مختار_  1

 ،1997 ،مكتبة زىرء الشرؽ :القاىرة. الخدمات المكتبية وأدب األطفاؿ: دراسات وبحوث. سيير ،أحمد محفوظ_  2
 68 .ص

  92ممد فتحي. مكتبات األطفاؿ. القاىرة: مكتبة الغرب، ]د. ت[، ص.  ،دياالي دعب_  3
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 ى حاسة السمع كشرائط الكاسيت الصوتي؛ة تعتمد عميوسائؿ سمع -
 وسائؿ سمعية بصرية تعتمد عمى حاسة السمع كشرائط الكاسيت الصوتي؛ -
 .C. Dسمعية بصرية تعتمد عمى حاسة السمع والبصر كشرائط الفيديو وأسطوانات  -

 1واألفبلـ.
 _ يوامل تنمية القراءة:4_1

والنمو واإلبداع، يرصد حركة األدب والفف إف المجتمع القارئ ىو مجتمع مفعـ بالحركة  
باستطاعة أي مجتمع أف يكوف مجتمعا قارئ، بتكار، يوجييا، ينمييا ويصقميا، وعميو فإف الوا

وىذا ال يتحقؽ إال إذا تضافرت الجيود وقاـ كؿ منيا بدوره عمى أكمؿ وجو وتكرست العوامؿ 
 في: تبلميذ الثانويات، والمتمثمةل لتنمية القراءة السيما

 _ دور األتسرة في تنمية يادة القراءة:1_4_1
ْو األسرة دورا أساسيا في تييئة الفرد عمى القراءة وتعويده عمييا، فإذا نشا الطفؿ إف لج   

في جو ال يقرأ فبل أبواف يقرءاف وال تقع عيف الطفؿ عمى قصة وال كتاب، فكيؼ سيتعمـ القراءة؟ 
ف كاف األبواف قارئيف يساعداف أوالدىما عمى حب  القراءة ويوفروف مكتبة ليـ في المنزؿ، وا 

ي عمى مختمؼ السبلسؿ التي تتبلءـ ومراحؿ نموىـ، والمتعمقة بالكتاب ويخمقاف فييـ تحتو 
الرغبة في اقتنائو، وكما يوفروف جزء مف مصروفاتيـ لشرائو ويناقشانيـ ويكونا ناصحيف وناقديف 

 2 كي يعمماىـ القراءة.
 القواعد وضع عف المسؤولة وىي ،وسرتأ محيط داخؿ يكوف لمفرد اتصاؿ وؿأ فأ حيث

 الوالديف تخصيص خبلؿ مف القرائية، ميولو تنمية إلى تسعي لذا شخصيتو عمييا تبني التي
 في المكتبية الثقافة لترسيخ البيت داخؿ صغيرة مكتبة تكويف ومحاولة ،ما حكاية لقراءة وقت

 3 .طفاؿاأل ذىافأ

                                                           

 ص. .ص ،2014 ،دار العمـ واإليماف :القاىرة. ة الشاممة أو مراكز مصادر التعمـالمكتبة المدرسي ىاني، محمد._  1
95-96 
 122-121 ص. .ص .مرجع سابؽ سالـ، محمد عدناف._  2
، 11الطفؿ والقراءة والخدمة المكتبية العامة. المجمة العربية لممعمومات العربية لمتربية. ع.  محمد اليوش، أبو بكر._ 3

 . 45، 07، ص. ص. 1990
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 _ دور المدرتسة في تنمية يادة القراءة:2_4_1
 لدى القراءة ميوؿ تنمية في كبير بدور تقـو فيي لذا لؤلسرة، امتداد المدرسة تعتبر       
 فالمدرسة، لمقراءة ومشوقة متنوعة مواد وتوفير التدريس ساليبأو  مناىج مف تقدمو بما التبلميذ
 الميارات ىـأ حدىإ ىي والقراءة الميارات، اكتساب منيا ينطمؽ التي داةاأل ىي التربوي بنظاميا

 1 ة.بدق المتعمـ يتقنيا فأ المفترض مف التي
 في تنمية يادة القراءة: جتمع_ دور الم3_4_1

 الثقافية المراكز فنشاط المجتمع، فرادأ لدى القراءة تنمية في الكبير دوره لممجتمع       
 المكتبات بعض كانت ذاا  و ء، القرا جذب في كبير ثرأ ليا المشوقة ساليبياأو  العامة، والمكتبات

 ىنالؾ فإف ،كنوزىا عف لمتنقيب فييا المكث بإطالة القارئ تغري ال صارمة نظمةأ تتبع العامة
 2 .بالمطالعة غرائيـا  و  الشباف الجتذاب جيودىـ يبذلوف ،خرىأ مكتبات في ناجحيف قائميف

 في تنمية يادة القراءة: كتبة_ دور الم4_4_1
 فالمكتبة ما، ىواية لمزاولة والمكاف الكتاب ىعم الحصوؿ وسائؿ مف وسيمة ىي المكتبة

 مصادر توفير في دور ليا ذا، إالقدرات وتنمي العقؿ تغذي فيي المؤسسات، ىـأ مف واحدة ىي
 . اليادفة والثقافة المعمومات
 والخبرات بالمعمومات التزويد عمي تساعد التي الوسائؿ ىـأ مف المكتبة وتعتبر 

 المكتبات نواعأ لكؿ مثؿاأل االستخداـ فأ ي، أالشخصية ونمو لبناء منيا بد ال التي والميارات
 فضؿأ مف تعد المدرسة فمكتبة، حياتو في الفرد يقابميا مكتبة وؿأ ىعم كبير بشكؿ ؼقيتو 

 تؤدي نياأ كما عمييا، والتعود بإتقانيا الكفيمة الفرص وتمنح بالقراءة الوعي تنمي التي الوسائؿ
 حب غرس ىعم وتساعد القراءة بعالـ وصؿ ىمزة ألنيا القراءة ىداؼأ تحقيؽ في ميما دورا

 يكوف فأ يقتضي مراأل وىذا لمقراءة، الدائمة االىتمامات تنمية طريؽ عف واالطبلع القراءة
 ة،القراء وميوؿ احتياجات يمبي بحيث وشامبل، ومتنوعا واسعا المقروءة المواد مف المكتبة رصيد
 : توفير خبلؿ مف وذلؾ

                                                           

  206، ص. 2014القراءة: مفيوميا، أىدافيا، مياراتيا. القاىرة: الدار العالمية،  طارؽ عبد الرؤوؼ، عامر._ 1
 123 .ص .مرجع سابؽ سالـ، محمد عدناف._ 2
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  ؛المناسبة والمطبوعات الكتب -
  ة؛كاإلعار  المكتبية الخدمات تقديـ -
 .الكتب مف متنوعة لمجموعات االستخداـ تيسير -

 . القراءة ىعم التشجيع في فعاؿ ثرأ ذات المدرسة مكتبة فاف وبذلؾ
 ىعم تعمؿ خيرواأل وؿاأل في فيي نواعياأ بمختمؼ المكتبة فأب القوؿ يمكف خيراأل وفي       

 المقروءة بالمواد تزويده ىعم كبير حد ىعم تعتمد الفرد شخصية فنمو القارئ، احتياجات سد
 1 و.قدرات وتناسب حاجاتو تشجع والتي ليياإ يحتاج التي
 في تنمية يادة القراءة: معارض الكتب_ دور 5_4_1

 قامةإ ة،المطالع ىعم وتعويدىـ ، القراءة ىعم الناس وتشجيع الكتب ترويج ساليبأ مف       
 . الدولي وأ الوطني وأ المحمي ىالمستو  ىعم الكتاب معرض
 الكتب، مف بالجديد الجميور تعريؼ إلى باإلضافة الكتاب، معارض ىداؼأ برزأ ومف       
 وقراءتيا الكتب شراء يعتادوا ولـ الكتب، متاجر رواد مف ليسوا زوار استدراج ليـ، وتيسيره
 2 .االقتصادية والمجموعات االجتماعية الشرائح سائر ومف عماراأل مختمؼ مف منتظمة بصورة

 تنمية يادة القراءة:ل يوامل أخرى_ 6_4_1
 وأ حفبلت قامةإ ذلؾ فمف جياؿ،األ لدى القراءة عادة تنمية جؿأ مف الجيود تتضافر        

 . المتنقمة المكتبات بواسطة النائية المدف في لطالبييا الكتب يصاؿا  و  لمكتب، سواؽأ
 : كا عبلـاإل وسائؿ لدور باإلضافة

 وباقتناء بالقراءة االىتماـ اثارة الي تيدؼ تميفزيونية برامج وتمويؿ دعـ خبلؿ مف التمفزيوف -
 ىذه تكوف فأ ويمكف سرية،األ والمكتبات الخاصة المكتبات نشاءإ ىميةأ برازإ لىا  و  الكتب
 بمضامنييا والتعريؼ منيا مقتطفات وقراءة الكتب عضب عف عبلناتإ شكؿ عمي البرامج

                                                           

 216، 213-212مرجع سابؽ. ص. ص.  طارؽ عبد الرؤوؼ، عامر._ 1
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 ىذه اقتناء ىعم ويشجعيـ المشاىديف وأ السامعيف اجتذاب إلى يؤدي نحو عمي وبمؤلفييا،
 1 .عاـ بنحو القراءة عمي ويشجعيـ عمييا االطبلع عمي وأ الكتب

 وتطرحيا الناس ـتي التي الموضوعات اختيار في توجو فأ تمكف داةأ تعتبر ذإ الصحافة -
 المسابقات وتطرح ،الصحفية الحوارات في الناس تسجيؿ يتـ فأ يمكف وبذلؾ عممي، بأسموب

 . القراءة لممارسة الناس تدفع التي المادية والمحفزات
 مف القراءة لممارسة وتحفيزىـ الناس توجيو في عمييا االعتماد يمكف ميمة وىي ذاعةاإل -

 2 .المدرسية المكتبات وتكويف الكتب اقتناء عمي فرادىاأو  سرةاأل تشجيع خبلؿ
 المؤدية لتدهور القراءة. تسباباأل _ 5_1

إف تدىور القراءة أصبح اليـو ظاىرة واضحة ترجمتيا لغة األرقاـ، فحسب معطيات  
إف معدؿ ما يقرأه الفرد في إرجاء العالـ العربي  نشرتيا األمـ المتحدة فيما يتعمؽ بعادات القراءة،

سنويا ىو ربع صفحة فقط، وبحسب دراسات التنمية الصادرة عف مؤسسة الفكر العربي في 
مواطف  455ألؼ مواطف عربي، بينما يصدر كتاب لكؿ  21القاىرة، فكتاب واحد يصدر لكؿ 

 امؿ نوجزىا فيما يمي:إنجميزي مثبل، إذا فإف ىذا التدىور يكوف راجع ألسباب وعو 
 أتسباب نفتسية: _1_5_1
  حالة اليأس واإلحباط التي يعيشيا الفرد العربي، حيث يرى أنو ال جدوى مف القراءة فيي ال

 تغير الواقع المرير الذي يعيشو؛
 عدـ وجود النيـ والحماسة في طمب العمـ ورفع الجيؿ؛ 
  3العمؿ.الشعور بالممؿ والفتور وقمة المثابرة والدأب عمى 

 
 
 أتسباب اجتمايية: _2_3_1

                                                           

 263-262،  ص. ص. 2007القراءة طريقؾ إلى الثقافة. القاىرة: ألفا لمنشر،  السعيد، محمد._ 1
 211مرجع سابؽ. ص. ص.  طارؽ عبد الرؤوؼ، عامر._ 2
جوىري، عزة فاروؽ. اإلنترنت وسد الفجوة الرقمية في العالـ العربي: دراسة استطبلعية عف توجيات القراءة في  -3

 221 -221، ص. 1522، أفريؿ 21بيئة اإلنترنت ودورىا في مجتمع المعرفة. مجمة إعمـ. ع.
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   تعتبر األمية مف األزمات االجتماعية الرئيسية التي تعصؼ بواقع المقروئية في الوطف
 العربي؛

   التنشئة االجتماعية والتربية المدرسية الخاطئة، إذ ال يغرسوف حب القراءة والمطالعة في
 والتأقمـ معيا؛ نفوس األطفاؿ والمراىقيف، فاإلنساف مجبوؿ عمى العادات

   ندرة المكتبات العامة والمقاىي والمنتديات الثقافية والندوات الجماىيرية العامة التي تحفز
 1عمى القراءة والثقافة، وتشجع الحراؾ الثقافي الحقيقي بيف أبناء الوطف؛

  .لغاء روح اإلبداع  2 عدـ تقدير واحتراـ المثقؼ في الوطف العربي وا 

 ية:أتسباب اقتصاد _3_3_1
   تدني المستوى المعيشي في الببلد العربية وانخفاض معدؿ الدخؿ لمفرد العربي، والذي تعتبر

 أحد أىـ العوائؽ التي تحوؿ بيف القارئ واقتناء الكتاب؛
   اقتناء التكنولوجيا الحديثة التي تقؼ في وجو المقروئية في الوطف العربي، حيث يقضي

 الممييات وينفقوف جؿ أمواليـ عمييا؛الشباب جؿ أوقاتيـ أماـ ىذه 

   غبلء بعض الكتب، حيث يجد المواطف العادي أو المثقؼ صعوبة مالية في شراء الكتب
 واقتناءىا.

 أتسباب تكنولوجية: _4_3_1
 تضييع الوقت أماـ مواقع التواصؿ االجتماعي خاصة "الفيس بوؾ Face Book الذي "

 أصبح يعرؼ بالسحر األزرؽ؛

 عمى المعمومات الجاىزة التي تقدميا وسائؿ اإلعبلـ واإلنترنت؛ اعتماد البعض 

 
 

 .1 طغياف وسائؿ اإلعبلـ الحديثة 

                                                           

]عمى الخط[. مجمة .stuur.com . في:المشكوري، رياض سعد. مشكمة العزوؼ عف قراءة الكتاب في العراؽ -1
 (51/54/1521)تاريخ اإلطبلع:  <http://www.stuur.com>. متاح عمى: 1552سطور اإللكترونية، 

 .]عمى الخط[. متاح عمى:aladabia.netرؽ عبلجيا. في: غازي، واثؽ. عزوؼ الشباب عف القراءة: أسبابيا وط -2

<http://ar.aladabia.net/article-5363> (51/54/1521: )تاريخ اإلطبلع 
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 المبحث الثاني: األوجه الحديثة لمقراءة.
 جميع ومستإف الطفرات التكنولوجية الحاصمة اليـو ألقت بضبلليا عمى كؿ الجوانب  

 صبحتأ فقط، المطبوعات ىعم تمارس عممية عف عبارة القراءة كانت فأ فبعد الحياة، ساسياتأ
 . ومتطمباتيا ساسياتياأ ليا لكترونيةإ قراءة التطور ىذا خضـ في فاآل
 _ مفهوم القراءة اإللكترونية:1_2
 ىعم والحاسبات والمعمومات المكتبات عمـو لمصطمحات العربية الموسوعة في تعريفيا جاء  
 2 .التخزيف داةأ وأ وسيط عمي البيانات يمتمس الحاسب، في يقرأ :نياأ
 لكترونيإ محتوى ىعم القارئ، اطبلع خبلؿ مف تتـ التي القراءة تمؾ نياأ ىعم يضاأ وعرفت  

 وشبكة والحاسوب، كالشاشة المحتوى، جانب إلى ضافيةإ دواتأ باستخداـ وذلؾ معيف
 3 ...والمعمومات االتصاالت

 خبلؿ مف تتـ التي القراءة نياأ عمى الرقمية، القراءة تعريؼ فيأيضا  الباحثوف واتفؽ       
، الحاسوب :مثؿ الشاشة، ىعم النص وأ المحتوى، إلظيار خاصة وبرمجيات جيزةأ استخداـ

 مع التفاعؿ مف القارئ تمكف التي القراءة جيزةأ مف وغيرىا الذكية اليواتؼ، الرقمية لواحاأل
 . الرقمية النصوص

 وأ الكتب خبلؿ مف ماأ مكتوب ىو لما الكترونيا القراء مطالعة نياأ ىعم تعرؼ كما -
  ط.وسائ عبر المجاالت

وعميو فإف ىذا النوع مف القراءات )القراءة اإللكترونية( ظير مع التطور التكنولوجي        
مجاؿ القراءة وذلؾ مف خبلؿ الكتب  واستخداـ أجيزة الحاسوب في شتى المجاالت، فدخمت

ر في أشكاؿ مختمفة وأىميا األقراص المدمجة، وىي تعمؿ عمى اختزاف اإللكترونية التي تصد

                                                                                                                                                                                

المقروئية في الوطف العربي بيف اإلقباؿ والعزوؼ: دراسة في المعوقات والحموؿ. مؤتمر عممي . أميمة، رزاقي -1
 بعنواف "بالقراءة نسمو". فمسطيف: جامعة النجاح الوطنية، ]د.ت[ 

الموسوعة العربية لمصطمحات المكتبات والمعمومات والحاسبات: إنجميزي  الشامي، أحمد محمد، سيد، حسب اهلل._ 2
 3. مج. 2001عربي. القاىرة: المكتبة األكاديمية،  –
المكتبات الرقمية: تحديات الحاضر وآفاؽ المستقبؿ. الرياض: مكتبة الممؾ فيد الوطنية،  بوعزة، عبد المجيد._ 3

 99، ص. 2006
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رسـو متحركة وكممات منطوقة وغيرىا مف  ،كميات ىائمة مف المعمومات في شكؿ نصي، صور
يجاد الحؿ ليا. الوسائؿ التي تجذب  1 انتباه القارئ، وتعمؿ عمى إثارة تفكيره اتجاه المشكبلت وا 

 اإللكترونية مرت بعدة مراحؿ:القراءة وعميو فإف 
 العشريف القرف مف السبعينيات وائؿأو  الستينيات واخرأ في تظير بدأت لقد المرحمة األولى:

 بعض إلتاحة التجارب بعض خبلؿ مف وذلؾ، الكتب رقمنة في ولىاأل المحاوالت بعض
 تشكؿ لـ المرحمة ىذه في لكترونيةاإل الكتب فأ غيري، الرقم لكترونياإل الشكؿ في النصوص

 مف وغيرىا المرجعية والكتب التراث ككتب المجاني، بالشكؿ متاحة كانت بحيث تجاري سوؽ
 . والصمبة المرنة قراصاأل عمى نتجتأ التي الكتب وائؿأ

)الرقمية( الصادرة  قد صاحبت ىذه المرحمة االتجاه نحو الكتب اإللكترونية المرحمة الثانية:
الكتب اإللكترونية بشكميا المجانية  ألوؿ مرة في شكؿ إلكتروني رقمي محض، حيث أصبحت

أو غير المجانية أكثر انتشارا مف ذي قبؿ، كما صاحب ىذه المرحمة ظيور الحاسبات القارئة 
راءة اإللكترونية لمكتب اإللكترونية، وىو ما يعد أحد المبلحـ المميزة ليذه المرحمة ولتقنيات الق

 2 عمى حد سواء، إال أنيا لـ تحقؽ انتشارا واسعا نظرا لتكمفتيا.
أقداميا إلى حد كبير مف جانب القراء  استطاعت الكتب اإللكترونية تثبيت المرحمة الثالثة:
 بزيادة ىو يزداد المصادر مف الشكؿ ىذا عمى قباؿاإل جعمت التي موراأل ومف ،نحو استخداميا

 عامة بيف قبؿ ذي مف انتشارا كثرأ الكتب قارئة صبحتأ كما اقتنائيا، عمى المكتبات اىتماـ
 يختارىا التي بالكتب تحميميا بعد القارئات عارةإ خدمة توفيرب المكتبات قامت بحيث القراء،
 ظيور مع خاصة والعرض، القراءة تقنية لجودة كبيرا قباالإ القت التي الخدمة وىي ،القارئ
 .الشاشة ىعم القراءة تقنيات في ثورة حدثتأ والتي (epaper) لكترونياإل الورؽ تقنيات

في ىذه المرحمة ينتظر أف يحدث تحوؿ كمي وتاـ لوسائط القراءة الورقية، إذ المرحمة الرابعة: 
يختفي الكتاب المطبوع ليفسح الطريؽ أماـ الكتاب اإللكتروني وتصبح المصادر المطبوعة مف 

وىذا يأتي عندما تمتزج البيئة اإللكترونية الرقمية بكافة نواحي الحياة ويصبح قبيؿ التراث، 
                                                           

،     2007دور مكتبة الطفؿ في تنمية إبداع الطفؿ. القاىرة: مؤسسة طيبة لمنشر،  .البدوي محمد، عبد العميـ_ 1
 128ص. 

