
الشيبانيالتوميهـع!!

رفئرلصيىووتى

هإقدإرإة:

منالعصرهذافيالاخرىالمطبوعةوالموادالكتباصبحتلقد

ووسائلالعاموالتثقيفالاعلامووسائلالفكريالا+دصالوسائلاهم

والاجتماعيةالثقافيةوالتوعيةالمستمرةوالتربيةوالتدريبالتعليم

اهميتهاوتدركوتستحدمهااليهاتلبإالتيواليإاسيةوالصحية

ومستوياتولزعاتهاثقافاتهااختلافعلىالحديثةوالمجتمعاتالدول

الاجماعهذاعنتخرجلاالعربيةومجتمعاتناواقطارنا.نموها

.العامالانساني

تزدادا!خرىالمطبوعةوالوسائلالكتاباهميةأناعتقادناوفي

ثقافياالشعوبتقدمتكلماودلك،يومبسإديوءاالعالمفي

السياسيين،واستقلالهاحريتهاوملكت،واقتصادياواجتماعيا

وسيلةالمكتوبةالكلمةواصبحتابنائهاصفوفبينالتعليموانتشر

ماالوعيمنلهمابناؤهاواصبح،فيهاالفكريللاتصالسائدة

لعامةالثقاإفةواالعلمعلىويضفونوالتعليمالثقافةيقدرونيجعلهم

الاخرىوالمطبوعاتالكتاباهميةمنيقللولم.بهماالجديرةالقيمة

والتعليموالتنويروالتوعيةالعاموالتثقيفوالاعلامللاتصالكوسائل

وسائلمنالحديرثةالتقنيةبهاتتما-المستمرةوارإربيةوالتدريب

واشرطةملونةوشرائحوملصقاتصورمناخرىومسموعةمرئمة

منبالرغمالحديرثمةالوسائلفهذه.مرئيةواذاعةمسموعةواذاعة

يستخدمبعضهاانمنوبالرغم،النسبيثمنهاورخصانتشارها

حواسمنحاسةمناكعريستخدماوالمعبرةوالصورالمثيرةالالوان

لمفانهاوالبصرالسمعمنمملاتستخدمالتيالمرئيةكالاداعةالانسان

ناعنفضلاوالمطبوعةالمكتوبةالوسانلاهميةمنتقللانتستطع

الوسائلمنوغيرهاوالصحفوالمجلاتفالكتب.عليهاتقضي

وسائلومزاحمةمنافسةعلىالقدرةلهاتزاللاوالمطبوعةالمكتوبة

هذهمنيزيدماوالمميزاتالخصائصمنلهايزالولاالاخرىالاتصال

الخصائسإرإهذهومن.اهميتهاعلىالمحافظةمنويمكنهاالقدرة

وزنها،وخفة،نسبياحجمهاوصغرثمنهارخص،والمميزات

وفيومكانزمانكلفيللاستعمالوصلاحيتها،استعمالهاوسهولة

!هااًلمستع!للغيراستعمالهامضايقةوعدم،-والارمانالظروفجميع

معارفمنعليهللحصولالقاريءيسعىممالكثيركمصدروصلاحيتها

.الحياةظروفشتىفيوخبراتوتجاربوحقائقوافكارومعلومات

الاخرىالمكتوبةوالموادامتاببصناعةالاهتمامضرورة

فياهميةمنذكرناءاالاخرىالموادللكتابكانواذ

قراءةعلىالقادريئالمواطنينوتدريبوتعليموتوعيةوتثقيفالاعلام

لضسروريامنفانه،والموادالوسائلهدهمحتوياتوفهمواستعمال

تحسبينهعلىالمستمروالعمل،اًلوسانلمنالنوعبهذاالاهتمام

ومنالطيبوقليرهفائدتهمنتزيداتيالمرعوبةالوجهةوتوجيهه

به.الانتفاععلىالقادرينمنعليهالاقبال

التعليميةالوسائلمنالنوعبهذاالاهتمامجوانباهمومن

والتشجيع،والطباعةالنتئروحركةالكتابصناعةتدعيموالتمقيفية

السليموالتخطيظ،والتوزيعوالطباعةالنثرلدوروالمعنويالمادي

والنشاطالعملالهذالمستمرانوالتقويموالتوجيه،ونشاكلهالعملها

وميولوحاجاتالتعليميةالاهدافطريقفيسيرهايضمنبما

العمرفئاتمختلفوقدراتإهاتواتجاوادواقورغباتواهننمإاء(ت

.المطبوإعبانتاجهاوالمؤسساتالدورتلكلهمتتجهالذيناًلقرا،من

لا2

رإيهرإرلإاسإطتجه!

