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العزوف عن القراءة
رؤية تربوية

بقلم الدكتور محمود السّيد

لكـن » العزوف عن القـراءة: رؤيـة تربويـة«البد يل من أن أشري إىل أن الورقة هي بعنوان 
قبــل أن أصــل إىل العــزوف عــن القــراءة رؤيــة تربويــة البــد يل مــن أن أمــرَّ بعــدة نقــاط حــىت أصــل 

إىل الغرض من هذه الورقة.
مفهــوم القــراءة كمــا هــو معــروف لــدينا هــو أن القــراءة عمليــٌة فكريــٌة نفســيٌة لغويــٌة، يقــوم 

القارئ من خالهلا باستخالص معىن من خالل الرموز اللفظية اليت استخدمها الكاتب.
وهــذا املفهـــوم مفهـــوم القـــراءة قــد تطـــور، ففـــي مطلـــع القــرن املاضـــي كـــان مفهـــوم القـــراءة 

» ميكاينــزم القـراءة، آليـة القـراءة«يقتصر على تعرف احلـروف و 
فغـدت القـراءة عمليـة حيصـل لكن يف ضوء نظريات علم النفس أضيف إىل هذا املفهوم الفهم 

مــــن خالهلــــا القــــارئ علــــى معلومــــات ومعــــارف وخــــربات، وأصــــبحت القــــراءة تعرّفــــاً للحــــروف 
م والربط واالستنتاج واملقارنـة واملوازنـة، وبعـد 

بصــورة صــحيحة باإلضــافة إىل الفهــم والــربط واالســتنتاج والتحليــل والتفســري مث النقــد والتقــومي 
النشـاط الفكــري د ذلـك أسـلوباً مـن أسـاليب وإبـداء وجهـات النظـر، ومـن مثَّ غـدت القـراءة بعـ

يف حــل املشــكالت باإلضــافة إىل ذلــك كلــه، مث أصــبحت مفتاحــاً أو نافــذة الســتثمار أوقــات 
الفراغ مبا هو مفيد وناجح.

وإذا رحنــا نفــّرق بـــني الكلمــة املســـموعة واملكتوبــة فإننــا نالحـــظ أن الوســائل املســـموعة ال 
ف املكتوبـة. إذ إن درجـات احلريـة أمـام الكلمـة املكتوبـة تتيح للسامع اختيار املسموع على خـال

أكثر من الكلمة املسموعة، فالكلمـة املقـروءة حتقـق للقـارئ تنـوع املعرفـة وتعـّددها يف ضـوء ميولـه 
وحاجاته واهتماماتـه، واحلصـول علـى املكتـوب أرخـص وأيسـر مـن احلصـول علـى وسـائل الكـالم 

ىن من حيث الفكر من املسموع.املسموع يف األعم األغلب، واملكتوب أغ
أنا عندما أريد أن أكتب شيئاً أختار الكلمات بعنايـة، أختـار الرمـوز الدالـة علـى املعـاين 
وأُعــىن باألســلوب، كمــا أُعــىن باملضــمون وبــاحملتوى. املســموع يُنســى أكثــر مــن املقــروء وهــذا مــا 
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وتـاريخ العـامل كمـا يقـول » همأنا أمسع فأنسـى، أقـرأ فأتـذكر، أعمـل فـأف«يذكرنا باملثل الصيين: 
قبل ظهور الكتاب وبعد ظهـور الكتـاب. جيب أن نـَْقِسمه إىل قسمني: «»: رسول محزاتوف«

مظلم والثانية سهل واسع أو قمة 
نالـــك الوظيفـــة املعرفيـــة ومـــن املعـــروف لـــدينا أن القـــراءة تـــؤدي وظـــائف كثـــرية للفـــرد فه». جبـــل

أحد أبنائه إذا سألين الناس عـن مهنتـك وعندما ُسئل الفيلسوف األمريكي وليم جيمس سأله 
فماذا أقـول هلـم يـا أبتـاه؟ قـال لـه: قـل هلـم يـا بـين إن أيب دائـم التجـوال ليلقـى األدبـاء والعلمـاء 

ىل األحيــاء، مــن كــل عصــر وجــنس وديــن، يصــغي إىل األمــوات مــنهم كمــا يصــغي إواملفكــرين 
أنه تفصله عنهم مسافات شاسعة، فهـو ال يعبـأ حبـدود جغرافيـة وال يصافحهم على الرغم من 

