
 المحاضرة الخامسة
 
 

 
  تيسير تعلم اللغة العربية،

  

   رااء  ااسيععبعًا  تععيراًا 

 
 
 

األستاذ الدكتكر محمكد السيد 
جامعة دمشؽ - كمية التربية 

 
 
 
 
 
 

م 1998 أيار 30- هـ 1419 صفر 5السبت 

 



 140 



 141 

أسعد اهلل أكقاتكـ : سيداتي كسادتي

 في البداية ال بد لي مف أف أتكجو بالشكر الجزيؿ إلى مجمع المغة العربية 
األردني ممثالن بشخص رئيسو األستاذ الجميؿ الفاضؿ الدكتكر عبدالكريـ خميفة 

لي إللقاء ىذه المحاضرة عف تيسير تعمـ المغة العربية قراءة  لدعكتو الكريمة
  .كاستيعابان كتعبيران 

 كأتكجو بالتحية كالشكر لكـ عمى تجشمكـ عناء الحضكر، راجيان أف يككف 
ىذا العناء، كما أقدـ عذرم لعدـ تمكني في الكقت المخصص ليذه  ثمة فائدة بعد

حقو " القراءة، كاالستيعاب، كالتعبير"المحاضرة مف إيفاء المكضكع بجكانبو الثالثة 
ف كنت أرل أف كؿ جانب مف ىذه الجكانب يحتاج إلى  مف المعالجة، كا 

 كعمى أم حاؿ ما ال يدرؾ كمو ال يترؾ جمو، كسأحاكؿ أف أختصر ،محاضرات
. كأكجز آمالن أال يككف اإليجاز مخالن بالفكر
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: سيداتي كسادتي

 Le": المغة كالفكػر عند الطفؿ"في " بياجػة" لقد أثبتت الدراسات التي قاـ بيا 

Language et la penseé chez l’enfant في " ىنرم فالكف" كالدراسات التي قاـ بيا
 أف تعمـ les origines de la penseé chez l’enfant": أصكؿ التفكير لدل الطفؿ"

المغة حدث نفسي معقد جدان، ينجـ عف عكامؿ مختمفة فيسيكلكجية كاجتماعية 
كنفسية، كأف لمكسط العائمي أثران كبيران في سرعة ىذا التعمـ، كما أف لممدرسة ىي 

. ()األخرل دكران في إكساب الدارسيف الميارات المغكية

 كتجدر اإلشارة إلى أف المغة بمفيكميا الحديث ال تخرج عف ككنيا نكعان مف 
العادة، كلما كانت العادات ال تكتسب إال بطريؽ التدريب الكاعي المنظـ كالممارسة 

المستمرة كاف اكتساب المغة ال يختمؼ عف اكتساب أم عادة أخرل مثؿ الرمي 
. إلخ...كالسباحة كقيادة السيارة

 كىذا المفيكـ نسخ ما كاف سائدان في مطمع ىذا القرف مف حيث النظر إلى 
عمى المعمـ أف يمقنيا لممتعمـ تمقينان، كما  المغة عمى أنيا مجمكعة مف الحقائؽ،

عمى األخير إال أف يحفظيا كيستظيرىا، كبقدر درجة حفظو ليا يعد متمكنان مف 
. ()المغة

 كلقد تأثر عمماء المغة بالمذىب السمككي في عمـ النفس، كالذم ييتـ بدراسة 
ظاىرة السمكؾ فقط عمى أساس أنو مككف مف عادات تتككف عف طريؽ المؤثر 

كالمغة في ضكء ذلؾ مجمكعة مف العادات كغيرىا مف ، كاالستجابة كالثكاب
العادات السمككية األخرل، مف الممكف دراسة تراكيبيا مف ناحية كتعمميا مف ناحية 

" ىارفارد"في جامعة " Skinnerسكينر "أخرل عمى ىذا األساس، كلقد حمؿ العالـ 
. ()"السمكؾ المغكم"لكاء ىذا االتجاه في كتابو المشيكر 
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 كلقد انتقمت التربية المعاصرة في تعميـ المغة كتعمميا مف التحفيظ كالتسميع 
إلى التميير أم إكساب المتعمـ الميارات المغكية، كالميارات المغكية ىي ميارات 
. إرساؿ متمثمة في الكتابة كالمحادثة كميارات استقباؿ متمثمة في القراءة كاالستماع

 ، كالميارة ىي األداء المتقف القائـ عمى الفيـ كاالقتصاد في الكقت كالمجيكد
كتعميـ المغة عمى أنيا حقائؽ عممية ال يكفي لتككيف الميارة، إذ مما يساعد عمى 
تككيف الميارة الممارسة كالتكرار، عمى أف تتـ الممارسة في مكاقؼ حيكية متنكعة 
دراؾ العالقات كالنتائج إذ  كبصكرة طبيعية، كأف تقكـ ىذه الممارسة عمى الفيـ كا 
مف غير ذلؾ تصير الميارة آلية ال تعيف صاحبيا عمى مكاجية المكاقؼ الجديدة 

. كحسف التصرؼ فييا

 كمما يساعد عمى تككيف الميارة أيضان القدكة الحسنة مف المدربيف كالمعمميف 
. ()كالتكجيو كالتعزيز اإليجابي

 كممارسة الميارات المغكية باستمرار يؤدم إلى تككيف العادات المغكية، 
فالميارة تختمؼ عف العادة في أنيا تتسـ بالكعي، عمى حيف أف العادة أداء ينفذه 

الشخص دكف مشاركة الكعي في تنفيذه، أم أنو يؤدل بصكرة عفكية ألف اإلنساف 
قاـ بأدائو مراران عديدة في الماضي، فالعادة تتككف نتيجة اإلعادة المتكررة لميارة 

. مف الميارات، كممارسة الميارات خطكة ضركرية لتككيف العادات

 في ضكء ىذه المعطيات الجديدة لتككيف الميارات المغكية كالعادات سأتناكؿ 
". أساليب تيسير تعمـ القراءة كالفيـ كالتعبير"مكضكع محاضرتي 

 

 

ÃæáÇð- ÇáÞÑÇÁÉ ãÝåæãÇð æãåÇÑÇÊ ææÙÇÆÝ: 
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 Good كردت تعريفات كثيرة لمقراءة، لعؿ مف أفضميا التعريؼ الذم ذكره 

Man كىك أف القراءة عممية نفسية لغكية Psycholinguistic يقـك القارئ بكساطتيا 
 كالقراءة ،()"األلفاظ"بإعادة بناء معنى عبَّر عنو الكاتب في صكرة رمكز مكتكبة 

في ضكء ذلؾ ىي عممية استخالص معنى مف رمز مكتكب، أك ىي أداة اتصاؿ 
. فكرم بيف الكاتب كالقارئ مف خالؿ الرمكز المكتكبة

 كالقراءة بمفيكميا الحديث تشتمؿ عمى تعرؼ الحركؼ كالكممات كالنطؽ بيا 
صحيحة، كما تشتمؿ عمى الفيـ كالربط كاالستنتاج كالتحميؿ كالتفاعؿ مع المقركء 

. ()كنقده، كاإلسياـ في حؿ المشكالت

:   كفي ضكء ىذا المفيـك تبدت ميارات القراءة في جانبيف أساسييف

 فسيكلكجي، كيشتمؿ عمى تعرؼ الحركؼ كالكممات كالنطؽ بيا صحيحة أكليما
 عقمي كثانييما ،كالسرعة في القراءة كحركة العيف في أثناء القراءة ككضعية القارئ

كفيـ المعاني القريبة كالمعاني البعيدة كاستخالص  كيتمثؿ في ثركة المفردات
. المغزل كالتفاعؿ مع المقركء كنقده

نما ىي عممية معقدة تشمؿ   كليست عممية القراءة مف الميارات السيمة، كا 
مجمكعة مف الميارات تدخؿ في كثير مف العمميات العقمية كالفيـ كالتذكر 

 كتتككف عممية القراءة مف أحداث ال يمكف مالحظتيا في ،كاالستنتاج كالتقكيـ
ذاتيا، كأف ما نممسو منيا فقط ىك المثيرات التي تحدث في البداية، كتتمثؿ في 
رؤية الرمكز المكتكبة كاالستجابات التي تأتي في النياية في صكرة سمكؾ يعبر 

 أما األحداث العقمية التي تحدث داخؿ الفرد كتتكسط بيف ،عف فيـ الشخص لما قرأ
المثيرات كاالستجابات فما يزاؿ عمماء النفس يحاكلكف الكشؼ عنيا عمميان، كىك 

. أمر في غاية التعقيد

 كتؤدم القراءة كظائؼ عمى المستكييف الفردم كاالجتماعي، كمف بيف ىذه 
الكظائؼ الكظيفة المعرفية، إذ إف القراءة تجيب عف كثير مف تساؤالتنا العممية، 
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كتسيـ في النمك العقمي لمفرد، كتساعده عمى التقدـ في التحصيؿ الدراسي، كىي 
مف أىـ الكسائؿ في تعرؼ ثمار الحضارة اإلنسانية في شتى فركع المعرفة مختزلة 
المسافة بيننا كبيف الخبرة اإلنسانية أنى كاف مكضعيا كزمانيا، كلقد عّبر عف ىذه 

إذا سألني : "عندما سألو أحد أبنائو قائالن " كليـ جيمس"الكظيفة الفيمسكؼ األميركي 
قؿ ليـ يا بني إف أبي دائـ : "فأجابو" الناس عف مينتؾ فماذا أقكؿ ليـ يا أبتاه؟ 

التجكاؿ ليمقى األدباء كالعمماء كالمفكريف مف كؿ عصر كجنس كديف، يصغي إلى 
األمكات منيـ كما يصغي إلى األحياء، يصافحيـ عمى الرغـ مف أنو تفصمو عنيـ 

". مسافات شاسعة فيك ال يعبأ بحدكد جغرافية كال بفترات زمنية

ىنا غذاء النفكس " كلقد كتب عمى باب أكؿ مكتبة مصرية في عيد الفراعنة 
، ككاف مف الشعارات الدالة عمى أىمية القراءة في حياة الفرد ذلؾ "كطب العقكؿ

بألمانيا كنصو " فرانكفكرت"الشعار المعتمد في المعرض الدكلي لمكتاب في 
". اإلنساف القارئ تصعب ىزيمتو"

الذيف يعرفكف : "عمف سيقكد الجنس البشرم أجاب" فكلتير" كعندما سئؿ 
القراءة "أف " فرنسيس بيككف" كيرل الفيمسكؼ اإلنجميزم ،"كيؼ يقرؤكف كيكتبكف
الرئيس األميركي الثالث أف " تكماس جيفرسكف"، كما يرل "تصنع اإلنساف الكامؿ

مف يقرؤكف ىـ األحرار فقط، ذلؾ ألف القراءة تطرد الجيؿ كالخرافة معان، كىذاف 
مف أسباب نجاحي أنني تعممت مف صغرم " كقاؿ أديسكف ،"مف ألد أعداء الحرية

: لماذا تقرأ؟ أجاب: رحمو اهلل" العقاد" كعندما ُسئؿ ،"كيؼ أنتزع مف الكتاب عقمو
. ()ألف حياة كاحدة ال تكفيني

 ألف القراءة اقرأ باسـ ربؾ الذم خمؽ كلقد كانت فاتحة الرسالة اإلسالمية 
 كالقراءة المطمكبة ىنا ىي القراءة الكاعية ،سبيؿ اإلنساف لفيـ الككف كالحياة كالنفس

الناقدة التي تنفذ إلى ما كراء الظكاىر، كتكشؼ عف عالقات بينيا  المتفحصة
. كصكالن إلى التحكـ فييا كالسيطرة عمييا
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نما تشمؿ الكظيفة   كال تقتصر كظائؼ القراءة عمى الكظيفة المعرفية كا 
النفسية إذ إنيا تشبع في الفرد حاجات نفسية كثيرة، كتساعده عمى التكيؼ النفسي 
في مكاجية الصراعات، كما تساعده عمى تنمية ميكلو كاىتماماتو كاالستفادة مف 

. أكقات الفراغ

 أما فيما يتعمؽ بالكظيفة االجتماعية فتؤدم القراءة دكران في إعداد الفرد لمحياة 
االجتماعية كالتكاصؿ االجتماعي، كىي كسيمة لنقؿ التراث مف اآلباء كاألجداد إلى 

