
 



 :تنمسم مصادر المعلومات إلى لسمٌن رئٌسٌن هما مصادر
 . ، ومصادر المعلومات اإللكترونيةالمعلومات الورقية 

 وفٌما ٌؤتً نبذة عن كل منها: 
    مصادر المعلومات الورقيةاوال / 

ن الورق المادة األساسٌة فٌها، وٌسمٌها البعض مصادر المعلومات التملٌدٌة، وأهم ما ٌمٌزها هو أ
ا لمحتواها أو مضمونها:   وتمسم إلى األلسام اآلتٌة:  مصادر المعلومات وفما

المصادر األولٌة: وهً الوثائك التً تحتوي بشكل أساسً على المعلومات الجدٌدة، أو  -1
ا لتعرٌف حشمت لاسم، أما دمحم فتحً عبد الهادي  التفسٌرات الجدٌة لألفكار أو الحمائك وذلن وفما

الموضوع الذي تتحدث عنه سواء كانت تمارٌر، أو فمد عّرفها بؤنها أحدث الوثائك التً تُنشر فً 
ا ألسلوب جدٌد فً تطبٌك فكرة معٌنة، وما إلى ذلن.   وصفا

المصادر الثانوٌة: وتعتمد بشكل كبٌر على المصادر األولٌة حٌث إنها تُجمع منها، وٌتم  -2
 ترتٌب المصادر الثانوٌة عادةا وفك خطة معٌنة، ومن األمثلة علٌها مراجعات التمدٌم،

 والمستخلصات، والكشافات، والكتب المرجعٌة والموامٌس.
مصادر المعلومات من الدرجة الثالثة: وهً عبارة عن مصادر تساعد الباحث على   -3

الوصول إلى المصادر األولٌة والثانوٌة، أي أنها ال تحتوي على معلومات أو معرفة موضوعٌة، 
 ت، وأدبٌات الموضوعات. ومن األمثلة علٌها الببلٌوجرافٌا، وأدلة الموضوعا

مصادر المعلومات غٌر الوثائمٌة: وتبرز أهمٌة هذه المصادر بشكل خاص فً مجال  -4
العلوم والتكنولوجٌا، وتكمن أهمٌتها فً االتصاالت المباشرة والنماشات التً تدور بٌن 

 المتخصصٌن فً المجال العلمً نفسه.
ا لنوعها  -5  : مصادر المعلومات وفما

وتشتمل على المصادر التً تصدرها المصارف، والمإسسات الصناعٌة  :المصادر الرسمٌة
 والهٌئات التشرٌعٌة. 

وتشتمل على المصادر التً تصدرها المإسسات غٌر الحكومٌة  المصادر غٌر الرسمٌة:
 الجهات األهلٌة بجمٌع أنواعها. إلضافة إلى الجمعٌات و والمنظمات الدولٌة واإلللٌمٌة، با

 
 
ا إلتاحتهاالمعلومات ومصادر  -6   فما
-بعبارة عن مصادر تموم على تمدٌم المعلومات العامة  :مصادر المعلومات العامة: وهً - أ

 المعارف.  ةائردع المختلفة، ومن األمثلة علٌها حول المواضٌ
مصادر المعلومات المتخصصة: وهً المصادر التً تتخصص بموضوع معٌن لتموم   - ب

 إلى فئة محددة من المراء وتتخصص بهم مثل الرٌاضٌٌن.على معالجته، أو أنها توجه 
ا لشكلها المادي:   -7  مصادر المعلومات وفما
المصادر لبل الورلٌة: وهً المصادر التً كانت تستخدم منذ المدم فً تسجٌل إنجازات  - أ

اإلنسان، وأعماله، ومعلوماته، ومن األمثلة علٌها جلود الحٌوانات، وورق البردى. المصادر 
الورلٌة: وهً المصادر التً ٌكون الورق مكّون أساسً فٌها على اختالف أشكالها، مثل الكتب، 

 والرسائل الجامعٌة، والتمارٌر والدورٌات.