 99مرجع سابؽ. ص.  صالح بوعزة، عبد المجيد._ 2
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 ظيور بعد وذلؾ تتحقؽ المرحمة ىذه رىاصاتإ بدأت لقدالمجتمع مجتمعا إلكترونيا رقميا، 
 1 .االفتراضية المكتبات مف العديد

 الرقمي العالـ يشيده ما إلى ووصوال لكترونية،اإل القراءة بيا مرت التي لممراحؿ ونظرا        
 ما كؿ لتشمؿ تعدتو بؿ فقط لكترونياإل الكتاب تتضمف لكترونيةاإل القراءة تعد لـ تطورات، مف
 والدوريات الكتب يقرؤوف ال الذيف مف الكثير حياة في ألنيا الرقميةاإللكترونية  البيئة في يقرأ
 بريده ويرى "face book" بوؾ الفيس" وأ "Twitter توتير" عمى يدخؿ ال منا مف لكترونية،اإل

 فكمنا الرقمية لكترونيةاإل القراءة ضمف يدخؿ ىذا فكؿ منو؟ ويتحقؽ مستمرة بصفةاإللكتروني 
 المعمومات مف الكثير ىناؾ فأ العمـ مع لكترونية،اإل القراءة ظؿ في نشعر ال لكف نقرأ

 2 .خيرةاأل ىذه خبلؿ مف الإ ليياإ نصؿ فأ يمكننا والمصادر
 _ مميزات وخصائص القراءة اإللكترونية:2_2

ىناؾ العديد مف المميزات والخصائص التي تختص بيا القراءة اإللكترونية والتي  
 نستعرضيا فيما يمي:

 ذلؾ ويتمثؿ واستخداميا ممارستيا جؿأ مف لكترونيإ وسيط إلى تحتاج لكترونيةاإل القراءة -
 مف الوسائط ليذه استخداـ ثقافة تتطمب كما وبرمجيات، جيزةأ مف لمقراءة معدات في الوسيط
  ئ؛القار  طرؼ

 بحرية بينو التحرؾ يكوف كما وعموديا، فقياأ اتجاىات عدة في لكترونياإل النص قراءة يمكف -
 حسب النص نشاءإ عادةإ لمقارئ تتيح التي الدرجة إلى وذلؾ اتجاه يأ في الشاشة عمى تامة

  ا؛لي حدود ال بكيفيات جزائوأ بيف الوصؿ وأ رغبتو،
 يحققو الذي الممموس المادي الجانب مف القارئ تحـر الحاسوب شاشة مف النص قراءة -

 يمسؾ موضوعا يعد ولـ عمؽ دوف  ممسأ سطح ىعم يختزؿ صبحأ فالنص المطبوع، الكتاب
 مادة في غائرة نقوش إلى فكاراأل حولت جوتنبرج مطبعة فأ"ؿ:قاي الصدد ىذا وفي باليد،

                                                           

داود، رامي محمد عبود. الكتب اإللكترونية: النشأة والتطور الخصائص واإلمكانات االستخداـ واإلفادة. مصر: _ 1
   420، ص. 2008الدار المصرية المبنانية، 

بوترديف، يحي صالح. تحميؿ الخطاب الفائؽ: مف الشفيية إلى التواصؿ اإللكتروني. مجمة األدب والمغات. ورقمة: _ 2
   162، ص. 2005، ماي 5جامعة قاصدي مرباح، ع. 
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 لكترونيةإ وثائؽ إلى حولتو فأ بعد ماديتو الورؽ لتسمب المعمومات تكنولوجيا وجاءت الورؽ،
 . رقمية

 1 ة.لكترونياإل القراءة خبلؿ مف المعمومات لىإ الوصوؿ في والدقة السرعة خاصية -
لقد تـ التطرؽ في العنصر السابؽ إلى القراءة اإللكترونية مف حيث التعريؼ         

والخصائص، ولكف ليس مف دوف ذكر أىـ مصدر معموماتي إلكتروني أال وىو الكتاب 
 اإللكتروني بحكـ االستخداـ واالنتشار الواسع وىذا ما سوؼ نسمط عميو الضوء.

 تعريف الكتاب اإللكتروني: _1_2_2
بتعريفات متعدد في اإلنتاج الفكري منيا  (E-BOOK)لقد حضي الكتاب اإللكتروني        

 التعريفات التالية:
تعريؼ الموسوعة العالمية لعمـ المكتبات: الكتاب اإللكتروني ىو: 'مصطمح يستخدـ لمداللة  -

رقمي يتـ عرضو  Format، غير أنو عبارة عف قالب عمى نص أشبو ما يكوف بالكتاب التقميدي
 2 وقراءه باستخداـ الشاشة الحاسوبية.

ىيئة  كما يعرؼ كذلؾ عمى أنو: كتاب أو كتيب أو أي مطبوع بشكؿ عاـ يوجد عمى -
، البريد اإللكتروني، أو النقؿ المباشر إلكترونية، ويمكف توزيعو إلكترونيا عف طريؽ اإلنترنت

زينية المختمفة ويتـ قراءة ىذه الكتب عمى لمممفات، أو النقؿ عف طريؽ أي مف الوسائط التخ
 الشاشات الخاصة بأجيزة الكمبيوتر المختمفة.

 3 إذا ىو مضموف رقمي، ووسيط لمقراءة اإللكترونية وبرنامج خاص لقراءة المضموف.
 مطابقة صفحاتو وتكوف لكترونيةإ بصورة نشره تـ كتاب ىوالكتاب اإللكتروني ىو:  -

 ىعم الناشر موقع مف بتحميمو عميو الحصوؿ ويمكف ،web  الويب صفحات لمواصفات
 1 ني.لكترو اإل بالبريد يرسؿ وأ سواؽاأل مف سطوانةأ ىيئة عمي اقتنائو وأ نترنتاإل

                                                           

ف والبحث في زرقاوي، عمر. السيبرنطيقا والنص المترابط قرائو في التحوالت المعرفية. مجمة مخبر وحدة التكوي_ 1
   262-260، 249، ص. ص.  2011، 3نظريات القراءة ومناىجيا. بسكرة: جامعة بسكرة، ع. 

   40داود، رامي محمد عبود. مرجع سابؽ.  ص. _ 2
النوايسة، غالب عوض. اإلنترنت والنشر اإللكتروني: الكتب اإللكترونية والدوريات اإللكترونية. عماف: دار صفاء، _ 3

   309-308، ص. ص. 2011
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وىناؾ العديد مف التسميات والمصطمحات المرادفة التي تطمؽ عمى الكتاب اإللكتروني:  
 الكتاب الرقمي، االفتراضي، غير التقميدي.

 مزايا الكتاب اإللكتروني: _2_2_2

 مزاياه ما يمي:لمكتاب اإللكتروني عدة خصائص يمتاز بيا عف الكتاب التقميدي ومف   
 سيولة الوصوؿ إلى المعمومات المرادة بواسطة البحث أو استخداـ الروابط التشعبية؛ 
 إمكانية تحويؿ النصوص المكتوبة إلى مقروءة بواسطة أصوات بشرية؛ 
  2 الكتاب اإللكتروني إلى جميع أنحاء العالـ؛سرعة توزيع 
  انخفاض تكاليؼ نشر الكتاب اإللكتروني مقارنة بالكتاب المطبوع، لعدـ وجود تكاليؼ

 طباعة األوراؽ؛
 ؛واحد مكاف وفي واحد وقت في لكترونيةاإل الكتب مف العديد حمؿ مكانيةإ  
 المعمومات يجادا  و  الحروؼ حجـ وتغيير فيو الصفحات تقميب سيولة بسبب القراءة سيولة 

  ؛المفتاحية الكممات باستخداـ المطموبة
 ى؛ خر أ جيزةأو  الحاسوب باستخداـ قراءتو بساطة 
 ؛واحد مكاف وفي واحد وقت في الكتب مف عدد تحميؿ يمكف ذإ لمنقؿ قابميتو  
 وكبار البصر كفاقدي القراء نواعأ مختمؼ لتناسب متعددة بأشكاؿ لكترونيةاإل الكتب تاحةإ 

  ؛السف
 
 
 3 ؛ المكاني الحيز توفير     

                                                                                                                                                                                

   148، ص. 2001الغريب، زاىر إسماعيؿ. تكنولوجيا المعمومات وتحديث التعميـ. القاىرة: عالـ الكتب، _ 1
 172-171، ص. ص. 2011الدباس، ريا. المكتبات والنشر اإللكتروني. عماف: دار يافا، _ 2
النوايسة، غالب عوض. مصادر المعمومات اإللكترونية في المكتبات ومراكز المعمومات. عماف: دار صفاء، _ 3

   132، ص. 2011
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 صمياأل المرجع فتح يمكف حيث االقتباسات منيا تؤخذ التي العممية بالمراجع ربطو 
  س؛     االقتبا ومشاىدة

 وأ المؤلؼ وأ الناشر بموقع سواء، معمومات ىعم لمحصوؿ بعد عف بو االتصاؿ مكانيةإ 
         1 .لكترونيةاإل المكتبات

  اختزاف لممعمومات، حيث تستخدـ األقراص المدمجة لنشر األعماؿ الكبيرة مثؿ: طاقة
         2  الموسوعات وغيرىا، وىذا يؤدي إلى توفير حيز كبير مف رفوؼ المكتبات.

 _ بين القراءة اإللكترونية والقراءة الورقية:3_2
ة الرقمية وتفوقيا عمى لقد تباينت ردود األفعاؿ بيف ناقد لمدى نجاح القراءة اإللكتروني 

 قراءة ليست نياأ باعتبار لمتساؤؿ موضع لكترونيةاإل القراءة يطرح ناقد ىلإ القراءة الورقية،
 فأو  المطبوع، الكتاب عف تغني لف الجديدة المستحدثات كؿ فأ يرى مف فيناؾ ،جدية

 القراءة عف تختمؼ التي لمقراءة متعة مف فيو لما تمغيو وال ستطوره الحديثة والوسائؿ التكنولوجيا
 مع القادمة عواـاأل خبلؿ بالتأكيد ستتراجع المطبوع مف القراءة فأ يرى مف وىناؾ بالحاسوب،

 في يثيره ما ىميةأ ومع المدمجة، قراصاأل داخؿ بالكتب الموجودة المعمومات دخاؿإ زيادة
  .    بو القياـ المطبوع الكتاب يستطيع ال ما وىو مثبل جنبيةاأل المغات لتعمـ الصوتيات مجاؿ

   3 وعمى ضوء ما تقدـ سنحاوؿ عرض الفروقات الموجود بيف الكتاب الورقي واإللكتروني:
 
 

 لكترونياإل  الكتاب الورقي الكتاب

                                                           

، مسمـ المالكي. المكتبات الرقمية وتقنية الوسائط المتعددة. عماف: مؤسسة الوراؽ، _ 1 ، ص. ص. 2005مجبؿ الـز
109-110   

   ، 2007جواف ، 2الكويت: تعريب العمـو الصحية، ع. : مجمة تعريب الطب. النشر اإللكترونيديب، خالد. _ 2
  96 ص.

 متاح عمى:]عمى الخط[.  kenandonline.comالسيد كردي، أحمد. الكتاب اإللكتروني. في: _ 3
<kenandonline.com /ahmedkordy/posts>   :(22/02/2018)تاريخ االطبلع  
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  .ممموس حقيقي بأنو يتسـ -
 ىي دائما النص عمييا يسجؿ التي المادة -

  .الورؽ
 مراأل يتطمب حيث النص، تحديث صعوبة -
  .الطباعة عادةإ
 في البطء وكذلؾ التجييز في السرعة عدـ -

  .التقميدية الطرؽ عبر المتمقي إلى الوصوؿ
  د.ومجم مطبوع النيائي المنتج -
  .خاصة تجييزات تتطمب ال القراءة عممية -
  .التقميدية الكشافاتب يتـ النص استرجاع -
 .لمعيف مريحة تعد الورقي الكتاب مف القراءة -

  .افتراضي وأ تخيمي بأنو يتسـ -
 لكترونيةاإل التخزيف وسائط عمى النص يختزف

  الخ... مرنة قراصأو  ليزرية قراصأ مف
  .النص تحديث في والسرعة المرونة -
 إلى الوصوؿ مكانيةإ مع التجييز سرعة -
  .نترنتاإل عبر المستقبميف مف قاعدة غراضأ
  .لكترونيإ رقمي النيائي المنتج -
  .معينة وبرمجيات جيزةأ تتطمب القراءة عممية -
  .المفتاحية بالكممات النص استرجاع مكانيةإ-
 تبعث ما حياناأ الرقمية الشاشات مف القراءة -

 . البصري جياداإل عمى
 يمثؿ الفرؽ بيف الكتاب الورقي والكتاب اإللكتروني.: 11الجدول رقم 

 واقع المقروئية في الجزائر: -2-4
، وىي نسبة %2أزمة مقروئية حادة ترجمتيا لغة األرقاـ إلى أقؿ مف شيدت الجزائر  

أف عدد الناشريف  ضئيمة جدا مقارنة بالحراؾ الثقافي والزحـ الفكري الجزائري، فعمى الرغـ مف
ـ، وبالرغـ 1551ناشر سنة  145ـ إلى أكثر مف 1555ناشر سنة  35في الجزائر ارتفع مف 

مميوف كتاب، غير أف نصيب الفرد الجزائري مف  24تزخر بػ  أيضا مف أف المكتبات الجزائرية
الكتاب في السنة نصفو، وتشير األرقاـ إلى تدني معدالت القراءة مقارنة بمراحؿ سابقة، إذ 
شيدت المقروئية نسبا محترمة في مرحمة السبعينات التي عرفت في األوساط الثقافية بعصر 

تبارات اقتصادية كانخفاض أسعار الكتب مف جية القراءة الذىبي، وىذا راجع باألساس الع
والدعـ الرسمي المباشر لمكتاب مف جية ثانية، لكف مع بداية الثمانينات بدأت معدالت القراءة 

 1 في التأخير.
 
  في الجزائر: تسباب العزوف ين القراءةأ -2-5

                                                           

. متاح عمى: يومية الشاىد]عمى الخط[. .alger.culture.com في الجزائر في:أزمة المقروئية . زينب، الغالي -1
<http://www.alger.culture.com>  :(51/54/1521)تاريخ اإلطبلع 



 الفصل األول:                                                        القراءة
 

49 
 

 ذلؾ ومع حوالوأ بأحسف ليس الجزائر في القراءة عمي قباؿاإل مستوى فأ المعروؼ مف 
 بينيا مف ،االجتماعي التواصؿ مواقع ظيور صعيد عمى وخاصة التكنولوجي التطور جاء فقد

 . القراءة مكانة وييدد تدىوره في ليزيد بوؾ الفيس موقع
 وتحديدا مقاومتيا السيؿ مف جذب نقطة اليـو يشكؿ االفتراضي لكترونياإل الفضاء فيذا 

 وأ العادية القراءة منسيا عديدة نشاطات الموقع ىذا تاحأ حيث والشباب، المراىقيف قبؿ مف
 ممييات ىنالؾ صبحأ انو لكوف نظرا وىذا بيا، ييتـ مف فقط القميؿ فأضحى اليادفة، الورقية

 فاتحا القراءة عمى خرآ نوع مف خطرا يشكؿ الذي االفتراضي العالـ ىذا في وبدائؿ خرىأ
 بشكؿ عمييا لئلقباؿ نظرا وذلؾ ،القراءة عف العزوؼ بظاىرة يعرؼ ما تعميؽ مف ليزيد المجاؿ
 : يمي فيما يجازىاإ يمكف خرىأ ألسباب باإلضافة فيو مبالغ
 ؛والتعميـ التربية مناىج قصور  
 ؛فالثانوية فالمتوسطة االبتدائية المرحمة في القراءة ميارات تنمية ساليبأ تغيير عدـ  
 ؛الصغر منذ القراءة ىعم الطفؿ سرةاأل تشجيع عدـ 
 ة؛البلمباال ثقافة وترويج الغربي الثقافي الغزو  
 1؛ لكترونيةاإل والمسميات الممييات كثرة    

 المدوامة في النفس وطوؿ ناةاأل يفتقدوف فالكثير االنشغاالت كثرة مع خاصة الصبر، قمة 
 ؛القراءة مىع

 لمقراءة كافيا وقتا يممؾ ال نوأ يدعى الناس مف فالكثير الوقت، تنظيـ عدـ    . 

