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الممخص 

تم استعراض أساليب التدريس التي اىتمت بعممية االستيعاب في العقود 
الماضية، والتي خمصت إلى ضرورة ربط المادة الدراسية في الصفوف األولى 
بثقافة الطفل الشفيية المنزلية، والتدرج في تقديم المعنى بتسمسل روائي منظم 

وأن ال تستخدم التعبيرات المجازية لمطالب في . يراعى بو ىذا االرتباط أيضا
السنين األولى حيث إن الطالب في ىذه الفئة العمرية ال يفرقون كثيرًا بين الحقيقة 

وأن يتم حذف حركات التشكيل من الكتابة المقروءة بشكل مدروس . والمجاز
معرفية بالتمفظ بالمفظ الصحيح اعتمادًا عمى الومتدرج من أجل تجذير القدرات فوق 

واالستعانة بالرسوم واألناشيد واأللعاب المسرحية والروايات . فيم المعنى من السياق
الشعبية المبسطة التي ترتبط بثقافة الطفل المحيطة ومعرفتو القبمية من أجل إدخال 

غناء المكتبة المدرسية بيذه الروايات واألسطوانات  المعاني بشكل مبسط، وا 
المدمجة التي تجعل من الفصحى أقرب لمغة األم باعتياده سماع ما يحمو لو من 

والعمل عمى استماع الطفل منذ سن الحضانة إلى مسرحيات تستخدم بيا . خالليا
العربية الفصيحة لمسماح باالنتقال السمس وتجسير الفجوة بين الثقافة الشفيية 

وأن ال يتم الفصل بين معتقدات الطفل . التمقائية المنزلية والتعميم المدرسي المنظم
في تنشئتو المنزلية وما يتعرض لو في المدرسة، من أجل تجذير عادة المطالعة 

.  لديو منذ الصغر
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المقدمة النظرية  

التطور المغوي وعالقتو باالستيعاب - 1

كان يتم الفصل سابقًا بين المغة واالستيعاب، فتعامل المغة عمى أنيا مجرد 
وسيط لتمثيل األفكار بين الشخص وعالمو بطريقة مستقمة عن السياق الذي تتم بو 

بينما تبنت الفمسفة البنائية المنظور الذي يعتبر أن عممية . عممية االستيعاب
التفاىم المغوي ىي عبارة عن عممية داخمية ذاتية ومتمكنة تقوم بتوجيو السموك 

وتتأثر باإلدراك، فعندما يستوعب شخص ما يتمقاه من وسيط لغوي فإن عميو أن 
يطور نظريات عما يتكمم بو ىذا الوسيط، فالمغة عممية نشطة وليست مجرد تمثيل 
 ،سمبي عن الواقع المعاش؛ كما أن المفردات المغوية ليست مجرد مصفوفة عبارات

بل أن إدراكيا عمى وجو الدقة يعمل عمى تطوير الفيم عن طريق الربط بين 
حيث يكتسب المتعمم المعمومات من خالل محيطو االجتماعي العبارات والمعنى؛ 

       ثم يبني معناه الخاص مما يعني محاورة اجتماعية في بناء المعنى 
. (Hammond, Converse &Grass, 1995ىاموند، كونفيرس وجراس، )

من منظري التوجو النفس  "((Cherryholmes, 1986شرييولمز  ويمخص
مقتبس من - التداخل بين المغة واالستيعاب بالتالي" اجتماعي في المناىج والتدريس

: 2010الكيالني، 

المغة ليست مجرد تعبير عما في داخل الفرد مستقل عن محيطو  -1
االجتماعي، فبما أننا نستخدم المغة، والمغة وسيمة اجتماعية لمتعبير عن الخبرات 
المشتركة لممجتمع، تتأثر وتؤثر في الجميع بطريقة انعكاسية، فالقول إنيا ترجمة 

 .لمخبرة الخاصة بالفرد ليس لو معنى
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المعنى المتولد الذي يتم التعبير عنو عن طريق المغة يتطور  -2
فكممة أرض بالنسبة لمفرد وىو في العاشرة من عمره تختمف بالنسبة )تاريخيًا 

فيتم بناء المعنى من خالل وجودنا . (لمفرد نفسو وىو في الثالثين من العمر
والمغة ليست مجرد وسيمة لالتصال والتعبير بل ىي . في العالم االجتماعي

البعد الذي يبني اإلنسان نفسو من خاللو، وكينونة الفرد تتحدد عبر الزمن 
ويصبح تاريخ الخبرات ميمًا عندما يتم الوعي بيا ويتحمل . باالحتكاك المغوي

الفرد مسؤولية التصرف بناء عمى ىذا الوعي بالخبرات، وىذا يعني تأويل 
. الكاتب/ جميع ما حصل من خالل التطور التاريخي لممعنى من قبل المتكمم

الكاتب في الحاضر ىو حوار بين ماضيو / المعنى المطروح من قبل المتكمم
وحاضره، المعنى الحاضر يتضمن فيم الماضي ويتطور ىذا المعنى بصورة 

وىكذا فإن كل المعاني ىي حوار بين الماضي بخبراتو والحاضر؛ إن . مستمرة
الكاتب، وليس بالضرورة عما / الكالم أو الكتابة ىما تعبير عن وعي المتكمم

 .ىي حقيقة األشياء

الكاتب ال يحدث من مجرد استقراء / المعنى المقصود لدى المتكمم -3
 بل أيضا بفيم الشعور اآلني وكيفية تفاعل الوعي ،التسمسل التاريخي لمخبرة

وىذا يعني أن تفسير المعنى ال يتم . الكاتب/ مع البيئة االجتماعية لممتكمم
القارئ، الذي يؤثر في / فقط من خالل ما قصدناه، بل أيضا بما أدركو السامع

القارئ بالتعميق عميو وىكذا يتطور / المعنى الذي قصدناه عندما يقوم السامع
 . المعنى حتى لدى الشخص الذي قام بتأصيمو ابتداء

تحدث مفاىيمنا القبمية تحيزًا لفيم المعنى المطروح من قبل  -4
القارئ بناء / الكاتب ألن المعنى الذي يتم تكوينو من قبل السامع/ المتكمم

إننا ال . القارئ/ الكاتب يرتبط بثقافة المستمع/ عمى ما تمقاه من المتكمم
الكاتب إال من خالل فيم جميع أفكاره وليس / نستطيع معرفة قصد المتكمم
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والمعنى ليس موضوعيًا، وبالوقت نفسو ىو ليس . االقتصار عمى جزء منيا فقط
إن فيم . ذاتيًا، فالمعنى يمكن أن يؤدي بطرق عديدة ويؤدي إلى المقصود نفسو

القارئ / السياق والمناسبة ميمان لفيم المقصود، إال أن ىذا ال يعني أن المستمع
الكاتب، فكل المعاني مرتبطة / قد ال يجد معاني أخرى ربما لم يقصدىا المتكمم

 .بالثقافة وال يمكن أن يستقبل المعنى تمامًا كما ىو

الثقافة المنزلية الشفيية والثقافية المدرسية المكتوبة وعالقتيما بالتطور - 2
 . التاريخي لإلدراك المغوي

 بفيمنا لمتطور إاللدى الفرد ال يحدث   بما أن فيمنا لعممية اإلدراك المغوي
التاريخي المغوي لديو، فيذا يعني أننا يجب أن نفيم تأثير الثقافة المنزلية الشفيية 

عمى كيفية استيعاب المادة المكتوبة، ومن أىم الباحثين الذين درسوا تأثر االستيعاب 
الذي تمخص أفكاره  ((Gee, 1991المدرسي بالثقافة المنزلية الشفيية ىو جي 

:  باآلتي
النوع األول ىو التعرض لمخبرة ومن ثم الممارسة : ن من الثقافةاىناك نوع - أ

، والنوع الثاني ىو التعمم المخطط (اكتساب الثقافة المغوية بطريقة شفيية)التمقائية ليا 
 .(القراءة واالستيعاب المدرسي)لو 

تم اكتسابو بالثقافة  يفضل األطفال توظيف المعمومات من خالل ما  - ب
الشفيية، إال أن الوعي بمبررات الممارسة والقدرة عمى تعميميا يتم من خالل التعميم 
المنظم والمخطط لو، ومثال عمى ىذا أن الذين يتعممون لغتيم األم عن طريق الثقافة 

الشفيية قد ال يحسنون قواعد استخداميا مع أنيم يكونون أمير في التواصل من 
خالليا، كما أن بعض الذين يحسنون استخدام قواعد المغة بناء عمى أصول متعممة 

.   ((Gee, 1991 محيطيم يقد ال يحسنون التأثير ف

 إذا تمت مطالبة الطالب بتوظيف معموماتيم المتمقاة عن طريق التعمم 
المدرسي، وكانت ىذه المعمومات مكممة لما تمقونو بطريقة شفيية تمقائية في البيت، 
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كأن تكون العبارات والقطع المكتوبة والمطموب قراءتيا واستيعابيا وتوظيفيا تشابو 
الثقافة المنزلية، فإن الطفل لن يجد كبير عناء في االنتقال من المجال البدائي في 
الثقافة المنزلية، إلى المجال المتقدم في الثقافة المكتوبة المدرسية، حيث يتم ىذا 

وعمى . بطريقة سمسة؛ فيجد أن ما يتم استيعابو في المدرسة، يعمق خبرتو المألوفة
النقيض من ىذا فإن األطفال الذين لم يتعرضوا أصاًل لمثقافة المطموبة والقيم المحبذة 
في التنشئة األولى، فإنيم يجدون أنفسيم مطالبين في المجال المتقدم المدرسي بتعمم 

وعمى ىذا فإنو ولمتخمص من أي . أشياء لم تتم ممارستيا أصاًل في تنشئتيم المنزلية
ترسبات لمفقر الثقافي في التنشئة البدائية المنزلية، فعمى المدرسة تمريرىم أواًل بتعميم 

مخطط لو ومدروس وبصورة غير رسمية يماثل الصورة التمقائية لمتعمم الشفيي المنزلي 
. بشكل ألعاب ومسرحيات قبل دمجيم في التعمم المنظم والرسمي

ىدف الدراسة 

 باإلضافة إلى ،إن ىدف التعمم المدرسي ىو السيطرة عمى الثقافة السائدة
التمرس في ميارات النقد والتحميل إلعداد األفراد الممتزمين قيميًا والقادرين عمى نقل 

والخطوة األولى لتحقيق ىذا . األمة لمصاف األمم المتقدمة اجتماعيًا واقتصادياً 
الغرض، ىي جعل الطالب يتقن عممية استيعاب المادة المقروءة في الصفوف األربعة 

األولى، مشفوعًا ىذا األمر باتجاىات جيدة نحو القراءة، لتصطبغ عممية المطالعة 
مشابية لتمقائية العادات المتمرسة في الثقافة الشفيية المنزلية، مما  بصبغة تمقائية

وتيدف الدراسة إلى التعرف عمى األسموب . يؤدي إلى استمرارية التعمم مدى الحياة
: التعميمي وأثره في تشويق الطالب لتعمم المغة العربية في الصفوف األربعة األولى

