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Abstract
This study discusses reading methods in Arabic learning which are based on
psycholinguistics. This study is motivated by the existing of teachers who have
difficulties in choosing appropriate method for foreign beginners in learning
Arabic, and accordance with the study of psycholinguistics. Therefore, this study
aims to find out learning methods that are built from the study of psychology, and
make a teacher easier to compile material that is suitable in accordance with the
conditions and students’ thought level, as well as provide an overview in making
methods that are suitable for all levels of students. The method used to apply this
research is literature study in the form of documentations such as Arabic books and
Indonesian language literature, as well as conducting in depth analysis in a
inductive way so that obtain independent information. The results of this study are
reading methods in Arabic learning consists of 3 things: First, basic understanding
related to the reading method. Second, reading method in Arabic language learning
has advantages because of its purpose, with handbooks prepared as reading
material, and additional books to expand knowledge (information), and with its
foundation that becomes the basis. Third, the teacher’s steps in applying reading
method. The theory of psychological science in reading method consists of 7 things.
First, the understanding of reading. Second, the opinion of expert related to the
reading. Third, the patterns of reading in psychology. Fourth, the way of interact
with books. Fifth, the strategy of reading. Sixth, text and reader. Seventh, the role
of reading in producing an article.
Keywords: Reading Method; Arabic Language Teaching; Psycholinguistics

ملخص
هذه املقالة تبحث عن طريقة القراءة في تعليم اللغة العربية التي تبنى على علم النفس
 وخلفية بحثها أن املدرس وجد صعوبة في اختيار الطريقة املناسبة للمبتدئين،اللغوي
 وأن تناسبها يعرف بعلم اللغة النفس ي فعرضت هذه،األجنبيين في تعليم اللغة العربية
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املقالة ألج معرفة الطرق التعليمية املبنية على علم النفس ،وتسهي املعلم في ترتيب
املادة املناسبة ألحوال الطلبة ومستويات عقولهم ،وإعطاء التصور في صناعة الطرق
املناسبة لك من مراحلهم .والطريقة املستعملة لتحقيق هذا البحث هي الدراسة املكتبية
بطريقة الوثائق من الكتب العربية والكتابات اإلندونيسية ،وتحل بتحليالت دقيقة
وباستنباطية حتى صارت معلومة مستقلة .والحاص أن طريقة القراءة في تعليم اللغة
العربية تشتم على ثالثة أشياء :األول املفهوم األساس ي لطريقة القراءة .والثاني أنها تتميز
بغرضها ،وبالكتب املقررات املعدة للقراءة والكتب اإلضافية لتوسعة املعلومات ،وبقوامها
األساس ي .والثالث الخطوات للمدرس في تنفيذها .وأما نظرة علم اللغة النفس ي فيها فتشتم
سبعة أشياء :األول تعريف القراءة .والثاني آراء الخبراء في القراءة .والثالث نماذج القراءة
على ظالل علم اللغة النفس ي .والرابع كيفية التواص مع الكتاب .والخامس استراتيجية
القراءة .والسادس النص والقارئ .والسابع دور القراءة في إنتاجية مهارة الكتابة.
الكلمات املفتاحية :طريقة القراءة في تعليم اللغة العربية نظرة علم اللغة النفس ي فيها.
مقدمة
إن خطة تعليم اللغة العربية عند  )2102( Effendyتنبني على حقيقة اللغة
وحقيقة التعلم .واللغة منذ أن خلق اإلنسان ال تنفص عن أحد جوانب الحياة Asep
 .)20 : 2112( Ahmad Hidayatفعند  )10: 2112( Chairاللغة في املعنى االتصالي تبدأ
بترميز النحو والقواعد في عق املتكلم ثم بترميز الصوتية ،وبعد ذلك تبدأ بتركيب فك تشفير
الصوت والقواعد والنحو في عق املستمع .وأما اللغة في النظرية التي تسمى بالذرائعية هي
آلة عند اإلنسان لتنمية وتكملة الفكر ،فعند  Brunerاللغة والفكر من مصدر واحد
( .)22: 2121 Tamajiوقد لخص  21 :0991( Thuaimahو )29-22خطة تعليم اللغة
العربية أنها ال تق عن أربعة أشياء أساسيات ،وهي دور علم اللغة ،ودور املعلم ،ودور
االجتماعي ،ودور اللغوية التي تتعلق بأهمية تفكير الفكرة ،ووجهات النظر ،والفلسفة،
وخصائص أو طبيعة اللغة العربية ،وجوانب األساسية التي تتعلق باللغة:2102( Kosim .
