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لكتا حتسني القراءة واالرتباط القرائي يف القرن ااحادي

والعرشين ،الصادر عن دار نرش شربنجر عام  ،2017وتتضمن الورقة لكيفية توظيف أفكار هذا
الكتا واالستفادة منها.
الكلامت الداللية :حتسني القراءة ،االرتباط القرائي ،مهارات القرن ااحادي والعرشين.
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Abstract
This paper aims to summary of the new bock (Improving Reading and Reading
Engagement in the 21st Century) which published by Springer Singapore in 2017.
The paper includes how can researchers to use benefit from the ideas that presented in
this bock.
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مقدمة:
كثرية هي الدراسات والبحوث التي قدمها ويقدمها الباحثون واملتصصصون يف كل يوم حول
القراءة وأمهيتها ومهاراهتا ،...وما ينافس هذه الكثرة هوو حجوا اجلهوود التوي يبوذدا قوادة املودار
واملعلمون وأولياء األمور يف العامل كله لتحسني مهارات وارتباط األطفال والشبا بالقراءة ،واجلميع
يسعى لتحقيق هد أكرب هو االرتقاء باملستوى التعليمي والثقايف واالجتامعوي للمتعلموني ،وبالتوا
الوصول إىل مستوى عال ٍمن جودة ااحياة
ويطرح الكتا ااحا سؤاالً حموري ًا حول :ما الوذي يعنيوه أن تكوون قارئو ًا ناجحو ًا يف القورن
ااحادي والعرشين؟ ولإلجابة عون هوذا السوؤال ينواق

الكتوا سوامت القورن ااحوادي والعرشوين

والتحديات التي تفرضها هذه السامت وأمهها التحوديات الرقميوة والتكنولوجيوة وموا صواحبها مون
تطورات اجتامعية وثقافية ،كام يناق

الكتا هذه السامت والتحديات بوصفها سياقا يتا فيوه إجوراء

بحوث ودراسات القراءة ،وأيضا سياقا تتا من خالله عمليات تطوير تعليا فاعول للقوراءة .وكيوف
أثرت التغريات الرسيعة واملتالحقة يف طبيعة وحمور اهتامم وتأثري القراءة يف ااحياة اليومية ،ثا كيف أن
هذه التحديات والتغريات الرسيعة واملتالحقة نتج عنها ظهور اجتاهات وجماالت معارصة يف بحووث
ودراسات القراءة؛ فظهرت بحوث التحفيز القرائي ،وبحوث حمو األمية بأنواعها ااحديثوة ،وبحووث
اسرتاتيجيات القراءة ،وبحوث ادوية القرائية ،وبحوث وكاالت القراءة .وهوي اجتاهوات وجمواالت
متداخلة ومتكاملة أيض ًا.
وكانت جهود املركز الوطني لبحوث القراءة بالواليات املتحودة األمريكيوة ،قود سوامهت يف
بد اية األلفية اجلديدة يف بناء تعريفات لبعض هذه االجتاهات واملجاالت البحثية؛ حيث ركز علامء علا
النفس الرتبوي وعلامء تعليا اللغة جهودها عىل استكشا وحتديد وفها املتغوريات التوي تسوها يف
هذه املجاالت .وركزوا أيض ًا عىل دمج امليزات التحفيزية واملعرفية واالجتامعية يف القراءة وتعليمها.
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وعىل سبيل املثال عر املركز الوطني األمريكي لبحووث القوراءة -االرتبواط القرائوي بأنوه:
امتالك الدافعية لتوظيف اسرتاتيجيات متنوعة للتفاعل مع الن

 ،ويمكن وصف القوراء بوأن لود ا

ارتباط قرائي إذا كان لد ا دافع قوي للقراءة ،ويوظفون اسرتاتيجيات متنوعة لفها الن
ويمتلكون مهارات حتليل وبناء املعنى من الن

