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أثر المطالعة الحرة في التكوين الذاتي
لتالميذ الثانوي التأهيلي
دراسة ميدانية
بحث نهاية سنة التكوين من إنجاز الطالبان عمر أيت دمحم ودمحم الزيتي
تحت إشراف الدكتور دمحم بولوز
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
لجهة الرباط سال زمور زعير
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الممدمة:
الحمد هلل الذي علم بالملم ،ولوال الملم لما وصل علم األولٌن إلى اآلخرٌن ،والصالة
والسالم على سٌدنا دمحم المصطفى األمٌن ،وعلى آله وصحابته أجمعٌن ،والتابعٌن ومن
تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن.
أما بعد:
فإن التعلٌم لد أصبح ضرورة من الضرورات التً ال غنى عنها فً عصرنا الحاضر،
ولم ٌبك منحصرا فً طبمة دون أخرى ،أو فبة دون بالً الفبات ،لذلن فإن السٌاسة المتبعة
فً مملكتنا الحبٌبة أكدت على إلزامٌة التعلٌم ،خاصة ما ٌسمى بالتعلٌم األساسً.
لهذا كان من الضروري االهتمام بالتعلٌم األساسً اهتماما ٌلٌك بهذا االسم الذي أطلك
علٌه ،بأن ٌوضع له من المخططات ما ٌالبم الممتضٌات الدٌنٌة ،والتغٌرات االجتماعٌة،
والتطورات العلمٌة والتكنولوجٌة.
وال شن أن مما ٌرفع من مردودٌة التعلٌم الرسمً المخطط له ،بعض األنشطة
الموازٌة ،ومن أهمها المطالعة غٌر الممٌدة بممرر دراسً معٌن.
إن المطالعة الحرة لها دور كبٌر فً الدفع بالعملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة التً أصبحت
تؤكد على ضرورة التكوٌن الذاتً ،إذ هً تموم على هذه الفكرة ،حٌث تناط بالفبة المستهدفة
مسؤولٌة االعتماد على النفس فً التحصٌل المعرفً ،وال ٌبمى ممتصرا على ما ٌراد به فً
الكتاب المدرسً.
وهذا ال ٌنفً أن نمدم له بعض التوجٌهات واإلرشادات باعتبار لصور مستواه العمري
والعلمً عن االكتفاء بما ٌوصله إلٌه اجتهاده الخاص .ومن ثَم تتضح أهمٌة دور األستاذ فً
هذا التوجٌه ،إذ هو ألصك به من سابر الناس – حتى والدٌه فً بعض األحٌان -وهكذا
ٌكون أكثر اطالعا على لدراته العلمٌة ومؤهالته الفكرٌة وحاجٌاته النفسٌة ،فٌنتمً له آنذان
الكتب التً تنٌر له دربه ،وتعفٌه من المسالن الشابكة فً ظرف الحٌاة المغرٌة.
فكان هذا وغٌره الدافع األساس إلى اختٌار هذا الموضوع لٌكون مشروع بحثنا نتمدم
به فً نهاٌة سنة التكوٌن بالمركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن ،ولد اخترنا له عنوان:
"أثر المطالعة الحرة فً التكوٌن الذاتً لتالمٌذ الثانوي التأهٌلً– دراسة مٌدانٌة –".
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أما الخطة المتبعة فً البحث الذي تم تناوله فتمثلت فً ممدمة وفصلٌن وخاتمة وهً
كالتالً:
ممدمة
الفصل األول :خصص للمسم النظري :فممنا فٌه بإضاءة بعض المفاهٌم اإلجرابٌة،
مثل :مفهوم المطالعة الحرة ،ومفهوم التوجٌه ،ودور المدرس فً التوجٌه المعرفً ،ثم
تحدٌد المتغٌرات والفرضٌات.
أما الفصل الثانً فعبارة عن المسم المٌدانً:

ولد لمنا فٌه بتحلٌل استمارتً كل من

المدرسٌن والتالمٌذ ،ثم بتمحٌص الفرضٌات وأثبتنا فً آخر الفصل نموذجً استمارتً
المدرس والتلمٌذ.
خاتمة هً عبارة عن حصٌلة البحث ،تناولنا فٌها بعض أسس التوجٌه فً مجال
المطالعة الحرة .ولد ختمنا الملف بمابمة للمراجع المعتمدة وفهرس للموضوعات.
توخٌنا فً مشروعنا هذا أن ٌكون إضاءة لحدود المشكلة التً ٌطرحها ،وإنارة لبعض
النمط المركزٌة التً تؤثر فٌها ،آملٌن أن ٌحظى بدراسة تحلٌلٌة شاملة تلٌك بحجم
موضوعه ،وتمدم حلوال فً المستوى المطلوب ،سواء لدر لنا أن نكون أصحاب هذه
الدراسة ،أو كانت من حظ غٌرنا ،المهم  -فً األخٌر -أن ٌأخذ بأطراف الحمٌمة لٌساهم فً
خدمة المصلحة العامة بسابر أبعادها .وهللا أسأل أن ٌلهمنا الرشد ،وأن ٌتمبل عملنا ،والحمد
هلل رب العالمٌن.
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المسم النظري
مفهـوم المطالعة:
طالع ،مطالعة ،كما فً مختار الصحاح":طالع الشًء أي اطلع علٌه" 1والمطالعة هً
إدامة النظر فً الكتاب ولراءته .إذن نستنتج من هذه المعانً:
أوال :مفهوم االطالع ،ومفهوم التمعن :بإمعان النظر.
وثانٌا :لراءة الكتاب ،وهذا ٌعنً أن المفهوم األشمل والمتبادر إلى الذهن للمطالعة
ٌتعلك بالمالحظة واالستكشاف بالبحث الذاتً عن المعرفة.
إن هذا المعنى ٌجرنا إلى ربط عملٌة المطالعة بتصور نظري ٌنطلك من مالحظة
جعلتنا نفترض "مٌكانٌزمٌن سلوكٌٌن" لدى اإلنسان:
 -1مٌكانٌزم التملٌد :وهو أداة التعلم بالنمل والتلمً .Allo-apprentissage
 -2مٌكانٌزم االستطالع والبحث ،وهو أداة التعلم الذاتً.
هذان المٌكانٌزمان ٌظهران مبكرا وبصفة متكاملة ومتوازٌة لدى الطفل ،فمنذ لدرة
الطفل على التحرن (بالنظر أو بالمشً) تراه ٌستطلعٌ ،طلع ،ومنذ أن ٌستطٌع ذلن تراه
ٌملد .وهذا التملٌد ٌبدأ فً مستواه األولً بالحركة السهلة حتى ٌصل إلى االلتداء والتمثل أو
التماثل (  ...)L’identificationإن المطالعة تبدو هنا مرتبطة ارتباطا عضوٌا بالمٌكانٌزم
الثانً  :مٌكانٌزم االستطالع واالستكشاف وبوظٌفة التعلم الذاتً ،ومن ثم فإن كل تعطٌل
لهذا المٌكانٌزم ولتلن الوظٌفة ٌحدث خلال فً المسار التعلٌمً للفرد .2
ثم إن المطالعة الحرة هً عادة تكتسب ،وٌجب أن ٌربى علٌها الصغار منذ سن
مبكرة ،وإال فسٌكون من الصعب علٌهم مداومتها عندما ٌصبحون راشدٌن.
إن المـراءة فعـل حضـاري ونشـاط فكـري ٌتمٌز به إنسـان هذا العصر ،وإذا استطعنا
أن نجعـل مـن تالمذتنا لـراء وباحثٌن ،سنكـون لـد وضعنا بٌن أٌـدٌهم وسٌلة مهمـة للتفتـح
على الحٌاة ،وأداة أساسٌة للتمكـن من المٌـام بعملٌـة التكوٌن الذاتً " ."Auto-formation
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ومن المعلوم أن التكوٌن الذاتً ٌمثل مطمحا كبٌرا ترمً إلٌه التربٌة الحدٌثة ،وعندما ٌتمكن
نظامنا التعلٌمً من تحمٌك هذا المبتغى سٌكون لد بلغ الغاٌة منه ،وحمك المجال الواسع أمام
تالمذتنا وطلبتنا لتجاوز محدودٌة الدروس النظامٌة ،ومعولات الممررات الدراسٌة الضٌمة.
إذن فالمكتبة المدرسٌة والمطالعة الحرة تدخل بالنسبة للمتعلم فً مجال ما ٌسمى
بالتكوٌن الذاتً ،أي بذلن العنصر التربوي األساسً الذي ٌجعل من التلمٌذ أوفر حظا على
الدخول فً النسك التعلٌمً المرسوم.3
ومفهوم المراءة الحرة :لراءة الكتب والموضوعات التً ٌختارها المارئ بنفسه من
غٌر أن ٌجبره أحد على لراءتها ،وهو أكثر المراءات متعة .ولد ٌكون أكثرها فابدة ،فالمارئ
عادة ٌستبمً فً ذهنه ولمدة أطول ما ٌستمتع به أكثر.
أهمٌة المراءة الحرة:
إن حث وتشجٌع المتعلمٌن على المراءة الحرة ،وإتاحة الفرصة لهم بذلن ،لهو من
أفضل األنشطة ،ألنه ٌمأل الثغرات التً لم ٌتمكن واضعو و ُم َ
ورو المناهج من ملبها ،أال
ط ُ
وهً تلبٌة حاجات ومٌول ورغبات التالمٌذ على اختالف أمزجتهم وأذوالهم ،كما أنها
تساعدهم على صمل شخصٌاتهم بحٌث ٌكونون لادرٌن على ولوج عصرهم بثمة وجرأة.
ومن أهم المؤشرات حول أهمٌة المراءة ،األمر اإللهً لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بكلمة "إلرأ" فً
بداٌة أول آٌة سماوٌة نزلت علٌه ،ومن أهم أهدافنا نحن األساتذة والمربٌن أن نعلم التالمٌذ
كٌف ٌتعلمون ،ألن مفتاح العلم هو المراءة ،وذلن بأن ننمً فٌهم المدرة على التعلم المستمل
الذي ٌستمر معهم مدى الحٌاة.
المراءة هً أساس التربٌة والتعلٌم ،حٌث أظهرت الدراسات أن حوالً
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المعلومات التً ٌتعلمها اإلنسان ترد إلٌه عن طرٌك المراءة ،أما البالً فٌتعلمه بالبحث
والسؤال ،والتأمل ،واالستماع ،والربط ،واالستنتاج ،واستنباط المعرفة ،والتجربة من
الموالف الحٌاتٌة المختلفة ،وغٌر ذلن.
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دور مدرس التربٌة اإلسالمٌة فً توجٌه المطالعة:
أوال :مفهوم التوجٌه:
ٌعرف التوجٌه بوجه عام على أنه" :العملٌة الفنٌة المنظمة التً تهدف إلى مساعدة
الفرد على اختٌار الحل المالبم للمشكلة التً ٌعانً منها ووضع الخطط التً تؤدي إلى هذا
الحل".4
"والتوجٌه ( )Guidanceعملٌة تتسم باالتساع والشمول.
وبصورة أكثر تحدٌدا هو :مجموع الخدمات التً تهدف إلى مساعدة الفرد على فهم
ذاته ومشكالته ،واستغالل إمكاناته الشخصٌة من لدرات ومٌول واستعدادات ومهارات
ومواهب ،واالستفادة من إمكانات بٌبته ،وتحدٌد أهدافه بما ٌتفك وإمكاناته الذاتٌة.
وتتضمن عملٌة التوجٌه (

