
اللغة العربية وعلم القراءة

مذكرة عن الحوار األول عبر شــبكة اإلنترنت

حوارات حول تقرير "النهوض بتعليم اللغة 
مها: مسار للحد من فقر التعّلم  العربية وتعلُّ
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"



مهــا: مســار للحــد  نشــر البنــك الدولــي فــي 29 يونيو/حزيــران 2021، تقريــرًا بعنــوان "النهــوض بتعليــم اللغــة العربيــة وتعلُّ
ــم فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا" فــي فعاليــٍة اســتضافتها مؤسســة الملكــة رانيــا. يهــدف  مــن فقــر التعلُّ
هــذا التقريــر إلــى تحديــد وبحــث العوامــل المؤديــة إلــى ارتفــاع معــدالت فقــر التعّلــم فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة، حيــث 
ال يســتطيع أكثــر مــن نصــف األطفــال قــراءة نــص مناســب ألعمارهــم وفهمــه بحلــول ســن العاشــرة. ويقتــرح التقريــر أيضــًا 

مســارًا يحــدد أهــم اإلجــراءات لمســاعدة بلــدان المنطقــة فــي جهودهــا الراميــة الــى الحــد مــن فقــر التعّلــم. 

مهــا: مســار للحــد مــن فقــر التعّلــم  فــي أول حــوار مــن سلســلة الحــوارات حــول تقريــر "النهــوض بتعليــم اللغــة العربيــة وتعلُّ
ــم القــراءة باللغــة العربيــة، ومــا يجــب  فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا"، ســينظر المشــاركون فــي علــم تعلُّ
أخــذه فــي االعتبــار فــي سياســات التعليــم وممارســاته. ونلّخــص فــي هــذه المذكــرة نتائــج التقريــر ومــا انتهــى إليــه مــن 

توصيــات. 

ــدءًا مــن اللغــة العربيــة الفصحــى الكالســيكية إلــى اللغــة  ــار اللغــة العربيــة سلســلة متصلــة مــن الحلقــات، ب يمكــن اعتب
العربيــة الفصحــى المعاصــرة، وصــواًل إلــى العديــد مــن اللهجــات العاميــة الُمســتخدمة فــي التواصــل اليومــي. ويمكــن أن 
مــون الفصحــى، وهــي لغــة التدريــس لمعظــم  ل هــذا "االختــالف اللغــوي" تحديــات إضافيــة أمــام األطفــال الذيــن يتعلَّ يشــكِّ
ــردات  ــدًا ومف ــر تعقي ــوي أكث ــام نح ــن نظ ن م ــوَّ ــا تتك ــك ألنه ــا، ذل ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــال ف األطف

معجميــة أكثــر ثــراًء.

م لهــم فــي أول ســنوات الدراســة بشــكل  ض األطفــال فــي وقــت مبكــر للغــة الفصحــى، فإنهــا ُتقــدَّ  ورغــم محدوديــة تعــرُّ
مهــا بمجــرد التحاقهــم بالمدرســة، وال يتــم تشــجيعهم علــى اســتخدام اللغــة  مجموعــة جامــدة مــن القواعــد النحويــة لتعلُّ
الفصحــى واالبتــكار فيهــا بحريــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة لألطفــال الذيــن يتعلمــون بلغــات أخــرى. وغالبــًا مــا يتلقــى الطــالب 

تعليمهــم المكتــوب بالفصحــى، إال أن الشــروحات الشــفهية غالبــا مــا تكــون العاميــة.

ــك أّن األطفــال  ــة ليــس مســتحيال، ذل ــة للغــة العربي ــات الناتجــة عــن الطبيعــة االزدواجي ــب علــى هــذه التحدي ــى أّن التغل عل
يتعرضــون للغــة العربيــة الفصحــى بشــكل غيــر مباشــر فــي حياتهــم اليوميــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل وســائل اإلعــالم، 
ض للفصحــى المعاصــرة  وقــراءة أوليــاء األمــور ألطفالهــم، والمــواد الترفيهيــة الُمخصصــة لألطفــال. ومــن شــأن زيــادة التعــرُّ
فــي الســنوات األولــى المســاعدة علــى االنتقــال إلــى اســتخدامها بالمدرســة. رغــم االختالفــات الواضحــة، هنــاك تقــارب كبيــر 
بيــن اللهجــات العاميــة والفصحــى، ليــس فقــط مــن حيــث التطابــق التــام بيــن الكلمــات، بــل أيضــًا مــن حيــث الكلمــات التــي 
لهــا الجــذر نفســه أو أصــل مشــابه )المشــتركات اللفظيــة(. وفــي حيــن توجــد حاجــة إلــى إجــراء المزيــد مــن البحــوث فــي هــذا 
الصــدد، فمــن الممكــن االســتفادة مــن أوجــه التشــابه هــذه لدعــم تعّلــم األطفــال للغــة العربيــة الفصحــى مــن خــالل وضــع 

