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 :ةـمقدم -
التطـورات   يف ظلّ العوملة، و حتديات كثرية، ،هذاعصرنا يف  اللّغة العربية اليوم،تواجه        

 و انتشار وسائل اإلعالم و االتصـال احلديثـة، و تـداخل    ،العلمية و التكنولوجية املتسارعة
. حتد من اسـتعماهلا و انتشـارها  أصبحت دد وجودها و  إخل،...الثّقافات، و تعدد اللّغات

لذلك فإنه من الضروري البحث عن سبل مواجهة هذه التحديات و التغلب عليها للحفـاظ  و
   .على اللّغة العربية الفصيحة

 استعماهلا و تداوهلا على قدرممتسك أبناء اللّغة العربية ا و متكّنهم من حنوها و  يعدو        
مواجهة هـذه   من بني أهم العوامل الّيت ستسهم يفعامل حسب اعتقادنا، ، و رغبتهم يف ذلك

ـ  حسـني االهتمام بتمن خالل  إالّ يتوفّر هذا العاملالتحديات الّيت دد مكانتها، و لن  ة عملي
مرحلة التعليم االبتدائي  و خاصة منهايف خمتلف املراحل التعليمية  و تطويرها تعليم اللّغة العربية

  .الّيت متثّل املرحلة احلامسة يف احلياة التعليمية للطّفل
       عليم االبتدائية، و األساس الّذي تبىن عل فكما أنّ مرحلة التيه متثّل قاعدة املنظومة التربوي

جناح عملية تعلـيم  كلّ املراحل التعليمية الالّحقة هلا، و يف صالحها صالح قطاع التعليم، فإنّ 
التعلـيم  يف  هـا جناحاللّغة العربية و حتقيقها ألهدافها يف كلّ املراحل التعليمية مرتبط مبـدى  

 ،ة و متمكّنني و االبتدائيمن اسـتعماهلا يف خمتلـف   ختريج متعلّمني عارفني بنحو اللّغة العربي
ة متوقّف على جودة تعليمهم االبتدائيواصلياملواقف الت.   

من هنا تربز أمهية االهتمام بتطوير مناهج اللّغة العربية يف مرحلة التعليم االبتدائي و العمل        
كتساب لغة عربية ها وفق أحدث املقاربات التعليمية، مبا ميكّن املتعلّم من ائعلى إصالحها و بنا

  .فصيحة و سليمة
منـذ  إىل أنّ مناهج اللّغة العربية يف مرحلة التعليم االبتدائي قد خضعت، و جتدر اإلشارة        

و التجديد يف إطار إصـالح املنظومـة التربويـة     ، إىل اإلصالحمن الزمن ما يزيد عن العقد
احلديثـة  الّيت تعد من املقاربات التعليمية ءات بالكفا، حيث بنيت على أسس املقاربة اجلزائرية

ال تم بتلقني املعارف النظرية، كما هو احلال مع املقاربات التلقينيـة  و هي املعمول ا عامليا، 
السابقة هلا، و إنما تم بإكساب املتعلّم كفاءات عملية متكّنـه مـن التعـايش مـع حميطـه      

ة بل تتجاوزها إىل ربط  و هي بذلك ،االجتماعيراكيب اللّغويال تقف عند حدود اجلملة و الت
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و توجيه التعليم حنـو تنميـة    ،العملية التعليمية باحلياة االجتماعية، و ربط بنية اللّغة باستعماهلا
   .الكفاءات الّيت توظّف يف املمارسات االجتماعية

يف ترقية عملية تدريس اللّغة العربية نظريـا إالّ  ءات و على الرغم من أمهية املقاربة بالكفا      
جاح املأمول ميدانيها مل تلقى النة يالحـظ أنّ  أنل يف واقع تدريس اللّغة العربيا؛ حيث إنّ املتأم

املشاكل الّيت كانت تطرح قبل اإلصالح التربوي مازالت تطرح بعد أكثر من عشر سنوات من 
متعلّم و عدم قدرته علـى  فيما يتعلّق بضعف املستوى اللّغوي لل اصةًتطبيق هذا اإلصالح، و خ

   .داخل املدرسة و خارجها و كتابةً مشافهةًو توظيفها يف التعبري استعمال اللّغة 
مرحلة التعليم املتوسـط  ينتقل من مرحلة التعليم االبتدائي إىل و نتج عن ذلك أنّ املتعلّم        

األمـر  هو ال يتقن حتى التعبري بلغة عربية سليمة، أو كتابة مجلة سليمة من األخطاء اللّغوية، و
و يستمر على هذه احلالة حتى مرحلة الّذي يزيد نفور املتعلّم من دراسة اللّغة العربية و حنوها، 

 عليم الثّانويضعيف و يظلّ عاجزاًالت عن اسـتعمال اللّغـة    مثّ ينتقل إىل اجلامعة برصيد لغوي
ـ   سليماً العربية استعماالً ـ ـلعدم متكّنه من الكفاءة اللّغوية و الكفاءة التواصـلية عل د ـى ح

استعمال ز عن واء، فيتخرج من اجلامعة طبيباً أو مهندساً أو حمامياً و حتى معلّماً و هو عاجـس
    .امالته االجتماعيةيف جمال عمله و يف تعو توظيفها  اللّغة العربية الفصيحة

يقتضي هذا الوضع الّذي آلت إليه عملية تدريس اللّغة العربية إجراء دراسات موضوعية        
تبحث يف واقع تدريس اللّغة العربية و حتدد بدقّة العوائق و املشاكل الّيت تعرقل تطبيق املقاربـة  

تواصلية يف اللّغـة العربيـة، و حتقيـق    جناحها يف إكساب املتعلّم كفاءة و حتد من  بالكفاءات
  .أهداف املناهج

فوقع اختيارنا علـى   من هذا املنطلق أردنا أن نقدم دراسة يف واقع تدريس اللّغة العربية       
حنو مقاربة تواصلية يف تدريس اللّغة العربية يف مرحلة التعليم : "ب موسوم ، و هوموضوع حبثنا هذا

ة الو سنح ،"االبتدائيكتشاف بعض املشاكل الّيت اول، من خالل فصوله، القيام بدراسة ميداني
عض املقترحات الّيت تعاين منها عملية تدريس اللّغة العربية يف مرحلة التعليم االبتدائي و تقدمي ب

   .يف معاجلة هذه املشاكل باالستناد إىل املقاربة التواصلية يف تعليم اللّغة ميكن أن تسهم
و قد أحدثت ثورة و أكثرها جناحا، و تعد املقاربة التواصلية من أهم املقاربات التعليمية        

يف الساحة التعليمية على املقاربات التلقينية و البنيوية الّيت تم بتلقني املعارف و تركّز على البىن 
غة تعليم اللّإىل  اودعبو التراكيب اللّغوية، دومنا اهتمام يذكر باستعماهلا و وظيفتها التواصلية، 
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املتعلّعلى إكساب و العمل ة بطريقة تواصليم القدرة التن من استعمال هـذه  ة كي يتمكّواصلي
ة، إضافة إىل أـا  االجتماعيالتواصلية الّيت ميكن أن يصادفها يف حياته غة يف خمتلف املواقف اللّ

و مما يزيد . الّذي تقوم عليه أساسهاحمور العملية التعليمية و م باعتباره إىل االهتمام باملتعلّ تدعو
من أمهية املقاربة التواصلية و فاعليتها يف تعليم اللّغة هو تطورها و انفتاحها علـى متطلّبـات   
العصر؛ حيث انبثقت منها طرائق تعليمية على قدرٍ كبريٍ من األمهية و نذكر منها خاصة الطّريقة 

قـد  و . العملية التعليمية باحلياة االجتماعيةتعد من أحدث الطّرائق الّيت تم بربط  و ،اإلجرائية
يف تعلـيم   أيضـاً  استثمارهاميكن  غات األجنبية، وفعاليتها يف تعليم اللّاملقاربة التواصلية أثبتت 

   .يت سبقتهاغة األم، شأا يف ذلك شأن املقاربات الّاللّ
املقاربات التعليمية احلديثة أنها من اعتبار على  ،املقاربة التواصليةمن هنا قدم هذا البحث        

، و االستفادة من مبادئها يف اقتـراح  يف حتسني تطبيق املقاربة بالكفاءات الفعالة، الستثمارهاو
، و إكساب املتعلّمني أن تسهم يف النهوض مبستوى تدريس اللّغة العربية ميكنيت بعض احللول الّ

  :ساسية هيكفاءة تواصلية، و ذلك ضمن أربعة حماور أ
 .انتقاء املعلّم و تكوينه بناًء على مبادئ تواصلية -
 .بناء املناهج الدراسية وفق املقاربة التواصلية -
 .استثمار املقاربة التواصلية يف تطبيق الطّرائق التعليمية و إجراء التقومي -
- فيواصل الصة يف تنشيط التعليمياستخدام الوسائل الت.  
  :البحث املطروحة تتلخص يف األسئلة اجلوهرية اآلتيةشكالية إ عليه فإنّبناًء        

  ؟ عليم االبتدائييف مرحلة التة غة العربيما هو واقع تدريس اللّ -
ما هي األسباب الّيت حتد من فعالية املقاربة بالكفاءات و تعيق جناح تطبيقها يف تدريس اللّغة  -

  العربية؟
   ؟التواصليةما هي املقاربة  -
كيف ميكن تطبيق املقاربة التواصلية إىل جانب املقاربة بالكفاءات من أجل النهوض بواقـع   -

  ؟تدريس اللّغة العربية
- ةمها ما هي البدائل اليت تقدواصلية و ختليصـها  ل املقاربة التة تدريس اللّغة العربيتحسني عملي

  البدائل ذات جدوى أثناء املمارسة امليدانية ؟  ؟ وهل تعترب هذهمن املقاربات التلقينية
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من خـالل  إىل التحقّق من صحتها تصوغ الباحثة جمموعة من الفرضيات الّيت ستسعى و        
  :كاآليت فصول هذا البحث و مباحثه

يت اعتمدت يف تعليم اللغة، و ميكن االسـتفادة  املقاربات الّ املقاربة التواصلية من أهمإنّ  -
 .عليم االبتدائية يف مرحلة التغة العربييف حتسني عملية تدريس اللّ منها

يت متّ اعتمادها يف بناء املناهج التعليمية يف إطـار اإلصـالح   املقاربة بالكفاءات، الّ تقوم -
 .مببادئ املقاربة التواصليةعلى مبادئ تعليمية حديثة و ناجحة، كما أنها تأخذ التربوي، 

حمدوداً، مما فسح وما زال تطبيقها  ،املستوى النظري ةاربة بالكفاءات حبيساملق تما زال -
ويعود ذلـك لعـدة    اال لسيطرة املقاربات التلقينية على عملية تدريس اللّغة العربية،

، اتباع الطّرائـق  د للمناهج، ضعف تكوين املعلّمنيعدم التخطيط اجلي: أسباب لعلّ أمهّها
 .التدريس، قلّة الوسائل التعليميةالتلقينية يف 

تطبيـق   بعض املشكالت الّيت حتد من فاعليـة ميكن استثمار املقاربة التواصلية يف جتاوز  -
و تعيق جناحها يف حتقيق أهداف مناهج اللّغـة العربيـة يف املرحلـة     املقاربة بالكفاءات

ق اللّغوي و كيفيـة اسـتعماله يف   االبتدائية، خاصة فيما يتعلّق بتمكني املتعلّم من النس
 .خمتلف املواقف التواصلية

إنّ احلديث عن املقاربة التواصلية و حماولة استثمارها يف تدريس اللّغة العربية يسـتدعي         
ا هـذا مـن   ـة و تشرح مبادئهـاالنطالق من خلفية نظرية متينة توضح مفهوم هذه املقارب

ناول موضوع اإلصالح التربوي و املقاربة بالكفاءات يقتضي ت ة، و من جهة أخرى فإنّـجه
الّيت مازالت إىل يومنا هذا غامضة و ملتبسة لـدى  أيضاً توضيحاً وافيا للمصطلحات املستعملة 

املقاربة بالكفاءات و ما رافقها  مفهومخاصة يف غياب املراجع الّيت تتناول ، و الباحثنياملعلّمني 
و هذا  ،إخل...التـو بيداغوجيا املشروع، و حل املشك ،و اإلدماج ،الكفاءة :من مفاهيم مثل

   .اعتماد البحث على اجلانب النظري باملوازاة مع اجلانب التطبيقيما يربر 
على الدراسة امليدانيـة مـن   نا و أما عن إجراءات البحث العملية و وسائله، فقد اعتمد        

أجل الوقوف على واقع تدريس اللّغة العربية يف مرحلة التعليم االبتدائي، و اكتشاف ما يتخلّله 
لك من خالل التحـري امليـداينّ   و ذمن مشكالت و عوائق حتول دون حتقيق النتائج املرجوة، 

من أدوات البحث، و قد وجـه هـذا   إىل توظيف االستبيان كأداة  إضافة ،املالحظة املباشرةو
هم املعينة و تطبيق اإلصالحات  االستبيان إىل املعلّمني على اعتبار أناملباشر بتدريس اللّغة العربي
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، و أما احملاور األساسية هلذا االستبيان فإنها تدور التربوية، و أعلم الناس بواقع العملية التعليمية
ـ  (ث ـيعاجلها البح حول أهم القضايا الّيت ـ و ن، ـتكـوين املعلّمي ج، و الطّرائـق  ـاملناه

عليميةـالتعليميقومي، و الوسائل التو قد متّ إىل جانب ذلك االعتماد علـى  )ة، و أساليب الت ،
تقنية أخرى من تقنيات البحث هي املقابلة، حيث أجريت مع املعلّمني لتوضيح بعض النقـاط  

ة سـئل األعن إحدى  تدعيم إجابات املعلّمنيل، أو يق االستبيانالّيت تعذّر احلصول عليها عن طر
   .   دة فيهالوار

علـى البحـث يف واقـع تـدريس      تقتصـر االدراسة امليدانية حدود إىل أنّ  نشريو        
 عليم االبتـدائية يف مرحلة التراسـة خـالل العـام        اللّغة العربيو قـد أجريـت هـذه الد

 راسيـة يف مرحلـة      أنّ االستبيان و ،2014/2015الداللّغـة العربي اقتصر علـى معلّمـي
عليم االبتدائيعت استمارته علـى مائـة و ثالثـني معلّمـاً     ، التيعملـون   )130(حيث وز

متواجدة بإقليم بلـدييت زيغـود يوسـف و ديـدوش مـراد       )17(سبعة عشر مدرسة : ب
اسـتمارة مـن إمجـايلّ العـدد      )103(والية قسنطينة، و مل يتم استرجاع إالّ مائة و ثالثة 

معلّماً متّ انتقائهم انتقـاًء عفويـا مـن بـني      )20(املوزع، و أما املقابلة فقد مشلت عشرين 
  .  املعلّمني الّذين مشلهم االستبيان

ال جيب أن ندعي أنّ هـذه الدراسـة امليدانيـة احملـدودة     و اجلدير بالذّكر هنا هو أننا        
ميكن أن متثّل نتائج تصلح ألن تعمم على كلّ القطر اجلزائري، و إنما حاولنا طة بإجراءاا البسي

من خالهلا استنتاج بعض الظّواهر العامة الّيت تعطينا فكرة عن واقع تدريس اللّغـة العربيـة يف   
عليم االبتدائيمرحلة الت.  

عليم يف املسامهة يف ترقية قطاع التنا يف رغبتإىل ملوضوع حبثنا هذا يرجع سبب اختيارنا و        
هي تدريس اللّغة العربية يف مرحلـة   ،اهلامة مواضيعهبالدنا بتقدمي دراسة ميدانية تعاجل إحدى 

عليم االبتدائيالت ربوية و أنّ هذا القطاع يفتقـر إىل مثـل هـذه    يف ظلّ اإلصالح التخاص ،
و حرصنا على املسـامهة يف احلفـاظ   غة العربية اللّ غريتنا على من جهة أخرى فإنّالدراسات، 

  .سبب قوي آخر دفعنا إىل البحث يف هذا املوضوعو إعادة االعتبار هلا و إعالء شأا، عليها 
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  :هذا البحث من كونه تنبع أمهية موضوع و       
اللغة  هو تعليمية اللّغة عامة و تعليم يندرج ضمن فرع من فروع اللّسانيات التطبيقية -

 .هتم بإحدى أهم املقاربات التعليمية هي املقاربة التواصليةيالعربية خاصة، و 
دراسة ميدانية يف واقع تدريس إحدى أهم املواد التدريسية و هي مادة اللّغـة  يقدم  -

املـتعلّم، و يف  يف مرحلة التعليم االبتدائي الّيت تعد أهم مراحل التعليم يف حيـاة   العربية
عليمقطاع الت.  

يبحث يف واقع اإلصالحات التربوية و يكشف عن بعض املشكالت و النقائص الّيت  -
  .الّيت حتد من جناح هذه اإلصالحاتيعاين منها هذا الواقع 

يقدم للباحثني و املعلّمني توضيحات و شروح حول مفاهيم عديـد املصـطلحات    -
  .  التربوية الّيت رافقت اإلصالحات التربوية

جمموعة  ، و املعلّمني، و الباحثنييضع بني يدي القائمني على إصالح املنظومة التربوية -
ـ   عملية تدريس اللّغـة هم يف ترقية تس قديت من االقتراحات الّ وض ـالعربيـة و النه

  .، انطالقا من مبادئ املقاربة التواصليةاـمبستواه
يف مرحلـة التعلـيم    غة العربيـة اهلدف من هذا البحث ليس وضع طريقة لتدريس اللّ و       

ة ، بل هو حماولة القيام بدراسة وصفية نقدية االبتدائيحتليليو اسـتنتاج بعـض    دريسلواقع الت
من أجل جتاوز هذه النقائص و ذلـك  ، وتقدمي بعض احللول يعاين منها هذا الواقع النقائص الّيت

إبـراز  باإلضافة إىل تسليط الضوء على املقاربة التواصـلية و   ،باالستفادة من املقاربة التواصلية
الطّرائـق  و خمتلـف  ملفهوم املقاربة بالكفاءات  توضيح ، و تقدميأمهيتها يف تدريس اللّغة العربية

  .و بيان عالقتها باملقاربة التواصلية ،يت رافقتهاالتعليمية الّ
الوصـفي  املنهج السالفة، باتباع منهجني؛ املنهج األول هو حاول حتقيق األهداف نسو        

حليلية و املقاربة بالكفاءات و ما رافقها  و سنعتمد عليه  ،التواصلييف عرض مفاهيم املقاربة الت
أما املنهج الثّـاين فهـو   وصف واقع تدريس اللّغة العربية و حتليل حيثياته، من مصطلحات، و 

ل عليها مـن نتـائج االسـتبيان    املنهج اإلحصائيبعه عند معاجلة املعطيات املتحصالّذي سنت 
  .املقابلةو
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كـاد  و جتدر اإلشارة إىل أنّ أهم الدراسات السابقة الّيت عاجلت موضوع هذا البحث ت       
ـ   ، يف اعتقادنا،تكون منعدمة ـ ـو يرجع ذلك إىل قلّة الدراسات يف تعليميـة اللّغ ة ـة بصف

ـ و تعليمية اللّغة العربية بصفة خاصّة، ة، ـّعام تني تناولتـا موضـوع املقاربـة    باستثناء دراس
و قد تقدم ـا لنيـل شـهادة    " حممد االخضر الصبيحي" لألستاذاألوىل  راسةدال ؛التواصلية

التواصل اللغوي وأثره يف تدريس " :موسومة ب، و هي 1988املاجستري جبامعة قسنطينة سنة 
و قد " بشري إبرير: "، و الدراسة الثّانية لألستاذ"اللغة العربية بالطور الثالث من التعليم األساسي

توظيف النظرية التبليغية يف تدريس النصـوص  : "تقدم ا لنيل شهادة الدكتوراه و هي بعنوان
ألوىل أنّ الدراسـة ا  الدراسـتني  تنيهاملالحظ عن  و ،2000سنة  "باملدرسة الثانوية اجلزائرية

ـ الـث مـن الت  ور الثّيف تدريس اللّغة العربية بـالطّ  لّغوياهتمت بتوظيف التواصل ال م ـعلي
الثّانية فقد استثمرت املقاربة التواصلية يف تدريس النصوص باملرحلـة  أما الدراسة  ي،ـاألساس

و لذلك اإلصالح التربوي،  كما أنهما طبقتا املقاربة التواصلية على املناهج القدمية قبلالثانوية، 
رحلة التعليم االبتدائي يف مبيف تدريس اللّغة العربية  ليةصالتوا املقاربةبتطبيق دراستنا هذه  اهتمت

    .ظلّ اإلصالحات التربوية
مخسة فصول مصدرة مبقدمة و بناًء على كلّ ما تقدم ذكره، قمنا بتقسيم هذا البحث إىل        

  .ة، خبامتةو مدخل و متبوع
مفهـوم   منضفقد ت "التواصل اللّساينّ و التواصل الصفي: "و هو معنون بأما املدخل        

عند جمموعة من اللّسانيين علـى غـرار دي    عناصره و أنواعه، و التواصل اللّساينّالتواصل و
  .و مناذجه و معيقاته و التواصل الصفي إخل،...سوسري وبلومفيلد و جاكبسون

احلديث " املقاربة التواصلية عوامل ظهورها و تطورها"و تناول الفصل األول املوسوم ب       
عن املقاربة التواصلية باعتبارها مقاربة تعليمية تم بالتواصل، و تربط تعليم اللّغـة بوظيفتـها   
التواصلية، أين متّ التفصيل يف عوامل ظهورها، و مفهومها، و مبادئها، و تطورها، و يعد هـذا  

  . الفصل أرضية نظرية ملا بعده من الفصول
فقد " تواصلية لتطبيق تكوينهانتقاء املعلم و : "الثّاين من البحث و املعنون ب أما يف الفصل      

تكوينهم أثناء اخلدمة ، و هي مسألة انتقاء املعلّمني وفيه إثارة مسألة بالغة األمهية و احلساسية متّ
ـ   ة، و ذلـك  و بعدها مبا يضمن ختريج معلّمني أكفّاء و قادرين على تطبيق املقاربـات احلديث
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باالستفادة من مبادئ املقاربة التواصلية، و انتهينا إىل تقدمي بعض املقترحات من أجل تكـوين  
  .  أمهّها االستفادة من املناهج اللّسانية احلديثة، و التكوين وفق مدخل الكفايات ،جيد للمعلّمني

ء املناهج الدراسـية وفـق   بنا: "و قد بينا يف الفصل الثّالث من البحث و هو موسوم ب      
طبيعة اإلصالحات الّيت خضعت هلا املنظومة التربوية عامة، و مناهج اللّغـة   "املقاربة التواصلية

العربية يف املرحلة االبتدائية خاصة، موضحني مفهوم املنـاهج احلديثـة يف مقابـل املنـاهج     
قليدية الّـالتاحملطّات اإلصالحي جني على ة، مستعرضني أهمة، معرا املدرسة االبتدائي تريت م

املقاربة بالكفاءات الّيت بنيت عليها اإلصالحات التربويـة األخـرية، و عالقتـها باملقاربـة     
واصليـ    ـالت ـ ـة، مثّ حاولنا ترصد الوظيفة التواصـلية يف أهـداف منـاهج اللّغ ة ـة العربي

ظيفي كمقترح لتدريس حنو اللّغة العربيـة و ربـط   ها، و انتهينا إىل تقدمي النحو الوـحمتوياتو
  .حمتوياته بالوظيفة التواصليةأهداف تدريسه 

تطبيـق الطّرائـق    يفاالعتماد على املقاربة التواصلية ": و أما الفصل الرابع و هو بعنوان      
املقاربة بالكفاءات  فتناول بالدراسة الطّرائق التعليمية املتبعة يف إطار" .إجراء التقوميالتعليمية و 

على كيفية تطبيقها  ركّزو هي طريقة املشروع، و طريقة حلّ املشكالت، و املقاربة النصية، و 
  .على ضرورة التقومي يف إطار وضعيات تواصلية و أكّدبطريقة تواصلية، 

ـ : "البحث و املوسـوم ب هذا و أما الفصل اخلامس و األخري من        تخدام الوسـائل  اس
فّيواصل الصة لتنشيط التعليميـة  " التعليمية استخدام الوسائل التص للحديث عن أمهيفقد خص

ة ـة التعليميـمن أجل إجناح العملي توفريهايف تنشيط التواصل الصفّي، و التأكيد على ضرورة 
  .يق أحسن للطّرائق التعليميةو تطب
تضمنت أهم النتائج املتحصل عليهـا مـن    صياغة خامتة عامة للبحثو قد عملنا على        

  .خالل معاجلتنا ملوضوع البحث و إجرائنا للدراسة امليدانية
  :اعتمدنا يف إجناز هذا البحث على عدد من املصادر و املراجع نذكر منهاقد و        

 .غة و تعليمها لدوجالس براونتعلم اللّأسس  -
 اللّغات األجنبية تعليمها و تعلّمها لنايف خرما و علي حجاج  -
 ن فرميانأساليب و مبادئ يف تدريس اللّغة لديان الرس -
 لعبد الكرمي غريب التكوينمستجدات التربية و  -
 املنهل التربوي لعبد الكرمي غريب  -
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  . رونآخائل التعليمية إلبراهيم مطاوع والوس  -
هي قلّة  ما صادفنا منها يف حبثنا حبث من عوائق و مشاكل تعترضه، و أهم ال خيلو أي و       

ندرة الدراسات  أيضاو ية يف املرحلة االبتدائية، الّيت تتناول تعليمية اللّغة العرباملراجع املتخصصة 
املراجع الّيت تتخصـص يف موضـوع    و ندرة. امليدانية الّيت تتناول موضوع تعليمية اللّغة العربية

 مما اضطرنا إىل السفر و البحث عنها ،املقاربة بالكفاءات و ما رافقها من مفاهيم، داخل الوطن
   .هخارج

ميينة بن "شكري و امتناين ألستاذيت الدكتورة  و ال يسعين يف األخري إالّ أن أتقدم خبالص       
إرشـاداا  تبخل علي بتوجيهاا القيمـة و  ملو يت تولّت اإلشراف على هذا البحث، الّ "مالك

السديدة و مالحظاا الدقيقة، مبا مكّنين من ختطّي كلّ العوائق الّيت اعترضتين، و تـدليل كـلّ   
كمـا ال يفـوتين أن    .ها كلّ التقدير و االحترام و االمتنانإليي، فالصعاب الّيت واجهتين يف حبث

هـذا  الّذي بسط إيلّ يد العون منذ أن كان " حممد األخضر الصبيحي"أوجه الشكر ألستاذي 
فلـه  البحث فكرة تدور يف ذهين إىل أن اكتمل، و مازالت هذه اليد مبسوطة إىل يومنا هـذا،  

  .ون و نصائح و إقتراحاتمن ع يلجزيل الشكر على ما أسداه 
و ختاما آمل أن أكون قد وفقت يف تقدمي حبث خيدم اللّغة العربية و يساهم و لو بالقليل        

و اهللا من وراء القصد، و هو نعم املوىل و نعم املعني، و هـو ويلّ  . يف النهوض بواقع تدريسها
  .التوفيق

  
  :زيغود يوسف يف                                                                        
                                                                         05/12/2015  
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 :دـمتهي -
 أجـل التواصـل بـني أفـراد اتمـع      تعد اللّغة مؤسسة اجتماعية تسـتعمل مـن         

ـ    ى التعـايش  فتمكّنهم من التفاهم فيما بينهم و تبادل األفكار و املشـاعر، و تسـاعدهم عل
فال وجود لـروابط اجتماعيـة قويـة و متماسـكة إالّ ـا، وال يـتم        ،و التعاون املتبادل

و لذلك ميكننا القول أنّ اللّغـة هـي أهـم وسـيلة مـن       ،التواصل و التبليغ إالّ عن طريقها
ارنـا و مشـاعرنا، و نقـل جتاربنـا     وسائل التواصل؛ إذ نسـتخدمها للتعـبري عـن أفك   

سـاس التعامـل مـع اآلخـرين و إقامـة الـروابط       خرباتنا، و قضاء حوائجنا، كما أنها أو
  ".رباط اتمعات: "االجتماعية معهم، و عليه ميكن وصف اللّغة بأنها

االجتماعية، و ملّا كان اهلـدف   ةو ملّا كان التواصل على هذا القدر من األمهية يف احليا       
واصلاستعمال من  األساسيه من الواجب اللّغة هو التتدريسها بناًء علـى   دراسة اللّغة و ، فإن

ملفهوم التواصل بصفة عامة، و مفهومـه مـن    سنحاول تقدمي عرض يأيتفيما  هذا األساس، و
، من أجل توضيح دقيق للمعىن الّذي نقصـده  منظور لساينّ و منظور بيداغوجي بصفة خاصة

   .ت و سوء فهم معانيهاصطلح، جتنباً للوقوع يف اخللط بني املصطلحااملعند استعمال هذا 

 :التواصل مفهومه و عناصره و أنواعه  -1
 (La communication)  :يف مفهوم التواصل -1-1
بالبحث يف املفهوم اللّغوي هلـذا  ال بد لنا و حنن خنوض يف مفهوم التواصل من أن نبدأ        

الطّريق حنو إدراك مفهومه  املصطلح كما ورد يف املعاجم العربية القدمية، مبا من شأنه أن ميهد لنا
 .االصطالحي، الّذي سيأيت تعريفه عقب ذلك

 :املفهوم اللّغوي ملصطلح التواصل -1-1-1
من اجلذر اللّغوي وصل يصـل وصـالً   يف املعاجم العربية القدمية " التواصل" إنّ مصطلح       

بـني شخصـني أو   دية أو معنوية إقامة عالقة ما: عليه من معان يشتملو من أبرز ما ، وصلةً
، و يشمل أيضاً معىن االستمرارية و الربط و التقارب و التعالق، و هو بذالك ضد معان شيئني

  . القطيعة و الفراق و الفصل و اهلجران و التباعد
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ـ وصـلْت الشـيء وصـالً وصـلةً، و     «":  ابن منظور"و يف هذا السياق يقول         صلُ الو
جاهل دـل   «: و جاء يف لسـانه أيضـاً  )1(»رانضـل خـالف الفَصصـلَ الشـيُء   و ...الوصات

و يف هـذه األقـوال إشـارة واضـحة      ،)3(»ل ضد التصارمواصالت«، و )2(»مل ينقطع: بالشيء
  . إىل أنّ الوصل عالقة مستمرة ال يشوا هجران أو قطع

: لواو و الصـاد و الـالم  ا«: و املعىن نفسه جنده فيما أوردته بعض املعاجم العربية من أنّ       
: كلُّ شيء اتصل بشيٍء، فمـا بينـهما  «، و )4(»يدلُّ على ضم شيء إىل شيء حىت يعلَقَه أصلٌ واحد

، و تشري هذه )7(»ضد القَطْـع : الوصل«، و )6(»الوصلَةُ بالضم االتصالُ«و عليه فإنّ . )5(».وصلَة
  .األقوال إىل أنّ الوصل هو إقامة صلة ما و هو نقيض القطع

ة عالقة مستمرة تفيـد التقـارب   و عموماً فإنّ كلمة تواصل يف املعاجم العربية تعين إقام       
فكلمة التواصل ؛ االصطالحي للكلمة عدم القطع و اهلجران، و هو ذا يقترب من االستعمالو

حاليا تشتمل على معىن الربط و إقامة عالقة متبادلة مشتركة، كما سيأيت ذكر ذلك يف العنصر 
  .املوايل

 

                                                             
م، 2000، 1لسان العرب، بريوت، دار صادر، ط: ، مجال الدين بن مكرم ابن منظور]مادة وصل[ - 1
  .224ص. 15ج
  .224ص. نفسه املرجع - 2
ة ــاج اللغـالصحاح ت: ، إمساعيل محادة اجلوهري]مادة وصل: [و ينظر. 225ص. املرجع نفسه - 3

ـ 1404، 3دار العلـم للماليـني، ط   أمحد عبد الغفور عطار، بريوت،: و صحاح العربية، حتقيق  -هـ
 .1842ص. 5م، ج1984

، 1عبد السالم هارون، بـريوت، دار اجليـل، ط   :بن فارس، حتقيقأبو احلسني ، أمحد ]مادة وصل[ - 4
  .115ص. 6م، ج1991-هـ1411

عبـد الـرمحن   : حتقيـق  ذيب اللّغة،: أيب منصور حممد بن أمحد بن األزهر األزهري] مادة وصل[ - 5
 .374ص. 9ج ،م2004-هـ1425، 1ر، بريوت، دار الكتب العلمية، طـمخمي
 .66ص. 4القاموس احمليط، بريوت، دار اجليل، ج: جمد الدين بن يعقوب الفريوزآبادي] مادة وصل[ - 6
بريوت،  رمزي منري بعلبكي،: حتقيق مجهرة اللّغة،: ، حممد أبو بكر بن احلسن بن دريد]مادة وصل[ - 7

 .898ص. 2م، ج1987، 1دار العلم للماليني، ط



 الّتواصل اللسانّي و الّتواصل الّصفّي                         :                       المدخل

 

  4                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

  

 : لتواصلصطلح ااملفهوم االصطالحي مل -1-1-2
اختلفت التعاريف اليت قدمت ملفهوم التواصل و تعددت، باختالف البـاحثني و تعـدد          

عرض بعض التعاريف اليت من شأا أن توضح لنا مفهوم التواصل بشكل اجتاهام، و سنكتفي ب
  :حبثناجلي مبا خيدم اتجاه 

فأما األول فيعرف التواصل بأنه تبادل  خمتلفني للتواصل،تعريفني " معجم اللّسانيات"قدم        
ه حنو متكلّم آخر يرغب يف االستماع وبني متكلّم ينتج قوالً كالميرحية اأو /، موجإلجابة الص

  :، و النص األصلي كما يأيتلنموذج امللفوظ الذي أصدره املتكلّم ذلك وفقاً أو الضمنية، و
«La communication est l'échange verbal entre un sujet parlant, qui produit un 
énoncé destiné à un autre sujet parlant, et un interlocuteur dont il sollicite 
l'écoute et/ou une réponse explicite ou implicite (selon le type d'énoncé).  )8(»    

يتبـادل فيهـا طرفـا     دائريـةً  يعـد التواصـل عمليـةً   و نالحظ أنّ هذا التعريف إنمـا  
  .التواصل التخاطب، و يتفاعالن ضمنها

       عريف الثّاين فيا التو أمعواصل انتقال نب دإالت آلخـر   آلخر أو مـن شـخصٍ   من مكان
سائل امل استقبلت عدداً بواسطة مرسلةما يأيتفكّكةمن الر األصلي صحيث جاء يف الن ،:     

«La communication est le fait qu'une information est transmise point à une 
autre (lieu ou personne) )9(» .  

ميكـن أن   كما، واحد جاهعملية أحادية تسري يف اتعلى أنه التواصل  هذا التعريف يصور لنا و
التعريف، حسب اعتقادنـا، هـو    ، و هذايقال عنها أنها سلبية ذات طرف واحد هو املرسل

  .تعريف ملصطلح االتصال ال التواصل، وسنشري إىل الفرق بني هذين املصطلحني الحقاً
و عليه فإنّ التعريف األول أمشل من الثّاين حبيث ال جيعـل عمليـة التواصـل عمليـةً            

  .أحاديةً، و إنما جيعلها عملية متبادلة بني املرسل و املتلقّي
  :فيما بينها متمايزة على ثالثة معان" طه عبد الرمحن"و يدلّ مصطلح التواصل حسب        

 ".الوصل" اصطلح على تسميته ب نقل اخلرب، و: أوهلا -
 ".اإليصال"نقل اخلرب مع اعتبار مصدره، الذي هو املتكلّم، و أطلق عليه اسم : ثانيها -

                                                             
8 -  Jean Dubois et outres: Dictionnaire De Linguistique, Paris, Larousse, 2éd, 2002. P94.   

9 -Ibid. P94. 
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ـ  ذي هـو املـتك  نقل اخلرب مع اعتبار مصدره، الّ: ثالثها  - ذي هـو  لّم، و مقصـده الّ
 .  )10("االتصال"قد اصطلح عليه اسم  املستمع، و

من هذا الرأي، أنّ عملية التواصل عملية ذات معان متعـددة، إالّ أنّ   و يتضح، انطالقاً       
ترب من املعـىن  املعىن الّذي نقصده يف هذا البحث ال يتفق مع املعنيني األول و الثّاين، و إنما يق

  .يف تبادل الرسائل بني املتكلّم و املستمع املشاركة الثّالث الّذي يتضمن
عملية لغوية تتم بني شخصني أو « :و من التعاريف الّيت قدمت ملفهوم التواصل من ترى أنه       

اجتماعية، و ذلك يف اطـار  أو رد ربط عالقة ...أكثر بدافع االخبار أو االستخبار أو األمر أو النهي
، و يفاد من هذا التعريف أنّ التواصل هو عملية إنسانية )11(»تبادل كالمي قد يطول و قد يقصـر 

  .تقتضيها احلياة االجتماعية تستعمل من أجل حتقيق أغراض خمتلفة
يعـين   (Communiquer) إىل أنّ األصل االشتقاقي لفعل التواصـل   هناك من يذهبو        

ع الفردي ، و بذلك فإنّ التواصل يعين االنتقال من الوض)12( (Commun)جعل الشيء مشتركاً
هو مبثابة نقل لرسائل و تبادل لدوال بني ذات مرسلة« و ،إىل الوضع االجتماعي Emetteur ذات و

و هذا ما جيعلنا نستخلص أنّ التواصل عملية اجتماعية حتدث بـني   ،)Récepteur«)13مستقبلة 
  .رسل و ثانيهما مستقبلمطرفني أحدمها 

ذات مسـتقبلة، حيـث   تبادل أدلـة بـني ذات مرسـلة و   « :يعرف التواصل أيضاً بأنهو        
تنطلق الرسالة من الذات األوىل حنـو الـذات األخـرى، و تقتضـي العمليـة جوابـا ضـمنيا أو        

» موضـوعات العـامل  «صرحيا عما نتحدث عنه، الذي هو األشياء أو الكائنات، أو بعبـارة أمشـل   
                                                             

التواصل و احلجاج، سلسلة الدروس االفتتاحية، الدرس العاشر، الرباط، املغرب، مطبعـة املعـارف    -10
  . 05ص. اجلديدة

التواصل اللغوي و أثر يف تدريس اللغة العربية بالطور الثالث مـن التعلـيم   : حممد األخضر الصبيحي -11
ـ 1408قسـنطينة،  األساسي، حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري يف اللسانيات، جامعـة    .م1988-هـ

  .35ص
جاكبسون مونان مييكي هابرمـاس   التواصل نظريات و مقاربات: عز الدين اخلطايب و زهور حويت -12
ـ 1428، 1ح اجلديـدة، ط ، مطبعة النجات عامل التربيةآخرون، املغرب، الدار البيضاء، منشوراو  -هـ

 .08ص. م2007
  .08ص. نفسهاملرجع  - 13
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و  و يتطلب جناح هذه العملية اشتراك املرسـل و املرسـل إليـه يف السـنن حـىت يـتم االسـنان       
االستسنانُ على الوجه األكمل كما أراد له اتمع اللغـوي، كمـا تقتضـي العمليـة قنـاةً تنقـل       

التواصـل عمليـة تبـادل    و يشري هـذا التعريـف إىل أنّ   ، )14(»الرسالة من الباث إىل املتلقي
كما تتطلّـب عوامـل أخـرى، إضـافة إىل     ، مها املرسل و املرسل إليه للرسائل بني طرفني

السنن املشترك، و الرسـالة، و التغذيـة الراجعـة، و القنـاة الّـيت      : لطرفني، و هيهذين ا
  .تنتقل مبوجبها الرسالة، و سيأيت شرح هذه العوامل يف حينها

عمليـة ديناميكيـة تـتم    «: هناك من يعرف التواصل تعريفاً إجرائيـا باعتبـار أنـه   و        
رسل و املسـتقبل لنقـل حمتـوى رسـالة معينـة مـن خـالل        باللغة اللفظية و غري اللفظية بني امل

إنّ أهم ما يضـيفه هـذا التعريـف إىل مـا     . )15(»القنوات املناسبة بغرض حتقيق أهداف معينة
سبق أن قلناه، هو أنّ التواصل عملية تـتم باللّغـة اللّفظيـة و غـري اللّفظيـة؛ أي أنهـا ال       

إبالغ الرسالة، و إنما تعتمـد إىل جانـب ذلـك علـى     تعتمد على الرموز اللّغوية فقط يف 
  .إخل...الرموز غري اللّغوية الّيت قد تكون صوراً أو حركات أو إشارات

يتداخل مع جمموعة من املصـطلحات الـيت   " التواصل"مصطلح جتدر اإلشارة إىل أنّ و        
اإليصـال   ،التواصل: ، و نذكر منهاأو يف احلقل الداليلّ اللّغوي تشاركه الداللة سواء يف اجلذر

إالّ أنّ أقرب املصـطلحات   .)16(إخل...االتصال، الوصل، اإلبالغ، اإلخبار، التخاطب، التحاور
و عادة ما يستعمل أحـدمها  ، "االتصال"، هو مصطلح "التواصل"السابقة الذّكر إىل مصطلح 

ل حيتوي على قدر كـبري مـن القـيم    و يكمن الفرق بني املصطلحني يف أنّ األو. مبعىن اآلخر
االجتماعية و اإلنسانية، و نستعمله يف حياتنا اليومية من خالل التصرفات و األقوال، فنعبر عن 

أما االتصال فهو أحادي اخلطّ، و يقوم على البـاثّ  . )17(مشاعرنا و نتلقّى به مشاعر اآلخرين
على املتلقي الّذي يستقبل الرسالة فقط، فال يتحول إىل ، و ، الّذي يبثّ الرسالة)أو آلةً إنساناً(

                                                             
  . 61-60ص. م2011، 1اللغة و اخلطاب، القاهرة، رؤية للنشر و التوزيع، ط: عمر أوكان -14
ــرحان   - 15 ــى س ــر موس ــتيتية و عم ــس إس ــيم و ال: دالل ملح ــا التعل ــيم تكنولوجي تعل

  .47ص. م2007، 1األردن، عمان، دار وائل للنشر، طاإللكتروين،
 .58ص. اللغة و اخلطاب: عمر أوكان  -16
نــهج، األردن، عــامل الكتــب اللســانيات اـال و الوظيفــة و امل : ســتيتيةمسـري شــريف إ  - 17

  .676ص. م2005 -هـ1425، 1طاحلديث،
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ستوى عام يستعمل فيه، كاملسـرح  و ينحصر االتصال يف م. )18(مرسل يرد على هذه الرسالة
  .  )19(السينما، و اإلذاعة، و االتصال السلكي و الالّسلكيو

  : يوضح الفرق بني االتصال و التواصل أسفلهو الشكل        
  
  

  

  )20(ميثّل الفرق بني االتصال و التواصل) 01(شكل رقم 

إنّ املالحظ من خالل هذا الشكل هو أنّ عملية التواصل ال تتوقّف عند حـدود البـثّ          
 .األحادي كما هو احلال مع عملية االتصال، بل تتجاوزها إىل البثّ و االستقبال الثّنائي املتبادل

بذلك يتضح لنا أنّ و  .)21(أي أنّ التواصل يفيد املشاركة، و تنبع املبادرة إليه من الطّرفني سويا
عملية التواصل أعم و أمشل يف معناها من عملية االتصال، هذا و قد ينشأ التواصل نتيجة لعملية 

  .    ، و ذلك عندما يشارك املتلقّي املستقبل عملية اإلرسال)22(اتصال
فـإنّ   ،"التواصـل "و " االتصـال "مصطلحي  من فروق بني على ما سبق ذكره، و بناًء       

 دوراً املرسليلعب فيها  أحاديةً يكمن يف كون االتصال عمليةًاالختالف بني هذين املصطلحني 
، أو متعددة األطراف، تتميز ثنائيةٌ ا، يف حني أنّ التواصل عمليةٌسلبي املتلقّي، بينما يكون بياإجيا

  .بالتفاعل الّذي حيدث بني أطرافها
                                                             

اللغـة العربيـة   مصطلحا االتصال و التواصل، جملة اللغة و االتصال، يصدرها خمـرب  : غزال خمتارية - 18
  .60ص. م2006، أفريل 02االتصال، جامعة وهران، اجلزائر، العددو

 .61ص. نفسهاملرجع  - 19
 .متلق إجيايب+: و ممتلق سليب، : -باث إجيايب، و م+: ب: حيث إنّ  -*

  .61ص. مصطلحا االتصال و التواصل: غزال خمتارية - 20
ـ ـاملغرب، الدار البيضمستجدات التربية و التكوين، : عبد الكرمي غريب - 21 ـ ورات ـاء، منش امل عـ

 .253ص. م2014-هـ1435، 1التربية، مطبعة النجاح اجلديدة، ط
تنميـة مهـارات التواصـل الشـفوي التحـدث و االسـتماع       : راشد حممد عطية أبو صواوين - 22

 .151ص. م2005، 1ة، مصر، إيترك للطباعة، طـدراسة تطبيقي

 تواصـل *اتصـال
 +ب -م +ب  +م
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فيما يتعلّق مبفهوم التواصل أنه عملية إنسانية مشتركة و ديناميكية ذات و خالصة القول        
بعد اجتماعي، و حتتوي على قدر كبري من القيم، يتبادل، يف إطارها،  املرسـل و املسـتقبل   
رسائل لفظية أو غري لفظية، و يتفاعالن باستخدام سنن مشترك بينهما، و قناة لغويـة أو غـري   

  .    ياق ما، من أجل حتقيق هدف حمددلغوية، ضمن س

  :عوامل التواصل -1-2
كنا قد أشرنا إىل بعض عوامـل التواصـل، و سنفصـل احلـديث عنـها يف هـذا              

ميكن يف هذا السياق إيراد تصنيف مشهور لعوامـل التواصـل، و هـو تصـنيف      العنصر، و
: سـتة عوامـل هـي    حيـث جعلـها  ، )23((Roman Jakobson)" رومان جاكبسـون "

 هـذا مـا توضـحه   و . املرسل، و املرسل إليه، و الرسالة، و السنن، و القنـاة، و املرجـع  
  :أسفلهاخلطاطة 

  
                            

  
  
  

  )24("رومان جاكبسون"ميثّل خطاطة التواصل عند ) 02(شكل رقم

       ن من ستواصل تتكوة التة و تتمثّـل  يفاد من اخلطاطة أعاله أنّ عملييف ة عناصر أساسي
املرسل و املرسل إليه اللّذين يتبادالن رسالة ما عن طريق قناة معية، باستخدام سنن متفق عليـه  

  :هلذه العواملشرح  يأيتو فيما يف إطار سياق معين، 

 

                                                             
23 _ Essais de linguistique générale, les éditions de minuit, 1963. P213-214. 

حممد الويل و مبارك حنون، سلسلة املعرفة األدبيـة، املغـرب، دار   : قضايا الشعرية، ترمجة: و ينظر كتابه
 .27ص. م1988، 1توبقال للنشر، ط 

24- Ibid. P214. 

 املرسـل
(Destinateur) 

  Contexte)( السياق

 (Message)الرسالـة
 

  ملرسـل إليها
)(Destinataire   االتصـال(Contact)  

 (Code) السنـن
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 :املرسل -1-2-1
يبـدأ  ، حيث هو العامل األول يف خطاطة العملية التواصلية، و العنصر الذي تنطلق منه       

، و هو الّذي حيـدد طبيعـة   )25( أفكاره يف رموز تعبر عن املعىن الذي يقصدهاحلوار بصياغة 
من أجل إرسـال   ،)26(الرسالة و حمتواها و لغتها، و خيتار الوسائل الكفيلة بإيصاهلا إىل املتلقّي

  .  رسائل معينة، و التأثري فيه

 :   هـل إليـاملرس -1-2-2
 (décodage)  فكيكت، و يقوم بعملية (Récepteur) باملستقبل أو املتلقّي و يسمى أيضاً       

، فيستقبل الرسالة و حيلّلها ليفهم معانيها مثّ أو مجاعةً و قد يكون املرسل إليه فرداً، )27(الرسالة
  .  ، و بذلك تكتمل الدورة التواصليةما جييب عن املرسل، فيصبح هو بدوره مرسالً يبثّ رسالةً

          :ةـالرسال -1-2-3
هي األفكار و املشاعر و االتجاهات اليت يرغب املرسل يف إشراك املرسل إليه فيها سواء        

  .)28(، أم حركةً، أم كتابةً، أم صوراًكانت هذه الرسالة ألفاظاً

 :اقـالسي -1-2-4
عية اليت متـدنا بقواعـد   البيئة االجتما و هو(La référence) " املرجع" يطلق عليه أيضاً       
، و كلّ ما حييط بالبيئـة  )29(و تتمثّل يف املكان و الزمان و األشخاص ،للتفاعل معها أحكامو

 .و كذا الظّروف النفسية للمتواصلني ،التواصلية من ظروف اجتماعية و اقتصادية و سياسية

                                                             
االتصال و نظرياته املعاصرة، مصـر، الـدار املصـرية    : حسن عماد مكاوي و ليلى حسن السيد - 25

 .44ص. م2008 -هـ1429، 7ة، طـاللبناني
 . 32ص. م2009، 1االتصال التربوي، األردن، عمان، دار وائل للنشر، ط: حارث عبود - 26
التواصل اللساين و الشعرية مقاربة حتليلية لنظرية رومان جاكبسون، لبنـان، الـدار   : الطاهر بومزبر - 27

  . 25ص. العربية للعلوم ناشرون، اجلزائر، منشورات االختالف
مهارات االتصال و التفاعل يف عملييت التعليم و الـتعلم، األردن، دار  : مصطفى عبد السميع حممد - 28

  .67ص. م2003-هـ1424، 1الفكر، ط
 .52ص. االتصال و نظرياته املعاصرة: حسن عماد مكاوي و ليلى حسن السيد - 29
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   :نـالسن-1-2-5
وقد تكون هذه ، للرسالةو هي الرموز احلاملة ، )30("الشفرة"أو " بالقانون" يسمى أيضاً       

بـني   كليا أو جزئيـا  يشترط يف السنن أن يكون مشتركاً الرموز رموزاً لغوية أو غري لغوية، و
، كانت الرسالة اًلدى املرسل إليه و واضح ؛ فكلّما كان السنن مفهوماً)31(املرسل و املرسل إليه

  .العملية التواصلية أكثر جناحاً بالتايل تكونفيه، و  و أكثر تأثرياً ،أكثر فاعليةً

 :الـاالتص -1-2-6
انتقـال الرسـائل مـن املرسـل إىل      عن طريقهايتم (Canal)  قناة يقتضي االتصال       

 ،و اإلشـارات، و احلركـات، و الصـور   ، مبـا يف ذلـك اللّغـة اللّفظيـة،     املرسل إليـه 
و يقتضـي أيضـاً ربطـاً     ،)32(النماذج، و اسمات، و األجهـزة السـمعية و البصـرية   و

مـن   و ،)33(نفسيا بني املرسل و املرسل إليه يسمح هلما بإقامة التواصـل و احلفـاظ عليـه   
لقـدرات املرسـل إليـه     أيضـاً  لطبيعة الرسالة، و مناسـبةً  الواجب أن تكون القناة مناسبةً

  .  العقلية و النفسية
إىل  تتلخص يف انتقال رسالة مـن مرسـلٍ   تبدو بسيطةًهذه املعادلة التواصلية و رغم أنّ        

متلق عرب قناةة رهاناتإالّ أنّ هناك عد ، و مفارقات ر يف بساطتها، و من ظتدفعنا إىل إعادة الن
و أحادية املعىن،  بل إنها على العكس من ذلك تتضمن  ما تكون واضحةً راًذذلك أنّ الرسالة نا

ا أنّ املتلقّي يعمل على انتقاء املعطيات املرسلة، و غربلتها و حتويلها، و بالتايل ، كمداللياً تعدداً
سليب، و تؤثّر قناة االتصال أيضاً يف مضمون الرسالة، وذلك حسـب طبيعـة    فإنه ليس متلقٍ

                                                             
  .68ص. عليم و التعلممهارات االتصال و التفاعل يف عملييت الت: مصطفى عبد السميع حممد - 30
  .27ص. قضايا الشعرية: رومان جاكبسون - 31
  .69ص. مهارات االتصال و التفاعل يف عملييت التعليم و التعلم: مصطفى عبد السميع حممد - 32
  .27ص. قضايا الشعرية: رومان جاكبسون - 33
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ن ، و إضافة إىل ما سبق فإنّ التواصل ال يتضم)إخل...وسائل مسعية، بصرية(  الوسائل املستخدمة
  .   )34(عن كيفية التأثري يف اآلخر فعل اإلخبار فقط، بل يبحث أيضاً

ا همجيع تتكاملو بناًء عليه ميكن القول أنّ عملية التواصل عملية إنسانية ذات عوامل عدة        
  .من أجل جناح عملية التواصل و حتقيق التفاعل بني طرفيها

 :واع التواصلـأن -1-3
غري لفظي، و يف ما  لفظياً أو تواصالً التواصل بني املرسل و املرسل إليه تواصالًقد يكون        

  : يأيت توضيح مقتضب لكلٍ منهما

   (Communication verbal) :واصل لفظيت -1-3-1
. املرسل و املرسل إليـه  هو التواصل الذي تستعمل فيه اللّغة كأداة للتبليغ و التفاهم بني       
كلمات أصوات و مقاطع و(يتكون التواصل اللّفظي من وحدات صوتية و تركيبية و معجمية و

، و يعتمد هذا النوع من التواصل على القناة الصوتية السمعية؛ أي أنـه يعتمـد   )إخل...و مجل
  . )35(على اللّغة اإلنسانية أساساً

خاصة يف جمال تعليمية اللّغـة، ألنّ   الباحثني،مام التواصل باهت هذا النوع من يظو قد ح       
فعملية التدريس . )36(يكون بواسطة التلفّظات اللّغوية املتعلّمنيالتفاعل الّذي ينشأ بني املعلّم و 

  .  املتعلّمنيبني املعلّم و و التأثّر على اللّغة الّيت يتم من خالهلا تبادل التأثري  تقوم أساساً
  
  

                                                             
ات ـل نظريـواصالت: ابـكتان و املمكن، ضمن ـل الرهـالفلسفة و التواص: عز الدين اخلطايب - 34

لبنان، الشـبكة  إشراف حممد عابد اجلابري، الكتاب الثالث، سلسلة فكر و نقد، بريوت،  ات،ـو تطبيق
  .20ص. م2010، 1النشر، طالعربية لألحباث و

: التواصل اللفظي و غري اللفظي يف اال البيداغوجي و الديداكتيكي، ضمن كتـاب : مجيل محداوي -35
. م2008، 1الثقايف مقاربة نفسية تربوية، املغرب، مطبعة النجـاح اجلديـدة، ط   اللغة والتواصل التربوي

   .62-61ص
 . 62ص. نفسهاملرجع  - 36
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 (Communication non verbal): لفظي ريواصل غت -1-3-2
يلجأ اإلنسان يف كثري من األحيان إىل استعمال طرق غري لفظية يف التعبري عن ذاتـه   قد       

واصل، أو تدعيم ما يقوله حبركاتأثناء الت و إمياءات ةأثري يف اآلخر جسميهذا مـا   ،بغرض الت
  .تواصالً غري لساينٍّ ميكن أن يسمى

 ى إنه قد يهمل الطّرق اللّغويةغري لغوية لنقل املعلومات، حت و قد يستعمل اإلنسان طرقاً       
بل " ما يقال"يعول الفرد على ال و يكون هذا االستعمال يف التواصل االجتماعي خاصة، حيث 

وعلى ما توحي به لغة اجلسم، و حيدث هذا النوع من التواصل بـني أصـحاب   " كيف يقال"
و يتفق أفراد اتمع على  .)37(اللّغة بطريقة دقيقة ال شعورية، إذ تقتضيه الثّقافة املشتركة بينهم

 خاصـة  إذ تتميز كلّ لغة و كلّ ثقافـة بلغـة جسـمٍ   . التواصل اللّفظياملستخدمة يف موز رال
38(مفهومة يستخدمها أهلها بطريقة(.  

النوعني من التواصل يتكـامالن؛ فـال ميكـن أنّ تـنجح     و جتدر اإلشارة إىل أنّ كال        
عملية تواصلية لفظية جناحا تاما من دون اسـتخدام رمـوز غـري لفظيـة تعـزز نظريـا       

إذ ال ميكن أن يـتم التواصـل عـن طريـق رمـوز       ؛اللّفظية و توضحها، و العكس صحيح
  . رحها و تفسرهارموزا لفظية تش ذلك و إنما يتطلّب ،غري لفظية فقط

 :ل اللّساينّـالتواص -2
لفـت  همت اللّسانيات يف تطوير نظرية التواصل، و التشديد على أمهيته، من خالل  أس       

علـى حـد سـواء ، و راح     يف دراسة اللّغة و تدريسها، األنظار حنو الوظيفة التواصلية للّغة
اللّسانيون يهتمون بالتواصل كلٌّ يف جمال اشتغاله، و كان هلذا االهتمام أثـر بـالغٌ يف توجيـه    
املقاربات التعليمية حنو االهتمام بالتواصل، و لذلك سنحاول يف إطار هذا العنصر تقدمي موقف 

  . اقفهم يف انتقال مفهومه إىل تعليمية اللّغةأبرز اللّسانيين من التواصل، و استنتاج مدى تأثري مو
إىل أنّ  ،منـذ القـدم   هـوا، تنبالعلمـاء العـرب   و جيدر بنا قبل ذلك اإلشارة إىل أنّ        

 اصل، و خري مـا نسـتدلّ بـه علـى ذلـك     يفة أساسية هي وظيفة التوظاللّغة إنما تؤدي و
                                                             

ـ   ـعب: أسس تعلم اللغة و تعليمها، ترمجة: دوجالس براون. هـ - 37 د ـده الراجحـي و علـي أمح
  .257ص. م1994ان، بريوت، دار النهضة العربية، ـشعب
 .257ص. نفسهاملرجع  - 38



 الّتواصل اللسانّي و الّتواصل الّصفّي                         :                       المدخل

 

  13                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

  

أما حدها فإا أصوات يعرب ا كل قوم عـن  «: للّغة بقوله "ابن جين"التعريف الشهري الّذي قدمه 
هـي   للّغـة  األساسـية الوظيفة و يتضمن هذا القول إشارة واضحةً إىل أنّ ، )39(»همـأغراض

أداة للتواصـل بـني    تعترب وهذا دليل واضح على أنّ اللّغة عند العلماء العرب كانت، التواصل
  .أفراد اتمع

 (F. De Saussure):  فردناند دي سوسري -2-1
للفكر، و وسـيلة للتعـبري    عاكسةً تعد أداةً" دي سوسري"ظهور أفكار  قبل كانت اللّغة       

فقـد تصـور   « ،عنه، و كان االعتقاد السائد أن الوظيفة األساسية للّغة هي التعبري عن الفكـر 
 ظهور كتاب ،  إالّ أنّ)40(»اإلنساينّ يف إبالغه و تقبلهالقدماء أنّ اللّغة لوحة ترسم منعطفات الفكر 

ـ سـاني حماضرات يف اللّ" :املوسوم ب" دي سوسري" ةات العام "(Cours De Linguistique 

Générale) أد ظر خبصوص هذا االعتقاد؛ حيث أقرأن اللّغـة  " دي سوسـري "ى إىل إعادة الن
نسق مـن العالمـات    هاأنو  .)41(أفراد اتمعتؤدي وظيفة التواصل بني " مؤسسة اجتماعية"

، و أوحى بأمهية الوظيفة التواصلية للّغة يف حديثه عن أمهية العالمـة  جل التواصلتستعمل من أ
   :الّيت مثّل هلا بالشكل أسفله ، "دارة الكالم"اللّسانية يف التواصل، و وضح ذلك من خالل 

  
  
  
  
  
  

                                                             
، 2عبد السـالم اهلنـداوي، لبنـان، دار الكتـب العلميـة ، ط     : اخلصائص، حتقيق: ينظر كتابه - 39

  .27ص. 1م، ج2002 -هـ1424
اللسانيات و أسسها املعرفية، سلسلة املكتبة الفلسفية، تونس الـدار التونسـية   : عبد السالم املسدي - 40

  .27ص. م1986ؤسسة الوطنية للكتاب، للنشر، اجلزائر، امل
يوسف غازي و حممد النصر، اجلزائر، املؤسسـة  : حماضرات يف األلسنية العامة، ترمجة: ينظر كتابه - 41

  .27ص. م1996اجلزائرية للطباعة، 
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  )42("دي سوسري"ميثّل دارة التواصل عند ) 03(شكل رقم 
لنسمي ل لتكتمل الدارة التواصلية ووجود شخصني على األق"دي سوسري"حيث يفترض        

  ):ب(و ) أ(هذين الشخصني 
أيـن تـرتبط   ) أ(تكمن نقطة انطالق دارة التواصل يف دماغ أحد املتحاورين و لنفرض أنـه  

مثّ إنّ . مع الصورة السمعية املستخدمة يف التعبري بطريقة نفسية حمضـة  (Concept)التصورات 
ـ   ر الدماغ ينقل إىل أعضاء النطق ذبذبة مالزمة للصورة، و هنا تصبح آلية فيزيولوجيـة، فتنتش

مث تستمر الدارة . وفق آلية فيزيائية) ب(إىل أذن السامع ) أ(املوجات الصوتية من فم املتحدث 
، و لكن هذه املرة يف اجتاه معاكس؛ فيتم انتقال الصورة السمعية من األذن إىل )ب(مع املستمع 

) ب(ا إذا افترضـنا أن  و هكذ. غم الترابط النفسي، داخل الدماالدماغ بطريقة فيزيولوجية فيت
   )43(.له الطريق األوىل نفسها، و متر باخلطوات السابقة نفسها الدارة ستأخذ مساراً حتدث، فإنّ

تنبه إىل الوظيفة التواصلية للّغة، و اعترب أنّ العالمة "  دي سوسري"و يتضح لنا مما سبق أنّ        
يف عملية التواصل، كما أنه أوضـح لنـا    الرئيساللّسانية بشقّيها الدال و املدلول تلعب الدور 

  .اخلطوات اليت متر ا هذه العملية اليت حتدث بني شخصني أو أكثر
  
  
 

                                                             
  .23ص . نفسهاملرجع  - 42
  .23ص. نفسه املرجع  - 43
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 )(L. Bloomfieldيونارد بلومفيلد ل -2-2
كان هي التواصل وزعيم املدرسة التوزيعية إىل أن الوظيفة األساسية للّغة " بلومفيلد"أشار        

جيل "، حيث أورد مثاله الشهري 1933الصادر سنة  )(Le langage )44( "اللّغة"ذلك يف كتابه 
يتنزهان شعرت جيل باجلوع فأبصـرت تفاحـة   ؛ فعندما كان جيل و جاك "و جاك و التفّاحة

هذه األصوات، فقفـز فـوق احلـاجز     فوق الشجرة، هنا أحدثت جيل أصوات، و مسع جاك
العملية التواصلية الّيت حدثت " بلومفيلد"قسم ف .و وضعها يف يد جيل لتأكلها ،أحضر التفّاحةو

  )45(:إىل ثالثة أحداث هي" جاك"و " جيل"بني 
 .لفعل الكالمأحداث سابقة   -  أ

 .فعل الكالم  - ب
 .أحداث الحقة لفعل الكالم  - ج
) ج(و رؤيتها للتفّاحة، و " جيل"و يتمثّل يف جوع  (Stimulus) هي مثري املتكلّم) أ: (نّإحيث 

فهي مرحلة ) ب(و أما  .للتفّاحة" جاك"تتمثّل يف إحضار و )  (Réactionهي استجابة املستمع
 بديلـة  لسـانية  قامت يف الوقت نفسـه باسـتجابة   أصوات" جيل"الكالم؛ فعندما أصدرت 

، هذه االستجابة البديلـة أصـبحت   )قطفت التفّاحة بنفسها" جيل"االستجابة احلقيقية لو أنّ (
  .عندما أحضر التفّاحة" جاك"مبثابة مثري بديل لدى 

تبعاً ملوقـف   هي استجابة لسانية بديلة تتحدد" بلومفيلد"و هكذا فإنّ اللّغة من منظور        
ة يف إطار سلوكيي وظيفة تواصليها تؤدة، و أنلوكية السما، و ختضع لآللي سلوكي تواصلي.  

حمصورة يف إطار سـلوكي ضـيق   " بلومفيلد"و من املالحظ أنّ العملية التواصلية لدى        
عملية ديناميكية خالّقة يتفاعل يف تتمثّل يف العالقة بني املثري و االستجابة، يف حني أنّ التواصل  

إطارها كلّ من املرسل و املستقبل، و يتبادالن األفكار و املشاعر و اآلراء و غريها، و عليـه ال  
د اإلثارة و االستجابةميكن حصر عمليواصل يف جمرو ينطبق ذلك على  اللّغة باعتبارهـا  . ة الت

                                                             
  44- Léonard Bloomfield: le langage, avant propos de Frédéric François, bibliothèque 
scientifique, Payot, Paris, 1970, p 26- 27.   

45- Ibid. p 27.  
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من املواقـف و ال   ضئيالً  ميكن أن حنلّل إال عدداًفباستخدام املنهج السلوكي ال ؛للتواصلأداةً 
  .)46(يستطيع السلوكي أن يفسر كلّ أجزاء الثّروة اللّغوية اليت حتيل إىل أشياء ال ميكن مالحظتها

   (André Martinet):أندريه مارتين -2-3
        أندريه مارتين"يعد"   حلقة براغ"من لسانيي"* (Cercle de prague) ـة  كّد ؤالّيت تأمهي

ة للّغةالوظيفة التةقد و  .واصليراسة اللّسانيزت الدظرة إطارها،يف  ،متيإىل اللّغة من خـالل   بالن
؛ فاللّغة تؤدي جمموعة من الوظائف يف إطار االستعمال، و تعمل هـذه الوظـائف   )47(الوظيفة

و هي وظيفة التواصل مبفهومه الواسع، سواء تعلّـق   ،مجيعها من أجل جتسيد الوظيفة األساسية
األمر بوظيفة اللّغة يف متكني أفراد اتمع من التواصل فيما بينهم، أو وظيفتها يف حتقيق متاسك 

 .)48(اتمع و انسجامه، أو وظيفتها يف حتقيق املتعة الفنية و اجلمالية يف األدب
على وجوب االهتمام بالوظيفـة التواصـلية    مؤكّداً "تينأندريه مار"هذا ما ذهب إليه و        

عد اللّغة مؤسسة بشرية، يشترك فيها مجيع البشر على اختالف جمتمعام و ألسنتهم؛ و فللّغة، 
رغم أنّ اللّغة، حبسب رأيه، ختتلف من جمموعة بشرية إىل أخرى، فإنّ وظيفتها واحدة ال تتغري 

إىل أنّ ما مييز اللّغة البشرية عن غريها من  أيضاً و يشري. )49(تواصلعند مجيع البشر أال و هي ال

                                                             
سـعيد حسـن   : مناهج علم اللغة من هرمان باول حىت ناعوم تشومسكي، ترمجة: برجييته بارتشت -46

 .212ص. م2004-هـ1425، 1حبريي، مصر، مؤسسة املختار للنشر و التوزيع، ط
حممد زياد كبـة، اململكـة العربيـة    : التطور، ترمجةاملدارس اللسانية التسابق و : جيفري سامسون -47

  .105ص. هـ1417السعودية، مطابع جامعة امللك سعود،
 (V.Mathésius) ، على يد العامل التشيكي ماتزيوس 1926حلقة براغ هي حلقة لسانية تأسست عام  -*

تعرف فيما بعد مبدرسة ، و أصبحت  (J.Vachek)و فاشيك  (B.Trnka)مع بعض الباحثني من أمثال ترنكا
  (N.Troubetskoy)تروبســكوي : براغ، أو املدرسة الوظيفيـة، و مـن أهـم أعالمهـا أيضــا    

إخل، و تم هذه احللقة عموماً بالدراسة الوظيفية للّغة يف كلّ مسـتوياا  ...وأندريه مارتين وجاكبسـون،
 .وبيةالصوتية و الصرفية و النحوية و الداللية و األسل

حنو نظرية وظيفية للنحو العريب، أطروحة دكتوراه دولـة يف اللسـانيات الوظيفيـة    : حيىي بعيطيش -48
 .38ص. 2006-2005ة، جامعة منتوري قسنطينة، ـاحلديث

 .14-13ص. سعيد زبري، اجلزائر، دار اآلفاق :مبادئ يف اللسانيات العامة، ترمجة: أندريه مارتيين -49
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واصل، فاللّغة العربية على سبيل املثال هي قبـل كـل   األنظمة األخرى هي وظيفة التبليغ أو الت
    . )50(من تكوين العالقات فيما بينهم يت متكّن أهل اللّسان العريبالوسيلة الّ شيٍء

  (Roman Jakobson): رومان جاكبسون -2-4
        رومان جاكبسون"يعد" وا "حلقة براغ"، أيضاً، من أبرز لسانييالوظـائف  ب الّذين اهتم

يت تؤديها اللّغة يف إطار التواصل، حيث يرى أنّ اللّغة تؤدي ستة وظائف تندرج مجيعها ضمن الّ
ـ   Essai De)"اللّسـانيات العامـة  حمـاوالت يف  : "هالوظيفة التواصلية، و كان ذلك يف كتاب

Linguistique Générale) )51( .و هذه الوظائف هي:  

 (Fonction émotive)): التعبريية(الوظيفة االنفعالية  -2-4-1
و ترتبط هذه الوظيفة باملرسل، و هي التعبري املباشر عن موقف الذّات جتاه ما تتحـدث         

عنه، و دف إىل إبانة االنفعال من حيث أنه صادق أو كاذب، و حتدد الوظيفـة االنفعاليـة   
يف الوقت نفسـه   فإنها تدلّالرسالة فعندما تصدر العالقة بني املرسل و الرسالة و موقفه منها، 

ي وظيفة التعـبري عـن   ، و لذلك فإنّ الرسالة تؤد)52(على طابع مرسلها و تكشف عن حالته
ة تفيد االنفعـال كالتـأوه   ، أو يف أدوات لغويو يتجلى ذلك يف طريقة النطق، مثالً. صاحبها

، و ختتلـف الرسـالة التعبرييـة    )53(...التعجب، أو دعوات الثّلب، أو صيحات االسـتنفار و
  .  املواقف و سياقات الكالمباختالف 

 

                                                             
 .14ص . نفسهاملرجع  -50

Roman Jakobson. p 209- 220.   -51  
  .33-23ص. قضايا الشعرية: و ينظر كتابه
  .72-59ص. التواصل نظريات و مقاربات: عز الدين اخلطايب و زهور حويت: و ينظر أيضا

النظرية األلسنية عند رومان جاكبسون دراسة و نصوص، بريوت، املؤسسـة  : فاطمة الطبال بركة - 52
  .66ص. م1993-هـ1413، 1اجلامعية للدراسات، ط

. م2006، 5األسلوبية و األسلوب، بريوت، دار الكتاب اجلديد املتحـدة، ط : عبد السالم املسدي - 53
 .122ص
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 (La Fonction référentielle): الوظيفة املرجعية -2-4-2
، و هي )54((Cognitive)"املعرفية"أو  (Dénotative)"التقريرية"و تسمى أيضا الوظيفة        

الوظيفة املؤدية إىل اإلخبار؛ ذلك أنها حتيلنا على أشياء و موجودات نتحدث عنـها، و تقـوم   
و تـرتبط هـذه الوظيفـة     )55(.هنا بوظيفة الرمز إىل تلك املوجودات و األحداث املبلّغةاللّغة 

  .بالسياق و حتيل عليه، كما أا ترتبط ارتباطا وثيقا بالواقع الذي تعبر عنه اللّغة

 )(Fonction conative: الوظيفة اإلفهامية -2-4-3
ــمى         ــة"تس ــة اإلفهامي ــاً" الوظيف ــة" أيض أثرييــة الت  Fonction) )56("بالوظيف

impressive)  ـ   و ضـح جليترتبط هذه الوظيفة باملرسل إليـه و تت ـداء "  ا يف صـيغيتالن "
يف  ،و الصـويتّ  و الصـريفّ  يبيغتني ختتلفان علـى املسـتوى التـرك   يفهاتني الص ؛"األمر"و

عن املقوالت الفعلية و االمسية األخرى؛ فاجلمـل األمريـة ختتلـف عـن اجلمـل       ،الغالب
اخلربية يف كون هذه األخرية قابلة ألن ختضع الختبـار الصـدق، يف حـني أنـه ال ميكـن      

فإنهـا ال حتتمـل السـؤال    " اشـربوا "جلمل األمر اخلضوع لذلك، و عليه فإنّ مجلة من مثل 
ا، و لكنـؤال إذا مـا كانـت يف صـيغة اخلـرب        عن صدقها أو كذها حتتمـل هـذا الس

إنمـا تـرتبط باملرسـل إليـه، و تتجلـى      " الوظيفة اإلفهامية"فإنّ و عليه . )57("شربنا"مثل
  . بشكل واضح يف الصيغ اإلنشائية

 (Fonction phatique) :الوظيفة االنتباهية -2-4-4
تستعمل هذه الوظيفة ، أساسا إلقامة التواصل و متديده أو قطعه، كما أنهـا تسـتعمل          

للتأكّد مما إذا كانت دورة الكالم تشتغل و أنّ التواصل ما يزال قائماً، مثل قولنا عند احلـديث  
ل للفت انتباه املخاطب و التأكّد من قوته مث ، و تستعمل أيضاً) ؟تسمعينأ .قل(  مع شخص ما

                                                             
التواصـل  عز الدين اخلطايب و زهور حـويت،   : ، و ينظر28ص. رومان جاكبسون، قضايا الشعرية -54

  .65ص. نظريات و مقاربات
  .122ص. األسلوبية و األسلوب: عبد السالم املسدي - 55
 .39ص. التواصل اللساين و الشعرية: الطاهر بومزبر - 56
 .29ص.قضايا الشعرية: رومان جاكبسون - 57
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و ميكن أن يدرج ضمن الوظيفة االنتباهية كلّ ما ميكن أن يلفت انتباه السامع . )58("أتسمعين"
و غريها من الصيغ اليت نستعملها يف حواراتنا اليومية مـن  . )59(من تأكيد أو تكرار أو إطناب
  .أجل احلفاظ عليها و متديدها

 (La fonction métalinguistique)  :الوظيفة امليتالغوية -2-4-5
 "وظيفة مـا وراء اللّغـة  "أو  (La fonction de glose)" الوظيفة املعجمية" أيضاً تسمى       

(60)(La fonction métalinguistique) . زبني مستويني للّغـة مهـا   )61("جاكبسون" و ميي :
اليت تتحدث عـن   )Métalangage(" اللّغة الواصفة"، و Langage- objet)(" اللّغة املوضوع"

   ن ويميـة يسـتعملها املناطقـة و اللّسـان    اللّغة ذاا، و اعترب أنّ هذه األخرية ليسـت أداة عل 
ا يف اللّغة اليومية؛ إذ منارس اللّغـة الواصـفة دون إدراكنـا    هام فحسب، بل إنها تلعب دوراً
الوظيفة، على السنن عنـدما يشـعر   و يكون التركيز، يف هذه  .للخاصية امليتالسانية ملمارستنا

فيتسـاءل   يستعمالن السنن استعماال صـائبا  املرسل و املرسل إليه بضرورة التأكّد مما إذا كانا
أتفهم ما : "و يسبق املتكلّم هذه األسئلة بقوله" ما الذي تريد قوله؟" "إنين ال أفهمك" املستمع 

هو التأكّد من صـحة السـنن   " ةة امليتالغويالوظيف"و من الواضح أنّ هدف . )62("أريد قوله؟
  . وضوحه لدى الطرفني املتواصلنيو

 (La fonction poétique): الوظيفة الشعرية -2-4-6
       تت      سـالة باعتبارهـا رسـالة بغـضركيز علـى الرالت ة عندما يتمعريضح الوظيفة الش

الرسـالة معـدة لـذاا كمـا     ،  و تتضح أيضا عندما تكـون  )63(النظر عن أي اعتبار آخر
، و تعمـل هـذه الوظيفـة    )64(هو احلال يف النصوص الفنية مثل القصائد الشعرية و غريهـا 

                                                             
  .30ص. نفسهاملرجع  - 58
 .122ص. األسلوبية و األسلوب: عبد السالم املسدي  - 59
  .123-122ص . نفسهاملرجع  - 60
  .31ص. قضايا الشعرية: رومان جاكبسون - 61
  .31ص .نفسهاملرجع  - 62
 .31ص .نفسه املرجع - 63
 .67ص. النظرية األلسنية عند رومان جاكبسون: فاطمة الطبال بركة - 64
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إخل يف ذاـا، فتكسـبها قيمـةً    ...على إبراز قيمة األصـوات، و الكلمـات و التراكيـب   
         .)65(مستقلّةً
، أنّ هذا الباحـث  "جاكبسون"و ما ميكن قوله يف ختام احلديث عن وظائف اللّغة عند        

  .ميكن االستفادة منه كثرياً يف دراسة اللّغة و تدريسهالّغة لاوظائف ل تصنيفاًقدم 

 ) (K. Buhler:كارل بوهلر -2-5
ـ " قد تأثّر يف تصنيفه لوظائف اللّغة بأفكـار الفيلسـوف  " جاكبسون"كان         ارل ـك

غة بذلك حتليل اللّ ؛ حيث اقترح هذا الفيلسوف ثالث وظائف للدليل اللّغوي، رافضاً"رـبوهل
و هذا ما .)66(من الصيغة البنيوية للدليل بدالً تداوليةً و اقترح صيغةً ،"دي سوسري"ذي قام به الّ

  :متثّله اخلطاطة أسفله
  
  
    
  
  
  
  

  )67("بوهلر"ميثّل تصور الدليل عند ) 04(شكل رقم

، تقـوم بـثالث وظـائف    "بوهلر"نستنتج انطالقا من اخلطاطة أعاله أنّ اللّغة ،حسب        
  عناصر  ةو تتطلّب ثالث. الوظيفة الندائية، و الوظيفة التعبرييةالوظيفة التمثيلية، و : أساسية و هي

                                                             
اللسانيات و نظرية  التواصل رومان ياكبسون منوذجا، سوريا، دار احلوار للنشر : عبد القادر الغزايل  - 65

 .50ص. م2003، 1و التوزيع، ط
حممد حيياتن، اجلزائر، ديـوان املطبوعـات   : مدخل إىل اللسانيات التداولية، ترمجة: اجلياليل دالش - 66

 .13ص. م1992اجلامعية، 
  .13ص .نفسهاملرجع  - 67

 إليه املرسل املرسل

 و أحداث أشياء

 وظيفة النداء وظيفة التعبري
 الدليل

 وظيفة التمثيل
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  :)69(و لذلك فإنّ كل حدث تواصلي حييل إىل. املرسل، و املرسل إليهو العامل ، : )68(هي
 Fonction)الذي يعبـر عـن العـامل و يقـوم بوظيفـة التمثيـل      : املضمون املبلّغ -

représentation). 
 .(Fonction d'appel) املستقبل للرسالة و يقوم بوظيفة النداءو هو : املرسل إليه -

 و هذه هي الوظيفـة التعبرييـة   ر عن مواقفه النفسية و العقليةو هو الذي يعب: املتكلّم -
(Fonction d'expression). 

