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األكاديمي للطالب العرب: 
الدور الحاسم للقراءة السريعة 

وإتقان القواعد النحوية في 
المراحل المبكرة

هيلين أبادزي، جامعة تكساس آرلنجتون

املقدمة

لقد أدى ظهور التقييامت الدولية إىل إمكانية  مقارنة أداء الطالب بني الدول. ومنذ عام 2003، 

الدولية  التقييامت  نتائج  أن  بالذكر  الجدير  ومن  التقييامت.  هذه  يف  عربية  دول  عدة  شاركت 

للعلوم  العاملية  الدراسات  )PISA(، وتوجهات  الطالب  لتقييم  العاملي  الربنامج  املختلفة، مثل 

والرياضيات )TIMSS(، وبرنامج تقييم القراءة ملحو األمية العاملي )PIRLS(1 ، تكشف عن أن جميع 

تسجل  العريب(  الخليج  دول  ذلك  يف  )مبا  التقييامت  يف  املشاركة  بالعربية  الناطقة  الدول 

باستمرار أقل من املتوسط العاملي. يف الواقع، هم يف أدىن مستويات التوزيعات العاملية 

يف القراءة، والرياضيات، والعلوم، ويظهر طالب الصف الرابع بشكل خاص، تحصيالَ علمياً منخفضاً. 

ويتضح انخفاض األداء بشكل خاص يف نتائج تقييم اللغة العربية. وعلی سبیل المثال، يف اختبار 

ما  قطر  يف   - العربية   – املتوسطة  المدارس  أفضل  سجلت  الرابع،  لصفوف   2012 لعام   PIRLS

 .)Abadzi & Martelli، 2014(- یقرب من 105 نقطة أقل من أفضل المدارس المتوسطة -االنجليزية

رشط  هي  بطالقة  القراءة  حيث  والعلوم،  الرياضيات  يف   ،TIMSS ل  مامثلة  أمناط  ظهرت  كام 

أسايس. باإلضافة إىل ذلك، غالباً ما تكون معدالت النجاح يف االختبارات الوطنية منخفضة يف 

اهتامم  هناك  أن  كام  العربية،  للحكومات  استيقاظ  نداء  املقارنات  قدمت  وقد  العربية.  الدول 

القيام به يف املراحل املبكرة ملساعدة الطالب عىل  الذي يجب  ، ما  إذاً  كبري بتحسني األداء. 

تحسني األداء يف الصف الرابع وما فوق؟

القراءة  أبحاث  ذلك  يف  مبا  املعرفية،  العلوم  من  تطويرها  تم  توصيات  الورقة  هذه  تقدم 

العربية. وباختصار، تتمثل التحديات الرئيسية يف تعليم اللغة العربية فيام ييل:

1.  تعلم القراءة من خالل اللغة العربية الفصحى؛

تعلم إطار نحوي واسع من ترصيفات األسامء واألفعال؛  .2

تعلم املفردات والعبارات التي تختلف عن مختلف العاميات؛ و  .3

تعلم عدد من األصوات التي ال تُستخدم يف العامية.2  .4

 Mullis, Martin,(بيانات قابلة للمقارنة دولياً حول مدى قدرة الطالب عىل القراءة يف الصف الرابع. وتستمد البيانات من 45 دولة ذات دخل متوسط أو مرتفع يف املقام األول PIRLS 1 يقدم اختبار

.)Foy, & Arora, 2012

2 الستعراض مفصل ولالستشهادات األصلية، انظر Abadzi، H. & Martelli، M. )2014(. القراءة الفعالة للطالب العرب: نتائج البحوث العصبية املعرفية. ورقة مقدمة يف مؤمتر القمة العاملي لالبتكار 

يف الرتبية والتعليم)WISE( ، 5 نوفمرب 2014، ديب، قطر.

الملخص التنفيذي

يف  انخفاضاً  العربية  الدول  تسجل  عام،  بشكل 

وقد  العربية.  غري  بالدول  مقارنة  الدولية  التقييامت 

تعزى هذه الفجوة بشكل جزيئ إىل وجود تعقيدات 

برصية ألمناط النصوص العربية والسيطرة املحدودة 

وتشري  الفصحى.  العربية  للغة  النحوية  للقواعد 

األبحاث املعرفية إىل أنه يجب عىل الطالب معالجة 

يف  به  االحتفاظ  أجل  من  فوري  بشكل  املحتوى 

التدريس  أساليب  تقدم  وفهمه.  العاملة  الذاكرة 

دراسة  أو  القراءة  مامرسة  من  القليل  الحديثة 

قراءة  بطء  إىل  ذلك  يؤدي  وقد  النحوية،  األمناط 

أقرص  نصوص  ومعالجة  االستيعاب،  وقلة  الطالب، 

التقييامت الدولية. وبالتايل  من تلك التي تدار يف 

، قد ال تستطيع الذاكرة العاملة لدى الطالب احتواء 

الرسائل ملدة كافية لفهمها واالستجابة لها بشكل 

صحيح.

والنحوي،  البرصي  التعقيد  تحديات  عىل  وللتغلب 

أن  العربية  باللغة  يدرسون  الذين  الطالب  عىل  يجب 

يصبحوا متحدثني بطالقة ودون مجهود بحلول نهاية 

يتعلموا  أن  يجب  كام  ذلك.  أمكن  إن  األول،  الصف 

للغة  النحوية  األمناط  ومنهجي  شمويل  بشكل 

واستيعابه  النص  لفهم  الالزمة  الفصحى  العربية 

الوقت  استخدام  يجب  كام  ودقيق.  فوري  بشكل 

وتحقيق  املهارات  هذه  ملامرسة  الدرايس 

التلقائية يف القراءة والفهم واالستيعاب اللغوي. 