 

 

 
 

 خالصة الفصل:

                                                           
]عمى الخط[. متاح عمى:  tarbyton.netباعشف، محمد عبده. أسباب عزوؼ الناس عف القراءة. في:  -1

<http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=366>  

  (25/52/1521)تاريخ اإلطبلع: 
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 القراءة سبابأ فتختمؼ ،الطفولة منذ يمارسيا نسافاإل حياة في ميمة عممية القراءة فإ
 ىذا في تحوالت خرىاأل ىي عرفت فا  و  ىوحت لممعرفة، ميما مصدرا تبقي لكف منيا والغرض
 بالقراءة يسمى ما بذلؾ منتجة الحاصمة التكنولوجية والتحوالت لمتطورات نتيجة العصر

، ورغـ ىذا اال اف المقروئية في الجزائر الزالت بعيدة كؿ البعد عف المستوى لكترونيةاإل
 المطموب .
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 الفصل الثاني: شبكات التواصل االجتماعي.
 تمهيد:

تعد شبكات التواصؿ االجتماعي أرضية لبناء مجتمعات افتراضية مف أجؿ التفاعؿ مع 
الشبكات تنتشر انتشارا كبيرا أصبحت ىذه  2.0بعضيا وتبادؿ الثقافات واآلراء، فبظيور الويب 

عمى الشبكة العنكبوتية، وىذا االنتشار جعؿ المختصيف بخمؼ فضاءات تنفاسية فظير موقع 
 ،الفيس بوؾ المنافس الكبير لكؿ المواقع عمى اإلنترنت ولكف ليذا األخير عدة سمبيات ومزايا

 وىذا ما سوؼ نتطرؽ إليو في ىذا الفصؿ.
 جتماعية.المبحث األول: الشبكات اال

 _ نشأة الشبكات االجتماعية:1_1
مف الشبكات االجتماعية في أواخر التسعينات مثؿ:  بدأ ظيور مجموعة 

Classmates.com  ـ لمربط بيف زمبلء الدراسة، وموقع 5551عاـSix Degrees.com  عاـ
 ـ وركز عمى ذلؾ الموقع عمى الروابط المباشرة بيف األشخاص.5553
المواقع الممفات الشخصية لممستخدميف وخدمة إرساؿ الرسائؿ الخاصة وظيرت في تمؾ  

لمجموعة مف األصدقاء، وبالرغـ مف توفير تمؾ المواقع لخدمات مشابية لما توجد في الشبكات 
 1 العالمية إال أف تمؾ المواقع لـ تستطع أف تدر ربما لماليكيا وتـ إغبلقيا.

حمة التأسيسية لمشبكات االجتماعية، وىي وعميو فإف يمكف وصؼ ىذه المرحمة بالمر  
 Web1. 2المرحمة التي ظيرت مع الجيؿ األوؿ لمويب 

                                                           

، ص. 0251اإلعبلـ اإللكتروني: األسس وآفاؽ المستقبؿ. عماف: دار اإلعصار العممي،  .مروى، عصاـ صالح -1
042  

استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيرىا في العبلقات االجتماعية: دراسة عينة مف . نوىاف، مريـ نريماف -2
، 0250مستخدمي موقع الفيس بوؾ في الجزائر. رسالة ماجيستر في عمىـ اإلعبلـ واالتصاؿ. باتنة: جامعة باتنة، 

 13ص. 
* Web2 في تكوينيا عمى الشبكات االجتماعية.: ىو موجة المواقع الجديدة التي تعتمد 
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أما المرحمة الثانية الكتماؿ الشبكات االجتماعية فيي مرحمة الجيؿ الثاني مف الويب  
*Web2 ،1الذي أحدث بحؽ ثورة عالـ اإلنترنت وشكؿ ما أصبح يعرؼ بالمجتمع االفتراضي 

 . Fiendstes.comليذه المرحمة بانطبلؽ موقع التواصؿ االجتماعي  ويمكف أف يؤرخ
 2 وتـ تصميمو ليكوف وسيمة لمتعارؼ والصداقات بيف مختمؼ فئات المجتمع العالمي.

ـ ظير موقع يبمغ عدد مشاىدات صفحاتو أكثر مف جوجؿ 0221ومع بداية عاـ  
GOOGLE وىو موقع ماي سبيس ،My Space  األمريكي، إذ يعتبر مف أوائؿ وأكبر الشبكات

والذي بدأ أيضا  Face Bookاالجتماعية عمى مستوى العالـ ومعو منافسو الشيير الفيس بوؾ 
 My Space. 3في االنتشار المتوازي مع 

وشبكات التواصؿ االجتماعي ىي مواقع انتشرت في السنوات األخيرة بشكؿ كبير جدا،  
تمرا وىي تقدـ خدمة التواصؿ بيف األعضاء المنتسبيف ليا حتى سمي وال زاؿ انتشارىا مس

، والذي يجمع بيف كافة مستخدمي ىذه المواقع رغـ *المستخدموف ليا بالمجتمع االفتراضي
 4 اختبلؼ الجنس والديف والمغة والثقافة.

 _ مفهوم شبكات التواصل االجتماعي:2_1
مفيـو واحد وشامؿ لمفيـو شبكات  لقد اختمؼ الباحثوف والمتخصصوف في تحديد  

 التواصؿ االجتماعي ، وعميو ارتأينا أف نأخذ مجموعة مف التعاريؼ وىي كالتالي:

                                                           

  54، ص. 0250كيؼ نفكر في الشبكات االجتماعية. مجمة أكاديميا. عدد ماي . حمامي، صادؽ -1
  502، ص. 0252الحوسبة السحابية لممكتبات: حموؿ وتطبيقات. القاىرة: العربي لمنشر، . أحمد يس، نجبلء -2
ي الجديد. عماف: دار معزت، كافي، مصطفى يوسؼ. اإلعبلـ الرقالشمايمية، ماىر عودة، المحاـ، محمود  -3

  025، ص. 0251اإلعصار العممي، 
المجتمع االفتراضي: ىو تجمعات اجتماعية يستخدموف بعض خدمات اإلنترنت االتصالية )منتديات المحادثة،  *

جماعة واحدة واىتمامات وليـ أىداؼ حمقات النقاش، أو مجموعات الحوار...(، والذيف تنشأ بينيـ عبلقة انتماء إلى 
 521مشتركة. حممي، ساري. التواصؿ االجتماعي. عماف: دار كنوز، ]د.ت[، ص. 

  14، ص. 0254شقرة، عمي خميؿ. اإلعبلـ الجديد: شبكات التواصؿ االجتماعي. عماف: دار أسامة،  -4
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شبكات التواصؿ االجتماعي ىي: "منظومة مف الشبكات اإللكترونية التي تسمح لممشترؾ  -
ضاء فييا بإنشاء موقع خاص بو، ومف ثـ ربطو عف طريؽ نظاـ اجتماعي إلكتروني مع أع

 1 آخريف لدييـ االىتمامات واليويات نفسيا.
تعرؼ كذلؾ عمى أنيا: "خدمة إلكترونية تسمح لممستخدميف بإنشاء وتنظيـ ممفات شخصية  -

ليـ كما تسمح ليـ بالتواصؿ مع اآلخريف، وىي مجموعة مف المواقع التي يتـ مف خبلليا 
منيـ مجتمعو االفتراضي الخاص  التشارؾ والتشبيؾ بيف عدد مف المستخدميف، يكوف لكؿ فرد

بو الذي يقـو مف خبللو بمشاركة اىتماماتو وأنشطتو، وكذلؾ تبادؿ األخبار والمعمومات 
 2والممفات النصية والمصورة".

الشبكات االجتماعية ىي مصطمح يشير إلى تمؾ المواقع عمى شبكة اإلنترنت والتي ظيرت  -
حيث تنتج التواصؿ بيف مستخدمييا في بيئة  ، (Web2) مع ما يعرؼ بالجيؿ الثاني لمويب

مجتمع افتراضي يجمعيـ وفقا الىتماماتيـ أو انتمائيـ )جامعة، بمد، شركة...(، بحيث يتـ ذلؾ 
عف طريؽ خدمات التواصؿ المباشر كإرساؿ الرسائؿ أو المشاركة في الممفات الشخصية 

معرض، وتتنوع أشكاؿ وأىداؼ تمؾ لآلخريف والتعرؼ عمى إخبارىـ ومعموماتيـ التي يتيحونيا ل
الشبكات االجتماعية، فبعضيا عاـ ييدؼ إلى التواصؿ العاـ وبعضيا يتمحور حوؿ تكويف 
شبكات اجتماعية عمى نطاؽ محدود ومنحصر في مجاؿ معيف مثؿ: شبكات المحترفيف، 

 3 شبكات المصوريف واإلعبلمييف.
، تتيح لؤلفراد بناء بيانات Webعمى شبكة _ كما يمكف تعريفيا بأنيا: عبارة عف خدمات توجد 

 4 شخصية عاـ أو شبو عامة خبلؿ نظاـ محدود ورؤية قوائميـ أيضا.

                                                           

  02،     ص. 0222، 51زاىر، راضي. استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في العالـ العربي. مجمة التربية. ع.  -1
مختار، إكراـ. أثر الشبكات االجتماعية "الفيس بوؾ" عمى الطمبة الجامعييف: دراسة مسحية لعينة مف طمبة عمـو  -2

،    0252جتمع. مستغانـ: جامعة عبد الحميد بف باديس، اإلعبلـ واالتصاؿ. مذكرة ماستر في وسائؿ اإلعبلـ والم
  42ص. 

كاتب، سعود صالح. اإلعبلـ الجديد وقضايا المجتمع: التحديات والفرص. المؤتمر العممي الثاني لئلعبلـ  -3
  52، ص. 0255ديسمبر  51 -52اإلسبلمي. جدة: جامعة الممؾ عبد العزيز، 

4- BOYDA, Ellison. Social Network Sites : difinition, history and sholarship. Berkeley : 
Universty of California, 2007 
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ومف خبلؿ التعاريؼ السابؽ يمكف أف نستخمص بأف الشبكات االجتماعية ىي: تمؾ   
المواقع الضخمة التي تجمع اآلالؼ والمبلييف، أيف يمكنيـ تكويف صداقات ومشاركة صورىـ 

 Faceوممفاتيـ، كما يمكنيـ تكويف الجمعيات واألحزاب وعقد التحالفات ومف أبرزىا ما يمي: 

Book, My Space, You Tube, Twitter.  1 
 _ أنواع الشبكات االجتماعية:3_1

أضحت مواقع التواصؿ االجتماعي تمعب دورا كبير عمى الشبكة العنكبوتية، وأصبحت   
مف بيف أولويات األفراد في مختمؼ أنحاء العالـ وذلؾ نظرا النتشارىا الواسع، حيث تعددت 

 أنواع ىذه الشبكات نذكر مف أىميا:
 Twitter _ التويتر:1_3_1
 _ نشأة تويتر: 1_1_3_1
 OBVIOUSـ كمشروع تطوير بحث أجرتو شركة 0222ظير الموقع في بداية سنة   

األمريكية في مدينة ساف فرانسيسكو لخدمة التدويف المصغرة، وبعد ذلؾ أطمقتو الشركة رسميا 
 ـ.0222لممستخدميف بشكؿ عاـ في أكتوبر 

 ـ مف حيف0223كخدمة جديدة عمى الساحة في عاـ ومف ثـ بدأ الموقع في االنتشار   
بفصؿ الخدمة عف  OBVIOUقامت شركت  0223ريؿ تقديـ التدوينات المصغرة، وفي أب
 Twitter2.الشركة وتكويف شركة جديدة باسـ 

 _ تعريف تويتر:2_1_3_1
أخذ تويتر اسمو مف مصطمح )تويت( والذي يعني )التغريد( واتخذ مف العصفور رمزا 

ىو أحد المواقع التي تقدـ خدمات مجانية لمتواصؿ االجتماعي والتدويف المصغر، بحيث لو، و 

                                                           

،    0254بمخيري، رضواف. مدخؿ إلى اإلعبلـ الجديد: المفاىيـ والوسائؿ والتطبيقات. الجزائر: جسور لمنشر،  -1
  52ص. 
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يسمح لممستفيديف بإرساؿ أىـ المحظات في حياتيـ في شكؿ تدوينات نصية كما يتـ التواصؿ 
 1 بوسائؿ عديدة مثؿ الرسائؿ القصيرة.

 _ خدمات تويتر:3_1_3_1
  خبلؿ صفحة معموماتيـ الرئيسية؛بإمكاف المستخدميف نشر رسائؿ قصيرة مف 
 بإمكاف إرساؿ الرسائؿ مف خبلؿ اإلنترنت أو مباشرة مف الياتؼ النقاؿ؛ 
 مستخدمي موقع التويتر الوصوؿ إلى المعمومات الحديثة التي تـ نشرىا مف قبؿ  بإمكاف كؿ

أي شخص آخر، كما يمكف لكؿ شخص تحديد األشخاص الذيف بإمكانيـ اإلطبلع عمى 
 التي نشرت؛ المعمومات

 يمكف لمستخدمي الموقع اختيار واستقباؿ التحديثات التي يقـو بيا المستخدموف اآلخروف؛ 

  يمكف البحث عف مستخدميف آخريف مف خبلؿ محرؾ بحث داخمي، أو مف خبلؿ استخداـ
 2 عناويف البريد اإللكتروني.

 Youtube_ اليوتيوب: 2_3_1
 _ نشأة اليوتيوب:1_2_3_1
يوتيوب بمشاركة مجموعة مف الموظفيف في شركة "باي باؿ" بالتباحث مع تأسس موقع ال  

ـ، ثـ توسع وازداد عدد 0221جامعة "آيمينوي" في أمريكا، وأصبح ىذا الموقع جاىز لمعمؿ سنة 
 مميوف زائر يوميا. 522زواره ومستخدميو حتى وصؿ إلى أكثر مف 

لممستخدميف تحميؿ الفيديو " مف أفضؿ المواقع التي تتيح Youtubeويعد موقع "  
 3 وعرضو ونشره دوف قيود رقابية.

 ومف بيف الموظفيف الذيف ساىموا في تأسيسو ىـ:
  ."Steve Chen –"، التايواني "ستيؼ تشيف ChadHarly –األمريكي "تشاد ىيرلي 

 
                                                           

 021، ص. 0250المقدادي، كاظـ شتوف. اإلعبلـ الدولي الجديد تصدع السمطة الرابعة. عماف: دار أسامة،  -1
االتحاد  . ]د. ـ[:والخدمات المكتبية الموجية لمشباب مقدمة لممكتبييف. مجمة إعمـ 0.2سامي، مبروؾ. الويب  -2

 23، ص. 0224العربي لممكتبات والمعمومات، 
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 _ تعريف اليوتيوب:2_2_3_1
قع اإللكترونية عمى شبكة اليوتيوب ىو موقع خدمة مشاركة الفيديو، وىو أحد أشير الموا  

، وتقـو فكرة الموقع عمى إمكانية إرفاؽ ممفات www.youtube.comاإلنترنت وعنوانو: 
 1 تتكوف مف مقاطع فيديو عمى شبكة اإلنترنت دوف تكمفة.

 _ اآلثار اإليجابية والسمبية لشبكات التواصل االجتماعي:4_1

 اآلثار اإليجابية لشبكات التواصل االجتماعي:_ 1_4_1
مف المتعارؼ عميو أف شبكات التواصؿ االجتماعي أضافت إلى حياة المبلييف مف   

 البشر الكثير، إذا فيي بذلؾ أضفت بعدا إيجابيا يتمثؿ في النقاط التالية:
 والعربية في  نافذة حرية مطمة عمى العالـ، بحيث وجد المبلييف مف أبناء الشعوب األجنبية

 الشبكات االجتماعية نافذة حرة ليـ لئلطبلع عمى أفكار وثقافات العالـ بأسره؛
  فرصة لتعزيز الذات، فإنو بمجرد التسجيؿ بمواقع التواصؿ االجتماعي يصبح لؾ كياف

مستقؿ عمى صعيد عالمي، ويبدأ الشعور بالذات االفتراضية تتطور مع التفاعؿ مع الغير 
 مؼ الحضارات والثقافات األخرى؛والتواصؿ مع مخت

  أكثر انفتاحا عمى اآلخر مف خبلؿ التواصؿ مع الغير، سواء أكاف ذلؾ الغير مختمؼ عنؾ
في الديف والعقيدة والثقافة مع انخراطؾ ضمف ثقافة االنفتاح عمى الغير، والتي تتمتع بيا 

 صداقة؛معظـ مواقع التواصؿ فإنؾ ستترؼ عمى أشخاص جدد بمجرد إرساؿ دعوة 

  ،سيولة التعديؿ عمى صفحاتيا، وكذلؾ حرية إضافة المحتوى الذي يعبر عف فكرؾ الخاص
وبالتالي حرية التعبير عف رأيؾ وفكرؾ ومعتقداتؾ والتي فد تتعارض مع الغير فيي مفتوحة 

 أماـ حرية التعبير؛

 .2 التقميؿ مف صراع الحضارات، فيي تعزز مف ظاىرة العولمة الثقافية 

                                                           

باب الجامعي مف خبلؿ صفحات األحزاب عمى مواقع التواصؿ االجتماعي: شمجاىد، حناف. السموؾ االنتخابي لم -1
مف عينة طمبة عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ والسياسة. رسالة ماجيستر في عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ. مستغاـ:  دراسة ميدانية

  22، ص. 0254جامعة عبد الحميد بف باديس، 
-25،   23، ص. ص. 0252غساف، خالد، المقدادي، يوسؼ. ثورة الشبكات االجتماعية. عماف: دار النفائس،  -2
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 اآلثار السمبية لشبكات التواصل االجتماعي:_ 2_4_1
إف وجود عدة إيجابيات لشبكات التواصؿ االجتماعي ال يعني أف ليس ليا مآخذ، ىي   

 ومف بيف اآلثار السمبية ما يمي: ح بيد مستخدميو ويفسد بسببو أيضاسبلح ذو حديف يصم
 فيس بوؾ وغيره وفي تقمؿ مف ميارات التفاعؿ الشخصي، فمع سيولة التواصؿ عبر موقع ال

مختمؼ األوقات، فإف ذلؾ سيقمؿ مع الزمف التفاعؿ عمى الصعيد الشخصي لؤلفراد 
 والجماعات المستخدمة ليا؛

  إضاعة الوقت، فمواقع التواصؿ االجتماعي مع خدمتيا الترفييية التي توفرىا لممشتركيف، قد
 الدراسات االجتماعية؛ تكوف جذابة لدرجة تنسي معيا الوقت، وىو ما أثبتتو العديد مف

  انعداـ الخصوصية، وىذا لما تواجيو ىذه الشبكات مف انعداـ الخصوصية، مما تسبب
 بالكثير مف األضرار المعنوية والنفسية؛

 1التسبب في الكثير مف المشاكؿ األسرية في المجتمعات اإلسبلمية؛ 

 الجتماعي وما يتسبب في تراجع ثقافة المطالعة والقراءة مف خبلؿ التعمؽ بمواقع التواصؿ ا
 ضياع الوقت لمقياـ بالمطالعة والقراءة.