منيناسبهابماالعمرفئاتمنفئةكلالىالتوجهضرورة

:الاخرىالمطبوعةوالموادالكتب

ناقبلواعلاميةثقافيةمؤسساتهيوتوزيعهالكتابنثمرمدور

وجهدمالمنوتدعيمهالمساعدتهايقدموما،تجاريةمؤسساتتكون

البشريةالتنميةمجالفيالاستثمارمننوعايعتبرانيجبوغيرهما

في"الوظيفة"لهاولتحققلهاالمطلوبالمستوىفيلتكونوهي

التعليميةوالاهدافبالوظائفمرتبطاعملهايكونانلابداعمالها

عملهايكونانلابدانهكما،لهاالمرسومةوالاعلاميةوالتثقيفية

فئاتمختلفواهتماماتوميولوحاجاتخصائصمعمتمشيا

ومنشوراتها.بمطبوعاتهااليهاتتوجهالتيالعمر

منالاولالمقامفييهمناالذيبالذاتالتانيللشقوبالنسبة

النشردورتنتجهماتمشيضرورةالىينبهوالذيالسابقةالقضية

ومستويأتاعمارهماختلافعلىالقراءطبيعةمعمطبوعاتمن

اكدتهاالتيلحقالقامنحقيقةالىالتنبيهيفوتنالافانه،نضجهم

موادكانتكلماانه:مفادهاوالتيوالنفسيةالتربويةالدراسات

ومعللقاريءوالعقليالجسميالعمرمعمتمشيةالقراءةوموضوعات

ومع،والاجتماعيةوالانفعاليةوالعقليةالجسميةخصائصه

ومعوالاجتماعيوالانفعاليوالعقليالجسمينضجهمستويات

والاجتماعيةالنفسيةحاجاتهومع،والثقافيالعلميتحصيلهمستوى

،القراءةعلىاقبالهزادكلماورغباتهواهتماماتهميولهومعوالعقلية

علىيساعدانهيظنماقراءةالىمدفوعاعادةلفسهيجدفالشخص

يمرالتيالعمرلمرحلةوفقاورغباتهميولهوارضاءحاجاتهاشباع

واوالشبابالمراهقةمرحلةهيالمرحلةهدهأكانتسواء،بها

المراهقةمرحلةاخذنامافاذا.الشيخوخةمرحلةاوالرشدمرحلة

والخامسةعشرةالثانيةسنبينماالفترةفيتمتداقيوالشبلمب

العقليةوالميولالحاجاتعننبحثن1وحاولناتقريباوالعثرين

الاستقلالتحقيقالىالحاجةبينهامناننجدفاننا،فيهاالبارزة

وتحقيقالذاتتحقيقالىوالحاجةالوالدينعنالتدريجيالعاطفي

ا!خر،الجنسلدىالقبولتحقيقالىوالحاجةالاجتماعيةالمكانة

السريعةوالعاطفيةالجسميةالتغييراتمعالتكيفالىوالحاجة

التقدير،الىوالحاجة،المرحلةهدهفيالشخصبهايمرالتي

والشجاعة،البطولةقصصقراءةالىوالميل،النجاجالىوالحاجة

وتراجموالفتوحاتوالمغازيالمغامراتوكنب،العاطفيةوالقصص

وما،العلميةوالاكتسإافاتالحروبواخبار،والابطالالشخصيات

النممبابيحسالتيوالفكربة،والدينيةالعاطفيةتالمشكليعالج

11(0بمثلها

لدىوالميولالحاجاتبهدهالتسليممقنضياتاولومن

وفيومطبوعاتكبمناليهميقدمفيماالاعتبارفيبرؤخدانالشباب

النشر.دورلاعمالوالتقويموالمراقبةوالتوجيهالتخطيطعمليات

الشسبابوميولوحاجاتخصلأدصلراسةضرورة

العرجم!:

كتبمنالنشردورتقدمهمامسايرةبضرورةوالتسليم

الىدجرنا،الشبابوميولوحاجاتلخصالصاخرىومطبوعات

ناباستمرارالدورهذهتحاولان:وهي،اخرىبضرإورةالتسليم

تلكعلىتتعرفاناوالمقبولةالعلميةبالطرقىبنفسهاتكشف

التربويةالمؤسساتمعمتعاونة،والميولوالحاجاتالخصائص



واالكشففيالبلادفيالعلميالبحثمؤسساتومعالاخرىوالاعلامية

منومستفيدةوالميولوالحاجاتالخصائصتلكعلىالتعرف

هدافيوخارجهاالبلادداخلاجريتالتيالمناسبةالدراسات

اعلميةابالطرقالامورهذهعلىالتعرفاوالكشفوبدون،الميدان

وغيمبالغيبرجماالشبابخدمةفيالنشردورعمليصبحالممكنة

علمي.اساسىعلقائم

تخطيطهاالنشردورعليهتبنىالذيالاساسعمليةمنيزيدومما

تكونانالشبابخدمةاجلمنوالنشرالطباعةمجالفيلنشاطها

لاعمالها-تخطيطهافينتائجهاعلىاعتمدتالتيوالدراساتالابحاث

الوطنخارجاجراؤهاتمانلانهاالعربيالوطنفياجراؤهاتمقد

مجتمعاتفيتمتلانها،كبيرةتخاليطيةقيمةلهاتكونلاالعربى

والاجتماعي،الاقتصاديتقدمهادرجةفيالعربيالمجتمععنتختلف

وفي،والحضاريةالثقافيةخصالصهاوفي،الثقافيةخلفيتهاوفي

وعاداتهاقيمهاوفي،افرادهامنوتوقعالهاومطالبهااحتياجاتها

الناشئةاجيالهاالىنقلهاوالىتخليدهاالىتسعىالتيوتقاليدها

والقادمة.