 2و )01إن أساس نجاح العملية التعليمية على الجملة متركز في مهارة املعلم ،وهو يعتبر
ماهرا إذا استعم طريقة مناسبة في نق املعلومات إلى الطالب .ويمكن للمدرس بطبعه
االختيار من بين مجموعة متنوعة من األساليب الحالية ،ومع ذلك ،من املؤكد أن املعلم

Vol. 4 No. 2 / June 2021
IJAZ ARABI homepage: http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ijazarabi

IJAZ ARABI
Journal of Arabic Learning
DOI: 10.18860/ijazarabi.v4i2.10479
ISSN(print): 2620-5912 | ISSN(online): 2620-5947
e j o u r n a l . u i n - m a l a n g . a c . i d / i n d e x . p h p / i j a z a r a b i / i n d e x | 301

املتمتع بكفاءة تربوية ومهنية يكون قادرا على اختيار طرق متوافقة ليتم تطبيقها في الدرس،
بحيث يمكنه تشغي عملية التعليم بفعالية وكفاءة (:2102( Hayati .)092: 2109 Yusuf
 )222العام األساس ي في نق املواد الدراسية إليهم هو استعمال الطريقة املناسبة بها .إن
الطريقة ركن من أركان التعليم وهي نشاطات وأساليب في تقديم املواد الدراسية ،أو إنها
كيفية تنظيم املادة وترتيبها في تنفيذ عملية التعليم والتعلم .فليعرف املدرس أي طريقة
تناسب املواد الدراسية وأحوال الطلبة وظروفهم من حيث مراحلهم ومستوى عقولهم
وخبراتهم ،برغم أن أهمية الطريقة هي وسيلة إليصال تلك املعرفة التي تصب إلى أذهانهم
من املواد الدراسية ونجاح التعليم يرتبط بتناسب الطريقة .إن تحديد تناسب املواد مع
عملية التعليم مبني على النظرية اللغوية والنفسية وشرط أساس ي للقدرة على تطبيق نماذج
التعليم العربية فعالية وكفاءة  .)021 :2102( Wahyudi & Muhammad Ridhaالطريقة
تبنى على نظريات علم النفس وعلم اللغة .فعلم النفس يبحث عن كيفية عملية تعليم
الش يء وتعلمه ،وأما علم اللغة فيبحث عن املعلومات اللغوية ألن موضوعه املواد اللغوية
( .)1 :2102( Kosim ،)20 :2119 Muhbibوالنظرية اللغوية في الواقع تعطي القارئ صورة
كاملة عن تعقيدات اللغة ( .)0 :2102 Hasanفمن هذين العلمين تتكون الطريقة التي تسه
العملية التعليمية للوصول إلى األهداف الخاصة.
وطرق تعليم اللغة متنوعة ،لذلك يجب أن يكون املعلم دقيقا في اختيار الطريقة
التي يتم استخدامها في التعليم ألنه ال توجد طريقة توافق جميع الظروف والطالب (Hasan
 )2-0: 2119(Syakur .)00 :2101ال توجد طريقة واحدة متوافقة مع جميع املواقف
والظروف في عملية تعليم اللغة متعددة املكونات ،ولكن هذا القول وما قبله ال ينافيان
األوفق من الطرق ألن ( )2102إن الطريقة املناسبة في تعليم اللغة العربية بناء على فرضية
أن تعليم اللغة لم يكن متعدد الغايات ،وأن مهارة القراءة هي الغاية املهمة بالنظر إلى
احتياج اللغة األجنبية والسهولة في اكتسابها ،الطريقة املناسبة هي طريقة القراءة التي كانت
أساسا في تنمية املعلومات اللغوية بشك شخص ي.
وبناء على ما سبق من الكالم أن طريقة القراءة هي أهم وأنسب الطرق في تعليم
اللغة األجنبية ،وأن تناسبها يعرف بعلم اللغة النفس ي عرضت هذه املقالة للبحث عن طريقة
القراءة في تعليم اللغة العربية باعتبار علم اللغة النفس ي ألسباب :مهها معرفة الطرق
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التعليمية املبنية على علم النفس ،ومهها تسهي املعلم في ترتيب املادة املناسبة ألحوال
الطلبة ومستويات عقولهم ،ومهها إعطاء التصور في صناعة الطرق املناسبة لك من
مراحلهم .ومهها أن صعوبة القراءة هي عيب خطير في الحياة  .ولتحقيق هذا البحث تتكز
هذه املقالة في الكلمات املفتاحية املحددة حتى ال تتشتت األفكار التي تحير القارئ في نهاية
األمر ولم تبد منفعة ،وذلك مما يجتنبه الباحث قدر اإلمكان.
