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Abstract
Several studies have demonstrated the role of phonological awareness in developing the
linguistic abilities of learners in general and reading skills in particular. since syllabic
awareness is one of the most prominent components of phonological awareness, this article
develops the hypothesis according to which syllables are functional phonological units that
contribute to the process of learning the reading skill of primary school learners within the
framework of didactical approach that adopts the syllabical reading method, as a didactical
procedure that has a role in teaching reading skills. Accordingly, the article discussed
dialectical importance of reading skill in relation to other language skills, and some
weaknesses of reading among learners. The article also approached the orderly relationship
between phonological awareness and reading skill, defining the Arabic syllable, syllabic
structure and the role of syllabic reading in upgrading the reading abilities of learners,
within the framework of flexible dialectical transfer of the data of this prosodic structure. 
Key words: Phonological Awareness, Reading, Syllable, Syllabical Awareness, Syllabical
Reading.
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الوعي المقطعي واالرتقاء بقدرات المتعلمين القرائية
الزهرة جبالوي
باحثة ،جامعة الحسن الثاني ،المغرب

الملخص
أثبتت العديد من الدراسات أهمية الوعي الفونولوجي في تنمية ملكات المتعلمين اللغوية عامة والقرائية على وجه
الخصوص .وحيث إن الوعي المقطعي يش ّكل أحد أبرز مكونات الوعي الفونولوجي ،فإن هذا المقال يطور الفرضية التي
بموجبها تعدّ المقاطع وحدات صواتية وظيفية تسهم في عملية تعلّم مهارة القراءة لدى متعلمي المدرسة االبتدائية ،في إطار
مقاربة ديدكتيكية تعتمد طريقةَ القراءة المقطعية باعتبارها إجراء ديدكتيكيا له دوره في تعليم مهارات القراءة األولى .وبناء
عليه ،فقد توقف المقال عند األهمية الديدكتيكية لمهارة القراءة في عالقتها بالمهارات اللغوية األخرى ،وعند بعض مكامن
عرفا بالمقطع
الضعف القرائي لدى المتعلمين .كما قارب المقال العالقة الناظمة بين الوعي الفونولوجي ومهارة القراءةُ ،م ِّ ّ
والبنية المقطعية العربية ،وبدور القراءة المقطعية في االرتقاء بقدرات المتعلمين القرائية ،وذلك في إطار نق ٍل ديدكتيكي
ومرن لمعطيات هذه البنية التطريزية.
سلس
ٍ
ٍ
الكلمات المفتاحية :الوعي الفونولوجي ،القراءة ،المقطع ،الوعي المقطعي ،القراءة المقطعية.
المقدمة:
تُعدّ مهارة فكّ التسنين الفونولوجي للكلمات وفهم معانيها من بين أهم الكفاءات التي يحتاجها المتعلم في المدرسة
االبتدائية .ومع ذلك ،ووفقا لنتائج مجموعة من االختبارات الدولية والوطنية الخاصة بتقويم التعلّمات األساسية لدى
المتعلمين ،والتي من بينها المهارات القرائية ،فإن متعلمي المدرسة العمومية المغربية على غرار متعلمي دول أخرى،
فشلوا في إتقان مها ّم المهارات القرائية األساسية؛ إذ يواجهون مشاكل في بناء تمثّل متماسك للنصوص وفهم المقروء ،بسبب
عدم قدرتهم على ضبط سيرورات القراءة األساسية على مستوى الكلمات ،م ّما يستدعي تدخالت هادفة لمعالجة هذه
الصعوبات ومواجهة مسارات النمو السلبية ،وبخاصة إذا أخذنا في االعتبار عالقة مهارة القراءة بالمردودية التحصيلية
المستقبلية للمتعلمين .وفي هذا السياق ،يأتي هذا المقال ليسلّط الضوء على هذه الجوانب في إطار مقاربة ديدكتيكية نعتبر
خاللها الوعي الفونولوجي عامة ،والوعي المقطعي على وجه الخصوص ،أحد أنجع هذه الحلول التي نخالُها كفيلةً بتحقيق
الهدف اللغوي الديدكتيكي الذي نبتغي بلوغه .فكيف يمكن أن يصير الوعي الفونولوجي عامة ،والمقطعي خاصة،
استراتيجية ديدكتيكية ف ّعالة لالرتقاء بقدرات المتعلمين القرائية؟
صص المحور األول لتوضيح أهم العمليات المعرفية التي تتأسس عليها
لإلجابة على هذا السؤال المحوري ،نخ ّ
مهارة القراءة  ،ولتوضيح أهميتها الديدكتيكية .ونعرض في المحور الثاني بعض تجليات الضعف القرائي لدى المتعلمين كما
سبق وأن خلصنا إليها في دراسة ميدانية أجريناها ( .)2016لنبيّن في المحور الثالث العالقة النفعية المتبادلة بين الوعي
الفونولوجي ومهارة القراءة في إطار نظرية القراءة الصواتية .وهو المبدأ الذي نحاول التوسع في شرحه وتفسيره في باقي
عرف بالمقولة
محاور المقال ،بأن نسلط الضوء على دور القراءة المقطعية في تحسين قدرات المتعلمين القرائية ،فنُ ِّ ّ