يافيالشبابانلناتؤكدالتربويةالنفمنعيةوالدراسات

فعهاتربىالتيبالبيئةوميولهوحاجاتهخصائصهفييتالرمجتمع

فانهالاساسهداوعلىفيهعاشالذيالمجتمعوقيموثقافةوبطبيعة

وحاجاتهخصائصهفييختلفالعربيشبابنابئنالتسليممنلابد

أكانسواءثرقياو،عربيمجتمعايشبابعنوقيمهوميوله

صينيا.اويابانيااوفرنسياأوانجليزيااو،أمريكيا

نظرائهعلىالعربيشبابنانقيسالايقتضينابهداوتسليمبا

ناالضروريمنليسانه:وهبماساسيةحقيقةونغفلالخارجفي

،الانجليزياوالامريكيالشاباليهيميلماكلثلالىالشابيميل

فيواختلفاالنواحيبعضفياتفقاوربما،يختلفانوقديتفقانفقد

عيرتحليلهيكونالاختلافهدايراعىلاتخطيطواي6الاخرالبعض

المنطقي.مظهرهرغمصحيح

لعدىالقراءةميولحولعربيةدراساتمنيوفرماقلة

:الشسباب

الدراساتاجراءبفرورةالعربعلمائناتسليممنبالرغمولكن

العربي،شبابنالدىالقراءةوميولوحاجاتبخصائصالخاصة

فيالدراساتهذهمثلتائجالىالمأسةبالحاجةشعورهممنوبالرغم

البحثتجربةعنوبالرغم،المختلفةالاجتماعيةالاوساطتمثل

الشبابدلكوتوجيهوت!ئقحفوتربممةلرءايةالسليمالعلميوالتخطيط

ه!هبمثلللقيامالنسبيتينوالسهولةالبساطةمنوبالرغم

قليلا،يزاللاالدراساتهذهمنالعربيوطنناحظفانالدراسأت

فيالشبابوميولوحاجاتخصالصعننقرأهمامعظميزالولا

وكتبدراساتعلىاساس!يعتمدايدينابينالمتداولةالعربيةالكنب

والنقل.العرجمةسوىفيهافضلمنللعربليسعربيه

ميولعلىاجريتالتيالقليلةالعربيةالدراساتومن

الدراسةتلك.،العربيةاقطارنابعضشبابلدىالقراءةوأهتمامات

مناكثرمنذالافنديحامدمحمدالاستاذمصرفيبهاقلمالتي

المرحلةفيال!لاباليهايميلالتيالقراءةموضوعاتعنعاماعترين

الثانوية.

مدارسمنعدداهذهلدراست!الافنديالاستاداختاروقد

بممر،القاهرةمدينةمنمتفرقةانحاءفيالثانويةوالبناتالبنين

عددكانوقد.وطالبةطالباوثلاثينوسبعةوثلثمائةالف(1337)

جاءوقد،طالبة(064)فعددهنالبناتاما،طالبا(796)البنين

المرحل!همنالثلاثالسنواتعلىموزءاالفريقينمنالطلبةشدد

،17و1(بينالاولىفيالسنةتتراوحالطلاباعماروكانت،الثانوية

4!او16بينالثالثةالسنةوفي18و،15بيئالثانيةالسنةوفي

وفي18و14بينالاولىالسنةفيتتراوحفكانتالطالباتاعهاراما

ع02و16بببنالثالثةالسنةوفي،91و15بينالثاليةالسنة

قيطالباكبروسنطالباصغرسنبنالمدىانهذاوممنى

الدىهذاكانحينعلىسنواتظرتهوالواحدةالدراسيةالسنة

جداضئببلةاقليةتوجدوكانت،للطالباتبالنسبةسنواتأربع

.البناتاوالبنينفيسواء،المدىعنسنةتنقصاوالسنفيتزيد

عددابحثهعينةشملت!الذينوالطالباتللطلابالياحثقدم!قد

معشةسعلميةبطريقةاختيرت،مخلفةموضوعاتفيالقراءةقطعمن

بطسرقوالطالباتالطلبةمنعليهانحصلالتبمالاجاباتحللرزفلى

التناجبعضالىتحليلهنهايةفيتوصل،ومتعددةمختلفة؟!صا!ية

فيالقراءةنحووالشبابالمراهقينواتجاهاتميولبخصوصالمحددة

6!ر.