منهجية البحث
هذه املقالة من حيث الجنس تعتبر من الدراسة املكتبية .وطريقة جمع البيانات
املستعملة املناسبة لهذه الدراسة املكتبية هي طريقة الوثائق من الكتب العربية والكتابات
اإلندونيسية ،وتحل البيانات مهها بتحليالت دقيقة وباستنباطية حتى صارت معلومة
مستقلة ولم تعد متفرقة في شتى املؤلفات.
نتائج البحث ومناقشتها
طريقة القراءة في تعليم اللغة العربية
وقب البحث عن طريقة القراءة ينبغي أن يعرف القارئ ملحة تصورية عن معنى
الطريقة ،والطريقة لغة الطريق والسيرة واملذهب ( ،)Zayyatواصطالحا هي التي تتبع
للوصول إلى غاية معينة ( .)211 ,2101 :Abidatوعند  )221 :2101( Pranowoعبارة عن
ً
أساسا هي
خطة في بناء التعليم ال يتعارض بعضها البعض لتحقيق الهدف .إن الطريقة
ً
تباطا ً
وثيقا بخطوات تقديم املواد بطريقة
مستوى تخطيط البرنامج الشام  ،ويرتبط ار
إجرائية ،وال يتعارض بعضها البعض ،وال يتعارض أيضا مع املدخ  .وبناء على ما سبق
الطريقة هي خطة تعليمية شاملة ال تزال في مستوى التخطيط القائم على مدخ التعليم
املتكام مع املرحلة التشغيلية لتقديم املواد التعليمية .)021 :2100( Hermawan
وأما طريقة القراءة في تعليم اللغة العربية عند  :)11-12 :2102( Kosimإنها
تشتم على ثالثة أشياء :األول املفهوم األساس ي لطريقة القراءة أنها كانت أساسية في تنمية
املعلومات اللغوية بشك شخص ي ،على فرضية أن تعليم اللغة لم يكن متعدد الغايات،
وأنها الغاية املهمة بالنظر إلى احتياج اللغة األجنبية إليها وسهولة تعليمها بها .والثاني أنها
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تتميز بغرضها وهو تمكين الطلبة على فهم العبارات العلمية الستيفاء حاجاتهم الدراسية،
وبالكتب املقررات املعدة للقراءة التي تتضمن املفردات واألسئلة مما قرئ ،والكتب اإلضافية
لتوسعة املعلومات ،وبالقوام األساس ي فيها فهم املقروء الذي يبدأ بمعرفة املفردات
األساسية ومعانيها ،ثم يناقش مضمونات القراءة بمساعدة املعلم .وفهم القراءة يكون
بعملية تحليلية ال الترجمة ،وبالقراءة الصامتة املقدمة على القراءة الجهرية ،وببيان القواعد
اللغوية على قدر حاجة الطلبة في القراءة .وقال  :)121 :1991( Madkurخدمة اللغة
العربية في مستوى القراءة ال حفظ القواعد املجردة ،والغرض األساس ي من مادة القواعد
هو تكوين امللكة اللسانية الصحيحة .والثالث الخطوات للمدرس في تنفيذها ،فيبدأ املعلم
الدرس بإعطاء املفردات واملصطلحات التي يعدها صعبة وبيان معانيها بالتعريف بها وأمثلتها
في الكالم ،ويقرؤها الطلبة قراءة صامتة بمدة خمسة وعشرين دقيقة تقريبا ،ويتناقشون
عن مضمون املقروء بلغة أمهم ،يشرح املدرس القواعد اللغوية باختصار إن احتاج ذلك،
ويبين املفردات التي لم تبحث ،ويفتش أجوبة الطلبة من األسئلة املطلوبة من الكتاب املقرر،
ويطلب من الطلبة أثناء الدرس أن يقرؤوا الكتب اإلضافية لتوسعة املعلومات في بيوتهم
ويقدموا حاص القراءة في الدرس املقب الذي بعده.