المصادر بعد الورلٌة: وهً المصادر التً ٌستخدمها الطالب فً دراستهم وبحوثهم،  - ب
وبراءات االختراع، والرسائل وتشتمل هذه المصادر على الكتب، والدورٌات، وتمارٌر البحوث، 

 الجامعٌة، واألوراق الحكومٌة.
 المصادر المرجعٌة:  -8
الموسوعات: وهً المصادر التً تمدم المعلومات األساسٌة عن موضوع محدد، وتتنوع  - أ

الموسوعات من الضخمة إلى الموسوعات الصغٌرة، حٌث تختلف فٌما بٌنها فً مدى شمولٌتها 
 المعلومات التً تمدمها، باإلضافة إلى مستوى المعلومات الُممّدمة.للمواضٌع، ومدى اكتمال 

الكتب السنوٌة: وهً الكتب التً تغلب علٌها الصبغة اإلحصائٌة، حٌث إنها تمدم معلومات  - ب
 وحمائك عن موضوع معٌن خالل سنة كاملة. 

كتب التراجم: وهً كتب تمدم معلومات عن أشخاص معٌنٌن، وتشتمل فً وصفها على  - ت
الشخص، وتارٌخ مٌالده وتارٌخ وفاته، باإلضافة إلى تحصٌله العلمً، والوظائف التً شغلها  اسم

 وما إلى ذلن من معلومات. 
الكشافات: وهً ما تتخّصص عادةا فً تحلٌل محتوى الدورٌات، باإلضافة إلى احتوائها  - ث

ا م ا تكون فً بعض األحٌان على معلومات عن أجزاء من كتب، أو بحوث مإتمرات، وغالبا
المعلومات التً تحتوي علٌها دلٌمة وحدٌثة، كما أنها تصدر فً فترات منتظمة، وهً شاملة، 

 ولعل هذا من أبرز عٌوبها وهً أنها تشتمل على األمور المهّمة وغٌر المهّمة. 
 

 :مصادر المعلومات اإللكترونية ثانيا / 
اآللً، وموالع شبكة  الحاسبوهً المصادر التً تحتوي على المعلومات الموجودة على  

 اإلنترنت، وتمسم إلى اآلتً:
: وهً ما تعتمد على حاسة السمع فً نمل المعلومات. مصادر المعلومات السمعية -1

األسطوانات أو األلراص: وهً عبارة عن ألراص دائرٌة مصنوعة من البالستٌن، تم ضغط 
أما عملها فٌكون عند تشغٌلها بمرور  المادة المسموعة علٌها بطرٌمة الكبس لتتكون أخادٌد علٌها،

إبرة جهاز الحاكً داخل األخادٌد لتحدث ذبذبات تصل إلى مكبس الصوت والذي بدوره ٌحول 
 الذبذبات إلى صوت مسموع ٌطابك صوت األصل لبل عملٌة التسجٌل.

: وهً من أهم المصادر السمعٌة التً تحرص مختلف المكتبات على األشرطة الصوتية  -2
لما لها من لدرة عالٌة على تلبٌة حاجات األفراد حتى إنها أصبحت من الصناعات التنائها 

المتمدمة، وتتمٌز بؤنها رخٌصة الثمن ممارنة باألسطوانات كما أن حجمها ألل، وهً سهلة 
 الصٌانة. 

 على البصر فمط فً نمل المعلومات.وهً ما ٌعتمد  مصادر المعلومات البصرية: -3
عروضة: وتشتمل على جمٌع أنواع الصور التً ٌتم تخطٌطها المواد البصرٌة غٌر الم - أ

ا، ثم إنتاجها بعد تحوٌرها عن طرٌك طباعتها، ومن أهم أنواع الصور التً ٌعتمدها الباحثون  ٌدوٌا
الرسوم التوضٌحٌة كالرسوم الهندسٌة، والمخططات، ومن األمثلة على المواد البصرٌة غٌر 

ا الرسوم الكارٌكاتور ٌة والتً تعبر عن انطباعات وأفكار الرّسام الذي رسمها المعروضة أٌضا
معٌنة عن شًء ما وتتمٌز بؤن لها تؤثٌراا  -بوعادة ما تهدف إلى نمل رسالة ما أو جهة نظر 

ا.   انفعالٌا



المواد البصرٌة المعروضة: وهً المواد التً ٌتم استخدامها عن طرٌك جهاز العرض أو  - ب
جهاز التكبٌر، ومن أبرز األمثلة علٌها الشفافٌات والشرائح، وهً عبارة عن لمطات فٌلمٌة شفافة 
تمثل صوراا فوتوغرافٌة محفوظة داخل إطار بالستٌكً ومن أهم ما ٌمٌزها سهولة إعدادها 