بفرتات زمنية.
بني التقدم يف القراءة والتقدم يف التحصيل املعريف، والقـراءة جتيـب هنالك عالقة مطّردة و 

ل املشــكالت عــن كثــري مــن التســاؤالت، وهــي تســهم يف النمــو العقلــي للفــرد، وتســاعده يف حــ
الســابقة؟ مــن درس أيضــاً، ومــا مــن مشــكلة مــن املشــكالت تعرتضــنا إال نقــول: مــا الدراســات 

هذه املشكلة من قبُل؟ فإذاً هي نافذة أيضاً للمساعدة يف حل املشكالت. والقـراءة أيضـاً مـن 
الناحيــة النفســية تشــبع احلاجــات وترضــي امليــول وتســاعد علــى التكيــف النفســي، ومــن الناحيــة 

اال

ومن معـايري تقـدم ومعايري تقدم األمم متعددة منها: دخل الفرد، مستوى التعليم...اخل. 
عنــدما ُسـئل فـولتري: مـن ســيقود اجلـنس البشـري؟ قــال: قـراءة، و األمـم أيضـاً إقبـال بنيهــا علـى ال

».الذين يعرفون كيف يقرؤون ويكتبون«
إن الـذين يقـرؤون هـم األحـرار فقـط، ذلـك «جيفرسون الرئيس األمريكي الثالـث يقـول: 

».ألن القراءة تطرد اجلهل واخلرافة معاً، ومها من ألّد أعداء احلرية
أفّضـل أن «ومـاكويل يقـول: ». اإلنسـان الكامـلالقراءة تصنع «فرانسيس بيكون يقول: 

».أكون ساكناً يف كوخ وحويل الكتب الكثرية على أن أكون ملكاً ال مييل إىل املطالعة
»املطالعة للعقل كالرياضة للجسم«أديسون يقول: 

يف تراثنــا العــريب مــن املعــروف أن أوغاريــت نشــأت فيهــا أول أجبديــة ووقــف أمامهــا منــذ 
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إنـــين أقـــف أمـــام «اعر اإلســـباين أنطونيـــو غـــاال وقـــف أمـــام أوغاريـــت وقـــال : ثالثـــة أشـــهر الشـــ
».حضرة التاريخ وإنين مدين لك يا أوغاريت بأنين كاتب

مامها الشاعر عمر أبو ريشة يقول:ووقف أ
مـــــــــايل أراك كئيبـــــــــة النظـــــــــرات مل تتكلمـــــــــي
هـــذا الـــذهول يـــنم عـــن ذاك اجلـــوى املتكـــتم

لين فمــيوتكــاد تســأل مــن أنــا؟ ويكــاد خيــذ
ــــة األجمــــاد مثلــــك واقــــف يف مــــأمتِ  ــــا بن ــــا ي أن
أنـــــا مـــــن بقايـــــا أمـــــٍة هـــــي والعـــــال مـــــن تـــــوأم
مــّرت علــى الــدنيا مــرور القطــر يف احلقــل الظمــي
ــــــــت آيــــــــات رمحتهــــــــا شــــــــفاه األجنــــــــم فتناقل

، وتعرفون يف الرسالة »هنا غذاء العقول وطب النفوس«وأول مكتبة مصرية كتب عليها 
».اقرأ باسم ربك الذي خلق«ول آية يف القرآن الكرمي اإلسالمية أن أ

».الكتاب وعاء ملئ علماً وإناءٌ حشي ظرفاً «واجلاحظ يف تراثنا يتغىن بالكتاب قائالً 
وخري جليس يف األنام كتابواملتنيب يقول: أعز مكان يف الدنيا سرُج سابحٍ 
إال الكتابامل أجد يل وافيا وشوقي يقول: أنا من بّدل بالكتب الصحابا

ولـــذلك أقـــرأ كثـــرياً ألن فكرتـــك أنـــت فكـــرة » حيـــاٌة واحـــدة ال تكفيـــين«والعقـــاد يقـــول: 
واحدة وشعورك أنت شعور واحد ولكن عندما تالقي فكرتـك فكـرة أخـرى فـال تصـبح الفكـرة 