. الواقع والمأمول

إن العمل عمى النقل السمس لمطالب المبتدئ من ثقافتو الشفيية المنزلية إلى 
تمكنو من استيعاب المادة المقروءة يمزمو تفيم النظريات المعرفية بخصوص أساليب 
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التدريس، وسوف يتم تقديم التطور التاريخي لمنظور منظري المناىج والتدريس بيذا 
. الخصوص

أساليب التدريس حسب المنظور السموكي وواقع األسموب التعميمي في - 3
الصفوف األربعة األولى في األردن 

إن واقع األسموب التعميمي في األردن يساير منظور المدرسة البنائية ذات  
. ، التي كان من أبرز منظرييا برونر وأوزابل(Structuralism)التوجو السموكي 

وقد تم تصميم المناىج المدرسية في فترة الستينيات والسبعينيات وحتى أوائل 
الثمانينيات في الواليات المتحدة األمريكية حسب التوجو البنائي السموكي في 

وتؤمن ىذه المدرسة بأن المعرفة ثابتة، وأن الطالب يبني معناه حسب . المعرفة
 مع األخذ بعين االعتبار مالءمة المادة ،التصميم الذي وضعو واضع المنياج

ويتم . المصممة لمرحمة نمو الطفل واستعداداتو وميولو في الفترات العمرية المختمفة
تصميم منياجي الصفين األول والثاني االبتدائيين حسب توجو برونر الذي اىتم 
بتكوين مفاىيم الطالب بطريقة تمقائية حسب الطريقة التي تمقى بيا مفاىيمو في 

.  ثقافتو المنزلية
            بين برونر :تكوين المفاىيم التمقائية في التعميم الرسمي

(Joyce &weil, 1990) أن أولى القدرات التي تتكون تمقائيًا لدى الفرد في ثقافتو 
ه من تعمم وىذه القدرة ىي التي تمكنالمنزلية األولى، ىي القدرة عمى التصنيف، 

 من األفضل تدريس المفاىيم الجديدة لألطفال في هوقد أشار إلى أن. المغة األم
 الالوعيكون الفرد يبدأ باإلدراك . الصفوف األولى اعتمادًا عمى ىذه القدرة الفطرية

لعممية التصنيف التي يقوم بيا وينتيي بالوعي لجزئيات التصنيف، فالطفل في 
السنوات األولى يدرك أن الفراشة والنحمة تنتميان إلى صنف يختمف عن صنف 

العصفور والغراب مثاًل، ولكنو ال يعرف الكممة المناسبة التي تعبر عن ىذا 
، "كذبابة مثال"المفيوم، فقد يطمق عمى الفراشة والنحمة والبعوضة والذبابة لفظ واحد 

ثم . وىذا يعني إدراكو الضمني أن ىذه المخموقات جميعيا تنتمي إلى صنف واحد
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يقوم الطفل في مرحمة متقدمة بتمييز االسم الخاص الذي يستخدمو الناس من 
حولو لتصنيف معين، ويدرك أن ىذا االسم يتضمن مفيومًا عامًا تندرج تحتو 

الجزئيات؛ وأنو يحسن بو أن يطمق لفظ حشرة عمى االسم العام الذي يجمع صفات 
وىذا يعني أن الفرد قد وصل إلى درجة من . الذبابة والبعوضة والنحمة والفراشة

الوعي ألىمية وضع اسم خاص يضم جميع األشياء المتشابية التي تقع ضمن ىذا 
. المفيوم

إن األفراد جميعيم في المجتمع اإلنساني، وىذا ما يميزىم عن غيرىم من 
المخموقات من حيث القدرة عمى االستخدام المنظم لمغة، يقومون بوضع تصنيفات 
من أجل جعل العالم من حوليم منظمًا أكثر وألجل سيولة التعبير عن األشياء، 

ولكن وبما أن تعممنا لمغة األم . وىذا مبدأ اكتساب المفاىيم في المغة األم أساساً 
يحدث من خالل استقراء معنى الكممة الجديدة في السياق المستخدم، فإنو يكون 
. من األوفق أن نقوم باستخدام الطريقة نفسيا أثناء طرح المفاىيم الجديدة بالمدرسة

ستراتيجيات التعمم ىي االستراتيجية التي يتم فييا اوقد اعتبر برونر أن أفضل 
. إيصال المفيوم بأقل مجيود ذىني من قبل الطفل

ويرتكز الكتاب المدرسي في األردن عمى ىذا األسموب في الطرح فيطمب من 
. الطالب وصل خط أو وضع دائرة حول األشياء المنتمية معًا، ألجل تفيم المفيوم
ويقوم الكتاب المدرسي الحقًا ومنذ الصف الثالث االبتدائي باالنتقال تدريجيًا في 

..   طريقة استنباطية كما في أوزابلةالمقروءاالرتكاز عمى وسائل التدريس لممادة 
 يحدث التعميم المنظم المستند :التعميم المنظم المستند إلى المادة المقروءة

إلى المادة المقروءة في المرحمة التالية، بعد أن يكون الطفل قد تمكن من المفاىيم 
التي استوعبيا بالطريقة االستقرائية المشابية لتعممو المغة األم، ويقوم التدريس عمى 

تمكين الطالب من المعارف القبمية التي غالبًا ما يكون قد تعرض ليا بطريقة 
محسوسة، ومن ثم تفيمو لتعميمات المادة المتعممة عن طريق التعمم المنظم، 

. ومحك القدرة عمى ىذا التفيم ىو تعميم ما تعممو عمى مواقف جديدة
وكان أوزابل من أبرز المنظرين الذين اىتموا بكيفية تنظيم المعرفة القبمية 

حيث اعتبر أن تناسب الخبرة  (Joyce,B., &weil, M. 1990) وتسمسميا
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المقدمة لممعرفة القبمية ومدى تنظيم المادة المقدمة ومناسبتيا لخبرة التمميذ السابقة 
كما اعتبر أوزابل أن تقوية . عند تقديميا يساعد عمى تقوية البناء اإلدراكي لديو

البناء اإلدراكي لدى التمميذ، يعمل عمى نضج أحكامو بخصوص أىمية المعمومات 
التي يستقبميا ومن ثم تذكرىا؛ وعمى ىذا فإنو إذا أردنا تقديم مادة جديدة بطريقة 

؛ كما أن التعمم الفعال (المعرفة القبمية)فعالة فإن عمينا أن نثبت ونوضح ما قبميا 
وىذا يعني أن الطالب . يحدث إذا كانت المعرفة الجديدة ترتبط بما سبق تعممو

إن المعمومات الجديدة . يصبح بمقدوره تعميم المعرفة الجديدة عمى مواقف متعددة
المحفوظة وميما كانت قيمة من وجية نظر المعمم ىي قابمة لمنسيان إذا لم يدرك 

إن قدرة الطالب عمى تعميم . الطالب أىميتيا ومدى ارتباطيا بخبرتو السابقة
معموماتو يعتمد عمى عاممين ىما البنية المعرفية الحالية لديو، والطريقة التي تنظم 

بيا المعمومات الجديدة بطريقة تساعد عمى ربطيا بالبنية المعرفية السابقة لدى 
المتعمم؛ وبمعنى آخر فإن البنية المعرفية السابقة لدى المتعمم ومدى ارتباط 

المعمومات الجديدة بيذه البنية المعرفية ثم قدرتو عمى تمييز ىذا االرتباط ىي 
.  العوامل التي تقرر كيفية إدراك الموضوع المتعمم

وييتم أوزابل بترسيخ المعرفة القبمية من قبل المعمم وتوضيح المبادئ العامة 
ليقوم الطالب من ثم باستنباط معرفة تفصيمية  (المنظم المتقدم)والمعطيات السابقة 

وىذا يعني أن أوزابل جعل لممعمم دورًا رئيسًا في العممية التعميمية . متعمقة بيا
رجاع ما يتمقونو إلى المنظم الذي  بطريقة تساعد الطالب عمى تنظيم معموماتيم وا 

وال يعني ىذا إغفال دور الطالب اإليجابي في عممية التعمم؛ . قدم ليم سابقاً 
الطالب لو دور رئيس في ربط المعمومات الجديدة بما قبميا وبالحكم عمى مدى 

 . Active Reception Learninتعمق المفاىيم الجديدة بما قبميا، وىذا ما يدعى

 وقد قام الكتاب المدرسي في األردن باستخدام ىذا األسموب بوصل 
المعارف القبمية بالالحقة والتدرج في تقديميا، ووضع تعميمات شمولية تندرج تحتيا 
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التفاصيل، ومن ثم الطمب من الطالب االستنتاج بناء عمى ما تم تقديمو بيذا 
. الخصوص

تناسب المادة المكتوبة مع مراحل النمو الفكري والعاطفي واالجتماعي لمفئة 
 8-6العمرية 

 سنوات 8-6قامت كتب األطفال في األردن بتقديم المادة المقروءة لمفئة العمرية 
 ويسود أدب األطفال الالرسمي في .حسب ميوليم واستعداداتيم في ىذه الفترة العمرية

 التي بينتيا الدراسات التي القصص المصورة ومجالت األطفال واألناشيد واأللعاب،
حيث ينتقل الطفل منذ السادسة من عمره من . تتبنى االتجاه السموكي بيذا الخصوص

ويكون قد قطع مرحمة التعرف . الخيال المحدود في بيئة واقعية إلى خياالت المحدودة
إلى بيئتو، ليتسع الفضول وحب االستطالع عن طريق االستماع والمطالعة، وىو دائم 

التساؤل، ويحتاج إلى إجابة مقنعة، يخاف الحيوانات والمصوص والموت واألشباح 
 االجتماعية وتنمو مشاعره نحو العدل والمبادئوالغول وتتبمور لديو القيم األخالقية 

كما أن تفكيره مرتبط باألشياء . والمساواة ويستنبط القيم األخالقية لألثر األدبي
المحسوسة وليس لديو القدرة عمى االستقالل المنطقي الصحيح، العالقة الزمانية 

وال يكون الطفل قد تحرر تمامًا من . والمكانية موجودة، أما العالقة السببية فضعيفة
.  (2007باكير، )الذاتية الضيقة 

وتستمر ذخيرة الطفل المغوية باالتساع، ويميل لمعمل اليدوي مما يحفزه عمى 
تعمم الكتابة والرسم، واستنادًا إلى ىذه السمات تتحدد مضامين الثقافة في ىذه 
المرحمة العمرية، فالطفل يحب الصور الواضحة والدقيقة، ويحفظ الطفل الكممة 

 عن نفسو اويرددىا، ويستعين بيا بشكل أوسع لتنافس الصور، ويشعر بالرض
عندما يقرأ، كما وتتكون لديو االتجاىات الصحيحة نحو القراءة، يميل لمقصص 
القصيرة وسريعة السرد لكونو قميل االنتباه وسريع التشتت، وليس من الضروري 

تعتمد المادة المتعممة في ىذه . يعنى بالربط الكامل تقديم الفكرة كاممة ألنو ال
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المرحمة عمى الكممة والصورة واستخدام األلوان ويتسم أسموبيا بالخفة والجمال 
وشحذ الخيال وتدخل المتعة، وتقدم الحقائق بشكل سيل وجميل وموجز، ومصدرىا 