األبناء كاألحفاد، كليا دكر كبير في تقارب الفكر في داخؿ الجماعة، كما أنيا 
كسيمة االتصاؿ الفكرم كالتبادؿ الثقافي بيف الشعكب مما يؤدم إلى سرعة التغير 

. االجتماعي كتقارب الثقافات المختمفة

ËÇäíÇð- ãä ÃÓÇáíÈ ÊíÓíÑ ÊÚáã ÇáÞÑÇÁÉ: 

 كمما يزيد في ، سبقت اإلشارة إلى أف عممية القراءة ليست بعممية سيمة
تعقيدىا انخفاض الرصيد المعرفي عند القارئ كجيمو بالمعاني كالفكر التي يعبر 
عنيا الكاتب أك بالرمكز المفظية التي يستعمميا، كصعكبة المادة المقدمة لعدـ 

كمف األساليب التي . إلخ...مناسبتيا لمستكاه مما يبعث في نفسو الممؿ كالضيؽ
: يمكف أف تعمؿ عمى تيسير تعميـ القراءة كتعمميا كتحقيؽ مرامييا

يالؤه األىمية- 1 : تنمية االستعداد لمقراءة كا 

 أنو ال يمكف الحيمكلة دكف تعميـ القراءة لطفؿ يرغب في ذلؾ، مقم مف البد
إال أنو ال بد مف اإلشارة إلى خطر البدء بتعميـ القراءة مبكران ألطفاؿ ليس لدييـ 
االستعدادات ليا، فإذا لـ يكف لدل الطفؿ دافع، كلـ تسمح لو استعداداتو العقمية 

 كمتى بدأ الطفؿ ،()بالتعمـ فإف ثمة خطران في تعميمو ألف ذلؾ سيؤدم إلى اإلخفاؽ
يخفؽ في خطكاتو األكلى ال يمكف ألحد أف يتكيف بالنتائج فيما بعد ألف لمخطكات 
األكلى مف دخكؿ الطفؿ إلى الرياض أك المدرسة أثران كبيران في حياتو المستقبمية، إذ 
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ال بد أف تككف محكطة بكؿ رعاية كعناية كاىتماـ إف مف األىؿ في البيت أك 
. المربيف في الركضة كالمدرسة

 كمف المالحظ أف ثمة فركقان فردية بيف األطفاؿ في استعدادىـ لتعمـ القراءة، 
كالمعمـ الكفي ىك الذم يستطيع تقدير حاالت األطفاؿ المختمفة كاستعدادىـ لتعمـ 
القراءة، فإذا كشؼ عف استعداد مجمكعة مف األطفاؿ لمبدء في تعمـ القراءة بدأ 

معيا، في الكقت الذم يعطي فيو األطفاؿ اآلخريف أنكاعان مف التدريبات المختمفة 
 كقد تككف ىذه التدريبات لكحات فييا قصة مصكرة، أك رسكمان ،التي تناسب قدراتيـ

بينيا تشابو كاختالؼ لمتمييز بيف المتشابو كالمختمؼ، أك رسكمان ألشياء متشابية 
. إلخ... في نطؽ بعض حركفيا

 كفي دكؿ متقدمة مثؿ أميركا يقدـ برنامج خاص لألطفاؿ قبؿ بدئيـ في 
تخصص لو فترة تسبؽ البدء في القراءة، " برنامج ما قبؿ القراءة"القراءة يطمؽ عميو 

 كييدؼ ىذا البرنامج إلى ،"كتب ما قبؿ القراءة"كلو كتب خاصة يطمؽ عمييا 
إعداد األطفاؿ كتييئتيـ لمبدء في القراءة، كمعرفة الكقت الذم يبدك فيو الطفؿ 

.  ()مستعدان لمقراءة

 كتحتكم ىذه الكتب عمى أنكاع مف الرسـك كالصكر الممكنة كالقصص 
المصكرة ترمي إلى تنمية قدرة الطفؿ عمى التمييز بيف اتجاىات بعض األشكاؿ، 
كتشجيع الطفؿ عمى حصر انتباىو فيما ىك مكتكب أك مطبكع مف صكر كفيمو 
كالتعبير عنو باالشتراؾ مع أقرانو، كالكشؼ عما لدل الطفؿ مف محصكؿ لغكم 

كمقدار طالقتو في استعمالو، كمعرفة قدرتو عمى فيـ العالقات بيف األشياء 
دراؾ الصمة بيف األسباب كالمسببات، كبياف مقدار  كالحكادث كتفسير الصكر كا 

صحة النطؽ لديو كالعمؿ عمى تقكيمو، كتدريبو عمى إدراؾ المتشابو مف الحركؼ 
. إلخ... في النطؽ

: () كمف ميارات االستعداد لمقراءة التي ال بد مف تكافرىا
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كيقصد بتمييز المسمكع القدرة عمى التمييز الشفاىي : ميارة تمييز المسمكع- أ
كالسماعي بيف كممة كأخرل كصكت كآخر، حتى ينجح في عممية التحميؿ 
الصكتي الحقان، كيمكف تمييز المسمكع مف التعرؼ الشفاىي عمى الحركؼ 

. اليجائية كالكممات

كيقصد بو قدرة التمميذ عمى التمييز بيف شيء كآخر : ميارة التمييز البصرم- ب
 كالقدرة عمى التعمـ عف طريؽ النظر، أم عف ،ككممة كأخرل كحرؼ كآخر

طريؽ رؤية األشياء، كأف ينجح في تنمية حصيمتو مف الكممات التي يدركيا 
كحده، كأف يعرؼ العالقة بيف الرمكز المكتكبة كاألصكات المنطكؽ بيا في 

. أثناء التدريب عمى التحميؿ الصكتي

عمى التمييز البصرم عف طريؽ التعرؼ    كيتـ تدريب التالميذ
البصرم عمى الحركؼ اليجائية كالكممات كالعبارات، كذلؾ بمقابمة الحركؼ 

. كالكممات كالعبارات

يحتاج التالميذ إلى تعرؼ أسماء األشياء : ميارة التمييز السماعي البصرم- ج
التي يركنيا، كفي أثناء التدريب عمى التحميؿ الصكتي يحتاجكف إلى ربط 
الكممات المكتكبة بنطقيا، كيتـ تدريب التالميذ عمى ذلؾ عف طريؽ ربط 

الحركؼ بالصكتيات كتنمية حصيمتيـ مف الكممات التي يقرؤكنيا كحدة دكف 
. تجزئتيا

ينبغي أف يتعمـ التالميذ أف يحرككا أعينيـ مف : الميارات البصرية الحركية- د
اليميف إلى اليسار في أثناء القراءة، كأف ينتقمكا مف سطر إلى آخر يميو 

. بسالسة كسيكلة

 إف التدريب عمى امتالؾ ىذه الميارات كتدريبيـ عمى االنتباه عمى المطبكع 
كدقة المالحظة كالقدرة عمى تتبع األفكار المتسمسمة كطالقة المساف كالحرية في 
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التعبير كألفة الكتاب كحسف استعمالو كالميؿ إليو، أمكر أساسية في تنمية االستعداد 
. لمقراءة

: الجمع بيف التحميؿ كالتركيب في تعميـ القراءة لممبتدئيف- 2

 مف الكاضح أف الطريقة التركيبية التي تنطمؽ مف الحرؼ إلى المقطع 
فالكممة ىي التي كانت سائدة في تعميـ القراءة لممبتدئيف مف قبؿ، كقد عدؿ عنيا 
إلى الطريقة التحميمية التي تنطمؽ مف الكممة إلى المقطع فالحرؼ، ثـ طرأ تعديؿ 
عمييا فاعتمدت الكحدة الفكرية ذات المعنى متمثمة في الجممة كتـ االنتقاؿ مف 

. الجممة إلى الكممة فالمقطع فالحرؼ

 إال أف االتجاىات المعاصرة في تعميـ القراءة لممبتدئيف تجمع بيف التحميؿ 
كالتركيب، فتبدأ بالجمؿ، ثـ تحمؿ الجمؿ إلى الكممات التي تشتمؿ عمييا، كتحمؿ 

الكممات إلى المقاطع التي تتألؼ منيا، كأخيران تحمؿ المقاطع إلى الحركؼ المككنة 
. ليا

نما تعمؿ عمى تركيب كممات مف   كىي ال تقؼ عند الحرؼ الذم جردتو، كا 
الحرؼ الذم كصمت إليو، كبيذا تككف قد انتقمت في الخطكة األكلى مف الكؿ إلى 

 أما في الخطكة الثانية فإنيا تنتقؿ مف الجزء إلى ،الجزء أم مف الجممة إلى الحرؼ
. الكؿ أم مف الحرؼ إلى المقطع فالكممة فالجممة

 كتجدر اإلشارة إلى أف التحميؿ كحده غير كاؼ، كأف التركيب كحده غير 
نو ال بد مف الجمع بينيما في ضكء تدريبات كافية ككافية حتى يتمكف أكاؼ، ك

. التمميذ مف امتالؾ الحركؼ كالكممات كالجمؿ كالنطؽ بيا صحيحة
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: كضكح األىداؼ مف تعميـ القراءة في أذىاف المعمميف كالمتعمميف- 3

 كتتمثؿ ىذه األىداؼ في إكساب الناشئة صحة القراءة كجكدة النطؽ كحسف 
األداء كالسرعة في القراءة كالفيـ الصحيح كالتمييز بيف الفكر األساسية كالفرعية 
كتككينيـ لألحكاـ النقدية حكليا كانتفاعيـ منيا في حياتيـ العممية كتنمية ميميـ 

إلى القراءة كشغفيـ بيا كتذكقيـ لما يقرؤكف كتنمية قدرتيـ عمى انتقاء المادة 
الصالحة لمقراءة كزيادة قدرتيـ عمى البحث كاستعماؿ المراجع كالمعجمات كاالنتفاع 

بالمكتبة كالفيارس كاالتصاؿ بنتاج المجيديف مف رجاالت الفكر في مختمؼ 
. العصكر

:  برمجة مراحؿ تعميـ القراءة في ضكء النمك الفكرم- 4

االستعداد لمقراءة، كالبدء :  إف مراحؿ تعميـ القراءة خمس، كىذه المراحؿ ىي
في تعميـ القراءة، كالتكسع في القراءة، كتكسيع الخبرات كزيادة القدرات كالكفايات، 

. ()كتيذيب العادات كاألذكاؽ كالميكؿ

ذا كانت مرحمة االستعداد لمقراءة تتـ في البيت كالركضة فإف مرحمة البدء   كا 
 كفي ىذه المرحمة تتككف ،في تعميـ القراءة تتـ في الصؼ األكؿ االبتدائي غالبان 

 مف مثؿ معرفة أسماء الحركؼ ،العادات األساسية في القراءة كبعض الميارات
كتعرؼ الكممات الجديدة بالصكر كالتمييز البصرم بيف أشكاؿ الحركؼ كتعرؼ 

 كقراءة الكتاب المقرر بإتقاف، كتعرؼ ،الحركؼ اليجائية في أشكاليا المختمفة
كربط الحركؼ بحركاتيا كسكناتيا، " الفتحة كالضمة كالكسرة"الحركات األكلية 

كتككيف عادات البحث عف المعاني في أثناء القراءة، كقراءة قطع متكاممة مككنة 
. مف سطريف أك ثالثة كفيميا

 كالمرحمة الثالثة مف مراحؿ تعميـ القراءة ىي مرحمة التكسع في القراءة، كتمتد 
مف الصؼ الثاني االبتدائي إلى الصؼ السادس، كتمتاز ىذه المرحمة بتنمية 
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الشغؼ بالقراءة كدقة الفيـ لما يقرأ، كاالستقالؿ في تعرؼ الكممات، كاالنطالؽ في 
القراءة الجيرية، كازدياد السرعة في القراءة، كقراءة القطع األدبية السيمة كالقصص، 

. كبناء رصيد كبير مف المفردات كتنمية البحث عف مكاد جديدة لمقراءة

 كالمرحمة الرابعة ىي مرحمة تكسيع الخبرات كزيادة الكفايات، كتشمؿ سنكات 
المرحمة اإلعدادية، كتتميز بالقراءة السريعة التي تزيد خبرات القارئ غنىن كامتدادان 

. في اتجاىات كثيرة

 كالمرحمة الخامسة ىي مرحمة تيذيب العادات كاألذكاؽ كالميكؿ، كتشمؿ ىذه 
المرحمة صفكؼ المرحمة الثانكية، كفييا تتـ تنمية العادات كالميكؿ، كزيادة الكفاية 