من املؤكّدين أنّ اللّغة تؤدي وظيفة أساسـية  " كارل بوهلر"من هنا يتبين أنّ الفيلسوف        
  . هي وظيفة التواصل

  (J. Firth): جون فريث -2-6
        ـة يف    "جون فريث"يعدراسـات الوظيفياللـة، و الدة يف علم الدياقية السظريرائد الن ،

و تندرج أعمال  .غة هي التواصلللّ األساسيةمن املنادين بضرورة اعتبار الوظيفة  مدرسة لندن،
  : ني مها الصوتيات الوظيفية و علم الداللةضمن جمالني أساسي" فريث"

وظيفة األصوات انطالقا من تأكيـده أنّ األصـوات   " فريث" فيه فقد درس: فأما اال األول
  .)70(تترابط وظيفيا فيما بينها

جيب أن  أكّد أنّ املعىنو ، السياقية أين أسس النظرية فيتعلّق بالدراسة الداللية: و أما اال الثّاين
، )71("معىن العبارة الكالمية هو ما تفعله"أنّ  معترباً ،يدرس ضمن مواقف حقيقية الستعمال اللّغة

  : ومنه قسم السياق إىل قسمني مها
 . )72(العالقات اليت تربط وحدة لغوية معينة بالوحدات األخرى و هو  :السياق اللّغوي -

  
  

                                                             
القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان، ترمجة منذر عياش، : أزوالد ديكرو و جان ماري سشايفر - 68

  .691ص. م2007، 2بريوت، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، ط
 .691ص. نفسه - 69
  .237 - 228ص . مدارس اللسانيات التسابق و التطور: جيفري سامسون - 70
 .240ص. نفسهاملرجع  - 71
   .179ص. نفسهاملرجع  - 72
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  .)73(و يعىن بالعالقات غري اللّغوية الّيت ختضع هلا اللّغة :السياق غري اللّغوي -
من اعتباره أنّ داللة الكلمة  درس املعىن انطالقاّ" فريث"على ما سبق يتضح لنا أنّ  و بناًء       

  :و هذا ما ميثّله الشكل اآليتتتحدد من خالل السياق 
  
   
  
  
  
  
  
  
  

  )74("فريث"السياقية ل ميثّل أهم أركان النظرية ) 05(شكل رقم

بىن نظريته السياقية انطالقا من اعتبـار أنّ  " فريث"يالحظ انطالقا من الشكل أعاله أنّ        
اللّغة تؤدي وظيفة أساسية يف اتمع هي وظيفة التواصل و لذلك فإنّ املعىن ال يتحـدد إالّ يف  

  .إطار التواصل
من اللّسانيين الوظيفيين الّـذين أدركـوا   " جون فريث" أنّذكره و نستخلص مما سبق        

الوظيفة التواصلية للّغة، واعتربوا أنها أهم الوظائف على اإلطالق، مؤكّدا على أنّ املعىن احلقيقي 
  .للكلمات و العبارات اللّغوية ال يتحدد إالّ ضمن السياق التواصلي الذي ترد فيه

  

                                                             
و ينقسم السياق غري اللّغوي إىل ثالثة أنواع هي السياق الثّقايفّ، و سـياق املوقـف، و السـياق     - 73

ـ    : أمحد خمتار عمر: العاطفي، ملزيد من التفصيل حول هذه األنواع ينظر امل ـعلـم الداللـة، مصـر، ع
  .71-70ص. م1998، 5ب، طـالكت
. م2008، 4طبوعـات اجلامعيـة، ط  اجلزائر، ديـوان امل ، النشأة و التطوراللسانيات : أمحد مومن - 74
 .43ص. حنو نظرية وظيفية للنحو العريب: حيي بعيطيش: و ينظر أيضا. 181ص

  مصطلح
  :صويت يف 

  :سياق صويت يف
  :سياق معجمي يف
 :سياق صريف يف
 :سياق تركييب يف
 :سياق موقفي يف
 سياق ثقايف
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 (Halliday) :دايـهالي -2-7
 قـام حبصـر ألهـم وظـائف اللّغـة     ف" فريث"على خطى أستاذه   "هاليداي"سار و        
ستنتج بدوره ثالث وظائف أساسية تتكامـل فيمـا بينـها مـن أجـل تأديـة الوظيفـة        لي

  :)75(التواصلية، و هي كما يأيت
 .للواقع الذي يعيش فيه املتكلّم و تعد متثيالً: الوظيفة التمثيلية - 1
: و تؤديها اللّغة عندما تستعمل إلقامة العالقـات االجتماعيـة، مثـل   : التعالقوظيفة  - 2

 .اخل...اإلخبار، السؤال، األمر، النهي
 .و هي الوظيفة اليت تربط اخلطاب بالسياق الذي ينجز ضمنه: الوظيفة النصية - 3
وظـائف  " هاليداي"و قد يبدو من الوهلة األوىل أنّ هذه الوظائف الثّالث اليت اقترحها         

و بعبارة أخرى فـإنّ  . لتعبر عن وظيفة التواصلفيما بينها متباعدة و مستقلّة، إالّ أنها متكاملة 
إمتـام   التواصل العادي يستلزم توافر هذه الوظائف الثّالث باعتبارها أواليات تتكامل من أجل

 .)76(عملية واحدة هي عملية التواصل
من اللّسانيين الذين أكّدوا أنّ الوظيفة األساسية للغة هي  أيضاً" هاليداي"و يتضح لنا أنّ        

، من خالل عرضنا هلذه النماذج الوظيفية املتمثّلـة يف  أمنـوذج   التواصل، كما يتضح لنا أيضاً
تندرج غة تقوم بعدد من الوظائف، ، أنّ اللّ"هاليداي"و أمنوذج  "بوهلر"وذج أمنو " جاكبسون"

  .ظيفة أساسية هي وظيفة التواصلضمن و هامجيع

 (S. C. Dik) :كيسيمون د -2-8
         يسيمون د"يعد   حـو الـوظيفيأعـالم الن ك من أهم(Grammaire fonctionnelle)  

؛ حيث اعترب أنّ عملية التواصل إنمـا   تفسريها عوا إىل دراسة الوظيفة التواصلية للّغة والّذين د
و بعـد  " إخبـاري "، و بعـد  "تـوجيهي "بعد : تقوم على جمموعة من األبعاد املختلفة و هي

"واصل ، و"استشاري"، و بعد "تعبريي77(تتكامل هذه األبعاد من أجل تأدية وظيفة الت( .  
                                                             

. م2010، 2اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، لبنان، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط: أمحد املتوكل - 75
  .54ص
  .53ص. نفسهاملرجع  - 76
 .73-72ص. حنو نظرية وظيفية للنحو العريب: حيي بعيطيش: و ينظر. 56ص. املرجع نفسه -77



 الّتواصل اللسانّي و الّتواصل الّصفّي                         :                       المدخل

 

  24                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

  

       واصل نشاط " كيد"عترب كما يمـا   أنّ التميكّن املتواصلني من تغـيري معلوما اجتماعي
ة، اليت ميكن أن تكون معلومات عامداوليـة، أو  معلومات مة عن العامل، أو التعلومـات  موقفي

ط بالعالقـة القائمـة بـني املرسـل     الذي يرتب" العالقي"ياقية، و ذلك عن طريق التواصل س
ا، كما ميكن أن يكـون  ا أو استفهاميد يكون أمريالذي ق" التوجيهي"املستقبل، أو التواصل و

يهدف إىل التعبري " تعبريي"، أو تواصل "اإلخباري"القصد منه اإلخبار عن شيء و هو التواصل 
ما ح وضيو الشكل اآليت  .)78("االستثاري"عن إحساس، أو يهدف إىل استثارته و هو التواصل 

  سبق ذكره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .)79("كيد"ميثّل أبعاد التواصل عند ) 06(شكل رقم
        ،حو الوظيفية  أنّكّد يؤو نستنتج مما سبق أنّ النواصـليو أنّ هـذه   ،للّغـة  الوظيفة الت

  .وجدت من أجل تأدية وظيفة التواصل، و ال ميكن دراستها إالّ يف هذا اإلطار األخرية

                                                             
  .56ص. اللسانيات الوظيفية: أمحد املتوكل - 78
  .57ص. نفسهاملرجع  - 79

 اخلطاببالنظر إىل فحوى 

  بقصد الطّلب
توجيهي 

 ال بقصد الطّلب

  تعبري عن إحساس

تعبريي 

  بالنسبة للمعارف

إخباري 

 بالنسبة لإلحساس

  استثارة إحساس

استثاري 

  تواصل
 تغيري املعلومات التداولية

  عالقي

 بالنظر إىل العالقة بني املتواصلني
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إنّ ما نستنتجه من خالل عرض أفكار الوظيفيين، سواء تعلّق األمر بأعالم حلقة براغ أو        
شد انتباه املقاربات التعليميـة حنـو   يف هو أنّ هذه األفكار سامهت  ،أعالم املدرسة االجنليزية

  .  تعلّماالهتمام بوظائف اللّغة و خاصة الوظيفة التواصلية، و االهتمام بإكساا للم
2-9- داولي80(ونـالت(: 

كان ألصحاب التداولية أفكار تذهب املذهب نفسه الذي سلكه أصـحاب الوظيفيـة          
و ربما ذهبوا . يف االستعمال أثناء تأديتها لوظيفتها التواصلية وظيفيةً درسوا اللّغة دراسةًحيث 

إىل أبعد من ذلك فقد عملوا على حتديد ما ميكن فعله يف عملية التواصل نفسـه ولـيس مـا    
مـن النشـاط    كـبرياً  نستطيع فعله إذ نتواصل، و أدجموا يف هذا الفعل املالزم للتواصل جزءاً

 "سريل. ر. ج"و  )(J.L. Austin "جون أوسنت"ك خاصةً يف أعمال و يتجلّى ذل .)81(اإلنساينّ
J.R.Searle) ( ة أفعال الكالم، أين درساة أثناء تأديتـها   يف دراستهما لنظرياللّغة دراسة وظيفي

: غـة التـداوليين مـن أمثـال    لوظائفها التواصلية يف االستعمال،  و هي حال كل فالسفة اللّ
          ذي اعترب أنّ اهلدف األول للّغـة لـيس هـدف الفهـم    الّ (L.Wittgenstien) "نشتاينجفيت"

؛ أي أنّ الوظيفة األساسية للّغة هي التواصل، وليسـت  )82(و التمثيل، بل إنه التأثري يف اآلخرين
 أفـراد  الذي اعترب أنّ اللّغة أداة للتواصل بـني  )Grice( "غرايس"كذلك و ،التعبري عن الفكر

  .انطالقا من هذا األساساتمع، و درسها 
يف توجيه الدراسات اللّسانية حنو االهتمـام باالسـتعمال    و كما أنّ للتداولية أثراً كبرياً       

اللّغوي، فإنّ أثرها يف تعليمية اللّغة ال يقلّ أمهية عن األثر السابق؛ إذ سامهت كـثرياً يف دفـع   
املقاربات التعليمية حنو بناء مبادئها على أسس تواصلية، و خاصة املقاربة التواصلية، كما سنشري 

  .  يف موضع آخر من هذا البحثإىل ذلك 

                                                             
سيتم التفصيل يف آراء التداوليني و موقفهم من الوظيفة التواصلية للّغة يف الفصل األول مـن هـذا    - 80

   .و ما بعدها 57ص. البحث
  .692ص. القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان: أزوالد ديكرو و جان ماري سشايفر - 81
. م1986علواش، الرباط، مركز االمناء القومي،  سعيد: املقاربة التداولية، ترمجة: فرانسواز أرمينكو - 82
  .23ص
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و يعود الفضل للدراسات اللّسانية حول التواصل يف التركيز على أمهية املتلقّي يف عملية         
الكالم، و انعكس ذلك على تعليمية اللّغة، فأصبح ينظر إىل العملية التعليمية على أنها عمليـة  

  .)83(علّمني، و أصبح التدريس عملية تواصلٍ مستمر بينهمديناميكية يتفاعل فيها املعلّم و املت
و غريها، ميكن أن تقـدم الكـثري   التواصلية  اللّسانيةإىل أنّ هذه النماذج  و نشري ختاماً       

فمن املمكن أن يستفاد منها يف صياغة املواد الدراسية، و وضع املناهج و الربامج  ؛تعليمية اللّغةل
دريسالتة، و تصميم طرائق الته من املفيد مبا كان االستفادة منـها يف  . )84(إخل...عليميكما أن

من أجل حتقيق األهداف التربوية  و أكثر جناحاً فعاليةًصياغة مناذج للتواصل الصفّي تكون أكثر 
  .املنشودة

 :يـالتواصل الصف -3
  :التواصل الصفي مفهومحتديد   -3-1

كأمهيتـه يف احليـاة    التواصل أمهيـة كـبرية يف العمليـة التعليميـة، متامـاً     يكتسي        
اإلنسانية عامة؛ ذلك أنه يفترض بأي عملية تعليميـة أن تكـون عمليـة تواصـلية متبادلـة      

ــداغوجي   ــل البي ــفّي، أو التواص ــل الص ــتعلّم، ألنّ التواص ــم و امل ــني املعلّ  La)ب

Communicative Pédagogique)العامــل احلاســم يف جناح طريقــة هــا، يعــد و أي ،
ميكـن اعتبارهـا يف عـداد     حسـب اعتقادنـا،   ،تعليمية ال تقوم على مبدإ التواصل املتبادل

  . الطّرائق التلقينية
كـل أشـكال   «: من ترى بأنـه لتواصل الصفّي فهوم املو من بني التعاريف الّيت قدمت        
إنه يتضمن منط اإلرسال اللفظي و غـري   .العالقة التواصلية بني مدرس و تالميذسريورات و مظاهر و

كمـا يتضـمن الوسـائل    . و التالميذ أو بني التالميذ أنفسهم) أو ما يقوم مقامه(اللفظي بني مدرس 
ل اخلربات و املعـارف و التجـارب   التواصلية و اال و الزمان و هو يهدف إىل تبادل أو تبليغ و نق

                                                             
الطور الثالث من التعلـيم  التواصل اللغوي و أثر يف تدريس اللغة العربية ب: حممد األخضر الصبيحي - 83

 .109ص .األساسي
التربوي و اللغوي دراسة حتليلية، املغرب، مطبعة الرباط نات املغرب،  التواصل: أمحد فريقي- 84

 .38ص. م2011
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و يفاد من هذا التعريف أنّ التواصـل  . )85(»املواقف، مثلما يهدف إىل التأثري على سلوك املتلقيو
 ملتعلّمنيمن جهة، و بني ا املتعلّمالصفي يتشكّل عن طريق العالقة التواصلية املتبادلة بني املعلّم و 

الوسائل التعليمية املوظّفة يف من جهة ثانية، كما يتدخل يف تشكيله املوقف الزمين و املكاينّ، و 
هذا املوقف، كما أنه يعتمد على التواصل بشقّيه اللّفظي و غري اللّفظي، و ذلك من أجل حتقيق 

  . أهداف معينة
آخر للتواصل الصفي يسري يف االجتاه نفسـه، إذ   على غرار هذا التعريف، جند تعريفاًو        

مشتركة بالرموز اللفظية و غري اللفظية بني املعلم و املتعلم، حيـث يقـدم   عملية تفاعل «: يعرفه بأنه
من خالل القنوات املناسبة بغرض حتقيق نتاجـات  ) معرفية و مهارية و وجدانية(االول خربات تعليمية 

، و يتضمن هذا التعريف إشارة واضحة إىل أنّ التواصل الصـفي  )86(»تعليمية مرضية لدى الثاين
ة مشتركة بني املعلّم و املتعلّم ليس جمرة تفاعليما هو عمليجاه واحد، و إنذو ات د تواصل أحادي

و حبكم أن عملية التواصل عملية دينامية و جدلية، فـإن   «: أحد الباحثني بقوله هو هذا ما يؤكّد
ملكون الذي يضم املدرس و املتمدرس يتناوبان على لعب دور املرسل و املستقبل، و يبقى املنهاج ذلك ا

و يكشف لنا هذا القول، إضـافة  . )87(»و القناة اليت عربها يتم تبادل الرسائل) اإلرسالية(املضمون
آخر من أطراف التواصل الصـفي  إىل تأكيده على التواصل املتبادل بني املعلّم و املتعلّم، طرفاً 

توقّف على مدى م لألهداف املنوطة اهو املنهاج؛ حيث إنّ جناح العملية التعليمية و حتقيقها و
و ميكن . جناح و فعالية التواصل الذي حيدث بني أطرافها الثّالثة و هي املتعلّم و املعلّم و املنهاج

  :أن منثّل هلذه األطراف الثّالثة يف الشكل اآليتّ
  
  

                                                             
معجم علوم التربية مصطلحات البيداغوجيا و الديداكتيك، سلسلة : عبد اللطيف الفاريب و آخرون - 85
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يداكتيكية املنهل التربوي معجم موسوعي يف املصطلحات و املفاهيم البيداغوجية و الد: عبد الكرمي غريب 

م، 2006، 1و السيكلوجية، منشورات عامل التربية، املغرب، الدار البيضاء، مطبعة النجاح اجلديـدة ، ط 
  .161ص. 1ج
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  عناصر التواصل الصفّيميثّل أهم ) 07(شكل رقم
أنّ العملية التعليمية بكلّ أبعادها إنما هي عملية تواصل  نقول تعليقاً على الشكل أعالهو        

مبعناه الشمويلّ؛ ذلك أنها تقوم يف مكوناا الرئيسية على تواصل جديلّ تفاعلي مسترسل بـني  
الّذي ميثّل دور املتلقّي من جهة ثانية، حول  املتعلّمني املعلّم الذي ميثّل دور املرسل من جهة، و ب

مضامني الرسالة اليت تتمثّل يف املنهاج التربوي من جهة ثالثة، وذلك عرب وسائط متعددة مـن  
هذه العالقة التواصلية الثّالثية األبعاد، حسب  اعتقادنا، عالقـة  و  .)88( إخل...صوت و صورة

أنّ التواصل هو  حىت أنّ هناك من يذهب إىل احلد الذي يعترب معه، تعليميةيف أية عملية  ضرورية
  .)89(عملية تعلّم و أنّ التعلّم هو عملية تواصل

       فيواصل الصـة     ،و ال يفوتنا أن نشري إىل أنّ التعليمييف ضوء املنـاهج و املقاربـات الت
ية و أسوار املدرسة فحسب، بل أصبح منفتحـاً  احلديثة مل يعد حمصوراً يف حميط احلجرة الدراس

على احمليط اخلارجي للمتعلّم و احلياة االجتماعية الّيت حيياها، و أصبح ينظر إليه باعتباره آليـة  
  انفتاح و تبادل و تشارك بني املدرسة و بني حميطهـا االقتصـادي    و الثّقـايفّ و االجتمـاعي

90(العام(.  
العالقة التواصلية كلّ أشكال  ، أنهالتواصل الصفّيمفهوم  كخالصة حولما ميكن قوله و        

يت تربط بني املعلّم و املتعلّم من جهة، و بني املتعلّمني فيما بينهم من جهـة  الّالتفاعلية املشتركة 
صلي بكلّ إضافة إىل املوقف التواحول مضمون الرسالة التعليمية الّيت ينص عليها املنهاج، ثانية، 

                                                             
أمحد : زمن التواصل تأمالت نقدية يف بعض الدالالت و األبعاد، تقدمي عام لكتاب: مصطفى حمسن - 88
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تبـادل  ، و ذلـك هلـدف    نقل الرسالة التعليميةمالبساته، و الوسائل التعليمية املستخدمة يف
اآلخر و تغـيري يف  تأثري يف ينتج عنها و إخل، ...و األفكار و املشاعر و القيم املعارفاخلربات و 

   .سلوكه

      3-2- فّيواصل الصعناصر الت:  
عناصـر   بصفة عامة عناصر يتكون منها، فإنّ للتواصل الصفّي أيضـاً كما أنّ للتواصل        

التواصلية، و كما أشرنا يف الشـكل أعـاله، فـإنّ     ترتبط فيما بينها لتشكّل العملية التعليمية
 .الرسالة التعليميـة ، و هي املتعلّم، و املعلّم، و أساسيةالتواصل الصفّي يتكون من ثالثة أطراف 
  :وفيما يأيت تفصيل احلديث عن كلّ منها

 :مـاملتعلّ -3-2-1
هـا علـى   نـه أمهّ إيعد املتعلّم من أبرز العناصر يف عملية التواصـل الصـفّي، بـل           

  :)91(اإلطالق، و يقوم بثالث وظائف أساسية هي
املتعلّم مبحتوى الرسالة و تتجسد الوظيفة االنفعالية يف تأثّر  :الوظيفة االنفعالية أو التأثريية - 1

  .مما يؤدي به إىل تغيري يف تفكريه و سلوكه اللّفظي و غري اللّفظي
و تتطلّب وظيفة فك الرموز أن يكون املتعلّم على درايـة بسـنن اللّغـة     :موزرفك ال - 2

املستعملة و من مثّ إشراكه مع املعلّم يف اخللفية املرجعية للخطاب حىت يتمكّن من فك رموز 
  .هذا السنن

كّن وظيفة ردود الفعل املتعلّم من القيام بردود فعل خمتلفة، ظاهرة أو مت إذ: ردود الفعـل  - 3
ة، و بذلك يصبح املتعلّم عنصراًخفية، لفظية أو غري لفظية، إجيابية أو سلبي ـة   إجيابيايف عملي

واصل ال متلق سليبالت.  

                                                             
، املغرب، 03املدرس و التالميذ أية عالقة، سلسلة علوم التربية، العدد: عبد اللطيف الفاريب و آخرون - 91

حورية ترزولت عمروين : و أوردته نقال عنه. 75-67ص. م1991، 3دار اخلطايب للطباعة و النشر، ط
سـيكلوجية  : قى الدويلأمهية التواصل البيداغوجي يف التفاعل الصفي، مقال مقدم للملت: و جعفور ربيعة

 و أورده. 304-303ص. 2005مارس  22و 21و 20االتصال و العالقات االنسانية، جامعة ورقلة، 
: أمحـد فريقـي  : و ينظـر . 68ص. التواصل و التفاعل يف الوسط املدرسي: علي تاعوينات: نقال عنهما

 .42ص. التواصل  التربوي و اللغوي
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العمليـة التواصـلية   فـاعالً يف   عليه يفتـرض بـاملتعلّم أن يكـون عنصـراً     و بناًء       
 ن يصـبح طرفـاً  أله و ذلك بقيامه ذه الوظائف الـثّالث، و هنـا يرقـى دور    ،متفاعالًو

  . ليبسال يتلقّيتوقّف عند دور املال و يستقبل و يرسل،  متواصالً
 : مـاملعلّ -3-2-2

  إغفـال دور املعلّـم و ال اختـزال    إنّ عد املتعلّم أهم عناصر التواصل الصفّي ال يعين       
، ناال تقلّ عن أمهية املتعلّم، و جناح التواصل الصفّي، حسب اعتقاد وظيفته، بل إنّ للمعلّم أمهيةً

 .نوط به يف العمليـة التعليميـة  الدور املمن إنما يتوقّف على حسن تكوين املعلّم و مدى متكّنه 
  :)92(وظائف بارزة يف عملية التواصل الصفّي هي أيضاًم للمعلّو

و اخللفية املرجعية هي جمموعة املعارف الّيت يبلّغها للمتعلّم، إضـافة إىل   :اخللفية املرجعية - 1
القيم و املهارات الّيت يعمل على تنميتها لديه، و لذلك جيب أن يتوفّر يف املعلّم اإلملام باملعرفة يف 
جمال التخصص، و القدرة على معرفة حاجات املتعلّمني و قدرام حـىت يسـاعدهم علـى    

  . احلياتيةا بشكل أفضل يف حلّ املشكالت الدراسية و استغالهل
اجتاه اآلخـرين، يف نظرتـه لذاتـه    و تتمثّل مواقف املعلّم  :مواقف املعلّم اجتاه اآلخرين - 2

  .للمتعلّمني، إضافة إىل طبيعة العالقة التواصلية الّيت تربطه مو
واصلية؛ إذ إا متثّل األثر الذي و تعد وضعية اإلرسال أهم الوظائف الت :وضعية اإلرسال - 3

إضـافة إىل   يسعى املعلّم إىل إحداثه يف املتعلّمني، و ذلك يف إطار األهداف التعليمية املسطّرة، 
 .معرفة املعلّم خبصائص املتعلّمني، و طرائق التدريس، و كل ما يتعلّق حبيثيات العملية التعليمية

 :الرسالة التعليمية -3-2-3
و ال تقلّ الرسالة التعليمية من حيث األمهية عن العنصرين السابقني من عناصر التواصـل         

الصفّي،  ذلك أنّ تبليغها إىل املتعلّم هو اهلدف الرئيس للمعلّم و العمل التربوي بشكل عام بغية 
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ثالث وظائف  عليمية أيضاًو تتضمن الرسالة الت. الوصول إىل الغاية املرجوة من العملية التربوية
  )93(:كما يأيت

و الشيفرة هي األلفاظ و املفردات و اجلمـل و التراكيـب املسـتعملة يف    : الشيفرة -1
  .التواصل، و الّيت ينبغي أن تتناسب و املوقف التعليمي، و نوع الرسالة و حجمها

مـن التعقيـد و الغمـوض     أن يكون شكلها خالياً و يشترط يف الرسالة أيضاً: الشكل -2
أن ولذلك جيب  .فوق طاقته حللّ إامه لضمان وصوهلا بشكل سليم، و ال يكلّف املتلقي جهداً

 لسجلّ التلميذ، و أن ال تتجاوز عتبة التقبل، فوضعية املتعلّم و سـجلّه اللّغـوي   تكون مناسبةً
 .)94(رسالة اجلديدةالستعاب ال من األصالة قابلةً يتطلّبان يف كلّ فترة درجةً

و يقصد باحملتوى مضمون الرسالة التعليمية، و هو ذو بعدين، أحدمها مؤسسايتّ : احملتوى -3
أو موضوعي و هو القانون املنظّم للعالقات داخل القسم، و ثانيهما ذايتّ يتدخل فيه جزء مـن  

      .الشخصيشخصية املتعلّم؛ حيث يتعامل مع مجاعة القسم عن طريق أسلوبه 
صـياغة تتناسـب   إذ جيب التفكري يف صياغة الرسـالة   :تنظيم التغذية الراجعة املزدوجة -4

مستوى املتعلّم، لضمان التغذية الراجعة، و تتمثّل خاصية التواصل الصفّي يف ازدواجية هـذه  و
:    تتبعهـا متلقّـي     ...مرسـل :  األخرية، الـيت تكـون علـى شـاكلة املعادلـة اآلتيـة      

  .)95(مرسل...متلقي
 و تتعدد زوايا هذا السياق  فهناك السياق السوسـيوجداينّ  :إدماج الرسالة داخل سياق -5

التعليمية؛ من معينـات بصـرية   املتمثّل يف التفاعل بني املعلّم و املتعلم، و هناك سياق الوسائل 
املتعلّم بشكل جيد، و هنـاك سـياق   الرسالة إىل  الّيت تضمن وصولإخل، ...أشكال و مناذجو
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احلياة بكلّ أبعادها، الّذي يضمن للرسالة قيمتها و تأثريها، و خيرج العملية التعليمية من املدرسة 
  .)96(إىل اتمع

و ينبغي التأكيد على أمهية عامل آخر من عوامل التواصل الصفي، إضـافة إىل العوامـل          
، كمـا  هو القناة؛ إذ تتحكّم القناة بقوة يف عملية اإلرسال و مدى وضوحهاالسابقة الذّكر، و 

تعلّم حنـو التفاعـل مـع املعلّـم     أنها تعد عامالً أساسيا يف تنشيط التواصل الصفي، و دفع امل
املتعلّمني و املادة الدراسية، خاصة إذا مل تعتمد هذه القناة على األلفاظ لوحدها، بل تعتمـد  و

تعترب مسؤولة عن األفعال الّـيت  و يف مقابل ذلك فإنّ القناة . أيضا على الوسائل التعليمية الفعالة
 تواصـل التشويش و الغمـوض، و انقطـاع ال  : يف عملية التواصل الصفي مثل سليب هلا تأثري

   .و ذلك طبعاً يف حالة ما إذا حدث خلل فيها، )97(الصمت، و الترددو
نستنتج مما سبق أنه كلّما كانت الرسالة ذات شيفرة مناسبة لكلّ مالبسات املوقـف   و        

النفسية و الذّهنية و اجلسمية، و مضـموا   املتعلّمنيلقدرات  التعليمي، و كان شكلها مناسباً
أكثر  بالتايل ، واستيعاباًأكثر لدى املتعلّم و  موافق ألهداف املنهاج، كلّما كانت أكثر وضوحاً

  .  فيه تأثرياً
  :التواصل الصفي مناذج  -3-3

خيتلف التواصل الصفي و تتعـدد مناذجـه بـاختالف طرائـق التـدريس و طبيعـة              
املنهج الدراسي، و اخـتالف النظـرة إىل دور كـلّ مـن املـتعلّم و املعلّـم يف العمليـة        

، )98(البـاحثني لنمـاذج التواصـل الصـفي    و من هذا املنطلق اختلفت تصنيفات . التعليمية
بدا لنا تصنيفاً وسطاً بـني التصـنيفات األخـرى، كمـا      )99(تصنيفبعرض  هنا و سنكتفي

  : هو كما يأيتو ميكن مالحظته يف مدارسنا
                                                             

  .244ص. نفسه املرجع - 96
  .43ص. التواصل  التربوي و اللغوي: أمحد فريقي  - 97
، و أوبري  (J. Duclos)"جان ديكلو"، و (D.Hainaut)" دينو: "ينظر يف هذا الشأن تصنيف - 98

أمناط التفاعل : العريب فرحايت: ، ضمن كتاب، و آخرون"حممد آيت موح"، و (H. Hanoun)حانون 
سي و طرق قياسها دراسة ميدانية لدروس اللغـة يف املدرسـة   و عالقات التواصل يف مجاعة القسم الدرا

  .74-72ص. م2010األساسية اجلزائرية، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، 
 .120-118ص . نفسهاملرجع : أورده العريب فرحايت" جلان ديكلو"هذا التصنيف  - 99
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 :أمنوذج التواصل املتمركز حول املعلّم -3-1 -3          
أمنوذج التواصل املتمركز حول املعلّم عالقـة املتسـلّط   يف العالقة بني املعلّم و املتعلّم إنّ        

ي ميثّل قيم السـلطة و الطّاعـة   باملطيع؛ فالعملية التربوية يف هذا األمنوذج تقوم على املعلّم الذ
للمعرفة، و يقوم بـدور   على عملية التدريس، و مصدراً االمتثال و الترويض، و يبدو مسيطراًو

  :يف الشكل اآليت هذا األمنوذج كن متثيلا، و ميسلبي ياًملتعلّم يظلّ متلقّالباثّ، يف حني أنّ ا
    

  
  
  
  

  )100(املعلّمأمنوذج التواصل املتمركز حول ميثّل ) 08(شكل رقم 
إنّ ما نالحظه من خالل الشكل أعاله أنّ املعلّم هو حمور العملية التعليميـة و املـتحكّم          

و تتبنى هذا األمنوذج الطّرائق التلقينية، الّيت تم باملادة الدراسية، و تتخذ من املعلّـم أداة  فيها، 
  . لنقلها إىل املتعلّم و تلقينه إياها

 :التواصل املتمركز حول املادة التعليميةأمنوذج  -3-3-2
بـني املعلّـم و املـتعلّم يف أمنـوذج      و على غرار األمنوذج السـابق، فـإنّ العالقـة          

، إال أنهـا ميكـن أن تكـون    التواصل املتمركز حول املادة التعليمية هي عالقة خطية أيضـاً 
بـني  ل املتبادل بـني بعـض املـتعلّمني و   واصميكن حدوث نوع من الت حيث ثنائية االتجاه؛ 

ألدوار الوظيفيـة  املعلّم، و متارس يف هذه العالقـة قـيم العقالنيـة و املنطقيـة، و إتقـان ا     
حـول األفـراد، حيـث إنّ     متمركـزاً أمنوذجـاً   األمنوذج  ميكن عد هذا و. )101(التعليمية

  :أسفله ميثّل هلذا األمنوذجو الشكل . )102(كلّ على حدةاملتعلّمني املعلّم يشتغل مع 
  

                                                             
  .119ص. نفسهاملرجع  - 100
  .119ص. نفسهاملرجع  - 101
  .18ص. االتصال التربوي و تدريس األدب: ميلود حبييب - 102

 املعلـم

 متعلّمني د            ج                                    ب                               أ         
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  .)103(ميثّل أمنوذج التواصل املتمركز حول املادة التعليمية) 09(شكل رقم 
و نالحظ انطالقا من الشكل أعاله أنّ املعلّم يوجه للمـتعلّم رسـالة حيملـها مـادة            

تعليمية، و املتعلّم من جهته يقوم باسـتقباهلا، أمـا التواصـل املتبـادل فيحـدث يف إطـار       
  .ضيق و مقصور على بعض األفراد فقط

فإنّ أمنوذج التواصل املتمركز حول املادة التعليمية هو أكثـر   )104(و وفقاً ألحد الباحثني       
ماذج انتشاراً يف مدارسنا، حيث يل حضور النة، غري أنّ حضوره  املتعلّمسجواصلية التيف العملي

  . يتوقّف عند حدود االستجابة فقط يف حني تظلّ سلطة املعلّم قائمةً
من هنا يتضح لنا أنّ أمنوذج التواصل املتمركز حول املادة التعليمية، و على الرغم مـن         

، إالّ أنه ما زال حيتفظ بدوره السليب يف العملية التعليمية الّذي يقتصـر علـى   باملتعلّماهتمامه 
االستقبال و االستجابة فقط، و هو بذلك يفتقر إىل التواصل الصفي التفاعلي، الّذي يكون فيه 

  .مادة تعليميةو  متعلّمني، من معلّم و مع باقي عناصر العملية التعليمية و متفاعالً فاعالً املتعلّم

  :أمنوذج التواصل املتمركز حول املتعلّم  -3-3-3
صبح املتعلّم يف أمنوذج التواصل املتمركز حول املتعلّم حمور العملية التعليمية، حبيث يقيم ي       

هـي   و. تواصل بينه و بني املعلّم من جهة، و بينه و بني باقي املتعلّمني من جهة أخرى ةعالق
 فيهـا فـاعالً   املـتعلّم عالقة تربوية مشبعة بقيم الذّات و احلرية و االستقاللية، حيث يكون 

                                                             
. أمناط التفاعل و عالقات التواصل يف مجاعة القسم الدراسـي و طـرق قياسـها   : العريب فرحايت -103
  .119ص

 .121ص. نفسهاملرجع  -104

 مـمتعلّ مـمتعلّ مـمتعلّ مـمتعلّ

 مـاملعلّ
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، حمترمة خصوصياته الفردية و استقالليته عن كلّ الضغوط أو مجاعةً ، سواء كان فرداًمتواصالًو
  .املدرسية و االجتماعية و السياسية و اإليديولوجية

 فـإنّ ا األمنوذج يركّز على العالقة التواصلية الثّنائية بني املعلّـم و املـتعلّم،   هذمبا أنّ و        
دوري  يتناوبـان علـى   املتعلّمالتواصل الصفي يصبح ثنائي البثّ و االستقبال؛ أي أنّ املعلّم و 

  :اآليتوهو ما ميكن متثيله يف الشكل . املرسل و املستقبل
  

  
  
  

  .)105(املتعلّمميثّل العالقة التواصلية املتبادلة بني املعلّم و ) 10(شكل رقم
و يتميز أمنوذج التواصل املتمركز حول املتعلّم خباصية التعلّم اجلماعي؛ حيث يتخذ هـذا         

ميثّل فيه كلّ متعلّم حمطّة معينة وسط دائرة ال أول هلا و ال آخر، مما جيعل األمنوذج شكالً دائريا 
هلذا التواصل، وتصبح اجلماعـة   فيصبح التعلّم نتاجاً. )106(التواصل مشتركاً بني مجيع املتعلّمني

ي وسيلة لكون التعلّم يتم عن طريق التواصل اجلماعي، وهـي  هف ؛وسيلة و غاية يف اآلن نفسه
ـ فيتمكّن ا. )107(م هو اإلدماج االجتماعيألنّ اهلدف من التعلّ غاية علّم مجاعيا ملتعلّمون من الت

  .القيام مبهمات تعليمية تعاونيةو
يف أمنوذج التواصل املتمركز بني املعلّم و املتعلّمني و ميثّل الشكل املوايل العالقة التواصلية        

  :حول املتعلّم
  
  
  

                                                             
. 309ص. أمهية التواصل البيداغوجي يف التفاعل الصفي: حورية ترزولت عمروين و جعفور ربيعة - 105
  .72ص. التواصل و التفاعل يف الوسط املدرسي: علي تاعوينات :ينظرو 

  .81ص. االتصال التربوي و تدريس األدب: ميلود حبييب - 106
املضمون التواصلي للتفـاعالت  : و ينظر كتابه. 41ص. التواصل التربوي و اللغوي: قيأمحد فري - 107

  . 22ص. م2012، مطبعة الرباط نات املغرب، الصفية دراسة ديداكتيكية حتليلية للكتاب املدرسي، املغرب

  رسالة
 متبادلة

 )مبادر(متعلّم  )مرشد(معلّم 
 تواصل أفقي متبادل

+ + 
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  .)108(ميثّل أمنوذج التواصل املتمركز حول املتعلّم) 11(شكل رقم 

أمنـوذج التواصـل املتمركـز حـول     من الشـكل أعـاله، أنّ    و يتضح لنا، انطالقاً       
 املـتعلّمني بـني املـتعلّم و    و دائـري  مستمر جيعل من العملية التعليمية حلقة تواصلٍ املتعلّم

      ـفيواصـل الصمن جهة، و بني املتعلّمني فيما بينهم من جهة أخـرى، و عليـه يصـبح الت
املرسـل   دوري يتناوبـان علـى لعـب    املـتعلّم ثنائي البثّ و االستقبال؛ أي أنّ املعلّـم و  

ـ   . واملستقبل املتعلّم باعتبـاره مركـز العمليـة    و يهتم هذا النوع من التواصـل الصـفي ب
ـ   . التعليمية، و الغاية النهائية منها ـاالً ولذلك نؤكّد أنّ املتعلّم جيـب أن يكـون إجيابيا و فع 

  .يف عملية التعليم
        اًرذ، قليل االنتشار يف العامل و نـا )109(أحد الباحثنياألمنوذج األخري، حسب  هذاو يعد 

يف كـلّ   ادعاء الكلّ بتبنيه، أما األمنوذجني األول و الثّاين فهما األكثر انتشـاراً  على الرغم من
التعليم نوعٍ من تدعو إىل أصبحت ، احلديثةالتعليمية الطّرائق  لكنو  .املنظومات التربوية العاملية

واصليهذا األمنـوذج  حثة ستحاول و عليه فإنّ البا، األمنوذج األخريخصائص  يلتقي مع الت تبين
تطبيقه على تدريس اللّغة العربية يف مرحلة التعليم االبتدائي، و ذلك ضـمن فصـول هـذا    و

   .  البحث

                                                             
 .أمناط التفاعل و عالقات التواصل يف مجاعة القسم الدراسـي و طـرق قياسـها   : العريب فرحايت - 108
  .120ص

  .120ص. نفسهاملرجع  - 109

  مـاملعلّ

 متعلّم متعلّم

 متعلّم متعلّم
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، ميكنننا القول أنّ التواصل الصفّي ضرورة ال بد منها يف أي صف دراسـي، أو  و ختاماً       
أي حلقة تعليمية؛ إذ إنه يشكّل الركيزة األساسية يف العملية التعليمية، و هو جوهر األنشـطة  

تساعد و تعلّمنياملالصفية، و هو من أهمّ  العناصر اإلجيابية اليت تساهم يف خلق بيئة تعليمية حتفّز 
و حتسني أدائهم التحصيلي، لتحقيق األهداف التربوية املنشودة، هذا من  ة شخصيامعلى تنمي

 فّيواصل الصي إىلجهة، و من جهة أخرى فإنّ التـة      يؤدإكسـاب املـتعلّم خـربات ثقافي
من شأنه أن  هذا ما و. )110( باقي املتعلّمني أو مناملعلّم،  سواء كان ذلك من اجتماعية خمتلفةو

  .ا أفضلدراسي ، و بالتايل حتصيالًيضمن عملية تعليمية أكثر جناحاً

 :التواصل الصفّيعوائق  -3-4
يف حماولة  اأساسي و البد أنّ معرفة معيقات التواصل الصفّي، و الوعي ا، يشكّل عامال       

  :)111( يأيتفيما ولذلك سنحاول عرض بعض معيقات التواصل الصفّي . معاجلتها و أيضا جتنبها
 :املعلوماتية/ الفكرية العوائق -3-4-1

و تتعلّق املعيقات الفكرية باللّغة املستعملة أثناء العملية التواصلية بني املعلّم و املتعلّم حيث        
  .الفكري و املعريفّ املتعلّمميكن أن تكون هذه اللّغة املستعملة غري مناسبة ملستوى 

 :السيكولوجية العوائق -3-4-2
عـن   املتعلّمفقد تؤدي االنطباعات النفسية اليت تتكون جتاه اآلخر، كالفكرة اليت يكوا        

ليبنافر و االستقبال السة اليت حيملها . املعلّم أو العكس، إىل التلبياملتعلّمو أيضا االنطباعات الس 
  .عملية التواصليةيف ال فعاالً عن املدرسة و النظام التعليمي، قد ال جتعله مشاركاً

  
  

                                                             
التواصل الصفي و عالقته مبشكالت االنضباط يف املدارس : سليمان املزين و سامية إمساعيل سكيك - 110

ـ   الثانوية  ة ـمبحافظة غزة يف ضوء بعض املتغريات، ورقة مقدمة ملؤمتر احلوار و التواصـل التربـوي، كلي
  . 09-08ص. م2011-هـ1432ة، اجلامعة اإلسالمية، فلسطني، ـالتربي
املضـمون التواصـلي   : و ينظر كتابـه   .44-43ص. التواصل التربوي و اللغوي: أمحد فريقي - 111

  .15-14ص. للتفاعالت الصفية
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 :املرضية العوائق -3-4-3
تتمثّل املعيقات املرضية فيما ميكن أن يصيب احلواس من أمراض، سواء تعلّق األمر باملعلّم        

بالقناتني السمعية و البصرية، و بالتايل عدم ضمان الوصـول   أو املتعلّم، و هذا ما يلحق أضراراً
العيوب الكالمية، خلل يف السمع، ضـعف  : اجليد للرسالة التعليمية، و من أمثلة هذه املعيقات

  .إخل...البصر

 : تتعلّق بظروف اإلرسال و االلتقاط عوائق -3-4-4
لتقـاط الضـجيج داخـل القسـم     و تشمل العوائق اليت تتعلّق بظروف اإلرسال و اال       

 املـتعلّم النـربات الصـوتية لكـلّ مـن      و خارجه، الّذي يؤثّر على انتقال الرسالة، و أيضاً
سـي، و بعـد املسـافة بـني املرسـل      املعلّم، و كذلك االكتظاظ داخـل القسـم الدرا  و
  .لى اإلرسال و االستقبالع املستقبل مما يؤثّر كثرياًو

إنّ االقتصار على ذكر هذه العوائق ، ال يعين أنها كلّ العوائق الّيت قد تعتـرض عمليـة          
و مهما . التواصل الصفي و حتد من فعاليتها، بل إنّ هناك الكثري من العوائق الّيت مل يتم ذكرها

ضرورة معرفة املعلّم يكن من أمر، فإننا نؤكّد يف ختام حديثنا عن عوائق التواصل الصفي على 
هلذه العوائق و البحث عن أسباا، فإذا حصل له ذلك متكّن من جتاوز هذه العوائق، ألنه كمـا  

  . إذا عرف السبب بطل العجب: يقال

 :ةـخالص -
فيما خيص العالقة بني التواصل اللّساينّ و التواصل الصفي، أنّ اهتمـام  ، و صفوة القول       

اللّسانية بالتواصل و الوظائف الّيت تؤديها اللّغة يف إطاره، و اعتبارهـا أنّ الوظيفـة   النظريات 
األساسية للّغة هي التواصل، و اتجاهها حنو دراسة االستعمال اللّغوي، مل يسهم يف تغيري النظرة 

فيـة تـدريس   إىل اللّغة و كيفية دراستها فحسب، و إنما أسهم أيضاً يف تغيري النظـرة إىل كي 
ة، و يف إعادة صياغة أمنوذج التواصل الصفي؛ الّذي أصبح يقوم على العالقة التواصـلية  ـاللّغ

املتبادلة بني املعلّم و املتعلّمني من جهة، و بني املتعلّمني من جهة ثانية، و بني املدرسة و احملـيط  
 .االجتماعي من جهة ثالثة
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 :دـمتهي -
      ر السطواليوم ذي يشهده العامل ريع الّإنّ التة اللّغةيف خمتلف ااالت يفرض على تعليمي 

مواكبته و متكني املتعلّم أيضا من البحث عن مقاربات تعليمية تواكب هذا التطور املتسارع، 
  .بواسطة اللّغة اليت يريد تعلّمها

و قد دأب املنشغلون بتطوير تعليمية اللّغات على البحث عن أجنع املقاربات التعليمية       
ملسايرة العصر، و من البديهي أنّ املقاربات اليت تقوم على األسلوب التلقيين و البنيوي مل تعد 

الضروري و جود مقاربة ختطو بتعليمية اللّغة خطوة واسعة حنو صاحلة هلذا الغرض، إذ من 
من على اتمع بكلّ أبعاده، و االهتمام باملتعلّم و خصائصه و رغباته،  لعملية التعليميةانفتاح ا

الّيت أحدثت ثورةً، إن صحL'approche communicative  )( املقاربة التواصلية هنا ظهرت
مية اللّغة و أثبتت فعاليتها يف تعليم اللّغات سواء أكانت لغات منشأ أم لغات التعبري، يف تعلي

  .أجنبية
ـ توضيح مف ،املقاربة التواصلية أن نشرع يف احلديث عنقبل  ،و جيدر بنا         م املقاربـة وه

(Approche)الطّريقة ين، و إبراز الفرق ب ه و بني مفهومي (Méthode)قنيةو الت(Technique) 

  .باملعىن نفسه ةإذ عادة ما يتم اخللط بني هذه املفاهيم، فتستعمل املصطلحات الثّالث 
حـدى القـواميس   إ شـديد، حسـب  باختصار  يكمن الفرق بني هذه املصطلحاتو        

أنّ املقاربة تعىن بنظريات خمتلفة تتعلّق بطبيعـة اللّغـة و كيفيـة تعليمهـا     يف   ،)1(املتخصصة
تعلّمها، يف حني أنّ الطريقة تم بكلّ ما خيص املناهج مـن خطـط متنوعـة يف تـدريس      و

املادة، أما التقنية فإنها جمموع األنشـطة الصـفية الّـيت مـن شـأا أن تـدعم العمليـة        
  .إخل...التعليمية، كاأللعاب، و الرسوم، و حلّ املشكالت

من الطّريقة و التقنية، حيث حتتوي املقاربة على جمموعـة  من هنا يتضح أنّ املقاربة أمشل       
من الطّرائق التعليمية، و كلّ طريقة تعليمية تتخذ لنفسها جمموعة من التقنيات الّيت توظّفهـا يف  

  .عملية التعليم
                                                             

1  -  J.C. Richards end R. Chmidt: Longman Dictionary of  Language Teatching and 
Applied Linguistics, London, Pearson Education, 3rd ed, 2002. P30.  

التربوي  اللغة و التواصل: تعليم اللغة و تعلمها مقاربة تواصلية، ضمن كتاب: بدر ابن الراضي: أوردهاو 
      .9-8ص. والثقايف مقاربة نفسية ثقافية
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 :للمقاربة التواصلية املقاربات التعليمية السابقة حملة عن -1
عدة عوامل تفضـي إىل   تضافرال بد ألي نظرية علمية أو مقاربة ما، قبل ظهورها، من        

املقاربة التواصلية يف تعلّم اللّغة و تعليمها، إذ اجتمعـت  ذلك تكوا و تبلور مبادئها، و يشمل 
 فشـل املقاربـات التعليميـة   : نذكرالعوامل هذه ، و من أهم هورهاعدة عوامل أفضت إىل ظ

علم اللغة، و سيأيت احلـديث عـن   و التطورات احلاصلة على مستوى علم النفس و  السابقة،
   .هذين السببني األخريين يف املبحث املوايل

للمقاربـة   املقاربات التعليمية السابقة أما هذا املبحث فسنخصصه لعرض حملة موجزة عن       
و إبراز نقاط ضعفهما، و أسباب فشـلهما   لتقليدية و البنيوية،، املتمثّلة يف املقاربتني االتواصلية

يف حتقيق األهداف املرجوة من تعلّم اللّغة و تعليمها، و النقـد  حيث يعد فشل هاتني املقاربتني 
، و هـذا مـا   صليةاربة التوامن أهم األسباب الّيت أدت إىل ظهور املقما، الشديد الّذي وجّه هل

  :ا يأيتسنوضحه فيم

 (L' approche traditionnelle): املقاربة التقليدية -1-1
 -La méthode grammaire) )2("النحو و الترمجة طريقة": ب أيضاًهذه املقاربة تسمى        

traduction) ًبعة يف تعليم اللّغات قدمياسمية على خمتلف الطّرائق الّيت كانت متو تطلق هذه الت ،
  .الطّرائق التعليمية املعروفةقبل ظهور 

إذ إنّ الناس مل يعرفوا، قدمياً، طرائق تعليمية تقوم على أسس منهجية علمية، و يف العامل        
و املتمثّلة آن ذاك يف اللّغتني الالّتينية  )3(الغريب كان تعليم اللّغات احلية مرادفاً لتعليم اللّغات امليتة

ن االعتقاد السائد أنّ تعلّم  الالّتينية و اليونانية هو رياضة عقلية يف حـد  و اليونانية، حيث كا

                                                             
سلسلة عامل  ،للغات األجنبية تعليمها و تعلمهاا: نايف خرما و علي حجاج: ينظر على سبيل املثال - 2

: دوجالس براون.هـو . 155ص. م1988اآلداب،  فة و الفنون والوطين للثقااملعرفة، الكويت، الس 
مبادئ يف تدريس اللغة، سلسلة  أساليب و: دايان الرسن فرميانو . 101ص. أسس تعلم اللغة و تعليمها

 عائشة موسى السعيد، اململكة العربية السعودية، مطابع: أساليب تدريس اللغة االجنليزية كلغة ثانية، ترمجة
 . 05ص. م1997-هـ1418جامعة امللك سعود، 

3  - Pierre Martinez: La didactique du langue étrangères, Que sais-je? France, Presses 
universitaires de France, 3em éd, 2002. P49. 
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ذاته، يرقى بالعقلية اإلنسانية، و ذلك باستخدام الطّريقة الكالسيكية، و الّيت تركّز على القواعد 
دريبات الكتابيصوص، و التصريفات، و ترمجة النة، و استظهار املفردات، و التحوي4( ةالن(.  

و عندما بدأ الناس يتعلّمون لغات أخرى يف القرنني الثّامن عشر والتاسع عشر، طُبقـت         
الطّريقة الكالسيكية يف التعليم، و أصبحت تسمى بطريقة النحو و الترمجة، و مل يكن القصـد  

كانت تعلّم لغـرض   ذاك، إكساب املتعلّم القدرة على التواصل الشفهي، بلم اللّغة، آنمن تعلي
  .)5(، أو اكتساب كفاءة يف قراءة لغة أجنبية"األستاذية"

، على معرفة القاعدة اللّغويـة  و يعتمد تعليم اللّغة األجنبية، وفق مقاربة النحو و الترمجة       
إىل اللّغـة  حفظها مثّ تطبيقها على القراءة و الكتابة، و يعتمد أيضاً على الترمجة من اللّغة األم و

 األجنبية، و الترمجة من اللّغة األجنبية إىل اللّغة األم، كما يركَّز على تعليم  القواعد و الصـيغ 
التعاريف و القوائم ؛ فال تقدم الكلمات مثالً للمتعلّم يف مجل مفيدة أو يف سياق عام، بـل يف  و

  .)6(إالّ حفظها عن ظهر قلب قوائم باللّغتني األجنبية و القومية، و ما على املتعلّم
، إذا تعلّق األمر بتعليم اللّغـة  "النحو و الترمجة"و ال خيتلف األمر كثرياً، بالنسبة ملقاربة        

، و الشـروحات  )النصوص األدبية الرفيعة(  األصلية؛ إذ يعتمد تعليمها على النصوص املكتوبة 
  .)7(الصرفية و حتفيظها، لتستظهر يف االمتحانات النظرية، و تلقني القواعد النحوية و

تعتمد على تعليم الكلمات و التراكيـب  " مقاربة النحو و الترمجة"و هكذا يتبين لنا أنّ        
عن طريق التلقني و احلفظ و الترمجة، و بذلك فقد ركّزت على القراءة و الكتابـة و أمهلـت   

  . اجلانب الشفوي للّغة، و بالتايل أمهلت االستعمال اللّغوي
  :)8(فيما يأيت" مقاربة النحو و الترمجة"إمجال أهم خصائص  ميكن من هذا املنطلق       

                                                             
  .101ص. أسس تعلم اللغة و تعليمها: دوجالس براون.هـ - 4
 . 101ص. نفسهاملرجع  - 5
 .156ص. للغات األجنبية تعليمها و تعلمهاا: خرما و علي حجاجنايف  - 6
جملة متخصصة يف  التطور، جملة الدراسات اللغوية، تعليمية اللّغات احلية النشأة و: حيي بعيطيش - 7

- هـ1426، 06العدد ،الدراسات اللغوية تصدر عن خمترب الدراسات اللغوية، جامعة منتوري، قسنطينة
 .333ص. م2005

  .15-13ص. مبادئ يف تدريس اللغة أساليب و: دايان الرسن فرميان - 8
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ترى هذه املقاربة أنه من األهداف الرئيسة لتعليم اللّغة األجنبية املقدرة على قراءة اآلداب  -
 .املكتوبة

 .تعد املعلّم ممثّال للسلطة و ما على املتعلّم إالّ السمع و الطّاعة -
 .منعدما بني املعلّم و املتعلّمني إطارها، يكاد يكون التواصل، يف -
 .و مشاعرهم املتعلّمنيال تم هذه املقاربة خبصوصيات  -
اللّغة الراقية هي اجلديرة بالتدريس، مقارنة بلغة التخاطب، أما الثّقافة فهي خالصة األدب  -

 .و الفنون
اخلطـاب و االسـتماع   على مهاريتّ تركّز على مهاريت القراءة و الكتابة مع تركيز قليل  -

 .يليهما النطقو
- فة يف الصرمجة لتوضيح اللّغة اهلدف، و لذلك تسود اللّغة األصليتستعمل الت. 

و يتضح من خالل عرض خصائص املقاربة التقليدية، أنها مقاربة ال ـتم بـاملتعلّم إالّ   
 .التلقني باعتباره آلة للحفظ و االستظهار، و تعد املتعلّم أداةً للبثّ و

ن قد خلّصها كا أسبابٍيرجع إىل عدة  ،آن ذاك ،ستخدام هذه املقاربة يف التعليماو لعلّ        
  :)9(فيما يأيت "علي حجاج"و  "نايف خرما"

- رمجة أساليب أقرب ما تكون إىل تدريس اللّغة األمحو و التتستخدم طريقة الن. 
األجنبية، تقوم على أسس علمية، و تأخذ غياب طريقة واضحة املعامل لتدريس اللّغات  -

 .اخلاصة بالتعلّم ةبالنظريات السيكولوجي
 .غياب نظريات علم اللّغة االجتماعي الّيت تم بالدور الّذي تلعبه اللّغة يف اتمع -
 .غياب النظريات اللّغوية الّيت تصف مستويات اللّغة الصوتية و التركيبية و الداللية -

، أنها مقاربة تصـلح  "النحو و الترمجة"ذكر آنفاً حول مقاربة على ما  و نستخلص، بناًء       
لتعلّم اللّغات امليتة، و هي غري صاحلة لتعليم اللّغات احلية؛ كوا ال تستند إىل أية أسس لغوية أو 

  .نفسية أو اجتماعية ختوهلا ألن تتبنى يف التعليم
  
  

                                                             
  .155ص. اللغات األجنبية تعليمها و تعلمها - 9
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 (L'approche structuralisme):بنيويةاملقاربة ال -1-2
ـ يف تعليم اللّغـات بعـد أن   " املقاربة البنيوية"ظهرت        اق النـاس ذرعـاً باملقاربـة    ض

التقليدية الّيت ما فتئت تثبت فشلها، و افتقارها إىل النظريـات العلميـة، أضـف إىل ذلـك     
أنّ التطورات احلاصلة على املستويني اللّساينّ و النفسـي، و خاصـة فيمـا يتعلـق بظهـور      

ية يف علـم الـنفس، قـد أدت    اللّسانيات البنيوية يف علم اللّغة، و ظهور النظريـة السـلوك  
ـ إىل إعادة النظر يف أسس تعلّم اللّغـة و تعليمهـا، و بالتـايل     همت يف تبلـور مبـادئ   أس

  .املقاربة البنيوية
املقاربـة  "و ظهرت نتيجة لذلك جمموعة من الطّرائق التعليمية تنضوي مجيعها حتت راية        
" املقاربة البنيوية"أنّ الطّرائق الّيت تنتمي إىل  )10("علي حجاج"و " نايف خرما"، و يرى "البنيوية

  :هي مجيع الطّرائق الّيت جاءت نتيجة للعوامل اخلمسة الّيت سيأيت ذكرها
 .رد الفعل على شيوع تعليم اللّغة وفق النحو و الترمجة على حساب استعماهلا - 1
 .ظهور علم اللّغة الوصفي احلديث - 2
3 -  ،لوكيفس السات التعلّم املنبثقة منهظهور علم النو نظري. 
 .تزايد احلاجة إىل تعلّم اللّغات األجنبية - 4
التطور الكبري يف العلم و التكنولوجيا، و الّذي مكّن من اسـتخدام وسـائل تعليميـة     - 5

  .حديثة
و فيما يأيت عرض ألهم الطّرائق الّيت ظهرت نتيجة هذه العوامل اخلمسة، الّـيت تنـدرج          

  ":املقاربة البنيوية"إطار  مجيعاً يف

  (La Méthode Directe) ة املباشرةالطّريق  -1-2-1
الطّريقة املباشرة يف تعلّم اللّغات األجنبية و تعليمها كردة فعل على مقاربة النحو  ظهرت       

اهلـدف  للّغـة األم إىل اللّغـة   و الترمجة، و ثارت على كلّ ماله عالقة بأساليب الترمجة من ا
و قد استمدت الطّريقة املباشرة تسميتها من حقيقة أنّ املعىن يرتبط مباشـرة باللّغـة   . العكسو

رمجة إىل اللّغة األمها )11(اجلديدة دون استعمال التز هذه الطّريقة هو أنما ميي و لذلك فإنّ أهم ،
                                                             

  .159-158ص. اللّغات األجنبية تعليمها و تعلّمها - 10
  .21ص. مبادئ يف تدريس اللغة أساليب و: دايان الرسن فرميان - 11
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أخرى، و يشمل ذلك اللّغـة   تلح على استخدام اللّغة املراد تعلّمها مباشرة دون تدخل أية لغة
  .)12("حترمي الترمجة": األصلية للمتعلّم، و من مثّة فإنها تستند إىل قاعدة أساسية هي

و الدعامة األساسية يف « :يف قوله" املباشرة"أهم ميزات الطّريقة  أحد الدارسني و يلخص لنا      
مياثل تعلم اللغة األوىل، أي يف كثري مـن التفاعـل   الطريقة املباشرة هي أن تعلم اللغة الثانية جيب أن 

البشري النشط، و االستعمال التلقائي للغة، وعدم استخدام الترمجة بني اللغتني األوىل و الثانية، و عدم 
و يؤكّد هذا القول ما سبق أن ذكرناه من أنّ الطّريقة . )13(»حتليل القواعد النحوية أو اإلقالل منه

  .تعليم اللّغة مباشرة دون تدخل أية لغة أخرىاملباشرة تدعو إىل 
كـردة فعـل    ظهـرت أنهـا  " الطّريقة املباشـرة "و يبدو لنا، مما سبق ذكره، حول        

هـو  حوهلـا  ، و مـا ميكـن قولـه عـن إجيابيـات      "النحو و الترمجة"شديدة على مقاربة 
ـ   اؤهاقض ة تعليم اللّغـات األجنبيرمجة يف عمليـا ة، و دعمتاماً على التإىل تعلـيم اللّغـة    و

علـى تـدريس النصـوص األدبيـة      عدم اقتصـارها  والّيت يستعملها املتحدثون األصليون، 
  .الراقية فقط

إىل الضـعف يف   النجاح املطلوب، و ربما يرجع ذلـك  لقغري أنّ الطّريقة املباشرة مل ت       
ملنـهج بـل نتيجـة ملهـارة املـدرس      أسسها النظرية، كما أنّ أي جناح هلا مل يكن بسبب ا

هذه الطّريقة باللّغة الطّبيعية و حترميها  ماهتمامن غم رال علىأضف إىل ذلك أنه . )14(شخصيتهو
للترمجة، أثناء عملية التعليم، إالّ أنها مل توفّق يف تعليم اللّغة الطّبيعية الّيت يستعملها املتحـدثون  

أضف . كانت تعزل عن أية مواقف اجتماعية حقيقيةاألصليون، ألنّ تلك اجلمل املراد تعليمها 
املمكن عمليا جتنب اللّغة األم يف تعليم اللّغة األجنبية، و خاصة يف املراحل  إىل ذلك أنه من غري

و ربما كانت هذه األسباب و غريها كفيلة بدفع التربويني إىل التخلـي  . )15(األوىل من التعليم
  .عن الطّريقة املباشرة يف التعليم، و البحث عن طرق أخرى أكثر جناعة و فعالية

                                                             
  .21ص. نفسهاملرجع  - 12
 .80ص. أسس تعلم اللغة و تعليمها :دوجالس براون.هـ - 13
 .81ص. نفسهاملرجع  - 14
  .160ص. اللغات األجنبية تعليمها و تعلمها: نايف خرما و علي حجاج - 15



 و تطّورها عوامل ظهورهاالمقاربة الّتواصلّية                                       األّول الفصل

 

  46                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

  

حاولت، على الرغم من ضعف أسسـها   خالصة القول بالنسبة للطّريقة املباشرة أنهاو        
النظرية، ختليص تعليم اللّغة من استعمال مقاربة النحو و الترمجة، بالثّورة على مبادئها، و خاصة 

  .فيما يتعلّق باستعمال الترمجة يف التعليم، و اإلكثار من احلفظ و االستظهار

  (La Méthode de Lecture) :طريقة القراءة -1-2-2
، أيضا، كبديل عـن طريقـة النحـو و الترمجـة، و كـردة      "طريقة القراءة"ظهرت        

فعل عليها، حيث إنها تعتمد، كما يبـدو مـن امسهـا، علـى نشـاط القـراءة كركيـزة        
لواليـات املتحـدة   و قد ظهرت هذه الطّريقـة ، أول األمـر، يف ا  . أساسية يف عملية التعليم

  .)16(األمريكية، مثّ انتشرت بعد ذلك يف خمتلف أحناء العامل
و تم طريقة القراءة بتعليم مهارة القراءة قبل تعليم املهارات األخـرى، وعليـه فـإنّ           

التدريس حسب هذه الطّريقة يعتمد على النصوص الّيت تقدم إىل املتعلّم، و تدور حوهلا كـلّ  
فتصبح القراءة أهم املهارات اللّغوية، مثّ تأيت قواعد اللّغة يف مرتبـة  . التعليمية األخرى األنشطة

  .)17(أقلّ من القراءة
و نتيجة لذلك ظهر نوعان من القراءة، أحدمها يتمثّل يف القراءة املركّـزة لفقـرات أو          

لفقـرات  ة حـول دقـائق حمتـوى هـذه ا    موضوعات قصرية تقدم بعـدها أسـئلة كـثري   
ات، و ثانيهما يتمثّل يف القراءة املوسعة لقصص و كتب ذات موضوعات شيقة ــاملوضوعو

و يبدو أنّ املتعلّم، يف إطار هذه الطّريقة، سيتمكّن من تعلّم اللّغة مـن خـالل   . )18(للمتعلّمني
ة و فنيا و ثقافتها أيضاًقراءة نصوص أدبيدة، و يطّلع على آداة متعد.  

ظهور قوائم الكلمات األكثر شيوعاً أو اسـتخداماً، و الّـيت   " القراءة"و صاحب طريقة       
يعترب متكّن املتعلّمني من هذه القوائم  حيثجيري تعلّمها قبل البدء يف عملية القراءة أو أثناءها، 

تدريب الطّلبة علـى  و االعتماد على القراءة اجلهرية للفقرات ل. مبثابة متكّنهم من اللّغة األجنبية
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اللّغة األجنبية، بينما كانت الكتابة تقتصر يف الغالب على تدريبات دف إىل تعزيز ما تعلّمـه  
  .)19(الطّلبة من تراكيب يف  وقت سابق

        ة عندما يتعلّق األمر بتعليم مهاريتّ القـراءة  " طريقة القراءة"و تعدة خاصذات فوائد مج
جلهرية، و مساعدة املتعلّم على تذوق النصوص و االطالع على ثقافة اللّغـة  الصامتة و القراءة ا

كما أنه ميكن أن يفاد منها يف تعليم اللّغة العربية ألبنائها على الرغم من أنهـا  . اهلدف و فنوا
  .)20( طريقة لتعليم اللّغات األجنبية

ت الكتابة، و التحدث، و االستماع، ألنها غري أنّ طريقة القراءة ال تفيد يف تعليم مهارا       
و لذلك فشلت هذه الطّريقة يف . أمهلت هذه املهارات أو جعلتها أقلّ درجة من مهارات القراءة

  .ىل توجيه النقد هلاإتعليم املهارات األربع معا، و ربما ذلك ما أدى 

 /La méthode audio-orale) :البصـرية /الطّريقة السـمعية الشـفهية  -1-2-3
visuelle)  

حلقة من سلسلة ردود الفعل على مقاربة النحو " البصرية/ الشفهية السمعية"تعد الطّريقة        
و الترمجة، و قد ركّزت على تعليم املهارات السمعية الشـفهية، كمـا هـو واضـح مـن      

التسمية ألنها تعتمد عادة على و جـود  ا، و يبدو أنّ العنصر البصري أدخل على ــتسميته
  .)21(عنصر مرئي مثل الصور أو الرسوم

إىل احلرب العاملية الثّانيـة، عنـدما   " البصرية/ الشفهية السمعية" و يعود ظهور الطّريقة       
كانت الواليات املتحدة األمريكية تغرق يف حروب عاملية كثرية، فاشتدت احلاجـة بـاجليش   

لمؤسسات العسكرية إال أن له و أعدائه على السواء، فما كان ئمريكي إىل معرفة لغات حلفااأل
بربنـامج  "تسطّر برناجما لغويا مكثّفا يهدف إىل تعليم املهارات الشفهية، و عرف هذا الربنامج 

 ، و بعـد جنـاح هـذه الطّريقـة يف    "برنامج اجليش"، مثّ اختصر يف "اجليش للتدريب اخلاص
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املؤسسات العسكرية سارعت املؤسسات التعليمية إىل تبنيها، و عرفت يف اخلمسـينيات مـن   
  .)22("بالطّريقة السمعية الشفهية"القرن املاضي 

و من املالحظ أنّ هذه الطّريقة تعتمد على تعليم املهارات السمعية و البصرية، اعتمـاداً         
، و إنما جتعلها يف مرتبة ثانية بعد )القراءة و الكتابة( ارات األخرى، كبرياً، لكنها ال مل امله

و قد عد أصحاب هذه الطّريقة تقدمي القراءة و الكتابة عنـد بدايـة   . تعلّم املهارتني السابقتني
تعليم لغة أجنبية ما خطأً كبرياً؛ ألنّ ذلك مغاير لطبيعة اكتساب اللّغة األصلية من جهة، و ضار 

  .)23(علّم اللّغة الثّانية من جهة أخرىبت
ـ  " البصـرية / الشـفهية  السـمعية " الطّريقة إضافة إىل ذلك فإنّ        اس ـتسـتند إىل أس
و أنّ اكتساب اللّغـة  . حيث تعترب أنّ التعليم يقوم على مبدأ املثري و االستجابة ؛يــسلوك

و لذلك اعتربت اللّغة جمموعـة  . مياثل اكتساب أي عادة أخرى سلوكية أو ثقافية أو اجتماعية
، و يرجع ذلك إىل تأثّر )24(عادات تكتسب عن طريق التكرار و احملاكاة و االستظهار و التعزيز

لوكيفس السو علم الن ات علم اللّغة الوصفي25(هذه الطّريقة بنظري(.  
غري أنّ تركيز هذه الطّريقة على املبادئ السلوكية جعلها تنفي دور العقـل يف عمليـة          

لسلوكية املتمثّلـة يف املـثري   التعلّم، و أدى ا إىل اعتبار املتعلّم كاحليوان تتحكّم فيه العوامل ا
و كان ذلك من أهم أسـباب هجـر هـذه    . إخل...االستجابة و التعزيز و الثّواب و العقابو

  . الطّريقة
استحسانا كبرياً و حظيت بنجاح منقطع " البصرية/ الشفهية السمعية" فقد القت الطّريقة       

الّ أنّ هذه الشـهرة  النظري، و انتشرت بسرعة يف أحناء العامل، حتى بلغت ذروا يف الستينات، إ
مل تدم؛ و ذلك لظهور نظريات سيكولوجية و لغوية حديثة، نفت أن التعلّم يتم عن طريق املثري 
  و االستجابة، و أكّدت على أنّ اإلنسان لديه عقل و قدرات متكّنه من تعلّم اللّغة، و من أهـم
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كما أنّ هـذه  . )26(تشومسكي اللّسانيةهذه النظريات النظرية املعرفية يف علم النفس و نظرية 
الطّريقة ركّزت على البىن  التركيبية و أمهلت استعمال اللّغة يف التواصل احلقيقي و هذا مأخـذ  

  .آخر أخذ عليها
تركّز على تعليم مهاريتّ االستماع " البصرية/ الشفهية السمعيةالطّريقة "يتضح أنّ من هنا        

فس، القائمة علـى املـثري   نها تعتمد على مبادئ النظرية السلوكية يف علم النو التحدث، و أ
  .      االستجابة، و التكرار، و التدريب على النماذج اللّغويةو

إنّ املالحظ انطالقا مما سبق ذكره حول الطّرائق البنيوية، أنها بنيت على أسس علميـة         
فس، و هـذا مـا   واضحة متثّلت يف اللّسانية يف علم النلوكية، و املقاربة السة الوصفيات البنيوي

اعتقادنا، ما جعل التربويين يقبلـون   يفخوهلا ألن تكون بديال للطّريقة التقليدية، و هذا أيضا، 
  .على تبنيها و تطبيقها

ض حـول املقاربـة   أما االستنتاج العام الّذي ميكن الوصول إليه من خالل هـذا العـر         
ـة خلّصـت تعلـيم    هو ة، ـالبنيويأنّ هذه املقاربة و ما ينضوي حتت لوائها من طرائق تعليمي

اللّغات من قيود الطّريقة التقليدية، لكنها يف اآلن نفسه فرضت عليها سيطرة النظرية السلوكية 
أنّ  كما. إخل...على التعلّم عن طريق املثري و االستجابة و التعزيز اًيت تعترب اإلنسان كاآللة قادرالّ

اهتماماً مفرطاً، و إمهاهلا لالستعمال اللّغـوي، أدى   ااهتمام هذه املقاربة بقواعد اللّغة و تراكيبه
يف حتقيق أحد أهم أهدافها و املتمثّل يف متكني املتعلّم من توظيف مكتسباته يف خمتلف  اإىل فشله

و هذا ما طرح ضرورة البحث عن مقاربة تعليمية قادرة علـى حتقيـق   . )27(املواقف التواصلية
اهلدف من تعليم أية لغة و هو متكني متعلّمها من استخدامها يف كلّ املواقف الّـيت ميكـن أن   

  .تواجهه يف حياته اليومية
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 التطورات احلاصلة على مستوى علم النفس و علم اللّغة و أثرها  -2
  :يف ظهور املقاربة التواصلية

ضمن أوراق هذا املبحث تسليط الضوء على أهم العوامل الّيت أدت إىل ظهور  سنحاول       
املتمثّلـة يف   املقاربة التواصلية، إضافة إىل ما سبق ذكره حول فشل املقاربات السـابقة هلـا،  

النظريات الّيت ظهرت يف علم النفس و اللّسانيات، و قبل أن نستهلّ حديثنا عنها نشـري إىل أنّ  
" إثنوغرافيـا التواصـل  "و هـو  هناك عامالً آخر أثّر أيضاً يف ظهـور املقاربـة التواصـلية    

(L'ethnographie de communication) ة أفكـار رائـدها  ؛ديـل هـاميز  "و خاص ")D, 

Hymes( ق هلذه األفكار يف املبحث املوايل، و لذلكذكرها يف هذا املبحـث   لن، و سنتطر يتم
  .جتنباً للتكرار

  :علم النفس على مستوى -2-1
: م جمموعة من النظريات أمهّهـا ض، اليت ت (La théorie cognitive)تعد النظرية املعرفية       

ـ الن ـ "ة ظري ةالبنائي"(Constructivisme)  "   ـ ـ و الن ،(Jean Piajet )" هجلـان بياجي ة ظري
"ةاجلشطالتي" (Gestalt)  ةة "التعلّم باملالحظة"، و نظريمن أبرز "التعلّم االجتماعي"، و نظري ،

ـ   ــنفس الّـ ــم ال ــات عل ــات    نظري ظريــى الن ــل عل ــردة فع ــاءت ك يت ج
ةــــالسلوكي(Behaviorisme) )28( ـاتظريـة " ، كالنـة   :املتمثّلـة يف " االرتباطينظري

 " االشــتراط الكالســيكي "و نظريــة  ،(Thorndike) "لثورنــداك" "االرتبــاط"

                                                             
على سبيل املثال ال ينظر  املزيد من التفصيل حوهلو النظريات السلوكية ال يسعنا اال للحديث عن  - 28

   :احلصر املراجع اآلتية
حممد عماد الدين إمساعيل، القاهرة، مكتبة أصول علم : التعلم، ترمجة: مادنيك سارنوف و آخرون.أ - 

  . م1989 -هـ1409، 3النفس احلديث، بريوت، دار الشروق، ط
سلسلة عامل املعرفة، الكويت، الس الوطين للثقافة نظريات التعلم دراسة مقارنة، : علي حسني حجاج - 

، دراسة مقارنة نظريات التعليم: و اجلزء الثاين للكتاب نفسه بعنوان. م1983، 1و الفنون واآلداب، ج
  . م1986 ،2ج سلسلة عامل املعرفة، الكويت، الس الوطين للثقافة و الفنون واآلداب،

  .م1993، 7التعلّم و نظرياته، بريوت، دار العلم للماليني، ط: فاخر عاقل - 
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  (Skinner)"لسـكينر " "اإلجرائية"النظرية : ، و النظريات الوظيفية مثل(I.Pavlove)"لبافلوف
  . (Hill) "هلل"" احلافز"نظرية و

اإلنسان كاآللة تتحكّم فيه مفاهيم من قبيل املثري و االستجابة ففي حني جعلت السلوكية        
ة التة تركّز اهتمامها على سيكولوجيظرية املعرفيعزيز و األثر، أخذت النفكري، و مشـاكل  و الت

  .)29(املعرفة، و حلّ املشكالت، و على اإلدراك، و الشخصية، و اجلوانب االجتماعية يف التعلّم
م حمكـوم بالعوامـل   علّية التعلّم، و على خالف السلوكية اليت ترى أنّ الـت و فيما خيص عمل

اخلارجية، و أنّ الناس يتعلّمون بنفس القدر إذا مروا بظروف تعليمية متشاة، فإنّ أصـحاب  
النه ميتلك قدرةًظرية يعتربون أنّ اإلنسان يتعلّم اللّغة ألنةً ة املعرفي30( متكّنه من ذلك فطري(.  

