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الملخص
تناقش املقالة أثر ممارسة القراءة احلرة ،وعالقتها بالثقافة اإلسالمية ،لدى طلبة التعليم ما
بعد األساسي مبحافظة مسقط بسلطنة عمان .تكمن مشكلة الدراسة يف كثرة التشكي
عّب املنشتغلون يف حقول الثقافة والرتبية يف
من ضعف إقبال الطلبة على القراءة احلرة .إذ ر
سلطنة عمان ،من خالل أحباثهم ومقاالهتم؛ عن قلقهم املتزايد حول احنسار ظاهرة القراءة
احلرة ،وتراجعها يف جمتمعاتنا .وضرورة االلتفات إىل هذه املشكلة ومعاجلتها .لذلك هتدف
املقالة تشخيص مدى ممارسة الطلبة للقراءة احلرة ،وحتليل مستوى االرتباط بني مستويات
القراءة احلرة والثقافة اإلسالمية؛ اليت اختري منها ثالثة أصول هي :اإلسالم واإلميان
واإلحسان لدى جمتمع الدراسة .استخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي؛ لتفصيل
اخلصائص املدروسة ،وقياس االرتباطات الطبيعية املفرتضة بني مستويات القراءة احلرة مع
مستويات الثقافة اإلسالمية لدى عينة الدراسة العشوائية الطبقية ،وعددهم ( )750طالب
احلرة ،ومدى ارتباطها
وطالبة .استخدم الباحث االستبانة لتقدير مدى ممارسة القراءة ر
بالوعي اإلسالمي .متر حتليل البيانات بطريقة االحندار اخلطي األحادي لدراسة ارتباط عامل
القراءة احلرة مع تلك املتغريات .كشفت نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية،
أ رن مستوى ممارسة القراءة احلرة لدى عينة الدراسة بلغ ( )3.16باحنراف معياري عام
( ،)0.60أي بدرجة متوسطة .ووجود ارتباط ذو داللة احصائية ،بني القراءة احلرة
ومستوى الوعي اإلسالمي لدى أفراد العينة .أوصى الباحث ختصيص حصة قراءة يف مجيع
املراحل الدراسية؛ لتعزيز ميول الطلبة حنو القراءة احلرة.
الكلمات المفتاحية :القراءة احلرة ،الثقافة اإلسالمية،
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بمحافظة مسقط بسلطنة عمان

FREE READING IMPACT ON ISLAMIC CULTURE
AT POST-PRIMARY STUDENTS IN MUSCAT, SULTANATE
OF OMAN
ABSTRACT
This quantitative research discusses the impact of free reading on the
Islamic culture, among students of post-primary schools in Muscat,
Sultanate of Oman. The statement problem lies in decline of students'
desire for free reading. Practitioners in the fields of culture and
education in Oman expressed through their research and articles, their
concern about the decline of free reading. The objectives are; to
diagnose the extent of students’ free reading and analyzing the level of
correlation between that level and Islamic culture, at three selected
elements: Islam, faith and charity among the study society. The method
follows the descriptive approach. The questionnaire used for the data
collection with a random sample of (750) students. The data were
analyzed in a linear regression method to find the correlation of the
free reading factor with those variables. The findings revealed that the
standard deviations of the study sample reached (3.16) with a general
standard deviation of (0.60), which means at medium degree. The
existence of a statistically significant correlation between free reading
and the level of Islamic awareness among the study sample. The
researcher recommended the allocation of a reading quota at all levels
of classes; to promote students' tendencies toward free reading.
Keywords: Free Reading, Islamic Culture, Students.