».فكرتني وإمنا تصبح مئات من الفكر يف العمق واالمتداد
رأى رجـاالت الرتبيـة يف أمريكـا أنـه 1957وعندما أطلقت روسيا القمر الصناعي عـام 

البــد مــن أن يكــون الناشــئ لــدينا البــد لنــا مــن إعــادة النظــر يف نظامنــا الرتبــوي وقــال أحــدهم: 

بال كتـب كجسـد بـال حيـاة بيٌت «وهناك أقوال كثرية تؤيد أو تعّزز مكانة الكتاب منها 
».شيشرون«

».برتارك«الكلمة أقوى من السيف والصاروخ 
وأنـــا يف عبـــاءة الثمـــانني أخلـــص مـــن هـــذه التجربـــة اإلبداعيـــة الطويلـــة ومـــن هـــذا البحـــر 

تـوازي وتسـاوي رحلـة احليـاة بـأن رحلـة الكتابـة رمبـا الطامي واخلضم من هذه القراءات املتنوعـة 
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.»إلدوارد اخلياط«نفسها 
.»فيكتور هوغو«هادئون ومأمونون الكتب أصدقاء 

.»شوبنهور«لوحيدة املستمرة للفكر اإلنساين املكتبة هي الذاكرة ا
يف مجيـع اخلرب السار هو أن الكتب ستبقى ولن نستغين عنها ليس يف األدب فقط، بـل 

حصـل منـه علـى احلاالت اليت حيتاج فيها املرء إىل القيام بقراءات دقيقة لنٍص ما، لـيس فقـط لي
.»أمربتوايكو«يت يقدمها إليه الكتاب ويتأملها املعلومات ولكن ليفكر يف املعلومات ال

.»سارتر«بدأُت حيايت ك
جــت احلضــارة اإلنســانية يف الكلمــة املطبوعــة مــن أمثــن ممتلكــات اإلنســان وخــري مــا أخر 

.»خالد حممد خالد«الدنيا 
مـــع اس معـــادن بعضـــها يشـــّع كاألملـــاس، وبعضـــها يتـــألق كالـــذهب، وبعضـــها يلالكتـــب كالنـــ

.»و جممع اللغة العربية يف القاهرةعض- حممود الربيعي«ولكنه سرعان ما يصدأ كالنحاس 
إين على شبه اقتناع بأن الكتاب املطبوع على ورق له العمر الطويل، وأنـه احلاضـر علـى 

مـا الـورق بنـاٌء صـلب. حجـر أو معـدن وهكـذا كـل بنـاء أالـدوام، أي أن الكلمـة املكتوبـة علـى 
.»حممد حسنني هيكل«غريها فهو صيحة متغرية خاطفة 

طبـــع مـــن مليــون نســـمة، وال يتجـــاوز مــا ي350مــن غـــري املعقـــول أن يزيــد العـــرب علـــى 
.»صربي موسى«الكتاب الواحد ألفي نسخة 
حنــن نعــرف أنــه » يــة هلــذا العــزوفالعــزوف عــن القــراءة والرؤيــة الرتبو «آيت إىل عنــوان الورقــة 

ئتنا فـإن مثـة أهـدافاً نبتغيهـا مـن هـذا التـدريس منهـا تزويـد املـتعلم مبهـارة اشـعندما ندّرس القراءة لن
القراءة ومهارات القراءة تنقسم إىل قسمني: مهارات فيزيولوجية ومهارات عقلية.

حيحًة والســرعة يف 
القراءة وحركة العني يف أثناء القراءة ووضعية القارئ هذه مهارات فيزيولوجية.

أمــــا املهــــارات العقليــــة: فهــــي ثــــروة املفــــردات وتعــــّرف مــــا بــــني الســــطور وتعــــّرف مــــا وراء 
السطور وتعّرف االجتاهات والقيم واملثل الواردة يف النصوص اليت نتفاعل معها، وكيف ننقدها 

ذلك، وتكون لنـا وجهـة نظـر جتاههـا، مث كيـف نوظّـف مـا حنصـل عليـه مـن خـالل القـراءة بعد
يف مواقف احلياة.
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هـذا هـو اهلــدف مـن األول مــن أهـداف تعلــيم القـراءة. أمــا اهلـدف الثــاين فهـو أن نكــّون 
عــــادات القــــراءة لــــدى املــــتعلم إال أن عــــادة القــــراءة ال تتكــــون إال إذا كانــــت هنالــــك مهــــارات 

