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  آليات تفعيل المقروئية في الوسط الطالبي الجامعي

  -مقاربة ميدانية-

فعـــــل القـــــراءة بأبعـــــاد فكريـــــة وثقافيـــــة، فـــــالعزوف عـــــن اقتنـــــاء الكتـــــاب وقراءتـــــه إمنـــــا  يـــــرتبط
يــــرتبط بتعطيـــــل الفكـــــر والتنـــــازل عـــــن حـــــق اإلنســـــان الطبيعـــــي يف امـــــتالك ثقافـــــة حـــــرة و متطـــــورة، 

افظــــــة أساســــــا، تعمــــــل علــــــى كبــــــت أي متــــــرد علــــــى ومــــــا تعطيــــــل العقــــــل ســــــوى إبقائــــــه قــــــوة حم"
األوضــــــــاع القائمـــــــــة، وتــــــــدعو إىل االحتفـــــــــاظ بكـــــــــل الثقافــــــــات الســـــــــائدة، وحتــــــــارب كـــــــــل ميـــــــــل 

  .1"جذري إىل التغيري

مييـــــــــل أغلبيـــــــــة األفـــــــــراد الســـــــــيما الشـــــــــباب مـــــــــنهم إىل التنـــــــــازل اجلمـــــــــاعي عـــــــــن حقهـــــــــم 
افتهم وتطويرهـــــــــا، د ثقـــــــــءة كـــــــــذوات واعيـــــــــة ومثقفـــــــــة تســـــــــهم يف نقـــــــــالطبيعـــــــــي يف ممارســـــــــة القـــــــــرا

ـــــه أجـــــدر مـــــن صـــــانعي الثقافـــــة، فكـــــأن القـــــراءة والتغيـــــري  ـــــازلون عـــــن هـــــذا احلـــــق إىل مـــــن يرون ويتن
وممارســــة الفعـــــل النقـــــدي والثقـــــايف حكـــــر علـــــى فئـــــة خنبويـــــة يف اتمـــــع، أوكـــــل إليهـــــا حـــــق القـــــراءة 

قصــــــون واملمارســــــة الثقافيــــــة، أمــــــا اآلخــــــرون فهــــــم مغرتبــــــون عــــــن املنــــــاخ الثقــــــايف والقرائــــــي الــــــذي ي
ـــــــاء واملضـــــــايقات مكرســـــــني بـــــــذلك  منـــــــه أنفســـــــهم طواعيـــــــة ويرونـــــــه طريقـــــــا وعـــــــرة حمفوفـــــــة باألعب

  .سياسة االغرتاب الثقايف للذات بكل ويالته

ــــــــى نفســــــــها بغ ــــــــذوات متــــــــارس التهمــــــــيش واإلقصــــــــاء عل ياــــــــا عــــــــن الفعــــــــل أصــــــــبحت ال
ـــــــدا عـــــــن ضوضـــــــاء املعرفـــــــة والفكـــــــرالقرائـــــــي الثقـــــــايف إ وتطـــــــوير  لتماســـــــا للراحـــــــة والطمأنينـــــــة، بعي

  :الذات واتمع إذ يصدق عليها قول الشاعر

  وأخ اجلهالة يف الشقاوة ينعم  ذو العقل يشقى يف النعيم بعقله

ــــــة  ــــــة باســــــتكانتها لالغــــــرتاب الثقــــــايف إمنــــــا ــــــدر ثروــــــا العقلي ــــــة واجلزائري إن الــــــذات العربي
  :والفكرية، بالتنازل عن املسؤولية وحق التغيري والتطوير والنقد

  .. أحرتق أناإذا مل    
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  ..إذا مل حترتق أنت    

  ..وإذا مل حنرتق حنن    

  ..فمن إذن    

  1 !! جيلو الظلمات    

إن القــــــراءة احـــــــرتاق ومســـــــؤولية وتضــــــحية، تقـــــــاعس عنهـــــــا جيــــــل كامـــــــل مـــــــن الشـــــــباب، 
ــــــتعلم  ــــــاء ال ــــــذين يســــــتكينون إىل اخلــــــالص مــــــن أعب ــــــة اجلــــــامعيني ال ــــــه، كالطلب الســــــيما املثقــــــف من

