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 :تحديد الموضوع •

يبدو واضحا  ٬مع التطور التكنولوجي اليائل المصاحب لما يسمى بالثورة المعموماتية      
بل زحمتو مجموعة أخرى من  ٬أنو لم تبق االوعية المطبوعة المصدر الوحيد لممعمومات
فاألكيد أن  ٬التخزين واالسترجاعمصادر المعمومات ذات الكفاءة العالية والقدرة اليائمة في 

ىو المزاحمة تحمل خصائص جديدة ليذه المصادر وتعكس عدم مقدرة لممصادر 
 المطبوعة عمى تمبية حاجات المستفيد بسفة عامة والطمبة جامعيين بصة خاصة.

وقد جاءت مصادر المعمومات االلكترونية بشتى أنواعيا لتصنع حموال وتسد الثغرات      

وىذا لما تتميز بو من  ٬وكذا دفع وتيرة البحث العممي ٬ةلبعض السمبيات لمصادر المطبوع

                         غزارة المعمومات وحداثتيا وكذا قمة تكاليفيا وسيولة استرجاعيا.

 الدراسات السابقة:•

عمى بعض الدراسات السابقة ليذا الموضوع من اجل اخذ  اعتمدناقبل البدئ في دراستنا 

 صورة عامة عن جوانب الدراسة .

دراسة مزيش مصطفى حول عنوان مصادر المعمومات ودورىا في  3الدراسة األولي 

 ٬قسنطينة متنوري تكوين الطالب الجامعي وتنمية ميولة القرائية دراسة ميدانية بجامعة 

حيث تناولت ىذه الدراسة أىمية  2002 ٬ت. قسنطينة عمم المكتبا 3أطروحة دكتوراه

كما تيدف  ٬مصادر المعمومات الورقية واإللكترونية ودورىا في تكوين الطالب الجامعي

فوائدىا والخدمات التي تقدميا المكتبة الجامعية لتمبية  ٬أشكاليا ٬الى التعرف عمى انواعيا 

 إنجاز البحوث العممية . الحاجات ورغبات الطالب من المعمومات لمدراسة و
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 3دراسة الثانية 

دراسة ميدانية  3الجزائرية وتنمية المقروئية لدى األطفال الرئيسيةالمكتبات  ٬عباد وفاء

وىي عبارة عن رسالة مقدمة لنيل ٬مذكرة ماستر  –مستغانم  -موالي بمحميسي -بمكتبة

من نسبة المقروئية لدى لرفع  الرئيسيةشيادة الماستر. حيث تمحورت حول دور المكتبات 

 األطفال حيث سمطت الضوء عمى مقروئية واألساليب المثمى لرفع من نسبة المقروئية.

 3دراسة الثالثة

استيدفت الدراسة بتحديد مدى كفاءة الكتب اإللكترونية  DUGO 2004 3ديجون دراسة 

في فيم القصص األطفال حيث عممت الدراسة عمى مقارنة تأثير قراءة القصص إلكترونيا 

ألطفال من خالل الكتاب اإللكتروني بتأثير الكتب المطبوعة لمبالغين ولقد تفاعل األطفال 

أوضحت النتائج  فاعمية الكتاب مع القصص اإللكترونية والصور المتحركة فييا و 

 االطفال لمقصص كما اقترحت نتائج اىتمام بالكتاب اإللكتروني.   اإللكتروني و تأثير فيم

 :اإلشكالية •

قد انعكس  ٬واالتصال ندرك أن التطورات المتالحقة في مجال التكنولوجيا المعمومات      

قطاع المعمومات ولعل المكتبات و  عمى مختمف مناحي الحياة المعاصرة خاصة منيا

من بين المعنيين األوائل بيذه التأثيرات حيث تثبت ىذه األخيرة تطبيق  ٬معموماتمراكز ال

من خالل جميع  ونشاطاتيافي مختمف أقساميا  واالتصالنتائج تكنولوجيا المعمومات 

 ساتذة والباحثين.الى المستفيدين بكل مستوياتيم من طمبة واألأوعيتيا وتنظيميا وتقديميا 
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إذ يكتسي الكتاب اإللكتروني أو قراءة إلكترونية أىمية بالغة عند فئة الطمبة      

فإقبال  ،عنيا االستغناءتصل عندىم أحيانا إلى حد الضرورة حيث ال يمكن  ،الجامعيين

 ،عندهالطالب الجامعي عمى القراءة اإللكترونية ضروري لزيادة التحصيل الدراسي والعممي 

العديد من مصار المعمومات أو   االستفادةكما يوفر الكتاب اإللكتروني لمباحثين إمكانية 

من نفس المصدر في ان واحد ألكثر من المستفيد عمى الرغم من اختالف أماكنيم وتنوع 

 حاجاتيم المعموماتية.