القرائوي،

 .وها ليسوا فقو قوادرين عوىل فور الرمووم وفهوا

النصوص ،ولكنها يقدِّ رون القراءة ،ويعتقدون أهنا قراء جيدون ،وخيتوارون جمواالت وموضووعات
القراءة التي تستهو ا وتلبي احتياجاهتا .وال يقلل االرتباط القرائي – هبذا املعنى -من أمهية اإلدراك
املعريف للقراءة ،بل إنه يضيف إليه -وبنفس القدر من األمهية – الدافع ،فهو يركوز عوىل التكامول بوني
الدافع واإلدراك واجلوانب االجتامعية التي تسها يف تكوين قراء ناجحني.
أما ادوية القرائيوة -أو هويوة القوار  -فتشوري إىل قودرة األفوراد عوىل االعتقواد بوأن لود ا
االسرتاتيجيات واملهارات التي متيزها عن غريها يف فهمها للنصوص واستنباطها للقيا املتضمنة،
و يتا بناء ادويات القرائية مع مرور الوقت ومع اكتسا

املزيد مون اربوربة ،يف حوني يعورب مصوطل

وكاالت القراءة عن طريقة أخرى وجدت يف األد الرتبوي الذي تناول تطوير مهارات القراء؛ فهي
مراكز منظمة مسؤولة عن األد والقراءة يف أماكن وجهات متنوعة – تكون مدعوموة مون ااحكوموة
أحيانا -ووظيفة هذه الوكاالت هي تعزيز البحوث والدراسات يف جمال القراءة ،وتكوين الرشاكات،
والتوعية بمصادر القراءة ،و تنمية االرتباط القرائي.
ويركز الكتا ااحا يف تعاطيه مع موا يتضومنه مون اجتاهوات وجمواالت معوارصة يف حتسوني
القراءة واالرتباط القرائي عىل حماوالت بحثية مهمة وجديرة باالعتبار وفق منهجية توفر فهو ًام أفضول
لتحسني القراءة .إن هذا الكتا يقدم أسس ًا عملية وإجراءات تطبيقية تعتمد عىل حتليل وحتديد دقيوق
ملتطلبات التحسني معتمدة يف ذلر عىل الرب بني النظرية والتطبيق.
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حمتوى الكتاب
يتكون الكتا من أربعة أبوا رئيسة تتضومن سسوة عرشو فصو ً
ال فرعيو ًا؛ و البوا األول
متهيدي يصف السياق الذي تعر

من خالله باقي موضوعات الكتوا  ،وبوه فصوالن :األول عون

حتسني القراءة واالرتباط القرائي من منظور عاملي ،و يتناول بشكل أسايس التحديات املتعلقة بتطووير
املهارات القرائية للمتعلمني؛ حيث تواجه املجتمعات عىل اختال مستوياهتا االقتصوادية مشوكالت
تتعلق بالتغلب عىل هذه التحديات؛ ففي حني حتد الرصاعات والفقر املدقع يف الدول الفقرية من عدد
ونوعية الفرص التعليمية وبالتا تعوق نمو وتطور املتعلمني ،وتقلل من تأثري اجلهوود املبذولوة هبوا
للتغلب عىل انصفا