التجريبية  تحسناً ملحوظاً يف  العينات  وقد أظهرت 

التدخالت  تساعد  وقد  األول.  الصف  طالب  عند  األداء 

الذاكرة  مسائل  و  اإلدرايك  التعلُّم  عىل  تركز  التي 

األداء  يف  تتساوى  أن  عىل  العربية  الدول  العاملة 

مع اآلخرين. 
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ولرشح القضايا عىل نحو أفضل، يقدم القسم التايل ملحة عامة عن 

الالحقة  األقسام  وتتعامل  بالقراءة.  صلتها  ومدى  الذاكرة  وظائف 

أيضاً مع أسئلة البحث الناتجة عن هذا الوضع. وتُختتم الورقة بتوصيات 

للسياسة العامة.

تحديات فهم واستيعاب القراءة باللغة 

العربية

وظائف الذاكرة وتعقيدات النص العريب

عندما  نشطاً  عقلياً  جهداً  نبذل  ال  نحن  متعلمني،  بالغني  كأشخاص 

نتعرف  الحروف.  ندرك حقا  ال  نحن  القراءة.  يف  نتناول صحيفة ونبدأ 

عىل الفور عىل النص واللغة، ومن ثم نقيض معظم وقتنا اإلدرايك 

يف التفكري يف ما نقرأه. يف الحقيقة، نحن نقيض أجزاء من الثانية 

نستخدم  عندما  هذا  مظلم.  عصبي  نفق  عبور  يف  األوىل  القليلة 

ذاكرتنا اإلجرائية، التي تحتوي عىل معرفتنا لكيفية ظهور الحروف، 

وكيف تبدو الكلامت، وماذا تقول اللغة، وما هي مجموعات الحروف 

العملية.  هذه  سري  حتى  نالحظ  ال  نحن  محتملة.  والغري  املحتملة 

ومبجرد اكتشاف الذاكرة اإلجرائية ومعالجتها للغة ، عندئذ يجب عىل 

أفكارنا  تحمل  التي  الذاكرة  نوع   - العاملة  ذاكرتنا  استخدام  دماغنا 

الحالية بشكل مؤقت - لتفسري النص بشكل صحيح يف غضون ثواٍن. 

 ، وبرتسون  بيرتسون  ؛   1956  ، )ميلر  محتوياته  مسح  يتم  ذلك  خالف 

1959(. مبعنى آخر، نفقد حبل أفكارنا، وال ميكننا فهم ما نقرأه.

إن نتائج العمليات املعرفية عميقة. كلام زادت رسعة القراءة والدقة 

املحتوى.  حول  الطالب  فيه  يفكر  الذي  الوقت  زاد  كلام  والتلقائية 

لذلك، يجب فهم اللغة بشكل فوري ودقيق. يصبح ويكون التفكري 

مفاهيم  لجمع  الوقت  الناس  لدى  يكون  عندما  فقط  ممكناً  الناقد 

مختلفة يف الذاكرة العاملة، وربطها، واتخاذ القرارات بناًء عىل تلك 

الروابط.

من األسهــــل تعلم القراءة يف اللغات التي تعرض باستمرار األصوات 

بأمناط  الرموز  تسلسل  الدماغ  يربط  املامرسة  ومع  الحروف.  مع 

أطول. يف البداية يقرأ املتعلمون حرفًا حرفًا. وبعد عدة ساعات من 

املامرسة، يبدأ جزء الدماغ الذي يتعرف عىل األمناط املرئية بتجهيز 

تسلسل الرموز )الحروف الفردية( إىل وحدات أطول )كلامت(. عندما 

العملية  تصبح  الدقيقة،  يف  كلمة   60-45 حوايل  املتعلمون  يقرأ 

سهلة وتلقائية. ثم يصبح من املمكن معالجة كميات كبرية من النص. 

ومن حيث املبدأ، يتبع متعلمو اللغة العربية نهجاً مشابهاً. ومع ذلك، 

عىل عكس معظم اللغات األخرى، يحتوي النص العريب عىل ميزات 

إدراكية معينة تعوق املعالجة البرصية الرسيعة.

بينها.  تباعد محدد  لها  التي  الحروف  نتعرف بشكل أفضل عىل  نحن 

حيث تبطئ الحروف الصغرية والكثيفة رسعة تحديد الهوية ، خاصة 

 Pelli، Tillman، )Abadzi & Martelli، 2014؛  الصغار  للقراء  بالنسبة 

أيضاً  دماغنا  يكتشف  كام   .)Freeman، Su، Berger، & Majaj، 2007

واملكونات  ومتسقة،  منتظمة  منحنيات  لها  التي  األشكال  بسهولة 

 Yigal & Sekuler،( موحد  »جزء«  يف  متامسكاً  شكالً  تشكل  التي 

أجزاء  من  تتكون  العربية  الحروف  معظم  فإن  ذلك،  ومع   .)2008

األحرف  تستغرق  قد  ولذلك،  موحدة.  أنها  الدماغ  يرى  ال  متعددة 

العربية بضعة أجزاء إضافية من الثانية للتعرف عليها مقارنًة بالربامج 

النصية األخرى، مثل اإلنجليزية. بعض قواعد الكتابة العربية - الفصل 

هذه  لتعويض  تاريخياً  تطويرها  تم  رمبا   - الحروف  وربط  اإللزامي 

جديدة.  كشف  تعقيدات  يوجد  قد  هذا  لكن  ما،  حد  إىل  الصعوبة 

تعقيداً  أكرث  البرصية  واألمناط  اإلشارات  اكتشاف  أصبح  عام،  وبشكل 

املتعلمني  لدى  القراءة  رسعة  حتامً  يبطئ  وهذا  العربية،  باللغة 

الصغار.