في استعماؿ الكتب كمصادر المعمكمات كالقراءة الخاطفة كالقراءة لالستمتاع 
. كالدرس

اختيار مكضكعات القراءة في ضكء حاجات التالميذ كاىتماماتيـ كرغباتيـ - 5
: كميكليـ كمتطمبات المجتمع كالعصر

 ذلؾ ألف العممية التعميمية مبنية عمى الدافع، كال تستثار الدافعية إال إذا 
. كانت المكضكعات كظيفية  تؤدم كظيفة لممتعمـ في حياتو كذات نفع اجتماعي

 كمف ىنا اتخذت ميكؿ المتعمميف نحك مكضكعات معينة أىدافان كدكافع، كما 
استعممت مصدران لمحتكل المنيج، فالعممية التعميمية ال يمكف أف تتـ إال إذا قاـ 
المتعمـ بنشاط نابع مف حاجاتو كميكلو، كما أف كجكد الدافع القكم المتمثؿ في 

حاجات المتعمميف كميكليـ يزيد مف سرعة عممية التعمـ، كيزيد مف تأثيرىا، كيجعؿ 
المادة ذات كظيفة في حياة المتعمـ، فيقبؿ عمييا بكؿ نفس راضية، كالمتعمـ يحس 

 كالتعبير المغكم يندفع ،بالحاجة إلى إتقاف المغة، كتعمـ أساليبيا بصكرة صحيحة
إليو بطبيعتو بشرط أف يرتبط ارتباطان مباشران بخبراتو الشخصية، كأف يساعده عمى 

. قضاء حاجاتو النفسية كالعقمية كاالجتماعية
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ذا كانت مكضكعات القراءة مف الحياة المعاصرة كالمشكالت االجتماعية   كا 
 إما إذا كانت ،كتعالج التحديات كتتناكؿ االتجاىات العالمية أقبؿ عمييا الدارسكف

بعيدة عف اىتماماتيـ كميكليـ كال تمبي حاجاتيـ أعرض عنيا الدارسكف كأحسكا 
. بصعكبتيا

: مناسبة المادة المقركءة لممستكيات العقمية لمدارسيف- 6

 إذ البد أف تككف المادة التي تَُقدـ إلى المتعمميف لقراءتيا في الكتب 
كالمجالت كغيرىا مناسبة لمستكياتيـ العقمية كالتحصيمية كدرجة نضجيـ 

دراؾ مرامييا دكف مشقة فيقبمكا عمى قراءتيا  ،كاستعدادىـ حتى يستطيعكا فيميا كا 
كيستمـز ذلؾ مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف مف حيث السف كالذكاء كالنضج 

. إلخ....العقمي كاالستعدادات الخاصة 

االىتماـ بطريقة عرض المادة المقركءة - 7

  إذا كانت المكضكعات المتخيرة لمقراءة متنكعة كمتصمة بخبرات الدارسيف 
كمشجعة ليـ عمى القراءة كاالستزادة منيا فالبد مف أف تككف كاضحة ال غمكض 

فييا كال لبس، كمرتبة األفكار كالمعاني، كشائعة كجذابة، كأف تعرض عرضان تربكيان 
صحيحان في ترتيب محكـ كتنظيـ دقيؽ كبأسمكب كاضح عذب كعبارة شائعة، كأف 

تككف خالية مف الصعكبات كالتعقيد حتى ال تنفر القارئ مف قراءتيا كال تحكجو إلى 
المعاجـ في كؿ حيف، كأف يككف إخراج الكتاب جيدان، متقف الطبع، كاضح 

الحركؼ، حسف التنسيؽ، مناسب الحجـ، مزكدان بالصكر كالرسكـ التكضيحية 
. ()الجممية حتى يستنير المتعمميف كيزيد مف إقباليـ عمى القراءة

 

: تنكيع طرائؽ التدريس كالمركنة في استعماليا بحسب األجكاء- 8
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 إف لطريقة التدريس األىمية في تشكيؽ الطالب كجذبيـ نحك المادة 
. كاستساغتيا كقبكليـ ليا كىضميا كاستيعابيا كتمثميا كاستعماليا بصكرة صحيحة

 إال أف المعمـ الذم يقكلب نفسو في إطار طريقة كاحدة يمتـز بيا في دركسو 
كافة، كأسمكب معيف ينتيجو في المكاقؼ كافة، محككـ عميو باإلخفاؽ، ذلؾ ألف 
نما ىك الذم يصنعيا كيكيفيا كفؽ المادة كالكسيمة  الطريقة ال تصنع المدرس، كا 

. كالمستكيات التي يتفاعؿ معيا

 كمف ىنا كانت التربية الحديثة تمنح المعمـ حرية الحركة في اختيار الطرائؽ 
المتنكعة حتى في الدرس الكاحد، إذ ال شيء يعمؿ عمى تحنيط المعمـ كتجميده 

تباع طريقة كاحدة عمى أنيا المثمى كالفضمى، إذ ال يمكف الحكـ عمى إمثؿ إلزامو ب
 لذا كاف التعصب ألم أسمكب ،فعالية أم طريقة إال بالتجربة العممية المنضبطة

تعميمي كالتحيز لو مف غير القياـ بأم تجربة تثبت فعاليتو أمران بعيدان عف 
. المكضكعية كاألسمكب العممي

جيرية، " كفي ضكء ىذا التكجو يمكف لممعمـ أف ينكع في أنماط القراءة 
صامتة، استماع، قراءة سريعة، قراءة لمتمخيص، قراءة لجمع المعمكمات، قراءة 

، عمى أف يككف مرنان في استعماؿ ىذه األنماط في "إلخ...لمتفسير، قراءة ناقدة
. ضكء األجكاء التي يتفاعؿ معيا

: اإلكثار مف األنشطة-  9

 تتعدد األنشطة التي يمكف لممتعمـ أف يمارسيا داخؿ المدرسة كخارجيا، 
. ككثير منيا يمكف أف يسيـ في إثارة رغبة الناشئة في القراءة كتنمية ميكليـ القرائية

األعماؿ التي يمارسيا المتعمـ بإرادتو أك بتكجيو مف معممو، " كيقصد بالنشاط 
نما رغبة في  ليس بغرض إتقاف مادة دراسية أك الحصكؿ عمى درجات شيرية كا 

رضاء ليكاية خاصة .  ()"المعرفة كحبان في االستمتاع كقضاء كقت الفراغ كا 
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 كمعظـ األنشطة المدرسية التي تساعد في تنمية الميكؿ القرائية لدل 
األطفاؿ أنشطة متعمقة بالمكتبات بصكرة مباشرة، كثمة مناشط ُأخر تتمثؿ في 

اإلذاعة المدرسية كالصحافة المدرسية كالمسرح المدرسي كالرحالت 
. إلخ...كالمعارض

 كمما يعزز ىذه األنشطة اعتماد الطرائؽ النشيطة في مختمؼ أنشطة المغة 
العربية، كتكجيو المتعمـ نحك أف يتعمـ كيؼ يتعمـ، كتبني الطرائؽ التنقيبية في 
التدريس كاعتماد مبدأ التعمـ الذاتي كالعزكؼ عف الطريقة التمقينية اإللقائية في 

التدريس، ذلؾ ألف اعتماد الطرائؽ النشيطة أصبح ضركرة يقتضييا التركيز عمى 
. ()المتعمـ عمى أنو محكر العممية التعميمية التعممية

: استخداـ التقنيات التربكية في أثناء تدريس القراءة- 10

 إذ إف في تكفير ىذه الكسائؿ كاألجيزة مف سمعية كسمعية بصرية كتدريب 
المعمميف كالمتعمميف عمى استخداميا إثارة الىتماـ الناشئة كجذبان ليـ لإلقباؿ عمى 
الدركس، كما أف تنكيع مصادر التعمـ كتفعيؿ دكر المكتبات المدرسية كتزكيدىا 

بالمراجع كتكظيفيا مصدران لممعمكمات يحقؽ بعض األىداؼ المرسكمة لتعميـ 
 كيسيـ تنكيع البطاقات في المراحؿ األكلى مف تعمـ القراءة في ،القراءة كتعمميا

بطاقات تنفيذ األكامر، بطاقات اختيار اإلجابة الصحيحة، "سرعة ىذا التعمـ 
بطاقات التكميؿ، بطاقات ترتيب القصص، األسئمة  بطاقات األلغاز،

". إلخ...كأجكبتيا
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: األخذ بالمنيج التكاممي في تعميـ القراءة كتعمميا- 11

 كيتجمى ىذا المنيج في تناكؿ المكضكعات أك العناية بالميارات مما يعمؿ 
 كيستمـز ذلؾ تخطيط دركس القراءة بحيث تصبح المادة ،عمى كحدة المغة كتكامميا

. كالن متكامالن يخدـ بعضو بعضان 

 كىنا ال بد مف الربط بيف القراءة كمكاقؼ التعبير، كعمى الدارس أف يكظؼ 
ما اكتسبو مف دركس القراءة مف ألفاظ كتراكيب كفكر كأخيمة كصكر كقيـ 

كاتجاىات في مكاقؼ التعبير، كأف يفيد مف القكاعد النحكية في صحة قراءتو كدقة 
. فيمو كاستنتاجاتو

: تنكيع األسئمة كمخاطبتيا لممستكيات العقمية الراقية- 12

 مف الكاضح أف الكقكؼ عمى األسئمة ذات النمط الكاحد يؤدم إلى الممؿ، 
 كلما ،كأف االقتصار عمى أسئمة الحفظ كالتذكر كاالسترجاع ال يكّكف القارئ الجيد

كانت ميارات القراءة متنكعة كبخاصة العقمية منيا كاف ال بّد مف تنكيع األسئمة 
التي تخاطب المستكيات العقمية الراقية مف تعميؿ كربط كاستنتاج كتحميؿ كمكازنة 

كنقد كتقكيـ، فتعمـ القراءة المكاكبة لركح العصر، عصر الدعاية كاإلعالف، يستمـز 
. قراءة ما كراء السطكر، كتعرؼ المرامي البعيدة، كالغايات المراد إيصاليا إلى القراء

: اعتماد التعزيز اإليجابي في تعمـ القراءة- 13

نما يعمـ بشخصيتو كطريقتو كأسمكبو   إف المعمـ ال يعمـ بمادتو فحسب، كا 
. كعالقاتو مع ناشئتو كما يضربو ليـ مف قدكة حسنة كمثؿ أعمى

 كمف ىنا كاف لمتعزيز اإليجابي الذم يمارسو المعمـ دكر كبير في تعمـ المغة 
كاكتساب مياراتيا، فكـ مف مكاىب نمت كأزىرت كأثمرت بسبب المعاممة اإلنسانية 
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ككـ مف مكاىب كئدت بسبب ! لممعمـ كتشجيعو المستمر كتعزيزه اإليجابي لناشئتو
! إغفاؿ ىذا التعزيز كاعتماد األساليب الجارحة المنفرة

: تكافر القدكة الحسنة- 14

 فإذا كاف المعمـ قدكة أماـ طالبو في إتقاف المغة كقراءتيا قراءة معبرة 
كمتفاعمة مع المكاقؼ في المكضكعات المقركءة نسج الطالب عمى منكالو 

ذا كاف المعمـ محبان لمكتاب، مرشدان لطالبو إلى الكتب  كتجاكزكا الصعاب الحائمة، كا 
المالئمة كالمفيدة غرس في نفكس طالبو محبة الكتاب، كالزميـ ىذا الحب طكاؿ 

. حياتيـ

ذا تكافرت القدكة الحسنة في البيت كالمدرسة كالمجتمع نيض البنياف   كا 
 كيبقى ،كارتفع، كأضحى الكتاب الصديؽ الصدكؽ الذم ال يمؿ اإلنساف مصاحبتو

فف "في كتابو " جمبرت ىايت" فمنستمع إلى ،لممعمـ الدكر األكبر في ىذا المجاؿ
إف المعمـ في العادة مف أقؿ الناس رزقان في كؿ بالد الدنيا، : "إذ يقكؿ" التعميـ

كالطالب يحبكف المعمـ، كيعجبكف بو، كيقبمكف عميو، إذا ما رأكه ال يعيد عمييـ 
األقكاؿ التي يعرفكنيا، بؿ يطرفيـ بطرؼ جديدة مما ال يعرفكنو مف غرائب الدنيا 
كيتحفيـ بالمعاني التي تجعؿ مظاىر الحياة المعتادة الركتينية تبدك في أنظارىـ 

