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تمهيد

طرح

أكتوبر/ت�ين أ
ش
الول  2019مفهوم “فقر التع ُّلم” لتسليط الضوء عىل أزمة
الدول ف ي�
البنك
ي
أ
ت
ال� تشهدها مختلف بلدان العالم :فرغم التحاق غالبية الطفال بالمدارس ،فإن نسبة
التع ُّلم ي
أ
ت
للحصاء،
كب�ة منهم ال تكتسب المهارات الساسية .وقد تم ،باالش�اك مع معهد اليونسكو إ
ي
أ
أ
ن
وضع ش
مؤ� فقر التع ُّلم ،وهو مقياس يحدد نسبة الطفال الذين لم يحققوا الحد الد� من إتقان مهارات القراءة
(بما ف ي� ذلك المترسبون من التعليم والمتوقع عدم إتقانهم للقراءة) .ووفقاً ش
لمؤ� فقر التع ُّلم ،فإن  %53من
ِّ
أ
الطفال ف ي� سن ش
العا�ة ف ي� البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ف ي� أنحاء العالم ال يمكنهم قراءة نص بسيط وفهمه،
بوت�ة بطيئة للغاية ال يستطيع معها تلبية طموحات
يس� ي
التقدم المحرز عىل صعيد الحد من فقر التع ُّلم ي
وإن ُّ
الدول لعملياته هدفاً فرعياً عالمياً جديداً وطموحاً
الدول 2019أ) .وأطلق البنك
أهداف التنمية المستدامة (البنك
ي
ي
بشأن التع ُّلم وهو خفض معدل فقر التع ُّلم إىل النصف عىل أقل تقدير قبل حلول عام  .2030لكن تحقيق هذا
الهدف الفرعي أصبح ف ي� خطر بسبب جائحة يف�وس كورونا المستجد (كوفيد )19-وما صاحبها من إغالق للمدارس
أج� البلدان عىل ت
ال� ي ز
ك� عىل التعليم من بُعد .ولم يتم الوقوف بشكل تام بعد عىل كامل آثار هذه الجائحة عىل
ب
أ
ش
الدول .)2021
كب�ة (البنك
تش� إىل حدوث انتكاسة ي
تع ُّلم الطالب ،لكن المؤ�ات الولية ي
ي

ال�ق أ
ف
الوسط وشمال أفريقيا ،ت
و� منطقة ش
تأ� معدالت فقر التع ُّلم ف ي� المرتبة الثانية بعد منطقة أفريقيا جنوب
ي
ي
ال�ق أ
الصحراء .فهناك  %59من أ
العا�ة ف ي� منطقة ش
الطفال ممن هم ف ي� سن ش
الوسط وشمال أفريقيا ال يستطيعون
الجنس� ف� فقر التع ُّلم أ
قراءة نص مناسب ألعمارهم وفهمه .ف
ال بك� من ي ن
ين
و� هذه المنطقة ،تُعد الفجوة ي ن
ب�
ب�
ي
ي
ب� الفتيان منه ي ن
أك� ي ن
ب� الفتيات ( %66من الفتيان ف ي� المنطقة
جميع المناطق حيث يزيد احتمال فقر التع ُّلم بشكل ب
يعانون من فقر التع ُّلم مقابل  %56من الفتيات).
ف
ع�ات ي ن
ولم تُ ت�جم ش
للعجاب ف ي� معدالت االلتحاق بالمدارس،
المث� إ
السن� من االستثمار ي� قطاع التعليم ،والنمو ي
الب�ي ث
ين
والمساواة ي ن
وال�وة ف ي� منطقة ش
الجنس� ف ي� جميع مراحل التعليم تقريباً إىل زيادة ف ي� رأس المال ش
ال�ق
ب�
أ
الصالحات ،فقد ظل مستوى التع ُّلم
الوسط وشمال أفريقيا (البنك
الدول 2019ب) ،ورغم تطبيق سلسلة من إ
ي
الدول عن التعليم ف ي� المنطقة لعام 2019
ئيس للبنك
والمهارات المكتسبة متدنياً ف ي� المنطقة .وقد دعا التقرير الر
ي
ي
إىل النهوض بعملية التع ُّلم حيث أبرز �ض ورة بناء المهارات أ
الساسية الالزمة للتع ُّلم والنجاح ف ي� المستقبل ،وتحديث
الممارسات ت
ال�بوية والتدريسية ،ومعالجة التحديات الناجمة عن الفجوة ي ن
ب� اللهجات العربية العامية واللغة
الفصحى المعارصة (البنك الدول 2019ب) .وأشار هذا التقرير أيضا إىل �ض ورة االستفادة من التكنولوجيا ف� ي ن
تحس�
ي
ي
ُّ
أساليب تقديم التعليم ،وتعزيز التعلم ،وزيادة المهارات الرقمية وكلها أمور أصبحت ملحة بسبب جائحة كورونا
وما صاحبها من إغالق للمدارس.
يهدف هذا التقرير إىل تحديد وبحث أ
الدلة والشواهد حول العوامل المؤدية إىل ارتفاع معدالت فقر التع ُّلم ف ي� بلدان
يق�ح مساراً ت
وبالضافة إىل ذلك ،فإنه ت
لتس�شد به بلدان المنطقة ف ي� زيادة فعالية تعليم اللغة العربية
المنطقة .إ
أ
ف
ت
ز
رك�ة أساسية بالنسبة للطفال ي� البلدان الناطقة بالعربية .والجمهور الذي يستهدفه التقرير
وتع ُّل
وال� تمثل ي
مها -ي
أ
ف
ف
ف
هم الطراف المعنيون ي� قطاع التعليم ي� المنطقة ومن بينهم المسؤولون ي� وزارات التعليم بمختلف بلدان
المنطقة ،والمسؤولون عن اتخاذ القرارات التعليمية ،والمع ِّلمون ،أ
والكاديميون ،ومديرو المؤسسات التعليمية،
أ
المك َّل ي ن
بالضافة إىل موظفي البنك الدول والمنظمات ش
ف� بدعم
وأولياء المور ،والمنظمات يغ� الحكومية إ
ال�يكة ُ
ي
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الب�ي .وليس المقصود من التقرير تقديم ت
البلدان ف ي� جهودها لالرتقاء بمستوى التع ُّلم ورأس المال ش
إس�اتيجية
ملزمة بشأن تعليم القراءة والكتابة باللغة العربية لكل بلد نظراً لالختالف فيما ي ن
ب� بلدان المنطقة وما يتطلبه ذلك من
ف
إجراء حوار ن ف
وغ�ها ،وكذلك
وط� ي� كل منها .بل إن التقرير يستخلص من الدراسات ذات الصلة ي� بلدان المنطقة ي
ي
والقليمية ،إرشادات للبلدان للنهوض بتعليم اللغة الفصحى المعارصة وتع ُّلمها .ولهذا ،ال يركِّز
المبادرات المحلية إ
أ
ف
و� إطار عملية إعداد التقرير ،تم عرض ملخص
التقرير عىل القضايا الوسع نطاقاً الستخدام اللغة داخل كل بلد .ي
م� من بلدين ي ن
صغ�ة من المع ِّل ي ن
اثن� بالمنطقة تمهيداً لدعوتهم
للشواهد والتوصيات المستخلصة عىل مجموعة ي
آ
ت
ال� بع�
لمناقشة جماعية مركَّزة الستطالع الراء المحلية .وكان هناك إجماع عىل جدوى النتائج فوالتوصيات الرئيسية ي
عنها المع ّلمون ،ومن المتوقَّع إجراء المزيد من المناقشات حول الموضوعات المثارة � هذا التقرير ي ن
ح� ترويجه
ي
ب� أ
و� الشهور والسنوات القادمة بما يؤدي إىل تحقيق توافق أك� ف� آ
ف
الراء ي ن
الطراف المعنية حول أفضل السبل
ب ي
ي
للنهوض بتعليم اللغة العربية وتع ُّلمها.
والتقرير ُمن َّظم بحيث يبحث أوال ً معدالت فقر التع ُّلم ف ي� المنطقة ثم ينتقل إىل الشواهد الدولية بشأن علم
ال ت
ت
س�اتيجيات
ال� تؤثر عىل نواتج تع ُّلم اللغة العربية .ويتناول التقرير بعد ذلك بعض إ
تع ُّلم القراءة والعوامل ي
ف
والسياسات والمبادرات الوطنية المعمول بها بالفعل � تعليم اللغة العربية ،كما ت
يق�ح مساراً للنهوض بتعليم
ي
العربية وتع ُّلمها إضافةً إىل ت
تقدم المزيد من الدعم لبلدان المنطقة.
اق�احات لجهود للتعاون إ
القليمي يمكن أن ِّ
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شكر وتقدير

أُ ِّعد

ال�ق أ
ين
االقتصادي� لمنطقة ش
الوسط
الخ�اء
هذا التقرير تحت شإ�اف دانيال ليدرمان نائب رئيس ب
ال�ق أ
وشمال أفريقيا بالبنك الدول ،وأندرياس بلوم مدير قطاع التعليم لمنطقة ش
الوسط وشمال
ي
ن
وأم�ة كاظم،
عل السيد ،ي
أفريقيا ،وفريق بقيادة لورا غريغوري ويضم آنا ي
بو� ،ومحمود عبده ي
تام� ،ونادية طيبة.
وهنادا طه ي

أ
قدموه من إسهامات وتعليقات :بينلوب بندر،
ويعرب فريق العمل عن امتنانه للشخاص التالية أسماؤهم لما َّ
بيانك،
ومايكل كروفورد ،وماجد حرب ،وصايمة مالك ،ولويز مفونو ،وروبرت بالمر ،وخايمي رافائيل دي بينيس ي
ت
وغ�هم ومن بينهم دينا أبو غيدة،
ال� أُجريت مع الزمالء ي
وريبيكا رودس .كما استفاد التقرير من المناقشات ي
وكاليو� أزي-هوك ،ومايكل درابل ،ومارك غريفيث ،وهارييت نانيونجو ،وباربرا رينولدز ،وهال رس ب يا�،
ومحمد عودة،
بي
ف
ن
ِّ
ويتقدم الفريق بشكر خاص إىل المعل يم� والمعلمات ي� مرص والمملكة العربية السعودية
وسم�ة نيكاين توفيغيان.
َّ
ي
ف
الذين شاركوا ي� المناقشة الجماعية المركَّزة حول مسودة ملخص التقرير .ويستند التقرير إىل بحوث من مختلف
م� وواضعي السياسات وأولياء أ
المؤلف� مع أ
كاديمي� والمع ِّل ي ن
ين
ين
المور والطالب.
ال
بلدان العالم وكذلك تفاعالت
ن
ش
ش
وكريست� �يدر-كينغ وأ�ف سعد هللا السعيد بتقديم التوجيه والدعم بشأن أنشطة
س�ين جويد
ي
وأسهم كل من ي
ن
ز
التواصل ش
فيك بومان بأعمال التحرير للتقرير وصممت
إل�ابيث
ميكون� الدعم إ
ي
قدمت ي
والن� .كما َّ
الداري ،وقامت ي
ش�يل فلود.
الغالف ي
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االختصارات
ALIGNS
EAP
ECA
EGRA
GCC
GER
HCI
LAC
IEA
MENA
MSA
OECD
PIRLS
PISA
SAR
SDGs
TaRL
TIMSS
UDL

مواءمة مستويات التعليم مع أ
الهداف واحتياجات الطالب
ش�ق آسيا والمحيط الهادئ
أوروبا وآسيا الوسطى
تقييم مهارات القراءة ف� الصفوف أ
الوىل
ي
مجلس التعاون الخليجي
الكل
معدل االلتحاق ي
مؤ� رأس المال ش
ش
الب�ي
الكاري�
أمريكا الالتينية والبحر
بي
الرابطة الدولية لتقييم التحصيل العلمي
ال�ق أ
ش
الوسط وشمال أفريقيا
اللغة الفصحى المعارصة
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
التقدم ف ي� القراءة
الدراسة الدولية لقياس مدى ُّ
الدول لمهارات القراءة
برنامج التقييم
ي
منطقة جنوب آسيا
أهداف التنمية المستدامة
التدريس عىل المستوى المناسب
دراسة االتجاهات الدولية ف ي� الرياضيات والعلوم
التصميم الشامل للتع ُّلم
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يعا�ن
ي

ملخص تنفيذي

ال�ق أ
 %59من أ
الطفال من فقر التع ُّلم ف ي� مختلف بلدان منطقة ش
الوسط وشمال أفريقيا
بحيث ال يمكنهم ف ي� سن ش
الدول 2019أ).
العا�ة قراءة نص مناسب ألعمارهم وفهمه (البنك
ي
وترتفع هذه النسبة إىل  %63ف ي� المتوسط ف ي� بلدان المنطقة منخفضة ومتوسطة الدخل .ويؤدي
أ
ف
ف
عدم القدرة عىل القراءة بفهم ف ي� سن ش
تقدم بلدانها
العا�ة إىل قصور ي� تع ُّلم معظم الطفال ي� المنطقة وإعاقة ُّ
ين
ف ي� مجال تكوين رأس المال ش
تحس� تعليم اللغة العربية وتع ُّلمها أن يعزز مجمل نواتج التع ُّلم.
الب�ي .ومن شأن
لتحس� نواتج عملية التعليم بشكل عام ،ت
ين
ويجدر بالحكومات أن تهتم بذلك اهتماماً شديداً
ول�اكم رأس المال
الب�ي عىل المدى أ
ش
الطول.
ينطق باللغة العربية ث
أك� من  467مليون شخص ف ي�  60بلد ًا حول العالم 1،وهي اللغة الرسمية أو اللغة الرسمية
ت
المش�كة ف ي�  25بلداً .ويمكن اعتبار اللغة العربية سلسلة متصلة من الحلقات ،بدءاً من اللغة الفصحى الكالسيكية،
وهي لغة القرآن الكريم ،واللغة الفصحى المعارصة ،وصوال ً إىل العديد من اللهجات العامية المستخدمة
ف
ولتقان اللغة العربية ،يجب عىل دارسها والناطق بها إتقان لهجته المحلية واللغة العربية
ي� التواصل اليومي .إ
المعارصة (الفصحى).
ال� يكتسبها أ
وخالفاً للهجات ت
الطفال من نز
الم�ل ف ي� سن مبكرة ،يتم تع ُّلم اللغة المعارصة من خالل التعليم الرسمي
ي
أ
العالم
كل عىل الدب والوثائق الرسمية ووسائل إ
(الحوري 2015؛ زغول  )1980ويقترص استخدامها بشكل شبه ي
ف
ف
(بما فيها المسموعة) والتعليم .وهي اللغة ت
ال� يتم التدريس بها ي� الفصول الدراسية ي� عموم البلدان الناطقة
ي
بالعربية (من بينها معظم بلدان المنطقة) .وبمجرد دخول أ
الطفال المدرسة ،يُتوقَّع أن يبدأ تعليمهم القراءة
والكتابة باللغة الفصحى المعارصة.
ويفرض هذا العديد من التحديات.
أ
(غ� العامية) ضئيال ً للغاية؛
أوالً ،قبل االلتحاق
تعرض بعض الطفال للعربية الفصحى ي
بالمدرسة يكون مستوى ُّ
آ
فيما قد يسمعها بعضهم الخر من خالل أفالم الرسوم المتحركة المدبلجة بالفصحى ،أو القراءة لهم بها ،أو من
الم�ل (إن وجد) .ويكون تعرض أ
خالل االستماع إىل القرآن الكريم ف� أثناء تالوته ف� نز
الطفال للفصحى محدوداً للغاية
ي
ي
ُّ
أ
أ
ف
نز
قبل بلوغ سن االلتحاق بالمدرسة نظراً النخفاض معدالت قراءة أولياء المور لطفالهم ي� الم�ل وقلة المشاركة
ف
ال�امج الرسمية للتعليم ف ي� مرحلة الطفولة المبكرة .ويفرض طرفا سلسلة اللغة العربية أو طبيعتها االزدواجية
ي� ب
(شكالن مختلفان للغة نفسها يستخدمهما ف ي� الغالب المتحدثون أنفسهم ف ي� مناسبات مختلفة داخل المجتمع
المحل) تحديات أمام أ
الطفال عند تع ُّلمهم القراءة .وتكون درجة التقارب ي ن
أك�
ب� اللغة الفصحى واللهجة المحلية ب
ف ي
بعض البلدان منها ف
التأث� من بلد آلخر .ويمكن معالجة هذه التحديات باتخاذ إجراءات
يتفاوت
وبالتال
ها،
غ�
�
ي�
ي
ي ي
ي
عال الجودة الذي يعتمد عىل علم
والتعرض المبكر
توف� بيئة لغوية ثرية،
هادفة مثل ي
ُّ
للغة الفصحى ،والتدريس ي
أ
ف
ف
تع ُّلم القراءة ويستثمر � التقارب (المرتفع � بعض الحيان) ي ن
أن سوء نواتج
ب� الفصحى والمفردات العامية .عىل ّ
ي
ي
تع ُّلم القراءة والكتابة ناتج عن العديد من الممارسات المتعلقة بتنمية مهارات ما قبل القراءة والكتابة وتعليم اللغة
 1يشمل املتحدثني باللغة األوىل والثانية بنا ًء عىل دراسة استمرت  15عاماً أجراها أولريش أمون من جامعة دوسلدورف،
مكتب املراجع السكانية.
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الوىل .ويؤثر ذلك بالسلب عىل أ
الطفال والصفوف الدراسية أ
العربية وتع ُّلمها ف� مرحلة رياض أ
الطفال ف ي� بداية
ي
ف
كبالغ�.ن
و� حياتهم
ي
تأث�ه طوال ي
تعليمهم ويستمر ي
مس�تهم التعليمية ي
وغالباً ما تُهدر الفرص ف ي� التخطيط لتعليم اللغة العربية وتقديمها عىل نحو يساعد عىل التغ ُّلب عىل التحديات
الكامنة ف� الطبيعة االزدواجية للغة .وبشكل عام ،يجب تقوية المعرفة ت
ال�بوية -الممارسات الفضىل ف ي� تعليم اللغة
ي
ن
ن
كب� يب� اللهجات المحلية
العربية للصغار
متسق .فعىل سبيل المثال ،هناك تقارب ي
ي
الناطق� بها -وتطبيقها عىل نحو ِّ
ف
واللغة الفصحى من حيث المفردات وهو ما يجب االستفادة منه ي� تطوير المناهج ،ومواد التدريس والتع ُّلم،
م� لمساعدة أ
وإعداد المع ِّل ي ن
وسبولسك .)2014
الطفال عىل تع ُّلم القراءة (كويك وآخرون 2018؛ صايغ حداد
ي
ن
ويع� عدم وجود تس ُّلسل وتخطيط ي ن
دقيق� ف ي� تعليم اللغة أن هذا التقارب والتشابه ال يجري استخدامهما لتكوين
ي
أ
أ
ف
وبالضافة إىل ذلك ،يواجه الطفال صعوبة ي� تع ُّلم اللغة
ليع� من خالله الطفال من العامية إىل الفصحى .إ
جرس ب
ن
تد� جودة المواد التعليمية ،وسوء تصميم المناهج ،وعدم فعالية أساليب التدريس .ويتم
الفصحى بسبب ي
أ
أ
تعليم أ
ت
ز
الطفال القراءة والكتابة بأساليب جامدة (بدرجة تفوق المواد الساسية الخرى) مع ال� يك� عىل قواعد النحو
الالزم� ك ينخرط أ
ف
ن
الطفال ف ي� تع ُّلم القراءة والكتابة
و� ظل غياب روح المرح واالستفسار
ي ي
والرصف والدقة اللغوية ،ي
تام� .)2008
(طه ي
والتحدث والقراءة والكتابة وتفاعالتها)
طبق بعد النتائج المستخلصة من بحوث علم تع ُّلم اللغة (االستماع
ُّ
ولم تُ َّ
ف ي� ممارسات تعليم اللغة العربية (مايلز وإهري 2019؛ كينتش وراوسون  .)2008فعىل سبيل المثال ،يندر تعليم
الطفال مجموعات من الحروف أ
الصوتيات المنهجي (تعليم أ
والصوات و”نطق” الكلمات) ف ي� المدارس بالبلدان العربية
أ
تيل 2014؛ كاستلز وراستل ونيشن
رغم أن بحوث علم العصاب والتعليم تُظهر باستمرار أهمية ذلك (أبادزي ومار ي
 .)2018ورغم إدخال طريقة التدريس المعتمدة عىل الصوتيات إىل حد ما ف ي� كل بلدان المنطقة تقريباً ،فإن ال ُن ُهج
المعتمدة ف ي� استخدام كلمات كاملة ما زالت ُم َتبعة ف ي� العديد من البلدان مع بقاء المفاهيم الخاطئة والممارسات يغ�
الفعالة (صايغ حداد وشيف .)2016
أ
ف
الفعال لتعليم اللغة
عت� المع ِّلمون أنفسهم ،بما ي� ذلك ي
ويُ ب
الكث� من مع ِّلمي اللغة العربية ،نتاج السلوب يغ� ّ
ف
العربية وغالباً فإنهم أنفسهم ال يشعرون بالراحة ي� استخدام العربية الفصحى كوسيلة للتدريس .ويشتمل عدد
ضئيل من برامج إعداد المع ِّل ي ن
م� بالجامعة عىل دراسات تربوية لتعليم العربية (يشمل ذلك دراسة تنمية المهارات
أ
اللغوية وأساليب تدريس العربية من السنوات أ
الوىل ت
تقدماً) .ولم يتم إدماج حصص للتدريب
ح� المستويات ال ثك� ُّ
عىل الصوتيات ،والتدريب عىل تعليم القراءة والكتابة ف� سن مبكرة ،وتعليم علم القراءة ،وأدب أ
الطفال ف ي� غالبية
ي
م� (الوكالة أ
برامج إعداد المع ِّل ي ن
المريكية للتنمية الدولية .)2019
المور ف� البلدان العربية كتباً أ
يقت� أولياء أ
وإجماال ،ال ن
للطفال ف� نز
الم�ل وال يعتادون عىل القراءة ألطفالهم كما هو
ي
ي
ي
أ ف
التقدم ف ي� القراءة لعام  .)PIRLS( 2016فعىل سبيل
واضح من ردود أولياء المور ي� الدراسة الدولية لقياس مدى ُّ
المثال ،فبينما تصل نسبة أ
الطفال الذين يعتاد أولياء أمورهم عىل القراءة لهم إىل نحو  %80ف ي� بعض البلدان ذات
الداء المرتفع ،فإن هذه النسبة ال تتعدى ما تي�اوح من  20إىل  %25من أ
أ
الطفال ف ي� بلدان المنطقة (موليس وآخرون
تب� أن أ
 .)2017ويبعث ذلك عىل القلق بالنظر إىل الشواهد ت
ال� ي ِّ ن
الطفال يمكنهم االنتقال بسهولة من اللهجة
ي
ال� يدرس بها ف� حالة المواظبة عىل قراءة بعض كتب أدب أ
ت
الطفال
ال� تربوا عليها إىل اللغة العربية الفصحى ت ي ُ َّ
ي
ي
ال� ق َّلما يتكلم فيها أولياء أ
ت
المور
لهم ف ي� سن مبكرة (ستال وريتشيك
ي
وفاندف�  .)1990وهناك بعض الحاالت ي
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مع أطفالهم الصغار بلهجتهم ،مما يعوق تنمية قدرتهم عىل النطق والكالم .ففي المغرب عىل سبيل المثال،
أفاد  %21من أولياء أ
المور بأنهم لم يتكلموا مطلقاً أو بشكل شبه مطلق مع أطفالهم ف ي� سن الروضة عن أشياء
فعلوها (مقابل متوسط عالمي قدره  ،)%4وأفاد  %35بأنهم لم يتكلموا مطلقاً أو بشكل شبه مطلق مع أطفالهم
عما قرأوه (مقابل متوسط عالمي قدره  ،)%12فيما ذكر  %51أنهم لم يشاركوهم ألعاب الكلمات مطلقاً أو بشكل
شبه مطلق (مقابل متوسط عالمي قدره ( )%16موليس وآخرون .)2017
أ
ف
ت
وال�
إضافة إىل ذلك ،هناك حماس واضح من قبل أولياء المور لتعليم أطفالهم لغات أجنبية ي� سن مبكرة ي
ف
ف
ت
درس
ال� تُ ِّ
قد تنافس اللغة العربية ي� وقت الدراسة وأولوياتها .ي
و� بعض الحاالت ،يشمل ذلك إلحاقهم بالمدارس ي
باللغات أ
الجنبية ،ليس فقط المدارس الدولية الراقية بل أيضا المدارس الخاصة ذات التكلفة المنخفضة وكذلك
مدارس اللغات الحكومية (ذات الرسوم) كما هو الحال ف ي� مرص .ويُعزى ذلك إىل تفضيل أسواق العمل لمهارات
الجنبية وتقدير المجتمع لبعضها (اليونسكو  .)2019وقد يعزى ذلك أيضا (حسبما هو متصور عىل أ
اللغات أ
القل)
ُ
َّ
و� بعض الحاالت ،تم إدخال تعليم اللغات أ
أ
ف
ف
الجنبية مبكراً ف ي�
إىل ارتفاع جودة التعليم ي� مدارس اللغات الجنبية .ي
ت
يأ� عىل حساب تعليم اللغة العربية.
التعرض لها ،وهو ما قد ي
المناهج مع زيادة ُّ
ن
تد� نواتج التع ُّلم باللغة العربية .وتزيد نسبة من أفادوا بطالقة
ي
وأخ�اً ،قد ال يكون هناك وعي بمدى خطورة مشكلة ي
لغتهم وحبهم للقراءة ف� بلدان المنطقة عما هي عليه ف� البلدان أ
الخرى (كما يظهر ف
الدول
التقييم
نامج
ر
ب
نتائج
�
ي
ي
ي
ي
للطالب لعام  2018التابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية) ،وترتفع حاالت تضخم الدرجات ،وال توجد بشكل
عام أنظمة تقييم وطنية تعمل بشكل جيد لتتبع أداء الطالب أو إتاحة النتائج عىل نطاق واسع أو رصد ت
إس�اتيجية
ُّ
وطنية لتعليم القراءة والكتابة (البنك الدول 2019ب) .وقد تسهم هذه العوامل ف� الفصل ي ن
ب� االعتقادات بشأن
ي
ي
فعالية تعليم اللغة العربية وتع ُّلمها والنتائج الفعلية .ف
و� سياق متصل ،توصل تقرير صدر مؤخراً بعنوان “حالة
ي
أن الطالب يحبون اللغة العربية
اللغة العربية ومستقبلها” (عن وزارة الثقافة والشباب إ
الماراتية لعام  )2020إىل ّ
لكنهم ال يحبون طرق تدريسها.
ويتناول هذا التقرير بالبحث أ
الدبيات والدراسات لتحديد الثغرات ف ي� تدريس اللغة العربية وتع ُّلمها ف ي� بلدان المنطقة
يقدم التقرير مساراً ت
مق�حاً ت
ت
لتس�شد به البلدان ف ي� جهودها الرامية
وال� تؤدي إىل ارتفاع معدالت فقر التع ُّلم .كما ِّ
ي
أ
يل ملخص لهم نقاط هذه الخارطة:
إىل االرتقاء بتدريس اللغة العربية وتع ُّلمها ،وفيما ي
الطفال للغة العربية عىل أ
1.وضع أهداف محددة وقابلة للقياس الكمي لنواتج تع ُّلم أ
القص�
المدين
ي
ّ
والطويل بدعم من أعىل المستويات الحكومية ،وربطها بشكل واضح بأهداف السياسات االجتماعية
واالقتصادية للبلدان من خالل ت
إس�اتيجية وطنية لتعليم القراءة والكتابة عىل سبيل المثال.
الهداف عىل نطاق واسع وإقرانها بخطط العمل ذات الصلة لجميع أ
تشجيع تحقيق هذه أ
الطراف
الليات لرصد التقدم المحرز نحو بلوغ هذه أ
الفاعلة الرئيسية بالضافة إىل آ
الهداف وتقييمه .وتشمل
إ
ُّ
هذه أ
الطراف إالدارات الحكومية المسؤولة عن التعليم وتنمية الطفولة والتمويل والتخطيط ،وكذلك
ين
كليات تال�بية  ،ومراكز البحوث ،وكليات تدريب المع ِّل ي ن
ومطوري
والمدرس�،
م� ،ومنظماتهم المهنية،
ّ
المناهج ومواد تعليم اللغة العربية وتع ُّلمها وجميع المواد الدراسية ،ومؤلفي أدب أ
الطفال ،ومنتجي
المواد تال�فيهية أ
ين
وغ�هم .واستخدام وسائل إالعالم تل�سيخ الرسائل الرئيسية
للطفال،
والباحث� ،ي
ش
وإ�اك المجتمع بأكمله ف ي� جهود االرتقاء بمستوى تع ُّلم اللغة العربية.
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ت
المش�كة ي ن
ب� الفصحى المعارصة واللهجات العربية العامية وتوظيف ذلك
2.تحديد السمات والمفردات
لبناء جرس يمكِّن أ
الطفال من االنتقال من العامية إىل تع ُّلم الفصحى.
ت
المش�كة ي ن
موجهة لهذا الغرض،
تدريس القواسم
ب� العامية والفصحى بوضوح باستخدام مواد َّ
أ
وتحديد مدى التقارب بينهما ،واستخدام ذلك لدعم تع ُّلم الطفال .ويشمل هذا البدء بالكلمات
البسيطة المستخدمة ف� الفصحى واللهجات العامية ،وإبراز أ
ت
المش�كة ،وتدريس الصوتيات
النماط
ي
الموجودة ف ي� الفصحى بشكل واضح.
3.زيادة تعرض أ
ق
االشتقا� ،مبكراً
الطفال المبكّر للغة الفصحى المعارصة ،السيما المفردات والوعي
ي
وبطرق جذابة.
أ
وتعرضهم لها ويشمل ذلك القراءة لهم بها
تشجيع أولياء المور عىل زيادة معرفة أطفالهم بالفصحى ُّ
ق
ف
ف
االشتقا� للفصحى يغ� المستخدمة
و� المدارس ،تدريس الصوتيات والمفردات والوعي
ي
ي� سن مبكرة .ي
الطفال عىل أ
ف� اللهجات العامية المحلية .وداخل المدارس وخارجها ،زيادة اطالع أ
الدب المخصص
ي
أ
وال�امج التلفزيونية للطفال باللغة الفصحى وبطريقة ممتعة .وتنفيذ
لهم وأفالم الرسوم المتحركة ب
أ
ف
ت
إس�اتيجيات لتعزيز تنمية المهارات اللغوية الشفهية مبكراً لدى الطفال وانخراطهم ي� أنشطة تعليم
ف
ن
لتد� أدائهم الملحوظ
القراءة والكتابة وتع ُّلم الفصحى ،ي� المدرسة وخارجها ،السيما للفتيان نظراً ي
ف ي� العديد من بلدان المنطقة.
4.وضع معاي� تفصيلية ت ق ف
توف� موارد عالية الجودة ومالئمة
لل� ي� ي� القراءة بنا ًء عىل علم القراءة مع ي
ي
أ
ن
للتعليم والتع ُّلم (من بينها الموارد الرقمية) ،وأدلة إرشادية للمع ِّل يم� وتطويرهم مهنياً (والخذ بيدهم
ت
ح� يتقنوا المطلوب) ،والتقييمات التشخيصية.
ك� ف� البداية عىل الصفوف أ
ت
الوىل من التعليم الرسمي ،إدخال طريقة التدريس المعتمدة
مع ال� ي ز ي
عىل الصوتيات لتعليم القراءة ،مع إثراء فهم المفردات وفهم المسموع ،وتدريس أنماط الكلمات
التفك� رفيعة المستوى) من خالل ت
إس�اتيجيات
بشكل واضح ،وتعزيز مهارات الفهم (خاصةً مهارات
ي
أ
تعليمية ش
اس،
مبا�ة وواضحة (مثل قراءة كتب أدب الطفال يومياً بصوت ٍ
عال داخل الفصل الدر ي
وتوف� بيئة دراسية ثرية
وإتاحة المزيد من الحرية الستخدام كلمات الفصحى “القريبة من العامية” ،ي
أ
الطفال المحبب لدى الفتيان والفتيات) .ولرصد مدى تقدم أ
بأدب أ
ف
الطفال ،إدماج النشطة ي� خطط
ُّ
الدروس لمساعدة المع ِّل ي ن
م� عىل “التحقق من فهم” الطالب يومياً وتحديد مدى استيعابهم للمفاهيم
الجديدة وإجراء تقييمات دورية لمهارات القراءة ف� الصفوف أ
الوىل .ويجب أن تغطي هذه البداية
ي
المن َّظمة لتع ُّلم اللغة العربية المراحل من رياض أ
ح� الصف ن
الطفال ت
الثا� ش
ع� لتعزيز مهارات
ُ
ي
والتفك� النقدي رفيعة المستوى.
القراءة
ي
ن
ين
المه�
التعي�) وبرامج التطوير
5.إعادة النظر ف ي� برامج إعداد مع ِّلمي اللغة العربية الجامعية (قبل
ي
ف
الخ�ات العملية التدريسية،
لهم ي(� أثناء الخدمة) إلضافة أصول تدريس اللغة العربية ،وتعزيز ب
فعال.
والتخطيط لتع ُّلم الطالب عىل نحو ّ
تحس� فهم المع ِّل ي ن
ين
الفعالة ،وقدرتهم عىل تطبيق
م� لمبادئ تعليم اللغة العربية وأساليب التدريس ّ
هذه أ
المعتمدة عىل الصوتيات ،وكذلك مهاراتهم ف ي� إدارة التع ُّلم ووضع الخطط
الساليب بما فيها
ِ
الخاصة بذلك ومن بينها إال ت
س�اتيجيات الواضحة لدعم تع ُّلم الفتيان.
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6.التأكُّد من امتالك كل مدرسة برنامجاً قوياً لتعليم اللغة العربية ف� الصفوف أ
الوىل مع تخصيص
ي
ب� مسؤوليات مديري المدرسة ،ودعم المع ِّل يم�.ن
كاف لذلك ،والتوفيق ي ن
وقت ٍ
تطوير الموارد المدرسية لوضع أهداف تعليمية واضحة لكل طفل وما يقابلها من أدوات الرصد
البسيطة لالستعانة بها ف� المتابعة وضمان تع ُّلم كل فرد .وتوف� المواد أ
الساسية والتدريب لفريق
ي
ي
ف
إالدارة والفرق التعليمية ي� كل مدرسة ،ويجب أن تشتمل المواد عىل مواد تعليمية جذابة لكل طفل
بالضافة إىل مواد قرائية تكميلية .كما يجب أن يشمل التدريب أنشطة للتطوير
وأدلة داعمة لكل مع ِّلم إ
ف
ن
المه� المتواصل لمديري المدارس والمع ِّل ي ن
فعال ،وتوجيه
م� ي� مجال تعليم القراءة والكتابة بشكل ّ
ي
المع ِّل ي ن
التأهيل .وتخصيص
وال ش�اف
خ�ة من داخل المدرسة أو من خارجها ،إ
م� بواسطة أفراد ذوي ب
ي
وقت كاف لتعليم القراءة وممارستها ،وإعطاء أ
الولوية لتعليم اللغة العربية السيما مهارات القراءة
ٍ
أ
ف
والكتابة .وقد يتطلب ذلك تقليل حجم المواد الدراسية ي� الصفوف الوىل ودعم تعليم القراءة
والكتابة ف ي� مختلف المواد.
المتع�ين ف� القراءة ودعمهم بإجراءات تدخلية مبكرة ومراقبتهم السيما ف� الصفوف أ
ث
الوىل.
7.تحديد
ي
ي
يز
تشجيع المع ِّل ي ن
وتحف�
التشخيص لفهم احتياجات الطالب ،وجذب
م� عىل استخدام التقييم
ي
ث ف
توف� مواد للقراءة مناسبة لمستوى الطالب ومتوافقة مع اهتماماتهم،
المتع�ين ي� القراءة من خالل ي
أ
آ
المشكَّلة ي ن
ش
تطور المستوى بما
وإ�اك الباء وأولياء المور .وتأجيل االنتقال إىل النصوص يغ� ُ
لح� ُّ
ف
المشكَّلة
يناسب ذلك،
ي
وتوف� اختيارات ي� مختلف صفوف النقل .ومواصلة استخدام النصوص ُ
بالنسبة لمن يحتاجون إىل المزيد من الدعم .والتأكُّد من اشتمال برامج التدخل المبكر عىل وسيلة
الوىل بالرعاية ومن بينها أ
للفحص الموجه الستهداف الفئات السكانية أ
الطفال ذوو إالعاقة والالجئون.
َّ
ويمكن لفرص المشاركة والتعاون أن تدعم وتقوي الجهود المبذولة بالفعل ف ي� مختلف البلدان الناطقة بالعربية.
معاي� ت
مش�كة لتطوير مواد تدريس اللغة العربية وتع ُّلمها ،وإنشاء شبكة
وقد يشمل ذلك ،عىل سبيل المثال ،وضع ي
من كليات ت
ال�بية للتخصص ف ي� أصول تدريس اللغة العربية وإعطاء أولوية الجندة البحث العلمي.
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ال�ق أ
فقر التع ُّلم ف� منطقة ش
الوسط وشمال أفريقيا
ي