فيالذكورالطلابانءلىالبحثهذاننتائجاسفرتزكد

والقالثة،والثانيةا،ولىالثلاثالثانويةالدراسية،لسبوات

العاطفيةالموضوعاتتم،ا،ولىالمرتبةفيالبطولةقصصيفضلون

العلسومتتناولالتيالموضوعاتثم،الاجتماعيةفالموضوعات

الفكاهيةةالالموضوعات،المغامرا!قصصفم،والمخترعات

الفلسفةفيتبحثالتيالموضوعاتثم،السياسيةفالموصوكا!ات

هـالطبيعةوراءوما

دلتقدالافنديالاستاددراسةفانللبناتبالنسبةواما

العنواتفيالموضوعاتبعضالىالميلفي))اتفقنانهنعلىنتائجها

ودلكالاحربعضهاالىاًلميلفيواختلفئ،الثلاثالدراسية

الافى:النحوعلى

الموضوعاتالاولىالسنةفيالبناتفضل:الاولىالسنة

الاجتماعية،الموضوعات-دمالاولىالمرتبةفيالبطولةوقصصالعاطفية

التيفالموصوعات،الفكاهيةالموصوعاتثم،المغامراتفقصص

الميالموضوعاتاثمالسياسيةفالموضوعاتوالمخترءاتالعلومتتنلول

الطبيعة.وراءوماالفلسفةفيتمحث

المرتبةفيالثانيةالسنةفيالبناتوفضل:الثانيةالسنة

البطولةقصصالثانيةالمرتبةوفي،العاطفيةالموضوعات:الاولى

الفكاهية،الموصوعاتالثالئةالمربرجمةوفي،الاجتماعيةوالموصوعات

،"لمغامراتو(قصصوالمخترعاتال!لومموضوعاتبعةالراالمرتبةوفي

التيالموصوعاتواحيرا،الس!باسيةالموصوعاتالخامسةالمرتبةوفي

اًلطيبعة.وراءوماالفلسفةفيتعحث

الموفوعاتالعالقةالسنةفيالبناتوفضل:الثالثةالسنة

بالترتيب:الاتية

فالموضوعات،البطولسةفقصص،العاطفيةالموضوعات

،والمخترعاتالعلوم!موضوعات،المغامراتفقصص،الاجتماعية

البحثفموضوعات،السيالسيةفالموضوعات،الفكاهيةفالموضوعات

اًلطب!بعة.وراءوماالفلسفةفي

اخرىبطريقةااختباراالافنديحامدمحمدالاستاذاجرىوقد

يفضلونالثانويةالمدارسفيوالطالباتالطلابانالىمنهتوصل

التالبمالنحوعلىاخرىموضوعاتقراءة

73%والبنينمنرا!%5قرا،تهايفضل:التاريحيةالموضوعات

البناتمن

البنينمن83%قراءتهايفضل:الثقافيةالموضوعات

من59%والبنينمن08%قراءتهايفضل:الدينيةالموصوعات

)ابنات

من76%البنينمن78%قراءتهايفضل:البوليسيةالموضوعات

البنات

من77%والبنينمن68%قراءتهايفضل:الادبيةالموضوعات

البنات

البناتمن87%قراءتهايفضل:الدراميةالموضوعات

البناتمن81%قراءتهايفضل:الخياليةالموضوعات

)4(البناتمن81%كراءتهايالضلالندسعلمموضوعات



الدراسة:هذهعلىدؤاخذقدالتيالملاحظة

حيثقدمهاهوالسابقةالدرأسةعلىتؤخذقدالتيوالملاحظة

نغسهامصرتطورتفقد،سنةعشرينعلىيزيدمااجرائهاعلىمضى

كتيربكلقكيدمعهاوتببرتفيهاالحياةوتغيرتكببراتطوراالفترةهدهفي

نااحديستطيعولاالقرائيةواهتماماتهالمصريالشبابميولمن

يحملهاكانالتيالقرائيةالميولنفسيحملوناليومشبابانيدعي

فيهاتمتالتينفسهاالقاهرةمدينةفيحتى،الشبابمنامثالهم

يجرلمالسابقةالدراسةان.هذاالىيضاف،السابقةالدراسة

ذلكمنذكانتالتيالمختلفةالعربيةومجتمعاتنااقطارنافيمثلها

وفي،والثقافيوالاجتماعيالاقتصاديلموووادرجةفيمختلغةالوقت

منكأثنوفيافرادهامنوتودعاتهامطالبهاوفيوتقاليدهاعاداتها

السابقةالدراسةفيالعيبينهذينانشكغيرومن.حياتهاقيم

لتكوينالتخطيطركائزمنكركيزةطكيدبكلنتائجهاقيمةمنيقللان

القراءةمناهجولوضع،العامةوالمكتباتالمدرسيةالمكتباتمحتويات

الموضوعاتولتحديدالثانويةالمدارسفيالعامةوالثقافةوالمطالعة

نشاهـدورولتوجيه،الصحافةفيالشبابلدىالمفضلةالثقافية

لهااناعتقدولا.ككلالعربيوطننافيوالنشرالطباعةومؤسسات

اولالقدمهانفسهامصرفيحتىالمجالاتهذهفيكبيرةتخطيطيةقيمة

الوقتذلكفيحتىالمصريالقطرمنغطتهالذيالمحيطولضيق

الاتشمللمالسابقةالدراسةانعلمنافقد.فيهاجريتالذي

الاخرىالمصريةالمدنعلىاجريتلوولعلها،مصرمنالقاهرةمدينة

لكانتالصعيدفيخاصةمصرفيوالريفيةالداخليةالمناطقوعلى

لاختلاف،القاهرةفيعليهجاءتعماوجزنياكليامختلفةنتائجها

منكغيروفيحياتهامظاهرمنحنيرفيالمختلفةالمصريةوالمناح!المدن

واتجاهاتواهتماماتميولعلىكلههذاولانعكالمىو،تقاليدهاعاداتها

والمناطق.المدنتلكفيالمصريالشباب

القراءةميولان:هوهذاكلمناليهنخلصاننريدوالذي

ابناءفقراءة.والمكانالزمانبعاملتأكيدبكلتتاثرالشبابلدى

ابنا!قراءتهالىيميلوما،اًلريفابناءقراءةعنتختلفالمدن

العمالابناءقراًءتهالىيميلعمابالضرورةيختلفالرفيعةالمهنذوي

يميلعمايختلفالثانويةالمدرسةفيالطالبقراءتهالىيميلوما

.وهكذاهقالمراالعاملقراءتهالى

التيالعلميةالدراساتمنكيرنتائحالحقيقةهدهاكدوقد

هذهومنواتجاهاتهمالشبابميولعلىالمحيظتاتيرلقياساجريت

"جوردان)ءبهاقامالتيالدراسة:الدراسات

مقارنةنظرةوفي""ليماو"تيرمان"بهاقامالتيوالدراسة