ونظرا ألىمية البالغة التي يحتميا الكتاب اإللكتروني في مسيرة الطالب الجامعي     

ويعتمد تطبيق التكنولوجيات الحديثة ومناىج المقررة  ٬في البحث العمميودورىا الفعال 

عمى ىذا األساس وبناء و  ،تفرض عمى الطمبة التعامل مع مصادر المعمومات اإللكترونية

ما مدى امتالك واستخدام  3اول من وراء ىذا نطرح اإلشكال التاليعمى ما سبق فإننا نح

ة اإللكترونية لمكتاب اإللكتروني األجيزة اإللكترونية ومساىمتيا في تكريس فعل المقروئي

 ؟ اذجعمم المكتبات والمعمومات نمو  لدى طمبة

 3ئمة الفرعية المتمثمة في من السؤال الجوىري تطرقنا إلى أس وانطالقا

 ؟ المقروئية اإللكترونيةمقصود ب ما ̶ 

 ؟ ماهية الكتاب اإللكتروني  ̶

 ؟ الكتاب اإللكتروني استخدامما مدى إقبال الطمبة عمى   ̶
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 ؟ اإللكترونية لقراءةما ىو أفضل تصميم   ̶

 ؟ىل يوظف الكتاب اإللكتروني من قبل الطالب في البحوث األكاديمية   

 :فرضيات الدراسة •

ألنيا قضايا تصورية تحاول ان  ٬تعتبر الفرضيات ذات اىمية كبيرة في البحث العممي   

وعمى ىذا  ٬تفسر العالقة بين متغيرات الدراسة والتي جاءت تفصيميا في تساؤالت الدراسة 

 االساس تم صياغتيا عمى النحو التالي .

اال انيم يقبمون عمى  ٬رغم الصعوبات التي تواجو الطمبة بقسم عمم المكتبات  - 1

 قراءة الكتاب االلكتروني بشكل كبير لتحقيق عدة اغراض.

 2تختمف أىداف الكتاب االلكتروني بين طمبة السنة الثالثة ليسانس وماستر  – 2

 مذكرة التخرج. بإعدادنظرا الرتباط الفئة الثانية 

 .اىتمام الطمبة بالقراءة الكتاب االلكتروني و الورقي عمى حد سواء -  3

 :ضبط المصطمحات •

 لمحصول عميو. الشيءمن طمب أي السعي وراء  :لغة  :الطالب- 1

ىو كل شخص ينتمي لمكان تعميمي معين مثل الجامعة أو الكمية  :اصطالحا            

ليا من أجل الحصول عمى العمم وامتالك شيادة معترف بيا من  أو المعيد ...... وينتمي

 ذلك المكان حتى يستطيع ممارسة حياتو العممية.
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طالب جامعي ىو كل شخص يتابع دروسا في الجامعة  :االجرائي            

 الدكتوراه......الخ.–ماستر –ليسانس  3مثل

بأنواع مختمفة إلكترونية تحتوي من االوراق  مجموعة :لغة :الكتاب االلكتروني– 2

 عمى كممات وجمل ليدف أساسي وىو الحفظ عند الضياع.

ينتج وينشر ويقرأ  ٬ىو نشر إلكتروني فيو نصوص وصور :اصطالحا                    

عمى الحواسب او اجيزة االلكترونية اخرى و قد يكون الكتاب االلكتروني قد الف بصورة 

وتقرا الكتب االلكترونية من خالل الحواسب الشخصية او اجيزة الكترونية من البداية. 

 1مخصصة لقراءة الكتب االلكترونية تعرف بقارئات االلكترونية .

القراءة وفيم المقروء عمميتان مرتبطتان  كممة مشتقة من  ىي :لغة :المقروئية- 3

ميارات التي تساعدان المتعمم عمى فيم ما يقرأ االن القدرة عمى القراءة من اىم ال

 2يمكن ان يمتمكيا الفرد اذ باعتبارىا من أىم وسائل التفاىم واالتصال.

مصطمح المقروئية يستخدم في داللة عمى وضوح الخط  :االجرائي             

الراجعة الى اسموب الكتابة وعمى  االستيعابلمادة المقروءة وسيولة الفيم او 

 مستوى الذي يمثل قدرة الطمبة عمم المكتبات .