 )guidance-processتزوٌد األفراد بالمعلومات

المتعلمة بهم وبظروف بٌبتهم ومتطلباتهم وتوجٌههم لالستفادة من المصادر المختلفة المتاحة
لدٌهم للحصول على مثل هذه المعلومات" .5
ثانٌا :أهداف التوجٌه:6
ٌهدف التوجٌه إلى تحمٌك النجاح فً العملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة بصفة عامة وذلن
ٌظهر فً صور عدٌدة:
- 1معرفة التالمٌذ وفهم سلوكهم ومساعدتهم على االختٌار السلٌم لنوع الدراسة والنجاح
فٌها ،ومعالجة ما ٌعترض دراستهم من مشكالت.
- 2اكتساب الفـرد المـدرة على توجٌه ذاتـه دون االعتماد فً هـذا على شخص آخـر إال
ما كان من مساعدة فنٌة ٌطلبها حتى ٌصبح أكثر إدراكا لحمٌمة نفسه وللعالم المحٌط
به ،فٌصبح التوجٌه فً أعلى صوره تعلما واكتسابا باالتجاهات وفلسفة خاصة
باإلنسان.
- 3الوصول إلى ألصى درجة من درجات النمو ٌستطٌع اإلنسان أن ٌصل إلٌها وفما
إلمكانٌاته المختلفة ،أو بعبارة أخرىٌ :صبح التوجٌه عملٌة تتبع النضج والنمو
للفرد ،وتسمح له بأن ٌحمك ذاته ،أي أن ٌموم بالدور الذي ٌتصوره لنفسه فً
مجاالت الحٌاة المختلفة فً الدراسة أو المهنة أو المجتمع بصورة عامة.
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- 4التطلع المستمبلً والتخطٌط التربوي للطالب فً ضوء الماضً والحاضر ،فالتوجٌه
التربوي هو عملٌة مساعدة للفرد بوسابل مختلفة لكً ٌصل إلى ألصى نموه فً
مجال الدراسة.
ثالثا :وظابف التوجٌه:7
- 1اختٌار نوع الدراسة ،وما ٌتصل بذلن من تمدٌم البٌانات والمعلومات الالزمة بأنواع
الدراسة الممكنة ،والعوامل المؤدٌة إلى النجاح فً الدراسة سواء أكانت عملٌة أو
انفعالٌة أو اجتماعٌة ،وما لد ٌكون بٌنها من تعارض مثل االستعداد والمٌل ،أو
المدرة والوالع ،أو المٌل الشخصً والعوابك االجتماعٌة.
- 2االستمرار فً الدراسة أو التحول ،وما ٌتصل بذلن من عوامل اجتماعٌة أو انفعالٌة،
واإلعداد لدراسة من الدراسات ،أو للدخول فً كلٌة من الكلٌات.
- 3النجاح فً الدراسة والعوامل المتصلة بالنجاح والتغلب على الصعوبات ونواحً
النمص ،سواء أكانت فً االستعداد أم فً المهارات.
رابعا :دور األستاذ فً التوجٌه المعرفً:
نجد بعض الدارسٌن  ،8حاولوا استعمال مفاهٌم سوسٌولوجٌة أو سٌكواجتماعٌة لمفهوم
"الدور" ،مثال فالمرشد لدى هؤالء عندما ٌمارس مهامه التً تحددها وضعٌته ضمن نسك
مؤسسً ٌكون بصدد تجسٌد دور ما ،كما أن مهام المدرس ٌمكن أن ٌتحدد فً كونه نالال
للمعرفة ،وهذا المظهر اعتبر دابما على أنه الدور المركزي فً التعلٌم التملٌدي .أما المهمة
الثانٌة للمدرس فتتمثل فً كونه مرشدا وموجها ،ذلن أنه أمام الغزو الممارس علٌه من لبل
وسابل اإلعالم خاصة منها السمعٌة والبصرٌةٌ ،ستلزم من مولع المدرس أن ٌمارس دور
المرشد والموجه لتنظٌم التفكٌر وترتٌبه وتحلٌل ما ٌمدم من لدن هذه الوسابل ونمدها.
وأكدت مارٌا هوكس  ،M.Hughes9على أن المدرس بحكم مكانته المتمٌزة فً
الوضعٌة التربوٌة ال ٌمكنه أن ٌسلن وٌفعل فعله التربوي دون أن ٌموم بوظٌفة ما بالنسبة
للتلمٌذ ،أو جماعة من التالمٌذ أو الفصل بأكمله ،فهو ٌوجه سلوكهم وٌرالب هذا التوجٌه.
ولكً ٌحسن المربً توجٌه تالمٌذه ،فهو مطالب بأن ٌكون على إلمام كاف بالبحث
العلمً ،إذ ٌنبغً علٌه أن ٌساعد تالمٌذه على فهم الدور الذي ٌلعبه البحث العلمً فً تحمٌك
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التمدم االجتماعً ،وعلٌه أٌضا أن ٌساعد التالمٌذ على إتمان مهارة استخدام الطرق العلمٌة
فً حل المشكالت...
فضال عن ذلن فإن المجتمع ٌعتبر المدرس مسبوال عن توجٌه الشباب النابغ إلى
االهتمام بالبحث العلمً ،واالستمرار فٌه ،ومساعدتهم فً انتماء الخبرات العلمٌة لتحمٌك
تطلعاتهم ،ولن ٌستطٌع المدرس أن ٌموم بهذه الواجبات على نحو مرض إال إذا أصبح على
دراٌة كافٌة بالبحث العلمً.10
ونمل بعض الكتاب  11عن الجمعٌة األمرٌكٌة للمكتبات لولها" :إن استعمال الطالب
الواسع المتنوع للكتب ولغٌرها من الموارد ٌنشأ نتٌجة لما ٌموم به المدرس من تدرٌس ٌفتح
أذهان التالمٌذ ،وٌجتذب نفوسهم ،وٌذهب بهم وراء الحدود الضٌمة للكتاب المدرسً ..ومثل
هذا التدرٌس إنما ٌعتمد على المدرس الذي ٌعرف الكتب وغٌرها من المواد المكتبٌة التً
تتفك ومستوى الطالب الذٌن ٌعمل معهم".
على أن تحدٌد دور المدرس على هذا الوجه ال ٌعدو أن ٌكون فرضا تدعمه تمدٌرات
الخبراء فً مٌدان الخدمة المكتبٌة بناء على حكمهم الذاتً ،ومشاهداتهم المتفرلة ،ولكنه
ٌفتمر إلى دراسة تجرٌبٌة إحصابٌة تنمله من مٌدان التمدٌر الفردي إلى دابرة البحث
الموضوعً.

تحدٌد المتغٌرات:
أوال :المتغٌر المتنمل :األستاذ والتلمٌذ عنصرا العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة.
ثانٌا :المتغٌر التابع :المطالعة الحرة عنصر ٌؤدي إلى التحصٌل الدراسً.
ثـالثـا :المتغٌر الضابط :الدور والتوجٌه ،إذ ٌتم التحصٌل الدراسً واالطالع الجٌد
بواسطة الدور والتوجٌه اللذٌن ٌموم بهما المدرس.