مستوى التعليا ،فإنه وعىل اجلانب األخور نجود أن املجتمعوات الغنيوة و ذات

املستويات االقتصادية املستقرة والتي تتوافر فيها فرص تعليمية كبرية – نجد أهنا يف حاجوة إىل تعزيوز
التكنولوجيا وتوسيعها وتطوير بنيتها األساسية و إتاحة وسائل االتصال جلميع الطال دون متييز .إن
توافر مثل هذه اجلاهزية التكنولوجية أصب رضورة ال تقبل اجلدل حيث ال جمال لالعتامد عىل املفهوم
القديا يف تعليا القراءة -و القائا عىل أهنا فق مصدر للحصول عىل املعلومات -يف إعوداد و روريج
املتعلمني يف القرن ااحادي والعرشين ،ثا ينتقل مؤلف الفصل إىل التساؤل الذي يطرح نفسه و هو :إىل
أي مدى يؤثر توافر املستحدثات التكنولوجيوة عوىل مفهووم القوراءة وتعليمهوا و مهاراتنوا و قودراتنا
القرائية؟ وكيف يمكننا حتفيز الطال عىل القراءة ؟ و عىل وجه اربصووص كيوف يمكون للمعلموني
تعزيز االرتباط القرائي لدى طالهبا ؟
ويتناول الفصل الثاين االرتباط القرائي يف القرن احلادي و العرشين :ما الذي نعرفه وماذا
نحتاج ملعرفته أكثر .و يبدأ هذا الفصل بوصف سياق وحتديات تعليا القراءة يف القرن ااحادي
والعرشين و التي ظهرت نتيجة التطورات التكنولوجية واالجتامعية والثقافية ،و تبعا دذه التطورات
يعر

هذا الفصل االجتاهات املعارصة يف دراسات و بحوث القراءة مومعة عىل ثالثة جماالت

أساسية هي :التحفيز القرائي ،و حمو أنواع جديدة من األمية ،و اسرتاتيجيات القراءة .وتعد هذه
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املجاالت الثالثة أساسا لبناء نامذج متكاملة تدعا تطوير بحوث و دراسات القراءة يف القرن ااحادي و
العرشين .و خيتتا هذا الفصل بمناقشة حول ااحاجة إىل تالق هذه املجاالت الثالثة وكيف يمكن أن
يسها هذا التالق يف تطوير ممارسات قرائية قويمة تدعا اإلرساع يف تنفيذ األجندة اإلصالحية
لتعليا القراءة.
الباب الثاين و هو بعنوان :أنواع جديدة من حمو األمية و القراءة الناقدة؛ و به أربعة فصول هي:
الفصل الثالث :تعزيز االرتباط القرائي و التحصيل من خالل التساؤل الذايت عرب اإلنرتنت ،وحمو
األمية النقدية ،واملناقشة اللبقة ،ويستعر

هذا الفصل موضوعات مرتابطة يف جمال ما تا إنجامه من

عمل يف الواليات املتحدة األمريكية لتعزيز االرتباط القرائي والتحصيل من خالل منظور جديد
لتعليا القراءة والكتابة يعتمد عىل مستوى امتالك مهارات البحث والفها عرب اإلنرتنت .ومن خالل
هذه املوضوعات تا الرتكيز عىل املامرسات املناسبة التي يتا تطويرها لدعا املعلمني واملتعلمني أثناء
استصدامها لإلنرتنت بغر

 :التساؤل الذايت ،و حتقيق املواطنة الفاعلة ،والقدرة عىل استكشا

موضوعات متشابكة من موايا متعددة .إن توجيه البحث لريكز عىل هذه املجاالت يمكن أن يساعد
يف تقديا تصور أفضل حول تعليا القراءة .هذا التصور يمكنه أن يقلل الفجوة يف التحصيل و
الدافعية لدى خمتلف املتعلمني ،كام يمكنه أن يتعامل مع التغري الثقايف الذي أحدثته تكنولوجيا
االتصال والتساؤل عرب اإلنرتنت وما أضافه هذا التغري إىل مفاهيمنا التدريسية و التعليمية يف العرص
الرقمي.
والفصل الرابع جاء حتت عنوان :قضايا حمورية يف دراسة القراءة الناقدة والتعلم لدى الطالب
يف جمتمع املعرفة يف القرن احلادي و العرشين .يستطيع الطال يف بحثها عن املعرفة يف القرن ااحادي
والعرشين االعتامد عىل ما توفره التكنولوجيا الرقمية من مصادر ثرية ومتنوعة؛ متاحة يف صورة
رقمية أو مطبوعة ،لكن ثراء و تنوع و إتاحة هذه املصادر يتطلب أن يمتلر الطال