 _ مجاالت استخدام شبكات التواصل االجتماعي:5_1
يوجد العديد مف مجاالت وتطبيقات استخداـ لشبكات التواصؿ االجتماعي، يمكننا   

 تحديدىا بالجيات والشرائح المجتمعية اآلتية:
 لياء أمور الطمبة من جهة أخرى:_ األساتذة والطمبة من جهة وأو 1_5_1
تستخدـ الشبكات االجتماعية مف قبؿ األساتذة والطمبة كأداة اتصاؿ وتعمـ، بحيث أف   

الكثير مف الطمبة يستخدموف بالفعؿ مجموعة واسعة مف مواقع الشبكات االجتماعية، وفذ بدأ 
التعميـ، فاألساتذة يقوموف األساتذة في التعرؼ عمى ىذا االتجاه لكي يستخدميا لصاليـ ولصالح 

 بإنشاء غرؼ الدردشة ومجموعات النقاش لتمديد التجارب واالختبارات، وتقديـ مساعدات لمطمبة.
كما أف شبكات التواصؿ االجتماعي تستخدـ لتعزيز االتصاؿ بيف المعمميف وأولياء   

 األمور، مما جعؿ ذلؾ أكثر مبلئمة ألولياء األمور لطرح انشغاالتيـ.
                                                           

 31-35. ص. ص. ، يوسؼ. مرجع سابؽغساف، خالد، المقدادي -1



 شبكات التواصل االجتماعي       الفصل الثاني:                             
 

59 
 

 _ المكتبات ومراكز البحوث والمعمومات ومستخدميها:2_5_1
استخداـ الشبكات االجتماعية مف طرؼ المكتبات ومراكز المعمومات، حيث أنيا   

أصبحت الوسيمة األكثر انتشارا لمتواصؿ مع عدد أكبر مف المستخدميف لممكتبة، فضبل عف 
 1 ة والمتخصصة وحتى المدرسية.توسيع نطاؽ الخدمات التي تقدميا المكتبات العامة والجامعي

 _ المؤسسات الحكومية والجهات األخرى:3_5_1
يتـ استخداـ الشبكات االجتماعية وميزاتيا مف قبؿ المؤسسات الحكومية المختمفة، حيث   

أنيا طريقة سيمة وسريعة لمحكومة لمحصوؿ عمى رأي الجميور بيدؼ تحديث خدماتيا 
 إلبقاء عمييا.ونشاطاتيا، مثؿ تمؾ المؤسسات أو ا

، مثؿ مياميا كما تستخدـ عدة جيات ىذه الشبكات االجتماعية لتسيؿ القياـ بأداء  
 2 رجاؿ األعماؿ، األمور االجتماعية والسياسة، وكذا المعرفة الصحية والطبية.األعماؿ 

 المبحث الثاني: موقع التواصل االجتماعي "الفيس بوك".
ضحا مف قبؿ األفراد االعالـ بأسره، ونالت اىتماما و غزت  إف مواقع التواصؿ االجتماعي

دفؽ لدخوليا واالنتماء لمجتمعيا الفسيح، ونظرا لما تمميو ىذه المواقع مف مجتمع افتراضي توال
جديد تبلشت فيو الحدود وأزيمت القيود منو استقطب الكثير مف األفراد، ومف بيف أىـ المواقع 

 .Facebookرة موقع التواصؿ الفيس بوؾ التي لقت رواجا خبلؿ السنوات األخي
 _ تاريخ ظهور الفيس بوك:1_2

، Mark Zuckerbergإلى صاحبو "مارؾ زوكربيج"ترجع فكرة نشأة موقع الفيس بوؾ  
أخذ عمى عاتقو تصميـ موقع جديد عمى شبكة اإلنترنت ليجمع زمبلؤه في الجامعة حيث 

أخبارىـ وصورىـ وآرائيـ، وكاف ىدفو األساسي )جامعة ىارفارد( األمريكية، ويمكنيـ مف تبادؿ 
 3 أف يكوف ىذا الموقع يجمع شمؿ أصدقاءه والتواصؿ بيف بعضيـ البعض.

 وكاف لو ما أراد. 0224فبراير  24في  face bookوأطمؽ "مارؾ زوكربيرج" موقعو  
                                                           

-242، ص. ص.      0252القنديمجي، عامر إبراىيـ. اإلعبلـ والمعمومات واإلنترنت. عماف: دار اليازوري،  -1
243 

 243نفس المرجع. ص.  -2
   024الشمايمية، ماىر عودة، المحاـ، محمود عزت، كافي، مصطفى يوسؼ. مرجع سابؽ. ص.  -3
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نيـ وجا بيف طمبة جامعة "ىارفارد"، واكتسب شعبية  واسعة بيافسرعاف ما لقي الموقع ر  
األمر الذي شجعو عمى توسيع قاعدة مف يحؽ ليـ الدخوؿ إلى الموقع لتشمؿ طمبة جامعات 

 1 أخرى وطمبة مدارس ثانوية يسعوف إلى التعرؼ عمى الحياة الجامعية.
يف، تواستمر موقع الفيس بوؾ مقتصرا عمى طمبة الجامعات والمدارس الثانوية لمدة سن 

أخرى لؤلماـ وىي أف يفتح أبواب موقعو أماـ كؿ مف يرغب ثـ قرر "زوكربيرج" أف يخطو خطوة 
مميوف مستخدـ  50في استخدامو، وكانت النتيجة طفرة في عدد مستخدمي الموقع، إذ ارتفع مف 

 2 مميوف مستخدـ . 42ـ إلى أكثر مف 0223في شير ديسمبر مف عاـ 
 _ التعريف بموقع الفيس بوك:2_2
  « Dictionary of media and Communication»  واالتصاؿيعرؼ قاموس اإلعبلـ             

" عمى أنو: موقع خاص بالتواصؿ االجتماعي ويتيح نشر الصفحات  facebookالفيس بوؾ "
 Profiles. 3الخاصة 

نما    كما يعتبر مف أىـ مواقع التشبيؾ االجتماعي وىو ال يشمؿ منتدى اجتماعيا فقط وا 
باإلضافة إلى  4مكاف أي شخص أف يفعؿ بواسطتيا ما يشاء،أصبح قاعدة تكنولوجية سيمة بإ

أنو األكثر شعبية، حيث يسمح ىذا الموقع لمستخدميو باالنضماـ إلى عدة شبكات فرعية مف 
نفس الموقع تصب في فئة معينة، مثؿ: منطقة جغرافية معينة وغيرىا مف األماكف التي تساعد 

 5 دوف في نفس فئة الشبكة.عمى اكتشاؼ المزيد مف األشخاص الذيف يتواج
 
 

                                                           

، ص. 0255فتحي حسيف، عامر. وسائؿ االتصاؿ الحديثة مف الجريدة إلى الفيس بوؾ. القاىرة: العربي لمشر،  -1
021  

  022-021فتحي حسيف، عامر. مرجع سابؽ. ص. ص. -0
3- MARCEL, Danesi. Dictionary of media and Communication. Newyork: M. E. Sharpe, 
p. 117 

  054، ص. 0224عباس، مصطفى. اإلعبلـ الجديد: المفاىيـ والوسائؿ والتطبيقات. عماف: دار الشروؽ، -4

درقاوي، عبد القادر. الفيس بوؾ في الوطف العربي. مجمة جيؿ الدراسات السياسية والعبلقات الدولية. العدد األوؿ،  -1
     42، ص. 0251
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 _ إيجابيات وسمبيات الفيس بوك:3_2

 _ إيجابيات الفيس بوك:1_3_2
  بيف األعضاء المشتركيف في ىذا الموقع، وذلؾ عف  إتاحة الفرصة لمصداقة والتواصل

 طريؽ:
إتاحة الفرصة إلضافة مف يشاء العضو مف أصدقاء لمتواصؿ معيـ بعد أخذ موافقتيـ،  -

 والخيار متاح لمف يريد أف يضيؼ صديؽ لو عمى الموقع؛فالحرية 
ف كانا ال يعرفاف بعضيما البعض؛ -  إرشاد صديقيف إلى بعضيما عمى ىذا الموقع، حتى وا 
اقتراح أصدقاء جدد لمف يريد مف األصدقاء القدامى الذيف يعرفيـ سابقا، وبالتالي شبكة  -

 توسيع شبكة الصداقة والتواصؿ.
   وأصحاب األعمالخدمة الشركات: 
مف خبلؿ اإلعبلف عف الوظائؼ واختبار الموظفيف، كأخذ ما ينشرونو مف نبذ شخصية عف  -

أنفسيـ وعف خبراتيـ عمى الفيس بوؾ بعيف االعتبار عند البدأ في اختيار الموظفيف مف بيف 
 1المتقدميف. 

  :التعميم 
عمى إضافة الجانب االجتماعي دور في تطوير التعميـ اإللكتروني ويعمؿ يمعب الفيس بوؾ  -

لو، والمشاركة مع كؿ األطراؼ في منظومة التعميـ بداية مف مدير المدرسة والمعمـ وأولياء 
 2 األمور.

 _ سمبيات الفيس بوك:2_3_2
إف عدـ استيعابنا لمتكنولوجيا وسمبياتيا جعمنا في خطر مف عدـ  عدم استيعابنا لمتكنولوجيا:
 و.استيعاب الفيس بوؾ وخطورت

                                                           

  24-23شقرة، عمي خميؿ. مرجع سابؽ. ص. ص.  -1
عدة، نادية. الشبكات االجتماعية واإلعبلـ الجديد: دراسة مسحية لمستخدمي الفيس بوؾ بوالية مستغانـ. مذكرة  -2

         25، ص. 0252ماستر في عمـو اإلعبلـ واالتصاؿ. مستغانـ: جامعة عبد الحميد بف باديس، 
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إذ أصبح اإلدماف عمى موقع الفيس بوؾ ظاىرة سمبية إضعاف العالقات االجتماعية والمهارات: 
 أثرت عمى العبلقات االجتماعية وتواصمنا االجتماعي بيف الناس.

 يعتبر ىذا الجانب مف أخطر الجوانب السمبية عمى مستخدمي الفيس بوؾ. هدر الوقت:
الموقع يسرد البيانات الشخصية والصور وحتى مف المعروؼ عف ىذا  انتهاك الخصوصية:

الفيديوىات الشخصية، وكؿ ما يتعمؽ بالشخص مف خصوصية مف حيث صورتو وصور 
 عائمتو...

إف غياب الرقابة عمى األخبار المغموطة والمتداولة بيف الناس واإلساءة لؤلنظمة  غياب الرقابة:
واألشخاص ونشر الشائعات ونبذ الغش يؤدي إلى مشاكؿ كبيرة واتساع الفجوة في العبلقات 

 1 االجتماعية بيف مستخدمي الفيس بوؾ مف جية، وما بيف أفراد المجتمع الواحد.
 خضم مواقع التواصل االجتماعي: _ القراءة عند التمميذ في4_2

بحسب الواقع المعاش والدراسات، فإف التمميذ لـ يعد ييتـ بالكتاب والقراءة في ظؿ 
التكنولوجيا الحديثة، السيما في اآلونة األخيرة وظيور ما يعرؼ بمواقع التواصؿ االجتماعي 

الكتاب، وأنو خير ولـ تعد تصمح تمؾ الشعارات حوؿ القراءة وحوؿ  التي طغت عمى تفكيره،
جميس بعدما صارت اإلنترنت الجميس الوحيد بالنسبة لمكثيريف، وانتقاد البعض القراءة التقميدية 
حيث أكدوا أنيـ ليسوا مجبريف عمى شراء الكتب مادامت اإلنترنت، في وقت الزاؿ آخروف 

ف كاف ذلؾ بصفة محدودة، فيي تساعد عمى قضاء وقت ا  لفراغيفضموف النسخة الورقية وا 
وتكسب التمميذ رصيدا لغويا جديدا، لكف التمميذ حاليا يكتفي فقط بقراءة كتب المنياج الدراسي 
وأضحى يقضي وقت فراغو في الدردشة عمى موقع الفيس بوؾ، واستغبلؿ اإلنترنت وتصفحيا 
حتى أثناء أوقات الدراسة والحصص متناسيا بذلؾ شيء اسمو القراءة وال ييمو الكتاب وال 

ساب المعارؼ، وليس لديو أدنى فكرة عنيا وعف المكتبات مثبل، حجتو في ذلؾ أف اإلنترنت اكت
كفيمة بذلؾ وال وقت لديو لمقراءة، ففي نظره ومعتقده أنيا تشعره بالممؿ وما إلى ذلؾ مف األمور 
ف مواقع التواصؿ االجتماعي فييا ما يريد وما يحتاج، ولكف السؤاؿ الذي يطرح  األخرى، وا 

 و: ىؿ فعبل أنت عمى يقيف أنؾ تتجو ليا بدافع التثقيؼ والقراءة؟ نفس
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ولعؿ مف بيف الحموؿ المقترحة مف قبؿ األخصائيوف االجتماعيوف لمتشجيع عمى القراءة، 
ضرورة إقرار المطالعة كوحدة دراسية مف شأنيا أف تغرس في نفس التمميذ روح القراءة 

كؿ المدارس وتخصيص أوقات إجبارية ليا مع تعويد والمطالعة، كما يجب تعميـ المكتبات في 
 1 التمميذ عمى القراءة مف خبلؿ مطالبتو بإعداد بطاقة قراءة لعدة كتب موجود بمكتبة المدرسة.

قراءة الرقمية:مساهمة مواقع التواصل االجتماعي في انتشار ال -2-5  
أو ست رغـ ضعؼ معدؿ القراءة في العالـ العربي، إذ ال يتعدى ربع صفحة سنويا لمفرد  

دقائؽ سنويا، حسب التقرير العربي الثالث لمتنمية الثقافية الصادر عف مؤسسة الفكر العربي 
ـ، إال أف الميتميف بالشأف الثقافي قالوا أف االنتشار الكبير لمتكنولوجيا ووسائؿ 2010لعاـ 
 ؿ ساىـ في التشجيع عمى القراءة.االتصا
بفضؿ التكنولوجيا ووسائؿ االتصاؿ، رغـ عدـ وجود إحصائيات فعدد القراء العرب ازداد  
نتيجة مواقع التواصؿ  بؿ أصبحنا نرى ما يمكف أف يسمى موضات منيا القراءة  رسمية،

."  االجتماعي بحسب الروائي "أيمف العتـو
" في حديثو لػ   عادات مف الغرب منيا  ": نقمت لنا التكنولوجيا21"العربي وقاؿ "العتـو
شخصا أو أكثر عمى كتاب يتـ مناقشتو  20، حيث أصبحنا نرى اجتماع لمجموعة مف القراءة

 عبر مواقع التواصؿ االجتماعي.
 رادأ فمو crooreads مثؿ العربي القارئ بدخميا ، مواقع ىناؾ مثبل "العتـو" ضاؼأو  
 في عنو فيحث بو الناس رأي ومعرفة الموقع ليذا الدخوؿ إال عميو ما كتاب قراءة الشخص
 في الكتب مف يرغب ما كؿ يجادإ عميو الصعب مف كاف سابقا بينما مجانا، ويقرؤه االنترنت
 الكاتب ويغزوا القديمة الوسائؿ بعكس لمكتب الوصوؿ التكنولوجيا سيمت كما ه،يد متناوؿ

 بيف تواصؿ بوجود تسمح تكف لـ الوسائؿ ىذه فأ إلى السبب ىذا " عياصرة عمر" الصحفي
 . خرىأ جية مف يكتب ومف يكتب ما وبيف جية مف القارئ
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 بزيادة ساىمت االجتماعي التواصؿ ومواقع التكنولوجيا بأف :برأيو "العتـو" "عياصرة" يدأو 

 1 .ايضأ والكتاب القراء عدد
 يظير العادي الشخص نرى صبحناأ " 21 العربي ؿ حديثو في " عياصرة" ضاؼأو  
 حياناأو  ىمومو عف ليعبر متعددة، مجاالت في بسيطة بكتابات رأيو عف ويعبر بالكتابة مياراتو

 ء.لمقرا جذب عامؿ ىناؾ صبحأ بالتالي وتقاليده، عاداتو عف
 ومكاف زماف بكؿ االنترنت عمي متوفرة فاآل صبحتأ المكتوبة المادة فأ إلى شارأو  
 سرةاأل رفض مع نتصادـ حياناأو  كتابا نجد ىحت مريفاأل نعاني كنا حيث الماضي ،بعكس
 . الكتب ىعم الماؿ لصرؼ
 مادة وفرت االجتماعي التواصؿ منصات ومنيا ،عاـ بشكؿ التكنولوجيا فإف وبالتالي 
 يحب وال قارئ غير شخص كاف فمف كتابا، وكمنا قراء كمنا فأصبحنا والكتابة، لمقراءة دسمة

 ال نترنتاإل عبر القراءة فأ برغـ القراءة، وسيمت الطبع ىذا غيرت التكنولوجيا فاف المطالعة
 . والوعي الثقافة زيادة في تساعد نياأ الإ الكتب رائحة عف تغني

 فتحت االجتماعي التواصؿ منصات وبالتحديد االنترنت بأف القوؿ يمكف خيراأل وفي 
 . ليا السبؿ وعززت التسييبلت خبلؿ مف لمقراءة الكثيريف ماـأ الطريؽ

  :لممعمومات العشوائي االنتشار
 عف البحث في الكثيريف وقت معظـ تشغؿ التي االجتماعي التواصؿ منصات فإ 
 معرفة زيادة في الكتاب دور تؤدي فأ لىإ تصؿ لف لكنيا شكاؿ،األ مف شكؿ بأي المعرفة
 عصر في لكف ياـ،األ مف يـو في الناس لمعظـ جميس خير الكتاب كاف ذإ ووعيو، الشخص
 ذلؾ اثر فيصعب ىائمة بسرعة المعمومات تدفؽ في ساىمت االجتماعي التواصؿ شبكات
 في وضحالة المعرفة قمة المعموماتي االنتشار ىذا رافؽ بحيث ،الشخص يتمقاه فيما التحكـ

                                                           

]عمى الخط[. متاح  arabi21.com كيؼ تؤثر وسائؿ االتصاؿ عمى القراءة في العالـ العربي. في: . خالد، قدامة -1
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 فالكتاب مسبوؽ، غير رواج حالة في خيراأل العقد ىذا خبلؿ يبدوا مثبل فالكتاب ،العامة الثقافة
 التواصؿ فمواقع ذاإ تجاري، كمشروع نماا  و  التطوع سبيؿ عمي ال المجاؿ ىذا يدخموف والمثقفوف

