نصائح ارشادية للقراء؟
 .1اسأل نفسك :لماذا أقرأ؟ وما هي غايتي من
القراءة؟
 .2ابدأ بما تحب أن تقرأ.
 .3ضع خطة للقراءة.
 .4ابحث أو ًال قبل أن تسأل.
 .5حدد الوقت والمكان المناسبين للقراءة.
ج مطلوب ابدأ باأليسر ثم األيسر.
 .6التدر ُ
 .7كنْ جاداً فإن أول كلمة خاطب بها جبريل (عليه
السالم) سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم هي
ك
سمِ ر َِّب َ
كلمة( :اقرأ) ،في قوله تعالى :اقْرَأْ بِا ْ
َّالذِي خَلَقَ * خَلَقَ اإلِ ْنسَانَ ِمنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ
وَر َُّبكَ ا َألكْ َرمُ * َّالذِي عَلَّمَ بِالْقََلمِ * عََّلمَ اإلِ ْنسَانَ
مَا َلمْ َيعْلَمْ العلق.
 .8نظم معلوماتك.
 .9انقل ما تقرأ إلى غيرك.
 .11كوِِّن مكتبة متنوعة في بيتك.

فيا أمتنا مجيعا........ :

إن مل نقرأ ،لن جند سبيالً للتقدم والتطور
ألن كل حرفة ووظيفة مهما كانت،
تتطلب املعرفة ،وتتطلب مزيداً منها
كل يوم يف ظل هذا العصر ،عصر
االنفجار املعريف اهلائل وثورة
املعلومات املتسارعة
وقد صدق الشاعر حيث يقول:
تلهو به إن خانك األصحاب
نعم المحدث والرفيق كتاب
ال مفشيًا للسر إن أودعته
وينال منه حكمة وصواب

نسأل اهلل عز وجل أن يسهل لنا طرقَ العلم
والمعرفة والقراءة وأن يسهل لنا طرقَ
الجنة.

.1

ادارة خدمات المتدربين
قسم التوجيه واالرشاد

كيف تقرأ
أشرف فؤاد محمد ابو سالم
المرشد االجتماعي
معهد االدارة العامة المركز الرئيسي
(الرياض)
ت5227470110 :
البريد اإللكتروني:
AbousalemA@ipa.edu.sa

لمن تقرأ؟
ابدأ بأكابر أهل الدين لتعرف اإلسالم بدراية
وعلم .ثم اقرأ لفضالء أهل العصر الذين يوثق
بعلمهم وأمانتهم .اقرأ لألدباء والمفكرين والكتاب
الذين ال يعرف عنهم سوء نية أو طوية باستقراء
ما كتبوه .اقرأ ألهل الحضارات والملل ما يفيدك
ويزيدك .اقرأ للمخالفين حتى تعرف وجهة
نظرهم (بشرط أن يكون لديكَ علم يدرأ الشبهات
واحذر مخالفي العقيدة) اقرأ لألعداء حتى تأمن
شرهم عليك وعلى أمتك.

أين تقرأ؟
.1
.2
.3

.4

اتخذ مكاناً في المنزل للقراءة وليكن
مالئمًا من جميع النواحي.
إذا كنت مسافراً أو في مكان انتظار فال
تنس كتابك.
اجعل في سيارتك كتاباً مما ال يحتاج إلى
متابعة القراءة لتنظر فيه إن اضطررت
إلى االنتظار بسبب عطل أو مخالفة أو
غير ذلك.
مكان العمل مناسب للقراءة بعد الفراغ
من كل مهمة توكل إليك على الوجه
المطلوب ودون تفريط بأمانتك.

كيف تستفيد من قراءتك؟
ال تقرأ إال بتركيز وانتباه وحولك القلم.
ضع عناوين داخلية لموضوعات الكتاب.
تعامل مع فوائد الكتب بفعالية.
كرر قراءة بعض الكتب خاصة المهمة
بالنسبة لك.
من المناسب االتفاق بين زمالء متقاربين في
العمر واالهتمامات لقراءة كتاب معين أو
القراءة حول موضوع ما دون تحديد عنوان
ثم مناقشته.