ويعتمد عمى الرسوم لتوضيح . اثنان، العالم الذي يعيشو الطفل، ومحاولة تبسيطو
المفاىيم، وتثير الرسوم خيال الطفل وتتفوق عمى الكممة في توضيح المفاىيم وتبين 
التفاصيل، ويعتمد عمييا في تمييز الطفل لمفكرة الرئيسة و الثانوية لمموضوع والبيئة 

وتستخدم . التي تجري بيا الحوادث، ويكون ىناك مناسبة بين المكتوب والمرسوم
مسمسالت الكرتون لتوضيح الفكرة، كما ويراعى في إخراجيا حجم الحروف 

وقاموس الطفل المغوي المناسب، وأن تكون حدود طاقة الطفل، ليست سيمة جدًا 
فيفقد التحدي وال غاية في الصعوبة فييأس، كما ال تستخدم المغة العامية في 

. (2006باكير، )الكتابة، لتصبح القراءة وسيمة لإلثراء المغوي 

 سنوات إلى الخيال المنطمق واالبتعاد عن المألوف، 8-6إن ميل طفل 
يجعمو يميل إلى القصص التي تذىب بعيدًا خارج حدود معرفتو، والتي تتسم 
بالخيال البريء، وينجذب إلى الحكايات الخرافية ويعيش عالميا مثل قصص 

سندريال واألقزام السبعة وعالء الدين والمصباح السحري، ومع كون - الجنيات
القصص خيالية إال أنيا يجب أن تكون مرتبطة بواقعو وأن ال تكون مخيفة 

حيث إن الطفل لم يغادر - كما وتطعم القصص. كقصص الغيالن وقتل األطفال
ويمكن . بالشخصيات المألوفة كاألب واألم والحيوانات- مرحمة الواقعية كميًا بعد

إن تنمية الخيال . تقديم القصص المؤلفة من قبل األطفال لتشجيعيم عمى الكتابة
اإلبداعي يجعل األطفال يتشوقون إلى الصور الذىنية المعقدة التي يرسمونيا في 

وىنا يأتي دور البالغين في تكوين االتجاىات الصحيحة نحو استمرار . خياليم
التعمم بجعل الكتاب مشوقًا، حيث إن ىذه المرحمة تعتبر جسرًا لممراحل التالية، 

ه الطفل وعدم السخرية من نوع ما ؤويجب تعزيز عممية القراءة باالستماع لما يقر
وتعمق الطفل بالقراءة، يعتمد عمى التجارب .. يقرأ لتجسير الفجوة بين األجيال
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االستيعابية المؤثرة السابقة، فالذي ال يعتاد القراءة في الصغر يعزف عنيا في 
.   (2006باكير، )الكبر 

اتجاىات الطفل الصحيحة نحو القراءة، يعمل عمى دمج  ومن أجل تنمية
خيال الطفل وأحاسيسو وعواطفو بالصورة والصوت والحركة في الكممة المكتوبة بما 

يعرف باألدب الفني، ويشمل ىذا األدب الرسم واألناشيد الممحنة واأللعاب 
 ويعمل عمى تيذيبيا ،وتكون ترانيم األلفاظ في األنشودة متسقة. والمسرحيات

والنطق بيا بشكل صحيح بما يحتممو قاموس الطفل في المغة العربية الفصيحة 
 األناشيدكما يكون ىناك تجانسا لمفظ مع المعنى وتضم . مقعرةالوالسمسة وغير 

لإليقاع الموسيقي، ويقومون بترديد  األطفال و يميل. موضوعات محببة لألطفال
ذا دمجت وتيدئالترانيم ألنفسيم، لتمبي حاجاتيم النفسية والعاطفية،   مشاعرىم، وا 

. ىذه األناشيد باأللعاب والمسرحية يمكن أن تعالج المعوقين عاطفيًا بتعديل سموكيم
وتكون األناشيد المغناة مميئة بالصور المحسوسة والمعنى الواقعي واالنفعاالت 

ويفضمون تمقي المعاني عن طريق . وال يحب األطفال الترميز والمجاز. والحكمة
المسرحية خاصة الغنائية منيا، وميزتيا أنيا تجسد الخيال بصورة فعالة ال يشوبيا 

، و تأخذ المسرحية شكل المعب المغنى اليادف الذي يعبر عن التأويلالمبس وسوء 
المفيوم ويحدد المعنى بالمغة الفصيحة والحركات وتعبيرات الوجو، وتكون ردود 
أفعال األطفال حياليا قوية ويندمجون مع حوادثيا ألنيم يرون الحوادث كاممة 

ويفضل أن . ، أي أن عوامل اإلييام المسرحي تتعاون مع خيال الطفلبأشخاصيا
ال يشوب المسرحيات الحزن وتنتيي نياية عادلة يخسر بيا الشرير ليتعرف بيا 

وينبغي الحذر ىنا من إحساس الطفل بالغرور عند . الطفل عمى القيم الجميمة
. (2006باكير، )التمثيل لتقمصو شخصية البالغ 

لقد ارتكزت : تبني المفاىيم البنائية السموكية وأثرىا عمى واقع التعميم
أساليب التدريس في الستينيات والسبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات عمى 
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استخدام أسموب برونر في التعميم االبتدائي األولي وأسموب أوزابل في المرحمة 
-Constructivism اجيوبي –المتوسطة، كما حل أسموب المدرسة البنائية 

المواءمة والتمثيل؛ إال أنو تبين -كمنافس في السبعينيات، باستخدام الطرق الجدلية 
الحقًا من خالل الدراسات المتالحقة أن ىذه األساليب كانت محابية ألفراد الطبقة 
المتوسطة ذوي الياقات البيضاء والخمفية الثقافية الغنية وأطفاليا الذين يميمون إلى 
التحصيل المرتفع، ولم تكن مالئمة لمطالب ذوي الدافعية المنخفضة الذين يعانون 

من الفقر الثقافي؛ ويرجع السبب أنو ومع كون األساليب البنائية السموكية تؤمن بأن 
المتعمم يبني معناه بنفسو، إال أنيا تعتبر أن ىذا المعنى يبقى ثابتًا؛ مما يعني أن 

المعاني التي سوف يكونيا الطفل تتماشى مع خمفية من قام بتصميم المادة 
المقروءة، وليذا فإن أطفال الفئة التي تبنى مصممو المنياج ثقافتيا، سوف ال 
يجدون بيا كبير اختالف عن بيئتيم الثقافية، كونيا تعمل عمى تعميق خبرتيم، 
التي قد ال تالئم الجميع؛ وباإلضافة إلى ىذا أن أسموب بياجيو ومع كونو يؤمن 
باالختالفات الفردية، إال أنو كان يعتبر أن ىذه االختالفات مرجعيا وراثي فال 
مجال لمحراك اإلدراكي بتوفير الغنى الثقافي، فمن وصم بصعوبات التعمم في 

، وقد يكون مرجع ىذه (حسب امتحانات ذكاء مخصصة)السادسة من عمره 
الصعوبات معاناة الطفل من الفقر الثقافي في المنزل، يييأ لو مواد تناسب مستواه 
ويستمر ىذا حتى التخرج، حيث االعتقاد أن انخفاض مستواه يرجع إلى أسباب 

 . (Giroux & Penna, 1979)جينية وراثية لن تتغير مع الزمن

وفي األردن، كان التعمم غير الرسمي، من قصص وألعاب ومسرحيات 
وقصص مصورة وفيديو، يحابي أفراد الطبقة المتوسطة من الدخل المرتفع، والذين 

قروءة في مكانوا يممكون تعويض النقص الحاصل في المواد الغنية بالمادة ال
المدرسة، بتوفيرىا في البيت أو في مكتبات المدارس الخاصة ومسرحياتيا، مع 

عناية القطاع الخاص بجعل المعروض مناسبا ومنافسا لمن يممك أن يدفع الثمن، 
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وتجمت الفروق في المستوى األكاديمي بين أطفال الفئة المتوسطة المثقفة وغيرىا 
في االمتحانات العامة التي أىمتيم ألن يمتمكوا المقاعد بالتنافس، ومع توفير التمفاز 

والحاسوب البرامج التي يفضميا األطفال من قصص خيالية وخرافية وبدون ثمن 
تقريبًا ولسائر الفئات وبالمغة العامية في معظميا، عزف الطالب عن المطالعة، 

. ولوال المكرمات لحل ضرر حقيقي

 إن رأب ىذا الصدع يمزمو فحص توجو منظري التدريس عمى المستوى 
.  العالمي بيذا الخصوص

منتصف - الثمانينيات )أسموب التدريس لدى السموكيين الجدد - 4
 (التسعينيات

مع وضوح كون التوجو السموكي التقميدي لم يناسب ذوي التحصيل المتدني 
كان ىناك توجو حقيقي في الثمانينيات في الواليات المتحدة من الطبقات الفقيرة، 

لمخاطبة الطالب من ذوي القدرات العقمية المختمفة في الثقافة المكتوبة؛ وتبنى 
 السموكيين الجدد، والذين فسروا المنظرون التربويون في الثمانينيات أفكار

االختالفات بين األفراد في االستيعاب باستخدام الحاسوب كنموذج، فالفروقات بين 
األنواع المختمفة منيا تتضح بسرعة المعالجة، إال أنيا جميعًا يمكن أن تؤدي 
العمل نفسو مع الوقت؛ وعمى ىذا، فإنو يمكن أن يصل جميع الطالب لتحقيق 

وفسرت . األىداف نفسيا مع إعطاء الوقت الكافي بما يعرف بالتعمم اإلتقاني
الفروقات بين الطالب عمى أنيا مجرد بطء بالتعمم وقصور في سعة الذاكرة طويمة 

واعتبرت الدافعية مفتاح اختيار المعمومات  ,.Gagne, R)1976جانيو، )المدى 
. المرسمة لمذاكرة طويمة المدى نتيجة الخبرة التعميمية، وعمى ىذا فيي مفتاح التعمم

            لتحفيزىا من وألجل أن تفعل الدافعية، يجب أن تكون ىناك صقالة معرفية 
                  وبيذا فقد اىتم المنظرون بأفكار فيكوتسكي. أجل موازاة المبتدئ بالخبير

              من منظري عمم النفس االجتماعي عن الصقالة المعرفية بيذا الخصوص
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Rogoff, &Wertsch, 1984)) . واتجو االىتمام بدمج ذوي التحصيل المرتفع
بالمتدني من أجل خمق الصقالة االجتماعية الالزمة، بعكس ما كان سائدًا من قبل 
. بناء عمى أفكار بياجيو بفصميما من أجل تركيز الطاقات عمى شحذ ىمم المبدعين

الذي ظل يراوح مكانو في -كما اىتم المنظرون سواء من يتبنون أفكار بياجيو 
ستراتيجيات ضبط المعرفة والوعي االثمانينيات، والسموكيون الجدد، بالمعرفة الفوقية و

واعتبر أن التوصل لممعرفة . لكيفية التعمم من أجل جعل المتعمم مستقاًل في تعميمو
الفوقية ىو اليدف المبتغى من التعميم حيث يصبح بإمكان الفرد تعميم معرفتو عمى 

 .غاية النضج االستيعابي ىو التحكم والضبط الذاتي الستراتيجياتوالمواقف المحيطة، و
كما أن االستراتيجيات المستخدمة لكفاءة االستيعاب، كما بينت من قبل براون 

تنطمق من االعتماد عمى الصقالة المعرفية، إال ، (Brown &Baker, 1986)وبيكر 
أن ىذا األمر يحتاج إلى فحص الفروقات بين ذوي التحصيل المرتفع والمتدني 

وكان الفرق الواضح . لموازاتيما عمى ىذا األساس، وليذا اتجو التقميد البحثي لفحصيا
وأن صعوبات . ىو استخدام الخبير الستراتيجيات تعمم تمقائي مستقل، بعكس المبتدئ

: التعمم ترجع إلى

ستراتيجيات الضبط والتحكم أثناء القراءة والتخطيط ليا والتنبؤ االنقص في تعمم  - أ
 .بمقصود الكاتب أو اليدف العام من القطعة المطموبة لالستيعاب

عدم القدرة عمى التذكر والوعي بما تمت قراءتو وربطو مع القراءة الالحقة مما  - ب
     يعني صعوبة التعميم لنقص في الذاكرة طويمة المدى براون وبيكر

(Brown &Baker, 1986). 