 :تحديد منهج الدراسة •

                                                           
 ٬الرياض ٬دار المريخ لمنشر ٬ط. د ٬الموسوعي في مصطمحات المكتبات والمعمومات الهاوي المعجم  ٬أحمد الشامي- 1

 .18ص ٬ 1211
2
  ٬2002كلية التربية عين شمس ٬الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة ٬ 91العدد ٬مجلة القراءة والمعرفة ٬سامية علي ٬البسيوني - 
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وعقالنية  عند القيام بأي عمل او دراسة عممية يجب اتباع طريقة فكرية منظمة

فالمنيج ه االجراءات والخطوات  ٬تكون ىادفة وذلك من خالل اتباع المنيج معين

اذن فيو الطريق الذي تتبعو  .من اجل الوصول الى النتيجة متبناةالدقيقة ال

فموضوع الدراسة ىو الذي  ٬عمى التساؤالت التي تثيرىا اشكالية البحث لإلجابة

 يفرض عمينا نوع المنيج المالئم .

مقروئية الكتاب االلكتروني لدى الطمبة وبما أن دراستنا تدور حول اسيام 

ي التحميمي الذي يالئم دراستنا النو يوفر ادوات لذا نتبع منيج الوصف ٬الجامعيين

تسمح بتجميع المعمومات حول موضوعنا من اجل تحميميا والوصول الى النتائج 

المطموبة . ويمكن تعريف المنيج الوصفي عمى أنو عبارة عن وصف دقيق ومنظم 

 وأسموب تحميل لمظاىرة او المشكمة المراد بحثيا من خالل منيجية عممية لمحصول

عمى نتائج عممية وتفسيرىا بطريقة موضوعية وحيادية بما تحقق أىداف البحث 

 3وفرضياتو . 

 تحديد مجتمع الدراسة : • 

بما أن يصعب عمينا إجراء الدراسة عمى المجتمع كمو ال بد لنا من تحديد العينة:   ̶    

 اختيار العينة التي تعتبر مرحمة جد ميمة من المراحل البحث العممي .
                                                           

 ٬ 2003 ٬الجزائر ٬ديوان المطبوعات الجامعية ٬مناهج البحث العممي في عموم االعالم واالتصال ٬أحمد بن مرسمي -9
 . 201ص 
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ومن أجل دراسة عينة المجتمع البحث الذي حددناه ليذه الدراسة وقع إختيارنا عمى العينة 

 غير االحتمالية او قصدية أي عشوائية .

بحث عممي يجب اختيار االدوات المناسبة الذي تتناسب مع  ألي :أدوات الدراسة •  

مكانية الباحث والحصول عمى البيانات والمعطيات التي تخدم أىداف  ٬طبيعة الموضوع وا 

 3في بحثنا عمى أدوات منيجية قد تمثمت في استعاناىذه الدراسة . ليذا 

يعتبر أداة من أدوات جمع المعمومات يمكن لمباحث استخداميا لمحصول  :االستبيان/ 1

ستبيان عبارة عن مجموعة من عمى معمومات محددة لبحث ما من مصادرىا االصمية واال

المعنيين او يجرى تسميميا باليد  ال شخاصاسئمة مرتبة يتم وضعيا في استمارة ترسل 

تمييد لحصول عمى أجوبة االسئمة الواردة فييا واالستبيان ىو أداة لجمع البيانات المتعمقة 

 4بموضوع بحث محدد عن طريق استمارة تجرى تعبئتيا من قبل المستجيب. 

ىي المشاىدة لظواىر ومراقبتيا بالذىن والحواس عمى ما ىي عميو بالذات  :مالحظة/ال2

رغبة في الكشف عن خصائصيا وصفاتيا ومن ثم عن القانون الذي يحكميا اذ المالحظة 

كانت  سوآءايمكن ان تصبح أسموبا عمميا في الحصول عمى المعمومات عن ظاىرة معينة 

 فرد ام مجموعة وذلك عندما 

 ىدف معين لبحث ما. تخدم-

                                                           
9

دار ٬ 2الطبعة  ٬ترجمة بوزيد صحراوي واخرون  ٬منهجية البحث العموم االجتماعية و االنسانية ٬موريس أنجرس – 
. 82ص  ٬الجزائر ٬القصبة
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 تخطيطيا بشكل منظم. -

 مجال حدود الدراسة:  • 

 -مستغانم- بقسم عمم المكتبات االطار الزماني والمكاني3 لقد تمت الدراسة الميدانية 
إلى  2012أشير من نوفمبر 08وتمت عممية توزيع االستبيانات حيث استغرقت الدراسة 

أشير لمجانب النظري أما متبقي خصص لدراسة  3حيث  خصصت  2011ماي 
 الميدانية .

تخصص عمم المكتبات  2وكان توزيع االستبيان عمى طمبة سنة ثالثة ليسانس وماستر    
 والمعمومات .