" النظرية املعرفيـة "مع  انتقلتالتعلّم، ب املهتمة نّ الدراسات النفسيةإميكننا القول  عليهو        
بـاملتعلّم و قدراتـه الذّهنيـة     الّذي يهتم املعريفّمن املستوى التجرييب السلوكي، إىل املستوى 

  . ملكاته الفطرية، و حاالته النفسية، الّيت تتحكّم يف تعلّمهو
هم النظريات املعرفية الّيت أسهمت، بطريقة أو بـأخرى، يف  ألو فيما يأيت عرض خمتصر        
  ":املقاربة التواصلية"ظهور 

  (Théorie gestalt):)31(النظرية اجلشطلتية -2-1-1
هي، أساساً، نظرية يف التفكري و حـلّ املشـكالت، و لكنهـا    " النظرية اجلشطلتية"إنّ        

أنّ الـتعلّم  كّـد  ؤإذ ت. اهتمت اهتماماً كبرياً بالعمليات املعرفية األخرى مثل اإلدراك و التعلّم
ـ   ضالّذي ين التعلّم احلقيقي هو اط وي على الفهم، و ليس على االشـتراط أو تكـوين االرتب

ـ يعتمد علـى اإلدراك، و ين  ،و هو، أيضاً،  )32(العشوائي وي علـى إعـادة التّنظـيم و    ض

                                                             
  .59ص. اللغات األجنبية تعليمها و تعلمها: نايف خرما وعلي حجاج - 29
  .69 -68ص. نفسه املرجع - 30
  : اعتمدنا يف عرض بعض األفكار حول النظرية اجلشطلتية على املرجعني اآلتيني - 31
  . 275- 199ص. 1ج نظريات التعلم دراسة مقارنة،: علي حسني حجاج -   
  .                                    60-59ص. اللغات األجنبية تعليمها و تعلمها: نايف خرما و علي حجاج  -   

  .63ص. نفسهاملرجع  - 32
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ار، و ميكن االستفادة منه يف مواقف تعلّم جديدة، كما ميكن االحتفاظ ذا الـتعلّم  ـاالستبص
  .أطول بكثري من التعلّم الّذي حيدث عن طريق احلفظ و االستظهار فقط

عن النظريات السلوكية فيمـا   كبرياً ختتلف اختالفاً" نظرية اجلشطلتيةال"و باختصار فإنّ        
تقوم على الفهم و االستبصـار   ،خيص مسألة التعلّم، ألنها جعلت من التعلّم عملية عقلية حمضة

  .إخل..التعزيزاإلدراك، بينما اهتمت السلوكية باملثري و االستجابة و و

 (Théorie Constructivisme):)33(النظرية البنائية -2-1-2
        ة " جان بياجيه"يعدباجلوانب الذّهني ،ة، و قد اهتمة البنائيظرياد النالّيت تتحكّم يف أبرز رو
أنّ التعلّم  ىير ،على سبيل املثال ،  (B.F. Skinner)"سكينر.ف.ب"و إذا كان  التعلّم، عملية

يصـر علـى أنّ الـتعلّم    " بياجيه"تغير يف السلوك ينجم عن التدريب القائم على التعزيز، فإنّ 
  .احلقيقي هو التعلّم الّذي ينشأ عن التأمل و التروي

  :)34(و هي ،مراحل للنمو املعريفّ مير ا الطّفل ةبني أربع "بياجيه"مييز من هذا املنطلق  و        

و تكون هذه املرحلة مطبوعة بأفعال الذّكاء احلسي احلركي، و يعتمد : املرحلة األوىل -
 .فيها الطّفل على اإلدراكات و احلركات دون أي مقدرة على التمثّل أو التفكري

الطّفل و حتـى السـنة السـابعة أو     ةو تبدأ من السنة الثّانية من حيا :املرحلة الثّانية -
تتميز بتكوين الوظيفة الرمزية أو الداللية، الّيت تسمح بتمثّل احلوادث و األشياء غري  ة، وـالثّامن

ذكّراملدركة راهنا، عن طريق الت. 
و تبدأ من سن السابعة أو الثّامنة، و أثناء هذه الفترة يتطـور الـتفكري    :املرحلة الثّالثة -

 .ارد متوقّفا على ما يشاهده الطّفلاالستداليلّ لدى الطّفل، و يكون هذا االستدالل 

                                                             
33 - ة البنائيظرية على املرجعني اآلتينياعتمدنا يف عرض بعض األفكار حول الن :  
  . 348-279ص. 1نظريات التعلم ، ج: علي حسني حجاج -   
 .                                    61-60ص. اللغات األجنبية تعليمها و تعلمها: نايف خرما و علي حجاج  -   

الدار  ،حممد بردوزي، سلسلة معامل، املغرب :علم النفس و فن التربية، ترمجة: جان بياجي - 34
 .32-30ص. م1995، 6اء، دار توبقال، طـالبيض
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أو الثّانية عشر، و تبلغ ذروة توازـا يف  و تظهر يف سن احلادية عشر  :املرحلة الرابعة -
من االستدالل املبين  اًجديد اًالطّفل نوع سن املراهقة، و السمة املميزة هلذه املرحلة هي اكتساب

 .على الفرضيات
هو تعلّم مبين على القدرات " بياجيه"على ما سبق ذكره، أنّ التعلّم عند و نستنتج، بناًء        

و تعد  .الذّهنية للمتعلّم، وهو بذلك غري خاضع لآلليات السلوكية، و إنما هو ذو طبيعة عقلية
  .ربويالبنائية من أهم النظريات املعرفية و أكثرها شهرةً و تأثرياً يف الفكر الت "بياجيه"نظرية 

 :)35(نظرية التعلّم باملالحظة -2-1-3
كيف يتعلّم اإلنسان استجابة : اإلجابة عن السؤال اآليتّ "نظرية التعلّم باملالحظة"حتاول        

هـذا  على  ،مؤسس هذه النظرية ،(Bandura)" باندورا"جديدة يف موقف تعليمي ما؟ و جييب
تعلّم االستجابات اجلديدة مبجـرد مالحظـة سـلوك    السؤال املطروح بأنّ الناس يستطيعون 

ةاآلخرين، الّذين يعتربون مناذج تعليمي.  
كّد أنّ اإلنسان يـتعلّم عـن طريـق مالحظتـه     ؤت" نظرية التعلّم باملالحظة" و عليه فإنّ      

بقدرة اإلنسان الّيت تتوسط بني مالحظة منوذج االسـتجابات و مـا    تمو . لسلوكات غريه
ظ، و ال حتاول هذه النظرية تفسري كيفيـة  ت من قبل املالحاقب ذلك من أداء هلذه السلوكيع

نـب  ظ ببعض اجلوااملالح تفسري اهتمامأيضا حتاول الستجابات فحسب، بل ااكتساب أمناط 
ظ و العمليات الّـيت  ا دون غريها، إضافة إىل دراسة أثر سلوك اآلخرين على املالح احتفاظهو

  .ظ عند تأثّرها هذا املالح يقوم
دور  تؤكّـد من النظريـات املعرفيـة الّـيت     "نظرية التعلّم باملالحظة"و من الواضح أنّ       

  .العقل و املالحظة يف عملية التعلّم
  
  
  

                                                             
  : ار حول نظرية التعلم باملالحظة على املرجعني اآلتينياعتمدنا يف عرض بعض األفك - 35
  . 179-131ص. 2ج ،نظريات التعليم: جعلي حسني حجا -   
  .                                    62-61ص. اللغات األجنبية تعليمها و تعلمها: نايف خرما و علي حجاج -   
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2-1-4- علّم االجتماعية الت36(نظري(: 
سلوك األفـراد ضـمن   كما هو واضح من امسها يف " نظرية التعلّم االجتماعي"تبحث        

املواقف االجتماعية، و ترى هذه النظرية أنّ التعلّم حيدث داخل بيئة مليئة باملعاين، و يكتسـب  
من خالل التفاعل االجتماعي مع الناس اآلخرين، و بعبارة أخرى فإنّ بيئة اإلنسان تكتسـب  

تفاء أثر املكافـآت و جتنـب   مغزى عنده نتيجة لتجاربه السابقة، فاإلنسان يطور قدرته على اق
العقاب يف سياق اجتماعي.  

اهتمت بالتعلّم الّذي حيدث ضمن املواقف االجتماعية، و هي  هذه النظرية و عموماً فإنّ       
يف سـياق  من جوانب التعلّم الناجح، ألنّ التعلّم جيب أنّ حيدث  هام إىل جانبٍ أشارتبذلك 

ت  و، اجتماعيعلّم انباجلب أيضاًاهتمة التاملعريفّ و اإلدراكي الّذي يتحكّم يف عملي.  
همت يف أسخالصة القول فيما يتعلّق بالتطورات احلاصلة على مستوى علم النفس الّيت و        

، مثّلت ثورةً حقيقيةً على النظريات السلوكية الّـيت  لتواصلية، أنّ هذه التطوراتظهور املقاربة ا
ـ    ـجردت اإلنسان من اإلرادة و العقل و جعلته مث ة ـل احليوان يـتعلّم عـن طريـق اآللي

لوكيمؤكّدةً ـالس علّم،ة، و أعادت االعتبار للعقل البشرية التكان قد و  دوره الكبري يف عملي
فسـية  و قدراتـه العقليـة و الن  هلا أثر كبري يف حتويل الفكر التربوي حنو االهتمـام بـاملتعلّم   

  .و كانت هذه األفكار املعرفية تربة خصبة لنمو املقاربة التواصلية. إخل...االجتماعيةو

 :على مستوى علم اللّغة -2-2
يف ظهور نظريات لسانية جتـاوزت  الّيت حدثت على مستوى علم اللّغة تتمثّل التطورات        

النظريـة  و  ،)*(النظريات الوظيفيـة ، حيث ظهرت و منهج دراستها للّغة اللّسانيات الوصفية
اللّسانيات التداولية و نظرية أفعال الكالم، الّـيت أحـدثت    التوليدية التحويلية، و ظهرت أيضاً

 ينهـذ  أثـر تعليمية اللّغة، و سنحاول حتديـد   انعكست نتائجها علىثورة يف اللّسانيات، و 
  :ما يأيتكاملقاربة التواصلية  األخريين يف ظهور ني هجاملن

                                                             
  : على املرجعني اآلتيني م االجتماعياعتمدنا يف عرض بعض األفكار حول نظرية التعلّ - 36
  . 252-185ص. 2، جنظريات التعليم: علي حسني حجاج - 
  .63-62ص. اللغات األجنبية تعليمها و تعلمها: نايف خرما و علي حجاج - 
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 La linguistique):اللّســـانيات التوليديـــة التحويليـــة -2-2-1
transformationnel  générative) 

 غة أكثر موضـوعية العامل اللّغوي األمريكي يعترب أنّ التفسري اآليل للّ )37("بلومفيلد"كان       
الّذي كان من أشد علماء اللّغة  "سكينر"الطّرح علمية من التفسري العقلي هلا، و قد أكّد هذا و

من أهم الكتب الّيت طرقت موضوع " السلوك اللّغوي"كتابه  يعدتطرفًا إىل املنهج السلوكي، و 
ثار علـى   )Chomsky( "تشومسكي"ية، و لذلك فإنّ اكتساب اللّغة يف إطار النظرية السلوك

و كتابه املذكور سالفًا، و يوجه لـه  " سكينر"، و راح يهاجم "بلومفيلد"األفكار السلوكية ل
  .)38(االنتقادات تلو األخرى

اللّغة تكتسب عن طريـق احلـواس    الفرضية السلوكية القائلة بأنّ" تشومسكي"و فند        
عقلي القائلة بأنّ املعرفة مكتسبة فطريا عـن  التجربة، و أعاد إحياء الفرضيات ذات االتجاه الو

فالتأويل العقالين افترض أن الشكل التام لنظام املعرفة قد «:يقول يف هذا الشأن حيثطريق العقل، 
تبلور مسبقاً كاستعداد للعقل، و أن وظيفة التجربة هي أن جتعل هذا التركيب التخطيطي العام مدركاً 

و يف هذا القول إشارة واضحة إىل أنّ تشومسكي يؤيد التأويـل العقـالينّ    ،)39(»متيزاً اكثرو 
  .أنها تكتسب عن طريق القدرات العقلية و ليس عن طريق التجربة و احلواسيعترب ة، و ـللّغ

ا؛ إذ إنّ هناك كليات أنّ اكتساب اللّغة يتم فطري" تشومسكي"يفترض  من هذا املنطلق و       
أو عموميات لغوية تشترك فيها مجيع اللّغات البشرية، و يولد الطّفل مبعرفة فطرية هلذه الكليات 
اللّغوية، متكّنه من معاجلة املادة اللّغوية، و ذلك بتحديد أي من اللّغات اإلنسانية هي لغة اتمع 

                                                             

و كيف أكّد اللّسانيون الوظيفيون الوظيفة ضمن مدخل البحث، سبق احلديث عن اللّسانيات الوظيفية  -*
الوظائف الّيت تؤديها اللّغة يف اتمع، و  حددواالتواصلية للّغة و اعتربوا أنها أهم الوظائف على اإلطالق، و 

خل ينظر مد. لذلك فقد كانت الوظيفية من املناهج اللّسانية الّيت أسهمت يف تبلور مبادئ املقاربة التواصلية
                       .و ما بعدها 16ص .البحث

  .مرجع سابق. )(Le Langageاللغة : و قد أقر ذلك يف كتابه - 37
. م1985، 1حلمي خليل، دار املعرفة اجلامعية، ط: نظرية تشومسكي اللغوية، ترمجة: جون ليونز -38 
  .208ص
مرتضى جواد باقر، املوصل، العراق، مطابع : جوانب من نظرية النحو، ترمجة: نعوم جومسكي - 39

 .71ص. م1985جامعة املوصل، 
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خالّقا زوده اللّه به الكتسـاب   لطّفل يستخدم جهازاًو لذلك فإنّ هذا ا. )40(الّذي ينتمي إليه
  .)41("جهاز اكتساب اللّغة: "طلق عليه اسمأاللّغة، 
تعترب أنّ اإلنسان كاآللـة   على األفكار السلوكية الّيت" تشومسكي"ثار  من هذا املنطلق       

" اآللـة "بصفة أعم يف أن تكمن املشكلةُ «:ارجية تدفعه إىل تعلّم اللّغة، إذ يقولخ خيضع لظروف
مجبرةٌ على العمل بطريقة حمددة حني توضع حتت ظروف معينة و تكون أجزاؤها مركَّبةً بطريقة معينة، 

" يحـثُّ و يوجـه  "و ذلك على نقيض اإلنسان حني يوضع حتت الظروف نفسها؛ فهو يف هذه احلالة 
اإلنسان ال ميكن  صرحياً بأنّ اا القول إقرارو يتضمن هذ، )42(»فحسب لكي يتصرف ذه الكيفية

يتمتع بقدرات ذهنيـة متيـزه عـن اآللـة أو     أن تتحكّم فيه اآللية السلوكية ألنه بكلّ بساطة 
  .وان، وجتعله خيتار أفعاله و أقوالهـاحلي

 La compétence) بـني القـدرة اللّغويـة    " تشومسـكي "يـز  مي يف هذا السياقو        

linguistique) و األداء (La Performance)     ةـمنيو اعترب أنّ القـدرة هـي املعرفـة الض ،
، أثناء اسـتعمال اللّغـة، أمـا األداء فهـو      هاإنتاج اجلمل و فهم التمكن منة، و ــباللّغ

 و ال بد أنّ هذه القدرة اللّغوية مقتصرة على بـين . )43(االستعمال اآلين للّغة يف سياقات معينة
  .البشر و متيزهم عن غريهم من املخلوقات األخرى

 (La Créativité)"ةـاإلبداعي"وم ــوم آخر، هو مفهـط مبفهوم القدرة مفهـو يرتب       

الّذي تتبناه السلوكية، حيث يقول " اآللية"يف مقابل مبدأ " تشومسكي" مبدأ قدمه" اإلبداع"و 
و يتوجب علينا إنْ أردنا تفسري حقائق الكون اليت ال تخضع الحتماالت التفسري اآليل «:يف هذا الشأن

و مبدأ اإلبـداع  . أن نبحث عن مبدأ آخر غريِ آيلّ، و ذلك املبدأ هو ما ميكن أن نسميه مببدأ اإلبداع
عن اجلسـد   منفصل كُليا " جوهر ثان"واحد من مبادئ العقل، أي أنه  -هذا كما يقول الديكارتيون

                                                             
 .50ص. نفسهاملرجع  - 40
 .93ص. اللغات األجنبية تعليمها و تعلمها: نايف خرما و علي حجاج - 41
محزة بن قبالن : ةـترمج وا،ـة و مشكالت املعرفة حماضرات ماناجـاللغ: نعوم تشومسكي - 42
  . 192ص. م1990، 1ر توبقال، طين، املغرب، الدار البيضاء، داـاملزي
األلسنية التوليدية و التحويلية و قواعد اللغة العربية اجلملة البسيطة، لبنان، بريوت، : ميشال زكريا - 43

  . 07ص. م1986-هـ1406، 2املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، ط
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و انطالقا من هذا القول ميكننا أن نعد اإلنسان متميزا عن . )44(»الذي هو موضوع التفسري اآليل
  .السلوكية نيانوقال واآللة؛ ألنه ميتلك قدرة إبداعية عقلية، ال ميكن أن ختضع للمبادئ التجريبية 

اآليلّ فسـري  تاليطعن يف النتائج الّيت نشرها السـلوكيون حـول    "تشومسكي"و راح        
الطّفـل يف سـنوات عمـره األوىل    مؤكّداً أنّ  ،"اإلبداعية" فكرةمن  انطالقاً ،كتساب اللّغةال

مل يسمع ـا قـطّ مـن     ال متناه من اجلمل الّيت ال يعرفها و يستطيع أن يفهم و ينطق عدداً
فرضية السلوكية عاجزة أمام تفسري القدرة اإلبداعية لإلنسان، الّـيت  ، و لذلك تظلّ ال)45(لـقب

  .التجريبية ال ختضع ألي من العوامل اآللية
نظرية عقالنية، أعـادت االعتبـار لـآلراء    " التشومسكية" ةالنظري أنّ من هنا يتضحو        

نبهت إىل اإلبداعيـة و القـدرات الفرديـة     واللّغة ذات طبيعة فطرية،  ترى أنّالعقالنية الّيت 
السـلوك   ءراهتمت باكتشاف احلقيقة الكامنـة و اكتساب اللّغة، و ا الّيت تتدخل يفلإلنسان 
املتعلّم يتوجه صوب بدأ االهتمام و قد انعكست أفكارها يف حقل تعليم اللّغات، ف. )46(اإلنساينّ

 فعاالً نشطاً عنصراً ،"التوليدية التحويلية" إطار النظرية ، يفاملتعلّم حيث أصبح؛ و قدراته العقلية
يساهم مسامهة إجيابية يف هذه العملية، بعد أن كان ينظـر إليـه، يف إطـار النظريـة      خالّقاً

لوكيأثّر و االستجابة فقطـالسيقتصر دوره على الت 47(ة، ككائن سليب(.  
يف تغـيري   اللّسانيات التوليدية التحويلية أسهمت إسهاما كـبرياً نّ إالقول  ميكن و ختاماً       

و مفادها أنّ الطّريقة املثلى  ،الفكرة الّيت كانت سائدةً قبل ظهور املقاربة التواصلية يف تعليم اللّغة
ـ  و نبهت إىل، الّيت تأخذ باملبادئ السلوكيةلتعليم اللّغة هي الطّريقة  درات أنّ الطّفل يتمتع بق

عقلية و ملكات فطرية متكّنه من اكتساب اللّغة، و لذلك وجب االهتمام به و بقدراته الكامنة 
عليم، و كانت هذه األفكارأثناء عملية اخلصبة الّيت  ة التدتمبثابة األرضيظهـور املقاربـة   ل مه
  .التواصلية

                                                             
  . 193ص. اللغة و مشكالت املعرفة: نعوم تشومسكي  - 44
  .209-208ص. نظرية تشومسكي اللغوية: جون ليونز -45 
افة، الدار ــاللسانيات و البيداغوجيا منوذج النحو الوظيفي، دار الثق: علي آيت أوشان -46 

                   .  38ص. م1988، 1ط اء،ــالبيض
 .93ص. اللغات األجنبية تعليمها و تعلمها: نايف خرما و علي حجاج - 47
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 )(La linguistique pragmatique: اللّسانيات التداولية -2-2-2
عن تفسري كل جوانب الظّاهرة اللّغوية، خاصة عجزها اللّسانيات البنيوية  تثبتأبعد أن        

فيما يتعلّق باالستعمال اللّغوي، و عالقة اللّغة مبستعمليها، ظهرت التداولية مناديـة بضـرورة   
ربـط النظـام اللّغـوي    وجوب  بعبارة أخرى أثناء تأديتها لوظائفها التواصلية؛ واللّغة دراسة 

  .استعماله ظروفمبستعمليه و 
ترتب عنه، كما يرى أحد الباحثني، تسـليط الضـوء علـى جانـب مهـم أمهلتـه              

الدراسة البنيوية و هو السياق و أثره يف خمتلف االستعماالت اللّغويـة مـن حيـث الشـكل     
م بوحـدة أكـرب هـي اخلطـاب     و املضمون، و جتاوز اجلملة كموضوع للدراسة و االهتما

  . )48(باعتباره أداة للتواصل
مـا جـاء يف    ، يف اعتقادنا،و أكثرها داللةلتداولية ل و من أبسط التعريفات الّيت قدمت       

ميكننا، انطالقاً من هذا ، و )49(»دراسة استعمال اللغة«: من أنها" القاموس املوسوعي للتداولية"
التداولية جتاوزت الدراسات الوصفية الّيت تكتفي بوصف اللّغة، إىل االهتمام التعريف، إدراك أنّ 

  .باالستعمال اللّغوي، و عالقة اللّغة مبستعمليها
يكتفي بوصف بنية اللّغـة   ا خالصاًلغوي ة ليست علماًنّ التداوليإعليه ميكن القول بناًء و        
علم جديد للتواصل يـدرس اللّغـة يف جمـال     إنهااهرة، بل ف عند حدود وأشكال الظّويتوقّ

  .)50(االستعمال، و يدمج جماالت معرفية متعددة يف دراسة ظاهرة التواصل اللّغوي و تفسريه
يف توجيه الدراسات اللّسانية حنـو االهتمـام    كبري دور لمباحث التداوليةلكان فعالً  و       

م خطوات عمالقة يف املعرفة اليت لـدينا عـن   « باالستعمال اللّغويا هذه األعمال من التقدو مل متكن
اشتغال اللّغات الطبيعية فحسب بل كان هلا أيضاً انعكاس كبري على معمـار اللسـانيات و يسـرت    

ة البنيويالت، على حنو صريح، بني بنية اللّغة واستعماهلا و هي مسألة طرحتها السنة باخلصوص بيان الص
                                                             

. املناهج اللغوية احلديثة و أثرها يف تدريس النصوص مبرحلة التعليم الثانوي: حممد األخضر الصبيحي -48
 .91ص
عز الدين : رافـاتذة و الباحثني، إشـجمموعة من األس: ترمجة، جاك موشلر و آن ريبول - 49
21ص. م2010تونس، املركز الوطين للترمجة، دوب، ـا.  
التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة األفعال و الكالمية يف التراث : مسعود صحراوي - 50

  .16ص .م2005، بريوت، دار الطليعة، 1اللساين العريب، ط
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التداولية مثّلت ثورة حقيقية على املناهج اللّغوية  يف هذا القول إشارة واضـحة إىل أنّ و  .)51( »جانبا
  .   الّيت تم ببنية اللّغة، ووجهت الدراسات اللّغوية حنو االهتمام باستعمال اللّغة

 La)التطبيقات تعليمية اللّغةو للتداولية تطبيقات عديدة يف جماالت خمتلفة، و مشلت هذه        

didactique)  ظرةة فيما يتعلّق بـالنداولية و مباحثها استفادة كبرية ، خاصفاستفادت من الت ،
إىل دراسـة   القضايا التداولية تـدعو حيث جند أنّ معظم  إىل اللّغة وكيفية دراستها وتدريسها؛

  :ا ما يأيتهمهّ، و من أمربوطة بسياقات استعماهلا هااللّغة و تدريس
  )(Jeux du langage :ألعاب اللّغة -2-2-2-1

يؤكّـد   اللّغة؛ حيـث  يف تعليم ذات األمهية الكربى تداوليةال اياقضمن ال ألعاب اللّغةإنّ        
الكلمات و العبارات اللّغوية ال تعبر عن أشياء ثابتة و إنما خيتلـف   أنّ "نشتاينجفيت"صاحبها  

مـن أشـكال    شـكالً تشـبه  ، و لذلك أقر أنّ اللّعبة اللّغوية )52(االستعمالمعناها باختالف 
حيث ال توجد طريقة واحدة الستخدام مجلة ما بل هناك عدد غـري متنـاه مـن    اة، ــاحلي

ـ  : اـ، و من أمثلته)53(الطّرق ة، و القـراءة، و فـك   ـاألمر، و الوصف، و ابتكـار حكاي
  .)54(إخل...الشكر و التحية و ة، و متثيل مسرحية، و الرجاء،ـأحجي

        طرائق يتعلّم األطفال بواسطتها لغتهم األم، و كيفية االنـدماج يف  " ألعاب اللّغة"و تعد
ال يضع حدوداً فاصلةً بني النشاط اللّغـوي و االنـدماج    "نشتاينجفيت"و بذلك فإنّ اتمع؛ 

األفكار دعوة صـرحية إىل االهتمـام باجلانـب    ، و تتضمن هذه )55(االجتماعي و تعلّم اللّغة
  .التواصلي و االجتماعي يف تعليم اللّغة

                                                             
  .   22ص. القاموس املوسوعي للتداولية: جاك موشلر و آن ريبول - 51
ة ـير للطباعروت، دار التنوـالتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، بي: احل إمساعيل عبد احلقـص - 52
املناهج اللغوية احلديثة : حممد األخضر الصبيحي: و ينظر .و ما بعدها 117ص. م1993، 1النشر، ط و

  .101ص. و أثرها يف تدريس النصوص مبرحلة التعليم الثانوي
  .20ص. اللسانيات التداولية إىلمدخل : اجلياليل دالش - 53
. التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد: صاحل إمساعيل عبد احلق: و ينظر. 20ص. نفسهاملرجع  - 54
  .124-123ص
  .20ص. مدخل إىل اللسانيات التداولية: اجلياليل دالش -55
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  (Les actes de parole) :نظرية أفعال الكالم -2-2-2-2
عبارات، ال ميكن  عندما أشار إىل أنّ هنالك" أوستني.ج"ظهرت فكرة أفعال الكالم مع        

 اـشيئهي التصف  و ،) (Constativeالعبارات اخلربيةأو الكذب، إىل جانب وصفها بالصدق 
ما، و النطق ا هو يف الوقت نفسه إجناز لفعل ما أو إنشاء جلـزء   ال خترب به، و ال تثبت أمراً و

نا عندما ننطق ـا  ة هذه اجلمل أنخاصي و، )(Performatifs" العبارات اإلجنازية"و هي ،  منه
ة ملقتضى احلـال أم  ـها مطابقنإه عنها ـما ميكن أن نقول و أقلّ ،الًـننجز يف الوقت نفسه فع

يف سياق قراءة الوصية، و أمثاهلـا ال  " أترك هذه الساعة مرياثا ألخي" :جبملة مثلفالناطق ، ال
، و ال تستعمل هذه اجلمل لوصف الواقع بل لتغيريه ففـي  )56(ي فعالًبل يؤد يقصد ا إخباراً

   .)57(عين تغيري حالة الشخص املأمور من الضجيج إىل اهلدوءن" آمرك بالصمت"مجلة مثل 
 و يطورها فقسم األفعال اللّغوية إىل أفعال" أوستني"ليوضح فكرة " لريس. ر. ج"مث جاء        
 Acte de parole) أفعال كالمية غري مباشـرة  و  (Acte de parole direct)مباشرة كالمية

indirect) هي أفعال يطابق حمتواها قصد املتكلّم؛ فإذا أطلقت فعالً، و اعترب أنّ األوىل  كالميـا 
، فأنا أعبر، بالضرورة عن قصدي للقيام بالشيء الذي وعـدت القيـام   من نوع الوعد، مثالً

   .ملعىن اجلملة ألنّ املتكلّم يقصد ما يقوله متاماً ، ففعل الوعد هنا مطابق)58(به
إذ إنّ كالمية خيتلف معناها احلريفّ عن املعىن الذي يقصده املتكلّم؛ أفعال فإنها   أما الثّانية       

 هناك حاالت ال يطابق فيها كالم الشخص قصده، و يف مثل هذه احلاالت يؤدي املتكلّم فعـالً 
خرية اًآخر مباشر فعالً دائهأمن خالل  ا غري مباشركالميو تشمل هذه احلاالت الكناية و الس ،

  .)59( إخل...و التهكم و التهويل و التهوين
                                                             

عبد القادر : ةـنظرية أفعال الكالم العامة كيف ننجز األشياء بالكالم، ترمج: أوستني.ل.جون - 56
  .17-15ص. 1991ين، املغرب، الدار البيضاء، أفريقيا الشرق، ـقني
سيف الدين دغفوس و حممد : التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، ترمجة: آن ريبول وجاك موشلر - 57

  .30ص .2003، لبنان، املنظمة العربية للترمجة، 1الشيباين، ط
، اجلزائر 1سعيد الغامني، ط: تمع الفلسفة يف العامل الواقعي، ترمجةاللغة والعقل و ا: جون سريل - 58

.  م2006-هـ1427دار العربية للعلوم، منشورات االختالف، املغرب، املركز الثقايف العريب، ، لبنان، ال
  .216ص 

 .121 -120ص . نفسهاملرجع   - 59



 و تطّورها عوامل ظهورهاالمقاربة الّتواصلّية                                       األّول الفصل

 

  61                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

  

؛ حيث متّ التأكيد على ربـط  تأثرياً بالغاً نظرية أفعال الكالم يف تعليمية اللّغة أثّرتو قد        
يت ميكن أن على تعليم خمتلف األفعال الكالمية الّ امنصبتعماهلا، و أصبح االهتمام اللّغة بسياق اس

رحيـب  التو الطّلـب املهـذّب،   و ينجزها املتعلّم يف حياته اليومية كالتحية و الرد عليهـا،  
االنتقال من تعليم البنية اللّغوية و نظامها  من مثّةإخل، و ...و اختتامها أخذ الكلمةو العتذار، او

  .إىل تعليم كل ما له عالقة بكيفية استعماهلا يف التواصل

 2-2-2-3- االستلزام احلواري  (Conversational implicature)  
الّذي يعد من أقطاب التداولية على الطّابع التواصلي للّغة؛ حيث انتقـل   "غرايس"يؤكّد        

االسـتلزام  " بالدراسة التداولية إىل االهتمام باحملادثة و احلوار و ذلك انطالقـا مـن فكـرة    
عليه بني املتكلّمني، واستلزام : يرى أنّ االستلزام نوعان، حيث "احلواري استلزام عريفّ متعارف

هذا االستلزام األخري ، و )60(ي يعتمد على التضمني و ال ميكن فهمه إال من خالل السياقحوار
قم مبسامهتك يف التواصل، بالطريقة الـيت يتخـذها اهلـدف    «: و مفاده" مبدأ التعاون"يعتمد على 

   ،)61(»التواصلي، املخوض يف الفترة الالزمة
و عليه فإنّ هذا املبدأ حيثّ املتواصلني على التعاون و املسامهة يف إجناح التواصل الّـذي         

 maximes de(" حكـم احلـديث  " "غرايس" أمساهاأربعة حكم باتباع  ذلكو . نشأ بينهم

conversation(وتتمثّل يف ،)د كمية احلديث،  الّيت" الكم"حكمة : )62الكيف"حكمة و حتد "
و حتـدد  " الصيغة" اليت تؤكّد على الدقة فيه، حكمة" العالقة"حكمة و و تتحكّم يف كيفيته، 

ما هي إال قواعد تـتحكّم يف الفعـل   " حكم احلديث"و من هنا يتضح لنا أنّ  .كيفية صياغته
تم و واصليمبالبساته و ظروفه الت.  

                                                             
آفاق جديدة يف البحث  :أمحد حنلةحممود : وينظر. 53ص. املقاربة التداولية: أرمينكو فرانسواز - 60

  .33ص . 2002اللّغوي املعاصر، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، 
  . 53ص. املقاربة التداولية :فرانسواز أرمينكو - 61
  .33ص. مدخل إىل اللسانيات التداولية: اجلياليل دالش: و ينظر .54ص. نفسهاملرجع  - 62
  



 و تطّورها عوامل ظهورهاالمقاربة الّتواصلّية                                       األّول الفصل

 

  62                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

  

        االست"و صفوة القول فيما خيصبدراسة احلوارات " لزام احلواري ه مبحث تداويلّ يهتمأن
فكرة قد أثّرت يف دراسة اللّغـة  و احملادثات الّيت حتدث بني املتواصلني، و من املؤكّد أنّ هذه ال

  .   تدريسها، و وجهتها حنو االهتمام باخلطاب التواصليو
  )Les implicites(: متضمنات القول -2-2-2-4

الضـمنية   ، باجلوانـب تداوليا هامـا أيضـاً   الّيت تعد مبحثاً، "ات القولمتضمن"تتعلّق        
و لعلّ أمهّها . للخطاب؛ إذ إنها ال تفهم إال من خالل السياق العام الذي يرد فيه هذا اخلطاب

و هي معلومات مشتركة (Pré supposition) " االفتراضات املسبقة"ما يطلق عليها التداوليون 
العمليـة   تشكّل خلفيـة التواصـل الضـرورية لنجـاح    بني املتخاطبني متضمنة يف القول، 

   .)63(التواصلية
، مت  didactique) التعليميـات (ففـي   «يف العملية التعليميـة،   كبري هلذا املفهوم دور و       

منذ زمن طويل، فال ميكن تعليم الطفـل معلومـة جديـدة إال    ) االفتراضات املسبقة(االعتراف بدور 
يتضـح أنّ  ، هذا القـول  انطالقا منو . )64(»بافتراض أساس سابق يتم االنطالق منه والبناء عليه

ته السابقة قبـل  االفتراضات املسبقة تدعو إىل االهتمام باملتعلّم، و معرفة كل ما يتعلّق مبكتسبا
بني املعلّـم   اجلاريةكّد ضرورة االهتمام بالعملية التواصلية ؤ، و هي بذلك تالشروع يف تعليمه

  .املتعلّم الّيت من شأا أن حتدد االفتراضات املسبقة لكلّ منهماو
  )(Situation :امـاملق -2-2-2-5

دعـت التداوليـة إىل دراسـة اللّغـة يف      إذ؛  اجد امهم اتداولي اًعنصريعد املقام أيضا      
 واصليايل استحضرت كل اجلوانب املتعلّقة باملوقف التاالستعمال، كما سبق و أن أشرنا، و بالت

و ميكـن   .إخل...من مكان و زمان، و احلديث السابق و الالّحق، و العالقة بـني املـتكلّمني  
  . ة بسياقات استعماهلا و التحكّم فيها كوسيلة تواصلاالستفادة من املقام يف تعليم اللّغة مربوط

فلم يعد األمر يتعلّق بتلقني النظام قد أفادت تعليمية اللّغة إفادةً كبريةً من مفهوم املقام،  و     
اللّغوي بل أصبح يتعلّق بتمكني املتعلّم من كيفية اختيار خمتلف األقوال مبـا يـتالءم و املقـام    
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واصليـة،  .)65(التة طريقة تعليميرصـد كـل املقامـات     حيث أصبح املطلوب، قبل وضع أي
، مثّ يت من املمكن أن يواجهها املتعلّم، و حتديد ما يالئمها من أساليب اخلطـاب االجتماعية الّ

، ومن هنا تتضح لنا أمهيـة  )66(العمل، بعد ذلك، على إكساب املتعلّمني خمتلف هذه األساليب
  . التعليمية املقام يف العملية

 التداوليةحول  و االستنتاج العام الّذي ميكن الوصول إليه من خالل هذا العرض املختصر       
 املبـادئ ا يف تعليمية اللّغة؛ فقد خلّصـتها مـن   إجيابي تأثرياً ، حقا،أثّرت هو أنها و مباحثها،

و دعت إىل حمورة املتعلّم باعتباره اهلدف ةـالبنيوي ،ـ  الّ األساسي ة ذي تبىن من أجلـه العملي
عليميالتة تلقينها، و على املعلّم باعتبـاره  ة، بعد أن كان االهتمام منصبا على املعارف، و كيفي

تعىن بـاملتعلم ومقـام   « أحد الباحثنيحسب  بتأثري من التداولية أخذت التعليمية وأداة للتلقني، 
حيـث بـدأ االهتمـام     األوساط التربويـة؛ يف  كبرياً اًصد ، و كان هلذه الفكرة)67(»التبليغ
مقاربة مبادئ  تبلورسامهت التداولية يف  و بذلك، و بربط التعليم باحلياة االجتماعيةم، ـباملتعلّ

  ".املقاربة التواصلية"تعليمية على جانب كبري من األمهية هي 
احلاصلة على مستوى علم النفس و علـم   التطوراتحول املوجزة بعد هذه اللّمحة        

نّ النظرية املعرفية يف علـم  إالقول، يف اخلتام،  ، ميكناللّغة و أثرها يف ظهور املقاربة التواصلية
النفس و النظريات اللّسانية الوظيفية و التوليدية التحويلية و التداولية و إثنوغرافيـا التواصـل   
مجيعها شكّلت عوامل دفعت بتعليمية اللّغة إىل التخلّي عن الطّرائق البنيوية، و البحـث عـن   

بالتايل ساعدت، بشكل أو بآخر، على ظهور املقاربة أخرى ذات أسس تواصلية اجتماعية، و 
  .مبادئها ةلوربالتواصلية و أسهمت يف 
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3- واصليةـاملقاربة الت:   
  :    هـامفهوم -3-1
أنّ املقاربة البنيوية و ما متخض عنها من طرائق تعليمية كانـت  بيف البداية يتعين التذكري        

إىل تعليم البىن و التراكيب اللّغوية، يف حني ظلّ استعمال اللّغة مهمشا دف، بالدرجة األوىل، 
و من هنا جاءت املقاربة التواصلية لتضـع التراكيـب   . أو يف مرتبة أقلّ من تعليم البىن اللّغوية

   .)68(اللّغوية يف إطار وظيفي، فال يكون التركيز على القواعد بل على استعمال اللّغة الفعلية
كانت تدعو إىل خلق املواقف مـن أجـل   " املقاربة البنيوية"و ال يفوتنا أن نشري إىل أنّ        

تعليم التراكيب، و لكنها مل دف إىل حتقيق الوظائف اللّغوية، فحاولت املقاربة التواصلية جتاوز 
 من التواصـل الـوظيفي   املتعلّم هذا الطّرح بأن ركّزت على اهلدف النهائي للّغة، و هو متكني

  .)69(احلقيقي يف اتمعالتداويل 
و بناًء عليه، فإنّ املقاربة التواصلية تتخذ مبدأً واضحاً هو أنّ الوظيفة األساسية للّغة هـي         

التواصل، و لذلك كان من الضروري تعليم اللّغة من أجل التواصل، و عدم االكتفـاء بتعلـيم   
  .القواعد و البىن اللّغوية معزولة عن سياقات استعماهلا

بالذكر أنّ االهتمام بتعليم اللّغة من أجل التواصـل مل يكـن وليـد املقاربـة     و اجلدير        
إىل تعليم  ،أساساً ،بل إنّ املقاربة البنيوية و حتى مقاربة النحو التقليدية كانتا دفان ،التواصلية

" خرمـا  نـايف "كلّ من  ، و يؤكّد هذا الرأيالتراكيب اللّغوية من أجل استعماهلا يف التواصل
ليس هنالك من جديد حول الفكرة األساسية من تعلم و تعليم اللغات « :يف قوهلما "علي حجاج"و

األجنبية، و القائلة إن هدف ذلك التعلم و التعليم هو اكتساب القدرة التواصلية اليت متكن املتعلم من 
للغة األجنبية، بقدر ما هو و هذا هو اهلدف الذي ينبغي أن يظل رائد أي تعلم . استخدام تلك اللغات

ما : السؤال الذي يطرح هنا لكن .)70(»اهلدف أو احلافز الذي جيعلنا نتعلم لغتنا األصلية يف األساس
واصلية ة ؟ أو ماذا أضافت املقاربة هو اجلديد يف املقاربة التواصليمن أجل تعليم أفضل للّغة؟  الت  
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، بظهور الطريقة  الذي حدث هذه املرةريالتغي« :نّإ السؤالن أن نقول إجابة عن هذا ميك و       
تغري استراتيجي، إذا جاز التعبري، يف النظرة إىل اللغة ذاا والطريقة اليت نصفها ا أوال،  هوف التواصلية،

التعلـيم   يف حمتـوى الـتعلم و   يف النظرة إىل أساليب التعلم و التعليم واألسس اليت حتكمها ثانيا، و و
  :ميكن أن نوضح ما أضافته املقاربة التواصلية يف ما يأيت انطالقا من هذا القول و  .)71(»ثالثا

أنّ إىل إذ سبقت اإلشارة أكثر من مرة  :تغير النظرة إىل اللّغة و طريقة وصفها: أوال -
لـذلك جيـب   ام داخلي و بنية مغلقـة، و  ينظر إىل اللّغة على أنها نظ البنيوي املنهج اللّساينّ

هذا الطّرح، و " التوليدي التحويلي"، فعارض املنهج قتصار على و صفها و صفاً بنيويا شكليااال
إظهار اجلوانب العقلية و النفسية املتحكّمـة  عمد إىل و  ،)72(جتاوز و صف اللّغة إىل تفسريها

 ثانيـة هذا من جهة، و من جهة . للعقل اًللّتجربة بل أصبحت نتاج اًفيها، و مل تعد اللّغة نتاج
الوظائف الّيت تؤديها اللّغة يف  حنوفإنّ ظهور املنهج الوظيفي قد حول اهتمام الدراسات اللّسانية 

فإنّ الثّورة الّيت أحدثتها التداولية يف  ،و من جهة ثالثة. و على رأسها الوظيفة التواصلية ،اتمع
  .أفضت إىل إقران الدراسة اللّغوية باالستعمال الدراسات اللّسانية قد

املعرفية أثبتـت أنّ الـتعلّم ال    النظرياتأما على الصعيد النفسي، مثلما أشرنا آنفا، فإنّ        
النظرية السلوكية، بل  ترىإخل، كما ...حيدث عن طريق املثري و االستجابة و التعزيز و التكرار

 ي ال ميكن التعبري عنه بالرجوعنظور معريفّ شكل من أشكال السلوك املعقّد الّذإنّ التعلّم من م
ليس درات عقلية متكّنه من التعلّم وألنّ اإلنسان ميتلك ق ،)73(إىل عوامل خارج اإلنسان فحسب

  .جمرد آلة تتأثّر و تستجيب
و عليه فإنّ النظرة إىل اللّغة و طريقة وصفها قد تغيرت مع ظهور املقاربة التواصلية مـن         

اعتبارها جمرد أشكال لغوية تكتسب عن طريق املؤثّرات السلوكية، إىل اعتبارها ظاهرة إنسانية 
  .  واصليةتؤدي جمموعة كبرية من الوظائف أمهّها الوظيفة التلتكتسب عن طريق العقل، 

و كُنا قد وضحنا أنّ : تغير النظرة إىل أساليب التعلّم و األسس الّيت حتكمها :اـثاني -
أساليب التعلّم يف إطار املقاربة التقليدية كانت تعتمد على احلفظ و االستظهار و الترمجة، و أنّ 

                                                             
  .168ص. نفسهاملرجع  - 71
  .31ص. اللّسانيات و البيداغوجيا: علي آيت أوشان - 72
  .170ص. اللغات األجنبية تعليمها و تعلمها: نايف خرما و علي حجاج - 73



 و تطّورها عوامل ظهورهاالمقاربة الّتواصلّية                                       األّول الفصل

 

  66                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

  

أسـاليب تعليميـة ذات أسـس    املقاربة البنيوية و ما نتج عنها من طرائق تعليمية كانت تتبع 
سلوكية، تعتمد على تلقني تراكيب لغوية جافّة، و معزولة عن سياقات اسـتعماهلا، و علـى   

فإنّ املقاربة التواصلية تعتمد على تعليم اللّغة ضمن مواقف تواصلية، و تعتمد  ،العكس من ذلك
تم بـاملتعلّم و تعتـربه    يف ذلك على أساليب ذات أسس تواصلية متنوعة، كما أنها أصبحت

  . أساس العملية التعليمية، و العامل النشط فيها
يف إطار املقاربـة   ،إنّ حمتوى التعليم و التعلّم: تغير حمتوى التعليم و التعلّم :اـثالث -

تعلـيم  التواصلية، مل يعد يهتم بالنصوص الفنية الراقية كما هو احلال مع املقاربة التقليديـة، أو  
الصيغ و التراكيب النحوية كما هو معروف عن املقاربة البنيوية، و إنما أصبح االهتمام بتعليم 

فهو اتمع ككل « الّيت تؤديها اللّغة يف اتمع، و أما حمتوى التعليم (Les fonctions)الوظائف 
  .)74(»و احلياة مبا فيها من مواقف و ظروف

و خالصة القول، فيما خيص اجلديد الّذي أضافته املقاربة التواصلية لتعليميـة اللّغـة، أنّ          
املقاربة التواصلية دف إىل تعليم اللّغة من أجل التواصل، انطالقا من اعتبارها أنّ اللّغة تـؤدي  

اس،  و من أجـل  وظيفة أساسية هي وظيفة التواصل، و لذلك وجب تدريسها على هذا األس
تعليميـا   ىهذا جيب اتباع أساليب تعليمية تواصلية يكون املتعلّم فاعالً فيها، و تسطري حمتـو 

  .مستمدا من احلياة االجتماعية الّيت حيياها
       ة، أصبح منصبواصليم و رغباتـه ـعلى املتعلّ ـاو يبدو أنّ االهتمام، يف إطار املقاربة الت 

لتركيز على متكني املتعلّم من معرفة لغوية نظرية جيدة، إىل العناية مبجالت توظيف حتول من او
، و عليه فال يكفي أن يتمكّن املتعلّم من قواعد اللّغة )75(هذه املعرفة يف مواقف تواصلية حقيقية

و بنيتها، و إنما جيب أن يتمكّن إىل جانب ذلك من صياغة مجل يف شكل و حدات تواصـلية  
للّغـة  الوظيفـة املرجعيـة   يف مثل النص و احلوار؛ و بعبارة أخرى ال يكفي أنّ يتحكّم املتعلّم 

ة ـة و التأثرييـــط، بــل عليــه الــتحكّم يف خمتلــف وظــائف اللّغــة املرجعيـــفقــ

                                                             
. والثانويـة  تدريس اللغة العربية يف املرحلتني اإلعداديةلاالجتاهات احلديثة : حسين عبد الباري عصر - 74
  .119ص
 .101ص. االتصال التربوي و تدريس األدب: ميلود حبييب - 75
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ـ " األسـتاذ  على حد تعـبري  أصبحت، و لذلك  ،)76(إخل...اليةـواجلم د األخضـر  ـحمم
لمني ا حيسـنون اسـتعماهلا يف كـل    وىل من تعليم أي لغة هي تكوين متكالغاية األ« ،"يـالصبيح

و هذا ما عبـر عنـه التواصـليون    . )77(»ااالت ال علماء يعرفون نظامها و حقائقها و أسرارها
و الّيت سنتطرق إليها بشيء من ، ) (La compétence communicative" بالكفاءة التواصلية"

  :التفصيل فيما يأيت
    :التواصليةالكفاءة   -3-2       

إىل جعل عملية تعليم اللّغـات األجنبيـة تتمحـور حـول     " املقاربة التواصلية"تسعى        
 كفـاءة ال "ل، و دف إىل  متكني املتعلّم من التواصل ذه اللّغات، و بالتايل  إكسابه ـالتواص

حني رأى  ،"ديل هاميز"هو العامل اللّغوي  كان أول من استعمل هذا املصطلحو ، )78("التواصلية
ـ   عن القدرة و" تشومسكي"يت جاء ا أن الفكرة الّ ـ  اإلبـداع مل تفس ة ر القواعـد الوظيفي

 إالّ أنّة، غويها تصف البنية اللّمن حيث إن اعترب أن هذه الفكرة سليمة متاماً غة، وة للّاالجتماعيو
ـ كلّ و طريقة استعماهلا يف م هذه البنية م حيتاج إىل تعلّاملتعلّ يت تواجهـه يف حياتـه   املواقف الّ

   .)79(االجتماعية
حيـث  " الكفاءة التواصـلية "منحت األولوية يف عملية التعليم إلكساب املتعلّم  هكذاو        

ظام اللّغويا عن قواعد النز قواعد االستعمال جذريكفاءة تواصـلية "و أصبحت عبارة . تتمي "
ما معىن معرفة اللّغة؟ و عليه فقد أصبحت معرفة اللّغة : مبثابة صيغة جديدة لإلجابة عن السؤال

مل يعد املطلوب متكني الفرد من معرفة القواعـد  «بذلك  و .)80(و آلياتهين معرفة قواعد التواصل عت
اللغوية وحدها بل كذلك القواعد االجتماعية و الثقافية اليت جتعل هذا الفرد قادراً على استعمال اللغة 

                                                             
 .44ص. اللسانيات التداولية و أثرها يف تعليمية اللغات: حممد األخضر صبيحي - 76
  .255ص. بالطور الثالث من التعليم األساسيالتواصل اللغوي وأثره يف تدريس اللغة العربية  - 77

78  - Evelyne Bérard : L’approche communicative Théorie et pratiques, Paris, CLE 
International,1991. P 17. 
79 - Dell. H. Hymes: Vers la compétence de communication, longues et apprentissage des 
longues , traduction du froncer :M. Franklin et M. College , Paris ,Hatier,1984.   
80- Pierre Martinez: La didactique du longue étrangères. P73.  
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يتضمن إكسـاب املـتعلّم   ؛ أي أنّ تعليم اللّغة أصبح )81(»و توظيفها يف مواقف تواصلية حقيقية
  .قواعد اللّغة مقرونة بكيفية استعماهلا يف التواصل

، الّيت تسعى املقاربـة التواصـلية إىل   "التواصلية كفاءةال "تعريف  ميكن من هذا املنطلق       
هذه الـبىن   قواعدها، إضافة إىل املعرفة بكيفية توظيف بأا معرفة بنية اللّغة و إكساا للمتعلّم،

 "املقاربة التواصـلية "نّ إو باختصار شديد ميكن القول  ،املواقف التواصليةخمتلف يف القواعد و
اإلملام باسـتعمال اللغـة   «: على حىت يصبح قادراً "الكفاءة التواصلية"دف إىل إكساب املتعلّم 

  . )82(»املناسبة يف الوقت املناسب
قد جعل الكفاءة التواصلية تشتمل على املعرفة اللّسانية أو املعرفـة  " هاميز"و يف حني أنّ        

 Savoir)، إضـافة إىل املعرفـة السوسيولسـانية     (Savoir linguistique)بالقواعد اللّغويـة 

sociolinguistique) )83(ن من أكثرمـن   ، فإنّ هناك من الباحثني من جعل هذه الكفاءة تتكو
  :مكونني، وسنكتفي هنا بذكر أمنوذجني منها

 .M)"مرييل سوين"و  (M. Canale) "مايكل كانال": فأما األمنوذج األول فهو للباحثني       

Cwain) الواصلية"إىل تعريف  ، حيث توصارسني" للكفاءة التن أصبح متداوالً بني الدو يتكو ،
  :  )84(من ثالث كفاءات هي

  ) ( La compétence grammaticale: ة حويالن كفاءةال -أوال
املعرفة مبستويات النظام اللّغوي من معجم وأصـوات و تراكيـب    هذه الكفاءة تشمل       

  . بالقدرة اللّغوية" تشومسكي"وداللة، وهذا ما أمساه  
   ) ( La compétence sociolinguistique :السوسيولسانية كفاءةال -ثانياً

 ) (Compétence socioculturelleكفاءة سوسـيوثقافية  و تتضمن هذه الكفاءة أيضاً       
ـ    تتمثّل يف ، و كفـاءة  ةـاملعرفة بالقواعد االجتماعية والثقافية املتحكّمـة يف اسـتعمال اللّغ

                                                             
  .110ص. االتصال التربوي و تدريس األدب: ميلود حبييب - 81
  .148ص. أساليب و مبادئ يف تدريس اللغة: دايان الرسن فرميان - 82

83  - Evelyne Bérard : L’approche communicative Théorie et pratiques. P20. 

  .31ص. م2011أفريقيا الشرق، التواصل حنو مقاربة تكاملية للشفهي، املغرب، : احلسني زاهدي :و ينظر
84  - Evelyne Bérard : L’approche communicative Théorie et pratiques. P19. 

  .246-245ص . أسس تعلم اللغة و تعليمها: دوجالس براون.هـ: و ينظر
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القدرة على إنتاج اجلمل والربط بينـها   تتمثّل يف و ،) (Compétence discursiveةـّخطابي
  طويالًم قصرياً أ معقّداً مأ لتكوين خطاب سليم سواء أكان خطابا بسيطاً

  ) ( La compétence stratégique: االستراتيجية كفاءةال -ثالثا
       تعقيد و ميكن تلخيصها يف أن الؤم مع خمتلـف  هذه القدرة معقدة أشدها القدرة على الت

فنحـاول   ،داءاملعرفة بالقواعد، أو نقص يف األ املواقف اليت تعترضنا يف عملية التواصل، كنقص
إصالح ما نقوله بالش  رح مـثال أو بـالتكرار، الت  هجـة  خمني، أو تغـيري اللّ حاشـي، الـت

   .إخل...واألسلوب
تتفـرع إىل ثالثـة   " الكفاءة التواصلية"و ما ميكن مالحظته عن هذا األمنوذج أنه جيعل        

  .كفاءات ثانوية تتحد مجيعها من أجل ربط استعمال اللّغة بوظيفتها
قـدمت   الّـيت ،  (Sophie Moirand) "صويف موارون": أما األمنوذج الثّاين فهو للباحثة       

  :)85(و هي كما يأيت ت،مكونا ةأربع باعتبارها تتضمن ،لكفاءة التواصليةتعريفاً ل
يتمثّـل يف املعرفـة ببنيـة اللّغـة و     ( Composante linguistique) :لغويمكون  - 1

 .قواعدها
2 - ن خطايبمكو :(Composante discursive)   ة تنظيم و توجيـهو هو معرفة كيفي

 .اخلطابات وفق املواقف التواصلية
3 - ن مرجعيمكو :(Composante référentielle)   يرتبط باخلربة املكتسبة عن طريـق

العامل اخلارجي.  
و هو اإلملام بالقواعـد  (Composantes socioculturelle) : مكون اجتماعي ثقايفّ - 4

 .االجتماعية و أحكام التواصل
اسـتراتيجيات   (Actualisation)إىل هذه املكونات و جوب تفعيل " موارون"و تضيف        

، أي القـدرات  )86(  (Stratégies individuelles de communication)التواصـل الفرديـة  
  .التواصلية الشخصية الّيت ميتلكها الفرد

                                                             
85  -  Evelyne Bérard : L’approche communicative Théorie et pratiques. P19. 

        Pierre Martinez: La didactique du longue étrangères. P73-74 -              :و ينظر
86  - Evelyne Bérard : L’approche communicative Théorie et pratiques. P19. 
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للكفاءة التواصلية أنها جتعل هذه الكفاءة ذات أربع " موارون"إنّ ما نالحظه يف تعريف        
ىل مكونات تتعلّـق بـاملوقف   مكونات ال تتوقّف عند حدود املكون اللّغوي و إنما تتجاوزه إ

و احمليط االجتماعي واصليالت .  
من هذا املنطلق يتبين أنّ الكفاءة التواصلية عند الفرد ال تنحصر فقط يف معرفة القواعـد         

الصوتية و الصرفية التركيبية و الداللية، بل تتجاوز ذلك إىل معرفة القواعد التداولية الّيت متكّن 
مستعمل اللّغة من إنتاج و فهم العبارات اللّغوية و توظيفها يف خمتلف املواقف التواصـلية، ألنّ  

منطقية مكونات تداولية و معرفية و ،باإلضافة إىل املكونات اللّغوية ،مضهذه الكفاءة التواصلية ت
  .ذكرناه قبالًإخل، على النحو الّذي ...، و ثقافية و خطابية)87(و اجتماعية

قد أوحـى بفكـرة الكفـاءة     (H.G.Widdowson)" ويداوسن"و كان العامل اللّغوي        
. معرفة لغة ما ال يعين فهم، و نطق، و قراءة، و كتابة، مجل فقطالتواصلية  يف تأكيده على أنّ 

 الـنص  ، و فيمـا يـأيت  بل يعين أيضا معرفة كيفية استخدام اجلمل يف حتقيق غايات التواصل
األصلي :  

«Connaitre une langue ce n'est pas seulement comprendre, parler, lire et 
écrire, des phrases. C'est aussi savoir comment les phrases sont utilisées à des 
fins de communication »(88) 

و يف هذا القول إشارة واضحة إىل ضرورة إكساب املتعلّم كفاية تواصلية يف اللّغة املـراد         
  . تعلّمها، و عدم االكتفاء بتعليمه قواعد اللّغة فقط

و الّـذين   (Usage et Emploi)متييزه الشهري بني مصطلحي " ويداوسن"من هنا يقدم        
هـو   (Usage)؛ حيث اعترب أنّ االسـتعمال  )89()االستعمال و التصرف(ميكن ترمجتهما إىل 

  هو القدرة على استثمار املعرفة  (Emploi)املعرفة بقواعد اللّغة و تراكيبها، يف حني أنّ التصرف 

                                                             
ـ : د السالم عشريـعب - 87 ل، املغـرب، الـدار   ـالكفايات التواصلية اللغة و تقنيات التعبري و التواص

  .23ص .م2007-هـ1428، 1، ط Top éditionمنشوراتاء، ـالبيض
88- H.G. Widdowson: Une approche communicative de l'enseignement des langues, 
Traduction de Katsy et Gérard Blamont, Paris, Hatier-Credif, 1981. P11.   

  .41ص. قاربة تكاملية للشفهيالتواصل حنو م: احلسني زاهدي: استعرنا هذه الترمجة من كتاب - 89
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تعلـيم اللّغـة مل يعـد    و عليه ففي . )90(اللّغوية و حسن توظيفها يف خمتلف املواقف التواصلية
املطلوب ختريج متعلّمني بإمكام استعمال اللّغة، بل ختريج متعلّمني قادرين على التصـرف يف  

  .هذه اللّغة تبعاً للمواقف التواصلية
، أنّ تعلّم اللّغة، بظهور هـذا  "الكفاءة التواصلية"و أهم ما نستنتجه يف ختام حديثنا عن        

يقتصر على تعليم البىن اللّغوية و إنما أصبح يهتم إىل جانب ذلك باالسـتخدام   املفهوم، مل يعد
اللّغوي، و مل يعد اهلدف من تعليمها متكني املتعلّم من قواعد اللّغة فقـط، بـل متكينـه مـن     
استراتيجيّات استخدام هذه اللّغة يف كلّ املواقف التواصلية الّيت ميكن أن يواجههـا يف حميطـه   

 .ماعياالجت

  :مبادئ املقاربة التواصلية -3-3
عـن  " املقاربـة التواصـلية  "و بناًء على ما ذكر آنفا، ميكننا أن نوجز أهم ما تتميز به        

  :)91(املقاربات التعليمية األخرى فيما يأيت
 كّـد، كمـا سـبقت   ؤعلى نظريات التعلّم املعرفية، و الّيت ت" املقاربة التواصلية"تقوم  -

 .اإلشارة، على أمهية العمليات و القدرات الداخلية للمتعلّم يف عملية التعلّم
مع مراعاة الفروق الفردية بينه و بني باقي تدعو املقاربة التواصلية إىل االهتمام باملتعلّم   -

مبدأ  و تطبيق ،املتعلّمني، و منح كلّ واحد منهم الفرصة لكي يتعلّم وفق قدراته و إمكاناته
أيـن   .يعد هذا املبدأ من أهم مبادئ املقاربة التواصلية حيث: املتعلّم حمور العملية التعليمية

للعملية التعليمية  ليصبح موجهايتراجع دور املعلّم يصبح املتعلّم مسؤوال عن تعلّمه ، بينما 
 .)92(املعلّمو هذا عكس الطّرائق التعليمية الّيت تركّز على  فقطهلا منشطا 

تعترب أن ملكة التواصل باللّغة األجنبية ال تقتصر على جمرد امللكة اللّغوية، بل هي ملكة  -
 .لغوية استراتيجية، قائمة على االستراتيجيات الّيت يستخدمها املتعلّم يف عملية التعليم

                                                             
90  - H.G. Widdowson: Une approche communicative de l'enseignement des langues. P11-
31. 
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مسـتوى الـنص   أن يتعامل مع اللّغة املراد تعلّمها علـى  على املتعلّم جيب  تؤكّد أنه -
ـ ـاملتص ب أن يـتعلّم أيضـاً ربـط الكـالم     ل، ال على مستوى اجلمل املنفردة، و جي

 .)93(ربط ا اجلمل فيما بينهاتنسيقه، و يدرك العالقات الّيت تو
املادة اللّغوية على أساس التدرج اللّغوي، كما هو احلـال  " املقاربة التواصلية"ال تعرض  -

 ج الوظيفية و الطّرائق األخرى، بل تعرضها على أساس التدرة الشفويمعيمع الطّريقة الس
 . و لذلك فقد أصبح تدرج املادة التعليمية وثيق الصلة بأهداف التعلّم. هلا
ق بقضية تدرج املادة مسألة اختيار احملتوى التعليمي، إذ أصبح اختياره مبوجـب  و يتعلّ -
 .مرتبط بوظائف لّغوية و مواقف اجتماعية، ال بقواعد و تراكيب لغوية" املقاربة التواصلية"
املقاربة "مخسة معايري الختيار املادة التعليمية، يف إطار  (94)و يف هذا السياق، يقترح بعضهم     

 : ، و هي كاآليت"التواصلية
 .التركيز على النواحي املعرفية و الوجدانية للمتعلّم - 1
يـة قـدرات املـتعلّم التواصـلية     عرض املادة بطريقة دائرية، الّيت تعمل على تنم - 2

 .ية الّيت دف إىل تلقني البىن اللّغويةتنشيطها، و ذلك على خالف الطّريقة اخلطو
 .تقسيم وحدات التعلّم إىل نشاطات تعليمية، ال إىل وحدات لغوية جمزأة - 3
 .وجوب استمرارية التعلّم عن طريق النشاطات املتعددة داخل كلّ وحدة تعليمية - 4
من جهـة، و بـني   خلق التواصل و التفاعل، يف عملية التعليم، بني املتعلّم و املعلّم  - 5

 .املتعلّمني فيما بينهم من جهة ثانية، و بني املتعلّمني و املنهج من جهة ثالثة
-  تم ة"و لذلكواصليا  " املقاربة التة الّيت من شـأة اللّغوية و االجتماعيعليميباملواقف الت

   .أن متكّن املتعلّم من استخدام اللّغة األجنبية يف احلياة املعيشة
بناًء عليه، البد من االهتمام بالنشاطات الّيت ختلق مواقف حقيقية واقعية السـتعمال  و  -

و خاصـة اسـتثمار األلعـاب    . اللّغة، حبيث يكون املتعلّم فاعالً فيها، و متفاعالً معهـا 
ـاللّغوياجلماعي واصليعلّم الت95( ة، و حل املشكالت و كل أشكال الت( . 
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التعليمية، مـن وسـائل مسعيـة     بد من استخدام خمتلف الوسائلو لتحقيق ما تقدم، ال -
ة و البيئية داخل الفصـل  بصرية و غريها، و كذلك استخدام الوسائل و األدوات احلقيقيو
 .خارجهو
إىل تنمية روح املبادرة لدى الطّفل، و التأكيد على " املقاربة التواصلية"هذا و قد دعت  -

ـ ـاللّغة، و ضرورة األخ دور اتمع يف اكتساب يف  املتعلّــم ة ـذ بعني االعتبار تلقائي
 . )96(التعبري، و توفري ما أمكن من الفرص لتحقيق ذلك

و أساليب يف تعليم اللّغة، ختتلف قد تبنت مبادئ  "املقاربة التواصلية"و هكذا يتضح أنّ        
املقاربـة  "لطّرائق التعليمية املنبثقة منـها، إذ جنـد أنّ   عما تبنته املقاربة البنيوية و ا اختالفاً تاما

اهتمت، بصفة عامة، بتعليم اللّغة من أجل الوظيفة و االستعمال؛ مبعىن أنها ـدف  " التواصلية
إىل جعل املتعلّم يستعمل اللّغة األجنبية استعماالً سليماً يف كلّ املواقف التواصلية الّيت ميكـن أن  

  .حياته اليومية، بدالً من أن يتعلّم مفردات و تراكيب لغوية معزولة عن سياقاا تواجهه يف
و ميكـن  لنقد، لجتدر اإلشارة إىل أنّ املقاربة التواصلية شأا شأن سابقاا، تعرضت  و       

  :)97(النقاط اآلتية تلخيص هذا النقد يف
اللّغة ال على التراكيب اللّغوية ال يعين أنها على استخدام " املقاربة التواصلية"أنّ تركيز  -

الطريقة املثلى يف التعليم، فهناك من املتعلّمني من يصل إىل درجة كبرية من الـتمكّن مـن   
قواعد و تراكيب اللّغة األجنبية حبيث يستطيع بعد ذلك استعماهلا مبا يـتالءم و املواقـف   

 .م الوظائف اللّغويةالتواصلية، و هو بذلك ليس حباجة إىل تعلّ
يـة، و هـذان   تم بالوظائف اللّغوية و املواقف االجتماع" املقاربة التواصلية"كما أنّ  -

ال ميكننا يف تعليم اللّغات األجنبية خلق  ةن إنما يرتبطان حبضارة تلك اللّغة، و من مثّالعنصرا
 .بيئة حضارية أجنبية كاملة
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إىل جعل املتعلّم يتقن اللّغة األجنبية إتقاناً تامـا، كإتقـان    "التواصليةاملقاربة "و دف  -
تدفعـه إىل   خاصةً أبنائها هلا، و هذا أمر يكاد يكون مستحيالً، كما أنّ ملتعلّم اللّغة أهدافاً

إىل  راً ما يكون تعلّمه للّغة دف االنتماءدتعلّمها كأن تكون أهدافاً علميةً أو تربويةً، و نا
 .حضارا

ـ " املقاربـة التواصـلية  "ق ـو يتطلّب تدريس اللّغة األجنبية عن طري - ا عـايل  ـمعلّم
اءة، حبيث تقارب كفاءته كفاءة أبناء اللّغة األصليني، و يصعب توفري هذا املعلّم إال ـالكف

 .ردفيما ن
و كيفية صياغتها وفق املدخل التواصـلي، يف   تربز مشكلة إجراء االمتحانات و أخريا -

ا صياغة و إعداد اختبارات القواعد و الفهم و الكتابةحني جند أنهل جده من الس. 
 يفالكثرية  إجيابيااو مهما يكن من نقاط ضعف للمقاربة التواصلية فإنها لن تطغى على        

إىل ليصها من مساوئ الطّرائق السابقة، الّيت كانت دف تعليمية اللّغة، و خاصة فيما يتعلّق بتخ
تلقني التالميذ مفردات اللّغة و تراكيبها دومنا اهتمام باألداء و االستعمال، و حصر نشاطهم يف 

 . )98(تكرار قوالب لغوية جامدة
الّذي طرح يف أول هذا املبحث و يف اخلتام، سنحاول اإلجابة بطريقة أخرى عن السؤال        

هـي   "املقاربة التواصـلية "نّ إفنقول حول اجلديد الّذي أضافته املقاربة التواصلية لتعليم اللّغة، 
مقاربة تعليمية ظهرت كثورة على املقاربة البنيوية و ما متخض عنها من طرائق تعليمية تقـوم  

نظريـات اللّسـانية الوظيفيـة    تندة يف ذلك على العلى النظرية السلوكية يف علم النفس، مس
التداولية، و نظريات علم النفس املعريفّ، و نظريات علم االجتماع اللّغوي، حبيث أكّدت على و

االهتمام باملتعلّم و قدراته العقلية و النفسية و اجلسمية أثناء عملية التعليم، و على ضرورة متكينه 
تواصلية، الّيت يستطيع مبوجبها، إضافةً إىل معرفة البىن اللّغوية، توظيف هذه البىن يف من الكفاءة ال

و ذلك باتباع أساليب تعليمية تواصلية تعتمد على التعلّم اجلماعي . خمتلف املواقف االجتماعية
م ـمن معلّم و متعلّة ـادل بني أطراف العملية التعليميـالتعاوينّ، و على التواصل الصفي املتب

  .و منهج، و على وسائل تعليمية تنشط هذا التواصل
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و ملا للمقاربة التواصلية من فوائد مجة على تعليم اللّغة و خاصة اللّغة األجنبيـة، فقـد          
حاولنا استثمارها يف تدريس اللّغة العربية ألبنائها و االستفادة من مبادئها يف النهـوض بواقـع   

  .ريسهاتد

  : تطور املقاربة التواصلية -4
ـ  هلا، كغريها من املقاربات السابقة ،"املقاربة التواصلية" خضعت       ري و التجديـد  يإىل التغ

مـن عمليـة   قامت على هامشها العديد من الطّرائق التعليمية الّيت تم باجلوانب االنفعاليـة  و
  :، و ميكن أن نلخصها فيما يأيت)100("التجديدية"نسميه بالطّرائق و هي ما ميكن أن ، )99(لتعلّما

  : ةريقة اإلحيائيالطّ -4-1
ـ  رائق الرافضة للمـذهب السـلوكي  تندرج هذه الطريقة ضمن سلسلة الطّ        م ـيف تعلّ

يـتم أسـرع    أنّ تعلّم اللّغةة، تأثّراً بالنظرية املعرفية يف علم النفس، حيث يرى أصحاا ـاللّغ
أن سبب عدم مهارتنا هو وضعنا لعراقيل نفسية «، و )101(بكثري من املعرفة املكتسبة بطريقة عادية

ـ     ا ـللتعلم، إذ خنشى أننا ال نستطيع األداء، و أننا سنكون حمدودي املقـدرة علـى الـتعلم، و أنن
من مثّة وجب علينـا  ، و )102(»ل، و إحدى النتائج أننا ال نستعمل مقدرتنا العقلية الكاملةـسنفش

  .التخلّص من هذه احلواجز النفسية، لالستفادة بشكل أفضل من طاقاتنا العقلية
و لذلك كان من الضروري البحث عن طريقة ملساعدة املتعلّمني على الـتخلّص مـن          

ـ   معيقات التعلّم اجليد تعلّم و حواجزه، و منحهم الراحة النفسية، من أجل أن يتمكّنوا مـن ال
يف تعليم اللّغات األجنبية، الّيت تركّز علـى  " الطّريقة اإلحيائية"و من هنا ظهرت . بشكل أفضل

  ) 103(:نقطتني أساسيتني جيب توفّرمها قبل البدء يف عملية التعليم و مها
 .أن جيري الدرس يف سياق موسيقي هادئ - 1
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استرخاٍء واعٍ، و يشـجعهم   أن جيلس الدارسون يف مقاعد ناعمة و مرحية، و يف حالة - 2
قدر ما يستطيعون، حماولني تأدية أدوار أصحاب اللّغة الّيت " كاألطفال"املدرس على أن يكونوا 

 .يتعلّموا، فيصبحون قادرين على اإلحياء
و هكذا يتبين أنّ املوسيقى اهلادئة، و االسترخاء، و تراجع سلطة املعلّم، تعتـرب عناصـر         

ة للتة"عليم باستخدام ضروريعلى اعتبار أنّ هذه العناصر هي الوسيلة الّيت تريح "الطّريقة اإلحيائي ،
  .نفسية املتعلّم، و تساعده على التعامل مع أكرب قدر ممكن من املادة التعليمية

و خيتلف الفصل الدراسي يف إطار، هذه الطّريقة، عن الفصل التقليدي؛ حيـث جيلـس         
 املتعلّمون على الكراسي الوثرية املوضوعة يف نصف دائرة، داخل غرفـة ذات أنـوار خافتـة   

موسيقى هادئة، و يستمعون يف استرخاء إىل نص يقرأه املعلّم، مثّ يقومون ببعض النشـاطات  و
من االرتياح و املرحاللّغوي 104(ة، و قراءة بعض احلوارات و متثيلها بتوجيه من املعلّم، يف جو(.  
و نستنتج، من هذا املثال عن كيفية التدريس بالطّريقة اإلحيائية، أنّ هذه األخرية تعتمـد        

مـن  على و ضع املتعلّم يف حالة من االسترخاء، و تسميعه املوسيقى اهلادئة، حتـى يـتمكّن   
التخلّص من الضغوط الّيت تشوش تعلّمه و التحرر منها ائيا، مما جيعله يقبل على املادة التعليمية 

كبرياً باملتعلّم، و حبالته العقلية، و النفسية يف  بكلّ استرخاء و تلقائية، و هي بذلك تم اهتماماً
  .عملية التعليم

  : الطّريقة الصامتة -4-2
        امتة ةالطّريق"تعدـةً تقـوم علـى أسـس      "الصمثل سابقتها أيضاً، طريقـةً جتديدي ،

تعتمد مبـدأ   اً أساسيا يف عملية التعليم، كما أنهاتم باملتعلّم باعتباره عنصر و ،)105("معرفية"
  :)107(اآلتيةها يف النقاط ا، و ميكن تلخيص املبادئ الّيت تتبن)106(االستكشاف و حلّ املشكالت

 .يكون التعلّم أيسر حني يكتشف الدارس ما يتعلّمه، و ليس حني يكرره و يستظهره -
                                                             

:  دايان الرسن فرميان: قة اإلحيائية ينظرملزيد من التفصيل حول كيفية التدريس باستخدام الطّري - 104
 .و ما بعدها 85ص. أساليب و مبادئ يف تدريس اللّغة

  .170ص. أسس تعلم اللغة و تعليمها: دوجالس براون.هـ - 105
 .170ص. نفسه املرجع - 106
  .170ص. نفسهاملرجع  - 107
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 .و يكون أيسر حني تصحبه وسائل مادية معينة -
 .و يكون أيسر حني حيلّ الطّالب نفسه مشكالت املادة الّيت يتعلّمها -
 أن يشعر املتعلّم باالستقاللية، و روح املسـؤولية  رواد هذه الطّريقة ضرورةلذلك يؤكّد        

هم مـن  االعتماد على النفس، و عليه أيضا أن يتعاون مع باقي املتعلّمني حللّ كلّ ما يـواجه و
فيها، و أن  لعملية التعلّم ال متحكّماً حمركاً، من جهته، أن يكون مشكالت، و جيب على املعلّم

و من هنا جاءت تسـمية   ،الفرصة للمتعلّم لكي يتعلّم مبفرده يبقى صامتاً طوال الوقت إلتاحة
  .)108("الصامتة"هذه الطّريقة بالطّريقة 

على استخدام بعض الوسائل التعليمية املعينـة علـى   " الصامتة ةالطّريق"و يعتمد تطبيق        
التعلّم مثل املؤشر املعدين، و املربعات امللونة و اجلداول املعلّقة الّيت تتضمن املادة اللّغوية، حبيث 
يشري املعلّم فقط إىل تلك املربعات و يترك اال للمتعلّم ليستكشف بنفسه تلك املـادة، و ال  

  . )109(تظر من املعلّم تقدميها له جاهزة، حماوالً حلّ املشكالت الّيت ميكن أن تعترضه أثناء تعلّمهين
أنها طريقة تشجع املتعلّم على " الصامتة ةالطّريق"إنّ املالحظ من خالل ما متّ ذكره حول        

ـ   أن يكون مسؤوالً ـ لّ املشـكالت و  ـعن تعلّمه، عن طريق االستكشـاف و ح م ـالتعلّ
اوينّ، و هذا ما تدعو إليه الطّرائق التعليمية احلديثة الّيت تسعى إىل جعـل املـتعلّم حمـور    ـالتع

  .العملية التعليمية
، نقداً عنيفاً من بعض الدارسني خاصة "اإلحيائية"،كسابقتها "الصامتة ةالطّريق"و قد القت       

مت فيما يتعلّق بدور املعلّم يف العملية، و صمته أثناءها؛ فقد اعترب البعض أنّ هذا الصعليمية الت
أنّ  كمـا أمر مبالغٌ فيه؛ فاملتعلّم حيتاج إىل املعلّم و توجيهاته خاصة يف مراحل تعلّمـه األوىل،  

  .)110(الصمت و غياب املدرس يؤديان، حتماً، إىل غياب التواصل يف قاعة الدرس
ضعف هذه الطّريقة فإنه ميكن االستفادة من جوانبها اإلجيابيـة يف  و مهما يكن من نقاط       

ـ   اً ـتعليم اللّغة، خاصة فيما يتعلّق مبسألة االهتمام باملتعلّم، و جعله مسؤوالً عن تعلّمـه قائم

                                                             
  .171-170ص. املرجع نفسه - 108
:  دايان الرسـن فرميـان   :باستخدام الطّريقة الصامتة ينظر ملزيد من التفصيل حول كيفية التدريس - 109
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مسألة تبين  وه، بينما تتراجع الطّبيعة السلطوية للمعلم فيتحول إىل موجه و مرشد فقط، ـعلي
، و الّذي يعد، حسب اعتقادنـا، مـن   )111(م القائم على االستكشاف و حلّ املشكالتالتعلي

  .أحسن الطّرق التعليمية الّيت تشجع املتعلّم على االعتماد على نفسه يف عملية التعلّم 

  :طريقة تعلّم اللّغة يف مجاعة -4-3   
 )112(من الطّرائق التجديدية، الّيت ظهرت يف السـبعينات " طريقة تعلّم اللّغة يف مجاعة"إنّ        

  . تأثّراً باملقاربة التواصلية و أصوهلا املعرفية، و ثورةً على الطّرائق البنيوية السلوكية
ي يعمل على استثارة النمو ذلك النشاط اجلمعي الذ«: و تعرف طريقة التعلّم اجلماعي بأنها       

و منه فإنّ هذه الطّريقة تم باملتعلّمني على أنهم أفـراد يف مجاعـة   ، )113(»يف الفرد و اجلماعة
يف أي  جداً مهم العمل اجلماعي عنصرمما ال شك فيه أنّ و  تعليمية يؤثّرون فيها و يتأثّرون ا،

ةعملي ةالنشاط اليت ترمي إليها اجلماعة حبيث يعمل كل فرد منـها  يشمل مجيع مظاهر « فهو ؛تعليمي
  .)114(»حنو أهداف مرسومة، و يتحمل عبء مسؤولية الوصول إليها

و يكون تعلّم اللّغة يف مجاعة مبنياً على التعاون بني أفراد اجلماعة فيتحـول املعلّـم إىل          
ثالً إذا حتدث أحد املـتعلّمني  يسهل التواصل بينهم مستخدما اللّغة املراد تعلّمها، فم" مستشار"
دوره ترمجة املعلّم، و إذا أراد استعمل لغته األم، فإنّ املعلّم سيترجم ما قاله هذا املتعلّم ليكرر بو

اللّغة األم، و سيترجم املعلّم كالمـه، و هكـذا    متعلّم ثان اإلجابة عن األول فسيستعمل أيضاً
دور املدرس كمستشار حتى يصبح املتعلّمون قادرين على  يستمر الدرس، و ربما يستمر أيضاً

   )115( .غة األم أو احلاجة إىل معلّمالتحدث معاً باللّغة األجنبية دون استخدام اللّ

                                                             
   .من هذا البحثالرابع سيتم التطرق إىل طريقة حلّ املشكالت و فوائدها التعليمية الحقا يف الفصل  - 111
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تعتمد على نوع من التعلّم التعاوينّ، يهدف إدماج  "طريقة تعلّم اللّغة يف مجاعة"و يبدو أنّ        
املتعلّم داخل اجلماعة التعليمية، حيث يتفاعل مع أفرادها و يبين تعلّمه باالشتراك معهم، يف حني 

  .يصبح املعلّم مساعداً و موجها لعملية التعلّم فقط
النتقادات، و لعلّ أمهّهـا مـا   واجهت العديد من ا" طريقة تعلّم اللّغة يف مجاعة"إالّ أنّ     

املـتعلّم حيتـاج إىل   أنّ  يف حـني ، كامالً عن دوره االستشاري ختلّياًاملعلّم ختلّى يتعلّق مبسألة 
اعتماد هذه الطّريقة على اسـتراتيجية  كما أنّ  .توجيهات املعلّم خاصة يف مراحل تعلّمه األوىل

متعلّم الّذي حيتاج إىل الشـرح  لل أيضاً ضرورياالستنباط ألنّ  فقط أمر غري صائبٍ؛االستقراء 
ا، و قـد  جد معقّدةٌ على الترمجة، و هي عمليةٌتعتمد هذه الطّريقة  أنّ باإلضافة إىل .التوجيهو
ب عن  حدثت116(يف ترمجة املعلّم خطأمشاكل كثرية تترت(. 