ســـــهل الســـــبل، مـــــاحنني أذهـــــام إجـــــازة ســـــنوية عـــــدا أيـــــام التقوميـــــات والنجـــــاح بأقصـــــر الطـــــرق وأ
ــــــه بشــــــكل مســــــتمر،  ــــــيم يعيشــــــه األســــــتاذ اجلــــــامعي مــــــع طلبت واالمتحانــــــات، وهــــــو واقــــــع مــــــر وأل

املشــــــكلة عنــــــدنا ليســــــت مشــــــكلة الطلبــــــة بقــــــدر مــــــا هــــــي "واملالحــــــظ بنــــــاء علــــــى مــــــا ســــــبق أن 
كلة الوضـــــع الثقـــــايف يف مشــــكلة اجلامعـــــة، بـــــل هــــي ليســـــت مشـــــكلة اجلامعــــة بقـــــدر مـــــا هــــي مشـــــ

بالدنــــا، إن مل متتــــد إىل الوضــــع الــــذهين العــــام ومــــا يــــزدحم فيــــه مــــن متناقضــــات، ومــــن مث كانــــت 
  2".املشكلة معقدة ذات رؤوس متعددة وعروق بعيدة يف أغوار التاريخ

ــــاك إصــــالح يرجــــى هلــــذا الوضــــع املــــزري واملتفــــاقم يومــــا عــــن يــــوم، فأتصــــور  ولــــئن كــــان هن
صــــناعة الثقافــــة والفكـــــر يف مــــن اجلامعــــة باعتبارهــــا بـــــؤرة مركزيــــة ل أحســــب اعتقــــادي أنــــه يبــــد

وذلـــــك عـــــرب تفعيـــــل املنـــــاهج التعليميـــــة وانتقـــــاء أجنعهـــــا لتطـــــوير املهـــــارات القرائيـــــة لـــــدى  اتمـــــع،
ـــــــب االشـــــــتغال علـــــــى  ـــــــاب، وهـــــــو مـــــــا يتطل ـــــــه وبـــــــني الكت ـــــــيص اهلـــــــوة الفاصـــــــلة بين ـــــــب وتقل الطال

 .الطالب نفسيا وفكريا

قـــــل الطالـــــب اجلـــــامعي مـــــن عطالتـــــه يتطلـــــب قـــــوة حمركـــــة جبـــــارة، تتمثـــــل يف إن مشـــــروع إخـــــراج ع  
آليـــــات تفعيـــــل املقروئيـــــة لديـــــه، وهـــــو مـــــا ســـــعيت إىل حتقيقـــــه مـــــع طلبـــــيت مـــــن خـــــالل احلصـــــص 
ــــــز وتكليــــــف  ــــــث تبنيــــــت اســــــرتاتيجية التوجيــــــه والتحفي ــــــاس الســــــرديات، حي ــــــة املقــــــررة ملقي التطبيقي

ذ مـــــــن كـــــــل املعـــــــارف يأخـــــــا فكريـــــــا ومعرفيـــــــا الطلبـــــــة بقـــــــراءة روايـــــــةكل أســـــــبوع باعتبارهـــــــا خطابـــــــ
  .بطرف، قصد تنمية مهارام الفكرية وقدرام القرائية ورفع مستواهم اللغوي
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  :لنتائج املتوصل إليهااوفيما يلي تقدمي حليثيات هذه التجربة وإبراز 

  .تفعيل القراءة يف الوسط الطاليب اجلامعي: المشروع  

I-المعطيات: 

 ة معاصرةسرديات عربي: املقياس-

 .أربعة: عدد األفواج-

 .سنة ثالثة ماسرت: املستوى-

 ).أكتوبر، نوفمرب، ديسمرب: ثالثي(ثالثة أشهر : املدة الزمنية-

 .ساعة ونصف: احلجم الساعي أسبوعيا-

II-األهداف المرجوة: 

 .خلق عالقة وطيدة بني الطالب والكتاب-

 .حتويل فعل القراءة إىل عادة يومية-

 .فكريا وحتسيسه بالفرق قبل القراءة وبعدهابناء الطالب -

 .حتصيل أكرب قدر ممكن من املعرفة بتنمية املهارات والقدرات القرائية لدى الطالب-

 .ترسيخ ثقافة حب املطالعة والقراءة لدى األجيال الصاعدة-
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III-المنهج المعتمد: 