 سهولة استخدامها. وإنتاجها و
: وهً ما تمثل مصادر المعلومات التً تعتمد فً عملها مصادر المعلومات السمعبصرية -4

 على السمع والبصر فً الولت ذاته. 
والتً تستخدم لعرض األمور بوسائل متعددة، وهً عبارة عن سلسلة  األفالم المتحركة: -5

 و شرٌط. من الصور المرئٌة والمتحركة التً تعرض على فٌلم شفاف أ
: وهً من األدوات المتمدمة والمتطورة والتً ترتبط مع االتجاهات الحدٌثة أقراص الفيديو -6

 لتكنولوجٌا األلراص، وتُعتبر من الوسائط المهّمة لتخزٌن المعلومات. المصغّرات الفٌلمٌة: 
 

 وهً عبارة عن مصادر معلومات غٌر تملٌدٌة من أمثلتها المٌكروفٌش والمٌكروفٌلم. 
 

وٌتمٌز بشكله المسّطح أو المستوي، وٌحتوي على صفوٍف من الصور التً تم المٌكروفٌش: 
ا للشركة المصنعة لها، وتتمٌز  ا، وٌختلف عدد الصور فٌها أو سعتها تبعا ا أو عمودٌا ترتٌتها إما أفمٌا

 بؤنه ٌمكن لراءتها بالعٌن المجردة. 
         ى بكرات أو كاسٌت، وٌتكون من سلسلة من المٌكروفٌلم: وهو عبارة عن فٌلم ملفوف عل        

الصور المتتابعة والتً تكون مصغرة جداا، والتً ال ٌمكن لراءتها بالعٌن المجردة، وٌمكن أن 
 ٌستوعب المٌكروفٌلم المئات من المخطوطات، والوثائك النادرة، والصحف والصور الكبٌرة، 

 توٌها.وعادة ما ٌعتمد طوله على كمٌة الصور التً ٌح
وهً ما ٌطلك علٌه األلراص الضوئٌة أو المدمجة، هً عبارة عن  األقراص المليزرة: -7

ألراص مستدٌرة مسطحة تشبه األسطوانات الغنائٌة، وتتمٌز بسعتها التخزٌنٌة الكبٌرة، وسهولة 
  استعمالها.

وهو عبارة عن مجموعة من شبكات االتصال التً ترتبط ببعضها، وٌتم عن  اإلنترنت: -8
طرٌمها ربط جهاز الحاسوب مع خط الهاتف، وٌمكن بواسطة اإلنترنت إرسال واستمبال أي نوع 
من أنواع المعلومات، وٌتمٌز اإلنترنت بسهولة استخدامه، وللة تكلفته االلتصادٌة باإلضافة إلى 

معلومات، ومن الخدمات التً ٌوفرها اإلنترنت، البرٌد اإللكترونً لتبادل شمولٌّته فً توفٌر ال
الرسائل على اختالف أنواعها، وخدمة نمل الملفات بٌن مختلف الحاسبات، باإلضافة إلى خدمات 

 االتصال عن بعد. 
وهو عبارة عن تمثٌل رلمً للنصوص المطبوعة بحٌث ٌُمّكن المارئ  الكتاب اإللكتروني: -9

ه على جهاز الحاسوب الشخصً، وٌتٌمز بفوائده المتعددة التً تعود على المإلف، من لراءت
ا، باإلضافة إلى استفادة المكتبات المختلفة ومراكز المعلومات والعاملٌن  والناشر والمارئ أٌضا

 فٌها من مٌزات الكتاب اإللكترونً.
كترونً وٌتم وهً عبارة عن الدورٌات التً تصدر بشكل إل الدوريات اإللكترونية: -11

توزٌعها ونشرها عبر اإلنترنت بشكل مجانً أو غٌر مجانً، وتتمٌز بمعلوماتها الحدٌثة، وأمانها 
وصعوبة ضٌاعها، باإلضافة إلى البحث السرٌع فٌها وسرعة التوجٌه من وإلى المصادر العلمٌة 



 األخرى. 