يُظهر

ال�ق أ
الب�ي أن الطفل المولود اليوم ف ي� منطقة ش
مؤ� رأس المال ش
ش
الوسط وشمال أفريقيا
النتاجية ت
لن يحقق ث
ال� كان يمكنه تحقيقها لو تمتع بقدر كامل من
أك� من  %57من قدرته إ
ي
المكون المتعلق بالتعليم ف ي� هذا
الدول  .)2020ويُظهر
التعليم والصحة الجيدة (البنك
ِّ
ي
ف
ش
ش
المؤ� أن ضعف التعليم يمثل عقبة رئيسية أمام تكوين رأس المال الب�ي ي� بلدان المنطقة سواء من حيث
الموحدة .ففي مختلف بلدان المنطقة ،يبلغ متوسط سنوات الدراسة
سنوات الدراسة المتوقعة أو درجات االختبار
َّ
عدل سنوات الدراسة المتوقعة وفقاً
المتوقعة  .11.6لكن سنوات الدراسة
المعدلة بحسب مقدار التع ُّلم ،حيث تُ َّ
َّ
ف
يش� إىل أن الطالب ي� المنطقة تضيع عليهم نحو أربع سنوات دراسية بسبب
لنواتج تع ُّلم الطالب ،تبلغ  7.6مما ي
2
سوء جودة التعليم .

أك� من نصف ( )%59أ
ن
ويعا� ث
الطفال ف ي� بلدان المنطقة من فقر التع ُّلم بحيث ال يمكنهم ف ي� سن ش
العا�ة قراءة نص
ي
أ
أ
ف
ف
ف
تقدم بلدانها ي� مجال تكوين
مناسب لعمارهم وفهمه .ويؤدي ذلك إىل قصور ي� تع ُّلم الطفال ي� المنطقة وإعاقة ُّ
رأس المال ش
الب�ي .وعند االقتصار عىل بلدان المنطقة متوسطة ومنخفضة الدخل ،فيبلغ معدل فقر التع ُّلم .%63
ف
ويرتفع هذا المعدل خاصةً ي� اليمن ومرص والمغرب وتونس (الشكل .)1
الشكل  .1معدالت فقر التع ُّلم 2016 ،تقريباً
نسبة أ
ف
الطفال الذين لم يصلوا إىل مستوى إالتقان ي� سن متأخرة بالمرحلة االبتدائية
95

87
63

58

100
70
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51
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60
36

35
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32

29
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40
20
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س
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م
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ق
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لبح
ا رات
الما
ا

وس
ال
طى

الدول الخاصة بإحصاءات التعليم .وتُحسب سنوات الدراسة
 2تعود البيانات إىل عام  2017وهي مأخوذة من قاعدة بيانات البنك
ي
المعدلة بحسب مقدار التعلُّم عن طريق �ض ب تقديرات سنوات الدراسة المتوقعة ف ي� نسبة درجات االختبار الموحدة إىل .625
َّ

ما

حسب معدل فقر التع ُّلم (الشكل  )1باستخدام نتائج التقييمات الدولية للطالب ،السيما الدراسة الدولية لقياس
يُ َ
أ
ف
ف
التقدم ي� القراءة لعام  )PIRLS( 2016ي� بلدان المنطقة ،مع تعديلها لمراعاة النسبة المئوية للطفال
مدى ُّ
أ
ف
ين
المترسب� من التعليم .وتؤكِّد نتائج التقييمات الوطنية والدولية الخرى عدم امتالك الطالب ي� المنطقة للمهارات
أ
أ
الساسية للقراءة والكتابة والحساب من الصفوف الوىل ت
تش� تقييمات
ح� المرحلة الثانوية .فعىل سبيل المثال ،ي

رين

الدول الخاصة بإحصاءات التعليم.
المصدر :قاعدة بيانات البنك
ي

لطا


أ
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ق

ا
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م
ط
و
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لصح شما
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أ
حر الكا له دا
راء
فري
ئ
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0
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ال� أُجريت ف� العديد من بلدان المنطقة إىل أن  %52من أ
أ
مهارات القر ف
ت
الطفال
ي
اءة ي� الصفوف ال فوىل ( )EGRAsفي
بالصف ن ف
الجابة بشكل صحيح عن سؤال واحد من
الثا� ي� العراق و %67ي� المغرب و %81ي� اليمن لم يستطيعوا إ
ي
3
أسئلة فهم المقروء.
وبخالف القراءة ،تعد مستويات التع ُّلم ف� المواد الدراسية أ
الخرى متدنية أيضا ف ي� البلدان الناطقة بالعربية .فقد
ُ
ي
ف
ن
الصف� الرابع
أظهرت نتائج دراسة االتجاهات الدولية ي� الرياضيات والعلوم ( )TIMSSلعام  2019أن طالب
ي
ف
المشاركة
بكث� من نقطة الوسط (أي المتوسط للبلدان
والثامن ي� البلدان الناطقة بالعربية سجلوا درجات أقل ي
ِ
ع�ة ،ما زال أ
ف� الدراسة لعام ( )1995الشكالن  2و .)3ف
الداء ف� القراءة والرياضيات والعلوم ن
و� سن الخامسة ش
أد�
ي
ي
ي
ف
ف
الدول
موضح ي� برنامج التقييم
بكث� من المتوسط السائد ي� بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،كما هو َّ
ي
ي
لمهارات القراءة ( )PISAلعام ( 2018الشكل .)4
ف
ت
ماد� الرياضيات والعلوم ،دراسة االتجاهات الدولية
فالشكل  .2مستوى تحصيل طالب الصف الرابع ي� ي
ي� الرياضيات والعلوم لعام 2019
الرياضيات

493

البحرين

االمارات


نقطة منتصف المقياس وفقاً لدراسة
االتجاهات الدولية  ىڡ الرياضيات والعلوم

550
500

449 449

431 435

500
درجة المقياس

480

481 473

العلوم

600

450
398 402

383 392

383 374

400
350

قطر

عمان

السعودية

الكويت

المغرب

300

المصدر :قاعدة بيانات الرابطة الدولية لتقييم التحصيل العلمي بشأن دراسة االتجاهات الدولية ف ي� الرياضيات والعلوم لعام 2019

 3البيانات مأخوذة من مقياس القراءة ف� الصفوف أ
الوىل.
ي
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ف
ت
ماد� الرياضيات والعلوم ،دراسة االتجاهات الدولية
فالشكل  .3مستوى تحصيل طالب الصف الثامن ي� ي
ي� الرياضيات والعلوم لعام 2019
الرياضيات

443

550
500

457

452
420

411

444

431
403

388 394

394

389

500

درجة المقياس

481 486

475

نقطة منتصف المقياس وفقاً لدراسة
االتجاهات الدولية  ىڡ الرياضيات والعلوم

العلوم

473 473

600

450

429

413

400

377

350
البحرين

قطر

االمارات


عمان


االردن

السعودية

الكويت

المغرب

مرص

300

لبنان

المصدر :قاعدة بيانات الرابطة الدولية لتقييم التحصيل العلمي بشأن دراسة االتجاهات الدولية ف ي� الرياضيات والعلوم لعام .2019

الشكل  .4أداء الطالب ف� سن الخامسة ش
الدول
ع�ة ف ي� القراءة والرياضيات والعلوم ،برنامج التقييم
ي
ي
لمهارات القراءة لعام 2018
القراءة

الرياضيات

600

العلوم

550

487 489 489

500
432 435 434

429
400

المتوسط  ىڡ بلدان منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية

االمارات


419


االردن

419
407 414

قطر

450
386

373

399

السعودية

الدول لمهارات القراءة لعام 2018
المصدر :قاعدة بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن برنامج التقييم
ي

377
359 368

المغرب

الجنس� ف� فقر التع ُّلم هي أ
ال�ق أ
ف
ال بك� من ي ن
ن
الوسط وشمال أفريقيا ،تُعد الفجوة ي ن
و� منطقة ش
ب� جميع
ب�
ي ي
ي
ب� الفتيان 4.ففي المتوسط ،يكون معدل فقر التع ُّلم ي ن
المناطق حيث يزيد احتمال فقر التع ُّلم ي ن
ب� الفتيان أعىل
بواقع  10نقاط مئوية منه ي ن
ب� الفتيات ف ي� المنطقة ( %66بالنسبة للفتيان مقابل  %56للفتيات) .لكن هذا الفارق
ف
الكاري�،
يبلغ  8نقاط مئوية ف ي� منطقة ش�ق آسيا والمحيط
الهادئ ،و 4نقاط ي� منطقة أمريكا الالتينية والبحر ف ب ي
ين
ونقطت� ف ي� منطقة أوروبا وآسيا الوسطي ،ونقطة واحدة ي� منطقة
و 3نقاط ف ي� منطقة أفريقيا جنوب الصحراء،
	4ال تُتاح معلومات مص َّنفة حسب النوع لمنطقة جنوب آسيا.

393 384

400
353

لبنان

350
300
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ف
ين
أك� الفروق ي ن
أمريكا الشمالية (تكون النسبة أعىل ي ن
الجنس� ف ي� دول مجلس
ب�
ب� الفتيان ي� جميع المناطق) .وتوجد ب
التعاون الخليجي وإيران (الشكل .)5
الشكل  .5معدل فقر التع ُّلم حسب البلد والنوع 2016 ،تقريباً
العا�ة الذين لم يحققوا الحد أ
نســبة أ
ال ن
د� من إتقان القراءة ،مع تعديلها لمراعاة المترس يب�ن
الطفال ف ي� ســن ش
ِّ
من التعليم ()٪
100
90
80
70
مرص
المغرب
تونس

60

االردن
الكويت

الفتيات

50
40
عمان

السعودية

30

قطر
االمارات

إيران

20

البحرين

10
100

90

80

70

60

50

الفتيان

40

30

20

10

0

0

ت
الدول ومعهد
الدول الخاصة بإحصاءات التعليم؛ بيانات مش�كة من البنك ي
المصدر :استناداً إىل بيانات مأخوذة من قاعدة بيانات البنك ي
اليونسكو للإحصاء.

تد� أداء الفتيان ف� مهارة القراءة بشكل كب� خاصةً ف� دول مجلس التعاون الخليجي ،وكذلك إيران ومرص أ
ن
والردن،
ف ي
ويُ َ
الحظ ي
ي
ي
ف
التقدم ي� القراءة .وبشكل عام ،يكون هذا
بنا ًء عىل فنتائج تقييم طالب الصف الرابع � الدراسة الدولية لقياس مدى ُّ
ب� الفتيان ف� يالمناطق الريفية (البلدات والقرى والمناطق النائية) منه ف� المناطق ض
أك� ي ن
الح�ية
القصور ي� مهارة القراءة ب
ي
ي
ف
أك� الفجوات ي� المملكة العربية السعودية وإيران وقطر
الكب�ة) ،مع تسجيل ب
(المدن والضواحي والبلدات المتوسطة إىل ي
الدول (أ)).
(سيصدر قريباً عن البنك ي
و� أ
ف
القسام التالية من هذا التقرير ،يتم بحث العوامل المرتبطة بارتفاع معدالت فقر التع ُّلم ف ي� المنطقة مع البدء بمزيج
ي
من الدراسات المتعلقة بعلم تع ُّلم القراءة.
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علم تع ُّلم القراءة

ينبغي

أن يكون معظم أ
الطفال ف ي� سن ش
العا�ة ،قادرين عىل قراءة نص مناسب ألعمارهم
وفهمه ،مع تقديم توجيهات مناسبة .وللقيام بذلك ،يحتاج أ
الطفال إىل إتقان العديد
ف
و� هذا القسم ،يتم تناول مجموعة ثرية من
من المهارات والمهارات الفرعية .ي
أ
ف
ت
و� هذا السياق ،يبحث القسم
وال� تنطبق عىل جميع اللغات البجدية .ي
الشواهد البحثية بشأن عملية التع ُّلم ي
ت
ال� تؤثر عىل نواتج تع ُّلمها.
ي
التال المشكالت الخاصة باللغة العربية ي

وهناك مجموعتان من المهارات أساسيتان أياً كانت اللغة )1( :القدرة عىل فهم الكالم المنطوق ،و( )2القدرة عىل
ين
وتب� أهمية ي ن
تمي� الكلمات المكتوبة (سيصدر قريباً عن البنك الدول (ب)) .ي ِّ ن
يز
المجموعت� من المهارات مدى
هات�
ي
الحاجة إىل توف� بيئة لغوية ثرية منذ السنوات أ
الوىل من الطفولة ،فالقراءة ال يمكن فصلها عن االستماع والتحدث
ي
أ
(والكتابة ال يمكن فصلها عن هذه الشياء الثالثة مجتمعة).
الطفال الرضع أصوات لغتهم أ
يتع َّلم أ
ت
الم برسعة ت
ويتطور
الصو�
التطور
ح� قبل تع ُّلم النطق .ويستمر هذا
ّ
ُّ
ي
الول من عمرهم تقريباً ،يستطيع أ
الوىل .وبعد إكمال العام أ
ح� الصفوف الدراسية أ
ت
الطفال فهم الكلمات لكن
ف
ن
كب� ًة ويستمر ذلك خالل سنوات
الثا� من العمر ،يزيد حجم مفردات الطفل زياد ًة ي
و� العام ي
ال يمكنهم نطقها .ي
أ
ين
وغريف� .)1998
التعرض للغة (سنو ،يب�نز،
الروضة وما بعدها ،وإن كان يختلف ذلك تبعاً للظروف الرسية ومدى ُّ
وبعدها ،تنمو المعرفة الضمنية بالقواعد النحوية برسعة بما ف ي� ذلك معرفة كيفية ترتيب الكلمات للحصول عىل
معان مختلفة وكذلك معرفة بناء الجملة ،وفهم كيفية استخدام اللغة ف ي� السياقات االجتماعية .وتتطور المهارات
ٍ
التفك� والتحليل والتالعب بالكلمات والحكم عليها وفهم بنيتها-
فوق اللغوية  -ليس فقط استخدام اللغة بل أيضا
ي
ن
وغريف� .)1998
من سن الثالثة أو أقل وطوال سنوات الدراسة (سنو ،يب�نز،
ي
أ
ت
ال� يتع َّلمونها.
وتنطبق مهارات
ُّ
التطور اللغوي هذه عىل جميع الطفال الذين يتع َّلمون القراءة أياً كانت اللغة ي
أ
ت
ز
الصو� مطلوبةً أيضا ويشمل
نجل�ية ،تكون المهارات المرتبطة بالوعي
وبالنسبة للغات البجدية مثل العربية أو إ
ال ي
ي
ف
المعر� فيما يخص الجوانب السمعية للغة المنطوقة .وإحدى هذه المهارات لها أهمية خاصة
الدراك فوق
ذلك إ
ي
أ
ز
والتمي� بينها.
كونة من وحدات صوتية أصغر (فونيمات) وتحديدها
ي
وهي الوعي بالصوات ،أي فهم أن الكلمات ُم َّ
أ
أ
ويؤدي عدم تكوين الوعي أ
ف
بالصوات لدى التالميذ ي� رياض الطفال أو الصف الول إىل حدوث مشكالت بعد ذلك
الصو� ،شامال الوعي أ
ت
بالصوات ،ومعرفة الحروف
ف ي� تع ُّلم القراءة (بالكمان 2000؛ جويل  .)1988ويُعد الوعي
ً
ي
ش
مؤ�ات مهمة عىل تع ُّلم القراءة بغض النظر عن نوع اللغة (موتر وديثيلم .)2001
العصاب هذه االستنتاجات بالتوصل إىل أنه ف� اللغات أ
تؤيد بحوث علم أ
البجدية يتم حفظ الكلمات ف ي� الذاكرة من
ُّ
ي
ت
ن
ال� تمثله ،وليس بحفظ سالسل كاملة من الحروف (مايلز وإهري  .)2019ويحتاج
خالل الربط يب� الصوت والرموز ي
ت
ال� تمت معرفتها داخل الذاكرة،
القراء المبتدئون إىل البدء بمعالجة كل حرف من الكلمة لبناء حصيلة من الكلمات ي
الدول (ب)).
تفك� ف ي� تحقيق الرسعة والطالقة (سيصدر قريباً عن البنك
وهي عملية طويلة تحتاج إىل الدقة قبل أي ي
ي
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الصوات المرتبطة بها .وتشمل أ
وتتطلب معرفة الحروف بشكل كامل معرفة أسمائها وكذلك أ
البجدية العربية حروفاً
متقاربة ف ي� الشكل ال تختلف سوى ف ي� مكان وضع النقاط (مثل حروف :ح خ ج) .وبالنسبة لجميع الحروف العربية،
يحتوي اسم الحرف عىل صوته ويُشار إىل ذلك بالطبيعة “التصويرية” للحرف .كما تُعد جميع الحروف العربية
“صوتية” حيث يبدأ اسم الحرف بصوته ،ويسهل ذلك عىل أ
الطفال الربط ي ن
(ش� 2004؛
ب� الحروف وأصواتها ي
ِّ
أ
أ
ف
جمال لشكال الحروف والصوات
تريمان وآخرون  .)1998ويزيد اختالف مواضع الحرف ي� الكلمة من العدد إ
ال ي
ال� يحتاج أ
ت
الطفال إىل تع ُّلمها.
المرتبطة بها ي
تعتمد أ
الساليب ت
ب� المنطوق والمكتوب وفك ي ز
درس المطابقة ي ن
ترم� الكلمات ،أي تقسيمها إىل “مقاطع صوتية”،
ال� تُ ِّ
ي
عىل بناء وعي قوي أ
بالصوات (الفونيمات) .لكن معرفة كيفية فك ت
ال� ي ز
م� ال تؤدي إىل تع ُّلم القراءة .فإذا لم تكن
لدى القارئ بعض المعرفة المعجمية بالمفردات المناسبة لعمره ولم يكن عىل دراية باللغة ،فإنه لن يستطيع ربط
الشياء أ
معا� الكث� من الكلمات وكذلك أسماء أ
ن
ن
والحداث
بالمع�
الكلمة
ي
ورسعان ما سينساها .ولهذا ،فإن معرفة ي
أ
ف
ت
ال� تواجه الطفال ي� حياتهم اليومية تساعدهم عىل اكتساب المفردات الالزمة ليتمكنوا من القراءة بطالقة وفهم
ي
وف�بانكس  .)1986ولهذا السبب ،يُعد فهم الكالم المنطوق ش�طاً أساسياً لتع ُّلم القراءة .فكلما زاد عدد
(ستال ي
ف
ت
ن
ال� يعرفها الطفل ،زادت قدرته عىل الربط يب� الكلمات المكتوبة والمنطوقة ي� أثناء تع ُّلم القراءة .وتُعد
الكلمات ي
أ
ث
هذه العالقة طردية :كلما أك� الطفال من القراءة ،زادت مفرداتهم اللغوية؛ وكلما زادت هذه المفردات ،زادت
ين
المبتدئ�
توف� مجموعة متنوعة من المواد القرائية للقراء
تام�  .)2009ولذلك ،يجب ي
قدرتهم عىل القراءة (طه ي
وبالتال فعند إدخال
(هيدريك وكننغهام  .)2002وتزيد المعرفة اللغوية باالستماع إىل القراءة من شخص آخر؛
ي
والمبا� ،فيمكن أن يدعم ذلك أ
ش
الطفال ذوي المهارات اللغوية المتدنية (ستال ،ريتشيك،
التأسيس
تعليم القراءة
ي
أ
أ
ف
وفاندف�  .)1990وكلما زاد انخراط الطفال ي� النشطة اللغوية الشفهية ،كانت النتائج أفضل ويجب تحديد ذلك
ي
أ
أ
أ
أ
ف
ف
كسمة رئيسية ي� السنوات الوىل من عمر الطفال وكذلك ي� مرحلة رياض الطفال وسنوات الدراسة الوىل من
بالضافة إىل تدريس
خالل ،عىل سبيل المثال ،القراءة الجهرية للقصص ،والنمذجة والمحاكاة ،والمحادثات ،إ
أ
ال ت
س�اتيجيات الجيدة لتعليم
المفردات والنشطة العملية بشكل واضح ورصيح .ولهذا السبب ،تشتمل معظم إ
هات� المهار ي ن
مكون “االستماع والتحدث” ف� إطار المنهج الدراس لبناء ي ن
فعالة .ويمكن
ت� بصورة ّ
القراءة والكتابة عىل ِّ
ي
ي
أ
ف
التعب�ية واالستيعابية أداة مهمة ي� السنوات الوىل لقياس مدى االستعداد للقراءة.
أن تمثل التقييمات اللغوية
ي
وبالفعل ،أظهرت نتائج هذه التقييمات أن الفقر وحده يق ِّلص مفردات الطفل عند االلتحاق بالمدرسة بما يمكنه
اكتسابه خالل مدة تصل إىل  12شهراً (الحكومة أ
السكتلندية .)2012
ث
المتع�ون ف ي� القراءة عاد ًة إىل القدرة عىل
تُعد الطالقة ف ي� القراءة مهمة لمعالجة ما تتم قراءته ولفهمه .ويفتقر
القراءة الشفهية بطالقة (ألينغتون  .)1983ويتطلب ذلك ممارسة عملية من خالل  -عىل سبيل المثال -محاكاة
القراءة ال َط ِلقة للمع ِّلم ،واالنخراط ف� القراءة الجماعية حيث يتم تع ُّلم ت
إس�اتيجيات محددة ف ي� القراءة ،وتكرار قراءة
ي
النصوص (سميث 1979؛ ألينغتون 1977؛ كننغهام 1979؛ صامويلز  .)1979ويقوم الطالب الذين ال يجيدون
ك� عىل ن
ترم� الكلمات بدال ً من ت
القراءة بطالقة عاد ًة ت
ال� ي ز
كث�اً عىل فك ي ز
بال� ي ز
مع� ما تجري قراءته ،وهو ما يؤدي
ك� ي
والرهاق ذهنياً.
بالحباط واليأس إ
إىل شعورهم إ
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اللوان لتع ُّلم القراءة ف� الصفوف أ
الطار  .1نظام قوس أ
الوىل
إ
ي