:املقدمة
 فهي مرآة تاريخ،القراءة مصدر معريف أساسي تعطي اإلنسان رؤية أكثر واقعية للوجود
، وبالقراءة نعلم مدى تقدم األمم وازدهارها.اإلنسان وإبداعه من األدب والفن واالبتكار
 القراءة هي الفريضة األوىل اليت نادى.وهي املعيار الذي حيدد استعدادها للنهضة والرقي
 فعلينا حنن معاشر املسلمني أن نكون أول.)هبا اهلل سبحانه وتعاىل وأمر هبا عباده هبا (اقرأ
املبادرين لتلبية هذه الدعوة املباركة والعبادة املفروضة لنكون يف مصاف األمم املتحضرة
.)2015 ،(العمري
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إنه من الضروري للرتبويني أن يعطوا القراءة احلرة والتفكري احلر أولوية قصوى؛
لك وهنا مدخل أساس للمستقبل ومفتاح من مفاتيح العصر احلديث ،فالبد من تربية النشء
عليهما ومتكينهم من كل أبواهبما ،ليتمكنوا من جماراة هذا االنفجار املعريف اهلائل،
واملصحوب مبوجات العوملة واحلداثة والتكنولوجيا والعلوم احلديثة ،والغزو بشقيه :الثقايف
واملعلومايت (آحلمادة.)2014 ،
لذلك ،الب رد أن تبذل املؤسسات الرتبوية كل جهودها ،لتعد للطلبة البيئة املناسبة
للتعلم ،وتنشر الوعي بينهم بأمهية القراءة ،وإتاحة التنوع املطلوب يف نوعية الكتب املقدمة؛
فلكل طالب ذوقه اخلاص يف اختيار الكتب ،والقراءة ليست حمصورة باملدرسة .كما أ رن
الوقت الذي يقضيه الطالب يف املدرسة غري ٍ
كاف؛ فينبغي ألولياء األمور واملسؤولني عموما
أن يدركوا واجبهم يف تيسري املطالعة اخلارجية ،وإعداد األجيال القادمة على حب البحث
واملطالعة ليكونوا قادرين يف املستقبل على القيام بالدور املتوقع منهم (العاجز.)2004 ،
للقراءة أمهيتها ومكانتها يف تطوير الطالب والتأثري يف تكوينه الثقايف اإلسالمي
وإكسابه الكثري من املهارات اليت حيتاجها لتطويره والرقي به .لذا شغل هذا املوضوع
الباحثني واملهتمني هبذا اجملال ،كما يف دراسة العبديل ( ،)2011والربيعي (،)2009
الذين سلطوا الضوء على موضوع واقع القراءة ،ومدى إقبال الطالب عليها من عدمه.
كذلك تشخيص جماالت القراءة اليت يفضلوهنا ،وهل للقراءات احلرة أثر يف قراهتم
التحصيلية ،وعالقة القراءة احلرة ببعض املتغريات كاإلبداع والتحصيل وغريها ،إىل جانب
كثري من األسئلة اليت شغلت بال الباحثني يف هذا اجملال.
والثقافة اإلسالمية هي الثقافة اليت جتري يف عروق كل مسلم ،وترسم له خارطة
احلياة .وهذه الثقافة اليت مت حتديدها يف هذه الدراسة باإلسالم واإلميان واإلحسان؛ يتفاوت
الناس يف استيعاهبا وتطبيقها ،ومعرفة مراد اهلل من العباد فيها .وتعد القراءة مفتاح احلقائق
وبوابة املعرفة .لذا كانت القراءة أول أمر إهلي أنزله الوحي؛ ألن القراءة تنري طريق اإلسالم،
وهبا يتعزز مستوى إسالم املرء وإميانه وإحسانه .لذا كانت هناك ضرورة ملعرفة مدى هذه
العالقة وكيف تأثر القراءة احلرة بالثقافة اإلسالمية.
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لقد ازداد استياء املشتغلني يف حقول الثقافة والرتبية والنشر ،يف العامل العريب؛
بسبب حمدودية اطالع الطالب وضعف اقباهلم على القراءة احلرة .فنبهوا هلذا اخلطر يف
شىت اجملاالت ،وعال صوهتم بضرورة االلتفات إىل هذه املشكلة .فقد كشفت بعض