حساسان كتكثبان بتكثب . ()"ممتعة زاخرة بالحياة، كيبادليـ نشاطان بنشاط كا 

: اإلكثار مف ضركب القراءة الحرة- 15

 إف عمى المعمـ أف يحبب إلى نفكس ناشئتو القراءة الحرة التي بطريقيا 
تكتسب الثقافة كتزداد الخبرة، إذ إنيا معيف ال ينضب يمد التعبير بالمعاني 

كالمفاىيـ كالصكر كاألساليب كالتراكيب، كما أف فييا تنمية لمشخصية كتكسيعان 
. آلفاقيا الفكرية كالجمالية
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:  كغني عف البياف أف كؿ قراءة تستيدؼ معان كمنذ البداية المتعة كالمعرفة
المتعة معرفة كالمعرفة تستطيع كيجب أف تفضي إلى أشكاؿ مف المتعة، كالمكازنة 

بيف المتعة كالمعرفة أك التضحية بإحداىما في سبيؿ األخرل تؤدم إلى تشكيو 
جسيـ، فكؿ قراءة تشتمؿ عمى الجد كالميك، كمف الخطأ أال نميز إال ناحية مف ىذه 

، كيحدث تأثيران سمبيان  النكاحي، كاإلسراؼ في التطبيؽ الصرؼ لمجيد يثبط العـز
. ()عمى لذة القراءة

 تمؾ ىي بعض أساليب تيسير تعمـ القراءة، كلسنا اآلف في مجاؿ الحصر، 
إال أف تكافر ىذه األساليب كتطبيقيا في العممية التعميمية التعممية في أثناء 

اكتساب ميارات القراءة يسيـ أيما إسياـ في تسريع اكتساب ىذه الميارات كتجاكز 
. الصعكبات كالعقبات
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مف أساليب تيسير االستيعاب كالفيـ - ثالثا

: سيداتي كسادتي

 مف الكاضح أف الخبرة ىي ثمرة التفاعؿ بيف الفرد كالبيئة، كأف الخبرة 
أما الخبرة غير . المباشرة ىي التي يكابدىا المرء كيحياىا جسمان كعقالن كنفسان 

نما يطمع عمييا فيزيد خبراتو المباشرة مف خبرات  المباشرة فيي التي ال يحياىا كا 
.  كالقراءة سبيؿ مف سبؿ زيادة الخبرات كتكسيع اآلفاؽ،اآلخريف

 كاإلنساف في كؿ مكقؼ مف مكاقؼ الخبرة يؤثر في بيئتو كيتأثر بيا، فإذا 
استطاع أف يربط بيف التأثير كالتأثر أك بيف ما عممو كما حدث لو، أك بيف 

أما إذا لـ . األسباب كالنتائج اكتسب خبرات جديدة تتناكؿ جسمو كعقمو كنفسو
يستطع أف يربط بيف ىذيف الطرفيف فإنو ال يككف قد اكتسب خبرة جديدة، كذلؾ ىك 

الفرؽ بيف اإلنساف في مكاقؼ خبرتو كالجماد في تفاعمو مع بيئتو، فجميع 
الجمادات تتفاعؿ مع بيئاتيا كلكنو تفاعؿ ال يؤدم إلى اكتساب خبرة، ذلؾ أنو ال 
ينبعث عف دافع أك غرض، كال ينتيي بربط األسباب بالنتائج أك التأثير بالتأثر أك 

. ()الفعؿ برد الفعؿ

 كليس معنى ذلؾ أف اإلنساف يكتسب خبرة كاضحة المعالـ نتيجة لمركره في 
كؿ مكقؼ مف المكاقؼ، فكثيران ما يعجز عف ربط األسباب بالنتائج، كاكتساب 

الخبرة يتكقؼ عمى عدد مف العكامؿ منيا ذكاء اإلنساف كقدرتو عمى إدراؾ 
العالقات كأسمكب تفكيره، كشدة انفعالو كقكة دكافعو كتجاربو السابقة كغير ذلؾ مف 

العكامؿ العقمية أك النفسية أك االجتماعية التي تجعؿ الناس يمركف في مكاقؼ 
متشابية، كلكنيـ يخرجكف منيا بخبرات متباينة، فقد نجد أخكة يعيشكف تحت سقؼ 

كاحد كيتعرضكف لمكاقؼ متشابية، كلكف خبراتيـ تتبايف بسبب اختالؼ عكامؿ 
الخبرة بالنسبة لكؿ منيـ، فمكؿ منيـ نظرتو الخاصة إلى األمكر كقدرتو عمى 

 كما دامت القراءة سبيالن مف سبؿ زيادة خبراتنا كاف ،استخالص النتائج كتأكيميا
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باإلمكاف أف نتعمـ كنحف نقرأ، مثمما يمكف أف نتعمـ أف نقرأ، كذلؾ بإضافة ما 
. نعرفو سابقان إلى ما نقرأ

أف نعرؼ ما يكجد في رؤكسنا مف معمكمات سابقة - حتى نستكعب- كعمينا 
أكالن، كىذه المعمكمات السابقة ىي معمكمات غير مرئية، إنيا المعرفة المخزنة التي 

تمكف دماغنا مف إدراؾ المعمكمات المرئية التي تراىا العيف عندما تقرأ، كيعتمد 
. ()عمييا في فيـ المغة المكتكبة

 إف ما نحممو في رؤكسنا ىك مجرد ذاكرة، كالدفاع يحتكم عمى ذاكرة ذات 
معنى، كذاكرتنا تتعمؽ بكؿ شيء آخر نعرفو، كالبناء اإلدراكي ىك تمخيص لتجربتنا 

ال أريد مثالن أف أتذكر أنني في العاشر مف نيساف الماضي جمست عمى : الماضية
كرسي، كأنني في العشريف منو جمست عمى كرسي، كلكنني أريد فقط أف أتذكر أف 

مفيكـ الكراسي ىك أنيا أدكات لمجمكس عمييا، كنحف نتذكر أحداثان فقط عندما 
تككف استثنائية، أك عندما تككف ذات تأثير قكم، تستعيدىا الذاكرة لتسبغ عمييا 

. االنطباعات الحالية عف العالـ

:  لقد قاؿ حكيـ المعرة مف قبُؿ مخاطبان اإلنساف
كفيؾ انطكل العالـ األكبر 

 
كتزعـ أنؾ جـر صغير 

 

 ما ذىب إليو أبك العالء المعرم ىك ما تأخذ بو التربية المعاصرة عندما 
تؤكد نظرية العالـ في رؤكسنا، إذ إف ما يكجد في رؤكسنا ىك نظرية عف العالـ، 
نظرية تحتكم عمى أساس كؿ تعمـ، فيي مصدر اآلماؿ كالمخاكؼ كالتكقعات 

إلخ، كيمكننا أف نفسر ردكد أفعالنا مع العالـ في ...كالدكافع كاالستنتاج كاإلبداع
إنني أنظر إلى كؿ ما حكلي مف أشياء ذات معنى في ىذا : ضكء ىذه النظرية

العالـ، كىي متداخمة كال معنى ليا بمعزؿ عف غيرىا، فمفيـك الكرسي ال أستطيع 
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أف أنظر إليو عمى أنو مجرد أداة لمجمكس إذا لـ أربط ىذا المفيـك بمعمكماتي 
. السابقة التي احتفظت بيا عف ىذا العالـ

 كاألطفاؿ يممككف نظريات عف العالـ أيضان، كلكنيا ليست نظريات معقدة 
مثؿ نظريات البالغيف، كىي مرتبطة بحاجاتيـ حتى إف األطفاؿ األصغر سنان يبدك 

عمييـ أنيـ قادركف معظـ الكقت عمى أف يككنكا أحاسيسيـ عف العالـ 
بمصطمحاتيـ الخاصة فيبدكف مضطربيف أك متردديف، إذ إنيـ ال يستطيعكف أف 

. يربطكا ما يعرفكنو عف العالـ بما عرفكه مف قبؿ

 إف معظـ معمكماتنا عف المغة مكجكدة مسبقان في رؤكسنا قبؿ أف نأتي إلى 
المدرسة الكتساب المعمكمات، إذ إف اإلطار المعرفي يتحقؽ في سنكات رياض 
األطفاؿ كما تشير الدراسات، ككؿ ما يتعممكنو فيما بعد ليس إال مسألة مؿء 

. التفاصيؿ

 إف نظرية العالـ في رؤكسنا ذات بناء كأم نظرية أك تنظيـ لممعمكمات فيي 
كالمكتبة، كمف سماتيا التصنيؼ أم أنيا تعامؿ مجمكعة أحداث أك مكضكعات 

عمى أنيا الشيء نفسو، كمع ذلؾ فإنيا مختمفة عف غيرىا مف األحداث أك 
المكضكعات األخرل كصاحب المكتبة الذم ال يستطيع أف يتعامؿ مع الكتب كافة 

في ترتيبيا عمى النسؽ نفسو، كىكذا تتميز الكائنات البشرية مف خالؿ أنماط 
حياتيا، كفي الكقت نفسو إذا لـ تكف ىناؾ أسس لمتشابو فمف يككف ىناؾ تعمـ، 
فعمى صاحب المكتبة أف يضع كتب الكيمياء مثالن في مكاف معيف، إال أف ليذه 

الكتب أحجامان مختمفة كأسماء مؤلفيف تختمؼ مف كتاب آلخر كألكانان 
إلخ، إف المغة تعكس الطريقة التي تنظـ بيا الثقافة التجربة، كىي السبب ....مختمفة

. الذم يجعؿ العديد مف الكممات في لغتنا مفتاحان لتصنيٍؼ في نظرياتنا عف العالـ
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ف كجكد تصنيؼ مطمكب مسبقان مف أجؿ تعمـ الكممات كاستعماليا،   كا 
كالكممات تحمؿ تصنيفان أكثر مما تحدد مكضكعات، كنظرية التصنيؼ ميمة 

. كجكىرية لفيـ العالـ

 كتجدر اإلشارة إلى أف الدماغ ال يستطيع أف يصنؼ نكعان كاحدان كينتقيو في 
 يساكم صفران عندما نقرأ الرقـ رياضيان، 401 في الرقـ 0كقت كاحد فمثالن الحرؼ 
،  ىك حرؼ مف األحرؼ األبجدية كليس صفران Lionكالحرؼ نفسو في كممة 

 رقمان كحرفان في آف كاحد، بؿ سينظر إلى كؿ 0فالدماغ ال يستطيع أف يصنؼ 
. ()منيما في تصنيفو المستقؿ

 إف البناء اإلدراكي كنظرية العالـ في رؤكسنا ال يختمفاف كثيران عف فكرة 
ف الزمف  المكسكعة، إال أف نظرية العالـ في رؤكسنا نظرية حيكية كدينامية، كا 

ف نظرية العالـ في رؤكسنا كأكالتغير جكىرياف في طريقة التكجو نحك العالـ، 
. تحتكم عمى كؿ مشاعرنا كقيمنا كنكايانا كاألسس التي بمكجبيا نتفاعؿ مع العالـ

 كمعرفتنا عف المغة مبنية عمى معرفتنا عف العالـ، كقدرتنا عمى فيـ المغة 
مبنية عمى قدرتنا عمى فيـ العالـ مف حكلنا، كمما يسيؿ فيـ العالـ الحاجة إلى 

ذا لـ يكف لدينا ىذه القدرة عمى " التكقع"التنبؤ  إذ إف كؿ شخص يمكف أف يتكقع، كا 
. بما يمكف أف يحدث فإف الحياة ستككف مستحيمة" التنبؤ"التكقع، 

 كطالما ندىش ألف تكقعاتنا لـ تكف صحيحة، كطالما ندىش ألنيا صحيحة، 
كالسؤاؿ لماذا ال نعفي أنفسنا مف أم تكقع كنبقى أحراران مف أم مفاجأة؟ 

: () ثمة ثالثة أسباب لذلؾ

ىك أف مكقعنا في العالـ حيث نعيش يتغير باستمرار، كىكذا نيتـ :  أكليما
. عادة بما سكؼ يحدث أك يمكف أف يحدث في المستقبؿ القريب أك البعيد
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ىك أنو يمكف أف يككف ىناؾ اختيارات عديدة مف المتغيرات تسمح :  كثانييا
. باالختيار

أف الدماغ يتطمب كقتان ليتخذ قراراتو عما تشاىده العيف، كالكقت :  كثالثيا
عندما ننظر إليو " ألؼ"الذم يتطمبو يعتمد عمى عدد مف المتغيرات، فمثالن الحرؼ 