 
 
 
 

 أهمية المصادر االلكترونية
  :اإللٌكترونٌة فً المكتبات ومراكز المعلوماتأهمٌة مصادر المعلومات 

تكمن األهمٌة األساسٌة الستخدام مصادر المعلومات اإللٌكترونٌة فً المكتبات ومراكز المعلومات 
  :بالفوائد التالٌة

إتاحة الفرصة أمام المستفٌد أو الباحث للوصول إلى مصادر معلومات غٌر متوافرة على  -1
ا    .الورق أساسا

من لاعدة واسعة من المعلومات وٌتحمك ذلن من خالل اإلمكانٌات التفاعلٌة االستفادة   -2
  .تللبحث باالتصال المباشر والبحث فً لواعد وبنون المعلوما

االلتصاد فً النفمات والتكالٌف سواء كان ذلن فً االلتصاد ، عملٌة التزوٌد ، أو   -3
 . اإلجراءات الفنٌة أو المساحة أو الصٌانة

ا على المكتبة تنوع مصادر ا  -4 لمعلومات والسرعة والدلة فً الخدمة والذي ٌنعكس إٌجابا
 . والمستفٌدٌن

االرتماء بوظٌفة أمٌن المراجع التملٌدٌة إلى اختصاصً معلومات ، ٌشارن المستفٌد   -5
  وٌرشده فً الحصول على المعلومات واالتصال مع لواعد البٌانات وبنون المعلومات

على مصادر المعلومات سواء من لواعد البٌانات أو الخط إتاحة عدة بدائل للحصول   -6
 . المباشر ، وكذلن ألراص اللٌزر المكتنزة

   
  :مميزات شبكة اإلنترنت

 :هناك العديد من المميزات لشبكة اإلنترنت ، من أهمها 

 سرعة الحصول على المعلومات                                                           

  برمجٌات االتصال السهلة.  

  ات تكلفة الحصول على المعلوم 

 للومات باستخدام برمجٌات االتصاحرٌة البحث عن المع. 

   ًتنوع المصادر التً ٌمكن االرتباط معها ، وهذا بدوره ٌإدي إلى تنوع المعلومات الت
 .دكتبات ، جامعات ، مراكز بحث أفراتمكن الحصول علٌها ، م

 ن أن تكون أداة فعالة فً تثمٌف المجتمعات ، وكسر حواجز األمٌة شبكة اإلنترنت ٌمك
التكنولوجٌة ، وذلن من خالل نشر الوعً المعلوماتً عند المستخدمٌن ، وتطوٌر امكاناتهم 

 . والحٌاتٌة البحثٌة

 ًفوري ومباشر بحواسٌب من موالع وشبكات مختلفة ، وبكلفة  تإمن الشبكة اتصال آل
  .نداءات هاتفٌة محلٌة

 ٌٌزال ٌمتصر استعمالها على شرٌحة أو فئة من الناس ، بل تتاح للجمٌع دون تم   . 
 



التملٌل من الجهد المبذول فً األعمال الكتابٌة والروتٌنٌة المتبعة فً تسجٌل المعلومات المطلوبة 
  .بالطرق التملٌدٌة

 
 إيجابيات مصادر المعلومات المرجعية اإللكترونية

المرونة فً اإلضافة لى ت المرجعٌة، والحاجة الدائمة إالتغٌر المستمر فً المعلوماالتحدٌث: أدى 
آخر التطورات على فترات لصٌرة  والحاجة المستمرة إلى الحصول علىوالحذف والتعدٌل، 

مرجعٌة المرجعٌة المطبوعة بمصادر المعلومات الرعة إلى استبدال مصادر المعلوماتوبس
 تلن العملٌات بالنسبة للمصادر اإللكترونٌة. ءاإللكترونٌة لسهولة إجرا

من المكتبات ٌة المطبوعة مشكلة كبٌرة فً كثٌرالحجم:ٌشكل حجم مصادر المعلومات المرجع
ٌة استبدالها بمصادر المعلومات المرجعنً نها تشغل حٌزاا كبٌراا لذلن ٌعومراكز المعلومات، أل

ا لتلن  والصٌانة.دي ذلن إلى خفض تكالٌف الحفظا ٌإالمشكلة، كم اإللكترونٌة حالا جذرٌا
من جانب شخص  ادر المعلومات المرجعٌة المطبوعةاالستخدام الالتزامنً المتعدد: تستخدم مص

فإنه من الممكن استخدامها من  لمكتبة، أما المصادر االلكترونٌةواحد فً الولت الواحد داخل ا
 أكثر من مستفٌد فً الولت نفسه.