الدراسات واألحباث على مستوى الوطن العريب ،اليت كرست جملال القراءة احلرة وميوهلا،
ومدى اإلقبال على القراءة ،مثل :نظر ،)2008( ،والعبديل ( ،)2011واحلاجي
( ،)2003والعدوي ،)2016( ،إىل جانب دراسات أجريت على مستوى دول اخلليج
العربية ،منها :دراسة علي ( ،)2002وآحلمادة ) 2014 ( ،اليت كشفت وجود ضعف
يف ممارسة القراءة احلرة .وإن ظاهرة العزوف عن القراءة ،خصوصا لدى طلبة املرحلة الثانوية
متثل ظاهرة عامة يف اجملتمعات .كما أشارت دونالني ( )2017عزوف وتدين اقبال طالب
الثانوية عن القراءة ،بعدما كانوا قد أحبوا القراءة يف املراحل اليت سبقتها.
وتشري التقارير الرمسية ملنظمة الرتبية والثقافة والعلوم (اليونسكو) إىل إحصائيات
املقارنة بني معدالت قراءة الطفل العريب ونظرائه يف أروبا ،بأن الفارق كبري جدا .ودلل أبو
سكينة ( )2008ارتفاع عدد الذين ال يقرؤون وال يكتبون على مستوى العامل ،وأ رن
متوسط معدل القراءة احلرة للطفل يف العامل العريب ال يتجاوز  6دقائق ،خارج املقرر
املفرو يف املدرسة .ويقرأ كل  20عريب كتابا واحدا يف السنة ،يف حني يقرأ كل بريطاين
واحد  7كتب .ويقرأ األمريكي  11كتابا .إ رن متوسط الكتب الصادرة يف العامل العريب:
كتاب واحد لكل ربع مليون نسمة ،يف حني أهنا ١٥كتاباً لكل ألف نسمة يف الدول
الغربية ،وإ رن جمموع ما يستهلكه العامل العريب من الورق أقل مما تستهلكه إحدى دور النشر
الفرنسية ،األرقام العاملية تظهر لنا حقائق حمبطة ،حني جتسد لنا أبعاد املشكلة بشكل
حاد ،ويدعونا ملعاجلة هذا املوضوع بشكل علمي.
الدراسات السابقة
كرست دراسة بورحيس ( )2015ملعرفة الصعوبات اليت تواجه الطالب املغريب الذي جيد
معوقات يف القراءة احلرة وهل يعزى ذلك بسبب القراءة أم املادة .ومن هو التلميذ القارئ،
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وكيف نصنع تلميذا قارئا؟ حلل الباحث أشكال القراءة الفيزيولوجية ،والقراءة الذهنية لفهم
واستيعاب املقروء ،والقراءة املعرفية لتتبع مكوناهتا .قدمت الدراسة خطة وطنية شاملة تعاجل
كافة اجلوانب الرتبوية املتعلقة بكل ما له صلة بالقراءة ،ويقرتح الباحث أن تكون هناك
خطة تربوية واضحة لتشجيع القراءة واقرتح كذلك دعم املبادرات الفردية واجلماعية ملتعلقة
بالقراءة.
درست بوعناقة ( )2015حقيقة القراءة احلرة عند األطفال يف اجلزائر ،ومدى
اتاحة هذه املواد هلم ،وحبث دافعية الطفل اجلزائري يف القراءة .ومن أهم النتائج اليت توصل
هلا الباحث بان هناك ضعفا حنو اإلقبال على القراءة ،لعوامل عديدة منها؛ قلة اإلمكانات
املتاحة عند طفل اجلزائري للقراءة ،وعدم وجود مشروع ثقايف وطين للنهو بالقراءة.
كما هدفت دراسة الدوسري (  )2016ملعرفة اجتاهات الطالب حنو القراءة
احلرة واملوضوعات املرغوبة يف دولة الكويت مشلت ( )800طالب وطالبة يف ثانويه
األمحدي .استخدمت استبانة حتتوي على  39فقرة ،يف ستة أقسام مشلت املوضوعات
املرغوبة ،واجتاه جو القراءة ،واالندماج مع اجملتمع ،والفعاليات املتعلقة بالقراءة .من أجل
معرفة الدافعية حنو القراءة .أسفرت النتائج ،وجود إقبال متوسط لدى طلبة الثانوية .وأنه ال