نظرة علم اللغة النفس ي في طريقة القراءة
إن علم اللغة النفس ي جزء من علم اللغة املتعدد تخصصاته ،وهو مزيج من علم
النفس وعلم اللغة الذي يدرس العالقة بين العق البشري واللغة Tadkiroatun Musfiroh
( .)0 :2102ولذلك بحث هذا العنوان حتى تعرف وجهة نظره في طريقة القراءة ،فقد
اشتملت هذه املسألة سبعة أشياء :األول تعريف القراءة ،فعند Bloomfield, Fires,
ذهابا ً
 Lefevreأن معنى القراءة هو نشاط التحفيز ً
وإيابا في شك كتابة تعود إلى الكالم.
وعند  Piagetالقراءة ليست مجرد تحفيز للرموز املكتوبة من خالل العين ،ولكن األهم من
ذلك هو معالجة هذه املحفزات في الدماغ  )11 :2102( Astuti .إن العين تكتسب معلومات
النص ثم تنقلها إلى الدماغ فيعالجها:2112( Abdu Al-Aziz Ibn Ibrohim Al- Ushoily .
 )221القراءة هي عملية اتصالية يتفاع فيها عق القارئ ومعرفته اللغوية وخبراته أو
إدراكه مع العبارة في سياق محدد  -واالتصال هو تبادل املعلومات بين شخصين من خالل
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تبادل الرموز اللفظية وغير اللفظية ،والطرق الشفوية واملكتوبة املرئية ،وعمليات اإلنتاج
والفهم ( -)02 :0991 Taringanالقراءة عملية انتقائية يستفيد فيها القارئ الحد األدنى
من العالمات أو اإلشارات أو الرموز اللغوية التي يجتبيها من النص ،استنادا على حدسه
ْ
ْ
سميت أنها :تبادل بين املعرفة أو
األولى للمعنى ،واستنادا إلى معلوماته وخبرائه .وعند فرانك
املعلومة البصرية وغير البصرية في قراءة العبارة وفهمها )111 :0202( Suryani .القراءة هي
عملية فكرية تعتمد بشك كبير على عم العينين وعم الدماغ .أو تعرف على الرموز
املكتوبة من حروف وكلمات وجم والنطق بها ،حيث تترجم هذه الرموز إلى مدلوالتها من
األفكار ،أي أصبحت عملية فكرية عقلية ترمي إلى الفهم .)011 :2101( Said Lafi
فالقراءة هي علمية عق القارئ مع املعنى الذي يتضمنه النص بواسطة العين التي
يقع نظرها فيه سواء كانت القراءة جهرية أو صامتة لتحصي املعلومات التي عرضها الكاتب
فيه .وقد شرح القراءة الجهرية أو الصامتة ( )23,30 :1979 Taringanفالقراءة الجهرية أو
الصامتة (القراءة في القلب) تحتاج إلى الذاكرة البصرية التي تعتمد على الذاكرة والعين.
والثاني آراء الخبراء في القراءة .قد استفاد  )229 :2112( Al- Ushoilyمیدان علم
القراءة في بناء نظرياته ودراساته من آراء تشومسكي حول اكتساب اللغة وتفريقه بين
الكفاية واألداء ،وأظهر ما عرضه املعرفيون اللغويون الفطريون أن الطف يحص اللغة
بالتحلي والتفكير مستندا على كتابته اللغوية الكامنة وعلى النتاج اللغوي بقسميه:
امللفوظ واملكتوبُ .يستنبط من ذلك أن املعلومات أو الفهم يستطيع أن يحصلها ك واحد
بالتفكير من خالل العبارات سواء كانت منطوقة أو مكتوبة .وقد استدرك مح الفكر ومعناه
 :0921(Al-Sinawaniج .0ص )22و :0121( Al-Andalusyج .2ص )122إن مح الفكر
هو الدماغ ،والفكر هو حركة النفس فى املعقوالت .أن القارئ يستند في فهم العبارة املكتوبة
على ثالثة جوانب ال يستق أحدها عن اآلخر ،وهي :الجوانب الداللية ،والجوانب النحوية،
والجوانب الكتابية الصوتية.