يجب أن يتعلَّم الطالب:
أ
الكث� من الكلمات المنطوقة وكيفية استخدامها (الحمر)
ي
تقال)
سماع أصوات الكلمات ونطقها ب
(ال� ي
أ
تحويل أ
الصوات إىل حروف والعكس ،وتعلُّم أسماء الحروف( .الصفر)
فهم كيف تكون الحروف كلمات وكيف تكتب الكلمات بالحروف .أ
(ال ض
خ�)
ُ َ
ُ ِّ
أ
التعرف آليا عىل الكلمات وأجزاء الكلمات وجذورها( .الزرق)
ُّ
(النيل)
قراءة وكتابة سالسل أطول وأصعب من الكلمات والعبارات والجمل بسالسة.
ي
فهم ن
مع� النصوص المقروءة وبناء حصيلة معرفية( .البنفسجي)
حب القراءة وممارستها من أجل المتعة والتعلُّم( .قوس أ
اللوان)
الدول (ج).
المصدر :سيصدر قريباً عن البنك
ي

بالضافة إىل فهم ن
مع� الكلمات ،مجموعة
ال يقترص الفهم عىل كونه الهدف من القراءة بل يمثل أيضا عملية تشمل ،إ
ت
ن
معقدة من التصورات الذهنية (كينش وراوسون  .)2008ويلزم لفهم أي نص معرفة مع� ما ي�اوح من  90إىل %95
من كلماته (ناجي وسكوت  ،)2000وكذلك معرفة ت
إس�اتيجيات فهم المقروء واستخدامها مثل تحديد الهيكل التنظيمي
للنص (كامل وآخرون  .)2008ويساعد تعليم فهم المقروء الطالب عىل تع ُّلم القراءة ،وهو ما يساعدهم بعد ذلك
وال�اء بالمفردات أ
ف
التعمق والتخصص ث
الكاديمية
عىل قراءة المناهج ي� الصفوف العليا حيث سيصبح المحتوى شديد ُّ
والكثافة ،مما يتطلب القراءة بطالقة .وتشمل ت
إس�اتيجيات تعليم فهم المقروء تلخيص النص المكتوب أو إعادة رسده،
أو إكمال المعلومات الناقصة ،أو إالجابة عن أسئلة تتطلب ت
التفك� النقدي رفيع المستوى.
اس�جاع المعلومات أو
ي
ف
وال تكون هذه إال ت
تطور مهارة القراءة .فعىل سبيل المثال،
س�اتيجيات التعليمية مناسبة إال ي� المرحلة الصحيحة من ُّ
ف
عندما يُط َلب من قارئ مبتدئ ي ن
تخم� كلمة ناقصة من السياق ،فإن هذا ال يفيد ي� تع ُّلم القراءة كما لو ُط ِلب منه نطق
كلمة معتمداً عىل معرفته بالصوتيات (كاستلز وراستل ونيشن .)2018
ويمكن قياس مهارات القراءة الفرعية ،بما فيها المبينة أعاله ،من خالل تقييم مهارات القراءة ف� الصفوف أ
الوىل
َّ
ي
الذي وضعه ف� أ
الصل معهد آر ت� آي ت
إن�ناشيونال ،ف ي� إطار مبادرة “االستفادة من البيانات التعليمية ف ي� اتخاذ القرار”
ي
ال� أطلقتها يالوكالة أ
أك� من  70بلداً (غوف ت
المريكية للتنمية الدولية ،وتم تعديله وتطبيقه ف� ث
ت
وي� يب�غ .)2011
ي
ي
اللوان لتع ُّلم القراءة ف� الصفوف أ
أعد البنك الدول “نظام قوس أ
الوىل” ،ف ي� إطار مساعيه لمساعدة البلدان
َّ
ي
ي
ُّ
(الطار  .)1ويهدف هذا النظام إىل توضيح ( )1ما يجب أن يتع َّلمه
م،
ل
التع
فقر
معدالت
تفاع
ر
ال
التصدي
عىل
إ
أ
الجـراءات والمهارات
وتتفق
المحتوى.
هذا
تنظيم
ينبغي
كيف
لك يجيدوا القراءة بطالقة ،و()2
الطفال
إ
ي
المحددة ف� هذا النظام مع النتائج البحثية بشأن كيفية تع ُّلم أ
الطفال القراءة والطرائق ت
ال�بوية لتقوية تعليم
ي
القراءة والكتابة ف ي� أي لغة.
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العوامل ت
ال� تؤثر عىل نواتج تع ُّلم اللغة العربية
ي

ينطق

باللغة العربية ث
أك� من  467مليون شخص ف ي�  60بلد ًا حول العالم 5،وهي اللغة الرسمية
ت
المش�كة ف�  25بلداً .ومع ارتفاع نسبة صغار السن ي ن
ب� السكان وارتفاع
أو اللغة الرسمية
ي
أ
ف
ف
معدالت فقر التع ُّلم ي� البلدان الناطقة بالعربية ي� منطقة ش
ال�ق الوسط وشمال أفريقيا،
ن أ
ن
كاف ف ي� تع ُّلم القراءة .ولهذا ،من المهم للغاية إلقاء
يع� أن هناك ي
مالي� الطفال ال يحصلون عىل دعم ٍ
فإن هذا ي
ت
ال� تؤثر عىل نواتج تع ُّلم اللغة العربية .ويبدأ هذا القسم من التقرير بتناول جوانب
نظرة فاحصة عىل العوامل ي
ت
ين
ال� لها آثار محددة عىل تعليم العربية وتع ُّلمها ي ن
الناطق� بها
ب�
اللغة العربية (مثل قواعد إ
المالء والرصف والنحو) ي
أ
ف
ت
ال� تؤثر عىل نواتج
عالوة عىل المبادئ العامة َّ
المبينة ي� القسم السابق .ي
وتل ذلك مناقشة للعوامل الرئيسية الخرى ي
ت
ت
تع ُّلم اللغة العربية ومن بينها ف�ة الطفولة المبكرة من الوالدة ح� االلتحاق بالمدرسة ،ومناهج اللغة العربية،
وطرق تدريس اللغة العربية ،والمع ِّلمون ،والنصوص وأدب أ
الطفال ،والوقت المخصص لتعليم اللغة العربية،
ث
المتع�ين.
والتصورات بشأن تع ُّلمها ،ودعم القراء

سمات اللغة العربية

ين
يُشار غالباً إىل اللغة العربية بأنها ذات طبيعة ازدواجية ألن لها ي ن
مختلف� يتم استخدامهما ف ي� مناسبات
شكل�
أ
وحد ف ي�
مختلفة :الشكل الول ،وهو المعروف باللغة الفصحى المعارصة ،رفيع المستوى وتحكمه القواعد ُ
وم َّ
ن
ت
ال� تختلف لهجاتها فيما ي ن
ب� البلدان والمناطق الناطقة
مختلف البلدان الناطقة بالعربية؛ والشكل ي
الثا� العامية ي
(ف�غسون  .)1959لكن العربية يمكن أيضا اعتبارها سلسلة متصلة من الحلقات بدءاً من اللغة الفصحى
بالعربية ي
أ
الجاهل ،وصوال ً إىل العديد من النماط الفصحى المبسطة أو
الكالسيكية ،وهي لغة القرآن الكريم والشعر
ي
ف
ف
ين
وتل الفصحى المعارصة الفصحى الكالسيكية ي� هذه
عامية
المثقف� أو العامية المستخدمة ي� أالتواصل اليومي .ي
ن
اللغوي� إىل أن الوىل (الفصحى المعارصة) تعود إىل القرن التاسع ش
ع� حيث تم إسقاط
يش� بعض
ي
السلسلة ،إذ ي
ت
ضيفت بعض المفردات الفنية الجديدة
بعض ال�اكيب واالستخدامات اللفظية من الثانية (الفصحى الكالسيكية) وأُ ِ
(ف�ستيغ .)1997
تجاوباً مع المراحل الزمنية ي
العمال أ
وتستخدم الفصحى المعارصة غالباً ف� الكتابة ف� مختلف البلدان الناطقة بالعربية ،السيما ف� أ
الدبية والوثائق
ُ َ
ي
ي
ي
ف
ش
ال�امج
العالم والنصوص التعليمية .ويتم أيضا
التحدث بها ي� الن�ات إ
الرسمية ووسائل إ
الخبارية المرئية وبعض ب
ُّ
أ
والذاعة ،ووسائل التواصل االجتماعي .لكن اللهجات المحلية
التلفزيونية الخرى مثل أفالم الرسوم المتحركة ،إ
أ
ف
كتسب الفصحى عاد ًة من نز
الم�ل ،بل يتم
هي ال ثك� استخداماً ي� هذه الوسائل إ
العالمية المرئية والمسموعة .وال تُ َ
ف
ولتقان اللغة العربية ،يجب عىل
اكتسابها ي� الغالب من خالل التعليم الرسمي (الحوري 2015؛ زغول  .)1980إ
دارسها والناطق بها إتقان واحدة أو ث
أك� من اللهجات المحلية وكذلك اللغة الفصحى المعارصة.
وهناك العديد من اللهجات العامية ت
التحدث بها ف ي� البلدان العربية أو ف ي� مجموعات منها ،ومن بينها
ال� يتم
ُّ
ي
ف
و� أقىص نهاية هذه
المرصية والخليجية والحسانية والشامية والمغاربية والعراقية والسودانية واليمنية ي
وغ�ها .ي
ت
ت
ال ت
لك�ونية” أو “أر ي ز
ال� يستخدمها الشباب
تأ� “العربية إ
السلسلة المتنوعة من اللهجات العامية العربية ،ي
اب�ي” ي
المتحدث� باللغة أ
ين
الوىل والثانية بنا ًء عىل دراسة استمرت  15عاماً أجراها أولريش أمون من جامعة دوسلدورف،
 5يشمل
مكتب المراجع السكانية.
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ف
و� ي ن
ح� لم يطرأ
العر� عىل وسائل التواصل االجتماعي ،وهي لغة
بي
مهجنة من لغات ورموز أخرى (داودي  .)2011ي
أ
تتكيف مع المستجدات بصورة رسيعة السيما
تغي� ي
عىل الفصحى ي
كب� مع مرور الوقتّ ،
فإن الشكال العامية ّ
ن
من خالل وسائل التواصل االجتماعي والصحافة والتلفزيون ،مما قد يؤدي إىل تزايد الفجوات يب� الفصحى والعامية
(اليونسكو .)2019
ف
نواح مهمة ،ويمكن أن يشكِّل هذا “االختالف اللغوي” تحديات
وتختلف
الفصحى عن اللهجات العامية لغوياً ي� عدة ٍ
أ
ث
تتكون من نظام نحوي أك� تعقيداً ومفردات
إضافية أمام الطفال الذين يتع َّلمون اللغة العربية .فاللغة الفصحى َّ
معجمية ث
تيل 2014؛
أك� ثرا ًء من اللهجات العامية ،ناهيك عن تعقيدات إ
المالء واللسانيات االجتماعية (أبادزي ومار ي
تش� قواعد التشكيل والنحو المعقَّدة إىل �ض ورة
وش� وإبراهيم 2014؛ زغول  .)1980وقد ي
العيىس 2020؛ أبو الليل ي
أ
بذل المزيد من الجهد إلتقان اللغة بطالقة ،مع تصفية الذهن للعمليات الخرى مثل الفهم (أبادزي .)2017
ين
ين
للمتحدث� بالعربية مقارنةً
بالسبانية ،بدا أن االختالفات
فعىل سبيل المثال ،عند فحص نشاط المخ
بالمتحدث� إ
اليرس أ
الجانب� أ
ن
ين
المشكَّل (الحموري وآخرون .)2005
واليمن من المخ تتعلق بحفظ
ف ي�
المعا� المختلفة للنص يغ� ُ
ي
ويش� ذلك إىل أن هناك جوانب ف ي� اللغة ذاتها تؤثر عىل كيفية تع ُّلمها وأفضل السبل لتعليمها.
ي
أ
ف
قدم لهم ف ي� أول سنوات الدراسة مجموعة
تعرض الطفال ي� السابق للغة الفصحى ،فإنه تُ َّ
ورغم محدودية ُّ
تعرضهم للهجات العامية
جامدة من القواعد لتع ُّلمها .ويتم تشجيعهم عىل “نسيان” أو ترك ما اعتادوا عليه خالل ُّ
أ
واستخدامها ،كما ي َّ ن
يتع� عليهم تع ُّلم أصوات ومفردات جديدة .ويؤدي ذلك إىل تكوين شعور لدى الطفال بأنه
ال يمكنهم استخدام اللغة الفصحى واالبتكار فيها بحرية ،وذلك عىل عكس نظرائهم الذين يتع َّلمون لغات أصلية
أخرى (معموري .)1998
ين
وبرغم أن الفصحى هي اللغة المقصود التدريس بها ،فإن المع ِّل ي ن
الجامعي� يميلون فعلياً إىل
م� والمحا�ض ين
التدريس بالعامية .وعليه ،فإن الطالب يتلقون تعليمهم شفهياً من اللغة بشكل ويقومون بالقراءة والكتابة بشكل
آخر (عبد العزيز .)1986
ت
ال� غالباً ما توصف بأنها ناتجة عن الطبيعة “االزدواجية” للغة العربية.
ومع ذلك ،يمكن التغ ُّلب عىل هذه التحديات ي
يتعرضون لها بشكل يغ� ش
مبا� ف ي� حياتهم اليومية ،وهو ما
ورغم عدم تربية الصغار عىل النطق بالفصحى ،فإنهم َّ
يدعم تع ُّلمها بع� التعليم الرسمي ف ي� سنوات الدراسة (أولمان  .)2010ويحدث ذلك من خالل  -عىل سبيل المثال-
المور ألطفالهم (رغم قلة ذلك مقارنةً بالبلدان أ
الباء وأولياء أ
وسائل العالم المتنوعة ،وقراءة آ
الخرى) ،ومشاهدة
إ
ف
أفالم الرسوم المتحركة المدبلجة بالفصحى (رغم أنها أصبحت أقل شيوعاً) ،واالستماع إىل القرآن الكريم ي� أثناء
الم�ل (حسب االقتضاء) .وعندما يزيد تعرض أ
تالوته ف� نز
الطفال للفصحى (شفهياً وسماعياً) خاصةً ف ي� السنوات
ي
ُّ
أ
ف
وبالتال ،فإن
الوىل ،يس ُهل االنتقال إىل تع ُّلم الفصحى ي� المدرسة (أبو ربيعة 2000؛ فيتلسون وآخرون .)1993
ي
ال� تعزز التعرض للفصحى مبكراً من خالل ،عىل سبيل المثال ،تثقيف أولياء أ
المور وزيادة اطالع
السياسات ت ي ِّ
ُّ
عدة بالفصحى وتدريب المع ِّل ي ن
م� وتصميم المناهج بنا ًء عىل الشواهد من شأنها دعم
الم َّ
الصغار عىل الوسائط ُ
االنتقال إىل تع ُّلم الفصحى ،بل اللغة العربية بشكل عام.
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كب� ي ن
ب� اللهجات العامية والفصحى .ويشمل ذلك التقارب ليس فقط من
ورغم االختالفات الواضحة ،هناك تقارب ي
ت
ت
ن
ال� لها الجذر نفسه أو أصل مشابه (المش�كات اللفظية).
حيث التطابق التام يب� الكلمات ،بل أيضا من حيث الكلمات ي
وتزيد درجة التقارب ف� بعض البلدان عنها ف� بلدان أخرى .فعىل سبيل المثال ،توصلت دراسة بعنوان “المسافة ي ن
ب�
ي
ي
أ
المعجم واللهجات العربية” ،كويك وآخرون إىل أن اللهجة الفلسطينية تبدو القرب إىل الفصحى .وتوصلت دراسة
أخرى إىل أن  %21من مفردات أ
ين
الناطق� باللهجة الفلسطينية ف ي� سن الخامسة تطابقت مع مفردات الفصحى
الطفال
(صايغ حداد وسبولسك  .)2014وأما النسبة المتبقية ،فنصفها كان عبارة عن ت
مش�كات لفظية ،أي متقاربة جزئياً مع
ي
أ
آ
ف
ن
ويع� هذا أن نحو  %60من مفردات الطفال ي� سن الخامسة كانت مطابقة
الفصحى ،ونصفها الخر كان كلمات فريدة .ي
للفصحى أو شديدة القرب منها .ورغم اختالف درجة التقارب ف� البلدان أ
الخرى و�ض ورة إجراء المزيد من البحوث
ي
ف
الكث� من الكلمات المتطابقة تماماً
وتأث�ه عىل التعليم والتع ُّلم ،فإن هناك بالفعل ي
لتحديد مقدار التقارب ي� كل سياق ي
ف
ت
وجهة ومتسلسلة
ال� يمكن االستفادة منها ي� تعليم الفصحى وتع ُّلمها من خالل وضع مناهج ُم َّ
بل شديدة التشابه ي
ف
القسم� ي ن
ين
والمعاي� والتقييم” و”نُ ُهج تعليم اللغة العربية” ،يُناقَش
التالي� “مناهج اللغة العربية
و�
ي
بشكل مناسب .ي
أ
ف
بمزيد من التفصيل موضوع االستفادة من التقارب ي ن
خ�ة وتع ُّلمها.
ب� العامية والفصحى ي� تعليم ال ي
المبتدئ� ف(� جميع اللغات أ
ف
ن
البجدية)
و� قسم “علم تع ُّلم القراءة” أعاله ،تم تسليط الضوء عىل أهمية تع ُّلم القراء
ي ي
ي
ف
وبالضافة إىل هذه المبادئ ،ي ز
فك ي ز
تتم� اللغة العربية بعدد
ترم� الكلمات مع االستمرار ي� بناء فهم الكالم المنطوق .إ
ف
ت
ين
الرص�
المبتدئ� من بينها عالمات التشكيل ،والوعي النحوي ،والوعي
ال� تؤثر عىل القراء
ي
من الجوانب المحددة ي
ق
موضح أدناه.
(أو
االشتقا�) كما هو َّ
ي
ف
والعجام (النقاط عليها) الحروف الساكنة والحركات الطويلة ف ي� الكلمة،
و� اللغة العربية ،بينما تمثل الحروف إ
ي
القص�ة والسواكن الطويلة بشكل عام .ن
ويع� هذا أن الكلمات المختلفة يمكن أن تكون
ال يرسي ذلك عىل الحركات
ي
ي
ف
ن
وبالتال فالتأكُّد من المع� الصحيح للكلمة ي� تلك الحاالت يتطلب المعرفة بإعراب الجملة
متطابقة ف ي� الحروف،
ي
أو فهم معناها .ومع ذلك ،توضع عالمات التشكيل ف� حاالت معينة من بينها النصوص المخصصة أ
للطفال،
ُ
َّ
ي
ف
ن
ستخدم النص
ولمتع ِّلمي اللغة العربية
و� النصوص الدينية للمساعدة عىل النطق الصحيح .ويُ َ
ي
المبتدئ� ،ي
أ
أ
“المشكَّل” ف ي� الصفوف الدراسية الوىل لمساعدة الطفال عىل قراءة الكلمات وفهمها بصورة صحيحة ،فيما يُتوقَّع
ُ
ف
و� هذه المرحلة ،يتم االستغناء عن التشكيل
عموماً استخدام النص ي
“غ� ُ
المشكَّل” بدءاً من الصف الرابع تقريباً .ي
ويتع� عىل أ
ي َّ ن
الطفال االعتماد عىل معرفتهم بالنحو والمفردات والرصف والقرائن السياقية للتمكُّن من قراءة الكلمات
أ
يتطوروا معرفياً بالقدر المطلوب ،فإنهم سيعانون ف ي� االنتقال إىل النصوص
قراء ًة صحيحةً  .وأما الطفال الذين لم َّ
المشكَّلة.
يغ� ُ
ف
تطور المتع ِّلم المبتدئ إلزالة عالمات التشكيل (أبو ربيعة 2000؛ ن
عوي�
واهتم الباحثون بتحديد أنسب مرحلة ي� ُّ
ي
وحزوري 2010؛ طه 2016؛ طه وعزايزة-سيه  .)2017وبينما تساعد عالمات التشكيل ف ي� دقة النطق والفهم ،فإنها
يمكن أن تبطئ القارئ المتمكِّن السيما عند عدم الحاجة إليها (عىل سبيل المثال ،عندما تكون الكلمات واضحة)
ف
ت
ين
ال� يمكن من خاللها تلبية
(حس� 2014؛ مارون
ي
وهانل  .)2017ومع ذلك ،هناك نقص ي� البحوث حول الطرائق ي
االحتياجات الفردية للمتع ِّل ي ن
المشكَّل .فلن يكون كل طفل ف ي� الصف
المشكَّل إىل يغ� ُ
م� خالل تف�ة االنتقال من النص ُ
الرابع أو الخامس مستعداً لقراءة نص بال تشكيل أو قادراً عىل التعامل معه ف ي� جميع السياقات (كما ف ي� النصوص
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الطويلة أو أ
ال ثك� صعوبة) .ويجب أن يتم االنتقال بنا ًء عىل المهارات وليس الصف أو السن .وستدعم إتاحة
ال ت
الفعالة المستندة إىل الشواهد مثل التصميم الشامل للتع ُّلم،
المشكَّل مبادئ إ
س�اتيجيات التعليمية ّ
اختيار النص ُ
أ
ومواءمة مستويات التعليم مع الهداف واحتياجات الطالب ،والتدريس عىل المستوى المناسب 6.وسيكون من
ال�بوية المالئمة لدعم جميع أ
س�اتيجيات ت
وال ت
التحول
الطفال ف ي�
المفيد إجراء المزيد من البحوث بشأن المناهج إ
ُّ
وحد المناسب للجميع” واالرتقاء بنواتج
المشكَّل ،وذلك ي
لتوف� الشواهد الالزمة لتجاوز النهج ُ
إىل النص يغ� ُ
“الم َّ
التع ُّلم للطالب كافة.
وتساعد مهارات الوعي النحوي (بناء الجملة) أ
الطفال عىل فك ت
ال� ي ز
م� والفهم ،السيما ف ي� اللغة العربية نظراً للمشكالت
والتحول إىل النص الذي بال تشكيل .ويرجع ذلك إىل أن فهم موضع الكلمة ف ي� الجملة
المتعلقة بطبيعتها االزدواجية
ُّ
أ
ن
ن
ش
�ء يقوم
والتحدث
يدل عىل معناها .ويُعد االستماع
الوسيلت� الر ي
ي
ُّ
ئيسيت� لتع ُّلم الطفال الوعي النحوي ،وهو ي
به أ
الطفال يومياً قبل االلتحاق بالمدرسة دون الحاجة إىل حفظ القواعد النحوية .ويمكن أن يفيد التدريس الرصيح
لبناء الجملة أ
الطفال ف ي� تع ُّلم القراءة (عبد الباري  .)2011ويُوصف هذا بأنه “نهج يعتمد عىل الجملة” ف ي� تعليم
ف
ت
ت ز
ال� تركِّز عىل الكلمات بمفردها
القراءة ويُعد نهجاً شامال ً ومألوفاً ي� تع ُّلم فك ال� يم� (حلبه  ،)2013بدال ً من ال ُنهج ي
الحوال ،يمكن اعتبار التدريس الرصيح لزيادة المعرفة النحوية ع� أ
و� أفضل أ
ف
النشطة
ب
أو بمعزل عن السياق .ي
ساعدة لتع ُّلم فك ت
ال� ي ز
م� ف ي� بداية القراءة ،وليس سبباً لتدريس قواعد النحو
اللغوية المصممة جيداً وسيلة ُم ِ
أ
المعقدة ف� لصفوف أ
الوىل (الوكالة المريكية للتنمية الدولية .)2019
ي
وهناك مهارة أخرى من المهم أن يكتسبها أ
ق
ف
االشتقا�) ،أي
الرص� (أو
الطفال الذين يتع َّلمون الفصحى وهي الوعي
ي
ي
معرفة أجزاء الكلمات مثل الجذور ،وعائالت الكلمات ،والسوابق ،واللواحق ،أ
والنماط المرتبطة بها .وتساعد هذه
المعرفة أ
الطفال عىل الربط ي ن
ب� لهجتهم والفصحى ،خاصةً وأن اللغة العربية يمكن اعتبارها لغة اشتقاقية وبالنظر
أ
إىل مقدار التقارب ف� الكلمات المتشابهة المشتقة من جذر ت
المشكَّلة،
مش�ك .وعندما ينتقل الطفال إىل الكلمات يغ� ُ
ي
اس�جاع أ
ف
الرص� عىل ت
الصوات اللغوية الناقصة وابتكار كلمات جديدة باستخدام جذور الكلمات
يساعدهم الوعي
ي
ين
وليكل� 2016؛ محفوظي وآخرون  .)2010وتم تسجيل فوائد أخرى من
(صايغ حداد وغيفا 2008؛ شلهوب عواد
ين
المالء وزيادة الطالقة والفهم (محفوظي وآخرون 2010؛ طه وصايغ حداد  .)2016ونتيجةً لذلك،
بينها
تحس� إ
ف
ف
لل ت
ين
س�اتيجيات الخاصة بالصوتيات
الباحث� ي� أن التدريس الرصيح للوعي
تتفق آراء
الرص� يمثل إضافة �ض ورية إ
ي
(فك ت
ز
تام�  .)2017وتتعارض
ش� ،وإبراهيم 2014؛ مكحول 2016؛ صايغ حداد وشيف 2016؛ طه ي
ال� يم�) (أبو ليل ،ي
ت
ين
المانح� ومن جانب هيئات التعليم
الممولة من
ال� جرى التأكيد عليها ف ي� مبادرات القراءة
َّ
هذه النتيجة مع ال ُنهج ي
الحكومية ف� مختلف بلدان المنطقة (الوكالة أ
المريكية للتنمية الدولية .)2019
ي
وتش� هذه النتائج المتعلقة بجوانب محددة من اللغة العربية وآثارها عىل تع ُّلم القراءة وتعليمها إىل �ض ورة
ي
أ
اعتماد طرق تدريس هادفة ورصيحة وجيدة التسلسل تستهدف مهارات محددة (مثل الوعي بالصوات،
ف
الرص� ،والنحو) .ومن ض
ال�وري أيضا االستثمار ف ي� الوقت واالهتمام بالمهارات الفرعية المهمة قبل بلوغ
والوعي
ي
أ
أ
ف
و� الصفوف الدراسية الوىل ،مثل الفهم السمعي والمفردات المنطوقة من خالل
الطفال سن االلتحاق بالمدرسة ي
التعرض للفصحى.
زيادة ُّ
وسيل�شتاين 2020؛ .http://teachingattherightlevel.org
وكافن�غر
http://cast.org 6؛ هوا
ب
ب
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الف�ة من الوالدة ت
ت
ح� االلتحاق بالمدرسة