يوجد فروق ذات داللة احصائية ،بني اإلقبال على القراءة ومتغريات النوع ومكان اإلقامة
ومستوى الدراسة .بينما وجدت فروق ذات داللة احصائية بني اإلقبال على القراءة لصاحل
الطالب الذين حصلوا على معدالت مرتفعة (جيد جدا ،وممتاز) ،كذلك يف جماالت أمهية
القراءة وفوائدها والتفاعل االجتماعي ،كانت هناك فروق لصاحل اإلناث .أوصت الدراسة
باالهتمام باملكتبات املدرسية وتوفري الكتب والقصص لزيادة االقبال على القراءة احلرة.
هدفت دراسة أبو طعمة وأمحدية ( )2015إىل معرفة أثر قراءة القصص ،يف
تطوير مهارات القراءة لدى الصغار يف الروضة .تكونت عينة الدراسة من  106يف ريا
األطفال ،من طلبة التمهيدي من مدينة الزرقاء .مت تقسيمهم عشوائيا إىل جمموعتني،
ضابطة وجتريبية .لتحليل النتائج الدراسة ،مت حساب حتليل التباين الثنائي ،واسفرت النتائج
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إىل أن اجملموعة التجريبية تفوقت على اجملموعة الضابطة يف القراءة املبكرة أثر استخدام
الّبنامج.
أجرى العلندا واألنصاري ( )2015دراسة حول معرفة الفقه اإلسالمي ،لدى
طالب املدارس الثانوية احلكومية بدولة الكويت .لبحث أثر الفروق بني اإلناث والذكور،
والتخصص العلمي واألديب ،يف معرفة علوم الدين .اختار الباحثان عينة قدرها ()1371
منهم ( )623طالبا و ( )748طالبة يف املرحلة الرابعة الثانوية .وطبق مقياس معرفة الفقه
اإلسالمي الذي صممه الباحثان .اسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة بني
اجلنسني الذكور واالناث ،كانت النتائج تشري بوجود فروق لصاحل القسم العلمي.
قام ( Chen& Chang )2017بدراسة العالقة بني القراءة اليت حتتوي على
الرتفيه واملتعة ،واإلجناز األكادميي لطالب املدارس الثانوية يف تايوان .استخدمت الدراسة
عينة قدرها ( )4,730طالبا .استنادا إىل نتائج اختبار امتحان القبول يف ثالثة جماالت
موضوعية .كانت النتائج تشري إىل أن القراءة املمتعة يف حمتوى معني ،تؤدي إىل منو إجناز
يف منطقة ذلك احملتوى ،ويف بعض احلاالت تساعد يف جماالت أخرى خارج ذلك احملتوى.
مشكلة الدراسة
من الظواهر اليت فشت يف اجملتمعات العربية -لألسف الشديد -كره الطالب وبعدهم عن
القراءة احلرة ،وضعف الفهم القرائي لدى طلبة الثانوية .ذكر العدوي ( )2016فشو
ظاهرة الضجر وامللل من النظر إىل الكتاب ،وهذه أزمة هلا من العواقب واألثار السلبية
املرتتبة على الطالب واجملتمع .إذ لو استمر احلال على ما هو عليه ،ألدى إىل العديد من
املشكالت؛ منها على سبيل املثال مشكلة قلة الوازع الديين ،ومشكلة اإلدمان بأنواعه
وتفشي البطالة .وقد ال نبالغ يف القول ،إن عزونا سبب هذه املشكالت ،إىل العزوف عن
القراءة ،خصوصا القراءة يف جمال الثقافة اإلسالمية (بكار .)2008 ،بالتأكيد هناك
عزوف ملحوظ عن القراءة ،وهناك جهات متعددة تتحمل مسؤولية عدم وقفه واستمراره.
وأهم هذه اجلهات اليت تتحمل مسؤولية عزوف األطفال والشباب عن القراءة ،وميكن هلا
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يف الوقت نفسه معاجلة هذا العزوف-إن أرادت ذلك -هي األسرة واملدرسة (النصار،
.)2003