المقطعية ،وبالهندسة الهرمية لمكونات هذه المقولة التطريزية وذلك وفق ما تتبناه الصواتة العروضية metrical
ونعرف أيضا بالنسيج المقطعي للغة العربية استنادا إلى االفتراض الثالثي المتبنَّى في
phonologyفي هذا الخصوص،
ّ
طرح عبد الجبار حمومي (حمومي .)1995 ،على أن نختم المقال بأنشطة مقترحة لتدريس وترسيخ كفاية التجزيء
المقطعي لدى المتعلمين ،وبالتا لي ،تنمية مهارة القراءة لديهم ،مستحضرين أهم معايير نجاح عملية النقل الديدكتيكي،
والمرور من المعرفة العلمية العالمة إلى المعرفة التعليمية كما هي محددة لدى ماجدولين النهيبي (.)2017
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 .1األهمية الديدكتيكية لمهارة القراءة
تعتبر مهارة القراءة إحدى المهارات اللغوية األربع التي يتحتّم على المتعلم ضبط آلياتها األساسية منذ سنواته
التعليمية األولى ،وهي مهارة استقبالية  receptive skillتتحقّق وفق عمليتين اثنتين هما:
 عملية ميكانيكية  :ويقصد بها رؤية القارئ للمقاطع فالكلمات ثم الجمل عن طريق الجهاز البصري والنطق بها عنطريق جهاز النطق؛
 عملية عقلية  :يتم خاللها بناء المعنى ،وتشمل الفهم الصريح (المباشر) ،والفهم الضمني ،والتحليل واالستنتاجوالتذوق واالستمتاع ،ونقد المادة المقروءة ،وإبداء الرأي فيها (زماني ،العبدي ،أبيضار ،و مساس.)2019 ،
ف الحروف وتجميعها والتلفّظ بها قصد ْالتقاط المحتوى ،وهي العملية التي تت ّم بواسطة
تعر ِّ
وبذلك ،فهي عملية ّ
المتابعة البصرية للنص المكتوب (غريب و آخرون.)1998 ،
القراءة ،إذن ،مهارة مركبة تستدعي أوال ،فكّ تشفير الرموز المكتوبة والمرئية ،على إثره يتم تحويل اللغة المكتوبة
إلى لغة منطوقة ( ،)frost 1998بأن يستخدم المتعلم معرفته ومهاراته اإلمالئية والصوتية والصرفية المناسبة (Berkan,
) .2016وتستدعي ثانيا ،ربط الوحدات اللغوية التي ت ّم فكُّ تشفيرها بدالالتها .من هذا المنطلق ،ينبع اعتبار القراءة أه َّم
جانب من جوانب األنشطة التعليمية ،وإحدى المهارات اللغوية األكاديمية األساسية التي من المتوقّع أن يكتسبها المتعلمون
في السنوات التعليمية األولى من الدراسة ) .(Berkan, 2016والتي يعتبر إهمالها أو عدم التمكن من آلياتها سببا مباشرا في
ضعف التحصيل الدراسي لدى هؤالء المتعلمين ،وضعف أدائهم في مختلف المجاالت األكاديمية .وهو ما يُبرز ،أيضا ،تلك
العالقة القوية التي تربط بين هذه المهارة وباقي المهارات اللغوية األخرى (االستماع ،والمحادثة ،والكتابة)؛ فالقراءة بمثابة
وتطورها ،مع العلم ،أنها هي األخرى (أي القراءة)
دعامة أساسية تلتقي عندها هذه المهارات ،وتعتمد عليها في تطويرها
ّ
تعتمد على خدمات هذه المهارات وتستمدّ منها إواليات اإتقانها أدا ًء وفهما .ومن ثمة ،فما تحظى به القراءة من أهمية
ديدكتيكية إنما هو عائد إلى وظيفتها ،حيث إن "اكتسابها السليم ضروري للمتعلم كونها سبيله إلى المعرفة ،وأداته في
التطور الفكري واكتساب الخبرات المختلفة" (البصيص.)2011 ،
 .2بعض مكامن الضعف القرائي لدى المتعلمين
تدرج فكّ الشفرة الخطية ،أي
إذا كانت "الكفاءات اللغوية في مهارة القراءة تتحدّد عموما ،وفي المقام األول ،في ّ
التدرج في األداء النطقي واإليقاعي ،لالنتقال تدريجيا إلى فهم المقروء"
قراءة الحروف ثم الكلمات ثم العبارات ،يوازيها
ّ
يجرون معهم
(النهيبي ،)2019 ،فإن كثيرا من المتعلمين ال يتقنون هذه المهارات ال في المستويات االبتدائية فحسب ،بل ّ
ذيو َل هذا الضعف والفشل إلى مستويات متقدمة كذلك.
صور بعض االختبارات الدولية والوطنية تدنّي مستوى امتالك متعلمي المدرسة العمومية المغربية للتّعلمات
تُ ّ
فخالل اختبارات ( ،)PIRL 2011التي ته ّم قياس مدى تقدّم
األساسية التي تشكل مهارة القراءة محورا مه ّما ضمنها؛ ِّ
القراءة في العالم ،تبيّن أن المتعلم المغربي ،فعال ،يتخبّط في صعوبات قرائية تستوجب البحث عن حلول بديلة وآنية ،حيث
جاء تالميذ الصف الرابع ابتدائي في الرتبة األخيرة من بين  48دولة ه ّمها االختبار .وهو الواقع الذي يواجه تفاصيله
باستمرار ك ُّل معلّ ٍم للّغة العربية في جميع األسالك التعليمية .ويل ّخص المدني بورحيس أهم تجليات هذا التدنّي أو هذه
الصعوبات القرائية في( :بورحيس)2015 ،
 صعوبة االنتقال من المرحلة القرائية البسيطة (قراءة الحروف) إلى المرحلة القرائية الموالية (قراءة الكلماتوالجمل والنصوص)؛
 االنتقال إلى المرحلة القرائية الموالية أحيانا دون إعادة تقويم القراءة السابقة ،مما يجعل المتعلم ينتقل حامال معهمشكالت القراءة األولى ،السيما ما يتعلق بمخارج الحروف والبطء وغياب الطالقة اللسانية؛
 صعوبة فهم المقروء في أبسط مستويات الفهم اللغوي وفي أكثرها تركيبا.وهي ذات المشاكل التي تترجمها قراءات بعض المتعلمين في السلك اإلعدادي والمتمثل أبرزها في:

2

 صعوبة قراءة بعض الحروف والتمييز بين مخارجها وصفاتها؛ عدم التم ّكن من النطق الصحيح لمقاطع الكلمة ،حيث لم ينجح المتعلمون الذين شملتهم دراسة أجريناها في هذاالشأن ( )2016في رسم الحدود السليمة بين مقاطع الكلمة الواحدة ،أو الكلمات المتتابعة؛
2

هذه النماذج أخذناها من الدراسة الميدانية التي أنجزناها خالل بحث اإلجازة ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية المحمدية.2016 ،
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 عدم القدرة على التمييز بين همزتي الوصل والقطع قراءة وكتابة؛ ضعف معرفتهم ببعض الظواهر الصوتية في مقدمتها اإلدغام.وتظهر هذه المشاكل لدى المتعلمين إمالئيا أيضا ،فقد كانت إنجازاتهم الكتابية ُحبلى بأخطاء إمالئية غالبا ما ترتبط
بالحروف المتقارب ِّة مخارجها أو صفاتها مثل (ط ،التاء) ،و(ج ،ش) ،و(ذ ،ظ) ،و(د ،ض) و(س ،ص) ،كما ترتبط بهمزة
الوصل التي ال يعرف المتعلم وظيفتها ،وبالتالي ،التفريق بينها وبين همزة القطع كما أسلفنا الذكر .ومن أخطاء التالميذ في
هذا الخصوص ما يلي:
إنتصر *
 انتصربإستعمال *
 باستعمالإقتصاد *
 اقتصادً
باإلضافة إلى تطويل بعض المقاطع القصيرة في غير مح ِّّل التطويل قراءةً وكتابة مثل:
أوريد *
 أريدكانات *
 كانتألنهو *
 ألنهتخص جوانب
وبطبيعة الحال ،فإن أخطاء المتعلمين القرائية وحتى اإلمالئية ال تنحصر فيما ذكرناه أعاله ،بل
ّ
أخرى كالمالمح التطريزية ( prosodic featuresالنبر ،والتنغيم ،والوقف) ،وما يتعلق باألخطاء التركيبية التي يترتّب
عنها لبس داللي يسهم في عدم فهم المقروء في كلّيته.
وعموما ،فإن مشاكل القراءة الملحوظة لدى المتعلمين "تنبع أساسا من عاملين رئيسيين ،أحدهما متمثل في مهارات
القراءة األساسية للمتعلمين بخصوص تحويل المواد المكتوبة إلى كالم منطوق ،والعامل اآلخر ،هو المعرفة والمهارات
اللغوية التي يمتلكونها فيما يتعلق بفهم اللغة التي هُم بصدد قراءتها" ) .(Berkan, 2016من هذا المنظور ،يمكن القول:
إن مشاكل القراءة تظهر بسبب مهارات القراءة المحدودة للمتعلمين ،فضال عن معرفتهم ومهاراتهم اللغوية المحدودة أيضا.
ام اإلدراك أهميةَ امتالك المتعلم لوعي
لكن المتأمل لما ذكرناه سلفا من أخطاء ،سيدرك ت َم َ
فونولوجي  ،phonological awarenessويدرك أيضا دوره في إكسابه آليات القراءة الصحيحة في إطار التفعيل الناجح
ألساسياته ،مما يفرض على القائمين على الشأن التربوي إغناء المناهج الدراسية بمعطيات الفونولوجيا بما يتوافق
تصورنا القائم على افتراض القراءة المقطعية ّ syllabical reading
حال
وخصوصيات الفئة المستهدفة .ومن هاهنا،
ّ
إجرائيا أساسيا ينبغي االحتكام إليه في تعليم مهارات القراءة األولى ،نظرا لما نتوقعه لهذه الطريقة من قدرة هائلة على
تطوير قدرات المتعلمين القرائية في سنوات االبتدائي ،و ِّل َم ال ،تطوير قدراتهم في مكونات أخرى كالصرف والعروض إذا
ما قورب هذان المكونان مقاربة مقطعية في السلكين الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي (ولَنا عودة إلى هذا االفتراض في
قادم الدراسات).
 .3بين الوعي الفونولوجي ومهارة القراءة
لقد دافعت العديد من الدراسات عن الفرضية التي تعتبر الوعي الفونولوجي متغيرا مؤثرا بشكل إيجابي في تطوير
تعرف الكلمة ،لتربط بذلك العجز القرائي المس ّجل عند بعض المتعلمين بالنقص الملحوظ لديهم في هذا الجانب .فإذا
مهارة ّ
كانت القراءة في مراحلها األولى تقوم على تفعيل استراتيجيات فكّ التشفير الفونولوجي ،فإن ذلك يستتبع ضرورةً "امتالك
المتعلم لوعي فونولوجي يؤهله إلقامة حدود التوافق بين ما ينطق صوتيا وما يكتب خطيا" (البوعناني )2019 ،وهو األمر
الذي يتوافق ومرحلةً من مراحل التم ّكن من مهارة القراءة والمتمثلة في المرحلة األلفبائية 3التي يتأتّى للمتعلم خاللها:
 إقامةُ التطابق بين األصوات اللغوية المنطوقة ومقابالتها الخطية كي يستطيع فك رموز المقاطع والكلمات؛ القدرة على فكّ تسنينات الكلمات المطردة؛ القدرة على تجميع القطع والمقاطع لخلق متواليا ٍت لغوية تفعيال لمعارفه اللسانية تحت -المعجمية.
إن المتعلم خالل هذه المرحلة ،يعتمد استراتيجية جديدة تقوم على تحويل الحروف إلى أصوات .وتلعب الوساطة
الصوتية دورا حاسما في هذه االستراتيجية األلفبائية .وحتى ينجح المتعلم في هذا ،من الالزم أن يناظر كل صوت حرفا
واحدا والعكس صحيحّ ،
وإال فالمتعلم سيواجه صعوبات قرائية ج ّمة (ابن العزمية و الخلوفي.)2016 ،
3

