اجلمعية الثقافية للشباب والطفولة تطلق مبادرة بعنوان " إقرأ "

اطلقت اجلمعية الثقافية للشباب والطفولة مبادرة شبابية بعنوان " إقرأ " يف ختام فعاليات الدورة التد ريبية اليت
نظمتها اجلمعية بالتعاون مع وزارة الثقافة بعنوان " إقرأ " وشارك فيها خنبة من طلبة اجلامعات االردنية وجمموعة
من اطفال مركز عمر بن اخلطاب لتحفيظ القران واشتملت الدورة التدريبية على جمموعة من احملاضرات وقراءة
للقصص فقد حتدث الدكتور رحبي عليان استاذ علم املكتبات واملعلومات يف اجلامعة االردنية ورئيس مجعية
املكتبات االردنية عن القراءة ودور مجعية املكتبات يف تنمية ذلك وقال :تعترب القراءة من أهم وسائل كسب
املعرفة ،فهي متكن اإلنسان من االتصال املباشر باملعارف اإلنسانية يف حاضرها وماضيها ،وستظل دائماً أهم وسيلة
التصال اإلنسان بعقول اآلخـرين وأفكارهم ،باإلضـافة إىل أثـرها البالغ يف تكوين الشخصية اإلنسانية بأبعادها
املختلفة ،وهناك فرق واضح بني إنسان قارىْ ،اكتسب الكثري من قراءاته وإنسان أخر ال مييل إىل القراءة وال يلجأ
إليها .وقد أحسن اجلاحظ حني وصف الكتاب فقال [ :نعم اجلليس والعمدة ،ونعم النشرة والرتفيـه ،ونعم املشتغل
وا حلرفة ،ونعم األنيـس سـاعة الـوحدة ،ونعم املعرفة ببالد الغـربة ،ونعم القرين الدخيل ،ونعم الوزير والنزيل،
والكتاب وعاء ملىء علماً وظُرف حشي ظُرفاً وإناء شحن مزاحاً وجداً.
واشار اىل ان من مهارت القراءة السرعة يف القراءة مع فهم املادة املقروءة فهماً كامـالً والـقدرة على التعبري ،ومن املسلم
به أن اإلنسان ال يقرأ بعينه فحسب بل أنه يستخدم أكثر من حاسة يف عملية القراءة ،حيث يستخدم كل ما
لديه من قوى ذهنية لتحويل رموز الكتابة إىل معان يفهمها العقل ،ولذلك يسري الذهن بسرعة أكثر من سرعة
العني خالل القراءة ،ومن هنا جيب أن تكون القراءة واعية وذلك باقرتان السرعة يف القراءة بفهم املادة املقروءة مثل
فهم معاني الكلمات والربط بني اجلمل والقراءات السابقة .
وقدم الدكتور عدنان الطوباسي استاذ علم النفس املساعد واالرشاد النفسي يف جامعة فيالدلفيا حماضرة تدريبية
عن اهمية القراءة يف حياة الشباب ودورها يف بناء وصقل شخصياتهم ودفعهم اىل عامل العمل بقوة واقتدار وقسم
املشاركني واملشاركات اىل جمموعات عمل ناقشت دور اجلامعات يف تنمية القراءة ودور وسائل االعالم يف تشجيع
اجليل على القراءة وضمن فعاليات الدورة قامت رنا احلاج من اجلمعية الثقافية للشباب و الطفولة بقراءة قصة
هادفة الطفال مركز عمر بن اخلطاب لتحفيظ القران مبشاركة اكثر من ثالثني طفال .ويف ختام الدورة قام
الدكتور عدنان الطوباسي رئيس اجلمعية الثقافية للشباب والطفولة بتسليم املشاركني يف الدورة شهاداتهم
التقديرية