َّ
إن إسالم املرء وإميانه وإحسانه ،قد يتأثر بعوامل شىت ،منها بيئة الشخص،
جراء الوعي الناتج من القراءة واإلطالع .فالذي يطلع أكثر ويستوعب
وطريقة تفكريه ،ر
أكثر ويدرك أكثر ،سيكون إسالمه وإميانه وإحسانه خمتلفا عمن ال يقرأ .بذلك يكون
مستوى الثقافة اإلسالمية عند األفراد غري متساو ،وخيتلف باختالف نشأهتم وتربيتهم،
لذلك فهم ال يؤدون أركان اإلسالم واإلميان واإلحسان يف ذات املستوى .فتلك األصول
تتأثر بالبيئة والطالع والقراءة احلرة .فهذا التاثري حيتاج إىل دراسة والبحث فيه.
صرح كثري من العلماء واملفكرين املهتمني بالشأن اإلسالمي ،منهم الغزايل،
( ،)2010والطنطاوي ( .)1987إن الثقافة اإلسالمية عند الشباب حتتاج إىل املزيد من
الرعاية والتطوير والتعديل ،فاإلسالم واإلميان واإلحسان ،ال يرثه املرء من أبويه مثلما يرث
الصفات الوراثية؛ بل حيتاج الشاب املسلم أن يقرأ ويطلع أكثر .لذا حييل املفكرون
جراء قلة القراءة،
اإلسالميون بأن أزمة العامل اإلسالمي نامجة عن قلة الوعي ،الذي تسبب ر
وقلة إطالع الشباب .وهذا يورثهم إسالما مشوها ،وبطبيعة احلال يكونون غري مستوعبني
للحقائق واملفاهيم احلقيقة (الغزايل .)2010 ،الثقافة اإلسالمية ارتبطت بشكل وثيق
بالقراءة والفهم ،فالقراءة للمسلم ارتبطت منذ بداية التشريع بنزول الوحي ،فشرعنا احلنيف
حيث على القراءة يف الكثري من األدلة ،ألهنا أساس املعرفة ،وطريق تقدم البشر يف املاضي
واحلاضر .لكن -لألسف -أمة اقرأ متر بأزمة قراءة.
من الباحثني الذين درسوا القراءات الدينية لدى الشباب ،وتعرفوا على أبرز
الكتب الدينية اليت يقرأها الشباب ،واملواضوعات اليت يقرؤوهنا؛ فرج (  .)2008الذي
ذكر وجود إشكاليات يف ترتيب املواضيع الدينية اليت يقرأها الشباب واملواقع الدينية اليت
يقرأ منها .حيث تنوعت األفكار ،وتداخلت العلوم واملعارف من شىت املصادر ،فكان ال
بد للشاب من تأدية الواجب الديين الذي أمرنا بالقراءة ،والتزود بالعلم والتزود بالثقافة
اإلسالمية .ومعرفة اإلسالم واإلميان واإلحسان؛ ألجل يقظة الضمري ومعرفة احلق والتقرب