عمى أنو مف بيف الحركؼ األبجدية يقؿ كقت تحديد نكعيتو عندما ننظر إليو عمى 
". أ، ب"أنو أحد أحرؼ العمة، أك إذا كنا نريد أف نميزه مف بيف خياريف 

 إذان كمما قمت المتغيرات كاالختيارات كاف تعرفيا أسرع، كالتنبؤ عنصر 
أساسي لممتغيرات غير المتشابية، فنحف نتنبأ لنقمؿ مف شكنا في المتغير، كنترؾ 

. الدماغ يقرر بناء عمى المعرفة السابقة عف العالـ المكجكدة مسبقان في رؤكسنا

 كيمكف ربط التنبؤ باالستيعاب، فالتنبؤ يعني تكجيو أسئمة، كاالستيعاب يعني 
الحصكؿ عمى إجابات عف ىذه األسئمة، كمع استمرارنا في الحياة طالما نسأؿ، 

 ().ككمما تتـ اإلجابة عف ىذه األسئمة يقؿ الشؾ كبالتالي يزداد الفيـ كاالستيعاب

 فالشخص الذم ال يستطيع فيـ المغة األجنبية ىك الذم ال يستطيع اإلجابة 
 كالشخص الذم ال يستطيع فيـ كتاب أك مقاؿ في ،عف األسئمة التي تدكر حكليا

 ،جريدة ىك الذم ال يجد أجكبة عف أسئمة تتعمؽ بمحتكيات الجزء التالي الذم يقرؤه
كىذه النظرة عف الفيـ تختمؼ عف النظرة السائدة عف الفيـ بأنو اختبار لما يقرؤه 

. الطالب كاختبار لذاكرتيـ

 كليست النصكص عبارة عف مجمكعة مف الحقائؽ، إذ إف لكؿ نص حقالن 
ينتمي إليو، كىك الذم يميزه عف النصكص األخرل، فالركايات ليست كالكتب 

المدرسية، كاألشعار كالنصكص تختمؼ مف حضارة إلى أخرل، كالحقؿ الذم ينتمي 
إليو النص يفسح المجاؿ لمقارئ ليتنبأ بما يحتكيو ىذا النص أك ذاؾ، فالقارئ يتنبأ 

أف الرؤية تقسـ إلى فصكؿ، كأف لمرسالة شكالن خاصان، كأف لممقالة العممية 
. خصائصيا، كىذه المعرفة تسيؿ لنا عممية الفيـ كاالستيعاب كالتكاصؿ
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 إف البنية التي ينطكم عمييا نص ما تساعد عمى الفيـ، فحينما نعرؼ أف 
القصة تبنى عمى مقدمة كأحداث كخاتمة يصبح لدينا صكرة كاضحة عف النص، 

 ككمما زاد فيمنا ،كعندما تنقصنا ىذه المعرفة فإف فيمنا لمنص ال يككف كامالن 
لمتركيب الذم ينطكم عميو النص كيبنى عميو زاد فيمنا لمنص، كما أف التركيب 

ككمما استطعنا . الذم في مخيمتنا عف نص ما ىك الذم يحدد فيمنا ليذا النص
التنبؤ بالبنى كالتراكيب كبما تنطكم عميو نصكص معينة استطعنا تذكر النص، 

فإذا لـ نعرؼ البنى المتعمقة بالنص فمف نفيـ النص أك أف قراءتنا لو لف تخزف في 
 ككمما أدرؾ المؤلؼ الجكانب التي يمكف أف يتكقعيا القارئ كاحترميا كاف ،الذاكرة

. النص قابالن لمقراءة كلمتذكر في الكقت نفسو

 كمما يساعد عمى الفيـ قدرة القارئ المغكية كثقافتو، كمعرفتو بعممية القراءة 
كنجاحو السابؽ فييا كذكاؤه كدافعيتو كمعرفتو بمفردات المغة كتراكيبيا، إال أف 
التركيز عمى الكممات مف شأنو أف يعكؽ الفيـ، كما أف االنتباه عمى التفاصيؿ 

. ()غير الضركرية في النص مف شأنو أف يسيء إلى الفيـ

حيث ينتقي القارئ مفاتيح " غكدماف" فالقراءة عممية انتقائية كما يسمييا 
لفيـ النص كيركز عمييا ليفيـ النص بأكممو بناء عمى التكقعات " إيحاءات"معينة 

المستكحاة منو، كالقارئ الجيد ىك الذم يقكـ بعممية االنتقاء ىذه لتككف لو محطات 
. يجمع مف خالليا المعمكمات العامة عف النص المقركء

 كمما يساعد الطالب عمى استيعاب النص المقركء تشجيعيـ عمى تخميف 
 كأحد ىذه ،المعنى استنادان إلى نقاط أساسية في النص دكف الخكض في تفاصيمو

األساليب ىك االختبار المغمؽ الذم يشجع عمى التخميف، كيستند ىذا االختبار 
 كفي ىذا االختبار يتعمـ ،عمى مدرسة الجشتالت في عمـ النفس التي تعنى بالكؿ

. الطالب الكممات ضمف السياؽ كما يتعممكف التراكيب كيمنحكف فرصة لممناقشة
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 كمما يساعد عمى تطكير عممية االستيعاب األسئمة المناسبة، فإذا اتفقنا أف 
اإلجابة الصحيحة ىي مؤشر إلى االستيعاب فإف السؤاؿ المطركح ىك كيؼ يعّمـ 

المعمـ طالبو تقديـ اإلجابة الصحيحة؟ 

 إف تعميـ الفيـ في القراءة ينطكم عمى إرشاد المعمـ طالبو إلى العادات 
القرائية السميمة التي تقكدىـ إلى تقديـ إجابات صحيحة حكؿ المادة المقركءة، 

كلكف كيؼ يتـ ذلؾ؟ 

ينبغي أف يطرح المعمـ أسئمة كاضحة جدان :  لإلجابة عف ىذا السؤاؿ نقكؿ
مف حيث التراكيب لدرجة أف الطالب نفسو يستطيع بعد فترة أف يكجو ىذه األسئمة 

. نفسيا

ذا سممنا بأف السؤاؿ الكاضح ىك الذم يساعد عمى عممية الفيـ فإف   كا 
ما تمؾ األنكاع مف األسئمة التي تسيـ في تطكير عممية الفيـ؟ : السؤاؿ اآلخر ىك

 الكاقع أف نماذج القراءة ىي التي تحدد األسئمة المناسبة فأنكاع األسئمة 
مرتبطة بطبيعة المكضكع، إذ ليس ثمة أنكاع ثابتة مف األسئمة يمكف استعماليا في 

 كعندما يدرؾ ،جميع الظركؼ كاألحكاؿ، فاألسئمة تنبع مف طبيعة النص نفسو
الطالب نكع النص كالتركيب اإلجمالي لو يستطيع تقديـ اإلجابة الصحيحة، 

فالكاتب مثالن يضع خطة لكتابة النص متخيران أشكاؿ الخطاب كالسرد كالشرح 
إلخ المناسبة لمتعبير عف فكرتو، كعندما يعتمد شكالن ما ...كالتصنيؼ كالكصؼ

يتابع الكاتب بعدىا انتقاء الفكر التي تشكؿ أساس المقطع أك النص، كيختار 
. ()الجمؿ القصيرة التي تعبر عف األفكار

سرد، " كالقارئ الجيد الذم سيفيـ النص ىك الذم يحدد أكالن شكؿ الخطاب 
كىذا يؤىمو ألف يستكعب المادة بشكؿ فعاؿ، ثـ يستعيد أشكاؿ " إلخ...كصؼ

األسئمة، كيحاكؿ القراءة لمكصكؿ إلى التفاصيؿ كذلؾ حينما يككف لديو تصكر كمي 
 كال بد مف طرح األسئمة التي تكجو االنتباه إلى المعنى الذم يريده ،عف المكضكع
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المؤلؼ، كما أف القراءة الستخالص الفكر األساسية تتيح لمقارئ أف يجمع األفكار 
. الفرعية في مجمكعات فكرية أساسية

 إف امتالؾ المتعمـ ميارة تعرؼ الحركؼ كالنطؽ بيا صحيحة ىك المستكل 
 Mmeاألكؿ مف مستكيات المعرفة كغير كاؼ لالستيعاب كالفيـ، كلقد أكضحت 

Borel Maisomy أف القراءة بصكرة جيرية ىي قبؿ أم إشارة مكتكبة إعادة إيجاد 
األداء الحامؿ لممعنى، إذ إف اإلشارات المكتكبة كميا تنقؿ رسالة، كامتالؾ آليتيا 
يبدك عديـ الفائدة إذا لـ يسمح بالكصكؿ إلى الفكرة كيكشؼ عف معنى الرسالة 

. ()المكتكبة

 إف معرفة القراءة تعني المفيـك ما تشتمؿ عميو الحركؼ كترجمتو إلى فكر 
كمشاعر كآراء كعكاطؼ مف خالؿ الرسكمات الصغيرة المتتابعة عمى طكؿ الخط 

. بحيث تصبح القراءة كسيمة جديدة مف كسائؿ االتصاؿ مع اآلخريف" الحركؼ"

 كفي ضكء ىذا الفيـ يدخؿ الناشئ الذم يكتسب ميارة الفيـ إلى العالـ 
المتحضر، فبكساطتيا تتكسع آفاقو الفكرية كيتصؿ مع اآلخريف كيفيد مف معطيات 

. الحضارة

 كىكذا يككف امتالؾ فيـ المقركء كاستيعابو الكسيمة األساسية الستيعاب 
غناء الشخصية، كىذا الفيـ يمكف القارئ مف استخراج إالمعارؼ كتنمية التفكير ك

الفكر األساسية التي تشتمؿ عمييا المادة المكتكبة كمف ثـ اإلسياـ في الحياة 
. الفكرية لإلنسانية كميا

 كفي عالمنا المعاصر حيث تقدـ دكر النشر كاإلعالـ المكاد المكتكبة بسخاء 
. داع إلى القمؽ أحيانان ال بد مف الحكـ كالنقد باإلضافة إلى الفيـ
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أف تعرؼ "في محاضرة لو باليكنسكك " Guehemo" كفي ىذا الصدد يقكؿ 
القراءة كالكتابة كالحساب ىذا غير كاؼ، كاألجدل أف يسأؿ ما إذا كاف ىذا النكع 

؟ "مف نصؼ الثقافة ال يييئ بكسيمة ما غفمة كعبيدان سيمي القيادة 

 إف ىؤالء الذيف تعممكا القراءة كالكتابة كالحساب فقط ال يستطيعكف أف يككنكا 
سكل عبيد مقيديف بالكممة المطبكعة، كمف الصعكبة بمكاف الحيمكلة بيف أنصاؼ 

. المتعمميف ىؤالء كاألمية

 إذا لـ يكف ىناؾ إال القراءة، كالقراءة بمفيكميا القديـ فقط، فإنيا ال تعني 
شيئان إذا لـ تكف مقترنة بالقدرة عمى تمييز ما ىك مسجؿ عمى كرقة مطبكعة بيف 

. الكذب كالحقيقة كمعرفة االتحادات الخفية كالخداعة التي تجمع أحيانان بينيما

 كتعمـ الناس القراءة ينبغي لو أف يبعدىـ عف أف تككف الكرقة األكلى 
. المطبكعة كسيمة لتييئتيـ لعبكدية جديدة، بؿ كسيمة لمنمك كالتمييز الناقد

 كبعض طرائؽ القراءة التي تدفع المرء إلى الزىك كاالفتخار بأنو يعرؼ 
. القراءة تكقؼ الفكر بطريقة ما

 كعمى ، كتعميـ القراءة ال ينفصؿ عف تشكيؿ الفكر كتنمية الركح كالفكر الناقد
ىذا األساس تصبح القراءة ثمرة كؿ تربية، تربية غير محدكدة ال نياية ليا، تربية 

 كالمكاطف الذم يمتمؾ ميارات الفيـ كاالستيعاب كالحكـ كالنقد ينقذ نفسو ،مستمرة
. مف آثار الدعاية، كينجك مف السـ الذم قد تحممو في طياتيا