 ىذه عمى يوميا تتردد التي الغفيرة عدادواإلو، ومؤلف لمكتاب الترويج في سيمتأ قد االجتماعي
 عف يعبروف يضاأ المواقع ورواد، والكتاب الكاتب متابعي مف جدد زبائف تمثؿوالتي  المواقع

 غمفةأ عمى المثبتة الطبعات عف ناىيؾ حوليا النقاش في وييموف قرؤوىا التي الكتب في رائيـآ
 . الطبعات عشرات إلى تصؿ والتي المنشورة الكتب بعض

 تتحرؾ االجتماعي التواصؿ رواد فأ والمبلحظ سمبيات مف تخموا ال الظاىرة ىذه لكف 
 الثقافة مف عالية درجة ىعم ىؤالء يكوف فأ شرط وليس ،والتعميقات كتاب لشركة رفقا ضائقتيـ
 خبلؿ مف غالبا متابعييـ ثارةإ عمى يعتمدوف نيـإ تمؾ، وأ المطبوعة ىذه ىعم لمحكـ تؤىميـ
      1 .فييـ يؤثروف ذلؾ خبلؿ ومف يداعإ مف تخموا ال ذكية قصيرة تعميقات
 تتبع القراءة وىي "الحشود قراءةػ: "بى يدع ما ىناؾ جعمت االجتماعي التواصؿ فمواقع 

 . بالطبع القيمة وعف الشخصي االختيار عف النظر بغض لو المروج والكتاب الدعاية قوة
 الرأي توجييات في والتأثير لمحشد مساحات وجدتأ االجتماعي التواصؿ منصات فإ 

 عشوائية بمعمومات ميددا يكوف قد نوأل والظرفي، المشرع لمرأي يخضع فأ القارئ فعؿ ذاإ العاـ
 . سمة ىـأ يعد الذي المعرفي التراكـ عف ناىيؾ فائدة دوف

محيص والت لمتأمؿ تخضع وال والتسرع بالخفة تتـ قراءة ىناؾ صبحتأ فقد وعميو
 عمي الكتابات كؿ بو تتـ الذي الزواؿ السريع الوقتي رثاأل الإ تترؾ غالبا تكاد وال الواجبيف
         2. االجتماعي التواصؿ صفحات
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 خالصة الفصل:
ثر كبير عمى أصبحت ليا أ قع التواصؿ االجتماعياف مو أنستنتج مف خبلؿ ىذا الفصؿ  

،اذ اضحت القراءة تتراجع في ظميا بالرغـ مف شيوع وانتشار مايعرؼ بالقراءة الفرد والمجتمع 
 كفيمة لبلرتقاء بمستوى المقروئية المطموب .الرقمية عمى ىذه المواقع ،ومع ىذا اال انيا غير 
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 الفصل الثالث: الدراسة الميدانية.
 االستبيان. تحميلالمبحث األول: 
 السمات العامة:

 الجنس:_ 
 النسبة المئوية التكرار الجنس

 %53.25 55 ذكر
 %43..6 55 أنثى

 %555 555 المجموع
 .الجنسأفراد العينة حسب (: يمثل 02الجدول رقم )

 
 الجنس. أفراد العينة حسب يمثل (:10الشكل رقم )
فرد موزعة  555أن مجموع أفراد عينة البحث ىو  55يتضح من خالل الجدول رقم 

بالنسبة  .6% لمذكور ونسبة 53إناثا، أي ما يمثل نسبة  55ذكورا و 55حسب الجنس إلى 
 .ذكور أكثر من اإلناثأن لإلناث، وبذلك يظير أن ىذا التوزيع نسبة 

 
 
 

 ذكر
52.38% 

 ذكر 47,62%

 أنثى
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 _ السن: 
 المئويةالنسبة  التكرار السن

55 52 53.29% 
54 25 24.59% 
 %55.63 56 وفما فوق .5

 %555 555 المجموع
 السن.أفراد العينة حسب : يمثل (03الجدول رقم )

 
 السن. أفراد العينة حسب يمثل (:10الشكل رقم )

يبين الجدول أعاله توزيع الفئات حسب السن، حيث نالحظ أن أغمبية مفردات العينة 
سنة وىو  54%. يمييا بعد ذلك الفئة العمرية 55فما فوق سنة أي  .5تتراوح أعمارىم فيما بين 

% من الحجم الكمي لمعينة وىذا يعود إلى أن أغمب المسجمين في الثانوي 24ما يمثل نسبة 
سنة، ربما  55% بالنسبة 53سنة، أما أقل نسبة كانت بــ  .5إلى  54مابين  تتراوح أعمارىم

 المسجمين في السنة األولى ثانوي. ألن ىم
 
 

 

12,39% 

36,19% 
51,42% 

 15السن 

 16السن 

 فما فوق 17السن 
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 _ المستوى الدراسي:
 النسبة المئوية التكرار المستوى

 %25.63 22 السنة األولى
 %26.39 24 السنة الثانية
 %26.39 24 السنة الثالثة

 %555 555 المجموع

 المستوى الدراسي.أفراد العينة حسب يمثل  (:04الجدول رقم )

 
 يمثل أفراد العينة حسب المستوى الدراسي. (:10الشكل رقم )

نالحظ من خالل الجدول الموضح أعاله أن السنة الثالثة والسنة الثانية ثانوي قدرت 
 من عدد المبحوثين.% 25% بالنسبة لكل منيما، أما السنة األولى فقدرت النسبة بـ 26بنسبة 

 المحور األول: دوافع وحاجات استخدام الفيس بوك.
 ىل لديك حساب عمى الفيس بوك؟ :10سؤال ال

 النسبة المئوية التكرار التعداد
 %9.55. 59 نعم
 %35.95 33 ال

 %555 555 المجموع
 يمثل عدد اإلجمالي لمحساب عمى الفيس بوك. (:05الجدول رقم )

31,42% 

34,29% 

34,29% 
 السنة األولى

 السن الثانية

 السنة الثالة
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 يمثل العدد اإلجمالي لمحساب عمى الفيس بوك(: 10الشكل رقم )

يوضح الجدول أن أغمبية أفراد العينة أو التالميذ لدييم حساب عمى موقع الفيس بوك 
%، وىذا ما يدل عمى انتشار موقع الفيس بوك في أوساط تالميذ الثانوي، أما 9.56.بنسبة 

 %.35بــــ ال فبمغت نسبتيم بــــ الذين أدلوا 
 موقع الفيس بوك؟ تستخدممنذ متى وأنت  :10سؤال ال

 النسبة المئوية التكرار التعداد
 %55.44 52 أقل من سنة

 %2..22 35 من سنة إلى ثالث سنوات
 %55.45 63 أكثر من ثالث سنوات

 %555 52 المجموع
 منذ متى وأنت تستخدم موقع الفيس بوك.يمثل  (:06الجدول رقم )

 
 منذ متى وأنت تستخدم موقع الفيس بوك. يمثل (:10)الشكل رقم 

79,05% 

20,95% 
 نعم

 ال

15,66% 

33,73% 
50,61% 

 أقل من سنة

 من سنة إلى ثالثة سنوات

 أكثر من ثالث سنوات



 الفصل الثالث:                                              الدراسة الميدانية
 

72 
 

يمثل الجدول أعاله سنوات استخدام أفراد العينة موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك، 
وتشير نتائج الجدول إلى أن نصف العينة التي ليا حساب عمى الفيس بوك بدؤوا يستخدمونو 

% يستخدمونو من سنة إلى ثالث 22%، ثم تمييا نسبة 55أكثر من ثالث سنوات وذلك نسبة 
 % منذ أقل من سنة، وىذا راجع ألسباب.55سنوات في حين يستخدمو 

 كم مرة تتصفح حسابك عمى الفيس بوك في اليوم الواحد؟ :10السؤال 
 النسبة المئوية التكرار التعداد

 %35.49 55 مرة واحدة
 %36.59 35 من مرتين إلى ثالث مرات

 %56.33 65 أكثر من ثالث مرات
 %555 52 المجموع

 تصفح حسابك عمى الفيس بوك في اليوم الواحد.يمثل  (:07الجدول رقم )

 
 تصفح حسابك عمى الفيس بوك في اليوم الواحد. يمثل (:10الشكل رقم )

يتصفحون الموقع أكثر من ثالث  52تبين نتائج الجدول أعاله أن أغمبية أفراد العينة 
% من مرتين إلى ثالث مرات، 36%، في حين يتصفحيا 56بنسبة مرات في اليوم وذلك 

 % مرة واحدة.35و
وتأتي ىذه النتائج لتبين أن العديد من مستخدمي الفيس بوك اليوم مدمنون عمى الموقع، 

الرضا والمدمن فمن بين مؤشرات اإلدمان عميو كمما استخدم الشخص الموقع أكثر كمما أحس ب
      وس بما يكتب وبقراءة التعميقات عمى الفيس بوك يكون ميو 

21,69% 

24,09% 
54,22% 

 مرة واحدة

 من مرتين إلى ثالث مرات

 أكثر من ثالث مرات
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 ما ىو معدل استخدامك لموقع الفيس بوك؟: 10السؤال 
 النسبة المئوية التكرار التعداد

 %55.45 63 دائما
 %25..2 25 أحيانا
 %53.55 55 نادرا

 %555 52 المجموع
 يمثل معدل استخدامك لموقع الفيس بوك. (:08الجدول رقم )

 
 يمثل معدل استخدامك لموقع الفيس بوك. (:10الشكل رقم )

يوضح الجدول أعاله معدل استخدام أفراد العينة لموقع الفيس بوك فنسبة المستخدمين 
% والنسبة األخيرة .2ونسبة المستخدمون لو أحيانا كانت % 55لو بشكل دائم بمغت نسبة 

فيس بوك موضة % بخصوص الذين يستخدمونو بشكل نادر، إذ فقد أصبح ال53كانت بـــــ 
   جديدة لمتمميذ ويستحوذ عمى أغمبية الوقت لدييم. 

 ما الذي يدفعك إلى استخدام الفيس بوك؟ :10السؤال 
 النسبة المئوية التكرار التعداد

 %4..36 34 الترفيو والتسمية
 %56.35 55 التثقيف

 %55.65 52 األىل التواصل مع

50,60% 
37,35% 

12,05% 

 دائما

 أحيانا

 نادرا



 الفصل الثالث:                                              الدراسة الميدانية
 

74 
 

 %55.65 55 زيادة المعارف والمعمومات
 %555 555 المجموع

 يمثل ما الذي يدفعك إلى استخدام الفيس بوك. (:09الجدول رقم )

 
 يمثل ما الذي يدفعك إلى استخدام الفيس بوك. (:10الشكل رقم )

يشير الجدول إلى واقع استخدام التالميذ لمفيس بوك، حيث أن أكثر دافع من وراء 
%ن ثم تمييا كل من 55وذلك نسبة االستخدام ىو الدردشة والتواصل مع األىل واألصدقاء 

%، ثم دافع 56فردا بنسبة  55% ونجد أن التثقيف تستيوي 36دافع الترفيو والتسمية بنسبة 
(. كأخر نسبة وغاية 52% من مجموع العينة المدروسة)55مات بنسبة زيادة المعارف والمعمو 

يل أفراد العينة لمدردشة والتواصل لما تتيحو ىذه الخدمة التالميذ الدردشة، ويمكن تفسير تفض
من حوار مباشر مع األصدقاء خاصة وأنيا ترتبط باآلنية من خالل وجود طرفي الحديث في 

المجتمع االفتراضي وأنيا وسيمة اتصال سيمة ومريحة نفس الوقت، وتسمح باالندماج في 
 باألىل واألصدقاء. 

أما التسمية والترفيو تشكل دافعا لبعض المبحوثين نتيجة الضغوطات المدرسية التي  
الموقع لمتثقيف خاصة وأن فئة التالميذ في يعانون منيا طيمة اليوم، كما نجد بأن دافع استخدام 

 يعاب ما يدور من حوليم.فترة تحتاج إلى نضج واست
 
 

24,76% 

14,28% 
50,48% 

10,48% 

 الترفيه والتسلية

 التثقيف

 التواصل مع األهل

 زيادة المعارف والمعارف
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    ىل تستفيد منو في الدراسة؟ :10السؤال 
 النسبة المئوية التكرار التعداد

 %52..5 65 نعم
 %.63.5 25 ال

 %555 52 المجموع
 يمثل مدى االستفادة منو في الدراسة. (:10الجدول رقم )

 
 يمثل مدى االستفادة منو في الدراسة. (:10الشكل رقم )

%، .5أفراد العينة يستفيدون من الموقع في الدراسة بنسبة يشير الجدول إلى أن معظم 
% يرون بأنو ال يساىم في توسيع معارفيم الدراسية، وىذا نظرا 63في حين نالحظ أن نسبة 

لكون أفراد ىذه العينة ينشغمون بأمور أخرى مثل الدردشة وما إلى ذلك عكس العينة األخرى من 
تيم من الموقع وذلك نظرا لمتطبيقات المتعمقة بخصوص الدراسة، وحسب بعض خالل استفاد

 التالميذ فإنيم يتواصمون مع بعض األساتذة بخصوص الدروس مثال... الخ.
 
 
 
 

57,83% 

 نعم 42,17%

 ال
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 في أوقات العطل ىل تتوجو فقط لمفيس بوك؟ :10السؤال 
 النسبة المئوية التكرار التعداد

 %45.35 55 نعم
 %5..29 22 ال

 %555 52 المجموع
 توجو فقط لمفيس بوك.اليمثل أوقات (: 11الجدول رقم )

 
 يمثل أوقات التوجو فقط لمفيس بوك. (:01الشكل رقم )

من عينة الدراسة أدلو بأنيم يتوجيون  25مفردة من أصل  55يبين الجدول أعاله أن 
% منيم 29% بينما نجد نسبة 45إلى موقع الفيس بوك في أوقات العطل، بما يعادل نسبة 

مفردة ال يتوجيون في أوقات العطل إلى الفيس بوك فقط وىذا يشير إلى أن ىذه  22بمجموع 
 المفردات ليا بدائل أخرى أو ليس لدييا اإلمكانيات مثال.

 ىل أثناء الدراسة تقوم بتصفح حسابك؟ :10السؤال 
 النسبة المئوية التكرار التعداد

 %.49.5 55 أحيانا
 %25.52 35 دائما

 %555 52 المجموع
 أثناء الدراسة تقوم بتصفح حسابك. يمثل (:12الجدول رقم )

60,25% 

39,75% 
 نعم

 ال



 الفصل الثالث:                                              الدراسة الميدانية
 

77 
 

 
 يمثل أثناء الدراسة تقوم بتصفح حسابك. (:00الشكل رقم )

نستنتج من خالل نتائج الجدول أن أفراد العينة يقومون بتصفح حساباتيم عمى الموقع 
يقومون بتصفح الموقع أثناء الدراسة %، كما نجد أن الذين ال 49أثناء الدراسة أحيانا بنسبة 

%. وبالعودة إلى نتائج الجدول فإن التالميذ الذين يقومون بتصفح حساباتيم 25بمغت نسبتو 
أثناء الدراسة من المدمنين عميو مما يدفعيم إلى نسيان الدراسة وأشياء أخرى، أما الذين ال 

 كبير. يقومون بتصفح دائما يمكن القول بأنيم غير مبالين بو لحد
  المحور الثاني: عادات ممارسة القراءة.

 ىل أنت من ىواة ممارسة القراءة؟ :10السؤال 
 النسبة المئوية التكرار التعداد

 %3..45 49 نعم
 %26.35 24 ال

 %555 555 المجموع
 يمثل ىواة ممارسة القراءة. (:13الجدول رقم )

69,87% 

30,13% 

 أحيانا

 دائما
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 يمثل ىواة ممارسة القراءة. (:00الشكل رقم )

% 45القراءة عندىم كانت بنسبة  ابات المبحوثين تبين أن ىواية ممارسة خالل إجمن 
% فكانت بخصوص الذين أدلو بـ ال، ما يؤكد أن 26وىذا بخصوص الذين أدلو بنعم، أما نسبة 

التالميذ المبحوثين أغمبيتيم لدييم اليواية ىاتو ولعل النسبة األخرى ممن ليس لدييم ىواية 
 جع ربما ألسباب منيا: وجود البديل أو متعمقة بالشخص في حد ذاتو.القراءة وىذا را
 ماذا تفضل أن تقرأ؟ :01السؤال رقم 

 النسبة المؤوية التكرار التعداد
 %23.52 65 كتب عامة

 %.55.5 35 كتب الدرسية
 %35.46 34 مجالت وقصص

 %35.46 34 كتب دينية
 55.23 52 شعر 

 %555 534 المجموع
 يمثل ماذا تفضل أن تقرأ. (:14رقم )الجدول 

65,72% 

34,28% 

 نعم

 ال
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 يمثل ماذا تفضل أن تقرأ. (:00الشكل رقم )

% يفضمون قراءة الكتب العامة في حين 23بعد فحص نتائج الجدول يتبين لنا أن نسبة 
% منيم قراءة المجالت والقصص ونفس النسبة أيضا لمكتب الدينية، أما قراءة الكتب 35يفضل 

%، ويبدوا ىذا الترتيب 55%، وتأتي تفضيل قراءة شعر بنسبة 55الدراسية كانت نسبتيا 
سيما تالميذ الثانوي بيدف التثقيف، منطقيا حيث أن األغمبية يفضمون قراءة الكتب العامة ال

والكتب وأيضا قراءة المجالت والقصص نظرا لتوفرىا كالمجالت الرياضية، النسائية وقمة ثمنيا، 
يتعمق بالدين كالصالة، الصوم ...الخ، أما قراءة الكتب الدراسية الدينية لكون حب المعرفة ما 

% ربما لكون عدم توفرىا عمى ما يستيوي التالميذ قراءتو إال البعض بحكم مسايرة 55نسبتيا 
 المنيج أو المقرر الدراسي.