تحدٌد الفرضٌات:
- 1إن األستاذ الذي ٌوجه المتعلمٌن إلى المطالعة الحرة وٌحث علٌها سٌساعد على
التحصٌل الدراسً الناجح ،وٌهٌا الشروط المالبمة والالزمة إلنجاح العملٌة
التعلٌمٌة.
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- 2إن األستاذ الذي ٌوجه المتعلمٌن إلى المطالعة الحرة ٌعمل على إكساب تالمذته
المعرفة الثمافٌة والحصول على العلوم النافعة.
- 3إن األستاذ الذي ٌوجه المتعلمٌن إلى المطالعة ٌخلك مشاركة فعالة ومثمرة تسهل
عملٌة التواصل بٌنه وبٌن التالمٌذ ،وتؤثر على التحصٌل الدراسً الجٌد.
- 4المزج بٌن الفهم والحفظ والتلمٌن والتثمٌف واالستنباط والتحلٌل والتركٌب من أهم
وسابل توجٌه األستاذ تالمذته إلى المطالعة الحرة.
- 5إن المطالعة الحرة والموجهة من طرف األستاذ تكون مجاال خصبا للتكوٌن العملً
والعاطفً والنفسً واالجتماعً بٌن التالمٌذ.
- 6إن األستاذ الذي ٌوجه المتعلمٌن إلى المطالعة الحرة ٌرفع من مستوى التالمٌذ
وٌموي تحصٌلهم الدراسً وٌنمً معارفهم العلمٌة ومعلوماتهم العامة.
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المسم المٌدانً
تحلٌل استمارة المدرس:
إن العٌنة التً لمنا باختٌارها لهذا البحث ،كانت من أساتذة التربٌة اإلسالمٌة للسنوات
الثالث :األولى ،الثانٌة ،والثالثة من التعلٌم الثانوي التأهٌلً ،بغض النظر عن تخصصهم
األصلً سواء فً الدراسات الشرعٌة أو اللغة العربٌة أو نحو ذلن ،وٌبلغون فً مجموعهم
 40أستاذا وأستاذة.
- 1الجدول األول :هل توجه التالمٌذ إلى المطالعة الحرة؟
التكرارات

النسبة المبوٌة

اإلجابة
نعم

36

%90

ال

4

%10

المجموع

40

%100

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة األساتذة الذٌن ٌوجهون التالمٌذ إلى المطالعة
الحرة هً (  )%90فً حٌن أن نسبة الذٌن ال ٌوجهون تالمٌذهم إلى المطالعة هً
(.)%10
- 2الجدول الثانً :إذا كان الجواب بال ،فلماذا؟
التكرارت

النسبة المبوٌة

الجواب
 -لفمر الخزانة إال فً حالة اإلعداد المبلً

2

%5

 -ألن الكتب اإلسالمٌة تحتاج إلى فكر وتبصر

1

%2.5

 -الستحواذ األنترنت علٌهم

1

%2.5

المجموع

4

%10

10

بما أن أربعة عناصر فمط من العٌنة أجابا بعدم توجٌه تالمٌذهم إلى المطالعة الحرة،
فمد ذكروا ثالثة أسباب لذلن:
 األول والثانً :فمر الخزانة إال فً حالة اإلعداد المبلً. الثالث :أن الكتب اإلسالمٌة تحتاج إلى فكر وتبصر. الرابع:استحواذ األنترنت علٌهم.فكانت نسبة الجواب بال إذن هً .% 10
- 3الجدول الثالث :إذا كان الجواب بنعم ،فهل:
 تنتمً لهم الكتب الخاصة بمواد الممرر؟ تنتمً لهم الكتب الخارجة عن مواد الممرر؟المعطٌات

الكتب الخاصة بمواد
الممرر

الكتب الخارجة عن مواد
الممرر

الجمع بٌنهما

اإلجابة

التكرارات

النسبة المبوٌة

التكرارات

النسبة المبوٌة

التكرارات

نعم

16

%44.44

9

%25

15

ال

20

%55.55

27

%75

21

المجموع

36

%99.99

36

%99.99

36

النسبة
المبوٌة
41.66
%
58.33
%
99.99
%

نالحظ من الجدول أعاله أن نسبة األساتذة الذٌن ٌنتمون للتالمٌذ الكتب الخاصة بمواد
الممرر تبلغ (  ،)%44.44والذٌن ال ٌنتمون الكتب الخاصة بالممرر فتبلغ نسبتهم
( ،)%55.55كما أن نسبة األساتذة الذٌن ٌنتمون لتالمذتهم كتبا خارجة عن مواد الممرر
تبلغ ( ،)%25والذٌن ال ٌنتمون الكتب الخارجة عن الممرر تبلغ نسبتهم ( .)%75
ومن جهة أخرى ،فإن األساتذة الذٌن ال ٌجمعون بٌن األمرٌن ،تبلغ نسبتهم (

،)%58.33

والذٌن ٌجمعون بٌنهما تبلغ نسبتهم (  .)%41.66وإذن فأعلى نسبة هً لألساتذة الذٌن
ٌنتمون لتالمٌذهم كتبا خارجة عن الممرر ،إذ ٌبلغون (  )%55.55من مجموع العٌنة.
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(لد ٌكون اإلشكال فً فهم األساتذة لمعنى االنتماء فمد ٌختلط لدى بعضهم بمعنى االلتناء
والتً لد ال ٌرى األستاذ أنها تدخل فً مهامه)
- 4الجدول الرابع :هل ٌستجٌب لن التالمٌذ:
فبة كثٌرة ،فبة متوسطة ،فبة للٌلة ،فبة منعدمة
التكرارات

النسبة المبوٌة

الفبات
فبة كثٌرة

8

%20

فبة متوسطة

16

%40

فبة للٌلة

4

%10

فبة منعدمة

12

%30

المجموع

40

%100

ٌتضح لنا من الجدول أن نسب االستجابة متفاوتة بٌن الكثرة والتوسط والملة والعدم،
حٌث تبلغ كل واحدة من األربعة نسبة معٌنة.نصٌب األسد ،فٌها للفبة المتوسطة إذ تبلغ
نسبتها (  )%40وهذا ٌعنً أن عددا ال بأس به من التالمٌذ ٌستجٌبون لدعوة األستاذ لهم
بالمطالعة الحرة.
- 5الجدول الخامس :هل ٌتوفر المسم على مكتبة خاصة؟
التكرارات

النسبة المبوٌة

اإلجابة
نعم

0

%0

ال

40

%100

المجموع

40

%100

ٌوضح لنا الجدول أن كل عناصر العٌنة أجابت بعدم توفر ألسامها على مكتبة خاصة
إذ بلغت نسبتهم ( )%100أجابوا بال ،و( )%0كان حظ اإلجابة بنعم.
- 6الجدول السادس :هل ٌتوفر المسم على مجلة خاصة به؟
اإلجابة

التكرارات
12

النسبة المبوٌة

نعم

8

%20

ال

32

%80

المجموع

40

%100

تمثل نسبة األساتذة الذٌن أجابوا بعدم توفر ألسامهم على مجلة خاصة بها (
فً حٌن بلغت نسبة الذٌن أجابوا بتوفر ألسامهم على مجلة خاصة (