ف� ظل الشواهد أ
والدلة الواردة أعاله بشأن أهمية تنمية المفردات وفهم الكالم المنطوق قبل تع ُّلم القراءة،
ي
أ
ت
ال� تربوا عليها إىل الفصحى إذا ق ُِرئ لهم أدب
ُّ
والتوصل إىل أن الطفال يمكنهم االنتقال بسهولة من اللهجة ي
أ
ف
الم ِقلق ضعف ثقافة
الطفال ي� سن مبكرة (أبو ربيعة 2000؛ فيتلسون وآخرون 1993؛ طه ي
تام�  ،)2019فمن ُ
القراءة أ
للطفال ف� المنطقة .وقد أظهرت البحوث أن تجارب تعليم القراءة والكتابة مبكراً ،السيما ف� نز
الم�ل ،لها آثار
ي
ي
إيجابية عىل تنمية المهارات اللغوية أ
للطفال وتع ُّلمهم القراءة والكتابة ،وكذلك استعدادهم لاللتحاق بالمدرسة
تب� أن  %20من التباين ف� تنمية مهارة القراءة والكتابة لدى أ
بشكل عام .فعىل سبيل المثال ،ي َّ ن
الطفال بالبلدان
ي
العربية ترجع إىل المشاركة أ
الرسية ف ي� تعليم القراءة والكتابة (كورات وآخرون .)2014
الخرى (الشكل  ،)6يقل احتمال مواظبة أولياء أ
المور ف� البلدان أ
ومقارنةً بأولياء أ
المور ف ي� بلدان المنطقة عىل قراءة
ي
الكتب ،إىل جانب القرآن الكريم (إن وجد) ،ألطفالهم وهم صغار .ففي بلدان مثل ت
أس�اليا وهولندا ونيوزيلندا
وأيرلندا الشمالية عىل سبيل المثال ،تصل نسبة أ
الطفال الذين يواظب آباؤهم أو أولياء أمورهم عىل القراءة لهم إىل
ف
ف
وو ِضعت هذه التقديرات
و� المقابل ،تت�اوح هذه النسبة من نحو  20إىل  %25فقط ي� بلدان المنطقةُ .
نحو  .%80ي
المشاركة ف ي� تقييم الدراسة الدولية لقياس مدى
بنا ًء عىل أسئلة ُو ِّجهت ألولياء أمور طالب الصف الرابع ف ي� البلدان
ِ
التقدم ف ي� القراءة لعام  2016حول مدى مواظبتهم عىل القراءة ألطفالهم قبل االلتحاق بالمرحلة االبتدائية.
ُّ
الشكل  .6مدى مواظبة أولياء أ
المور عىل قراءة الكتب ألطفالهم قبل االلتحاق بالمرحلة االبتدائية
نسبة طالب الصف الرابع الذين أفاد أولياء أمورهم بالقراءة لهم غالباً أو أحياناً أو عدم القراءة مطلقاً
100
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أحياناً
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الجمهورية التشيكية
هنغاريا
جورجيا
كازاخستان
بولندا
التفيا
الجمهورية السلوفاكية
فرنسا
ترينيداد وتوباغو
ليتوانيا
مالطا
إرسائيل
إيطاليا
بلجيكا )الفرنسية(
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بلغاريا
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¤

ف
ت
ال� أجرتها الرابطة الدولية لتقييم التحصيل العلمي.
المصدر :الدراسة الدولية لقياس مدى ُّ
التقدم ي� القراءة لعام  2016ي
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للطفال ف� بلدان المنطقة وهو انخفاض مستويات اقتناء كتب أدب أ
مؤ� آخر عىل قلة القراءة أ
وثمة ش
الطفال
ي
الم�ل (الشكل  .)7ففي المغرب والمملكة العربية السعودية عىل سبيل المثالُ ،وجد أن ث
ف� نز
أك� من  %60من طالب
ِ
ي
أ
ف
بكث� من المتوسط ،وهو ،%19
الصف الرابع يقتنون أقل من  10من كتب الطفال ي� منازلهم ،وهذه النسبة أعىل ي
ف
ف
التقدم ف ي� القراءة لعام .2016
شاركة ي� تقييم الدراسة الدولية لقياس مدى ُّ
ي� البلدان ُ
الم ِ
أ
توف� بيئة لغوية ثرية ،أحد
الكث� من أولياء المور للفصحى وربما عدم قدرتهم عىل دعم ي
وقد يكون عدم إتقان ي
أسباب انخفاض مستويات القراءة أ
الم�ل  ،ف� ظل فقر التع ُّلم �ف
للطفال ن
وتد� اقتناء الكتب المخصصة لهم ف� نز
ي
مختلف بلدان المنطقة ،السيما بالفصحى .وقد ي يعزى ذلك أيضا إىل عدم دراية يالعديد من يأولياء أ
المور ف ي� بلدان
ُ
المنطقة بفوائد القراءة ألطفالهم ألنهم ربما لم يمروا بذلك مطلقاً حينما كانوا صغاراً مما جعل هذه العادة يغ�
مألوفة لهم من الناحية الثقافية وبالتال يجب لفت انتباه أولياء أ
المور إليها من خالل الحمالت الوطنية المتواصلة.
ب� ي أ
وتؤيد هذه الفكرة دراسةٌ أُجريت ي ن
المهات الكويتيات توصلت إىل أن الحاصالت منهن عىل مؤهالت تعليمية
يواظ� عىل أ
ف
ف
الرجح عىل االنخراط � أنشطة لتعليم أطفالهن القراءة والكتابة � نز
بن
الم�ل (الشطي والصليحي
عليا
ي
ي
أ
7
نز
وتش� الشواهد المتاحة إىل أن النشطة الم�لية لتعليم القراءة والكتابة ،مثل المواظبة عىل قراءة
وعبدهللا .)2019
ي
ف
قصة عند النوم ،ليست من الممارسات الشائعة ي� المنطقة (انظر ،عىل سبيل المثال ،الشطي والصليحي وعبدهللا
م� وأولياء أ
المدرس� والمع ِّل ي ن
ين
 .)2019وهناك سبب آخر وهو االعتقاد السائد والشائع ي ن
المور بأن الفصحى
ب�
أ
ليست �ض ورية ف ي� سنوات ما قبل االلتحاق بالمدرسة (أبو ربيعة  )2000وبأنه من الصعب جداً عىل الطفال فهم
الفصحى ،مما يحرمهم من التعرض لها .ويؤدي ذلك إىل قلة فرص سماع أ
الطفال للفصحى وزيادة مفرداتهم منها
ُّ
قبل التحاقهم بالتعليم الرسمي.
الشكل  .7عدد كتب أ
الطفال ف� ن ز
الم�ل
ي
قت� من كتب أ
الطفال ف ي� نز
الم�ل
الم ن َ
نسبة طالب الصف الرابع الذين أفاد أولياء أمورهم بالعدد ُ
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ف
ت
ال� أجرتها الرابطة الدولية لتقييم التحصيل العلمي.
المصدر :الدراسة الدولية لقياس مدى ُّ
التقدم ي� القراءة لعام  2016ي
أ
أ
ت
أ ث
تعرضهم للفصحى
 7ف ي�
دول مجلس التعاون الخليجي الك� ثرا ًء ،تؤدي االستعانة بالمربيات الجنبيات ل�بية الطفال إىل تقليل ُّ
أ
بل لي لهجة عربية.

0
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وح� مع إغفال الشواهد المتعلقة بالتعرض للكتب أو القراءة أ
ت
للطفال ،هناك قلق بشأن تنمية القدرة عىل النطق
ُّ
أ
أ
ف
ت
ال� ق َّلما يتكلم فيها أولياء المور مع
والكالم ي
للكث� من الطفال ي� مختلف بلدان المنطقة .وهناك بعض الحاالت ي
أطفالهم الصغار ،مما يعوق تنمية قدرتهم عىل النطق والكالم .ففي المغرب عىل سبيل المثال ،أفاد  %21من
أولياء أ
المور بأنهم لم يتكلموا مطلقاً أو بشكل شبه مطلق مع أطفالهم ف ي� سن الروضة عن أشياء فعلوها (مقابل
متوسط عالمي قدره  ،)%4وأفاد  %35بأنهم لم يتكلموا مطلقاً أو بشكل شبه مطلق مع أطفالهم عما قرأوه (مقابل
متوسط عالمي قدره  ،)%12فيما ذكر  %51أنهم لم يشاركوهم ألعاب الكلمات مطلقاً أو بشكل شبه مطلق (مقابل
8
متوسط عالمي قدره .)%16
وهناك أيضا نقص ف� دور رياض أ
الطفال وااللتحاق بها ،وهي مرحلة يمكن ،بل ينبغي ،فيها تنمية المهارات السابقة
ي ُ
أ
ن
تعرضوا للحوار
تب� أن الطفال الذين
لتع ُّلم القراءة والكتابة واغتنام الفرصة لزيادة
التعرض للفصحى .وقد ي
ُّ
الصف� َّ أ
أك� عىل فهم القصص َّالعربية أ
أ
الدبية �ف
ف
الول والثا�ن
ين
بالفصحى ي� مرحلة رياض الطفال يتمتعون بقدرة ب
ي
أي
يتعرضوا إال للهجة المحلية (أبو ربيعة  .)2000ومنطقة ش
ال�ق الوسط وشمال أفريقيا
مقارنةً بنظرائهم الذين لم َّ
ف
بها ن
ت
ن
عام�) ومرحلة
أد� متوسط لمعدالت االلتحاق الكلية ي� مرحلة الطفولة المبكرة أو الحضانة (من الوالدة ح� سن ي
الروضة (من ثالثة أعوام ت
ح� سن االلتحاق بالمدرسة) ،وتليها ش
مبا� ًة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء (الشكل .)8
أ
أ
ففي بلدان منطقة ش
الكل) من الوالدة
ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ،تبلغ نسبة التحاق الطفال
(معدل االلتحاق ي
ف
ف
إىل سن ي ن
عام� بمؤسسات التعليم والرعاية الرسمية  %25ي� المتوسط ،مقابل  %49ي� منطقة أمريكا الالتينية والبحر
ف
الكاري� ث
وأك� من  %60ي� مناطق جنوب آسيا ،وأوروبا وآسيا الوسطى ،ش
و�ق آسيا والمحيط الهادئ .وبالمثل ،يبلغ
بي
ال�ق أ
أ
الوسط وشمال أفريقيا ،مقابل � %62ف
ف
ش
بمنطقة
المتوسط
�
%32
طفال
ال
برياض
الكل
االلتحاق
معدل
ي
ي
ي
ف
ث
ش
منطقة جنوب آسيا ،وأك� من  %75ي� مناطق أمريكا الالتينية والبحر
الكاري� ،وأوروبا وآسيا الوسطى ،و�ق آسيا
بي
والمحيط الهادئ.
ال�امج التلفزيونية للصغار عىل مر ي ن
السن� مما أدى ،عىل سبيل المثال ،إىل قلة أفالم الرسوم المتحركة
تغ�ت ب
وقد ي َّ
أ
ف
ث
ز
نجل�ية أو باللهجات العربية .وكان الهدف من ذلك ي� بعض الحيان
قدمة بالفصحى وك�ة تقديمها باللغة إ
ال ي
الم َّ
ُ
أ
أ
أك� لنهم سيكونون أقدر عىل فهم أفالم الرسوم المتحركة إذا ما ق ُِّدمت لهم بلهجة
بشكل
طفال
ال
جذب
هو
ب
يفهمونها .ومع الحاجة إىل زيادة المواد التعليمية ت
ال تن�نت بسبب متطلبات التباعد االجتماعي
وال�فيهية للصغار بع� إ
ف� ظل جائحة كورونا ،تعد الفرصة سانحة آ
الن لتطوير محتوى جديد بالفصحى وتبادله.
ُ
ي
وداخل مؤسسات التعليم ف� مرحلة الطفولة المبكرة ومن بينها رياض أ
الطفال ،يجب التأكُّد من دراية المع ِّل ي ن
م�
ي
بال ت
س�اتيجيات ذات الصلة لتعليم القراءة والكتابة المستندة إىل الشواهد .فعىل سبيل المثال،
ومقدمي الرعاية إ
ِّ
ف
المتمرس�ن
ن
ن
ِّ
ِّ
م�
ل
المع
أن
إىل
الخليجي
التعاون
مجلس
بدول
المبكرة
الطفولة
مرحلة
�
م�
ل
المع
عن
اسة
ر
د
لت
توص
ي
ي
َّ
ي ي
أ
ت
الس�اتيجيات شأنهم شأن أصحاب المؤهالت العليا والمؤهالت المتعلقة
هذه
تطبيق
رجح
ال
عىل
يمكنهم
إ
ت
(القريو� وآخرون .)2016
بالطفولة المبكرة
ي

ف
ت
ال� أجرتها الرابطة الدولية لتقييم
 8البيانات مأخوذة من قاعدة بيانات الدراسة الدولية لقياس مدى ُّ
التقدم ي� القراءة لعام  2016ي
التحصيل العلمي.
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ت
الشكل  .8معدالت االلتحاق الكلية
بمرحل� الحضانة والروضة2019 ،
ي
ت
مع�اً عنه كنسبة مئوية من السكان
السن،
عن
النظر
برصف
والروضة،
الحضانة
بمرحل�
جمال
ب
فمعدل االلتحاق إال ي
ي
المرحلت�ن
ن
بهات�
ي
ي� السن الرسمية لاللتحاق ي
مرحلة الحضانة

83

78

مرحلة الروضة

78

76

69

100
80

61 62 62

61

60 60

32

27

32

36

52 54 54 54 54
35

34

25
17

23

29 29 29 29

21

16

10 10

20

ا
ات
مار
ال

طر

ق

ال
يت
كو

مان
ع

حراء

مال
وش
ط
فري
أ

بية
عر

قيا

مية
رين
سال
اال
بح
ال
ن
إيرا
غزة
ة
طاع
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المدرس
تتشابه بلدان المنطقة بشكل عام ف ي� وضع مناهج جميع المواد الدر
اسية ،حيث يتم اعتماد الكتاب أ ي
تام� وسبيكر  .)2018ويختلف ذلك ف ي� العديد من البلدان والمناطق الخرى
وإصداره من جانب وزارة التعليم (طه ي
الخ�ات يمكن أن يكتسبها الطالب بعدد من الطرق المختلفة (من بينها
حيث يُعد المنهج بمثابة مجموعة من ب
ف
ف
معاي� للمناهج (بدأ ذلك ي� الواليات المتحدة ي� ثمانينيات القرن
الكتاب
التوجه نحو وضع ي
المدرس) .ومؤخراً ،تم ُّ
ي
آ
ف
ض
المعاي� المنهجية واستخدام أسلوب
الما�) ،وهو ما بدأ يكتسب زخماً الن ي� بلدان المنطقة .ومن خالل وصف
ي
ي
المعاي� ،يستطيع المع ِّلمون نظرياً االعتماد عىل أي عدد من الموارد ذات الصلة لمساعدة
التدريس القائم عىل
ي
ف
ف
المعاي� المتوقَّعة .وتكمن الفكرة ي� الشفافية واالتساق ي� تحديد النواتج المتوقَّعة لتع ُّلم
طالبهم عىل الوصول إىل
ي
أ
ن
تقدم الطالب ونقل ذلك إىل زمالئهم وأولياء المور
الطالب أو أدائهم ،مما يُمكِّن المع ِّل يم� من الحكم عىل مدى ُّ

دية
عو

أ
أ
ف
والقبال عليها ،وهو ما قد يُع َزى إىل
وتشهد بعض بلدان المنطقة تزايداً ي� ُدور رياض الطفال باللغات الجنبية إ
القصور أو التأخر ف� توف� التعليم الحكومي ف� هذه المرحلة .وقد يؤثر ذلك عىل تع ُّلم هؤالء أ
الطفال للفصحى
ُّ ي ي
ي
ف
حال بلوغهم سن االلتحاق بالمدرسة .كما أن الممارسات الشائعة ي� مناهج الطفولة المبكرة المأخوذة من البلدان
الغربية بدأ إدخالها ف ي� بلدان المنطقة ،لكن لم تتم بعد دراسة مدى فعالية هذه الممارسات ف ي� ظل اختالف السياق
ف
يش� إىل �ض ورة وضع أجندة للبحث ف ي� هذا المجال.
اللغوي
والثقا� دراسةً جيد ًة (العثمان وآخرون  ،)2015مما ي
ي

و ىى
يب
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الدول الخاصة بإحصاءات التعليم.
المصدر :بيانات معهد اليونسكو للإحصاء المأخوذة من قاعدة بيانات البنك أ ي
أ
المدرس المقرر والطفال
االلتحاق الكلية نسبة  %100بسبب قيد الطفال الذين تخطوا العمر
مالحظة :يمكن أن تتجاوز معدالت
ي
ف
المبينة تتعلق بأحدث سنة متاحة
فالذين لم يبلغوا العمر
المدرس المقرر ي� سن متأخرة أو مبكرة أوإعادتهم الصفوف ت.والبيانات ن َّ
ي
عام� ،فيما تختص مرحلة الروضة
ال�امج الخاصة بالطفال من الوالدة ح� سن ي
وتش� مرحلة الحضانة إىل ب
ي(� أ الغالب  .)2019ي
بالطفال من ثالثة أعوام ت
ح� بداية االلتحاق بالمرحلة االبتدائية.

والمعاي� والتقييم
مناهج اللغة العربية
ي
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والتقان ،ومن ت
يتحول ت
ال� ي ز
ال� ي ز
ك� عىل الفصل
وغ�هم.
التقدم إ
ك� من مجرد تدريس المحتوى إىل إحراز ُّ
ي
وبالتالَّ ،
ي
اس دفعة واحدة إىل مراعاة احتياجات التع ُّلم الفردية للطالب.
الدر ي
ف
ف
ت
ت
وال يزال ي َّ ن
ال�
دمج بها ي
ال� تُ َ
معاي� المناهج أو س ُتدمج بها ي� أنظمة التعليم فببلدان المنطقة ي
يتع� النظر ي� الكيفية ي
معاي� لتعليم اللغة العربية ي� العديد من بلدان
لطالما نظرت إىل الكتاب
المدرس بوصفه المنهج .وقد ُو ِضعت ي
ي
ف
ف
ف
و� حاالت
و� بعض الحاالت تم استخدامها ي� مجموعة فرعية أصغر من المدارس كالمدارس الخاصة ،ي
المنطقة؛ ي
(الطار  .)2وال تتوفَّر بعد معلومات
أخرى لم تتضح بعد كيفية استخدام هذه
المعاي� أو التخطيط الستخدامها إ
ي
ف
عن تجارب المع ِّل ن ف
تام� وسبيكر
توصلت دراسة طه ي
م� ي� تطبيق ي
ي
معاي� مناهج اللغة العربية ي� التدريس .ومع ذلكَّ ،
ف
ن
صغ� من المدارس الخاصة لديهم
يطبقون
معاي� فنون اللغة العربية ي� عدد ي
ي
( )2018إىل أن المع ِّل يم� الذين ِّ
بتدب� الموارد
تأث� ذلك عىل التدريس والمشاركة ،وإن واجهتهم بعض التحديات المتعلقة ي
تجارب إيجابية من حيث ي
لتحض� الدروس.
والوقت
ي
معاي� تعليم اللغة العربية
الطار .2
إ
ي
ف
ن
ين
والمارات العربية
المعاي� ي� العقدين
تب� العديد من بلدان المنطقة فلسفة قائمة عىل
الماضي� ،من بينها قطر إ
ي
أ
المتحدة والمملكة العربية السعودية ومرص والردن.

أ
ف
ت
معاي� المحتوى هذه ف ي� المناهج ش
قيم الطالب بنا ًء عليها،
والمــارات ،أُ ِدمجت
و� قطر إ
ي
ال� يُ َّ
ي
ومؤ�ات الداء ي
أ
ف
و� إالمارات ،ت ز
ال�مت مكونات مناهج الرياضيات
كما تم تطوير ي
معاي� المحتوى لجميع المواد الدراسية الخرى ودمجها .ي
أ
ف
ت
بالمعاي� الساسية المش�كة ي� الواليات المتحدة.
والمناهج اللغوية
ي
و� البلدان أ
ف
المعاي� الجديدة ف ي� مختلف جوانب نظام التعليم بما ف ي� ذلك تدريب
الخرى ،ما زال العمل جارياً عىل دمج
ي
ي
المعل ي ن
ِّم� وتطوير المناهج ومواد التدريس والتعلُّم.
ف
الكث� من هذه البلدان ،ما زال المعلِّمون والقادة ت
ال�بويون ف ي� المدارس بحاجة إىل التدريب عىل النهج القائم عىل
و� ي
ي
المعاي� والتطبيقات العملية داخل الفصول.
ي
تام� وسبيكر .2018
المصدر :طه ي

ف
والتحول نحو التعليم عن بُعد عىل مدى ث
أك� من عام ف ي� العديد
الكب� الناجم عن جائحة كورونا
ي� ظل االضطراب ي
ُّ
ال تن�نت وتقديمها بع� فصول ت
اف�اضية أو أسلوب
من بلدان المنطقة ،تم إعداد موارد جديدة للتدريس والتع ُّلم بع� إ
الم�امن .ورغم تعذُّ ر تج ُّنب فاقد التع ُّلم خالل هذه ت
الف�ة ،فإن تعليق أسلوب المع ِّل ي ن
التع ُّلم يغ� ت ز
م� “المعتاد”
المعاي� المنهجية ي ن
لتمك�
المدرس بوصفه المنهج واستخدام
قد يتيح الفرصة لالبتعاد عن االعتماد عىل الكتاب
ي
ي
أ
ين
التقدم بع� طائفة واسعة من مواد التدريس والتع ُّلم الساسية
الطالب ،عىل
المستوي� الفردي والجماعي ،من ُّ
ت
والمارات العربية
والثرائية .وتُظهر تجارب بلدان مثل المملكة العربية السعودية (مع منصة التع ُّلم
“مدرس�”) إ
إ
ي
ف
ت
ال� يمكن
المتحدة (مع منصة “مدرسة”) أنه يمكن االستفادة من التكنولوجيا ي� تجميع وتنظيم المواد المفيدة ي
للمع ِّل ي ن
م� االعتماد عليها إلعداد ما يناسب أفهام الطالب.
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يجب أن يراعي منهج اللغة العربية المبادئ العامة لتع ُّلمها المستندة إىل الشواهد واالعتبارات الخاصة بتعلمها
ئيس) حالياً تع ُّلم
ويشجع المنهج (الكتاب
المبينة أعاله ،مع اتساق التطبيق وسالمة التسلسل.
ِّ
َّ
المدرس بشكل ر ي
ي
ن
والتلق� (طه .)2017
والمالء وتثبيتها بطرق جامدة تعتمد عىل الحفظ
قواعد النحو إ
ي
ت
ال� تتفق مع هذه النتائج:
وفيما ي
يل بعض التعديالت الخاصة بالمناهج ي
تطور الطالب ،مع ت
ال� ي ز
ك� الالزم
1.وضع تسلسل واضح لتنمية المهارات الفرعية لكل مرحلة من مراحل ُّ
أ
والمناسب واعتماد التدريس الرصيح .ويشمل ذلك فهم المسموع ،والوعي بالصوات ،والمفردات،
التعب�ية ،والفهم.
والطالقة ،واللغة
ي
أ
2.الربط بالمعرفة والمهارات الحالية للطفال بطرق منها االنتقال تدريجياً من اللهجة المحلية إىل الفصحى
من خالل التعريف بالكلمات بشكل تسلسل واالستفادة من التقارب ي ن
ب� اللهجة المحلية والفصحى ف ي�
ي
الكلمات المتطابقة تماماً أ
والخرى المتشابهة .ن
ويع� هذا البدء بكلمات الفصحى السهلة الموجودة بذاتها
ي
ف ي� اللهجة المحلية ،ثم االنتقال إىل كلمات الفصحى المتشابهة ف ي� جذورها مع كلمات ف ي� اللهجة المحلية ف ي�
تسلسل من َّظم وهادف.
أ
ت
التعرض للفصحى شفهياً وسماعياً.
3.تخصيص قدر ي
ال� توفِّر للطالب ُّ
كب� من الوقت والنشطة ي
ف
ت
ز
الرص� ،والمفردات بشكل رصيح وواضح.
4.تدريس الصوتيات/فك ال� يم� (نطق الكلمات) ،والوعي
ي
المشكَّلة مع إتاحة االختيار للمتع ِّل ي ن
م�.
المشكَّلة إىل يغ� ُ
5.تخصيص وقت أطول لالنتقال من النصوص ُ
وأحد المجاالت ت
ال� تتطلب المزيد من البحث هو استخدام “الكلمات البرصية” .وهناك بعض الشواهد عىل أن
ي
الكلمات البرصية المختارة بعناية يمكن أن تساعد أ
ف
الرص� وأنها قد تكون ت
وفعالة
الطفال ف ي� تكوين الوعي
إس�اتيجية كفئا ّ
ي
ن
(عوي� وحزوري .)2010
ف ي� بداية تعليم القراءة باللغة العربية (رغم اعتبارها يغ� مفيدة لمن تخطوا هذه المرحلة)
ي
المبتدئ� وهي تتكون ف� الغالب من الكلمات المنطوقة أ
ين
الوىل
ستخدم الكلمات البرصية لمساعدة القراء
ومثالياً ،تُ َ
َّ ي
ن
تطور النطق ومهارة القراءة .وتم إعداد قوائم متنوعة للكلمات البرصية بنا ًء عىل
شائعة االستخدام للتوازي يب� ُّ
9
السياق ف� البلد ن
عدت قوائم
المع� منها ،عىل سبيل المثال ،قائمة الكلمات البرصية لهنادا طه المتاحة مجاناً .كما أُ ِّ
ي
ي
ب� البلدان العربية �ف
ف
ف
والمارات العربية المتحدة .لكن نظراً لزيادة التشابه ي ن
أخرى ي� السابق ي� كل من مرص والمغرب إ
ي
اللغة الفصحى المكتوبة منها ف ي� اللهجات المنطوقة ،فسيكون من المفيد تبادل قوائم الكلمات البرصية مع المزيد
الرشادات والبحوث بشأن أفضل السبل الستخدامها.
من إ
وتمكِّن تقييمات المهارات الفرعية المتعلقة بتطوير مهارة القراءة لدى أ
الطفال واضعي السياسات والخطط من
ُ
ن
ن
البالغ عن مستوى
تحديد االحتياجات المتصلة بالتطوير
المه� للمع ِّل يم� ومواد التدريس والتع ُّلم ،كما تتيح إ
ي
لمعاي� المناهج المتوقعة .ويشارك العديد
التقدم عىل مستوى المجموعات) بالنسبة
ي
التقدم الفردي (ومتوسط ُّ
ُّ
ف
ف
التقدم ي� القراءة مما يوفر لها مصدراً ثرياً بالبيانات الدقيقة.
من بلدان المنطقة ي� الدراسة الدولية لقياس مدى ُّ
ف
ف
ستخدمة ف ي� هذه الدراسة (ودراسة االتجاهات الدولية ي� الرياضيات والعلوم)
الم َ
و� الغالب ،لم تُشكَّل النصوص ُ
ي
ن
الشارة إىل أنه ينبغي عىل البلدان
وشا�  .)2017وتجدر إ
وربما كانت صعبة عىل طالب الصف الرابع (أسدي وخطيب ي
قبل تطبيق هذه التقييمات الدولية عىل طالب الصف الرابع أن تفكر ملياً فيما إذا كان ينبغي تشكيل النصوص
أو عدم تشكيلها ،أو ما إذا كان ينبغي إتاحة االختيار للطالب.
.https://hanadataha.com/groundbreaking/sight-words/ 9
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ويمكن أن تساعد التقييمات التشخيصية ف� الصفوف أ
الوىل ف� توجيه المع ِّل ي ن
م� ف ي� أثناء تخطيط الدروس وكذلك
ي
ي
ف
ن
ين
المحتاج� إىل تقوية،
المستوي� الفردي والجماعي .ويمكن أن تساعد أيضا ي� اختيار الطالب
دعم الطالب عىل
ي
أ
ف
(الطار  .)3وسواء تم استخدام
وقد استخدم العديد من بلدان المنطقة تقييم مهارات القراءة ي� الصفوف الوىل إ
عدلة ،أو أداة تقييمية متاحة تجارياً،
الم َّ
تقييم لمهارات القراءة ُم َع ٍّد وطنياً ،أو التقييم المذكور بصيغته الحالية أو ُ
ف
تفس� النتائج.
فإن االرتباط
بالمعاي� المنهجية يساعد ي� ي
ي
الطار  .3تقييم القراءة باللغة العربية ف� الصفوف أ
الوىل
إ
ي
أ
أ
لتقدم الطالب وتحصيلهم منذ التحاقهم بالتعليم الرسمي
من المور الساسية أن تعزيز التعلُّم هو التقييم المناسب ُّ
وصوال إىل التخرج .ورغم أن أنظمة التعليم ف� مختلف بلدان العالم باتت تدرك هذا أ
المر ،فإن الحقيقة هي أنه �ف
ً
ي
ي
ُّ
العديد من البلدان ال تُتاح بسهولة معلومات أساسية عما يعرفه الطالب وما ال يعرفونه لمن يمكنهم التعاطي مع ذلك
تقدم الطالب بصورة
بما يفيد ف ي� تعلُّم الطالب (البنك
الدول  .)2018فعىل سبيل المثال ،قد يؤدي عدم تقييم مدى ُّ
ي
ِّم� ف� المناهج قبل إتقان الطالب للمهارات المطلوبة سابقاً؛ وقد تكون لدى أولياء أ
ن
المور معلومات
كافية إىل ُّ
تقدم المعل ي ي
ف
ت
إضا�؛ وربما
محدودة أو يغ� دقيقة عن مدى تحصيل أطفالهم،
وبالتال ال يمكنهم معرفة م� يحتاج الطفل إىل دعم ي
ي
ال تكون وزارات التعليم عىل دراية بمستويات التحصيل الكلية مقارنةً
بالمعاي� المتوقعة ،أو تحديد ما إذا كانت آخذ ًة
ي
ت
معينة من الطالب بحاجة إىل المزيد من االهتمام والدعم.
ف ي�
التحسن أو ال�اجع ،أو ما إذا كانت هناك مجموعات َّ
ُّ
ويعد ذلك مهماً خاصةً ف� تعلُّم القراءة ألنها تعد بوابة أ
الطفال نحو المزيد من التعلُّم والفرص.
ُ
ُ
ي
أ
تنوع ت
إس�اتيجيات التقييم للتأكُّد من دراية وفهم الطراف المعنية الرئيسية وقدرتها عىل اتخاذ الالزم
وهناك حاجة إىل ُّ
ن أ
التال:
ي
لتمك� الطفال من إتقان الفصحى ،وذلك عىل النحو ي