مهارات دمج

وتكامل ونقد املعلومات التي حيصلون عليها ،خاصة إذا كانت تلر املعلومات متباينة أو تعرب عن
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وجهات نظر متنوعة جتاه قضايا اجتامعية حساسة أو علمية دقيقة ،كام أن تنوع املصادر يتطلب حتديد
معايري تقييمها و اعتامدها ،وتلر مشكلة أساسية .يف هذا الفصل يقرتح الكاتب إضافة مسار جديد
لتنمية القراءة الناقدة لدى الطال

من خالل تنمية مهارات تقييمها ملصادر املعلومات الرقمية،

بحيث يمتلكون املقدرة عىل ااحكا عىل مرجعية واعتامد مصداقية املصادر عند الولوج إليها و من
خالل املعلومات املتاحة عن املصدر ،ويمكن أن نطلق عىل هذه النوع من املهارات" :مهارات تقييا
املصدر الرقمي".
والفصل اخلامس بعنوان :تفاعل لغة الصورة يف فهم الن

 :حقيقة القراءة واالختبارات

الوطنية يف القراءة .أصب تقدير أمهية تفاعل الصورة يف فها نصوص متعددة النامذج أمر ًا معرتف ًا به
اآلن ،وقد تا تطبيقه يف املناهج االسرتالية اإلنجليزية ،و هناك العديد من الدراسات التي أثبتت أن
هناك أنواعا خمتلفة من العالقات و التأثريات للغة الصورة التي ترتب بمستويات التحصيل يف
اختبارات الفها القرائي التي أجريت عىل طال

املرحلة االبتدائية عىل مستوى والية "نيو سوث

ويليز" ،كام أن نتائج مشاهبة قد تا ااحصول عليها يف اختبارات الفها القرائي التي جترى عرب
اإلنرتنت ،ويناق

هذا الفصل داللة هذه املعلومات ،وحيث عىل دراسة دور لغة الصورة بالشكل

املناسب يف برنامج أسرتاليا الوطني لتقييا القراءة و ااحسا  .كام أنه يناق

اجتاهات البحوث

املستقبلية يف جمال الفها القرائي متعدد النامذج التي يمكنها املساعدة يف تطوير تقييا القراءة حملي ًا و
دولي ًا ،و يف حتديد طبيعة اربربة القرائية يف القرن ااحادي و العرشين ،و يف تيسري حتصيل الطال

يف

املناهج املدرسية ،وأيضا تلر التي يمكنها املساعدة يف حتديد مدخل حموري لدراسة املامرسات القرائية
املصتلفة التي تؤثر عىل الفها القرائي وتدعا "بيداجوجيا" الفها القرائي متعدد النامذج.
والفصل السادس :استرشاف املستقبل :مسامهة دراسات تعليم القراءة و الكتابة يف إثراء
احلوار حول القراءة واالرتباط القرائي لدى أطفال املرحلة االبتدائية.
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يتغري مفهوم القراءة اليومية الذي أعتدناه بشكل رسيع ليتضمن ممارسات وخوربات القوراءة
والكتابة الرقمية ،ويناق

الفصل ااحا الدراسات ااحديثة يف جمال تعليا القراءة والكتابة بمفهوومهام

اجلديد .تلر الدراسوات التوي لود ا الكثوري لتقدموه لنوا مون خوالل نتوائج املناقشوات واملنواظرات
واملامرسات امليدانية املتعلقة بالقراءة و االرتباط القرائوي .إن هوذه الدراسوات ااحديثوة ال تقودم فقو
مفاهيا مستحدثة للقراءة،لكنها تستحدث أيضا مفواهيا جديودة للموداخل املسوتصدمة يف الدراسوة
الكيفية للقراءة ،مثل املدخل الوصفي االجتامعي الذي يدر