حينفيانهالشخصيلاحظالغربيتيئالدراستينهاتيننتائجالى

اللواتياًلبناتمن5؟%انعلى"جوردان"دراسةنتائجتدل

قصصىقراءةالىيملنسنة(،16-14)ءبيئاعمارهنتتراوح

بناتانعلىتدل((ليما"و"تيرمان"دراسةفان،المغامرات

الاخنلاففيوالسبب.لمأماالاالمغامراتقصصيقرانلاعشرةالرابع

فيدراستيهمااجرياانهماهو،الفريقانعليهاحصلالتيالئتائجبين

)5("مختلفينمحيطين

لدىالقراءةميولحولالغربيةاللراسأتبعضنتائجمن

:الشباب

القراءةميولحولاجريتالتيالعربجيةالدراساتلقلةونظرا

التياللأثيرةالدراساتعلىالاط!عمنمناصلافانه،الشبابلدى

الفائدةمنتخلولافهي،العربيالوطنغيرفيالمجالهذافياجريت

وتكوينوالنشروالاعلاموالتوجيهالتربيةمجالاتفيالعربيللمخطط

المخططهداكاناذاخاصة،ومستوياتهاانواعهااختلافعلىالمكتبات

بواقعملما،الشعوببينوالحضاريةالثقاشبةبالفروقواعيا

العربيوطنهمعيتمشىمابنالت!بيزعلىوقادرا،العربيمجتمعه

يتمشى.لاوما

؟7

هدهبعضنتالجالىالمحدودةالاشارة-كمنالمنطلقهذاومن

اجريتالتيالدراساتبعضنتائجدلتفقد:يليفيماالدراسات

والمجلاتالجرائدقراًءةالىاميلالمراهقينانعلى)مثلاانجلترافي

واثبتت،الجديةاوالادبيةوالجرائدالمجلاتقراءةالىمنهاالمصورة

واالافتتاحيالمقاليقرأونلاالمراهقينمعظمانالدراساتهده

حالةفي)يقرأونوانما،الهامةالمقالاتاوالسياسيةالمقالات

واخبار،المصورةوالقصص،والكاريكانورالحروباخبار:،الفتيان

،المصورةالقصصفيقرأنالبناتاًما.والئكاتوالشبنماالرياضة

ورسائلالحروبواخباروالاعلاناتوالكاريكاتور،السينماواخبار

والقضاياالمفامرات...اخبارانعلىالدراساتدلتكما،القراء

)6((الجنسينمنللمراهقينبألنسبةجذابة

وقد،المجالهدافيالدراساتمنالعديدصدرامريكاوفي

هدهمنكببرت!لحيلخصواانوالشرقيالغربكتابمنثير3حاول

لوسيل"الامريكيةالمكتباتعالمةالكتابهؤلاءابرزومنالدراسات

ومن(المدرسيةالمكتبةاوالمدرسةفيالمكتبة)القيمكتابهافي"فارجو

ميولبخصوص(فارجو)يمدةالساليهاتوصلتالتيوالاحكامالنتائج

عبرتماالدراساتتلكعلىاستناداوالشبابالمراهقينلدىالقراءة

بقولها:عنه

ويتسعالقمةالىعشرةالثان!يةسنفيبالقراءةالاهتمامويصل)

السنهدهلان،كبيرةبمتعةوالبناتالبنينلدىالقراءةمجال

والتراجعالسيرالىالكاملالميليتحققولكنالابطالتقديسسنهي

...عمليينلاناستكونانيجبفانها

و(ديكنز)قصصىالىالادببمالميلدوالفتىيتجهوقد

البطولة.وقصصالاساطيرعنالتخليدون(هيجو)و،دوماس)

قصصوكذلك،...العائليةالحياةعنالقصصالىالفنياتوتميل

نحوواضحبميلالاحتفاظمعكاالمدرسيةالحياةوقصصالمهن

مناكثرالدينيةالقصصالىالفتياتوميل....المغامراتقصص

جانسبوالمخترعاتللعلوميكونانالواجبومناليهاالقنيانميل

انهابمعنى،الفنياتاهتمامعلىالسيطرةتستطيعحتىشحصي

البنوناما.العائليةبالحياةاوالذاتمةبالسيرترتبطانيجب

الكبرىالخطوةاًما.فيهموضوعكلفيالقراءةمنحنىعلىفيتدرجون

،الكبارادبفيدخولهافيتتمثلفانهاالسعنهذهفيللفتاةبالنسبة

..ا.ل!بالنسبةافضلكانعاطفياكانوكلما

وفضلا.جديدةقليلةاهتماماتعثرةالأثالثةسنفيوتتكون

هذهفيعادةالبنونويبحثعمقاالقديمةالافنماماتتزدادهذاعن

البدنيةالعاهاتعلىوالتغلبالبدنيةاللياقة)تؤكدكبعنالسن

الاكثرالعلومفيمتعةيجدونانهمكما..(العنيفةالمهاراتواكتساب

فعلا-الاختراعمتعةيدوقونولذلك،الركوبهواياتوفيتعقيدا

يواصلنالفتياتانحينفي،العلماءمخترعاتخلالمنسوتخيلا

هذاكوناما،والانفعالبالعاطفةالخاصالكبارلعالماكتشافهن

لتوجيهاعلىاساسايتوقفذلكفانضارااومفيدا/ألاستكشاف

السنهذهيفتاةاهتمامعلىتستحوذوقدالفتاةتتلقاهالذي

عثرةالرابعةسنوفيوالدراماالشعروكذلك،العالميالادبروائع

وتجليب،تخصصاا!ثرالميولوتصبح،مداهااوسعالمراهقةتبلغ

بألنزعة،بالميكانيكاالفتىاهتمامويتميزمتوقعةعيرمتعةالروايات

يستغرقكماالمعينةالمراجعاستخداممتضمنالتجريبواالعلمية

والسيرالعلوموبخاصة،الخياليةغيرالكنبقراءةفيبتلقالية

فيالاستذراقفيايضادورهيأخذ،والرحلاتوالتاريخالذاتية

...الروايات

تميزااكثرالقراءةاهتماماتتصبععشرالسادسةسنبعد

شانذلكفينسانهم،تنطبقالعامةالاحكامتعودلاولذلك،وتخصصا

()7(0اًلمكتباتالمنمرسينامناءمعراي-صلبهفي-هداويتفقالكبار

المرحلةوطالباتطلبةحققهالذيالنسبيالنضجولهذا

وقراءاتقراءاتهمبينالفروقبمقتضاهتئعدمتكادالذيالثانوية

ودور،التجاريةوالمكتباتالعامةالمكتباتواجبمنفانه،الكبار

الشبابالىومطبوعاتكبمنتقدمماتنوعانتغذدهاالتيالنشر

المرحلة.هذهفي



هذهفيمكانلهايفسحانلجبالنيالكنبانواعومن"