ن
التقييم
(غ� الرسمي) داخل الفصل
التكوي� ي
ي

ت
ال� تشكِّل القدرة عىل القراءة وفقاً
للمعاي�
يحتاج المعلِّمون إىل معرفة مدى اكتساب طالبهم للمهارات
ي
الفرعية ي
أ
وغ� الرسمية
المنهجية .ويمكن أن تساعد طرائق التقييم داخل الفصل ،مثل طرح السئلة الجيدة واالختبارات
القص�ة ي
ي
ت
الم�لية ،المعل ي ن
والواجبات نز
ِّم� ف ي� التأكُّد من ذلك والتحقق من مدى صحة مالحظاتهم وانطباعاتهم .ويمكن إلس�اتيجيات
أ
الفعالة أن تجذب الطالب وتشد انتباههم ،وأن تساعدهم عىل الربط ي ن
بالضافة إىل
ب� ما سبق ش�حه إ
طرح السئلة ّ
النواع من أ
تعزيز مهارات التفك� رفيعة المستوى .وتبدأ هذه أ
السئلة ف ي� الغالب بكلمات مثل “لماذا” أو “كيف” أو “ َعلِّل”.
ي
وغالباً ما يلجأ المعلِّمون الذين يجيدون مهارات طرح أ
السئلة إىل ي ن
تضم� االختيارات إجابات يغ� صحيحة ،وتج ُّنب إالجابة
“بنعم” أو “ال” ،والتوقُّف قليال للسماح بالتفك� ،ومتابعة أ
والتفك� ملياً ف ي�
أك�،
السئلة إلظهار االهتمام
ً
ي
والتعمق بشكل ب
ي
ُّ
ت
ش
ال� يتم بها �ح الدرس وما يتبعه من دروس.
إجابات الطالب لتحديد ي
الوت�ة ي
التقييمات التشخيصية واختبارات الفحص
للتحقُّق من اكتساب مهارات القراءة الرئيسية ،يمكن استخدام التقييمات التشخيصية المتعمقة أو اختبارات الفحص
تع� أ
أ
الموجزة لتنبيه المعل ي ن
الطفال ف ي� القراءة والكتابة .ويمكن تجميع نتائج هذه التقييمات
ِّم� وأولياء المور إىل جوانب ث ُّ
أ
ف
ن
الوط� .وتُعد تقييمات مهارات القراءة ي� الصفوف الوىل
لتوف� المعلومات عىل مستوى المدرسة والمنطقة والمستوى
ي
ي
أحد أمثلة التقييمات التشخيصية ت
وال� جرى تعديلها ف ي� العديد من بلدان المنطقة والعالم ،وغالباً ما تُستخدم لتحديد
مدى فعالية التدخالت المعنية بالق يراءة ف
تقدم معلومات تفصيلية عن كل مهارة من مهارات
أنها
كما
المرحلة.
هذه
�
ِّ
ي
أ
القراءة الفرعية ،لكن يمكن أيضا تلخيصها “لبيان مستوى القراءة” ككل 10.وقد أُجريت تقييمات للقراءة ي ف� الصفوف الوىل
الوط� ف� مرص أ
ن
عىل أساس
والردن ولبنان والمغرب والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن،
تجري� أو عىل المستوى
ي ي
بي
ف
مع تنفيذ تقييم كهذا باستخدام التابلت ي� تونس مؤخراً.
 10انظر ،عىل سبيل المثال ،الوكالة أ
المريكية للتنمية الدولية-إندونيسيا .2014
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ويمكن أن يمثل اختبار الفحص البسيط بديال ً لهذه التقييمات المتعمقة ،حيث يُنفَّذ بشكل يغ� رسمي ف ي� الفصول
المور حول مدى تقدم أ
ِّم� وأولياء أ
ويقدم معلومات ف“� الوقت المناسب” للمعل ي ن
الطفال ف ي� تعلُّم
ُّ
الدراسية العادية ِّ
ي
ت
ن
القراءة .ويمكن تجميع هذه المعلومات ليس�شد بها المسؤولون عن المناهج وتدريب المعل يِّم� والسياسات التعليمية
وج�ة ،يمكن استخدام هذه االختبارات للتحقُّق ،عىل سبيل المثال ،مما إذا كان أ
وخالفه .وخالل تف�ة ي ز
الطفال يحرزون
أ
11
تقدماً كافياً ف ي� مهارات الصوتيات مثل القدرة عىل ربط الصوات بالحروف ونطق الكلمات البسيطة .ويمكن استخدام
ُّ
النتائج لتحديد من يحتاج من أ
الطفال إىل دعم ف
ت
ً
التأخر ف ي� تعلُّم هذه المهارة
قبل
ا
ر
مبك
لهم
تقديمه
يمكن
ح�
إضا�
ُّ
ي
بالغة أ
الهمية.
المعاي� المنهجية ومواد التعلُّم المناسبة
ويجب أن تتوافق التقييمات التشخيصية واختبارات الفحص بشكل وثيق مع
ي
يدرسون لهم .وإذا تم توحيد
لمستوى ُّ
تطور الطالب ،وأن ينفِّذها المعلِّمون بشكل دوري للوقوف عىل احتياجات َمن ِّ
ف
لتوف� معلومات مفيدة لمتخذي القرار ي� قطاع التعليم
هذه التقييمات واالختبارات ،فيمكن تجميع النتائج وتصنيفها ي
بما ف� ذلك المسؤولون عن تدريب المعل ي ن
ِّم� وتطوير المناهج.
ي

تقييمات الطالب الوطنية والدولية
قامت بعض البلدان بإعداد وتنفيذ تقييمات للغة العربية واسعة النطاق وقائمة عىل العينات عىل مستوى المدارس
ن
الوط� وأحياناً
المحل (عىل سبيل المثال ف ي� الواليات
االبتدائية لقياس مستويات تحصيل القراءة عىل الصعيد
ي
ي
أ
ف
و� منطقة ش
جرى عاد ًة هذه التقييمات بصورة منتظمة وال يتم
أو المحافظات) .ي
ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ،ال تُ َ
شن�ها .وال تُنفَّذ ف� المنطقة بعد التقييمات الوطنية للقراءة القائمة عىل التعداد مثل التقييم ن
للتقدم التعليمي ف ي�
الوط� ُّ
ي
ي
الوط�-معرفة القراءة والكتابة والحساب ف� ت
ن
أس�اليا .ومع ذلك ،يشارك عدد ت ز
م�ايد
التقييم
نامج
ر
ب
أو
المتحدة
الواليات
ي
ي
ف
ف
ف
التقدم ي� القراءة وبرنامج
من بلدان المنطقة ي� تقييمات الطالب الدولية ي� القراءة ،مثل الدراسة الدولية لقياس مدى ُّ
الدول لمهارات القراءة.
التقييم
ي

نُهج تعليم اللغة العربية

بخالف المناهج والمعاي� والتقييم ،يقرر المع ِّلمون يومياً أ
الساليب ت
ال� سيتبعونها ف ي� جذب الطالب ش
و�ح الدروس
ي
ي
أ
ف
و� بلدان المنطقة ،يتم عاد ًة تعليم الطفال القراءة والكتابة
لهم ومتابعتهم للتحقق من ُّ
تقدمهم وفهمهم .ي
مع ت
ال� ي ز
تام�  .)2019ويقوم المع ِّلمون
ك� عىل قواعد النحو والدقة اللغوية وغياب روح المرح واالستفسار (طه ي
أ
تغي� ف ي� شكل الكلمات أو هجائها يغ� مقبول
عاد ًة بالتصحيح للطفال عند تع ُّلمهم القراءة والكتابة ويُعد أي ي
تام�  .)2008وينتج عن هذا تجريد عملية تع ُّلم اللغة من روح االستكشاف والمرح ،وهو ما يؤثر عىل حب
(طه ي
أ
أ
ف
الطالب لهذه المادة .ويختلف ذلك عن تجربة الطفال ي� أنظمة التعليم عالية الداء حيث يتم التأكيد عىل التفاعل
ت
ال�
مع القصص،
وتشجيع اللعب بالكلمات ،وتعليم القواعد والدقة اللغوية لكن ليس بهذه الطريقة الجامدة ي
أ
ال تسمح بمشاركة الطفال الصغار.
أ
ف
تام�  )2019رغم أن
ويندر استخدام الساليب المعتمدة عىل الصوتيات (“نطق” الكلمات) ي� بلدان المنطقة (طه ي
بحوث علم أ
تيل 2014؛ كاستلز وراستل ونيشن .)2018
العصاب والتعليم تُظهر باستمرار أهمية ذلك (أبادزي ومار
ي
الصوات والرموز والتحقق من الفهم من خالل استخدام أ
ب� أ
بل إن فكرة تقسيم الكلمات لتعليم التطابق ي ن
الصوات،
وليس الكلمات ،هي إما يغ� معروفة أو تُعد يغ� مناسبة .ورغم إدخال طريقة التدريس المعتمدة عىل الصوتيات
إىل حد ما ف ي� كل بلدان المنطقة تقريباً ،فإن ال ُن ُهج المعتمدة عىل استخدام كلمات كاملة ما زالت ُم َتبعة مع بقاء
 11انظر ،عىل سبيل المثال ،اختبار فحص المنحنى الصوتي للسنة أ
الوىل في المملكة المتحدة:
.https://www.gov.uk/education/phonics
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يش� إىل �ض ورة زيادة االهتمام باالرتقاء بمواد تثقيف المع ِّل ي ن
م�
المفاهيم الخاطئة والممارسات يغ� الفعالة ،مما ي
الرسائيلية عىل سبيل المثال ،أصبح منهج القراءة الجديد المعتمد عىل
وتوجيههم ودعمهم .ففي المدارس العربية إ
أ
ف
ف
يغ� بعد الفكار المسبقة حول أفضل طريقة
الصوتيات إلزامياً ي� كل المدارس ي� عام  ،2009لكن يبدو أن ذلك لم ي
ِّ
لتعليم القراءة (صايغ حداد وشيف  .)2016وبصورة عامة وبناء عىل الشواهد المبينة ف� أ
القسام أعاله ،ينبغي أن
ً
َّ ي
ف
الرص� والوعي النحوي بشكل رصيح.
يقوم المع ِّلمون بتدريس الصوتيات وكذلك الوعي
ي
النماط اللغوية – الوعي أ
ومع التدريس الرصيح لهذه أ
ف
الرص� والمفردات ،سيلزم توخي الحذر
بالصوات والوعي
ي
الشديد للتأكُّد من أنه يجري تدريسها بطريقة تراعي اهتمامات أ
الطفال وما سبق لهم معرفته ،وليس بطرق جامدة
م� استغالل الفرص لربط تع ُّلم أ
تجعلهم يخافون من ارتكاب أ
الخطاء .كما يجب عىل المع ِّل ي ن
الطفال بخلفياتهم
ت
المش�كة ي ن
ب� الفصحى ولهجتهم المحلية والبحث عن كلمات متشابهة جزئياً،
المعرفية من خالل إبراز الكلمات
وبالتال االختالف عن التدريس باللهجة المحلية.
ي
ال�تيب أ
وفيما يخص ترتيب التعرف عىل الحروف ،فال يبدو أن هناك إجماعاً بعد عىل ت
النسب وهو ما سيعتمد عاد ًة
عىل تكرار االستخدام ف�ُّ الكلمات الموجودة نمطياً ف� مواد التدريس والتع ُّلم للصفوف أ
الوىل .فعىل سبيل المثال،
ي
الجديد عن ذلك المستخدم ف
يختلف ترتيب الحروف يالوارد ف
يوص
فيما
”،
“بالعر�
سون
ب�
سلسلة
�
أ”
ر
“اق
منهج
�
ي
ُ
بي
َ ي
ي
ي
ً
والتعرف البرصي عليها .ولهذا ،سيكون مطلوباً إجراء المزيد
كتابتها
لسهولة
ا
وفق
الحروف
باحثون ف ي� المغرب تب�تيب
ُّ
من البحوث ف ي� هذا المجال.
واالل�ام بالكتاب المدرس دون االهتمام بالمواءمة ي ن
لطالما كانت طرائق التدريس ُمر ِتكزة عىل المع ِّلم ت ز
ب� طريقة
ي
تام�  .)2008ونظراً لالعتماد عىل الكتب المدرسية ،فإن الدروس
التدريس والمنهج المقرر ومستوى التقييم (طه ي
م� أ
ف
المكتوبة وأدلة ومواد المع ِّل ي ن
مصمم جيداً وحزمة من المواد
الخرى الخاصة بالتعليم
التأسيس ،ي� إطار منهج َّ
ي
أ
ف
ف
تحول المع ِّل ي ن
م� إىل منهجيات
لتعليم اللغة العربية ي� الصفوف الوىل ،قد تكون طر َ
ائق مفيدة للمساعدة ي� ُّ
أك�ث فعالية .لكن سيكون من المهم أيضا التطوير ن
المه� للمع ِّل ي ن
م� بطرائق منها بناء المهارات التدريسية كتخطيط
ي
الدروس عىل سبيل المثال.
وعندما عمد المع ِّلمون إىل استخدام الفصحى داخل الفصل واغتنام الفرص المتاحة لتعريض أ
الطفال لها قدر
َِ
المستطاع ،تحققت نتائج طيبة (فيتلسون وآخرون  .)1993ويميل المع ِّلمون حالياً إىل استخدام اللهجات المحلية
ف
تام�  .)2008ويُظهر ذلك عدم ثقة مع ِّلمي اللغة العربية ف ي� االعتماد
ي� ش�ح السمات اللغوية (طه 2017؛ طه ي
عىل الفصحى ف� دعم انتقال أ
ين
الباحث� سلطوا الضوء
الطفال من اللهجة المحلية إىل اللغة الفصحى .بل إن بعض
ي
أ
أ
ث
ت
ن
داع� إىل تع َّلم الطفال
ال� تربوا عليها تكون أيرس وأك� كفاءة ،ي
عىل شواهد دولية ي
تش� إىل أن قراءة الطفال باللهجة ي
ف
ين
كب�ة ي� االتجاهات
تغي�ات ي
الناطق� بالعربية القراءة باللهجة المحلية (صايغ حداد وشيف  .)2016لكن ذلك سيتطلب ي
أ
ف
والسلوكيات .وإذا كان ال يزال الهدف هو ي ن
تمك� جميع الطفال من القراءة بالفصحى بطالقة وفهم ي� المرحلة
ف
االبتدائية ،فإنه يلزم البدء مبكراً ف ي� تكوين حصيلة لديهم من مفردات الفصحى وإن كان سيساعد ي� بلوغ ذلك،
التعرف عىل الكلمات واستخدامها ف ي� تسلسل ُمخ َطط
كما نوقش آنفاً ،االنتقال من اللهجة المحلية إىل الفصحى بع� ُّ
له بعناية.
م� والطالب وفيما ي ن
ب� المع ِّل ي ن
توف� بيئة لغوية ثرية داخل الفصل إجراء حوار هادف ي ن
ب� الطالب.
ويشمل ي
ف
ن
ن
لكن ال تتوفر سوى بحوث قليلة عن الحوار والتفاعالت داخل الفصل يب� المع ِّل يم� والطالب ي� بلدان المنطقة.
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أ
ف
وتوصلت دراسة تقارن ي ن
المارات وفنلندا إىل قلة حلقات الحوار
ب� الفصول الدراسية بمرحلة رياض الطفال ي� إ
ال�بوي ف� أ
ت
ين
(موهون� وآخرون  .)2020وأشار معدو الدراسة إىل أن هذا االختالف قد يُعزى إىل قلة
الوىل عن الثانية
ي
تدريب المع ِّل ي ن
فعال.
م� عىل فوائد الحوار ،بما فيه الحوار الذي يبدأه الطفل ،كأسلوب تعليمي ّ

مع ِّلمو اللغة العربية

ين
المرشح� للعمل بمهنة التدريس
خلصت دراسة تحليلية -أجريت مؤخراً ألحدث الشواهد حول كيفية اجتذاب أفضل
يز
وتحف�هم إىل مجموعة من الممارسات الجيدة ف ي� مختلف السياقات،
ومن ثم كيفية إعدادهم واختيارهم ودعمهم
ف
ن
ن
لتحس� تع ُّلم الطالب تعتمد عىل المع ِّل يم� .كما أوردت الدراسة
الطار “ ”4إىل أن أنجح التدخالت
)واردة بإيجاز ي� إ
ي
كب� ف ي� مسار تع ُّلم الطالب .وخالل تف�ة التعليم من بُعد بسبب جائحة
أن المع ِّلم الناجح يمكنه إحداث فارق ي
م� (سافيدرا 2021؛ اليونسكو  .)2020ومع ذلك ،ال تتوفر لدى المع ِّل يم�ن
كورونا ،برزت إىل الواجهة أهمية دور المع ِّل ي ن
دائماً المهارات والدعم الالزم ألداء دورهم بفعالية تامة ،كما ال تنفِّذ بلدان العالم دائماً مبادئ الممارسات الجيدة
ف
الطار “ .”4وتناسب العديد من هذه المبادئ بصورة خاصة مع ِّلمي اللغة العربية ف ي� مختلف بلدان
المبينة ي� إ
َّ
المنطقة ،السيما تلك المتعلقة بإعداد المع ِّل ي ن
م� للتدريس ودعمهم ف ي� المدارس.
الطار  .4المع ِّلمون الناجحون والطالب الناجحون:
إ
ف
التوظيف ي� أهم مهنة بالمجتمع ودعمها
مبادئ الممارسات الجيدة ف ي� مختلف السياقات
مبادئ الممارسات الجيدة
الهدف
جعل التدريس
مهنة جذابة

 oين
تحس� المكانة المهنية باستخدام
ت
إس�اتيجيات التواصل
نافسة
الم ِ
oربط الرواتب بالمهن ُ
ق
ت
oتفعيل استخدام هياكل ال� ي� الوظيفي

ين
تحس� سياسات
ين
الموظف�
شؤون

ين
 oين
التعي� اختبارات لقياس
تضم� إجراءات
المعرفة بالمادة الدراسية والقدرة ت
ال�بوية
oاستخدام تف�ات اختبار لتحديد المعل يِّم�ن
أ
والبقاء عليهم
ال ثك� فعالية إ
oتقدير المعل ي ن
ِّم� ذوي الفعالية
وترقيتهم ومكافأتهم
oتطبيق إجراءات تتســم بالعدالة
ـ� المعل ي ن
والشــفافية ف� تعيـ ي ن
ِّم� ف ي� المواقع
ي
ت
ـ� تحتاج إليهم
الـ ي
ف
oاعتماد نظام قائم عىل الجدارة � ي ن
تعي�
ي
المعل ي ن
ِّم� والقيادات المدرسية

الضافية للبلدان منخفضة
االعتبارات إ
الدخل والبلدان المتأثرة بالرصاعات
oضمان رصف الرواتب للمعل ي ن
ِّم�
ف ي� موعدها
oتوف� أ
المن الوظيفي للمعل ي ن
ِّم�
ي
الذين يمكن االعتماد عليهم
وذوي الفعالية
ف
oيجب ي ن
تضم� عنارص الجدارة ي� عملية
ين
التعي� عندما ال تسمح أنظمة البيانات
بإجراء اختبارات شاملة،
ت
oتقدير المعل ي ن
ِّم� الجيدين ح� وإن
يتسن تحقيق قيمة مضافة قائمة
لم َ
عىل االختبارات
الالجئ� ،السماح للمعل ي ن
ين
ِّم�
 oف ي� مناطق
الذين هاجروا بتحديث أوراق اعتمادهم
ومزاولة التدريس
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إعداد المع ِّل ي ن
م�
للتدريس
ف ي� المدارس

دعم المع ِّل ي ن
م�
ف ي� المدارس

oالتأكُّد من تمكن المعل ي ن
ِّم� من محتوى
المادة (المنهج)
ت
oتزويد المعل ي ن
ِّم� بالمهارات ال�بوية العملية
oتدريب المعل ي ن
ِّم� عىل إدارة الفصول
ت
ال�
الدراسية بفعالية بما فيها الفصول ي
تضم طالباً ذوي مستوى تعلم متباين
oإدخال التطوير ن
والعمل
عال الجودة
المه� ي
ي
ي
للمعل ي ن
ِّم� -وفقاً الحتياجاتهم -والذي يشمل
ت
ال� ي ز
ك� عىل مواد دراسية محددة
oتزويد المعل ي ن
ِّم� بأدلة ُمنظَّمة خاصة
بالدروس
ن
oتوجيه المعل يِّم� بشكل منتظم ،مع إمكانية
االستفادة من التكنولوجيا واالستعانة
بالقيادات المدرسية القوية

ِّم� عىل أ
oالتأكُّد من معرفة المعل ي ن
القل
بالمحتوى ت
يدرسوه
المف�ض أن ِّ
ك� ف� إعداد المعل ي ن
ت ز
ِّم�
oال� ي ي
عىل المهارات العملية
توف� تطوير ن
مه� مك َّثف للمعل ي ن
ِّم� عىل
 oي
ي
مراحل وليس بشكل سطحي ورسيع لنأ
التطوير ن
المه� لكل المعل ي ن
ِّم� دفعة
أي
واحدة عىل الرجح ال يكون فعاال ً
oيمكن أن تكون ألدلة الدروس شديدة
كب�ة خاصةً ف ي�
التنظيم والتفصيل قيمة ي
ت
ال� تتسم بالمحدودية الخلفية
البيئات ي
التعليمية للمعل ي ن
ِّم� أنفسهم

الدول 2019ج ،الصفحة .38
المصدر :البنك
ي

ف
كث�ة اللغة العربية نفسها إتقاناً كافياً.
وال يتقن مع ِّلمو اللغة العربية ومن يتطلعون إىل العمل بهذه المهنة ي� حاالت ي
أ
وال غرابة ف� ذلك ألن المع ِّل ي ن
س
م� أنفسهم نتاج السلوب يغ� ّ
الفعال لتعليم اللغة العربية .ومن ُ
الم َّرجح افتقار ُم ِّ
أي
در ي
ف
ً
المواد الخرى إىل التدريب والثقة ي� التدريس باللغة الفصحى المعارصة وربما ال يرون استعمالها جزءا من دورهم.
ف
و� هذه الحالة ،قد يلزم أن تعالج برامج إعداد المع ِّل ي ن
م� جوانب القصور لديهم بحيث يشعر الخريجون بثقة
ي
ف
ين
المرشح� للتدريس
ال�امج لدى
ترسخ هذه ب
اس .ويلزم أيضا فأن ِّ
كافية ي� استخدام الفصحى داخل الفصل الدر ي
أن كل مع ِّلم هو مع ِّلم للقراءة ،حيث تُحدد االحتياجات اللغوية � كل مادة ويتم تدريب المع ِّل ي ن
م� عىل مالحظة
ي
ودعم تطور مهارة القراءة لدى أ
12
الطفال ف ي� مادتهم.
ُّ
تغ� السياسات ف ي� مختلف بلدان المنطقة واشـ تـراط المزيد منها الحصول عىل درجة
وبشكل عام ،فرغم ي ُّ
أ
ت
تأث�ها داخل النظمة القائمة.
البكالوريوس أو أعىل منها ،فإن هذه
التغي�ات ستستغرق وقتاً ح� يرسي ي
ي
ففي المغرب عىل سبيل المثال ،هناك  %42فقط من مع ِّلمي الصف الرابع حاصلون عىل درجة البكالوريوس
الدول  2019ب).
أو أعىل منها (البنك
ي
م� أو كليات ت
وال يوجد ف� مختلف بلدان المنطقة سوى عدد قليل للغاية من كليات إعداد المع ِّل ي ن
ال�بية المتخصصة
ي
ف
ف
ت
ُّ
ً
تفس� سبب قلة
ال� تضم قسما لتعليمها وتعلمها (طه  .)2017ويساعد ذلك ي� ي
ي� أصول تدريس اللغة العربية أو ي
يفس أيضا لماذا يبدو المع ِّلمون بوجه عام يغ�
البحوث حول العديد من جوانب تعليم العربية وتع ُّلمها .لكنه قد ِّ
مؤه ي ن
فعال ،كما تُظهره عاد ًة نتائج تقييمات تع ُّلم الطالب .ويجب
َّ
ل� لتعليم القراءة والكتابة باللغة العربية بشكل ّ
ِّ
أن تشتمل برامج إعداد معلمي اللغة العربية بالجامعة عىل دراسات محددة بشأن تنمية المهارات اللغوية وأساليب
أ
تدريس العربية من السنوات أ
ت
الوىل ت
الصو� (الفونولوجي)
تقدماً ،مثل دورات ف ي� المنحى
ح� المستويات ال ثك� ُّ
ي
ومهارات تعليم القراءة والكتابة المبكرة وأدب أ
الطفال .ويمثل هذا مجاال ً يمكن أن يساعد فيه التعاون ي ن
ب� كليات
ت
ال�بية وكليات إعداد المع ِّل ي ن
الخ�ات وتبادل الموارد والبحوث العلمية.
م� بمختلف بلدان المنطقة عىل بناء ب
 12انظر ،عىل سبيل المثال ،برامج الخطوات أ
والتخرج في إدارة التعليم في غرب أستراليا:
الوىل
ُّ
/http://det.wa.edu.au/stepsresources/detcms/portal
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الممارس� للمهنة ،لم تركِّز دورات التطوير ن
ين
وبالنسبة للمع ِّل ي ن
المه� ف ي� أثناء الخدمة بشكل عام عىل بناء فهم لدى
م�
ي
المع ِّل ي ن
الفعالة
م� حول تع ُّلم اللغة العربية والممارسات القائمة عىل الشواهد بشأن تعليم أي لغة ،والممارسات ّ
ف
وتحس� تدريب المع ِّل ي ن
ين
م� ي� أثناء
وبالتال ،هناك حاجة ملحة إىل تطوير
الخاصة بالعربية تحديداً (طه .)2017
ي
والرشاد
الرشادية ونماذج من الدروس
الفعالة التوجيه إ
الخدمة وكذلك المواد إ
المصاحبة للتدريب .وتشمل النماذج ّ
ِ
ت
ن
الممارس� ،وكلها أمور تساعد عىل وضع إس�اتيجية
طبقة وإنشاء مجتمعات مهنية من
ي
وتبادل الممارسات ُ
الم َّ
مستدامة للتطوير ن
المه� للمع ِّل يم�.ن
ي
المؤهل� جيداً والقادرين عىل التحول من أ
ين
الساليب الجامدة يغ�
سيؤثر تكوين كوادر من مع ِّلمي اللغة العربية
ُّ
ق
ث
ت
تأث�اً
تعزز مهارات
الفعالة إىل تدريس الوعي
التفك� رفيعة المستوى ي
ي
ّ
االشتقا� وتطبيق إس�اتيجيات أك� فعالية ِّ
أي
ن
ش
والتفك� واالستدالل
والتلق� إىل ابتكار حلول للمشكالت
بالتحول من الحفظ
يغ� مبا� عىل المواد الدراسية الخرى
ي
ي
ُّ
التفك� العليا.
وغ�ها من مهارات
ي
ي