والثالث نماذج القراءة على ظالل علم اللغة النفس ي .قد مث فيليب جوف القراءة
على ظالل علم اللغة النفس ي مستنبطا من الدراسات التي في بداية السبعينيات من القرن
العشرين ،وبين فيه النشاطات النفسية العقلية أو الذهنية للقارئ منذ أن تقع عيناه على
العبارة املكتوبة حتى يسنبط مهها املعنى .وقد بين في هذا األنموذج تفصيال مسألة من مسائ
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القراءة ،من أبرزها التمثي الرمزي ،وتعرف الحروف ،ومشكلة العالقة بين املعنى والرمز،
والبحث املعجمي الذاتي ،والذاكرة األولية املعروفة بالذاكرة قصيرة األمد .واستخدم في
دراساته هذه أسلوب التثبيت البصري أو تثبيت العين واعتقد أن تثبيت القارئ عينه على
اإلخفاء أو النعاس أو السنة يؤثر إلى تشكي صورة بصرية مقروءة في العين ،وعين مسافتها
فيما بين خمسة عشر إلى عشرين حرفا أو مسافة كتابية ينتهي من قراءتها في مئة مليثانية.
(.)211-212 :2112 Al- Ushoily
وأما دافيد البرج و َج ْي صاموي رأيا أن القارئ مركز على أمر واحد أثناء قراءته،
لكنه قد ينفذ مهمات أخرى ،ما زالت هذه املهمات ال تصرف انتباهه أو وعيه عن القراءة.
والقراءة الصحيحة عندهما هي التي تكون بطريقة تلقائية بدءا من اإلدراك البصري للعبارة
املكتوبة ،وانتهاء باستنباط املعني واستخالصه منه .وبناء على ذلك ،فالقارئ الجيد هو الذي
يغرس انتباهه ووعيه على الفهم ،أما القارئ املبتدئ أو غير املاهر فيغرس انتباهه ويستخدم
عقله في فك الحروف وقراءة الكلمات .ووبناء على هذا األنموذج ،فإن القارئ يفهم املعنى
من العبارة املكتوبة ،وينفذ مهمتين في آن واحد ،وهما :فك الحروف (وهو مثير) وفهم املعني
(وهو استجابة) ،والفهم هو استنباط املعني من النص املكتوب فقط .وبناء على هذا
األنموذج تتلخص عملية القراءة في خمس عمليات ،هي :الذاكرة البصرية ،والذاكرة
الفونولوجية ،والذاكرة الداللية ،والذاكرة املرحلية ،والوعي أو االنتباه.
والرابع كيفية التواص مع الكتاب .إن لها أثرا في الفهم واالستیعاب ،واملبحث
األساس ي في عملیة االستیعاب والفهم تشم املسائ التالية :تحديد الغايات ،وهي ستة
أساسية للقراءة :لفهم رسالة معينة ،وللبحث عن تفاصی مهمة ،وإلجابة سؤال معين،
ولتقدير املقروء ،ولتنفيذ ما قرئ ،وللتسلیة والتمتع .ومعرفة الغاية ووضوحها في الذهن أمر
ال بد منه لعلمیة االدراك والفهم .وتحديد مكان القراءة ،ویشترط كونه خالیا من أنواع
الوساوس التي تقطع أو تصرف انتهاه القارئ وتركيزه خالل القراءة .فالقراءة نشاط شخص ي
تتطلب هدوءا لزیادة منزلة اإلدراك واالستیعاب .وينبغي جع ك ما يحتاج إليه من األقالم
واألوراق وامللفات وغيرها من األدوات املتعلقة قريبة لكي يسه عليه التناول ،ويحرص دائما
باقتناء الكتاب املتين في عباراتها واملحكم في معانيها ويجع الغایة هي فهم املقروء .والقراءة
الجیدة اإلیجابیة يلزم أن یكون معها التفكير واالستنتاج ،فالغرض الرئيس ي من القراءة هو
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فهم ما بين يديه ،وال يكون الفهم بغير التفكير والتأم في املقروء ،وكثرة التساؤل ومحاولة
إيجاد أجوبته من خالل القراءة .ويسج في دفتر خارجی تلخیصا ملا قرئ .وال يكون مستعجال
في السؤال لألخرين عند حالة عدم فهم لجزئیة معینة ب يعطي فرصة على نفسه للتفكير
والتأم في ح مشكلة الكتاب ،فربما يحتاج ما أشك عليه إلى قلی من التفكير ليفهم ما
يرید ،ونحن بحاجة إلى تدريب الدهن القادر على االستنتاج واالكتشاف ،وينبغي أن يقرأ
بتركيز وانتباه ووعي ،فالتركيز أو االنتباه هو جوهر القراءة ،والتركيز نشاط التحكم واالنضباط
والترویض للنفس حتى یكون لدى الشخص قدرة على االستغراق واالستئصال في عملیة
القراءة .فكم من قارئ يقدر على القراءة لوقت طوی ولكنه ال يقدر املتابعة العقلية أو
الذهنیة واالنتباه فیما يقرأ ،وسبب ذلك وجود الوساوس التي تسد القارئ عن مواصلة
التركيز .وحالة التركيز تستدعي منك تقلي مستوى التضييق النفس ي أثناء القراءة .فإن
ضعف االنتباه أو التركيز يؤثر سلبیة ،أبرزها أنه يحص عند القارئ عدم الفهم أو سوء
الفهم .فمن أساسیات القراءة تدوین املحفوظات واملذكرات ،فبقدر استطاعته ينبغي أن
يكتب ويسج في ورقة ك األشياء التي تراها نافعة.