150

| القراءة الحرة وعالقتها بالثقافة اإلسالمية لدى طلبة التعليم ما بعد األساسي
بمحافظة مسقط بسلطنة عمان

من اخلالق .ومعرفة الفرو  .لذا كان من الضروري البحث عن العالقة بني القراءة احلرة
والثقافة اإلسالمية.
أهداف الدراسة
هتدف الدراسة إىل حتقيق هدفني ،أوهلما :تشخيص مدى ممارسة القراءة احلرة لدى طلبة
التعليم ما بعد األساسي ،يف حمافظة مسقط بسلطنة عمان .وثانيهما :قياس مستوىات
االرتباط بني القراءة احلرة ،ومستوى الوعي اإلسالمي لطالب التعليم ما بعد األساسي.
بذلك تكون الفرو الصفرية :ال يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية ،بني القراءة احلرة لطلبة
التعليم ما بعد األساسي ،ومستوى الوعي اإلسالمي ،املتمثل باإلسالم واإلميان واإلحسان.
منهجية الدراسة
يتكون جمتمع الدراسة من طلبة الصف احلادي العشر والثاين عشر ،البالغ عددهم
( )14543طالب وطالبة ،موزعني يف ( )33مدرسة من مدارس التعليم ما بعد
األساسي ،يف  6واليات مبحافظة مسقط ،هي :قريات والعامرات والسيب ومطرح وبوشر
ومسقط .للعام الدراسي 2018 /2017م ،حسب إحصائية وزارة الرتبية والتعليم .وعينة
الدراسةتتكون من جمتمع الدراسة يف صفني مها احلادي عشر والثاين عشر ،وفيه طلبة من
الذكور واإلناث؛ فقد ناسب أن يتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية ،فهي
عشوائية تسمح جلميع أفراد اجملتمع بفرص متساوية للمشاركة ،وطبقية يف تقسيم الذكور
واإلناث والصفني بالتساوي .بلغت العينة ( )720طالب وطالبة ،متثل نسبة %4,95
من جمتمع الدراسة.
أدوات الدراسة
أوال :مقياس ممارسة القراءة احلرة :حتتوي استبانة قياس ممارسة القراءة احلرة عند اللطلبة
التعليم مابعد األساسي على جزئني :األول :البيانات األساسية :النوع .1:ذكر .2 ،أنثى،
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املستوى التعليمي :صف ،11صف  .12واجلزء الثاين :حيتوي على  20فقرة متنوعة،
تقيس خمتلف اجلوانب ملعرفة مدى ممارسة القراءة احلرة عند الطالب .وقد مت إعداد
االستبانة وفق مقياس ليكرت ( )LIKERTاخلماسي الذي يعد من أشهر املقايس.
مقياس ليكرت لدرجة املوافقة لكل فقرة منها مخس اختيارات.5 :حيدث دائما .4،حيدث
كثريا .3 ،حيدث من حني إىل آخر .2،حيدث نادرا .1 ،ال حيدث أبدا.
الدراسة اإلستطالعية
بعد حتكيم االستبانة ،قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية على عينة قدرها ( )54طالب
وطالبة للتحقق من مدى ثبات االستبانة و صالحيتها ،من خالل قدرة افراد العينة على
استيعاب حمتواها .مت قياس الثبات باستخدام معامل "ألفا كرومباخ" .حيث تبني أن قيم
معامالت ارتباط الفقرات مع املقياس ككل قد تراوحت ما بني ( .204و ،).644وجتدر
اإلشارة أن مجيع معامالت االرتباط كانت ذات درجات جيدة ،ودالة احصائيا .كما مت
قياس معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ،كما يف اجلدول اآليت:
جدول معامالت ثبات مقياس ممارسة القراءة بطريقة التجزئة النصفية

اجلزء األول

اجلزء الثاين

االرتباط
بني
النصفني

الفقرات الفردية

الفقرات الزوجية

0.663

التصحيح
التصحيح مبعامل
مبعامل
(سبريمان-براون)
(جتمان)
0.797

0.795

ويالحظ أن درجة االتساق الداخلي بني إجابات العينة بطريقة التجزئة النصفية مرتفعة،
حيث أن االرتباط بني النصفني (قيمة ألفا بني اجلزء األول؛ الفقرات املفردة ،وبني اجلزء
الثاين؛ الفقرات الزوجية) قد بلغت ( ،)0.663وبلغ معامل التصحيح "سبريمان-براون"
( ،)0.797كما بلغ معامل التصحيح "جتمان" ()0.795؛ مما يدل على قوة املقياس
وصالحيته ألغرا التطبيق.
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ثانيا :مقياس الثقافة اإلسالمية :حتتوي استبانة قياس مستوى الثقافة اإلسالمية على 18
عبارة ،مت تقسيمها إىل ثالث حماور هي :حمور لقياس مدى الوعي اإلسالمي وبه 6
فقرات .وحمور لقياس مدى الوعي اإلمياين وبه  6فقرات .وحمور لقياس مدى الوعي
االحساين وبه  6فقرات .ليصيح جمموع فقرات أداة مقياس الثقافة اإلسالمية  18فقرة،
تقيس خمتلف جوانب املوصلة ملعرفة مدى الوعي اإلسالمي واإلمياين واإلحساين لدى
الطلبة ،وقد مت إعداد هذه االستبانة يف ضوء مقياس ليكرت ( )LIKERTاخلماسي أيضاً.
ثبات االستبانة :تراوحت قيم معامالت ارتباط الفقرات مع املقياس ككل ما بني.274( :
و ،).830وجتدر اإلشارة أن مجيع معامالت االرتباط كانت ذات درجات عالية ،ودالة
احصائيا .وأن درجة االتساق الداخلي بني اجابات العينة بطريقة التجزئة النصفية عالية،
إذ بلغ االرتباط بني النصفني ( ،)0.854وبلغ معامل التصحيح "سبريمان -براون"
( ،)0.921وبلغ معامل التصحيح "جتمان" ()0.920؛ مما يدل على قوة املقياس
وصالحيته ألغرا التطبيق .كما مبني يف اجلدول اآليت:
جدول معامالت ثبات مقياس الثقافة اإلسالمية بطريقة التجزئة النصفية