 

لقد كانت ىناك مجموعة من األسباب التي جعمتنا نقوم بيذه  :الموضوع اختيارأسباب  •

الدراسة ودوافع كانت وراء اختيارنا ليذا موضوع البحث والتي تتضمن اسباب ذاتية وأخرى 

 3موضوعية جاءت عمى نحو التالي

 :الذاتية- 1

أن الموضوع جديد ولم يناقش  باعتبارالفضول العممي وحب االطالع والرغبة في التميز 

لنقل الرسالة بين المرسل و المستقبل ورغبة كذلك في معرفة كأداة مسبقا ضمن التخصص 

 أنماط استخدام الطمبة كتاب االلكتروني سواء في األعمال السنوية أم في حياتيم اليومية .

 :الموضوعية- 2
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اىمية المتزايدة التي صارت  يعود سبب اختيار الكتاب من بين ادوات نقل المعمومة بسبب

تتمتع بيا ىذه الوسيمة التي تعرف انتشارا واسعا بإضافة الى قمة االبحاث والدراسات التي 

 تناولتيا نظرا لحداثتيا بالمقارنة مع وسائل أخرى .

 أيضا ارتباط موضوع الدراسة بالتكنولوجيا الحديثة لممعمومات .  ̶

ية ودورىا في حياة الطالب والقارئ في التعمم أىمية مصادر المعمومات االلكترون  ̶

 والتكوين والتثقيف . 

 

 أهداف الدراسة:•      

وقد تمخصت ىذه  ىدفت الدراسة إلى معرفة حجم نسبة المقروئية لمكتاب اإللكتروني

 األىداف في نقاط تالية 3

 الطمبة الجامعيين لمكتاب اإللكتروني. استخدامعادات وأنماط  معرفة ̶ 

 عدد القراء لمكتاب اإللكتروني في الوسط الطالبي. معرفة ̶ 

 التعرف عمى صعوبات التي تواجو الطمبة في استغالل ىذا الكتاب.  ̶

 بالكتاب اإللكتروني وتوفره. االىتمامالتأكد عمى ضرورة   ̶

 .الكشف عن الحقائق واكتساب افاق جديدة من المعرفة الخاصة لموضوع دراستنا  ̶



 اإلطار المنهجي
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 :الدراسةأهمية •    

إحدى ادوات المعرفة والتي ال يستطيع طالب العمم  باعتبارهتكمن أىمية موضوع البحث 

حيث يستحسن تحويل الكتب والمراجع الورقية الى الكتب اإللكترونية  ٬عنيا االستغناء

يسيل تداوليا بين مستخدمي أجيزة الكومبيوتر لتسيير الوصول الى المعمومات عن طريق 

 3داخل ىذه الكتب اإللكترونية. إذ تتمثل في البحث السريع 

 .الكتب اإللكترونية  طرف من الطمبة االستفادةمعرفة درجة   ̶

 تعرف ألىمية تنشئة الفرد عن حب القراءة باستخدام المصادر اإللكترونية .  ̶

 معرفة كفاءة ىذه الوسيمة في تمبية احتياجات الطمبة من خالل البحوث.  ̶

  :صعوبات الدراسة •

 3ألي طبيعة بحث عممي ال يخمو من الصعوبات والمشاكل وقد تتمثل فيما يمي

 بكل جوانب الموضوع .ضيق الوقت المخصص إلعداد المذكرة   ̶

 تكرار المعمومات بين المؤلفين .  ̶

 



 

 

 

 

 

 اإلطار النظري

 

 



 

 

 

 

 الفصل األول
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                                                                          :تمهيد

حيث أنيا من  باألخصوالجزائر  ٬تمعب المقروئية دورا ىاما وحيويا في العالم ككل     

 ٬والتي تشغل بال الكثير من المتابعين والميتمين ٬أىم القضايا التي يثار حوليا النقاش

حيث أنيا عممية مركبة تخضع لمجموعة من التفاعالت الجسدية والنفسية والعقمية 

باعتبارىا تتطمب الى المستوى الثقافي والصبر عامال نفسيا ىاما وىو االىتمام الشخصي 

 المطالعة(.اي )ىوى 

وبطبيعة الحال فإن ىناك عوامل مساعدة ومشجعة عمى المقروئية ليا دورىا وتتعمق 

بالحوافز المادية وتوفر مكان المالئم لممطالعة . اذ يكتسي شكل المقروئية نوعية خاصة 

ولو عالقة ايضا بما يسمى أزمة  ٬بعدة معطيات اقتصادية واجتماعيةلما لو من عالقة 

 المقروئية والتي أصبحت تأخذ إبعاد جد حادة .