قد اكتسبها املتعلم حىت يصل إىل عادة القراءة. أما تكوين املهارة فالبد فيها من املران للقراءة
والبــد مــن القــدوة احلســنة إن مــن األهــل أو مــن املعلمــني أو مــن األجهــزة واملمارســة والتكــرار، 

اخلارجيــة أيضــاً اإلعــالم وغــريه، والبــد مــن التعزيــز أي أن نعــزز أداء ذلــك الناشــئ، والبــد مــن 
وجيــه أيضــاً إىل الكتــب الصــاحلة، والكتــب غــري الصــاحلة للقــراءة. ولكــن إذا ســلحنا املــتعلم الت

مبهارات التفكري الناقد املوضوعي حبيث تتكون لديه مهارة التمييز والقراءة الناقـدة للتمييـز بـني 
ســه 

فإننا ننجح يف نظامنا الرتبوي.
ومــــن أهــــداف تــــدريس القــــراءة أيضــــاً غــــرس الشــــغف بــــالقراءة يف نفــــوس الناشــــئة وحمبــــة 
الكتــاب وأن تتطــور تلــك احملبــة إىل اهلــوى، وأن ينتقــل اهلــوى إىل العشــق واهليــام، ومــن الســهولة 

املثـال اإلسـباين. مبكان أن تقف يف وجه ثوٍر هائج على أالّ تقف يف وجه عاشق كما جاء يف 
فــإذا كــان املــواطن املــتعلم يهــوى القــراءة ويعشــق القــراءة فــال ميكــن أن تقــف أمامــه حــدود وال 
حواجز ميكن أن حتول دون إقباله على القراءة أيضاً. ومن أهداف تدريس القراءة كما سـبقت 
اإلشــارة القــراءة الناقــدة واختيــار املــادة الصــاحلة للقــراءة يف ظــالل عوملــٍة اختلــت فيهــا املعــايري، 

وينطبق على عاملنا قول الشاعر:
منمـــــنٌم مـــــن ســـــخافاٍت ومـــــن ُهـــــُدمِ  ـــــــــــــــــالعنوان يفتنهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــاس تؤخـــــــــــــــــذ ب والن
واجلـــُنب عقـــًال، وســـوء اخللـــق كالشـــيمِ  حـــــــــــىت تـــــــــــراءى هلـــــــــــا ذل النفـــــــــــوس تقـــــــــــىً 

ويا لألسف، يف هذا الزمن الذي اختلت فيه املعايري أصبح الـذي يـدافع عـن أرضـه يعـد 
إرهابياً.

إىل القــراءة الناقــدة واختيــار املــادة الصــاحلة للقــراءة يف عصــر العوملــة الــذي إننــا يف حاجــة
حنيا فيه.

واآلن ما أسباب العزوف عن القراءة؟
مـــن األهـــل. األهـــل ال يف البيـــت الســـبب األول هـــو عـــدم تـــوافر القـــدوة احلســـنة-أوالً 

املثـل والقـدوة احلسـنة مشغولون ال يقرؤون يف األعم األغلب، ويف املدرسة املعّلمون ال يكونون
ان عاشـقاً أمام املتعلمني وال عند األقـران فـالقرين أحيانـاً تتسـرب منـه العـدوى إىل زمالئـه إذا كـ
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للقراءة ويهوى القراءة.
ومثـــة تقصـــري يف اإلعـــالم فـــإذا انعـــدم تـــوافر القـــدوة احلســـنة فـــإن ذلـــك يـــؤثر أميـــا تـــأثري يف 

العزوف عن القراءة.
هــذه القاعــة أعطيــت حماضــرة عــن أمهيــة القــراءةات هنــا يف يــيف الثمانين

وقلـــت هنـــاك ُســـنَّة حبـــذا لـــو نتبعهـــا يف عالقاتنـــا االجتماعيـــة عنـــدما ميـــرض أحـــدنا يـــأيت إليـــه 
حبـذا لـو يقـدمون :وباقة مـن الزهـر، قلـتأأصحابه وزمالؤه ويقّدمون إليه صحناً من الشوكوال 