خاصـة فيمـا   " تعلّم اللّغة اجلماعي"على الرغم من ذلك ال ميكننا إغفال حماسن طريقة        
يتعلّق بتركيزها على التواصل و التفاعل و التعاون بني أفراد اموعة التعليمية، و قـد أثبتـت   

   .ة باإلجيابالدراسات احلديثة ما هلذا النوع من التعلّم من فوائد تعود على متعلّم اللّغ
أنها طريقة ميكن االستفادة  ،"طريقة تعلّم اللّغة اجلماعي"و نستخلص مما سبق ذكره عن        

فيواصل الصمنها يف تعليم اللّغة، و استثمار مبادئها يف تنشيط الت.  

  :طريقة االستجابة العضوية الكاملة -4-4
الفيزيولوجية لإلنسان، حيث إنّ الطّفل يف بداية  حتاول هذه الطّريقة االستفادة من الطّبيعة      

تعلّمه للغته األم ميثّل أمنوذجاً يستفاد منه يف تعليم اللّغة األجنبية، و أول ما يبدأ به هذا الطّفـل  
فنجد أصـحاب هـذه   . الصغري هو االستماع إىل من حوله، مثّ بعد ذلك يبدأ بالكالم تدرجييا

طفال، عند اكتساب لغتهم األم، يستمعون كثرياً قبل أن يتكلّموا، و أنّ الطّريقة يؤكّدون أنّ األ
ـ  اك بـه  ـاستماعهم هذا تصحبه استجابات عضوية كمحاولة الوصول إىل الشيء أو اإلمس

الً، كما أنهم يشيدون كثرياً بدور املخ األمين يف التعلّم؛ ألنّ اجلهة اليمىن من املـخ هـي   ـمث
  .)117(احلركي، و هي تسبق معاجلة اللّغة يف اجلهة اليسرىاملسؤولة عن النشاط 
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  :)118(فيما يأيت" طريقة االستجابة العضوية الكاملة"ص أهم مبادئ تلخيو ميكن        
- احلركي فسية التعلّم باجلانب النربط عملي. 
 .اكتساب اللّغة األماالستفادة من مبادئ  -
 .عملية التعلّم ثاالهتمام باملخ األمين يف حدو  -
على السـبورة   الًـاب، أرسم مستطيـافتح الب: مثل األمراالعتماد يف التعليم على صيغ  -

أين الكتاب؟ من حممد؟ و يتم : إخل، و صيغ االستفهام...اذهب ببطء إىل النافدة و اقفز منها
ة من أجل إضفاء جوة و درامية ذلك بطريقة هزليرسعلى  من املرح و العفويالد. 

- دريس ذات جوف املـتعلّم    جعل قاعة التاحة و االسترخاء، حيث يتصـريبعث على الر
كبرياً يف االستماع و احلركة، و على هذا سيقتصر دور املعلّم  بطريقة تلقائية فينشط نشاطاً

 .على التوجيه فقط
ـتم اهتمامـاً كـبرياً مبهـارة     " طريقة االستجابة العضوية الكاملة"و من املالحظ أنّ        

التحدث و القراءة و الكتابة  اتاالستماع و تقدمها على املهارات األخرى، ألنّ اكتساب مهار
ستماع مرهون باكتساب مهارة االستماع، و لذلك وجب على متعلّم اللّغة األجنبية أن يبدأ باال

وجـوب االهتمـام   أيضـاً  كّـد  ؤهلذه اللّغة و فهم معانيها قبل البدء يف التحدث ا، و هي ت
  .باجلوانب العقلية و النفسية و احلركية للمتعلّم

حيـث يقـوم املعلّـم     أثناء عملية التعليم؛ على صيغ األمر كما أنّ هذه الطّريقة تعتمد       
لّم باالستماع إىل هذه األوامـر  إخل و يكتفي املتع...، استدرقف، اجلس: بإصدار األوامر مثل

تنفيذها يف املراحل األوىل من عملية التعلّم، و بعد تقدم مراحل التعلّم ينتقـل املتعلّمـون إىل   و
  .)119(احلديث و إصدار األوامر و تنفيذها

أنها تركّز يف التعلـيم   ، هو"طريقة االستجابة العضوية الكاملة"ول حو أهم ما نستنتجه        
على مهارة االستماع؛ حيث يبدأ بصمت املتعلّمني و استماعهم ألوامر املعلّم و تنفيذها، مثّ يأيت 

  .الكالم بطريقة طبيعية بعد أن يكون املتعلّم قد فهم اللّغة اهلدف
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ريقة ـدف إىل  أنها ط" االستجابة العضوية الكاملة"و خالصة القول فيما يتعلّق بطريقة        
ـ ـاستخدام أسلوب يف تعلّم اللّغة األجنبية يكون مشاا ألسلوب تعلّ ه ـم الطّفل الصغري للغت

األم، حيث تركّز على إكساب املتعلّم مهارة االستماع أوال، و تنادي باالهتمـام خبصائصـه   
هذه األفكار يف تعلـيم   و من املفيد حسب اعتقادنا االستفادة من. العقلية و النفسية و احلركية

  .أية لغة خاصة و أنها تقوم على حقائق علمية حول عملية التعلّم

  La méthode actionnelle)( :الطّريقة اإلجرائية -4-5
و أكثرها ترسـيخا   و أحدثها،" املقاربة التواصلية"لعلّ أهم الطّرائق التعليمية املنبثقة من        

  ".الطّريقة اإلجرائية"هي للمبادئ التواصلية، حسب اعتقادنا، 
اإلطار األوربي املرجعي "وضعت من قبل " الطّريقة اإلجرائية"أنّ  أحد الباحثنييذكر و        

الّذي  ،(Le cadre européen commun de référence pour les langues) "املشترك للّغات
، فكان من أهم نتائجـه  1991سنة متّ تأسيسه ضمن أعمال املؤمتر الدويل الّذي عقد بسويسرا 

هو إعداد إطار أوريب مشترك يكون مرجعاً لتعليم اللّغات يف إطار التعددية اللّغوية، و قد بنيت 
  .)120(ااجتماعي األسس النظرية هلذا اإلطار على خطى نظرية التواصل، متخذة إطاراً

        ة"و تعدة؛ "الطّريقة اإلجرائيواصليا للمقاربة الترإذ دعـت  ، كما سبقت اإلشارة، تطو
يف مواقف غري حقيقية و مفتعلة داخل القسم، أما الطّريقة  اة إىل تعليم اللّغة تواصليهذه األخري

منه، حبيث ال يقتصر  اإلجرائية فقد عملت على تعليم اللّغة يف اتمع، و جعلت املدرسة جزءاً
حممـد  "األسـتاذ  و هذا ما عبر عنـه   .)121(التعلّم عليها فقط بل يتجاوزها إىل خارج حميطها

بالتايل فإن الطريقة اجلديدة املقترحة لتعليم اللغـات و الـيت    و«: يف قوله )122("األخضر الصبيحي
ال ختتلف كثريا عن الطريقة  la méthode actionnelle)(" الطريقة اإلجرائية "اصطلح على تسميتها ب

                                                             
120_Claire Tardieu: La Didactique des langues en 4 mots-clés: communication, Culture, 

Méthodologie, évaluation, Paris, Ellipses, 2008. P 41-42.    
. تعليمية اللّغات يف أوربا بني املقاربة التواصـلية و الطريقـة اإلجرائيـة   : حممد األخضر صبيحي: و ينظر

 . 236ص
121  - Claire Tardieu: La Didactique des langues en 4 mots-clés. P 41.  

  .236ص. تعليمية اللّغات يف أوربا بني املقاربة التواصلية و الطريقة اإلجرائية - 122



 و تطّورها عوامل ظهورهاالمقاربة الّتواصلّية                                       األّول الفصل

 

  82                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

  

التواصلية؛ إذ ميكن اعتبارها امتدادا أو تطورا طبيعيا هلا، من حيث إن هذه األخرية ال تكاد تتجـاوز  
  .»م وفقها عتبة املدرسة، يف حني تتخذ الطريقة اإلجرائية اتمع ككل  مسرحا هلاعملية التعلي

هـو أنّ  " اإلجرائية"عن وليدا " املقاربة التواصلية"يرى أحد الباحثني أنّ أهم ما مييز  و       
يتعلّم اللّغـة ضـمن    (Un acteur social) " اجتماعي فاعل" هذه األخرية تسعى إىل تكوين

-Co)" للعمل املشترك"مواقف اجتماعية حقيقية يتفاعل فيها مع أفراد جمتمعه، متيحةً له فرصاً 
)123( actions)ةضـع  ت و هي بذلك. ؛ مبعىن  إقحامه يف أعمال مشتركة ذات صبغة اجتماعي

ـ  "يف إطـار أوسـع ضـمن     "القدرة التواصلية"مفهوم  احليـاة  تقتضـيها  " ةكفايـات عام
  .)124(االجتماعية

املقاربـة  "، رغم احتفاظها بكلّ مفاهيم أنها  أيضاً "الطّريقة اإلجرائية"أهم ما مييز  ومن       
املـتعلّم   "الطريقة اإلجرائيـة " ؛ إذ تعترب)125((tâche)" املهمة"أضافت إليها فكرة  ،"التواصلية

املشاركة يف أنشطة اتمع الذي يعيش فيه، و ذلك ا يتعلّم من خالل اجتماعي أو متعامالً فاعالً
اتبقيامه مبهم ة . )126(يف ميادين اجتماعية خمتلفة ،أو غريها لغويةما للمهم و ال خيفى على أحد

: من آثار إجيابية يف التعليم املبين على البعد االجتماعي، و لذلك تعرف املهمة بأنها )127(اللّغوية
الغرض أو النتيجة غري اللغوية اليت يسعى املتعلم إىل حتقيقها بواسطة اللغة، أو الذريعة البيداغوجيـة  «

                                                             
123_ Claire Tardieu: La Didactique des langues en 4 mots-clés. P 42.  

. تعليمية اللّغات يف أوربا بني املقاربة التواصـلية و الطريقـة اإلجرائيـة   : حممد األخضر صبيحي :و ينظر
  .239ص

. تعليمية اللّغات يف أوربا بني املقاربة التواصـلية و الطريقـة اإلجرائيـة   : حممد األخضر صبيحي - 124
 .239ص

125   - Jean Pierre Robert: Dictionnaire pratique de didactique du FLE , Collection 
L'essentiel Fronçais, Paris, Ophrys, 2émed, 2008. P36. 

. تعليمية اللّغات يف أوربا بني املقاربة التواصـلية و الطريقـة اإلجرائيـة   : حممد األخضر صبيحي - 126
  .240-239ص

حممـود  : لالستزادة و التوسع يف موضـوع املهمـة و فوائـد اسـتثمارها يف التعلـيم ينظـر        - 127
، حبـث مقـدم لنيـل شـهادة     مفهوم املهمة و استثماره يف تدريس العربية لغري النـاطقني ـا  : بدوي
 .م1997-1996ات، جامعة قسنطينة، ـتري يف تعليم اللغاملاجس
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الستعمال العناصر اللغوية املراد تدريسها، حيث أن هذه املواد اللغوية ترد مستترة، حتت غطاء، بـدل  
ليه فإنّ املهمة اللّغوية تضع ، و ع)128(»أن تأيت عارية كما هو الشأن يف التمارين و األنشطة التقليدية

تفاعلي عليم يف إطار اجتماعيالت.   
فإذا أردنا تعليم التلميذ صيغ االستفهام، ما علينا إالّ تكليفه مبهمـة ينجزهـا خـارج           

، بدور صحفي يستجوب أهل احلي عن رأيهم يف مقابلة كرة القدم اليت م، كقيامه، مثالًـالقس
هل شاهدت مقابلـة املنتخـب   : (، وسيحضر التلميذ أسئلة من نوعالوطين فاز فيها املنتخب

ا؟  أيف امللعب أم على شاشة التلفزيون؟ ما رأيك فيها؟ ما هـو   الوطينيوم أمس؟ أين شاهد
وسيتعلّم التلميذ بطريقة تلقائية صيغ االستفهام ) عبني تفضل؟الّاهلدف الذي أعجبك؟ من من ال

يف خمتلف املواقف االجتماعية، وإذا أردنا تعليمهم تقنيات الوصف جيـب أن   و كيفية توظيفها
ة أو ة أو مناطق ساحليمها املدرسة، إىل مناطق جبليظّنقترح عليهم القيام خبرجات ميدانية، قد تن

وصف لكـل مـا يشـاهدونه خـالل      الميذ بتقدميإىل حديقة احليوانات، مث يكلّف املعلم الت
  .مةظّا سيتعلّم التلميذ الوصف بطريقة عملية منهن ة، وـالرحل
بيـداغوجيا  "هـو  هلـا   ند األساسـي ل السميثّ ريقة اإلجرائية نشاطاًالطّ و تقترحهذا،        
متكني املتعلّم إىل  حيث دف من خالله، )La pédagogique du projet)( )129  "روعـاملش

و قد  ،هلذه البيداغوجيا أمهية كبرية ا، وعملي توظيفاًمن االندماج يف اتمع و توظيف كفاءاته 
  .)130(يف موضع آخر من هذا البحث ذلك سنوضح و ،أثبتت فعاليتها يف تعليم اللّغة

        ة"و صفوة القول فيما خيصها"الطّريقة اإلجرائية     ، هي أنواصـليالطّرائـق الت من أهـم
أحدثها و أكثرها تركيزاً على التعلّم التواصلي الّذي يتجاوز حميط القسم و املدرسة إىل اتمع و

كما أنها تعد، حسب اعتقادنا، من أفضل الطّرائق التواصلية الّيت ميكن استثمارها . بكلّ أبعاده
مببادئ املقاربة التواصلية من  يف تعليم اللّغة عامة و يف تعليم اللّغة العربية خاصة، ألنها احتفظت

جهة، و من جهة ثانية فإنها حاولت أن تطور هذه املبادئ و جتعلها أكثر مسايرةً للتطـورات  
                                                             

 .22ص. نفسهاملرجع  - 128
. تعليمية اللّغات يف أوربا بني املقاربـة التواصـلية و الطريقـة اإلجرائيـة    : حممد األخضر صبيحي -129
 .240ص

مهيتها يف التدريس، و كيفيـة تعلـيم اللّغـة    أسيتم احلديث بالتفصيل عن بيداغوجيا املشروع و  - 130
  . ، يف الفصل الرابع من هذا البحثاباستخدامه
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والتغيرات الّيت يشهدها العامل يف كلّ ااالت، و أكثر انفتاحاً على كلّ مسـتجد يف السـاحة   
  . التربوية
هذا املبحث، هو أنّ املقاربة التواصلية ليست مقاربة عقيمـة؛  ما خنلص إليه يف ختام  أما       

حيث مل تتوقّف عند مرحلة حمددة، بل إنها يف تطور مسـتمر حيـث شـكّلت قاعـدة راح     
سٍ منها، كما أنها مازالت إىل يومنا هـذا املقاربـة   بنون طرائقهم التعليمية على أسالتربويون ي

لة لدى املنظومات التر   املفضة، و هذا مـا يـربة بعد ظهور الطّريقة اإلجرائية خاصة العامليربوي
 ملتعلّمـي ذه املقاربة و بإبراز أمهّيتها يف النهوض مبستوى تدريس اللّغة العربية  البحثاهتمام 

عليم االبتدائيمرحلة الت .  

  :ةـخالص -
و نشـأا   "املقاربـة التواصـلية  "إنّ أهم ما نستنتجه من خالل ما سبق عرضه حـول         

أنها خاصة و، ذات أمهية كبرية يف تعليم اللّغات األجنبيةتطورها، هو أنّ هذه املقاربة التعليمية و
خلّصت عملية تعليم اللّغات من األساليب التعليمية الّيت تعتمد على احلفظ و التلقني، لتوجهها 

إخل، و اتبـاع األسـاليب   ...صه النفسية و العقليـة و احلركيـة  حنو االهتمام باملتعلّم و خصائ
  .سياقات استعماهلابوظيفتها التواصلية و  للّغة، و ربط هذه اللّغةاالتواصلية يف تعليمه 

يف  "املقاربة التواصـلية "كما ال يفوتنا أن نشري إىل مسألة يف غاية األمهية زادت من أمهية       
تعليم اللّغات و أثبتت جناعتها و هي مسألة الديناميكية و التطور؛ إذ إنّ املقاربة التواصـلية مل  

ةو حركي رٍ مستمرها يف تطّونة، بل إنتقف عند حدود معي  ،الّذي مكّنها مـن أن   األمردؤوبة
الّـيت تعـد    "جرائيـة الطّريقة اإل"ظهور ب خاصةتواكب مستجدات العصر و تثبت جناحها، و 

امتداداً هلذه املقاربة؛ حيث ربطت العملية التعليمية بصفة خاصة و املدرسة بصفة عامة بـاحمليط  
ـ    ل ـاالجتماعي و جعلت من املتعلّم فاعالً اجتماعيا يتعلّم عن طريق أنشـطة ينجزهـا داخ

ت يف عصرنا احلايلّ الّذي تكتسـحه  ع، و هذا، حسب اعتقادنا، ما حتتاجه تعليمية اللّغاـاتم
  .العوملة و تطبعه التطورات العلمية و التكنولوجية، و تغطيه وسائل اإلعالم و االتصال املتطورة

من هذا املنطلق ستحاول الباحثة االستفادة من املقاربة التواصلية و مبادئها يف تقدمي بعض        
 ملتعلّمـي يف النهوض مبستوى عملية تدريس اللّغة العربيـة   املقترحات الّيت من شأا أن تساهم

   .املرحلة االبتدائية ضمن الفصول املتبقّية من هذا البحث
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 : متهيـد -
القطاعات احليوية يف اتمع، و يف صالح هـذا   قطاع التعليم أهمسبقت اإلشارة إىل أنّ        

 و االقتصـادية و السياسـية   الثّقافيـة و الدينيـة  (القطاع صالح كلّ القطاعات األخـرى  
 .اللـاالحنف وـلألمية و التخلّ هلذه القطاعات، وانتشار ، و يف فساده فساد...)العسكريةو

ـ  عملي يف أي كن األساسيه الرـ ـو يلعب املعلّم دوراً كبرياً يف هذه املعادلة؛ إذ إن ةـة تعليمي 
بالتايل و  ،اـالعمود الذي يرفعها، و حيرص على حسن سريها مبا حيقّق األهداف املنشودة منهو

  .صالح املعلّميف ، و صالح التعليم التعليم صالح يف نّ صالح اتمع نستطيع القول أ
و ملّا أدركت اتمعات اإلنسانية، و خاصة املتقدمة منـها، هـذه األمهيـة الكـربى            

يتماشـى مـع   لقطاع التعليم و املعلّمني فإنها دأبت على إصالح منظوماـا التربويـة مبـا    
متغيرات العصر، و االهتمام باختيار املعلّمني و تكوينهم تكويناًً جيـداً مبـا يضـمن جنـاح     

  .هذه اإلصالحات و حتقيقها لألهداف املسطّرة
أنّ جناح أي إصالح تربوي أو منهاج تعليمي أو طريقة تعليمية متوقّـف   و هكذا يتبين       

املعلّم و حسن تكوينه، و لذلك جيدر بنـا، إذا أردنـا    بدرجة كبرية على مدى حسن اختيار
اقتراح تطبيق املقاربة التواصلية للنهوض مبستوى تدريس اللّغـة العربيـة يف مرحلـة التعلـيم     
االبتدائي، أن نقترح أوال حسن انتقاء املعلّم الّذي سيطبق هذه املقاربة و تكوينه تكويناً جيـداً  

على مبادئ املقاربة التواصلية و مرتكزاا اللّسانية و النفسـية، و إقناعـه   قبل اخلدمة و أثناءها 
  .بأمهية تطبيقها

1- عليم االبتدائيته، و ضرورة تكوينهمعلّم التأمهي ،: 
خصص هذا املبحث لتوضيح ما يقصد مبصطلح املعلّم يف هذا البحث، و توضـيح   

 . ، و التأكيد على ضرورة تكوينهصفاته، و أمهيته

 :حتديد مفهومه -1-1
أي عملية تعليمية، و فيما  الركائز الّيت تقوم عليهاأحد أهم هو  (Enseignant)املعلّم  إنّ      

صده ـذا  نق، و الّيت ميكن أن توضح ما "املعلّم"يأيت جمموعة من التعاريف الّيت قدمت ملصطلح 
  :املصطلح
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الشخص املؤهل للتدريس للتالميذ «: املعلّم تعريفاً عاماً، بأنه إحدى املعاجم التربويةعرف ت       
و يركّز هذا التعريف على عنصر التأهيل حيث يشترط يف . )1(»أو الطلبة يف أحد املعاهد التعليمية

  .هله للتدريس يف إحدى املؤسسات التعليميةؤت لشهادة املعلّم أن يكون حامالً
كل األشـخاص الـذين   «: تعريفاً عاما للفظ مدرس أو معلّم بأنه" املنهل التربوي"و قدم        

طلق على كـلّ  لفظٌ عام ي، و منه فإنّ لفظ معلّم )2(»يتحملون مهمة تربية التالميذ داخل املدارس
  . عليمميارس مهنة الت شخصٍ

ـ    الّذي على اجلانب الرمسي أو القانوينّ  اك من يركّزـهنو        ا ـجيعـل مـن شـخص م
هو املكلف رمسيا من قبل اهليئة الرمسية تعليم التالميذ يف إحدى « :، فيعرف هذا األخري بأنهاًـممعلّ

   .)3(»بقصد حتقيق أهداف تعليمية تدريسية) إخل..مدرسة، ثانوية، معهد، كلية(مؤسسات التعليم 
و نالحظ أنّ كلّ التعريفات السابقة تتفق على أنّ املعلّم هو الشخص الّذي يزاول مهنـة        

  .التعليم يف إحدى املؤسسات التعليمية
  :على ما سبق ذكره، تقدمي تعريف للمعلّم بصفة عامة كما يأيت و ميكن، بناًء      

التعليم، و الّذي متّ تكوينه يف إحدى املؤسسات املعلّم هو ذلك الشخص الّذي ينتمي إىل مهنة 
ن حتقيـق  ، يضمجيد ، مبا ميكّنه من مزاولة عمله بشكلٍكافياً اجلامعية أو كليات التربية تكويناً

ة املنشودة، و ذلك بتكليفربوياألهداف الت الميذ أو  رمسية، من أجل تعليم التمن اجلهات املعني
  .   إخل...ملدارس أو املتوسطات أو الثانويات أو املعاهدالطّلبة يف إحدى ا

      عليم االبتدائيا معلّم التخص الّذي تلقّى تكويناً فهو أمربيـة   ذلك الشات التداً يف كليجي
ـ  يتناسب و خصائص الت ـ ـالميذ الصغار يف املرحلة االبتدائية، و طبيعـة املناه راسية ـج الد

حدى الصفوف االبتدائية، و ذلك بتكليف رمسي من اجلهات الوصية، بقصد ا، و يدرس إـفيه
  .حتقيق األهداف التربوية اليت يصبو إليها التعليم االبتدائي

                                                             
معجم مصطلحات التربية و التعليم، اجنليزي فرنسي عريب، مصـر، دار الفكـر   : أمحد زكي بدوي - 1

  .250ص .م1980العريب، 
  .340ص. 1عبد الكرمي غريب، ج - 2
تقومي الطرائق التعليمية يف : الطرائق النشطة و ترقية تدريس اللغة العربية، ضمن كتاب: حسني شلوف - 3

الرجـاء   مؤسسة، اجلزائر، 1، خمترب اللغات و الترمجة، جامعة قسنطينةية و التطبيقالتعليم الثانوي بني النظر
  .158ص. م2014للطباعة و النشر، 
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و جتدر اإلشارة ختاماً إىل أننا سنستخدم كلمة معلّم، يف هذا البحث للداللة على معلّـم         
عليم االبتدائيالت.     

 :التعليم االبتدائيم ـأمهية معلّ -1-2
أمهية قطاع التعليم يف اتمع، فهو القطاع الكفيل بتنشـيط كـلّ   إىل سبقت اإلشارة و        

من هذا املنطلق ميكن القطاعات األخرى، و ذلك بإمدادها بالطّاقات البشرية املؤهلة لتطويرها، 
دس ـ معلّم لن جند الطّبيب و ال املهنمن دون تعليم و الفأن نعد مهنة التعليم أهم املهن كافّة؛ 

  .)4("أم املهن"، و لذلك مسيت هذه املهنة و ال العامل و ال غريهم
نّ مهنة التعليم هي املهنـة األوىل يف اتمـع، مـن حيـث     أ نستطيع القول عليه و بناًء      

ها أنبل املهن و أشرفها على اإلطالق، و هذا ما ـاألمهير عة، كما أنـاعر  بأمحـد  " عنـه الش
  : )5(يف قوله "شوقي

  قـم للمعلـم وفِّـه التبجيـالَ    كَـاد املعلـم أَنْ يكونَ رسـوالَ
      يبنـي و ينشئ أَنفساً و عقـوالأعلمت أشرف و أجلَّ من الذي     

املعلّم نّ إالقول  التعليمية، فيمكنيف العملية هذا عن أمهية املعلّم يف اتمع، أما عن أمهيته        
 تعليمية العملية ؛ إذ إنه عنصر جيب توفّره يف أي عمليةهذه يف  جدا و حساساً ثابتاً حيتلّ موقعاً

ل تعليمي من دون متعلّم، فكذلك األمر بالنسبة فعمهما كان نوعها، و كما أنه ال ميكننا تصور 
عليمية بشكل سليم يف غياب معلّم فعال يسيرها و يقودها تالعملية الللمعلّم؛ فال ميكن حدوث 

عنصر يف العملية التعليمية، على اعتبار أنّ املتعلّم  نّ املعلّم هو أهمفإو عليه . حنو حتقيق أهدافها
  .)6(هو حمورها

لّيت ميكن أن حتتلّ و كثر احلديث يف وقتنا احلايلّ عن مسألة التقنيات و األجهزة احلديثة ا       
، حسـب  إالّ أنـه مكان املعلّم، و تعوضه يف القيام مبهامه، و متكّن املتعلّم من التعلّم الـذّايتّ،  

                                                             
دليل التربية العلمية و إعداد املعلمني، دار الوفاء لدنيا : فايز مراد دندش و األمني عبد احلفيظ أبو بكر - 4

 .97-96ص. م2003، 1اإلسكندرية، مصر، ط. الطباعة و النشر
ـ 1431حممد نعيم بربر، بريوت، املكتبة العصـرية،  : ديوان الشوقيات، حتقيق: أمحد شوقي - 5  -هـ

  .243ص.  1م، الد2010
تكوين املعلمني من اإلعداد إىل التدريب، العني، اإلمارات العربيـة املتحـدة، دار   : خالد طه األمحد - 6

  .19ص. م2005-هـ1425، 1الكتاب اجلامعي، ط
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ذلـك أنّ  . اعتقادنا، مهما حاولنا أن نوفّر من وسائل تعليمية متطورة، فإنها لن تغنينا عن املعلّم
ب، و الوسائل التعليمية على أمهيتها، و آثارهـا  األبنية املدرسية و التجهيزات و املرافق و الكت

املختلفة يف عملية التعليم، تبقى حمدودة الفائدة، قاصرة على حتقيق األهداف إذا مل يتوفّر املعلّم 
هذا من جهة، و مـن جهـة    ، الّذي يسخر هذه الوسائل يف خدمة العملية التعليمية)7(الكفء

أخرى فإنّ اهلدف األساسي للتربية و التعليم ال يقتصر فقط على تلقني املعارف، بل يتجـاوزه  
  . )8(إىل التنشئة االجتماعية و بناء شخصية التلميذ قيماً و سلوكاً

م ـعامة، دور عظي و هكذا فإنّ دور املعلّم يف العملية التعليمية خاصة، و يف بناء اتمع       
و خطري، و لعلّ عظمة هذا الدور و خطورته تتضاعف عندما يتعلّق األمـر مبعلّـم املرحلـة    

فمن املتفق عليه أنّ التعليم االبتدائي هو قاعدة املنظومة التربوية، و إذا كان صـالح  . االبتدائية
فالعمـل  . لة االبتدائية و معلّميهـا اتمع يف صالح التعليم، فإنّ صالح التعليم يف صالح املرح

التعليمي يف املدرسة ميثّل أول جهد تعليمي منظّم و متخصص مـع الطّفـل، وعليـه ترتكـز     
  .)9(منطلقات العملية التعليمية يف املراحل التالية له

لـه  ذما يبنّ معلّم التعليم االبتدائي قد يبدل من اجلهد ما يفوق إو لذلك نستطيع القول        
، ألنه يتعامل مـع  و صعوبةً ؛ إذ تزداد مهمة املعلّم تعقيداً)10(ه يف مراحل التعليم األخرىؤزمال

يعد ديد قيمهم و اتجاهام، كما يف بناء شخصيام، و حت كبريٍ ، و يساهم بقدرٍصغارٍ أطفالٍ
، أن القدوة األوىل يف حياة الطّفل بعد الوالدين، و ذلك يفرض عليه، قبل أن يكون معلّماً املعلّم

عليم يكون مربييت الوزارة القائمة على شؤون التربي: "بيف بالدنا ا، و لذلك مسة ـوزارة الت
  ". و التعليم

                                                             
 .63ص. مهنة التعليم و أدوار املعلم، مصر، دار املعرفة اجلامعية: فاروق البوهي و عنتر لطفي - 7
جمـاالت و  : ضمن كتابتكوين األساتذة يف املغرب إضاءات تربوية و سياسية، : عبد النيب رجواين - 8

البيضـاء، أفريقيـا   آفاق تكوين األساتذة منهجيات التدريس، بإشراف عبد النيب رجواين، املغرب، الدار 
  .11ص. م2008. الشرق

ار الوفاء لدنيا التربية و املدرسة و املعلم قراءة اجتماعية ثقافية، اإلسكندرية، د: السيد سالمة اخلميسي - 9
  .261ص. الطباعة و النشر

 الرياض، دار عـامل اململكة السعودية،  ،ق التدريساملعلم و املناهج و طرائ: حممد عبد العليم مرسي - 10
  .29ص. 1م، ط1985-هـ1405الكتب، 
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ة ـة أو يف املدرسـملية التعليميو يتبين لنا ختاماً أنّ للمعلّم أمهية كبرية ليس فقط يف الع       
و إنما يف اتمع بأكمله، و هذه األمهية تتعاظم عندما يتعلّق األمر مبعلّم التعليم االبتـدائي، ألنّ  
هذا املعلّم حسب رأينا بيده مفاتيح جناح كلّ املراحل التعليمية الالّحقة، و جناح اتمع و األمة 

  .قاطبةً

 :املعلّمني تكوينضرورة  -1-3
و ملا للمعلّم من أمهية كبرية يف التعليم عامة، و يف التعليم االبتدائي منه خاصة، فإنه مـن         

ال و. الشروع يف أي إصالح تربوي الواجب االهتمام به، و بتطوير مستواه و أدائه العملي، قبل
خلطوة األوىل و البداية السـليمة إلصـالح   نبالغ إذا قلنا أنّ مناقشة وضع املعلّم و دراسته تعد ا

فال ميكن ألمجل اإلصـالحات  : " حني قال" جان بياجي"، و هذا ما يؤكّده )11(التعليم يف جمتمعنا
  .)12("إال أن تصل إىل طريق مسدود إن مل يتوفر املدرسون بالعدد و املستوى املطلوبني

مناسباً  تكوينهم تكويناًعليه و جب االهتمام بانتقاء أحسن املعلّمني، و اإلشراف على  و       
 قبل الشروع يف إصالح املناهج التعليمية، ألنّ هذا اإلصالح، يف اعتقادنا، سيبقى ناقصاً و فعاالً

إذا مل يرفق بإصالح الوضع العلمي ق ه و املهينه من سيطبذا إلصـالح  للمعلّم، على اعتبار أن
بصفة قاصرٍ مع منهجٍ كفًءا حىت إنّ بعضهم يرى أنّ معلّماً .مباشرةمعلّـم قليـل   من  ، خري

  .)13(أحسن إعدادها تعليمية ، و مادةجيد و كتابٍ متميزٍ منهجٍالكفاءة مع 
التطـورات  و أصبح معلّم التعليم االبتدائي، يف وقتنا احلاضر، يواجه حتديات كبرية أمام        

، مما حيتم عليه التخلي عـن دور  يف كلّ ميادين احلياة العاملي يني الوطين واحلاصلة على املستو
للعمليـة   و منشط و هو دوره كموجه ،و فعاليةً أكثر جناحاً امللقّن و املالك للمعرفة، إىل دورٍ

  . الدور على أكمل وجه، و هذا ما يستدعي ضرورة تكوينه لقيامه ذا التعليمية

                                                             
عبد : املؤمتر األول إلعداد املعلمني، حترير: و ضع املعلم يف اتمع النامي، ضمن كتاب: أمحد شكري -11

صـفر   13-8العزيز اجلالل و آخرون، اململكة املغربية السعودية، جامعة امللـك عبـد العزيـز، أيـام     
 . 85ص. م، مؤسسة مكة للطباعة و اإلعالم1974مارس،  7و  4 -هـ1394

  .                 94ص. علم النفس و فن التربية: جيجان بيا -12
 .19ص. تكوين املعلمني من اإلعداد إىل التدريب: خالد طه األمحد - 13
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الختيار املعلّم و إعداده قبل اخلدمة و أثناءها، دور كبري  ما ميكن قوله يف األخري هو أنّو        
به، و لذلك و حسب اعتقادنا جيب اتخاذ  الدور اجلديد الذي أصبح مطالباًهذا يف جعله يتقن 

ة ـة التواصليـادر على تطبيق املقاربمن أجل احلصول على املعلّم الكفء الق اآلتية،اإلجراءات 
واصليو القيام بدوره الت :  

 م الذي سيلتحق بكليات إعداد املعلّمني االختيار الصحيح، بنـاءً اختيار الطالب املعلّ -أوال
 .على معايري حمددة ال استثناء فيها

سليماً كافياً و وافياً أثناء السنوات  تكوينا مؤسسة التكوين،يف  ،الطّالب املعلّم تكوين -ثانياً
 .املؤسساتالّيت يتواجد فيها يف تلك 

بعد أنّ يصبح معلّما يف اخلدمة تدريباً صحيحاً شامالً  املؤسساتتدريب خريج هذه  -ثالثاً
  .)14(طوال سنوات اخلدمة

معلّم التعليم االبتـدائي  و ما ميكن قوله يف ختام هذا املبحث هو أنّ املعلّم بصفة عامة و        
بصفة خاصة يلعب دوراً هاما و حساساً يف النهوض بالعملية التعليمية و حتقيق أهداف النظـام  

ني ـالتربوي، و بالتايل تطوير اتمع يف كلّ امليادين، و هذا ما يربر ضرورة حسن انتقاء املعلّم
و ينطبـق  . لفعل التعليمي و حتقيق الغايات التربويةو حسن تكوينهم للقيام بدورهم يف إجناح ا

ذلك أيضاً على تطبيق املقاربة التواصلية؛ إذ إنه، وكما أشرنا إىل ذلك سابقاً، البد قبل اقتراح 
تطبيق املقاربة التواصلية يف تدريس اللّغة العربية يف مرحلة التعليم االبتدائي، اقتراح حسن انتقاء 

ة ـاء اخلدمـلّذي سيكون قادراً على تطبيق هذه املقاربة مستقبالً، مثّ حسن تكوينه، أثناملعلّم ا
  .  و بعدها، على مبادئها و طريقة تطبيقها، و هذا ما سنعاجله يف ما تبقّى من مباحث هذا الفصل

  
  
   

                                                             
اختيار املعلّم و إعداده و دليل التربية العمليـة، سلسـلة املعلـم النـاجح و مهاراتـه      : علي راشد - 14

: و ينظـر . 20-19ص. م1996-هـ1416، ة، الكتاب الثاين، القاهرة، دار الفكر العريبـاألساسي
إعداد املعلم تنميته و تدريبه، عمان، األردن، دار الفكر ناشرون : مصطفى عبد السميع و سهري حممد حوالة

 .23-22ص. م2005-هـ1426، 1و موزعون، ط
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  :واصليةحلسن تطبيقه للمقاربة التاملعلّم مدخل  نتقاءحسن ا -2
ل خطوة حنـو إعـداد معلّـمٍ نـاجحٍ    يعد أواملعلّم، حسب اعتقادنا،  نتقاءإنّ حسن ا       

لٍ، و ال نبالغ إذا قلنا أنّ جناح املدارس العليا لألساتذة، و حتقيقها ألهدافها، فيما خيـص  ـفاعو
  . ختريج معلّمني أكفّاء، منوط حبسن اختيارها هلؤالء املعلّمني

يت تنتهج اإلصالح التربوي، حسن اختيـار املعلّمـني   و أصبح على املدرسة اجلزائرية، الّ       
 الّذين سيحملون مشعل تطبيق هذا اإلصالح بشكلٍ عام، و القيام بدورهم التواصلي الّذي حتثّ

و لذلك سنحاول، ضمن هذا املبحث، الوقوف على واقـع  . عليه املناهج احلديثة بشكل خاص
هم يف انتقـاٍء أفضـل   بعض احللول الّيت من شأا أن تساح انتقاء معلّم التعليم االبتدائي، و اقتر

هلؤالء املعلّمني، و ذلك من منطلق أنّ حسن انتقاء الطّالب املعلّم الّذي سيلتحق باملدارس العليا 
  .لألساتذة عامل مهم من عوامل ضمان معلّم قادرٍ على تبني املقاربة التواصلية يف التدريس

  :نيانتقاء املعلّم مفهومحتديد   -2-1    
تقيم مؤسسات تكوين املعلّمني، و هي ما ميسى عنـدنا باملـدارس العليـا لألسـاتذة            

(L'écoles Normale Supérieures) ،   قبيل استقباهلا للطّلبة اجلدد اختبارات النتقـاء أحسـن
وزارة التربيـة   املترشحني و أقدرهم على حتمل متطلّبات مهنة التعليم و مشاقّها، كما تفـتح 

الوطنية مسابقات توظيف و جتري يف إطارها اختبارات النتقـاء معلّمـني أكفّـاء، و هـذه     
، و يعرف اختبار االنتقـاء  (Tests de sélection)" اختبارات االنتقاء: "االختبارات تسمى ب

و يفاد من هذا التعريـف   )15(»اختبار موجه الكتشاف أفراد هلم خصائص أو كفايات معينة«: بأنه
أنّ اختبار االنتقاء خيضع ملعايري و شروط حمددة يتم من خالهلا انتقاء أفراد تنطبق عليهم هـذه  

  . الشروط أو املعايري
و ال بد من اإلشارة، يف هذا السياق، إىل ضرورة و ضع معايري مناسبة و دقيقة النتقـاء         
املناسب النتقاء املعلّم يؤدي إىل فشل األنظمة التعليميـة يف ضـم   ألنّ غياب املعيار . املعلّمني

العناصر املبدعة ذات الكفاءة العالية و املتميزة يف اتمع، و سينجم عن ذلك، بالضرورة، تدني 
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. ، ألنّ جناح هذه األخرية متوقّف على توفري معلّم جيـد )16(مستوى العملية التعليمية و ضعفها
جناح مناهج تكوين املعلّم يف مؤسسات التكوين متوقّف على جودة العناصر البشـرية   كما أنّ

  .)17(املرشحة لاللتحاق ا
و عليه فإنّ انتقاء املعلّمني، سواء تعلّق األمر بانتقاء الطّالب املعلّم الّذي سيلتحق باملدارس        

العليا لألساتذة أم بانتقاء املعلّمني يف مسابقات التوظيف، هو عملية اكتشاف األشخاص الّذين 
لعليا لألساتذة أو لاللتحاق هلهم لاللتحاق بربامج التكوين يف املدارس اؤحيملون صفات معينة ت

مبناصب عمل للتدريس يف إحدى املؤسسات التعليمية، و ذلك وفق معايري معينـة و شـروط   
  .حمددة

 : واقع انتقاء املعلّم يف املدارس العليا لألساتذة -2-2
ليكون كأستاذ التعلـيم  املدرسة العليا لألساتذة الّذي سيلتحق باملعلّم نتقاء الطّالب يتم ا       

  : االبتدائي يف اللّغة العربية بناًء على معيارين أساسيني مها
احملصل عليه يف شهادة البكالوريا، الّذي يتم حتديـده   على أساس املعدل العام نتقاءاال -أوالً

لألسـاتذة ختصـص   املترشح لدخول املدرسة العليا  نتقاءمن قبل الوزارة املعنية، حيث جند أنّ ا
 على أساس معـدل  متّقد   2014/2015ستاذ املدرسة االبتدائية يف اللّغة العربية للسنة اجلامعية أ

مع شرط إضايفّ يتمثّل يف و جـوب   ،)12/20(يكون أكرب أو يساوي اثنيت عشرة من عشرين 
ـ  )10/20( اوي عشرة مـن عشـرين  ـاحلصول على عالمة أكرب أو يس غـة  ان اللّـيف امتح

                                                             
املعلم يف الفكر اإلسالمي كمدخل لضمان اجلـودة مـن    معايري اختيار: صالح الدين إبراهيم محادة  -16

وجهة نظر املشرفني التربويني و مجاعة املديرين للمدارس، جملة التربية، جملة حمكمة تصدر عن اللجنة الوطنية 
 .178ص. 168م، عدد2009القطرية للتربية و الثقافة و العلوم، قطر، مارس 

االجتاهات املعاصرة يف إعداد املعلم و تنميته مهنيا، الكويت، وزارة التربية، : بدرية املفرج و آخرون  - 17
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شهادة  متنحة، و ـالعربي ة حلامليات، و تقين ابالاألولويياضية، و الرجريبيكالوريا يف العلوم الت
  .)18(رياضي يف املرتبة األوىل، مثّ اآلداب و الفلسفة، و اللّغات األجنبية يف املرتبة الثّانية

و أهم ما ميكن مالحظته حول هذا املعيار، أنّ معدل قبول املترشحني الّذين سـيلتحقون      
ضعيف إذا  املدرسة االبتدائية يف اللّغة العربيةبالتكوين يف املدارس العليا لألساتذة ختصص أستاذ 

 .ائي بصفة خاصةما قورن باألمهية العظمى ملهنة التعليم بصفة عامة، و معلّم التعليم االبتد
املقابلة الشفهية الّيت جيريها املترشح بعد أن يتم قبوله مبـدئيا للتكـوين يف إحـدى      -ثانياً

املدارس العليا لألساتذة، و تقام املقابلة الشفهية على مستوى هذه املدرسة، و ال يتم التسـجيل  
  .)19(و املوافقة على قبولهه هلذه املقابلة ئالنهائي للمترشح إالّ بعد إجرا

الّيت تستخدم النتقاء املترشحني  )20("استمارة شبكة تقييم املترشح"و ميثّل اجلدول أسفله        
يف املقابلة الشفهية و اخلاصة باملدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة، و جيري هذه املقابلة جلنة مـن  

  : )21(أساتذة املدرسة متكونة من رئيس و عضوين
  جيد  قريب من اجليد  متوسط  ضعيف  اخلصائص

          الثقافة العامة و املؤهالت الفكرية
          الوضوح يف التعبري و الشرح

          التسلسل املنطقي و االستماع و التحليل و احلكم
          القدرة على التركيب و االستنتاج

          القدرة على النقد و النقد الذايت
          حتفيز املترشح

                                                             
ل هـ املوافـق  1434 رجب 18مؤرخ يف  01منشور رقم : وزارة التعليم العايل و البحث العلمي -18

-2013دة البكالوريا للسـنة اجلامعيـة   املتعلق بالتسجيل األويل و توجيه حاملي شها 2013 ماي 28
 .32ص. 2014

  . 32ص. نفسهاملرجع  -19
تستعمل يف املقابالت   الستمارةشبكة تقييم املترشح، و هي أمنوذج : املدرسة العليا لألساتذة قسنطينة - 20

  . متّ احلصول عليها من إدارة املدرسة. الشفهية اليت جتريها املدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة
 . املرجع نفسه -21
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          مالئمة املترشح ملهنة التعليم
          اهليئة و السلوك و اهلندام
          دوافع اختيار مهنة التعليم

          مؤهالت خاصة

  ميثّل اخلصائص الّيت يتم اختيار املترشحني على أساسها يف املقابلة الشفهية )01(جدول رقم 

ـدف إىل اختبـار قـدرات املترشـح     يفاد من اجلدول أعاله أنّ املقابلة الشـفهية          
. تعلـيم، و مؤهالتـه، و ثقافتـه   العقلية، و دوافعه، و هيئته، و قدرته على ممارسة مهنـة ال 

  . هي قدرات ضرورية، حسب اعتقادنا، جيب توفّرها يف أي معلّمو
تـرد ضـمن    غري أنّ هناك خاصيةً هامةً جيب أن تتوفّر يف املعلّم يف عصرنا احلـايلّ مل         

االستمارة و هي خاصية القدرة على التواصل أو االستعدادات للتواصـل؛ إذ إنّ تـوفّر هـذه    
اخلاصية يف املترشح الّذي سيلتحق بالتكوين يف املدرسة العليا لألساتذة يضمن قابليته للتعامل مع 

، و خاصـة منـها املقاربـة    يت أصبحت يف جمملها تم بالتواصلالطّرائق احلديثة يف التعليم الّ
  .  التواصلية

و نستنتج مما سبق ذكره حول واقع انتقاء معلّم التعليم االبتدائي ختصص لغة عربيـة يف         
ـ   اء املترشـح  ـاملدارس العليا لألساتذة، أنه يعاين من بعض النقائص الّيت تؤثّر يف حسـن انتق

التعليمية احلديثة بصفة عامة و املقاربة التواصلية بصـفة  ادر، مستقبالً، على تطبيق الطّرائق ـالق
، يف حـني أنّ  )12/20(خاصة، و أمهّها ما يتعلّق بتحديد معدل القبول عند درجة حسن فقط 

أمهية التعليم االبتدائي و أمهية املعلم فيه، تستوجب، حسب اعتقادنا، رفع معـدل القبـول إىل   
  .)15/20( درجة جيد جدا و حىت )14/20(درجة جيد 

املدرسة العليا لألساتذة علـى   إضافة إىل أنّ املقابلة الشفهية الّيت يتم قبول املترشحني يف       
سٍ منها ال تأخذ بعني االعتبار القدرات التواصلية للمترشح عند عملية االنتقاء، على الـرغم  أس

على ضرورة ختلّي املعلّم عن دور الباثّ و امللقّن و حتلّيـه   من أنّ املناهج التعليمية احلديثة تؤكّد
ةنفيـذ احلـريفّ ألجـزاء املنـهج     حيث مل يعد دور املعلّم يقتصر علـى ا . خبصائص تواصليلت

ه، أو توصيل احملتوى املعريفّ إىل أمساع املتعلّمني و عقوهلم، بل انتقل حمور االرتكاز يف ـمفرداتو
ن احملتوى الدراسي إىل املتعلّم و شخصيته و ما ميتلكـه مـن اسـتعدادات    العملية التعليمية م
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 املتكامل هلـذه الش موة مـن معـارف و مهـارات و قـيم      وقدرات، و ما يتطلّبه النخصـي
  .)22(اتجاهاتو

استمارة شبكة "من هذا املنطلق نقترح إضافة خاصية أخرى إىل اخلصائص الّيت تتضمنها        
هم تسالّيت من شأا أن " القدرة على التواصل" املذكورة أعاله، و هي خاصية " تقييم املترشح

ليميـة احلديثـة   الطّرائق التع يف اكتشاف املعلّمني القادرين على التواصل الفعال و التعامل مع
  .تطبيق املقاربة التواصليةو

 : واقع انتقاء املعلّمني يف مسابقات التوظيف -2-3
تلجأ وزارة التربية الوطنية إىل تنظيم مسابقات لتوظيف املعلّمني، و ذلك لسد الـنقص         

سد هذا النقص املدارس االبتدائية، عندما تعجز املدارس العليا لألساتذة عن معلّمي احلاصل يف 
ن من اجلامعات من غـري  وفيوظّف يف التعليم االبتدائي، و بصفة استثنائية، املتخرج .من طلبتها

  : )23(ملا جاء يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية طلبة املدارس العليا لألساتذة، و ذلك وفقاً
بتدائية، عن طريق املسـابقة علـى أسـاس    ميكن أن يوظف بصفة استثنائية، بصفة أستاذ املدرسة اال«

  .»الشهادة، املترشحون احلاصلون على شهادة الليسانس يف التعليم العايل أو شهادة معترف مبعادلتها
و مبا أنه مل يتم انتقاء هؤالء املترشحني و إعدادهم يف املدارس العليا لألسـاتذة،  فـإنّ          

النتقاء هؤالء املعلّمني، فعلى سبيل املثال فإنه متّ فتح مسابقة  وزارة التربية تضع شروطاً و معايري
عليم االبتدائي مبوجب قرار وزاريالت ات فتح مسابقة على أسـاس  توظيف ملعلّمين كيفييتضم

                                                             
. معايري اختيار املعلم يف الفكر اإلسالمي كمـدخل لضـمان اجلـودة   : صالح الدين إبراهيم محادة  -22
 .181ص
املـؤرخ يف   315-08من املرسوم التنفيذي رقم 45تعدل و تتمم املادة : 10املادة من  45املادة  - 23

اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريـة،  : ، ضمن2008أكتوبر سنة  11املوافق  1429شوال عام  11
  .17ص. م2012يونيو 3-هـ1433رجب 13، 34اجلزائر، املطبعة الرمسية، العدد
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: الشهادات لاللتحاق بسلك أستاذ املدرسة االبتدائية رتبة أستاذ املدرسة االبتدائية يف املواد اآلتية
  .)24(العربية، اللّغة األمازيغية، و اللّغة الفرنسيةاللّغة 
و فعالً فتحت املسابقة على أساس الشهادات للمترشحني الذين حيملون شهادة اللّيسانس      

  :يف التعليم العايل و ذلك وفقاً لقائمة املؤهالت و الشهادات احملددة يف اجلدول أسفله
  الشهـاداتاملؤهـالت و   األسالك  الرتب

  
  أستاذ 

عليم االبتدائيالت  

  
  اللّغة العربية

شهادة الليسانس يف اللّغة و األدب العريب  
  شهادة الليسانس يف التاريخ

  شهادة الليسانس يف العلوم اإلسالمية
  شهادة الليسانس يف الفلسفة

  شهادة الليسانس يف علم االجتماع التربوي
  تربويشهادة الليسانس يف علم النفس ال

  شهادة الليسانس يف البيولوجيا
  شهادة الليسانس يف العلوم الطبيعية

  شهادة الليسانس يف الرياضيات
  شهادة الليسانس يف الفيزياء

حيدد املؤهالت و الشهادات املطلوبة يف مسابقة توظيف معلّمي اللّغة العربية  )02(جدول رقم 
  .)25(2013لسنة 

  :و ميكننا تسجيل عدة مالحظات انطالقا من اجلدول أعاله و منها   
 الشؤوناللّغة العربية و بعلوميقبل ترشح األشخاص احلاملني لشهادات عليا ال عالقة هلا  -

 .مثل ختصص العلوم الطّبيعية و الرياضيات، و الفيزياء. التربوية
يسانس، وهي أدىن الشهادات العليا، يف اللّيشترط يف املترشح أن يكون حامالً لشهادة  -

 .)26(حني أنّ التعليم الثّانوي يشترط فيه شهادة املاستر أو الليسانس
                                                             

 قيتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لاللتحـا  2013جوان  25مؤرخ يف  27القرار رقم  - 24
النشرة الرمسية للتربية الوطنية، املديرية الوطنية للتوثيـق  : ، ضمنبسلك أستاذ املدرسة االبتدائية جلميع املواد

  .و ما بعدها 39ص. 561، العدد2013التربوي، مكتب النشر، وزارة التربية الوطنية، جوان 
  .44ص. نفسهاملرجع  - 25
 .56ص. نفسهاملرجع  - 26
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و أالليسانس يف التاريخ مثل شهادة ليس هلا عالقة بعلوم التربية  اتمتنح األولوية لشهاد -
مباشرة ـذه العلـوم    و العلوم اإلسالمية على حساب الشهادات الّيت هلا عالقةأالفلسفة 

هي أن من البـد ، و )شهادة الليسانس يف علم االجتماع التربوي و يف علم النفس التربوي(
يكون حاملو هذه الشهادات، الّيت ليست هلا عالقة بعلوم التربية، بغض النظر عن تكوينهم 

أثر وخـيم علـى العمليـة    و لغياب هذا التكوين . املعريفّ، غري مكونني تكويناً بيداغوجيا
أيضاً على اجلانب البيـداغوجي   التعليمية الّيت ال تعتمد على اجلانب املعريفّ فقط، بل تعتمد

 .)27(الديداكتيكيو
عن الشهادات و املؤهالت املنصوص عليها يف اجلدول أعاله، فإنه يـتم انتقـاء    و فضالً       

  :املترشحني يف ضوء املعايري اآلتية
  النقطة  املعاييــر  الرتبة
مالئمة مؤهالت تكوين املترشح مع متطلّبات السلك أو الرتبة  -  01

  :املطلوبني للمشاركة يف املسابقة، و تقسم إىل
  تطابق مسار الشهادة مع متطلّبات الرتبة -
مسار الدراسة أو التكوين، و تقسم على أساس املعدل العـام   -

 . للسنة األخرية من الدراسة أو التكوين
املدارس الوطنية للتكوين (ا يستفيد خرجيو املدارس الكربى كم -

 ).العايل
  .و األوائل يف دفعام باجلامعات و املراكز اجلامعية -

  نقاط 05إىل  0من 
  

  إىل نقطتني 0من
  نقاط 03إىل  0من 

  
  نقطتني

  
  نقطة واحدة

  إىل نقطتني 0من  .التكوين املكمل للشهادة املطلوبة يف التخصص نفسه -  02
األشغال و الدراسات املنجزة مـن طـرف املترشـح يف     -  03

  .ختصصه، عند االقتضاء
  إىل نقطتني 0من
  

اخلربة املهنية للمترشح يف املنصب نفسـه أو يف منصـب    -  04
  .معادل

  نقاط 06إىل  0من 

  إىل نقطتني 0من   تاريخ احلصول على الشهادة -  05
  نقاط 03إىل  0من   نتائج املقابلة -  06
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  .133ص .منهجيات التدريس األساتذة



 انتقاء المعّلم و تكوينه لتطبيق المقاربة الّتواصلّية :                          الفصل الّثاني

 

  99                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

  

  نقطة 20  امـوع                                
  .28)( 2013لسنة  انتقاء معلّمي اللّغة العربية يف مسابقة التوظيف ميثل معايري )03(جدول رقم  

نالحظ انطالقاً من اجلدول أعاله أنّ عملية انتقاء املترشحني يف مسابقة توظيف املعلّمني        
مة تكوين املترشـح مـع   ءختضع ملعايري تتعلّق باجلانب التكويين للمترشحني فقط، و خاصة مال

ـ   ذين متطلّبات املنصب الّذي سيلتحق به، و كذلك اخلربة املهنية للمترشح، حيث خصـص هل
املعيارين معاً إحدى عشر نقطة، يف حني وزعت النقاط التسع املتبقّية على املعايري األخرى، و مل 
خيصص للمقابلة الشخصية سوى ثالثة نقاط، بالرغم من أنها هي الّيت تكشف عن الصـفات  

تعجز املعايري األخرى عـن   يتالشخصية للمتعلّم و قدراته الذّاتية مبا فيها القدرات التواصلية، الّ
  .حتديدها
الّيت عينت هلذا الغرض، حيث حتتوي على ثالثة  بلة الشخصية مع جلنة االنتقاء،و تتم املقا       

  :)29(معايري لالنتقاء هي
 .القدرة على التحليل و التلخيص - 1
 .القدرة على التواصل - 2
 .أو املؤهالت اخلاصة/القدرات و - 3
أنّ املقابلة الشخصية تتضمن معياراً لالنتقاء حيدد القدرة التواصـلية  لنا،  بناًء عليه يتبين       

القدرة على التواصل، و هذه القدرة هي الّيت متكّن املعلّم مـن إتقـان   : للمترشح، و هو معيار
  . اربة التواصلية خاصةًدوره التواصلي يف إطار الطّرائق التعليمية احلديثة عامةً و املق

و من املؤكّد أنّ املقابلة الشخصية، خاصةً إذا اتسمت باملوضـوعية، تعـد أداةً ناجعـةً           
لقدرة على التعبري و التواصـل  ذلك أنّ مهنة التعليم تقوم أساساً  على ا. املعلّمنيالنتقاء أحسن 

الوقوف على هذه القدرات و اكتشافها يف املترشـحني  اإلقناع و الربهنة و التبيني، و ال ميكن و
  . )30(إالّ يف إطار االمتحانات الشفوية
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غري أنّ أهم ما ميكن أن يالحظ على املقابلة الشخصية، الّيت تجرى النتقاء املعلّم يف إطار        
ا يصـعب  مسابقات التوظيف، من نقائص هو أنها جترى يف غضون دقائق معدودات، و هذا م

، و على الرغم مـن  و حيد من مصداقيتها، كما أنه عليها حتديد القدرات احلقيقية للمترشحني،
سلّم التنقيط حيـث ال تتجـاوز    يفأمهيتها يف انتقاء املعلّم اجليد، ال خيصص هلا إالّ حصة قليلة 

باملقابلة الشـفهية يف   و بناًء على ذلك نقترح االهتمام أكثر .)03/20(ثالث نقاط من عشرين 
  .مسابقات توظيف املعلّمني، و ختصيص حصة أكرب هلا يف سلّم تنقيط هذه املسابقات

و هكذا يتضح أنّ املقابلة الشخصية هي الّيت تكفل االنتقاء اجليد للمعلّم الّـذي حيمـل          
ة على التواصل و التبليغ، و القدرة استعدادات لتبني املقاربة التواصلية يف التعليم و خاصة القدر

على االندماج يف اجلماعة و التعايش معها، و أيضاً النباهة الفكرية و الذّكاء الثّاقب و القـدرة  
على التكيف مع كلّ املواقف، و القدرة على اخللق و اإلبداع، و غريها من القدرات الّيت متكّن 

و هـذا مـا   . التعليمية احلديثة و خاصةً املقاربة التواصلية هذا املعلّم من التعامل مع املقاربات
يستدعي، حسب اعتقادنا، تشكيل فريق من الباحثني إلعداد قائمة باملواصفات املطلوبة الّـيت  
متثّل الكفاءات الواجب توفّرها يف املعلّم لتتم يف ضوئها عملية تقـومي املترشـحني و انتقـاء    

  .   ، و هذا الكالم يشمل اختبار االنتقاء بصفة عامة)31(أحسنهم
و خالصة القول فيما يتعلّق بانتقاء املعلّم اجليد الّذي يتمتـع بقابليـة تطبيـق املقاربـة            

التواصلية بصفة خاصة و الطّرائق التعليمية احلديثة بصفة عامة، أنه متوقّف بدرجة كبرية علـى  
ري تضمن انتقاء مناسباً للمترشحني و االهتمام أكثر باملقابلـة الشخصـية   وضع شروط و معاي

  . إخل للمترشحني...حامساً يف اكتشاف اخلصائص النفسية و العقلية و اجلسمية باعتبارها عامالً
ق أنّ االنتقاء السليم للطّالب املعلّم الّذي سيلتحهو و ما ميكن قوله يف ختام هذا املبحث،        

ـ     اً يف ـبربامج التكوين يف املدارس العليا لألساتذة من شأنه أن يضـمن لنـا معلّمـاً ناجح
ل، و قادراً على القيام مبهامه التدريسية على أكمل وجه، كما أنّ حسن انتقاء املعلّـم  ـاملستقب

ون يعد اخلطوة األوىل حنو ختريج معلّمني قادرين على مسايرة كل ما هو مسـتجد يف الشـؤ  
  .التربوية، و تطبيق املقاربات التعليمية احلديثة و السيما املقاربة التواصلية
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 :تكوين املعلّمني قبل اخلدمة -3
        ربية و املدارس العليا لألساتذةتكوين يعدات التالعامل نتقائهبعد حسن ا، املعلّم يف كلي ،

   .وقادرين على التفاعل مع الطّرائق احلديثة يف التعليماحلاسم يف ختريج معلّمني أكفّاء و فاعلني، 
ة هي الّيت تصقل موهبـة املعلّـم   الرغم من أنّ هناك من يرى أنّ اخلربة و املمارسو على        

املعلّم بعد حسـن   تكويناألحباث و التجارب أكّدت على أمهية  فإنّ العديد من ،جتعله كفءاًو
ملعلّم احلصول على قاعدة متينة يف جمـال ختصصـه، و تكـوين    على ا حيث جيب ،)32(نتقائها

  .مناسب و واسع ميكّنه من مواجهة التحديات الّيت تفرضها عليه طبيعة العمل الّذي سيقوم به
العامـل احلاسـم يف    يعد، جيداً أنّ إعداد املعلّم يف املدارس العليا لألساتذة إعداداًكما        

املقاربة التواصلية بصـفة  على تطبيق الطّرائق التعليمية احلديثة بصفة عامة، و  قادرٍ ختريج معلّمٍ
  .خاصة

   :تكوين املعلّمني قبل اخلدمة مفهوم -3-1
       ة تف عمليى ب   قبل اخلدمة املعلّمني تكوينعرأو مـا يسـم :"  كـوين األساسـيالت" 

(Formation de base)، هامعهد اعداد املعلمني و النشاط النظامى و غري  املنهاج الذي يضعه«: بأن
النظامى و االختبارات الىت تؤهل املرء لتحمل مسؤوليات مهنة التعليم و االطالع ا علـى احسـن   

، و يشري هذا التعريف إىل أنّ التكوين األساسي هو املنهاج التكويين الّذي تلقّاه املعلّم )33(»وجه
  .ن من إتقان عمله مستقبالًيف مؤسسة التكوين كي يتمكّ

: يسري تعريف آخر يف االتجاه نفسه، حيث يعرف تكوين املعلّمني قبل اخلدمـة بأنـه   و       
املستقبل يف أصـول مهنـة التـدريس    اكتساب املعرفة الصحيحة و املهارة العالية اليت حيتاجها معلِّم «
اجح يف عمليـة التعلـيم و حيقـق أهـدافها     أوضاعها و أساليبها حىت يتمكن من التعامل الفعال النو

و يفاد من هذا التعريف أنّ التكوين قبل اخلدمة هو إمـداد املعلّـم بالوسـائل     .)34(»املنشودة
  . يق األهداف املنشودة من العملية التعليميةقالضرورية للنجاح يف تأدية عمله و حت
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املعلّمني قبل اخلدمة هي منـاهج   تكوينأنّ عملية فني هو التعريهذين من  هنستنتجإنّ ما        
من أجل تكوين الطّالب املعلّم الّذي متّ  من قبل اجلهات املتخصصة، وضعها سبق التخطيط هلا و

و إكسابه أصول مهنة التعليم، و متكينه من مبادئها  لتحاق باملدارس العليا لألساتذة،اختياره لال
 توجيههاحىت يتمكّن من إجناح العملية التعليمية، و  فنون ممارستها،و كلّ ما يتعلّق بو أساليبها 

  . حتقيق األهداف املنشودة حنو
  :جوانب تكوين املعلّم قبل اخلدمة -3-2

إنّ الدور الذي يلعبه املعلّم يف العملية التعليمية، أصبح يفرض وجوب تكوينـه يف عـدة          
  :)35(اجلوانب أربعة هيو لعلّ من أهم هذه جوانب 
  :التكوين الثّقايفّ العام -أوالً

و يقصد به تزويد املعلّم بثقافة عامة تتـيح لـه التعـرف علـى علـوم أخـرى غـري             
و العاملي تمع احمللية، و االنفتاح على ثقافة اصيختص.  

  :  التكوين املهين التربوي -ًثانيا
يعد أحد اجلوانب الرئيسية يف برنامج إعداد املعلّم، و يتمثّل يف تكوينه ليكون عضـواً يف         

مهنة التعليم، و تدريبه على كيفية االلتزام بقيم املهنة و مبادئها، مبا ميكّنه من أن يكون أهـالً  
  .لتحمل مسؤوليات هذه املهنة

  :يالتكوين التخصصي أو األكادمي -ثالثاً
و يقصد بالتكوين األكادميي ذلك التكوين الذي يهدف إىل إطالع املعلّم على كل مـا         

يتعلّق مبادة ختصصه، كي يصبح على قدرٍ عالٍ من الكفاءة التخصصية، مبا ميكّنه مـن تقـدمي   
إدراك  خربات ختصصه إىل تالميذه عن فهمٍ عميقٍ ملفاهيمها، و استيعابٍ كامـلٍ حلقائقهـا، و  

  .)36(ألمهية تطبيقاا، و إحاطة بالتطورات املعاصرة هلا
  : التكوين الشخصي -رابعاً
و يشمل التكوين الشخصي كلّ ما يتعلّق جبوانب شخصية املعلّم، و يهدف إىل جعلـه         

  .       يتحلّى بصفات الشخصية اإلجيابية، ألنه سيكون قدوة لتالميذه و ستنعكس شخصيته عليهم
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لتخصص أو و تعد هذه اجلوانب أساسية يف أي برنامج إلعداد املعلّم بصرف النظر عن ا       
  .)37(املرحلة التعليمية الّيت يعد هلا

و سنركّز يف هذا املبحث على التكوينني اللّساينّ و السيكولوجي للمعلّـم، ألنّ هلـذين          
التكوينني عالقة مباشرة باملقاربة التواصلية، و إحاطة املعلّم ما، حسب اعتقادنـا، سيسـاهم   

  .املقاربة التواصلية و مبادئها و أمهية تطبيقها و كيفيته كثرياً يف تعريفه خبلفية
 (Formation linguistique) : واقع التكوين اللّساين للمعلّمني -3-3

سؤال ، بقمناللوقوف على واقع التكوين اللّساينّ الّذي حصل عليه املعلّمون قبل اخلدمة        
عن فروع اللّسانيات الّيت درسـوها يف مؤسسـات التكـوين    ، من خالل االستبيان ملعلّمنيا

 احلديثـة اجلامعي، فكانت إجابام تشري إىل أنّ تكوينهم يف هذا اجلانب املتعلّق باللّسـانيات  
ضعيف سم البياين  هي ممثّلةو  ،)38(ؤكّد ذلك ت ا، و نتائج االستبيانجداآليتيف الر:  

  

  
  .سانية الّيت اطّلع عليها املعلّموناللّ املناهجنسب ميثّل  )01( سم  بياين رقمر

حـول   وا تكويناًأنّ نسبة املعلّمني الّذين تلقّ ،من الرسم البياينّ أعاله انطالقاً ،و نالحظ       
سواء تعلّق األمر باللّسـانيات   ؛يف مؤسسات اإلعداد، نسبة ضعيفة جدااحلديثة اللّسانية  املناهج

التداولية أم اللّسانيات التطبيقية أم لسانيات النص، أما فيما خيص النحو الوظيفي فإنه سـجل  
                                                             

 .23ص. إعداد املعلم تنميته و تدريبه: مصطفى عبد السميع و سهري حممد حوالة - 37
  .من هذا البحث  292-291ص .ينظر نتائج االستبيان - 38
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، و يرجـع ذلـك، علـى    %13,59 :نسبة أكرب من نسب املقاييس السابقة، و الّيت قدرت ب
ا منـهم أننـا نقصـد النحـو     املقياس ظناألرجح، إىل أنّ املعلّمني صرحوا بأنهم درسوا هذا 

  . دي، و ليس النحو الوظيفي باملعىن احلديثـالتقلي
، و هـي  %66 :بو سجل املعلّمون الّذين مل جييبوا عن هذا السؤال نسبة عالية قدرت        

إىل عـدم  عن اإلجابـة  املعلّمني ، و ربما يرجع عزوف هؤالء العينةمتثّل األغلبية الساحقة من 
و ما جيعلنا نذهب إىل هذا الـزعم هـي   . معرفتهم للدراسات اللّسانية، و عدم اطّالعهم عليها

  . )*(اللّسانياتاهية ، حول مقراءم لالستبيان األسئلة الّيت كان يوجهها املعلّمون إىل الباحثة عند
       ابقة أنّ أغلب معلميعليم االبتدائي مل  نستنتج من املعطيات السة يف مرحلة التاللّغة العربي
 املناهج اللّسانية احلديثةاللّسانيات و تطبيقاا، مبا يف ذلك على لعوا، أثناء تكوينهم اجلامعي، يطّ

  .الّيت تساعدهم على فهم املقاربة التواصلية يف التعليم
ين اللّساينّ للمعلّمني الّذين يدرسون اللّغة من النقص يف التكو ما يكشف جانباً كبرياًا ذه       

العربية، و هذا أمر البد من تداركه و احتوائه ذلك أنّ للّسانيات دور كبري يف قيام معلّم اللّغـة  
إنما هي ناجتة عن حاجتـه املسيسـة إىل   «بشكل أحسن، و حاجة املعلّم هلذا العلم  بواجبهالعربية 

سهاتصور صحيح للمادة اليت ير39(»د(.  
ملعلّمني مهما كانـت اختصاصـام   لكلّ ا ضرورة فرض تأهيل لساينّ جاد تربز من هنا       

و حسب أحـد البـاحثني فـإنّ    . )40(اللّغة األم و اللّغة األجنبية مستويام، و خاصة معلميو
  :)41(هي يف تأهيل املعلّمني لثالثة أسبابٍ كبري دور للّسانيات

                                                             

باللّسانيات التداولية؟ هل ميكن أن توضحي ما هي اللّسانيات؟ ماذا تقصدين : و هذه األسئلة من مثل -*
 يل ما الّذي تقصدينه باللّسانيات التطبيقية؟

حبوث و دراسات يف علـوم  : أثر اللّسانيات يف النهوض مبستوى مدرسي اللغة العربية، ضمن كتاب - 39
معهد العلوم اللسانية و نشر يف جملة اللسانيات، إصدار . 199ص. م2007اللسان، اجلزائر، موفم للنشر، 

 .م1974-1973، 4: العدد. و الصوتية، جامعة اجلزائر
شق، دار الوسيم قاسم مقداد، و حممد رياض املصري، دم: اللّسانيات التطبيقية، ترمجة: شارل بوتون - 40

 .95-94ص. للخدمات الطباعية
اللسـانيات  : الذي حيمل عنواني، من جملة اللسان الفرنس 14مقدمة العدد  يف" جان ديبوا"ذكرها  - 41
  .94ص. اللّسانيات التطبيقية: ارل بوتونش: ،  أوردها3ص. م1972تأهيل املعلمني و التعليم العايل، و



 انتقاء المعّلم و تكوينه لتطبيق المقاربة الّتواصلّية :                          الفصل الّثاني

 

  105                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

  

ربيـة  شـيء، و أن الت  صال قبل كلّسان و االتسانيات هو موضوع اللّموضوع اللّ ألنّ - 1
ره و بأمنـاط  سان و تطـو قة بسري اللّالفتراضات املتعلّاتستند بالضرورة إىل جمموعة من 

منيمني و املتعلّصال القائمة بني املعلّاالت. 
بتحليل اجلمل اجلديدة  يت تسمحالّ القواعدسان و وصف سانيات هو اللّموضوع اللّ ألنّ - 2

عليم و موضـوعه  سان هو يف الوقت نفسه الوسيلة الضرورية لنقل التاللّ باستمرار، و ألنّ
 .سان األمة أو باللّق األمر باأللسن احليات حينما يتعلّبالذّ

ة ة األفضـلي سـة املدرسـي  و قد أعطت املؤس. سانيات هو اخلطاباتألن موضوع اللّ - 3
للخطاب التم و الّذي حيققه املعلّالّ عليميمكّذي ينبغي معرفة قواعده للتقدهن من ن.  

معلّم اللّغة عامـةً   جيب توفّره يف الزم شرطٌ النظريات اللّسانيةعرفة منستنتج أنّ  عليهو        
ـ  ،خاصةً معلّم اللّغة العربية يفو اً علـى أسـسٍ   ـلكي يتمكّن من تعليمها تعليماً جيداً قائم

الـعلمييف هذا ا إطالعه على كلّ جديد و مستجد روريو لذلك كان من الض ،ة.  
يالحـظ   و فعالً فإنّ املدرسة العليا لألساتذة توفّر لطالّا نوعاً من التكوين اللّساينّ، إذ       

درس يف تاللّسانيات و حدة ، أنّ )42(القارئ لربامج إعداد معلّم التعليم االبتدائي يف اللّغة العربية 
   .السنة األوىل من سنوات اإلعداد

وحدة يالحظ أنه يتضـمن مفـردات ـتم بتـاريخ     الو املتأمل يف حمتوى برنامج هذه        
اليونانيــة  و اهلنديــة: دراســات مــا قبــل املــيالد، الدراســات( الدراسـات اللّغويــة  

 الـدال  و اللّسـان  و اللّغـة  و الكـالم (مبادئها العامة و  ، و النظرية البنيوية...)ةـّالعربيو
النظريـة التوزيعيـة، النظريـة    (، و النظريـات اللّسـانية لعلـم التراكيـب     ...)املدلولو

رومـان  "، كمـا تشـمل أيضـا دورة التواصـل عنـد      )الوظيفية، النظريـة التواصـلية  
ولكنهـا مـل إمهـاالً تامـا     . )43(، و تغطّي أيضا علم األصوات و فروعـه "ونـجاكبس

                                                             
أشغال اليوم الدراسي إلمتام عرض التكوين اخلاص مبعلم املدرسة االبتدائية، ختصص لغة : ينظر - 42

من إدارة قسم اللغة  pdfملف (م، 2010أفريل  6يوم . املدرسة العليا لألساتذة، قسنطينة ،ةـعربي
  )العربية، املدرسة العليا لألساتذة، قسنطينة

  .10-09ص. نفسهاملرجع  - 43



 انتقاء المعّلم و تكوينه لتطبيق المقاربة الّتواصلّية :                          الفصل الّثاني

 

  106                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

  

املناهج اللّغوية احلديثة الّيت ثارت على النظريـات البنيويـة، و مثّلـت منعرجـاً حامسـاً يف      
  . دراسة اللّغة و تدريسها

خذ على حمتويات وحدة اللّسانيات أنهـا تركّـز علـى    ؤو بناًء عليه فإنّ أهم مأخذ ي       
النظريات اللّسانية البنيوية الّيت تم ببنية اللّغة و تراكيبها، و مل النظريات احلديثـة و علـى   

التداولية، و التوليدية التحويلية، و النحو الوظيفي، و لسانيات الـنص، الّـيت ـتم    : رأسها
إىل دراسـة الكفـاءة التواصليــة    غة و ربطها باحمليط االجتماعي، و ـدف  باستعمال اللّ

و ميكن ا، و تدعو إىل االنتقال بدراسة اللّغة من مستوى اجلملة إىل مستوى النص، ـتفسريهو
  .هاتوجيهه حنو تطبيق و واصليةاملقاربة التمببادئ  املعلّمإقناع أن تفيد كثرياً يف 

من أهـم  الّيت تعد تعليمية اللّغة و ك أنه ال ميكن إغفال اللّسانيات التطبيقية أضف إىل ذل       
خاصة قاربات و الطّرائق التعليمية، على خمتلف املاملعلّم الطّالب  تعرفشأا أن  من و، فروعها

  . التربوية كلّ مستجد يف الساحةاملقاربة التواصلية و الطّرائق املنبثقة منها، و تطلعه على 
و يتضح، من خالل ما سبق ذكره حول التكوين اللّساينّ ملعلّمي التعليم االبتدائي، أنـه         

يعاين من نقص كبري، حسب اعتقادنا، يف املناهج اللّسانية احلديثة، إذ جيب على الطّالب املعلّم 
عبد الرمحن احلـاج  "هذا ما أكّد عليه  اإلطّالع على كلّ ما هو مستجد يف الساحة اللّسانية، و

ال ميكن «: من ضرورة إملام معلّم اللّغة العربية مبا جد يف صعيد البحث اللّساينّ، إذ يقول" صاحل
مـن معلومـات    ملدرس اللغة اليوم أن جيهل ما أثبته العلم يف عصرنا احلاضر من حقائق و قـوانني و 

ي، و إال كان مثل أستاذ الفيزياء الذي جيهل أو يتجاهل متاما دة، و مناهج ناجعة يف التحليل اللغوـمفي
و ليست أربعة كما كان  -االكتشافات اليت جدت يف تركيب الذرة و نواا، و أنّ العناصر تفوق املائة

، و يف هذا القول إشارة )44(» ...و أنها تصنف حسب اإللكترونات و الربوتونات  -يعتقده األوائل
  . إىل األمهية الكبرية للمناهج اللّغوية احلديثة يف حتسني عمل املعلّم و حتديثه

و أهم ما خنلص إليه من نتائج، بعد هذه اللّمحة حول حقيقة املعرفة اللّسانية لدى معلّمي        
ة يف مرحلة التأنّ تكوين هؤالءاللّغة العربي ،عليم االبتدائي  ضعيف ات تكويناملعلّمني يف اللّساني

ال يكاد يذكر، و هذا ما سيؤثّر حتماً، حسب اعتقادنا، يف أدائهم العملي، و حيد من إقبـاهلم  
على الطّرائق التعليمية احلديثة الّيت تستند يف مرجعيتها إىل النظريات اللّسانية، مبا فيها املقاربـة  

                                                             
  . 181ص. ستوى مدرسي اللغة العربيةأثر اللّسانيات يف النهوض مب - 44
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 )املدارس العليـا لألسـاتذة  (من واجب مؤسسات تكوين املعلّمني و لذلك، أصبح  .التواصلية
  .ضمان تكوينٍ لساينٍّ جيد هلم

  : واقع التكوين السيكولوجي للمعلّم -3-4
إنّ اطّالع املعلّم على علم النفس و خمتلف فروعه و نظرياته أمر البد منـه، خاصـة إذا          

طفال صغار و سـيعمل علـى تربيتـهم    تعلّق األمر مبعلّم املرحلة االبتدائية، ألنه سيتعامل مع أ
فيده كثرياً تنشئتهم تنشئة نفسية مستقيمة هذا من جهة، و من جهة ثانية فإنّ هذا االطّالع سيو

يف تكوينه الديداكتيكي؛ حيث سيعرفه على نظريات التعلّم و خاصة منها النظريات املعرفيـة  
واصلية احلديثة مبا فيها املقاربة التعليمية لكثريٍ من املقاربات التظرية الناخللفي ةالّيت تعد.  