هذه المراحل ،في نظر ) ،Frith (1985هي :المرحلة اللوغوغرافية ،والمرحلة األلفبائية ،والمرحلة اإلمالئية.

www.ijherjournal.com

102

Volume 4, Issue 2, April 2022

هناك ،إذن ،ارتباط وثيق بين الوعي الفونولوجي وامتالك المتعلمين آلليات القراءة الناجحة ،وهو ما تنص عليه
نظرية القراءة الصواتية كما هو وارد عند ( ،)Frost 2016إذ إن جوهر القراءة يحدث من خالل فك التشفير الصواتي بأن
يقوم المتعلمون ،أوال ،بفك تشفير ُكت َل البنية الصواتية (مجموعات الحروف والمقاطع) ،وبعد ذلك يربطون هذه الكلمات التي
ت ّم فك تشفيرها صواتيا بالمعاني الموجودة بالفعل في معجمهم ) ،(Berkan, 2016مما يجعل من المعرفة والمهارات
الصواتية التي يُتوقّ ُع أن يكتسبها المتعلم ،وبخاصة في السنوات األولى من المدرسة االبتدائية ،من بين أقوى المؤشرات
ُعول عليها في التنبؤ بأدائه القرائي في المستقبل كما أسلفنا الذكر.
التي ي َّ
وإذ يش ِّ ّكل الوعي بالتطريزة المقطعية أحد أساسيات الوعي الفونولوجي ،فإ ّنا نفترض أن وعي المتعلم بجوهر هذه
الوحدة وبخصوصياتها في اللغة العربية ،سيساعده على التخفيف من مشاكله القرائية وذلك في إطار طريقة القراءة
المقطعية.
 .1.3القراءة المقطعية وتحسين قدرات المتعلمين القرائية
يجدر بنا قبل الخوض في األجرأة الديدكتيكية لهذه الطريقة ،التعريف بالمقطع  syllableباعتباره قطب رحى هذا
التصور الديدكتيكي الذي نتبنّاه ،وأيضا ،التعريف ببعض خصوصيات البنية المقطعية في اللغة العربية ،إيمانا منّا بدور
ي إجراء ديدكتيكي في العمليّة التعليميّة التعلميّة.
االنتقاء الدقيق للمعرفة العلمية العالمة المأمول تدريسها ،في نجاح أ ّ
 .1.1.3المقطع بين الماهية األصواتية والصواتية
لقد تعددت زوايا مقاربة اللغويين لوحدة المقطع ،وتعتبر المقاربتان الصوتية والصواتية أشهرها ،نظرا لعالقة
المكونات الداخلية للمقطع بالجانب الصوتي من جهة ،ونظرا للدور الصواتي الذي أُنيط بهذه الوحدة من جهة ثانية؛ فالمقطع
حسب المقاربة األولى (الصوتية) (الكس  )Laks 1995ينشأ من الخصائص الصوتية ومن عملية إدماجية خطية للقطع في
السلسلة الكالمية .إنه وحدة فيزيائية يتم تحديدها من خالل نبضة الجهاز التنفسي (نبضة الصدر) .وهو ما سبق لستيتسون
( Stetson (1951أن بيّنه عندما قال "المقطع هو نفحة من الهواء تُدفع إلى األعلى عبر القناة الصوتية بضربة ضغط
للعضالت الوربية" ) (Stetson, 1951ومما يدعم هذه الحقيقة الصوتية للمقطع ،خاصية الجهارة  sonorityالتي ترتبط
بصفة االنفتاح ،حيث إن هذه األخيرة (أي صفة االنفتاح) تسهم إسهاما في تمييز المقطع كوحدة صوتية وذلك بجعله أكثر
ي قول لساني (Crystal,
بروزا ،وبالتالي ،ف ْ
صل كل مقطع عن باقي المقاطع األخرى التي تحتوي عليها الكلمة أو أ ّ
) .1979أما المقاربة الصواتية ،فقد جعلت من المقطع وحدة صواتية تطريزية مستقلة لها بنيتها الداخلية ،ومرتَّبة أعلى
القطعة كما سبق لكاهن ( Kahen )1976أن وضّح ذلك وفق ما هو مبيَّن في الشكل (:)1