والخامس استراتيجية القراءة .عند باتريشيا كارول أن البحث عن "نظرية املعلومات
السابقة" قد بينت أن القارئ يجب يستفيد من معلوماتهم السابقة حول عبارة معينة حتى
تصير قراءتهم ذات فاعلية جيدة ،وإن سبب وجود القارئ الضعيف في الفهم ناتج من عدم
طاقتهم على االستفادة من معلوماته ومعرفته السابقة ،وذلك لعدم استطاعتهم على
استخدام خبراتهم للبحث عن معلومات ومعرفة سابقة لها الترابط باملوضوع الذي يقرأه
كما بينت األبحاث أنه عند تعويد الناش ئ للقراءة يجب التنبه إلى اجتباء موضوعات مناسبة
ومستويات القراءة العقلية والزمنية والرمزية ،وذلك يتضح ببيان مفص كاآلتي :أن تكون
الكتب املختارة للقراءة أعلى من مستواهم بدرجة واحدة حتى يقدر القفز إليها بسهولة .وأن
تكون الكتب املقروءة تعطي لذة عند القارئ .وأن تكون خلفية القارئ عن املوضوع الذي
سيقرأه قوية ،وتقوى خلفيته إذا كانت ضعيفة ،وتعطى خلفية له عنه إذا لم يملك خليفية
من قب  .وأن يسأل املعلم أسئلة حول املوضوع بغاية إثارة الزيادة والتطف عنده لقراءة
ُ
املوضوع بغرض دفعه إلى قراءته .وأن يشجعه على قراءة املوضوع قراءة نقدية حوله (Al-
.)12 :0991 Lajnatu Al-Ta’sisiyah
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وشرح  Rosenbttلنظرية االنتقال في القراءة أمرين الستجابة وجهة نظر محددة
حول ما يقرأ :األول أن ال تكمن وجهة النظر حول ما قرئ بيانا مفسرا على ما لفته العبارة
بحيث تكمن شاهدا من النص نفسه لتقوية وجهة النظر ذلك .والثاني أن ال تتضمن العبارة
دليال حرفيا يتنازع مع وجهة النظر التي سيقت ،و غير ذلك فك وجهة نظر عن ذلك النص
صحيحة.)12 :0991 Al-Lajnatu Al-Ta’sisiyah( .
ومن استراتيجيات القراءة التدريب على السرعة ،وذلك بتناول املتعلم عبارات
يقرأها في وقت أق مما تحتاجه لتعويده على السرعة في القراءة ويستمر هذه التجربة
لوقت زمني معين ،ويختلف اختالفا متفاوتا في مدى قدرته ملهارة القراءة .كما أن تتبع موضوع
النص  Skimmingوالدراسة عن موضوع مادة محددة أو نظر أو كلمة معينة في العبارة في
وقت قصير من االستراتيجيات ذات أهمية في القراءة تسمى ب"."Scanning
والسادس النص والقارئ .تقوم األبحاث التي بينت على ضوء نظريات املعلومات
السابقة أن يتوازن النص والقارئ وقت تعليم القراءة وتعلمها وإن ك واحد مههما يجب أن
يكون باهتمام متشابه غير متفاوت .وقدمت النظرية هذه أسلوبين :األول تمثي النص الذي
يصور القاعدة املتشكلة للمعرفة اللغوية وتركيبات الجم وقواعد اللغة ليخوضها القارئ
إلى حياض استيعابه وإدراكه الذي يصور األسلوب .الثاني وهو الغاية بما يتضمن هذه
الخزانة من معلومات ومعرفة سابقة عن املوضوع وإدراك القارئ وتجاربه ،وأنه ال بد من
الخلظ بين القاعدة والقمة للوصول إلى املعنى املقصود في العبارة أو النص ( Al-Lajnatu
 :)2 :2112( Rahim .)12 :0991 Al-Ta’sisiyahإن املعلومات من العبارة ومدارك القارئ
تسهمان في تشكي املعاني.