وانحنان!الاجتماعيينالمصلحينحياةتاريخ((العظماءسير:المرحلة

لنالناشئوهؤلاءلان"والا!لاقيينالدينيينوالدعاةالدولةورجال

واففنالدولةخدمةفيالعمليةالحياةالىبدورهميخرجواانيلبثوا

بر!+!ى))الموصوعاتهذهقنلتعالجالتياًلكنبفمثلاوالانسانية

هناالبارزمكانهالهاأ(شثحع!يتكتصلحوكيفالناسصداقةتكسب

وكتباليوميةبالحماةالمباشرةالصلةذاتالنفسعلمكتبوكذلك

دينية،اواخلاقيةدءوةعنتصدرالتيوالمؤلفاتالمهنيالتوجيه

الوراتسة.وعلمالحياةعلموكبالمسرحيوالادبالشعروكذلك

فانهنمزليااتجاهاميولهنلاتجاهفنظراالفتياتمح!طفياما

عنوالمقالاتالادبيالنقدوكنبوالتأ*ليتالزخرفةفنوربقران

فيقراهاوالاقتصاديةالاجتماعيةالمشاكلعنالكتباما.الصداقة

رومل.غيرعملياتناولالموضوعاتهاتناولهاكاناذاالجنسان

منالناضجونعليهيقبلموضوعيوجدانقلوبالاختصار

البانوية،المدارسفيالكبارالطلبةعليهيقبلولاعامةبصفةالناس

علىفيهتستعصيحدالىتخصصهافيتتعمقكتباكاؤتاداالا

تخرجبحيثفلسفيبحثكمنبكانتاذااوالمتخصصعيرالقاريء

(.النسبابمنالعظمىالغالبحةواقعيةنطاقعن

والكتاباتالدراساتعرضفيللاستمراريتسعلاالمقامكانوادا

تتركزالتيالفكريةوالموصوعاتالميادينلناتحددانحاولتالتي

كانواذاوالشمبابالمراهقينلدىالقراءةوميولاهتمآماتحولها

خارجاجريتقدنشرلموالتياليهااشرناالتيالدراساتمنكثمير

اقللافانه،طويلةمدةمندتمقداجراءهاوانالعربيالوطن

اليهالاشارةنستطعلموممامنهااليهاثرناممانستخلصانمن

توجيهواالتدريسمجالاتفيبالشبابحتكاكا/تناواتناخبرا،جتئجومن

وتوفرتالمنالسبالتوجيهوجداذاالعربينسبابناانالشبابورعاية

والموضوعاتالكتبقراءةالىيميلفانهالصالحةالمتنوعةالكتبله

التالية.

تعالجالتيحجم!افيوالصفيرةالمبسطةالدينيةالكتب-ا

المباديءدسذهتوفجمحوتحاولجةالديهوالقضايااًلعقيدةمباديء

السليمالف،ممناساسعلىعليهاوالبرهنةوالقضاياوالتعاليم

علىتردالتيالكتبكذلك،السليموالمنطقوالدينالعقيدةلروح

علىالتغلبعدىالشبابتساعدالدينحولتفارالتيالشبهات

اًليقين.شاطيءالىبيدهوتاخذدينيةشكوكمننفسهفييختلجما

الذاتية،والسيرالتاريخوكتب،المتيرةالرحلاتكتب-2

.الاخرىالشعوبوثقادةحياةتصورالتيوالكيب

العلماءوكباروالمصلحينوالدعاةوالقادةالابطالتراجم-3

والمنانبنوالمخترعينوالاطباء

والفروسية،البطولةوقصص،الناريخيةالروايات-4

والجغرافية.العلميةوالاختراعاتوالاكنشافاتالمغامراتوقصص

والفصعرالمعبرالعاطفيوالشعر،العاطفيةاًلقصص-5

والمغامرةبالحركةمليئامنهاكانماوخاصة(الروايات!الطويلة

العميقة.لنفسيةاوتحليلا-هابحوارهاوالعنب!ة

وماالثسابنفسيةتصورالنيالمبسطةالنفسيةالكتب-6

تفهمعلىتساعدهوالتيوعاطفيةفسيولوجيةتعيراتمنبهيمر

وعلى،نجرهومعنفسهمعواجتماعيةشخصيةمشكلاتن40ريمرمأ

هـرماا!ا"زؤكدوالتي،عليهاوالتغلبالمش!لاتهذهمواجهة

فمهتبعثوالتي،مرا!قكلبهيمرعاديامرهوتعببراتمنبه

والتيالنفسيينوالهدوءالاستقرارنحوبيدهوقخدبنفسهالثقة

وانتي،الشخصيةومشكللأتالمراهقةمشكرتعنفضولهتشبع

وتفسرمجبطهفييلاحظهاالتيالشاذةالتصرفاتمنكبيرالهتفسر

فىبطوالتي،فيهي!يشا)ديالمجتمعفيالغربيةالسلوكانماطله

ومناشطبصف!لاتالنفسعلمحقائقواضحةمبسطةبطريقةله

اليومية.الحياة

لا5

التيوالثقافيةوالسياشبةوالاقتصاديةالابخنماعيةاًلكتب-7

والاقتصاديةالاجتماعيةالمشكلاتوموضوبمبةوعمقبتيسطتعالج

بصورةوا،نسانيةوامتهمجتمعهبهايمرالتيوالثقافيةوالسياسية

.الخميرةوالانسانيةالاجتماعيةالاعمالتصوروالتيعامة

ميسطةبطريقةعلميةموضوعاتتعالجالتياالعلميةالكتب-8

الم!بتمعخدمةفيفروعهمختلفاهميةوتوضحبالحباةالعلموتربط

قيمتهاوتوصحعلم!يةاكتشافاتمنتمبماوتعرف،والانسالية

.الحياةشئونفيوتطبيقاتهاوالاجتمابمبةالعلمية

.والفضاءالطبرانوعلومالوراثةوعلمالحياةعلموكتبالعامة

والفنونالمنزليوالتدبيرالعانليةبالمسئونالمتعلقةالكنب-!