،)%80

 )%20أي األغلبٌة

ترجع لعدم توفر األلسام على مجلة خاصة.
- 7الجدول السابع :هل تمنح تالمٌذن كتبا للمطالعة الحرة:
إذا كان الجواب بالنفً علل لماذا؟
التكرارات

النسبة المبوٌة

اإلجابة

4

%10

مخافة التلف والضٌاع

8

%20

لكثرة المواد

12

%30

لوجود مكتبة المدرسة

6

%15

بال جواب

10

%25

40

%100

نعم

ال

المجموع

فً هذا الجدول نالحظ أن النسبة المبوٌة من األساتذة الذٌن ال ٌمنحون تالمٌذهم الكتب
ٌمثلون ( .)%90وٌعللون ذلن بمخافة إتالفها ،أو بكثرة المواد أو بوجود مكتبة المدرسة.
فً حٌن تبلغ نسبة الذٌن ٌمنحون تالمٌذهم كتبا للمطالعة (  ،)%10ومنهم من لم ٌمدم
تعلٌال لهذا النفً.
- 8الجدول الثامن :هل توجه تالمٌذن إلى مكتبة المدرسة؟
التكرارات

النسبة المبوٌة

اإلجابة
نعم

40

%100

ال

0

%0
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المجموع

%100

40

نالحظ أن نسبة (  )%100من العٌنة توجه تالمٌذها إلى مكتبة المدرسة تشجٌعا لهم
على المطالعة والبحث.
- 9الجدول التاسع :هل تطالبهم بالمٌام بعروض؟
التكرارات

النسبة المبوٌة

اإلجابة
نعم

36

%90

ال

4

%10

المجموع

20

%100

ٌبٌن لنا الجدول أن نسبة (  )%90من األساتذة تطالب تالمٌذها بالمٌام بعروض ،فً
حٌن أن الذٌن ال ٌطالبونهم بذلن ٌبلغون نسبة (  )%10من مجموع العٌنة.
- 10

الجدول العاشر :هل تعتمد فً االمتحانات على:

 طرٌمة الحفظ والتلمٌن طرٌمة البحث والتنمٌباإلجابة
المعطٌات

ال

نعم
التكرارات

النسبة المبوٌة

التكرارات

النسبة المبوٌة

الحفظ والتلمٌن

6

%15

3

%7.5

البحث والتنمٌب

8

%20

2

%5

الجمع بٌنهما

26

%65

5

%12.5

المجموع

40

%100

10

%25

نالحظ من خالل الجدول أن طرٌمة األساتذة المعتمدة فً االمتحان غالبا ما تجمع بٌن
الحفظ والتلمٌن ،والبحث والتنمٌب أي بنسبة (  )%65من مجموع العٌنة ،فً حٌن أن الذٌن
ال ٌجمعون بٌنهما ٌبلغون نسبة (  ،)%12.5ثم إن نسبة الذٌن ٌعتمدون على البحث والتنمٌب
تبلغ (  )%20أي أكثر من الذٌن ٌشجعون الحفظ والتلمٌن وٌبلغون (  ،)%15وهذا ٌعنً أن
أكثر عناصر العٌنة ٌشجعون البحث والتنمٌب فً المكتبات لتشجٌع المطالعة الحرة.
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 - 11الجدول الحادي عشر :ما هً األسباب التً تؤدي إلى عزوف التالمٌذ عن
المطالعة الحرة فً نظرن؟
التكرارات

النسبة المبوٌة

األسباب
آباء أمٌون

8

%8.16

انعدام المكتبات

6

%6.12

استبثار وسابل اإلعالم بكل الولت

26

%26.53

طغٌان وسابل االستٌالب

4

%4.08

كثرة مواد الممرر

16

%16.32

سلبٌات الممرر

2

%2.04

غٌاب التوجٌه و المحفزات

10

%10.20

ضعف المستوى

5

%5.10

غالء الكتب

8

%8.16

للة االمكانات المادٌة

13

%13.26

المجموع

98

%99.97

نالحظ أن أكثر األسباب ورودا فً نتابج هذا الجدول هو استبثار وسابل اإلعالم
باهتمام التالمٌذٌ )%26( ،تبعه كثرة مواد الممررب ( .)%16.32وللة اإلمكانات المادٌة
ب( .)%13.26وغٌاب التوجٌه ب(

 .)%10.20وآباء أمٌون ،وغالء الكتب

ب(.(8.16%وانعدام المكتبات ب) .)%6.12تلٌها ضعف المستوى

ب.)%5.10(:

وطغٌان وسابل االستٌالب ب )%4.08 (:وتأتً فً الختام سلبٌات الممرر ب.)%2.04 (:
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تحلٌل استمارة التالمٌذ
- 1الجدول األول :الجنس
التكرارات

النسبة المبوٌة

الجنس
الذكور

69

%46

اإلناث

81

%54

المجموع

150

%100

إن العٌنة التً لمنا باختٌارها اختٌارا عشوابٌا نالحظ فٌها تفاوتا بٌن نسبة الذكور
البالغة  %46ونسبة اإلناث .%54
- 2الجدول الثانً :المستوى الدراسً
العدد

نسبةالذكور

نسبة اإلناث

النسبة المبوٌة العامة

المستوى
الجذع المشترن

30

%10

%10

%20

األولى بكالورٌا

45

%16

%14

%30

الثانٌة بكالورٌا

75

%20

%30

%50

المجموع

150

%46

%54

%100

نالحظ من خالل هذا الجدول أن نسبة توزٌع العٌنة حسب المستوٌات الدراسٌة
متفاوتة ،حٌث ٌحتل مستوى الثانٌة باكالورٌا مولع الصدارة من حٌث العدد ،إذ تبلغ نسبته
 ،%50ثم ٌأتً بعده مستوى األولى بنسبة  ،%30فمستوى الجذع مشترن بنسبة  %20كما
نالحظ تساوي الذكور واإلناث من حٌث العدد فً الجذع مشترن .فً حٌن ٌفوق الذكور
اإلناث فً األولى بكالورٌا .وتفوق اإلناث الذكور فً الثانٌة بكالورٌا.
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- 3الجدول الثالث :هل تمٌل إلى المطالعة الحرة؟
الذكور

اإلناث

النسبة المبوٌة العامة

اإلجابة
نعم

%32

%44

%76

ال

%14

%10

%24

المجموع

%46

%54

%100

ٌوضح لنا الجدول أن نسبة المٌل إلى المطالعة الحرة مرتفعة ،إذ تصل إلى  %76من
مجموع العٌنة %32 ،منها للذكور و  %44لإلناث ،وبالممابل فإن نسبة العزوف فً هذه
العٌنة هً ،% 24تتوزع بٌن الذكور بنسبة  %14واإلناث بنسبة .%10
- 4الجدول الرابع :إذا كان الجواب بال ،فاذكر لماذا؟
اإلجابة