 إن ترسيخ عممية التعمم الذاتي التمقائي يحدث عن طريق تسييل عممية التذكر 
. بفيم المادة بطريقة متسمسمة، تتالءم واستعدادات وقدرات وميول الفرد وخبرتو السابقة

 (Brown, John, RoKbert, & Joseph, 1983)دمجت براون وزمالؤىا وقد 
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العناصر األربعة التالية في نموذج موحد يؤدي إلى التمكن من المادة المقروءة 
 :والتوصل إلى الضبط الذاتي في االستيعاب، وىي

 .طبيعة المتعمم، استعداده، دافعيتو- 1

خراجيا وتناسبيا مع االىتمامات والقدرات- طبيعة المادة التعميمية- 2  .تسمسميا وا 

. العمميات والضبط الذاتي والوعي لكيفية التعمم–االستراتيجية المستخدمة - 3

.  ناتج التعمم، الميمة والميارات المطموب أداؤىا نتيجة التعمم- 4
 واعتبرت براون وزمالؤىا أن التحكم في ىذه العناصر يعني التوصل إلى 

المعرفة الفوقية، حيث يعي القارئ طبيعة المادة المناسبة لميولو، وكيفية العمل عمى 
االستراتيجية  استخدام و خبرتو المنظمة، والتحكم بيا،تذكرىا وقدرتو عمى التصريح عن

بقدر ما تكون عممية ليذه األمور،   وبقدر ما يكون المتعمم واعياً ،المناسبة في التعمم
 وقمة النضج االستيعابي أو التحكم اإلدراكي ىو وعي الفرد لطبيعة .التعمم متقدمة

العمميات الروتينية التي يقوم بيا لتوليد المعاني حسب الميمات المختمفة المطموبة في 
إن الشخص غير الواعي ليذه . دراستو وتغييرىا حسب الميمة أو نواتج الدراسة

ألنو لم يكن مكترثًا لتخزين ، العمميات ال يكون قادرًا عمى استخداميا عند تعقيد الميمة
المعمومات المطموبة في الذاكرة طويمة المدى، أو باسترجاعيا عند الضرورة مما يعمل 

 .عمى اندثارىا مع الزمن، ويضعف من قدرتو عمى تأدية الميام المعقدة

 ويمكن استعراض كيفية توصل الفرد لممعرفة الفوقية بتسمسل العمميات لدى 
السموكيين الجدد، والتي تعتمد عمى تسييل عممية التذكر وما يقابميا من تدخل المعمم 

 ,Gagne).  1976 جانيو)بالتالي 

 ميمة ألجل إرسال المعمومات من الذاكرة  تعتبر ىذه العممية:االنتباه- أ 
اإلدراك )قصيرة المدى إلى الذاكرة طويمة المدى؛ واالنتباه بداية يحتاج إلى دافعية 

، ومن ىنا تتضح أىمية التعزيز وبيان اليدف من استيعاب القطعة (االختياري
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كمال سمسمة عمميات التعمم وعندما يكون المتعمم عمى بينة . المقروءة ألجل شحذ وا 
ظيار  في، فإن ىذا يؤثر(اليدف)بما يتوقعو من عممية التعمم   سير عممية التعمم وا 

. األداء المتوقع، وتصبح عممية التعمم منبثقة من عممية التعزيز الذاتي ومتصمة بيا
فال يستطيع المتعمم تمرير جميع المعمومات المستقبمة، وليذا فإن عممية االنتباه 

المثير ذو . تمعب دورًا ميما في فرز وانتقاء المعمومات القادمة من مسجل اإلثارة
وألجل تفعيل . األىمية ينشط بالخاطر ليمكث فترة كافية في الذاكرة قصيرة المدى

ىذه العممية فإن المعمم يقوم بتقديم المعمومات بناء عمى اىتمامات الطالب، كما أن 
عممية التواصل بين المعمم والطالب ميمة في ىذه المرحمة من أجل تقديم 

المعمومات بطريقة توافق توقعات الطالب، عن طريق طرح األداءات التي تتوافق 
مع ميولو واستعداداتو وأىدافو وجعميا ظاىرة لموعي، مما يسمح بعدم االنشغال 
بأمور أخرى تشتت انتباىو أثناء التركيز عمى الميمة، وتفعيل إرسال المعمومات 

. التذكر يصبح أفضل إذا توضحت األىمية واليدف. إلى الذاكرة طويمة المدى
وتنشط الدافعية لدى طالب المراحل الدراسية األولى عن طريق األلعاب المتعمقة 
بالميمة التعميمية، مما يرسخ تذكرىا، ومن ثم االنتقال إلى ميمات أكثر تعقيدًا 

وعمى المعمم أن يقرر نوع اإلثارة الممكنة وطريقة التواصل . وكفاءة أكثر في األداء
كما أن الدافعية ترتبط .  من نواتج التعمملمتأكدوالتساؤالت التي يجب أن تطرح 

بالذكاء، مما لو عالقة بسرعة تمرير المعمومات، وتنمية الميول نحو القراءة تعتمد 
عمى الذكاء، الطفل الذكي يتميف إلى القراءة قبل المدرسة، واألقل ذكاء تصعب 

كما أن التسريع في القراءة قبل كمال االستعداد يؤدي إلى . عميو حتى بعد التعمم
 . عواقب سيئة، مثل الشعور بعدم الثقة بالنفس، وبالفشل

 ىذه العمميات ميمة في تطوير قاعدة المعرفة :التسميع والتشفير- ب
بتعمق المادة بالخبرة السابقة وكون األداء  لكونيا فطرية وتعتمد سيولة التذكر

عندما يمر . (صم، أم فيم أم تحميل)المتوقع منسجمًا مع البناء التحميمي لممتعمم 
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بالفرد بأشياء مشابية لما مر بيا من قبل فإنو يصبح بإمكانو تصنيفيا وربطيا ومن 
إن كمية كبيرة من المعمومات القادمة إلى الذاكرة قصيرة . ثم تعميميا وتحميميا

المدى تمحى سريعًا، إال أن ىذه المعمومات يمكن أن تمكث فترة كافية عن طريق 
ربط المعمومات المتمقاة مع أخرى مشابية لتشفيرىا في الذاكرة طويمة المدى بممفات 

.  يسيل استرجاعيا

إن أفضل طريقة لمتدريس من أجل المساعدة عمى : االسترجاع والربط-  جـ
استرجاع المادة ىو تقديم سياق منظم مسبق يستطيع الطالب من خاللو ربط التعمم 

ومع كون المعرفة القبمية متغير ميم في القدرة عمى الربط، إال أنو وجد . الالحق بو
أن التفاوت في االستيعاب بين الطالب الذين يتساوون في الخبرة السابقة، يعزى 

بأي شيء تتعمق ىذه المعمومات : إلى كون الطالب الماىرين يسألون أنفسيم
الجديدة بالسابقة؟ إن عدم إمكانية الربط بين الخبرة القديمة والجديدة يؤدي إلى 

كما أن تعمم الطالب يمكن أن . (تطبيقيا والتصريح عنيا)نقص في الخبرة الجيدة 
ستراتيجيات الربط، عن طريق طرح األسئمة أو ايتحسن إذا أصبحوا عمى وعي ب

كأن يقوم المعمم بطرح أسئمة التعميم المباشر المبني عمى تسمسل المعرفة وربطيا، 
تتطمب ربط عدد من المفاىيم المشفرة في خانات مستقمة في الذاكرة طويمة المدى 

 ووظيفة الطالب في ىذه الحالة .ليصبح الطالب عمى وعي بتعمقيا ببعضيا البعض
أن يحاول التأكد من كونو ألّم بالمادة إلمامًا جيدًا قبل االنتقال إلى درس آخر ليتسّنى 
لو ربطيا ربطًا صحيحًا، وىذا ال يحدث قبل يوم من االمتحان، بل يجب أن يعطي 

. لنفسو فرصة لالستيعاب بعد شرح المعمم

ومن المعموم أن الربط يتعمق بكون المادة منظمة، فحتى المتمرس في فيم 
المعنى من السياق ال يستطيع استيعاب القطعة بوجود الكثير من الكممات الغامضة، 
كما أنو يجد صعوبة أكبر بغياب البناء المغوي الجيد والعشوائية في التقديم المنطقي 

ومع كون تمييز المعاني الميمة في النص يزداد مع التقدم في العمر إال أن . لألفكار
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ىذا يقترن بكونيا مالئمة، ومرتبطة مع استيعاب القارئ السابق والقدرة عمى 
، ومن الميم في استخداميا؛ فالنجاح يعتمد عمى نوع المادة المطموبة لالستيعاب

المرحمة االبتدائية، االىتمام بمفردات المغة وفيميا فيمًا صحيحًا من خالل االعتماد 
عمى فيم السياق المقدم، وىذا يحدث بسيولة في الصفوف األولى حين تيتم المناىج 

الدراسية المعدة جيدًا أن ال يستقبل الطالب أكثر من بضع مفردات جديدة لفيم المعنى 
ذا لم يعتد الطفل ىذه الميارة عند تزويده بالقصص المتسمسمة بتقديم  من السياق، وا 

المفردات الجديدة بالتدرج من األبسط إلى األعقد فسوف تصبح مفرداتو ضحمة، 
ويصبح من الصعوية بمكان تنمية ميارة فيم المعنى من السياق، كما ويصعب عميو 

الطالب جميعيم أقدر عمى . في المستقبل فيم المواضيع االجتماعية واألدبية والعممية
تعديل - أ: وىناك طريقتان لتحسين قابمية الطالب لمقراءة. القراءة في الكتاب المنظم
جعل الميمة عمى الذاكرة أقل بعدم إدخال أكثر من سبع - الكتاب وجعمو منظمًا؛ ب

ومن الجدير بالذكر أن فيم المعنى من السياق ىو "معمومات في الجمسة الواحدة 
. "األساس الذي تقوم عميو عممية القراءة في المغة العربية

المعرفة السابقة واأللفة بالموقف  وعالقتيا بالميمات المتحدية: األداء- د
 إن ناتج الربط يتضح بالقدرة عمى التعميم والتفسير والتعميق عمى :المتعمم

المعمومات وتوظيفيا في مكانيا الصحيح؛ وتتأتى من دمج عدد من المفاىيم 
الصغرى التي تعممت مسبقًا واسترجاعيا لمذاكرة القصيرة المدى لتعديميا ومن ثم 