σ

n

o

σ

t

s

o

Syllable

b

Segment

[متثيل كلمة  bostonاألجنليزية تبعا لكاهن (])1976
فالمقطع ،صواتيا ،وحدة تؤسسها مكونات داخلية تتآلف فيما بينها وفق قيود التأليف المقطعي الخاصة بكل لغة على
حدة .وهي المكونات التي سنعمل على تحديدها بالنسبة للمقطع في اللغة العربية في المحور الموالي.
 .2.1.3الهندسة الهرمية لمكونات المقطع في اللغة العربية
استنادا إلى ما تتب ّناه الصواتة العروضية في عديد أعمالها ،فإن المقطع عبارة عن بنية هرمية منظم ٍة مكوناتها.
وتتجلى هذه األخيرة في االستئناف (أو الصدر) ،والقافية التي تتألّف بدورها من مكونين هما النواة (أو القمة)
والذيل ) .(Liberman and Prince, 1977 ; McCarthy, 1979 ; Selkirk, 1982 ; Goldsmith, 1990ويمكن
توضيح ذلك من خالل التشجير الوارد في الشكل (:)2
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σ
Rhyme

القافية
Coda

الذيل

Syllable level

Onset

االستئناف

Peak

النواة  /القمة

)Sub-Syllable level (1

)Sub-Syllable level (2

والجدير بالذكر أن احتواء المقطع على كل هذه المكونات إنما يختلف من لغة إلى أخرى ،وبخاصة ما يتعلق بطبيعة
االستئناف من حيث كونه أحاديا أو مزدوجا ،وبالذيل من حيث كونه هو اآلخر أحاديا أو مزدوجا.
أما بخصوص طبيعة هذه المكونات في النسيج المقطعي العربي ،فتمتاز بالخصوصيات التالية:
أ .االستئناف يكون دائما صامتيا؛
ب .االستئناف يكون دائما أحاديا؛
ج .الذيل قد يكون أحاديا ،أو مزدوجا حالة الوقف.
أما تضمن المقطع العربي لنواة (أو قمة) صائتية ،فأمر ضروري تدعمه العالقة القوية بين المقطع وبعض
الظواهر الصواتي ة ،في مقدمتها النبر ،باإلضافة إلى مالمح تطريزية أخرى مثل الطول والوقف والتنغيم .وبناء
عليه ،فإن البنية المقطعية العربية ال تقبل البنيات التالية *[CC] :و].*[VC
 .3.1.3النسيج المقطعي العربي
لقد تعددت افتراضات اللغويين العرب للبنية المقطعية العربية ،فكان منهم من جعل مقاطع العربية خمسة (إبراهيم
أنيس  ،)1975وكان منهم من جعلها ستة (سلمان العاني  )1983و(تمام حسان  )1994وغيرهم .وهو التباين ذاته المميّز
لما اقترحوه من تحديدات ألنماط هذه المقاطع ،مما جعل افتراضاتهم في هذا الشأن متّسمةً بطابع التذبذب الذي يُس ِّقط متعلّم
اللغة في تعقي ٍد صواتي يصعب معه أمر ضبط أساسيات البنية المقطعية العربية .األمر الذي دفعنا إلى تبنّي طرح اللغوي
حمومي الذي يفترض فيه أن تجميع القطع لتكوين مختلف مقاطع اللغة العربية ،يتم بنا ًء على درجة الجهارة التي تتميز بها
هذه القطع .لذلك ،نجد المقطع يتميز بنواة تشكل المركز المقطعي ،حيث تنتظم األجزاء (المكونات الداخلية للمقطع) األقل
جهارة من البداية إلى النواة ،وتتناقص من النواة إلى نهاية المقطع ،وبالتالي ،سيلعب منحنى الجهر دورا حاسما في تحديد
البنية الداخلية للمقطع ،مما يجعل من الممكن تحديد عدد المقاطع كدالّة لعدد قِّ َم ِّم الجهارة ،وليس عددها فقط ،بل طبيعتها
أيضا ،وهو ما يمكن االنطالق منه الفتراض األنماط التالية للبنية المقطعية العربية:4

 4هذا التقسيم ُع ِّو َل فيه على طبيعة الصائت الموجود داخل كل مقطع من حيث كونه قصي ار أو طويال .وبحثا عن مقطع ثالث يحتل الوسط ،وجد
األستاذ حمومي أن المقطع ( )cvcهو األنسب ،وهو متوسط ألنه يتضمن كل مكونات المقطع المعيار :استئنافا أحاديا ،ونواة أحادية ،ثم ذيال
أحاديا كذلك.
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()3