      ما ذا تفضل لمقراءة؟  :00السؤال 
 النسبة المئوية التكرار التعداد

 %55..6 65 الشكل الورقي
 %53.95 56 الشكل االلكتروني

 %555 553 المجموع
 ذا تفضل لمقراءة.يمثل ما (:15الجدول رقم )

32,53% 

15,87% 20,64% 

20,64% 

10,32% 

 كتب عامة

 كتب دراسية

 مجالت وقصص

 كتب دينية

 شعر
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 يمثل ماذا تفضل لمقراءة. (:00الشكل رقم )

تبين نتائج الجدول المتعمقة بخصوص نوعية الشكل المفضل لمقراءة إذ نجد بأن أغمبية 
% يفضمون .6%، ثم تمييا نسبة 53لمقراءة بنسبة أفراد العينة يفضمون الشكل االلكتروني 

 الشكل الورقي.
ويمكن تفسير ىذه النتائج بالتطور الكبير لمتكنولوجيا وولوج التالميذ ليذا العالم وسيولة  

مكانية القراءة في كل زمان ومكان ورغبتو.  الحصول عمى المادة المقروءة وا 
 ما ىي غايتك من القراءة؟ :00السؤال 

 النسبة المئوية التكرار التعداد
 %.35.5 32 التحصيل الدراسي

 %63.95 69 التثقيف
 %.36.5 35 معمومات عامة
 %53.35 56 تمضية الوقت

 %555 556 المجموع
 من القراءة. الغايةيمثل (: 16الجدول رقم )

47,05% 

52,95% 

 الشكل الورقي

 الشكل اإللكتروني
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 من القراءة. الغايةيمثل  (:00الشكل رقم )

% من أفراد العينة يمارسون ىواية القراءة 63يالحظ المتأمل لنتائج الجدول أن نسبة 
%، وتأتي نسبة 36بدافع الحصول عمى معمومات عامة بنسبة ة ثم تمييا القراء بدافع التثقيف، 

%، أما النسبة األخيرة فكانت رغبة في 35الغاية من القراءة من أجل التحصيل الدراسي مقدرة بـ 
% كأخر رغبة. وتأتي ىذه النتائج لتبين لنا أن أغمبية أفراد العينة، 53الوقت بـ  تمضية

يمارسون القراءة من أجل غاية التثقيف بحكم أنيم في مرحمة البحث عن الثقافة، أما القراءة من 
من  أجل غاية التحصيل الدراسي فيذا يفسر بقراءة الكتب الحوليات مثال، أما بخصوص القراءة

 من يجد في القراءة ىذا األمر.ية الوقت فيناك أجل تمض
 من يشجعك عمى القراءة؟ :00السؤال 

 النسبة المئوية التكرار التعداد
 %.53.5 65 األسرة

 %54.25 55 المدرسة
 %55.94 55 الزميل

 %59.54 55 وجود مكتبة في محيطك
 %555 93 المجموع

 القراءة. يمثل من يشجعك عمى (:17الجدول رقم )

20,17% 

42,98% 

24,57% 

12,28% 

 التحصيل الدراسي

 التثقيف

 معلومات عامة

 تمضية الوقت
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 يمثل من يشجعك عمة القراءة. (:00الشكل رقم )

يبدو من خالل الجدول أن أغمبية أفراد العينة يتمقون التشجيع من أسرىم لممارسة عادة 
% 54بمحيطيم ونسبة % بسبب وجود مكتبة 59%، تمييا نسبة 53القراءة وذلك بنسبة 

لممستوى الثقافي لموالدين أو  % متعمقة بالزميل. ويمكن تفسير ذلك مثال55.5نسبة  المدرسة و
منيما أو أفراد األسرة، أما بخصوص نسبة المكتبات فيذا راجع لنقص المكتبات بالمحيط ألحد 

ة عمى المدروس لممبحوثين، والمدرسة ىي األخرى نظرا لقمة النشاطات بيا المدعمة والمحفز 
 الثانوية. القراءة وأخص بالذكر مكتبة

 مكتبة الثانوية؟ ىل تقوم بزيارة :00السؤال 
 النسبة المئوية التكرار التعداد

 %42.55 .4 نعم
 %24.59 25 ال

 %555 555 المجموع
 يمثل زيارة مكتبة الثانوية. (:18الجدول رقم )

52,17% 

16,31% 

11,96% 

19,56% 

 األسرة

 المدرسة

 الزميل

 وجود مكتبة في محيطك
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 مكتبة الثانوية. زيارةيمثل  (:00الشكل رقم )

يقوموا % منيم لم 24% يقومون بزيارة مكتبة الثانوية مقابل 42يبن الجدول أن نسبة 
بزيارة مكتبة الثانوية. وتأتي ىذه النتائج لتبين أن التالميذ يتوجيون لممكتبة وكل ألسبابو وىذا ما 

ما عدم اإلىتمام خصوص الذين ال يتوجيون لممكتبة، امن الجدول الموالي، أما ب ستنتاجويتم ا
 أو عدم وجود وقت كافي.

 لماذا تقوم بزيارة المكتبة؟ :00السؤال 
 النسبة المئوية لتكرارا التعداد

 %54.35 52 جباتاإلنجاز الو 
 %5..65 29 التحضير لالمتحانات

 %25 35 لممطالعة
 %555 55 المجموع

 زيارة المكتبة.الغاية من يمثل  (:19الجدول رقم )

63,81% 

36,19% 

 نعم

 ال
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 .يمثل الغاية من زيارة المكتبة (:00الشكل رقم )

لمكتبة الثانوية بغية في مبحوثا يتوجيون  29يتضح من خالل نتائج الجدول أن 
 52% منيم لممطالعة في حين يتجو ليا 25% في حين يتوجو 65التحضير لالمتحانات بنسبة 

% وتبين النتائج أن نسبة البأس بيا 54فرد من أفراد العينة إلنجاز الواجبات وذلك بنسبة 
فصمية أو ما بخصوص االمتحانات الالتحضير لالمتحان وفقط ، امكتبة من أجل ميتوجيون ل

النيائية وىذا ما يحيمنا إلى السؤال السابق بخصوص زيارة المكتبة في حين يسعى البعض 
 القميل لممطالعة، بيا وىذا ربما يفسر بمن ليم ىواية القراءة بامتياز أو ألسباب أخرى.

 ىل ما تحتويو المكتبة من كتب يدفعك لمقراءة؟ :00السؤال 
 النسبة المئوية التكرار التعداد

 %55.23 69 نعم
 %59.45 53 ال

 %555 45 المجموع
 يمثل ما تحتويو المكتبة من كتب يدفعك لمقراءة. (:20الجدول رقم)

16,25% 

48,75% 

35% 

 إلنجاز الواجبات

 التحضير لالمتحانات

 للمطالعة
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 يمثل ما تحتويو المكتبة من كتب يدفعك لمقراءة.(: 00الشكل رقم )

( أم أكثر أفراد لعينة أقروا بأن ما ىو موجود بالمكتبة من رصيد 59يبين الجدول رقم ) 
% منيم لم يقروا بأن ما ىو موجود بالمكتبة يدفع 59% مقابل 55وثائقي يدفع لمقراءة بنسبة 

 % من أفراد العينة الذين يتوجيون لممطالعة.25لمقراءة وىذا ما تؤكده إجابات 
 المحور الثالث: بين القراءة والفيس بوك.

 كيف كانت لديك عادة القراءة قبل أن يصبح لديك الفيس بوك؟ :00السؤال 
 النسبة المئوية التكرار التعداد

 %55.44 52 ضعيفة
 %54.43 .6 متوسطة

 %3...3 32 جيدة
 %555 52 المجموع

 يمثل كيف كانت لديك عادة القراءة قبل أن يصبح لديك الفيس بوك. (:21الجدول رقم )

80,32% 

19,68% 

 نعم

 ال
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 كيف كانت لديك عادة القراءة قبل أن يصبح لديك الفيس بوك.يمثل  (:01الشكل رقم )

عند أفراد العينة الذين لييم الفيس بوك قبل أن ة يوضح الجدول عادة ممارسة القراء 
ة يصبح لدييم ىذا األخير والنتائج توضح حسب المبحوثين أن من كانت لدييم عادة القراء 

عندىم عادة القراءة جيدة قبل استخداميم لموقع %، أما الذين كانت 54متوسطة مثموا بنسبة 
% 55% من مجموع العينة، في حين نجد التالميذ الذين يمثمون .3الفيس بوك يشكمون نسبة 
 لدييم عادة القراءة ضعيفة.

 كيف أصبحت القراءة عندك بعد استخدامك ليذا الموقع؟ :00السؤال 
 النسبة المئوية التكرار التعداد

 %35.93 36 قميمة
 %65.59 65 متوسطة

 %33.59 59 كثيرة
 %555 52 المجموع

 يمثل كيف أصبحت القراءة عندك بعد استخدامك ليذا الموقع. (:22الجدول رقم )

15,66% 

56,62% 

 ضعيفة 27,72%

 متوسطة

 جيدة
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 يمثل كيف أصبحت القراءة عندك بعد استخدامك ليذا الموقع. (:00الشكل رقم )

لممبحوثين تغيرت بشكل كبير بعد استخدام موقع  ةتشير نتائج الجدول أن عادة القراء
التواصل االجتماعي الفيس بوك، حيث نجد أن من أصبحت القراءة عندىم متوسطة ما نسبة 

% وأخيرا نجد أن من أصبحت لدييم عادة 35% ونجد أن من أصبحت لدييم قميمة ما نسبة 65
نة مع الجدول الذي سبقو أن ر ا%. نالحظ حسب النتائج أعاله بالمق33القراءة جيدة بنسبة 
ة نوعا ما عمى بعض أفراد العينة بدليل أنو من كان ليم عادة القراء  يسمب الموقع كان لو أثر

ليصل ة % وبعد االستخدام زاد انخفاض عادة القراء 55ضعيفة قبل استخدام الموقع كان بنسبة 
م، ونجد أيضا أن أفراد % والسبب كان الفيس بوك الذي يشغل معظم الوقت المتاح لي35إلى 

% في حين .3جيدة قبل االستخدام بمغت نسبتيم بــ  ةالعينة الذين كانت لدييم عادة القراء
ثاني عمى أن سبب انخفاض عادة %، وىذا الدليل ل33لمموقع بنسبة أصبحت بعد االستخدام 

في حين نجد ة ء لبعض أفراد العينة سببو االستخدام الكبير لمفيس بوك عمى حساب القرا ةالقراء
المتوسطة لبعض أفراد العينة لم تتأثر بدرجة كبيرة والسبب قد نفسره باستخدام  ةأن عادة القراء

 المتوسط لمموقع.
 
 

 

28,92% 

48,19% 

22,89% 

 قليلة

 متوسطة

 كثيرة
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 من خالل استخدامك لمفيس بوك في رأيك ىل يؤثر عمى القراءة لديك؟ :00السؤال 
 النسبة المئوية التكرار التعداد
 %6..22 35 يضعف مستوى القراءة  

 %35.45 55 يرفع مستوى القراءة  
 %66.55 .2 ال يؤثر
 %555 52 المجموع
 يمثل من خالل استخدامك لمفيس بوك في رأيك ىل يؤثر عمى القراءة لديك. (:23الجدول رقم )

 
 يمثل من خالل استخدامك لمفيس بوك في رأيك ىل يؤثر عمى القراءة لديك. (:00ل رقم )شكال

الجدول نالحظ أن موقع الفيس بوك لم يؤثر عمى القراءة لدييم عند التأمل في نسب 
% في مقابل ذلك نجد أن الموقع يضعف من عادة القراء لييم وكانت النسبة ممثمة 66بنسبة 

% بخصوص الذين ساىم الموقع في الرفع من 35% ونجد النسبة األضعف ممثمة بــــــ 22بــــــ 
 لدييم. ةعادة القراء
المبحوثين فإن مستوى القراءة سواء لمكتب، المجالت... الخ انخفض نسبيا بسبب حسب  

أخرى من شأنيا أن تغني عن  لكون أنو يحوي عمى بدائل ومغريات موقع الفيس بوك نتيجة
حثون عن ما من شأنو القراءة بمختمف أنواعيا لكون التالميذ لدييم حجم ساعي من الدروس ويب

لألطفال بما فييم التالميذ في العالم العربي ة نسى أن معدل القراء أن يفسح عنيم، كما ال ن

33,74% 

21,68% 

44,58% 
 يضعف مستوى القراءة

 يرفع مستوى القراءة

 ال يؤثر
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طفل عربي كتابا واحدا فإن  35% في السنة، في حين يقرأ كل 54خارج المنياج الدراسي يبمغ
كتب، وىذا حسب منظمة اليونسكو، بمعنى أن الفرد الجزائري  .5الطفل البريطاني مثال يقرأ 
 قراءة ويبحثون البديل عنيا. السيما التالميذ بعدين عن ال

كما نجد البعض من أفراد العينة لم يؤثر عمى القراءة لدييم، وىذا يعود إلى مجموعة من  
قراءة من العوامل أىميا مثال: تشجيع القراءة عمى حساب الترفيو في الفضاء االفتراضي أو ال

 د كبير.فظ مستوى القراءة فبطبع ال يرفعيا إلى حخاللو مثال، وبما أنو يخ
 برأيك ىل ساىم الفيس بوك في تنمية معموماتك الثقافية؟ :01السؤال 

 النسبة المئوية التكرار التعداد
 %3.35. 45 نعم
 %3...3 32 ال

 %555 52 المجموع
 يمثل برأيك ىل ساىم الفيس بوك في تنمية معموماتك الثقافية.(: 24الجدول رقم )

 
 ساىم الفيس بوك في تنمية معموماتك الثقافية.يمثل برأيك ىل (: 00ل رقم )شكال

يبين لنا من نتائج الجدول أن أفراد العينة يرون أن موقع الفيس بوك ساىم في تنمية 
% يرون أنو لم يساىم في تنمية معموماتيم الثقافية. .3% مقابل 3.معموماتيم الثقافية بنسبة 

ية معموماتيم الثقافية واالستفادة من تشكل نسبة من جعموا من موقع الفيس بوك وسيمة في تنم
الزخم المعموماتي المتاح عمى الموقع فأصحاب ىذه الفئة استفادوا منو بدرجة أكبر من خالل 

72,28% 

27,72% 

 نعم

 ال
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والصفحات التي ييتمون بالثقافة وعند محاولة معرفة األسباب الكامنة وراء عدم المجموعات 
العينة قريبا النشغاليم بالدردشة في تنمية المعمومات الثقافية لبعض أفراد  مساىمة الموقع

 فيم ال يفكرون مطمقا بالصفحات التي تيتم بالجانب الثقافي. ومقاطع الفيديو وبالتالي 
 ىل أنت مشترك في المجموعات والصفحات التي ييتمون بالقراءة والثقافة؟: 00السؤال 

 النسبة المئوية التكرار التعداد
 %44.34 55 نعم
 %6..22 35 ال

 %555 52 المجموع
 يمثل أنت مشترك في المجموعات والصفحات التي ييتمون بالقراءة والثقافة. (:25الجدول رقم )

 
 يمثل أنت مشترك في المجموعات والصفحات التي ييتمون بالقراءة والثقافة. (:00ل رقم )شكال

المجموعات ( مشتركين في 52يوضح لنا أن الجدول أعاله أن أكثر من نصف العينة )
% ليس ليم 22%، في حين نجد أن ما نسبة 44والصفحات التي تيتم بالقراءة والثقافة بنسبة 

 تواجد عمى ىذه الصفحات والمجموعات.
وعند القيام بتحميل لمنتائج نستنتج أن السبب أو اليدف الذي جعل تقريبا نصف أفراد  

قافي ومن المعارف الثقافية، وىذا العينة يتوجيون نحو الصفحات ىو البحث عن ما من شئنو ث
 ما تؤكده نتائج الجدول السابق بخصوص أن الفيس بوك ساىم في تنمية معموماتيم الثقافية.

66,26% 

33,74% 

 نعم

 ال



 الفصل الثالث:                                              الدراسة الميدانية
 

91 
 

 ماذا تقرأ بصفة عامة عمى صفحتك في الفيس بوك؟ :00السؤال 
 النسبة المئوية التكرار التعداد

 %24.55 25 التعميقات
 %.35.5 35 القصص

 %25.55 26 أشياء أخرى
 %555 52 المجموع

 يمثل ماذا تقرأ بصفة عامة عمى صفحتك في الفيس بوك. (:26الجدول رقم )

 
 يمثل ماذا تقرأ بصفة عامة عمى صفحتك في الفيس بوك. (:00ل رقم )شكال

يبين الجدول ما يفضل المبحوثين قراءتو عمى صفحاتيم عمى الفيس بوك، وقد أجاب 
% من الذين 26%، يمييم نسبة 24التعميقات عمى المشاركات بنسبة البعض أنيم يقرؤون 

% بقراءة القصص المنشورة، ومن خالل ىذه النتائج 35يقرؤون أشياء أخرى في حين يكتفي 
يتضح أن موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك ليس كفيال بالرفع من مستوى القراءة بحكم أن 

كون بمغة بسيطة، ولكن التالميذ في مستوى من المفترض ما يتم قراءتو بسيط لمغاية وأحيانا ي
قراءة ما ىو أعمق من ىكذا كقراءة الكتب والدوريات مثال حتى تكون كفيمة بالرفع من مستواىم 
القرائي وغرس حب القراءة فييم، مع األسف فيم يكتفون فقط بقراءة التعميقات القصص وىي جد 

 قي والمراد.قراءة بالمعنى الحقي تث ليسيسطة، بحيب

36,08% 

28,87% 

35,05% 
 التعليقات

 القصص

 أشياء أخرى
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 لو تم وضعك بين خيارين ىل تختار؟: 00السؤال 
 النسبة المئوية التكرار التعداد

 %25.55 23 القراءة من خالل الكتب والمكتبات
 %45.65 55 القراءة عمى موقع الفيس بوك

 %555 52 المجموع
 يمثل لو تم وضعك بين خيارين ىل تختار. (:27الجدول رقم )

 
 يمثل لو تم وضعك بين خيارين ىل تختار. (:00ل رقم )شكال

( الخيارين التي يمكن ألفراد العينة اختيارىا وتفصيميا بالنسبة 34يوضح الجدول رقم )
لمذين يممكون فيس بوك، فتبين أن أغمبية العينة اختاروا القراءة عمى موقع الفيس بوك بنسبة 

% 25خالل الكتب والمكتبات بنسبة مفردة، تمييا تفضيل القراء من  55يعادل  %، أي ما45
 من مجموع العينة.