يقدم المعمم في ىذه المرحمة مواقف غالبًا ما  .ضميا تحت مفيوم شمولي أكبر
تكون شفيية تتطمب نقل المعرفة وتعميميا إلى ميارات مختمفة لم يذكرىا مباشرة 

وعمى المعمم التأكد أواًل من وجود المعمومات والميارات القبمية لدى . من قبل
ذا لم تكن ىذه المعمومات موجودة فعمى المعمم أن يعمل عمى إيجادىا،  المتعمم، وا 

وعمى المعمم تقديم مفاتيح خارجية يستعين الطالب بيا في استرجاع المعمومة 
السابقة وربطيا بصورة متسقة لتظير بشكل تعميم وقانون شامل، وعمى المعمم أن 
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يقدم أقل قدر من المفاتيح لتوظيف المفيوم في سياقو الصحيح وىناك العديد من 
المصاعب التي تعترض ىذا األمر، فقد يساء فيم المعنى ويوظف في غير سياقو، 

. ويمكن أن يتم ىذا عن طريق التدخل غير المباشر كإثارة مشكمة مثالً 

 أم ال، لو مساس بالمعرفة الحالية لمشخص اً اعتبار أداء الميمة صعبكما أن 
وبأىمية الميمة لو واتجاىو ودافعيتو نحوىا؛ حيث أن لمدافعية عالقة بربط المفاىيم 
مع بعضيا البعض، ومن ثم الحكم عمى مدى صعوبتيا، والدافعية تتجذر عند تفيم 
الطالب لمميمة المطموبة من القراءة لمتوصل إلى اليدف المطموب ومن ثم يسيل 

ويصعب التكين بالعالقة ما بين المعرفة السابقة . أداؤىا ألنو يسيل تذكرىا
 حيث تبين أنو في حال كون الميمات واستخداميا، والتي ىي معيار الذكاء؛

المطموبة مألوفة لدى الطالب، فإن ىذا يعمل عمى عدم تركيز االنتباه أثناء األداء، 
ستراتيجية يالذ بيا ألداء الميام التي ليس ىناك كبير امما يحيد فاعمية التذكر ك

وليذا فيجب أن يراعى في الميام المطموبة أن تكون عمى قدر من . ألفة بيا
التحدي، من أجل شد انتباه الطالب وتسييل أداء الميام األصعب لنقل المعرفة 

 كما أن المبتدئ يعاني من صعوبات كبيرة بالفيم ألن معرفتو لطبيعة .واستخداميا
إن تسمسل األداء المطموب لناتج التعمم . األداء المطموب في دراستو غير مكتممة

يؤدي إلى التطور المستمر في أداء الميام االستيعابية، أما الفتور والعشوائية في 
. تسمسميا، فيؤدي إلى القصور في كفاءة أداء الميام االستيعابية
الدراسات السابقة التي اندرجت تحت تقميد السموكيين الجدد  

كما بين سابقًا، فإن الخبير اعتبر صقالة تعميمية لموازاة المبتدئ بو، بكونو 
حافزًا لدى المبتدئ، وقد انصبت الدراسات عمى مقارنة الفروق بين المبتدئ والخبير 

ستراتيجياتو في التعمم افي فيم المادة المقروءة، من أجل أن يستخدم المبتدئ 
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           المستقل، وقد أوردت ىذه الدراسات جميعًا من قبل براون وبيكر
(Brown &Baker, 1986). 

يرتبط النضج االستيعابي بالعمر، فمع زيادة العمر تزداد كفاءة التذكر  -1
. االنتقائية في المعمومات المرسمة لمذاكرة طويمة المدى حسب الدوافع واألىمية– 
ن طالب الصف الثالث االبتدائي ال يستطيعون التنبؤ بكيفية تقديميم االمتحان إ

قبل إرجاع العالمات؛ كما أن طالب الصف الثاني االبتدائي يعتقدون أن القراءة 
في كتاب معاني فقراتو متقطعة، تماثل القراءة في كتاب فقراتو متصل معناىا 

بعضيا ببعض؛ كما أنيم يظنون أن ىدف القراءة ىو التمفظ بالكممات، وييتمون 
 .باستخراج الكممات التي يفيمونيا بدون التوصل لممعنى الكمي

القارئ الجيد ىو األقدر عمى اإلشارة إلى صعوبة التوصل إلى  -2
 السابقة؛ بينما يظن المعرفةالمعنى في حالة كونو غير مألوف وغير متوافق مع 

 لعدم توافق القطعة مع الخبرة نتيجةالضعيف أن الصعوبة تكمن في قدراتو وليس 
السابقة ويمكن أن يعالج ىذا الضعف باالىتمام الكبير بالترتيب المنطقي لممادة 

 .لدى الطالب في الصفوف األولى

القارئ الجيد ىو األقدر عمى تفعيل الميارات المطموبة لضبط القراءة  -3
والتي تتمثل في أخذ مالحظات، التعيين بالخط، طمب مساعدة، التساؤل، وىذه 

 .كميا عمميات تساعد عمى تذكر المادة المقروءة

 التجارب ىحدإفي : الكتاب المنظم يساعد المبتدئين أكثر عمى القراءة -4
لتمييز الفروق بين الماىرين والضعفاء في القراءة في الكتاب المنظم؛ تعرضت 

ن من الطالب لنصين عن الروبوت، أعطيت مجموعة منيما معمومات امجموعت
مفصمة عن ىدف ووظيفة كل جزء في الروبوت، بينما كانت وظائف األجزاء 

وتفاصيميا مدمجة في الشرح في القطعة األخرى، وقد وجد أن الطالب الذين قرأوا 
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القطعة األولى، تحسنت نتائجيم وكانوا أفضل من المجموعة الثانية، ولكن وجد 
 النظر عن القطعة صرفأيضًا أن الطالب الذين يممكون ميارات تعمم تفوقوا ب

ويجد الطالب صعوبة في تحديد أىمية الفقرات إذا لم يكن النص  .التي قرأوىا
ويحدث تحسن عندما تكون المادة المطموبة ليا عالقة بما تتم . مالئمًا ومعقداً 

قراءتو في العادة، بينما ال يحدث التحسن نفسو عند قراءة المادة العشوائية وغير 
 .المتسمسمة

ستراتيجيات تساعد في عممية االستيعاب ايميل المبتدئ إلى استخدام  -5
إال أنو قابل لمتدرب عمييا، كما أن تحصيمو يتحسن عندما يتم التدرب عمييا، كما 
وتعطى ىذه االستراتيجيات بصورة مفصمة ودقيقة وليس بصورة عامة، إذ إنو بعدم 
وجود تعميمات دقيقة بكيفية استخدام ىذه االستراتيجيات فإن المبتدئ نادرًا ما يقوم 

إن التمرس في استخدام االستراتيجية حتى . باستخداميا حتى لو تم التدرب عمييا
في الموقف غير المألوف تصبح عادة، ىي من األمور الميمة الستخداميا، و

والمعقد، مثل الميام التي تتطمب التحميل واالستنباط، تصبح االستراتيجية 
المستخدمة في التعمم ميمة، فالشخص الماىر، يرجع لميارة يعتبرىا جيدة لمتذكر 
ليستخدميا في الوضع غير المألوف عند تعقيد الميمة المطموبة لالستيعاب، ومن 

استراتيجيات استيعاب لى إ إن التعرف .ثم ينجح ىذا الدارس في تأدية المطموب
يمكن أن يؤدي إلى التوصل إلى الضبط . المادة بداًل من إعادة سرد المقروء

المعرفة الفوقية، ومحكو القدرة عمى نقل المعرفة وتمثيميا - الذاتي في االستيعاب
 .في موضع آخر

 الشعور بالفشل أو الثقة بالنفس يزيدان الدافعية لمقراءة، وفي أحد  -6
 طفاًل بدون محاولة لدفعيم، ولكن الصف كان 25الدراسات حول الموضوع، ترك 

 أسئمتيم إذا طمبوا، وأعطيت نمميئًا بالرسوم والصور، كما كان المعمم يجيب ع
المجموعة الثانية دروسًا منظمة، في السنة الثانية كانت المجموعة األولى متخمفة، 
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وفي نياية الثالثة وجد أن األولى متميفة إلى القراءة، وفي الرابعة زاد تقدم األولى 
عمى الثانية كثيرًا عن السنة السابقة، والسبب أن األطفال في المجموعة األولى لم 

 .يشعروا بالفشل، واعتمدوا عمى تجاربيم السابقة بتعمم االستماع
 الطالب المتمكنون من القراءة ىم األكثر حساسية لطريقة تنظيم  -7

المعنى في الفقرات، ويستخدمون ىذا األسموب لمساعدتيم في االستيعاب، فمو 
سألتيم أن يضعوا خطة الستيعاب النص المكتوب، فإنيم يقومون أواًل بإلقاء نظرة 

 قصة، أو نصائح، أو إرشاد ، :سريعة عمى المادة، وبناء عمى ىذا يقررون شكميا
فمو كانت قصة، فإنيم يعرفون أن المؤلف يضع خطة لممادة لجعميا مشوقة 

ويتنبؤون بناء عمى ىذا بحبكة القصة، ولو كانت كتابًا لمتوضيح فإنيم يدركون أن 
القارئ بناء عمى ىذا يعمد إلى . المؤلف يضع تسمساًل لمفقرات لتسييل االستيعاب

مقارنة الفقرات المختمفة، ويحدد العناصر الميمة، ويضع خطًا عند المعاني 
الميمة، ويعرف أن الكاتب يضع المعنى الجديد في فقرة جديدة، وأنو يقوم 

بتمخيص النص في النياية، وعمل تقدمة لو في المقدمة، الماىر في القراءة يعرف 
الطالب الماىرون فقط، ىم األقدر عمى . ىذا ويعرف أين يتم التركيز في القراءة

استيعاب الكتاب غير المنظم؛ ألنيم ينظمون طريقة دراستيم بطريقة تتناسب مع 
فوضى الكتاب، المنظمون يأخذون وقتًا أطول في قراءتو، البطيئون يحتاجون 

 .لممساعدة من أجل تنظيم المادة وىذه المساعدة يجب أن تكون ظاىرة ومحسوسة

أو الحديث يتخبط عشوائيا عندما يطمب منو التعبير  الكاتب الخبير ال -8
 ؛عن شيء حصل، بل يضع خطة محكمة ويفصل بيا ما يريد من خالل أفكاره
فيتناول المقدمة والنتيجة وينظم الفقرات متسمسمة لموصول لممعنى أو اليدف، 

ويقوم بعمل مسودة أيضًا ثم يبدأ بكتابة الموضوع األصمي؛ الشخص غير الخبير 
يعتبر أن الحديث عما حدث بالضبط واإلخبار بو ىو اليدف، فيدخل في استطراد 

 إن الضعفاء في .كبير في موضوع جانبي ليس لو عالقة بالموضوع األصمي
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الكتابة، بداًل من التحقق مما يكتبونو، يقومون فقط باإلخبار عما قرأوه أو ما 
، بينما الذين يقومون بكتابة مسودة أواًل، يضاىون طالب story telling))سمعوه 