فإن المشكل يأخذ بعدا لو خصوصيتو سواء من حيث  ٬لكن حينما يتعمق األمر بالموظفين

أو من حيث فعالية المقروئية بالنسبة  ٬أسموب ىذه الفئة المينية داخل المجتمع الجزائري 

 زائري.لمحضور الذىني لمموظف الج

حيث أنيا تشكل ىذه االخيرة ركنا أساسيا وبناء المجتمع وأعمدتو أوجدىا لتقوم بتربية     

فيي اداة و االلة و المكان الذي ينتقل الفرد من حياة التمركز حول  ٬أبنائيم و تنشئتيم

 الجماعة فالمقروئية ترتبط بفعل القراءة .
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 تعريف المقروئية :المبحث االول 

ىناك العديد من العوامل التي  ٬ىي مدى سيولة قراءة وفيم نص ما المقروئية•        

سرعة اإلدراك وقابمية اإلدراك عن البعد وقابمية اإلدراك عند  :تستخدم لقياس المقروئية مثل

 :إلقاء نظرة سطحية وقابمية الرؤية ويستعمل مصطمح المقروئية في معاني منيا

 ة .وضوح الخط والكتابة والطباع  ̶ 

 سيولة القراءة .  ̶

 .سموب الكتابة جعة ألسيولة الفيم أو االستيعاب الرا  ̶

بأنيا تطابق بين المادة التعميمية المكتوبة والقدرة القرائية  0691هاريس ويعرفيا •       

المادة  الستيعابوتعد القراءة وسيمة لمطالب  ٬لمطمبة الذين أعدت ليم المادة التعميمية

فالقراءة  ٬التعميمية فكانت عناية المدرسة بتعميم الطمبة القراءة لتكون األساس  تعمم الطالب

 1 .وسيمة بين اتصال بين القارئ والمادة المقروءة 

بأن القراءة عممية عقمية تشمل اإلدراك وتعرفيا نبيمة شرف عواد المقروئية "•       

 2". نباطاالستوالتفسير والربط والموازنة و 

وترى السامرائي أن مفيوم المقروئية يرتب بمشكمة االتصال بين المادة المكتوبة •

وبين القارئ وتوافقو مع  ٬أو المطبوعة في وضوحيا وغموضيا أو سيولتيا وصعوبتيا

 ومدى فيمو لما يقرأ . ٬المقروء
                                                           

1
 ٬مصر ٬واالخراج( القرائيةالكتب الدراسية )كتب تعميم القراءة في الوطن العربي بين  القرائية ٬منى ابراىيم ٬المبودي - 

 . 111-111ص ٬ 1مج 
 . 111-139ص.ص ٬(1993)13العدد  ٬مجمة التربيةتنمية الميول القرائية لدى األطفال". " ٬نبيمة ٬شرف عواد -1
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ويقاس عادة بواسطة حساب المتوسط  ٬تشير الى مدى استيعاب المستقبل لمرسالة•

في الجممة ومتوسط عدد الجمل البسيطة وعدد المقاطع في الكممات  عدد الكممات

 3ذات المقروئية جمميا في العادة القصيرة وبسيطة وكمماتيا قصيرة. ٬والرسالة

 العوامل المؤثرة في مستوى المقروئية  :المبحث الثاني

إذ أمكن  ٬إذ توصمت العديد من الدراسات إلى وجود عوامل عدة تؤثر في المقروئية    

إلى وصنفت ىذه العوامل  ٬التوصل إلى أكثر مائتي عامل أو متغير يتعمق بالمقروئية

أو أسموب  ٬وطريقة العرض ٬المحتوى  :أربعة أصناف بحسب أىميتيا عمى النحو االتي

 عمق بالتنظيم.وعوامل أخرى تت ٬والشكل ٬التعبير

ولذى يمكن القول أن ىناك عدد من العوامل التي تتأثر بييا المقروئية فيناك عوامل   

وتعد القدرة المغوية لمطالب من أىم  ٬تتعمق بالطالب و أخرى تتعمق بالمادة المكتوبة

العوامل التي تحدد كيفية اتصالو بالمادة التعميمية المكتوبة ويمكن توضيح ذلك في النقاط 

 :االتية

 :العوامل المرتبطة بالطالب       

 ٬يجد الميول من أىم العوامل المؤثرة في صعوبة المقروئية لدى الطالب :*ميول الطالب  

ومسايرتيم لحاجاتيم واشباعيا  ٬وكذلك عدم استشارة الموضوعات المقدمة لدوافعيم

                                                           