اإللكترونٌة ألخصائً المراجع ة : تتٌح مصادر المعلومات المرجعٌللمعلومات اإلتاحة االلكترونٌة
منزله أو أي المطلوبة إلى المستفٌد فً مولع عمله أو  دم نتٌجة االستفسارات والمعلوماتأن ٌم

سرعة وفاعلٌة الخدمات  وبالتالً ٌإدي هذا إلى E-mailاإللكترونً  مكان آخر عبر البرٌد
 أن مصادر المعلومات المرجعٌة ال تسمح بإعارتها أو استخدامها خارجفً حٌن  المرجعٌة.

 . المكتبة أو مركز المعلومات
  

لواعد البٌانات  معلومات اإللكترونٌة المتمثلة فًالنصوص االلكترونٌة الكاملة: مصادر ال
 لمماالت الدورٌات. كثٌر من األحٌان النصوص الكاملة الببلٌوغرافٌة تضم فً

االسترجاعٌة لمحتوى  وجود وإتاحة عدد كبٌر من البرامججاع المتطورة: أدى نظم االستر
لومات المستفٌد مباشرة فً البحث عن المع لمرجعٌة اإللكترونٌة إلى أن ٌموممصادر المعلومات ا

 .المفتاحٌة للنصوص فً سهولة وٌسر من خالل الربط بٌن الكلمات
اإللكترونٌة جعل  ة لمصادر المعلومات المرجعٌةتاحالوسائط المتعددة: تعدد أنماط وأشكال اإل

 األكثر فاعلٌة لكل مكتبة أو مركزو لنمط والشكل أو الوسٌلة المناسبةهنان حرٌة الختٌار ا
تكون أكثر  اإللكترونٌة المتاحة على ألراص مدمجة لد ومات، فمصادر المعلومات المرجعٌةمعل

بعد من خطوط تلٌفونٌة مباشرة  وسائل االتصال عنللمكتبات التً ال تملن  فائدة وعملٌة بالنسبة
 دولٌة أو ال ترتبط بشبكة اإلنترنت. أو
 

 عيوب مصادر المعلومات المرجعية اإللكترونية
       

المعلومات المرجعٌة  رة التسعٌنات على أن تكلفة مصادرالتكالٌـف: ٌوجد إجماع طوال فت 
 استخدام مصادر المعلومات المرجعٌة  لتكالٌفالضعف على األلل بالنسبة اإللكترونٌة تبلغ 

لفة وصلت فً بعض الحاالت إلى خمسة أضعاف تك ستخدامها لدالمطبوعة. بل إن تكلفة ا
اإللكترونٌة  ستخدام مصادر المعلومات المرجعٌةوٌتم حساب تكالٌف ا استخدام الشكل المطبوع، 



االشتران السنوي وتكالٌف  لٌمةلمعلومات المرجعً نفسه، أو بحساب تكلفة أو سعر مصدر ا
ألداء العمل وتدرٌب كل من العاملٌن  ا والبرامج االسترجاعٌة المطلوبةاألجهزة وصٌانته

ًا بمٌمة تتراوح المستفٌدٌن، وبذلن تمدر التكالٌفو  18إلى  15ما بٌن  اإلجمالٌة للنظام مكتمالَ
 ترونً ذاته.أو االشتران فً مصدر المعلومات المرجعً اإللك ضعف لٌمة شراء

مكثف لكل من  ومات المرجعٌة اإللكترونٌة تدرٌبالتدرٌـب: ٌتطلب استخدام مصادر المعل
على التعامل مع األجهزة  ه، سواء الكتساب المهارة والمدرةالعاملٌن والمستفٌدٌن على حد

الكتساب المدرة على التعامل مع كل مصدر  ستخدمة من ناحٌة، ومن ناحٌة أخرىوالبرامج الم
حٌث إنه  –وبة واكتساب مهارة استرجاع المعلومات المطل علومات مرجعً إلكترونً على حده.م

 مصادر معلومات مرجعٌة إلكترونٌة تتفك فٌما بٌنها على البناء والمجال من النادر أن توجد
 والبرامج االسترجاعٌة وكٌفٌة التعامل معها.