عمليات وممارسوات القوراءة والكتابوة

عوض ًا عن وصف خمرجاهتام ،خاصة عندما يصعب حتديد خمرجات قابلة للقيا

بشكل دقيق لوبعض

اجلوانب واملامرسات القرائية التي متتزج مع اجلوانب واملامرسات االجتامعية األخرى .و هو يركز عوىل
الدراسات التي أجريت يف الفرتة من عام  2010وحتى 2015عام والتي تناولت العالقوة والتوأثري
املتبادل بني القراءة و الكتابة من جهة و تأثري املستحدثات التكنولوجية عىل كل منهام من جهة أخرى،
و متتد الدراسات يف كال املحورين لتشمل األطفال حديثي الوالدة وحتى سن ااحادية عرشة.
الباب الثالث :التحفيز القرائي و تعليم االسرتاتيجيات ،و به أربعة فصول هي:
الفصل السابع :دمج الطالب يف برنامج "متعة القراءة " يف فلندا
دعمت ومارة التعليا و الثقافة الفلندية برنامج " متعة القراءة " و الذي د إىل تنمية امليول
القرائية و االجتاه نحوو القوراءة لودى الطوال ومسواعدهتا عوىل إنشواء نصووص إبداعيوة مطبوعوة
وإلكرتونية ،و هو هد يتوافق بشكل مبارش مع املنهج الفلندي الذي يؤكد بشكل كبري عوىل القوراءة
والكتابة بمفهومهام اجلديد ،و يقدم هذا الفصل وصفا لدراسة أجريت حول أثر برنامج متعوة القوراءة
عىل االجتاه نحو القراءة والكتابة ،واألنشطة القرائية داخل املدرسة وخارجها ،والفروق بني اجلنسوني
يف االجتاهات وامليول واألنشطة القرائية لدى طال

من الصفو الثالث وحتى الساد

االبتودائي

ممن تا ارشاكها يف الربنامج ،و من أها النتائج التي توصلت إليهوا هوذه الدراسوة هوي أن التغوري يف
اجتاهات الطال

نحو القراءة كانت مرتبطا بثالثة جماالت لألنشطة هي :القوراءة الصوامتة ،و املوواد
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القرائية التي خيتارها الطالب بنفسه ،و املواد القرائية التي يقرتحها الطال لبعضها الوبعض ،وبصوفة
عامة فإن اجتاهات الطالبات كانت أكثر إجيابية مون اجتاهوات الطوال  ،كوام ظهورت اختالفوات بوني
جماالت األنشطة التي تؤثر يف االجتاه نحو القراءة بني البنني و البنات ،و باإلضافة إىل ذلر فوإن ييوع
الطال املشرتكني يف الربنامج أبدوا اشتياقها لتصصي

وقت أكرب للقراءة من أجل املتعة.

الفصل الثامن :تعليم القراءة يف فصول تعلم اللغة الصينية و دوره يف التحفيز القرائي وتوظيف
االسرتاتيجيات لدى طالب هونج كونج.
أظهر الطال الصينيون يف اآلونة األخرية مستويات عالية مون األداء القرائوي عوىل مقواييس
متعددة للتقييا القرائي عىل املستوى الدو  ،وبينام تؤكد الدراسات ااحديثة يف جمال القراءة عوىل أمهيوة
العوامل املعرفية والتحفيزية يف التطور القرائي لدى الطال  ،فإننا نجد ومون خوالل نتوائج مقواييس
األداء القرائي أن الطال الصينني بصوفة عاموة يمتلكوون دافعيوة عاليوة للقوراءة تقورتن بمسوتويات
منصفضة من الوعي والتوظيف لالسرتاتيجيات القرائية و ذلر مقارنة بأقراهنا من الدول األخرى ،و
من هنا جاء هذا الفصل ليناق

-من خالل العديد من الدراسات التي أجريت يف هونج كونج-عددا

من النقاط املتعلقة بالعوامل املعرفية والتحفيزية لدى الطال يف فصول تعليا اللغوة الصوينية؛ ومون
هذه النقاط:


الدافعية و توظيف اسرتاتيجيات القراءة لدى طال هونج كونج يف قراءة اللغة الصينية.