كيف تتعود على القراءة؟
 -1البد من وجود قيمة معنوية للكتاب في البيتت
والمسجد والمعهد.
 -2البحتث عتتن القتدوات واألم لتتة الحيتة وكلمتتا
كانتتت القتتدوة قريبتتة كتتاألب والتتزوج والجتتار
والمعلتتتم وإمتتتام المستتتجد كتتتان أثرهتتتا أبتتتين
وأسرع.
 -3زيتارة المكتبتات العامتة والتجاريتة ومكتبتتات
العلماء والم قفين الخاصة.
 -4تحديد ساعات يومية للقراءة وااللتزام بها.
 -5البتتتدء بالكتتتتب اللطيفتتتة وذات الموضتتتوعات
المحببة للنفس.
 -6اقرأ في المجاالت التي تشعر بمسيس حاجتك
لها لتعرف نفاسة القراءة فال تفرط بها.
ماذا تقرأ؟
 -1ال بد من العناية بأركان ال قافة في خطة القتراءة،
وهتتتتتذه األركتتتتتان مشتتتتتتركة بتتتتتين جميتتتتتع األمتتتتتم
والحضتتتارات وإن اختلفتتتت فتتتي الماهيتتتة ،وهتتتي:
• الدين :فال منتا متن إك تار القتراءة فتي علتوم
الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريعة ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراء.
• الل ة  :فليس م قفاً من ال يعرف ل ته ويجمتع
حشتتفًا وستتوء كيلتتة إذا أحستتن ل تتة أجنبيتتة وهتتو
أجهتتتتتتل بل تتتتتتته متتتتتتن دابتتتتتتته التتتتتتتي يمتطيهتتتتتتا .
• التتتاري  :فمتتن جهتتل ماضتتيه صتتعب عليتته فهتتم
حاضره وصنع مستقبله.
 -2ويتبع ذلك بناء قاعدة معرفية.
 -3ثم يتخصص القارئ فتي مجتال يترف نفسته مقبلتة
عليه أو الحاجة إليه عظيمة.
ننننن
ننن ةئ
 -4ومننننح مة أنننننن ا قارئننننن مةفننن
مةفض ق مةنسرجدة مةرن تط يح مة يح ومآلخن

لماذا نقرأ؟
.1

.2
.3
.4
.5

أهداف تعبدية :كقراءة القرآن وكتب العلم وهي
أشرف أنواع القراءة وأجلها وال ينب ي لمسلم
العدول عنها.
أهداف وظيفية :كمن يقرأ في صلب تخصصه
وطبيعة عمله.
أهداف تطويرية :وهي قراءة ما يصقل الشخصية
ويعزز المواهب.
أهداف ثقافية ومعرفية :م ل القراءة العامة
للمعرفة واالطالع وزيادة المخزون ال قافي.
أهداف ترويحية :إذ القراءة بحد ذاتها إيناس
للنفس فكيف إن كان المقروء من النوادر
واألعاجيب؟
المستطرفة
والحكايات

أسباب العزوف عن القراءة
.1
.2

.3
.4
.5
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أسباب تربوية :حيث ت يب ثقافة الكتاب عن بعض
البيوت والمحاضن التربوية.
أسباب شخصية :كالجهل وال رور والنظرة
القاصرة للنفس ويدخل ضمنها ضعف المستوف
التعليمي.
أسباب اقتصادية :بسب غالء أسعار الكتب أو فقر
اإلنسان أو قصور دخله.
أسباب إدارية :وتبرز عند من ال يحسن تنظيم
وقته وال يعرف أولوياته وال يرتب أدواره الحياتية
أسباب ترفيهية :فبعض الناس رفاهيته هي األصل
وال مكان للجدية إال في ركن قصي يضيق وال
يتسع.
أسباب منفعية :حيث يقول قائلهم :وأي شيء ناله
القراء من كتبهم ؟! هل صاروا " نجوماً " كمن
يحسن التحكم في قدمه أو حنجرته أو بعض
جسده؟