من الجدير بالذكر أن املامرسة تساعد الطالب العرب عىل التعود عىل 

الحروف متعددة األجزاء الصغرية والكثيفة. ومع ذلك، يواجه الطالب 

من  )الحركات(  القصرية  األحرف  مؤرشات  حذف  يتم  عندما  آخر  تحدياً 

النص املكتوب بدءاً من الصفني الثالث والرابع. ويتم ذلك ألن الحروف 

اللغة  مثل  السامية،  اللغات  يف  بها  التنبؤ  ميكن  ما  غالباً  املتحركة 

 .Taha, 2016(( الخرباء يقرؤون بشكل أرسع بدونها  العربية، والقراء 

ويؤدي حذف حروف العلة القصرية مؤقتاً إىل إبطاء الطالب ألنهم 

وللتنبؤ  املحتملة.  باألشكال  التنبؤ  محاولة  يف  أطول  وقتاً  يقضون 

جيد،  بشكل  الفصحى  العربية  اللغة  الطالب  يعرف  أن  يجب  بنجاح، 

ولكن العديد من طالب الصف الثالث والرابع ال يفعلون ذلك. وتقوم 

TIMSS و PIRLS بدون حروف  معظم الدول العربية بطباعة اختبارات 

العلة القصرية )الحركات(، عىل الرغم من أن طالب الصف الرابع قد ال 

يزالون يتعلمون كيفية معالجة النص الذي ال يحتوي عىل الحركات. 

إن القراءة البطيئة والغري دقيقة ترهق سعة الذاكرة العاملة وقد 

تؤثر سلباً عىل إجابة أسئلة االختبار.

واللغة  القراءة  اكتساب  يف  اإلدراكية  العنارص  دراسة  متت  لقد 

ذلك،  ومع  ؛  األكادميية  األوساط  يف  واسع  نطاق  عىل  العربية 

هذا  ويؤدي  واملواد.  املناهج  تطوير  يف  تجاهلها  يتم  ما  غالباً 

بطباعة  العريب  العامل  يف  التعليم  نارشي  قيام  إىل  االنفصال 

الكتب املدرسية بأحرف صغرية وكثيفة للقراءة للطالب الصغار، مام 

قد يسهم يف تأخر النمو يف فهم واستيعاب القراءة.

تحديات ازدواجية اللسان العريب

بني  بالتمييز  يتعلق  العربية  اللغة  تعلم  يف  آخر  رئييس  تحٍد  هناك 

اإلصدارات القدمية واألكرث عامية للغة. تشري ازدواجية اللسان  إىل 

حالة يتم فيها استخدام أنواع مختلفة من اللغة يف ظروف مختلفة 

تستخدم  ما  وعادة  املتحدثني.  نفس  خالل  من  غالباً  ما،  بلد  يف 

اللهجات العامية للتفاعالت اليومية، بينام تستخدم األشكال القدمية 

والحكومة.  واإلعالم  والتعليم  الرتبية  مثل  الرسمية،  البيئات  يف 

واملفردات  والتعبريات  واألفعال  األسامء  نهايات  تختلف  ما  وغالبًا 

الصغار  الطالب  يجد  وقد  العامية.  اللهجة  عن  كبرياً  اختالفاً  والنطق 

اللغة  فهم  يف  صعوبة  العامية  باللهجات  فقط  يتحدثون  الذين 

الرسمية دون تدريب.

واللغة  العربية.  الثقافة  من  يتجزأ  ال  جزء  هي  اللسان  ازدواجية  إن 

وهو  القدمية،  العربية  للغة  لغوي  منحدر  هي  الفصحى  العربية 

فخر  مصدر  فهي  وبالتايل  الكريم،  القرآن  يف  املستخدم  الشكل 

يف  والدينية  الثقافية  التقاليد  باحرتام  إحساس  إىل  تشري  ألنها 

العامل العريب )Knipp ، 2014(. ويستخدم املتحدثون اللغة العربية 

ىف  استخدامها  يتم  كام  العرىب.  العامل  عرب  للتواصل  الفصحى 

كافة األوساط الرسمية، مبا ىف ذلك املدارس، والقنوات اإلعالمية، 

واملسائل ذات الصلة بالحكومة، وكل دولة عربية لديها ىف األساس 

االتصال  كأسلوب  تستخدمها  والتي  بها  الخاصة  العامية  لغتها 

الوقت  نفس  ويف  بينام  الرسمي،  غري  املستوى  عىل  املهيمن 

اللهجات  لكن  مشرتك.  كلسان  الفصحى  العربية  اللغة  تستخدم 

العربية تختلف بشكل كبري عن اللغة العربية الفصحى.
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اللغة  بني  اللغوية  العالقة  بالفعل  يفهمون  الذين  الكبار  يجد  قد 

افرتاض  وعىل  سهالً  االنتقال  الرسميـــــة  وغري  الرسمية  العربية 

األطفال  لكن  اللغوية،  األشكــــال  »يلتقطون«  سوف  الطالب  أن 

يدركون  وقد  اللهجات  اختالف  يف  قليلة  خربة  لديهم  الصغــــــار 

 Eviatar & Ibrahim( ، متاماً  مختلفة  كلغة  الفصحى  العربية  اللغة 

2014(. وقد يستغرق األمر سنوات عدة قبل أن يصبح الطالب متمكنني 

من اللغة.