طالب الكمية الذين يجدون صعوبة في الدراسة، لدييم صعوبة . الكمية في الكتابة
بقاء الميم، يقومون فقط بحذف  أكبر بكتابة الممخص، بحذف غير الميم وا 

يجاد فكرة مطابقة من تعبيرىم  الكممات المكررة، ويجدون صعوبة كبيرة باستبداليا وا 
يكتفي الماىرون في الكتابة بالمحافظة عمى التركيب الشكمي  الخاص؛ بينما ال

لمعبارات، بل يقومون بدمج الفقرات مع بعضيا البعض، واستخدام عبارات من 
 .إبداعيم الشخصي، بإضافة معان، وعدم االقتصار عمى حذف المكرر

إن قمة النضج االستيعابي تظير بالقدرة عمى تعديل اإلجابة بناء  -9
 إن قابمية .عمى واقع النص، وىذا ال يتأتى إال بتمييز المعمومات الميمة لإلجابة

بعض الطالب لالنتباه لمتفصيالت الميمة التي تؤثر عمى فيم القطعة، يمكن أن 
يكون لو كبير األثر في ىذه العممية؛ فمثاًل، استخدم الطالب المتقدمين دراسيًا، 
معمومات كون الجمال تغمق ممر أنفيا أثناء ىبوب الرياح وأنيا تمتمك حواجب 

خاصة لحماية العيون لتفسير قدرتيا عمى التكيف مع جو الصحراء أثناء 
الثوب )العواصف الرممية؛ كما فسروا بناء عمى ىذا طبيعة مالبس الصحراء 

؛ بينما لم يمِق ضعفاء االستيعاب ليذه التفاصيل بااًل؛ وقد حصل (والحطة والعقال
 كما أن .تحسن عندما تعمم الطالب تبين التفصيالت الميمة لعممية االستيعاب

 .لى اليدف من النشاطات كانوا أكثر قدرة عمى تذكرىاإالطالب الذين تعرفوا 
القارئ الجيد يستخدم السياق بقدر اإلمكان لتبين معنى الفقرة، وأيضًا  -10

إن الميتم بسياق . لمتنبؤ بالمعمومات التي ليا عالقة بالفقرة، ولتنظيم األلفاظ
المعنى، سريعًا ما يمحظ عدم االتفاق بين المعاني في الفقرات المختمفة، أو في 

 تصحيح األخطاء المطبعية واإلمالئية فيالفقرة نفسيا؛ كما أنو يكون أمير 
الماىرون في القراءة ىم . واإلعراب حسب طبيعة المفظ الموجود في السياق
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األسرع في اكتشاف األخطاء المطبعية من اآلخرين الذين يقرأون بدون اىتمام، 
متوافقة وحتى غير الصحيحة بدون تذمر المتصمة وغير الويقرأون المقاطع غير 

من وجود مشكمة في المادة المقروءة، وعندما يقرأون مادة مبيمة يخطئون بتمفظيا 
ومرجع ضعف االستيعاب استخدام وسائل بدائية في . بدون الرجوع لتصحيحيا

الصم، فالذين تعمموا أشياء في عدد من السياقات كانوا أكثر قدرة عمى نقل 
 .المعرفة ممن تعمموا في سياق واحد

ومن الجدير بالذكر في ىذا السياق وجود خاصية فريدة في القراءة بالعربية؛ 
إذ إنو ال يمكن التمفظ بالجممة عمى وجييا الصحيح بدون استيعاب المعنى الكمي 
لمجممة أواًل، عند غياب التشكيل؛ وبيذا فإن المعمم يستطيع بسرعة تبين الطالب 

معرفية من كيفية قراءتيم لمجمل الستراتيجيات االستيعاب فوق االذين يممكون 
المكتوبة، إن القراءة الصحيحة بالمغة العربية تسمح لممعمم بفرز الطالب الذين 

وقد اعتبر المستشرقون أن القراءة بالمغة العربية يمكن . "وصموا لمنضج االستيعابي
". ((Simonis &Finlay,1993 أن تصنف ضمن العموم وليس اآلداب

واقع استخدام نظريات السموكيين الجدد في التدريس 

تبنى المنظرون التربويون في الواليات المتحدة األمريكية منذ منتصف 
الثمانينيات، نظريات السموكيين الجدد باإلضافة لمبياجيين، التي ظمت نظرياتيم 

تراوح مكانيا، من أجل تنمية ميارات التعمم الفوقي، وخاصة في القراءة؛ فمقد ثبت 
. أن نمو القدرة عمى المطالعة يجعل الطفل في المقدمة وتأخرىما يضعف التحصيل

وفعمت أفكار فيكوتسكي عن الصقالة التعميمية بدمج ذوي التحصيل المرتفع 
بالمتدني، حيث استخدم الطالب المتفوقين في التحصيل كصقالة استيعابية 

لمطالب األدنى، وكوفئوا عمى ىذا بتفريغ بعض الوقت من المعمم خصيصًا لإلجابة 
وبيذا تم الدمج بين أفكار بياجيو عن شحذ . عمى أسئمتيم والمتفردة عن غيرىم
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معرفية الالتفكير االنعكاسي، وأفكار فيكوتسكي، من أجل تفعيل اإلستراتيجيات فوق 
 حيث اعتبر أن الطالب يجيئون إلى المدرسة .وجعل المتعمم مستقاًل في تعميمو

باستعدادات متباينة، وليس بالضرورة أن يكون ىذا التباين نتيجة لمعامل الوراثي، 
فقد تكون قدراتيم أعمى مما يظير، إال أن البيئة التعممية لم تساعد عمى إظيارىا؛ 

ستراتيجيات تعمم جيدة اويمكن لممعمم أن يعطي الفرصة لمطالب الذين يممكون 
لمساعدة األضعف، حيث إن األفضل أقدر عمى تمييز الفجوة في التعمم لدى 
األضعف، مما يبعث روح التعاون لدى المتفوقين ويخمد نار التنافس، ويقوم 
. المدرس بتخصيص وقت لإلجابة عن أسئمة المتفوقين مكافأة ليم عمى التعاون

ويقوم المتفوق بمساعدة األضعف في عممية الربط ومعرفة اليدف وكيفية تنظيم 
وتوجييو لمتساؤالت الجيدة والتعمم الذاتي وتصحيح األخطاء القطعة وتفيم السياق، 

. (Rogoff, B., &Werstch, J., 198) مما يسمح بالفيم الناضج

ستراتيجية الصقالة ا كما تم في األردن منذ نياية القرن الماضي إدخال 
.  التعميمية في الغرفة الصفية وعقد دورات تدريبية لممعممين بخصوصيا

 إال أن المنظرين التربويين في أمريكا في القرن الحادي والعشرين، بينوا أن 
ىذه التحركات في العقود الماضية كان ينقصيا البوصمة القيمية لتوجيو التغيير 

المعرفي، فانحصرت الصقالة التعميمية عمى التفوق المعرفي، ما أدى إلى فجوة في 
التوجو القيمي لدى اتخاذ القرارات، فكانت المعرفة ألجل المعرفة أو التقدم 

  ,Anderson). 2004)االجتماعِي 
أنو لثالثة عقود كان ىناك كم ىائل Pressley, 2002) )وقد بين برسمي  

إال أنو تبين أن المعمم كان يصرف أقل من . من األبحاث عن إستراتيجيات التعمم
ستراتيجيات التعمم واإلدراك وتوجيو امن المحاضرة الصفية عمى تفعيل % 1

االستيعاب سواء من حيث تشخيص المعرفة القبمية، أو العصف الفكري، أو تعمم 
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وعمى ىذا قد تقمص االىتمام في العقد الحالي بأفكار السموكيين الجدد . التفكير
القائمين بثبات المعرفة، ليحل محميا ترسيخ الوعي الذاتي بكيفية تغير المفيوم 

. تاريخيًا، وتأثير البيئة الشفيية المنزلية وقيميا بيذا الخصوص
توجو العقد الحالي بخصوص أساليب التدريس  - 5

لدى السموكيين الجدد تتبنى ثبات المعرفة،   كانت الفمسفة التي تقود التغيير
وما ييم المدرس التعرف عمى كيفية تأثير المعرفة الحالية عمى التعمم، بينما تتبنى 

اعتبار المعرفة - إعادة بناء المعرفة– وجية النظر لممدرسة النفس اجتماعية 
متحركة، فماذا يعرف الطالب اآلن يؤثر عمى ما سوف يعرف؛ مدى االستيعاب 
يعتمد عمى الفجوة ما بين المعرفة السابقة في الثقافة الشفيية وما ىو مطموب في 

وما ييم ىنا التعرف عمى الكيفية التي آل بيا تشكيل المعرفة الحالية . عممية التعمم
بالنسبة لوجية النظر ىذه، المعرفة الحالية قد تكون ظاىرة وقد . وكيفية تغييرىا

تكون سببًا، أي أن ضآلة المعرفة السابقة في الثقافة الشفيية األولى قد تكون ىي 
التي أدت إلى عدم القدرة عمى اكتساب معرفة أكبر في الصفوف األولى من 
المدرسة، كما ويمكن إرجاع ىذا األمر إلى انعدام القدرة الذاتية، وتتفاعل ىذه 

. المتغيرات مع بعضيا البعض
، وقد يكون سببًا -نتيجة سوء الربط-  عدم تطور المعرفة قد يكون ظاىرة

من حيث إن المتفوقين ىم أمير في الربط، كون أثر في تطور مشاكل التعمم، 
الشبكة المفاىيمية لدييم أوسع وتتعمق بمفاىيم كثيرة يسيل ربطيا في التعمم الجديد، 

بينما ىي قصيرة وغير متشعبة وال تزيد عن مفيومين أو ثالثة لدى الضعيف 
.  O’ Laughlin) 1992)ولذلك يسيل نسيانيا 

وعمى ىذا فقد تم النظر إلى طرح المواضيع والمواقف المترابطة مع الثقافة 
 فيعمل عمى تقديم المادة في الصفوف األولى الشفيية في المرحمة االبتدائية األولى

بطريقة تتناسب وثقافة الطالب األولى المنزلية ومرحمة نموه وحاجاتو الخاصة 
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أن التعرف عمى طبيعة الثقافة الشفيية األولى التي كما . لممساعدة عمى استيعابيا
تمقاىا الطالب في المنزل أو الروضة يعمل عمى ردم الفجوة في المعرفة السابقة 

Phlan, Davidson, &Cao, 1991) ) .
كما زاد االىتمام بكيفية فيم الطالب لممعنى من السياق، حيث إنو وبعدم 
وجود خمفية ثقافية شفيية كافية، فإن فيم المعنى من السياق قد يؤول في غير 

، أن تعبيرات الكتب المدرسية  (Dagher, 1995)داغر مكانو، فقد بينت 
والمعممين فضفاضة وقد يفسرىا التالميذ بطرق متعددة تعتمد عمى معرفتيم القبمية 

كما أنو يتم استخدام عبارات بسيطة لشرح مفاىيم غير . وعمى محيطيم االجتماعي
وأنو يجب التركيز عمى التعابير . مألوفة، تستقبل بطريقة مخالفة لمقصد

المستخدمة، التي يحمميا الطمبة عمى معناىا السطحي الظاىري، والحذر فيما إذا 
كان الموضوع الذي يدرس يممك بناء معقدًا أكثر مما تحتممو التعابير المستخدمة، 
والتركيز عمى المعرفة القبمية وبذل الجيود لمساعدة التالميذ في فيم المعنى عمى 