صعوبات  -العوامل المؤثرة فيها -مستوياتها :المقروئية ٬ابتسام ٬رحيم عمي صالح صاحب الزويني ٬الالمي -2
 . 183-111ص.ص ٬(1311)11مجمة كمية التربية األساسية.العدد ٬تطبيقها
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عبئا  ال تكون لذا يجب مراعاة ميوليم الطالب في الموضوعات المقدمة ليم كي  ٬لرغباتيم

 4.ثقيال عمييم 

أجمو بعد عامال ميما وأساسيا  ة واىتمامو بالموضوع الذي يقرأ منفميل الطالب الى القراء 

  5.في تحديد سيولة النص المقروء بالنسبة لو

 :*الخبرة السابقة

إذن الذين يمارسون القراءة منذ مدة طويمة يميمون  ٬القراءة قدراتيم عمىيختمف الناس     

إلى جانب  ٬الى فيم ما يقرؤونو فيما أسرع وأيسر من الفيم الذي يحققو قراءة المبتدئون 

فيم يستطيعون  ٬ذلك يثري القراء القدامى قراءاتو بخبرات تأسيسية أكثر من القراء الجدد

فالخبرة السابقة أىمية كبيرة وتأثير واضح في  ٬استعمال خبراتيم إلضافة معمومات ميمة

عمى  فالخبرة السابقة تسيم في تنمية القدرة ٬الطالب وفيمو لمنص المقدم لمقراءة استيعاب

 فيم النصوص المقدمة ليم.

 :دافعية الطالب لمقراءة*    

ويرى كاير أن دوافع الطالب  ٬إن لدافعية الطالب نحو المقروء أثر كبير في فيم المقروء

ازاء نوع الدافع  ولكل دافع مستوى استعداد محدد ٬عند القراءة تختمف من قارئ ألخر

 فالدافعية تكون مشكمة ذات أىمية عندما يكون لدى القارئ ىدف معين من الكتابة .

                                                           

الجامعة  ٬كمية التربية ٬قياس مقروئية الكتب المغة العربية لممرحمة االبتدائية ٬حمدي اسماعيل أحمد ٬الكمي -1
 . 111ص  ٬ 1338د. ط  ٬المستنصرية

 ٬المجنة الوطنية القطرية لمثقافة والعموم ٬مجمة التربية ٬المقروئية )ماهيتها و طرق قياسها( ٬دمحم فخري  ٬مقدادي-1
 . 161ص  ٬ 1991 ٬ 11العدد
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 :المستوى التعميمي والثقافي لمطالب*  
حيث كمما  ٬ه التعميمي والثقافي ارتباطا طرديايرتبط مدى فيم الطالب لمنص المقروء بمستوا 

لذا وجب عمى ارتفع مستواه التعميمي والثقافي انخفضت نسبة فيمو أو صعب عميو فيم 
 6كاتب النص مراعاة ذلك .

 أسباب تدني مستوى المقروئية :المبحث الثالث 

فمنيا ما يتعمق  فييم الطمبة أثناء القراءةاذ يوجد الكثير من الصعوبات تواجو القراء بما 

 7بالنطق والفيم وغيرىا.

 صعوبات خاصة بالفيم وتتمثل في عدم القدرة عمى فيم النص أو ضعف في فيم وكذلك ̶

 عدم القدرة عمى التذكر.

 ظيور وسائط عديدة نافست الكتاب عمى غرار االنترنت.̶ 

 8ضعف صناعة الكتب في الجزائر وتوجو دور النشر الى الشراء.̶ 

 أهمية المقروئية :الرابعالمبحث   

معرفي حيث يرى الحويطي أن لممقروئية أىمية كبيرة تكمن في أنيا تكسب الطالب رصيد 

فتنتقل القراءة لديو من مجرد القراءة السطحية  ٬وعممي يؤىمو الى فك أبعد بين الحروف

 الى القراءة العميقة الواعية .

                                                           

في  تحسين مهارة التعرف وأثر عمى الفهم القرائي لدى التالميذ منخفضي التحصيل ٬دمحم جابر ٬دمحم رياض ٬أحمد-1
  . 111 ٬ 1333 ٬األردن ٬عمان ٬ 1العدد ٬ 16المجمد  ٬مجمة كمية التربية ٬القراءة

ستراتيجياتها :المهارات القرائية والكتابية ٬دمحم فخري  ٬راتب قاسم مقدادي ٬عاشور-2 دار  :عمان ٬طرائق تدريسها وا 
 . 113ص. ٬ 1331د.ط. ٬المسيرة لمنشر والتوزيع

المجمد  ٬مجمة دراسات العموم االنسانية ٬العوامل المؤثرة في مقروئية الكتب  ٬صوايا مجاعصوليام  ٬مراد ٬جرداق-3
 . 111ص ٬ 1983 ٬االردن ٬الجامعة االردنية  ٬العدد الثاني ٬السابع
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 :اذ تتمثل أىمية المقروئية فيما يمي        

تكون مناسبة لممتعممين في مرحمة  ٬تساعد عمى بناء المعايير متعمقة بمقروئية النصوص  ̶

 دراسة معينة .