الذكور

اإلناث

النسبة المبوٌة العامة

عدم توفر الولت الكافً

%4

%4

%8

االشتغال باألنترنت

%2

%2

%4

عدم الرغبة فً المطالعة

%2

%1

%3

عدم توفر المكتبات

%2

%1

%3

عدم توفر المال

%2

%0

%2

عدم توجٌه اآلباء

%2

%0

%2

بال سبب

%0

%2

%2

ٌوضح لنا هذا الجدول أسباب عزوف بعض عناصر العٌنة عن المطالعة الحرة،
بدرجات متفاوتة ،فعدم توفر الولت الكافً ٌحتل الصدارة من حٌث عدد التكرارات البالغة
 ،%8ثم ٌأتً بعدها االنشغال باألنترنت تكرر بنسبة  ،%4وفً المرتبة الثالثة نجد سببٌن:
عدم الرغبة فً المطالعة ،وعدم توفر مكتبات بنسبة  ،%3وآخر األسباب المذكورة هو عدم
توفر المال ،وعدم توجٌه اآلباء بنسبة  %2كما أن نسبة  %2من العٌنة لم تبٌن سبب هذا
العزوف.
17

- 5الجدول الخامس :إذا كان الجواب بنعم ،فهل:
 تنتمً الكتب الخاصة بمواد الممرر؟ تنتمً الكتب الخارجة عن مواد الممرر؟الكتب الخاصة بالممرر

الكتب الخارجة عن الممرر

النسبة المبوٌة العامة

اإلجابة
نعم

%52

%56

%54

ال

%34

%24

%29

ال رأي

%14

%20

%17

المجموع

%100

%100

%100

تمثل النسبة المبوٌة من التالمٌذ الذٌن ال ٌنتمون الكتب الخاصة بمواد الممرر ( )%34
من مجموع النسب المبوٌة ،فً حٌن أن نسبة الذٌن ٌنتمون الكتب الخاصة بمواد الممرر تبلغ
( )%52والذٌن لم ٌجٌبوا عن السؤال إما من الذٌن ال ٌمٌلون إلى المطالعة الحرة ،أو الذٌن
ٌعزفون عن اإلجابة فتمثل نسبهم ( .)%14
وتصل نسبة التالمٌذ الذٌن ٌنتمون الكتب الخارجة عن مواد الممرر (  )%56والذٌن ال
ٌنتمون الكتب الخارجة عن الممرر تبلغ نسبتهم (  )%24فً حٌن تبلغ نسبة الذٌن ال رأي
لهم (.)%20
وتصل نسبة التالمٌذ الذٌن ال ٌجمعون بٌنهما (  ،)%54فً حٌن تبلغ نسبة الذٌن ٌجمعون
بٌنهما ( ،)%29والذٌن ال رأي لهم تبلغ نسبتهم ( .)%17
- 6الجدول السادس :هل ٌنصحن أستاذ التربٌة اإلسالمٌة بالمطالعة الحرة؟
اإلجابة
التكرارات بالنسبة المبوٌة

نعم

ال

بال رأي

المجموع

%72

%24

%4

%100

ٌبٌن لنا هذا الجدول أن نسبة التالمٌذ الذٌن ٌنصحهم أساتذة التربٌة اإلسالمٌة بالمطالعة
حسب تصرٌحاتهم ،تبلغ (  ،)%72فً حٌن تبلغ نسبة الذٌن ال ٌنصحهم أساتذة التربٌة
اإلسالمٌة بالمطالعة ( )%24وبمٌت نسبة ()%4من العٌنة لم تدل برأٌها فً هذا األمر.
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- 7الجدول السابع :هل ٌمنحن بعض الكتب لتطالع فٌها؟
اإلجابة
التكرارت بالنسبة المبوٌة

نعم

ال

بال رأي

المجموع

%6

%88

%6

%100

تبلغ نسبة التالمٌذ الذٌن ال ٌمنحهم أساتذة التربٌة اإلسالمٌة كتبا للمطالعة حسب
تصرٌحاتهم )88% ( ،من مجموع العٌنة ،أما الذٌن ٌمنحونهم كتبا فٌبلغون نسبة ( )%06
والذٌن ال رأي لهم ٌبلغون (.)%06
- 8الجدول الثامن :هل ٌختار لن الكتب التً تطالعها؟
اإلجابة
التكرارات بالنسبة المبوٌة

نعم

ال

بال رأي

المجموع

%12

%84

%4

%100

تمثل نسبة التالمٌذ الذٌن ال ٌختار لهم أساتذة التربٌة اإلسالمٌة الكتب التً ٌطالعونها
( )%84من مجموع العٌنة ،فً حٌن الذٌن ٌختار لهم أساتذتهم الكتب التً ٌطالع ونها نسبة
( )%12والذٌن عزفوا عن اإلجابة تبلغ نسبتهم ( .)%4
- 9الجدول التاسع :هل ٌسألن عن محتوى الكتب التً تطالعها؟
اإلجابة
التكرارات بالنسبة المبوٌة

نعم

ال

بال رأي

المجموع

%18

%76

%6

%100

ٌبٌن لنا الجدول أن نسبة التالمٌذ الذٌن ال ٌسألهم أستاذ التربٌة اإلسالمٌة عن محتوى
الكتب التً ٌطالعونها تبلغ (  )%76فً حٌن تبلغ نسبة الذٌن ٌسألون عن مطالعتهم ( )%18
وتبمى نسبة ( )%6بال رأي.
 - 10الجدول العاشر :هل ٌتوفر المسم على مكتبة خاصة بالتالمٌذ؟
اإلجابة
التكرارات بالنسبة المبوٌة

نعم

ال

بال رأي

المجموع

%14

%82

%4

%100
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ٌوضح لنا الجدول أعاله أن الذٌن ٌمولون بعدم توفر المسم على مكتبة خاصة بالتالمٌذ
من مجموع العٌنة تبلغ نسبتهم (  ،)%82فً حٌن أن نسبة (  )%14تمول بتوفر المسم على
مكتبة ،وبمً ( )%4دون إجابة.
 - 11الجدول الحادي عشر :هل تتجه إلى مكتبة المدرسة؟
غالبا – أحٌانا – أبدا
اإلجابة