أفضـل بكثـري ممـا لـو نقـدم ؤه ويقرؤه احمليطـون بـه فيكـون هـذا إليه كتاباً..هذا الكتاب يقرؤه أبنا
صــحناً مــن الشــوكوال أو باقــًة مــن الزهــر. وكــان حيضــر احملاضــرة زميــل كــرمي لنــا رئــيس حتريــر جملــة 

ي، وهــذا الكتــاب مطبــوع طباعــة أنيقــة أعطــاه البنتــه يف الصــف كتابــاً ملكــارنيكو املــريب الروســ
اخلامس من املرحلة االبتدائية. فأخذت الطفلـة هـذه اهلديـة إىل معلمتهـا، ومـا كـان مـن املعلمـة 
إال أن مجعــت اهلــدايا ووضــعتها علــى الطاولــة وأخــذت تفــك غــالف كــل هديــة وعنــدما تكــون 

اهلدية عطـراً تبتسـم أسـاريرها، وعنـدما وصـلت 
وقرّبت حاجباً من حاجب، فالتفتت الطفلة الصغرية وقالت: أنا أنـا آنسـيت قالـت هلـا: يـا بنـيت 

قرأ...أنا فاضية أ

أن تقـدم ءة الكتـاب، وأن هـذه أمثـن هديـة ميكـن حمبة الكتاب وقرااألطفال يف نفوسهم الغضة 
ة احلسنة للذين يشرفون على هؤالء الصغار.ولكن ويا لألسف ال توجد كما قلنا القدو 

ة ومنهــا القــراءة احلــرة، قــراءة أيضــاً إمهــال املناشــط الالصــفيومــن أســباب العــزوف عــن ال
ة والفــنحن يف مدارســنا ومعاهــد

تعـزز القـراءة أيضـاً وخاصـة القـراءة احلـرة إذ إن فقـر املكتبـات املدرسـية يـؤثر واملناشط الالصفية 
أن غناهـــا بالكتــب املتنوعـــة واملالئمـــة يـــؤثر يف تكــوين عـــادات القـــراءة بصــورة ســـلبية، يف حـــني 

يـول جديـدة وتعزيـز امليـول اإلجيابيـة وحنن كما نعرف مهمة الرتبية إغناء امليول وغـرس مإجيابياً، 
وتوجيــه امليــول املنحرفــة، فــإذا كانــت املكتبــة غنيــة فمــن املمكــن أن نرضــي امليــول، ميــول هــؤالء 

وذاك مييــــــل للناحيــــــة التارخييــــــة..وذاك مييــــــل للناحيــــــة ،أنــــــا أميــــــل للناحيــــــة العلميــــــة،الناشــــــئة
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الهتمامات ومثة فقٌر يف مكتباتنا االجتماعية..اخل. فالكتب ممكن أن ترضي امليول والرغبات وا
املدرسية.

نــأيت إىل نقطــة جوهريــة أيضــاً وهــي أن النصــوص الــيت يتفاعــل معهــا ناشــئتنا غــري -ثانيــاً 
شــائقة وغــري جذابــة وغــري مالئمــة ملســتويات املتعلمــني، ال تتــوفر فيهــا اجلاذبيــة ففيهــا األلفــاظ 

».اشئةمنها النينفر«الغربية، األلفاظ احلوشية غري املألوفة، ولذلك 
ويف تراثنا كنوز من اجلمال والقيم اإلنسانية، صديقنا املرحوم الطيب الصاحل قال يل: أنا 
متخصــــص يف األدب الربيطــــاين وقضــــيت فــــرتة طويلــــة مــــن حيــــايت يف بريطانيــــا واطلعــــت علــــى 

عــري شــاخمة كــاملتنيب أو كــأيب العــالء املاألدب الربيطــاين، ولــو أّن يف األدب الربيطــاين شخصــية 

فــال بــد لنــا مــن أن نعــرف ال نعــرف مــن حنــن، -لــدينا كنــوز يف تراثنــا ولكــن ويــا لألســف
النصـــوص هويتنــا وكنوزنــا والقــيم املوجــودة يف تراثنــا وهــذا التعــرف ميــنح الثقــة يف الــنفس، ومــن 