المئنلفة.والهواياتاليدويةوالاشغالالجصلة

مدرستهفييدرسهاالتيبالموضوعاتتتصلالتيالكنب-.1

وتساعدهوالرئيسيةوالجامعيةالمدرسيةالكتبوتدعمجامعتهاو

نظرنافيهذه.ومتنروعاتوابحاثمقالاتمنمثهمايطلبعلى

بصسورةالعربيشبابنااليهايميلالتيوالكنبالموضوعاتاهم

عليهاوالاه!عاثحمولأكرلهموتمبسرلهمتوفرتمااذاعامة

هناكبانالتسليممع،بثاويعرفهمالحهايوجههممنوجدواماواذا

اهتماماتهمفيا!ربوالمثمبابطالمراهـقينبينواسعةفردية!روفا

اعمارهمواختلالى،جممم!هما!تلافبضضمو؟لكالقرائيةوميولهم

العامة،ونقافتهمالمعرفيوتتح!صيل!متعلصمهممممحتوياتواختلاف

واختلافوالثقافيوالاتنصاديالاجضماعياسرهممستوىواختلاف

حيثمنفيهانشأواالتيوالمجتمعاتفي!ا"ر،بو"التيالب!بنات

ودرجةافرادهامنوتوقعانهاوقيمهاوالثقافيالاقتصاديمستواها

عليهم.رفابتها

نتا"لحمنواستحلصناهذكرناهلمايكونانالممجمنرونوىن

،المكتباتالمدرسصةالمكنباتانشاءعلىالقائمينتوجيهفياكبرقيمة

المكنباتهذهوتدعيمتنهبهبةعلىوالقائمقالتجاريةوالمكتباتالعامة

نالو،ا!ربيا!وطن!النثعردورتوجيهوفيباستمرارجمي!عا

وادراسةطريقعنا!مهالتوصلىتمقدواستنلصناهذكرناهما

توفرلعدمالعربىوطشافيوشاملةوواسعةحدرعةعلميةدراسات

مفرلافانه،نعلمفمما،الحربيالوطنف!الدراساتهدهمثل

وتعميماتنقانجمنعرناويستخلصهاستخلكشاهمماالاستفادةهن

الوطنوخارجداخلمكتدودةودرالماتنسحصمةتجاربعلىبناء

عملهاتوجيهوفيكبةالعربنشرناودورلمك!نباتناالتخطمطفياثعربي

.الشبا!وممبول!اجاتمعتمشيااكثريجعلهابما

وطننافيالنشرسمياسةعليهاتقومانينبغيالتيالمبادىء

العربي:

وكتابأتثرالساتمن-عليهالاطلاع!نساا.،جحتومما

واتجاهاتهموحاجات!منهوهموخصالصوالشبابالمراهقينبنموتتعلق

ومس!ن،خاصةبصورةالقرائيةوبعيول!معامةبصورةويولهم

لناسبقومماالنسبابمعع!لنافيا!شخصيةوخيبراتناملاحظاتنا

نستخلصاننسنطيعالورقة!ذههنالسابقةالفقراتفيدكره

اًن-الاقلعلىنظرنافي-ينبعيالتنيالعاهـقىالمباديءمنمجموعة

وطننافيالنشرسياسةعلعهتقومالتيالاساسيهةالمرتكراتمنتكون

يلي:كماهيالمباديءوهذه.العربي

والذيمنهاالاهليحتى،النشردورانعلىالطكبدينبغي-ا

فيواعلاميةوثقافيةتربويهمؤلسمماتهيالخاصللقطاعمنهايحضع

اًلفكريبالغذاءالتتماجرمدهيالاولىرسالتهاوان،الاولالمقام

المعرفةالويةونشرالجسميالغذاءعنقيمتهفييقللاالذيوالروحى

والثقافةالملتزموالاددطالسليموالذوفىالصحيحوالفكرالنافعة

السذيالنزيهالعالميالانسانيوالفكرالاصيلةوالاسلاميةالعربية

الكسبهدف؟ما،قيمنامناص!بلةفيمةولاصحيحةعقيدةيهدملا

بحيثالاولالمقامفيمقصودفيثانوياهدفايكوناني!بعيفانهالمالي

الروحيية.بالقيمولاوا!قيفيةالتربويةبالغاياتسبيلهفييضحيلا



نشرنادوربهتقومالذيالعملالىايضاالنظرةتمبعي-2

والتقويمالسليمالتخطيطالىيحتابمهادفعملانهعلىالعرين

له.المرسومةالاهدافصو،فيالمسشمر

مساعدةتكورا!ي!بعية2الةعراوموضوعاتموادان-3-

وعلىعليهااقبالهم،يزيدالنفس!كأحاجالفماشباععلىللشباب

النفم!يالفراعملءوعلى،الثقافيةواهتماماذهمميولهمارضاء

ومداركهموتقافتهممعارفهمتوس!يعوعلى،ب!ضهبمبهيحسالذي

وعا-بهايحسونالتيالمش!رتفهموعلى،باستمراروخيالهم

ا!كق.ان!لهاو!لىالمثكلاتهذهمواجهة

وليرضواالمختلفةحاجانهمليشمبعواعادةيقرأونفالشباب

ولينسفلواومدارلمهمثقافتهموليو!معواالقراتيةواهتماماتهمميولهم

يحسونالتيالمشكدتجذوروليفهموانافعة/بأمورفراغ!ماوؤات

لها.المقبولالحلالىويصلوابها

بحاجتهبعمقويحسالحريةيعشقالشبابلاننظرا-4.