أثر تعليا القراءة باللغة الصينية عىل الدافعية القرائية وتوظيف االسرتاتيجيات القرائية.



فرص و حتديات تغيري تعليا القراءة يف فصول اللغة الصينية هبد دعا وحتسني مستويات
القراءة لدى الطال .
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و شأن معظا دراسات القراءة التوي تركوز عوىل القوراءة واملنشوورة باللغوة اإلنجليزيوة؛ فوإن
الدراسات املتعلقة بالقراءة الصينية وعالقتها بالدافعية وتوظيف االسورتاتيجيات القرائيوة قود ألقوت
الضوء عىل النظريات الغربية للقراءة و قابليتها للتطبيق عىل اللغة الصينية.
إيل األن :قصة نمو وتغري طالبة
الفصل التاسع :كانت القراءة كابوسا...لكنها أصبحت حمببة ّ
أسرتالية األصل.
تشري اإلحصائيات إىل أن الطفل ذي األصول االسورتالية – شوأنه شوأن الكثوريين غوريه مون
األطفال األصوليني من خمتلف بقاع العامل – يؤدي بشكل أقل يف حتقيق ااحد األدنى ملصرجوات تعلوا
القراءة ،و ذلر مقارنة بمستوى أقرانه يف املدرسة .وما يفرس هوذه املعلوموات اإلحصوائية حوول أداء
أولئر الطال هو ما حيملونه معها إىل مدارسها من خربات اجتامعية و بيئية معينوة تودعا أو تعيوق
استعدادها و قابليتها للتعلا .و نادرة تلر القص

التي تشص

أسبا الفشل من منظور املتعلا

نفسه ومن داخل السياق االجتامعي و التعليمي ،و لكن ما يستعرضه هذا الفصل هو بالفعل قصة من
هذه القص

النادرة؛ حيث يستعر

املؤلف من خوالل قصوة طالبوة ذات أصوول أسورتالية وصوف ًا

للعوامل البيئية التي دعا حتسنها تطور ًا كبري ًا يف كل من :مهارات القراءة ،وثقتها بنفسوها ،وتكووين
هويتها كقارئة.
الفصل العارش :دمج األطفال يف أنشطة القراءة بالتعاون مع املدارس االبتدائية اليابانية(.دراسة
حالة)
تبذل املدار

اليابانية جهودا كبرية يف حتسني التدريس وتطوير معلموي الودمج القرائوي مون

خالل تصميا وتوظيف تعليا قائا عوىل دموج األطفوال يف أنشوطة قرائيوة متكاملوة ومفيودة يف حول
املشكالت ،و يركز الفصل ااحا عوىل أثور ثقافوة املدرسوة اليابانيوة يف التعلويا عوىل النظوام التكوام
لألنشطة املدرسية التي يمكنها حتسني الدافعية واالرتبواط القرائوي لودى تالميوذ املرحلوة االبتدائيوة،
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وحيلل معد هذا الفصل املستقبل الواعد لتعليا القراءة القائا عىل شكل جديد لألنشطة التعليموة يوتا
من خالل توفري سياق تعليمي ارتباطي و يقوم عىل نظرية "األنشطة الثقافية التارخييوة"؛ حيوث توربم
هذه النظرية األفكار واألدوات التي تساعد يف تصميا وتنفيذ األنشطة وتوسع من املشاركة من خالل
عام إذا كان التفاعل والتعاون الصفي يساعد عوىل حتسوني
"وكاالت القراءة " التي تعمل عىل الكشف ا
الدافعية القرائية و االرتباط القرائي لدى األطفال.
عّم نفعله حني
الفصل احلادي عرش :نحو خمرجات أفضل حول ما يمكن أن ختربنا به لغتنا ّ
نقرأ.
وظف الكاتب يف هذا الفصل اسرتاتيجية تسمى " البناء ذو املستوى العا " و هي اسرتاتيجية
إجرائ ية دا قواعدها يف تفسري كيفية تشارك األفكار يف عملية االتصال ،و السبب وراء توظيوف هوذه
االسرتاتيجية يف استنتاج خمرجات قرائية أفضل هو أهنا توفر معرفة أفضل حول كيفية حودوث اللغوة
بشكل منتظا ،ومن خالل توظيف هذه املعرفة يمكن مساعدة وتوجيه الطال حول فها و رشح ما
يتذكرونه وما ينسونه وما يفهمونه وما يربكها و يشوش عليها حينام يقرأون.
الباب الرابع :رشاكات و معيقات ،و به أربعة فصول هي:
الفصل الثاين عرش :إنتاج البيانات ،وتوليد اخلربات -اهلوية االحرتافية وعيادة (سرتاكيد) ملحو األمية.
يصف هذا الفصل كيف طبق الطال املعلمون الوذين يعملوون يف عيوادة اسورتاكيدح ملحوو
األمية اربربة عىل أر