 أن الطالب المتفوقين يدركون المقصود بالتعبير من خالل السياق .الحقيقة
المستخدم بينما ال يدرك الكثير من الطالب والعامة المقصود منيا فيؤولون المعنى 

. عمى غير ما ىو مقصود
 (El-Kilani, Doulat, & Dougan, 2009) وبينت الكيالني وزمالؤىا 

يجد الطالب سيولة أكبر حيث . التقديم المتسمسل الروائي في تقديم األفكارأىمية 
في االستيعاب، كما أن ىذا األمر يوفر لمطالب فيم المعنى عمى الحقيقة من 

.  السياق بدون لبس وال تأويل 
كما زاد االىتمام بدمج البعد الديني بالمعرفة المدرسية حيث بينت داغر وبو 

أن الطالب الذين اتحدت نظرتيم  ((Dagher, & BouJaoude, 1997جودة 
تجاه الكون، باتساق البعد الديني واألكاديمي، يصبحون أقدر عمى االستيعاب من 

.  الطالب الذين يحممون نظرات متناقضة بيذا الشأن
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 وأصبح ينظر لموعي التاريخي الذاتي لممتعمم وكيفية تغيره، عمى أنو أساس 
الدافعية، وليس المنافسة مع الغير، وأخذ نموذجيم في الحياة بغض النظر عن 

. ((Gee, 1992الخمفية الثقافية واأليديولوجية والرغبات الفردية المختمفة 

ويستعرض ىنا الدراسات التي تمت في نياية التسعينيات والعقد الحالي بناء 
: عمى ىذا التوجو

الدراسات التي بينت أىمية فيم الطالب المعنى عمى الحقيقة بدون سوء فيم 
: لمغة المجازية

أن الطالب الماىر يستطيع التعرف وتدقيق  (2005)بينت الكيالني  -1
المعنى المقصود من خالل السياق، بناء عمى خبراتو الثقافية واالجتماعية السابقة 
عمى العكس من أولئك الذين ال يممكون ثقافة كافية عن الموضوع فيؤولون ظاىر 

األلفاظ بغير المعنى المقصود، كما ال تتم المراوحة بين الجمل لمتدقيق في 
المعنى، وكيفية تغيره حسب تغير السياق، مما يسمح بتفسير سوء االستيعاب بعدم 
وجود اإلدراك الكافي لدى المستمع لمالحظة الفروق الدقيقة في المعنى عند تغير 

. السياق

، أن (Elkiani & Yahya, 1999) ى بينت دراسة الكيالني ويحي -2
الطالب الذين يعانون من االضطرابات السموكية كانوا أميل إلى استخدام تعابير 

 . وليس من قبيل المجازحقيقةتتضمن تشبييات تستخدم لدييم عمى أنيا 

 الدراسات التي بينت أىمية تقديم المعنى بشكل سردي متصل، وروائي 
 .لزيادة الدافعية وتوجيو األسئمة السابرة لفيم الطالب لممعنى المقصود

 (El-Kilani, Doulat, & Dougan, 2009)بينت الكيالني وزمالؤىا  -1
أنو يمكن زيادة إمكانية الطالب عمى تعميم المعرفة إذا قدمت بشكل سردي 

 .متسمسل، مع اإللمام بالتفصيالت الميمة بشكل شمولي
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أن االستيعاب يمكن أن يتم  (Dymock, 2007) بينت دراسة ديموك  -2
بطريقة سمسة إذا قدم الموضوع بطريقة قصصية متسمسمة، بحيث يطمب من الطالب 

البحث عن مقصد الكاتب ووضع تمخيص لتفيم المعنى الكمي، وتوجيو أسئمة 
، والدخول في "ماذا حدث في البداية؟ وفي النياية؟ وفي منتصف الحوادث؟"مقصودة 

تفاصيل القصة التي تؤثر عمى فيم مقصود الكاتب والتساؤل عن األمكنة واألوقات 
 .التي حصمت بيا القصة، وصفات األشخاص؛ مما يشجع عممية التحميل

 ,Santore, Chard)  بينت دراسة سانتورو وشارد وىوارد وبيكر  -3
Howard, Baker, 2008)   أن االستيعاب عن طريق السرد القصصي وتوجيو

األسئمة المختارة عن الزمان والمكان والمقصود يمكن أن يفعل بسيولة إذا قرأ 
الموضوع بصوت عال، ففي دراسة عمى طالب الصف األول االبتدائي لتحفيزىم 

تمت قراءتو، قرأ  عمى االعتماد عمى الذات في القراءة بدون ىدر الوقت في شرح ما
الموضوع بسرد قصصي متسمسل بصوت عال وكان المعمم أثناء ذلك يسأل، ماذا 
حدث؟ عمن تتكمم القصة؟، ماذا حدث في النياية؟ مما يعطي وقتًا لممعمم لمتوصل 
إلى تغذية راجعة بخصوص ما تم استيعابو، ويمكن دمج ىذه العممية بتعمم الكممات 

 .الجديدة

، أن األطفال والكبار الذين ال (Ebren,2005) بينت دراسة ايبرن  -4
يحسنون التعبير عن أنفسيم في لغة التخاطب تصبح المشكمة لدييم أكبر في فيم 
المادة المقروءة، حيث يعاني الطفل من فجوة في المعرفة السابقة ووصل المعاني 

وربطيا ببعضيا البعض وتذكرىا، ويكمن الحل في ترتيب المادة بشكل سرد 
قصصي، مما يسيل ترتيب المادة في الذاكرة طويمة المادة واسترجاعيا وسد الفجوة 

 .في المعرفة القبمية
، أن (Dewitz &Dewitz, 2003) بينت دراسة دويتز ودويتز  -5

الطالب ذوي صعوبة التعمم نتيجة الحرمان العاطفي والعالقات العائمية المحطمة، 
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يميمون إلى عدم التركيز واالنتباه لما يسمعون، مما يؤدي إلى نقص في المعرفة 
القبمية والتي تؤدي مستقباًل إلى عدم الربط واالستيعاب وصعوبة في التعميم 

واالستنباط، نتيجة ىذه الفجوة، ويكمن الحل بترتيب المادة بشكل منطقي سردي 
 .متسمسل تتصل المعاني والمقاطع بعضيا باآلخر

كما أن الفجوة في طريقة االستيعاب لمن يقرأ بدون فيم يمكن أن تحل  -6
بالتميل في القراءة لفيم المادة بشكل كمي متسمسل، ففي دراسة والسزيك وجريفيث 

(Walczyk & Griffith, 2007) تم تتبع طريقة لممطالعة لطالبين، فكان األول 
يقرأ جيدًا ولكنو ييمل النقاط الميمة عندما يطمب منو تمخيص ما تمت قراءتو، 

بينما كانت الطالبة تقرأ ببطء ولكنيا تنجح في تذكر النقاط الميمة في الموضوع 
أثناء التمخيص، ومع وجود عالقة بين بطء فيم لغة التخاطب والمادة المقروءة إال 

التميل بين -ب. إعطاء الطمبة وقتًا كافيًا ليضم ما قرأوه- أ: أن الحل يكمن في
تمت قراءتو والمقاطع الجديدة لربط المقاطع  المراوحة بين ما- جـ. المقاطع

فيم ومحاولة تحميل العالقات - ىـ. القراءة بصوت عال- د. الجديدة مع القديمة
قراءة - ز. القفز لألمام لمتنبؤ وربط المعنى بما بين يدي الطالب- و. والتنبؤ بيا

 . النص كاماًل بشكل متصل
 كما أن توجيو األسئمة التي تعمل عمى ربط المعرفة القبمية بالالحقة ىو 

: ميم لممساعدة عمى االستيعاب
 أن األسئمة الموجية (Day &Park, 2005)بينت دراسة دي وبارك  -1

يجب أن تتالءم مع صورة االستيعاب المطموبة، ىل ىي مجرد تذكر واسترجاع أم 
. استنباط وتحميل ومقارنة

 أن (Farham, 2006) وفي السياق نفسو بينت دراسة فرىام  -2
ستراتيجية تعمل عمى استيعاب المادة المكتوبة وتكمن االمعممين يستخدمون بنجاح 

في توجيو األسئمة التي تربط المعرفة القبمية بالمادة قيد الدرس، كما تكون المادة 
 .مثيرة الىتمام الطالب وتدفعو لمتساؤل واالستنتاج في تقييم ما تمت قراءتو
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ومع أىمية الترتيب المنطقي لألفكار من أجل العمل عمى زيادة االستيعاب، 
إال أن كثيرًا من الدراسات بينت أن ىذا األمر ال يفيد دون األخذ بعين االعتبار 

:  الدافعية والثقافة الشفيية

 أن الطالب الذين يعانون من (Allen, 2005) بينت دراسة ألن  -1
صعوبة التعمم لدييم مشكمة في ترتيب األفكار بشكل منطقي في الذاكرة طويمة 
المدى، ويكمن الحل في التعرف عمى الفجوة في المعرفة القبمية، واأللفاظ غير 
المفيومة، وتقديم المادة بشكل سمس، يتواءم مع الخبرة السابقة الشفيية، وجعل 

. الطالب يتفيمون الفرق بين البناءات المختمفة في المواد المختمفة

سا    بينت دراسة حيثري وويجفيمد وىيومنيك وبيرنسيفيش وتابودا وباربوب  -2
(Guthrie, Wigfield, Humenick, Perencevich, Taboada, Barbosa, 2006) 

أن نمو االىتمام طويل األمد بالمطالعة يعتمد عمى تقديم الموضوع الذي يممك 
ذا لم تكن ىذه الخبرة موجودة فعمى  الطالب خبرة سابقة لو في الثقافة الشفيية، وا 
 .المعمم أن يوجدىا عن طريق طرح موقف مثير لالىتمام يرتبط بالمادة المقروءة

أن إرفاق الصور التوضيحية  ( Saalt, 2005)بينت دراسة سولت  -3
لتشويق الطالب ال يغني كثيرًا إذا لم يكن لدى الطالب خمفية كافية عن الموضوع 

ففي موضوع مصور لمصف الثاني االبتدائي عن إنشاء السكة . المقدم لمقراءة
 صينيين في إنشائو، تبين لممعممة أخوينالحديدية في الواليات المتحدة ومساعدة 

أن الطالب لم يفيموا موضوع الكتاب المصور سابقًا إلعطاء معمومات كافية عن 
. السكة الحديدية

األسموب التعميمي المأمول في تدريس المغة العربية لمصفوف األولى في األردن 
بين استعراض التوجيات النظرية ألساليب التدريس طيمة الخمسين عامًا 
الماضية، أن ىناك إجماعًا عمى أىمية تكوين المفاىيم الدراسية بطريقة تمقائية 
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تشابو كيفية تكوين مفاىيمو الشفيية التمقائية في المنزل في الصفوف األولى، وعمى 
أن تكون المفاىيم متدرجة في الصعوبة وتقدم بطريقة تسمسمية بناء عمى الخبرة 
السابقة وىي غالبًا شفيية في السنوات األولى، وىذا ما وضحو جويس وويل في 