غري أنّ الدراسة امليدانية أثبتت أنّ تكوين املعلّمني يف جمال علم النفس و فروعه و نظرياته        
تكوين غري كاف، إن صح التعبري، و أنّ التكوين األساسي ال يقدم للمعلّم تكويناً متيناً و شامالً 

سؤال املعلّمني عن فروع علم النفس  ؛ حيث متّ)45(يف هذا اال، و هذا ما تبينه نتائج االستبيان
  :الّيت اطّلعوا عليها فكانت إجابتهم كما يأيت

  
  .اطّالع املعلّمني على فروع علم النفس و نظرياته نسبميثّل  )02(سم بياين رقمر
 %)60(يفاد من الرسم البياينّ أعاله أنّ نسبة كبرية من املعلّمني تفوق السـتني باملائـة          
ا بأنهم على اطّالعٍ بعلم نفس النمو، و علم النفس الفارق، و نظريـات الـتعلّم، أمـا    صرحو
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النظريات املعرفية فلم يصرح باالطّالع عليها إالّ نسبة ضعيفة من املعلّمني، مقارنـة بالنسـب   
  .%)40(السابقة، إذ تقلّ عن األربعني باملائة 

و لكن اطّالع املعلّمني على هذه الفروع و النظريات ال يعين أنهم على معرفـة جيـدة          
ةً؛ و هذا ما أشار إليه بعض املعلّمـني الّـذين مشلتـهم    ـما قد تكون معرفة سطحيا، و إن

رفيـة و  املعنّ معلومام حول نظريات النمو و نظريات التعلّم و النظريات بقوهلم إ )46(املقابلة
جدا، و أكّد أحد املعلّمني، يف هذا السياق، أنه مثالً يسـمع   الفروق الفردية معلومات حمدودة

  ـتم هاة، و ما يعرفه عنها فقط هو أنكوينيدوات التة يف النة خاصات املعرفيظريكثرياً عن الن
  .    يف التدريس حاليا ةللمقاربة بالكفاءات املتبعبالقدرات العقلية للمتعلّم، و أنها اخللفية النظرية 

و ربما يعود ضعف تكوين املعلّمني يف هذه النظريات إىل ضعف تكوينهم اجلـامعي يف         
بأنهم مل يطّلعوا على نظريـات   )47(،يف االستبيان ،هذا الشأن؛ حيث أفادت نسبة كبرية منهم

ـ     ي أو يف النـدوات  ـعلم النفس أثناء تكوينهم اجلامعي، و إنمـا أثنـاء التكـوين الشخص
كوينيخصـالتات باجتهادها الشظريها اطّلعت على هذه النت بأنـة، و أعلى نسبة منهم أقر ي

  :   سم البياينّ أسفلهو هذا ما ميثّله الر. و عن طريق الندوات التكوينية

  
  نظريات علم النفسعلى املعلّمني  اطّالعميثّل كيفية  )03(رسم بياين رقم 

هم يف تكـوين  اينّ أنّ التكوين اجلامعي مل يسو ميكن أن نقول تعليقاً على هذا الرسم البي       
  .نظريات علم النفس إال بنسبة ضعيفة تقلّ عن اخلمسة عشر باملائة حولاملعلّمني 
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تكوين املعلّمني يف نظريات علم النفس و خاصة النظريات املعرفيـة و   يتضح أنّبناًء عليه       
التعلّم و النمو و الفروق الفردية تكوين ضعيف، و هذا ما يعود بالسلب على جناحهم : نظريات

  . تطبيق املقاربة التواصلية و إقباهلم عليهايف 
و مما يدعم قولنا هذا أنّ برامج تكوين املعلّم يف املدرسة العليا لألساتذة ال حتتوي علـى         

الّـيت  " علم الـنفس التربـوي  " باستثناء وحدة وحدات تكوينية يف جمال نظريات علم النفس،
 متكنيإىل  لوحدةا هدف هذ ، و)48(من سنوات التكوين الثّالثة يف السنة لب املعلّماالطّ يدرسها

إدارة التعرف على التواصل الصفي و كيفية التفاعل مع التالميذ من جهة،  و كيفية  ن منكوامل
ميكّن الطّالب  هذا ما من شأنه أن. )49(من جهة أخرى القسم و تسيريه يف أحسن ظروف ممكنة

، و يتعرف أيضاً على بعض عوائقه و صعوباته املعلّم من معرفة التواصل الصفي و كيفية حتقيقه
  .و يبحث عن سبل عالجها، و هذا ما سيفيده كثرياً عند ممارسته لعملية التعليم

إنّ املالحظ من خالل حمتويات وحدة علم النفس التربوي أنها تغطّي جانباً مهما مـن          
جوانب تكوين املعلّم و الّذي سيفيده يف تطبيقه للمقاربة التواصلية مستقبالً، و هـو التواصـل   

يف علم النفس الصفي، إالّ أنّ هذه الوحدة اقتصرت عليه فقط، و لو أنها تضمنت قضايا أخرى 
خاصة منها ما يتعلّق بنظريات  ،التربوي لكانت ستفيد أكثر يف تكوين املعلّم على هذه املقاربة

التعلّم الّيت ستمكّنه من معرفة كيفية حدوث عملية التعلّم، و التعرف على النظريات املعرفية الّيت 
و من جهة أخرى فـإنّ معلّـم   هذا من جهة، قاربة التواصلية من عوامل ظهور امل كانت عامالً

التعليم يف حاجة ماسة إىل االطّالع على كلّ فروع علم النفس الّيت ال تفيده يف تطبيق املقاربـة  
، و إنما تفيده بشكل عام يف تعامله مع األطفال الصـغار، و تطبيـق املنـاهج    فقط  التواصلية

  . التعليمية احلديثة
و متكينـه مـن    ،قترح فرض تكوين سيكولوجي شامل على الطّالب املعلّـم و لذلك ن        

اإلحاطة بالنظريات السيكولوجية و يف مقدمتها النظريات املعرفية و نظريات النمو و نظريـات  
  .الفروق الفردية و نظريات التعلّم الّيت هلا عالقة مباشرة بتطبيق املقاربة التواصلية

                                                             
أشغال اليوم الدراسي إلمتام عرض التكوين اخلاص مبعلم املدرسة االبتدائية، ختصـص لغـة   : ينظر  - 48
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و على  ،ما ميكن قوله كخالصة حول التكوين السيكولوجي للمعلّم، أنّ هذا التكوين و       
الرغم من أمهيته يف ختريج معلّمني أكفّاء و قادرين على التعامـل مـع شخصـيات التالميـذ     

غـري   املقاربات التعليمية احلديثة و يف مقدمتها املقاربة التواصلية، مـا زال تطبيق ة، و ـاملختلف
  .  كاف و يعاين من نقائص من الضروري استدراكها

و االستنتاج العام الّذي ميكن الوصول إليه انطالقاً من هذه اللّمحة املوجزة حول واقـع         
التكوين اللّساينّ و السيكولوجي ملعلّم اللّغة العربية يف مرحلة التعليم االبتدائي، هـو أنّ هـذا   

ضعيفاً و غري كاف لتمكني املتعلّم من قاعدة نظرية متينة حول املقاربة التواصلية التكوين مازال 
  .و مرجعياا، و إقناعه بأمهية تطبيقها

3-5-  كوين العمليامليداينّ(الت( :(Formation pratique)  
أو ما يطلق عليه عادة  (Education pratique) "التربية العملية"أو " التكوين العملي"إنّ     

لطّالب املعلّم و مهنـة  صال مباشر بني ال اتعد أو، ي (Stage pratique)"التربص امليداينّ: "ب
يف متكني املعلّم من اسـتخدام   ع من التكوين، حسب رأينا، مفيد جداو يعد هذا النو. التعليم

يت اكتسبها الطّالب املعلّـم عـن   النظرية الّ املقاربة التواصلية؛ إذ يعد فرصةً لتطبيق املكتسبات
  .املقاربة التواصلية و مبادئها

التعريف اآليت يفـي بـالغرض    ، و لعلّالعملي جيدر بنا، بدايةً، حتديد مفهوم التكوينو     
فترة من اإلعداد املوجه يقضيها الطالب املعلم يف إحدى املدارس اليت حتـددها لـه   « :الّذي يرى بأنه

و يقوم يف أثنائها بالتدريب على تدريس مادة دراسية معينة لتالميذ فصل أو أكثر من فصـول  . كليته
كما يقوم الطالب . املدرسة خالل أيام متفرقة أو متتالية، و ذلك حتت إشراف مشرف تربوي متخصص

املدرسي، و علـى   ، كما يتعرف على النظام...املعلم يف أثناء هذه الفترة بالتعرف على احلياة املدرسية
، أنّ التعريـف  هذامن  يفادو  .)50(»األنشطة املدرسية األخرى، ويكتسب شخصية املعلم النـاجح 

يقضيها الطّالب املعلّم يف إحدى املدارس من التكوين األساسي، هي فترة زمنية  ،التربية العملية
  .لية و املدرسية بكلّ أوجهها، و التعرف على احلياة العممؤسسة اإلعدادلتطبيق ما درسه يف 

أهم عناصر إعداد املعلّم، ألنها من أخصب الفترات يف مرحلـة   العمليكوين عد التيو        
ن على أنّ التربوييفق مجيع التكوينإعداده، حيث يت طبيـق امليـداين للخـربات     وه العمليالت
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تكوين يتيح الفرصة  هأهم ما مييز هذا التكوين أنو ؛ )51(املكتسبة أثناء فترة التدريب و اإلعداد
األمر الذي يعمل علـى حتقيـق    للطّالب املعلّم لتطبيق ما تعلّمه من معارف نظرية تطبيقاً واقعيا

األلفة بينهم و بني العناصر البشرية و املادية للعملية التعليمية من جهة، كما يعمل على إكسام 
كّن ميو هو بذلك . )52(وعة يف اجلوانب املهارية و االنفعالية من جهة أخرىاخلربات التربوية املتن

  .)53(الطّالب املعلّم من االنتقال من دور الطّالب إىل دور املعلّم
بيقية لتدريب الطّالـب املعلّـم   فرصة تط ، بأنهذلكعن  ، فضالًالعملي كوينتميز التيو        

الّذي يقتصر علـى دور التوجيـه    يف العملية التعليمية، و تعويده على الدور احلديث للمعلّمو
عل املتعلّم يتعود على الطّرائق احلديثة يف التدريس من التكوين جتفترة حامسة كما أنه التنشيط، و

ة منها، و تعرواصلية التال مع او خاصفاعل الفعواصل و التة التـة  ملـتعلّمني فه بكيفيو كيفي ،
، حسب اعتقادنا، إذا ما أحسن هذا التكوينكما أنّ  .العمل اجلماعي و التعلّم التعاوينّتنشيط 
قلّص الفجوة احلاصلة يس التعليمية التواصلية، فإنه يف جعل الطّالب املعلّم حيسن الطّرائق لهاستغال

ما تعلّمه الطّالب املعلّم بني كلّ  يربطأن  عملية يف هذا الشأن، كما ميكنهبني اإلعداد و احلياة ال
ة داخل املدرسةيف مؤسسات اإلعداد و احلياة العملي.  
 التكوينمن  الطّالب املعلّم يف املدرسة العليا لألساتذة يتلقّى نوعاًو جتدر اإلشارة إىل أنّ        
و  العمليميداينٌّ هو تدريب داسية، وذلك يف السنة الثّالثـة   يف املدارس االبتدائيالثّاين من الس

  .)54(األخرية من سنوات اإلعداد يف املدرسة العليا لألساتذةو
ممن  للطّالب املعلّم يف املدارس االبتدائية أساتذة ذوو خربة و يشرف على التدريب امليداينّ       

ألسـالك  نـتمني  اص باملوظّفني املبرتبة أستاذ مكون، و هذا ما حيدده القانون األساسي اخلهم 
زيادة على املهام املوكلة إىل األساتذة الرئيسيني يف املدرسـة االبتدائيـة، يكلـف     «: التربية الوطنية

األساتذة املكونون يف املدرسة االبتدائية بتأطري الطلبة األساتذة الذين يزاولون تكوينهم يف املدارس العليا 
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 .)55(»و متابعتهم يف التربصات التطبيقية يف الوسط املهـين ، "أستاذ املدرسة االبتدائية: "لألساتذة منط
 و التعليم العايل و البحث العلمي توليان أمهيـةً  الوطنيةوزاريت التربية يفاد من هذا النص أنّ و

  .العملي كوينللت كبريةً
لكن اجلدير بالذّكر فيما خيص التكوين العملي الّذي يتلقّاه الطّالب املعلّم، هو أنّ هـذا         

التكوين ال ميثّل إالّ جزءاً ضئيالً من الفترة الزمنية الكلية للتكوين األساسي، حيث ال يتجـاوز  
فقـط  % 16,66: ما يقاربالنصف األخري من السنة األخرية من سنوات التكوين الثّالثة، أي 

طبيقيكوين التعلى الت ظريكوين النكوين، و هذا ما يربز مشكلة طغيان التة التمن إمجايلّ مد.  
و حنن إذ نقترح زيادة مدة التكوين العملي، فإننا ال ننقص من شأن نظريه النظري؛ ألنه        

نظريةً متينةً و سليمةً ليس فقـط عـن املقاربـة     من الضروري أن ميتلك الطّالب املعلّم خلفيةً
التواصلية و إنما يف كلّ جوانب اإلعداد ، و لكن من املستحسن، حسب رأينا، إرفاق هـذه  

كوين العملية يف إطار التة بتطبيقات واقعيظرياملعلومات الن.   
ضروري يف برامج إعداد  أمر هأن، هو للتكوين العمليبالنسبة  ،و ما ميكن قوله يف األخري       

كما عد الفترة التطبيقية لكلّ ما درسه الطّالب املعلّم يف مؤسسة اإلعداد، ياملعلّم قبل اخلدمة؛ إذ 
و تعويده استخدام املقاربة التواصلية يف التعليم على لتدريب الطّالب املعلّم  مناسبةً عد فترةًي أنه
جيريها الطّالب املعلّم ، حسب رأينا، باملوازاة مـع خـطّ سـري    يها، و لذلك يستحسن أن عل

  .الدروس النظرية
أنّ التكوين األساسي يلعـب دوراً هامـا يف    ، هيو صفوة القول يف ختام هذا املبحث       

إطالع املعلّم على املقاربة التواصلية و تعريفه خبلفياا اللّسـانية و السـيكولوجية، و إقناعـه    
  .بأمهيتها، و دفعه حنو تطبيقها مستقبالً يف تعليم اللّغة العربية

  (Formation en coure d'emploi): التكوين أثناء اخلدمة -4
ختريج معلّمني فاعلني و قادرين على اتباع الطّرائق اتضح لنا، مبا ال يدع جماال للشك، أنّ       

احلديثة يف التعليم، و خاصة التواصلية منها، مرتبطٌ ارتباطاً كبرياً بتكوين الطّالب املعلّـم قبـل   
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و لكن تكـوين املعلّـم يف اتمـع    . اخلدمة يف املدارس العليا لألساتذة تكويناً جيداً و سليماً
ايلّ، الّذي يشهد تطورات و تغيرات سريعة، ال ينقطع بتخرجه من مؤسسة التكوين، بـل  ـاحل

إنّ هذا التكوين مستمر متجدد لرفع كفاءة املعلّمني من جهة، و إطالعهم على كلّ مستجد من 
: اخلدمة، أو ما يطلـق عليـه عـادةً ب   هذا ما يسمى بتكوين املعلّمني أثناء  ،)56(جهة أخرى

"كوين املستمرالت" (Formation Continue)    كـوينـة عـن التكوين أمهيو ال يقلّ هذا الت ،
السابق، من حيث إسهامه يف تطوير مستوى املعلّم، و دفعه حنو تطبيق املقاربـة التواصـلية يف   

  .التعليم

  :التكوين أثناء اخلدمة مفهوم -4-1
         قطاع من القطاعات، أو مهنة من املهن، يلزمهم تكوين مسـتمر أنّ املنتمني إىل أي البد

نقل اخلربة الضرورية ملزاولة عمـلٍ  «: طوال فترة مزاولتهم لعملهم، و التكوين يف أي قطاع يعين
عن طريق االلتزام مرضٍ بنتائجه يف ميدان معني، و يكون بتنميط لسلوك املشتغلني يف القطاع الواحد، 

أوالً االقتصاد يف الوقت و اجلهد، و ثانيا االرتفـاع  : بقواعد العمل اليت أثبتتها جناعتها بتوافر شرطني
، و عليه فإنّ التكوين يف أي قطاع باختصارٍ هو )57(»املتالحق يف وترية النمو داخل القطاع املعـين 

  .حتسني أداء العاملني من أجل حتسني اإلنتاج
كل الربامج املنظمة املخطـط هلـا   : "يعرف أحد الباحثني تكوين املعلّمني أثناء اخلدمة بأنه       

اليت متكن املعلمني من احلصول على املزيد من اخلربات الثقافية املهنية و كل ما من شأنه رفع  مستوى و
إىل أنّ التكوين أثنـاء   و يشري هذا التعريف. )58("عملية التعليم و زيادة طاقات املتعلمني االنتاجية

   .اخلدمة يهدف إىل حتسني أداء املعلّمني لتحسني العملية التعليمية
: عملية تكوين املعلم أثناء اخلدمة بأنهـا " معجم مصطلحات التربية و التعليم"و يعرف        

»عليميرس أن خيضع له، أثناء قيامه بعمله التطْلَب من املددريب الّذي يـدف اطالعـه علـى    الت ،
املستجدات الّيت تطرأ على التعليم، و حثّه على تبادل اآلراء حول حتسني كيفية التدريس، حتت إشراف 

                                                             
 .  201ص. مهنة التعليم و أدوار املعلم: فاروق البوهي و عنتر لطفي -56
اللسانيات النسبية و تعليم اللغة العربية، الرباط، دار األمان، اجلزائـر، منشـورات   : حممد األوراغي - 57

  . 207ص. م2010-هـ1431، 1االختالف، لبنان، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط
 .203ص. مهنة التعليم و أدوار املعلم: فاروق البوهي و عنتر لطفي - 58
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، و يضيف هذا التعريف إىل التعريف السابق هدفني آخرين للتكوين أثناء )59(»أخصائيني تربويني
التربوية و حثّه على املشـاركة بآرائـه حـول    إطالع املعلّم على املستجدات : اخلدمة و مها

  .التدريس
للتكوين املستمر بدا لنا دقيقاً، و هو الّـذي حيـده    اإجرائي اًتبني تعريف و بناًء عليه ميكن       

جهاز رمسي لفائـدة فئـات معينـة مـن      طرفكل األنشطة النظرية و التطبيقية املنظمة من «: بأنه
من أهداف واضحة و حمددة، غايتها الرفع مـن   أوقات عملهم أو خارجها، انطالقاًني، إما يف ـاملدرس

ـ  مستوى قدرام ا و ترمـي هـذه   ...دواتـلفكرية و املهنية بأساليب متنوعة؛ كاللقـاءات و الن
للمتطلبـات   و جعلـه مالئمـاً   ،إىل حتسني و زيادة مردودية التعليم ملستوى العام،ة، على اـاألنشط

، و يفاد مـن هـذا   )60(»العلوم التربوية من جهة ثانيةمعطيات مع  و منسجماًأهة، املتجددة من ج
التعريف أنّ التكوين املستمر ضروري للمعلّم ألنه يسهم يف حتسني عملية التعليم و جعله مسايرا 

  .لكلّ املستجدات الّيت يعيشها اتمع عامة و املستجدات التربوية خاصة
و ما ميكن استخالصه خبصوص مفهوم إعداد املعلّمني أثناء اخلدمة، هو أنّ هذا اإلعـداد         

ـ    ة ـيرافق املعلّم طوال حياته املهنية، و ال ينقطع إال بانقطاع هذا األخري عـن ممارسـة مهن
اكبتـه  م، ألنّ اإلعداد أثناء اخلدمة هو جمال يسمح للمعلّم بتجديد ثقافته و خربته و موـالتعلي

ة على املستويني  الوطينربوياحة التلكلّ جديد يف الس و العاملي  .  

  :التكوين أثناء اخلدمة أمهيـة -4-2
إنّ اإلعداد قبل اخلدمة ال يوفّر للمعلّم سوى األساس الّذي يساعده على البدء يف ممارسة        

عمله التعليمي، و لذلك جيب أن يتبع هذا اإلعداد بإعداد مستمر أثنـاء اخلدمـة يهـدف إىل    

                                                             
ـ 1426، 1ان، بريوت، دار النهضـة العربيـة، ط  لبن. جرجس ميشال جرجس - 59  .م2005 -هـ
  .155-154ص
التكوين و : فوزية عدنان: و أوردته أيضا. 452-451ص. 1املنهل التربوي، ج: عبد الكرمي غريب - 60

ـ   رب، الـدار  ـالتكوين املستمر رؤية جديدة، جملة علوم التربية، دورية مغربية فصلية متخصصـة،  املغ
  .96ص. 2014، أكتوبر60: جاح اجلديدة، العدداء، دار النـالبيض
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إكساب املعلّم معارف و خربات جديدة، و إطالعه على كلّ مـا هـو جديـد يف السـاحة     
  . )61(ة، و تعويض ما فاته أثناء إعداده قبل اخلدمةـيالتربو

عداد قبل اخلدمة، و مها معا ميثّالن لإلو عليه فإنّ اإلعداد أثناء اخلدمة يعد امتداداً طبيعيا        
ا للمعلّّم طوال حياته املهنية، فينطلق هذا اإلعداد منذ دخول املعلّم كطالـب يف  مستمر إعداداً

  .اد و ال ينتهي إال بتوقّف املعلّم عن ممارسة مهنة التعليمكليات اإلعد
و البد أنّ اإلعداد أثناء اخلدمة يعد مبثابة العنصر احليوي الّذي جيدد احلياة يف عمل املعلّم،        

و يساهم يف حتسينه، و يزوده بكلّ مستجد يف جمال التربية، و بالتايل جينب املعلّم الوقـوع يف  
خلّف، و الركما تصاب الصناعة بالشلل و االندثار ان مل تطعم من آن الخـر باألفكـار   «وتني و الت

بني فتـرة و اخـرى    ااالبتكارية و نتائج البحوث التطبيقية كذلك احلال مع املعلمني فام إن مل حيقنو
بأفكار جديدة يف فن التعليم و اصوله و يرتادوا آفاقا معرفية واسعة فإم يـذبلون شـيئا فشـيئا و    

  .)62(»يندثرون
         اً أكثر مـن أياً و ملحو قد أصبح تكوين املعلّمني أثناء اخلدمة يف وقتنا احلاضر ضروري

و تطورا سريعا يف  ،ة يف احلياة االجتماعيةوقت سابق؛ ذلك أنّ عصرنا هذا يشهد تغيرات كثري
و التقدم الصناعي وسيطرة اآللة، وهذا ما جعل اإلنسان يواجه حتديات  ،م و االكتشافاتوالعل

سرعة التغير العلمي و التقين حبيث يستطيع أن جيابـه حاجـة اتمـع     مسايرةكثرية من أجل 
التغيـر  اء العمل عملية إنسانية متكّن اإلنسان من مواجهـة  املتزايدة، و ذا يصبح التكوين أثن

  .  )63(السريع الّذي حيدث على مستوى جمال عمله
و حيتاج أي إصالحٍ تربوي مهما كانت طبيعته إىل إعداد مستمر للمعلّمني، ألنّ تطبيـق         

هذا اإلصالح مرهون يف قسط كبريٍ منه مبدى اقتناع املعلّمني بفلسفة هذا اإلصالح، و مـدى  
                                                             

، 1طباعة و النشر، طاألردن، دار الفكر لل املعلم الفاعل و التدريس الفعال: حممد عبد الرحيم عدس - 61
  .54-53ص. م2002-هـ1421

يـة  تدريب املعلمني أثناء العمل، املؤمتر األول إلعداد املعلمني يف اململكة العرب: حممد األمحد الرشيد - 62
 .48ص. السعودية

ـ   : غامن سعيد شريف و حنان عيسى سلطان - 63 اء اخلدمـة  ـاالجتاهات املعاصـرة يف التـدريب أثن
ـ 1403ة، اململكة العربية السعودية، الرياض، دار العلوم للطباعـة و النشـر،   ـالتعليمي . م1983-هـ

  .11ص
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ات و هم يف تأصيل اإلصـالح أنّ اإلعداد املستمر للمعلّم يسو إىل جانب . كفاءم يف تطبيقه
، مع التكوين قبل اخلدمة، يف إضفاء طابع االحترافيـة علـى   أيضا همسياسات التربية، فإنه يس

مهنة التدريس، و االستجابة لكلّ احلاجيات النوعية الّيت ينبغي توفّرها ملمارسة هذه املهنـة، و  
  .   )64(ات املهنية و إغنائهاءتوسيع الكفا

اجلديد ملعلّم التعليم االبتدائي يف إطار املناهج احلديثة و املقاربة التواصلية و البد أنّ الدور        
يتطلّب إعداداً جيداً أثناء اخلدمة، من أجل تطبيقه هلذه املقاربة بشكل سليم و ناجع، مبا حيقّـق  

  .األهداف املنشودة

 :لمعلّمالتكوين املستمر لواقع  -4-4
هو املعلّم باعتباره اهلدف املباشر  ، يف اعتقادنا،إنّ أعرف الناس حبالة التكوين أثناء اخلدمة       

هلذا التكوين، و لذلك حاولنا معرفة رأيه يف هذا الشأن عن طريق االستبيان، فعرض على عينة 
اخلدمة، و قدمت هلـم   الدراسة من املعلّمني سؤال عن رأيهم حول التكوين الّذي يتلقّونه أثناء

، فكانت إجابة املعلّمني تنم عن وجود بعض النقائص الّـيت يعـاين   )65(جمموعة من االختيارات
  : منها واقع هذا التكوين و ميكن ذكرها فيما يأيت

 :عدم مواكبة التكوين املستمر لكلّ املستجدات يف الساحة التربوية -
ـ  واكـب الذي يتلقّونه م املستمررح على املعلّمني سؤال عما إذا كان التكوين طُ      ا هـو  مل

الرسم البيـاينّ  عن هذا السؤال كما هي مبينة يف فكانت إجابتهم ، مستجد يف الساحة التربوية
  :أسفله

                                                             
عبد الكـرمي  : أي مستقبل للكفايات ترمجة: افتتان املدرسة بالكفايات، ضمن كتاب: فيليب بريينو - 64

ـ 1426، 1غريب، املغرب، الدار البيضاء، منشورات عامل التربية، مطبعة النجـاح اجلديـدة، ط   -هـ
  . 43ص. م2005

  .من هذا البحث  294-293 ص .ينظر نتائج االستبيان -65
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 واكبالذي يتلقّونه م املستمرحول ما إذا كان التكوين املعلّمني  رأيميثّل  )04(سم بياينّ رقمر

  .ا هو مستجد يف الساحة التربويةمل
انطالقاً من اجلدول أعاله، أنّ أعلى نسبة من املعلّمني الّذين مشلهم االستبيان  ،و نالحظ       

فقط تواكـب مـا هـو     أنّ بعضاً من برامج التكوين املستمر ترى %44الّيت تقدر بأزيد من 
أنّ هذه الربامج تواكب ما هو مسـتجد يف   %30مستجد يف علوم التربية، يف حني ترى نسبة 

  .ترى أنّ هذه الربامج ال تواكب ذلك %22: علوم التربية، أما النسبة األقلّ الّيت تقدر ب
مو اللّغة العربية يف مرحلة من هذا املنطلق نستنتج أنّ التكوين املستمر الّذي خيضع له معلّ       

التعليم االبتدائي يشتمل على بعض احملتويات التكوينية الّيت هلا عالقة باملستجدات يف شـؤون  
  .التربية

  :أثناء ممارسته لعمله تواجهه العراقيل اليتمن  واملعلّم  من احتياجاتال ينبع هذا التكوين  -
من التكوين املستمر الّذي تتلقّاه ينبع هل  :الشأن، سؤالٌ كاآليتمني، يف هذا لّو وجه للمع      

و يبين الرسم البياينّ أسفله إجابة املعلّمـني   احتياجاتك و من العراقيل اليت تواجهك يف عملك؟
  :عن هذا السؤال
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 ماحتياجاينبع من  املستمراملعلّمني حول ما إذا كان التكوين  رأيميثّل  )05(سم بياينّ رقمر

  .هميف عمل هممن العراقيل اليت تواجهو

من نسبة املعلّمني الّذين مشلهم االستبيان  %50يفاد من الرسم البياينّ أعاله أنّ ما يزيد عن      
كوين املستمرت يعتقدون أنّ بعض برامج التيف  همالعراقيل اليت تـواجه من  و منبع من احتياجا

% 20,38فقط صادقوا باإلجياب على هذا السؤال، بينما صادقت  %29 هم، يف حني أنّعمل
فينة بالنمن نسبة العي.  

و نستنتج، بناًء على إجابة املعلّمني خبصوص التكوين املستمر الّـذي يتلقّونـه، أنّ هـذا         
 .لعملهمأثناء تأديتهم  همالعراقيل اليت تواجهالتكوين ال ينبع كلّه من احتياجام و من 

 :ال يزاوج هذا التكوين بني النظرية و التطبيق -
       ؤالني السه للمعلّمني، إضافة إىل السجكـوين   و ون، سؤال حول مدى مزاوجـة التابقي

  :املستمر بني املعلومات النظرية و التطبيق الفعلي هلذه املعلومات، فكانت إجابتهم كما يأيت
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يزاوج بني النظرية  املستمراملعلّمني حول ما إذا كان التكوين  رأيميثّل  )06(سم بياينّ رقمر

  .التطبيقو
 و يفاد من الرسم البياينّ أعاله أنّ املعلّمني الّذين مشلهم االستبيان بنسبة عالية يف حـدود        

يقرون أنّ التكوين املستمر الّذي يتلقّونه ال يزاوج بني النظرية و التطبيق، بينما ال تتعدى % 64
  .فقط %14نسبة املعلّمني الّذين ال يوافقوم الرأي 

تعتمد على  حيضروا، أنّ هذه الندوات الّيت )66(هذا و قد أكّد املعلّمون يف، إطار املقابلة       
حيث يقوم املفتش بعرض عنوان احملاضرة و حماورها مثّ يشرحها، و قد تتخلّلها اضرة أسلوب احمل

  .بعض املشاركات و النقاشات الّيت يثريها املعلّمون، و لكنها تظل يف إطار نظري فقط
و عليه ميكننا أن نقول عن التكوين املستمر الّذي يتلقّاه املعلّمون أنه تكوين يعتمد علـى         

  .ري و ال يسطّر حصصاً تطبيقية عمليةالتنظ
ـ          ي التعلـيم  و رغم هذه النقائص الّيت يعاين منها واقع التكوين املستمر اخلـاص مبعلّم

هم، و نستدلّ يف زعمنـا  ءهم يف النهوض مبستوى هؤالء املعلّمني و حيسن أدااالبتدائي فإنه يس
يف التكوين املستمر الّذي تتلقّاه هم سيهل  :هلم و هوهذا بإجابة املعلّمني على سؤال آخر وجه 

  :؟ و ميثّل الرسم البياينّ أسفله إجابة املعلّمني عن هذا السؤالالتربويدائك ستوى أمب النهوض

                                                             
  .من هذا البحث 300. ينظر املقابلة و نتائجها - 66
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قد ساهم يف  املستمراملعلّمني حول ما إذا كان التكوين  رأيميثّل  )07(الرسم البياينّ رقم
ربويهوض مبستوى أدائهم التالن.  

كّد أنّ التكوين ؤو نالحظ، انطالقا من الرسم البياينّ أعاله، أنّ أكرب نسبة من املعلّمني ت       
هم يف النهوض مبستوى أدائهم التربوي، رغم أنّ هناك نسبة ال بأس ـا مـن   أساملستمر قد 

ـ  ترى أنّ بعض %37املعلّمني تقدر مبا يقارب  هم يف حتسـني  برامج التكوين املستمر فقط تس
  .بالنفي عن هذا السؤال %20أدائهم،  و جتيب النسبة املتبقية و الّيت تتجاوز 

و انطالقا من إجابات املعلّمني الّيت سبق عرضها، عن السؤال املتعلّق مبا إذا كان التكوين        
أدائهم التربوي، فإننا نستنتج أنّ هذا التكوين يلعـب دوراً   ىتواملستمر يساهم يف النهوض مبس

ربويا يف حتسني مستوى املعلّمني و يساهم يف حتسني أدائهم التمهم.  
أن نسـتنتج   حول واقع تكوينهم املستمر ميكنو نظراً ملا سبق عرضه من آراٍء للمعلّمني        

ثّر على األداء اجليد للمعلّم، و حتـد  ؤو هذه النقائص تأنّ هذا التكوين يعاين من عدة نقائص، 
من فعاليته، و ذلك ينطبق متاماً على مدى قدرته على تطبيق املقاربة التواصلية، و مدى متكّنـه  
من ذلك، فعدم مواكبة التكوين املستمر لكلّّ مستجد يف التربية، إالّ يف جزٍء منه، يعين أنـه ال  

على الطّرائق احلديثة يف التدريس، و ذلك يشمل املقاربة التواصلية أيضاً، و حتى  يطلع املكونني
إذا كان يطلعهم عليها، فإنّ اعتماده على اجلانب النظري أكثر من التطبيقي ال يغير من األمـر  

ن يطّلع عمليا نظرية عن املقاربة التواصلية مثالً، دون أ معارفشيئًا، فما جدوى أن يتلقّى املعلّم 
  . سليماً و ناجحاً على كيفية تطبيقها تطبيقاً

كما أنّ مسألة عدم االهتمام حباجيات املعلّمني و حتديدها بدقّة ليتم استدراكها يف التكوين      
املستمر، تؤثّر سلباً على تطبيق املقاربة التواصلية يف التعليم، ألنّ املعلّم حيتاج إىل معرفة كيفيـة  

  .ها إال من خالل هذا التكوينالتدريس باستخدام طرائق و تقنيات تواصلية، و ال ميكن أن يعرف

ال بعضه نعم
%النسبة 20,38 36,89 42,71
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و نعتقد، من جهتنا، أنه كلّما أمكن التعرف على هذه احلاجيات و حتديدها، كلّما أمكن      
نّ أي برنـامج  إميكـن أن نقـول   تلبيتها و رفع كفاءة املعلّمني عن طريق التكوين، و لذلك 

ـ   ي ال يقوم على حتديد علمـي الحتياجـات املكـونني ال   ـبتدري ل ـيـؤدي دوره بشك
و لذلك كان من الضروري، حسب رأينا، التعرف . ، و ال حيقّق النتائج املطلوبة)67(بـمناس

  . على احتياجات املعلّمني و انشغاالم يف كلّ ما يتعلّق بكيفية التدريس باملقاربة التواصلية
أما فيما يتعلّق بالطّريقة املتبعة يف تكوين املعلّمني فإننا نقترح عدم االقتصار على طريقة         

احملاضرة، و ذلك باالعتماد على أساليب تعليمية يطبعها طابع عملي، و االنتقال من أسـلوب  
أثنـاء  للمعلّمـني  جليد ستراتيجيات اإلعداد االتعليم إىل أسلوب التكوين، و فيما يأيت جمموعة ا

  : )68(الّيت ميكن االستفادة منها يف هذا الشأن اخلدمة
 .الدورات القصرية و الطّويلة يف املعاهد و اجلامعات و مراكز التدريب أثناء اخلدمة -
 .احللقات الدراسية املنظّمة من أسبوع إىل عدة أسابيع -
 .الرحالت التعليمية و تبادل الزيارات -
 .الراديو و التلفزيوندروس  -
 .املؤمترات التربوية ذات املدة القصرية -
 .الدروس النموذجية يف شتى املوضوعات  مع االستعانة بالوسائل السمعية و البصرية -
 .النقاش اجلماعي و احلوار و املشروعات -
 .الورش التعليمية -
 .احملاضرات العامة و التعليق عليها و متابعتها بالبحوث -
 .إجراء البحوث و التجارب املنظّمة، و القيام بعمليات التقومي -
 . دراسات املسح التربوي و االجتماعي اهلادفة -
 .البعثات الدراسية إىل األقطار األخرى -
 .التعليم املربمج -

                                                             
  .208ص. تكوين املعلمني من اإلعداد إىل التدريب: خالد طه األمحد - 67
  .214-212ص. مهنة التعليم و أدوار املعلم: فاروق البوهي و عنتر لطفي - 68
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 .تصميم اختبارات التحصيل، و غريها من وسائل القياس -
 .جتربة الدروس القصرية -
- ة اإلعداداستخدام األفالم التة يف عمليعليمي. 
التدريب امليداين املتنقّل على يد جمموعات متخصصة متارس تدريب املعلّمني يف أماكن  -

 .ملدة قصرية
       .املراكز التجريبية للتدريب على األدوات، و األجهزة العلمية -
         كوين املسـتمرق إليه آنفًا، أنّ التطرو ما ميكن اإلشارة إليه يف اخلتام، بناًء على ما متّ الت

للمعلّم مفيد جداً، و يلعب دوراً كبرياً يف حتسني أدائه، فقد الحظنا، و رغم النقائص الّيت يعاين 
يف حتسني أدائهم التربوي، و لـذلك  منها، أنّ املعلّمني متفقون على أنّ التكوين املستمر يساهم 

كان من الضروري االهتمام ذا التكوين، و استغالله يف تكوين املعلّمني على استخدام املقاربة 
 .التواصلية

 على استخدام ملعلّمني ا تكوينبعض املقترحات من أجل  -5
   :املقاربة التواصلية

سنحاول يف هذا املبحث تقدمي بعض املقترحات الّيت من شأا أن تسـاهم يف حتسـني          
ها، مبا قد يساهم يف حسن استخدامه للمقاربة التواصلية ءأثناقبل اخلدمة و  املعلّم تكوين عملية

 .مستقبالً

  :للمعلّم يف اللّسانيات و علم النفس يدتسطري تكوين ج -5-1
 :اتـاللّسانييف  -5-1-1

         ة أمـرة احلديثة بصفة خاصة و املعرفة مببادئ املناهج اللّسانية بصفة عامإنّ املعرفة اللّساني
ـ     ها ـضروري للمعلّم إذا ما أردنا إقناعه بنجاعة املقاربة التواصـلية و توجيهـه حنـو تطبيق

  :الً، و فيما يأيت إشارة إىل أهم هذه املناهجـمستقب

 :اوليةاللّسانيات التد -5-1-1-1
ـ ( و خمتلـف مباحثهـا   سبقت اإلشارة إىل أنّ اللّسانيات التداولية         ـ ـنظري ال ـة أفع
ـ   ) إخل...الم، االستلزام احلواري، السياقـالك ال ـدف إىل دراسة اللّغـة أثنـاء االستعم
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، يف ظهور املقاربـة التواصـلية يف   كبري كان هلا أثر وي، يف إطار املواقف التواصلية، ـاحلقيق
  . التعليم

و نتج عن األحباث اللّسانية التداولية أنّ هذه القضايا السالفة الذّكر أصبحت تقوم علـى         
ايل فقد تغينة، و بالتة معيا اللّغة يف مواقف تواصلي ة اليت تستعملظر يف الكيفيظرة إىل النرت الن

يت جيب ، فلم يعد ينظر إىل هذه األخرية  على أنها جمموعة من التراكيب و البىن الّعملية التعلّم
 املـتعلّم جيب علـى    (Un savoir faire)حتصيلها، و إنما ينظر إليها ككفاية عمل املتعلّمعلى 

خـالل  الدراسة الوظيفية للغة، سواء من « كما أنّ .)69(التحكّم فيها يف خمتلف املواقف التواصلية
نظرية أفعال الكالم أو من خالل املظاهر األخرى للتفاعل اللغوي بني املتكلمني، أسـهمت يف بلـورة   
أعمال بيداغوجية على جانب كبري من األمهية، سواء على مستوى املمارسة التعليمية، أو على مستوى 

جلملة األخـرية  ، و تشري ا)70( »برامج و حمتويات الدروس، و كذلك على مستوى تكوين املدرسني
  .يف تكوين املعلّمني اكبري ن هذا القول إىل أنّ للتداولية أثرام
الع الطّالب املعلّم على اللّسانيات التداولية و خمتلف مباحثها، سيسـاعده  و عليه فإنّ إطّ       

 على إدراك الوظيفة التواصلية للّغة، و فهم عملية التواصـل و التفاعـل الّـيت حتـدث بـني     
ن، كما سيمكّنه من معرفة اخللفية اللّسانية للمقاربة التواصلية، و بالتايل فسيصـبح  ـاملتكلّمي

املعلّم على قدر من االقتناع بضرورة تعليم اللّغة يف إطار التواصل الصفي باسـتخدام املقاربـة   
خاصة و أنّ اللّسانيات التداولية ، كما أشرنا يف موضع سابق من هذا البحث، كانت  التواصلية

  .حدى أهم العوامل الّيت أدت إىل ظهور هذه املقاربةإ
 (La linguistique fonctionnelle) :اللّسانيات الوظيفية -5-1-1-2

إنّ إطّالع املعلّم على اللّسانيات الوظيفية ضروري إلقناعه بأنّ الوظيفة األساسية للّغة هي        
 لتواصل اللّساينّالتواصل و إطالعه على الوظائف الّيت تؤديها اللّغة يف اتمع، و تعريفه بعملية ا

  .و االقتناع مببادئها ة إعداده لتقبل املقاربة التواصليةو من مثّ، )71( و عناصره

                                                             
. مبرحلة التعليم الثانويتدريس النصوص املناهج اللغوية احلديثة و أثرها يف : حممد األخضر الصبيحي - 69
 .130ص
 .131-130ص. نفسهاملرجع  - 70
   .من هذا البحثو ما بعدها  16ص. سبق احلديث عن النظريات الوظيفية و دراستها لوظائف اللّغة - 71
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  : يـالنحو الوظيف -5-1-1-3
لعلّ من أهم النظريات الوظيفية الّيت قد يكون هلا بالغ األثر يف إقناع املعلّـم بأمهيـة   و        

املقاربة التواصلية و جعله يقبل على استخدامها، و دفعه إىل التركيز، يف تعليم اللّغة العربية، على 
 ةجانبها الوظيفيهي نظري ،واصليالت حو الوظيفيعلى مسلّمة مفادها أنّ الوظيفة ، الّيت تقوم الن

  . ))72دف إىل دراسة الكفاءة التواصلية و تفسريهااجلوهرية للّغة هي التواصل، و 
و عليه فإنّ النحو الوظيفي ينظر إىل اللّغة على أنهـا وسـيلة تسـتعمل مـن أجـل             

هدف إىل تفسري الكفاءة التواصـلية ملسـتعمل اللّغـة الطّبيعيـة، و ال بـد أنّ      التواصل، و ي
ـ إىل إكسـاب املـتعلّم    هـو اهلدف األساسي لتعليم اللّغة، مـن هـذا املنطلـق،     ذه ـه

  .جيب أن يقتنع ا املعلّم قبل أن حياول إكساا لتالميذه و، ـاءةالكف
 (linguistique textuelle): يةسانيات النصلّال -5-1-1-4

إعادة بناء اللّسانيات من منطلق جديد موضـوعه الوحـدة   «بأنها صية اللّسانيات النتعرف        
مع اإلشارة إىل أن املقصود ذه الكلمة ليس ". النص"الطبيعية للتعامل اللّغوي بني املتكلّمني أال و هي 

ذلك املفهوم البسيط الذي ألفناه يف كالمنا العادي، من أنّ النص ملفوظ من حجم معني مكتـوب أو  
 Tout acte de(ود هو كل حدث تواصلي لغـوي، كتابيـا كـان أم شـفويا     مطبوع، و إمنا املقص

communication linguistique orale ou écrit(«)73(.   اتعريف أنّ اللّسـانيو يفاد من هذا الت
االنفتاح على دراسـة  النصية قد جتاوزت الدراسات البنيوية الّيت تتوقّف عند حدود اجلملة إىل 

  .لطّبيعي كوحدة تواصلية ممثّلة يف النصاللّغة يف شكلها ا
و ميكن، حسب اعتقادنا، أن يعود اطّالع املعلّم على اللّسانيات النصية مبنـافع كـثرية          

ه، و على توجهه حنو استخدام املقاربة التواصلية يف تدريس اللّغة العربية؛ فمن جهة جيب ـعلي
أن يكون املعلّم على اطّالع كاف بكيفية بناء النصوص و مقوماا، و العالقات الرابطة بـني  

ايـات  أن الّذي يشرح نصـا أو يبسـطه لغ  «: عناصرها، و هذا ما أكّد عليه أحد الباحثني بقوله
                                                             

72 - حو الوظيفية الناحلديث عن نظري ة سيتمتها يف تدريس اللّغة العربيضمن الفصـل   و مبادئها و أمهي
  . من هذا البحث املوايل

. مبرحلة التعليم الثانوي املناهج اللغوية احلديثة و أثرها يف تدريس النصوص: حممد األخضر الصبيحي - 73
مدخل إىل علم النص و جماالت تطبيقه، بـريوت، الـدار العربيـة للعلــوم     : و ينظر كتابه .175ص

 .59ص. م2008-هـ1429، 1ناشـرون، اجلزائر، منشورات االختالف، ط
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تعليمية، يتعني عليه أن يأخذ بعني االعتبار بنية هذا النص و مفاصله، و العالقات الرابطة بني خمتلـف  
  .)74(»أجزائه
و من جهة أخرى فإنّ إكساب املتعلّم كفاءة تواصلية يتطلّب إكسابه الكفـاءة النصـية          

ال تتأتى للمعلّم فرصـة إكسـاب    و باعتبار أنّ هذه الكفاءة األخرية جزء من الكفاءة األوىل،
و من . باللّسانيات النصية و تطبيقاا على تعليم اللّغة تالميذه الكفاءة النصية إالّ إذا كان حميطاً

هذا املنطلق كان من الضروري فرض تكوين يف اللّسانيات النصية على الطّالب املعلّـم الّـذي   
  .من أجل أن يتجه حنو تطبيق املقاربة التواصلية يف التدريس هذا سيعلّم مستقبال اللّغة العربية، و

و  نستخلص، استنادا إىل ما متّ ذكره آنفا، حول اللّسانيات النصية أنها مـن الدراسـات      
اللّسانية الّيت ستفيد كثرياً يف توجيه املعلّم حنو استخدام املقاربة التواصلية يف حالة ما إذا اطّلـع  

 .يها أثناء تكوينه األساسي، ذلك أنها تم بدراسة اللّغة يف إطارها التواصليعل

 (La linguistique appliquée) :اللّسانيات التطبيقية -5-1-1-5
لع عليها الطّالب املعلّم يف من املقاييس الّيت جيب أن يطّ ً،أيضا ،و تعد اللّسانيات التطبيقية       
مد املعلّم بـاألدوات النظريـة   اللّسانيات التطبيقية بإمكان ؛ إذ إنّ أو بعدها قبل اخلدمة هكوينت

لفهم الكثري من الظّواهر اللّغوية و االستفادة من نتائج البحوث يف خمتلف فروعها و خاصة علم 
 )75( (Psycholinguistique)و علم اللّغـة النفسـي   (Sociolinguistique)اللّغة االجتماعي 

الّيت تعد إحدى أهم فروع اللّسـانيات التطبيقيـة، و ـتم     (La didactique) ليمية اللّغةتعو
بالطرق و الوسائل اليت تساعد الطالب و املعلم على تعلم اللغة و تعليمها و ذلك باالستفادة من نتائج «

ذات عالقة مباشـرة  ، و ذا ميكن عدها )76(»علم اللغة الصوتية و الصرفية و النحوية و الداللية
   .بتكوين املعلّم على املقاربة التواصلية ألنها تم باملقاربات التعليمية و كيفية استخدامها

                                                             
. مبرحلة التعليم الثانوي املناهج اللغوية احلديثة و أثرها يف تدريس النصوص: حممد األخضر الصبيحي - 74
  .215ص
علـوم   جملـة  ،اللسانيات و تدريس اللغة العربية حنو منظور وظيفي جديـد : عبد الوهاب صديقي - 75

 .123ص. 2013، يناير54ة، عددـالتربي
 .76ص. دراسات يف اللسانيات التطبيقية، مصر، دار املعرفة اجلامعية: حلمي خليل - 76



 انتقاء المعّلم و تكوينه لتطبيق المقاربة الّتواصلّية :                          الفصل الّثاني

 

  126                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

  

أنه يفترض باملعلّم أن يكون لديـه   )77("حممد األخضر الصبيحي"األستاذ يرى لذلك و        
إملام باللّسانيات التطبيقية و خاصة منها ما يتعلّق بتعليم اللّغات، من أجل أن يطّلع على الطّرائق 

يت تستعمل يف تعليم اللّغات مثل الطّريقة البنيويـة، و الطّريقـة السـمعية    التعليمية املختلفة الّ
   .صلية، فيستفيد من إجيابيات هذه الطّرائقالشفوية، و الطّريقة التوا

 ةـل اخلدمـقباملعلّم  تكوينإدراج مقياس تعليمية اللّغة ضمن برامج  و بناًء عليه نقترح       
مـن   املعلّـم سيمكّن  هنإذ إ ؛البد منه ، حسب اعتقادنا، أمرو حىت أثناءها، ألنّ هذا املقياس

سيتمكّن مـن معرفـة الطّرائـق     ةبكيفية تعليم اللّغات، و من مثّالع على كلّ ماله عالقة االطّ
و خاصة املقاربة التواصلية و الطّرائق التعليمية الّيت انبثقت منـها، و معرفـة    ،التعليمية احلديثة

، يف مقابل ذلك، من معرفة تاريخ تعليمية أيضاًو سيتمكّن  ،مبادئها و أمهية تطبيقها يف التدريس
ـ  ـغات، و معرفة الطّرائق التقليدية الّيت تعتماللّ ـ ـد على الـتلقني و مساوئه اب ـا، و أسب

  . على جتنب استخدامها يف التدريسا، و بذلك سيعمل ـفشله
من هذا املنطلق ميكن القول أنّ إطالع املعلّم على املناهج اللّسانية احلديثة و اللّسـانيات         

، بسهولة مـع املنـاهج التعليميـة    كبرية يف جعله يندمج، مستقبالً التطبيقية سيساهم بدرجة
 . يعمل على االبتعاد عن املقاربات التلقينية و ة، و يقبل على تطبيق املقاربة التواصلية،ـاحلديث

 :م النفسـيف عل  -5-1-2
إنّ التطبيق اجليد للمقاربة التواصلية يف التدريس، حسب اعتقادنا، يفرض على املعلّم أن        

  :يكون على دراية مبباحث علم النفس و خمتلف فروعه و خاصة الفروع اآلتية

  :علم النفس اللّغوي -5-1-2-1 
       روريغري اللّغة، ألنّ  من الضا الطّفل الص ة الّيت يتعلّمأن يكون للمعلم فكرة عن الكيفي

ة ـة باملمارسـفكرة التأكيد على تعليم اللّغ حيث إنّيف تدريس اللّغات؛  كبريةً يف ذلك فائدةً
و االستعمال، عوض حفظ القواعد، مأخوذة عن آراء الباحثني يف علم النفس اللّغوي، و الّذين 
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يرون أنّ الطّفل ال يتعلّم لغته األم حبفظ قواعدها، و التأمل يف نظامها، و لكّنه يتعلّم عن طريق 
  .)78(السماع و املمارسة

5-1-2-2- ربويفس التعلم الن: 
أنواعـه  يستهدف التكوين يف هذا الفرع من فروع علم النفس كلّ ما يتعلّق بـالتعلّم و         

، و بالتايل الوقوف على كلّ ما له عالقة بالعوامل املساعدة علـى الـتعلّم و كيفيـة    ونظرياته
املرتبطة باحلاجـة و الدافعيـة   توظيفها و استثمارها يف إجناح العملية التعليمية، و خاصة تلك 

 .)79(تفكريالاالنتباه و اإلدراك و الذّاكرة واالهتمام و امليول و االستعداد و القدرة و النضج و و

     :علم النفس املعريفّ -5-1-2-3
و ميكن التركيز يف التكوين على نظريات التعلّم و خاصة النظرية املعرفية، و قد وضحنا        
 أدت إىل ظهور املقاربة التواصـلية  ظرية كانت من أهم العوامل الّيتكيف أنّ هذه الن )80(سابقاً

نّ تعلّم اللّغة عمليـة فطريـة   الذّهنية للمتعلّم، و وضحت أحني دعت إىل االهتمام بالقدرات 
و سيتمكّن املعلّم، يف هذا السياق، من االطّالع على النظريات . ليست نتاج العوامل السلوكيةو

 .السلوكية و سلبياا فيعمل على جتنبها

5-1-2-4- موعلم نفس الن : 
ـ بف على كلّ ما له عالقـة  التعرو ميكّن علم نفس النمو املعلّم من     و النفسـي  ـالنم
مـن   و ميكّنه ايضـاً . إخل...هاذ، من مراحل النمو، و خصائصها، و العوامل املؤثّرة فيـللتلمي

ـ (ة ـالوقوف بشكل مفصل على املرحلة النمائية املستهدف ـ ـمرح إىل  6ة مـن  ـلة الطّفول
اجلسـمية  و ، و التعرف على مفهومها و مميزاا و خصائصـها العقليـة و النفسـية    )سنة12

  .)81(إخل...احلركية و االجتماعيةو

                                                             
 .289ص. املرجع نفسه - 78
جماالت و أفـاق تكـوين   : آفاق تكوين األساتذة يف جمال علوم التربية، ضمن كتاب: خالد فارس - 79

  .80ص. األساتذة منهجيات التدريس
80 - من هذا البحثو ما بعدها  50 حةفينظر الص.  
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 : علم النفس الفارق -5-1-2-5
يهتم بدراسـة الفـروق الفرديـة     و "بعلم نفس الفروق الفردية"و هو ما يعرف أيضاً        

(Différences individuelles)  أنّ إحاطة املعلّم مبفاتيح هذا العلم ستفيده بني األفراد، و البد
  .كثرياً أثناء تطبيق املقاربة التواصلية، خاصةً و أنها تدعو إىل مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ

ـ           ن ـو هكذا فإنّ علم النفس مبختلف نظرياته و فروعه يلعـب دوراً كـبرياً يف تكوي
هم يف تعريفه باخللفيـة السـيكولوجية   على أسسٍ علمية مدروسة، و يس م، تكويناً يقومـاملعلّ

  .للمقاربة التواصلية، و ميده مببادئ تطبيقها
إالّ التشديد على ضرورة االهتمام بفرض تكوين لساينّ و سيكولوجي  و ال يسعنا ختاماً       

ملدارس العليا لألساتذة مبا ميكّنه من مواكبة كلّ التطورات على الطّالب املعلّم يف ا جاد و شاملٍ
احلاصلة على املستويني اللّساينّ و السيكولوجي الّيت هلا عالقةٌ مباشرةٌ بالتطورات احلاصلة علـى  
املستوى التربوي، و بالتايل مد املعلّم بالعدة املناسبة ملواكبة اإلصالح التربوي الّذي يقوم علـى  

اربة الكفاءات، و االستفادة من املقاربة التواصلية يف حسن تطبيقها، و حتقيـق األهـداف   مق
  .التعليمية املسطّرة

 :اعتماد التكوين املتمركز حول تطوير الكفاءات املهنية للمعلّم -5-2
العلميـة  الت و خاصة ااالت إنّ ما يعرفه العامل اليوم من تطورات سريعة يف كلّ اا       

التكنولوجية، و التطورات الّيت مست الساحة التربوية، الّيت كانت ـدف، بالضـرورة، إىل   و
يف تكوين املعلّمني مبـا يتناسـب   مواكبة هذه التطورات، قد أدت إىل التفكري يف إعادة النظر 

و مـن هنـا متّ   . لتكويناملتغيرات الراهنة، فكان ال بد من البحث عن أساليب جديدة هلذا او
  .كمدخل لتكوين املعلّم )82(Les compétences)(االتفاق على الكفاءات 

  (Formation par compétences): مفهوم التكوين بالكفاءات -5-2-1
ـ            رن ـظهرت حركة تكوين املعلّمني املبنية على الكفايـات يف السـبعينيات مـن الق

ي، كردة فعل على األساليب التقليدية املتبعة يف مؤسسات تكوين املعلّمني، الّيت تسـتند  ـاملاض
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إىل املفهوم التقليدي للتكوين، و الّذي يرى أنّ أهم ميزة للمعلّم الكفء هي اكتسابه املعلومات 
  . )83(و املعارف النظرية

تنظيم منطقي موعة مـن  «: ى الكفاءات بأنهو ميكن تعريف الربنامج التكويين القائم عل       
املعارف، و املهارات اليت تشكل يف جمموعها الكفايات التعليمية، و حبيث يتم تنظيمها يف صورة يقـوم  

حتقيق ملستوى اإلتقان هلذه الكفايات، وعن الوصول  بدراستها ذاتيا، و يصبح مسؤوالً) املعلم(املتدرب 
  .)84(»أهداف الربنامج

يتمحور على إكساب املتكون «: و يعرف التكوين القائم على الكفاءات أيضا بأنه تكوين       
مجهورا من الكفايات اليت متكنه من القيام باملهام املهنية املنوطة به، مؤشرا على ذلك بتوظيفه ملا اكتسبه 

ديداكتيكيـة  بكيفية مالئمـة عنـد مواجهتـه لوضـعيات     ) معارف، مهارات، مواقف(من موارد 
  .)85(»مستجدة
و نستنتج من التعريفني السابقني للتكوين بالكفاءات أنّ هذا التكوين يهدف إىل حتديـد         

جمموعة من الكفاءات الضرورية الّيت جيب على املعلّمني اكتساا و التمكّن منها، حبيث يصبح 
واجهه يف حياتـه  قادراً على توظيف مكتسباته ملواجهة خمتلف املواقف التعليمية الّيت ميكن أن ت

املهنية، و بذلك ميكن القول أنّ هذا النوع من التكوين ال يعتمـد علـى تلقـني املعلومـات     
ظريفيصبح معيار تقومي املعلّم هـو مـا   . ة، بل يعتمد العمل و اإلجناز الّذي يقوم به املعلّمـالن

  .)86(يستطيع عمله، بدالً مما يعرفه من معلومات نظرية
  

                                                             
رؤية مستقبلية إلعداد املعلم يف ظل التدريس بالكفايات، ملتقـى  : رمضان عمومن و محزة معمري - 83
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كوين املستمر علـى حـد سـواٍء،    ما يفرض على برامج التكوين األساسي و الت و هذا       
إىل منطق   (Logique d'enseignement)، االنتقال من منطق تعليمي)87(حسب أحد الباحثني

 تكويين(Logique de formation)   ة الواجـبـروريركيز على الكفايات الضالت حيث يتم ،
  .التعليمتوفّرها فيمن ميتهن 

امتالك هذا األخري موعة من «: و عليه فإنّ متكّن املعلّم من الكفايات التعليمية ال يعين إالّ       
القدرات و املهارات و االستعدادات اليت جتعله شخصا مهنيا متخصصا يف تدبري و تنظـيم وضـعيات   

و من هنا تنبع أمهية التكـوين   .)88(»التعلم داخل الفصل الدراسي خالل األنشطة التعليمية التعلمية
القائم على الكفاءات، من حيث أنه جيعل املعلّم ذو كفاءة يف تدبري العملية التعليمية و استخدام 

  .ما يناسبها من أنشطة و مقاربات تعليمية، مبا فيها املقاربة التواصلية
  :)89(جراءات قبل تطبيقه من أمهّهاو يستلزم التكوين القائم على الكفايات جمموعة من اإل       
 .حلثّ املعلّم على اكتسااحتديد الكفايات الواجب على املعلّم امتالكها بشكل واضح  -
يت تدريب املعلّم على األداء و املمارسة عكس ما هو معروف يف برامج اإلعداد التقليدية الّ -

 .تعتمد على التحصيل النظري للمعارف
ات حمددة تساعد املعلّـم علـى أداء   ءخبربات تعليمية يف شكل كفاتزويد برامج التكوين  -

 .أدواره التعليمية اجلديدة
 .ات املعلّمءتزويد برنامج اإلعداد باملعيار الّذي سيتم مبوجبه تقومي كفا  -
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 :)90(الكفايات الالّزم توفّرها يف املعلّم -5-2-2

  : الكفاءة التخصصية -5-2-2-1
و جيب عليه امتالكها من أجل قيامه  ،اخلربات الّيت تتعلّق بتخصص املعلّمهي املعارف و        

دبعمله بشكل جي.  

  :التعليميةالكفاءة  -5-2-2-2
ة بالتواصل و التعاقد و التفاهم مع املتعلّمني، و األداء الكالمي الّذي ال ءترتبط هذه الكفا       

. زمة لـه وفري الشروط الالّتميكن أن ينجح إالّ إذا متكّن املعلّم من االستعداد و التخطيط له و 
تدبري كما أنها ترتبط بقدرات التخطيط، و املمارسة البيداغوجية، و املعرفة بطرائق التدريس، و 

  .)91(الوضعيات التعليمية، و إجراء التقومي

  :ة يف علم النفس التربويءالكفا -5-2-2-3      
و بـاقي العلـوم األخـرى    تتمثّل يف قدرة املدرس على استثمار دراسات علم النفس        
الّـيت تـزوده    يف عملية التعلـيم،  ،او نتائجه...) السوسيولوجيا، األنثربولوجيا، و الفلسفة(

  .املتعلّممبعلومات حول 
  : الكفاءة التواصلية -5-2-2-4      

و نعين ا قدرة املعلّم على التواصل مع ذاته و مع الغري، و املرونة و اإلنصات و تفهـم         
ة ، و قدرته على التواصل مع خمتلف عناصر املنظوماملتعلّمنياآلخر و مراعاة الفروق الفردية بني 

و العمـل   ،يالـتحكّم اللّغـو   كذلك قدرته علىو  ...).اإلدارة، املعلمني، األولياء(التربوية 
92(و االنفتاح على احمليط ،اجلماعي(.  

  
  

                                                             
اآلداب و الكفايات الالزم توفرها : خالد ناصر الدين: استفدنا يف حتديدنا هلذه الكفاءات من مقال ل - 90

  .و ما بعدها 87ص. 2014، أكتوبر60العدد. جملة علوم التربية. يف املدرس
  .253ص. مستجدات التربية و التكوين: عبد الكرمي غريب -91
  .253ص. املرجع نفسه -92
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  : كفاءة ضبط القسم -5-2-2-5     
تشمل هذه الكفاءة التسيري اجليد للقسم الدراسي و قيادته، مبا حيقّق األهداف املنشـودة         

  .من العملية التعليمية

  :ة التحكّم يف االنفعالءكفا -5-2-2-6     
إذ جيب على املعلّم أن يتميز بالقدرة على ضبط النفس و التحكّم يف االنفعـال، لكـي          

  .ثّر على عالقته بتالميذهؤالعنيفة الّيت تالسريعة و الفعل  يتجنب ردود

  :كفاءة االلتزام -5-2-2-7     
تتمثّل هذه الكفاءة يف التزام املعلّم باملواظبة على عمله و اإلخـالص فيـه، و مراعـاة           

املستمر طـوال حياتـه   ، و متابعة التكوين الرغبة الدائمة يف ممارستهاأخالقيات املهنة، و إبداء 
  .املهنية

: جانب الكفاءة يف علم النفس التربـوي، و هـي  إىل و ميكن أن نضيف كفاءةً أخرى        
الّيت تشمل املعرفة اللّسانية و االطّالع على كلّ مستجد يف الساحة اللّسـانية  " الكفاءة اللّسانية"
آنفاً عن األمهية البالغة للّسـانيات   ك نظرا ملا ذكرة التعليم، و ذلحتسني عملي يفتطبيق نتائجه و
تطبيقاا يف تكوين معلّمني أكفّاء قادرين على اسـتيعاب املقاربـات اجلديـدة يف التعلـيم     و
  .االستفادة منها و خاصة املقاربة التواصليةو

ـ           درس، أنّ و خنلص، انطالقاً مما سبق ذكره حول الكفايات الّيت جيـب توفّرهـا يف امل
اكتساب املعلّم هلذه الكفايات أمر ضروري، و بالغ األمهية، حتى نضمن معلّماً ناجحاً و قادراً 

ة التل مسؤوليو مستعدعلى حتم ،عالية ة عليم بكفاءةواصليلتطبيق املقاربة الت.  
ا أن نقول أنّ هذا و يف ختام حديثنا عن تكوين املعلّمني املتمركز حول الكفاءات، ميكنن       

ها؛ ألنه ميثّل أحدث التكوينات ءالتكوين مفيد جداً للمعلّم سواء أكان ذلك قبل اخلدمة أو أثنا
يف الساحة التربوية من جهة، و ألنه تكوين قادر على و ضع املعلّم يف قلب املستجدات التربوية 

نه تكوين يتالءم و اإلصالحات التربويـة الّـيت   و العلوم الّيت هلا عالقة ا من جهة ثانية، و أل
يعرفها قطاع التربية يف بالدنا من جهة ثالثة، و ألنه يساعد املعلّم على تطبيق املقاربة التواصلية 

  .من جهة رابعة
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  :املدرسة العليا لألساتذة التكوين املستمر للمعلّم و بنيربط الصلة بني  -5-3
 ربط الصلة بني اإلعداد أثناء اخلدمة و املدرسة العليا لألساتذةو نعتقد أنه من املفيد        

حيث يشارك  ذلك بربجمة تكوينات مهنية للمعلّمني تشرف عليها املدرسة العليا لألساتذة؛و
بتدارك ما ذلك املدرسة يف عملية إعداد املعلّمني أثناء اخلدمة، و هذه األساتذة املكونون يف 

إطالعهم على كلّ جديد فات هؤالء املعلّمني من تكوين أساسي و كفاءات ضرورية للتعليم، و
املناهج اجلديدة عامةً و مستجد يف الساحة التربوية، و تعريفهم بالدور اجلديد للمعلّم يف إطار 

  .و تدريبهم على القيام به ،خاصةً املقاربة التواصليةو
 يسعنا يف ختام هذا املبحث إالّ أن نؤكّد على أنّ إطّالع املعلّم على كلّ مستجد يف و ال       

اللّسانيات و تطبيقاا، و يف علم النفس و خمتلف فروعه، بات أمراً ضروريا له، كما أنّ اتبـاع  
ن إقبالـه  التكوين املتمركز حول الكفاءات قد يساهم يف رفع الكفاءة املهنية للمعلّم، و يزيد م

على املقاربات التعليمية احلديثة و حسن تطبيقه هلا، مبا يف ذلك املقاربة بالكفاءات و املقاربـة  
التواصلية، كما أنّ ربط الصلة بني التكوين املستمر و بني املدارس العليا لألساتذة قد يساهم يف 

الكفاءات لّق باملعارف الضرورية وما يتعتدارك ما فات املعلّمني من تكوينٍ أساسي، و خاصة في
  .األساسية الواجب توفّرها يف املعلّم

 : خالصة  -
و صفوة القول أنه إذا ما أردنا ضمان تطبيق املقاربة التواصلية يف عملية تـدريس اللّغـة          

إجناحها، جيب أوالً و قبل كلّ شيٍء يسهم يف جيداً يتيح النهوض ذه العملية و  العربية تطبيقاً
و العامل األساسي الّـذي   ،ملعلّم باعتباره املسؤول املباشر عن تطبيق هذه املقاربةاعلى  التركيز

 رورياالهتمام بانتقاء األفراد الّـذين سيصـبحون   يتوقّف عليه جناحها، و لذلك كان من الض
تكفل انتقاء معلّم يتمتع بقابليـة تطبيـق املقاربـة    معلّمني، انتقاًء جيداً بوضع معايري مضبوطةً 

و خلفياـا   ،جيداً على هذه املقاربـة  التواصلية، مثّ تكوينه يف املدرسة العليا لألساتذة تكويناً
  .اللّسانية و السيكولوجية، و تعريفه مببادئها و بكيفية تطبيقها، و إقناعه بأمهّيتها

يف كيفية التدريس باستخدام ضمان تكوينٍ مستمر للمعلّم أثناء اخلدمة جيب مثّ بعد ذلك        
 املقاربة التواصلية و متكينه من مواكبة تطورها و إطالعه على كلّ جديـد يف جمـال الطّرائـق   

 . التواصلية األساليب التعليميةو
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 :متهيـد -
       ظام التخضع النربوي ة عوامل أمهّ اجلزائريغريات : هاإىل إصالح شامل نتيجة عدالت

الداخلية و اخلارجية؛ ونقصد بذلك التغريات اليت حدثت يف اتمع اجلزائري على الصعيد 
من جهة، و التغريات احلاصلة خارج الوطن  إخل...االجتماعي و السياسي و االقتصادي

العوملة من جهة أخرى، فكان على املنظومة التربوية  انتشاركالتطور السريع للتكنولوجيا و 
 سايرة ذلك من خالل مناهج تعليمية حديثة، إضافة إىل أن الطّرق التلقينية اليت كانتاجلزائرية م

مستعملة يف التعليم مل تعد صاحلة ألا صممت جليل غري هذا اجليل، فوجب استبداهلا بأخرى 
فاءات من أجل تنطلق من املتعلّم باعتباره مركزا للعملّية التعليمية، فجاءت املقاربة بالك فاعلية

  .تفعيلهجتسيد هذا املبدأ و 

   (Curriculum) :مفهوم املنهاج -1

  :    املفهوم اللّغوي للمنهاج-1-1   
جيدر بنا قبل التطرق إىل مفهوم مصطلح منهاج، توضيح معناه اللّغوي أوال، كي يتسنى        

لنا، فيما بعد، فهم أفضل ملعناه االصطالحي . 
        ـة القدميـة    " املنهاج"و " املنهج"من بني املعاين الّيت تدلّ عليها كلميتيف املعاجم العربي

منهج و«، )1(»وضح و استبانَ و صار نهجاً واضحاً بيناً: أََج الطريق«: الطّريق الواضح البين فنقول
هح2(»الطريقِ وض( و ،»جههاج الطريق الواضح، و: الننو امل جهكذلك املَن«)و منه قوله تعـاىل   .)3

هنا، حسب  ﴾﴿، و تعين ﴾﴿ ):50(يف سورة املائدة آية
أيها األمم لقد جعلنا لكم شـريعة  : ، الطّريق الواضح يف الدين، و تأويل اآلية"تفسري اجلاللني"

                                                             
  .365ص. 14لسان العرب، ج: ، ابن منظور]ج[مادة  - 1
  .365ص. نفسهاملرجع  - 2
 .346ص. 1الصحاح، ج: ، اجلوهري]ج[مادة  - 3
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و معىن ذلك أنّ كلميت املنهج و املنهاج تعنيان الوضوح .)4(واضحاً يف الدين متشون عليهوطريقا 
  .و االستبانة، و تدالّن على السلوك و االنتهاج الواضح للشيء

و كانت تعين  ،إغريقي ،يف اللّغة الالّتينية ،نّ أصل لفظة منهاجأ" املنهل التربوي" أوردو        
و الطريقة اليت يسلكها الفرد ج، كما أنّ اليونان وظّفوا املنهاج مرتبطاً  ،)(Courseسباق اخليل

 النحو، و البالغة، و املنطـق، و احلسـاب، و اهلندسـة، و الفلـك    : بالفنون السبعة و هي
  .)5(املوسيقىو

ـ         ـ   ـو عليه ميكننا القول أنّ املفهوم اللّغوي للفظ منه ـوح اج يتصـل مبعـاين الوض
  .  ة، و اتخاذ مسلك واضحٍ بينٍ، و يتصل أيضاً بالطّريقة الّيت يسلكها الفردـاإلبانو

  :املفهوم التقليدي للمنهاج -1-2
الّيت كانت تقوم على اعتبـار   ،ة القدميةعليميالت طّرائقج بالالمنهل قليديالتفهوم املارتبط        

ـ   لـذلك   ، واملادة الدراسية حمور العملية التعليمية ـ اـأصـبح يقصـد باملنه ور ـج يف املنظ
ـقليالت6(»ه املادة الدراسية من معلوماتيوي علما حت« :، بصورة خمتصرةدي(.  