تدريس القواعد النحوية للغة العربية الفصحى

معجزة  باعتبارها  الفصحى  العربية  اللغة  بقواعد  اإلشادة  تم  لقد 

القليلة  االستثناءات  بعض  وجود  مع  للغاية  منتظمة  إنها  رياضية. 

فقط، ولكنه يحتوي أيضاً عىل عدد كبري من املكونات املعقدة، مثل 

10 أشكال للفعل، كل منها له أربعة إىل خمسة أزمنة مرتافقة مع 

والكتساب  والجمع.  والثنائية  الفردية  الحاالت  يف  واملؤنث  املذكر 

املعرفة من خالل اللغة العربية الفصحى، يجب تعلم قواعدها يف 

وقت مبكر كام يف الصف األول.

سامع  خالل  من  املنطوقـــــــة  اللغات  األطفـــــــال  عادة  يتعلم 

العنارص  من  كبرية  عينة  تذوق  لهم  يتيح  وهذا  متكررة.  تعبريات 

تجمع  بهم  الخاصة  الضمنيـــــة  الذاكرة  فإن  وهكذا  النحوية. 

عىل  النهاية  يف  وتساعدهم  األمناط،  وتستخلــــــص  اإلحصاءات، 

جيدون  األطفال  إن   .)Newport Aslin& ، 2004( الطالقة  اكتساب 

العديد  إىل  يحتاجون  لكنهم  األمناط،  عىل  التعرف  يف  للغاية 

الفصحى  العربية  اللغة  إن  املختلفة.  األشكال  لتذوق  الفرص  من 

تذوق  الطالب  يستطيـــع  ال  لذلك  اليومية،  الحياة  يف  تستخدم  ال 

فقط  األطفال  يتعلم  أال  ويجب  كاف.  بشكل  الكبري  النحوي  إطارها 

فهمها بدقة، بل يجب عليهم تعلم القراءة والتعبري عن أنفسهم 

من خاللها.

خالل  من  الفصحى  العربية  اللغة  تدريس  يتم  الحارض،  الوقت  يف 

مختلف  عىل  ضمناً  تنطوي  التي  الحوارات  عرب  التواصل  منهــــــــج 

والنصوص  التواصل  عىل  التأكيد  الشائع  ومن  النحوية.  الرتاكيب 

اللغات  يف  فقط  تربيره  ميكن  هذا  ولكن  اللغة،  تعلم  يف  األصيلة 

االقرتانات  ذات  للغات  أو  البيئة  يف  فعال  بها  التحدث  يتم  التي 

فهم  يف  التأخري  أو  القدرة  عدم  إن  اإلنجليزية.  مثل  املحدودة، 

املعرفة  اكتساب  متنع  الفصحى  العربية  باللغة  املكتوبة  النصوص 

وبالتايل   .)Martin، Foy، Mullis، & O’Dwyer، 2011( النصوص  من 

قد يؤثر الفهم واالستيعاب العريب الناقص عىل األداء يف املواد 

األخرى.

العربية  اإلمارات  يف  أبوظبي،  يف  إجراؤه  تم  بحث  أظهر  لقد 

العريب.  للنص  اللغوية واملسائل املرئية  املتحدة، تفاعل املعرفة 

االبتدايئ  األول  صفوف  من  املشاركني  لدى  الخطأ  معدل  بلغ  حيث 

 ،  ,Natour, Darawsheh, Sartawi, Marie, & Efthymiou((  23٪

1 ؛ وأظهرت بيانات غري منشورة للصف الثاين نسبة ٪10 من  الشكل 

معدالت الخطأ(. وعىل النقيض من ذلك، أظهر طالب الصف األول يف 

الصف  نهاية  بحلول  القراءة  يف  تقريبًا   0٪ تبلغ  خطأ  نسبة  أوروبا 

معدالت  يف  االختالف  هذا  ويشري   .)Seymour et al. ، 2003( األول 

لدى  العمل  ذاكرة  بأن  يوحي  كام  اإلدراكية  الصعوبات  إىل  الخطأ 

الطالب قد تكون غري قادرة عىل االحتفاظ بفك رموز الرسائل بشكل 

بطيء وغري دقيق.