الواقع بكل مكوناهتا وممارستها وحدودها ،وبحيث استطاعوا تشوكيل احظوة

مهنية ذات معنى من خالل استجابات تدريسية حقيقة و بطورق تتضومن نوواح اجتامعيوة وعاطفيوة
وانفعالية قوية تدعا تعلمها؛ حيث إهنا يستصدمون أداة تقييا مبتكرة جلمع املعلومات عون اربلفيوة
الثقافية االجتامعية للطفل و هويته كقار و متعلا ،واملهارات واملعار اإلدراكية .ثا يسوتصدم كول
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فريق املعلومات التي يعها ليحدد اجلوانب التعليمية التي حيتاجها .إن هذه الفصل يبني كيف تشوكل
اربربة قيا وهوية وممارسات معلمي القراءة والكتابة.
الفصل الثالث عرش :حتول خمرجات القراءة والكتابة يف املدارس الفقرية :مدخل قائم عىل الدليل.
ما أيل أن يتا تضييق الفجوة يف التحصيل القرائي والكتايب لدى األطفال الذين يعيشوون يف
جمتمعات مرتفعة اقتصواديا واجتامعيوا وأقوراهنا ممون يعيشوون يف جمتمعوات منصفضوة اقتصواديا و
اجتامعيا ،يصف هذا الفصل املرحلة األوىل للتعاون املستمر بني اجلامعة و املدرسة واملجتمع يف مدينوة
دبلن االيرلندية حيث تا اختيار ثامنية مدار