تساعد عمى انتقاء مواد متنوعة في صعوبة تالئم الفروق الفردية لممتعممين وتتفق مع   ̶

 ميوليم وحاجاتيم .

 تساعد عمى مواجية الضعف القرائي لدى المتعممين .  ̶

 بسبب عدم اختيار وطرائق تعميمية . والمال الذين ييدرون  الوقت والجيد توفير  ̶
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 :خالصة•

استنجنا أن لممقروئية دور وأىمية بالغة في تعزيز  ٬ةن خالل دراستنا لموضوع المقروئيم

وتثقيف مستوياتيم من صفوف  التطابق بين المادة العممية المكتوبة والقدرة القرائية لمطمبة

 الدراسة من القدرة عمى القراءة سيال لمفيم .

      

 

 

   



 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 تمهيد    

مع التقدم التقني في مجال النشر اإللكتروني و استحداث األجهزة التي تستخدم             

تحويل كل هذه الكتب الموجودة عمى أرفق في قراءة الكتب اإللكترونية أصبح من الممكن 

المكتبات إلى ممفات إلكترونية صغيرة يمكن تسويقها عبر االنترنت عمى شكل اقراص 

وقد وفرت أجهزة الكمبيوتر إمكانيات هائمة لضغط الممفات وتحميمها و التعامل معها  ٬مدمجة

 . إلكترونيا وهذا بفضل تطور تكنولوجيا الحديثة
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 خالصة 

 ٬يتبين لنا من خالل دراستنا لمفصل الذي تمحور حول الكتاب اإللكتروني و أهدافه      

حيث يمكن إنشاء مكتبات إلكترونية كبيرة تحتوي عمى العديد من المراجع والموسوعات 

الزاخرة بالمعمومات القيمة مما يسهل عمى طالب العمم والثقافة الحصول عمى المعمومات 

 بأسهل و أسرع الطرق .



 

 

 

 

 الفصل الثالث
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 تمهيد

يتمتع الكتاب االلكتروني بكل صفات حيث أنو من أبرز تقنيات تحويل الكتب        

والمراجع الورقية إلى كتب إلكترونية يسيل تداوليا بين مستخدمي أجيزة الكمبيوتر لتيسير 

 الوصول إلى المعمومات عن طريق البحث السريع داخل ىذه الكتب اإللكترونية .
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.                       :            

  

  

 Multimédia 
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 خالصة 

من خالل ذلك نستنتج أن إحداث االنتقال المطموب من شكل الكتاب التقميدي الورقي       

التي  ٬العادي إلى نظيره الرقمي ال يزال بحاجة إلى استحداث األجيزة االلكترونية المتخصصة

 بالشبكة في كل مرةتتيح لمقراء سيولة التعامل مع الكتاب االلكتروني دون ضرورة االتصال 

إلى جانب ذلك فإن انتقاال كيذا يتطمب تغيرا في استراتيجيات تسويق الكتب  ٬لتصفح الكتب

والشك أن برنامج القراءة لمجميع يعد   ٬نفسيا ومجمل الثقافة االدارية السائدة في مجال النشر

من أبرز وأنجح البرامج التثقيفية التي تحقق تمك االىداف وتفسح المجال أمام االجيال مع 

 عديدة .نولوجيا الحديثة و اإلبداع العممي في ظل ما يحققو النشر االلكتروني من مزايا تك



 

 

 

 

 اإلطار التطبيقي

 

 

 



 االطار التطبيقي
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 تمهيد

حيث أن المنيج يتطمب دراسة الوحدات  ٬أي دراسة ميدانية تعتبر دراسة لمخمفية    
إيجادىا بشكل صناعي  ال يمكناالجتماعية بأنواعيا المختمفة عمى حقيقتيا حيث أنو 

وتبعا لذلك يقوم الباحث بأخذ عينة من المجموعة التي يرغب في دراستيا ومن ثم يقوم 
بإجراء بحثو عمييا بشكل متعمق لذلك فالمنيج الدراسة الميدانية يعتبر من أقرب المناىج 

 التي توصل أو تطابق الحياة الحقيقة حيث من خالليا دراسة االشخاص عمى حقيقتيم .
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 :تعريف بالمؤسسة  •

 -مستغانم-كمية العموم االجتماعية جامعة عبد الحميد بن باديس               

تنشئ جامعة مستغانم مؤسسة  1889جويمية  00المؤرخ في  220-89نظرا لمرسوم     
وىي تخضع لوصاية وزارة التعميم  ٬عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية

أدرجت العموم االجتماعية  1889٬وفي شير سبتمبر  ٬لمجامعةالعالي وتحدد نظام إداري 
أما ما بين  ٬وار الحضارات التنوع الثقافيإلى جامعة مستغانم تصدر عن مخبر ح

أدرج النظام الجديد  2002 قسم العموم االجتماعية أما في سبتمبر 1889 /1888
(LMD)  .في مجال العموم االجتماعية واالنسانية 

إذ تسعى الكمية إلى أىداف إعداد وتوفير القيادات في شتى القطاعات العممية والمينية     
كما تسعى الكمية إلى متابعة التقدم العممي في مختمف فروع المعرفة  ٬في المجتمع

االنسانية  المعرفةواالسيام في ىذا التقدم عن طريق البحث العممي كأداة لتوسيع حدود 
وتنقسم  ٬و تنمية اقتصاديا و اجتماعيا وثقافيا ٬لحل المشكالت المجتمع في شتى قطاعات

عمم  -عموم االعالم واالتصال -فمسفة -االجتماععمم  -ميدان الكمية الى عمم النفس
 المكتبات والتوثيق .

-2011وىذه االخيرة شعبة عمم المكتبات لقد تحت بجامعتنا منذ الموسم الجامعي     
ولقد عرف قسم العموم االنسانية الذي يحتوي ىذه الشعبة تطورا كبيرا عمى جميع  2012

 القيام بالعديد من االيام الدراسية والتربصات .فعمى مستوى البحث العممي توج ب ٬االصعدة

كما يؤطر الطمبة مجموعة من خبرة االساتذة المحميين وحتى أساتذة في تنشيط الجو   
 كما تدعمت الشعبة بعدد ميم من االساتذة من ذوي الدرجة العميا ٬العممي محميا وخارجيا

ن الطمبة في مستويات اليسانس ومن الناحية البيداغوجية استقطب القسم عددا كبيرا م   
والماستر وقد عمل أساتذة الشعبة عمى تخرج دفعات من حاممي الميسانس كانت أساسا 
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كل  ٬لعالم الشغل ضمن تخصصات المكتبات والمعمومات في العديد من المدن الجزائرية
ىذه المقومات مجتمعة رشحت ىذه الشعبة لترتقي الى مرتبة الشعب الموجودة في قسم 

  عموم االنسانية .ال
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 :الممخص    

كما  ٬تناولت ىذه الدراسة دور مقروئية الكتاب االلكتروني لدى الطالب الجامعي            
تيدف إلى التعرف عمى مختمف الخدمات التي تقدميا لتمبية حاجات ورغبات الطالب من 

نجاز البحوث ٬المعمومات  .بغرض الدراسة وا 

وىو من  ٬الفكرية التي عرفيا االنسانإذ يعتبر الكتاب من أوائل و أقدم األوعية           
والتعمم  فيو مصدر التثقيف والبحث ٬أىم مصادر المعرفة التي يستقي منيا الفرد المعمومات

و مع تطور  ٬ة الطباعةثم بأل ٬.... حيث قديما كان الكتاب ينشر عن طريق النسخ اليدوي 
المذىل لتكنولوجيا المعمومات ادى إلى ميالد شكل جديد من الكتب الورقية وىي الكتب 

 االلكترونية.

بأنو مصطمح ذو تقنية حديثة وىو تمك الممفات النصية  ويعرف الكتاب االلكتروني        
ويتم الحصول  ٬التي تتبو في ترتيبيا الكتب المطبوعة وتعرض عمى شاشات الحاسب االلي

مكانية استيراده من  عمى الكتاب االلكتروني من خالل االنترنت مما يتيح سيولة تداولو وا 
  األماكن البعيدة.

في ىذه الدراسة ىي نتيجة الدراسة الميدانية التي أجريت إن الحقائق التي تعرض        
. والتي اعتمد فييا عمى -مستغانم-بقسم عمم المكتبات بجامعة عبد الحميد بن باديس

 االستبيان كوسيمة لجمع البيانات.

إلى أن طمبة يعتمدون عمى القراءة االلكترونية بشكل كبير وبعد تحميل البيانات حصمنا       
 ٬كما أظيرت النتائج أن الطالب الجامعي تواجيو صعوبات لغوية ٬نجاز بحوثيمخاصة في إ

 تقنية ومادية تحد من ميمو إلى القراءة االلكترونية واالستفادة من الخدمات التي تقدميا.

 الطالب الجامعي. -الكتاب االلكتروني -المقروئية        :الكممات المفتاحية  
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