أجهزة تكنولوجٌا  ة اإللكترونٌة، وجودومات المرجعٌالصٌانـة: ٌتطلب استخدام مصادر المعل 
األلراص المدمجة، وأجهزة االتصال عن  حاسبات اآللٌة وأجهزة التعامل معالمعلومات، مثل ال

واأللمار الصناعٌة الدولٌة، وكلها أجهزة معرضة لألعطال  عد، مثل خطوط وشبكات التلٌفونات،ب
وٌتطلب ذلن وجود صٌانة  النامٌة.فً مواد التشغٌل وخاصة فً الدول  أي ولت أو لنمصفً 

 درجة من الجودة وبصفة مستمرة . على أعلى
اإللكترونٌة بؤنماطها المختلفة  امل مع مصادر المعلومات المرجعٌةاإلدارة: ٌتطلب استخدام والتع

ا كبٌراا إلدارة وتنظٌم العملجهداا إدا ن الجهد المطلوب بؤلسام الخدمة المرجعٌة، حٌث ٌفوق ذل رٌا
 العمل بؤلسام الخدمة المرجعٌة التً تعتمد على مصادر المعلومات المرجعٌة دارة وتنظٌمفً إ

 المطبوعة فمط. 
 المعلومات ال تمبل حتى ن المستفٌدٌن من المكتبات ومراكزاالستخدام: إن نسبة ال ٌستهان بها م

ا صعوبة ددة، منهاإللكترونٌة المتاحة ألسباب متع ستخدام مصادر المعلومات المرجعٌةاآلن على ا
توفر الولت الالزم لدٌهم المرجعٌة اإللكترونٌة بالنسبة لهم وعدم  استخدام مصادر المعلومات

 الخدمة.  وم مالٌة ٌنبغً أن تدفع فً ممابلعلى استخدامها، وأهمها هو وجود رس للتدرٌب
دمة فً التعامل مع المستخ ر فً تكنولوجٌا األجهزة والبرامجالتغٌٌر المسـتمر: إن التغٌٌر المستم

إلى زٌادة التكالٌف، كما أدى إلى مشاكل تتعلك  ات المرجعٌة اإللكترونٌة، لد أدىمصادر المعلوم
الستخدام مصادر المعلومات المرجعٌة اإللكترونٌة ذاتها مما ٌتطلب  بالجوانب الفنٌة والتدرٌبٌة

 وحدٌثةة تكنولوجٌا جدٌدة، أو بسبب دخول فً األجهزة وضرورة وجود برامج جدٌد تغٌٌراا 
 التغٌٌرات الحدٌثة. بات ومراكز المعلومات لتتالئم معتتطلب ضرورة تغٌٌر فً أجهزة المكت

 

 لسرقت العلميت :االخطىاث التي تجنبنا 

 

 تىضيح اإلقتباس :    .1
إرا أساد انطانة إٚشاد يمطع يٍ َض خاسجٙ تغشع دعى تحثّ انخاص فئٌ األصهٕب انظحٛح 

ك ْٕ عٍ طشٚك اصتخذاو عالياخ االلتثاس )" "( نكٙ ٚثٍٛ أٌ انًمطع يٍ تأنٛف غٛشِ نهمٛاو تزن

 ٔنٛش يٍ تأنٛفّ .
 فهم المعاني :    .2



يٍ أْى ٔأفضم انطشق انًتثعح نتجُة انحظٕل عهٗ َضثح صشلح عهًٛح عانٛح ْٙ لٛاو انطانة 

تمشاءج انًحتٕٖ انز٘ ٚشغة تّ ٔيٍ ثى فًٓح ٔإعادج طٛاغتّ تهغتّ ٔيفشداتّ انخاطح ٔتحضة 

 فًٓح دٌٔ اإلصتعاَح تانًفشداخ األطهٛح نهجًم أٔ حتٗ انتشتٛة األصاصٙ نٓا .
 تيب الفقراث والجمل :إعادة تركيب وتر    .3

فٙ تعغ األحٛاٌ ًٚكٍ نهثاحث أٌ ٚعًم عهٗ إعادج تشتٛة جًهح يكَٕح يٍ جزئٍٛ تهغتّ انخاطح 

ٔتاالصتعاَح تأدٔاخ انشتظ انًُاصثح يًا ٚؤد٘ انٗ إعادج تشتٛة انجًهح ٔإخشاجٓا تُفش انًعُٗ  

 دٌٔ اإلصتعاَح تانشكم)انتشتٛة( األصاصٙ نٓا.
 