االستخدام الفعال للوقت التعليمي

العامني  أو  األول  العام  يف  املطلـــــوب  اللغة  تعلـــــم  مقدار  إن 

لإلدارة  قابالً  يكون  لن  العريب  العامل  يف  الدراســــــة  من  األولني 

الدرايس.  للصـــــــف  دقيقة  وميزانيــــــة  فعالة  بتعليمــــــات  إال 

عىل  الرتكيــــــز  من  الكثري  يضع  الحديث  التعليــــــم  فإن  ذلك،  ومع 

التلقائية.  اكتساب  عىل  والقليل  واملمتعة،  املبتكرة  األنشطة 

املبتكرة  األنشطة  من  العديد  أن  الخليج  لدول  دراسة  اقرتحت  وقد 

املستخدمة يف الفصول الدراسية تستهلــــــك وقتا تعليمياً كبرياً 

فعال.  بشكل  األساسيـــــة  املهـــــارات  لتعليم  أقل  وقتاً  وترتك   3

وكنتيجة لذلك، قد ال يتمكن الطالب من قراءة جمل واحدة إال بنهايــــة 

الصف األول، يف حني أن نظرائهم الدولييـــــن يستطيعـــــون قراءة 

إىل  املبكـــــر  االختالف  هذا  يؤدي  قد  كاملـــــة.  بصفحات  قصص 

الدراسية  للمناهــــــج  محدودة  وتغطيــــة  للتأخري  الطريق  متهيد 

ميكنهــــــم  الطالب  أن  أيضاً  ذلك  ويعنــي  الالحقة.  املراحل  يف 

قراءة النصوص من 200 إىل 300 كلمة فــــــــي الصف الرابع فقط، 

الطالب  يقرؤهــــــا  كلمة   1000 إىل   800 من  بنصوص  مقارنـــًة 

الطول،  هذا  من  نصوص   PIRLS اختبار  يتستخدم  األخرى.  الدول  يف 

والعديد من طالب الصف الرابع غري قادرين عىل قراءتها واإلجابة عن 

األسئلة يف غضون 40 دقيقة.

الفجوة العكسية بني الجنسني

يف الدول ذات الدخل املرتفـــــــع، متيل اإلناث إىل أن تكون أفضل 

 Loveless ،( البنيـــــن  من  األول  الصــــــف  يف  القراءة  يف  قليالً 

2015(. وقد يرجع ذلك جزئياً إىل التعبيـــــــر عن جني مرتبط باللغـــــة 

 Bowers, Perez- Pouchoulen, Edwards, &( اإلناث  بني  موجودة 

هذه  نجد  العربـــي،  العامل  يف  ذلك،  ومع   .)McCarthy,، 2013

الفجوة بني الجنسني أكرث وضوحا )Taha، 2006(. وعىل سبيل املثال، 

بني  األداء  يف  فجوة  أعىل  السعودية  العربية  اململكة  لدى  كان 

عام  فيها   PIRLS اختبار  إجراء  تم  التي  الدول  جميع  بني  الجنسني 

الكويت هي األعىل  كانت  الفجوة 54 نقطة( يف حني  2011 )مقدار 

بني جميع املشاركني يف اختبارTIMSS  عام 2011 )مقدار الفجوة 53 

نقطة(. ويف اختبارTIMSS  عام 2011 للرياضيات لطالب الصف الثامن، 

من  أعىل  نقطة   63 و  نقطة   43 والبحرين  عامن  يف  البنات  حققت 

األوالد، عىل التوايل )Mullis، Martin، Foy، & Arora، 2012(. وبشكل 

الدولية  التقييامت  يف  البنني  عىل  كبري  بشكل  اإلناث  تتفوق  عام، 

العامل  أنحاء  جميع  يف  املختلفة  الوطنية  واالختبارات  األخرى 

العريب.  

أبوظبي املزيد عن هذه  كام توضح دراسة لطالب الصف األول يف 

معدل  بلغ  فقد   .)1 الشكل  )انظر  الجنسني  بني  األداء  يف  الفجوة 

حدوث  احتامل  كان  حني  يف   ،14٪ البنني  لدى  القراءة  يف  الخطأ 

 Natour، Darawsheh، Sartawi،( النصف  حوايل  اإلناث  لدى  أخطاء 

Marie، & Efthymiou، 2016(. وتتوافق النتائج أيضاً مع نتائج دراسة 

3  تم إجراء حصص مشاهدة يف عام 2016 كجزء من مرشوع تم متويله من قبل صندوق قطر الوطني للبحوث يف 2013 - 2016 ومن قبل اليونسكو - الدوحة بعنوان »زخم 

التعليم ما بعد 2015: تحسني جودة مخرجات التعليم وتعزيز أداء النظم الرتبوية يف دول مجلس التعاون الخليجي ». وكانت الباحثة القيادية الرئيسية هي الدكتورة فريال 
خان من منظمة األمم املتحدة للرتبية والتعليم والعلوم والثقافة )اليونسكو(.
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أخرى للتدخل يف مرحلة القراءة يف الصفوف املبكرة التي أجرتها 

اإلناث  أداء  كان  حيث  األردن،  يف  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة 

أفضل بشكل عام نتيجة للتدخل، وكان أداء اإلناث يف مدارس الجنس 

الواحد هو األفضل )USAID ، 2014(. وعىل النقيض من ذلك، يبدو أن 

البنني يستفيدون قليالً من التدخل. 

تحديات  يطرح  قد  والنص  العربية  اللغة  بني  الجمع  أن  الواضح  من 

فريدة من نوعها ومع ذلك، فإن التعليم أحادي الجنس هو متغري 

البنني  يدرس  الخلیج،  دول  يف  االعتبار.  بعني  أخذه  يجب  إضايف 

لديهن  يكون  ما  غالباً  فالبنات  منفصلة.  مدارس  يف  عادة  والبنات 

 Ridge ،( البلد  معلامت ذوات تعليم عايل، معظمهن من مواطنات 

2014(. ومن ناحية أخرى، يتمتع الذكور املواطنون بنطاق أوسع من 

يعني  وهذا  تعليمهم.  يتابعون  منهم  والقليل  املهنية،  الفرص 

يتم تعليمهم من قبل مدرسني وافدين من دول  البنني  أن معظم 

عربية من خارج الخليج، والذين يجلبون مجموعة واسعة من معايري 

املدرسة  يف  ضعفاء  طالب  أنفسهم  هم  كانوا  ورمبا  التدريس 

)Ridge ، 2014(. ونتيجة لذلك، قد يحصل البنني يف دول الخليج عىل 

تعليم أقل جودة ويكونون أقل استعداداً ألدوار صنع القرار املهمة 

التي قد يقومون بها يف املستقبل.