هــة ومتسلســلة بشــكل مناســب. مناهــج ُموجَّ

ويمكــن أن تــؤدي إزالــة عالمــات التشــكيل فــي الصــف الرابــع أو الخامــس إلــى صعوبــة تمييــز األطفــال بيــن الكلمــات التــي 
ــن. بيــد أنــه لــن يكــون كل طفــل  تبــدو متشــابهة، كمــا يمكــن لوجــود عالمــات التشــكيل  إلــى إبطــاء قــراءة القــارئ المتمكِّ
فــي الصــف الرابــع أو الخامــس مســتعدًا لقــراءة نــص بــال تشــكيل أو قــادرًا علــى التعامــل معــه فــي جميــع الســياقات )كمــا 
ــى  ــاًء عل ــكل بن ــة بالش ــر المضبوط ــوص غي ــى النص ــال إل ــم االنتق ــب أن يت ــة(. ويج ــر صعوب ــة أو األكث ــوص الطويل ــي النص ف
ل أو غيــر المشــّكل ســيدعم مبــادئ ممارســات التعليــم  المهــارات وليــس علــى الصــف أو الســن، وإتاحــة اختيــار النــص الُمشــكَّ

ــم، والتدريــس علــى المســتوى المناســب. الفاعلــة المســتندة إلــى الشــواهد مثــل التصميــم الشــامل للتعلُّ
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تحديــد الســمات والمفــردات المشــتركة بيــن العربيــة الفصحــى المعاصــرة واللهجــات العربيــة العاميــة وتوظيــف 
ــم الفصحــى. ــن األطفــال مــن االنتقــال مــن العاميــة إلــى تعلُّ ذلــك لبنــاء جســر يمكِّ

هــة لهــذا الغــرض، وتحديــد  تدريــس القواســم المشــتركة بيــن العاميــة والفصحــى بوضــوح باســتخدام مــواد موجَّ
ــم األطفال. ويشــمل هــذا البــدء بالكلمات البســيطة والمشــتركة  مــدى التقــارب بينهمــا، واســتخدام ذلــك لدعــم تعلُّ
بيــن الفصحــى واللهجــات العاميــة، وإبــراز األنمــاط المشــتركة، وتدريــس المنحــى الصوتــي الموجــود فــي العربيــة 

الفصحــى بشــكل واضــح. 

ض األطفــال للغــة العربيــة الفصحــى المعاصــرة، الســيما المفــردات والوعــي االشــتقاقي، مبكــرًا  زيــادة تعــرُّ
ــادة معرفــة أطفالهــم  ــاء األمــور علــى زي ــك تشــجيع أولي ــة فــي المدرســة وبالمنــزل. ويشــمل ذل وبطرائــق جذاب

ــرة. ــن مبك ــي س ــا ف ــم به ــراءة له ــالل الق ــن خ ــا م ــم له ضه ــى وتعرُّ ــة الفصح ــة االعربي باللغ

تدريــس المنحــى الصوتــي والمفــردات والوعــي االشــتقاقي للعربيــة الفصحــى غيــر المســتخدمة فــي اللهجــات 
العاميــة المحليــة فــي المــدارس.

زيــادة اطــالع األطفــال، داخــل المــدارس وخارجهــا، علــى األدب المخصــص لهــم وأفــالم الرســوم المتحركــة والبرامــج 
التلفزيونيــة لألطفــال باللغــة العربيــة الفصحــى وبطريقــة ممتعــة. 

تعزيــز مهــارات الفهــم )خاصــًة مهــارات التفكيــر العليــا( مــن خــالل إســتراتيجيات تعليميــة مباشــرة وواضحــة )مثــل 
قــراءة كتــب أدب األطفــال باللغــة العربيــة الفصحــى يوميــًا بصــوت عــاٍل داخــل الفصــل المدرســي، وإتاحــة المزيــد 
مــن الحريــة الســتخدام كلمــات فصحــى "قريبــة مــن العاميــة"، وتهيئــة بيئــة دراســية ثريــة بــأدب األطفــال المحبــب 

لــدى الفتيــان والفتيــات(.

ــر  ــل، وتوفي ــب كل طف ــا يناس ــي بم ــتوى القرائ ر المس ــوُّ ــن تط لة لحي ــكَّ ــر الُمش ــوص غي ــى النص ــال إل ــل االنتق تأجي
لة بالنســبة لمــن يحتاجــون إلــى  اختيــارات فــي مختلــف  المراحــل الصفيــة، ومواصلــة اســتخدام النصــوص الُمشــكَّ

المزيــد مــن الدعــم.

مــن الضــروري إجــراء المزيــد مــن البحــوث بشــأن درجــة التقــارب بيــن اللهجــات واللغــة العربيــة الفصحــى فــي كل 
بلــد، إضافــة إلــى مدلــوالت هــذه االختالفــات فــي التدريــس والتعلــم. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يلــزم إجــراء المزيــد مــن 
ل إلــى النــص غيــر  البحــوث بشــأن المناهــج واإلســتراتيجيات التربويــة المالئمــة لدعــم جميــع األطفــال فــي التحــوُّ

ــد مناســب للجميــع". ل فــي إطــار الجهــود الراميــة إلــى تجــاوز اعتمــاد "نهــج ُموحَّ الُمشــكَّ

التوصيات
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تنفيــذ إســتراتيجيات لتعزيــز تنميــة المهــارات اللغويــة الشــفهية مبكــرًا لــدى األطفــال وانخراطهــم فــي أنشــطة 
ــم اللغــة العربيــة الفصحــى، فــي المدرســة وخارجهــا. تعليــم القــراءة والكتابــة وتعلُّ 6