 :القراءة وأهميتها   
 القراءة 
هً لٌست ولٌدة الٌوم وال اللحظة إنَّها موجودة كغرٌزة فً اإلنسان مذ خلمت السموات واألرض و

ا ما أصبحت المراءة فً اآلونة من أهم الطرائك التً ٌتخاطب بها العالم بؤسره  وما بٌنهما، وكثٌرا
ً ووسٌلة عالجٌة ٌستخدمها لسٌم كبٌٌر من علماء النفس كعالج لمرضى االنفصام وغٌره، وه

الكلمة األولى التً نزلت بها رسالة اإلسالم وذلن ألنَّ ثمافة األرض كاملة تموم علٌها، لذلن كان 
ال بدَّ من الحدٌث عن عن أنواع المراءة وأهمٌتها لٌستعٌد العرب مكانتهم بٌن األمم وفٌما ٌؤتً 

 تفصٌٌل لذلن.
 :أنواع القراءة وأهميتها القراءة  
 
 

ه أو هً واحدة من أهّم الممم  التً ٌمف اإلنسان علٌها لٌّطلع إلى تارٌخ وحضاراٍت ربما تخصُّ
تخصُّ غٌره من السالفٌن، وتُعّد بمثابة إجابٍة عن كثٌٍر من األسئلة التً تختلج خاطر العالمٌن، وال 
تختص المراءة فمط بعدٍد من الكلمات التً ٌمرُّ علٌها المرء وكفى على العكس بل ال بدَّ للمارئ 

 \كون باحثاا فً تنمٌة معلوماته وصمل ثمافته وفهم ما بٌن األسطر والصعود بالنَّفس، من أن ٌ
وللمراءة أنواعٌ كثٌرةٌ صنَّفها الخبراُء واألدباء وال بُدَّ من الحدٌث واالختصاص فً هذه الفمرة عن 

 أنواع المراءة وأهمٌتها:
تعّد هذه المراءة من أكثر المراءات التً تتطلب تدرٌباا علٌها وال  :القراءة االستكشافية  -1

تتولد بٌن ساعٍة وأخرى بل تحتاج إلى كمٌٍَّة عالٌٍة من المهرة فً إعمال العمل ومحاولة الفَهم فال 
         ٌكون المارئ بعد لراءة الكتاب بالطرٌمة االستكشافٌة مثل 

تعصى فهمه علٌه أو لجؤ إلى كتاٍب آخر فٌه شرٌح لبل لراءته، وربما عرض على غٌره ما اس
 مفصٌل عن الكتاب المطلوب الذي استعصى علٌه إدراكه.

المراءة المسبمة تُشكل نوعاا من الضوء الذي ٌستنٌر به المارئ فً أثناء : القراءة المسبقة  -2
األسئلة على نفسه  انتمائه للكتاب المراد، فهً بمثابِة لراءةٍ سرٌعٍة ٌطرح عبرها المارئ العدٌد من

لٌعرف صّحة اختٌاره لهذه الكتاب، وغالباا ما تندرج هذه المراءة بشكل ٍأو بآخر تحت غطاء 
 المراءة االستكشافٌة.

ا عمٌماا تحلٌلًٌّا بشكٍل :القراءة التحليلية  -3 هً المراءة التً ٌعتمد المارئ فً فهم الكتاب فهما
ارئ وتفتح مداركه، ومحاولته الوصول إلى الرسالة كبٌر، وتعتمد هذه المراءة على تولّد ذهن الم



األولى التً لصدها الكاتب فً هذا الكتاب، وهذه من أعلى وأدق أنواع المراءة وتُعدُّ على العكس 
ا من المراءة اللٌلٌة التً ال ٌحتاج فٌها المارئ إلى إعماٍل كبٌٍر للفهم والعمل.  تماما

جل األول الذي ربما ٌتساءل عن أهمٌة المراءة إنَّ العربً هو الرَّ :القراءة والعرب   -4
ةا فً ظِلّ الظروف االلتصادٌة التً ٌعانً منها فٌعدُّ أن جلب كسرة خبٍز ألطفاله  وسببها، خاصَّ
هً أهّم بشكٍل كبٌٍر من لراءة صفحاٍت من الورق ولكنَّه ربما ٌنسى أو حتى ٌتناسى أن تلن 