جمموعة املعلومات و احلقائق و املفاهيم و األفكار  يتكون من قليديج التاعليه فإن املنه و       
يف إطـار املنـهاج    ،الكتاب املدرسـي  عدي و ،)7(ةدراسي الميذ يف صورة موادسها التيت يدرالّ

،قليديا  و، لمعرفةاملصدر الوحيد ل التأمعلتعتمد فعليم طريقة التو الفكر  ،و احملاكاة ،لقنيى الت
ـ ة التمعيار جناح العملي الواحد ، كما أنّ ـ     عليمي ظ ـة هـو مسـتوى القـدرة علـى احلف

متلـق   م هـو املتعلّ يف حني أنّ ،مالك املعرفة هوف ، يف اإلطار نفسه،ماملعلّأما ، اعـاالسترجو

                                                             
لبـاب  : تفسري اجلاللني امش القرآن الكرمي مذيال ب: جالل الدين احمللي و جالل الدين السيوطي - 4

 .85ص. إديوسفت للنشر النقول يف أسباب النزول للسيوطي، بريوت، دار صبح و
 .234ص. 1عبد الكرمي غريب، ج - 5
ـ 1409، 1أسس املناهج التعليمية، دار قتيبة للنشر و التوزيـع، ط : املربوك عثمان و آخرون - 6  -هـ

  .10ص. م1989
املناهج مفهومها أسسها تنظيمها تقوميها و تطويرها، ليبيا، طـرابلس، اجلامعـة   : عزمية سالمة خاطر - 7

  .18م، ص2002، 1ط املفتوحة،
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تعليمية، و هو بذلك يستبعد كـلّ األنشـطة الّـيت يقـوم ـا      ة م له من مادملا يقد وحافظٌ
  .)8(، الّيت تشبع حاجام اخلاصة و ميوهلماملتعلّمـون

القول أنّ املنهاج التقليـدي يـويل اهتمامـاً كـبرياً للمـادة       و من هذا املنطلق، ميكن       
عليميـا  ـالتة، أمة، يف حني أنّ املعلّم هو أداة تلقني هذه املادعليمية التة، و جيعلها مركز العملي
  .فيعد وعاًء فارغاً قابالً الستيعاب ما يلقِّنه املعلّم املتعلّم

العملية التعليمية انطالقاً  تقليدي، و ترتيبها حسب أمهيتها يفو ميكن توضيح عناصر املنهاج ال   
  :من الشكل أسفله

  
  .)9(ميثّل عناصر املنهج التقليدي مرتبة حسب أمهيتها يف العملية التعليمية )12(شكل رقم 

ـ         اج ـو نالحظ انطالقا من الشكل أعاله، أنّ املادة التعليميـة هـي أهـم عناصـر املنه
دي، و مركزه الّذي يؤثّر يف باقي العناصر األخرى، مثّ يليها مباشرةً املعلّم، فالطّريقـة  ـالتقلي

  .للمنهاج التقليدي التعليمية، بينما حيتلّ املتعلّم آخر مرتبة من حيث األمهية بالنسبة
و خالصة القول فيما خيص مفهوم املنهاج يف الفكر التقليدي، هو أنّ هذا املنهاج يويل جـلّ     

لمنهاج يف حد ذاته، و ليسـت جـزءاً منـه    مرادفة لاهتمامه باملادة الدراسية، حىت أصبحت 

                                                             
حتليل حمتوى مناهج اللغة العربية رؤية نظرية تطبيقية، األردن، : عبد الرمحن اهلامشي و حمسن علي عطية - 8

  .29ص. م2009 -هـ1430، 1عمان، دار صفاء للنشر، ط
التعليمية يف تقومي الطرائق : ، ضمن كتابالتدريس و الطرائق التربوية يف التعليم الثانوي: حيي بعيطيش - 9

  .108ص. التعليم الثانوي بني النظرية و التطبيق

املتعلّم 
الطّريقة

املعلّم

 املادة
الدراسية
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أداة للحفـظ   علّم إالّ باعتبـاره ط، كما اعترب أنها حمور العملية التعليمية، ومل يهتم بـاملت ـفق
  .االسترجاعو

  :املفهوم احلديث للمنهاج -1-3
ـ     ،ج احلديثاظهر املنه        املتعلّم بظهور الفكر التربوي احلديث الّـذي أصـبح يهـتم ب
فبعد أن  ،و مبادئه ج التقليدياخصائصه النفسية و الذّهنية و احلركية و غريها، ثورة على املنهو

 قليدية و ما حتتويه من معلومات، كما سبقت اإلشـارة  كان املنهاج مبعناه التراسية الدهو املاد
املدرسة إىل تالميذها حتقيقا لرسالتها  تقدمه ما مجيع« :مبفهومه احلديث يعينج ااملنهإىل ذلك، أصبح 

و عليه فإنّ املنهج مبعناه احلديث مل يعد يقتصر  .)10(»و أهدافها وفق خطتها لتحقيق هذه األهداف
على املادة التعليمية و كيفية تلقينها، بل أصبح يهتم، إىل جانب ذلك، بكلّ ما ميكن أن تقدمه 

  .من معارف و خربات و كفاءاتللمتعلّمني املدرسة 
املصنوعة لتوجيه الـتعلم يف  اخلطط « :من هذا املنطلق ميكن أن نعرف املنهاج احلديث بأنه       

ه ذيتم حتقيق ه عادة ما يتمثل يف وثيقة قابلة لالسترجاع على عدة مستويات من العمومية، أو املدرسة،
تتم هده اخلربات  و تسجل من قبل املالحظ، كما يعيشها املتعلمون جتريبيا و، اخلطط بالصف الدراسي

و يشري هذا التعريف إىل أنّ املنهاج الدراسـي هـو    .)11(»ميف بيئة تعليمية تؤثر بدورها فيما يتعلَّ
اخلطط الّيت تضعها السياسة التربوية، الّيت تتجسد عادة يف وثيقة تربوية رمسية يتم العمل ـا يف  

  .   كلّ املؤسسات التعليمية
 هوالّذي  )Programme(متّ االنتقال، يف إطار املناهج احلديثة، من مفهوم الربنامج قد و        

عبارة عن حتديد املواد املراد تعليمها، و الساعات املخصصة لذلك، و املضامني اليت تقدم يف فترة من «
، إىل االهتمام بكلّ جوانب العملية التعليمية، مبا فيها األهداف )12(»فترات التعليم مبفهوم املعارف

                                                             
ـ 1405، 5املناهج املعاصرة، الكويت، مكتبـة الفـالح، ط  : الدمرداش عبد ايد سرحان - 10  -هـ

  .11ص. م1985
سالم سيد أمحد و إبراهيم حممد الشافع و بوربيع أمحـد  : قيادة املنهج ، ترمجة: جالورن .أ. أالن - 11

، 1وموافق بن فواز الرويلي، اململكة العربية السعودية، الريـاض، جامعـة امللـك سـعود، ط    محودة، 
  .05ص. م1995-هـ1415

. م2002املدخل إىل التدريس بالكفاءات، عني مليلة، اجلزائر، دار اهلدى، : حممد الصاحل حثرويب  -12
  .23ص
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أساليب التقومي و الوسائل التعليمية، و هذا ما يشري و احملتويات التعليمية، و طرائق التدريس و 
ـ  «:إليه التعريف اآليت د األهـداف  املنهاج عبارة عن جمموعة من العمليات املخططة من أجـل حتدي

املضامني و الطرائق و استراتيجيات التعليم و تقييمه و كذا الوسائل املعتمدة  للقيام به، مثل الكتـب  و
، و بذلك تصبح املادة التعليميـة جـزءاً مـن    )13(»السمعية البصرية و غريهاو الوسائل املدرسية 

  .  اهتمامات املنهاج ال املنهاج كلّه
ـ او املنه ،جاجزء من املنه عليميالربنامج الت نّإهكذا ف و        ـ ج يشمل الربنامج لكن  مه أع

بصـورة شـاملة، وبصـورة     التعليميلربنامج مات امقو بكلّ معين املنهج ألنّذلك  و ه،ـمن
14(ةتفصيلي(.   
تم باملتعلّم كمحـور   ها أصبحتنفإ ،املناهج احلديثة و زيادة على ما سبق ذكره حول       

أهم عناصرها، و يبين الشكل أسفله التطور احلاصل يف النظرة إىل عناصر كو  العملية التعليمية
  :أمهية كلٍّ منهاالعملية التعليمية و 

  
  )15(ميثّل عناصر املنهج احلديث مرتبةً حسب أمهيتها يف العملية التعليمية )13(شكل رقم 

ـ     املتعلّمو يتبين لنا، انطالقا من الشكل أعاله، أنّ         ج ـاأصـبح مركـز اهتمـام املنه
ث، بينما أصبحت كلّ العناصر األخرى تابعةً له، و تقوم على أساسٍ منه، فلم تعد املادة ـاحلدي

                                                             
  .23ص. املرجع نفسه - 13
  179ص. اللغات األجنبية تعليمها و تعلمها: نايف خرما و علي حجاج - 14
  .111ص. التدريس و الطرائق التربوية يف التعليم الثانوي: حيي بعيطيش - 15

الطّريقة

املعلّم 
املادة 
الدراسية

املتعلّم
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الدراسية جوهر العملية التعليمية بل أصبحت يف مرتبة ثانية بعد املتعلّم، و تراجـع دور املعلّـم   
الطّريقة التعليمية  الذي كان ملقّناً هلا يف إطار املنهج التقليدي، ليصبح موجهاً فقط، يف حني أنّ

  .تأيت يف آخر املراتب بعد أن كانت أسبق من املتعلّم أمهيةً و أعلى منه مرتبةً
نستنتج أنّ املناهج احلديثة قد قلبت املوازين فيما خيص مركزية التعليم؛ فبعد أن كانـت         

ة و كيفيعليمية التة تويل جلّ اهتمامها باملادقليدية تلقينها، أصبح االهتمام، يف إطـار  املناهج الت
وخصائصـه النفسـية و الذّهنيـة    و اهتماماته و رغباتـه   املتعلّماملناهج احلديثة منصبا حول 

  . إخل...احلركيةو
و لعلّه من املفيد يف هذا السياق تقدمي اجلدول اآليتّ، الّذي يعقد مقارنة بـني املنـاهج          

  :يديةاحلديثة و املناهج التقل
  املنهاج احلديث  املنهاج التقليدي  اال

علّم
املت

  

 .حيتلّ آخر مرتبة يف العملية التعليمية -
 .يعترب متلقّياً سلبيا   -
يحكم عليه مبدى جناحه يف االمتحانات  -

  .الفصلية

 . حمور العملية التعليمية -
- و مشارك إجيايب. 
يحكم عليه مبدى تقدمه حنو األهـداف   -

  . املنشودة

ـة
اسي

لدر
دة ا

ـا
امل

  

 .غاية يف ذاا -
 

 .ثابتة ال جيوز إجراء أي تعديل عليها -
 
- ختضع للتنظيم املنطقي. 
 .منفصلة عن بعضها بعضا -
- مصدرها الكتاب املدرسي.  

-   املـتعلّم وسيلة تساعد على منـو   منـوا
 .متكامالً

و  املـتعلّمني تعدل حسـب ظـروف    -
 .احتياجام

 .املتعلّمنيلوجية وتنبين يف ضوء سيك -
 .مترابطة و متكاملة -
  . مصادرها متعددة -

    
    

    
    

    
 

ـم
ملعلّ

ا
  

 .املتعلمنيعالقة تسلّطية مع  -
 .يهدد بالعقاب و يوقّعه -
 .املتعلّمنيال يراعي الفروق الفردية بني  -
يف  متعلّميـه يحكم عليه مبدى جنـاح   -

 .االمتحان
يف  املـتعلّمني يشجع على التنافس بني  -

 .حفظ املادة التعليمية
  .دور املعلّم ثابت -

 .املتعلّمنيعالقة ثقة و احترام مع  -
 .يوجه و يرشد فقط -
 .املتعلّمنييراعي الفروق الفردية بني  -
 لمتعلّمنييحكم عليه يف ضوء مساعدته ل -

 .على النمو املتكامل
على التعاون يف اختيـار   املتعلّمنييشجع  -

 .األنشطة و ظروف ممارستها
  .دور املعلّم متغير و متجدد -
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يس
تدر

ة ال
قـ

طري
  

 .تقوم على التعليم املباشر و التلقني -
 

 .ال تم بالنشاطات -
- واحد تسري على منط. 
  .ال تستعمل الوسائل التعليمية -

تقوم على توفري الشـروط و الظّـروف    -
 .املالئمة للتعلّم

- عةمتنو بنشاطات تم . 
 .هلا أمناطٌ متعددةٌ -
  .تستعمل وسائل تعليمية متعددة -

ـج
ملنه

ـة ا
طبيع

)
16(   

 .املقرر الدراسي مرادف للمنهج -
 .ثابت ال يقبل التعديل -
 .املتعلّمونيركّز على الكم الّذي يتعلّمه  -
 .ز على اجلانب املعريفّ يف إطارٍ ضيقٍيركّ -
 
  .يهتم بالنمو العقلي للتلميذ -

 .املقرر الدراسي جزء من املنهج -
 .مرن يقبل التعديل و التغيري -
 .يركّز على الكيف -
يهتم بطريقة تفكري املـتعلّم و املهـارات    -

 .لتطوير هذا التفكري
  .يهتم جبميع أبعاد منو املتعلّم -

ـج
ملنه

ط ا
ختطي

)
17(   

 .يكيف املتعلّم للمنهج -
 .املختصون يف املادة التعليميةيعده  -

 
 .يركّز على اختيار املادة التعليمية -
  .املادة الدراسية هي حمور املنهج -

 يكيف  املنهج للمتعلّم -
يشارك يف إعداده مجيع األطراف املؤثّرة و  -

 .املتأثّرة به
 .يشمل مجيع عناصر املنهج -
  .املتعلّم هو حمور املنهج -

ـة
رسي

املد
ـاة 

احلي
  

 .ختلو من األنشطة اهلادفة -
 .ال ترتبط بواقع احلياة يف اتمع -

  
 .جوا دميقراطيا للمتعلّمنيال توفّر  -
- ويالس موال تساعد على الن.  

 .يئ للمتعلّم اجلو املناسب لعملية التعلّم -
تقوم على العالقات اإلنسانية مبفهومهـا   -

الواقعي. 
 .املدرسةتوفّر جوا دميقراطيا داخل  -
-  ويالس موللمتعلّمتساعد على الن.  

عية 
تما

الج
ئة ا

البي
مني

متعلّ
لل

  
كفـرد مسـتقلٍّ، ال    املتعلّميتعامل مع  -

 .كعضوٍ يف إطارٍ اجتماعي متفاعلٍ
و ال  للمـتعلّم مل البيئة االجتماعيـة   -

 .تعدها من مصادر التعلّم
هناك حواجز و أسـوار بـني البيئـة     -

  .البيئة االجتماعيةاملدرسية و 

كعضـوٍ اجتمـاعي    املـتعلّم يتعامل مع  -
 .متفاعلٍ

و  للمـتعلّم يركّز على القيمة االجتماعية  -
 .يعدها من مصادر التعلّم

ال توجد حواجز أو أسوار بني اتمع و  -
  .املدرسة

  )18(يعقد مقارنة بني املناهج التقليدية و املناهج احلديثة  )04(جدول رقم

و يفاد من اجلدول أعاله أنّ املناهج احلديثة ختتلف عن نظريا التقليدية اختالفاً تاما؛ ففي        
و حشو ذهنه ا، أصـبحت   للمتعلّمحني اهتمت هذه األخرية باملادة الدراسية و كيفية تلقينها 

                                                             
دن، األر ،ختطيط املنـاهج و صـياغتها  : عبد اللطيف حسني فرج: بيانات هذه اخلانة مأخوذة عن - 16

  .68ص. م2008، 1عمان، دار احلامد، ط
 .68ص. نفسهاملرجع  - 17
  .115-112ص. التدريس و الطرائق التربوية يف التعليم الثانوي: حيي بعيطيش - 18
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به مهارات نفسية و حركية كمركز للعملية التعليمية، و كيفية إكسا باملتعلّماملناهج احلديثة تعىن 
  .الفاعلية فيهالتفاعل معه و و ذهنية و اجتماعية مبا ميكّنه من االندماج يف جمتمعه و 

و املناهج احلديثـة، و اجلديـد    ، فيما خيص الفرق بني املناهج التقليديةو خالصة القول       
أنها جتـاوزت مفـاهيم التعلـيم    الّذي أضافته هذه األخرية، وحسب رأي أحد الباحثني، هو 

التقليدية بانتقاهلا من التعليم إىل التعلّم، و من احلفظ إىل اخلربة و القدرة و الكفاءة، و من املعرفة 
و قد تبنت املنظومة التربوية هـذه  . )19(ازأة إىل املعرفة املتكاملة، و من الكم املعريفّ إىل النوع

    : حات التربوية األخرية، كما سنبينه يف املبحث املوايلاملناهج يف إطار اإلصال

2- عليم االبتدائية يف التنبذة حول إصالح مناهج اللّغة العربي:  

2-1- ربويمفهوم اإلصالح الت :   
جيدر بنا بدايةً و قبل املضي يف احلديث عن إصالح املنظومة التربوية ، توضيح مفهـوم         

ربوياإلصالح الت(Réforme éducationnel) هف بأنمنظومة من اإلجراءات التربوية «: ، إذ يعر
اليت دف إىل إخراج النظام التربوي من أزمته إىل حالة جديدة من التوازن و التكامل الذي يضمن له 

اإلصـالح  و يفاد من هذا التعريف أنّ .  )20(»بصورة منتظمةو استمرارية و توازنا يف أداء وظيفته 
هو معاجلة املشاكل الّيت تواجه الن ربويالت و جتديده و تطويره، و باختصارٍ شديد ،ربويظام الت

  .)21( »الرقي حبالته الراهنة إىل مستوى أحسن و أجود«: فإنّ إصالح النظام التربوي يفيد
أمـراً   Réforme du système éducatif) (و تعد عملية إصالح املنظومـة التربويـة         
رٍ دائمٍـطبيعيو تغي رٍ مستمررت احلياة و ازدهـرت  . ا؛ إذ إنّ احلياة بطبيعتها يف تطوفقد تطو

التكنولوجيا و اكتسحت مجيع ااالت، و يف خضم التغيرات السريعة الّيت أحاطت باتمعات 

                                                             
، 1ط املغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة للنشر و التوزيع،ديداكتيك الكفايات، : حممد مكسي - 19

 .17ص .م2003
تطلعات مستقبلية، جملـة الطفولـة   حتديات و  اإلصالح التربوي يف الوطن العريب :علي أسعد وطفة - 20

  .82-81ص. م2001، 06الكويت، العدد العربية، اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية،
  .816ص. 2املنهل التربوي، ج  :عبد الكرمي غريب -21
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بحت ـدد  اإلنسانية، بدأت األنظمة التربوية تتصدع و تتداعى أمام هذه التغيرات، حيث أص
فوجدت اتمعـات  . املعايري و األسس التقليدية الّيت قامت عليها املؤسسات التربوية التقليدية

اإلنسانية يف اإلصالح التربوي منطلقاً إلصالح أحواهلا، و لذلك اتجهت إىل حماولـه إصـالح   
. )22(ارة و املشاركة يف بنائهـا أنظمتها التربوية، من أجل بناء إنسان قادرٍ على جتاوز حمن احلض

هذا ما دفع خبرباء التربية إىل التفكري يف إعادة بناء املناهج التعليمية على مبدأ االهتمام باملتعلّم و
و اختيار ما فيه فائدة له، و ما هو أكثر اقتصاداً لوقته، و بالتايل التخلّص من املنـاهج املثقلـة   

  .)23(املها أن يتدبر أمره يف احلياة العمليةمبعارف غري ضرورية، ال تسمح حل
و بالتايل ميكننا القول أنّ اإلصالح التربوي عملية البد منها من أجل تطـوير املنظومـة          

ات احلاصلة على املستويني احمللّيى تواكب كلّ املستجدة حتربوياو الع التاالت  ملييف خمتلف ا
 .إخل...االجتماعية و التربوية و االقتصادية

  :مناهج اللّغة العربية حمطّات إصالح -2-2
ـ  ،مرت املنظومة التربوية اجلزائرية بكل أطوارها التربويـة         ـ  ـمب ة ـا يف ذلـك املرحل

ـرات الّـيت   خضعت خالهلا إىل جمموع مراحل كربىحمطّات أو  بثالث ،ةـاالبتدائيغية من الت
  :تسري مجيعها يف طريق حتسني التعليم و الرقي به، و هي كما يأيت

 (L'approche par contenus) احملتويات املقاربة ب: األوىل احملطّة -
قـد بنيـت املنـاهج يف    و ، تقريباً 1990متتد هذه احملطّة من فترة االستقالل حىت سنة        

أفكارهـا مـن املنـاهج     تستمد و ،"املقاربة باحملتويات"أو  "باملضامني املقاربة"على  إطارها،
التعليمية التةقليدي ،بدورها ةاملستمد ة عن يت ترى أن املعرفة مستقلّة الّمن مبادئ الفلسفة احلسي
  .)24(هو املصدر احلاسم يف تكوين املعرفة الوسط اخلارجي ات، و أنّالذّ

                                                             
  .81-80ص ،اإلصالح التربوي يف الوطن العريب : علي أسعد وطفة  - 22
منهاج السنة األوىل من التعليم االبتدائي، اجلزائر،  : مديرية التعليم األساسي و اللجنة الوطنية للمناهج - 23

  .20-19ص. 2012-2011الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، 
  .106ص. ائق التربوية يف التعليم الثانويالتدريس و الطر: حيي بعطيش  - 24
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للمحتويات املتأسسة  التعليمية، يف إطار هذه املقاربة، عن عملية وصفو انبثقت الربامج        
بشكل عام ة، يف صورة عناصر متجاورةعليميداخل تنظيمٍ على فهرس املواد الت حبيـث  منطقي ،

  .)25(يشكّل التدريس اهلم األكرب، من خالل العرض اجليد للمحتويات دومنا اعتبار للتكوين
 املـتعلّم رنا بالطّريقة التقليدية الّيت دف إىل تلقني املعارف و اعتبار ذهن ما يذكّ هذاو        
بـأمنوذج التواصـل    ،أيضاً ،يذكّرناكما جيب حشوه باملعارف، من طرف املعلّم،  ياًخاو وعاًء

  .متلقٍ سليب ملتعلّمحيث يكون املعلّم هو الباث يف حني أن ا ؛الصفّي املتمركز حول املعلّم
  : )26(ميكن أن نلخص اخلصائص الّيت متيز املقاربة باملضامني فيما يأيت و        
  .غياب فكرة التعلّم و االعتماد الكامل على التعليم و التلقني  -
- ميش م و  املـتعلّمني الحتياجات  تامـة     و اهتمامـاة و العقليفسـيخصائصـهم الن

  .واالجتماعية
  .التركيز على ملء الدماغ باملعلومات -
  .التركيز على احلفظ أو االستذكار و استحضار املعلومات و استرجاعها-
- ة التالتركيز على مضامني املادم باعتباره مالك املعرفة و امللقّن هلـا، يف  على املعلّ ة، وعليمي

  .حني أن املتعلّم مستقبل فقط
و بناًء على ما سبق ذكره نستنتج أنّ مناهج التعليم االبتدائي مبا فيها مناهج اللّغة العربية        

املناهج التقليديـة   كانت يف مراحل تأسيس املدرسة اجلزائرية بعد االستقالل تقوم على أساس
  .   الّيت تركّز على احملتويات التعليمية و كيفية تلقينها فلسفتها،و

     (L'approche par objectifs) املقاربة باألهداف :احملطّة الثّانية -
، و أهـم مـا   2002حىت سـنة   م1991-1990و متتد هذه احملطّة منذ العام الدراسي        

 :ركّزت عليه هذه اإلصالحات نذكر
 .اعتماد منطق التكوين بدل منطق التعليم -
 .املناهجاعتماد املقاربة باألهداف يف بناء  -

                                                             
ـ  : مية الكفايات، ترمجةختطيط الدرس لتن: بيري ديشي - 25 ـ ـعبد الكـرمي غري رب، الـدار  ـب، املغ

  .09ص. م2003، 2طبعة النجاح اجلديدة، ط اء، منشورات عامل التربية، مـالبيض
   .107ص. التدريس و الطرائق التربوية يف التعليم الثانوي: حيي بعطيش  - 26
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  .)27(تطوير العالقة بني املعلّم و املتعلّم -
 تددح و، )28(ارتبطت باملقاربة باألهداف الّيت ،ةريقة السلوكيبالطّهذه احملطّة متيزت  و       

الربامج و الدة الّيت  ؛روس يف شكل أهدافعليميا على ضبط األهداف التو أصبح االهتمام منصب
ـ  تتأسحتقيقها، و لذلك فإنّ املقاربة باألهداف  املتعلّميتعين على  ؤال س على اإلجابة عـن الس

و هـي بـذلك    .)29(»ماذا جيب أن يعرفه التلميذ، أو يعرف فعله يف اية نشاط مفروض؟«: اآليت
بعد مروره بتجربة تعليميـة   املتعلّممقاربة تم بتسطري األهداف التعليمية الّيت جيب أن حيقّقها 

  .)30(كمركزٍ للعملية التعليمية املتعلّمما أنها تم ا، كـم
الفضل الكبري لبيداغوجيا األهـداف   (Xaviers Roegiers) "اكزايف روجريس"ع و يرجِ       

يف مركز اهتمام املناهج التعليمية، فبدالً من تقـدمي قائمـة مـن     ألول مرة املتعلّمالّيت جعلت 
  .)31(بلوغها املتعلّمنياملضامني اليت يلقّنها املعلّم، صارت قائمةً من األهداف الّيت يتعين على 

  :)32(و تربز أمهية األهداف التربوية فيما يأيت       
ـ   - و تراثـه و آمالـه و احتياجاتـه     هتعين األهداف يف جمتمع ما بصياغة عقائـده و قيم
  .مشكالتهو
- عليميللمراحل الدراسـية املختلفـة   تعني الغايات خمططي املناهج على اختيار احملتوى الت 
  .صياغة أهدافها التربوية العامةو
  .لتحقيق الغايات الكربى هو توجيه هالتربوية على تنسيق العمل و تنظيمتساعد األهداف  -

                                                             
هداف املنـاهج اجلديـدة يف إطـار    تقييم مدى حتقيق املقاربة بالكفاءات أل: قرايرية حرقاس وسيلة -27

اإلصالحات التربوية حسب معلمي و مفتشي املرحلة االبتدائية دراسة ميدانية يف املقاطعات التربوية بوالية 
  .41ص. 2010-2009جامعة منتوري قسنطينة، قاملة، رسالة دكتوراه يف علم النفس التربوي، 

 .110ص .لتعليم الثانويالتدريس و الطرائق التربوية يف ا: حيي بعطيش   -28
ناصر موسى خبيت، اجلزائر، الديوان : املقاربة بالكفاءات يف املدرسة اجلزائرية، ترمجة: اكزايف روجريس -29

  .16ص. م2006الوطين للمطبوعات املدرسية، 
املغـرب،  عز الدين اخلطايب، : قضايا البيداغوجيا احلديثة و رهاناا، ترمجة: فليب مرييو و آخرون  - 30

  .110-109ص. م2013 ،1الدار البيضاء،  منشورات عامل التربية، مطبعة النجاح اجلديدة، ط
  .16ص. بالكفاءات يف املدرسة اجلزائرية املقاربة: اكزايف روجريس - 31
  .118ص. التدريس و الطرائق التربوية يف التعليم الثانوي: حيي بعطيش -32
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- ي األهدافتؤد التجمتمع بارزاً ة دوراًربوي ألي ربويتهياسو تطوير س يف توجيه العمل الت 
  .التعليمية

يساعد حتديد األهداف التربوية يف التنفيذ اجليد للمنهج مـن حيـث تنظـيم طـرق      -
 .س، و أسسها، وتنظيم وسائل و أساليب خمتلفة للتقومي و تصميمهاـالتدري

ألهداف و فائدا يف التعليم عامة إالّ أنها تعاين من بعض النقـائص  با املقاربةرغم أمهية  و     
  :بعضا منها ،)Pierre Gillet(" بيري جيالت" نقال عن ، )33(الباحثات إحدىوقد أوردت 

 .ألهداف النشاط البيداغوجي على فترات قصرية تقلّص الصياغة السلوكية  -
 )Transfairt(ألهداف أداة التعلّم بوضوح وال تم بعملية التحويل املقاربة باال تذكر  -

ألهداف التعلّمات املعرفية السلوكية البسيطة علـى حسـاب الـتعلّم    املقاربة باتفضل  -
  .)Socio affectif( الوجداين االجتماعي

متقهقراً، مبعـىن أنّ  ألهداف التمفصل بني األهداف و الغايات و املرامي املقاربة باجتعل  -
  .األهداف العامة و األهداف اإلجرائية مشكوك فيها

  .كوينألهداف بني منطق التقييم و منطق التاملقاربة باختلط  -
يتعلّم دون أن يفقه  ملتعلّما جتعل و ،و جمزأة ،األهداف اليت تصوغها هذه املقاربة متعددة -

  .)34(اليوميةيتفطّن لعالقتها باحلياة أن و ال  ،معناها
تم املقاربة باألهداف بالسلوك املرتبط باملثري و االستجابة يف وضعية معينـة، دون أن   -

  .)35(تنطوي هذه االستجابة على إمكانية للتكيف مع الوضعية املذكورة
بني حمتويات املادة الواحدة، و بني املادة و املواد األخرى، ممـا أدى   تفصل هذه املقاربة -

 ة ـة وضعيـم مبواجهـإىل تكون فجوة بني هذه احملتويات األمر الّذي ال يسمح للمتعلّ
 

                                                             
ربوي يف اجلزائر، جملة الباحث، دورية أكادمييـة نصـف   اإلصالح الت: فاطمة الزهراء بوكرمة أغالل - 33

  .67ص. م2006، 04سنوية تصدر عن كلية احلقوق و العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، عدد
  .16ص. املقاربة بالكفاءات يف املدرسة اجلزائرية: اكزافيي روجريس - 34
. م2005، ةت، اجلزائر، دار اخللدونيبيداغوجيا التدريس بالكفاءات، األبعاد و املتطلبا: فريد حاجي - 35
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 .)36(و ميكّنه من القدرة على األداء ،فعلية
 .)37(للمتعلّمجتزؤ الفعل التربوي و تفتته إىل درجة يصبح معها غري ذي داللة بالنسبة  -
تفصل األهداف عن احملتويات التعليمية، و تعتمد على التنظـيم اخلطـي و اجلامـد      -

 .)38(للنشاطات التعليمية
 .)39(تقوم على التدريس املتمركز حول تلقني املعارف -

تعد هذه النقائص الّيت تعاين منها املقاربة باألهـداف، حسـب رأينـا، مـن بـني       و       
عجلت بظهور اإلصالحات التربويـة الشـاملة الّـيت تقـوم علـى املقاربـة       سباب الّيت األ

رغـم ذلـك، و علـى حـد تعـبري       .(L'approche par compétence) اءاتــبالكف
علـى  يا األهداف يف سـلة املهمـالت، بـل    وجال ميكن أن نلقي بيداغ "اكزايف روجريس"

وجيا العكس من ذلك، فالبيداغوجيا اجلديـدة سـوف تواصـل االرتكـاز علـى البيـداغ      
  .)40(باألهداف، كما أا ستثريها

و الواقع أن استبدال املقاربة باألهداف، مبقاربة حديثة، ال يعين أن املقاربـة باألهـداف          
متاما، و لكن سنة التغيري اقتضت ذلك، فالتغيرات الّيت مست اتمـع اجلزائـري    فاشلةٌ مقاربةٌ
داخليكلّ علىا ا و خارجي ة و الثقافية و االجتماعيفـرض علـى   ت، إخل...ةاألصعدة االقتصادي

ا على بنـاء  يرتكز أساس شاملٍ املنظومة التربوية إعادة النظر يف نظامها التربوي باعتماد إصالحٍ
  .)41(جديدة  ةاملناهج وفق مقارب

                                                             
املقاربة بالكفاءات كبيداغوجيا إدماجية، سلسلة موعدك التربوي، اجلزائـر، املركـز   : فريد حاجي - 36

  .01ص. 17الوطين للوثائق التربوية، العدد
التدريس عن طريق املقاربة باألهداف و املقاربـة بالكفـاءات   : حيي زكريا و عباد مسعودبن حممد  - 37

. م2006املشاريع و حل املشكالت، املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربة و حتسني مستواهم، اجلزائر، 
 . 65ص
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و خالصة القول، بالنسبة إىل املرحلة الثّانية يف سريورة التعليم االبتدائي، أنّ هذه املرحلة        
شهدت تطورات كبريةً يف تنظيم التعليم و استقراره مقارنةً باملرحلة السابقة، كما أنها خلّصت 

وجهتها حنو تبني املقاربة باألهداف أيـن أصـبح    قيود املناهج التقليدية، و العملية التعليمية من
االهتمام متمركزاً حول املتعلّم و كيفية بلوغه األهداف املسطّرة، إالّ أنّ التطورات الّيت يشهدها 

داهلا اتمع اجلزائري داخليا و خارجيا كشفت عن عدة نقائص هلذه املقاربة مما استدعى اسـتب 
جديدة يف إطار إصالحات شاملة مبقاربة .  

 )إىل يومنا هذا -2003:(املرحلة الثّالثة -
متّ عدة أسباب سبق ذكر أمهّها عند حديثنا عن دواعي إصالح املنظومة التربوية، نتيجة ل       

 سـنة و ذلـك يف   ،، و تعيني أعضائهااجلزائرية تعيني اللّجنة الوطنية إلصالح املنظومة التربوية
من أجل دراسة اإلصالح التربوي، و بالفعل فقد متّ جتسيد اإلصالح التربوي ابتداًء  )42(2000

   .2003/2004من الدخول املدرسي 
و قد عرف هذا اإلصالح حتضريات مكثّفة قبل البدء يف جتسـيده ميـدانياً يف السـنة           

ـ  ـ   الدراسية املذكورة أعاله، و ذلك على مس ة األوىل ـتوى السـنة األوىل ابتـدائي، و السن
ة للمناهجـمتوسا بتنصيب اللّجنة الوطنيز أيضالّيت وضعت نتائج 2002يف سنة  )43(ط، و متي ،

أعماهلا األوىل املتعلّقة باملناهج التعليمية اجلديدة للمستويني املذكورين، وتتواصل عملية إصالح 
 2006/2007املناهج مع بقية املستويات األخرى إىل أن يتم تعميمها مطلع السنة الدراسـية  

  .)44(ليم االبتدائيبالنسبة للتع 2007/2008بالنسبة للتعليم املتوسط، و 
                                                             

يتضمن  2000مايو  9 املوافق 1421صفر  5 يف مؤرخ 101. 2000املرسوم الرئاسي رقم ينظر  -42
 5مـؤرخ يف   102. 2000و املرسوم الرئاسي رقـم   ،إحداث اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة التربوية

: ضمن، يتضمن تعيني أعضاء اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة التربوية 2000و ماي 9 املوافق 1421صفر 
ـ    : وزارة التربية الوطنية و مديرية التقومي و التوجيه و االتصال وص ـإصـالح املنظومـة التربويـة النص

  .16-12ص. 1، ج2009، ديسمرب 2مكتب النشر، طة، اجلزائر، املديرية الفرعية للتوثيق، ـالتنظيمي
نـاهج و تنظيمهـا   يتضمن إنشاء اللجنـة الوطنيـة للم   2002نوفمرب 11القرار املؤرخ يف : ينظر - 43

: ضـمن . يتضمن تعيني أعضاء اللجنة الوطنية للمناهج 2002نوفمرب 12القرار املؤرخ يف  وسريهـا، و
 .22-18ص. 1، جإصالح املنظومة التربوية النصوص التنظيمية

  .03ص. 1املرجع نفسه، ج -44
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، مـدة التعلـيم األساسـي تسـع     )45(و حددت، مبوجب القانون التوجيهي للتربيـة        
التعليم االبتـدائي الّـذي يسـتغرق مخـس سـنوات، و التعلـيم        :سنوات، و يتكون من

ط الّذي يستغرق أربع سنواتاملتوس.  
هـي   الّيت تتبناها الدول املتقدمةو متّ بناء املناهج التعليمية وفق أحدث املقاربات التعليمية        

أثبتـت   قدو ، )46(املتعلّم، و تم هذه املقاربة مبنطق التعلّم املتمركز حول "املقاربة بالكفاءات"
ا يف تنشيط العملية ة كفاءعليميالتاو الن ا هوضعاملي.  

و نكتفي، فيما يأيت، بذكر بعض املميزات العامة للمقاربة بالكفاءات، على أن خنصـص         
  : هلا متسعا من احلديث يف املبحث املوايل

هي مقاربةٌ ذات توجه مستقبلي، من أجل تصور و إقامة مدرسة متجددة و متكيفة مـع   -
 .تماعية و االقتصاديةاملستجدات العلمية و البيداغوجية، و السيما االج

هي مقاربةٌ متكاملةٌ تتيح تنظيماً أحسن و أنفع ملركّبات املناهج، و تنطوي على انسـجام   -
 .و وجاهة داخليني و خارجيني

- و البيداغوجي و املنطقي جةٌ يف مسارها العلميو هي مقاربةٌ متدر. 
و هي مقاربةٌ متكاملةٌ، مبنيةٌ على مناهج و أهداف شاملة جلميع جوانب املعرفة، و كـلّ   -

 .)47(املتعلّمجوانب شخصية 
، مما سبق عرضه، أنّ املرحلة الثّالثة من مراحل تطور املدرسة االبتدائية و املنظومة يتبينو        

نوعيةً يف السري بالتعليم حنو االستجابة ملتطلّبات العصر التربوية بصفة عامة، مرحلةٌ حقّقت قفزةً 
ربويرات احلاصلة على املستوى التطوو مسايرة الت.  

        ضروري أمر ربويأنّ اإلصالح الت ،عليم االبتدائيإصالح الت و خالصة القول فيما خيص
ها من مراحل التعليم يف اجلزائر، كانـت  ملسايرة تطورات اتمع، و أنّ املرحلة االبتدائية، كغري

                                                             
يتضمن القانون  2008يناير سنة  23املوافق  1429حمرم عام  15مؤرخ يف  04-08قانون رقم  - 45

ـ 1429 حمـرم  19، 04التوجيهي للتربية الوطنية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  27-هـ
  .و ما بعدها 07ص. م2008يناير

فاءات ألهداف املنـاهج اجلديـدة يف إطـار    تقييم مدى حتقيق املقاربة بالك: قرايرية حرقاس وسيلة - 46
  .62ص. اإلصالحات التربوية حسب معلمي و مفتشي املرحلة االبتدائية

 .64ص. نفسهاملرجع  - 47
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   من هذه املراحـل، و تعـد ات كلّ مرحلةة استدعتها خصوصيهلا حمطّات أو مراحل إصالحي
إصالحات املرحلة الثّالثة، إصالحات شاملة تقوم على أحدث املقاربات التعليمية اهلامـة هـي   

 .  املقاربة بالكفاءات

   :الكفاءاتبناء املناهج وفق املقاربة ب -3
 :املقاربة بالكفاءات -3-1
ما سبقت اإلشارة، هـو  بالكفاءات، ك إنّ من أهم األسباب الّيت عجلت بظهور املقاربة       

و لـذلك فـإنّ   . السابقة هلا أمام التطورات الفكرية الّيت تشهدها اتمعـات  عجز املقاربات
االنفجار املعريفّ الّذي يعيشه العامل اليوم دفع خبرباء التربية إىل التفكري يف إعادة بنـاء املنـاهج   

ـ   باملتعلّمالتعليمية على مبدأ االهتمام  ـ ـو اختيار ما فيه فائدة له، و ما هـو أكث اداً ـر اقتص
 تسمح حلاملها أن يتدبر ه، و بالتايل التخلّص من املناهج املثقلة مبعارف غري ضرورية، الـلوقت

  .)48(أمره يف احلياة العملية
ترتكز على السيكولوجية السلوكية، و ال تم إالّ مرجعية املقاربة باألهداف  و إذا كانت       

، )49(إخل...العقاب االرتباط و التكرار و الثواب و، و فق قواننياملتعلّممبا هو ظاهر من شخصية 
بالكفاءات تقوم على خلفية سيكولوجية معرفية تم بدراسة و حتليـل العمليـات   فإنّ املقاربة 

الذّهنية و االستراتيجيات املعرفية الّيت يوظّفها اإلنسان خـالل معاجلتـه ملختلـف املسـائل     
تتأسـس مرجعيـة بيـداغوجيا    «": عبد الكرمي غريب"و يف هذا الشأن يقول . )50(واملشكالت

ذلك؛ ال تستهني ذا الكائن يف ذكاء و على العمليات الذهنية املعقدة لإلنسان؛ و هي الكفايات على ال
احلي، بل تنظر إليه كلغز حمير و كإمكانات مكنونة ينبغي التنقيب عليها و استغالهلا و الـتمكن مـن   

                                                             
  .20-19ص. من التعليم االبتدائي، اجلزائرمنهاج السنة األوىل  - 48
عبد الكرمي : ترمجة ،للكفاياتأي مستقبل : و آخرونفليب بريينو : تقدمي لكتاب: عبد الكرمي غريب - 49

ـ 1426، 1منشورات عامل التربية، مطبعة النجـاح اجلديـدة، ط  غريب، املغرب، الدار البيضاء،  -هـ
 .05ص. م2005

عبد : علم النفس املعريف املرجعية السيكولوجية للكفايات و بيداغوجيا اإلدماج، ترمجة: باتريك لومري -50
. م2011، 1الكرمي غريب، املغرب، الدار البيضاء، منشورات عامل التربية، مطبعة النجـاح اجلديـدة، ط  

  .5ص
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أقصى ما ميكن منها، بغرض بلوغ أعلى مستوى من اخللق و اإلبداع لربح املنافسـة الـيت أضـحت    
  .)51(»مفروضة على اجلميع

        ة   مبادئهاو عليه فإنّ املقاربة بالكفاءات هي مقاربة حديثة تستمدة سـيكولوجيمن خلفي
تتمثّل يف علم النفس املعريفّ، و هي اخللفية نفسها الّيت بنيت على أساسٍ منها مبادئ املقاربـة  

  . التواصلية
 العقليـة (تعلّم و تفترض االهتمام بكلّ جوانب شخصـيته  و تم املقاربة بالكفاءات بامل       

بشكل مندمج؛ حيث إنّ الكفاية تيسر تكيف الفرد مع ) النفسية، و احلسية احلركية، و املهاريةو
يف حميطـه   ملـتعلّم املواقف و الصعوبات و املشكالت املختلفة الّـيت ميكـن أن يواجههـا ا   

ـ     للمتعلّمي، و هذه املواجهة ال تتم ـاالجتماع ب ـعن طريق جانـب واحـد مـن جوان
  . )52(ه، بل تتم بتضافر كلّ مكونات شخصيتهـشخصيت
و لذلك تسعى مناهج التعليم االبتدائي، بتبنيها هلذه املقاربة، إىل ربط العملية التعليميـة         

يف هذا السياق تشـري  و . باحلياة املعيشة، و مد املتعلّم بأجنع الطّرق ليتكيف معها و يندمج فيها
: أنّ املقاربة بالكفاءات تعىن بإىل  )53("الوثيقة املرافقة ملناهج السنة الثالثة من التعليم االبتدائي"
بغية جعل املتعلم ...ربط التحصيل املعريف باالستعمال اليومي، باحلياة يف مظهرها النفسي االجتماعي«

عليم عن طريـق املقاربـة   ، »ات احلياة بنجاحقادرا على مواجهة وضعيو باختصار شديد فإنّ الت
  .)54(»باملمارسة ربط احملتويات املعرفية«: بالكفاءات يعين

كفاءات متكّنه من التعايش  املتعلّماملقاربة بالكفاءات دف إىل إكساب  أنّ هذاو معىن        
ةعليم يف اجلزائر و ،مع جمتمعه بفعاليتعليماً من أجل  ،بقدوم املقاربة بالكفاءات ،بذلك أصبح الت

احلياة و للحياة، و البد أنّ هذا النوع من التعليم يأخذ مببادئ املقاربة التواصلية الّـيت ـدف   

                                                             
 .05ص. أي مستقبل للكفايات: ينظر تقدميه لكتاب - 51
ـ    /ملواكبة التربوية، حنو تأسيس منوذجا: حممد الدريج - 52 در ـمنظومة لتجويـد التعلـيم و حماربـة اهل

  .27ص. 2014، أكتوبر60ي، جملة علوم التربية، العددـاملدرس
 الديوان الوطين للمطبوعات املدرسـية  اجلزائر، ،مديرية التعليم األساسي و اللجنة الوطنية للمناهج  - 53

  .5ص. م2011
  .5ص. نفسهاملرجع  - 54
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من اخلربات و املعـارف الّـيت    قادراً على التواصل مع جمتمعه، انطالقاً املتعلّمبدورها إىل جعل 
   .يكتسبها يف املدرسة

حبيـث يتجلـى دور املعلّـم يف    " معلّأنشطة الت" فاءات على املقاربة بالك رتكزهذا و ت       
اإلرشاد و خلق مواقف بيداغوجية، تظهر حب االطالع و ميل االكتفـاء و الـتفكري لـدى    

فهو العنصر األساسي و الفاعـل األول يف بنـاء   املتعلّم أما . و مالحظة كيفية تعلّمه ،مـاملتعلّ
ال يعمل إالّ  املعلّمأصبح مسؤوالً عن تعلّمه و  املتعلّم؛ مبعىن أنّ )55(معرفته و اكتساب الكفاءات

على توفري اجلو املناسب و أدوات العمل، و أما الطّرق الّيت ينبغي أن يسلكها املدرس يف ذلـك  
لتمثيل و العرض و حل املشـكالت  فإنها عديدة منها العمل يف جمموعات، و لعب األدوار و ا

  .)56(إخل...كي و التعاون و النقاشاتالتعلّم التشارو
تطمح إىل جعل التعلـيم  املناهج التعليمية، يف إطار املقاربة بالكفاءات، أصبحت و هكذا        

مستقبالً أكثر نوعيةً و أكثر إجرائيةً موجهاً حنو تنمية الكفاءات الّيت توظّـف يف املمارسـات   
  )57(املتعلّم يف اية كلّ طورٍ من أطوار التعليماالجتماعية، و يتوقّع أن يتحلّى ا 

  :س املقاربة بالكفاءاتسو فيما يأيت أهم خصائص املناهج اجلديدة املبنية على أ       
االهتمام باملتعلّم كمحور للعملية التعليمية، و إعطاء أمهية خاصة لنشـاطاته و قدراتـه    -

 .)58(مسهل لعملية التعليم الذاتية، و منح تصور للمعلّم كموجه و
، حبيث يعتمد املتعلّم على نفسه يف بنـاء  )59(االنتقال من منطق التعليم إىل منطق التعلّم  -

 .تعلّماته

                                                             

هل ميكن للمقاربة بالكفـاءات أن تـنجح يف املدرسـة    : صالح الدين اخلزامي و صباح سلماوي -55 
الكفايات رهان علـى جـودة   التدريس ب: ة، تدريس علوم احلياة و األرض منوذجا، ضمن كتابـاملغربي
  .97ص. م2007، 1، جملة علوم التربية، املغرب، الدار البيضاء، مطبعة النجاح اجلديدة، طالتعليم

، 1الكفايات يف علوم التربية بناء كفاية، املغرب، الدار البيضاء، أفريقيا الشـرق، ط : احلسن اللحية - 56
 .89ص. م2006

  .23ص. املدخل إىل التدريس بالكفاءات: حممد الصاحل حثرويب - 57
  .33ص. نفسهاملرجع  - 58
  .45ص. بيداغوجيا التدريس بالكفاءات: فريد حاجي - 59
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 املواد الدراسـية النظريـة   انفتاح املنهج الدراسي على احلياة العامة و إقامة الروابط بني  -
 .)60(سوق العملالتطبيقية و املهنية لتسهيل متطلّبات و

املشكالت األسلوب املعتمد للتعلّم الفعال، حيث ميكّن املتعلّم من بنـاء معارفـه    جعل  -
باملفهوم الواسع، بإدماج املعطيات اجلديدة يف مكتسباته السابقة، و هذا عوض اعتمـاد  

 .)61(األسلوب التراكمي للمعارف
دفع املتعلّم حنو االخنراط يف عملية التعلّم على أساس مواجهة مشاكل أو معاجلة قضـايا    -

تتطلّب حتديا معرفيا و منهجيا باستخدام أساليب االكتشاف و حلّ املشكالت و إجناز 
 . )62(املشاريع

ـ     - م مـن  ـتوخي تعلّم ذي داللة و معىن، يترك أثراً دائماً لـدى املـتعلّمني، و ميكّنه
كيةـالتات احلياة اليوميحكّم يف وضعي63( ف، و الت( . 

االعتماد على أنشطة التعلّم الّيت يكون فيها املتعلّم حمور العملية التعليمية، و الّيت تشـجع   -
 على التعلّم التعاوينّ و العمل اجلماعي ضمن أفواج، و دف إىل ربط العملية التعليمية 

 ).64(االجتماعيةباحلياة 
تطبيق الطّرائق النشطة الّيت تتجاوز تلقني املعارف إىل االهتمام بشخصية املتعلّم و إكسابه   -

خمتلف القيم و االتجاهات و الكفاءات، و متكينه من القدرة على التفكري املنطقي و حلّ 
  .)65(املشكالت

                                                             
، 27، عـدد بناء املناهج الدراسية وفق مدخل الكفايات، السلسلة البيداغوجية: خلصاصياملصطفى  - 60

  .47ص. م2009، 1املغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة، ط
مالمح إصالح املناهج التربوية يف اجلزائر يف ظل املقاربة بالكفاءات، جملـة العلـوم   : صباح سليماين - 61

 -revues.univ .190ص. 2011، نـوفمرب 23ة، عـدد اإلنسانية، جامعـة حممـد خيضـر بسـكر    
biskra.dz/index.php/sh/article/view/940  

  .48ص. بناء املناهج الدراسية وفق مدخل الكفايات: املصطفى خلصاصي - 62
  .33ص. املدخل إىل التدريس بالكفاءات: حممد الصاحل حثرويب - 63
  .58-57ص. بيداغوجيا التدريس بالكفاءات: فريد حاجي - 64
  .35ص.نفسهاملرجع  - 65



 بناء المناهج الّتعليمّية وفق المقاربة الّتواصلّية  :       الثالثالفصل 
 

  154                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

  

ايفّ ـه الطّبيعي االجتماعي و الثّقالتكوين و التعليم على مبدأ تكيف الفرد مع حميط صياغة -
 .)66(السياسي و االقتصادي و

أهم خصائص املناهج املبنية علـى املقاربـة   حول إنّ أهم ما نستخلصه من هذا العرض 
بالكفاءات، أنها تم باملتعلّم كمحورٍ للعملية التعليمية، و دف أساساً إىل جعله مسؤوالً عن 

مواجهته لوضعيات تعليمية و مشكالت تدفعه إىل البحـث و االستكشـاف   تعلّمه من خالل 
باتباع طرائق و أساليب تعليمية نشيطة تقوم على التواصل الفعال و التعلّم التفاعلي، و هذا من 

لكفـاءات  ا اكتسـاب من ربط مكتسباته باحلياة املعيشـة و   هأجل حتقيق هدف عام هو متكين
  .مواجهة وضعيات احلياة بنجاح يت تتيح لهالضرورية الّ

و جتدر اإلشارة، يف هذا السياق، إىل أنّ أهم خصائص املناهج املبنيـة علـى املقاربـة           
بالكفاءات أيضاً هي قيامها على مفهوم الكفاءة، و سنخصص هلا متسعاً من الشرح و التحليل 

  :ليها املقاربة بالكفاءات كما يأيتباعتبارها من القضايا اهلامة الّيت تقوم ع

 )(La compétence: ةءيف املفهوم التربوي للكفا -3-2
اكتسح مفهوم الكفاءة الفكر التربوي احلديث، و أسال الكثري من احلـرب يف أوسـاط          

الباحثني و املشتغلني يف علوم التربية، فكثرت التعاريف الّيت قدمت له و اختلفت إىل احلد الّذي 
ح مـا  يصعب معه حصر هذه التعاريف، إالّ أننا سنحاول عرض بعض منها مبا ميكّننا من توضي

  .نقصده مبفهومه، خدمةً لتوجه حبثنا
منذ أواخر القرن التاسع عشر، فكانـت   بعض الباحثني،حسب  ،"ةءكفا"متّ إقرار لفظة        

دةتعين املشروعية و السلطة املوكلتني إىل املؤسلة يف جمال  ،سات ملعاجلة حمدمثالً إنّ احملكمة مؤه
عشر امتدت داللتها لتشمل املستوى الفردي، فأصـبحت  اسع ، و منذ أواخر القرن الت...كذا

ة ءة عن املعرفة و التجربة، و قد ظـلّ هـذا املعـىن املنسـوب إىل الكفـا     جتتعين كلّ قدرة نا

                                                             
  .126ص. التدريس و الطرائق التربوية يف التعليم الثانوي: حيي بعيطيش  - 66
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إعطاء اللّفظة مـدلوالً   لذلك فإنّ خمتلف تيارات العلوم اإلنسانية حاولت مؤخراً اً، وـفضفاض
67(أدق(.  
نذكر منها جمال اللّسانيات حيث ظهـر  ة يف عدة جماالت، ءلكفاو قد استعمل مفهوم ا       

الّـذي أقـر   " هـاميز "يف متييزه الشهري بني الكفاءة و األداء، و " تشومسكي"هذا املفهوم مع 
مصطلح الكفاءة التواصلية، كما أشرنا إىل ذلك سابقاً، هذا و عرف مصطلح الكفاءة جناحـاً  

يكولوجيال السة لإلنسـان   كبرياً يف اة الّيت ركّزت على الكفاءة الذّهنيات املعرفيظريمع الن
ـ  ـ ـبدل العوامل السلوكية، مثّ ظهر مصطلح الكفاءة من جديد يف جمال الشغ ن ـل و التكوي

 La)املهين، و ذلك يف إطار حركة احتجاج على منطـق التـأهيالت؛ حيـث إنّ التأهيـل    

qualification)      كوين قد ال يعكس ما هـو موجـود يفعلّم و التالّذي يعتمد على منطق الت
لذلك و جب البحث عن الكفاءة الّيت تزود املهنيني بقدرات تسمح هلم  (Travail)واقع الشغل

  .)68(مبواجهة تنوع املهام، و اتخاذ القرار املناسب يف املكان املناسب
علـوم التربيـة إىل عـامل الشـغل     ور مفهوم الكفاءة يف و يرجع كثري من الباحثني ظه       

، إالّ )69(»قدم العمل اإلنساين و التربية قدمي«بينما يرى البعض اآلخر أنّ هذا املفهوم . املقاوالتو
مـن  على األقل فإنه  ،ة يف قطاع التربيةءأنه و إن مل يكن عامل الشغل وراء ظهور مفهوم الكفا

  .)70(يف هذا القطاع كبريةً أعطى له قيمةً
كـان   ة و انتشاره يف التربية حديثاًءالقول أنّ ازدهار مفهوم الكفا من هذا املنطلق ميكن       

   .، و بدفعٍ من هذا األخرييف قطاع الشغل بعد إقرار هذا املفهوم

                                                             
لغز الكفايـات يف  : حول صعوبة مفهمة الكفاية، ضمن كتاب: جان بول برونكار و جواكيم دولز - 67

ـ عز الدين اخل: التربية، ترمجة ـ  ـطايب و عبد الكرمي غريب، املغرب، الدار البيض امل ـاء، منشـورات ع
 .29ص. م2005، 1ة، مطبعة النجاح اجلديدة، طـالتربي

ـ   : فيليب جونايري: ينظر أيضاً. 32-29ص. نفسه املرجع  -68 ات حنو فهم عميـق للكفايـات الكفاي
منشورات عـامل  رب، الدار البيضاء، عبد الكرمي غريب و عز الدين اخلطايب، املغ: السوسيوبنائية، ترمجةو

  . و ما بعدها 29ص. م2005-هـ1426، 1التربية، مطبعة النجاح اجلديدة، ط
  . 20ص. أي مستقبل للكفايات: ت، ضمن كتابافتتان املدرسة بالكفايا: فليب بريينو -69
  . 21ص. نفسه املرجع -70
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ننتقل بعد هذه اللّمحة املوجزة عن ظهور مفهوم الكفاءة يف التربية إىل حماولة توضيح هذا        
  : املفهوم بعرض بعض التعاريف الّيت قدمت له من قبل بعض الباحثني التربويين كما يأيت

اإلدمـاج  «  ( Romainville et autres) "آخـرون رومانفيل و "ة حسب ءتفيد الكفا       
،  Savoir-être، و حسن التواجد مع الغـري  Savoir-faire ، و اإلتقان Savoirs الوظيفي للدرايات

؛ حبيث أن الفـرد عنـد مواجهتـه موعـة مـن       Savoir-devenirحسن التخطيط للمستقبل و
ات، فإن الكفاية متكنه من التكيف، و من حل املشاكل، كما متكنه من إجناز املشاريع الـيت  ـالوضعي

" اإلدمـاج "ن مهـا  امن هذا التعريف مصطلح و يظهر انطالقاً .)71(»وي حتقيقها يف املستقبلين
)L'intégration(  ة"والوضعي"(Situation) )*(ذا املعـىن تعـين إدمـاج    ء، حبيث أنّ الكفا ة

ـ  املكتسبات عن طريق حسن التكيف مع الوضعيات اجلديـدة، و  ـ  ن مـن ـالتمكّ لّ ـح
  .بشكلٍ جيد املشاريع املشكالت، و إجناز

) األنشـطة (  جمموعة مـن القـدرات  «: الكفاءة هيأنّ   (De ketele)" ديكيتيل"و يرى        
املرتبة اليت تطبق على حمتويات يف إطار فئة معينة من الوضعيات من أجل حل املشكالت اليت تطرحهـا  

، و يفاد من هذا التعريف أنّ الكفاءة هي القدرة على توظيف املكتسـبات  )72(»تلك الوضعيات
  .   يف حلّ املشكالت يف إطار وضعية معينة

يف جمال معين، حني يتـوفّر علـى بعـض     كفؤو بذلك ال ميكننا القول أنّ شخصاً ما        
حلظة علـى جتنيـد    هذا الشخص قادراً يف أي املكتسبات، و إنما ميكننا قول ذلك حني يكون

ـ   ة جتنيداً ملموساً و مدجماً حللّ مشكلة ما يف جمـالٍ معيروريـ . نٍـاملكتسبات الض ال ـو مث
                                                             

  .163ص. 1املنهل التربوي، ج: عبد الكرمي غريب - 71
من أجل تكييف مكتسباته مع ما سبقها من مكتسبات، و ربطهـا   املتعّألم اهو عملية يقوم اإلدماج  -*

: عبـد الكـرمي غريـب    :ينظرو . 518ص. ينظر املرجع السابق. حبيث تصبح كال متكامالً و منسجماً
ـ  ـ ـبيداغوجيا اإلدماج املفاهيم و املقاربات الديداكتيكية للممارسات اإلدماجي ـ رب، ـة، املغ دار ـال

     .172-169ص .م2011، 2اء، منشورات عامل التربية، مطبعة النجاح اجلديدة، طـالبيض
-185ص: هي السياق الّذي جيري فيه التعلّم، و ملزيد من التوضيح حول مفهومهـا ينظـر  فالوضعية  أما

  .من هذا البحث  186
يف قلب جمتمعاتنا، ترمجة نصر الـدين   بيداغوجيا اإلدماج أنظمة التربية و التكوين: كزافييه روجريس - 72

 .269ص .م2011-هـ1432، 1احلايف و محاين أقفلي، املغرب، الدار البيضاء، مكتبة املدارس، ط
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تربز خمتلف مشـاكل تلـوث اهلـواء    انطالقاً من وضعية معيشة  املتعلّمك،  عندما يقوم ـذل
  .)73(يها بصفة مسبقةاء، يتعين اقتراح حلول ملختلف مشاكل التلوث الّيت متّ التعرف علـاملو

ة ءالرأي السابق ملفهوم الكفـا " التكوين الديداكتيكي للمعلّمني"صاحبا كتاب و يوافق        
بالنسبة لنا، فإن الكفاية تكمن أساسا يف قدرة الذات على تعبئـة مـوارد مالئمـة    «: حيث يقوالن

ـ  ملعاجلة وضعية ما بنجاح، سواء ) معرفية و وجدانية و سياقية( م ـكانت هذه الوضعية معقـدة أو ل
نقصد باملوارد السياقية الوسائل اليت ميكن للذات املقيمة بوضـعية أن جتـدها يف حميطهـا     ن، وـتك

دخل فيها عدة عناصر متكّـن  تيفاد من هذا التعريف أنّ الكفاءة هي قدرة ذاتية تو .)74(»املباشر
         .الفرد من مواجهة املواقف أو الوضعيات بنجاح

و عموما فإنه ميكن اختصار مفهوم الكفاءة، حسب رأي أحد الباحثني، يف أربع نقـاط         
  :)75(أساسية هي كاآليت

 . جمموعة من املوارد - 1
 .اليت ميكن للفرد أن جيندها - 2
 .ملعاجلة وضعية - 3
 .بنجاح - 4
ة ءقدمت ملفهوم الكفايف الّيت و جند أنّ هذه العناصر األربعة متضمنة يف كثريٍ من التعار       

يف التعاريف الّـيت   كما أنها متضمنة أيضاً. )76( ، احلديثة منها و القدمية)الفرانكفونيةو خاصة (
  .    تقدم ذكرها

  

                                                             
  .297ص. مستجدات التربية و التكوين: عبد الكرمي غريب  -73
مـن   التكوين الديداكتيكي للمدرسني التدريس بالكفايات: فليب جونايري و سيسيل فاندر بورخت -74

، 1منشورات عامل التربية، مطبعة النجاح اجلديـدة، ط خالل خلق شروط التعلم، املغرب، الدار البيضاء، 
 .53ص. م2011

 .58ص. حنو فهم عميق للكفايات: فيليب جونايري - 75
  .57ص. ملزيد من التفصيل حول هذه التعاريف، ينظر املرجع نفسه - 76
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اً، إذا ما استطاع التصرف و اتخاذ القرار ءفإنه ميكننا عد شخص ما كف ،ذلكتبعاً لو        
حلّها بنجاح، و ذلك باالعتماد على املعـارف و اخلـربات   املالئم ملواجهة وضعية مشكلة و 

       .)77(السابقة، و املهارات و القدرات اليت اكتسبها يف سياقات خمتلفة
 للمـتعلّم ذاتية ملفهوم الكفاءة، أنها قدرة  تعاريفذكره من  تقدمعلى ما  بناًء ،و نستنتج       

بيعـة معرفيـة و وجدانيـة و حركيـة     ذات طعارف مهارات و مجتنيد قدرات و /على تعبئة
  .بنجاحٍ تام) مهمة، مشكلة، نشاط، مشروع(ة، و إدماجها ملواجهة وضعية ما ـسياقيو

من الكفاءات الضرورية  املتعلّمنيمن هنا يتضح أنّ املقاربة بالكفاءات دف إىل متكني         
من أجل مواجهـة  ...) رات و مهاراتو خربات و قد معارف(الّيت تتيح هلم جتنيد مكتسبام 

 بنجاح، و عند احلديث عن تعليم اللّغة العربية فإنّ اهلدف منو ختطّيها احلياة  خمتلف مشكالت
من الكفاءة التواصلية و ما ينطـوي   املتعلّمهو متكني  بالكفاءات، يف إطار املقاربة ذا التعليم،ه

  .إخل....لكفاءة النصية، و الكفاءة السوسيولسانيةحتتها من كفاءات مثل الكفاءة اللّغوية، و ا

 :املقاربة التواصليةب املقاربة بالكفاءات عالقة -3-3
كمـا سـبق أن    ،حيث دعـت  ؛املقاربة بالكفاءات تأخذ مببادئ املقاربة التواصليةإنّ        

. و حاجاتـه  املتعلّمإىل االهتمام بي تؤدي وظائفها التواصلية ، وإىل تدريس اللّغة و ها، ـأشرن
تستهدف، باإلضافة إىل تنمية املكتسبات املعرفية، يئة الظّروف املالئمة لتنمية املهـارات   هيو

املنهجية و التقنية وكذا تنمية املواقف اليت متكّن املتعلّم من التعرف على الوسـط و االنـدماج   
  . )78(فيه

عمليـة  سسٍ تواصلية بدءاً باعتبارهـا ل أضف إىل ذلك أنّ املقاربة بالكفاءات تقوم على أ       
ـ   التعلّم كعملية التواصل قراراً ذاتيا، مروراً ـ ـببناء الوضعيات التواصـلية ضم ات ـن سياق

التواصل تعد ة، إضافة إىل آليات التواصل احلاصلة على أكثر من مستوى، كما أنّ كفاءة ـمعين

                                                             
 .16ص. كفاءاتبيداغوجيا التدريس بال: فريد حاجي - 77
لغيت الوظيفية دليل املعلم السنة الثانية مـن التعلـيم   : سيدي حممد دباغ بوعياد و حفيظة تازورويت  - 78

  .76ص .2005 – 2004االبتدائي، 
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، و انتهاًء إىل أنّ هذه املقاربة دف إىل ربط التواصـل  )79(ركيزة من ركائز التعلّم بالكفاءات
  . و احلياة املعيشة املتعلّمبني 

و عليه فإنّ املقاربة التواصلية و املقاربة بالكفاءات تلتقيان يف عدة نقاط أساسية ميكن أن        
  :رسيمة اآلتيةأمهّها ضمن الت نلخص

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ة و املقاربة بالكفاءاتاملقاربة التواصليح أهم نقاط تالقي يوض )14(شكل رقم

و يفاد من الترسيمة أعاله أنّ املقاربة بالكفاءات تلتقي مع املقاربة التواصلية يف النقـاط         
لّغة يف عملية تعليم ال األساسية الّيت تتبناها، و هذا يدفعنا إىل استنتاج أنّ تطبيق املقاربة التواصلية

  .العربية أمر مفيد جدا من أجل دعم املقاربة بالكفاءات و السري حنو تطبيقها تطبيقاً جيداً

                                                             
املغـرب،  ، 28السلسلة البيداغوجية، عدداملدرسة املغربية و سؤال التواصل، : عبد الرحيم الضاقية - 79

  .181ص .م2009، 1ط الثقافة للنشر و التوزيع،الدار البيضاء، دار 

 متكني املتعلّم من مواجهة كلّ املواقف بنجاح

 االستناد إىل إطار مرجعي سيكولوجي معريفّ

ةاملقاربة التواصلي 

 ربط املدرسة باحلياة املعيشة

 ...)املشاكل و املشاريع(اتباع منهجية تواصلية يف التعليم 

 استعماهلاربط قواعد اللّغة بسياقات 

 االهتمام بكل خصائص التلميذ النفسية و الذهنية و اجلسمية

 إكساب املتعلّم جمموعة من الكفاءات التواصلية

 االهتمام باملتعلّم كمحور للعملية التعليمية

 بالكفاءاتاملقاربة 
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يتبناها التعلـيم االبتـدائي    و عليه فإنّ املتأمل يف املشروع النظري للمناهج التعليمية الّيت       
اربة بالكفاءات، جيد أنها تم باملبـادئ  خاصةً مناهج اللّغة العربية، الّيت تقوم على أساس املقو

التواصلية، و حتثّ عليها، و أنها تواكب التطورات التربوية يف املستوى العـاملي، إالّ أنّ هـذه   
املناهج تعاين من بعض النقائص الّيت حتد من فعاليتها كمناهج تواصلية، و هذا ما سنبينه يف مـا  

  . و مباحثهسيأيت من فصول هذا البحث 
و اخلالصة العامة الّيت ميكن الوصول إليها يف ختام هذا املبحث الّذي يدور حـول بنـاء          

ءات نظريا تبدو مقاربة ناجعـة  املناهج التعليمية وفق املقاربة بالكفاءات، هو أنّ املقاربة بالكفا
اً يف النهوض مبستوى تـدريس  تستجيب ملتطلّبات املناهج احلديثة كما أنها ميكن أن تفيد كثريو

واقـف  كفاءة تواصلية متكّنه من اسـتعمال اللّغـة يف كـلّ امل   ملتعلّم اللّغة العربية، و إكساب ا
  .التواصلية الّيت ميكن أن تواجهه يف حياته اليومية

 :الوظيفة التواصلية للّغة يف أهداف مناهج اللّغة العربية و حمتوياا -4
مل يعد يتمركز حول املادة التعليمية الّيت جيب أن تلقّـن  املنهاج احلديث جيدر التذكري أنّ        
 األهداف و احملتـوى : أربعة و هييتكون من عدة مكونات لعلّ أمهّها ، و إنما أصبح للمتعلّم

تفاعلية، و تتبـادل   يف عالقة تكاملية و املكوناتترتبط هذه  حيثطرائق التدريس و التقومي، و
  .)80(التأثري و التأثّر فيما بينها

، ، أمـا طرائـق   اللّغة العربية و حمتويااو سنتحدث يف هذا العنصر عن أهداف مناهج        
  ، كمامن هذا البحث املوايلفصل الاحلديث عنها الحقاً يف  ئفسنرجالتدريس و أساليب التقومي 

  
  
  

                                                             
. حتليل حمتوى مناهج اللّغة العربية رؤيـة نظريـة تطبيقيـة   : عبد الرمحن اهلامشي و حمسن علي عطية - 80
ـ ـج احلديثـاملناه: حمسن علي عطية: و ينظر .38ص ق التـدريس، األردن، عمـان، دار   ـة و طرائ

 . .64-63ص .م2009-هـ1430ج، ـاملناه
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املناهج و حمتوياا، على نشـاطني مـن النشـاطات    أهداف أننا سنقتصر، عند حديثنا عن  
القواعد اللّغوية و التعبري بشقّيه الشفوي و الكتايب على اعتبار أنّ هلما عالقـة  : و مها )*(اللّغوية

  .مباشرة بالوظيفة التواصلية للّغة

  : الوظيفة التواصلية للّغة يف أهداف املناهج -4-1
  (Objectifs du curriculum):املنهاج فمفهوم أهدا -4-1-1

 مـا نقصـده   ميكن أن يوضح جاأهداف املنهملفهوم  اًتعريف" معجم علوم التربية" أورد       
هااـفها بأنيطلق عليها  دعبارات خيتص كل منها بسلوك حمدد يهم أغراض املنهج، و ق«: ؛ إذ يعر

و عندما توضع األهداف بعبـارات متيـل إىل   . ة أو العلميةيف هذه احلالة األهداف اخلاصة أو السلوكي
يفتها غايات و أغراض املنهج، حيـث تسـمى عندئـذ    ظا تشبه يف صياغتها اللغوية و والعمومية، فإ

على اجلمل و العبـارات   و على العموم، فإننا نستخدم هنا مصطلح األهداف ليدل. باألهداف العامة
 .)81(»اليت تصف أنواعاً أو قدرات سلوكية حمددة يتحصل عليها التالميذ، نتيجة التعلم و التـدريس 

ختتصر اجلملة األخرية من هذا التعريف ما نقصده باهلدف التربوي، من أنـه جمموعـة مـن    و
نتيجة مرورهم خبربات  املتعلّمونالقدرات السلوكية احملددة مسبقاً، الّيت يراد أن يتحصل عليها 

  . تعليمية ما
كانـت أهـدافاً عامـةً     انطالقا من هذا التعريف نستنتج أنّ األهداف التعليمية سـواء        

(Objectifs générales)    ًةةً متثّل أهـدافاً سـلوكية، أو أهدافاً خاصربويتتمثّل يف الغايات الت
(Objectifs comportementales)ة األهداف اها بصفة عامفإن ،نةمعي د سلوكاتلّـيت  ، حتد

  .تسعى التربية إىل حتقيقها
                                                             

بدل املادة الدراسية، ألنّ النشاط مرتبط بالطّرائق النشـطة  ) (L'activitéاستخدم مصطلح النشاط  -*
الّيت تم باملتعلّم و دف إىل ربط احملتويات التعليمية بالواقع املعيش، و النشاط ذا املعىن كلّ املمارسـات  

نفسه يف بناء تعلّماته بتوجيه من املعلّم، و عليه فإنّ مفهـوم   الّيت يقوم ا املتعلّم أثناء الدرس معتمداً على
النشاط يوحي مبعىن املمارسة و اإلجناز و البناء، يف حني أنّ مفهوم املادة التعليمية توحي إىل معاين التكديس 

يف حني أنّ املفهوم األول  و التلقّي و التحفيظ، و من مثّ فإنّ هذا املفهوم األخري ينتمي إىل الطّرائق التلقينية،
 . 08ص. نة الثالثة من التعليم االبتدائيالوثيقة املرافقة ملناهج الس: ينظر. ينتمي إىل الطّرائق احلديثة

. 2، جاملنـهل التربـوي  : عبد الكرمي غريـب : و ينظر. 237ص. عبد اللطيف الفاريب و آخرون - 81
 .670ص
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 : للّغة التواصليةأهداف املناهج بالوظيفة عالقة  -4-1-2
       راسينات املنهج الدمكو األهداف أهم ث أنّ العناصـر األخـرى كـاحملتوى    حي ،تعد
، فإذا كانت أهداف اللّغة العربيـة  82)(ارتباطاً وثيقاً او ترتبط  االتقومي و غريها تعتمد عليهو

إكساب املتعلّم كفاءة تواصلية ، فـإنّ  تأخذ بعني االعتبار الوظيفة التواصلية للّغة و تنص على 
سينعكس حتماً على عناصر املنهاج األخرى مـن حمتـوى و طرائـق     ،ذلك، حسب اعتقادنا

و السؤال الّـذي  . إخل، و سيمثّل اخلطوة األوىل لتطبيق املقاربة التواصلية يف التدريس...تعليمية
 لعربية يف التعليم االبتـدائي ألبعـاد  ا ما مدى تضمن أهداف مناهج اللّغة: يطرح نفسه هنا هو

  وظيفية؟
ـ     نقول إجابةً عن هذا السؤال أنّو         الح ـمناهج اللّغة العربيـة، الّـيت رافقـت اإلص

وي، للسنوات اخلمس من التعليم االبتدائي دف إىل تدريس اللّغة العربية مـن أجـل   ـالترب
: إذ جاء فيـه  ،"منهاج السنة األوىل من التعليم االبتدائي" التواصل و التبليغ، و هذا ما يؤكّده

إن اهلدف من تعليم العربية مل يعد يقتصر على تعلّمها من أجل معرفتها، بل أصبح الغرض من ذلـك  «
و هذا . )83(»هو جعل املتعلّم يتحكّم يف لغة عربية معاصرة، و ذلك بتدريبه على التعبري و التواصل معا

فإنه يدلّ على أنّ القائمني على شؤون املنظومة التربوية مقتنعون بأنّ اهلـدف   دلّ على شيٍء إن
ـ    ،مل يعد يعين معرفة قواعـد اللّغـة   األساسي من تعليم اللّغة العربية ة ـو إنمـا يعـين معرف

  .تساعدهم على االستعمال الوظيفي هلا تواصلية متكني متعلّميها من قدرة مبعىن ا؛ـاستعماهل
هذا بالنسبة ملا تنص عليه املناشري الوزارية، أما فيما خيص املعلّمـني، باعتبـار أـم             

خبدمـة   املنـهاج  املسؤول املباشر عن تطبيق هذه األهداف، و عند سؤاهلم عن مدى ارتبـاط 
هداف اللّغـة  بعضاً من أبأنّ  صرحوافإنّ أغلبيتهم ، )84(الوظيفة التواصلية للّغة، ضمن االستبيان

  :العربية فقط تقوم على أسسٍ وظيفية، و هذا ما ميثّله الرسم البياينّ أسفله

                                                             
املنهج املدرسـي املعاصـر، األردن، عمــان، دار    : هيماهللا حممد إبراجودت أمحد سعادة و عبد  - 82

  .216ص. م2004-هـ1425، 4الفكـر، ط
 .07ص. 2011مديرية التعليم األساسي و اللجنة الوطنية للمناهج،  - 83
  .من هذا البحث 294ص. االستبيان و نتائجه: ينظر - 84
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  ميثل رأي املعلّمني حول مدى ارتباط أهداف املناهج خبدمة  )08(رسم بياينّ رقم

  .الوظيفة التواصلية للغة
أهـداف  بعـض  و يفاد من الرسم البياينّ أعاله أنّ نسبة املعلّمـني الّـذين يـرون أنّ           

ـ  فقـط مناهج اللّغة العربية   تقـارب ، و لـيس كلّهـا   رتبط بالوظيفـة التواصـلية للّغـة   ت
هذا ما يدفعنا إىل االستنتاج أنّ البعد الـوظيفي يوجـد يف أهـداف بعـض     ، و 50,48%

   :ن غريها، و سنحاول إثبات زعمنا هذا يف العنصر املوايلالنشاطات اللّغوية أكثر م
  :قراءة يف أهداف مناهج اللّغة العربية -4-1-3

إنّ املتأمل يف أهداف مناهج اللّغة العربية للسنوات اخلمس يالحظ أنّ الوظيفة التواصـلية         
للّغة تظهر جليا يف أهداف التعبري بنوعيه الشفوي و الكتايب، و يقدم اجلدول أسفله بعض هذه 

  :األهداف كما يأيت
فأهداف   نةالسعبري الشوالتعبري أهداف   يالتالكتايب  

لسن
ا

وىل
 األ

ة
)

85(   

يكتسب التلميذ القدرة على التعـبري   -
 .العريب السليم

يتـدرب علـى أسـاليب التبليـغ و      -
  .التواصل

  

                                                             
  .09ص. 2011مناهج السنة األوىل من التعليم االبتدائي،  - 85
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انية
 الثّ

ـة
لسن

ا
)

86( :  

تزويد التلميذ حبصيلة لغوية تساعده على  -
التعبري بطالقة عما يشاهده، و يشعر به، و 

 .حيتاج إليه
السليم الّذي يسـتند  تعويده على التعبري  -

 .إىل عرض الفكرة و تنظيمها
تعويده على إجادة التحدث مع اآلخرين  -

 .حسب ما يقتضيه املقام
تعويده على إبراز شخصيته يف التعبري؛ و  -

  .ذلك بطرح آرائه و تعليل وجهة نظره

 
التلميذ بنشاط اإلدماج الّذي يهدف إىل قيام  -

م مـن  ئما يال دفع املتعلّم إىل اإلنتاج باستغالل
 : مكتسباته السابقة و متكينه من

 .إنتاج نصوص متنوعة -
إنتاج سندات، رسائل، بطاقات، حكايـات   -

 ...قصرية
استعمال ما تيسر من املكتسـبات السـابقة يف   

  .وضعيات تواصلية أو تعبريية حقيقية و جديدة

الثة
 الثّ

ـة
لسن

ا
)

87( :  

مـع  يتعود على اختيار أفكاره مبا يتالءم  -
 .املوضوع املطروق

توظيف مكتسباته اللّغوية و غري اللّغوية  -
مير ا يف  نيف مواقف و وضعيات حيتمل أ

 .حياته اليومية
يتدرب على املبادرة باحلديث و التدخل  -

ــلوب    ــب و باألس ــت املناس يف الوق
  .إخل...الالّئق

 
الوصول بالتلميذ إىل كتابة نصه اخلاص الّذي  -

بالوعي بشخصيته، و بالتايل ينمو لديه يسمح له 
امليل إىل ممارسة الكتابة يف أوسع معانيها مـن  

  .حيث هي وسيلة من أهم وسائل التواصل

بعة
الرا

ـة 
لسن

ا
)

88(   

يعبر عن مشاعره و دواخله و ذكرياته و  -
 .جتاربه

حيسن االستماع إىل غـريه و حيسـن    -
 .التدخل يف النقاش حمترما آداب احلديث

ينمي ثروته اللّغوية و يوظّف املكتسـب   -
 .منها

يتحلّى بالشجاعة األدبية أمام أقرانه عند  -
النقاش و إلقاء الكلمة حسب ما يقتضـيه  

  إخل...املقام

 
- واصل تبليغاًاستخدام التبغرض الت عبري الكتايب 

 .لألفكار و اآلراء و األحاسيس
كتابة األفكار بشكل واضح وفـق تنظـيم    -

 .منطقيمرتب و 
متكني التلميذ من ممارسـة أوجـه التعـبري     -

 ...)وصف، سرد، إخبار( املختلفة 
  

                                                             
. 2011مناهج السنة الثانية من التعليم االبتدائي، : مديرية التعليم األساسي و اللجنة الوطنية للمناهج - 86
  .15-13ص
  .15-13ص. 2011مناهج السنة الثالثة من التعليم االبتدائي،  - 87
. 2011تدائي، مناهج السنة الرابعة من التعليم االب :اللجنة الوطنية للمناهجمديرية التعليم األساسي و - 88
  .20-17ص
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سة
خلام

ـة ا
لسن

ا
 )

89(   

يعبر عن مشاعره و دواخله و ذكرياته و  -
 .جتاربه

حيسن االستماع إىل غـريه و حيسـن    -
 .التدخل يف النقاش حمترما آداب احلديث

ينمي ثروته اللّغوية و يوظّف املكتسـب   -
 .منها

يتحلّى بالشجاعة األدبية أمام أقرانه عند  -
النقاش و إلقاء الكلمة حسب ما يقتضـيه  

  إخل...املقام

 
توظيف الرصـيد الفـردي و الثّقـايفّ يف     -

 .وضعيات جديدة
 .استثمار الصيغ و الظّواهر اللّغوية املدروسة -
حسن انتقاء األفكار و الكلمـات املناسـبة    -

 .للفكرة
كتابيا يف قضايا مرتبطة بـالواقع  إبداء الرأي  -

 .املعيش
  .الكتابة السليمة يف مجيع األنشطة

   التعبري الشفوي و التعبري الكتايبأهداف مناهج بعض ميثّل  )05(جدول رقم
عليم االبتدائينوات اخلمس من التللس.  

التعـبري  الوظيفة التواصلية متضمنةٌ يف أهداف كلٍّ من أنّ  اجلدول أعاله بياناتيفاد من        
عبري الكتايبو الت فويو تأخذها بعني االعتبار .الش.  