نصوص اللغة العربية وأدب أ
الطفال

الطفال ف� السنوات أ
من المهم تعرض أ
الوىل للفصحى لتكوين حصيلة مفردات لديهم .لكن كما هو وارد ف ي� القسم
ي
ُّ
ح� االلتحاق بالمدرسة” ،تعد مستويات اقتناء كتب أ
“الف�ة من الوالدة ت
المعنون ت
الطفال ف� نز
الم�ل متدنيةً ف ي� مختلف
ُ
ي
أ
أ ف
ويش� ذلك إىل �ض ورة
بلدان المنطقة ،إ
بالضافة إىل عدم مواظبة أولياء المور ي� الغالب عىل القراءة لطفالهم .ي
أ
أ
ش
وتوف� الكتب ،ون� ثقافة القراءة للطفال ربما من خالل
وجهة ،ي
زيادة الوعي لدى أولياء المور ،وإطالق حمالت ُم َّ
المكتبات (حيث يمكن ربط خدمات أخرى).
أ
أك� ف ي� تشجيع
وحالما يصل الطفال إىل سن الروضة وااللتحاق بالمدرسة ،يمكن أن يؤدي المع ِّلمون دور ًا ب
أ
الطفال (وأولياء أمورهم) عىل التفاعل مع الكتب .فعىل سبيل المثال ،يمكن للمع ِّل ي ن
م� المواظبة عىل القراءة
الجهرية أ
حببة لهم وتعويدهم عىل ذلك ليتابعوا القراءة ف� نز
الم�ل .ويُعد تحدي القراءة
للطفال من كتب ُم
َّ
ي
مالي� الكتب) مثاال لكيفية تشجيع أ
العر� (حيث قرأ أ
الطفال ي ن
الطفال عىل القراءة .ومع ذلك ،ال تحتوي
ً
بي
المكتبات المدرسية ف ي� بلدان المنطقة عاد ًة عىل مجموعة جيدة من الكتب .فعىل سبيل المثال ،أظهرت نتائج
التقدم ف ي� القراءة لعام  2016أن  %73من طالب الصف الرابع ،وهو المتوسط
الدراسة الدولية لقياس مدى ُّ
ف
ف
ث
شاركة بالدراسة ،كانوا ي� مدارس تضم مكتبة بها  500كتاب أو أك� .لكن هذه النسبة
الم
ي� جميع البلدان ُ
ِ
كانت أقل بكث� ف� بلدان المنطقة؛ فنسبة أ
يز
تتعد
الطفال الذين التحقوا بمدرسة بها مكتبة جيدة
التجه� لم َ
ي ي
 %9ف ي� المغرب مقابل  %18ف ي� المملكة العربية السعودية.
ف
ين
المبتدئ�) والنصوص المخصصة لهم،
والمن َّظمة للقراء
الم َّ
عدة ُ
وبالنسبة لمن هم ي� بداية تع ُّلم القراءة (الكتب ُ
ال� يألفها أ
ف
الطفال عند االلتحاق بالمدرسة ت
ت
ح�
توجد عاد ًة معارضة ي� مختلف بلدان المنطقة الستخدام اللغة ي
ين
وإن ي َّ ن
المبتدئ�
تام�  )2008لكن من الممكن تنمية مهارة القراءة لدى
مكونة من كلمات فصحى بسيطة (طه ي
تب� أنها َّ
أ
ف
باستخدام الكلمات المتطابقة ي� الفصحى واللهجة المحلية والمألوفة بالفعل للطفال ،مع استخدام تراكيب
أ
ت
ال� يستخدمها الصغار ،وهو ما بدأ بعض ش
النا�ين ف ي� فعله .وللقيام بذلك،
الجمل الشد قرباً من تلك ي
ت
المش�كة ي ن
ين
ش
ب� الفصحى واللهجة المحلية وفهم
والنا�ين تحديد الكلمات
والمؤلف�
يجب عىل مصممي المناهج
أ
ت
ش
وال�اف مع ترويج
ال� يألفها الطفال عند االلتحاق بالمدرسة .ويتطلب ذلك التنظيم إ
أنواع المفردات اللغوية ي
أ
وزارات ت
ال�بية والتعليم لهذه النواع من موارد التدريس والتع ُّلم.
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ويمكن أن تؤدي بعض السمات المرئية للغة العربية إىل زيادة صعوبة القراءة إذا لم يتم االهتمام باستخدام أنواع
ين
تيل  .)2014وقد يمثل ذلك مشكلة
وأحجام الخطوط والمسافات الفاصلة المناسبة للقراء
المبتدئ� (أبادزي ومار ي
ف
النا�ون ووزارات ت
ت
ال� يستهدف فيها ش
ال�بية والتعليم تقليص التكاليف عىل حساب حاجة التعليم.
ي� الحاالت ي
ومع تطور مهارات القراءة لدى أ
الطفال ،من المهم أن تُوفَّر لهم “مواد قرائية ممتعة” تجذبهم وتحفِّزهم عىل
ُّ
ث
المصورة والمجالت .وال يؤدي ذلك إىل تعزيز مهارات القراءة لديهم
القراءة أك� ،مثل سلسلة الكتب والقصص
َّ
وتحسينها وبناء المهارات أ
الخرى رفيعة المستوى مثل الطالقة والفهم فقط ،بل هناك منافع أخرى للقراءة من أجل
مؤ� عىل نجاح الطفل ف� المستقبل ،بل أهم من الظروف أ
المتعة؛ فقد ي َّ ن
تب� أنها أهم ش
الرسية أو الخلفية التعليمية
ي
أ
ألولياء أ
المور أو مستوى دخلهم (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  .)2002ويمكن للمع ِّل ي ن
م� تعزيز حب الطفال
ب� الطالب والمع ِّلم ي َّ ن
الم�ل .فالعالقة ي ن
مبا�ة عىل حياتهم ف� نز
للكتب داخل الفصل وما يرتبط به من آثار يغ� ش
تب�
ي
أ
أنها ترتبط ارتباطاً إيجابياً بالرغبة ف ي� القراءة (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  .)2002وعندما يتفاعل الطفال
الطفال آ
المور أو أ
م� أو أولياء أ
مع المع ِّل ي ن
التحدث لديهم
الخرين حول الكتب ،تنمو مهاراتهم االجتماعية ومهارات
ُّ
مما يؤدي إىل زيادة التفاعل االجتماعي وتنمية المهارات اللغوية الشفهية (كالرك ورمبولد  .)2006والقراءة من أجل
المتعة لها أيضا فوائد صحية من بينها تخفيف الضغوط النفسية وإبطاء معدل �ض بات القلب وتقليل التوتر،
ويحدث ذلك عند القراءة بصمت لمدة ال تزيد عن ست دقائق (لويس .)2009
أ
ال�ق أ
ف
لكن ف ي� بلدان منطقة ش
اس
الوسط وشمال أفريقيا ،فنادراً ف ي� المتوسط ما يُط َلب
من الطفال ي� الفصل الدر ي
قراءة كتب خيالية طويلة ذات فصول ،وذلك عىل عكس المتوسط ف� معظم البلدان أ
الخرى (الشكل  .)9فعىل سبيل
ي
التقدم ف ي� القراءة لعام  2016أنه لم يُطلب من  %18من طالب الصف
المثال ،أظهرت الدراسة الدولية لقياس مدى ُّ
ف
ف
شاركة ف ي� الدراسة ،ي� الفصل مطلقاً أو بشكل شبه مطلق قراءة كتب خيالية
الرابع ،ي� المتوسط بمختلف البلدان ُ
الم فِ
الدول إذ
مكونة من فصول .لكن هذه النسبة كانت ي� جميع بلدان المنطقة الناطقة بالعربية أعىل من المتوسط
َّ
ي
13
بلغت  %64ف ي� المغرب و %55ف ي� المملكة العربية السعودية.

التقدم في القراءة المدارس الحكومية والخاصة.
 13تشمل نتائج الدراسة الدولية لقياس مدى ُّ
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ف
مكونة من
الشكل  .9الطالب الذين لم يُط َلب منهم ي� الفصل مطلقاً )أو بشكل شبه مطلق( قراءة كتب خيالية َّ
فصول2016 ،
تشمل المطبوعة والرقمية
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المتوسط العالمي

أيرلندا الشمالية
كازاخستان
هولندا

إنجلرىا
السويد
جورجيا
أيرلندا
الجمهورية التشيكية
فرنسا
الروىس
االتحاد


أسرىاليا
بولندا
كندا
أذربيجان
التفيا
ليتوانيا
الواليات المتحدة

الرىويج
الدانمرك
فنلندا
إيطاليا
إسبانيا
نيوزيلندا
مالطا
الجمهورية السلوفاكية
إرسائيل
بلغاريا
ترينيداد وتوباغو
سلوفينيا
شيىل

هنغاريا
الرىتغال
¦
االمارات
§
بلجيكا )الفرنسية(
بلجيكا )الفلمنكية(
قطر
االسالمية
جمهورية إيران §
تايبيه الصينية
النمسا
البحرين
سنغافورة
عمان
ألمانيا
ماكاو الصينية
االدارية الخاصة
منطقة هونغ كونغ §
السعودية
المغرب

ف
ت
ال� أجرتها الرابطة الدولية لتقييم التحصيل العلمي (استبيان المعل ي ن
ِّم�)
المصدر :الدراسة الدولية لقياس مدى ُّ
التقدم ي� القراءة لعام  2016ي

أ
أ
أ
ف
ف
العر�.
تزايدت إصدارات أدب الطفال ي� السنوات ال ي
خ�ة ،وهناك العديد من مؤلفي كتب الطفال الصغار ي� العالم ب ي
أ
تام� وكريديه وبارودي .)2020
لكن محتوى أدب الطفال ال يزال ذا طابع تعليمي وال يوفِّر المتعة المطلوبة (طه ي
ونا�ي كتب أ
الطفال لتشجيع الممارسات ت
وسيكون من المفيد العمل مع مؤلفي ش
ال� يمكن أن تؤدي إىل تقديم قيمة
ي
أ
تعليمية أك� أ
معينة (للعمار المختلفة)
للطفال متع ِّلمي القراءة .ويمكن أن يشمل ذلك تشجيع استخدام مفردات
ب
َّ
وكذلك أ
النماط والسجع عىل سبيل المثال .ويضطلع المعلمون بدور مهم ف ي� مساعدة الطالب ف ي� إيجاد مواد القراءة
ت
ال� تهمهم ،وقد يكون نظام تحديد مستويات النص مفيداً ف ي� تحديد مواد القراءة المناسبة لمستوى كل طالب
ي
(حرب .)2019

الوقت المخصص لتعليم اللغة العربية

أ
ف
من ض
لك يمكنهم القراءة،
ال�وري تخصيص وقت ٍ
كاف لتعليم اللغة العربية بما ي� ذلك القراءة .ويحتاج أ الطفال ،ي
إىل ممارستها وكذا المهارات الفرعية المرتبطة بها .ويُعد الوقت المخصص يومياً لنشطة القراءة والكتابة المعيار
أ
ف
أك� ،ف ي� حالة اللغة العربية ،نظراً لقواعد التشكيل والنحو
ي� أنظمة التعليم عالية الداء .بل قد يمثل ذلك أهمية ب
المعقَّدة (أبادزي  .)2017ومن الالزم إفراد الوقت لثراء مفردات أ
الطفال من الفصحى ،وتسهيل فهم المنطوق بها،
إ
النشطة لتعريفهم بالحروف أ
وإ�اكهم بفعالية ف� أ
ش
والصوات.
ي
وال تتوفر بيانات رسمية قابلة للمقارنة عن الوقت الذي تخصصه البلدان لتعليم اللغة ويشمل ذلك القراءة والكتابة
التقدم ف ي� القراءة عىل أسئلة لمديري المدارس
واالستماع .ومع ذلك ،يشتمل تقييم الدراسة الدولية لقياس مدى ُّ
للشارة إىل عدد الساعات المخصصة لتدريس اللغة لطالب
يمكن من خاللها حساب المتوسط عىل مستوى المدارس إ
ن
كب� من التفاوت فيما يب� بلدان المنطقة لكن الوقت المخصص
الصف الرابع (الشكل  .)10ويُظهر ذلك وجود قدر ي
ف
اثن� ،ن
ف� جميعها ،باستثناء بلدين ي ن
شاركة ي� الدراسة (هما قطر ومرص).
أد� من المتوسط
الدول للبلدان ُ
ي
الم ِ
ي
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ف
و� المملكة العربية السعودية والكويت عىل سبيل المثال ،يقل الوقت المخصص لتعليم اللغة العربية ف ي� الصف
ي
الرابع عن نصف الوقت المخصص ف� البلدان أ
العىل ترتيباً ف ي� هذا الشأن (هولندا وترينيداد وتوباغو) ويقل بقليل
ي
ف
ف
شاركة ي� الدراسة لعام .2016
عن ثالثة أرباع متوسط الوقت ي� جميع البلدان ُ
الم ِ
الشكل  .10عدد الساعات المخصصة لتدريس اللغة لطالب الصف الرابع سنوياً2016 ،
والدب والمهارات اللغوية أ
تشمل القراءة والكتابة والتحدث أ
الخرى
ُّ
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0

ف
ت
ال� أجرتها الرابطة الدولية لتقييم التحصيل العلمي بنا ًء عىل
المصدر :الدراسة الدولية لقياس مدى ُّ
التقدم ي� القراءة لعام  2016ي
استبيان لمديري المدارس.

ف
ومقدمي خدمات التعليم الخاص اتخاذ بعض القرارات الصعبة
و� ظل حشو المناهج التعليمية ،يجب عىل الحكومات ِّ
ي
الهمية لتع ُّلم المواد أ
بشأن الحجم النس� لمنهج كل مادة .لكن نظراً ألن القراءة هي مهارة أساسية وبالغة أ
الخرى ،فإنه
ب في
أ
ت
يجب ت
ال� ي ز
ك� عليها ي� السنوات الدراسية الوىل .وخالل ف�ة التعليم من بُعد بسبب جائحة كورونا ،اضطرت البلدان
أ
أ
إىل إعطاء الولوية للمحتوى التعليمي وقام العديد منها بذلك ت
بال� ي ز
ك� عىل مهارات القراءة والكتابة والحساب الساسية
قسمة حسب مجال المادة مع قدر ضئيل من التداخل
إدراكاً ألهميتها .لكن ف ي� بلدان المنطقة ،تكون المناهج عاد ًة ُم
َّ
أ
ت
بينها ،ن
ال� تستفيد من جميع المواد ف ي� تعليم مهارات القراءة
ويع� هذا أن تنفيذ المبادرات الناجحة للبلدان الخرى ي
ي
�ض
ن
ث
تحل مع ِّلمي
يع� أيضا
ورة ي
والكتابة وتقويتها سيكون أك� صعوبة .وتتطلب كل مادة استعمال القراءة والكتابة ،مما ي
أ
جميع المواد بقدر من المعرفة والدراية بتنمية مهارات القراءة والكتابة 14.ويمكن االستفادة من المواد الخرى ،بخالف
دراسة اللغة العربية ،ف ي� تعزيز المعرفة بالفصحى والقراءة بصورة عامة .وسيستلزم ذلك تدريب مع ِّلمي تلك المواد عىل
للتعرض للفصحى وخالفه.
إالكثار من استخدام الحوار داخل الفصل والقراءة الجهرية ُّ
وتفرض ثك�ة المواد والقدرات الجديدة المضافة إىل المناهج وتتابعها ضغوطاً عىل الوقت المخصص لبناء المهارات
أ
الساسية .فعىل سبيل المثال ،أصبح تعليم اللغات أ
أ
ف
الجنبية ،السيما ال ز ف
و� بعض
إ ي
نجل�ية ،ي� السنوات الوىل شائعاً؛ ي
كريس� وديريويانكا 2008؛ همفري 2017؛ و”مواد الخطوات أ
ي ت
الوىل في تعليم القراءة والكتابة”
 14انظر ،عىل سبيل المثال،
ف� غرب ت
أس�اليا.http://det.wa.edu.au/stepsresources/detcms/navigation/first-steps-literacy/ :
ي
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وال ي ز
نجل�ية معاً بشكل مزدوج .وهناك بعض ش
المؤ�ات عىل أن
الحاالت (السيما المدارس الخاصة) تُدرس العربية إ
الطفال ،عىل أ
ذلك قد ال يساعد أ
ن
اللغت� بدرجة كافية (شميم ،)2018
القل ف ي� بعض الحاالت ،عىل إجادة أي من
ي
وهو ما قد يرجع إىل قلة الوقت المخصص للتدريس.
أ
قسم
الم َ
وبالنسبة الستخدام الوقت ُ
حدد لتدريس اللغة العربية ،ففي العديد من النظمة المدرسية بالمنطقة يُ َّ
أ
أ
ف
للمالء والنحو والقراءة مما يؤدي عىل الرجح إىل التجزؤ ي� تع ُّلم اللغة
الجدول السبوعي إىل حصص مخصصة إ
ال�اكيب اللغوية والنحو ،وليس بناء اللغة وممارستها بصورة ث
ك� الشديد عىل ت
مع ت
ال� ي ز
أك� شموالً.

التصورات والعوامل أ
الخرى المتعلقة بتع ُّلم اللغة العربية
تؤثر بعض التصورات عن تع ُّلم اللغة العربية ،إىل جانب عوامل أخرى ،عىل نواتج التع ُّلم .وال تقترص العديد
من هذه التصورات عىل نطاق تعليم اللغة العربية وتع ُّلمها؛ بل هي أمور تحتاج إىل مزيد من الدراسة.
ت
ال� يغ ُلب عليها الطابع الشفهي ،كتلك السائدة ف ي� البلدان
فعىل سبيل المثال،
يعتقد البعض أن فالثقافات ي
ق
أك� ي� تشجيع ثقافة القراءة (فريموث  .)2014ويرى آخرون أن الشباب أقل
تال� صعوبة ب
الناطقة بالعربية ،قد ي
أ
أ
أ
ف
استعداداً لتع ُّلم العربية ويرغبون عىل الرجح ي� القراءة باللغات الجنبية لسباب منها انتشار المحتوى الرقمي بتلك
ت
ن
يعت�ونها لغة جامدة) واللهجات العامية آخذة
(ال� ب
فاللغات (اليونسكو  .)2019كما يرون أن الفجوة يب� الفصحى ي
� االتساع بسبب عدة عوامل منها وسائل التواصل االجتماعي ووسائل ت
ال�فيه (اليونسكو  .)2019وهذه ليست سوى
يأمثلة قليلة تضاف إىل تلك الواردة أدناه .وتش� هذه أ
تب� ت
المثلة معاً إىل �ض ورة ن
إس�اتيجيات وطنية شاملة ومتكاملة
ُ
ي
ي
ف
لتشجيع استخدام اللغة العربية ،وزيادة أهميتها ي� المجتمع ،والنهوض بتعليمها وتع ُّلمها.
ن
(الزي�  .)2016وقد يرجع هذا إىل طريقة
وأحد أهم التصورات هو أن اللغة العربية أقل مادة يحبها الطالب عاد ًة
ي
تدريسها ف� السابق بالتشديد عىل ت ز
االل�ام بقواعد النحو والرصف والدقة اللغوية بصورة جامدة وتقديم ذلك عىل
ي
سماع القصص بالفصحى المعارصة وقراءتها وممارسة أنشطة ممتعة ف ي� أثناء تع ُّلم الخصائص النحوية والرصفية
وبالضافة إىل عدم حب دراسة اللغة العربية ،يشعر الطالب بعدم الثقة ف ي� قدراتهم عىل القراءة
للغة العربية .إ
ف
و� سياق متصل ،توصل تقرير صدر
وبالتال ال يستمتعون بالقراءة والكتابة (معموري 1998؛ طه ي
تام�  .)2019ي
ي
أن الطالب يحبون اللغة العربية لكنهم ال يحبون طرائق تدريسها
مؤخراً بعنوان “حالة اللغة العربية ومستقبلها” إىل ّ
ف
المارات العربية المتحدة ،أفاد  %70من المع ِّل ي ن
م� والطالب
و� إ
(وزارة الثقافة والشباب إ
الماراتية لعام  .)2020ي
بأن تدريس اللغة العربية يدور حول قواعد النحو والرصف ،فيما أفاد  %67من الطالب بأنهم يواجهون صعوبة
ف
ف
المارات .)2014
ي� تع ُّلم هذه القواعد (المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء ي� دولة إ
وهناك ضغوط أخرى ،من بينها الضغوط االجتماعية واالقتصادية ،ف� بلدان المنطقة تشجع تع ُّلم اللغات أ
الجنبية.
ِّ
ي
وال يمنع ذلك من تع ُّلم اللغة العربية أيضا ،لكنه قد يحد هو آ
الخر من الوقت المخصص لتع ُّلمها .وثمة حماس
واضح من قبل أولياء أ
المور لتعليم أطفالهم لغات أجنبية ف ي� سن مبكرة لمساعدتهم عىل المنافسة ف ي� أسواق
أ
ف
العمل ت
و� بعض الحاالت ،يشمل ذلك إلحاق
ال� تفضل مهارات اللغات الجنبية أو لتقدير المجتمع لبعضها .ي
ي
ال� تدرس باللغات أ
الجنبية وحدها أو مع العربية .ويؤثر ذلك ليس فقط عىل القادرين عىل
أطفالهم بالمدارس ت ي ُ ِّ
تحمل مصاريف المدارس الدولية الراقية بل أيضا من يتجهون إىل المدارس الخاصة منخفضة التكلفة وكذلك مدارس
ُّ
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اللغات الحكومية (ذات الرسوم) كما هو الحال ف� مرص ،عىل سبيل المثال ،ورياض أ
الطفال .وثمة عامل آخر
ي
أ
يدفع أولياء أ
ف
المور إىل اختيار هذه المدارس وهو ارتفاع جودة التعليم ي� مدارس اللغات الجنبية (حسبما هو
و� بعض الحاالت ،قررت الحكومات إدخال تعليم اللغات أ
أ
ف
الجنبية مبكراً ف ي� المناهج مع زيادة
َّ
متصور عىل القل) .ي
التعرض لها ،وهو ما قد ت
يأ� عىل حساب تعليم اللغة العربية.
ي
ُّ
ن
وأخ�اً ،هناك ش
تد� نواتج التع ُّلم باللغة
ي
مؤ�ات عىل احتمال عدم وعي الحكومات والجمهور بخطورة مشكلة ي
ف
ف
ش
العربية ي� بلدان المنطقة .فعىل سبيل المثال ،عند سؤال الطالب ي� سن الخامسة ع�ة عن مستوى إجادتهم
15
للفصحى ومدى حبهم للقراءة ،جاءت درجات التصنيف أعىل ف ي� المتوسط ف ي� بلدان المنطقة منها ف ي� يغ�ها.
تضخم الدرجات يمثل مشكلة ف ي� بعض بلدان المنطقة حيث يعطي المع ِّلمون والمصححون ف ي�
ومن المعروف أن ُّ
ف
ت
ز
بمعاي�
االختبارات الوطنية درجات عالية للطالب؛ ومع عدم وجود آليات للتقويم ي� مختلف المدارس أو االل�ام
ي
المور النتائج بدون معرفة أي ش�ء آخر .وتبقى الحكومات هي أ
معينة ف� البالغ ،يقبل أولياء أ
الخرى عىل يغ� دراية
َّ ي إ
ي
معاي� تع ُّلم اللغة
لتتبع أداء الطالب أو لرصد
ي
بالمشكلة مع عدم وجود أنظمة تقييم وطنية تعمل بشكل جيد ُّ
ف
العربية أو عدم وضع ت
إس�اتيجية وطنية لتعليم القراءة والكتابة .وقد تسهم هذه العوامل مجتمعة � الفصل ي ن
ب�
ي
التصورات بشأن فعالية تعليم اللغة العربية وتع ُّلمها والنواتج الفعلية كما تظهره التقييمات الدولية لمستوى تع ُّلم
أ
ف
التقدم ف ي� القراءة ،وبرنامج
الطالب مثل تقييم مهارات القراءة ي� الصفوف الوىل ،والدراسة الدولية لقياس مدى ُّ
الدول لمهارات القراءة.
التقييم
ي

ث
المتع�ين ف ي� القراءة
دعم

أ
ف
يحتاج الطالب الذين ث
كث� ًا
يتع�ون ي� المراحل الوىل من تع ُّلم القراءة بأي لغة إىل التدخل مبكراً يك ال يتخ َّلفوا ي
أ
الضافية ف ي� تع ُّلم
اس .ويتطلب ذلك القدرة عىل تحديد الطفال ذوي االحتياجات إ
ويعجزوا عن مسايرة المنهج الدر ي
أ
ن
المحتاج� إىل مزيد
اللغة والقراءة ودعمهم من خالل التدخالت المبكرة .ويستطيع المع ِّلمون تحديد الطفال
ي
من الدعم خالل تفاعالتهم اليومية ف� أنشطة القراءة مع أ
الطفال ومن خالل االختبارات التشخيصية .وهناك كم
ي
�ض
الفعالة ت
ت
ِّ
ال� يمكن استخدامها داخل
اتيجيات
س�
وال
اءة
ر
الق
مي
ل
لمتع
التعوي
هائل من المعلومات حول الدعم
إ
ّ
ي
ي
اس لدعم مجموعة واسعة من قدرات القراءة .وخ ُلصت مؤسسة الوقف التعليمي بالمملكة المتحدة من
الفصل الدر ي
ف
لل ت
الطار “.”5
مراجعتها إ
مبينة ي� إ
س�اتيجيات ّ
الفعالة إىل أربع توصيات شاملة َّ
ال�ق أ
ف
ث
الوسط وشمال إفريقيا ث
و� منطقة ش
المتع�ين ف ي� القراءة
(أك� من أي منطقة أخرى) ،تكون غالبية ،وليس كل،
ي
ن ف
ن
من الفتيان كما يتضح من الفروق ي ن
تد� أداء الفتيان ف ي� بلدان
ب�
ي
الجنس� ي� معدالت فقر التع ُّلم .وقد ِ
حظ َي ي
المنطقة باهتمام قليل نسبياً (جها وبويزيارا  .)2016ومع ذلك ،يتوفَّر كم هائل من المعلومات عن طرائق شإ�اك
ف
ت
وال� ستكون مهمةً بصورة خاصة لبلدان المنطقة نظراً الرتفاع
الفتيان ي� أنشطة القراءة مأخوذة من بلدان أخرى ي
ن
تد�
وبالتال ،هناك حاجة إىل المزيد من البحوث حول
النس� فيها عن يغ�ها من المناطق.
مستوى ي
ي
أداء الفتيان ب ف ي
ف
ف
ف
ث
المتع�ين ي� القراءة (بما ي� ذلك الفتيان) ي� إطار تع ُّلم اللغة العربية ي� بلدان المنطقة.
دعم

الدول لمهارات القراءة لعام .2018
 15بنا ًء عىل بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن برنامج التقييم ي
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ث
المتع�ين ف ي� تع ُّلم القراءة والكتابة
الطار  .5مساعدة الطالب
إ
تحس� تعلُّم القراءة والكتابة ف� الصفوف أ
ت
ال� تمخضت عنها مراجعة للشواهد بشأن ي ن
الوىل:
ي
فيما ي
يل بعض التوصيات ي
 .1يجب أن تركِّز المدارس أوال ً عىل ضمان تقديم دعم عال الجودة داخل الفصل لجميع الطالب .ت
فح� عندما يكون
ي
أ
ف
موجه
المرجح أن يحتاج عدد ي
إضا� َّ
التدريس داخل الفصل ممتازاً ،فمن َّ
صغ� ،لكنه مهم ،من الطفال إىل دعم ي
لتعلُّم القراءة والكتابة.
 .2استخدام تقييم دقيق للقدرات والصعوبات لضمان توافق التدخالت بشكل مناسب مع احتياجات الطالب.
ت
وال� يُفضل أن تتضمن تدخالت منظَّمة.
قدمة لمجموعات
ي
والم َّ
 .3استخدام دروس التقوية الفردية ُ
صغ�ة ف ي
أ
ث
وهناك شواهد متسقة عىل أن هذا النهج يدعم الطفال المتع�ين ي� جوانب من تعلُّم القراءة والكتابة.
أ
ف
ين
تحس� مستوى
التدخل للتأكُّد من نجاح الدعم ف ي�
الجراء
تقدم الطفال بانتظام أثناء مشاركتهم ي� إ
 .4متابعة ُّ
ي
تعلُّمهم بالفعل.
المصدر :مؤسسة الوقف التعليمي  ،2020الصفحة .9