ول الشريف الرضي:الشعرية اجلذابة ق
قريبــــــــــاً إىل جنــــــــــيبأر مــــــــــن أهــــــــــوى أقـــــــــــــــــول وقـــــــــــــــــد أرســـــــــــــــــلت أول نظـــــــــــــــــرة ومل

فهيهــات أن خيلــو مكانــك مــن قلــيب ــــــــــذي أرى ــــــــــِت أخليــــــــــت املكــــــــــان ال لــــــــــئن كن
ومل أدِر أن الشـــــــوق للبعـــــــد والقـــــــربِ  وكنــــــــــــــت أظــــــــــــــن الشــــــــــــــوق للبعــــــــــــــد وحــــــــــــــده
ـــــيب كأنـــــك مـــــن عيـــــين نقلـــــِت إىل قل خــــــــاطريخـــــــال منــــــــك طـــــــريف وامــــــــتال منـــــــك 

أبيـــات جذابـــة وفيهـــا تناســـق يف العمـــل اجلمـــايل فتـــؤثر يف نفـــوس الطـــالب. ومـــن القـــيم 
اإلنسانية السامية قول أيب العالء املعري:

ــــــــــــِد انفــــــــــــرادا ــــــــــــُت يف اخلل ملــــــــــــا أحبب ولـــــــــــــــــــــــو أين حبيـــــــــــــــــــــــُت اخلُلـــــــــــــــــــــــَد فـــــــــــــــــــــــرداً 
ــــــــــبالدا ــــــــــتظم ال ــــــــــيس تن ســــــــــحائب ل ــــــــــــــــــــّي وال بأرضــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــت عل ــــــــــــــــــــال هطل ف

ه:أو قول أيب العالء نفس
نصــــــــــــــــٌف بيــــــــــــــــين وبــــــــــــــــني الفقــــــــــــــــري ةّن شـــــــــــــــــــــقاً يلـــــــــــــــــــــوح يف بـــــــــــــــــــــاطن الـــــــــــــــــــــربُ إ

(الربة هي حبة القمح)
أو قول ابن عريب:

ركائبـــــــــــــه فاحلـــــــــــــب ديـــــــــــــين وإميـــــــــــــاين أديــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــدين احلــــــــــــــــــب أّىن توجهــــــــــــــــــت
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ومجاليته.
اليت تـؤدي إىل عـدم اإلقبـال علـى القـراءة سـوء األمور اليت تؤدي أو من العوامل ومن -ثالثاً 

طرائق التدريس، الرتكيز على ميكانيزم القراءة وإغفال األمور األخرى يعين ميكـانيزم القـراءة: اقـرأ يـا 
ين أمحــد، اقــرأ يــا خالــد، اقرأ...تنتهــي القــراءة اجلهريــة ويعــودون مــن جديــد اقــرأ أنــت..اقرأ أنــت...أ

الِفكــَر فيمــا بــني الســطور؟ وأيــن مــا وراء الســطور؟ أيــن األهــداف البعيــدة؟ أيــن الصــور اجلميلــة الــيت 
؟ هذه األمور نغفلها.التعبريميكن أن نوظفها بعد ذلك يف عملية 

ومــــن الثغــــرات أيضــــاً التلقــــني واهليمنــــة علــــى أفكــــار الطــــالب وعــــدم التشــــجيع -رابعــــاً 
من خارج املنهاج املقرر لكن حياسبه املعلم، ويطلب إليه أن فالطالب أحياناً يطلع على كتاب 

يتقيد مبا هو موجود يف الكتاب املدرسـي وحياسـبه علـى الفاصـلة والنقطـة اخل... ويقيـده وبـدالً 
–مــن أن حيلّــق املــتعلم جبناحيــه وأن يشــكره معلمــه بأنــه اطلــع علــى خــارج املنهــاج فــإذا حنـــن 

عالمة متدنية ألنه خرج عن الكتاب.نقيده وحناسبه ونضع له -املعلمني
وهكذا نقيد حرية الطالب واملعلم يف اختيار املادة والطريقـة فيقولـب املعلـم نفسـه ضـمن 

قوالب معينة ويتبع طريقة معينة نشأ عليها يف التدريس، وال خيرج عنها.
ويف هذا قتل أيضاً لإلبداع لدى كل من املعلم واملتعلم يف الوقت نفسه.