غالبا

أحٌانا

أبدا

المجموع

التكراراتبالنسبة المبوٌة

%10

%26

%64

%100

ٌوضح لنا الجدول أعاله أن نسبة التالمٌذ – من العٌنة -الذٌن ٌتجهون إلى مكتبة
المدرسة أحٌانا تبلغ (  )%26أما الذٌن ٌتجهون إلٌها غالبا فتبلغ نسبتهم (  )%10فً حٌن
تبلغ نسبة الذٌن ال ٌتجهون إلٌها بتاتا ( .)%64
 - 12الجدول الثانً عشر :إذا كان الجواب غالبا أو أحٌانا فهل:
 ٌحثن األستاذ على الذهاب إلٌها؟ تذهب إلٌها برغبتن؟اإلجابة

نعم

ال

بال رأي

النسبة المبوٌة العامة

ٌحثن األستاذ على الذهاب إلٌها

%30

%40

%30

%100

تذهب إلٌها برغبتن

%50

%18

%32

%100

بالنسبة للسؤال األول هنان نسبة (  )%40من مجموع النسبة المبوٌة ال ٌحثها األستاذ
على الذهاب إلى مكتبة المدرسة .فً حٌن (  )%30من مجموع النسبة أساتذتها ٌحثونهم
على الذهاب إلٌها ،أما ( )%30البالٌة فلم تجب على هذا السؤال.
وبالنسبة للسؤال الثانً فإن (  )%50من مجموع العٌنة تذهب إلى المكتبة برغبتها،
و( )%18ال ترغب فً ذلن ،أما ( )%32البالٌة فتعزف عن اإلجابة.
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 - 13الجدول الثالث عشر :هل ٌطلب منكم األستاذ المٌام بعروض؟
اإلجابة
التكرارات بالنسبة المبوٌة

نعم

ال

بال رأي

المجموع

%80

%15

%5

%100

نالحظ من خالل الجدول أن النسبة المبوٌة التً تصرح بأن أستاذ التربٌة اإلسالمٌة
ٌحثها على المٌام بعروض خالل السنة الدراسٌة تبلغ (  )%80فً حٌن تبلغ نسبة الذٌن ال
ٌطلب منهم األستاذ المٌام بعروض (  )%15ورفضت نسبة ( )%5اإلدالء برأٌها.
 - 14الجدول الرابع عشر :ما هً أسباب عزوف التالمٌذ عن المطالعة الحرة فٌنظرن؟
التكرارات

النسبة المبوٌة

األسباب
عدم توفر الولت الكافً لذلن

90

%20.64

عدم االستمتاع بالمطالعة الحرة

57

%13.07

عدم الرغبة فً المطالعة الحرة

8

%1.83

األخطاء المرتكبة أثناء المراءة

23

%5.27

األستاذ ال ٌنصحن بالمطالعة

24

%5.50

اللعب فً النوادي واللهو أمام الوسابل السمعٌة-البصرٌة

17

%3.89

عدم توفر المكتبات المدرسٌة والعامة على كتب مناسبة

71

%16.28

الفمر وغالء ثمن الكتب

50

%11.46

اإلهمال والرفمة السٌبة

8

%1.83

عدم تشجٌع اآلباء لهم

34

%7.79

كثرة مواد الممرر

54

%12.38

المجموع

436

%99.94

إن عٌنة التالمٌذ المنتماة ترجع عزوف التالمٌذ -عموما -عن المطالعة الحرة إلى
عوامل عدٌدة على رأسها:
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بنسبة %20.64وعدم

 -عدم توفر الولت الكافً للمطالعة،

توفر المكتبات

المدرسٌة،بنسبة ،%16.28وعدم االستمتاع بها بنسبة  ،%13.07وكثرة مواد الممرر
ث الفمر وغالء ثمن الكتاب بنسبة ٌ ،%11.46لً ذلن عدم تشجٌع
بنسبة  ،%12.38م
اآلباء لهم بنسبة  ،%7.79ثم عدم نصح األستاذ لهم بالمطالعة ،بنسبة %5.50واألخطاء
المرتكبة أثناء المراءة بنسبة  ،%5.27فاستبثار وسابل اإلعالم بنسبة  ،%3.89وفً
الختام نجد اإلهمال والرفمة السٌبة وعدم الرغبة فً المطالعة الحرة بنسبة  ،%1.38إلى
غٌر ذلن من األسباب التً ٌعتذرون بها عن عدم اإللبال على المراءة.

استمارة رلم -1-
أخً األستاذ .أختً األستاذة أرجو أن تجٌب (ي) عن األسبلة اآلتٌة بكل وضوح
وصدق .وضع (ي) عالمة  Xعلى الخانة المرغوب فٌها ،وشكرا:
- 1هل توجه (ٌن) التالمٌذ إلى المطالعة الحرة؟ نعم ال
- 2إذا كان الجواب بال؟
................................................................................
- 3إذا كان الجواب بنعم ،فهل:
 تنتمً (ٌن) لهم الكتب الخاصة بمواد الممرر؟ نعم ال تنتمً (ٌن) لهم الكتب الخارجة عن مواد الممرر؟ نعم ال- 4هل ٌستجٌب لن التالمٌذ؟
فبة كثٌرة فبة متوسطة

فبة للٌلة فبة منعدمة

- 5هل ٌتوفر المسم على مكتبة خاصة؟ نعم ال
- 6هل ٌتوفر المسم على مجلة خاصة به؟ نعم ال
- 7هل تمنح (ٌن) تالمٌذن كتبا للمطالعة الحرة؟ نعم ال
إذا كان الجواب بالنفً علل (ي) لماذا؟
................................................................
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......................................................................................................
..........
- 8هل توجه (ٌن) تالمٌذن إلى مكتبة المدرسة؟ نعم ال
- 9هل تطالبهم (تطالبٌنهم) بالمٌام بعروض؟ نعم ال
- 10هل تعتمد (ٌن) فً االمتحانات على :
 طرٌمة الحفظ والتلمٌن  :نعم ال طرٌمة البحث والتنمٌب :نعم ال- 11ما هً األسباب التً تؤدي إلى عزوف التالمٌذ عن المطالعة الحرة فً نظرن؟
آباء أمٌون

انعدام المكتبات استبثار وسابل اإلعالم بكل الولت

كثرة مواد الممرر للة اإلمكانات المادٌة أسباب أخرى:
......................................................................................................
...........