كتســــــــاب املعــــــــارف ا "إن يف تضــــــــافر العمليتــــــــني التعليميــــــــة والبيداغوجيــــــــة بــــــــالغ األثــــــــر يف 
وتبليغهـــــــا، لكـــــــن التعليميـــــــة تعـــــــاجل حمتويـــــــات املعرفـــــــة بصـــــــفة خاصـــــــة، بينمـــــــا ـــــــتم البيـــــــداغوجيا 

  1".بالعالقات ما بني املتعلمني واملعلمني

ـــــا ومعرفيـــــا  ـــــب ذهني ـــــة العمريـــــة للطال ـــــواءم واملرحل ـــــذي يت ـــــار الكتـــــاب ال ـــــا اختي ـــــرب عمليت تعت
تشــــــتغل "القــــــراءة يف الوســــــط التعليمــــــي، إذ ل ــــــا فَعــــــوحتفيــــــزه نفســــــيا مــــــن أهــــــم اآلليــــــات الــــــيت تُ 

  :التعليمية ضمن ثالثة حقول أو مستويات

 .خيص املعرفة Epistemologiqueاألول ابستيمولوجي -

 .موضوعه التلميذ psychologiqueالثاين نفسي -

 2."يهم املدرس praxeologiqueالثالث تطبيقي -

وأطروحاتــــــه " ســــــكينر"ن أفكــــــار اتبعــــــت يف جتــــــربيت القرائيــــــة مــــــع الطلبــــــة منهجــــــا قريبــــــا مــــــ
الرتبويـــــة والبيداغوجيـــــة، إذ ابتعـــــدت مـــــا اســـــتطعت عـــــن أســـــلوب التهديـــــد والعقـــــاب وخلـــــق منـــــاخ 
بــــــديل يشــــــتمل علــــــى كــــــل أنــــــواع الــــــدعم والتحفيــــــز اإلجيــــــابيني مــــــع الرتكيــــــز علــــــى اختيــــــار املــــــادة 

تفعيـــــــل  املدروســـــــة، مـــــــن خـــــــالل التوجيـــــــه إىل عنـــــــاوين معينـــــــة نظـــــــرا ألمهيـــــــة املضـــــــمون املعـــــــريف يف
يف " ســـــــكينر"والـــــــيت كانـــــــت متوافقـــــــة يف أغلبهـــــــا مـــــــع مـــــــا اقرتحـــــــه  ،القـــــــراءة يف الوســـــــط الطـــــــاليب

  :نظريته حني أسند إىل املضمون املعريف أربعة أدوار هامة

ـــــارة-1 نظـــــرا ملـــــا ترتكـــــه القـــــراءة األوىل مـــــن انطبـــــاع علـــــى نفســـــية املتلقـــــي، : محـــــدد اإلث
 قـــــــراءة روايـــــــات معينـــــــة ألمســـــــاء حمـــــــددة هلـــــــا تعمـــــــدت يف احلصـــــــص األوىل إىل توجيـــــــه الطلبـــــــة إىل

القــــــدرة علــــــى إثــــــارة قارئهــــــا وحتفيــــــزه علــــــى مواصــــــلة القــــــراءة حــــــىت النهايــــــة مــــــن خــــــالل املواضــــــيع 
  .املعاجلة وتقنيات الرواية املستخدمة واللغة املوظفة

                                                 

والتطبيق، دط، دار الثقافة، الدار البيضاء، حممد الربمهي، ديداكتيك النصوص القرائية بالسلك الثاين األساسي، النظرية - 1
  .10دت، ص 

  .181، ص 2007، عامل الكتب احلديث، إربد، 1بشري إبرير، تعليمية النصوص بني النظرية والتطبيق، ط- 2
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إن توجيــــــــه القــــــــارئ إىل عنــــــــاوين حمــــــــددة كبــــــــوح الرجــــــــل القــــــــادم مــــــــن الظــــــــالم إلبــــــــراهيم 
غســــــل املـــــاء لعـــــز الـــــدين جالوجــــــي وذاكـــــرة اجلســـــد ألحـــــالم مســــــتغامني  ســـــعدي والرمـــــاد الـــــذي

يــــــؤطر لعمليــــــة القــــــراءة وجيعلهــــــا مضــــــمونة يف أغلــــــب األحيــــــان ألــــــا حتفــــــز القــــــارئ وجتعلــــــه يقــــــرأ 
ــــــي  املزيــــــد، مــــــع مراعــــــاة االســــــتثناءات الــــــيت تصــــــادفنا بــــــني الفينــــــة واألخــــــرى،  فقــــــد يكــــــون الروائ