التعبري بشـقّيه الشـفوي   الحظة السابقة الذّكر حول أهداف املمن  نستنتج، انطالقاًو        
حممـد  "االسـتاذ  أي و حسب ر ،التواصليةأنّ بعض هذه األهداف تتضمن الوظيفة الكتايب، و

ألنّ  طبيعي أمرألبعاد تواصلية  التعبريين الشفوي و الكتايب ، فإنّ تضمن )90("األخضر الصبيحي
  . جانب التواصل فيها ،أكثر من غريمها ،هذين اجلانبني من اللّغة ميثّالن

و لكن هذا ال مينع من بناء خمتلف النشاطات األخرى وفق مبادئ تواصلية خاصة فيمـا         
يتعلّق بنشاطي الصيغ و التراكيب، أو ما ميكن أن نسميه حنو وصرف اللّغة العربية؛ أي قواعـد  

خلمـس مـن التعلـيم    اللّغة العربية، الّيت مل يتم ذكر أهدافها يف مناهج اللّغة العربية للسنوات ا
االبتدائي، على الرغم من أنّ قواعد اللّغة هي الّيت متكّن املتعلّم من التعبري، و لـذلك جيـب أن   

  .تربط أهداف تعليمها بالوظيفة التواصلية للّغة، كي يتم تعلّمها مربوطة بسياقات استعماهلا
ناهج اللّغة العربية ال تتصف كلّها بصفة و يف اخلتام نؤكّد ما قلناه آنفاً، من أنّ أهداف م       

الوظيفية، و لكن أهم النشاطات املدرسة تتصف ذه الصفة و هي التعبري الشفوي و التعـبري  

                                                             
ة اخلامسـة مـن التعلـيم    ـج السنـمناه :جـة للمناهـاللجنة الوطني سي ومديرية التعليم األسا - 89

  .19-15ص. 2011االبتدائي، 
  .254ص. التواصل اللغوي و أثره يف تدريس اللغة العربية بالطور الثالث من التعليم األساسي - 90
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الكتايب، باستثناء القواعد الّيت مل يتم ذكر أهدافها يف مناهج اللّغة العربية لكلّ سنوات التعلـيم  
االبتدائي.  

4-2- ة يف الوظيفة التناهجحمتويات املواصلي: 
       واصلية ةبعد احلديث عن الوظيفة التسنحاول، ضمن هذا يف أهداف مناهج اللّغة العربي ،

   :، كما يأيتللمتعلّمالعنصر، احلديث عن حمتوياا، و معرفة مدى ارتباطها بالواقع املعيش 

  (Contenu de curriculum) :مفهوم حمتوى املنهاج  -4-2-1
إذ  إحدى الباحثـات به  تتقدم ما (Contenu) احملتوىريف الّيت قدمت ملفهوم امن التع       

ميكن تعريف احملتوى التعليمي على أنه جزء من املعرفة اختري و نظم للمساعدة يف حتقيق أهداف «:تقول
حتقيق  أجلمن ج هو كلّ ما يقدم للمتعلّم اأنّ حمتوى املنه يشري هذا القول إىلو  .)91(»مرجـوة 

  .جاأهداف املنه
ربات و احلقـائق و املفـاهيم   و قد يشمل احملتوى، مبفهومه احلديث، على املعارف و اخل       

، و ذلك )92(املبادئ و القوانني و النظريات الّيت متّ اختيارها و وضعها من قبل مصممي املنهاجو
  .كفاءات أو خربات ما املتعلّمنيهلدف معين كإكساب 

عن طريق احملتـوى يـتم   ف ؛جامن عناصر املنه هام ، عنصرسابقاً أشرنا، كما إنّ احملتوى       
 .)93(حتقيق األهداف التعليمية، كما أنّ الطّرائق التعليمية تصمم من أجل إيصال حمتوى املناهج

تكون حمتوياته  ، فإنه يفترض بأي منهج أقيمت أهدافه اللّغوية على أسس تواصلية، أنلذلكو 
  . هلا عالقة باجلانب الوظيفي للّغة تعليمية ملقررات متضمنةً أيضاً

  
  
  

                                                             
املنهاج التعليمي و التدريس الفاعل، فلسطني، غزة، عمـان، األردن،  : سهيلة حمسن كاظم الفتالوي - 91

 .82ص. م2006، 1دار الشروق للنشر و التوزيع، ط
 .84ص. املناهج احلديثة و طرائق التدريس: حمسن علي عطية - 92
  .84ص. نفسهاملرجع  - 93
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  :املناهج بالوظيفة التواصلية حمتوياتمدى ارتباط  -4-2-2
         عليم االبتـدائية يف مرحلة التو سنحاول معرفة ما إذا كانت حمتويات مناهج اللّغة العربي

جمموعة من  )94(قدم ألفراد العينة من املعلّمنيترتبط باالستخدام الوظيفي للّغة، و هلذا الغرض، 
هـل   :ما يأيت، و كان السؤال كاألسئلة ملعرفة مدى جتسيد حمتويات املنهاج للوظيفة التواصلية

  ؟ للمتعلّمتعتقد أنّ حمتويات املناهج مرتبطة بالواقع املعيش 
هلـا عالقـة بـالواقع    فكانت أغلبية إجابات املعلّمني تشري إىل أنّ بعض حمتويات املنهاج فقط 

  :و هذا ما ميثّله الرسم البياينّ أسفله املعيش،

  
  .ارتباط حمتويات املناهج بالواقع املعيشمني حول مدى ميثّل رأي املعلّ )09(سم بياينّ رقم ر

، بنسبة تقارب الستني باملائة املعلّمني أغلبيةو نالحظ، انطالقاً من الرسم البياينّ أعاله، أنّ        
ال  ، يف حـني للمـتعلّم بالواقع املعـيش   رتبطفقط تحمتويات املناهج بعض أنّ  ترى ، )60%(

من إمجايلّ عينـة   )%31(ثالثني باملائة  و اواحد يؤكّدون ارتباطها نسبة املعلّمني الّذين تتجاوز
و هذا دليل على أنّ حمتويات مناهج اللّغة العربية ال ترتبط كلّها بالوظيفة التواصـلية   الدراسة،

  . للّغة

  

                                                             
 .من هذا البحث 294ص. االستبيان و نتائجه: ينظر - 94
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مناهج اللّغة العربية لكـل سـنوات التعلـيم    و من جهة أخرى فإنّ املتأمل يف حمتويات        
يالحظ أنّ أكثر هذه احملتويات ارتباطاً بالوظيفة التواصلية للّغة هي حمتويات التعبري  )95(بتدائياال

  :الكتايب، و يبين اجلدول اآليت بعضاً منها
    

  حمتويات التعبري الكتايب  السنة

 .ربط صور و رسومات مبدلوالت -  األوىل
  .التعبري عن موضوعات جبمل -

 .التهاين و الدعوات حترير بطاقات -  الثّانية
 .التعبري عن مشاعره و أحاسيسه إزاء شيء أو حيوان -
 .نقل خرب كتابة -
  .كتابة فكرة استجابة لتعليمة -

 .وصف مشاهد أو أشياء أو أشخاص أو حيوانات -  الثّالثة
 .التعبري عن الرأي -
 .تتمة مكتوبة لقصة مسموعة أو مقروءة -
 .حترير رسالة نئة -
- إشهاري كتابة نص.  

 ).مناسبة دينية، وطنية، شخصية(حترير بطاقة نئة  -  الرابعة
 .يلخص نصاً مقروءاً أو مسموعاً -
 .يصف شخصاً أو منظراً أو حدثاً -
 .يكتب تعليقات عن مباراة رياضية -
  .ميأل استمارات أو مطبوعات -

 .حترير رسالة إىل قريب أو صديق -  اخلامسة
 .كتابة إعالن -
 .كتابة يوميات -

                                                             
  :ينظر - 95

  .18-17ص. 2011مناهج السنة األوىل من التعليم االبتدائي،  -
  .17-16ص. 2011مناهج السنة الثانية من التعليم االبتدائي،  -
  .17-16ص. 2011ة من التعليم االبتدائي، لثمناهج السنة الثا -
  .24-22ص. 2011من التعليم االبتدائي،  رابعةمناهج السنة ال -
  .22-21ص. 2011من التعليم االبتدائي،  اخلامسةمناهج السنة  -
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 .اإلخبار عن حدث -
  .ملء استبيان -

  .ميثّل حمتويات التعبري الكتايب اخلاصة بكلّ سنة من سنوات التعليم االبتدائي )06(جدول رقم
و يتبين ، انطالقاً من بيانات هذا اجلدول أعاله، أنّ حمتويات التعبري الكتايب تتضمن أبعاداً        

يف حياتـه   املـتعلّم تواصليةً؛ إذ إنّ معظمها يرتبط بالشؤون الواقعية الّيت ميكن أن يصـادفها  
  .االجتماعية

لكتايب جتسد الوظيفة التواصلية للّغة، أكثر و بناًء عليه نستنتج أنّ حمتويات نشاط التعبري ا       
إىل أنّ الفصحى " حممد األخضر الصبيحي"من النشاطات األخرى، و مرد ذلك حسب األستاذ 

  .)96(يف اجلزائر، مثلما يف كلّ الدول العربية، هي لغة كتابة أكثر منها لغة حديث
        ،فوياألصل يف اللّغة هو جانبها الش عبري و لكناالهتمام بالت روريو لذلك كان من الض

من استعمال اللّغة يف  املتعلّمالشفوي و احلرص على طبع حمتوياته بطابع وظيفي، من أجل متكني 
تواصله اليومي.  

هذا فيما خيص حمتويات التعبري، أما فيما خيص حمتويات القواعد اللّغوية فإنها ال تـرتبط         
ئ تواصلية؛ حيث ال تذكر مناهج اللّغة العربية للسـنوات اخلمـس مـن التعلـيم     بأية مباد
ـ      )97(االبتدائي ا ـإالّ الصيغ و التراكيب النحوية دومنـا إشـارة تـذكر إىل ضـرورة ربطه
أزمنة الفعل، أدوات الربط اللّذان اللّتـان، الضـمائر   : ا، حيث جند يف الصيغ مثالًـباستعماهل
  .إخل...النداء يا أيهااملتصلة، 

ـ ـة، اجلملـة االمسيـاجلمل: و يف التراكيب ـ ـة الفعلي ـ  ـة، ك ـة ان و أخواـا، الصف
  .إخل...املوصوف، احلالو

                                                             
  .254ص. التواصل اللغوي و أثره يف تدريس اللغة العربية بالطور الثالث من التعليم األساسي - 96
  :ينظر -97 

  .17ص. 2011مناهج السنة األوىل من التعليم االبتدائي،  -
  .17-16ص. 2011مناهج السنة الثانية من التعليم االبتدائي،  -
  .17-16ص. 2011ة من التعليم االبتدائي، لثمناهج السنة الثا -
  .24-23ص. 2011من التعليم االبتدائي،  رابعةمناهج السنة ال -
  .22-21ص. 2011من التعليم االبتدائي،  اخلامسةمناهج السنة  -
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، و خاصـةً  للمتعلّممن هنا نستنتج أنّ بعض حمتويات املناهج فقط ترتبط بالواقع املعيش        
عبري الكتايبإالّ أنّ. منها املتعلّقة بالت     ضـروري ذا الواقـع أمـر ًفوي أيضاعبري الشصال التات

دا؛ ألنّ اللّغة إنما تستعمل يف التواصل بني أفراد اتمع مشافهةً؛ ومن مثّ وجـب متكـني   ـج
املتعلّم من القدرة على استخدام اللّغة مشافهةً يف كلّ املواقف التواصلية الّيت ميكن أن تواجهه يف 

ةحياته اليومي .  
للّغة يف أهداف مناهج اللّغة  ةالوظيفة التواصليو ما ميكن استخالصه، ختاماً، فيما يتعلّق ب       

ـ   العربية و حمتوياا ة ـّ، أنّ بعض هذه األهداف و احملتويات ترتبط خبدمـة الوظيفـة التواصلي
ري أنّ ما جتدر اإلشـارة  ة، و السيما أهداف كلٍ من التعبري الشفوي و التعبري الكتايب، غـللّغ
أهـداف املنـاهج    ، من جهتنا، أنه من الضروري جدا أن تكون هناك عالقة وطيدةٌ بني إليه
  .حمتوياا و بني احلياة االجتماعية للتلميذ بكلّ أبعادهاو

بناًء عليه نقترح االعتماد على مبادئ املقاربة التواصلية يف عملية التخطـيط ألهـداف          
املناهج و حمتوياا، و خاصةً فيما يتعلّق بأهداف و حمتويات النحو العريب، ألنه يعد لب اللّغـة  

  .األخرى العربية، كما أنه احلجر األساس الّذي تقوم عليه النشاطات التعليمية

   :و حمتوياا اللّغة العربية يف بناء أهداف مناهجالنحو الوظيفي االستفادة من  -5    
توصلنا يف املبحث السابق الّذي كان موضوعه يدور حول الوظيفة التواصلية يف أهداف        

أهـداف التعـبري بشـقّيه    إىل أنّ الوظيفة التواصلية للّغة تربز بصفة جلية يف املناهج و حمتوياا 
ة يغلب عليهـا الطّـابع الشـفوي    الكتايب و الشفوي و حمتوياما، و أرجعنا ذلك إىل أنّ اللّغ

  .الكتايب أكثر من غريمهاو
إىل القواعد النحوية للّغة فإنه من الضـروري   ،و نظراً إىل أنّ التعبري يستند ، بشكل كبري       

كفاءةً تواصليةً متكّنه من معرفة حنو اللّغة و كيفية توظيفه يف املواقف التعبريية  املتعلّمأن يكتسب 
 حو العريباملختلفة، و عليه نقترح ربط تعليم النة، و من  ملتعلّمية بأبعاد وظيفياملرحلة االبتدائي

  .شأن النحو الوظيفي، حسب رأينا، أن يفي بالغرض
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    :فيمفهوم النحو الوظي -5-1
لن تسعنا للحديث بكثريٍ من التفصيل عـن مفهـوم    املبحثإنّ املساحة املخصصة هلذا        

النحو الوظيفي و شرح أهدافه، و إنما سنحاول تقدمي بعض النقاط األساسية املتعلّقة مباهية هذا 
نظرية لسانية حديثة تم  (Grammaire fonctionnelle)فالنحو الوظيفي . النحو مبا خيدم حبثنا

  . بدراسة النحو دراسة وظيفية
أمحـد  "و يندرج هذا النحو من حيث أهدافه و مبادئه املنهجيـة، كمـا أقـر ذلـك            
، يف زمرة األحناء املؤسسة تداوليا، الّيت تتخذ موضوعاً هلا دراسة خصائص اللّسـان  "لـاملتوك

و يتميز عن غريه من النظريـات  . )98(يف ارتباطها بوظيفته التواصلية) ةالصوري(الطّبيعي البنيوية 
النحوية بكونه ال يقتصر على الدور الّذي تلعبه الكلمات أو العبـارات يف اجلملـة، و هـي    

، و إنما يهتم، إضافة إىل ذلك، بالوظائف ...الوظائف التركيبية أو النحوية كالفاعل و املفعول
ةاملقاميداولية و التاللية املتمثّلة يف الوظائف الدبليغيحو يـربط بـني   )99(ة أو التأي أنّ هذا الن ،

اخلصائص البنيوية للعبارات اللّغوية و األغراض التواصلية الّيت تستعمل هذه العبـارات وسـيلة   
مارسة و املـران يف  و عليه فإنّ النحو الوظيفي هو حنو يهدف إىل التركيز على امل .)100(لبلوغها

فهم اللّغة كاستعمال، و ليس مجع املعلومات و جتميدها يف الـذهن دومنـا إدراك لسـياقاا    
  .)101(املختلفة
نظرية «: إىل ماهية النحو الوظيفي يف قوله" حيي بعيطيش"و يف هذا السياق يشري األستاذ       

النحو الوظيفي، متثل مشروعا علميا طموحا يتميز بانفتاحه على نظريات حنوية حديثة، كنظرية النحـو  
لكثري من مفـاهيم نظريـة التواصـل    العالقي و حنو األحوال و الوظيفية األمريكية، إىل جانب صهره 

عامة لنموذجه الواصف، فأصـبح  يف البنية ال. اإلخبار و األفعال اللغوية و الداللة و التداولية و املنطقو
نامج علمي له أهدافه و وسـائله  بذلك منوذجا حنويا، يتمتع باستقالله النظري و املنهجي، و يرتبط برب

                                                             
فعول يف اللغة العربية، املغرب، الدار من البنية احلملية إىل البنية املكونية، الوظيفة امل: أمحد املتوكل - 98

  .05ص. م1407-هـ1987البيضاء، دار الثقافة، 
  .36ص. حنو نظرية وظيفية للنحو العريب: حيىي بعيطيش - 99

  .05ص. من البنية احلملية إىل البنية املكونية: أمحد املتوكل - 100
االجتاه الوظيفي يف تدريس النحو العريب، جملة حوليات التراث، جملة حمكّمة تصدر عن : علية بيبية - 101

  .46ص. م2009، 9كلية اآلداب و الفنون، جامعة مستغامن، العدد
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، ويفاد من هذا القول أنّ النحو الوظيفي استفاد من املناهج اللّغوية احلديثة الّـيت  )102(»آفاقهو
  . ة حنوية وظيفية قائمة بذااليصبح نظري تم باالستعمال اللّغوي ووظائفه

ل مؤسسٍ لنظرية النحو الوظيفي، من خالل أو(S.Dik) " سيمون ديك"و يعد اهلولندي        
أحباثه الّيت رمست اإلطار النظري و املنهجي هلذه النظرية، أما يف العامل العريب فنجـد الـدكتور   

النظرية على النحو العريب، و ذلك ضمن حبوثه الّيت متتد الّذي طبق مبادئ هذه " أمحد املتوكّل"
ـ   راسـات العربيمن، حيث ساهم يف إغناء الدـ ـعلى مدى العقدين من الز ات ـة مبصطلح

حيي "ة، شكّلت نظرية علمية متماسكة، و هي مرشحة أكثر من غريها، حسب األستاذ ـحديث
  .)103(النحوية القدمية ، ألن تكون بديالً معاصراً للنظرية"بعيطيش
يف نظرية النحو الوظيفي «: قد حدد هدف النحو الوظيفي يف قوله" أمحد املتوكل"و كان        

على اخلصوص، يسعى املنظرون يف إقامة منوذج لقدرة مستعملي اللغة الطبيعية على التواصل بواسـطة  
ة يف عملية التواصل إنتاجا و فهما و مبا يقوم اللغة، منوذج ميثل للملكات اللغوية و غري اللغوية املُسهم

و يشري هذا القول إشارةً واضحةً إىل أنّ اهلدف الرئيس مـن النحـو    )104(»بينها من عالقـات 
   .الوظيفي هو دراسة الكفاءة التواصلية، و مكوناا و العالقات الّيت تربط بينها و كيفية حتقّقها

و خالصة القول فيما خيص مفهوم النحو الوظيفي، أنه حنو متشبع مببـادئ  النظريـات          
النحو الصوري الّـذي   دالوظيفي، حبيث ال يقف عند حدو اللّسانية احلديثة ذات البعد التداويلّ

ليغية للّغة، و يهدف إىل يهتم بدراسة البنية اللّغوية، و إنما يتجاوزه إىل االهتمام باخلصائص التب
، و هذا ما يـربر اقتراحنـا لـه    التواصلية ملستعملي اللّغة الطّبيعية و تفسريها الكفاءةوصف 

  . كمرجعية لبناء أهداف مناهج اللّغة العربية و حمتوياا
  
  
  
  

                                                             
  .99-98ص. حنو نظرية وظيفية للنحو العريب: حيي بعيطيش - 102
  .69ص. نفسهاملرجع  - 103
- هـ1426التركيبيات الوظيفية قضايا و مقاربات، الرباط، مكتبة دار األمان، : أمحد املتوكل - 104
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5-2-  حو الوظيفية لنظرية الناملبادئ األساسي:  
  :)105(مبجموعة من املبادئ لعلّ أمهّها ما يأيت غريه من األحناء يتميز النحو الوظيفي عن       

و يعين هذا املبدأ أنّ  :وظيفة اللّغات الطّبيعية األساسية هي وظيفة التواصل -5-2-1
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوظائف التواصـلية  ...) البنية الصوتية و الصرفية و التركيبية(بنية اللّغات 

يت تؤديها هذه البنية من جهة، و حتدد مبختلف األهداف التداولية اليت تستعمل هـذه  املختلفة ال
 .اللّغة من جهة ثانية

 :موضوع الدرس اللّساينّ هو وصف القدرة التواصلية للمتكلّم املخاطب  -5-2-2
بالقواعـد  تشمل املعرفة  هيو  ،تواصلية كفاءةاملتكلّم  كفاءةيقوم هذا املبدأ على اعتبار أنّ و

الّيت متكّنه من التواصل جبـدارة يف   ،إضافة إىل القواعد التداولية الصوتية و التركيبية و الداللية
 .خمتلف الطّبقات املقامية، و حتقيق األهداف التواصلية

و من  :النحو الوظيفي نظرية للتركيب منظور إليها من وجهة نظر تداولية -5-2-3
أوهلا مستوى : يقترح النحو الوظيفي أن تشمل بنية النحو على مستويات متثيلية ثالثةأجل ذلك 

و ثانيها مستوى التمثيـل للوظـائف   ) كوظيفيت الفاعل و املفعول(التمثيل للوظائف التركيبية 
داوليـة  ، و ثالثها مستوى التمثيـل للوظـائف الت  )املنفذ، املتقبل، املستقبل: كوظيفة(الداللية 

  ).كوظيفيت املبتدأ و احملور(

 . تعترب الوظائف الداللية و التركيبية و التداولية مفاهيم أوىل ال مشتقّة  -5-2-4

                                                             
الوظائف التداولية : أمحد املتوكل:  متّ االعتماد يف عرض مبادئ النحو الوظيفي على املراجع اآلتية - 105

  . 10ص. م1985 -هـ1405، 5يف اللّغة العربية، املغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة، ط
  .و ما بعدها 50ص. التركيبيات الوظيفية قضايا و مقاربات: أمحد املتوكل -
  .و ما بعدها 71ص. حنو نظرية وظيفية للنحو العريب: حيي بعيطيش -
ات ـي اللغـة منوذج ملستعملـالتواصل اللّغوي مقاربة لسانية وظيفي: عز الدين البوشيخي -

    .45-42ص. 2012، 1كتبة لبنان ناشرون، طة، بريوت، مـالطبيعي
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جيب أن يسعى الوصف اللّغوي الطّامح إىل الكفاية إىل حتقيق ثالث أنواع  -5-2-5
  :من الكفايات، و هي

     (L'adéquation psychologique)الكفاية النفسية  -5-2-5-1      
إذ تعتمد نظرية النحو الوظيفي على أحباث علم النفس بصفة عامة، و على أحباث علـم         

 (Psycholinguistique)، و علم اللّغـة النفسـي    (Psychologie cognitive)النفس املعريفّ

ليات فهم اللّغـة  جمال اإلدراك و آبصفة خاصة، وذلك يف جمال اكتساب اللّغة و تعلّمها و يف 
  . إنتاجها حتديداو

    (L'adéquation pragmatique) الكفاية التداولية -5-2-5-2             
و مفاد هذه الكفاية أنه ال ينبغي التعامل مع العبارات اللّغوية على أساس أنها تراكيـب         

التواصل و التبليغ يف سـياقات  املتكلّم من أجل  منعزلة، بل على أساس أنها وسائل يستخدمها
 .مواقف حمددةو

   (L'adéquation typologique) الكفاية النمطية    -5-2-5-3
جيب أن تبىن النظرية النحوية عل قواعد و مبادئ ميكن تطبيقها على كلّ منط من أمنـاط         

و تتمثّل أمهية هذه الكفاية يف كوا تدفع بالنحو إىل اإلسـهام يف توضـيح   . اللّغات الطّبيعية
م استعمال أية ، على تعلّاملبدأاملبادئ األساس مللكة اإلنسان اللّغوية، و رصد قدرته، من حيث 

  .)106(لغة طبيعية كانت
و من املالحظ أنّ النحو الوظيفي يقوم على مبادئ تدور كلّها حـول فكـرة رئيسـية           

واصل، و أنّ املكوة للّغة هي التالوظيفة األساسي ص يف عدـة    تتلخالليـة و الدركيبينـات الت
  . التداولية هي مكونات متصلة ال ميكن فصلها و دراسة اللّغة بعيداً عن إحداهاو

و ما ميكن قوله حول مفهوم النحو الوظيفي و مبادئه هو أنه من األحناء احلديثـة الّـيت          
ـ    ـ ـربطت الصلة بني البنية النحوية للّغة و استعماهلا، بعـد أن قطعتـها األحن ورية ـاء الص

أهـداف  ة، و هذا ما يدفعنا إىل القول بأنّ النحو الوظيفي ميكن أن يسهم يف تطوير ـملعيارياو
مناهج حنو اللّغة العربية و حمتوياه، من خالل ربطه للبنيـة اللّغويـة باسـتعماالا التواصـلية     

                                                             
  .45ص. املرجع السابق: عز الدين البوشيخي - 106
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لميذ، و هذا ـاحلقيقيحو ككل بالواقع املعيش للتة تدريس النما سـنحاول  ة؛ مبعىن ربط عملي
  :توضيحه يف العنصر املوايل

  :ابناء أهداف مناهج حنو اللّغة العربية و حمتوياهالنحو الوظيفي و  -5-3

     :التواصلية يف النحو الوظيفي الكفاءة خصائص -5-3-1    
سبقت اإلشارة إىل أنّ النحو الوظيفي يطمح إىل تأسيس نظرية حنوية دف إىل دراسـة         
التواصلية للّغة و وصفها، و فيما يأيت سنقوم بعرض بعض اخلصائص الّيت تتميز ا هذه  الكفاءة
  : ابناء أهداف مناهج حنو اللّغة العربية و حمتوياميكن استثمارها و األخذ ا عند  و،  الكفاءة

  : )107(التواصلية من منظور النحو الوظيفي بسمتني أساسيتني مها الكفاءةتتميز          
نفصـلتني مهـا   التواصلية قدرةٌ شاملةٌ؛ إذ إنها تتكون من قدرتني غري م الكفاءة: أوال -

يـة التواصـل   اللّغوية أن تنـهض بعمل  للكفاءةالتداولية، وال ميكن  الكفاءة القدرة النحوية و
  .إخل...هم معها قدرات أخرى منطقية و اجتماعية و معرفية و إدراكيةتسلوحدها، و إنما 

التواصلية، و تفعل  الكفاءاتالتواصلية قدرة واحدةٌ تتألّف من جمموعة من  الكفاءة: ثانياً -
  .و تتفعل عند إنتاج خطاب ما و فهمه، و ذلك تبعاً للموقف التخاطيب و منط اخلطاب

 كفـاءة التواصلية باعتبارهـا   الكفاءةو بناًء على هذا، نستنتج أنّ النحو الوظيفي يهتم ب       
واحدة عند كلّ البشر، لكن الناس يتفاوتون فقط يف تفعيـل جوانـب معينـة مـن هـذه      

 الكفـاءة اللّغويـة و   الكفـاءة كلّ يتكون من  الكفاءة، أضف إىل ذلك أنّ هذه )108(الكفاءة
اولية، و ال ميكن الفصل بينهما، و هذا ينطبق على تعليم النحو؛ إذ ال ميكن تعلـيم البنيـة   التد

و من هنا تنبع مشروعية اسـتثمار نظريـة النحـو    . اللّغوية يف معزل عن وظائفها و استعماهلا
نظريةً لغويةً ، ألنّ هذه النظرية جتعل من النحو و حمتوياته النحو العريب بناء أهدافالوظيفي يف 

                                                             
. م2003- هـ1324، 1الوظيفية بني الكلية و النمطية، الرباط، دار األمان، ط: أمحد املتوكل -107
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إىل املعرفة اللسانيات و الديداكتيك منوذج النحو الوظيفي من املعرفة العلمية : علي آيت أوشان - 108
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مـن جهـة    التبليغيـة  الكفاءةشاملةً من جهة، و جتعل موضوعها األساسي وصف امللكة أو 
  .)109(أخرى
التواصـلية تتكـون مـن عـدة ملكـات أو       الكفاءةو يرى النحو الوظيفي أنّ  هذا       

  :)110(، و هيكفاءات
متكّن متعلّم اللّغة من إنتاج العبـارات اللّغويـة يف املواقـف     هي كفاءة: امللكة اللّغوية -

 .التواصلية
ـ   : امللكة املعرفية - اء ـو هي الرصيد املعريف املنظّم الّذي ميتلكه الفـرد، و يسـتعمله أثن

ة، و ميكّنه من اشتقاق معارف من عبارات لغوية، و اختزاا، مثّ استعماهلا يف تأويل ـاحلاج
 .عبارات أخرى

على االستدالل و االستنباط املنطقيني اللّذين ميكّنـان  هذه امللكة تعتمد  و: امللكة املنطقية -
 .الفرد من أن يستشف معارف إضافية من معارف أخرى

و تسمح هذه امللكة ملستعمل اللّغة من إدراك حميطه، ليشتق مـن هـذا   : امللكة اإلدراكية -
 . رات اللّغوية و تأويلهااإلدراك معارف متكّنه من إنتاج العبا

و هي عبارة عن جمموعة القواعد و املبادئ االجتماعية الّـيت متكّـن   : امللكة االجتماعية -
 .يف خمتلف املواقف التواصلية الّيت يواجهها مناسباً املتكلّم من استعمال اللّغة استعماالً

 . اخلطاب الشعريمتكّن مستعمل اللّغة من إنتاج و فهم هي و : امللكة الشعرية -
القول أنّ النحو الوظيفي ينظر إىل اللّغة على أنها وسيلة تستعمل مـن   ميكنو بناًء عليه        

بحـث، و يهـدف إىل   أجل التواصل، كما سبق أن ذكرنا ذلك يف أكثر من موضع من هذا امل
  . )111(امللكات السالفة الذّكرالتواصلية ملستعمل اللّغة الطّبيعية الّيت تتشكّل من  الكفاءةتفسري 

                                                             
  .134ص. التدريس و الطرائق التربوية يف التعليم الثانوي: حيي بعيطيش - 109
لة إىل النص، املغرب، قضايا اللغة العربية يف اللّسانيات الوظيفية بنية اخلطاب من اجلم: أمحد املتوكّل - 110

التدريس و الطرائق التربوية يف : حيي بعيطيش: و ينظر. و ما بعدها 36ص. م2001رباط، دار األمان، ال
  . 306- 305ص. التعليم الثانوي

اللسانيات و تدريس اللغة العربية حنو منظور وظيفي جديد، جملة علوم : عبد الوهاب صديقي -111
  . 124-123ص. م2013، يناير54ة، عددـالتربي
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التواصلية تتكون من عدة قـدرات   الكفاءةو ميكن االستفادة من هذا الطّرح الّذي جيعل        
فال يتم التركيز حمتوياا،  انتقاءو حنو اللّغة العربية  ختطيط أهدافضرورية للعملية التواصلية، يف 

النحوية أو اللّغوية و إنما يـتم السـعي إىل متكينـه مـن كـلّ       الكفاءة املتعلّمعلى إكساب 
و أنّ هذه امللكات قريبـة مـن   خاصة . التواصلية الكفاءةالّيت تتكون منها  الكفاءات/امللكات

  .)112(و ميكن أن تدعمها و تثريها ،مفاهيم املقاربة بالكفاءات
التواصلية من منظور النحـو الـوظيفي، أنّ هـذه     الكفاءةو خالصة القول فيما يتعلّق ب       
و وضـع  حنو اللّغة العربية  ختطيط أهدافميكن استثماره يف  و متثّل أمنوذجاً حيتذى به، الكفاءة
  . حتسينهو ى تدريس هذا النحوأكثر وظيفية، و النهوض مبستو من أجل جعلها حمتوياا

5-3-1- الكفاية التحو الوظيفية للنعليمي : 
للنحـو   (L'adéquation didactique)سنحاول يف هذا العنصر توضيح الكفاية التعليمية       

بالكفاءات مـن  التواصلية و املقاربة الوظيفي من جهة، و إبراز عالقة النحو الوظيفي باملقاربة 
 و وضع حمتوياابية حنو اللّغة العر ختطيط أهداف رة إىل أمهيته بالنسبة لعمليةجهة ثانية، و اإلشا

  .يف املدرسة اجلزائرية من جهة ثالثة
للنحو الوظيفي يف كونه يلتقي مع املقاربات التعليمية احلديثة )113(تتمثّل الكفاية التعليمية       

كاملقاربة التواصلية، و املقاربة باألهداف، و املقاربة بالكفاءات الّيت تستثمر حاليـا كمقاربـة   
االبتدائي اجلديدة  عليمسبق أن ذكرنا أنّ مناهج الت يف جمموعة من املفاهيمعليم اللّغات جديدة لت

  . س منها، و لذلك سنحاول التركيز على نقاط التقائها مع النحو الوظيفيبنيت على أس
ه إذ يلتقي النحو الوظيفي مع املقاربة بالكفاءات، يف نقاط جوهرية من أمهّها ما ذكرنـا        

التواصلية و مكوناا، أضف إىل ذلك أنّ املقاربة بالكفاءات  الكفاءةعن اشتراكهما يف مفهوم 
سيأيت ذكر ذلـك يف الفصـل   ، كما (L'Approche textuelles) تعتمد على املقاربة النصية

، أي أنها تعتمد على النص ال على اجلمل املعزولة عن سياقاا، و هو ما يدعو إليه )114(املوايل

                                                             
  .135ص. التدريس و الطرائق التربوية يف التعليم الثانوي: حيي بعيطيش  - 112
  .91ص. حنو نظرية وظيفية للنحو العريب: حيي بعيطيش - 113
 .و ما بعدها من هذا البحث 207 صينظر  - 114
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و من أهم النقاط املشتركة بينهما هـي اشـتراكهما يف مفهـوم    . )115(النحو الوظيفي أيضاً
؛ إذ إنّ مفهومها يف النحو الوظيفي يتمثّل يف جمموعة من امللكات و القوالب أمهّها )116(الكفاءة

القالب النحوي و الداليلّ و التداويلّ، و يقابل هذا املفهوم يف املقاربـة بالكفـاءات مصـطلح    
 و تعين جمموعة املعارف النحويـة النظريـة الّـيت    )Compétence de base(الكفاءة القاعدية 

حيتاجها متعلّمو مرحلة تعليمية معينة، تتحول يف اية فصل دراسي أو سنة دراسية أو مرحلـة  
 Compétence( )*(أو مستعرضـة  )Compétence finales(تعليمية إىل كفـاءات ختاميـة   

transversales( ةز بطابع العمليفق مع املقاربة بالكفاءات يف. تتميإذن يت حو الوظيفينقاط  فالن
مهمة تتميز بطابع الوظيفية، و هذا ما يشجع على استثمار النحو الوظيفي يف تدريس النحـو  

العريب.  
و بناًء عليه فإنّ العالقة بني النحو الوظيفي كنظرية لسانية و بني املقاربـة بالكفـاءات          

تتمثّـل يف اسـتثمار   س منها أهداف مناهج النحو و حمتوياته، بنيت على أسكمقاربة تعليمية 
ت معينة من املتعلّمني يف ئاها املتخصصون لتغطية احتياجات فاملعارف النحوية النظرية الّيت خيتار

مرحلة تعليمية معينة حبيث تتحول وفق استراتيجياّت و أنشطة تعليمية منظّمة إىل معارف عملية 
تتمثل يف إمكانية «، و بذلك فإنّ العالقة بني النحو الوظيفي و تعليمية النحو العريب )117(سلوكية

ـ ـاستثمار مفاهيم و مصطلحات جهازه الواصف، إن على مست ـ  ـوى من وذج ـوذج اجلملـة أو من

                                                             
  .91ص. حنو نظرية وظيفية للنحو العريب: حيي بعيطيش - 115
  .91ص. نفسهاملرجع  - 116

 أما هي الكفاءة الّيت يكتسبها املتعلّم عند االنتهاء من دراسة وحدة تعليمية ما،: الكفاءة القاعدية -*
و هي جمموع الكفاءات القاعدية و يتحصل عليها املتعلّم يف اية سنة دراسية أو مرحلة  الكفاءة اخلتامية

 : ينظرفهومنيهذين املللمزيد من التوضيح حول . تعليمية ما
 .61-56ص. املدخل إىل التدريس بالكفاءات: حممد الصاحل حثرويب -
 .13ص. بيداغوجيا التدريس بالكفاءات: فريد حاجي  -

ث يجمموعة من الكفاءات املتقاطعة يف جمال معريفّ واحد أو عدة جماالت، حب فإنهاالكفاءة املستعرضة أما  
املدخل إىل التدريس : حممد الصاحل حثرويب: ظرين. تتيح ملكتسبها إمكانية توظيفها يف وضعيات خمتلفة

  .56ص. بالكفاءات
  . 91ص. حنو نظرية وظيفية للنحو العريب: حيي بعيطيش - 117
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نص، بصياغتها صياغة إجرائية من خالل توظيفها توظيفا إجيابيا، ككفـاءات قاعديـة يف منـهاج    ـال
حوية النظرية إىل مهارات يقوم على استراتيجيات و أنشطة تعليمية، تتحول مبوجبها املعارف النتعليمي، 
  .)118(»سلوكات لغوية حقيقيةعملية و
ختطيط من هنا يتضح لنا أنه باإلمكان استثمار النحو الوظيفي و االستفادة من مبادئه يف        
، حبيـث يـتم حتويـل    وظيفي طابعٍجعلها ذات و  و وضع حمتويااحنو اللّغة العربية  أهداف

و ميكن أن نوضح ذلـك يف الشـكل   . املكتسبات النحوية النظرية إىل معارف عملية وظيفية
  :أسفله

  
  

        
  
  

                
  
  

  
  

  
  )119(ميثّل العالقة بني النحو الوظيفي و النحو التعليمي )15(الشكل رقم 

 نحو الوظيفي العلمي و تطبيقهـا نالحظ من خالل الشكل أعاله أنه ميكن نقل مبادئ ال       
على منهاج النحو لالنتقال إىل النحو الوظيفي التعليمي، و هو النحو الّذي ال يكتفي باملعارف 

  .النظرية بل حيوهلا إىل كفاءات وظيفية و سلوكات حقيقية

                                                             
  .92ص. نفسهاملرجع  - 118
  .92ص. نفسهاملرجع  - 119

ّحو الوظیفيّ  ّحو              الجھاز الواصف لنظریّة الن  منھاج الن

ّعلیميّ             ّحو الوظیفّي الت ّحو الوظیفّي العلميّ  الن  جسر العبور   الن

كفاءات 
 ةقاعدیّ

ّصّ   الن

 ةواصلیّالتّ القدرة  مكونات 

 الجملة

 معارف سلوكیّة

 معارف نظریّة

 معارف عملیّة
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و لذلك فإنه من املفيد، حسب اعتقادنا، إدراج النحو الوظيفي كنظرية يقوم عليها        
حيي "ه األستاذ تدريس النحو من أجل ربط هذا األخري بالوظيفة التواصلية للّغة، و هذا ما يؤكّد

بذلك فإنّ إدراج حنو اللغة العربية الوظيفي داخل منظومة تعليم و تعلم اللغة و «: يف قوله" بعيطيش
ربى تتعلق أساساً مبسألة تعليم العربية يستمد مشروعيته من كونه حياول أن يقدم حلوالً إلشكالية ك

  .)120(»تعلم اللغة العربية و إقدار املتعلم على التواصل او
الكفاية التعليمية للنحو الوظيفي نستنتج أنّ هذا األخـري   و بناًء على ما سبق ذكره حول       

ميكن أن يفيد كثرياً يف تدريس حنو اللّغة العربية؛ حيث أنه سيساعد على ختليصه من الطّرائـق  
وظيفيا يسري على خطى الطّرائق احلديثة يف التعليم، الّيت تم  ىية التلقينية، و ينحو به منحالتعليم

  .ستعمال اللّغويباال
من هذا املنطلق نقتـرح إدراج مفـاهيم النحـو الـوظيفي و مصـطلحاته ضـمن              

مقررات حنو اللّغة العربية ملرحلة التعليم االبتدائي، من أجـل إضـفاء نـوعٍ مـن الوظيفيـة      
يـتمكّن  ملتعلّم مقرونـة بوظائفهـا التواصـلية حـىت     اعلى هذه املقررات، و بالتايل إكساا 

 .من استخدامها يف كلّ املواقف التواصلية الّيت ميكن أن تواجهه يف حياته اليومية
إنّ أقلّ ما ميكن أن يقال عن أثر النحو الوظيفي يف النهوض مبستوى تدريس حنو اللّغـة         

ن مبادئه و تصوراته العربية يف املدرسة اجلزائرية، هو أنه أثر بالغٌ و عميق؛ إذ ميكن االستفادة م
التواصلية يف دعم املقاربة بالكفاءات و تنشيطها، حبيث تتغير النظرة إىل القواعـد   الكفاءةحول 

كفـاءات  يت ينبغي تلقينها، إىل اعتبارها النحوية من اعتبارها كمجموعة من املعارف النظرية الّ
  .يف خمتلف املواقف التواصليةعملية جيب أن يكتسبها املتعلّم و يتحكّم يف توظيفها 

  :خامتـة -
بناء املناهج التعليمية على أسس املقاربة التواصلية هـي أنّ  و خالصة القول فيما يتعلّق ب

 عليم االبتدائية يف مرحلة التةً شاملةًمناهج اللّغة العربيو بنيت وفـق عرفت إصالحات تربوي ، 
و تلتقي املقاربـة   العاملية،املقاربة بالكفاءات الّيت تعد من أحدث املقاربات يف الساحة التربوية 

ما يتعلّق باالهتمام بـاملتعلّم  بالكفاءات مع املقاربة التواصلية يف املبادئ األساسية، و خاصةً يف 
  .االجتماعيةعليمية باحلياة التركيز على إكسابه القدرة التواصلية، و ربط العملية التو

                                                             
  .102ص. اللسانيات و الديداكتيك: علي آيت أوشان - 120
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بالوظيفة التواصلية للّغـة   ، يف إطار املقاربة بالكفاءات،تم أهداف املناهج و حمتوياا و        
التعبري بشقّيه الشفوي و الكتايب، بينما تكاد تغيب  يتجلّى ذلك خاصة يف أهداف و حمتوياتو

االستفادة مـن  تربز أمهية واعد اللّغة، و من هنا هذه الوظيفة يف النشاطات األخرى و خاصة ق
للّغة، حيث أنّ هذا النحو يتميز مببادئ وظيفيـة يف دراسـة   النحو الوظيفي يف تدريس قواعد ا

مـن   املتعلّمسيمكّن يف ختطيط أهداف تدريس النحو و حمتوياته  النحو، و استثمار هذه املبادئ
  .وظيفيا ماًعلّم حنو اللّغة تعلت
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  :دـمتهي -
موعة من الطّرائق التعليميـة  يف التدريس يستدعي تطبيق جم املقاربة بالكفاءات إنّ اتباع       

و استخدام أساليب تقوميية حديثـة ختتلـف عـن األسـاليب     ، املقاربات احلديثة و النشطةو
قليديها حنو استخدام طريقة حـلّ  ـالتة؛ إذ أصبح االهتمام، يف إطار املقاربة بالكفاءات، موج

ـ   و املقاربة النصـية يف التـدريس   املشكالت و طريقة املشروع م ـ، و التركيـز علـى تقوي
اءات، و سيحاول هذا الفصل توضيح مفهوم هذه الطّرائق التعليمية و كيفية االسـتفادة  ـالكف
  . املقاربة التواصلية  يف تنشيطها، و التأكيد على أمهية التقومي يف إطار وضعيات تواصلية من

 :كالتشامل حلّ االستفادة من املقاربة التواصلية يف تطبيق طريقة  -1
أو ما يطلق  ،(Méthode de la résolution de problèmes)املشكالت  حلّ طريقة إنّ       

أو ، (Pédagogie de la résolution de problèmes) "حل املشـكالت  بيداغوجيا" عليها ب
كمـا وردت تسـميتها يف منـاهج التعلـيم     (Situation-problème) "الوضعية املشـكلة "

ـ  الت الطّرائـق من ، )2("الوضعية املسألة"أو  ،)1(يـاالبتدائ ـ  عليميـة الّ ة ـيت رافقـت املقارب
ـ س اللّـتدري يف و ،ةًـعام بتدائيعليم االالتدرجت يف اءات، حيث أُـبالكف ـ ـغ ة ة العربي
ةًخاص، ضمن اإلصالحات التو واقع طريقة حلّ املشكالت  يتناول هذا املبحث مفهومو ، ةربوي

 .طريقةهذه الاالستفادة من املقاربة التواصلية يف تطبيق  و كيفيةتطبيقها، 
  :طريقة حلّ املشكالت مفهوم -1-1
ول ة يف بعض الدخاص ،عليميف الت ليست جديدةًحلّ املشكالت فكرة  نّإىل أ نشري بدايةً       

علـيم  البحث يف جوهر الت ، لكن)الرباغماتية(ة فعيعلى املبادئ الن منظوماا التعليمية يت تبينالّ
و لذلك فإنّ  .)3(عليميالتفس جاهات احلديثة يف أحباث علم الناالت و تطبيقاته من أهم اإلشكايلّ

                                                             
 .مناهج اللّغة العربية للسنوات اخلمس من التعليم االبتدائي: ينظر - 1
ـ  : كسافيي روجيي - 2 ـ : ةـالتدريس بالكفايات وضعيات إلدماج املكتسـبات، ترمج د الكـرمي  ـعب

ـ 1428، 1التربية، مطبعة النجاح اجلديدة، طب، املغرب، الدارالبيضاء، منشورات عامل ـغري -هـ
  .11ص. م2007

ملفـات سـيكوتربوية   : التعليم اإلشكايل يف ضوء املقاربة بالكفاءات، ضمن كتـاب : بن يربح نذير -3
  .81ص. م2010تعليمية، ملفات هومة، اجلزائر، دار هومة، 



 الّتقويم وإجراء الّتعليمّية الّطرائق تطبيق في الّتواصلّية المقاربة استثمار :الفصل الرابع

 

  184                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

  

املقاربات التعليمية احلديثة، و خنص بالذّكر املقاربة بالكفاءات، تم بطريقة حلّ املشكالت ملا 
  .هلا من أمهية يف التدريس سيتم التطرق إليها يف ثنايا هذا املبحث

معجـم  " و من بني التعاريف الّيت قدمت ملفهوم طريقة حلّ املشكالت مـا جـاء يف          
تعمـل   حدى طرق التعليم الىتا«:هياملشكالت  حلّ ةمن أنّ طريق" مصطلحات التربية و التعليم

 طريقـة  أنّإىل  يشري هذا التعريف .)4(»تطلب حال ىالتعلم عن طريق خلق مواقف حتد حفزعلى 
أمـام مواقـف    تعلّمو ذلك بوضع امل ؛علّمة هدفها تنشيط التاملشكالت هي طريقة تعليمي حلّ

  . تتحدى عقله من أجل إجياد حلول هلا
جمموع الطرائـق  «: هااملشكالت بأن حلّ فإنه يعرف طريقة "املنهل التربوي " أما قاموس       

و تنظم و تنشط بكيفيـة جتعـل    ةكيالديداكتجراءات اليت تعد بواسطتها الوضعيات التقنيات و االو
 و يوافق هذا التعريف ما ذكر سابقاً .)5(»يقومون بعمليات ممنهجة حلله التالميذ يواجهون مشكال و

دفعـه إىل  ي جعل املتعلّم يواجه مشـكال،  طريقة دف إىلاملشكالت هي  من أنّ طريقة حلّ
   .البحث عن حلول له

: املشـكالت هـي   حلّ الفكرة نفسها؛ حيث يرى أنّ طريقة يشري تعريف آخر إىلو        
ـ جمموع اإلجراءات التفصيلية اخلاصة اليت يتبعها املعلم يف تدريس املتعلمني و تدريبهم على م« ارات ه

بذكر مسألة أو موقف غري مألوف يتحدى به بناهم الثقافية، و حيتـاج إىل   التفكري العلمي و املنطقي،
 يف وقت حمدد هو احلصـة  والً إىل إجياد حل مناسب، حتت إشراف املعلم، وتأمل و تفكر و حبث، وص

ـ   عريف جانباًمن هذا الت نستشف ،)6(»)الدرس( دريس بطريقـة حـلّ  آخر من جوانـب الت 
 للمـتعلّم سبة ة جديدة بالنذي يعد أو خيلق مشكلة أو وضعيهو الّ مأنّ املعلّ وو ه ،املشكالت

ي لديهم روح البحث و يدرم على و هذا ما ينم .تتحدى ذهنه و تدفعه إىل البحث و التعلّم
أسلوب الت7(فكري العلمي(.  

                                                             
  .204ص. أمحد زكي بدوي - 4
  .724ص. 2، ج  عبد الكرمي غريب - 5

مراعاة مبادئ الفروق الفردية و تطبيقاا العلمية يف تدريس : ناصر أمحد اخلوالدة و حييي إمساعيل عيد - 6
  . 299ص. م2005، 1التربية اإلسالمية، األردن، عمان، دار وائل للنشر، ط

ـ 1432، 1موسوعة املصطلحات التربوية، األردن، عمان، دار املسرية، ط: حممد السيد علي - 7 -ـه
   .89-88ص. م2011



 الّتقويم وإجراء الّتعليمّية الّطرائق تطبيق في الّتواصلّية المقاربة استثمار :الفصل الرابع

 

  185                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

  

تعتمد على صـياغة  التعاريف أنّ طريقة حلّ املشكالت  هذهإنّ ما نستنتجه من خالل        
و يـدفعهم إىل البحـث    املـتعلّمني هيئة مشكلة، أو سؤال يثري اهتمـام   يفموضوع الدرس 

تتمثّل املشكالت  طريقة حلّ و باختصار شديد فإنّ .املشكالت كشاف للوصول إىل حلّستاالو
يـزه علـى   و ذلك هلدف حتف ،تحدى فكره و مكتسباتهتلاملتعلّم  ماملعلم أما يضعهامشكلة يف 

  .تكشافسالبحث و اال بالتعلُّم و تعويده على ح
ـ  اللّغة العربية، يف إطـار اإلصـالح التربـوي،   مناهج  و قد تبنت        ـ ـطريق لّ ـة ح

من خالل دعوا إىل استثمار الوضعية املشكلة يف التـدريس، حيـث    ذلك ، وكالتـاملش
قض جيعله يعيـد النظـر يف معارفـه    الوضعية اليت يكون فيها املتعلم أمام عقبة أو تنا« :تعرفها بأنها

ملتعلم إىل طرح جمموعة من التساؤالت و يتعني عليه أن يستحضر فيهـا  إا مشكلة تدعو ا .معلوماتهو
كل ما اكتسبه من مفاهيم و قواعد و قوانني و نظريات و منهجيات و غريها من اخلربات و ذلـك يف  

و عليه فإنّ طريقة حلّ املشكالت هي نشاطٌ إدماجي يدفع املتعلّم إىل إدماج  .)8(»خمتلف املـواد 
يف  املتعلّمونإذا كلّف  :و مثال ذلك. مكتسباته القبلية و توظيفها يف حلّ املشكلة الّيت تعترضه

م بكتابة رسالة إىل جهة ماعلّبداية الت، راية املسبقة بتقنيات التم يكونـو  ،حريردون الديف ن فإ
   .)9(ة مشكلةأمام وضعيهذه احلالة 

       10(ة صور منهاو ميكن صياغة املشكلة يف عد(:  
 .أو معلومات أو حال اًأو تفسري ب إجابةًسؤال أو موقف يتطلّ -
- موقف افتراضي إلبداع حلٍّ متعلّملل ميكن اعتباره فرصةً أو واقعي مل يكن معروفاً جديد 

 . من قبل
 .اتبلوغه مبا يتوفّر لديه من إمكان و ال يستطيع دحمد يواجه الفرد لتحقيق هدف موقف -
 .مرتبط باملوقف الذي ظهر فيه العائق املتعلّم،يف ذهن  عائق حيول دون حتقيق غرضٍ -

                                                             
  .07ص. الوثيقة املرافقة ملناهج السنة الرابعة ابتدائي  - 8
  .07ص. نفسهاملرجع  - 9
ـ : حسني حممد أبو رياش و غسان يوسف قطيط -10 ـ ـحل املشك ان، دار وائـل  ـالت، األردن، عم

  .62ص. م2008، 1ر، طـللنش
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يسعى مبا لديه من معرفة للوصـول إىل  ل املتعلّم،ر لدى وتيثري احلرية و القلق و الت موقف -
 .على املعرفة أو املهارة الالّزمة املتعلّمتحقق حبصول ت الّيت ،حالة توازن

       ه ينبغي التو جتدر اإلشارة إىل أنة اتمييز بني نوعني من الوضعيعليمي11(الت(:  
ـ بسـم  تت و هـي  :(Situation de départ) ة االنطالقوضعي  -األول    ـ ـكو زة ـا حمفّ
يت ال ابقة الّواعيا حبالة مكتسباته الس املتعلّمو تكتفي جبعل  ،جديدة، ينطلق منها الدرس اجلديدو

ة جديدة، و تفضي به يف النهاية إىل وضع هذه املكتسبات موضـع  تسعفه خلوض جتربة تعليمي
ة هي حتفيز املـتعلّمني   .ةتساؤل، و لكنها ال تضعه أمام مشكلة حقيقيو الغاية من هذه الوضعي

 .)12(لفردي يف التعلّم، و يئتهم الكتساب تعلُّمات الحقةعلى االخنراط اجلماعي و ا
 ن صـعوبات علّم اجلديـد، و تتضـم  ة تستهدف التوضعيو هي  :ة املشكلةالوضعي  -الثّاين   
ـ ة و املهاريعن اإلمكانات املعرفي املتعلّم حنو التساؤل تدفع ،عوائق حمددةو ـ ة و احلركي يت ة الّ

ة أو املشـكلة  فها يف مواجهة الوضعيالوسائل اجلديدة اليت ميكن أن يوظّحث عن الب ميتلكها، و
 .، و هذا النوع من الوضعيات هو الّذي يهم حبثنااملطروحة

ة مشكلة، بل إنّ هناك ة وضعية تعليميوضعي ةالقول بأنه ال ميكن اعتبار أي نستطيعو عليه        
، و من أهم هذه الشروط أن تكون هناك تصبح كذلكة لجيب أن تستوفيها هذه الوضعي شروطاً

  .مشكلة حقيقية تدفع املتعلّم إىل جتنيد مكتسباته إلجياد حلّ هلا

  :مكونـات الوضعية املشكلة -1-2
 (Situation) الوضـعية  :ني مهـا الوضعية املشـكلة مـن عنصـرين أساسـي    تتكون 

    (Problème).  املشكلةو

1-2-1- ةـالوضعي:  
مصطلح متداول يعين العالقات اليت تربط شخصا أو جمموعـة مـن   «: تعرف الوضعية بأنها       

أي  بالبيئة اليت يتموضـع األشـخاص داخلـها،    االسياق أساسو يتميز هذا  ؛األشخاص بسياق معني
                                                             

الدار البيضاء، منشـورات عـامل   املغرب،  ،إدماج و تقييم الكفايات األساسية: طيف اجلابريلعبد ال -11
  .48ص .م2009-هـ1430، 1التربية، مطبعة النجاح اجلديدة، ط

الوضعية املشكلة تعاريف و مفاهيم، سلسلة املعارف البيداغوجية، املغرب، الربـاط،  : احلسن اللحية - 12
 .17ص. م2010، 1دار نشر املعرفة، ط
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الّـذي  (Contexte) و عليه فإنّ الوضعية ترتبط بالسياق  )13(»الظروف يف حلظة معينة جمموعة من
   .يتواجد ضمنه جمموعة من األشخاص

التفاعالت بني املدرس و تالمذته « ،ياق املدرسييف الس، "وضعية"مصطلح غالباً ما يعين  و       
 املتعلّمني، و الوضعية ذا املعىن هي السياق التفاعلي الّذي جيمع بني املعلّم و )14(»يف إطار التعلم

  .أثناء العملية التعليمية

   :ةـاملشكل -1-2-2
بأنه أمام موقف  )الطالب( على أساس أا حالة يشعر فيها الفرد«، عام بوجه تعرف املشكلة،       

و عليه فإنّ . )15(»يف معرفة اإلجابة الصحيحة )و يرغب(جيهل اإلجابة عنه  )حمري( أو سؤال )مشكل(
، فيحاول هذا األخري ختطّيه بإجياد حـلٍّ  املتعلّماملشكلة ذا املعىن هي عائق يعترض طريق تعلّم 

  .مناسبٍ له
ذات ة وضعي تتكون منة املشكلة الوضعي ه ميكن القول أنّ، فإنبناًء على ما سبق ذكرهو 

ملتعلّم ا تتحدى ذهن و مشكلة املتعلّم يف سياقٍ معينٍٍٍ أثناء الدرس،و  ماملعلّجتمع موضوع معين 
    : املوايلكل و هذا ما ميثّله الش ،هلا ذي يبحث عن حلٍّالّ

  
  
  

                                      
  

  
  .)16(الوضعية املشكلة اتيبين مكون )16(شكل رقم 

                                                             
  .12ص. إلدماج املكتسباتالتدريس بالكفايات وضعيات  :كزافيي روجيي - 13
  .12ص. املرجع نفسه - 14
  .127ص. طرق التدريس يف القرن الواحد و العشرين: عبد اللطيف بن حسني بن فرج - 15
  .11ص. التدريس بالكفايات وضعيات إلدماج املكتسبات: كسافيي روجيي - 16
  

  عائق، عمل يتعين إجنازه
  معلومات ينبغي مفصلتها

  مشكلة

  موضوع، سياق 
 وضعية    

 وضعية مشكلة
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و يلعب املعلّم يف إطار، الوضعية املشكلة، دور الوسيط بني املـتعلّم و بـني الدعامـة           
(Support))*(   نها، و هـوعامة أو يبيما؛ فهو الّذي ينتقي هذه الد مشكلة ةالّيت ترتبط بوضعي

، و الشـكل اآليت  )17(الّذي حيدد الوقت املناسب لتقدميها و كيفيته، تبعاً لسري العملية التعليمية
يداكتيكية املشكلة تأثّر يف األقطاب الثّالثة للمثلّث الدن أنّ الوضعييبي:  

  
  
  
  

  
  

  .)18(يبين أثر الوضعية املشكلة يف أقطاب املثلّث الديداكتيكي )17(الشكل رقم 
نالحظ، انطالقا من الشكل أعاله، أنّ الوضعية املشكلة هي وضعية تعليمية ختلق عالقـة  

عليمية بني املعلّم و املتعلّم و احملتوى التتواصلي .  
و بناًء على ما تقدم ذكره، يتبين لنا أنّ بيداغوجيا حل املشكالت بيداغوجيـة نشـيطة          

نفسه يف بناء تعلّماته، و تشجعه على التفاعل مع ما يقدم له من  تدفع املتعلّم إىل االعتماد على
  .مادة تعليمية، و مع املعلّم الّذي أصبح مبوجبها وسيطاً بني احملتويات التعليمية و املتعلّم

  
                                                             

من حمتويـات و مضـامني    للمتعلّم كلّ ما يقدم: تعين الدعامات أو البيانات أو العبارات أو احلوامل -*
يات، ئحمتوى كتاب مدرسي، و دالئل، و مراجع، و صور، و رسومات، و مواقع إلكترونية، و إحصاو

ينظـر يف هـذا   . إخل، الّيت تأخذ طابعا بيداغوجيا يف شكل وضعية مشكلة...و خرائط، و شروحات
  . 39ص. مالوضعية املشكلة تعاريف و مفاهي: احلسن اللحية: الشأن

و هي جمموع من تعليمات   (La consigne)و الدعامة هي إحدى مكوينّ الوضعية إضافة إىل التعليمة
التدريس : كسافيي روجيي: ينظر. العمل الّيت تعطى للمتعلّم بشكلٍ صريحٍ انطالقا من الدعامة املعروضة

  .76-75ص. بالكفايات وضعيات إلدماج املكتسبات
 .19ص. نفسهاملرجع  -17
 .19ص. نفسهاملرجع  - 18

 حمتوى                               حمتوى                                حمتوى       

  متعلّم                معلم             متعلّم            معلممتعلّم                         معلم   
 مشكلة                         وضعية مشكلة                             وضعية          
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حـل املشـكالت يف    طريقـة  تطبيـق مدى تشجيع التواصل الصفي عند  -1-3
  :تدريسال
مقومات الوضـعية املشـكلة هـو اعتمادهـا علـى       أهم من سبقت اإلشارة إىل أنّ       

سياقٍ تواصلي يتفاعل فيه املعلّم و املتعلّمني، و لذلك فإنه من أهـم عوامـل جنـاح طريقـة     
حلّ املشكالت و حتقيقها لألهداف املبتغاة هي توفري جـو تواصـليٍ تفـاعلي يـربط بـني      

ألنّ دور املعلّـم يف  . و املـتعلّمني بالدرجـة الثّانيـة   املتعلّمني بالدرجة األوىل، و بني املعلّم 
هذه الطّريقة ينحصر يف اختيار املشـكلة و تقـدميها للمـتعلّمني، مثّ يتـيح هلـم الفرصـة       

الّزمـة حللّهـا، و وضـع فـروض هلـا      لالعتماد على أنفسهم فيقومون جبمع البيانـات ال 
  .    إخل...)19(اختبار صحتهاو

أنّ املعلّمني على قدرٍ كبريٍ من الوعي بأمهية طريقة حـلّ   )20(و قد بينت نتائج االستبيان        
منهم موافقته للـرأي  ) %90(املشكالت يف التدريس، حيث أبدى ما يزيد عن التسعني باملائة 

ا النـوع مـن   الّذي يقول أنّ املتعلّم يتعلّم بطريقة أحسن عن طريق الوضعية املشكلة، ألنّ هذ
التعليم يشجع املتعلّم على االعتماد على نفسه، و يدفعه حنو البحث و االستكشاف و الـتفكري  

  .املنظّم، و يسهم يف إكسابه خربات تعليمية جديدة
و لكن نتائج االستبيان بينت أيضاً أنّ املعلّمني ال يشجعون التواصـل الصـفي أثنـاء           

: املشكالت بالشكل املأمول؛ و هذا ما تؤكّده إجابتهم عن السؤال املوايلاستخدام طريقة حلّ 
هل تسمح للمتعلّمني بالتعاون على حلّ املشكالت الّيت تواجههم أثناء الدرس؟ و هذه اإلجابة 

  :ممثّلة يف الرسم البياينّ أسفله
  

                                                             
 .98ص .التدريس و الطرائق التربوية يف التعليم الثانوي: حيي بعيطيش- 19
  .من هذا البحث 295 ص. ينظر نتائج االستبيان -20
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  على حلّ املشكالت املتعلّمنيعلّمني للتعاون بني ميثّل مدى تشجيع امل) 10(ياين رقم رسم ب

اصـل  علـى التو  املتعلّمنييالحظ من الرسم البياينّ أعاله أنّ غالبية املعلّمني ال يشجعون        
، عدم تشـجيعهم للتواصـل   )21(، و قد أرجع املعلّمون، يف املقابلةالصفي إالّ يف بعض األحيان

أنّ ذلك سيخلق نوعاً من الفوضى، و سيفتح جماالً الصفي أثناء عملية التدريس بصفة عامة، إىل 
  .للنشاط املفرط و األحاديث اجلانبية الّيت تعكّر صفو الدرس و تعيق سريه

             ـفيواصـل الصـة التاملعلّـم بأمهي ه يدلّ على قلّة وعـيو هذا إن دلّ على شيٍء فإن
منـها املقاربـة التواصـلية و املقاربـة      الّذي توصي به املقاربات التعليمية احلديثة و خاصـة 

بالكفاءات، و لذلك فإنه من الضروري، حسب اعتقادنـا، حـثّ املعلّمـني علـى تـوفري      
و حـثّهم   ،جو من التواصل و التفاعل بني املتعلّمني عنـدما يواجهـون وضـعية مشـكلة    

بضـرورة توظيـف    ا، و جيب قبل ذلـك إقنـاعهم  ـعلى التعاون يف إجياد احللّ املناسب هل
  .الوضعية املشكلة يف التدريس، ألنّ ذلك من شأنه أن حيقّق جناح العملية التعليمية

 :استخداماً تواصليااملشكالت  حلّ أمهية استخدام طريقة -1-4
إدماج املكتسـبات  يت تساعد على الّ الطّرائق التعليميةمن  "املشكالت حلّ" طريقةتعترب        
ع علـى التعلـيم   و هي بذلك تشج، ةة أو شبه حقيقية حقيقيمواقف تواصليترسيخها ضمن و

واصليالت الطّ الّذي يتجاوزشط النرائق التلقينيدريسة يف الت.  
ة، مـن  عليمية التيف حتريك العملي املشكالت تقوم على جعل املشكلة عامالً حلّ فطريقة       

الطّرائـق  هذا خـالف  ، و اكتساا و بنائهاو خالل مواجهة املتعلّم للمعرفة و البحث عنها، 

                                                             
 .من هذا البحث 300ص. ينظر نتائج املقابلة - 21
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 حـلّ  طريقـة  ، و من الواضح أنّ)22(ةعليمية التاهلدف هو أساس العملي السلوكية اليت تعترب أنّ
تم اًو حترص على جعله حمور باملتعلّم املشكالت للعملية التو ذلك من خالل دفعه إىل  ،ةعليمي
    .على تعلّمه مبحاولته البحث عن حلول للمشكالت اليت تواجهه أن يكون قائماً

ا بالنسـبة  شطًن اواصليتاستخداما  املشكالت حلّ طريقةة استخدام أمهيميكن تلخيص و        
   :   للمتعلّم و املعلّم يف النقاط اآلتية

  :)23(متعلّـمبالنسبة لل  -1-4-1
 قائمـاً  ، فيكون فاعالًيف العملية التعليمية جديداً دوراًيلعب  ملتعلّما لطّريقةاهذه عل جت -

 .خلرباته و مواضيع تعلّمه ماًعلى تعلّمه و منظّ
- م و املدرسةو املعلّ املتعلّمالعالقة بني  تنمي. 
املشـكالت   من خالل ارتباط مهارة حلّ للمتعلّمة باحلياة العملي ةمعليالتالعملية ربط ت -

االت احلياة املختلفةباملهارات الضروري ة. 
 .ة املختلفةة و البحثياملعارف و املهارات العلمي املتعلّمب كتست -
- املتعلّمب تدر عة ملعاجلة أنواع املعرفة املختلفةعلى أساليب متنو. 
- املتعلّمب تدر م م ملعاجلة مشكالت جمتمعهم و حتسني ظروففكري املنظّعلى التحيا. 
 .على حتصيل املعرفة بنفسه املتعلّم ساعدت -
روف و املواقـف  عله يسيطر على الظّجتو  ،ة يف حياتهخاذ قرارات هامه على اتساعدت -
 .يت تقترحهاالّ
 .تهايدميومة املعرفة و وظيف للمتعلّمق حتقّ -
بالعمـل ال   و يتعلّم م،م كيف يتعلّاملشكالت، فيتعلّ ة حلّل مسؤولييتحم املتعلّمجتعل  -
لقنيبالت. 
- لديه ي تنمالقدرة على التفكري اإلبداعي اقدو التفكري الن. 

 

                                                             
جملة علـوم التربيـة،   ديداكتيك الكفايات و اإلدماج، املغرب، الدار البيضاء، منشورات : عمر بيشو -22
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 .)24(تساعد على مراعاة الفروق الفردية بني املتعلّمني -
تزيد من تفاعل املتعلّمني مع املوقف الصفّي و تسهم يف ربط البىن املعرفيـة السـابقة    -

 .)25(باملكتسبات اجلديدة
الفرصة من أجل التعلّم احلقيقـي و متثّـل أحسـن وسـيلة إلدمـاج      تتيح للمتعلّم  -

 .)26(مكتسبام
1-4-2- 27(مـسبة للمعلِّبالن(: 

- تاملعلّدور ر غيهلا، للمعرفة و باثٍّ م من مالك إىل مسهل للعملية التة، حيث يصبح عليمي
فقط و مرشداً هاًموج. 

ـ و حتفّز فيـه الد  املتعلّميت حتاكي عقل ة الّاالهتمام باملشكالت احلياتيتدفعه إىل  - ة افعي
معلّللت. 

ي الـدور  هم يف دفع املعلِّم حنو تبنتس املشكالت حلّ طريقة نستخلص مما سبق ذكره أنّ       
و  هلا، طاًة التعليمية و منشللعملي من حيث كونه موجهاً ؛اجلديد الذي تقترحه املقاربة التواصلية

الظّ ئاًمهيعن تعلّمه، هذا  و مسؤوالً فاعالًاملتعلّم عليمية املناسبة اليت جتعل من روف و املواقف الت
ة إىل جعل املتعلّم حمور العملي املشكالت دف أيضاً حلّ طريقةمن جهة، و من جهة  ثانية فإن 

التها تدفعه إىل االعتماد على نفسه يف البحث عـن ا عليميملعرفـة و  ة و الفاعل فيها، حبيث إن
و تسـخري مـا اكتسـبه يف حـلّ      اكتساب الكفاءات املختلفة، و بناء تعلّماته و ،اكتشافها

ـ    حلّ طريقةو من جهة ثالثة فإنّ  .املشكالت ة املشكالت توطّد العالقة بـني أطـراف العملي
التعاوينّو منهاج متعلّم، و ة من معلم،عليميعلّم التع املتعلّمني على التمـن جهـة   و  .، و تشج

ة التدريس بشكل عام باحلياة الـيت يعيشـها   تربط عملي "بيداغوجيا حل املشكالت" رابعة فإنّ
و  فتجعل للـتعلّم معـىن ،   و ذلك عن طريق املشكالت املستوحاة من احلياة الواقعية،املتعلّم؛ 

                                                             
مراعاة مبادئ الفروق الفردية و تطبيقاا العلمية يف تدريس : ناصر أمحد اخلوالدة و حييي إمساعيل عيد  -24
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من توظيف  أيضاًن استيعابه و االحتفاظ به، و يتمكّ ملتعلّمفيسهل على ا ة،تربطه باحلياة الوظيفي
  .ةاالجتماعيما تعلّمه يف حياته 

و االستنتاج العام الّذي ميكن الوصول إليه مما تقدم ذكره حول طريقة حلّ املشـكالت         
أنها من الطّرائق الّيت تبنتها مناهج اللّغة العربية يف إطار املقاربة بالكفاءات، و تتميز هذه الطّريقة 

و البد أنّ طريقة . األساليب التعليمية الّيت تعتمد على االستكشاف و البحثبكوا تنتمي إىل 
حلّ املشكالت ستصبح أكثر فعاليةً، حسب رأينا، إذا ما ارتبطت باملقاربة التواصلية؛ حيث إنّ 
هذه املقاربة ستسهم يف تشجيع التواصل بني املتعلّمني و تـدفعهم إىل التعـاون علـى حـلّ     

   . املشكالت

 : بناًء على أسس تواصلية تطبيق طريقة املشروع -2
سبقت اإلشارة، يف سياق احلديث عن الطّريقة اإلجرائية الّيت تعـد امتـداداً للمقاربـة           

 هلدف التواصلية، إىل أنّ بيداغوجيا املشروع هي أسلوب تعليمي تعتمد عليه الطّريقة اإلجرائية
و تعتمـد املقاربـة   ، عمليـاً  متكني املتعلّم من االندماج يف اتمع و توظيف كفاءاته توظيفـاً 

و سـنتحدث، يف هـذا   بالكفاءات أيضاً على طريقة املشروع كطريقة تعليمية للهدف نفسه، 
يس يف تـدر إىل أمهيتها باه املعلّمني تبشيء من التفصيل علّنا نلفت ان هذه الطّريقة، عن املبحث

، خاصة و أا ال تلقى ، و أمهية االعتماد على مبادئ املقاربة التواصلية عند تطبيقهااللّغة العربية
، و تطبيقهـا فهناك من املعلّمني من جيهل فوائدها يف التدريس و كيفية  يليق ا؛االهتمام الذي 

  .غري الضرورية إياها من األنشطة املكملة هناك من حيتقر دورها و يهمشه معترباً

  :مفهوم طريقة املشروع -2-1
يفيد جمموعة من املهام اليت ترمـي إىل  «إنّ املشروع مبفهومه العام كما حدده أحد الباحثني        

جمموعة من اإلجـراءات الـيت يـتم    «: ، و يعرف املشروع أيضاً بأنه)28(»حتقيق هدف حمدد سلفا
و يفاد من . )29(»باالستناد إىل وسائل و إمكانات مناسبةتصميمها قصد بلوغ هدف أو أهداف حمددة 

التعريفني السابقني للمشروع أنه عملية مدبرة و مقصودة، تعتمد على إجراءات معينة و وسائل 

                                                             
  .461ص. التكوينمستجدات التربية و : عبد الكرمي غريب - 28
 .461ص. نفسهاملرجع  - 29
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و ميكن يف هذا السياق رصد أنـواع  . مناسبة من أجل بلوغ هدف سبق حتديده و التخطيط له
، و مـا  )30(الفردي، مشروع املدرسة، املشروع االجتماعي املشروع: خمتلفة من املشاريع منها

  . يف إطار العملية التعليمية املتعلّميهمنا من هذه املشاريع هو املشروع الشخصي الّذي ينجزه 
بدا لنا  املشروع يف اال التربوي سوف ننطلق من تعريف طريقةلتوضيح املقصود من و        

  : ، و هو كما يأيتألغلب جوانبها شامالً
تعترب طريقة املشروع كطريقة تدريسية واحدة من أهم طرائق التدريس املرتكزة على الطالب، و هي «

حبق؛ واحدة من الطرق العلمية املنظمة اليت تربط بني النظرية و التطبيق، إىل جانب ربط و تقوية عالقة 
ربط املدرسة كنظام تعليمـي  : لي، و مبعىن آخرالطالب باحلياة االجتماعية و االقتصادية يف اتمع احمل

طريقة أهم ما تتسم به ميكن  أن نربز و . )31(»)اتمع احمللي(اجتماعي مع احمليط االجتماعي الكبري 
  :أسفلهكل يف الشاملشروع، انطالقاً من هذا التعريف، 

  
  
  
  
  

                      

  

  .يبين أهم خصائص التدريس باملشروع) 18(شكل رقم 
يفاد من الشكل أعاله أنّ طريقة املشروع هي طريقة تعليمية نشطة تم باملتعلّم كمحور        

للعملية التعليمية و دف إىل إكسابه كفاءات عملية عن طريق ربطها للمكتسـبات النظريـة   
                                                             

بيداغوجيا املشروع، : عبد الكرمي غريب: ملزيد من التفصيل حول هذه األنواع من املشاريع ينظر - 30
. م2008-هـ1429، 1املغرب، الدار البيضاء، منشورات عامل التربية، مطبعة النجاح اجلديدة، ط

  .336-88ص
معلمني يف الوطن العريب، التدريس باستخدام طريقة املشروع، الرزمة التدريبية لل: حسني حممد حسنني -31

  .9ص. م2007-هـ1428، 1األردن، دار جمدالوي للنشر و التوزيع، ط

 املشروعطريقة 

  تربط املدرسة      تقوي عالقة    صفة      الربط بني        من أهم الطّرائق       طريقة  
  باحلياة             املتعلّم   العلمية      النظرية                املتمركزة         تدريسية

 مبجتمعه           اخلارجية    و التطبيق                            املتعلّم حول              
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باملهام التطبيقية، و إقحام املتعلّم يف اتمع بإخراج العملية التعليمية من املدرسـة إىل احملـيط   
االجتماعي   .  

و اجلدير بالذّكر أنّ طريقـة املشـروع يف الفكـر التربـوي قدميـة، ذلـك أنهـا               
 (J. Dewey)" جـون ديـوي  "استعملت من طرف باحثني قـدماء يف التربيـة، فنجـد أنّ    

 (Decroly)" ديكـرويل "نادى بالتعلّم عـن طريـق العمـل، و كـذلك      1947منذ عام 
، الّـذين اهتمـوا بـدورهم بالعمـل     (C. Freinet)" فريينيـي "و (Couzinet) " كوزيين"و

و اعتـرب هـؤالء   . )32(التعاوين اجلماعي، و كان هلم الفضل يف بلـورة هـذه البيـداغوجيا   
املشروع مهمـةٌ جـداً؛ ألنهـا حتفّـز املـتعلّمني، و تسـاعدهم علـى        الباحثني أنّ طريقة 

اكتساب كفاءات متكّنهم من فهـم الواقـع االجتمـاعي، و ربـط عمليـة الـتعلّم ـذا        
  .   )33(الواقع

و مؤدى فكرة املشروع أنه جيعل املتعلّم يعيش واقع احلياة الفعلية اليت يتضمنها اتمـع،         
فصل الدراسي مبا حيوطه من رمسيات و تقاليد قد تبعده أحيانا عن احلياة العملية فيخرجه من ال

و لذا فنحن عندما نتحدث عن طريقة املشروع يف التعليم «، )34(يت يعج ا اتمع خارج املدرسةالّ
املتعلم خارج من حيث كوا طريقة علمية منظمة فإننا نرمي إىل ربط التعليم املدرسي باحلياة اليت حيياها 

. )35(»نا نستهدف ربط احمليط املدرسي باحمليط االجتمـاعي و بعبارة أخرى فإن. املدرسة و داخلها معاً
  .يف هذا القول تأكيد ملا سبق أن قلناه عن مفهوم طريقة املشروعو

       ه نشاطٌو األصل يف املشروع أن تعليمي و تربوي رجة األوىل هادفبالد، ه و أن  يسـتمد
مقوماته من احلياة الفعلية، من خالل ما يتضمنه من حبث ودراسة يسـبقان التنفيـذ إىل حـل    

، و جيرون املتعلّمونيت يتحصل عليها النتائج الّإىل  يت تعترض ذلك التنفيذ، و انتهاًءاملشكالت الّ
على أنشطة طريقة املشروع ز ركّت و. )36(للمشروع مسبقاً املوضوعةتقييمها يف ضوء األهداف 
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، فيلعـب الـدور   مـتعلّم تعلّمية و تعليمية مفتوحة و طويلة املدى و قريبة إىل احلياة الواقعية لل
مارين القصرية الّ ،يف إجنازها األساسييت يقوم و يعترب العنصر الفاعل فيها، و هذا على عكس الت

بإجنازها و يكون دوره فيها سلبيا ما ا، و غالبتكون هذه الت ياق البيـداغوجيمارين حبيسة الس 
  . )37(للقسم

ـ املشروع من أهم الطرائق الت طريقة دو تع        ـ  ربوي يت ـدف إىل تكـوين   ة احلديثـة الّ
و تعويده على االعتماد على النفس يف عـالج املشـكالت و البحـث عـن      املتعلّمشخصية 
عـن   فيصـبح مسـؤوالً   ،ا يف عمليـة التعلـيم  أساسي جتعله حموراً كما أنها، )38(حلول هلا

  .فقط و مصححاً يف حني يتراجع دور املعلّم ليصبح موجهاً ،هـتعلّم
على التقصي و االستكشاف و البحث عن  املتعلّمنيىل تشجيع إاملشروع  طريقة تدعوو        

د إىل الترة، و ـطبيق من ناحيحلول لقضايا شائكة، وتسمح هلم بتوسيع دائرة معارفهم من ا
تزرع روح التا)39(أخرى عاون بينهم لتنفيذ مشاريعهم من ناحيةتبعد عنـهم امللـل    ، كما أ

  .ليهافور من املادة التعليمية و جتعلهم يقبلون عالنو
، و تعتمد على العمـل  املتعلّمنيتراعي الفروق الفردية بني  طريقة املشروع إضافة إىل أنّ       

ة؛ إذ إن إجناز املشاريع  ،داخل الفوج يف تعليمهم اجلماعيواصليم التمبا ميكّنهم من تنمية قدرا
  .)40(يسمح هلم بالتعاون فيما بينهم و تبادل اآلراء و قبوهلا

اإلطار املناسب الذي تندمج فيه التعلّمات املوجهة لتنميـة   ،أيضاً هذه الطّريقة،كما متثّل        
إشـراف  بذلـك   اجلمع بني خمتلف األنشطة التعليمية األخـرى و  حيث يتم ؛املتعلّمكفاءات 
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: سيوظّف كل األنشطة التعليمية األخرى من أجل إجنـاز مشـروعه مثـل    فاملتعلّم، )41(املعلّم
  .الرسم، احلساب، العلوم، اإلعالم اآليل و غريها كثري

و خالصة القول فيما خيص مفهوم طريقة املشروع، هي أنها من الطّرائق التعليمية النشطة        
ةالّيت ميكن أن تفيد كثرياً يف تدريس اللّغة العربي.  