لنصوص  الالزمة  للمكونات  املنهجي  التعليم  يكون  قد  ذلك،  ومع 

األفعال  ترصيف  حفظ  لألطفال  ميكن  جدوى.  ذو  املبكرة  الصفوف 

من  الرغم  وعىل  تطبيقها.  مامرســة  ثم  األخرى  والقواعــــد 

هو  لألمناط  الواضح  االقرتان  أن  إال  السلبية،  التعليمية  الفلسفات 

طريقة فعالة إلضفاء طابع تلقايئ عليها يف الذاكرة الضمنية. وقد 

النحوية وإيجاد مصطلحات  اللغة العرب بتدوين القواعد  قام علامء 

تشري  املثال،  سبيل  )عىل  العصور  مر  عىل  املختلفة  للتعبريات 

دروس  تركز  ما  غالباً  ذلك،  ومع  امللكية(.  إىل  النحو  يف  اإلضافة 

التعريفات  حفظ  عىل  االبتدائية  املدارس  يف  العربية  اللغة  قواعد 

من  بدالً  اإلضافة  تعريف  قراءة  املثال،  سبيل  )عىل  األمناط  من  بدالً 

إظهار أمناط متعددة من اإلضافة(. قد ال تساعد التعاريف عىل زيادة 

يف  الدولية  التقييامت  يف  الجيد  لألداء  الالزمني  والفهم  الرسعة 

الصف الرابع.

الكميات  مع  سيام  وال  املنطــــــوق،  أو  املكتوب  الكــــالم  لفهم 

مجهود.  أي  وبدون  فوري  أداء  توفر  يلزم  املحتوى،  من  الكبرية 

إن الحمل املعريف الساحق والجهد الالزمني لتجهيز اللغة العربية 

العربية  اللغة  خالل  من  التعلم   - مفرغة  حلقة  يوجدان  الفصحى 

التفكري  الطريقة يف  أمر صعب وبالتايل غري ممتع. هذه  الفصحى 

تقود األطفال إىل مقاومة القراءة العملية، مام يعني أنها ال تزال 

واللغوية  البرصية  املعالجة  رسعة  تتأخر  قد  لذلك،  ونتيجة  صعبة. 

الالزمة لفهم واستيعاب أجزاء النص لسنوات. إحدى نتائج التعقيدات 

بحصص  يستمتعون  الطالب  من  قلة  أن  هي  أعاله  نوقشت  التي 

 ALECSO ،( اللغة العربية، أو يستمتعون بالقراءة، أو يشاركون فيها

2013(. العديد من الطالب يف العامل العريب قرؤوا بالفعل ببساطة 

املتعة  من  بدالً  املدرسة  يف  املعلومات  عىل  للحصول  كوسيلة 

 .)Mullis et al.، 2012(

توصيات للسياسة العامة

فعالية  أكرث  طرق  استخدام  العريب  الخليج  دول  لحكومات  ميكن 

وكفاءة لتحسني درجات اختبار الطالب الذين يدرسون باللغة العربية. 

يف العقود العديدة املاضية، حاولت حكومات الخليج بشكل واع رفع 

إصالحات  إجراء  يف  رشعت  ما  وغالباً  العلمي،  التحصيل  مستويات 

عىل  هذه  اإلصالح  مشاريع  تركز  أن  الدراسة  هذه  تقرتح  طموحة. 

القيادة اللغوية والطالقة يف القراءة يف الصفوف األوىل - خاصة 
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الشكل 1. النسبة املئوية ألمناط الخطأ يف القراءة للطالب املواطنني يف الصف 1، حسب الجنس4

 Reading error patterns prevailing in Arab Emirati first graders,”  by Y. S. Natour, W. Darawsheh, A. M. Sartawi, B. A. Marie, and E.” من  مقتبس  مالحظة: 
 .)Efthymiou, 2016, Cogent Education, 3)1

4  تشمل أنواع األخطاء يف هذا الشكل ما ييل: 1( عدم القدرة عىل قراءة الكلمة؛ 2( إغفال حرف أو مقطع لفظي؛ 3( استبدال حرف أو مقطع لفظي؛ 4( إضافة حرف أو 

مقطع لفظي؛ 5( عدم التمييز بني  حرف الهاء والتاء املفتوحة والتاء املربوطة يف نهاية الكلامت ؛ 6( عدم التمييز بني الالم الشمسية والالم القمرية؛ 7( عدم قراءة 
الهمزة؛ 8( قراءة الحروف املشددة من غري تشديد؛ 9( عدم التمييز بني همزة القطع والوصل.
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يف  أقل  دعم  إىل  الطالب  يحتاج  قد  نجحوا،  وإذا  األول.  الصف  يف 

الخاصة  لتلك  مامثلة  مستويات  إىل  يصلون  وقد  الالحقة  السنوات 

يف  الطفل  يتمكن  أن  يجب  املبدأ،  حيث  ومن  العربية.  غري  بالدول 

اطفال  مثل  بطالقة   املدوَّن  النص  قراءة  من  األول  الصف  نهاية 

الدولة األخرى مع وجود تهجئة شفافة؛ وعىل الفور تذكر األشكال 

النحوية لفك تشفري نص مامثل للنص الذي يقرؤه طالب الصف األول 

يف دول أخرى.