ـــــع جوانبهـــــا ـــــة مكتملـــــة مـــــن مجي ـــــه  عـــــاملي والرواي ـــــه وأن لكـــــن الطالـــــب يقـــــول ببســـــاطة إـــــا التعجب
  .قرأها بامتعاض وضيق شديدين كرواية سنونوات كابول ليامسينة خضرا

ـــــــب مل : محـــــــدد العـــــــرض النســـــــقي للمـــــــادة -2 قـــــــد يكـــــــون أمـــــــرا ممـــــــال ومقلقـــــــا لطال
إىل قـــــراءة روايـــــة طويلـــــة لواســـــيين  األوىل حيـــــدث أن قـــــرأ كتابـــــا مـــــن قبـــــل أن يوجـــــه منـــــذ احلصـــــص

ال، إذ يتعــــــني علــــــى األســــــتاذ التــــــدرج يف تقــــــدمي املــــــادة القرائيــــــة وتوجيــــــه الطالــــــب إىل األعــــــرج مــــــث
ــــــري، أو  قــــــراءة اموعــــــات القصصــــــية لواســــــيين أو الطــــــاهر وطــــــار أو زهــــــور أونيســــــي أو مجيلــــــة زن
قـــــراءة بعـــــض قصـــــص الـــــرتاث العـــــريب كقصـــــة العبادلـــــة الثالثـــــة أو قصـــــص األنبيـــــاء، مث التـــــدرج إىل 

طة احلجــــم وغــــري املستعصــــية علــــى الفهــــم كروايــــات الطــــاهر وطــــار، والتــــدرج قــــراءة الروايــــة املتوســــ
فتقـــــدمي املـــــادة . مـــــن حيـــــث الكـــــم احلجمـــــي واملعـــــريفإىل مـــــا هـــــو أعقـــــد بعـــــد ذلـــــك شـــــيئا فشـــــيئا 

املقرتحــــة للقــــراءة يف شــــكل جرعــــات متدرجــــة التعقيــــد أمــــر مهــــم يف تفعيــــل عمليــــة القــــراءة لــــدى 
  .الطالب اجلامعي

هـــــــو حتصـــــــيل حاصـــــــل للمحـــــــدد الســـــــابق، أي أن  :يـــــــف محـــــــدد التناســـــــب والتك-3
ـــــأن  ـــــواحي، لـــــذا جنـــــد ب ـــــع الن املـــــادة املقدمـــــة للطالـــــب جيـــــب أن تتناســـــب ومســـــتوى منـــــوه مـــــن مجي
القــــــارئ مييــــــل إىل قــــــراءة روايــــــات دون أخــــــرى، فحــــــني كنــــــت أفســــــح اــــــال أمــــــام الطالــــــب كــــــي 

ـــــة  ـــــة، كـــــان الطلب ـــــب معين ـــــدل التشـــــهري بكت ـــــه بنفســـــه ب ـــــار روايت ـــــاب جيتهـــــد يف اختي مييلـــــون إىل كت
يــــــات جنيــــــب الكــــــيالين اإلســــــالمية وروايــــــات جــــــورجي زيــــــدان التارخييــــــة وروايــــــات كروا: معينــــــني

أجاتـــــا كريســـــيت البوليســـــية وبعـــــض العنـــــاوين اخلاصـــــة بـــــأدب األطفـــــال، بـــــل وكثـــــريا مـــــا مييلـــــون إىل 
العنـــــاوين الرومنســـــية كاألســـــود يليـــــق بـــــك ألحــــــالم مســـــتغامني ويقتفـــــون آثـــــار القصـــــة الرومنســــــية 

وبنـــــاء علـــــى هـــــذا فـــــإن حتقـــــق "أبعـــــاد أخـــــرى سياســـــية وفكريـــــة، يف الروايـــــة حـــــىت وإن كانـــــت هلـــــا 
هـــــــذا االرتبـــــــاط يف اخلطـــــــاب األديب ال يكتمـــــــل إال إذا كـــــــان اخلطـــــــاب ميـــــــس حيـــــــاة اجلماعـــــــة أو 
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يعــــــىن بــــــدوافع معينــــــة داخــــــل اجلمهــــــور املتلقــــــي، عنــــــدها تصــــــبح االســــــتجابة ممكنــــــة بــــــل يف أوج 
  1".قوا