ثبت انصفا

مستوى حتصويل األطفوال يف القوراءة و

الكتابة ،.كان ادد هو حتسني مستوى حتصيل هؤالء الطال يف القوراءة و الكتابوة و بنواء الدافعيوة
وتقويا االرتباط القرائي لد ا و ذلر من خالل نموذج للتحسني والتطوير املهني التعواو و الوذي
يتا من خالله ابرام العوامل االساسية املؤثرة يف نجاح املدرسوة املتعاونوة يف تغيوري خمرجوات القوراءة
والكتابة لدى تالميذها.
الفصل الرابع عرش :الرشاكة بني اجلامعة و املدرسة :نموذج تعاوين قائم عىل تعليم املعلم للمعلم و
دوره يف تطوير القراءة يف هونج كونج  -قضايا و حتديات.
حققت هونج كونج يف السنوات األخرية تقدما يف تقيويا القوراءة لودى شوباهبا يف اختبوارات
القراءة الدولية هذا التقدم انعكس بشكل جيد عىل غايات وأهدا برامج التعليا املستمر و غريها من
الربامج واملبادرات واجلهات التي عملت عىل تطوير التعليا يف هونج كونج خالل العقدين املاضيني.
و لضامن تنفيذ تلر الربامج و املبادرات التي تركز عىل العديد من املامرسات اجليدة توا تبنوي نمووذج
يقوم عىل تعليا املعلا للمعلا ،و هو نموذج يبدا من القاعدة و حتى القمة حيث متت دعووة املعلموني
للمشاركة و تا توميع حقيبة و مصادر التدريب ،وقد قدم هوذا الفصول القضوايا و التحوديات التوي
واجهت تنفيذ هذا النموذج.
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الفصل اخلامس عرش :روابط القراءة والكتابة :كيف يمكن للكتابة تكوين قارئ جيد ،والعكس.
عىل الرغا من أن االهتامم بالقراءة و الكتابة يف هذا العرص قد فواق كول عرصو ،إال أن هنواك
عددا غري مقبول من األطفال الذين ال يملكون مهارات القراءة و الكتابة اللزمة للنجاح يف التعلويا و
ااحياة االجتامعية و املهنية ،و بينام تا حتقيوق نجواح يسوتحق التقودير يف تعريوف و حتديود املهوارات و
املامرسات الفعالة يف تعليا القراءة و الكتابوة إال أنوه مون املهوا أن نعور أيضوا أن هنواك ممارسوات
اجتامعية إضافية تؤدي دورا كبريا يف حتسني األداء القرائي و الكتايب ،و د هذا الفصول إىل تق

و

إذا ما كان تعليا الكتابة يمكنه أن يمد الطال بوسائل و أدوات و مهارات مفيدة يف حتسني مستواها
القرائي ،و العكس :أي دراسة ما اذا كان تعليا القوراءة .يوؤدي إىل حتسون األداء الكتوايب ،و قود توا
توظيف ثالث نظريات لدراسة العالقة بني القراءة و الكتابة و هي انظرية املعرفة املشرتكةح و انظريوة
الرؤية الوظيفيةح ،و انظرية العالقات البالغيةح.
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خامتة
يفت هذا الكتا أبواب ًا جديدة أمام الباحثني واملهتمني بالقراءة وتعليمها يف ظول موا تفرضوه
حتديات القرن ااحادي والعرشين من تغريات رسيعة ومتالحقة يف طبيعة وحمور اهتامم وتأثري القراءة يف
ااحياة اليومية ،والتي جعلت الرتكيز ينتقل من الودور التقليودي للقوار  -بوصوفه طرفو ًا يف األنوامط
األساسية لفنون االتصال -إىل مدى ما يمتلكه من متطلبات ومهارات ااحياة الرقمية.
إن هذا الكتا يقدم فرصة إلعادة النظر يف تعليمنا للقراءة من خالل حمورين أساسويني مهوا:
حمور القرن ااحادي والعرشين وحتدياته الرقمية ،وحمور التجار

املتعددة التي متت يف أماكن متفرقوة

من العامل ،وهو دعوة إىل أن نذهب إىل أبعد من دراسة املهارات القرائية و قوائمهوا املتعوددة واملكوررة
لندر

عمليات القراءة وإجراءاهتا واسرتاتيجياهتا ،وأن نذهب إىل أبعد من حرص قوائا املوضوعات

التي يفضل الطال قراءهتا لنبني جسور التحفيز التي حتسن االرتبواط القرائوي وتنموي أبعواد ادويوة
القرائية لدى الطال  ،كام أنه حيثنا عىل أال نقف يف تعليمنا للقراءة عند حدود تيسري املواقوف القرائيوة
وإتاحة املقروء ،بل جيب أن نعمل عىل بناء وتفعيل وكواالت القوراءة يف مدارسونا؛ إنوه دعووة إىل أن
يكون التحسني جوهر عملنا وأسا

منهجنا ،وأن نبتكور التحسوينات املسوتمرة عوىل كافوة املحواور

واألبعاد من أجل حتقيق التكيف الدائا مع هذه التغريات ،هذه هي فلسفة تقديا اجلديود و األحسون
بشكل مستمر.
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