ميكن  كمعايري.  الدولية  االختبارات  مميزات  استخدام  وميكن 

لقراءة  فصاعداً  األول  الصف  من  الطالب  إعداد  العربية  للحكومات 

كام  الرابع،  الصف  يف  كلمة   1000-800 بني  ترتاوح  مختلفة  نصوص 

هو متوقع يف اختبار PIRLS. قد يبدو هذا وكأنه »تدريس لالختبار«، 

النصوص  لكن زيادة رسعة املعالجة ستمّكن الطالب من املرور عرب 

الضخمة دون أي جهد يذكر.

رؤية  املسامة  نطاقاً  األوسـع  الوطنية  التنميـــة  خطة  من  كجزء 

طموحاً  هدفاً  حالياً  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وضعــــت   ،2021

15 دولة يف  PISA وأفضل  20 دولة يف تقييم  للوصول إىل أفضل 

تقييم TIMSS بحلول عام UAE Government، 2017( 2021(.ولتحقيق 

هذه األهداف، من األهميــة مبكان وضع خطط ملموسة من شأنها 

أن تقود الطالب تدريجياً إىل تحقيـــــق مستويات األداء املتوقعة. 

لخريطة  املحتملة  اإلدراجات   مناقشة  تتم  التايل،  القسم  يف 

الطريق عام 2021 .

املامرسة الصارمة للقراءة يف الصف 1 من أجل 

التلقائية

الخطوة  هو  املكون  هذا  يكون  أن  ميكن  الالحق،  التعليم  لتسهيل 

األنشطة  تشمل  أن  ميكن   .5 األول  الصف  يف  العملية  يف  األوىل 

الحاالت، مع وجود  تدريس كل حرف )واحد يف كل مرة(، يف جميع 

املوجودة  غري  والحروف  األصوات  عىل  التأكيد  مع  الحركات؛  جميع 

ق(؛  غ  ظ  ض  ث  املثال:  سبيل  )عىل  العامية  الكلامت  بعض  يف 

وزيادة  الصعبة؛  الحروف  ملجموعات  التدريب  من  املزيد  وإعطاء 

الفردية  القراءة  مامرسة  وتوفري  بينها؛  واملسافة  الحروف  حجم 

املكثفة يف الصف كل يوم خالل الصفوف 1 و 2.

كتاب  بإعداد  القاسمي  مؤسسة  قامت  املفهوم،  هذا  وإلثبات 

للقراءة يهدف إىل زيادة رسعة القراءة عىل أساس البحث العلمي 

واملامرسة  والتعليم  واملتباعدة،  الكبرية  األحرف  املعريف: 

الواسعة للرموز الفردية والرتاكيب، والكثري من املواد التي تساعد 

عىل اكتساب الرسعة. كام قام موظفو املؤسسة بدراسة تجريبية 

غري رسمية يف مدرسة ابن ظاهر للبنني يف رأس الخيمة. حيث تم 

القراءة خالل حصتني  تدريب قسمني من الصف األول عىل مامرسة 

أشهر  ثالثة  من  أكرث  مدار  عىل  األسبوع  يف  إضافيتني  دراسيتني 

ضاعفوا  لكنهم  التحكم،  صفي  من  أدىن  بأداء  الطالب  بدأ  ونصف. 

تقريباً عدد الحروف التي تم قراءتها يف اختبار ما بعد التجربة )23 

يف الدقيقة مقابل 12(، وعدد الكلامت التي متت قراءتها )11 مقابل 

من  مستوى  أعىل  األضعف  الطالب  أجرى  ذلك،  عىل  وعالوة   .)6.4

التحسينات، مام يدل عىل قوة التعلم اإلدرايك يف مراحل القراءة 
املبكرة. 6

تعليم رصيح للغة العربية الفصحى يف 

الصف األول

يجب أن تتضمن مناهج الصف األول تعليامت شفهية باللغة العربية 

أشكال  بأكرث  األفعال  ترصيف  تعليم  هو  الرئييس  الهدف  الفصحى. 

الفعل الشائعة، والتضاد، والضامئر، واألحوال التي تختلف بشكل كبري 

املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  مدارس  يف  الشائعة  الكلامت  عن 

مقارنة  وميكن  واضح،  بشكل  والصياغة  املفردات  تدريس  سيتم 

اللهجة  يف  املستخدمة  السامت  مع  املختلفة  النحوية  السامت 

إتقان  عىل  األضعف  الطالب  املبارش  التعليم  يساعد  قد  العامية. 

وميكن  كلمة.  كل  وفهم  التعقيد  متزايدة  تسلسالت  إنتاج  وإعادة 

والبعض  الذات،  إىل  )اإلشارة  اإلمياءات  باستخدام  تستكمل  أن  أيضاً 

اآلخر، وشكل األشياء( ملزيد من املساعدة عىل الفهم واالستيعاب 

.)Hanif، 2016( والحفظ

تدريس القواعد النحوية التي تستهدف 

التطبيق يف املراحل املبكرة 

يدرس الطالب القواعد النحوية للغة العربية يف الصفوف 2-4 ، لكن 

تزال  وال  والتعريفات،  املصطلحات  عىل  تؤكد  الدراسيـــة  املناهج 

فقرات القراءة قصرية. ميكن تنقيح املنهج العريب بحيث يستخدم 

إىل  النحوية  التعاريف  تأجيل  وميكن  أطول،  فقرات  لقراءة  الوقت 

والرابع  الثالث  الصفني  يف  الطالب  يتعلم  وقد  الثانوية.  املدرسة 

من  يكفي  ما  عىل  أيضاً  والحصول  شيوعاً،  أقل  نحوية  أشكااًلً  أيضاً 

وبالتايل  أطول.  أطوال  ذات  نصوص  وفهم  لقراءة  املامرسات 

الصف  بداية  يف  كلمة   1000-800 قراءة  عىل  قادرين  سيكونون 

الرابع.