وإلتمام عملية التمازج بين القاعدة والقمة لفهم عبارة ما أن القارئ محتاج إلى
خلفية على مرحلة القاعدة يخطو مهها إلى القمة ،وخلفية على مرحلة القمة يخطو مهها إلى
القاعدة .والخلفية على مرحلة القاعدة يراد بها الجانب اللغوي في العبارة التي تسوق
األحداث ،وتتضمن على الكلمات والحروف والجم وطريقة التركيب في الجم وقواعدها
وك ما يهتم اللغة وقواعدها .وقوة القارئ مهما كانت على مرحلة القاعدة ال تمكنه من
تنفيذ قراءة جيدة ملقررة مقروءة أو عبارة معينة سواء كانت هذه العبارة أدبية أو غيرها
بسبب املقروءة على هذه املرحلة هي عبارة عن رموز وعالمات لغوية ال تهم للقارئ أي ش يء،
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أو قد تهم لها إشارات لغوية مفرعة من املعاني .ثم إن معلومات القارئ على مستوى القاعدة
ال يقدر تعيين الفراغات املعرفية في إدراكه واستعابه ،والتي يحتم أن القارئ يسعى
لتسديدها أثناء قراءته للعبارة ،يعني إن إدراك القارئ على مرحلة القاعدة ال يكون لها
إسهام كبير في عملية القراءة ،ويكون هذا هو املحور الرئيس ي على النظرية السلوكية التي ال
تكون تركيزها في تدريس القراءة إال على املادة املقروءة (:0991 Al-Lajnatu Al-Ta’sisiyah
.)12
والسابع دور القراءة في إنتاجية مهارة الكتابة .أن مهارات اللغة العربية أربع وهي
االستماع ،والكالم ،والقراءة ،والكتابة ،إال أن بعضها يكون من قبي املهارة االستقبالية
كمهارتي االستماع والقراءة ،وبعضها من قبي املهارة اإلنتاجية ،كمهارتي الكالم والكتابة،
ولكن هذا البحث خاص في بيان القراءة التي تنتج الكتابة ،والقراءة مصدر أساس ي لتحصي
العلوم .إنتاجية الكتابة ،تنبغي معرفة تعريف املهارة ،فعلى سبي العموم هي قدرة أو أداء
أو نشاط تتناول خصائص وشروطا محددة تفرقها من السلوكيات األخرى املالحظة ،وهي
نامية متطورة تسعى إلى تحقيق هدف ما أو تنفيذ مهمة معينة بسرعة ودقة وإتقان ،وتترقى
بصورة تدريجية من البسيطة إلى املركبة ،من خالل التعليم والتدربة ،ولهذا فإن اكتساب
املهارة بصورة صحيحة يحتاج إلى أمرين ،األول :معرفة نظرية وهي تناول النظريات األساسية
التي يجب أن يعرفها املتعلم .والثاني :تدريب عملي حيث ال يستطيع تحصي اللغة إذا لم
يمارس الدارس عليها (.)09 :2100 Al-Bassis
َّ ٓ َ َ ۡ ََٰ ُ ُ ۡ ََٰ ً َ َ ّٗ َّ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ نَ
وهذه املهارة دل عليها القرآن بقوله :إنا أنزلنه قرءنا عربيا لعلكم تعقلو [يوسف،
 ]2وهذه اآلية بينت أن القرآن كتاب عربي ،ولكن أكثر الناس لم يعرفوا أنه ينبه على مهارات
اللغة العربية .مع أنه في بعض املقام أو السياق كثير من آياته يشير على املهارات اللغوية،
ََ ََ
َّ
وهذا يكون في شتى مجاالت الحياة اإلنتاجية ،كقوله تعالىۡ :ٱق َ ۡرأ ب ۡ
ٱسم َرب َك ٱلذي خل َق .خل َق
ۡ َ ۡ َ َ ُّ َ ۡ َ
َ
َ
َ
ٱأل ۡك َر ُمَّ .ٱلذي َع َّل َم ب ۡٱل َق َلمَ .ع َّل َم ۡٱإل ََٰ
ۡٱإل ََٰ
نس َن َما ل ۡم َي ۡعل ۡم [العلق،
نس َن م ۡن َعلق .ٱقرأ وربك
 ]1-0وهذه اإلشارة هي الدواعي في تنفيذ اللغة العربية بواسطة شتى العمليات أو األنشطة
سواء كانت في أكاديمية أو غيرها .وهذه اإلشارة القرآنية إلى استعمال اللغة تدل على وجود
املهارة اإلنتاجية اللغوية (.)281 :2018 Hermawa
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ومعنى اإلنتاجية ( )produktivitasهي كيفية استعمال الفرد اللغة في حقيقة
السلوكية .وفي تعليم اللغة أنها تتعلق بالسؤال :كيف طريقة املتعلم يبعد عقله في تعلم
اللغة األجنبية ( .)30:2010 Arsyadوقي في القاموس الكبير اللغوي اإلندونيس ي ()KBBI
هي القدرة على تحصي واكتساب ش يء ( .)2013 Kamisaربطت هذه القدرة مع مهارات
اللغة العربية فهي ك جوانب مهارات اللغة العربية ال بد أن تنتج شيئا مهما ال سيما على
املستعم نفسه.