: إلى ميارات القراءة في مجاؿ الفيـ متمثمة في" Anderson" كلقد أشار 
. القدرة عمى اختيار المعاني المالئمة لمكممات- 
. القدرة عمى اختيار الفكر األساسية كتمخيصيا- 
. القدرة عمى التمييز بيف الفكر األساسية كالفرعية- 
. القدرة عمى فيـ الجمؿ المباشرة- 
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. القدرة عمى مالحظة الخصائص المنظمة لممكضكع- 
. القدرة عمى نقد المكضكع مف حيث الفكر كالعرض- 
. القدرة عمى تحديد كجية نظر الكاتب كغرضو- 
. القدرة عمى تعرؼ المغة المجردة كشرحيا- 
. القدرة عمى تعرؼ القاعدة كتتابع األساليب- 
. القدرة عمى ربط الفكر مع الحاضر- 
. ()القدرة عمى تطبيؽ المقركء- 

 كالكاقع ال يعد االستيعاب متقنان إال إذا كاف القارئ مزكدان بميارات التفكير 
 كمف ىنا تتبكأ القراءة الناقدة األىمية الكبرل في حياتنا المعاصرة، ذلؾ ألف ،الناقد

القراءة السطحية التي تقؼ عند المعنى القريب التي ال يدرؾ القارئ مف خالليا ما 
كراء السطكر ال ترقى بصاحبيا إلى درجة القراءة الحؽ، تمؾ القراءة التي عبر 

إنني : "قائالن " ىكذا تكمـ زرادشت"في كتابو " نيتشة"عنيا الفيمسكؼ األلماني 
. أستعرض جميع ما كتب فال تميؿ نفسي إال إلى ما كتبو اإلنساف بقطرات دمو
اكتب بدمؾ تعمـ حينئذ أف الدـ ركح، كليس مف السيكلة أف يفيـ اإلنساف دمان 

ذا مر ،غريبان   إنني أبغض كؿ قارئ كسكؿ ألف مف يقرأ ال يخدـ القراءة بشيء، كا 
. قرف آخر عمى طغمة القارئيف فال بد مف أف تتصاعد ركائح النتف مف التفكير

 إذا أعطي لكؿ إنساف الحؽ في أف يتعمـ القراءة فمف تفسد الكتابة مع مركر 
لقد كاف الفكر فيما مضى إليان . الزمف فحسب، بؿ إف الفكر نفسو سيفسد أيضان 

فتحكؿ إلى رجؿ، كىا ىك ذا اآلف كتمة مف الغكغاء، إف مف يكتب سكران بدمو ال 
 إف أقرب الطرؽ بيف ،يريد أف تتمى تمؾ السكر تالكة، بؿ يريد أف تستظيرىا القمكب

الجباؿ إنما ىك الخط الممتد مف ذركة إلى ذركة، كال يمكنؾ أف تتبع ىذا السبيؿ إذا 
 يجب أف تككف التعاليـ شامخة كيذه الذرا، كأف يككف لمف ،لـ تكف لؾ رجال مارد

. ()"تمقف ليـ قكة الجبابرة كعظمتيـ
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ذا كنا نخالؼ  في دعكتو إلى فكقية الثقافة كتعمـ النخبة كعدـ " نيتشة" كا 
إعطاء كؿ إنساف الحؽ في أف يتعمـ القراءة ألف ذلؾ سيؤدم إلى فساد الكتابة 
يصاؿ كؿ  كالفكر معان، منطمقيف مف إيماننا بديمقراطية الثقافة كتكافؤ الفرص كا 

إنساف إلى أقصى ما تستطيع الكصكؿ إليو إمكاناتو كقدراتو كاستعداداتو بعد تكفير 
فرص التعميـ كالتعمـ لمناس جميعان، فإنو ال يسعنا إال أف نكافقو عمى أف القراءة 
معاناة كما ىي الكتابة معاناة، كأف القارئ الجيد ىك القارئ المستكعب كالناقد 

كالمزكد بميارات التفكير العممي في عصر اضطربت فيو المعايير كدس فيو السـ 
. ()بالعسؿ

 :مف أساليب تيسير التعبير- رابعان 

 استبدلت التربية الحديثة مصطمح التعبير باإلنشاء، ذلؾ ألف التعبير ىك 
المظير العفكم لمغة، في حيف أف اإلنشاء ىك المظير االصطناعي، كما أف 
التعبير أكسع دائرة مف اإلنشاء، إذ إنو يشمؿ مجاالت الحياة كافة في تفاعؿ 

اإلنساف مع المجتمع كالبيئة شفاىيان ككتابيان، عمى حيف أف اإلنشاء يقتصر عمى 
. الجانب الكتابي في األعـ األغمب

 كيتبكأ التعبير األىمية الكبرل بيف الميارات المغكية ألنو ثمرة الثقافة األدبية 
المغكية، كما داـ ثمرة الثقافة كانت فركع المغة العربية ركافد تصب في نيره، 

ككسائؿ في خدمتو، فالقكاعد النحكية تعمـ عمى أنيا كسيمة لتقكيـ القمـ كالمساف مف 
االعكجاج كالزلؿ، كالقكاعد اإلمالئية تعمـ عمى أنيا كسيمة لصحة الكتابة كسالمتيا 

مف األخطاء، كالقراءة كالنصكص األدبية معيف ال ينضب يمد التعبير بالثركة 
ذا كانت أىداؼ ،المفظية كاألساليب الجميمة كالمعاني كالفكر كالقيـ كاالتجاىات  كا 

التعبير تتمثؿ في إكساب المتعمـ ميارات التعبير عف نفسو كعما يقع تحت حسو 
شفاىيان ككتابيان في أسمكب كاضح منظـ، كتمكينو مف إتقاف فنكف التعبير الكظيفي 

. عمى اختالفيا فإف تحقيؽ ىذه األىداؼ يتطمب التدريب كالمراف
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 بيَد أف اكتساب ميارات التعبير بجانبيو الشفاىي كالكتابي تكاجيو صعكبات، 
إذ ال يمكف الحديث عف التعبير في منأل عف المشكالت النفسية كالتربكية 

المطركحة في الصفكؼ، كال عف مشكالت تعميـ المغة كتعمميا، إذ ليس ىناؾ مف 
كما أف عالئؽ األطفاؿ . انفتاح عمى العالـ إف لـ يكف في الكقت نفسو تعبيران 

 كليذا فإف مشكالت التعبير الشفاىية ،كالمراىقيف بالنصكص ىي مشكالت تعبير
كالكتابية ىي في صميـ تعمـ المغة، إذ إف مناشط المغة ىي أك يجب أف تككف 

. مناشط تعبير

 كلعمو مف نافمة القكؿ أف نشير إلى أف المغة ىي أداة التفكير الجكىرية في 
ف إقامة عالقات  جميع المعارؼ، كأف التعبير عف كؿ منيا كثيؽ الصمة باآلخر، كا 
كثيقة بيف معممي جميع المكاد عمى مستكل التعبيريف الشفاىي كالكتابي أمر ميـ 
في تذليؿ صعكبات التعبير، إذ إف مدرسي التاريخ كالجغرافية كالرياضيات كغير 
ذلؾ مف المكاد يقكلكف إف التأخر المشاىد في مقرراتيـ مرده غالبان إلى نقص في 

. التعبير

 كلقد أشار بعض المربيف في الدكؿ المتقدمة إلى أف التعاكف بيف أساتذة 
التعبير التصكيرم كالتعبير المكسيقي كالتعبير الجسدم يجب أف يككف كثيقان، كأف 

ذا كنا نطمح في بالدنا العربية ،يسير سكية مع ذلؾ التعاكف بيف جميع المعمميف  كا 
إلى أف تتحقؽ ىذه األمنية فميت المقاءات في أضيؽ حدكدىا تتـ بشكؿ مثمر بيف 

معممي المادة أكالن في مرحمة معينة، ثـ بيف ىؤالء كمعممي المادة في المراحؿ 
. األخرل بغية العمؿ عمى النيكض بأمكر المغة كمف بينيا التعبير

:  كمف أساليب تيسير تعمـ التعبير

مف الكاضح أف التعبير الشفاىي يتعممو : عدـ محاصرة تعبيرات الناشئة- 1
الطفؿ قبؿ التعبير الكتابي، فيك يتكمـ قبؿ أف يكتب، كالكسط العائمي ىك المدرسة 

 كيشير عمماء النفس عامة، كعمماء نفس الطفكلة ،األكلى لتعميـ التعبير الشفاىي
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لى  بصكرة خاصة إلى أىمية مرحمة الطفكلة المبكرة في بناء شخصية الطفؿ كا 
. تأثيرىا في نمكه المستقبمي

 فمقد رئي أف األطفاؿ الذيف يعيشكف في أكساط يطبؽ عمييا الصمت، حيث 
ال يتحدث فييا األىؿ إال نادران، كال يكترثكف بالطفؿ كال يكممكنو، قد أدل ذلؾ إلى 

. تأخر شفاىي عمى جميع الصعد، كعمى صعيد التعبير بصكرة خاصة

 كمف ىنا يتأتى أىمية أف يعرؼ معممك المغة ال بؿ جميع المعمميف نظران ألف 
تعميـ المغة مسؤكلية جماعية، كؿ شيء عف أطفاليـ في محيط حياتيـ، إذ إف عمى 

. المدرسة أف تعرؼ ما يجرم في خارجيا

ذا كاف الكسط العائمي ىك المدرسة األكلى في تعميـ التعبير فإف أحكاؿ   كا 
التعبير تتغير كثيران بناء عمى تغييرات سف األطفاؿ كتغيرات البيئات االجتماعية 

 كىنا يتأتى دكر المدرسة في ترميـ الثغرات الحاصمة في ،كالثقافية كاالقتصادية
تعبيرات األطفاؿ، كال يتفتح تعبير الطفؿ كينمك في الكسط المدرسي إال إذا أحس 

بحريتو، إذ غالبان ما يعمد المعممكف في ظؿ األنظمة كالتقاليد المدرسية إلى 
محاصرة التعبير الشفاىي لمطفؿ، أك يكرىكنو عمى أف ينصب في نماذج مف المغة 
الجامدة، ككثيران ما نسيء إلى التعبير في عممية تسميع الدركس عندما نطمب إلى 

. الطفؿ أف يتقيد بما كرد في الدرس كنحاسبو عمى الخركج عما كرد فيو

 إف إحساسو بيذه القيكد، كعدـ تكفير الطمأنينة لو يعمؿ عمى كأد القدرة 
اإلبداعية في نفسو، في حيف أنو عندما ال يخشى عقكبة أك مالمة إذا خرج عف 

. الحدكد المطمكبة يسمح لقكاه التعبيرية أف تفصح عف نفسيا

إلى أف عمى رياض األطفاؿ " Frank Marchand" كلقد أشار المربي 
: ()كمدارس التعميـ األساسي أف تحقؽ ىدفيف في التعبير الشفاىي
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أف يتكمـ الطفؿ أكثر ما يمكنو أف يتكمـ، كعمى المعمـ أف يكؼ عف : أكليما 
التدخؿ السمبي الذم يزعج التعبير العفكم لمطفؿ، كأف عميو أف يالحظ الكضع 
كيراقبو بانتباه كصبر، كيمسؾ عف التدخؿ كمقاطعة التمميذ في أثناء الكالـ أك 
إيقافو كي يصحح لو تعبيران خاطئان، بؿ يتركو ليعبر في حرية كاممة عف أفكاره 
ذا تدخؿ المعمـ فإنما يتدخؿ لحث  كخبراتو، كيقبؿ ظاىريان بعض األخطاء، كا 

. المتعمـ عمى متابعة الكالـ معززان كمشجعان 

ذا فسح المعمـ المجاؿ أماـ تمقائية : أف يتكمـ عمى النحك األفضؿ: كثانييما  كا 
التمميذ في التعبير عما يريد كبالصيغة التي يشاء، ألف انطالقو عمى سجيتو يؤدم 

إلى انسياب التعبير عمى لسانو، فإف عمى المعمـ أف يتعرؼ صعكبات النطؽ 
كاألخطاء الشائعة كاألفكار المشكشة المضطربة، كأف يسجؿ ىذه الصعكبات 
كاألخطاء بكؿ فطنة كرصانة كحنكة ليقـك بإجراء تدريبات عالجية لتذليميا 

. كتجاكزىا

 كعمى المعمـ في التعبيرات الكتابية في مراحؿ الحقة أف ييتـ بالقكاعد 
اإلمالئية كالنحكية كالمغكية ألىميتيا االجتماعية، إذ إف كجكد األخطاء مف ىذا 