وتجدر اإلشارة إلى أن من ىم من ىواة ممارسة القراء وتفضيل الشكل الورقي اختاروا  
القراءة من خالل الكتب والمكتبات. أما بالنسبة لمذين ال يممكون حسابات عمى الفيس بوك 

 والمكتبات. القراء من خالل الكتب فكانت أغمبيتيم تميل الختيار
 
 

38,55% 

61,45% 

 القراءة من خالل الكتب والمكتبات

 القراءة على موقع الفيس بوك
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 الستخدام الفيس بوك؟ىل لديك وقت تخصصو لمقراء أكثر أم  :00السؤال 
 النسبة المئوية التكرار التعداد

 %23.56 .3 القراءة
 %64..4 54 الفيس بوك
 %555 52 المجموع

 يمثل ىل لديك وقت تخصصو لمقراء أكثر أم الستخدام الفيس بوك. (:28الجدول رقم )

 
 يمثل ىل لديك وقت تخصصو لمقراء أكثر أم الستخدام الفيس بوك. (:00)ل رقم شكال

( مفردة لدييم وقت 52% من أصل ).4مفردة بنسبة  54نستنتج من جراء الجدول أن 
مفردة لدييا الوقت تخصصو  .3يخصصونو لمفيس بوك عمى حساب القراءة، في حين كانت 

، لدييم وقت أما الذين ال يممكون حساب عمى موقع الفيس بوك %.23لمقراءة بنسبة 
%، أما النسبة المتبقية لم .2أي بنسبة  33مفردة من مجموع  .5يخصصونو لمقراءة بمجموع 

تختار ألنيم ليسوا من ىواة القراءة. فمن خالل ىذا الجدول يتم التوصل إلى أن الذين 
نما  ة ختاروا القراءيخصصون لو وقت والذين ال يخصصون لو وقت وا فقد ال تكون بالضرورة وا 

 فقط مجرد االختيار.
كما تجدر اإلشارة إلى أن حتى الذين ليس لدييم فيس بوك ليس لدييم وقت مخصص  

نما أسباب أخرى  لمقراءة، ما يمكن تفسيره أن الفيس بوك ليس حجة لمنع القراءة عند التالميذ وا 
   وشخصية، كل تمميذ في جد ذاتو. 

32,54% 

67,46% 

 القراءة

 الفيس بوك
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 :الدراسة وتوصياتنتائج مبحث الثاني: ال
 نتائج الدراسة:_ 1_ 2

من خالل تفريغ معطيات االستمارة التي تم توزيعيا عمى المبحوثين الذين بمغ عددىم 
فردا، وتحميل بيانات الجداول المتحصل عمييا والتي أفرزت كل منيا نسبا معينة ليا  555

 من بينيا:عالقة بالمحاور الثالث، نستنتج عدة نتائج 
 بالنسبة لمحور دوافع وحاجات استخدام موقع الفيس بوك: أوال:
 أغمبية تالميذ الثانوية لدييم حساب عمى موقع الفيس بوك؛ 
 يذ يستخدمون موقع الفيس بوك منذ أكثر من ثالثة سنوات؛مغمبية التالأ أبد 
 استخدام دائم؛ يقوم التالميذ بتصفح حساباتيم في اليوم الواحد أكثر من ثالثة مرات أي 
  يوافق أغمبية المبحوثين عمى أن الدافع من وراء استخداميم لمموقع ىو من أجل الدردشة

 ؛٪555٪ من مجموع 55والتواصل مع األىل واألصدقاء بشكل كبير، وىذا ما تبرىنو نسبة 
  يستفيد تالميذ المرحمة الثانوية من الفيس بوك في الدراسة، وىذا حسب النتائج المتحصل

 ٪الذين ال يستفيدون منو في الدراسة؛63٪ مقابل .5ييا عم
  يتم توجيييم في أوقات العطل إلى استخدام موقع الفيس بوك فقط بدليل استخدامو حتى أثناء

 مفردة. 52مفردة من بين  55الدراسة ما يفسر االدمان عميو، وذلك بحكم
 بالنسبة لمحور عادات ممارسة القراءة: ثانيا:
  ليسوا من ىواتيا؛26ييم ىواية ممارسة القراءة، في حين ٪ممن لد35وجود ٪ 
  يقبل التالميذ أكثر شيء عمى قراءة الكتب العامة والمجالت لبساطتيا وسيولتيا، إذ يفضمون

 ٪؛53الشكل اإللكتروني نظرا لمبيئة الجديدة بنسبة 
  كأعمى نسبة؛63يتوجيون لمقراءة غاية في التثقيف ٪ 
  ؛53األول عمى القراءة مقارنة بالمدرسة حسب نتائج الدراسة بنسبة إن األسرة ىي المشجع٪ 
  ؛65يتجو التالميذ إلى مكتبة الثانوية لكن بيدف التحضير لالمتحانات بنسبة٪ 
 .إن ما تحتوي عميو مكتبة الثانوية من رصيد وثائقي يدفع التالميذ لمقراءة 
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 بالنسبة لمحور بين القراءة والفيس بوك: ثالثا:
٪ قبل أن يصبح لدييم صفحات عمى الفيس 54كانت القراءة عند تالميذ متوسطة بنسبة  -

م٪ ، كما انخفضت نسبة الذين كانت ليم جيدة 65بوك، وبعد استخداميم لو أصبحت بنسبة 
 وازداد ضعف القراءة أيضا بسببو؛٪ .3٪ بعدما كانت 33إلى 

ممصادر المطبوعة وغير المطبوعة، إن الموقع االفتراضي يضعف نسبيا من مستوى القراءة ل -
 عمى أنو يرفع منيا؛ %35مقابل  %22وذلك بدليل 

مساىمة الفيس بوك في تنمية المعمومات الثقافية بالنسبة لتالميذ الثانوية، وىذا لكون  -
 اشتراكيم في الصفحات التي تيتم بالثقافة؛

ىو أعمق من ذلك،  يقرأ التالميذ عمى صفحاتيم التعميقات والقصص فقط بدون قراءة ما -
 ؛%24حيث بمغت النسبة 

 ؛%45أما عن الخيار، فاألغمبية اختاروا القراءة من خالل الموقع بنسبة  -
 إن الذين ليس لدييم حسابات يفضمون القراءة من خالل الكتب والمكتبات؛ -
تبقى تفضيل استغالل الوقت من قبل التالميذ في الفيس بوك عمى حساب القراءة بالنسبة  -

 مفردة. 52مفردة من مجموع  54، أي حوالي %.4يمتمكون حسابات بنسبة لمذين 

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات:

جاءت ىذه الدراسة لتبين تأثير موقع الفيس بوك عمى القراءة عند تالميذ الثانوية، وقد  
 تبين من خالل النتائج المتوصل إلييا ما يمي وعمى ضوء الفرضيات الموضوعة.

من بين أىم منصات التواصل  -Facebookالفيس بوك -يعتبر موقع التواصل االجتماعي  *
وفره من آنية في التواصل، باإلضافة لتطبيقاتو واجا في الوقت الراىن، نظرا لما ياالجتماعي ر 

يظير لنا من جراء االستخدام، إذا المغرية وبيذا يمكن أن يكون سالحا ذو حدين وىذا حسب 
الميذ الثانوية، إن موقع الفيس بوك ما ىو إال مضيعة لموقت ودردشة فقط وال يمكن احتكاكنا بت
في القراءة، ألن ما بو سوى قراءة التعميقات، فمن ىنا نستنتج أن الفرضية القائمة: استغاللو 
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 ذ"يمكن لموقع الفيس بوك أن يكون عامال في تعزيز القراءة"، ىي فرضية خاطئة ال يمكن األخ
 بيا.
ضاعتو لوقت الكثيرين يقودنا لمحديث إلى أنو ال يمكن  إن * الحديث عن مغريات الفيس بوك وا 

اعتباره محفز لمقراءة، إذا فالفرضية القائمة: "بأن موقع الفيس بوك يحّد من القراءة"، ىي فرضية 
 صحيحة بحكم النتائج المتحصل عمييا.

لدى المجتمع الجزائري بما فييا فئة بالرجوع إلى اإلحصائيات والواقع نمتمس بأن القراءة  *
تالميذ المرحمة الثانوية ليست بأحسن حال، وىذا حتى قبل رواج وشيوع ما يعرف بموقع 

نستنتج بأن الفرضية القائمة: "بأن موقع الفيس  مما يجعمنا -الفيس بوك–التواصل االجتماعي 
سمبا"، ىي فرضية صحيحة بوك لم يؤثر عمى القراءة لدى تالميذ الثانويات ال إيجابا وال 

 ومحققة.
  حات:اقتر التوصيات واال_ 2_2

إن القيام بدراستنا ىاتو جعمتنا نخمص لمجموعة من التوصيات بخصوص موضوعنا  
 المعالج، والتي كانت كاآلتي:

 تربية النشء عمى حب المطالعة وغرس ثقافة القراءة لدييم؛ 
 تفعيل نشاط المكتبات السيما المكتبات المدرسية؛ 
 إدراج حصص داخل األقسام لممطالعة والقراءة؛ 

 االستعمال العقالني لشبكة اإلنترنت وبالتحديد استخدام موقع "الفيس بوك"؛ 

 المراقبة اليومية من قبل األولياء لألبناء أثناء استخداميم لمشبكة العنكبوتية؛ 

 .استغالل "الفيس بوك" ليكون عامال في تعزيز القراءة لما ال 
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 الخاتمة:

أن القراءة عمى اختالف أنواعيا والمواد المقروءة والغايات من بوفي الختام نستنتج 
ورائيا، إال أنيا تبقى مفتاح العمم والمعرفة وىي سبب رقي أي مجتمع، وما يخفى عنا ذكره ىو 

خالل بأن القراءة ىي األخرى مستيا التكنولوجيا، وأصبح ما يعرف بالقراءة اإللكترونية من 
 ظيور الكتب اإللكترونية والحواسيب وغير ذلك، لكن تبقى كسابقتيا في الغاية واألىمية.

إذا فشبكات التواصل االجتماعي أثبتت وجودىا الفاعل لدى كل الفئات والطبقات خاصة 
في أوساط األجيال الفتية، ففي ضوء شبكة اإلنترنت وخدماتيا المتعددة وتقنياتيا الفعالة وتعدد 

" Face book -اقع التي توفرىا وفي مقدمتيا الموقع األكثر انتشارا واستخداما، "الفيس بوكالمو 
وسيمة لمترفيو  هالذي يسمح لمستخدميو باإلطالع عمى األخبار والمستجدات، كما يمكن اعتبار 

جراء والتسمية والدردشة وتبادل اآلراء، فنجد فئة تالميذ المرحمة الثانوية وىي الفئة التي قمنا بإ
شباع رغباتيا  الدراسة عمييا باعتبارىا الفئة الحساسة، وتسعى ىذه الفئة إلى تمضية الوقت وا 
وىذا ربما يرجع لما وفره ليا موقع الفيس بوك، فتناسي تالميذ المرحمة الثانوية القراءة بمختمف 

 أشكاليا وعمى اختالف المواد المقروءة.

عمى فئة مرحمة الثانوية لمحاولة معرفة  ومن ىذا المنطمق سمطنا الضوء في دراستنا
مختمف التأثيرات عمييا، حيث كشفت لنا نتائج الدراسة بأن تالميذ ثانوية ىواري بومدين "وادي 

غميزان" غايتيم األساسية من استخداميم لموقع التواصل االجتماعي الفيس بوك، وىي -رىيو
درجة األولى، وعميو يمكن القول بأن التواصل مع األصدقاء واألىل وليست لغاية القراءة بال

الموقع االفتراضي قد يؤدي لممزيد من العزوف عن القراءة، في حال ما تم استخدامو استخداما 
 يدفع لمقراءة من خالل مثال االشتراك في الصفحات والمجموعات التي تيتم بيذه األخيرة.

عمى شيء ميم أال وىو  كما يمكن القول بأنو من خالل دراستنا ىاتو تم تسميط الضوء 
معرفة تأثيرات استخدام موقع "الفيس بوك" عمى القراءة عند تالميذ ثانوية ىواري بومدين "واد 

 غميزان" كنموذج. -رىيو

 



        :الببميوغرافية

 :والموسوعات القواميس

 والمعمومات المكتبات لمصطمحات العربية الموسوعة .اهلل حسب سيد، محمد، أحمد الشامي، •
  .2001 ،3 .مج األكاديمية، المكتبة :القاىرة .عربي – إنجميزي :والحاسبات

  .2009 الكتب، عالم :القاىرة .والتعمم التعميم ومفاىيم معجم .إبراىيم عزيز مجدي، •

   ،[.ت.د] ،2.مج الدعوة، دار :القاىرة .الوسيط المعجم .العربية المغة مجمع •

 .1984، لمتوزيع التونسية الشركة: تونس. لمطالب الجديد القاموس •

  .1994 ، 1.مج الصادر، دار :بيروت .3 .ط .العرب لسان .منظور ابن •

 .2011 الفجر، ارد :[.م.د] .اإلعالمي المعجم .منير محمد حجاب، •

  .2006 أسامة، دار :عمان .اإلعالمي المعجم .جمال محمد الفار، •

 .2013، الكتب عالم: القاىرة. التربية في العصري المعجم. ،سونيا قزامل •

 :الكتب

 :العربية بالمغة _أ
 الممك مكتبة :الرياض .المستقبل وآفاق الحاضر تحديات :الرقمية المكتبات .المجيد عبد بوعزة، •

 .2006 الوطنية، يدف

 طيبة مؤسسة :القاىرة .الطفل إبداع تنمية في الطفل مكتبة دور .العميم عبد محمد، البدوي •
 .2007 لمنشر،

 االستخدام واإلمكانات الخصائص والتطور النشأة :اإللكترونية الكتب .عبود محمد رامي داود، •
   .2008 المبنانية، المصرية الدار :مصر .واإلفادة

 .اإللكترونية والدوريات اإللكترونية الكتب :اإللكتروني والنشر اإلنترنت .عوض غالب النوايسة، •
 .2011 صفاء، دار :عمان

   .2001 الكتب، عالم :القاىرة .التعميم وتحديث المعمومات تكنولوجيا .إسماعيل زاىر الغريب، •

 .2011 يافا، دار :عمان .اإللكتروني والنشر المكتبات .ريا الدباس، •



 .المعمومات ومراكز المكتبات في اإللكترونية المعمومات مصادر .عوض غالب ايسة،النو  •
 .2011 صفاء، دار :عمان

 الوراق، مؤسسة :عمان .المتعددة الوسائط وتقنية الرقمية المكتبات .المالكي مسمم الزم، مجبل •
2005. 

 جسور :الجزائر .والتطبيقات والوسائل المفاىيم :الجديد اإلعالم إلى مدخل .رضوان بمخيري، •
  .2014 لمنشر،

  .2013 الخمدونية، الدار :الجزائر .واالتصال اإلعالم في سؤال 1000 .سالمي اسعيداني، •

 أسامة، دار :عمان .الرابعة السمطة تصدع الجديد الدولي اإلعالم .شتون كاظم المقدادي، •
2012. 

  .2015 الحامد، دار :عمان .الرقمي العصر إلى واليجرة اإلعالم .مزىر العاني، عبود، حارث، •

 .2013 النفائس، دار :عمان .االجتماعية الشبكات ثورة .يوسف المقدادي، خالد، غسان، •

 .2013 اليازوري، دار :عمان .واإلنترنت والمعمومات اإلعالم .إبراىيم عامر القنديمجي، •

 العربي :القاىرة .بوك الفيس إلى الجريدة من الحديثة االتصال وسائل .عامر حسين، فتحي •
  .2011 لمشر،

  .2008 الشروق، دار :عمان .والتطبيقات والوسائل المفاىيم :الجديد اإلعالم .مصطفى عباس، •

   .2015 والتوزيع، لمنشر أسامة دار :عمان .واإلعالم اإللكتروني االستعمار .عبير الريحاني، •

 العالمية، الدار :القاىرة .مياراتيا أىدافيا، مفيوميا، :القراءة .عامر الرؤوف، عبد طارق •
2014.  

 .2007 لمنشر، ألفا :القاىرة .الثقافة إلى طريقك القراءة .محمد السعيد، •

 عمار، دار :عمان .3.ط .والتطبيق النظرية بين :المقروء فيم القراءة أسس .اهلل حبيب محمد، •
2009.  

 .2009 النديم، ابن :الجزائر .الجزائر في والقراءة الشباب .القادر عبد اإللو، عبد •

  .2000 الكتب، عالم :القاىرة .لمطفل المغوية الميارات تنمية .صادق إميمي، بدير، كريمان، •

  2006 الكتب، عالم :القاىرة .التفكير وتنمية القراءة .اهلل عبد سعيد الفي، •



 .2002 المبنانية، المصرية الدار :القاىرة .عالج وقاية القراءة .العني عبد عبود، •

 .[ت.د] الجامعة، شباب مؤسسة :اإلسكندرية .المدرسية المكتبة ...القراءة .المنعم عبد الميالد، •

 .2006 الوفاء، دار :اإلسكندرية .التعمم وأساليب القراءة في الضعف .سعد عيسى، عمي، مراد، •

 .2007 الفكر، دار :دمشق .4.ط .أوال القراءة .عدنان محمد سالم، •

 .2006 يافا، دار :عمان .الحديثة القراءة استراتيجيات .خميل فيد زايد، •

 .2008 ولمنشر، لمدراسات العربية المؤسسة :بيروت .التعمم أجل من القراءة .الشيخ عارف، •
46 

 .2006 الشروق، دار :غزة .العربية المغة تدريس أساليب في الكافي .عمي حسن عطية، •

 لمنشر، العربي :القاىرة .وتطبيقات حمول :لممكتبات السحابية الحوسبة .نجالء يس، أحمد •
2013.  

 .الجديد الرقي اإلعالم .يوسف مصطفى كافي، عزت، محمود المحام، عودة، ماىر الشمايمية، •
  .2015 العممي، اإلعصار دار :عمان

 .[ت.د] كنوز، دار :عمان .االجتماعي التواصل .ساري حممي، •

  .2014 أسامة، دار :عمان .االجتماعي التواصل شبكات :الجديد اإلعالم .خميل عمي شقرة، •

 لمنشر الدراية دار :عمان .مجتمعيا أكاديميا، إداريا، :الذات تطوير .المنعم عبد غادة خيري، •
 .2014 والتوزيع،

 .1995 الكتب، عالم :القاىرة .لألطفال الحرة القراءة .رجب محمد اهلل، فضل •

 .1999 لمكتاب، العربية الدار مكتبة :القاىرة .القراءة ميارات .مصطفى فييم، •

 :القاىرة .والتكوين والتأىيل العممي والبحث المعمومات في دراسات .عمر مبروكة، محيريق •
 .1996 والتوزيع، لمنشر عصمى

 .الروضة الطفل عند القرائي واالستعداد المغة ميارات تنمية .محمد الترتوري، محمد، القضاة، •
 .2006  الحامد، مكتبة دار :عمان

 مكتبات .وآخرون حامد الشافعي، محمد، حسن الشافي، عبد اليادي، عبد فتحي، محمد •
 .[ت .د] غريب، دار :القاىرة .األطفال



 العمم دار :القاىرة .الحضارات قيام عمى وأثرىا المكتبات أنواع :والمجتمع المكتبة .محمد ىني، •
 .2016 واإليمان،

 المبنانية، المصرية الدار :القاىرة .االبتدائية المدرسة لتالميذ تبيةالمك التربية. شعبان خميفة، •
1996. 