 كما كان ىناك اىتمام بالدافعية ,Joyce&Weil) (1990نموذجي برونر وأوزابل
      والتعميم التعاوني والصقالة التعميمية كما في نموذج السموكيين الجدد

(Rogoff, &Werstch, 1984) .
 وقد وجو االنتقاد لمنموذج التقميدي، بأنو اىتم بتكوين المفاىيم بطريقة تمقائية 

ومتسمسمة الصعوبة، إال أنو لم يمِق بااًل لمناسبة ىذه المفاىيم لسائر الفئات 
ومع تدارك ىذا النقص في الثمانينيات، بإدخال التعمم اإلتقاني والصقالة . العمرية

المعرفية التي تم أخذ الفروق الفردية فييا بعين االعتبار، إال أن النقد وجو 
: لمسموكيين الجدد والبياجيين بكونيم

ال يؤمنون بالحراك اإلدراكي، وكأن صعوبات التعمم قدر سوف يعيشو  -1
.  الطالب طوال عمره

              لم يراعوا ربط الخبرة المنزلية الشفيية بالخبرة المدرسية -2
(O’ Laughlin, 1992)  فالحكم عمى الصقالة المناسبة فرضت من قبل المعمم؛

 المحاضرات في جامعة والية ىحدإ في (Tobin, 1986)فقد بين كينيث توبين 
كما بين . ميتشغان، أن الطالب نادرًا ما يتفقون مع األستاذ في الطالب القدوة

ستراتيجيات اأن قمياًل من المعممين قاموا بتطبيق  Pressley) (2002بيرسمي
 .التعميم المقترحة

خمت المواد الدراسية من ربط المادة المتعممة بالقيم واالعتقادات الدينية  -3
 (Dagher& BouJaoude, 1997) بخصوص الكون، وقد بينت داغر وبوجودة

أن من صفات المتفوقين دراسيًا توحيد المعارف الغيبية والدنيوية فيما ال يحفل 
 . غيرىم من الطالب بتكوين نظرة شمولية بيذا الخصوص
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خمت المواد الدراسية من السردية القصصية التي تحث الطالب عمى  -4
اإلصغاء؛ فمع كونيا راعت المعرفة القبمية المنظمة، إال أنيا لم تقدم بشكل 

روائي، ولم تكن اإلثارة المقدمة من محيط الطفل، بل أن كثيرًا من الرسومات 
        وقد بينت دراسة سولت. التوضيحية لم يكن يألفيا الطالب من قبل

(Saalt, 2005) أن الطالب إذا لم يكن لديو معرفة قبمية بخصوصيا فإنو ال ،
 . يحفل بيا

إن ىذا االستعراض عن التحارب العالمية بخصوص االستيعاب يقودنا إلى 
إن ترسيخ عادة المطالعة لم تفمح، ولسنا بحاجة . التكمم عن تجربتنا في األردن

إلى استطالع بيذا الشأن، فالقميل القميل من يخصص من ميزانيتو لشراء الكتب، 
وقد . ونادرًا ما ترى شخصًا جالسًا يقرأ في األماكن العامة، كما لدى األمم األخرى

، أن األمر اآلن أسوأ من العقود الماضية، لفقدان الكثير (2010)بينت الكيالني 
من النخبة المثقفة من الطبقة المتوسطة بيجرتيم لمخارج، مما أدى إلى فقدان 

. األمة قدوتيا المثقفة

:  في إن الحل يكمن

تمثيل التجسير الحاصل بين الثقافة الشفيية والتقافة المكتوبة في األمم  -1
. ، بردم اليوة بينيا(Gee, 1991)المتقدمة كما بينو جي 

يجب أن تعتاد أذن الطفل سماع المغة الفصيحة منذ سنوات عمره  -2
 . أو في فيديو الحاسوبالتمفازيةاألولى سواء في البرامج 

 يجب أن تختار مواضيع المواد الدراسية من المألوفة لديو في بيئتو  -3
كما يجب أن يسمح المنياج بتمثيل مختمف الثقافات الشعبية في . المنزلية األولى

ىو مرغوب لديو، لئال ينفر من  األردن في المواد الدراسية، وأن يختار الطفل ما
 . ليس لو عيد بو مطالعة ما
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لقد بينت الدراسات أن الطفل يميل لمطالعة ما ىو عمى شكل روائي  -4
قصصي، فيمكن أن تطعم كتب القراءة بقصص قصيرة وال بأس أن تكون مطعمة 
أيضًا بالخيال خاصة لتفضيل ىذه الفئة العمرية ىذا النوع من القصص، ويمكن 
أن يراعى أثناء مطالعتيا توجيو األسئمة السابرة من مثل ماذا حدث في البداية؟ 
وفي النياية؟ ما الذي أدى إلى حدوث كذا وكذا؟ بصوت عال العتياد الطفل 

 .االنتباه لمتفاصيل
 يجب أن ال تحتوي القطع المعدة لمقراءة عمى كممات كثيرة غير  -5

مألوفة، فيمكن لمطفل في القطعة الواحدة أن يستنتج معنى لفظ أو لفظين في 
القطعة الواحدة من السياق، ثم تتدرج إضافة الكممات الجديدة حسب خطة 

 .مدروسة تراعى فييا المعرفة القبمية
إن القراءة بالمغة العربية ليا خاصة فريدة، وىي أن الفرد ال يستطيع  -6

تمفظ الكممات عمى وجييا الصحيح، إال إذا استوعب معنى الجممة ككل، وىذا 
معرفية لمطالب منذ الصفوف األولى اليعني أن المعمم يستطيع صقل القدرات فوق 

 .بحذف التشكيل تدريجيًا وجعل الطالب يقرأ بناء عمى فيمو لموقع المفظ من النص
وليس - يمكن أن تطعم الكتب المدرسية باألدب الشعبي الخيالي -7
ويراعى بو مستوى الطفل المعرفي وباستخدام األلفاظ المبسطة عن - المستورد

النص األصمي، وتزويد المكتبة المدرسية بنسخ تحتوي عمى روايات لألدب 
 .الشعبي المبسط

يمكن أن يستعان بالرسوم لتوضيح الفكرة مع تجنب احتواء ىذه الرسوم  -8
 . مفاىيم غير مألوفة أصاًل لمطفل، بل عمى ما ىو مألوف لديو في بيئتو

 ويمكن يحفل تراثنا الشعبي بوافر من األناشيد السيمة الترديد لألطفال -9
تيذيب نص كممات األغاني الشعبية واستخدام ألحانيا لترديدىا من قبل األطفال 

 .بالمغة الفصيحة مما يتناسب مع ذوقيم ومراحل نموىم لرفع مستواىم المغوي
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يمكن أن تستعين المعممة خاصة لطالب الصفين األول والثاني   -10
االبتدائيين بالمسرحيات الغنائية الشعبية التي يقوم بيا األطفال من أجل أن يعتاد 

 .األطفال الكالم بالمغة العربية الفصيحة

وأخيرًا وىو األىم يمكن اختيار األدب المستوحى من قصص القرآن   -11
الكريم الذي يخاطب النفس مباشرة، وتظير القصة بشكل أبطال رمزيين منبثقين 

من المعاني التي اندرجت تحتيا ىذه القصص، من أجل ربط التنشئة المبتغاة من 
الطفل بعقيدتو توسيع مداركو واستيعابو بشكل كمي، وىذا كمو يتمثل في األدب 

وفوائد مثل ىذا األدب جمة تندرج تحت تحديد األىداف بصورة مستقمة . القرآني
 الشعور الفطري بالخير والشر وكرم األخالق واستقالل الرأي وتجاوز يعوبناء 

األنانية، وصقل السموك واإليجابية، وحب التعاون ونمو روح التسامح والثقة 
 .بالنفس

وربما إذا استطعنا النجاح في ىذا األمر، استطعنا التغمب عمى الكارثة التي 
ألحقت بنا منذ غزو المغول والتتار التي نّبو ليا ابن خمدون في مقدمتو حيث قال 

بأن نكون قادرين عمى استعادة كون المغة ". واآلن انتيت لغة مضر كمغة تخاطب"
.  الفصيحة لغة التخاطب، واستعادة مكانتنا بين األمم
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التعليقات والمناقشات 

: أمين الكخن. د. أ- 
يعتقد أن البنائية التي أشارت إلييا في بحثيا ىي توجو معرفي وليست توجيًا 

. سموكياً 
: إحدى الحاضرات- 

ترى أنو آن األوان لنبني نتاجات عمى دراسات عربية بداًل من تمك األجنبيَّة، 
كما ترفض دراسة خرجت مؤخرًا تدَّعي بأن نسبة مطالعة العربي ىي ست دقائق 

. في السنة، وترى أنو من غير المنطقي االعتراف بيكذا دراسة
: محمد الحاج خميل. د- 

أثنى عمى أىمية الحمول المطروحة في البحث خالفًا لماء جاء في بدايتو من 
. كالم نظري

: حمدان نصر. د. أ- 
نما ىي مواصفات حول  يرى أن الحمول التي ُقدِّمت في البحث ليست حمواًل، وا 
محتوى النصوص التي تصمح ألن نمارس عمييا تدريبات قرائية ولم تصل بنا إلى 

. حمول ألساليب فعَّالة
: إيمان زيتون. د- 

ترى أن أدب األطفال يفتقر إلى العناية بالمغة، كما أن كتب الصفوف األربعة 
األولى تفتقر لوسائل الجذب والتشويق من حيث األلوان والرسوم، وحتى المساحات 

. البيضاء المخصصة فيي غير كافية
كما أن ىناك كمًَّا كبيرًا من الكتب المترجمة الخالية من القيم، أو المشبعة بقيم 

ورغم الجيود الكبيرة المبذولة في ترجمتيا فإنو تنقصيا الدقة . غريبة عن مجتمعاتنا
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المغوية إلى َحّد كبير جدًا، وتقحم فييا مصطمحات غريبة عن لغتنا؛ وتصبح مع 
. األيام جزءًا من لغة الطفل

نما نجده في البرامج السمعية  وىذا ال يحدث مع الكتاب المطبوع فقط، وا 
والبصرية وفي برامج األطفال وفي األناشيد وغيرىا من المواد المقدَّمة لمطفل 

. لتطوير لغتو

وتتساءل في ىذا المقام عن جيود مينية محترفة متخّصصة تساند أدب 
أطفال يعمِّم المغة العربية، كما نريدىا أن تكون، بحيث يستطيع أطفالنا مع الزمن 

. تحدُّث المغة العربية دون ىذا التمعثم والتردد
: صفاء الكيالني. خولة حسنين باإلنابة عن د. رد أ- 

تشير إلى أن معظم الدراسات التي ُبني عمييا البحث ىي دراسات أجنبية 
. ولكن بعضيا عربي لألستاذة الدكتورة صفاء الكيالني

: إن الثقافة كما ورد في البحث نوعان: وفيما يخص ميارة االستماع تقول
الشفيية المنزلية وتتم عن طريق االستماع، والثقافة المخطط ليا وىذه تتشّكل في 

. المدرسة

كما ترى أن ميارة االستماع تكون لمقراءة ولفظ الكممات فقط وىناك ميارات 
. أخرى لتعميم المغة العربية كالحاسوب وغيره من وسائل التعمم المتنوعة

 