استمارة رلم -2-
المرجو منن أٌها التلمٌذ أٌتها التلمٌذة اإلجابة عن هذه األسبلة بكل صدق ووضوح.
وضع (ي) عالمة  Xعلى الخانة المرغوب فٌها وشكرا:
- 1الجنس :ذكر أنثى
تاسعة
- 2المستوى الدراسً :سابعة ثامنة
- 3هل تمٌل إلى المطالعة الحرة؟ نعم ال
- 4إذا كان الجواب ال ،فاذكر لماذا؟
................................................................
.................................................................................................
...........
- 5إذا كان الجواب نعم فهل:
 تنتمً الكتب الخاصة بمواد الممرر؟ نعم ال تنتمً الكتب الخارجة عن مواد الممرر؟ نعم ال- 6هل ٌنصحن أستاذ التربٌة اإلسالمٌة بالمطالعة؟ نعم ال
- 7هل ٌمنحن بعض الكتب لتطالع فٌها؟ نعم ال
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- 8هل ٌختار لن الكتب التً تطالعها؟ نعم ال
- 9هل ٌسألن عن محتوى الكتب التً تطالعها؟ نعم ال
 - 10هل ٌتوفر المسم على مكتبة خاصة للتالمٌذ؟ نعم ال
 - 11هل تتجه إلى مكتبة المدرسة؟ غالبا أحٌانا أبدا
 - 12إذا كان الجواب بـ :غالبا أو أحٌانا فهل؟
 ٌحثن األستاذ على الذهاب إلٌها؟ نعم ال تذهب إلٌها برغبتن؟ نعم ال - 13هل ٌطلب منكم األستاذ المٌام بعروض؟ نعم ال
 - 14ما هً أسباب عزوف التالمٌذ عن المطالعة الحرة فً نظرن؟
 عدم االستمتاع بالمطالعة الحرة عدم توفر الولت الكافً لذلن األخطاء المرتكبة أثناء المراءة األستاذ ال ٌنصحن بالمطالعة أسباب أخرى تذكر................................................................................

تمحٌص الفـرضٌات:
إن ما ٌمكننا استنتاجه من االستمارتٌن (  )1و(  )2حضور توجٌه األساتذة لتالمٌذهم
نحو المطالعة الحرة ،واستجابة نسبة متوسطة لهذا التوجٌه.
كما نالحظ أن نسبة كبٌرة من األساتذة ال ٌمنحون تالمذتهم كتبا لمطالعتها ،وال
ٌختارون لهم نوعٌة الكتب التً ٌنبغً لهم لراءتها ،وال ٌسألونهم عن محتوى الكتب
الممروءة ،كما أن فبة للٌلة من األساتذة ٌوجهون تالمذتهم إلى مكتبة المدرسة.
وعلى هـذا األسـاس

وبالرجوع إلى الفرضٌات التً حددناها فٌما سبك

 12،فإن

الفرضٌة األولى تـأكـدت بنسبة عالٌة ،حٌث إن نسبة (  )%100من األسـاتـذة تمـوم بدور
التوجٌه واإلرشاد ،وذلن على األلل من خالل نتـابـج العمل المٌدانً.
وتحممت الفرضٌة الثانٌة بنسبة عالٌة حٌث إن نسبة مهمة أكدت على دور األستاذ فً
التوجٌه المعرفً.
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أما الفرضٌة الثالثة فمد بمٌت غامضة حٌث لم ٌظهر دورها فً خلك التواصل بٌن
األستاذ والتلمٌذ.
الفرضٌة الرابعة تأكدت بنسبة ال بأس بها حٌث إن غالبٌة عناصر العٌنة ٌشجعون
طرٌمة البحث.
أما الفرضٌة الخامسة فمد بمٌت غامضة حٌث لم ٌعلم أثر هذا التوجٌه فً نفوس
التالمٌذ وعمولهم ووجدانهم.

25

الخـاتمـة:
كانت هذه مماربة بسٌطة للمطالعة الحرة والدور التوجٌهً للمدرس فً الجانب
المعرفً الذي ٌساعد على تنمٌة إدراكات المراهك المعرفٌة ولدراته الثمافٌة عن طرٌك
الحث علٌها وتشجٌعها وتنمٌتها.
ولد لدمنا الموضوع على شكل دراسة مٌدانٌة تضمنت استمارتٌن ،إحداهما لألستاذ
والثانٌة للتلمٌذ ،ولمنا بتحلٌل هاتٌن االستمارتٌن بعد أن وضعنا فرضٌات تتعلك بالدور
التوجٌهً لألستاذ ومساهمته فً رفع مستوى التحصٌل الدراسً وتهٌا الشروط المالبمة
إلنجاح العملٌة التعلٌمٌة ،ولد تأكدت لنا الفرضٌة العامة بنسبة عالٌة جدا ،حٌث إن نسبة
 %100من األساتذة ٌمومون بدور التوجٌه واإلرشاد على األلل من خالل نتابج العمل
المٌدانً ،وهذا ٌدل على الوعً بضرورة االهتمام بالمطالعة الحرة لما لها من دور فً
تدعٌم شخصٌة التالمٌذ وزٌادة لدراتهم العلمٌة وملكاتهم األدبٌة ومٌولهم الثمافً.
(لد ال ٌكون المشكل فً التوجٌه العام والذي لد ٌحدث مرة أو مرات للٌلة فً السنة
ولكن لد ٌكون المشكل فً السؤال عن كٌف ٌتم ذلن التوجٌه وهل من خطوات عملٌة
ووالعٌة فً هذا المجال)
لهذا ،لما كانت المطالعة الحرة ضرورة من ضرورات الغذاء العملً للتالمٌذ ،كان
حرٌا باألستاذ أن ٌسعى وراء تنمٌتها بتوجٌه تربوي دلٌك ٌموم على أسس عدٌدة منها:
- 1تدرٌب التالمٌذ على المراءة واالطالع منذ الصغر (وهنا لد تكون مسؤولٌة األسرة
كبٌرة أٌضا).
- 2تشجٌعهم على توسٌع دابرة االطالع وأال ٌبمى منحصرا فً الممررات الدراسٌة.
- 3تٌسٌر سبل الحصول على الكتب المفٌدة والمالبمة لمستوى التالمٌذ ،وتوجٌههم إلى
المكتبات المدرسٌة وتشجٌع مجلة الفصل ومكتبة الفصل.
- 4تثمٌن جهد المراءة واالطالع الحر ،ومكافأة التالمٌذ على ذلن للتشجٌع على مواصلة
البحث وتوسٌع مجال المطالعة...
وهكذا سٌنجح المدرس فً إكمال رسالته بإتمام الدور التوجٌهً واإلرشادي الذي ٌخدم
مصلحة التالمٌذ العلمٌة والمعرفٌة.
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