مقطعان قصيران
مقطع متوسط
مقاطع طويلة

CV
CVCC
CVC
CV
CVC

CVC
وبهذا يكون للغة العربية نسيج مقطعي يميزها عن غيرها من اللغات الطبيعية ،نسيج يتم تحديد أبرز معالمه
الجهارة ،وبالتالي ،كمية المقطع التي تدُلّنا عليها طبيعةُ النواة المقطعية
باالرتكان إلى معيار علمي دقيق وواضح هو معيار ِ
قصرها أو طولُها .فكيف يمكن استثمار هذه المعرفة اللسانية العالمة لالرتقاء بقدرات المتعلمين القرائية؟ أو بتعبير
من حيث
ُ
ّ
أدق ،كيف يمكن اعتبار القراءة المقطعية مدخال إجرائيا ديدكتيكيا يُستثمر لتعزيز قدرات المتعلمين القرائية؟
 .4.1.3النقل الديدكتيكي للبنية المقطعية في إطار القراءة المقطعية
يرتبط نجاح العملية التعليميّة التعلميّة ،وبشكل كبير ،بالنجاح في مرحلة النقل الديدكتيكي للمعارف العلمية نقال
ت المتعلمين العمرية واإلدراكية
يبعدها عن هيئتها العلمية العالمة ،لتصير بذلك قابلة للتدريس ،متالئمةً وخصوصيا ِّ
والوجدانية .وهو ذات المنطق الذي ينبغي احترامه حين نقل المعارف اللسانية الخاصة بالبنية المقطعية العربية كمتغير
مؤثر إيجابًا في االرتقاء بقدرات المتعلمين القرائية؛ فالموقف يفرض ،حسب (النهيبي،)2017 ،
فونولوجي تطريزي
ٍ
عمليتين أساسيتين:
 أولهما :التغيير السياقي بتعبير شوفاالرد ( ،)Chevallardأي نقل المحتوى من سياق المعرفة العلمية العالمة إلىسي اق المعرفة التعليمية ،مع ما يقتضيه األمر من انتقاء للمعطيات األساسية التي تخدم الكفايات واألهداف المراد
بناؤها وبلوغها؛
 ثانيهما :تغييب المالمح التنظيرية وتحويلها إلى معرفة لغوية ذات ممارسة واقعية.مجرد إلى ممارسة لغوية
تدرج وتبسيط (تبسيط مفهوم المقطع ونقله من مفهوم ِّعلمي
ّ
مع ما تستدعيه العمليتان من ّ
واقعية) ،واقتصاد (بأن تبرز المعارف المقطعية كوسيلة ف ّعالة تيسّر التعلّ َم على المتعلمين ال غاية في حدّ ذاتها) ،مما يُب ِّعد
ي تعقيد أو حشو أو تجريد يُعيق تحقّقَ الهدف اللغوي الديدكتيكي المراد ،ويؤخر
عن عملية النقل الديدكتيكي للبنية المقطعية أ َّ
بناء الكفاية القرائية لدى المتعلمين.
ويمكن تعريف مهارة إدراك المقطع على أنها القدرة على التعرف على مجموعات مختلفة من الفونيمات في بُنَى
الكلمات التي يتم إنشاؤها على أساس المبادئ األبجدية ).(Wright & Jacobs, 2003
ويتحقّق ذلك متى ت ّم اعتماد آليات القراءة المقطعية التي تتوسّط بين القراءة الجزئية والقراءة الكليّة ،ألنها مبنية على
التدرج واالنتقال من البسيط إلى المركب ،ومن الجزء إلى الكلّ ،ومن خاللها يتأتّى للمتعلم تعلّم مجموعة من المقاطع
مبدأ
ّ
التي تنبني عليها اللغة ،إنها "تهدف إلى تحسين قدرة المتعلمين والمتعلمات على تهجئة الكلمات وقراءتها ،وتعتمد ،بشكل
أساسي ،على الربط بين المنطوق والمكتوب من القطع الصوتية ،ثم الربط بين مجموع القطع المكونة للكلمة الواحدة"
(زماني ،العبدي ،أبيضار ،و مساس )2019 ،بل إنها تسهم إسهاما كبيرا في "جعل المتعلم قادرا على تقسيم الكلمات
العربية إلى مقاطع ،وبالتالي ،المساهمة في بناء الملكة اللغوية والقدرة على القراءة بطريقة سليمة" (النهيبي)2017 ،
وعموما ،فالمتعلم وبفضل القراءة المقطعية يتم ّكن من:
 .1التحقيق النطقي السليم للصوت اللغوي؛
 .2التمييز بين الوحدات القطعية المش ّكلة للنسق الصوتي للغة وفق إوالية التقطيع :صوامت وصوائت؛
 .3النطق بها متآلفة في مقاطع وكلمات ،وهو ما يعني القدرة على إقامة إوالية التجزيء المقطعي اعتمادا على تمثّل
خصائص تنظيم البنية المقطعية في اللغة العربية؛
واع بين
 .4الربط بين مسارات إدراك التحقيق النطقي والتحقيق الخطي لكل الوحدات المنطوقة ،أي إقامة تطابق
ٍ
الماهية الصواتية لألصوات اللغوية والمقتضى الخطي لكتابتها مع ما تقتضيه ضوابط اإلمالء العربي؛
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 .5التحكم الواعي في كل هذه العناصر اللسانية تحت -المعجمية نطقا وخ ّ
طا ،وإدراكا لمواقعها في الكلمات واألشكال
الخطية التي تتخذها اتصاال بمواقعها االستهاللية والوسطية والختامية (البوعناني.)2019 ،
كل هذا يمكن أن يُنال بمجموعة من الممارسات اللغوية التي تكون عبارة عن تمارين نطقية وأنشطة قرائية
والمران بتعبير ابن خلدون) ،باعتبارها أهم طريقة لترسيخ مكتسبات المتعلمين ،وتوظيفها
وتطبيقات مكثفة (أو الدّربة
ِّ
ّ
توظيفا سليما يضمن للمتعلم تمثل مقاطع لغته ،والقدرة على تقسيم الكلمات إلى مقاطع ،مع ما يوازي ذلك من تثبيت آلليات
المهارات القرائية لديه .ويمكن التمثيل لهذه الممارسات
اللغوية بمجموعة من المهارات الواردة في الجدول أسفله (زماني ،العبدي ،أبيضار ،و مساس:)2019 ،
المهارة

وصفها

رصد المقطع

تمييز المقاطع والتالعب بها في الكلمة.