إن مهارة اللغة اإلنتاجية هي القدرة التي تتطلب  ،Encodingيعني العملية التي
تحص اللغة (مث القراءة تحص تعبير املقروء) لآلخرين سواء كانت كتابية أو قولية .وهذه
األنشطة اللغوية اإلنتاجية هي عملية إيصال الفكرة ،أو الشعور ،أو الرسالة أو اإلخبار
( .)28 :2018 Jamhuriواإلنتاجية في القراءة تتضمن معنى كثرة القراءة ،وسوى ذلك أنها
تجدي منفعة ولو كانت على القارئ نفسه .وفي عصرنا الحاضر القراءة تكون نشاطا حيويا
تكاد ك العلميات التي تتعلق بحياتنا اليومية تحتاج إليها .ولإلنسان في هذا العصر القراءة
تكون من الضروريات ولو كانت شدة االتحياج إليها مختلفة ،ال سيما للطالب الجامعي حيث
تكون القراءة وسيلة لتنمية القدرة األكاديمية .وللقراءة أهداف رئيسية وهي طلب واكتساب
األخبار أو فهم معنى املقروء .إن هذا األمر يتعلق تعلقا شديدا باملقصود ألن املعنى هو
املقصود من املتكلم .واملعنى الذي يتضمن في الكتابة هو املقصود من الكاتبAl-Bassis .
 )21 :2100( Hatim Husainوقد لم يصرح ذلك املعنى في النص إال أن القارئ يقدر على
الربط بين املعاني ،واستنتاج العالقات بين الفكر لفهم ما بين السطور وما وراءه.
مهارة الكتابة تكون من أنواع مهارات اللغة العربية التي استعملت لتعبير الفكرة
بعد تحصي املعلومات أو املعرفة من خالل القراءة التي تكشف ما يكمن وراء املقروءة،
فيعرضها بشك كتابي ،وفي الكتابة اإلنتاجية لم تقصد بها تحصي الكتابة كثيرة ،ولكن
مع هذه الكتابة أن تجدي منفعة ولو كانت على الكاتب نفسه ،لترقية استعمال اللغة
العلمية في ثقافة الكتابة .تتعلق هذه مهارة تعلقا شديدا بمهارة القراءة بوصفهما مهارتان
إنتاجيتان ،ولكن عالقات مهارة الكتابة مع مهارة القراءة عموما بما تشتم عليه من داللة
صرفية ونحوية وبالغية أكثر عمقا وتعلقا ألنها تمث املنتج الههائي األبرز في اإلبداع اللغوي.
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الخاتمة
 فطريقة القراءة.طريقة القراءة في تعليم اللغة العربية ونظرة علم اللغة النفس ي فيها
. األول املفهوم األساس ي لطريقة القراءة:في تعليم اللغة العربية تشتم على ثالثة أشياء
 وبالكتب املقررات املعدة للقراءة والكتب اإلضافية لتوسعة،والثاني أنها تتميز بغرضها
 وأما نظرة علم اللغة. والثالث الخطوات للمدرس في تنفيذها. وبقوامها األساس ي،املعلومات
. والثاني آراء الخبراء في القراءة. األول تعريف القراءة:النفس ي فيها فتشتم سبعة أشياء
. والرابع كيفية التواص مع الكتاب.والثالث نماذج القراءة على ظالل علم اللغة النفس ي
 والسابع دور القراءة في إنتاجية. والسادس النص والقارئ.والخامس استراتيجية القراءة
.مهارة الكتابة
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