. القبيؿ يشيف الكتابة

مما يساعد معممي : اختيار مكضكعات التعبير مف حياة الناشئة كبيئتيـ- 2
المغة عمى النجاح في أداء مياميـ حسف تخير مكضكعات التعبير، بحيث تككف 
 ،مستمدة مف بيئة التالميذ، كتشمؿ البيئة الجكانب الطبيعية كاالجتماعية المعنكية
كما دامت البيئة غنية ككاسعة فال يمكف لممعمـ أف يغطي جميع جكانبيا، كلذلؾ 
يتخير منيا ما ىك كثيؽ الصمة بخبرة التالميذ المباشرة، كيمكنو أف يغني خبرة 
. التالميذ المباشرة بطريؽ الزيارات، كغير المباشرة بطريؽ القراءة كعرض األفالـ

 كتجدر اإلشارة إلى أف المكضكعات في المرحمة األساسية مف تعميـ المغة 
كتعمميا تككف مشخصة كمحسكسة، كعمى المعمـ أف يكيؼ مكضكعاتو كيتخيرىا 
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في ضكء النمك الفكرم لناشئتو، ففي المراحؿ األكلى تغمب عمى المكضكعات 
. السمات المّشخصة لتزداد نسبة المكضكعات المعنكية مع النمك الفكرم

 كال بد مف أف ترتبط المكضكعات بأكقاتيا كمناسباتيا، إذ مف األخطاء 
المرتكبة في تدريس التعبير تقديـ المكضكعات في غير أكقاتيا، فقد نككف في 
ذا المكضكع المطركح عف فصؿ الربيع، ذلؾ ألف التمميذ الذم  فصؿ الشتاء كا 

. يعيش في جك المناسبة يتأثر بيا كتضفي عمى أفقو عكالـ أرحب كخياالت أغنى

 كتجدر اإلشارة إلى أف تكرار المكضكعات بيف صؼ كآخر كمرحمة كأخرل 
يؤدم إلى الممؿ كالضيؽ كالرتابة كيحد مف إبداعية الناشئة كتعبيراتيـ، فطالما رأينا 

مكضكعات معينة عف األـ كالمعمـ كالشجرة تتناكؿ في جميع الصفكؼ كفي 
. المراحؿ كافة

 كمما يسيؿ تعمـ التعبير كضع المتعمميف في مكاقؼ كظيفية حيكية كحسف 
نعاـ النظر في تعبيراتيـ عنيا، كىذا كيا لألسؼ لـ  اإلصغاء ألفكار الناشئة كا 

 فمنستمع إلى ما يقكلو الدكتكر زكي نجيب محمكد ،يتحقؽ في مدارسنا العربية بعد
لـ تكف الفصحى في تراثنا األدبي أداة لالتصاؿ ": "تجديد الفكر العربي"في كتابو 

كيتابع " بمشكالت العالـ األرضي، كال كسيمة لمثقافة المتصمة بحياة الناس كأزمانيـ
لف أنسى ما حييت قصة صبي مف ذكم قربام كاف تمميذان في مدرسة : "قائالن 

لى زمالئو معو أف يكتبكا مكضكعان إنشائيان،  ابتدائية طمب إليو أستاذ المغة العربية كا 
خطابان يكجيو إلى أبيو بمناسبة بدء العاـ الدراسي، فكتب الصبي الذم أعنيو 

خطابان إلى أبيو ميتديان فيو بالسميقة السميمة الحية فجعمو متصالن بحياتو المباشرة، 
كذكر لو بعض الصعاب التي لقييا في حياتو المنزلية مع مف كاف يساكنيـ في 
المدينة كالكالد في الريؼ، فطعاميـ ليس عمى ما يشتيي، كمخادع النـك تقض 

المضاجع، كالبيت تنقصو المكاد الغذائية األساسية، كلذلؾ أخذ يطمب في رسالتو 
 فدىش ،أف يرسؿ إليو أبكه مع فالف الفالني شيئان مف البيض كالسمف كالرقاؽ

، كجاءني الصبي "صفران "عربيان، ككانت الدرجة عنده " إنشاء"األستاذ أف يككف ىذا 
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ماذا إذان يكتب أحدنا في خطاب إلى أبيو؟ فعندئذ تذكرت : يشكك، كيسأؿ في حيرة
ما لـ أستطع أف أركيو لمصبي ألنو كاف أصغر مف أف يتابعو، تذكرت ما ركم لي 
عف شيخ مرمكؽ مف أعالـ المغة كيؼ عمـ اإلنشاء لمف كاف مصيرىـ أف يككنكا 

بما يقاؿ في "أساتذة لمغة في المدارس، إذ أخذ يممي عمييـ بادئ ذم بدء قائمة 
ال ييمو أم شيء ىك، كبعد ذلؾ " بما يقاؿ في ذـ الشيء"، ثـ قائمة "مدح الشيء

بدأت كتابة المكضكعات اإلنشائية عمى ىذا األساس، كداخؿ ذلؾ اإلطار يطرح 
أىك مما يمدح أك مما يذـ؟ : ثـ يسأؿ" إكراـ الضيؼ"عمى طالبو مكضكعان في 

ثـ يعقب عميو " بما يقاؿ في مدح الشيء"فيقاؿ لو إنو مما يمدح، إذف فعميكـ 
فيؿ النفاؽ مما يمدح أك مما يذـ؟ إنو مما يذـ، إذف فعميكـ " النفاؽ"بمكضكع في 

. ()"بما يقاؿ في ذـ الشيء"

 كمف ىنا كاف تدريب الناشئة عمى مكاقؼ التعبير الكظيفية مف كتابة رسائؿ، 
دارة اجتماعات،  كتقديـ طمبات، كمؿء استمارات، ككتابة محاضر جمسات، كا 

رشادات لقاء كممات، كتكجيو تعميمات كا  جراء حكارات كمناقشات، كا  إلخ أمران ...كا 
. ميمان في االرتقاء بكاقع تدريس التعبير كتيسير تعممو

 :تحقيؽ درجات كاسعة مف الحرية في مكضكعات التعبير- 3

 مف صعكبات تعمـ التعبير فرض المكضكعات عمى المتعمميف مف غير أف 
تككف كثيقة الصمة بخبراتيـ أك مستمدة مف حياتيـ كمالئمة لقدراتيـ العقمية 

 ،كاىتماماتيـ، فإذا لـ يكف المكضكع مف اىتمامات المتعمـ ال يتمكف مف الكالـ
إذا لـ يكف لدل الطالب ما يقكلو فما العمؿ؟ : كالسؤاؿ الذم يثار ىنا

 مف أرباب المدرسة الحديثة في تعميـ التعبير ىذا M.Ferinet لقد حدد السيد 
ىيا : "المكقؼ بصكرة جميمة، إذ إنو يشبو ذلؾ بقصة الحصاف الذم ليس ظمآف

كىيا حاكؿ إجبار أطفاؿ ال . إذف اجعؿ حصانان غير ظمآف يشرب، كحتى بالصراخ
. ()"يرغبكف في الكتابة عمى الكتابة



 174 

المشكمة بالنص الحر، إذ يفسح المجاؿ أماـ الطالب ليتكمـ " Ferinet" حؿ 
في المكضكع الذم يريد، فدرجات الحرية كاسعة أمامو كال حدكد ليا، كيمكف أف 

تضيؽ درجات الحرية لتسمح لمطالب باختيار مكضكع مف بيف خمسة مكضكعات، 
. كتضيؽ أكثر لتصؿ إلى اختيار مكضكع كاحد مف مكضكعيف

 كأشار أيضان إلى طباعة كتابات الطمبة كتبادؿ المكضكعات بيف المدارس، 
عمى أنيا طريقة جيدة في استثارة الدافعية، إذ عندما يرل الطالب أف مكضكعو 

. مطبكع كيصؿ إلى مدارس بعيدة تأخذه الحماسة نحك الكتابة

 كباإلضافة إلى النصكص الحرة التي تستثير الطالب نالحظ القصص ذات 
. النيايات المفتكحة كالتي يمكف ألم طالب أف يضع ليا نياية كما يريد

 إف فرض المكضكع عمى الطالب كفرض عناصره في الكقت نفسو ال يعمـ 
التعبير كال يؤدم إلى نمكه كالتقدـ فيو، فبقدر ما يككف الطمبة إيجابييف في الصؼ، 

. كيقتصر عمؿ المعمـ عمى المراقبة كالتكجيو يحقؽ التعبير أىدافو

 كيمجأ بعض المعمميف إلى تقديـ النماذج األدبية لكبار الكتاب، كيطمبكف إلى 
 كليس ثمة خطر في إطالع الناشئة عمى النماذج ،طمبتيـ حفظيا كاستعماليا

األدبية كلكف الخطر يتجمى في حفظيا عف ظير قمب كمف ثـ صبيا كما كردت 
. عمى ألسنة مؤلفييا مف غير أف يتمثميا الناشئة كيصكغكىا بأسمكبيـ الخاص

إنني أحاكؿ أف : " كما أجمؿ قكؿ أحد المربيف الفرنسييف في ىذا المجاؿ
 أنا ال أحاكؿ ،أترؾ لمناشئ حريتو الحقيقية في التعبير عف فكره التي يجب احتراميا

 أحب كثيران أف يشرح فكرتو بنفسو كلنفسو، بحيث ،أف يكتب حكؿ ما أفكر فيو
تظير في كتابتو كفي حديثو صكرة تفكيره، فإذا ما فرضنا أفكارنا عميو فإف ذلؾ ال 

". يعد فكره ىك بؿ فكرنا نحف
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يرل المربكف أف ثمة عناصر ثالثة ال بد مف تكافرىا : تحقيؽ شركط التعبير- 4
: إلنتاج التعبير، كىذه الشركط الثالثة

تكافر المادة بمعنى أف يككف لدل الناشئ شيء ما ليقكلو، كالسؤاؿ الذم - أ
أّنى لمناشئة أف يستمدكا الفكر التي سيعبركف عنيا؟ الكاقع أنو يستند : يمثؿ

في الحصكؿ عمى ىذه الفكر مف المالحظة المباشرة لمعالـ، إذ إف ىذه 
المالحظة ىي في جكىر تمرينات التعبير كميا كفي صميميا، كال بد مف 

دراؾ أكجو الشبو  تعكيد الطفؿ عمى المالحظة الدقيقة لما حكلو كا 
كاالختالؼ، كمف ثـ االرتقاء بو إلى االستقصاء كالبحث كالمجكء إلى الرسـ 

كما أف المصدر الثاني الستيقاء الفكر . قبؿ التعبير الكتابي كمف ثـ الشرح
. الكتب حيث سيجد فييا غذاء جديدان لما يحتاج إليو خيالو

كىنا تأتي تمرينات بناء الجمؿ التي ينبغي أف : تكافر فنية القكؿ ككسائمو- ب
. تستخدـ بكؿ عناية كبصكرة يتحقؽ معيا التعادؿ بيف المبنى كالمعنى

كيتـ عف طريؽ شخصية المعمـ كشخصيات الناشئة أنفسيـ، : تكافر الدافع- ج
فالمعمـ الجيد ىك الذم يعرؼ كيؼ يكقظ الشاعر الذم يناـ في كؿ إنساف، 

كلو الدكر األكبر في تفتيح قدرات طالبو، كما أف الدافع يستثار عندما 
. ()يختار المتعممكف المكضكعات التي تسرىـ كذات الصمة الكثيقة بحياتيـ

: اعتماد طريقة القدح الذىني أك العصؼ الدماغي في معالجة المكضكعات- 5
كىي مف الطرائؽ اإليجابية في تحقيؽ األىداؼ المرسكمة لمتعبير، فإذا كاف المتعمـ 
سمبيان عندما تفرض عميو المكضكعات، كأكثر سمبية عندما تفرض عميو العناصر، 

فإنو يتسـ بالنشاط في استعماؿ طريقة القدح الذىني أك العصؼ الدماغي أك 
استمطار الدماغ، ذلؾ ألنيا أسمكب لتكليد فكر جديدة عف طريؽ االستفادة مف 
 ،مصادر الجماعة بدالن مف االعتماد عمى أفكار فرد كاحد أك عدد قميؿ مف األفراد

: أما األسس التي تستند إلييا ىذه الطريقة فيي
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تشجيع جميع أفراد المجمكعة عمى اإلسياـ في استقراء العناصر ككضع - أ
. الفكر

قبكؿ جميع الفكر مف غير أم نقد أك تقكيـ ليا في البداية بغية تشجيع - ب
. المشتركيف عمى المضي في االستقراء