تجزيء الكلمة إلى مقاطع

تعيين كل المقاطع المكونة للكلمة.

الدّمج

االستماع إلى مقاطع صوتية والجمع بينها لتكوين كلمة.

الحذف

تعرف الكلمة المتبقية بعد إزالة مقطع صوتي من كلمة.

اإلضافة

تركيب كلمة جديدة بإضافة مقطع صوتي إلى كلمة معينة.

التعويض

تعويض وحدة صوتية بأخرى لتشكيل كلمة جديدة.

م ّما يفرض على المعلّم:
 أن يبيّن للمتعلم أن العالقة بين الصوت والمعنى يمكن تمثيلُها بصريا؛ أن يقدم له تجزئة مقطعية بسيطة باستخدام ك ٍّل من الصور التوضيحية للكلمات أحادية المقطع ،وبعض المقاطع األخرىالمكتوبة كمتواليات من الحروف العربية؛
 أن يظ ِّهر له أن هذه الوحدات المقطعية يمكن دمجها إلنتاج المزيد من الكلمات ذات المعنى ،وبالتالي ،التأكيد على أنقواعد اإلمالء تتبع نظام الصوت (إال في كلمات بعينها)؛
 ليبيّن له ،بعدها ،أن الوحدة المجردة التي تمثلها العالقة بين الصوت والرمز هي فعّالة لمجموعة كبيرة من المقاطع ،وبذلكتصير القدرة على التالعب بهذه الوحدات إنما هي نتيجة لمعرفة كيفية القراءة وليس طريقة لتدريسها & (Gleitman
).Rozin, 1973
تعرف الكلمات أثناء تعلم القراءة يقوم في جانب كبير منه على فكّ التسنين الفونولوجي لهذه
مما يدل على أن ّ
الكلمات ،واعتبارا لذلك ،فاألمر يتطلب التركيز على (البوعناني:)2019 ،
 المستوى تحت – المعجمي (المقاطع ،والقطع ،والمالمح المميزة) ،وذلك لتوجيه المعارف اللسانية التي يحتاجها المتعلمفي مباشَرةِّ مها ّم تعلّم القراءة؛
 المستوى المعجمي (الكلمة) الستخالص مستويات وعي المتعلم بالتطابق الصوتي /اإلمالئي أثناء عمليات القراءة والكتابة.وتطور التمثيالت الصواتية لدى المتعلمين يحت ّل مكانة مركزية في تعلم القراءة
من المقبول جدا ،إذن ،اإلقرار بأن تطوير
ّ
) .(Chetal & Mathey, 2010وهو ما نفترض أن يتح ّقق عند االعتراف بالوحدة المقطعية وحدةً صواتيةً أساسية في هذه
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العملية باعتبارها وحدة قرائية وظيفية ،وعلى أساس أن الوعي بهذه التطريزة يُعَدّ أحد أبرز مكونات الوعي الفونولوجي
5
التي يتم إتقانها في سنوات التعليم المبكرة.
ونقدم فيما يلي بعض األنشطة التطبيقية الكفيلة بتعزيز الوعي المقطعي لدى المتعلمين باالنطالق أوال من تعريفهم
بأه ّم مكونات المستوى القطعي ،وبالتالي ،تنمية قدرتهم على قراءة الكلمات وفهمها ،والنسج على منوالها:
 .1.3التجزيء ال ِقطعي للمقاطع

المقاطع

مكوناتها
الصامت

الصائت

نوعه

فـ
هـِ

ف

الضمة ﹹ

قصير

ه

الكسرة ﹻ

قصير

م

م

الفتحة ﹷ

قصير

ذا

ذ

فتحتان ﹷﹷ

طويل

ق

ق

الفتحة ﹷ

قصير

تأليفها والنطق بها
فــــــــــهـِـــــم

ذاق

تعرف المقطع القصير
ّ .2.3

الكلمة

تقطيعها
ك  +فتحة

ت  +فتحة

النسج على منوالها
ب  +فتحة

كتب
حرف
أنواع مقاطعها

5

حركة

مقطع قصير

حرف

حركة

مقطع قصير

حرف

حركة

مقطع قصير

فتح
وضع
مل

في أغلب األنظمة التعليمية األوروبية (األنحليزي ،واأللماني ،)...يعتبر هذا الوعي بمثابة مهارة سمعية يتم إتقانها في رياض األطفال.
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تعرف المقطع الطويل
ّ .3.3

الكلمة

النسج على منوالها

تقطيعها
ل  +فتحة

ق  +فتحتين

كان

قال
حرف
أنواع مقاطعها

حركتين

حرف

مقطع طويل

حركة

فاز

مقطع قصير

نام

تعرف المقطع المتوسط
ّ .4.3

الكلمة

تقطيعها
ف  +ضمة  +ز

النسج على منوالها
ت  +ضمة  +م

ف ْزت ْم
حرف
أنواع مقاطعها

حرف

حركة
مقطع متوسط

حرف

حرف

حركة

مقطع متوسط

صْنت ْم
قْلت ْم
كْنت ْم

 .5.3التجزيء المقطعي للكلمة المشددة

الكلمة

حل

عدد

بنيتها المقطعية

مقاطعها

ح ْل

ل

ص  +صا  +ص

ص  +صا
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2

قراءتها

حل

كلمات مشابهة لها
هز
مر
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 .6.3التجزيء المقطعي للكلمة المبدوءة ّ
بالالم القمرية مع همزة وصل قبلها