ـــــــز الفـــــــوري -4 ـــــــذي يرضـــــــيه كلمـــــــا وقـــــــع الطالـــــــب علـــــــ: محـــــــدد التعزي ى الكتـــــــاب ال
فكريــــا ونفســــيا، كلمــــا حتفــــز للقــــراءة أكثــــر يف وقــــت أقصــــر، لــــذا تعتــــرب روايــــات العشــــرية الســــوداء 

  .كروايات يامسينة صاحلمعتربة  من النصوص اليت تالمس الطالب وحتظى بنسبة مقروئية 

IV-الحصاد خالل ثالثي :  

اءة املتبعــــــة عيــــــل القــــــر ت تفنفــــــس املســــــتوى واألســــــتاذ نفســــــه وآليــــــا رغــــــم أن األفــــــواج مــــــن
غوجيـــــــة معينـــــــة هـــــــي نفســـــــها، إال أن املردوديـــــــة اختلفـــــــت حســـــــب األفـــــــراد وفـــــــق اســـــــرتاتيجية بيدا

  .وحسب األفواج

عمــــــــــدت إىل متابعــــــــــة التطــــــــــور القرائــــــــــي وتســــــــــجيل مردوديتــــــــــه لــــــــــدى الطلبــــــــــة بشــــــــــكل 
أســـــــبوعي، إىل أن انتهـــــــى الثالثـــــــي، مث قمـــــــت برصـــــــد النســـــــب املئويـــــــة لكـــــــل فـــــــوج علـــــــى حـــــــدة 

  :تائج املتوصل إليها، فكانت كما يليلتقييم الن

  4الفوج  3الفوج  2الفوج  1الفوج  

  36  35  28  37  عدد الطلبة

  22  13  07  14  الذين لم يقرأو

  07  11  07  13  قراءة واحدة

  05  06  06  03  قراءتان

  01  03  05  05  ثالث قراءات

  01  02  03  02  من ثالث قراءات أكثر

 :املئوية على النحو التايل ميكن أن منثل للنتائج السابقة بالنسب

                                                 

  .79، ص1999، املؤسسة العربية للدراسات، بريوت، دار الفارس، عمان، 1حممد املبارك، استقبال النص عند العرب، ط- 1
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تفاوتت نسب التحصيل القرائي من فوج إىل آخر، فنسبة الذين مل يقرأوا يف الفوج الثاين 
مبعىن ما  %61.11مبعىن ربع الفوج، بينما تتضاعف النسبة وتزيد يف الفوج الرابع إىل  25%

بقية النسب فمتقاربة يف األفواج، فأغلبية الطلبة قرأوا  ، أما وق نصف الفوج من الطلبة مل يقرأيف
  :كتابا واحدا أو كتابني خالل الثالثي، وهو ما يقودنا إىل األسئلة التالية

  01نسب المقروئية في الفوج 

 أشهر 03خالل 

  02لمقروئية في الفوج نسب ا

 أشهر 03خالل 

  03نسب المقروئية في الفوج 

 أشهر 03خالل 

  04نسب المقروئية في الفوج 

 أشهر 03خالل 
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  ستجابة من فوج إىل آخر؟ما هي أسباب تفاوت اإل -

ملاذا تأثر طلبة دون آخرين باملنهج الرتبوي والبيداغوجي لتفعيل القراءة ومل تتفاعل  -
  ية؟البق

  .واحدة أو اثنتان خالل ثالثي كامل؟ ملاذا اقتصر أغلبية الطلبة على قراءة -

  :ميكن االجابة عن هذه األسئلة يف شكل نقاط 

توقيت احلصة قد يؤثر سلبا أو إجيابا، إذ املالحظ أن مردودية القراءة تتأثر تأثرا طرديا -1
  .بتوقيت احلصة، فكلما تأخرت احلصة قلت املردودية والعكس

منافسة املقاييس األخرى وحتجج الطلبة بكثرة الواجبات مما حيد من توقيت القراءة لديهم -2
  .يف املقياس الواحد

الكفاءة والرغبة الفردية، إذ تتميز األفواج يف اجلامعة بقلة الطلبة الراغبني يف التكوين -3
: من ثالث كتبوهم الذين يشكلون النسب الضئيلة اليت قرأت أكثر  ،والتحصيل املعريف

)2.77% ،5.4% ،5.71% ،10.71% .(  

  .تأثري الوضع األسري واملادي يف تشجيع األبناء على القراءة واملطالعة وتوفري الكتاب-4