والىللحريةالصحيحالفهمعلىيساعدهماكلالىويميلالبيها

الكتبعلىتامايكونلنالنسباباقباللانونظراحريتهلهيحققما

كتابتها،وتمتبحريةاختيارهاتماداالاالاحرىالمطبوعةوالمواد

الشخصيةحريتهمبكامليتمتعونانسخاصوبواسطةالحريةمنجوفي

للحقيقةوالمسرةالدافعةهيالحريةلانونظرا،والعلمية

عنغنىلافانه،والابداعالخلقاوعلىابرازهعلىوالمساعدة

.السوا!على،والقاريللكتابالمسئولةالعلميةالحريةتوفر

وامرجتهمانماهـنسخصياتهمفييختلفونالشبابلاننظرا-5

والاجتماعيوالانفعاليالعقلينضجهمودرجاتدكائ!درجاتوفي

النشردورواجبمنفانهوهواياتهمواهتماماتموميولهمحاجاتهموفي

الشبابهؤلا،الىتقدمانالعامةوالمكتباتالمدرسيةوالمكتبات

فتقدم،المختلفةميولهميناسبوماالفرديةفروقهممعيتمشىما

الرحلاتبعملالمتصلةوالقصصالكتبالخلويةالميولاصحابالى

الميولاصحابالىوتقدم،الغاياتودراسةالمعسكراتوتنظيم

الىوتقدم،الجيدالشعرودواوينالادبيةوالقصصالكتبالادبية

الميولاصحابالىوتقدم،الفنيةالكتبالفنيةالميولاصحاب

.وهكذاالسياراتكاصلاجبالادواتالمتصلةالكتبالميكانيكية

فطرياأمراليستالقراليةالميولواالقراءةءادةلاىنظرا-6

عنالانسانيكسبهمكتسبأمرهيوانطبيولوحياالانسانيرثه

فيالاوساهـة2للقراالمستمرةالعمليةوالممارسةوالخبرةالتربيةطريق

ومدرسةيبتمنحياتهاطوارمختلفمعهـافييتفاعلىالتيالمختلفة

فيلهيقدمالذيالسليمالتربويالتوجيهطريقوعنعامةومكتبة

ونظمالتدريسراساليصطريقوعنالتربويةالاوساطمختلف

الضروريمنفانه،دراستهفترةاثناءمعهتتبعالتيالامتحانات

المناسمبةالقرائيةللخبرةالممكنةالفرصكلوالثابللطفليتوفران

وانيتوفرللقراءةالصالحةوالموضوعاتالجيدالكتابلهمايتودروان

ومدرسينمناباءتربيتهمعلىالقالمينمنالفعالالصالحالتوجيهلهما

والفكريةالادبيةالاعماللقرا!ةوغيرهممكتباتو"مناءوموجهـين

المشكرتمنفضولهمولاشباعالمفيدةالاخبارولمتابعةالنافعة

التوجيههدابدوناذ،تهمهـحالتيوالانسانيةوالاجتماعيةالشخصية

.الاثارةعلىللحصوليقرأاء"هـمايقرأمثلاالمراهقفان

القراءةعادةوبناءالقراءةنوألايجابيالانجاهبناءان-7

بنائهمامسئولبيةيتحملاندمكنلاامرانلهاالفروريةوالمهارات

التربيةواجهزةموسساتوجميعأر-ابئالمبدافيالي!مالاشارة

المسئوليةهدهتحملفييساهمانيجببل،عليهالتأقيوتمارص

سبقتالعذينمنا)مثعبابو.لوجيهوتعاليمبتربيةصلةلهمنكل

التربيةواجهزة9!*ق!ىوجممج!64!الحفىاب!!افيا!بثمالاشارة

والمهاراتالعادةوهذها،تجاهذلكفبناءهوالنشروالاعلاموالتعل!يم

والتربيةا!كنزليةالتربيةاهدافمناس!الىجمماهدفاتكونانيجب

الصحافةواجهزةوالنشرالطباعةوحركةالمكتبيةوالحركةالمدرسية

جميعاالجهاتهذهوتعاونمساهمةبدوناذ،بنوعيهاوالاذاعة

المرعوبة.بالصورةالمذكورالهدفيتحققلن

عندتقفلاوالاعلاميةوالتقافيةالتربوبةاؤسساتامهمةان-8

نابل،الشبابلدىالقراءةواهتماماتميولوتميةاكنشافحد

وت!،دهاوالاهتماماتالميولهذهلتغذيةذلكبعدحتىيستمرعملها

القصصنحوالانحرافمنوحمايتهاالمستمرينوالتوجيهبالرعاية

وجعلهاجديدةواهتماماتميولولالمارة،المنحرفةوال!إطفيةالخيالية

والتوجيهوالتدريبالتعليمطريقعنودلك،مستمرةحركةفي

التيالحوافزوتوفيلاهتماماتهاوالتحميسالقراءةعلىوالتشجيع

تدفعالتيالثقافيةالمسابقاتتنظيمطريقوعن،القراءةالىئدفع

بماالتعريفالىالهادفةوالمناقشاتالندواتوعقدالا!عالى

منيصدرلماالمراج!إتنشركلريقوعن،جديدةكتبمنبصدر

ذلك.عيرالىعنهاالموضوعيالنقدومقالاتالاعلاناتونشربجيدةكأ

علىالتشجيعووسائلالقراءةميولوتجديدوتوجيهت!ميةوسائلمن

.جبدةجديدةكتبمنيصدربماوالتعريفالقراءة

عليهواقبالهورضاهالشابقبوللينالالكتابان-!

والاعلاميةوالتفقيفيةالتعلمميةالوسائلومزاحمةمناقسةوليستطيع

فانهوفيهاالخيالةواشرطةالمرئيةوالاذاعةالمسموعةكالاذاعةالاحرى

فيجيدايكونانينبعيوشكلهموصوعهفيجيدايكونانينبعي

وشكلهواسلوبهلغتهوفيافكارهوتحاليلوتنظيمعرضوفيمحتواه

حيث،حجمهفيمناسبايكونانينبعيكماورقهنوعيةوفيالخارجي

وخاصة،العنايةتنالاني!بغيالتيالامورمنالكتابحجمان

الصغرفالكتاب-الخبرةعديماوالمتجاوبغر2للقاريبالنسبة

الثقيل.الضخمالمجلديلقاهممااكبرافثالايلقيةعادالحجم

ل.ع.ج-طرابلس

للمقالالعربيةالمراجع
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