تسجيؿ الفكر كافة، مما يساعد عمى معرفة تفكير كؿ فرد كمشاعره - ج
. كمدركاتو، كيقنعو بأىمية إسيامو في تقديـ الفكر

. تشجيع اإلسيامات المتعددة- د
. إرجاء النقد أك الحكـ إلى أف تنتيي المجمكعة مف كضع جميع أفكارىا- ىػ
إتباع طريقة في النقد ال تعكؽ أم فرد مف المشاركة في المستقبؿ في طريقة - ك

. القدح الذىني
مكافأة المشتركيف في المناقشة عف طريؽ االعتراؼ بأف الحؿ النيائي ىك - ز

. ()نتاج عممية القدح الذىني التي قاـ بيا األفراد كميـ بأدكار ميمة

ثمة معممكف يمتفتكف إلى األسمكب : المكضكعية في تقكيـ المكضكعات- 6
كالشكؿ في أثناء تقكيـ مكضكعات طالبيـ، كال يعيركف المعاني اىتماميـ، كىناؾ 

معممكف آخركف يعنكف بالمعاني كالفكر كال ييتمكف بالشكؿ كاألسمكب، كالنظرة 
المكضكعية تقتضي أف ينظر المعممكف نظرة شاممة فيقكمكف المكضكعات آخذيف 
بالحسباف الشكؿ كالمضمكف معان، كعند كضع الدرجات عمييـ أف يعممكا أسباب 

كضعيا ككذا األمر في أثناء كضع التقديرات، إذ ال بد مف تبياف مكاضع الضعؼ 
. أك الجكدة

 كعمى المعمميف أف يبتعدكا عف التجريح كاستيجاف أساليب الطمبة ككتاباتيـ 
في أثناء تقكيـ مكضكعاتيـ، بؿ عمييـ أف يعززكا ىذه األساليب كأف يشجعكا 

طمبتيـ ميما تكف إمكاناتيـ آخذيف بأيدييـ إلى نمك تعبيراتيـ كاالرتقاء بيا إلى 
األفضؿ، ألف ذلؾ التشجيع يبعث الثقة بالنفس كاالعتداد بيا، ككـ مف قدرات 
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إبداعية كمكاىب أدبية عمؿ بعض المعمميف أرادكا ذلؾ أـ لـ يريدكه عمى االستيانة 
كبالمقابؿ كـ مف بذكر إبداعية  !بيا، فأصيبت بالضمكر كاالضمحالؿ كالزكاؿ 

لدل الناشئ تكافر ليا المناخ المالئـ كالتشجيع المستمر مف المعمـ، فنمت كأكرقت 
! كأزىرت كأعطت أفضؿ الثمار

 كيمكف لممعمـ أف يدرب طالبو عمى المكضكعية في تقكيـ مكضكعات 
زمالئو، كذلؾ بأف يطمب إلييـ تقكيـ ىذه المكضكعات في ضكء معايير يتفقكف 

عدـ الخركج عف المكضكع، التعادؿ في كتابة المكضكع، تنظيـ الفكر "عمييا مثؿ 
كتسمسميا، كضكح الفكر كبعدىا عف التشكيش كاالضطراب، المنطقية في تسمسؿ 

". إلخ...الفكر، كضكح الشخصية، نصاعة األسمكب، صحة المغة كسالمتيا

سبقت اإلشارة إلى أف الميارة المغكية ال تتككف : اإلكثار مف التعبير- 7 
دراؾ العالقات بيف الظكاىر، كفي  لدل المتعمـ إال بالمراف كالممارسة كالعمؿ كا 

مجاؿ التعبير ال يمكف اكتساب مياراتو إال بكثرة التعبير نفسو، إذ إف التعبير يتعمـ 
 بمعنى أف كثرة الكتابة ككضع الطالب في مكاقؼ حية ،()مف خالؿ التعبير نفسو

تسمح ليـ بالتعبير كاالنطالؽ يؤدم إلى إكسابيـ ميارة التعبير، كعمى المعمميف أال 
يضيقكا ذرعان مف كثرة كتابات طالبيـ بحجة عدـ تمكنيـ مف تصحيح ىذه 

الكتابات مشيريف إلى أف اليدؼ ىك أف يتمرف الطالب عمى الكتابة المستمرة حتى 
تتككف عاداتيا لدييـ، عمى أف يقـك المعمـ بيف فنية كأخرل باالطالع عمى كتابات 
ناشئتو كتقكيميا كمما أمكف ذلؾ، كمؤكديف أف نقطة االنطالؽ في تعمـ التعبير ىك 
تعبير الطالب نفسو، ككؿ ما يقدـ إليو ما ىك إال عممية تنمية لما ىك مكجكد لديو 

. ال لما عند الكبار

طالما كجدنا أف الطالب يختمفكف فيما بينيـ : االىتماـ بالقراءة الحرة- 8 
في تعبيراتيـ، كطالما كجدنا أف التعبيرات المتميزة ترجع إلى اىتماـ أصحابيا 

بالقراءة الحرة، ذلؾ ألف القراءة الحرة تمد صاحبيا بالثركة المفظية كالتراكيب المغكية 
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كاألساليب الجميمة كالمعاني كالمفاىيـ كالقيـ كاالتجاىات التي تنعكس عمى تعبيره 
. فتزيده غنى كعمقان كامتدادان كجماالن 

 كلممعمـ دكر كبير في تنمية الميؿ إلى القراءة في نفكس أطفالو الغضة 
عندما يغتنـ الفرص لتكجيو االنتباه عمى مراجع الكتب، كيمنح المتعمميف الفرص 
لالستفادة مف المعمكمات التي حصمكا عمييا في أثناء قراءاتيـ الحرة، كيعطييـ 

الفرص الكثيرة لمناقشة ما قرؤكه، كيكجو األسئمة كيتمقى اإلجابات، كيستمع إلى ما 
يقصو عميو القارئ، أك يطمب إليو كتابة قصة عما قرأ، أك يمخص مكضكعان 

. ()قرأه

 كيمكف لممعمـ أيضان أف يضع الطفؿ في مكاقؼ تعميمية تعممية تمزمو الذىاب 
إلى المكتبة، أك أف يقدـ الكتب لألطفاؿ بطريقة غير مباشرة، كذلؾ بأف يقـك في 

عرضو لدرسو باإلشارة إلى شخصيات ذكرت في كتاب ما، أك لمكاقؼ  أثناء
. متشابية في كتاب آخر كمناقشتيا كقراءة أجزاء منيا كتكظيفو بعد ذلؾ في تعبيره

سبقت اإلشارة إلى أف الميارة ال تتككف إال : تكافر القدكة الحسنة- 9 
بتكافر القدكة الحسنة، كىذه القدكة ينبغي ليا أف تككف في البيت كالمدرسة 

كالمجتمع، كما دمنا في صدد تعمـ التعبير فإف لممعمـ دكران كبيران في إكساب ناشئتو 
ميارات التعبير عندما يككف محبان لمقراءة مقدمان كؿ جديد إلى طالبو، كعندما يخمؽ 

المكاقؼ اإليجابية في التعميـ، كيحتـر إبداعية ناشئتو كال ييدـ نتيجة جيكدىـ، 
كيراعي ميكؿ متعمميو كاىتماماتيـ، كعندما يككف قدكة أماـ طالبو في التعبيريف 

الشفاىي كالكتابي، فيتدفؽ في تعبيره الشفاىي بكؿ سيكلة كانسياب، كما يككف قدكة 
ليـ في ممارسة الكتابة المستمرة، كمثمما ننتظر مف جميع أساتذة المكسيقى أف 

يعزفكا عمى اآلالت المكسيقية ينبغي لنا أف ننتظر مف معممي فف الكتابة أف يكتبكا 
. ىـ أنفسيـ ال بقصد النشر بؿ تمبية لحاجة
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أف ثمة آالفان مف أساتذة المغة اإلنجميزية كآدابيا في الكاليات " كلقد لكحظ 
المتحدة األمريكية يتييبكف الكتابة، كيشعركف حياليا بشيء مف الخشية كالكجؿ 

بسبب عدـ تدريبيـ تدريبان كافيان عمى التمرس بالكتابة، فالذيف يكتبكف كيعانكف فف 
رشاداتيـ لطالبيـ طابع األصالة . ()"الكتابة يككف لرأييـ كا 

مما يسيؿ تعمـ التعبير تنكيع صيغ : التنكيع في صيغ المعالجة- 10 
المعالجة، ألف في ىذا التنكيع إثارة لمحيكية، إذ يمكف تحكيؿ الجمؿ المشتممة عمى 

صيغ المفعكلية إلى صيغ الفاعمية لجعؿ الفعؿ معبران كداالن عمى العمؿ، كيمكف 
تدريب التالميذ عمى قص مشيد شاىدكه مستعمميف صيغة الماضي ثـ صيغة 
الحاضر إلضفاء حيكية أكثر عمى المشيد، كما أف استعماؿ الحكار كاألسمكب 
المباشر يجعؿ الكصؼ أكثر حيكية، كاستعماؿ التشخيص يضفي الحيكية عمى 

. الكصؼ كيجعؿ المكحة تنبض بالحياة

 كالتدريب عمى الكتابة العفكية كالطبيعية يحقؽ النماذج الجيدة في الكتابة، 
كيرل بعض المربيف أف تحقيؽ النمكذج الجيد في الكتابة يستمـز مف الناشئ أف 

يككف متصفان بالكاقعية كمعرفة المالحظة المنيجية كامتالؾ اإلحساس الجيد 
. ()ككضكح الفكر كدقة المناقشة

 كما أف تشجيع الكتابة الشخصية في المدارس يخفؼ مف صعكبات تعمـ 
التعبير، ذلؾ ألف التعبير الكتابي يصبح مالذان لمناشئ عندما يكد أف يعبر عف 
نفسو إذ غالبان ما يالحظ أف بعض المراىقيف يكتبكف بكفرة كبصكرة صحيحة 

. كبأسمكب حي في يكمياتيـ القمبية كفي مراسالتيـ

عدـ اإلسراؼ في التركيز عمى قكاعد النحك كالصرؼ في المراحؿ - 11 
فقد رأل بعض الباحثيف أف الحرص عمى مراعاة القكاعد النحكية كالصرفية : األكلى

. في المراحؿ األكلى مف تعمـ المغة يعكؽ عممية التعبير
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 كلقد أثبتت االختبارات في مراحؿ التعميـ المختمفة أف ثمة طمبة يستطيعكف 
حقان أف يعبركا شفاىيان كيكتبكا كتابات أصيمة، إال أف الخكؼ مف التدقيؽ في 

األلفاظ كالتشدد المغكم يحداف مف قدراتيـ اإلبداعية، فالتشدد في مجاؿ التصحيح 
. كالحرص عمى المغة الجميمة يقكداف إلى إلغاء كؿ تعبير

 كمف ىنا كاف عمى المعمميف أف يكجيكا ناشئتيـ إلى الصكاب بطرائؽ غير 
مباشرة كبكؿ لباقة كحسف تصرؼ مف غير أف يؤثر ذلؾ في فاعمية اإلبداع لدييـ، 

. إذ ليس مف الممكف أف نجعؿ تالميذنا كميـ مبدعيف بالمعنى العاـ ليذه الكممة
. كمع النمك الفكرم لمناشئة يعنى بالتقكيـ المغكم كينبيكف عمى أخطائيـ المغكية

 كمف الفائدة أف ترصد األخطاء الشائعة في تعبيرات الطالب الشفاىية 
. كالكتابية، كأف تجرل تدريبات عالجية في ضكء ىذه األخطاء

إف أساس التعبير الناجح شفاىيان كاف أك كتابيان أف ينطمؽ :  كخالصة القكؿ
مف المتعمـ نفسو كأف نساعده عمى إغناء بيئتو بالمكاقؼ الحية التي يمر بيا جسمان 

كعقالن كنفسان بغية زيادة خبراتو المباشرة، كأف عمى المعمميف تنمية الطالقة في 
التعبير كتنمية ثقة المتعمـ بنفسو كتشجيعو المستمر عمى التعبير عما في نفسو 

كعما يكاجيو مف مشكالت باستعماؿ العالقات اإلنسانية التي تفجر طاقاتو 
اإلبداعية، كأف عمى المعمميف أف يككنكا قدكة حسنة في محبة التعبير كالقراءة الحرة 

. ليككنكا مثاالن حيان أماـ متعممييـ يقتدكف بو كينسجكف عمى منكالو
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