اإللتزامات االجتماعية للطالبات الالئي لديهن أبناء يؤثر سلبا على طموحهن ومردودهن -5
  .ةالقرائي يف الغالب، عكس األفراد املتفرغون للدراس
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يالحظ يف اإلمجال تدين املستوى القرائي لدى الطالب رغم التحفيز املستمر لألستاذ، 
إمجاال، كما تتضح بقية النسب  %27.94: فالطلبة الذين قرأوا كتابا واحدا شهريا يقدرون بـ 

  :فيما يلي

  
  نسبة المقروئية في األفواج األربعة

تدنية من القراءة كان ميكن أن تكون أدىن جيب مراعاة عامل مهم، هو أن هذه النسب امل  
التقرأ، وأن نسبة القراء من  لوال عامل التحفيز والتشجيع، مما  يؤكد احلقيقة املرة بأن األغلبية

الطلبة اجلامعيني قليلة جدا، مما يقودنا إلعادة النظر يف بعض النقاط املتعلقة باجلانبني الرتبوي 
  .والبيداغوجي

V -ريات التعليمية وأثرها على المردودية القرائيةصعوبة تطبيق النظ:  

  :إن ما تقرتحه النظريات التعليمية ال ميكن تطبيقه مبثالية وذلك راجع لعدة أسباب

ال ميكن أن يكون نقيضا دائما للعقاب، فحينما تطول مدة التحفيز : مبدأ التحفيز-1
يضطر األستاذ غالبا إىل التهديد والرتغيب يف فعل القراءة دون إجياد مردودية من قبل الطالب، 

بالنقطة أو الرسوب وبالرتدي املعريف، فالطلبة ليسوا سواسية، فمنهم من يستجيب للتحفيز ومنهم 
 .من يستجيب للوعيد ومنهم من ال يستجيب
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يرتبط بالتحفيز والعقاب بالضرورة، فمن الطلبة من يقرأ بأرحيية لتوفر  :العامل النفسي-2
اعي معني من يقرأ حتت ضغط أسري واجتم ألسري وحتفيز األستاذ، ومن الطلبةالرغبة والتشجيع ا

يقرأ وهو مرتاح، فاملطالعة  فهو يقرأ بامتعاض شديد، ومن الطلبة من ال وبدافع من ديد الرسوب
 .ليست من أولوياته، ومنهم من ال يقرأ وهو يعاين ضيقا نفسيا ألن الظروف احمليطة غري مالئمة

خلق عالقة وطيدة بني األستاذ والطالب تسودها يف  جلانب البيداغوجيورغم أمهية ا
األلفة واالحرتام واحلميمية، إال أن هناك نسبة من الطلبة اليت ال تستجيب وال حتقق االنسجام 
املطلوب، مما يؤدي إىل امتعاض األستاذ واستيائه من بعض األفراد واألفواج، ألنه ال يلقى منهم 

  .ةاالستجابة املرجو 

ليست هي احملتوى املرغوب فيه دائما، إذ تعرتضها جمموعة من : المادة المعرفية-3
  :العوائق

  .م توفر الكتاب املرغوب فيه، عناوين معينة لكتاب حمددينعد-

  .عدم إرضاء املادة املتوفرة للقارئ بإشباع تطلعاته النفسية واملعرفية-

وبة للطالب أثناء القراءة، مما قد ُحيد من الكتاب اإللكرتوين قد ال حيقق األرحيية املطل-
  .مقروئيته

يروقه  عدم تناسب املادة املعرفية مع مستويات الطالب الفكرية واملعرفية، فاحملتوى ال-
  .ثيميا ولغويا

VI - رؤيا استشرافية:  

إن تردي نسبة املقروئية يف الوسط الطاليب اجلامعي يعكس الوضع الثقايف العام املتدين يف     
الد وتكريس سياسة التهميش للعقل العريب بإحالته على وضع كموين مزمن، ورغم ذلك تبقى الب

اجلامعة النواة املركزية لإلشعاع العلمي بطموحها إىل زرع روح القراءة والثقافة لدى الطالب، وهو 
 جهد مجاعي ال يتوقف على أستاذ واحد بل يتعلق باملنظومة الرتبوية ككل، إذ البد أن يتوافر
األساتذة على رؤيا استشرافية موحدة فو إىل صناعة جيل جديد ترتسخ فيه ثقافة حب املطالعة 

  .والكتاب
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