تطويع املواد يف الصفوف 2-1

نظراً لتعقيد اللغة العربية الفصحى، ال تكفي حصة دراسية مدتها 45 

للطالب الصغار لالستفادة بشكل صحيح من اإلرشادات  دقيقة يومياً 

أنشطة  تحتاج  قد  الفصحى.  العربية  اللغة  يف  املقرتحة  الواضحة 

الصفوف املبكرة املذكورة أعاله إىل وقت أطول مام هو مخصص 

القراءة  من  والثاين  األول  الصف  طالب  يتمكن  حتى  العربية.  للغة 

بطالقة، قد يكون من املفيد تأجيل بعض املواد. تشمل مناهج الصف 

األول يف الغالب عىل التكنولوجيا والدراسات االجتامعية والعلوم 

والسياسات  األهداف  الدراسية  املناهج  وتعكس  االجتامعية. 

الوطنية، ولكن مع إعطاء األولوية للمهارات األساسية، قد يكون من 

املفيد إعادة النظر يف كيفية تخصيص الوقت التعليمي. فقد يكون 

من املمكن أن يتم تدريس بعض املواد ، مثل التكنولوجيا والعلوم، 

يف الصف 2 فام فوق. وقد يساعد الرتكيز عىل تعلم اللغة العربية 

املحتوى  فهم  عىل  وأقدر  أعىل  مبستوى  القراءة  عىل  الطالب 

األكادميي.

بحث علمي أكرب حول كفاءة قراءة اللغة 

العربية وتعلم اللغة

حاجة  هناك  ولكن  بداية،  مبثابة  هو  الحايل  البحث  أن  املؤكد  من 

بكفاءة.  العربية  اللغة  اكتساب  حول  العلمية  األبحاث  أحدث  إىل 

5 يف حني أن بعض األطفال قد يعرفون بالفعل كيفية القراءة من مرحلة رياض األطفال أو مبساعدة الوالدين، ال ميكن افرتاض هذا للجميع.

6 املزيد من املعلومات التفصيلية حول الدراسة التجريبية ستكون متاحة يف تقرير مؤسسة القاسمي املقبل.
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األنشطة  اختبار وتبسيط  للباحثني مواصلة  عىل سبيل املثال، ميكن 

القامئة عىل األبحاث، مبا يف ذلك:

تحسني تعليم الحروف لتحقيق أرسع معدل قراءة ممكن؛	 

يف 	  املدريس  الدوام  ساعات  من  الرضوري  العدد  تقدير 

معالجة النصوص ليك تحدث التلقائية؛

دراسة آثار الحركات واالعتامد عليها، مع زيادة رسعة ومعرفة 	 

املفردات؛

إعطاء 	  مع  القراءة،  رسعة  عىل  الكتابة  استهالل  آثار  دراسة 

التعليامت الصوتية؛

مراجعات 	  بإجراء  والتوصية  املدرسية  الكتب  مظهر  تحسني 

لتتوافق مع نتائج البحوث ؛

لترسيع 	  الصغار  للمتعلمني  اللغوية  املفاهيـــم  تكييـــــف 

املسبق  العلم  مع  الفصحى،  العربيـــة  اللغة  فهــــم 

باللهجات. و

تدريب املعلمني عىل القضايا املذكورة أعاله، بطرق تزيد من 	 

احتاملية االستخدام.

الخالصة

للتفكري يف املحتوى واالحتفاظ باملعلومات املطلوبة، يجب عىل 

تشري  يذكر.  جهد  وبدون  الفور  عىل  املعلومات  معالجة  الطالب 

معظم  يف  الرابع  الصف  طالب  أن  إىل  الدولية  االختبارات  محتويات 

الدول يجدون الفقرات املكونة من 800 كلمة أمر ممكن. إن التحدي 

بالنسبة للعامل العريب يتمثل يف تحقيق معدل مامثل يف نفس 

طريق  عن  القراءة  األول  الصف  طالب  تعليم  يجب  لذلك،  الصف. 

مامرسة الحروف الفردية وتراكيبها لعدة ساعات. كام يجب عليهم 

ومن  منتظم.  بشكل  الفصحى  العربية  للغة  النحوية  القواعد  تعلم 

يكون  حتى  املعالجة،  عملية  من  ترسع  املامرسة  أن  بالذكر  الجدير 

املوارد  تحرير  عىل  التلقائية  تعمل  حيث  وتلقائية.  بطالقة  األداء 

العقلية التي ميكن استخدامها لفهم النص، واالنخراط يف التفكري 

لذلك، يجب  الريايض، والتداول بشكل نقدي حول مواضيع مختلفة. 

استخدام الوقت التعليمي لتعظيم املامرسة وترسيع األداء. وتشري 

األبحاث حول اكتساب املهارات خالل القرن املايض إىل الطريق نحو 

والدول  املتحدة  العربية  اإلمارات  يف  للطالب  أفضل  أكادميي  أداء 

العربية األخرى. فمن املؤمل أن يستفيد العامل العريب من األبحاث 

الحالية ويحسن نتائج التعلم بشكل كبري.
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