س�اتيجيات أ
ال ثك� فائدة ف� دعم تعليم الفتيان القراءة مع تلك ت
ال ت
ال� تدعم الفتيات ف ي� ذلك .فعىل سبيل
تتطابق إ
ي
ي
أ
ت
توصلت مبادرة أطلقتها إنجل�ا بعنوان “رفع مستويات التحصيل لدى الفتيان” واستمرت لربع سنوات إىل أن
المثالَّ ،
ال ت
فعالة أيضا بالنسبة للفتيات (يانغر وآخرون .)2006
إ
س�اتيجيات ،كالواردة أدناه ،مفيدة بشكل خاص للفتيان لكنها ّ
(المع ِّلم وهو قارئ ث
تفوقاً) بتصحيح القراءة آلخر (المتع ِّلم)
1.القراءة الثنائية حيث يقوم طالب
أك� ُّ
أ
المش�ك حيث يتاح ُالمجال أ
ف
ت
للتحدث وإبداء رأيهم ي� القراءة وتبادل الفكار
طفال
لل
مع إتاحة النقاش
ُّ
ُ
بشأن النص.
2.القرار أ
للتحدث واالستماع.
بالهمية المحورية
إ
ُّ
أ
ف
ت
تشجع عىل التعاون ي� تأليف القصص.
ال� ِّ
3.النشطة الكتابية ي
4.تحديد أهداف واقعية وصعبة وتقديم التوجيه لبلوغها.
التحل بروح الدعابة وعدم التك ُّلف.
5.تكوين هوية جماعية أخالقية للفصل مع
ي
ال ت
س�اتيجيات وقتاً ت
ال ت
حددة ،فقد
ح� يتم إرساؤها وتحقق النجاح .وبغض النظر عن إ
وتستغرق هذه إ
الم َ
س�اتيجية ُ
أ
شوقة ال�ت
الم ِلهمة إ
والبداعية ُ
خ ُلصت المبادرة إىل أن “المر يتوقف كليةً وبصورة رئيسية عىل طرائق التدريس ُ
والم ِّ أ ي
ت
تشجع عىل التحصيل وتس ّهله بمعناه الوسع”
ال� ِّ
تو ِّلد الحماس للتع ُّلم والتحصيل ،وكذلك عىل روح المدرسة ي
(يانغر وآخرون  ،2006الصفحة .)149
وبالضافة إىل ذلك ،وضع العديد من البلدان مبادرات تركِّز بوجه خاص عىل قراءة الفتيان مثل مبادرة “نجوم
إ
ف
ف
ئ
تدخل قر يا� مرن من  10جلسات يشارك فيه طالب
القراءة ي� الدوري الممتاز” ي� المملكة المتحدة ،وهي عبارة عن ُّ
ز
ين
الصف� الخامس والسادس ،بالتعاون مع المع ِّل ي ن
ين
ش
نجل�ية والويلزية ،إلتاحة
م�
والمؤلف� وبما يتما� مع المناهج إ
ال ي
ف
الفرصة لهم لممارسة مهاراتهم ي� القراءة باستخدام موارد ونصوص متعلقة بكرة القدم .وقد ُو ِجد أن هذه المبادرة
أ
ف
وتقدم مستوى
تقدم مستوى ثالثة من كل أربعة أطفال بما يمكن تحصيله خالل ستة أشهر عىل القل ُّ
أسهمت ي� ُّ
واحد من كل ثالثة أطفال بما يمكن تحصيله خالل عام أو ث
أك� 16.وبالمثل ،قام برنامج “الركل والقراءة” ي ف� ألمانيا،
ف
العدادية ،بالمزج ي ن
ب� التدريب عىل كرة القدم والقراءة لرفع
الذي استمر لعام واستهدف الفتيان ي� المرحلة إ
اللمام بالقراءة والكتابة (بروزو .)2019
مستويات إ
.https://plprimarystars.com/resources/reading-stars-pack; https://www.premierleague.com/news/61431 16
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م� وأولياء أ
تفك�اً إبداعياً من جانب المع ِّل ي ن
المور ،السيما
ويتطلب تشجيع الفتيان عىل القراءة طوال تف�ة الدراسة ي
ف
ث ف
ت
شاركة
و� دراسة لنتائج خمسة من البلدان ُ
فبالنسبة للمتع�ين ي� القراءة وخالل ف�ة المراهقة (بروزو  .)2019ي
الم ِ
الرشادات الخمسة التالية بشأن
ي� برنامج التقييم
الدول لمهارات القراءة ،خ ُلص بروزو وآخرون ( )2014إىل أن إ
ي
سياسة تعليم مهارات القراءة والكتابة وممارستها من شأنها رفع قدرات الفتيان عىل القراءة.
1.دعم القراءة الواسعة والمنتظمة لمجموعة متنوعة من النصوص المتعلقة باالهتمامات الفردية للفتيان.
2.دعم استخدام الفتيان للنصوص الرقمية والوسائط البديلة.
آ
ف
ين
ال�امج المخصصة للفتيان.
وغ�هم من الرجال
البالغ� ،الذين يمكن االقتداء بهم ،ي� ب
 3.شإ�اك الباء ي
ت
 4.ت
ال� ي ز
ال� تع ِّزز ممارسة القراءة.
ك�
عىل ممارسات الفتيان ي
5.تحديد أ
الولويات لتلبية احتياجات الفتيان المتعلقة بتعليم القراءة والكتابة.
وتحتاج كل هذه أ
ن
ت
تعا� من ارتفاع
المور إىل مزيد من البحث واالهتمام ف ي� البلدان الناطقة بالعربية،
ال� ف ي
السيما تلك ي
تد� التحصيل لدى الفتيان .غ� أنه يمكن ف� الوقت ذاته تطبيقها عىل جميع أ
ن
الطفال (بما ي� ذلك الفتيات)
ي
فمعدالت ي
ي
� إطار جعل تع ُّلم اللغة العربية ث
أك� متعة وتشويقاً مقارنةً بالممارسات الحالية.
ي
كب�اً من العوامل ت
ال� تؤثر عىل نواتج تع ُّلم اللغة العربية ف ي� مختلف
وقد تناول هذا القسم من التقرير عدداً ي
ي
أ
ف
بالضافة إىل العوامل المعروف ارتباطها بتع ُّلم اللغات بصورة أعم ي� المناطق الخرى.
بلدان المنطقة إ
ف
ت
الس�اتيجيات
التال ،تم تلخيص ومناقشة الجهود الالزمة لمعالجة هذه العوامل من خالل تطوير إ
ي
و� القسم ي
أو السياسات أو المبادرات الوطنية المعنية بتعليم اللغة العربية.
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ال ت
س�اتيجيات والسياسات والمبادرات الوطنية المعنية
إ
بتعليم اللغة العربية

ال

ن
تعتمد سوى قلة من بلدان المنطقة ت
الوط� لكن معظمها لديها
إس�اتيجية أو سياسة لغوية عىل المستوى
ي
ين
تحس� نواتج تع ُّلم اللغة
مبادرات ،إما مقررة مستقبال ً أو ُمنفَّذة حالياً أو نُفِّذت ف ي� السابق ،لمحاولة
ف
الشارة إىل بعض هذه المبادرات بإيجاز ومناقشتها بالنظر إىل العوامل
و� هذا القسم ،تمت إ
العربية .ي
ف
ت
وال� تؤثر عىل نواتج تع ُّلم العربية
الم َ
ُ
حددة ي� القسم السابق ي

وط� متعدد أ
ن
البعاد ل إللمام بمهارات القراءة والكتابة باللغة العربية –
نهج ي
المارات العربية المتحدة
إ

ف
المارات العربية
تلقت جهود الحفاظ عىل اللغة العربية وتحديث أصول تدريسها دفعةً من أعىل المستويات ي� إ
د� العديد من المبادرات المعنية باللغة
المتحدة .فقد أطلق نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة ب ي
ش
تام� .)2019
د� ،وخصص الموارد التمويلية والب�ية الالزمة (طه ي
العربية عىل المستوى االتحادي ومستوى حكومة ب ي
أ
ف
الجماه� لها ما لفت النظار إليها ي� عموم بلدان المنطقة (أخانيان 2016؛
وقد أثبتت هذه المبادرات فعاليتها وتأييد
ي
ف
بيل  .)2016وكانت أوىل هذه المبادرات ي� عام  2012بإطالق ميثاق اللغة العربية الذي هو بمثابة إطار لجميع
ين
وشمل هذا الميثاق  13مبادرة من بينها:
السياسات
والقوان� المتعلقة بتحديث اللغة العربية والحفاظ عليهاِ .
ين
والقوان�
المارات وعليه تُك َتب بها المراسالت
1.التأكيد عىل أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لدولة إ
والقرارات الرسمية وتكون لغة التخاطب لجميع الجهات الحكومية.
ن
بغ�ها.
2.تشجيع جميع المدارس الخاصة والمراكز اللغوية عىل تعليم اللغة العربية
للناطق� ي
ي
ف
المــارات إلثراء اللغة العربية بمصطلحات
3.توجيه مؤسسات التعليم
العال ومراكز البحث ي� دولة إ
ي
أ
ف
ومعاجم جديدة ،وإجراء البحوث الكاديمية إلثراء مجال تعليم اللغة العربية وتع ُّلمها بما ي� ذلك ترجمة
البحوث الدولية إىل العربية.
“بالعر�” ف ي� عام  2013لتشجيع الجمهور عىل الحفاظ عىل اللغة العربية باستخدام الفصحى
أُطلقت مبادرة
بي
ف
تام�  .)2019ورغم تأييد هذه المبادرة ،فإنه
وجعلها لغة التخاطب الرئيسية ي� وسائل التواصل االجتماعي (طه ي
ف
لم يُعرف بعد مدى ت ز
المارات من بينها
طلقت مبادرات أخرى ذات صلة ي� دولة إ
ال�ام الشباب بما دعت إليه .كما أُ ِ
ت
السهامات االستثنائية ف ي� مجاالت تعليم اللغة العربية وتع ُّلمها،
ال� تُمنح لتكريم أصحاب إ
“جائزة اللغة العربية” ي
والعالم ،والسياسة اللغوية ،ت
تام� .)2019
والتكنولوجيا ،والثقافة ،إ
وغ�ها (طه ي
وال�جمة ي
وقد صدرت مطبوعتان رئيسيتان .أولهما كتاب “العربية لغة حياة” ف� عام  2019والذي عرض طرائق ت
مق�حة لتحديث
ي
ون� ثقافة القراءة ،وإعداد المع ِّل ي ن
تعليم اللغة العربية وتع ُّلمها بوسائل من بينها تطوير المناهج ،ش
م� وتدريبهم،
ف
ين
المارات
لغ�
الناطق� بها (المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء ي� دولة إ
ودور وسائل إ
العالم ،وتعليم العربية ي
(الطار .)6
الماراتية لعام  )2020إ
 .)2014وثانيهما “تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها” (وزارة الثقافة والشباب إ
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الطار  .6نتائج من تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها
إ
ف ي� عام  ،2020شن�ت وزارة الثقافة والشباب إالماراتية “تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها” الذي يُعد تتويجاً لسلسلة
شمل ث
ت
أك� من  5آالف طالب جامعي ف ي� مختلف
ال� تضمنت مسحاً استقصائياً ِ
من البحوث النوعية ِّ
والكمية المكثفة ي
آ
المتعمق ،للتحقُّق من الراء بشأن اللغة العربية
بالضافة إىل مجموعات للنقاش
التخصصات من  16بلد ًا ناطقاً بالعربية ،إ
ِّ
وتعليمها وتعلُّمها.
وتوصل التقرير إىل أن طالب الجامعات العربية يحبون اللغة العربية ويرون أنها جزء ال يتجزأ من هويتهم .لكنهم
يعتقدون ف ي� العادة بصعوبتها وتراجعها ف ي� ظل عرص التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي ،وبأنها ليست مفيدة ف ي�
الحياة المهنية مثل اللغات أ
الخرى .كما ُو ِجد أن هناك اعتقاداً سائداً بأن تدريس العربية ف ي� المدارس يركِّز عىل قواعد
النحو والرصف.
َ
ومال الطالب إىل القول بأن المناهج والمدارس ال تساعد بشكل جيد عىل تعلُّم اللغة العربية .ووافق  %59بشدة عىل
كب�ة ( )%88أن تكنولوجيا التعليم يمكن أن تعزز
أنه ينبغي للحكومات بذل المزيد لتشجيع تعلُّم العربية .ورأت غالبية ي
تعلُّم العربية ،فيما رأى  %93أن النصوص الحديثة يمكن أن تساعد ف ي� ذلك.
ورأى الطالب أن تأث� اللغات أ
الجنبية دافع رئيس لسوء نواتج تعلُّم اللغة العربية ،تليه الممارسات التدريسية ت
وال�بوية.
ي
ي
المتعمقة هي وجود حب أصيل للغة العربية ي ن
ب� الشباب ،لكن طرائق
وإجماالً ،كانت الرسالة الرئيسية من هذه الدراسة
ِّ
تدريسها أدت إىل االنفصال عنها والشعور بأنها لغة صعبة تهيمن عليها ضوابط التشكيل وقواعد النحو والرصف.
المصدر :وزارة الثقافة والشباب إالماراتية عام .2020

ف
ف
والتعود عىل ممارستها،
المارات بهدف غرس حب القراءة
العر� ي� دولة إ
ُّ
و� عام  ،2015تم إطالق تحدي القراءة ب ي
ي
ن أ
ف
ف
المارات أول “قانون للقراءة” ف ي�
و� عام  ،2016أصدرت إ
مع مشاركة ي
مالي� الطفال حول العالم ي� التحدي .ي
يكرس القراءة حقاً متاحاً للجميع .وبموجب هذا القانون ،يحصل كل مولود مواطن عىل ثالث حقائب
المنطقة الذي ِّ
ت
ت
ز
معرفية تغطي احتياجاته من مرحلة الرضاعة ح� الرابعة من العمر (سالمة  .)2016كما تل�م جميع المكتبات
بالمدارس والجامعات والمكتبات العامة بإثراء مقتنياتها من الكتب وزيادتها عىل أساس سنوي .وأصبحت جميع
“سلع” ومواد القراءة معفاة من ض
وبالضافة إىل ذلك ،تم تخصيص شهر من كل عام
ال�ائب بمقت�ض هذا القانون .إ
ف
تام� .)2019
للقراءة ي� إ
المارات (طه ي
ف
ثانياً ،أطلقت هيئة المعرفة والتنمية ش
د� برنامج ِ“عش العربية” ف ي� عام  ،2016وهو منصة لمع ِّلمي
الب�ية ي� ب ي
أ
ف
ت
المارة لتبادل وتطوير الحلول المبتكرة بشأن تعليم اللغة العربية وتع ُّلمها
ال� تمثل الغلبية ي� إ
المدارس الخاصة ي
ف
تام�  .)2019وبعد ذلك ي� عام  ،2017صدر توجيه لجميع المدارس الحكومية والخاصة بإلزام كل مع ِّلمي
(طه ي
ف
ت
بوي�ن
ن
ش
اللغة العربية باستخدام الفصحى ي� أثناء التحاور مع الطالب و�ح المنهج .كما تم إلزام
المفتش� ال� ي
ي
بتقييم مدى استخدام المع ِّل ي ن
م� للغة مع إدراك أن استعمال الفصحى يمثل أولوية.
إس�اتيجية وطنية للغة العربية تركِّز عىل الصفوف من أ
الول ت
وأخ�اً ،شهد عام  2017وضع ت
ح� الثالث وتدريب
ي
أ
أ
ف
ف
ت
ث
ن
الس�اتيجية،
المع ِّل يم� عىل الساليب
و� إطار هذه إ
ِ
المعتمدة عىل الصوتيات وال�ية بالدب ي� تعليم القراءة .ي
اس عىل “ركن للقراءة” وأن تشمل أساليب التدريس أربعة أنواع من القراءة -الجهرية
يجب أن يحتوي الفصل الدر ي

النهوض بتعليم اللغة العربية وتعلُّمها | 47

ال ت
ت
س�اتيجية بهدف تعميمها
وجهة والمستقلة -إىل جانب دراسة الكلمات .وتم تجريب هذه إ
والمش�كة ُ
والم َّ
ف
المارات.
عىل المدارس الحكومية ي� مختلف أنحاء إ
وط� متعدد أ
ف
ن
البعاد.
ويمثل هذا االهتمام يغ� المسبوق باللغة العربية وتع ُّلمها ي� دولة إ
المارات مثا أال ً جيداً لنهج ي
ب�اً خاصةً ف� ضوء العوامل ت
ال� جرى تحديدها بوصفها الهم ف ي� تع ُّلم اللغة العربية بصورة
والعديد من عنارصه ُم ش ِّ
ي
ي
أ
فعالة .فعىل سبيل المثال ،يتم ت
ال� ي ز
ك� عىل السنوات الوىل ،ش
واللزام باستخدام
ون� ثقافة اقتناء الكتب والقراءة ،إ
ّ
أ
أ
ف
ث
ن
المعتمدة عىل الصوتيات وال�ية بالدب ،وكلها
الفصحى ي� الحوار داخل الفصل ،وتدريب المع ِّل يم� عىل الساليب
ِ
ف
و� غضون ذلك سيكون
أمور تتفق مع الممارسات المستندة إىل الشواهد .وسيستغرق تقييم هذه المبادرات وقتاً ،ي
من المهم الحفاظ عىل هذا الزخم السيما الجوانب الخاصة بامتالك رؤية لضمان إعداد المع ِّل ي ن
م� الجدد ،وتدريب
ين
المع ِّل ي ن
تغي�ات حقيقية ودائمة ف ي� الطرائق التقليدية
م�
الممارس� للمهنة والقيادات المدرسية ودعمهم إلحداث ي
لتدريس اللغة العربية.

أ
ن
الخذ باليد والدعم المتواصل للمع ِّل ي ن
م�  -نشاط
ائيل
فلسطي� إرس ي
ي

أ
ف
الرسائيلية ف ي� مناطق ذات أوضاع اجتماعية واقتصادية
حقق نشاط مدته سبعة أشهر ي� رياض الطفال الفلسطينية إ
متدنية نجاحاً كب�اً ف� زيادة معرفة أ
ت
ئ
الصو� لديهم
الهجا� (الفونولوجي) والوعي
الطفال بالحروف وكذلك الوعي
ي
ي
ي ي
ين
صغ�ة متجانسة من أربعة إىل خمسة أطفال ُمن َّظمة
(ليف� وآخرون .)2008
وتضمن هذا النشاط تكوين مجموعات ي
َّ
حسب مستوى المعرفة بالقراءة والكتابة .وتم االهتمام بكيفية تكوين هذه المجموعات بمراعاة أمور من بينها
ف
حددة حسب المستوى،
الصداقات أو التالؤم والتآلف .وشاركت كل مجموعة ي� ألعاب لتعليم القراءة والكتابةُ ،م َ
لمدة  25دقيقة أسبوعياً .وشملت هذه أ
اللعاب -عىل سبيل المثال -الربط ي ن
ب� أشكال الحروف وأسمائها ،وتقسيم
المقاطع أ
ت
الصو�) ،وتحويل الحروف إىل أصوات.
الولية/النهائية ،وتهجئة الكلمات المبتكرة (أنشطة الوعي
ي
وقام المع ِّلمون بتصحيح أخطاء أ
الطفال وتشجيعهم طوال الوقت.
وزادت معرفة أ
ت
ئ
ين
الصو� لديهم ،زيادة
الهجا� والوعي
المشارك� ف ي� هذا النشاط بالحروف ،وكذلك الوعي
الطفال
ي
ي
ين
الجراء إىل العوامل التالية:
ملحوظة مقارنةً بنظرائهم يغ�
المشارك� .ورجع نجاح هذا إ
ف
ف
بخ�اء)
1.شارك المع ِّلمون المنخرطون ي� هذا النشاط ي� مجموعات للدراسة المهنية (حيث التقوا ب
وتلقوا توجيهاً مستمراً من خالل مجموعة الدراسة وبشكل فردي .وكان الهدف من هذا التوجيه
زيادة معرفتهم بالمادة الدراسية أ
ين
المبتدئ� تواجههم تحديات خاصة مع اللغة العربية)
(لن القراء
ومعرفتهم ت
ال�بوية.
الطفال بعناية ف� مجموعات متجانسة صغ�ة ،مما أتاح توجيه مستوى أ
2.تم تقسيم أ
النشطة.
ي
ي
م� إرشــادات مطبوعة بشأن أ
3.ق ُِّدمت للمع ِّل ي ن
النشطة مع تشجيعهم ف ي� الوقت ذاته عىل تجاوز
أ
التعليمات إذا ما الحظوا أن النشطة صعبة أو سهلة للغاية ،أو أنها ليست جذابة بدرجة كافية
لمجموعة معينة من أ
الطفال.
َّ
4.ركَّزت أ
حددة جيداً من مهارات القراءة والكتابة ،مما أتاح للمع ِّل ي ن
م� والطالب
م
مجموعة
عىل
نشطة
ال
ُ َ
ت
ال� ي ز
ك� عليها.
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وتتوافق هذه العوامل توافقاً وثيقاً مع بعض ت
الفعالة والموثَّقة جيداً ،ومن بينها
إس�اتيجيات التدريس والتع ُّلم ّ
أ
استخدام التوجيه من أجل التطوير ن
الرشادية عالية الجودة للمع ِّل ي ن
المه� للمع ِّل ي ن
م�
م� ،وأهمية مواد الدعم والدلة إ
ي
17
صغ�ة "عىل المستوى المناسب".
(البنك
الدول 2019ج) ،وكذلك التدريس لمجموعات ي
ي

أنشطة الدعم المنسقة لتعليم القراءة ف� الصفوف أ
الوىل – الضفة الغربية وقطاع غزة
ُ َّ
ي

ن� برنامج بتمويل من الوكالة أ
المريكية للتنمية الدولية لدعم وزارة ت
سبتم�/أيلول  ،2017أُ ش ئ
ال�بية والتعليم
ف ي�
ب
أ
أ
ف
ال�نامج الذي
العال الفلسطينية فيما يخص النشطة المعنية بالقراءة ي� الصفوف الوىل ،لكن توقف هذا ب
ي
ين
القائم� عىل تنفيذه
كان مخططاً له أصال ً أن يستمر لخمس سنوات ف ي� أوائل عام  2019لعوامل خارج سيطرة
(معهد آر ت� آي ت
الكث� خالل هذا الوقت وتم إرساء قاعدة قوية
إن�ناشيونال  .)2019ومع ذلك ،فقد تحقق ي
ي
الستغاللها ف ي� عمليات التطوير المستقبلية ،وهو ما يمكن تبادل الدروس بشأنه.
الفلسطيني� ت
ين
ال�نامج ،تم دعم المع ِّل ي ن
بإس�اتيجيات وموارد إضافية لمساعدتهم عىل بناء مهارات
م�
ومن خالل هذا ب
ف
ت
ز
اس ي� تعليم القراءة
القراءة والكتابة لدى الطالب .وانصب ال� يك� عىل ي
تغي� الممارسات المتبعة داخل الفصل الدر ي
أ
ف
ن
ت
المعاي�
مكونات هي)1( :
ي
الثا� بالضفة الغربية ،وذلك من خالل ثالثة ِّ
والكتابة ي� رياض الطفال ح� الصف ي
تحس� أساليب التدريس؛ ( )3أنشطة شإ�اك أولياء أ
ين
المور.
المستندة إىل الشواهد ومراجعة المناهج؛ ()2
يل:
وشملت مخرجات ب
ال�نامج ُ
(الم َ
نجزة نهائياً وجزئياً) ما ي
معاي� تحديد مستويات الكتب .يمكن استخدامها لتسهيل إعداد الكتب المدرسية أو ش�ائها؛
 1.ي
أ
ف
ن
2.وحدات تدريب المع ِّل يم� عىل تعليم مهارات القراءة والكتابة ي� الصفوف الوىل؛
3.دليل تصحيح القراءة؛
ف
4.نموذج التطوير ن
المه� ي� المدارس؛
ي
المور الستخدامها ف� تعزيز مهارات القراءة لدى أطفالهم (بطاقات أ
5.مواد مخصصة ألولياء أ
النشطة)؛
ي
6.تقييم مهارات ما قبل القراءة والكتابة؛
المعاي�؛
7.مراجعة
ي
ف
معاي� مرجعية للطالقة ي� القراءة الشفهية؛
 8.ي
أ
ن
ت
قسم حسب الصف؛
الثا� يشتمل عىل الصوتيات ُ
وم َّ
9.مرسد كلمات لرياض الطفال ح� الصف ي
	10.تقسيم القراء حسب المستوى؛
أ
ن
ت
الثا� والمتوافقة
	11.بطاقات للتأكيد عىل المفردات الفصيحة المناسبة لرياض الطفال ح� الصف ي
مع اللهجة العامية.
ت
ال�نامج ف ي� صياغة قرار الحكومة بزيادة الوقت
ال� جرى جمعها إ
والبالغ بها خالل ب
وقد ساعدت المعلومات ي
الم�لية �ف
المخصص لتدريس الفصحى داخل الفصول إىل أقىص حد ممكن من خالل إلغاء الواجبات المدرسية نز
ي
الول إىل الرابع ،وإدخال رياض أ
الصفوف من أ
الطفال تدريجياً ف ي� كل مدرسة ،وإلزام طالب الجامعة بقضاء ساعات
المبتدئ� ومساعدة الطالب بالصفوف أ
ين
الوىل.
من الخدمة المجتمعية ف ي� توجيه القراء
ال�نامج ،رغم إيقافه مبكراً ،تطوير مجموعة من الموارد المتوافقة مع العديد من العوامل الرئيسية
واستطاع هذا ب
ال� ُح ِددت عىل أنها مهمة ف� تعليم اللغة العربية وتع ُّلمها .ويشمل ذلك تحديد مهارات ما قبل القراءة والكتابة ال�ت
ت
ي
ي
ي
.http://teachingattherightlevel.org 17
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أ
أ
وتوف� مواد قرائية ُمن َّظمة جيداً
يصل بها الطفال إىل الروضة بحيث يستطيع المع ِّلمون تقديم النشطة المناسبة ،ي
أ
أ
التعرض للفصحى خارج الفصل.
تقدم الطفال ،إ
لدعم ُّ
بالضافة إىل دعم أولياء المور إلثراء أنشطة ُّ

نشاط ت
مش�ك ي ن
المحل والمدرسة  -هيئة يك� الدولية ف ي� مرص
ب� المجتمع
ي

لمعالجة مشكالت القراءة والكتابة ت
ال� تواجه طالب الصفوف من الرابع إىل السادس ف ي� مرص ،نفَّذت هيئة يك�
ي
م�وع ي ن
م� ي ن
وع� هما )1( :ش
الدولية ف ي� مرص ش
تحس� مهارات القراءة والكتابة ألطفال المرحلة االبتدائية ف ي� مرص بدعم
ت
من بنك إتش إس ب ي� س ( ،)2016-2014و( )2ش
د� العطاء.
م�وع "أنا
ومدرس�" ( )2021-2016بدعم من مؤسسة ب ي
ي
ي
ف
18
وقد نُفذ هذان ش
التوال.
الم�وعان ي�  20و 30مدرسة عىل
ي
وع� تقييم يقيس  10مهارات أساسية للقراءة والكتابة تم بناء عليه تقسيم أ
الم� ي ن
خدم ف ي� ش
الطفال إىل ثالث
واس ُت ِ
ً
أ
ف
ف
ن
ش
وع� ،ارتفعت درجات الطفال بنسبة  %80ي� المتوسط ي� تقييم ما بعد النشاط.
مجموعات .وبفضل الم� ي
أ
أ
فمعظم أ
ن
الطفال ف ي� المجموعة الد� انتقلوا إىل المجموعة التالية وبعضهم انتقل إىل المجموعة الوىل.
وشمل هذا النشاط:
ِ
ف� أ
ين
ين
ين
والم� ي ن
1.برنامجاً شامال ً ومتخصصاً لبناء قدرات المع ِّل ي ن
ش
والمتطوع�
االجتماعي�
خصائي�
وال
م�
المحل ف ي� مجال تعليم القراءة والكتابة باللغة العربية.
من المجتمع
ي
أ
أ
أ
الذاعية ،وحصص التقوية السبوعية لمدة ثمانية
2.أنشطة للطفال داخل المدرسة وخارجها مثل النشطة إ
أسابيع ،والمسابقات ي ن
ب� المدارس ،ودعم المكتبات ،والتع ُّلم من خالل الرياضة والرسم ،ومسابقات
القراءة من خالل المكتبات وتطبيقات التع ُّلم بع� الهاتف المحمول.
أ
أ
ت
اليجابية ،وطرائق
3.جلسات توعوية لولياء المور حول المشكالت المتعلقة بالقراءة والكتابة ،وال�بية إ
متابعة أ
الطفال ودعمهم.
4.جهوداً للتوعية المجتمعية بهدف زيادة المشاركة لدعم جهود تعليم القراءة والكتابة.
ف
ين
النشاط� ،فقد لوحظت أيضا
اللمام بمهارات القراءة والكتابة بفضل هذين
تقدم ي� إ
إ
وبالضافة إىل ما تحقق من ُّ
أ
أ
ف
ن
تغي�ات سلوكية يب� الطفال من بينها زيادة الثقة بالنفس والتحصيل العلمي ي� المواد الخرى كالعلوم والدراسات
ي
أ
ف
ف
ن
و� المدرسة أيضا.
االجتماعية ،وكذلك ي
تغي�ات يب� أولياء المور منها زيادة الثقة ي� قدرتهم عىل دعم أطفالهم ي
ث
ن
كما أصبحت آراء وسلوكيات المع ِّل يم� تجاه الطالب أك� إيجابية.

االستمتاع بالعربية من خالل منهج جديد  -المغرب

ال�بية الوطنية ف� المغرب المسودة أ
ف� أغسطس/آب  ،2020أصدرت وزارة ت
الوىل الكاملة لمناهج المرحلة
ي
ياالبتدائية (الصفوف من أ
الول إىل السادس) ت
عدل للغة العربية .وهذه المسودة هي نتاج
وال� احتوت عىل منهج ُم َّ
ي
ن
ست سنوات من العمل من جانب الوزارة عىل ش
الوط� للقراءة" بالتعاون
نامج
النجاح-ال�
أجل
من
اءة
ر
"الق
وعها
م�
ب
ي
أ
ف
الخ�اء ي ن
الفني� ف ي� اللغة وأصول تدريسها،
مع الوكالة المريكية للتنمية الدولية .وقد شارك ي� هذا العمل العديد من ب
أ
ه� ،والمع ِّل ن ف
وج ي ن
ين
البداع الدولية .)2020
وال
م� ي� مختلف أنحاء البالد (منظمة ش�كاء إ
ي
كاديمي�ُ ،
والم ِّ
.https://care.org.eg/ 18
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أ
اس واتجاهات
وبدأ هذا العمل بثالث دراسات تحليلية لوضاع تعليم القراءة )1( :السياق داخل الفصل الدر ي
م� ومهاراتهم؛ و( )2أنظمة تدريب المع ِّل ي ن
المع ِّل ي ن
وال ش�اف عليهم؛ و( )3المناهج ومواد التدريس والتع ُّلم.
م� إ
ف
وخ ُلصت هذه الدراسات إىل أن منهج تعليم القراءة والكتابة � المرحلة االبتدائية ال يساعد الطالب والمع ِّل ي ن
م�
ي
وليجاد حلول لهذه المشكلة -االتفاق عىل كيفية جعل تع ُّلم اللغة العربية ممتعاً
ومشوقاً ،-استغرق
عىل النجاح .إ
ِّ
أ
ن
ف� بإعداد إطار للمنهج ،شامال ً النطاق والتسلسل،
المر وقتاً أطول نظراً الختالف وجهات النظر .وقام فريق ي
بالتعاون مع وزارة ت
ين
ومدر� المع ِّل ي ن
ين
الجهوي� .ومن خالل تجربة إرشادية تم استخدام
م�
ال�بية الوطنية
والمفتش� ِّ ب ي
ف
بالضافة إىل تدريب المع ِّل ي ن
م� عىل المنهج الجديد وطرائق تدريسه .وساعد هؤالء
المنهج ي� مجموعة من  90مدرسة إ
المع ِّلمون المدربون ف� تعميمه عىل مستوى البالد ف� عام  2018عن طريق تدريب يغ�هم من المع ِّل ي ن
م�.
ي
ي
ين
العام�
وتسببت جائحة كورونا ف ي� إيقاف عملية إصالح المنهج .ورغم ذلك ،فقد تم تعميمه ف ي� مختلف أنحاء البالد ف ي�
اسي�  2019-2018و 2020-2019للصفوف من أ
ين
الدر ي ن
الصف�
الول إىل الرابع ،مع استهداف مواصلة التعميم ليشمل
الخامس والسادس.