و -خامساً 
تنمية االسـتعداد للمراحـل التاليـة واخلطـر  يف تعليم القراءة فنحن يف رياض األطفال نعمل على 

كـل اخلطـر أن نبـدأ بتعلـيم القـراءة لألطفـال يف الريـاض وهـم غـري مهيئـني، وهـم غـري مســتعدين 
إذا مـــا بـــدأ الطفـــل خيفـــق يف خطواتـــه األوىل فـــال ميكننـــا أن نـــتكهن مـــا الـــذي لـــتعلم القـــراءة، و 

لــذلك اخلطــوات األوىل مــن األمهيــة مبكــان لتنميــة ســيحدث لــه يف مســتقبل حياتــه بعــد ذلــك. 
االســتعداد لــتعلم القــراءة. ويف الصــف األول مــن مرحلــة التعلــيم األساســي نبــدأ بتعلــيم القــراءة 

األمــور اجلزئيــة مــن اجلملــة إىل الكلمــة إىل املقطــع إىل احلــرف مث وننتقــل مــن األمــور الكليــة إىل
والتوسـع يف القـراءة من احلرف إىل املقطـع إىل الكلمـة فاجلملـة فنجمـع بـني التحليـل والرتكيـب. 

يكـــون مـــن الصـــف الثـــاين إىل الصـــف الســـادس مـــن مرحلـــة التعلـــيم األساســـي مث يكـــون توســـع 
اخلـــــربات والكفايـــــات يف الصـــــف الســـــابع و 

واألذواق يف املرحلة الثانوية ويف املعاهد واجلامعات بعد ذلك.
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أخفقنــا يف تكــوين القــراءة الناقــدة وإدراك الغايــات البعيــدة واألهــداف البعيــدة -سادســاً 
شـــكالت للنصـــوص الـــيت يتفاعـــل معهـــا طلبتنـــا. ومثـــة إخفـــاق يف توظيـــف القـــراءة يف معاجلـــة امل

ومواقف التعبري ويف تكوين التعلم الذايت واملطالعة احلرة وصوالً إىل تكوين عادة القراءة.
طبعــاً هنالــك دور وســائل اإلعــالم مــن األمهيــة مبكــان يف تعزيــز املناشــط داخــل املــدارس 
ولكــن يف دور النشـر حصــة

) يف اليابــــــان 28000) مقابــــــل (10000العــــــرب مــــــن الطباعــــــة يف الســــــنة عشــــــرة آالف (
».وحنن أمة إقرأ«) يف تايوان 16000و(

) كتاباً سنوياً هـي حصـة الفـرد يف أوروبـا أمـا يف 35إحصاءات اليونسكو تشري إىل أن (
ن العـرب  ) كتب للشخص الواحد ويف الوط8) كتاباً ويف السنغال (40إسرائيل فحصة الفرد (

جتربــة نــادي القــراءة الــيت اســتمعنا إليهــا البارحــة مــن األمهيــة كتــاب واحــد لكــل مثــانني شخصــاً. 
مبكــان وينبغــي أيضــاً يف املراكــز الثقافيــة املنتشــرة علــى نطــاق القطــر أن يكــون هنالــك أصــدقاء 

األطفــال للمراكــز الثقافيــة إىل جانــب نــوادي القــراءة وأن يكــون حّيــز يف املراكــز الثقافيــة ألدب 

ل.س.50الذي كلفت طباعته ثالمثائة لرية سورية تبيعه بـ 
وزارة الرتبية تغذية املكتبات املدرسية بالكتب املتنوعة ووزارة ومن التوصيات املوجهة إىل

املدارس واملعاهد.
ومن التوصيات املوجهة إىل وزارة الثقافة والتعليم العايل تعزيز الرتمجة والدراسـات املقارنـة 

ن حمتـــاجون إىل ترمجـــة كـــل شـــيء، لقـــد ختلفنـــا يف جمـــال الرتمجـــة كمـــا يقـــول رجـــاء النقـــاش فـــنح
متـــأخرين عمـــا بصـــورة واضـــحة وأســـتطيع أن أقـــول ولـــن أجتـــاوز احلقيقـــة إذا قلـــت إننـــا أصـــبحنا 

يصدر يف العامل من آثار أدبية وفكرية وعلمية مبا ال يقل عن نصف قرن.