الكلمة

اْل ِعْلم

عدد

بنيتها المقطعية

مقاطعها

ا ْل

ِع ْل

م

ص  +صا  +ص

ص  +صا  +ص

ص  +صا

قراءتها

اْل ِعْلم

3

كلمات

مشابهة لها
اْل ِبْئر
اْل ِحْلم

 .7.3التجزيء المقطعي للكلمة المبدوءة بالالم الشمسية مع همزة وصل قبلها

الكلمة

الن ْهر

عدد

بنيتها المقطعية
الْنـ

مقاطعها
ر

نـهـْ

ص  +صا  +ص ص  +صا  +ص ص  +صا

3

قراءتها

الن ْهر

كلمات مشابهة
لها

الص ْقر

الش ْمس

المنونة
 .8.3التجزيء المقطعي للكلمة
ّ

الكلمة

ك ِاتب

بنيتها المقطعية
كا
ص  +صا +
صا

109

عدد

تـِ
ص  +صا

مقاطعها
ب = ب ْن
ص  +صا +
ص

3

قراءتها

كلمات

مشابهة
لها

ك ِاتب

عالِم
حِ
اكم
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خالصة
لقد خلص هذا المقال ،الذي اتخذ من الوعي المقطعي استراتيجية ديدكتيكية فعالة لالرتقاء بقدرات المتعلمين القرائية،
إلى حاجة متعلمي المدرسة العمومية المغربية إلى تدخالت ديدكتيكية عالجية دقيقة للتخفيف من حدّة صعوباتهم القرائية،
السيما وأن مهارة القراءة تُعدّ دعامة أساسية بالنسبة لباقي المهارات اللغوية .كما خلص إلى أن مهارات الوعي بالمقطع
تلعب دورا أكثر أهميةً في عملية فك تشفير الكلمات؛ فالمتعلم كي يكون قارئا بطالقة ،يجب أن يكون فك التشفير لديه سلسا
وتلقائيا ،وهو ما يشجعنا على القول :إن فكّ التشفير يُعدّ مكونا مه ّما في معادلة الفهم القرائي ،ومن ثمة ،ضرورة االهتمام
بتطوير مهاراته لدى المتعلمين في إطار طريقة القراءة المقطعية التي تتطلب ،هي األخرى ،تنمية مهارات الوعي المقطعي
لدى هؤالء المتعلمين.
كل هذا يستوجب إيال َء األ همية الالزمة للمكون الصواتي أثناء وضع البرامج التعليمية الخاصة بجميع األسالك ،مع
العلم ،أن األمر ال يتوقف عند هذه النقطة ،بل يفرضّ ،أوال وقبل كل شيء ،تدريب المعلمين أنفسِّهم على هذه المهارات،
األولية ،عموما ،ال ت ُ ِّعدّ المدرسين كما ينبغي
وتزويدهم بالمعرفة اللسانية في هذا الخصوص ،السيما وأن "برامج التكوين ّ
للتعامل مع التخصص الذي يتبوأ مكانة هامة في إشكالية اللغة" ) (Renard, 2002والمتمثل في المكون الصوتي
الصواتي ،ومن ثمة ،حصول فجوة كبيرة بين محتويات وطرائق البرامج التكوينية ،واألهداف والكفايات اللسانية المز َمع
تحقيقها داخل الفصول الدراسية ،أو باألحرى ،حصول تناقضات بيّنة بين األبحاث اللسانية وتطبيق نتائجها في الفصل
الدراسي ،ومردّ ذلك بتعبير جوانا جيل فرنانديز ( JUANA GIL FIRNANDEZ )2012إلى "التدريب الذي يرتكز
على الجوانب المنهجية أكثر من المعرفة الجوهرية بالموضوع الذي سيتم تدريسه" ) .(Fernandez, 2012أي أن األمر،
في الواقع ،يقتضي ،وبتعبير مصطفى (استيتو )2016 ،التعاون البنّاء والمستمر بين الباحث اللساني والديدكتيكي وواضعي
المناهج والبرامج التعليمية ،قصد تطوير ملكات المتعلمين اللغوية ،سواء ما يتعلق منها بالجوانب الموضوعية (المستويات
الصوتية الصواتية ،والصرفية ،والتركيبية ،والداللية ،)...أو ما ي ُه ّم الجوانب الوظيفية (المهارات اللغوية األربع :االستماع،
والقراءة ،والمحادثة ،والكتابة) .وهو ما حاولنا بلورة جانب منه في هذا المقال بأن استثمرنا بعض معطيات الصواتة
المقط عية لتعزيز قدرات المتعلمين القرائية ،على أمل مقاربة هذه المهارة وبعض مكونات الدرس اللغوي ،قريبا ،مقاربة
نعول فيها على بعض مالمح التطريز العربي كمتغيرات مؤثرة ،تسعف المتعلم في تطوير مهاراته في هذا
تطريزية ّ
الخصوص.
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