والتعرض المتكرر لبناء الرسعة والدقة اللغوية – منهج اقرأ
الممارسة العملية
ُّ

باالعتماد عىل علوم الدماغ ،تم إعداد منهج "اقرأ" لتدريب طالب الصف أ
الول بشكل رصيح عىل فك ت
ال� ي ز
ولتاحة
م� إ
التعرض المتكرر ألنماط الفصحى من أجل زيادة رسعة أ
الطفال ودقتهم اللغوية .والهدف من المنهج هو تصفية
ُّ
أ
ف
ث
ُّ
ً
كمل لمنهج الصف
الذهن للعمليات الك� ُّ
وم ِّ
تقدما الالزمة ي� تعلم اللغة العربية .وهو برنامج منخفض التكلفة ُ
أ
الول الذي يتطلب ن
أد� حد من الموارد والتدريب والدعم الخارجي .وتتشابه أساليبه مع برامج القراءة التعويضية
أ
ويول المنهج اهتماماً خاصاً لجوانب مثل
باللغات الخرى حيث يتم التأكيد عىل تكرار ُّ
التعرض والممارسة العملية .ي
حجم الخط والمسافات الفاصلة ي ن
ب� الكلمات.
ف
ف
المارات ويُظهر نتائج واعدة (ويلسون وآخرون .)2020
ونُفِّذ منهج "اقرأ" ي� عدد قليل من المدارس ي� دولة إ
ين
ودرس�
وعىل مدى عام ،تلقت مجموعة التدخل خمسة دروس اعتيادية ف ي� اللغة العربية مدة الواحد منها  45دقيقة
الطفال آ
إضافي� للمدة نفسها باستخدام منهج "اقرأ" ف(� الوقت الذي كان أ
ين
الخرون يقومون فيه بأنشطة إثرائية)،
ي
أ
ف
ف
و� نهاية العام ،استطاع الطفال ي� المجموعة
فيما حصلت المجموعة فالضابطة عىل الدروس االعتيادية فقط .ي
أ
أ
ف
أك� ،ي� المتوسط ،من الحروف والكلمات بشكل صحيح ي� الدقيقة الواحدة مقارنةً بالطفال
الوىل قراءة عدد ب
لت� ف� أ
بطريقت� ُم َّ ن
ين
الردن،
ف ي� المجموعة الثانية .وكان مقرراً البدء ف ي� إجراء دراسة تجريبية لتطبيق هذا النهج
عد ي ي
تف� ف�وس كورونا .الطريقة أ
ف
الوىل هي إدماج هذا النهج ضمن
لكن توقَّف ذلك بسبب إغالق المدارس ي� ظل ش ي ي
ث
المتع�ين
صغ�ة من
الدروس االعتيادية وتطبيقه عىل الفصل بأكمله ،والثانية هي استخدامه مع مجموعات ي
النشطة أ
ف� القراءة خالل تف�ات أ
السبوعية الحرة.
ي

االستفادة من التقارب ي ن
بالعر�
ب� الفصحى واللهجة المحلية – برنامج يب�سون
بي

"بالعر�" بالتعاون مع ش�كة يب�سون
كرس اللغة العربية ف ي� جامعة زايد ،بتطوير برنامج
بي
قامت د .هنادا طه ،أستاذ ي
أ
ف
ن
توف� برامج متكاملة لتعليم القراءة والكتابة بالصفوف الوىل تعمد إىل الربط يب� مهارات
وذلك لسد الفجوة القائمة ي� ي
أ
الطفال عند االلتحاق بالمدرسة وطريقة التدريس ،ومن ثم االستفادة من التقارب ي ن
ب� الفصحى واللهجةالمحلية
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وتعريف أ
بالعر� إىل التع ّلم المبني عىل
الطفال تب�اكيب الجمل والمفردات بما يناسب مستواهم 19.ويرتكز منهج
يب
المعاي� وأدب أ
م� ،ومنصة رقمية ،وكتب ت
م� ،وكتب للمتع ِّل ي ن
الطفال ،ويشمل موارد للمع ِّل ي ن
إلك�ونية وموارد للتع ُّلم
ي
ن
ن
إ ت
المه� .واعتباراً من عام  ،2021تستخدم 20
بالضافة إىل التطوير
و� ،وأدوات للتقييم قائمة عىل البيانات ،إ
اللك� ي
ي
ف
ف
مدرسة ف ي�  11بلداً برنامج يب�سون
ظ�.
بي
"بالعر�" فيما يجري تجريبه ي� ثالث مدارس حكومية مستقلة ي� أبو ب ي

م� بناء عىل الشواهد  -أ
الردن
حملة ش�اكة المع ِّل ي ن ً

أطلقت مؤسسة الملكة رانيا عام  2019حملة تشاركية مع المع ِّل ي ن
م� لسد النقص ف ي� الموارد القائمة عىل الشواهد
لدعم ممارسة اللغة العربية داخل الفصول ف� الصفوف من أ
الول إىل السادس .وبدأت الحملة بوضع إطار شامل
ي
لتعليم المهارات أ
الساسية للقراءة والكتابة بالعربية وتع ُّلمها باالستناد إىل البحوث الدولية المتعلقة بتع ُّلم اللغة
أ
الطار توصيات مالئمة للمع ِّل ي ن
م� وأهدافاً تعليمية محددة لمساعدتهم عىل التعامل مع الطالب.
الم .ويشمل هذا إ
ف
بالضافة إىل
مورد ي� إطار هذه الحملة وجرى تبادل معظمها بع� وسائل التواصل االجتماعي ،إ
وتم إصدار نحو ِّ 200
ن
20
ت
و� مخصص.
االنتهاء مؤخراً من تجميعها وتنظيمها ضمن موقع إلك� ي

تطورات أخرى

أ
ت
ال� يتم أو تم التخطيط لها وتنفيذها ف ي� بلدان بمختلف
هناك العديد من مبادرات تعليم اللغة العربية الخرى ف ي
أنحاء المنطقة .فعىل سبيل المثال ،يجري النظر حاليا � إجراء مشاورات وطنية حول وضع ت
إس�اتيجية وطنية
ي
لتعليم القراءة والكتابة ف� أ
الردن.
ي
بتوف�
وت�ة االهتمام ي
ومع �ض ورة مواصلة العملية التعليمية من بُعد بشكل طارئ بسبب جائحة كورونا ،تسارعت ي
الموارد الرقمية للطالب ف ي� جميع المراحل .ويمكن االستفادة من تكنولوجيات التعليم ف ي� تع ُّلم اللغة بطرائق
(الطار  .)7وقد تزايدت
عديدة ش�يطة استخدامها بعد دراسة متأنية وتخطيط ومواءمتها مع السياق والمناهج إ
أعداد التطبيقات الخاصة بتعليم مهارات القراءة والكتابة بالعربية وما قبلها مثل تطبيق "كريم وجنا" الذي أطلقته
أ
أ
21
ت
ال� ربطت المع ِّل ي ن
قدر بثمن.
م� بطالبهم أنها ال تُ َّ
مؤسسة الملكة رانيا ،فيما أثبتت الدوات التكنولوجية الخرى ي

.https://middleeast.pearson.com/K12/bilarabi.html 19
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الطار  .7تكنولوجيات التعليم للإلمام بمهارات القراءة والكتابة بالعربية
إ

ت
ال� يمكنها
يؤدي تقدم تكنولوجيات التعليم حالياً إىل تطوير العديد من ب
ال�امج والتطبيقات والمواد الرقمية ي
ين
وت�ة استخدام
رسعت جائحة كورونا ي
تحس� مستوى تعليم جميع المواد الدراسية ،بما فيها العربية ،وتعلُّمها .وقد ّ
ت
ن
ال� تمكِّن من استمرارية
المعل يِّم� والطالب لتكنولوجيات التعليم ،مع تزايد االهتمام باالستثمارات التكنولوجية ي
ف
ت
ال� تساعد ي� إتاحة المواد
العملية التعليمية إىل جانب إثراء تجارب تعلُّم الطالب .ويشمل ذلك التكنولوجيات ي
ف
ت
ت
ن
ن
وال� تستخدم ي� تنظيم مواد وفعاليات
وال� ِّ
تعزز التواصل يب� المعل يِّم� والطالب ،ي
القرائية عىل نطاق أوسع ،ي
التعلُّم سواء داخل الفصل أو من بُعد.
أ
وأصبحت تطبيقات تعليم القراءة والكتابة شائعة ث
وأك� انتشاراً مع بحث أولياء المور والمعل ي ن
ِّم� عن طرائق لتشجيع
أ
أ
أ
أ
يز
ساس
وتحف�هم عىل القراءة .وهناك نوعان من
الطفال
هذه التطبيقات؛ الول ِّ
يعرف الطفال بالمحتوى ال ي
الم�ابطة لمساعدة أ
باستخدام سلسلة من المفاهيم ت
الطفال عىل اكتساب المهارات .ويشتمل هذا النوع من
ف
للتقدم لمساعدة المعل ي ن
التطبيقات ف ي� الغالب عىل ش
تحسن مستوى الطالب ي� القراءة
مؤ�ات ُّ
ِّم� عىل التحقق من ُّ
ن
الثا� فرصاً لممارسة وتثبيت المفاهيم والمهارات الرئيسية مثل دعم ممارسة القراءة ف� نز
الم�ل.
والكتابة .ويتيح النوع ي
ي
فعالة
وبالنظر إىل ارتفاع تكاليف الطباعة التقليدية للمواد القرائية ،يمكن أن تكون تطبيقات تعليم القراءة والكتابة ّ
نسبياً من حيث التكلفة .ي َّ ز
وتتم� بعض هذه التطبيقات أيضا باحتوائها عىل تقنيات مثل تقنية تحويل النص إىل كالم
ت
وال� يمكن أن تفيد بشكل خاص الطالب ذوي إالعاقات البرصية والكالمية والسمعية .كما يمكن أن توفِّر
والعكس ي
الكب�ة عىل تحليل البيانات ،مصدراً ثرياً بالبيانات للمعل ي ن
تقدم الطالب
ِّم� لرصد مدى ُّ
هذه التطبيقات ،بفضل قدرتها ي
معينة.
وتحديد أي صعوبات َّ
وبالنسبة لتعلُّم اللغة العربية ،تشمل تطبيقات تعليم القراءة والكتابة الجديدة والشائعة إطعام الوحش ،وعنتورة
وغ�ها.
والحروف ،وكريم وجنا ،وكم كلمة ،ونيوز-أو-ماتيك ي
أ
ف
ومع ذلك ،هناك عدة نقاط مهمة يجب مراعاتها قبل استخدام هذه التطبيقات ي� برامج خاصة بالطفال .أوالً،
هذه التطبيقات عموماً ليست مصممة لتتوافق مع برامج وطنية بعينها ،وما ينتج عن ذلك من عدم توافق ف ي� التجارب
أ
تطور نمو
الكث� منها ال يراعي ي
التعليمية للطفال يمكن أن يسبب تشويشاً لهم .كما أن تصميم ي
معاي� جودة التعليم أو ُّ
الطفل أو ال يتم بنا ًء عىل بحوث تطبيقية دقيقة (فاال ول ي ن
وبالتال ،فإحدى الخطوات المهمة عند اختيار
وليف� .)2015
ي
ي
تطبيق كهذا أو تطويره هي تحديد الفئة المستهدفة واحتياجاتها التعليمية بوضوح ف
المعاي� المنهاجية القائمة.
مقابل
�
ي
ي
وتُ شن� التطبيقات ف� الغالب بدون ترجمة مراعية للنواحي الثقافية ،مما ن
المحل بنفس قدر
يع� عدم مالءمتها للسياق
ي
ي
ي
للطفال ف� أحسن أ
مالءمتها للسياق الذي تم تطويرها فيه .ونتيجةً لذلك ،يمكن أن تصبح أقل فائدة وإمتاعاً أ
الحوال،
ي
بل يمكن أن تسبب لهم تشويشاً ف ي� أسوئها .ومن المهم اختبار التطبيقات مبكراً ألن تعريبها (مع مراعاة النواحي الثقافية)
ِّم� والمتعل ي ن
يمثل استثماراً مهماً وقراراً ينبغي اتخاذه بعد أن تظهر فعالية التطبيق مع مجموعة متنوعة من المعل ي ن
ِّم� ف ي�
المحل.
السياق
ي
ش
الدول.
المصدر :بنا ًء عىل عرض إيضاحي باور بوينت لعام  2021لم يُن� ،فريق تكنولوجيا التعليم بالبنك
ي
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ف
مشجعاً ،فإنه يبدو أن هناك مشكلة ت
و� ي ن
تش�ك فيها العديد من بلدان المنطقة وهي عدم
ح� يُعد هذا االبتكار ِّ
ي
ف
التوجه العام لتعليم اللغة العربية إما يغ� معلن أو يغ� واضح.
توسيع نطاق المبادرات الواعدة ي� الغالب وبقاء ُّ
ف
الكث� من البلدان لكنها ليست مربوطة
وبالنسبة
لمعاي� اللغة العربية عىل سبيل المثال ،فقد جرى تطويرها ي� ي
ي
ن
ربطاً واضحاً بالقرارات التدريسية للمع ِّل يم� ،ومواد التدريس والتع ُّلم ،وتقييمات الطالب وتقارير عن تقدمهم
ين
رصيح� من أعىل المستويات أو
وتعلمهم .وقد ترجع أسباب أوجه االنفصال هذه إىل عدم وجود دعم وتوجيه
ف
الدارة الوسطى بالحكومة .وقد تكون هناك حاجة إىل توسيع دور ومساهمة
الحاجة إىل تطوير القدرات ي� مستويات إ
ال ت
ش
س�اتيجيات العامة لتعليم
الفعالة بصورة أعمق ضمن إ
ال�كاء ،بما فيهم ش�كاء التنمية ،لضمان إدماج المبادرات ّ
اللغة العربية وتع ُّلمها .فزيادة مشاركة المؤسسات الرئيسية ،مثل كليات ت
ال�بية بالجامعات المحلية ومعاهد تدريب
أ
الن� والمعاهد البحثية ،ستساعد عىل أ
ف
المع ِّل ي ن
م� و ُدور ش
الرجح ف ي� ترسيخ الساليب الجديدة ي� مختلف أنظمة
ف
ف
و� ظل ارتفاع الطلب عىل موفِّري خدمات تطوير مواد التدريس والتع ُّلم ذوي الجودة العالية ي� المنطقة
التعليم .ي
ف
ف
الخ�اء ي� أصول تدريس اللغة العربية ،سيعود تبادل الموارد المتاحة ي� صورة المنافع العامة العالمية بفائدة
وقلة ب
أك� من أطفال المنطقة.
أوسع عىل عدد ب
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ا ةقطنم  ف مُّلعتلا رقف نم دحلل حرتقم راسم
ي

ال�ق أ
مسار ت
مق�ح للحد من فقر التع ُّلم ف� منطقة ش
الوسط
ي
وشمال أفريقيا

هناك

ال�ق أ
عوامل كث�ة تؤثر عىل تع ُّلم أ
الطفال للغة العربية ف ي� منطقة ش
الوسط وشمال
ي
ف
تغي�ات ي� سياسة
أفريقيا .ويمكن معالجة العديد من هذه العوامل من خالل إجراء ي
أ
لك تتمكَّن بلدان
وال�امج المتعلقة بذلك .وتُعد هذه
ي
التعليم ب
التغي�ات بالغة الهمية ي
أ
ف
المنطقة من الحد من ارتفاع معدالت فقر التع ُّلم .وبالنظر إىل أن  %59من الطفال ممن هم ي� سن ش
العا�ة
بالمنطقة ال يستطيعون قراءة نص مناسب ألعمارهم وفهمه ،فإن هذه الحاجة الملحة واضحة ال غموض فيها.

ولمساعدة بلدان المنطقة ف� مساعيها الرامية إىل القضاء عىل فقر التع ُّلم ،تم ت
الجراءات
اق�اح مسار يحدد أهم إ
ي
ف
ف
ف ي� هذا الشأن .ويستند هذا المسار إىل ( )1التحليالت الواردة ي� هذا التقرير بما ي� ذلك معدل فقر التع ُّلم؛
ال ت
ت
س�اتيجيات والمبادرات الوطنية
ال� تؤثر عىل نواتج تع ُّلم اللغة العربية؛ ( )3الدروس المستفادة من إ
( )2العوامل ي
الناجحة.

كيف يمكن للبلدان النهوض بتعليم اللغة العربية وتع ُّلمها؟

الطفال للغة العربية عىل أ
1.وضع أهداف محددة وقابلة للقياس الكمي لنواتج تع ُّلم أ
القص�
المدين
ي
ّ
والطويل بدعم من أعىل المستويات الحكومية ،وربطها بشكل واضح بأهداف السياسات االجتماعية
واالقتصادية للبلدان من خالل ت
إس�اتيجية وطنية لتعليم القراءة والكتابة عىل سبيل المثال.
أ
تشجيع تحقيق هذه أ
الهداف عىل نطاق واسع وإقرانها بخطط العمل ذات الصلة لجميع الطراف
الليات لرصد التقدم المحرز نحو بلوغ هذه أ
الفاعلة الرئيسية بالضافة إىل آ
الهداف وتقييمه .وتشمل
إ
ُّ
هذه أ
الطراف إالدارات الحكومية المسؤولة عن التعليم وتنمية الطفولة والتمويل والتخطيط ،وكذلك
ين
كليات تال�بية  ،ومراكز البحوث ،وكليات إعداد المع ِّل ي ن
ومطوري
والمدرس�،
م� ،ومنظماتهم المهنية،
ّ
أ
المناهج ومواد تعليم وتع ُّلم اللغة العربية وجميع المواد الدراسية ،ومؤلفي أدب الطفال ،ومنتجي
المواد تال�فيهية أ
ين
وغ�هم .استخدام وسائل إالعالم تل�سيخ الرسائل الرئيسية
للطفال،
والباحث� ،ي
ش
وإ�اك المجتمع بأكمله ف ي� جهود االرتقاء بمستوى تع ُّلم اللغة العربية.
ت
المش�كة ي ن
ب� اللغة الفصحى المعارصة واللهجات العربية العامية وتوظيف
2.تحديد السمات والمفردات
ذلك لبناء جرس يمكِّن أ
الطفال من االنتقال من العامية إىل تع ُّلم الفصحى.
ت
المش�كة ي ن
موجهة لهذا الغرض،
تدريس القواسم
ب� العامية والفصحى بوضوح باستخدام مواد َّ
أ
وتحديد مدى التقارب بينهما ،واستخدام ذلك لدعم تع ُّلم الطفال .ويشمل هذا البدء بالكلمات
البسيطة المستخدمة ف� الفصحى واللهجات العامية ،وإبراز أ
ت
المش�كة ،وتدريس المنحى
النماط
ي
ت
الصو� الموجود ف ي� الفصحى بشكل واضح.
ي
3.زيادة تعرض أ
ق
االشتقا�  ،مبكراً وبطرق جذابة.
الطفال للغة الفصحى المعارصة ،السيما المفردات والوعي
ي
ُّ
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تشجيع أولياء أ
وتعرضهم لها ويشمل ذلك القراءة لهم
المور عىل زيادة معرفة أطفالهم بالفصحى
ُّ
ق
بها ف� سن مبكرة .ف
ت
االشتقا� للفصحى يغ�
الصو� والمفردات والوعي
و� المدارس ،تدريس المنحى
ي
ي
ي
ي
أ
أ
ف
المستخدمة ي� اللهجات العامية المحلية .وداخل المدارس وخارجها ،زيادة اطالع الطفال عىل الدب
المخصص لهم وأفالم الرسوم المتحركة وال�امج التلفزيونية أ
للطفال باللغة الفصحى وبطريقة
ب
أ
ممتعة .وتنفيذ ت
إس�اتيجيات لتعزيز تنمية المهارات اللغوية الشفهية مبكراً لدى الطفال وانخراطهم
ف� أنشطة تعليم القراءة والكتابة وتع ُّلم الفصحى ،ف� المدرسة وخارجها ،السيما للفتيان نظراً لتد�ن
ي
ي
ي
ف
أدائهم الملحوظ ي� العديد من بلدان المنطقة.
4.وضع معاي� تفصيلية ت ق ف
توف� موارد عالية الجودة للتعليم
لل� ي� ي� القراءة بنا ًء عىل علم تع ُّلم القراءة مع ي
ي
م� وتطويرهم مهنياً أ
(والخذ بيدهم ح�ت
والتع ُّلم (من بينها الموارد الرقمية) ،وأدلة إرشادية للمع ِّل ي ن
يتقنوا المطلوب) ،والتقييمات التشخيصية.
ك� ف� البداية عىل الصفوف أ
ت
الوىل من التعليم الرسمي ،إدخال طريقة التدريس المعتمدة
مع ال� ي ز ي
ت
الصو� لتعليم القراءة ،وإثراء فهم المفردات وفهم المسموع ،وتدريس أنماط الكلمات
عىل المنحى
ي
ت
التفك� رفيعة المستوى) من خالل إس�اتيجيات
بشكل واضح ،وتعزيز مهارات الفهم (خاصةً مهارات
ي
أ
تعليمية ش
المدرس،
عال داخل الفصل
مبا�ة وواضحة (مثل قراءة كتب أدب الطفال يومياً بصوت ٍ
ي
وإتاحة المزيد من الحرية الستخدام كلمات الفصحى "القريبة من العامية" ،وتهيئة بيئة دراسية ثرية
الطفال ،يجب إدماج أ
الطفال المحبب لدى الفتيان والفتيات) .ولرصد مدى تقدم أ
بأدب أ
النشطة ف ي�
ُّ
خطط الدروس لمساعدة المع ِّل ي ن
م� عىل "التحقق من فهم" الطالب يومياً وتحديد مدى استيعابهم
أ
ف
للمفاهيم الجديدة وإجراء تقييمات دورية لمهارات القراءة ي� الصفوف الوىل .ويجب أن تغطي هذه
أ
ن
ت
الثا� ش
ع� لتعزيز
البداية ُ
المن َّظمة لتع ُّلم اللغة العربية المراحل من رياض الطفال ح� الصف ي
والتفك� النقدي رفيعة المستوى.
مهارات القراءة
ي
ن
ين
المه�
التعي�) وبرامج التطوير
5.إعادة النظر ف ي� برامج إعداد مع ِّلمي اللغة العربية الجامعية (قبل
ي
ف
الخ�ات العملية التدريسية،
لهم ي(� أثناء الخدمة) إلضافة أصول تدريس اللغة العربية ،وتعزيز ب
فعال.
والتخطيط لتع ُّلم الطالب عىل نحو ّ
تحس� فهم المع ِّل ي ن
ين
الفعالة ،وقدرتهم عىل تطبيق
م� لمبادئ تعليم اللغة العربية وأساليب التدريس ّ
هذه أ
ت
الصو� ،وكذلك مهاراتهم ف ي� إدارة التع ُّلم ووضع
المعتمدة عىل المنحى
الساليب بما فيها
ِ
ي
الخطط الخاصة بذلك ومن بينها إال ت
س�اتيجيات الواضحة لدعم تع ُّلم الفتيان.
6.التأكُّد من امتالك كل مدرسة برنامجاً قوياً لتعليم اللغة العربية ف� الصفوف أ
الوىل مع تخصيص وقت
ي
ب� مسؤوليات مديري المدرسة ،ودعم المع ِّل ي ن
كاف لذلك ،والتوفيق ي ن
م�.
ٍ
تطوير الموارد المدرسية لوضع أهداف تعليمية واضحة لكل طفل وما يقابلها من أدوات الرصد البسيطة
لالستعانة بها ف� المتابعة وضمان تع ُّلم كل فرد .وتوف� المواد أ
الساسية والتدريب لفريق إالدارة
ي
ي
والفرق التعليمية ف ي� كل مدرسة ،ويجب أن تشتمل المواد عىل مواد تعليمية جذابة لكل طفل وأدلة
بالضافة إىل مواد قرائية تكميلية .كما يجب أن يشمل التدريب أنشطة للتطوير ن
المه�
داعمة لكل مع ِّلم إ
ي
ف
فعال ،وتوجيه المع ِّل يم�ن
ن
المتواصل لمديري المدارس والمع ِّل يم� ي� مجال تعليم القراءة والكتابة بشكل ّ
كاف
وال ش�اف
خ�ة من داخل المدرسة أو من خارجها ،إ
بواسطة أفراد ذوي ب
التأهيل .وتخصيص وقت ٍ
ي
أ
لتعليم القراءة وممارستها ،وإعطاء الولوية لتعليم اللغة العربية السيما مهارات القراءة والكتابة.
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وقد يتطلب ذلك تقليل حجم المواد الدراسية ف� الصفوف أ
الوىل ودعم تعليم القراءة والكتابة
ي
ف ي� مختلف المواد.
المتع�ين ف� القراءة ودعمهم بإجراءات تدخلية مبكرة ومراقبتهم السيما ف� الصفوف أ
ث
الوىل.
7.تحديد
ي
ي
وتحف�ز
ن
التشخيص لفهم احتياجات الطالب ،وجذب
تشجيع المع ِّل يم� عىل استخدام التقييم
ي
ي
ث ف
توف� مواد للقراءة مناسبة لمستوى الطالب ومتوافقة مع اهتماماتهم،
المتع�ين ي� القراءة من خالل ي
أ
آ
المشكَّلة ي ن
ش
تطور المستوى بما
وإ�اك الباء وأولياء المور .وتأجيل االنتقال إىل النصوص يغ� ُ
لح� ُّ
ف
المشكَّلة
يناسب ذلك،
ي
وتوف� اختيارات ي� مختلف صفوف النقل .ومواصلة استخدام النصوص ُ
بالنسبة لمن يحتاجون إىل المزيد من الدعم .والتأكُّد من اشتمال برامج التدخل المبكر عىل وسيلة
الوىل بالرعاية ومن بينها أ
للفحص الموجه الستهداف الفئات السكانية أ
الطفال ذوو إالعاقة والالجئون.
َّ

القليمي دعم الجهود الوطنية؟
كيف يمكن للتعاون إ

ن
يل:
تشمل فرص التبادل والتعاون فيما يب� البلدان الناطقة بالعربية ما ي
ت
الصو�
فصلة لتطوير مواد تعليم اللغة العربية وتع ُّلمها بحيث تع ِّزز استخدام المنحى
1.وضع
ي
معاي� ُم َّ
ي
بشكل من َّظم ،والطالقة ،والتدريس القائم عىل الفهم ،والتسلسل المناسب لتنمية مهارات القراءة والكتابة.
الطفال والكتب الموجهة للقراء ف� الصفوف أ
2.وضع إرشادات لمؤلفي أدب أ
الوىل بشأن اختيار الكلمات
ُ َّ
ي
ين
المبتدئ� .فعىل سبيل المثال ،إعداد واستخدام قوائم بالكلمات الشائعة
واستخدامها لمساعدة القراء
أ
ف
ف ي� مختلف البلدان ،وتحديد النصوص حسب المستوى ،والتأكيد عىل النماط والسجع ي� حالة
المتع ِّل ي ن
م� الصغار.
المبتدئ� أ
ولدلة المع ِّل ي ن
ين
م� ولتدريبهم
3.وضع نماذج لخطط الدروس المتاح االطالع عليها ونماذج للقراء
ت
المحل.
وال� يمكن تبادلها من خالل المنصات الرقمية وتكييفها حسب السياق
ي
ي
4.تكوين شبكة من كليات ت
ال�بية ف ي� مختلف بلدان المنطقة لبناء التخصص ف ي� أصول تدريس اللغة العربية.
ث
ين
بح� وتطبيقي.
ويمكن لهذه الشبكة النهوض بأجندة
تحس� تعليم اللغة العربية وتع ُّلمها من منظور ي
الماكن أ
و� أ
أ
ف نز ف
الخرى خارج المدرسة.
5.إطالق حمالت ترويجية متعددة الوجه تركِّز عىل القراءة ي� الم�ل ي
6.إعطاء أ
الولوية ألجندة البحث العلمي لمواصلة تدعيم القاعدة المعرفية عن أصول تدريس اللغة العربية
وتكوين فهم ت
الفعال للعربية من أجل االرتقاء بنواتج تعلم الطالب والحد
مش�ك لعلم القراءة والتدريس ّ
من فقر التع ُّلم.
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