 .2010 المسيرة، دار :عمان .المعمومات مصادر. إسماعيل مختار، وائل •

 زىرء مكتبة :القاىرة .وبحوث دراسات :األطفال وأدب المكتبية الخدمات. سيير محفوظ، أحمد •
 .1997 الشرق،

 .[ت .د] الغرب، مكتبة :القاىرة .األطفال مكتبات .فتحي محمد اليادي، عبد •

 واإليمان، العمم دار :القاىرة .التعمم مصادر مراكز أو الشاممة المدرسية المكتبة .محمد ىاني، •
2014. 

 دار :عمان .البحثية الميارات لبناء مدخل :العممي البحث منيجية .جواد محمد حسين الجبوري، •
  .2011صفاء،

 في البحث منيجية .سعيد سبعون، كمال، بوشرف، بوزيد، صحراوي .تر موريس؛ انجرس، •
 .2006 القصبة، دار :الجزائر .2.ط. .عممية تدريبات :اإلنسانية العموم

 باستخدام البيانات وتحميل العممي البحث وأساليب منيجية .محمود البياني، دالل، القاضي، •
 .2008 الحامد، دار :عمان .spss اإلحصائي البرنامج

 .4.ط. البحوث إعداد وطرق العممي البحث مناىج .محمود محمد الذنيبات، عمار، وش،بوح •
 .2007 الجامعية، المطبوعات ديوان :الجزائر

  1.ج.،[ت .د] لبنان، مكتبة :بيروت .الصحاح .محمد الرازي، •

 :األجنبية بالمغة _ب

• BOYDA, Ellison. Social Network Sites : difinition, history and sholarship. 
Berkeley : Universty of California, 2007. 

• MARCEL, Danesi. Dictionary of media and Communication. Newyork: M. E. 
Sharpe. 



 :الدوريات مقاالت

 ،15 .ع .التربية مجمة .العربي العالم في االجتماعي التواصل مواقع استخدام .راضي زاىر، •
2003.  

 والعالقات السياسية الدراسات جيل مجمة .العربي الوطن في بوك الفيس .القادر عبد درقاوي، •
 .2015 األول، العدد .الدولية

  .2012 ماي عدد .أكاديميا مجمة .االجتماعية الشبكات في نفكر كيف .صادق حمامي، •

 .إعمم مجمة .لممكتبيين مقدمة لمشباب الموجية المكتبية والخدمات 2.0 الويب .مبروك سامي، •
 .2008 والمعمومات، لممكتبات العربي االتحاد :[م .د]

 لممعمومات العربية المجمة .العامة المكتبية والخدمة والقراءة الطفل .بكر أبو اليوش، محمد •
 .1990 ،11 .ع .لمتربية العربية

 عن استطالعية دراسة :العربي العالم في الرقمية الفجوة وسد اإلنترنت .فاروق عزة جوىري، •
 أفريل ،12.ع .إعمم مجمة .المعرفة مجتمع في ودورىا اإلنترنت بيئة في القراءة توجيات
2013. 

 المجمة .التمميذ عند النفسي بالقمق وعالقتة المدرس لدى السمطة مفيوم .سناء الغندوري، •
 .2014 ،12 العدد .المتخصصة التربوية الدولية

 ،2 .ع الصحية، العموم تعريب :الكويت :الطب تعريب مجمة .اإللكتروني النشر .،خالد ديب •
 .2007 جوان

 مجمة .اإللكتروني التواصل إلى الشفيية من :الفائق الخطاب تحميل .صالح يحي بوتردين، •
   .2005 ماي ،5 .ع مرباح، قاصدي جامعة :ورقمة .والمغات األدب

 وحدة مخبر مجمة .المعرفية التحوالت في قرائو المترابط والنص السيبرنطيقا .عمر زرقاوي، •
 .2011 ،3 .ع بسكرة، جامعة :بسكرة .ومناىجيا القراءة نظريات في والبحث التكوين

 :الجامعية الرسائل



 بوالية بوك الفيس لمستخدمي مسحية دراسة :الجديد واإلعالم االجتماعية الشبكات .نادية عدة، •
 باديس، بن الحميد عبد جامعة :مستغانم .واالتصال اإلعالم عموم في ماستر مذكرة .مستغانم
2013. 

 اإلعصار دار :عمان .المستقبل وآفاق األسس :اإللكتروني اإلعالم .مروى صالح، عصام •
  246 .ص ،2015 العممي،

 :االجتماعية العالقات في وتأثيرىا االجتماعية الشبكات مواقع استخدام .نريمان مريم نوىان، •
 اإلعالم عمىم في ماجيستر رسالة .الجزائر في بوك الفيس موقع مستخدمي من عينة دراسة

 .2012 باتنة، جامعة :باتنة .واالتصال

 مسحية دراسة :الجامعيين الطمبة عمى "بوك الفيس" االجتماعية الشبكات أثر .إكرام مختار، •
 :مستغانم .والمجتمع اإلعالم وسائل في ماستر مذكرة .واالتصال اإلعالم عموم طمبة من لعينة

 .2013 باديس، بن الحميد عبد جامعة

 مواقع عمى األحزاب صفحات خالل من الجامعي لمشباب االنتخابي السموك .حنان مجاىد، •
 رسالة .والسياسة واالتصال اإلعالم عموم طمبة عينة من ميدانية دراسة :االجتماعي التواصل
  .2014 باديس، بن الحميد عبد جامعة :مستغام .واالتصال اإلعالم عموم في ماجيستر

 :الممتقيات أعمال

 العممي المؤتمر .والفرص التحديات :المجتمع وقضايا الجديد اإلعالم .صالح سعود كاتب، •
  .2011 ديسمبر 15 -13 العزيز، عبد الممك جامعة :جدة .اإلسالمي لإلعالم الثاني

 المعوقات في دراسة :والعزوف اإلقبال بين العربي الوطن في المقروئية .أميمة رزاقي، •
  [ت.د] الوطنية، النجاح جامعة :فمسطين ."نسمو بالقراءة" بعنوان عممي مؤتمر .والحمول

  :الويبوغرافيا
 :العربية بالمغة إلكترونية مواقع

  :عمى متاح .[الخط عمى] djzairess.com :في الجزائر في المقروئية .زىرة برياح، •

http:// HYPERLINK <
"http://www.djzairess.com/eldjoumhouria/63430"www. HYPERLINK 

http://www.djzairess.com/eldjoumhouria/63430
http://www.djzairess.com/eldjoumhouria/63430


"http://www.djzairess.com/eldjoumhouria/63430"djzairess. HYPERLINK 
m/ HYPERLINK "http://www.djzairess.com/eldjoumhouria/63430"co

"http://www.djzairess.com/eldjoumhouria/63430"eldjoumhouria/ 
> HYPERLINK "http://www.djzairess.com/eldjoumhouria/63430"63430 

 (15/03/2018 :اإلطالع تاريخ)

  :في .العربي العالم في القراءة عمى االتصال وسائل تؤثر كيف .خالد قدامة، •
arabi21.com [خطال عمى]. عمى متاحhttp:// HYPERLINK :      <

"http://www.arabi21.com/story/990210"www. HYPERLINK 
"http://www.arabi21.com/story/990210"arabi HYPERLINK 

"http://www.arabi21.com/story/990210"21 HYPERLINK 
/www.arabi21.com/story/990210". HYPERLINK "http:/

"http://www.arabi21.com/story/990210"com/ HYPERLINK 
"http://www.arabi21.com/story/990210"story/ HYPERLINK 

> ("http://www.arabi21.com/story/990210"990210اإلطالع تاريخ: 
17/03/2018) 

> : //:httpعمى متاح .[الخط عمىaljazeer  :] a.netفي لمدراسات الجزيرة مركز •
HYPERLINK "http://www.aljazeera.net/"www. HYPERLINK 
"http://www.aljazeera.net/"aljazeera. HYPERLINK 
"http://www.aljazeera.net/"net HYPERLINK 

> ("http://www.aljazeera.net/"/15/03/2018 :اإلطالع ريختا) 

 .[الخط عمى] algobos.com  :في .الحشد وثقافة التواصل مواقع بين الكتاب .نصر مياب، •
> : .http:// HYPERLINK "http://algobos.com/3856581"algobosعمى متاح

m/ HYPERLINK HYPERLINK "http://algobos.com/3856581"co
> "http://algobos.com/3856581"3856581 

http://www.djzairess.com/eldjoumhouria/63430
http://www.djzairess.com/eldjoumhouria/63430
http://www.djzairess.com/eldjoumhouria/63430
http://www.djzairess.com/eldjoumhouria/63430
http://www.arabi21.com/story/990210
http://www.arabi21.com/story/990210
http://www.arabi21.com/story/990210
http://www.arabi21.com/story/990210
http://www.arabi21.com/story/990210
http://www.arabi21.com/story/990210
http://www.arabi21.com/story/990210
http://www.arabi21.com/story/990210
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://algobos.com/3856581
http://algobos.com/3856581
http://algobos.com/3856581


 (13/03/2018 :اإلطالع تاريخ)

 .[الخط عمى] tarbyton.net :في .القراءة عن الناس عزوف أسباب .عبده محمد باعشن، •
  :عمى متاح

:// HYPERLINK http<
"http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36"www. 

HYPERLINK 
"http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36"tarbyt
on. HYPERLINK 

"http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36"net/ 
NK HYPERLI

"http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36"includ
e/ HYPERLINK 
"http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36"plugin
s/ HYPERLINK 
"http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36"news/ 

HYPERLINK 
p://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36"php$ "htt

HYPERLINK 
"http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36"action
= HYPERLINK 

"http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36"s 
HYPERLINK 

.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36"8 "http://www.tarbyton
HYPERLINK 

http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36


"http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36"id= 
HYPERLINK 

> "http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36"36 

  (16/03/2018 :اإلطالع تاريخ)   

 :في .العراق في الكتاب قراءة عن العزوف مشكمة .سعد رياض المشكوري، •
stuur.com.[الخط عمى]. عمى متاح  .2001اإللكترونية، سطور مجمةhttp:// : <

HYPERLINK "http://www.stuur.com/"www. HYPERLINK 
"http://www.stuur.com/"stuur. HYPERLINK 

> (.stuur.com/"com"http://www08/05/2018 :اإلطالع تاريخ) 

 عمى] aladabia.net :في .عالجيا وطرق أسبابيا :القراءة عن الشباب عزوف .واثق غازي، •
> :http:// HYPERLINK "http://ar.aladabia.net/article-عمى متاح .[الخط

5363"aladabia. -HYPERLINK "http://ar.aladabia.net/article5363"ar. 
5363"net/ HYPERLINK -HYPERLINK "http://ar.aladabia.net/article

HYPERLINK  -5363"article-"http://ar.aladabia.net/article
> 5363"5363-"http://ar.aladabia.net/article 

 (08/05/2018 :اإلطالع تاريخ)    

 يومية .[الخط عمى].alger.culture.com :في الجزائر في المقروئية أزمة .زينب ي،الغال •
> : http:// HYPERLINKعمى متاح .الشاىد

"http://www.alger.culture.com/"www. HYPERLINK 
"http://www.alger.culture.com/"alger. HYPERLINK 
http://www.alger.culture.com/"culture. HYPERLINK "

> "http://www.alger.culture.com/"com 

 (08/05/2018 :اإلطالع تاريخ)    

http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.tarbyton.net/include/plugins/news/php$action=s8id=36
http://www.stuur.com/
http://www.stuur.com/
http://www.stuur.com/
http://www.stuur.com/
http://ar.aladabia.net/article-5363
http://ar.aladabia.net/article-5363
http://ar.aladabia.net/article-5363
http://ar.aladabia.net/article-5363
http://ar.aladabia.net/article-5363
http://www.alger.culture.com/
http://www.alger.culture.com/
http://www.alger.culture.com/
http://www.alger.culture.com/
http://www.alger.culture.com/


 متاح .[الخط عمى] kenandonline.com :في .اإللكتروني الكتاب .أحمد كردي، السيد •
 <kenandonline.com /ahmedkordy/posts> :عمى

  (22/02/2018 :االطالع تاريخ)  

 
 



01الممحق رقم:   

وزارة التعميم العالي والبحث العممي   

مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس   

 كمية العموم االجتماعية

 قســــم العمـــوم اإلنســـانيـــة                                             عمم المكتبـات والمعمومات

 استمارة استبيان
 أخي التمميذ/ أختي التمميذة:

نحن طالبتان في تخصص نظم المعمومات التكنولوجية والتوثيق السنة الثانية 
 .في إطار إعداد مذكرة لنيل شهادة الماستر في عمم المكتبات والمعموماتماستر 

 :لكي ننجز عممنا الموسوم بـفي حاجة إلى مساهمتكم 
 

 

 

 

 

في المكان المناسب، عمما )×( لذا نرجو منكم ممئ هذا االستبيان بوضع عالمة 
 االستبيان لن تستخدم إال لغرض البحث العممي.أن المعمومات المسترجعة من خالل هذا 

                                                                  :األستاذة تحت إشراف                                :                      تينبعداد الطالإمن 
 محمدي نادية                                                بن كحمة ربيعة 
 غوال خديجة        

 
2017/2018السنة الجامعية:                                

تأثير شبكات التواصل االجتماعي ــ الفيس بوك ــ عمى القراءة عند 
رهيو ـــ غميزان" ا يبومدين "وادتالميذ الثانويات: ثانوية هواري 

جانموذ  



 

 السمات العامة:

 ذكر                             أنثى      _ الجنس:

 سنة فما فوق 51    سنة                 51سنة                51_ السن: 

 _ المستوى الدراسي:

 األولى ثانوي                       الثانية ثانوي                     الثالثة ثانوي

 المحور األول: دوافع وحاجات استخدام الفيس بوك.

 هل لديك حساب عمى الفيس بوك؟ :01

 نعم                                           ال

 منذ متى وأنت تستخدم موقع الفيس بوك؟ :02

 أكثر من ثالث سنوات               من سنة إلى ثالثة سنوات                أقل من سنة

 كم مرة تتصفح حسابك عمى الفيس بوك في اليوم الواحد؟ :03

 مرة واحدة                    من مرتين إلى ثالث مرات                   نادرا   

 ما هو معدل استخدامك لموقع الفيس بوك؟: 04

 دائما                           أحيانا                      نادرا

 ما الذي يدفعك إلى استخدام الفيس بوك؟ :05

 التثقيف              التواصل مع األهل واألصدقاء            الترفيه والتسمية       

 لزيادة المعارف والمعمومات                                                       



 هل تستفيد منه في الدراسة؟    :06

 نعم                                            ال

 قط لمفيس بوك؟في أوقات العطل هل تتوجه ف :07

 نعم                                            ال

 هل أثناء الدراسة تقوم بتصفح حسابك؟ :08

 دائما                                            أحيانا

 المحور الثاني: عادات ممارسة القراءة. 

 هل أنت من هواة ممارسة القراءة؟ :09

 ال                             نعم               

 ماذا تفضل أن تقرأ؟ :10

 كتب عامة                       كتب دراسية                     مجالت وقصص

 كتب دينية                       كتب شعرية                     أخرى أذكرها ....

 ما ذا تفضل لمقراءة؟   :11

 الشكل اإللكتروني                                    الشكل الورقي    

 ما هي غايتك من القراءة؟ :12

 عمومات عامة            لتمضية الوقت          م             التثقيف           التحصيل الدراسي  

 من يشجعك عمى القراءة؟ :13

 زميمك                 وجود مكتبة في محيطك                       األسرة              المدرسة 



 هل تقوم بزيارة مكتبة الثانوية؟ :14

 نعم                                            ال

 لماذا تقوم بزيارة المكتبة؟ :15

 وقصصكتب عامة                       كتب دراسية                     مجالت 

 هل ما تحتويه المكتبة من كتب يدفعك لمقراءة؟ :16

 نعم                                            ال

 المحور الثالث: بين القراءة والفيس بوك.

 كيف كانت لديك عادة القراءة قبل أن يصبح لديك الفيس بوك؟ :17

 جيدة         ضعيفة                           متوسطة             

 كيف أصبحت القراءة عندك بعد استخدامك لهذا الموقع؟ :18

 قميمة                     متوسطة                  كثيرة

 من خالل استخدامك لمفيس بوك في رأيك هل يؤثر عمى القراءة لديك؟ :19
 ال يؤثر          يضعف مستوى القراءة                    يرفع مستوى القراءة      

 برأيك هل ساهم الفيس بوك في تنمية معموماتك الثقافية؟ :20
 نعم                                            ال

 هل أنت مشترك في المجموعات والصفحات التي يهتمون بالقراءة والثقافة؟: 21
 نعم                          ال

 ماذا تقرأ بصفة عامة عمى صفحتك في الفيس بوك؟ :22
 التعميقات                    القصص                        أشياء أخرى

 



 لو تم وضعك بين خيارين هل تختار؟: 23
 القراءة من خالل الكتب والمكتبات                  القراءة عمى موقع الفيس بوك

 هل لديك وقت تخصصه لمقراء أكثر أم الستخدام الفيس بوك؟ :24
 الفيس بوك                      القراءة    



صلستخالم  
 

 ص:لخستالم

عمى القراءة،  -الفيس بوك-تناولت دراستنا موضوع تأثير موقع التواصل االجتماعي  
بحكم أن ىذه األخيرة تعتبر من األساسيات في صناعة الذات وبناء المجتمع المثقف، لذا كان 
من الضروري تسميط الضوء ودراسة مختمف التأثيرات اإليجابية والسمبية التي يحمميا ىذا 
الفضاء االفتراضي الذي بات يحمل في طياتو العديد من األمور، التي تؤدي إلى منعرج خطير 
يزيد من حدة العزوف عن القراءة إذا ما تم استغاللو عمى الوجو المطموب لدعم القراءة أو 

 العكس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



صلستخالم  
 
Résume : 

L’étude a abordé le sujet de l’effet du site de réseautage social 

Face book pour lire, Parce que ces derniers sont les bases en 

particuliers de l’industrie et de la communauté un rat de bibliothèque, 

de construction, Il est donc nécessaire de mettre en évidence et 

d’examiner les diverses influences positive ou négative, Au milieu de 

cet espace virtuel qui transporte entre porte beaucoup de choses que 

conduire sérieusement aggrave par la réticence a lire, Si utilisé comme 

requise pour soutenir la lecture, Ou vice versa. 
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