ولد ٌعمُّ الجهل على اإلنسان لٌتذّرع بحججٍ واهٌٍة فً  الصفحات ربما تغٌر والع جٌٍل كامٍل مرٌر،
التماعس عن المراءة لٌمول أنَّ اعتكافه فً المسجد أفضل من اعتكافه للمراءة ونسً أنَّ فضل 
ة الرأ ال بدَّ لها من أن تمرأ وتعود لمجدها  العالم على العابد كفضل الممر على سائر الكواكب، فؤمَّ

 م.ٍم لرٌٍب من األٌافً ٌو
 

 : القراءة اهداف
ا لمبتغاه ومراده كل هدف منها، وهً كالتالً: للمراءة   أهداف، ٌتبع المارئ وفما

هدف وظٌفً: وهً أن ٌمدم الشخص على لراءة موضوع ما ٌتعلّك فً تخصصه أو  -1
ا فً مجال عمله.ٌرتب ا وثٌما  ط ارتباطا

 
 
التطوٌر: وهً المراءة االختٌارٌة التً ٌسعى المارئ إثرها إلى صمل الشخصٌة والعمل  -2

 على تعزٌز المواهب وزٌادة الثمافة. 
التروٌح: وهذا النوع من المراءة ٌسعى فٌه المارئ للترفٌه والتروٌح عن نفسه كمراءة  -3

 الرواٌات والحكاٌات المستطرفة. 
راءة عما ٌتعلّك بخطوة هو ممبل علٌها أو ٌعٌشها كحل الوالعٌة: وهً أن ٌبدأ المارئ بالم -4

 لمشكلة. 
 

 القراءة :اهمية 
 تبر المراءة أولى خطوات اإلبداع.تع -1
 تساعد المراءة على طرد الجهل والتخلف.  -2
 المراءة غذاء للروح والعمل.  -3
 تعتبر المراءة وسٌلة إلثراء العمل البشري بالمعرفة. -4
 المراءة تصنع لادة لألمم. المراءة هً الوسٌلة األولى لتحسٌن الخبرة العلمٌة والعملٌة.   -5
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 ٌعتبر الكتاب خٌر جلٌس.  -7
 

 : كيفية االستفادة من القراءة
ًّ فعلٌه أن ٌواظب على المراءة المفٌدة فً  حتى ٌتمكن الفرد من االرتماء بفكره ومستواه الثماف
شتى مناحً الحٌاة والتركٌز على ما ٌحمل بٌن طٌاته الفائدة واالبتعاد عّما لٌس به فائدة، فعلى 

 المارئ أن ٌتّدرج بخطوات حتى ٌتمّكن من االستفادة من المراءة: 



المراءة: ٌجب على الشخص أن ٌحدد هدفه وغاٌته من المراءة، فال ٌدخل تحدٌد الغاٌة من  -1
فً عالم الكتب وٌتخبّط فً ظلمات الشتات وٌجب أن ٌضع نصب عٌنٌه رضا هللا تعالى والسعً 

 ٌحّب من المجاالت وما ٌهتّم به. لالرتماء بنفسه. على المارئ أن ٌبدأ المراءة فً ما
الراغب فً المراءة ولكنّه ال ٌجد طرٌمة لتنظٌم ولته أن وضع خطة للمراءة: على الشخص  -2

 ٌضع خّطة للمراءة بؤن ٌّحدد الكتب والولت والمّدة التً ٌمرأ بها الكتاب.
ا ف البحث: على   -3 بل ً كل مصادر العلم والمعلومات لالشخص المارئ أن ٌدأب بالبحث ملٌّا

 . طرح األسئلة على اآلخرٌن
تحدٌد الولت والمكان: حتى ٌتّسنى للمارئ الوصول إلى هدفه فً المراءة، ٌجب توفٌر  -4

الولت والمكان المناسبٌن للمراءة مثل أن ٌحدد ساعة أو ساعتٌن فً مكان ما ضمن برنامج 
 . ًّ  المارئ الٌوم

ّولة التدرج بالمراءة: ابدأ بالتّدرج بالمراءة بالكتب فمثال ال تباشر المراءة بالكتب المط -5
 والموسوعات.
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تنظٌم المعلومات: ال تجعل الفوضى تدخل حٌاتن أثناء المراءة فإّن تنظٌمن لمعلوماتن   -7

 وترتٌبن لها سٌجعل استفادتن منها أكبر. 
 .المعرفة والعلوم والفكر وال ٌكتمها عن غٌرهإفادة اآلخرٌن: ٌتّوجب على المثمف أن ٌنمل  -8
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