اجلزء األول

اجلزء الثاين

الفقرات الفردية

الفقرات الزوجية

التصحيح
االرتباط بني التصحيح مبعامل
مبعامل
(سبريمان-براون)
النصفني
(جتمان)
0.854

0.921

0.920

تحليل البيانات
أعتمد الباحث املنهج الوصفي االرتباطي .كما استخدام الباحث االحندار اخلطي البسيط
كمعاجل إحصائي .املعاجلة اإلحصائية :استخدام الباحث معامل االرتباط كرونباخ الفا
( ،)Alpha Cronbachومعامالت ارتباط بريسون ( )Pearsonللتأكد من صدق وثبات
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أداة الدراسة .كما استخدم الباحث التكرار والنسب املئوية ،حول مدى ممارسة القراءة
احلرة لدى الطلبة ،كما استخدم املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية هلذا السؤال.
كما استخدام الباحث االحندار اخلطي البسيط كمعاجل إحصائي ،لإلجابة عن السؤال
الثاين حول مدى ارتباط مستويات القراءة احلرة ،مع مستويات الوعي اإلسالمي .فالباحث
هنا يدرس عالقة القراءة احلرة على متغري تابع هو الوعي اإلسالمي .واالحندار اخلطي
البسيط متتاز بقوة اسلوبه ودقة نتائجه يف دراسة العالقة بني املتغريات .فاإلحندار اخلطي
البسيط ال يساعد فقط يف دراسة العالقة بني املتغريين بل التبؤ باملستقبل من خالل ما
توافر من املعلومات اآلن ،عّب أسلوب إحصائي يستخدم لصياغة معادلة رياضية لدراسة
أثر أحد املتغريين على اآلخر.
الخاتمة
سعى الباحث يف هذه الدراسة ،إىل تشخيص مدى ممارسة الطلبة يف الفصلني احلادي
عشر والثاين عشر ،للتعليم ما بعد األساس للقراءة احلرة ،وحتليل مستوى االرتباط بني
مستويات القراءة احلرة والثقافة اإلسالمية؛ اليت اختري منها ثالثة أصول هي :اإلسالم
واإلميان واإلحسان لدى عينة الدراسة .إذ َّ
إن ممارسة القراءة احلرة مهم جداً يف اكتساب
الثقافة اإلسالمية ،نظراً لكون القراءة تشكل العمود الفقري ألية عملية معرفية .والثقافة
اإلسالمية ضرورية لكل مسلم ،لذلك وجب عليه أن يهتم بالقراءة احلرة ،وجيعلها من
أساسيات احلياة مثل الطعام والشراب ،فالقراءة شريان احلياة فيها هنضة البالد ،وحتسني
إسالم الفرد وإميانه وإحسانه ،وأن حيرص على املزيد من القراءة.
نتائج الدراسة
ميكن تلخيص النتائج اليت توصل إليها الباحث يف النقاط التالية:
بالنسبة للسؤال األول ،حول مدى ممارسة القراءة احلرة ،لدى طلبة التعليم ما بعد
األساسي .كانت النتائج حبسب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ،حسب مقياس
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ممارسة القراءة احلرة بدرجة ممارسة متوسطة .إذ بلغ املتوسط العام ( )3.16باحنراف
معياري عام قدره (.)0.60
أما السؤال الثاين ،حول مدى ارتباط مستويات القراءة احلرة مع مستويات الوعي
اإلسالمي لدى الطلبة .فقد أشارت نتائج التحليل بوجود ارتباط ذو داللة احصائية بني
القراءة احلرة ،ومستويات الوعي اإلسالمي لدى طلبة التعليم ما بعد األساسي مبحافظة
مسقط بسلطنة عمان".
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