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 القراءة: أمهيتها، وأمناطها 

 

بل عملية تفاعل مع حمتوى الرموز الكتابية. وفيما يلي وقوف   ،القراءة ليست عملية فيزايئية وحسب   
 عند أمهيتها، وأمناطها حبسب اهلدف منها. 

 أمهية القراءة 

للقراءة فوائد عديدة من بينها اآليت:     

من أهم القنوات اجلادة يف حتصيل املعرفة، ويف جعل حتصيلها  وبعض اجملالت  إثراء املعرفة: الكتب-   
 عملية مستمرة.

تنشيط العقل: كما حيتاج البدن إىل التمارين الرايضية ليصبح حبال أفضل، فإن القراءة بصفتها  -   
 عملية عقلية ميكن أن تساعد على جعل العقل يعمل بكفاءة أكرب. 

ا تكتسب مفردات وأساليب لغوية  إغناء الذخرية اللغوية: إنه من اجللّي أن مطالعة الكتب كثرير -   
لكالم والكتابة وتسهم يف حتسينهما. عديدة تسعف يف ا  

 ،تعزيز التفكري النقدي: مما يساعد على إعمال التفكري النقدي وتطويره احلصول على املعرفة-   
  واالطالع على الزوااي املتعددة أو املختلفة للموضوع الواحد من خالل القراءة.

ا. ما زال كثري من الناس جيدون متعة  سبير اإلمتاع: إن من فوائد القراءة اإلمداد مبتعة غري مكلفة ن-   
كبرية يف قراءة الرواايت والشعر. ومثة قراء جيدون متعة فائقة يف قراءة ما يستهويهم من جماالت كالفلسفة 

 والفكر وغريمها.
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تصفية الذهن من املشتتات: حياتنا غدت حماطة ابلكثري من املشتتات اليت تضيع الوقت وال تضيف -   
كما تفعل بعض حساابت مواقع التواصل االجتماعي. االنكباب على قراءة كتاب   ؛غالبمعرفة يف ال

 ميكن أن يصرف املشتتات ويدرب على الرتكيز الذي يضعفه التشتيت.

 

 أمناط القراءة حبسب اهلدف منها

ميكن متييز ثالثة أمناط للقراءة حبسب اهلدف منها على هذا النحو:     

هدف هذه القراءة إثراء   .ا ا وليس خارجير )الثقافية(: وهي القراءة اليت يكون دافعها ذاتير القراءة احلرة -   
وكالقراءة يف التأليف احلر. ، لرواايت والقصص والشعرالقراءة غري اإللزامية لكالثقافة واملتعة    

وهي   .ا أو عملير  امير وهدفها تعلي، ا بصفة رئيسةالقراءة اإللزامية: أي القراءة اليت يكون دافعها خارجير -   
لحصول على درجة علمية. لأو ، قد تفيد يف إكساب املعرفة كالقراءة ألغراض دراسية  

منه ليس   الرئيس ألن اهلدف ؛ميكن أن أمسيه القراءة التواصلية  من القراءة القراءة التواصلية: مثة منط-   
  ريلعامل اخلارجي أو األشخاص كما جياجتماعي أي للتواصل مع ا منه التزود ابلثقافة واملعرفة بل اهلدف

 يف قراءة الرسائل اليت تردان على الواتس آب وغريه.

 

   سبوع نص األ

من كتاب )أان( للعقاد. (؟ملاذا هويت القراءة)      

    