  : الفرق بني طريقة املشروع و الطّرائق التقليدية -2-2
الوثيقة "قد قدمت  و ،ةقليديات التالبيداغوجياختالفاً جذرياً عن املشروع  ختتلف طريقة       

ةالبيداغوجي التكما يأيت همابين أوجه االختالف )42("ةونسي:  
    

  املشروع طريقة  التقليدية الطّرائق
ــة  ــتعلّم عالق امل

  خبطّة العمل
يتبع اخلطوات اليت توضحها  املتعلّم

  له خطّة العمل
ل على نفسه ويشارك يف املتعلّم يعو

  وضع خطّة العمل
  اخلطأ جزء من متشي التعلّم  اخلطأ مؤشر على فشل التعلّم   مكانة اخلطأ 

ــاوالت ــني ن ع ب
  املتعلّمني

  مقومات التعلّم يكون مقوما من  ال يكون يكون عفويا هامشيا أو

  قوية  ضعيفة  درجة املبادرة
  مفتوح  حمدود  جمال اإلبداع 

مستويات التعامل 
  مع املعلومة

  يبحث عنها  تقدم جاهزة

ينصرف أساسا إىل النتيجة النهائية   التقييم
  )جزئي(

يأخذ بعني االعتبـار التمشـي و   
  )تكويين جزئي(النتيجة النهائية 

  مركزية املتعلّم  واملعارف مركزية املعلّم  
  ميثل أهم الفروق بني البيداغوجيات التقليدية) 07(جدول رقم                

  .                                         و بني بيداغوجيا املشروع                                
                                                             

الـديوان  الوثيقة املرافقة ملناهج السنة األوىل من التعليم االبتدائي، اجلزائـر،  : مديرية التعليم األساسي -41
  .09ص. م2003الوطين للمطبوعات املدرسية، ديسمرب، 

التعلمات االختيارية، الوثيقة البيداغوجيـة، تـونس، املركـز الـوطين     : راضي املهريي و آخرون -42
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 حول خصائص طريقة املشروع، سبق ذكرهانطالقا من اجلدول أعاله، و استناداً إىل ما        
نوردهـا يف   و بني الطّرائـق التقليديـة   هذه الطّريقةالفروق بني  جمموعة منميكن استخالص 

  :   اجلدول اآليت
  طريقة املشروع  طرائق تقليدية

 تعتمد على التمارين و التطبيقات -
 تقيد التعلّم بني جدران الفصل  -
 احلل الفردي -
 سكون التعلّم و مجوده -
 حمورية املعلّم و املعارف -
 متلق سليب املتعلّم -
 و مسيطر  ثاملعلّم با -
 تعتمد على الفردية و القطيعة  -
 التعلّم يف مواقف مصطنعة -
 يشعر بامللل و النفور املتعلّمجتعل  -
  قصرية املدى -

 تعتمد على املشروع  -
 اتمع مسرح للعملية التعليمية  -
 تعتمد الفوج -
 ديناميكية التعلّم  -
 املتعلّم حمورية -
 مسؤول عن تعلّمه املتعلّم -
 املعلّم موجه ومصحح -
 تعتمد على التعاون و التواصل و التفاعل -
 التعلّم يف مواقف تواصلية حقيقية -
 تشعره باإلثارة و التشويق -
  طويلة املدى -

  .املشروع طريقةالتقليدية و بني  الطّرائقيبني الفرق بني ) 08(جدول رقم  

ق املمكن ائرالطّ املشروع من أهم طريقة أنّ ، انطالقا من بيانات اجلدول أعاله،ونستنتج       
؛ املتعلّمنيملا هلا من فوائد و آثار إجيابية على  ،استعماهلا يف تعليم اللّغة العربية باملرحلة االبتدائية

م عن الطّفإضافة إىل أن ا حتفـزهم  رائق اها جتعلهم مسؤولني عن تعلّمهم و تبتعدة، فإلتلقيني
ذي كلّفوا على جتنيد كلّ خربام و توظيف قدرام الذهنية من أجل إجناز املشروع التعليمي الّ

يت قد تعترضـهم، و  به، و تعلّمهم كيفية التفكري و الوصول إىل احللول املناسبة للمشكالت الّ
واصل معه، خاصتمع و التـة   أنّ و ةًتدفعهم إىل االندماج يف ااألطفال يف هذه املرحلة العمري

سيتواصـل، يف إطـار    فاملتعلّم ؛التعامل مع اآلخرين موا بعد فنمل يتعلّ) سنوات 10إىل 6من (
و أقاربه لطلب املساعدة، و قد يشتري وسائل اإلجنـاز   ،و جريانه ،املشروع، مع أفراد أسرته

رنيت و غريهم، فيكون قـد قـام مبهمـة    و صاحب نادي اإلنت ،و النجار ،فيتعامل مع التاجر
  .تعليمية و يف الوقت نفسه كون شخصيته و اكتسب خربات اجتماعية
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املشروع يف التدريس، طريقة ما جتدر اإلشارة إليه، بالرغم من إجيابيات و فوائد  غري أنّ       
43(ها ال ختلو من بعض العوائق اليت قد تعترض تطبيقها نذكر منهاهو أن( :  
- حاجة إجناز املشروع إىل وقت يف كثري من األحيان يتعذر توفري الوقت لضـيقه   ، وكاف

  . وكثرة املواد الدراسية
  .بعض املشاريع حتتاج إىل  إمكانات مادية قد يصعب توفريها يف غالب األحيان -
  .إىل إمكانات بشرية حسب تنوع املشاريع و اختالفهاهذه البيداغوجيا  ةحاج -
ات اللّازمـة للعمـل و   حاجتها إىل تسهيالت و موارد؛ كاألجهزة و اآلالت و املعـد و  -

  .البحث و الدراسة
  .و متخصصا عالياً كما أنّ التدريس ا يتطلب معلّمني متدربني تدريباً -
املشروع يف التدريس، و من غري املعقول أن تكون طريقة لكن هذا ال مينع من استخدام        
حسب  العيوب سببا يف ميش دورها الفعال و فائدا الكبرية ، إذ ميكن استخدامها كلٌ هذه

ا و ينجز مشاريع جيـدة  وسائل مادية و بشرية و مالية بسيطة جد املتعلّمفقد يعتمد  ؛إمكاناته
  .يصل عن طريقها إىل حتقيق األهداف املسطّرة

  :مراحل إجناز املشروع -2-3
ـ يتطلّب كل         يت تسـبق إجنـاز   مشروع خطّة عمل مضبوطة ينجز وفقها، و املرحلة الّ

املشروع هي مرحلة اإلعداد، و تتمثل يف دراسة مسحية لكلّ ما يتطلّبه املشروع من أجل إجنازه 
يت سيسعى و املشكالت الّ ،من وسائل مادية ومعنوية، و األهداف اليت ينتظر حتقيقها بعد إجنازه

إخل، بعد ذلك تأيت مرحلة اإلجناز و ...عن حلّ هلا، و طريقة التقدمي و التقييمللبحث  املتعلّمون
  : )44(هي كاأليت

 .اختيار املشروع املزمع إجنازه من خالل النقاش اجلماعي -

                                                             
  .16ص. التدريس باستخدام طريقة املشروع: حسني حممد حسنني -43

44_ Erald  Schlemminger: La pédagogie Freinet et le travail en projet: "plus de manuels 
scolaires",  In dossier, les TPE. p.p 48-49.  

. تعليمية اللغات يف أوربا بني املقاربة التواصلية و الطريقـة اإلجرائيـة  : حممد األخضر صبيحي: نقال عن 
 .242-241ص
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 .يف كلّ فوج املتعلّمنيتوزيع املهام و املسؤوليات بني  -
 .التخطيط  لزمان و مكان عملية التنفيذ -
 .ة لإلجنازالضروريحتديد الوسائل  -
 .االتصال و التشاور املستمران حول تقدم األعمال -
 .تقدمي النتائج اليت توصل إليها كل فوج عمل -
 .مناقشة النتائج املتوصل إليها و نقدها من أجل تعديلها و قبوهلا أو رفضها -
  ....)الكتابة، العرض(و وسائلها  ،االتفاق على طريقة تقدمي األعمال املنجزة -

  .و كيفية إجنازه ف نوع املشروع و طبيعته و مدتهو قد ختتلف مراحل اإلجناز باختال       

  :و مدى ارتباطه باملقاربة التواصليةاملشروع  واقع تطبيق طريقة -2-4
على الرغم من أمهية طريقة املشروع يف التدريس، و على الرغم من أنّ منـاهج اللّغـة          

عليم االبتدائينوات اخلمس من التة للسباع هذه الطّريقة يف تدريس اللّغـة   )45(العربيتدعو إىل ات
على التكوين و يعتمد العربية و  دف إىل جعل التعليم عن طريق املشروع تعليماً حديثاً نشطاً 

 بوسـاطة  التعلـيم  يتطلع« :حيث جاء فيها الكفايات، و هذا ما تؤكّده إحدى الوثائق التربوية
 الفعل منطق بني يزاوج إذ والتنوع واملمارسة، احلوافز فيه تكثر للتعليم، آخر شكل اقتراح إىل املشروع

ـ ، إالّ أنّ الدراسة امليدانية تبين أنّ )46(»و التعلمات حبيسـة اإلطـار    تطريقة املشروع  مازال
النظري فقط؛ حيث إنّ إجناز املشاريع يتم بطريقة تقليدية بسيطة، و ال يتم تشجيع املتعلّم على 
البحث و االستكشاف و العمل خارج املدرسة عند إجناز هذه املشـاريع، إىل احلـد الّـذي    

ها مبثابة أشغال يدوية فقطأصبحت معه تلك املشاريع كأن.  
أحسن طريقة عن ضمن االستبيان،  و ما يثبت زعمنا هذا هو إجابة املعلّمني، عند سؤاهلم       

  :، و هي موضحة يف الرسم البياينّ أسفله)47(يتبعها املتعلّم عند إجناز مشروعٍ ما 
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  ميثّل رأي املعلّمني حول أحسن طريقة يتبعها التالميذ) 11(رسم بياينّ رقم 

  .إجناز مشروعٍ ماعند 
نالحظ من خالل الرسم البياينّ أعاله أنّ املعلّمني متفقون، بنسبة عالية تقارب الثّمـانني         
. املشروع أحسن مـن عملـه مبفـرده    ضمن فوجٍ إلجناز املتعلّم، على أنّ عمل %)80(باملائة 

يضنون أنّ إجناز  %)70(نالحظ أيضاً أنّ أغلبية املعلّمني و بنسبة عالية تقارب السبعني باملائة و
علّم للمشروع داخل القسم أحسن من إجنازه له خارج املدرسة و هذا ما يؤكّد ما قلناه فيما تامل

  .خيص واقع إجناز املشاريع
، و تعاوم املتعلّمنييٍ بأمهية العمل اجلماعي بني و بناًء عليه نستنتج أنّ املعلّمني على وع       

يف إجناز املشاريع من جهة، و من جهة أخرى فإنهم ال يدركون، بالقدر الكايف، أمهية إجنـاز  
نه سيتواصل مع جمتمعه و ليس مع زمالئه فقط داخـل  إللمشاريع خارج املدرسة حيث  املتعلّم
  . القسم
 املشروع اهتمام لطريقة أنّ االهتمام الّذي يولونه )48(هذا و قد بينت املقابلة مع املعلّمني       
عليم مقارنةً ضعيفة التتها الكبرية يف عمليا عندما بأمهي و قد أبدى املعلّمون عدم اهتمامهم ،

ـ  يق الوقـت، أو أنهـم   صرحوا بأنهم ال يعملون على إجناز كلّ املشاريع املربجمة، و ذلك لض
يستثمرون الوقت املخصص هلذه املشاريع للقيام بنشاطات تعليمية أخرى من أجـل إكمـال   

و هذا إن دلّ على شيٍء فإنه يدلّ داللةً واضحةً على قلّة وعي املعلّمني باألمهية . الربنامج املقرر
  .وفق هذه الطّريقةالبالغة لطريقة املشروع و عدم اقتناعهم بفائدة إجناز املشاريع 

                                                             
  . من هذا البحث 300ص .ينظر نتائج املقابلة -48

22%

78%

أن یعمل بمفرده

أن یعمل ضمن 
فوٍج 

69%
31% أن ینجزه داخل 

القسم

أن ینجزه خارج 
المدرسة
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و عليه نقترح إعادة االعتبار لطريقة املشروع و إقناع املعلّمني بأمهيتها و تعريفهم بكيفية        
تطبيقها تطبيقا تواصليا، يقوم على دفع املتعلّمني على التعاون إلجناز املشاريع و التواصل فيمـا  

ـ   بينهم، و حثّهم على إجناز هذه املشاريع خارج املدر ل مـع  ـسة لتمكينـهم مـن التواص
  .خربات واقعيةً إكسامم، و بالتايل ـجمتمعه
واقع تطبيق طريقة املشروع و مـدى ارتباطـه باملقاربـة    و خالصة القول فيما يتعلّق ب       

بني طيات املناشـري الوزاريـة    حبيسة اإلطار النظري، هي أنّ هذه الطّريقة مازالت التواصلية
، حيـث أنّ  جيداً و تاما يف امليـدان  مل جتد بعد السبيل إىل تطبيقها تطبيقاًالتربوية، ووالوثائق 

عملية إجناز املشاريع مازالت بدورها تابعةً للطّرائق التلقينية، دون تطبيق أية مبـادئ تواصـلية   
  .تساهم يف إجناح هذه املشاريع و حتقيق األهداف املنتظرة منها

   :تطبيقا تواصليا املشروع يف تدريس اللّغة العربية طريقة تطبيق -2-4
ـ و املشروع  طريقة توضيح أمهية، العنصرسوف حناول، يف هذا         يف  هاكيفية االستفادة من

، مقتصـرين علـى   باالستناد غلى مبادئ تواصـلية  تدريس اللّغة العربية يف املرحلة االبتدائية
  :لسنة األوىل كأمنوذج للدراسةمشروعني من املشاريع املربجمة ل

مكمـل لألنشـطة    نشاط تعليميهي مبثابة املشروع  طريقة جتدر اإلشارة بدايةً إىل أنّ       
التعليمية األخرى، و هو جسر يربط بني املواد التعليمية النظرية و بني واقع احلياة االجتماعيـة  

يف  الطّريقـة و يعترب استعمال هـذه  . ةاصلية حقيقيمن التعلّم يف مواقف تو املتعلّمبطريقة متكّن 
تعليم اللّغة العربية ذا فائدة كبرية ألنه يربط بني اللّغة النظرية و بني مواقف استعماهلا، وسيتمكّن 

ف على كيفية استخدامها صغري السن يف املرحلة االبتدائية من اكتساب لغته األم، و التعر املتعلّم
ايل و بالت ،ةا يف حياته اليومية، فيتشكّل يف ذهنه معىن ملا يقدم له من مواد دراسيوظيفياستخداماً 

  .سيتزايد إقباله عليها و تعلّقه ا
       االت حىت يتحقـق  و قد متّ ترتيب املشاريع املربجمة للسنة األوىل ابتدائي وفق ترتيب ا

 مشـروعاً  إذ إن لكل جمـالٍ  ؛)49(املمارسة امليدانية احلياتيةاالنسجام بني املمارسة املدرسية و 
  :يكمله و حيقّق له املمارسة الفعلية يف الواقع، كما هو ممثّل يف اجلدول اآليت

  
                                                             

  .59ص. األوىل من التعليم االبتدائيدليل املعلم اللغة العربية السنة : بو بكر خيشان و آخرون -49
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  املشاريـع        الوحدات  اـال 
رضا يقدم نفسه، عائلة رضا، منـزل    العائلة  1

  .رضا، حول املائدة
  التعريف بأفراد عائلته

رضا يف املدرسة، أدوايت املدرسية، يف   ـةاملدرس  2
  .ساحة املدرسة، رضا يراجع دروسه

  التعريف مبدرسته 

ــة   3 الرياض
  والتسلية

ركوب الدراجة، يف البادية، رضا يف 
امللعب، يف حديقـة احليوانـات، يف   

  .املزرعة

  التعريف بأصناف احليوانات

الكـبري،  رضا يف السوق، يف املتجر   احلــي  4
رضا يف مكتب الربيد، رضـا يف دار  

  .البلدية

إجناز ملف إداري وتقمـص دور  
  املوظف

احملافظــة   5
  على احمليط

تنظيف احلي، رضا ال يبذّر الكهرباء، 
  .يامسينة سلمى، يف الغابة

  اإلخبار عن منو نبتة

التضامن و   6
  املواطنة

زكريا املتسامح، زكريا يفوز، تزيني 
تساعد احملتاجني، رضا القسم، سلمى 

  .حيب وطنه

القيام بدور مقدم نشرة األحـوال  
  اجلوية

املواصالت            7
  و االتصال

  كتابة رسالة  .يف حمطّة القطار، يف نادي اإلنترنت

األعيــاد و   8
  احلفالت

  إجناز بطاقة دعوى  .صباح العيد، حفل آخر السنة

  .)50(للسنة األوىل ابتدائي و املشاريع املقررةميثّل ااالت و الوحدات ) 09(جدول رقم  

من ااالت املقررة يف منـهاج اللّغـة العربيـة     جمالٍ نالحظ من خالل اجلدول أن كلّ       
يكون  و املتعلّمونللمرحلة االبتدائية ينقسم إىل جمموعة من الوحدات، و يكمل مبشروع ينجزه 

  . ذا عالقة ذا اال و وحداته
و يكتسـب   املـتعلّم و هلذا املشروع فائدة كبرية و أمهية بالغة؛ ففي الوقت الذي يتعلّم        

الكفاءات املسطّرة له تعمل بيداغوجيا املشروع باملوازاة مع سري تعلّمـه و تسـعى إىل ربـط    

                                                             
كتاب التلميذ اللغة العربية السنة األوىل من : بو بكر خيشان و آخرون: بيانات اجلدول مأخوذة عن -50

 – 2004، 2التعليم االبتدائي ، اجلزائر، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، منشورات الشـهاب، ط 
  5-4ص. 2008
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ال اال لنأخذ مث .مكتسباته مع العامل اخلارجي و إخراجها من الصفة النظرية إىل الصفة العملية
  :قد استوعب ما قدم له من وحدات و هي املتعلّم، عندما يكون "العائلة: "األول

  .منزل رضا_  3         .رضا يقدم نفسه_  1   
  .حول املائدة_  4               .عائلة رضا  -2   

ـ  املتعلّــم ات ـل ترسيخ مكتسبـيأيت دور بيداغوجيا املشروع من أج ا بواقـع  ـو ربطه
ه، و إعطائها صبغة احليوية و التشويق، و إخراجها من احملـيط املدرسـي إىل احملـيط    ـحيات

و فيما يلي عـرض  " يعرف بعائلته:"و هو بعنوان  ،االجتماعي، و ذلك أثناء إجنازه للمشروع
  :ملراحل إجنازه

  التوجيهــات  النشاط  املرحلة

ول
 األ

وع
ألسب

ا
ائل  

وس
 بال

يف
تعر

ال
  

 .التعريف بالعائلة: بالتعريف باملشروع و هو يقوم املعلّم -
التعرف على مكونات و معجم العائلة : يشرح اهلدف منه و هو -

 .و مراكز أفرادها
قلم الرصاص، مسطرة، ورق كرتـوين  : يعرض وسائل اإلجناز -

حيضرها املعلم و يوزعهـا علـى   (ملون، مقص، غراء، بطاقات
  )يف احلصة الثانية املتعلّمني

ثاين
ع ال

سبو
األ

ال   
ـــ

مـ
ألع

ا
ريية

حض
الت

  
اجلـد و  (حيضر املعلّم البطاقات مكتوب عليها مكونات العائلة  -

 )اجلدة، األب و األم يف األسفل مث األبناء
بتوجيه من املعلّم بقص البطاقات املمثلة ألفـراد   املتعلّمونيقوم  -

  .عائالم

ع 
ــبو

سـ
األ

لث
الثا

هلرم  
ع ا

وض
  

اجلـدة جبانـب   (البطاقات املمثلة ألفراد العائلة  املتعلّمونيلصق  -
وفق النموذج املوجود ) اجلد، األب و األم يف األسفل، مث األبناء

 .يف الكتاب
  .مث يقومون بذكر أفراد عائالم و التعريف م -

وع
ألسب

ا
  

 
رابع

ال
حيح  

تص
ال

  و 
 

تص
ال

  بوي

خيتار املعلّم ثالثة إجنازات جيدة حيتفظ ا يف متحف القسـم و   -
  .على أعماهلم، و يصوب اإلجنازات الباقية املتعلّمنيجيازي 

  .)51(روع األول للسنة األوىل ابتدائيميثّل مراحل إجناز املش) 10(جدول رقم 
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يراعي القدرات الذهنية و اجلسـمية   املشروع سيكون بسيطا و أنّ على و جيب التأكيد       
إىل أفواج عمل يتقامسون وسائل اإلجناز  املتعلّمنيلألطفال و مستواهم املعريف، و قد يقسم املعلّم 

  .بإمتام عمله و التعريف بعائلته متعلّمينفرد كلّ  مثّ ،و يتعاونون على كتابة البطاقات و إلصاقها
  :خالل املشروع، جمموعة من الكفاءات نذكر منها، من املتعلّمنيو سيكتسب        

 .توظيف املكتسبات السابقة مبا يتماشى مع املشروع املنجز -
 .العمل اجلماعي و التعاون -
 .روح املسؤولية -
 .االعتماد على النفس -
 .حب االستقصاء و البحث -
 .يتعلّم التلوين و القص و التلصيق -
 إخل...اجلد، اجلدة، العم يتعلّم مراتب أفراد العائلة و أمسائهم -
 .جديدة و يوظّفها ايكتسب ألفاظ -
 .يستنجد بأفراد عائلته ملساعدته على إجناز املشروع -
 .يتعلّم التحدث بلغة سليمة و مواجهة املواقف -
 . حيلّل و يركّب النتائج -

 )52(:على قادراً املتعلّم و سيصبح    
 .إدراك ما يسمع و التفاعل معه -
 .قراءة كلمات و مجل  -
 .م يف استخدام القلم عن طريق التلوين و رسم أشكال هندسيةيتحكّ -
 .التعرف على معجم العائلة -
 .ترتيب أفراد العائلة من الصغري إىل الكبري  -
 .ترتيب مجلة مشوشة تتضمن معجم العائلة  -

يشعر باإلثارة و التشويق اتجاهها و من  سيتعلّق أكثر باملادة التعليمية و املتعلّمباإلضافة إىل أن  
  .مهامثّة سيقبل على تعلّ

                                                             
  .16ص. نفسهاملرجع   -52
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       نا نشري إىل أنم إجناز هذا املشروع داخل القسمإالّ أنو حبذا لو كان خارجه؛ ألنّ ،ه سيت 
يوسع ر؛ حيث إنه سيتواصل مع جمتمعه وأكرب يف التعلّم و سيستفيد منه أكث سيجد حريةً املتعلّم
  .تعلمه، و ألنّ األصل يف املشروع هو اإلجناز خارج جدران املدرسةدائرة 

هذا املشروع يف بداية تعلّمه حيث تكون خرباته حمدودة و عندما تزيـد   املتعلّمو سينجز        
اال السادس  مكتسباته ميكن أن نكلّفه بإجناز مشروع أوسع من املشروع السابق، لنأخذ مثالً

وستكون " يقوم بدور مقدم نشرة األحوال اجلوية: "املشروع املقترح هو" التضامن و املواطنة" 
  :)53(كما يلي خطوات إجنازه مبينة يف اجلدول

  التوجيهـــات  النشاط  املرحلة

ول
 األ

وع
ألسب

ا
ائل  

وس
 بال

يف
تعر

ال
  

بدور مقدم نشـرة  القيام : يقوم املعلّم بالتعريف باملشروع و هو -
 .جوية

 .التعرف على الوطن و بعض مدنه: يشرح اهلدف منه و هو -
ورق مقوى، قلم الرصـاص، أقـالم   : يعرض وسائل اإلجناز  -

  . تلوين، قطع من الكرتون متثل خريطة اجلزائر، مسطرة، غراء

ثاين
ع ال

سبو
األ

ريية  
حض

ل الت
عما

األ
  

، بتوجيه من املعلّم، برسم السحب، سهام الريح، املتعلّمونيقوم  -
 . مشوس

مث يقومون بتلوين السحب بالرمـادي و الريـاح بـاألزرق و     -
قسنطينة، عنابـة، جبايـة،   : الشموس باألصفر، و يكتبون مدن

  إخل  ...اجلزائر، وهران، تلمسان، متنراست، أدرار
ع 

ــبو
ألس

ا
لث

الثا
  

ل  
ــا

عم
األ

ائية
النه

  

املتعلّمون، رفقة معلّمهم، خريطة اجلزائـر و يقومـون،   يركّب  -
بتوجيه منه، بإلصاق املدن اجلزائرية على اخلريطة و يقرؤوا بعد 

  )شرق، غرب، مشال، جنوب(ذلك و يذكرون أين تقع 

وع
ألسب

ا
  

 
رابع

ال
  

الت
حيح

ص
و  
يب

صو
الت

  

بتقدمي نشرة األحوال اجلويـة و وضـع قطـع     املتعلّمونيقوم  -
الشمس، الرياح، السحب على اخلريطة واحدا تلـو اآلخـر و   

  .يذكرون املناطق و املدن، ويقوم املعلّم بالتوجيه  و التصويب

  .ميثّل مراحل إجناز املشروع السادس للسنة األوىل ابتدائي) 11(جدول رقم 
إىل أفواج صغرية و يكلّف  تعلّمنيملاعلم طريقة التفويج، فيقسم و من األحسن أن يتبع امل       

ـ ـعلى إجن للتعاونكل فوج بالعمل كفريق واحد  ـ  ـاز املشروع، فيتقامس ا ـون املهـام فيم
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م، و يتشاورون يف خطة اإلجناز وكيفيته، وهنا سنجين فائدة أخرى و هـي بـثّ روح   ـبينه
من أجل اكتساب املعلومة، خاصـة   التواصل و التفاعل معا، و دفعهم إىل املتعلّمنيالتعاون بني 

أنّ األطفال يف هذه املرحلة مييلون إىل اللّعب واحلركة و ليس هنالك أفضل من طريقة التفويج و
  .الستثمار نشاطهم و حركتهم  يف التعليم

  :هلذا املشروع سوف يكتسب جمموعة من الكفاءات نذكر منها املتعلّمو عند إجناز        
 .اآلخرين املتعلّمنيتتكون لديه روح التعاون و التفاعل مع  -
 .مدنه  يتعرف على خريطة وطنه و بعض والياته و -
 .يتعامل مع التلفزيون كوسيلة تعلّم -
 .فزيون مثاليتواصل مع أفراد أسرته لطلب املساعدة يف تسجيل أحوال الطّقس من التل -
- لإلنترنت  و قد يستنجد باإلنترنت من أجل معرفة أحوال الطقس، و قد يذهب إىل ناد

 .فيتواصل مع صاحبه ملساعدته
- يتعلّم كيفية التعامل مع املواقف عندما يقوم بدور مقدة، و كيفية م نشرة األحوال اجلوي

 .التحدث بلغة سليمة
تعملها من قبل كاأللفاظ الدالـة علـى حالـة    يكتسب جمموعة من األلفاظ اليت مل يس -

  .و أمساء املناطق و املدن) أثناء تقدمي النشرة(الطّقس، و التحية و السالم 
 ).شرق، غرب، مشال، جنوب(على حتديد اجلهات األربع  يصبح قادراً -
 .على توظيفه يف حياته اليومية يتشكل يف ذهنه معىن ملا يتعلمه فيصبح قادراً -

من خالل مشروع واحد، اليت قد ال يكون باإلمكان  جنيهاهذه بعض الفوائد اليت ميكن        
بتمارين فردية يقومـون   املتعلّمنيالتحصل عليها باستخدام الطّرق التقليدية يف التعليم كتكليف 
  .حبلّها يف القسم بطريقة جافّة و مملّة تفتقر إىل اإلثارة و التشويق

االهتمام باألنشطة التواصلية يف التعليم أصـبح   و ما ميكن قوله يف ختام هذا املبحث أنّ       
ةضرورية، و قـد أدرك القـائمون علـى     ا لضمان الفعاليلقينيا التائيا من نظريا خلصو الت

باعتباره يدعو املشروع كنشاط تعليمي  طريقةفاعتمدوا  ،املنظومة التربوية اجلزائرية هذه احلقيقة
املتعلّم ، و بني و املعلّم ثانياً املتعلّمني، و بني أوالً املتعلّمنيإىل التعليم املؤسس على التواصل بني 

، و هي تشكل خطوة حنو االنتقـال  ، و بني املدرسة و احلياة اخلارجية رابعاًو أفراد جمتمعه ثالثاً
  .عليه عن تعلّمه و قائماً عو إىل جعل املتعلّم مسؤوالًبالتعليم إىل املقاربات التواصلية اليت تد
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  :املقاربة الـتواصلية يف تطبيق املقاربة النصيةمبادئ االستفادة من  -3
كمقاربة لتدريس نصـوص اللّغـة    اعتمدت املقاربة النصية يف إطار املقاربة بالكفاءات،       

، و سـنحاول يف  )54(السنة األوىل و حىت السنة اخلامسةالعربية يف مرحلة التعليم االبتدائي من 
هذا املبحث توضيح مفهوم املقاربة النصية، و عالقتها باملقاربة التواصلية، و كيفية االستفادة من 

  . مبادئ املقاربة الثّانية يف تطبيق املقاربة األوىل
       صو قبل ذلك جيدر بنا بدايةً تقدمي مفهومٍ واضحٍ للن   ص البيـداغوجية، و للنبصفة عام

  :  بصفة خاصة كما يأيت

  : مفهوم النص اصطالحيا و بيداغوجيا  -3-1
3-1-1- صللن يف املفهوم االصطالحي:  
و اختلفت، إىل احلدtexte ( " (نص"تعددت التعريفات االصطالحية الّيت وضعت لكلمة        

عريف شاملٍ و موحد هلذا املصطلح، و على الرغم من ذلك الذي جيعلنا نعجز معه عن وضع ت
  : سنحاول انتقاء بعض التعاريف اليت ختدم حبثنا

، علـى لسـان   (Dictionnaire De Linguistique )" قاموس اللسـانيات "فقد أورد        
أم  ، أن كلمة نص باملعىن الواسع تشري إىل أي ملفوظ منطوقاً كـان )Hjelmslev"(يلمسليف"

  . ، و هذا التعريف يعترب أنّ كلّ ملفوظ لساينّ نصا)55(مكتوباً، طويالً أم خمتصراً، جديداً أم قدمياً
إالّ أنّ هناك وجهاً آخر للنصوص عدى كوا ملفوظات لسانية، و هو كوـا تـؤدي          

القاموس "ه ما يؤكّدداف منتج النص، و هذا وظيفة تواصلية، فالتبليغ و التواصل إحدى أهم أه
سلسـلة  «: حيث عرف النص من وجهة نظر تواصلية بقولـه " املوسوعي اجلديد لعلوم اللّسان

، فهذا املعىن التواصلي للنص يعترب كل وحدة )56(»لسانية حمكية أو مكتوبة و تشكل وحدة تواصلية
ةا بشرط أن توظّف ألغراضٍ تواصلية نصأن يك. لساني مجلةً أو جزءاً منها فليس املهم صون الن

 .)57(بل أن ميثّل كينونةً تواصليةً
                                                             

 .ينظر مناهج اللغة العربية للسنوات اخلمس من التعليم االبتدائي - 54
55 -    Jean Dubois et autres. p482. 
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يِسـم  «: و يشري أحد الباحثني إىل هذه الفكرة نفسها يف تعريف له للنص كمـا يـأيت         
تتابعاً حمدوداً من عالمات لغوية، متماسكة يف ذاا، وتشري بوصفها كـالً إىل وظيفـة   ) نص(املصطلح 

النص نظاماً من العالمـات تـؤدي وظيفـة    ً، و يعد هذا التعريف، أيضا ،)58(»تواصلية مدركة
  .تواصلية
و عليه، و حسب اعتقادنا، فإنه من غري املمكن فصل املفهوم البنيوي للنص عن مفهومه        

و منه ميكننا تعريـف الـنص   . التواصلي، سواء كان ذلك يف دراسة النصوص أم يف تدريسها
ـ  . تعريفاً إجرائيا بأنه بنية لغوية منطوقة أو مكتوبة تؤدي وظيفة تواصلية ن هـذا  و انطالقـا م

ة الّيت يؤدواصليا بالوظيفة التمرتبطاً ارتباطاً تام صيف  ياملنظور يصبح تدريس الن صها هذا الـن
  .احلياة الواقعية

  :مفهوم النص بيداغوجيا  -3-1-2
ميكن أن نورد، يف سياق حديثنا عن مفهوم النص البيداغوجي ، تعريفاً بدا لنا حميطاً ذا        

وحدة لغوية متوسطة الطول تعاجل موضوعاً معينا، و يتم اختيارها « :املفهوم، و هو الّذي يعرفه بأنه
ذ، و كذلك إكسام معلومات لغايات تعليمية، كتنمية قدرات الفهم و التحليل و التذكر لدى التالمي

، و إضافةًَ إىل ما جاء يف هذا التعريف من خصائص و مميـزات للـنص   )59(»معينة يف جمال حمدد
البيداغوجي، ميكن القول أنّ النص البيداغوجي كوحدة لغوية جيب أن يؤدي وظيفة تواصلية؛ و 

  .املتعلّمذلك من خالل ربطه بواقع احلياة اليت يعيشها 
و ال يقتصر النص البيداغوجي على النصوص األدبية فقط، و إنما يتجاوزهـا إىل كـلّ         

ق إشارة إىل ذلك، و هـذا مـا   النصوص املعتمدة يف تدريس املواد املختلفة، و يف القول الساب
مل على مستوى بيداغوجي، يشكل النص منطلق ع«: حيث جاء فيه" املنهل التربوي"أيضاً ه يؤكّد

فلسـفة، تـاريخ،   (بيداغوجي لغوي و ثقايف، كما هو نقطة انطالق عدة أنشـطة يف مـواد خمتلفـة    
و تشري اجلملة . )60(»و للنص عدة مقاربات و طرائق تشكل ما يسمى ديداكتيك النص. ..)طبيعيات

                                                             
التحليل اللغوي للنص مدخل إىل املفاهيم األساسية و املناهج، القـاهرة، مؤسسـة   : كالوس برينكر -58

  .27ص. م2005 -هـ1425، 1املختار للنشر، ط
. التعليم الثانويرحلة املناهج اللغوية احلديثة و أثرها يف تدريس النصوص مب: حممد األخضر الصبيحي -59
 .12ص
  .952ص. 2الكرمي غريب، ج عبد - 60
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املقاربـة  "األخرية من هذا القول إىل أنّ هناك عدة مقاربات و طرائق لتدريس النصوص، منها 
الّيت تعتمدها حاليا مناهج تدريس اللّغة العربية يف مرحلة التعليم االبتـدائي لتـدريس   " النصية

  .النصوص كما سنوضحه فيما يأيت من هذا املبحث
إنّ أهم ما نستخلصه انطالقا من هذا العرض املوجز ملفهوم النص بيـداغوجيا، هـو أنّ          

ة هامدعامة بيداغوجي صدة النة ألغراض متعدعليمية، (ة توظّف يف خمتلف املواد التة، ثقافيعلمي
، و لكي حيقق النص البيداغوجي النجاح يف السياق الّذي وظّف فيـه ، حسـب   )إخل...أدبية

  .، و باملقاصد التبليغيةاملتعلّماعتقادنا، جيب أن يرتبط حمتواه باحلياة الواقعية الّيت يعيشها 
خيـص مفهـوم الـنص اصـطالحيا      و االستنتاج العام الّذي ميكن الوصول إليه فيما       

بيداغوجيا أنه من الضروري ربط البنية اللّغوية للنصوص بوظيفتها التواصلية سواء تعلّق األمر و
 .بدراسة النصوص أم بتدريسها

 :املقاربة النصية و تدريس نصوص اللّغة العربية -3-2
تستخدم املقاربة النصية حاليا يف تدريس نصوص اللّغة العربية برحلة التعليم االبتـدائي         

كما تنص على ذلك املناهج اجلديدة الّيت رافقت اإلصالحات التربوية، و سـنحاول توضـيح   
و حتليله، للوقوف على ممي عليم االبتدائية مفهوم هذه املقاربة كما جاء يف مناهج التا و أمهيزا

  .استخدامها يف التدريس
تعريفاً للمقاربة النصية " الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الثّانية من التعليم االبتدائي"أوردت        

ـ    «على أنها املقاربة الّيت  ـ ـتقوم على أساس اختاذ النص حمـورا تـدور حولـه مجي ات ـع نشاط
، و ميكننا من خالل هذا التعريف أنّ نتبين الدعامة األساسية الّـيت تقـوم عليهـا    )61(»ةـاللّغ

و لذلك فإن النص «، حبيث تبىن عليه كلّ النشاطات اللّغوية، "النص"املقاربة النصية، أال و هي 
ارس مـن  يشكل دوما نقطة انطالق األنشطة اللّغوية األخرى، فهو يتناول موضوعا يقرؤه املتعلم مث مي

لمس من خالله القواعد النحويـة  خالله التعبري الشفهي و التواصل و يتعرف على كيفية بنائه كما يت
، و من هنا تتضح لنا خاصـية مـن   )62(»الصرفية و اإلمالئية ليتوصل إىل إنتاج نصوصه اخلاصةو

                                                             
ـ  ـمديرية التعليم األساسي و اللجنة الوطنية للمناهج، اجلزائ  -61 ين للمطبوعـات  ـر، الـديوان الوط

   .10ص. 2011املدرسية، 
   .08ص. الوثيقة املرافقة ملناهج السنة الرابعة من التعليم االبتدائي -62
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التعليمية، مبا فيهـا   خصائص املقاربة النصية، و هي جعلها للنص املنطلق الرئيس لكل األنشطة
التعبري و النحو و الصرف و اإلمالء، و حىت عملية اإلنتاج اللّغوي و الكتابة، و هي بذلك جتعل 

صة يف عالقة متكاملة حتت لواء النو هذه العالقة املتكاملة بني األنشـطة  . كلّ األنشطة اللّغوي
  .)63(الكتابية لدى املتعلّم اللّغوية إنما تساعد على تنمية الكفاءة القرائية و

و لذلك فإنّ اهلدف من جعل النص منطلقاً لكلّ األنشطة التعليمية هو العمل على ربـط         
احملتويات الدراسية بعضها ببعض، و متكني التلميذ من دراستها ككلٍّ متكاملٍ ال كأجزاء متفرقة 

املقاربة النصية توفر «أنّ ، إذ جاء فيه "منهاج السنة الرابعة من التعليم االبتدائي"و هذا ما يؤكّده 
املعرفة اللغوية إىل عناصر متفرقة يصعب على املتعلم إدراجها يف سياق " تفتيت"الشمول للمتعلم و متنع 

و سيتيح مبدأ الشمولية للمتعلّم فرصة ربط مكتسباته بعضها ببعض، و إمكانيـة  ، )64("موحـد 
  .إدماجها مع مكتسباته السابقة

الشـمولية و إدمـاج   « :ا القول إنّ املقاربة النصية توفّر للمـتعلّم عنصـرا  و عليه ميكنن       
؛ حبيث تتم عملية اإلدماج هذه يف شكل متكامل يربط بني كـل مكتسـبات   )65(»املكتسبات

   .املتعلّم
   :)66(املقاربة النصية يف تنمية مهارتني ضروريتني و مها هذا و يساهم تطبيق       

حبيث تتيح للمتعلّم فرصة تلقّي النصوص و فهـم معانيهـا، و إدراك   : التلقي و الفهم  - أ
 .حمتوياا، و مقاصد أصحاا، و اآلليات املتحكّمة يف تعالق البنيات النصية

فعند فهم املتعلّم للنصوص و إدراكه خلصائصها سيتمكّن من استثمار : اإلنتاج   - ب
 . ذلك يف حماولة إنتاج نصوص على منواهلا

فـان  " هو يعد اكتساب هاتني املهارتني أمراً مهما و ضروريا للمتعلّم، و هذا ما أكّـد        
ـ  «: حيث يقول" دايك ـ ـفإنتاج النص و فهمه مها إىل حد مـا جانب ان لـدرس لغـة   ـان حموري

                                                             
الوثيقة املرافقة ملناهج السنة األوىل مـن التعلـيم   : مديرية التعليم األساسي و اللجنة الوطنية للمناهج -63

  .06ص. 2011االبتدائي، اجلزائر، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، 
  .25ص. مديرية التعليم األساسي و اللجنة الوطنية للمناهج  -64
  .23ص. منهاج السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي  -65
 .09 -08ص. الرابعة من التعليم االبتدائي الوثيقة املرافقة ملناهج السنة  -66
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 ؛ حيث إنّ املتعلّم سيتمكّن، من خالل مهاريتّ الفهم و اإلنتاج، من فهم اخلطابات و)67(»)األم(
إنتاج خطابات أخرى مماثلة هلا يف خمتلف ااالت و املواقف التواصلية الّيت ميكن أن يواجهها يف 

حميطه االجتماعي .  
الّيت حيياها خارج  املتعلّمو عليه جيدر التأكيد على ضرورة ربط النصوص التعليمية حبياة        

مجالً فقط، بل جيب أن يتعلّم، إضـافة إىل ذلـك، تنظـيم     املتعلّمفال جيب أن يتعلّم . املدرسة
املعلومات يف نص أطول كمقالة صحفية مثالً، و كيف يلخص نصوصاً تلخيصاً صحيحاً، و أن 
يتعرف، أيضاً، على العالقة القائمة بني األبنية النصية و الوظـائف التداوليـة و االجتماعيـة    

أن ينتج نصوصاً ذات بنية متماسكة و سليمة، بل  للمتعلّمفي و لذلك فإنه ال يك. )68(للنصوص
جة مطابقةً لسياقها االجتماعيصوص املُنت69(جيب عليه، إىل جانب ذلك، جعل هذه الن(.  

معاملة اللغة على أـا  «و فعالً فإنّ املقاربة النصية تذهب املذهب نفسه؛ حيث تدعو إىل        
 املتعلّم، و هذا ما ميكّن )70(»فيها بنية املتكلم و بالسياق الذي يصدر فيهكلّ ملتحم، و ربط اخلطاب 

  . من معرفة السياقات اليت تستعمل فيها النصوص أثناء عمليات تواصل حقيقية
ـ  ميكن        ـ ـمن خالل ما ذكر أعاله ح ـ ـول املقارب ـ  ـة النصي م ـة اسـتخالص أه

  : خصائصها، و تتمثّل فيما يأيت
 .النص، و تعتربه املنطلق لكلّ األنشطة التعليمية تعتمد على -
 .تربط بني األنشطة التعليمية، و جتعلها كال متكامالً -
 .تساعد املتعلّم على إدماج مكتسباته من خالل حتقيق مبدإ الشمولية -
 .تكسب املتعلّم مهاريتّ فهم النصوص و إنتاجها -
 .   و جمتمعه تربط عملية تعلّم اللّغة حبياة التلميذ  -

                                                             
سعيد حسن حبريي، القاهرة، دار : علم النص مدخل متداخل االختصاصات، ترمجة: فان دايك. تون أ -67

 .333ص. م2001 -هـ1421، 1القاهرة للكتاب، ط
  .334ص. نفسهاملرجع  -68
. النصوص مبرحلة التعليم الثانوي املناهج اللغوية احلديثة و أثرها يف تدريس: حممد األخضر الصبيحي -69
  .216ص
. منهاج السنة الثالثة من التعليم االبتدائي: و ينظر. 19ص. منهاج السنة الثانية من التعليم االبتدائي  -70
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 .تشجع املتعلّم على التواصل مع اآلخرين باستعمال النصوص -
  . متكّن املتعلّم من توظيف ما تعلّمه يف مواقف حقيقية -

املقاربة النصـية  : يأيتمما سبق عرضه ميكننا استنتاج مفهومٍ واضحٍ للمقاربة النصية كما        
منطلقـاً  ...) حكاية، مقال، مقطوعة شعرية( أنواعها هي مقاربة جتعل من النصوص مبختلف 

إخل، و سـبيالً لتحقيـق التـرابط    ...لكلّ األنشطة اللّغوية من قراءة و كتابة و تعبري و إمالء
التكامل و التفاعل فيما بينها، من أجل متكني املتعلّم من اكتساب املـادة اللّغويـة مرتبطـة    و

ه القدرة على فهم النصوص و إنتاجها يف خمتلف املواقـف الّـيت   بسياقاا التواصلية، و إكساب
  .    تواجهه يف حياته اليومية

 :عالقة املقاربة النصية باملقاربة التواصلية -3-3
يبدو أنّ املقاربة النصية من املقاربات الناجحة و اهلادفة يف تعليم اللّغة العربية يف التعلـيم         

ة؛ و أنّ تطبيقهـا يف  االبتدائي بصفة خاصة الالّحقة هلا بصفة عامراسية، و يف كلّ املراحل الد
املدرسة اجلزائرية أصبح حتميةً البد منها من أجل الوصول إىل األهداف املسطّرة، و اللّحـاق  

  .بركب  الطّرائق احلديثة يف التعليم
باطاً وثيقاً، و ميكن حسب اعتقادنـا عـد   و ترتبط املقاربة النصية باملقاربة التواصلية ارت       

كفـاءة   املتعلّماملقاربة األوىل جزءاً من املقاربة الثّانية؛ حيث دف املقاربة النصية إىل إكساب 
، يف حني أنّ هذه الكفاءة ما هي إالّ جزء من كفـاءة  (Une compétence textuelle)نصية 

  .الّيت دف املقاربة التواصلية إىل إكساا ملتعلّم اللّغةأعم و أمشل و هي الكفاءة التواصلية، 
أما الكفاية النصـية، فهـي   «: يعرف أحد الباحثني، يف هذا السياق، الكفاءة النصية بقوله       

فـنحن رغـم   «: و يضيف قـائالً  )71(»قدرة الفرد على فهم األقوال و إنتاجها يف مواقف تواصلية
دالتنا، فإننا نستعمل يف الواقع نصوصاً، ألن هذه اجلمل ليست معزولة، بل هلـا  توظيفنا للجمل يف تبا

نّ الكفـاءة  إ، من هنا ميكننا القـول  )72(»ارتباطها جبمل سابقة أو الحقة و حتيل على مراجع معينة
 التواصلية هي قدرة املتعلّم على فهم النصوص و إنتاجها يف خمتلف املواقف التواصلية الّيت ميكن

                                                             
 .114ص. االتصال التربوي و تدريس األدب: ميلود حبييب - 71
 .114ص. نفسهاملرجع  - 72
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أن تواجه يف حياته االجتماعية، و هذا ما  دف إليه املقاربة النصية بدعوا إىل إكساب املتعلّم 
  .مهاريت فهم النصوص و إنتاجها

  :)73(و تشتغل الكفاية النصية، حسب الباحث نفسه، على حمورين أساسيني مها       
 .حمور خطي لتحقيق املتوالية الكالمية يف شكل مجل -
حمور داليلّ للعالمة اللّغوية، أي قدرا على اإلحالة على وقائع و أشياء توجد خـارج   -

 .اللّغة
فهم و إنتاج النصـوص بـل   تبعاً هلذا الرأي فإنّ الكفاءة النصية ال تتوقّف عند حدود        

  .تتعداها إىل القدرة على ربط هذه النصوص مبواقف حقيقية خمتلفة
  :عالقتها بالكفاءة التواصلية كما يأيت و الترسيمة أسفله عناصر الكفاءة النصيةو توضح        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
: ينظر أيضا. 183ص. 1املنهل التربوي، ج: عبد الكرمي غريب: ينظر أيضا. 114ص. نفسهاملرجع  -73
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  .)74(ميثّل عناصر الكفاءة النصية و عالقتها بالكفاءة التواصلية ) 19(الشكل رقم 

أنّ الكفاءة النصية هي عنصر مـن عناصـر الكفـاءة    نالحظ انطالقاً من الشكل أعاله        
كفاءة التلقّي و هي القدرة على تلقّي : التواصلية، حتتوي على كفاءتني جزئيتني، أما األوىل فهي

                                                             
  .115ص. ي و تدريس األدباالتصال التربو: ميلود حبييب -74

 الكفاءة التواصلية

ر تصو
 املوضوعات

التعرف على 
 البنيات األدبية

ترميز 
املوضوعات 

 أدبياً

معرفة 
املوضوعات 

تأويل صحيح (
  )للعناوين

 ة التلقّيءكفا ة اإلنتاجءكفا

 الكفاءة النصية

التميحيح يز الص
بني األمناط و 

األصناف النيةص  

حتديد عام لتصميم 
  النص) خطّة(

بناء النص وفق 
 النوع و الصنف

معرفة البنيات 
 الكربى

الربط الصحيح 
 )البنيات الصغرى(

معرفة الترابطات 
 )البنيات الصغرى(



 الّتقويم وإجراء الّتعليمّية الّطرائق تطبيق في الّتواصلّية المقاربة استثمار :الفصل الرابع

 

  216                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

  

كفاءة اإلنتاج؛ وتعين القدرة على إنتاج النصوص السـليمة  : النص و فهمه، و أما الثّانية فهي
  . شكالً و مضموناً

ة وطيدة بني املقاربـة النصـية   أنّ هناك عالق يف ختام هذا املوضوع، هي و صفوة القول       
كفاءة نصية، و هذه الكفاءة مكون مـن   املتعلّماملقاربة التواصلية، فاألوىل دف إىل إكساب و

ستفادة من مبادئها اال مكونات الكفاءة التواصلية، من هنا تنبع أمهية استثمار املقاربة التواصلية و
يف تطبيق املقاربة النصية، و النهوض بعملية تدريس النصوص اللّغوية و حتقيق األهداف املرجوة 

  . منها

 :واقع تطبيق املقاربة النصية يف تدريس نصوص اللّغة العربية -3-4
توصي مناهج اللّغة العربية للسنوات اخلمس من التعلـيم االبتـدائي، كمـا سـبقت            

ارة، إىل اتباع املقاربة النصية يف تدريس النصوص، حبيث يصبح النص اللّغوي منطلقـاً  ـاإلش
 .لكلّ النشاطات اللّغوية، و بذلك يتم الربط بني كلّ مكتسبات املتعلّم

أنّ املمارسة الفعلية يف امليدان، حسب رأي أحد الباحثني، تبين أنّ النشاطات اللّغوية إالّ        
يف مرحلة التعليم االبتدائي و غريها من املراحل األخرى، مازالت تدرس منفصلة عن النص مثل 

طـق  إخل، و ظلّـت هـذه النشـاطات تتنـاول مبن    ...النحو و الصرف، و املطالعة، و التعبري
؛ مبعىن أنّ املقاربة باحملتويات الّيت تعتمد على العرض اجليد للمحتويات و حتـرص  )75(احملتويات

على تلقينها للمتعلّم، كما سبق أن ذكرنا يف موضع آخر من هذا البحث، مازالت تستعمل يف 
مـن جهـة    و، هةتدريس النشاطات اللّغوية مما يؤثّر سلباً يف تطبيق املقاربة النصية هذا من ج

أخرى فإنّ تطبيق املقاربة النصية و فاعليتها يف إكساب املتعلّم كفاءة نصية ستظلّ حمدودةً إن مل 
ـ غأو قـد صـرح   . تعتمد على نصوص مستمدة من احلياة الواقعية الّيت حيياها املـتعلّم  ة ـلبي

ج ترتبط بالواقع الّذي يعيشـه  ن، عند سؤاهلم عما إذا كانت النصوص املقررة يف املنهاـاملعلّمي
، أنّ بعضاً من هذه النصوص فقط ترتبط بالواقع املعيش، و هذا ما ميثّله الرسم البيـاينّ   املتعلّم
  : )76(أسفله

                                                             
  .190ص. الطرائق النشطة و تدريس اللغة العربية: حسني شلوف - 75
 .من هذا البحث 226ص. ينظر نتائج االستبيان - 76
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ارتبط النصوص اللّغوية املدرسة بالواقع  مدى ميثّل رأي املعلّمني حول) 12(رسم بياينّ رقم 

  .املعيش
يفاد من الرسم البياينّ أعاله أنّ النسبة األكرب من املعلّمني، مبا يقارب اخلمسـني باملائـة          

، تؤكّد أنّ النصوص املقررة يف مناهج اللّغة العربية ال ترتبط مجيعها بـالواقع املعـيش   %)50(
  . للمتعلّم
دائي مل تستمد يف جمملها من احليـاة  من هنا نستنتج أنّ النصوص املدرسة يف التعليم االبت       

يف تطبيق املقاربة النصية، و يعيق حتقيق النتائج املرجـوة   ، و هذا ما سيؤثّر سلباًلمتعلّمالواقعية ل
  . منه، و على رأسها إكساب التلميذ كفاءة نصية

غة العربية، يتضح بعد هذه اللّمحة حول واقع تطبيق املقاربة النصية يف تدريس نصوص اللّ       
أنّ عملية تطبيق هذه املقاربة تعاين من بعض املشاكل أو املعيقات، خاصة منـها مـا يتعلّـق    
باستخدام املقاربة باحملتويات يف تدريس النشاطات اللّغوية، و أيضاً عدم االعتماد الكامل علـى  

و هذا ما يدفعنا إىل اقتراح اسـتثمار   النصوص احلية املتداولة يف اتمع الّذي يعيش فيه املتعلّم،
لتدريس كلّ النشاطات  جعل هذه النصوص منطلقاًو النصوص احلية عند تطبيق املقاربة النصية 

 :   إخل، و هذا ما سنوضحه أكثر يف العنصر األيت...التعليمية من قراءة و كتابة و تعبري
 :كفاءة نصية املتعلّماستثمار النصوص احلية كإجراٍء مقترحٍ إلكساب  -3-5

سنحاول يف إطار هذا العنصر تقدمي مقترحٍ ينص على استثمار النصوص احلية عند تطبيق        
كفاءة نصية متكّنه من التواصل مع أفراد جمتمعه  املتعلّماملقاربة النصية، مبا قد يساهم يف إكساب 

  .باستخدام اللّغة العربية، و ذلك باالستناد إىل املقاربة التواصلية
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 Textes( )77("النصـوص األصـلية  "و نقصد بالنصوص احلية، الّيت يطلق عليها أيضاً        

authentique(  ةأو الوثائق األصليDocument authentique)()78(    صوص الّـيت ميكـنالن ،
رسائل لفضـية  «: بقوله" املنهل التربوي"احلصول عليها من الواقع املعيش، و قد عرفها صاحب 

و الـيت  . أو لفظية تصويرية مستمدة من التبادالت احلقيقية بني املتكلمني األصليني باللغة املراد تعليمها
و تبـين اجلملـة   . )79(»لدى أوالئك املـتكلمني تتميز خبصائص املمارسة التواصلية املتعارف عليها 

األخرية من هذا القول أنّ النص األصلي يستمد من صلب املمارسات التواصلية يف اتمع الّذي 
  . يتكلّم اللّغة املراد تعليمها

ـ         ة و عليه نستطيع عد النصوص األصلية أو احلية، الّيت يقترح توظيفها عند تطبيق املقارب
، إذ حيتمل أن يصادفها يف أثنـاء تواصـله   للمتعلّمالنصية، نصوصاً مستمدةً من احلياة الواقعية 

االجتماعية و الثقافية و الدينية و السياسـية و  : اليومي مع أفراد جمتمعه يف خمتلف املوضوعات
، مقاطع صـوتية أو  اجلرائد: إخل، و ميكن احلصول على هذه النصوص، مثالً، من...االقتصادية

تسجيالت مثل احلوارات السياسية و املواعظ الدينية، إعالنات مكتوبـة و شـفوية، تقـارير    
  .إخل...طبية

التّعامل مع نصوص من حياته االجتماعية أو قريبة منها، و  لمتعلّمفقد يتيح هذا اإلجراء ل       
قد تصادفه يف حياته خارج املدرسة و فهما بذلك سيكون قادراً على تلقّي خمتلف النصوص الّيت 

ربط املعارف الّيت يدرسها يف املدرسة مـع حميطـه    للمتعلّمو النسج على منواهلا، و سيحصل 
ة؛ إذ  يؤكّدون ضرورة استخدام املـواد  . االجتماعيواصليو هذا ما يدعو إليه رواد املقاربة الت

ـ اللّغوية األصلية أو احلقيقية، و ذلك من  عنـد   املتعلّمـون يت يالقيهـا  أجل تفادي املشكلة الّ
  . )80(استعماهلم ملا يدرسونه داخل القسم يف املواقف احلياتية اليومية

و بذلك ستكون املقاربة النصية حلقة وصلٍ بني اتمع و املدرسة؛ فبتوظيفها للنصـوص         
فإنها ستربط هذا الواقع املعيش بكلّ النشاطات الّيت يدرسـها     املتعلّماملستمدة من الواقع املعيش 

                                                             
  .952ص. 2املنهل التربوي، ج: عبد الكرمي غريب -77
  .284ص. 1، جنفسهاملرجع  - 78
 . 284ص. 1، جنفسهاملرجع  -79
 .153ص. أساليب و مبادئ يف تدريس اللغة: دايان الرسن فرميان - 80
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إخل، على اعتبار أنّ النص هو نقطة انطالق كلّ األنشطة التعليمية، ...من تعبري و قراءة و كتابة
  :و هذا ما ميثّله الشكل أسفله

  
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ميثّل أمهية استخدام النصوص احلية عند تطبيق املقاربة النصية) 20(شكل رقم
و يفاد من الشكل أعاله أنّ استخدام النصوص احلية عند تطبيق املقاربة النصية أمـر يف         

، الّذي للمتعلّمغاية األمهية ألنه سيجعل من كل األنشطة التعليمية ذات صلة باحلياة االجتماعية 
  .   تمعهسيتم له اكتساب لغة عربية فصيحة ميكنه توظيفها يف تواصله مع أفراد جم

و خالصة القول فيما يتعلّق باستثمار النصوص احلية، هي أنّ هذه النصوص ستساهم يف        
كفاءةً نصيةً فيصبح قادراً على فهم نصوص خمتلفة من عدة أنواع و إنتاجها يف  املتعلّمإكساب 

أنّ هـذه النصـوص    خمتلف املواقف التواصلية الّيت حيتمل أن تصادفه يف حياته اليومية، كمـا 
ستكون، يف إطار املقاربة النصية، حلقة وصلٍ بني النشاطات اللّغوية و بني املمارسات التواصلية 

  .الواقعية

   ن الكتابية       التعبري الكتايباخلط       اإلمالء       التماري                                

  البيئة االجتماعية

 املقاربة النصية

  التعبري الشفوي و التواصل                القراءة                 الكتابة      

  نصوص واقعية
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و االستنتاج العام الّذي ميكن الوصول إليه يف ختام هذا املبحث هو أنّ املقاربة النصـية         
ا متكّن املتعلّم، عن طريق إكسابه الكفاءة النصية، مـن  مقاربة تواصلية للنصوص املدرسة؛ ألنه

فهم و إنتاج نصوص و خطابات، يف إطار عملية التواصل مع اآلخـرين، خاصـة إذا مـا متّ    
االعتماد على النصوص األصلية املستمدة من صلب املمارسات التواصلية الّيت تتم بـني أفـراد   

  .اتمع

  :ت تواصليةالتقومي يف إطار وضعيا -4

  :حتديد مفهوم التقومي -4-1
يف اللّغة الفرنسية، بترمجات خمتلفة إىل اللّغة العربيـة، و   )Evaluation( استخدم مصطلح

التقومي و التقييم؛ فقد استعمل هذين املصـطلحني مـن طـرف    : خنص بالذّكر هنا مصطلحي
أنهما غري  على الرغم منالباحثني يف اال التربوي كمرادفني للكلمة األجنبية السابقة الذّكر، 

: قَوم درأَه«: إنّ أصل كلمة تقومي من الفعل قوم، و يقال يف لغتنا العربية مترادفني يف األصل؛ إذ
اآلية الرابعـة   يف ، و منه قوله تعاىل)82(»قَومت الشيء فهو قَوِم، أى مستقيم«و  )81(»أَزال عوجه

و تأويل اآلية، كمـا جـاء يف    ،﴾﴿: سورة التنيمن ) 04(
أي لقـد خلقنـا   . لقد خلقنا جنس اإلنسان يف أحسن تعديلٍ لصورته ،)83("تفسري اجلاللني"

و  صـفاً بأمجـل الصـفات   مت و أحسن تعديلٍ ، أو يف أحسن صورةاإلنسان يف أحسن شكلٍ
كلمـة   بناءاً عليه ميكننا القـول أنّ  و. )84(ًإخل، و إمجاالً أحسن صورة و أبدع خلقا...هاأكمل

أما أصل كلمة تقييم فهو من القيمـة  . )85(و التجبري ،و التصحيح ،تقومي ترتبط مبعاين التعديل
)Valeur(قييم بذلك يعين ،، وهي مفرد قيمثمني، و التقدير أو : و تعين القدر أو التثمني و التالت

                                                             
  .225ص. 12لسان العرب، ج: ابن منظور] مادة قوم[ - 81
 .2017ص. 5الصحاح، ج: اجلوهري] مادة قوم[ - 82
  .513ص. جالل الدين احمللي و جالل الدين السيوطي - 83
ـ 1421، 1العربيـة، ط  حنو تقومي أفضل، لبنان، بريوت، دار النهضـة : أنور عقل -84 . م2001-هـ
  .46ص
  .385ص. 1املنهل التربوي، ج: عبد الكرمي غريب -85
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و إسـداء قيمـة    )Mesure( (*)و حييـل التقيـيم علـى القيـاس     .)86(حتديد قيمة الشيء
(Apréciation))87( .   

ملّا كان مصطلح التقومي ذا املعىن فإنه أمشل من مصـطلح التقيـيم و ال يسـاويه يف     و       
خلـط يف اسـتخدام كلمـيت     هنـاك «: يف قوله"عبد الكرمي غريب"عنه هذا ما عبر ىن، و ـاملع

و مع العلم أما يفيـدان يف  . م، حيث يعتقد الكثريون بأن كليهما يعطي املعىن ذاتهـالتقييم وـالتقوي
ـ    ن ـبيان قيمة الشيء، إال أن كلمة التقومي صحيحة لغويا، و هي األكثر انتشـارا يف االسـتعمال بي

مـا كلمـة   أ. اس، كما أا تعين باإلضافة إىل بيان قيمة الشيء، تعديل أو تصحيح ما اعوج منهـالن
و يشري هذا القول إشارةً واضحةً إىل أنّ مصطلح . )88(»التقييم فتدل على إعطاء قيمة للشيء فقط

  .التقومي هو املصطلح األمشل، و األصح لغويا، و األجدر باالستعمال
د الكلمة ع، ي"مدخل إىل التقييم التربوي"و على العكس من ذلك جند أنّ صاحب كتاب        

تعين التقييم ال التقومي، و يرى أن عملية احلكم على التـدريس هـي    )Evaluation(ة األجنبي
ـ  و «: د، إذ  يقـول ـعملية تقدير و إثبات حالة، يف حني أن التقومي هو عملية تعديل و جتدي

حيث أنّ التقييم هو إثبات حالة و التقومي هو تعديل حالة فـإنّ مصـطلح التقيـيم هـو األمشـل و      
و لكن التقومي يف البيداغوجيات احلديثة أصبح يتجاوز عملية التقييم إىل عمليـة   .)89(»األحدث

  . اإلصالح و التعديل، وهذا ما يفند القول أعاله

                                                             
  .385ص. 1نفسه، جاملرجع  - 86
القياس هو عملية تقوم على املالحظة التجريبية للحصول على مسة معينة لسلوك ما، و دف إىل صياغة  -*

آخر فإنّ القياس يفيد حتويل الظّاهرة املراد قياسها  و مبعىن. هذه املالحظة يف شكل قابل للقياس و التصنيف
القياس و التقومي يف التربية و التعلـيم، القـاهرة، دار   : قاسم علي الصراف: ينظر. من الوصف إىل الكم

 .16ص. م2002-هـ1422الكتاب احلديث، 
عقدة، املغرب، الدار البيداغوجيا الناجعة املتأسسة على التعلمات البسيطة و امل: عبد الكرمي غريب - 87

  .151ص. م2014- هـ1435، 1البيضاء، منشورات عامل التربية، مطبعة النجاح اجلديدة، ط
  .384ص. 1املنهل التربوي، ج -88
  .05اهلامش ص. م 2006العريب عقون، اجلزائر، عني مليلة، دار اهلدى،  -89
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أن نسـتنتج أنّ كـلّ   ميكننا  ،ن فروقٍ بني التقييم و التقوميو بناًء على ما تقدم ذكره، م       
 منهما ينفرد مبفهوم خاص ز معنـاه و اسـتعماله عـن املصـطلحات     واحدزات متيبه، و مبمي

  .األخرى
       ذي نسـتعمله  نوع املصطلح الّ دو من الواضح إذن أنّ اهلدف من البحث هو الذي حيد

معـىن التقـومي يف ظـلّ     مبـا أنّ و  ،)90(قـومي قييم أو التذي جيعلنا خنتار مصطلح التهو الّو
ـ البيداغوجيات احلديثة، كما  دف إىل إصالح العملي ةة مستمرة سبقت اإلشارة، أصبح عملي

تدارك ما قد يطرأ عليها من نقائص و اختالالت، فإنه من املناسب استعمال مصطلح التعليمية و
  .التقومي
قومي إىل احلد قييم و التبني مفهومي الت اًكبري إىل أنّ هناك تداخالً ،مما سبق ذكره ،خنلص       

و أن هذين املصطلحني يستعمالن مبفهوم  ، خاصةًصعبةً ة الفصل بينهما عمليةًذي جيعل عمليالّ
ه و بالرة، إالّ أنواحد يف األوساط التربوي     بـني   غم مـن ذلـك فهنـاك اخـتالف جـذري

ن، كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، و أهم ما ميكن استخالصه أنّ استخدام مصطلح ـاملصطلحي
  .   و أنسبالتقومي أمشل 

  :يف تدريس اللّغة العربية أنواع التقومي املتبعة -4-2
       إنّ املستجدات احلاصلة على املستوى التاإلصالحات الّيت حلقت املنظومة  يف إطار عليمي

و لعلّ من أهم هـذه  . التربوية اجلزائرية، تستدعي إعادة النظر يف كل جوانب العملية التعليمية
مكوناً هاما من مكونـات العمليـة التعليميـة، و أحـد      الّذي يعد، قومي التربويانب التاجلو

املـتعلّمني  املرتكزات الّيت يقوم عليها الفعل التربوي، و يف ظل ممارسته يتبين مدى اسـتيعاب  
  .)91(ملقررات املنهاج

و قد أصبح التقومي يف التعليم االبتدائي، يتفرع إىل عدة أنـواع ترافـق سـري العمليـة            
التعليمية، و هو بذلك مل يعد حمصوراً يف األسئلة التقليدية و االختبارات االسترجاعية، و إنمـا  

ية التقوميية التي ـتم  فلم تعد العمل. باعتباره حمور العملية التعليمية املتعلّمانصب اهتمامه على 
                                                             

ق التعليمية يف التعليم الثانوي بـني  تقومي الطرائ: ، ضمن كتابالتقومي و البيداغوجيا: فريدة بوساحة -90
  .224ص. النظرية و التطبيق

  .22ص. االبتدائيالوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الثانية من التعليم  -91
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بالتحصيل الدراسي تتماشى و احلال الراهنة و املستقبلية للتعليم و احتياجاته املتغيرة، فـاألداء  
 أصبح يتطلّب منه اكتساب معلومات جديدة و بطرق ذاتية، يوظّفها يف حـلّ   للمتعلّمالوظيفي

يسـتطيع أن يكيـف    مـتعلّم حيتاج إىل  اوظيفي مشكالت متعددة غري منظورة يف حينها، أداًء
  .     )92(سلوكه و ينظّم تفكريه ذاتيا، و يقدر على التواصل و التعاون مع اآلخرين

  :و هناك ثالثة أنواعٍ من التقومي املقررة يف التعليم االبتدائي و هي

  :)L'évaluation diagnostique(مي التشخيصي والتق  -4-2-1
       قومي ي مسوع من التقومي بهذا النـعف يف  التة و الضص مواطن القوه يشخألن شخيصيالت

التقومي "، ألنه يقع يف بداية التعليم، و )94("بالتقومي األويل" ي أيضاًمس و .)93(املتعلّمنيإمكانيات 
ألنه يهدف إىل الوصف العلمي الدقيق ألداءات املتعلّمني، و التقـومي التمهيـدي    )95("األدائي

)Introductif( ؤينبأو الت )Prédictive( )96(.   
إجراء نقوم به يف مسـتهل عمليـة   «: التقييم التشخيصي بأنه" عبد الكرمي غريب"يعرف        

عن قدرات و معارف و مواقف التالميذ السابقة و  التدريس من أجل احلصول على بيانات و معلومات
فهو إذن تشخيص ملنطلقات عملية التـدريس و مـدى اسـتعداد    . الضرورية لتحقيق أهداف الدرس

ف إىل أنّ اهلدف األساسي مـن التقـومي   و تشري الفقرة األخرية من هذا التعري .)97(»التالميـذ 
   .قبل االنطالق يف الدرس املتعلّمدادات التشخيصي كما هو واضح من امسه هو تشخيص استع

ـ          دراسي يقوم به املعلّم يف بداية سـنة إجراء عملي شخيصيقومي التذا فإنّ الت أو ـو ة
بيانـات  دورة، أو جمموعة دروسٍ أو درسٍ، أو جزء من درسٍ، حىت يتمكّن من احلصول على 

، و مدى حتكّمه يف املكتسبات السابقة من مهارات و قدرات  املتعلّم ومعطيات تبين له مستوى

                                                             
  .40ص. بيداغوجيا التدريس بالكفاءات األبعاد و املتطلبات: فريد حاجي -92
  . 244ص. التقومي و البيداغوجيا: فريدة بوساحة -93
  . 13ص. الوثيقة املرافقة ملناهج السنة األوىل من التعليم االبتدائي -94
  .244ص. التقومي و البيداغوجيا: فريدة بوساحة -95
التدريس باألهداف و بيداغوجيا التقومي، اجلزائر، معسكر، : حممد شارف سرير و نور الدين خالدي -96

  . 94ص. 2مطبعة غريس، ط
  .402ص. 1ربوي، جاملنهل الت: عبد الكرمي غريب -97



 الّتقويم وإجراء الّتعليمّية الّطرائق تطبيق في الّتواصلّية المقاربة استثمار :الفصل الرابع

 

  224                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

  

إخل، من أجل االستناد إليها يف عملية التدريس احلالية، أو من أجل حتديد أسـباب  ...و معارف
، لوضع اخلطط التدريسية املناسبة، و اختاذ القرارات املتعلّمالفشل و نقاط الضعف يف مكتسبات 

تشخيصـاً     .)98(قصالكفيلة بتدارك هذا الن شخيصـيقـومي التالت ميكن عد خمتصرة و بصفة
سـهولة إىل  و و تأهيله لالنتقال بكلّ سالسة  املتعلّمملنطلقات عملية التدريس و مدى استعداد 

 .)99(مرحلة التعلّم املقبلة
ـ "فـإنّ   )100("عليم االبتدائينة األوىل من التالوثيقة املرافقة ملناهج الس"و حسب         مي والتق

شخيصيي وظيفتني اثنتني و مها "التيؤد:  
الّيت دف إىل معرفة أقصى ما ميكن مـن معطيـات املتعلّقـة     :الوظيفة التشخيصية -

و  املـتعلّمني اهتمامات  باملكتسبات القبلية، و الصعوبات الّيت قد تعترض عملية التعلّم، و كذا
  .احتياجامرغبام و

اليت دف إىل التفكري يف بعض فرضيات العمل مـن أجـل معاجلـة     :يةئالتنبالوظيفة  -
  .املشاكل الّيت تكتشفها عملية التشخيص

و بذلك خنلص إىل أنّ التقومي التشخيصي تقومي مهم و ضروري جيـب إجـراؤه قبـل           
و اسـتعداداته القبليـة، و    لمتعلمل االنطالق يف أية عملية تعليمية ألجل معرفة اخللفية املعرفية 

  .بالتايل اختيار الطّريقة األنسب لتعليمه
4-2-2-  التقومي التكويين )L'évaluation formation(:  

       كويينقومي التة يرافق التعليمية التجـزءاً  سري العملي إجراءه حال وقوعها، و يعد و يتم ،
  .بالتكويين ألنه يسري مبحاذاة تكوين املتعلّم، و يعد وسيلة من وسائلهمنها، و مسي هذا التقومي 

أثناء تطبيق برنامج ) و ألكثر من مرة(ذلك التقومي الذي يتم «بأنه  كويينقومي التيعرف التو        
ـ قومي التو عليه، يعد الت .)101(»أو جتربة ما بقصد تطوير هذا الربنامج أو تلك التجربة ةًكويين عملي 
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 ة إىل أخرى، أو من درسٍو ال يستطيع املعلِّم االنتقال من وحدة تعليمي ،ةعليميللعملية الت مالزمةً
من الدرس السابق، مما يساعده على معرفة مدى  متعلّميهمتكّن  ىإىل آخر دومنا القيام بتقومي ملد

جدت، وإصالحها و معاجلتـها، و  اكتسام للكفاءات املسطّرة و معرفة أسباب الفشل، إن و
كويينقومي التهذا ما يسمى بالت.  

و ال يتوقّف التقومي التكويين عند حدود مساعدة املعلِّم على حتسني سري عملية التعليم، و        
أيضاً؛ و ذلك بإطالعه على مدى تقدمه و الصـعوبات الّـيت    املتعلّمإنما يتجاوزه إىل مساعدة 

مساعدة املتعلم العاجلة و إخباره بصفة مستمرة و مرحلية «هو كويينقومي التفهدف الت. تواجه تعلمه
عن صعوبات التعلم و درجة تطوره و عن خطوات هذا التعلم و منهجه قصد اقتراح وسائل التطوير و 

، و هو كذلك إجراء يساعد املدرس على أخذ معلومات متكن مـن تطـوير   ...تغطية مواطن النقص 
  : )103(و من أهم الوظائف الّيت يقوم ا هذا التقومي ما يأيت. )102(»وسائل التدريس وأنشطته

 .بدرجة حتكّمهما يف تعليم معين املتعلّمإخبار املدرس و  -
 .كشف صعوبات التعلّم -
 .كشف وسائل جتاوز هذه الصعوبات -
تعـد   ال يتجزأ من العملية التعليمية فإنّ األخطاء، يف ظلّه، او لكون التقومي التكويين جزًء       

أمراً طبيعيا و جزءاً من سريورة التعلّم، و ليست نقاط ضعف أو ظواهر غري طبيعيـة يعاقـب   
      .)104(املتعلّم عليها

 ب، و ال يتم على إثـره مـنح عالمـة   ي و ال يعاقال جيازِ كويينقومي التالتهكذا فإنّ و        
للتأكد مما إذا كان املـتعلّم   ،منجزٍ قومي يف اية أي عملٍإنما يأيت هذا النوع من الت و،  للمتعلّم

 حيمـل املقـيم   وميميتلك من املكتسبات القبلية الضرورية ملواجهة مرحلة التعلّم التالية، و هو تق
للمتعلّم، كما يساعد على تعديل اخللل امللحوظ  ة التعلّم مع املستوى احلقيقيعلى تكييف أنشط

  .)105(لديه
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بناًء عليه نستنتج أنّ التقومي التكويين هو تقومي حديث خيالف متاماً الطّابع التقليدي للتقومي        
هم يف و يسالعملية التعليمية سري الّذي يعتمد على احلفظ و االستظهار، حيث يسري باملوازاة مع 

  .إصالحها و يتدارك ما قد يطرأ عليها من خلل

  )L'évaluation sommative( :التقومي التحصيلي -4-2-3
، و هو يعـين تلـك   ، أو اإلمجايلّجميعيأو الت هائيقومي النالتب أيضاًهذا التقومي يسمى        

املمارسة التا ة الّربوي يت يقوماملدرس أو جهاز خاص لميذ و احلكم مكلّف، من أجل تقومي الت
ائي اية تعليم معني أو إصدار أحكام على نتائجه يفة على فعالية العملية التة، من حيـث  عليمي

دة مبقرحتقيقها لألهداف احملدر دراسي نة أو جزء منه، خالل فترة دراسيسـنة، أو  فصل،(ة معي 
  .)106( )أو عدة سنوات

       ف التو يعرقومي التحصيلي 107(االبتدائيعليم يف مناهج الت( ه ذلك التـ  بأن  :ذيقـومي الّ
يتناول جممل التعليمات املرحلية اليت تندرج ضمنها املكتسبات املتحصل عليها طيلة أسبوع أو شهر «

مـن   اهلدف األساسي فإنّعليه و  .»أو فصل أو ثالثي أو سنة بأكملها أو طور من أطوار الدراسة
التال للمعلِّم فسحصيلي هو قومي التح اخاذالت املتعلّمهائي بشأن مستوى القرار الن، ة و إمكاني

انتقاله من مرحلة تعليمية ا إىل مرحلة و بناًء عليه ميكـن  . )108(أعلى يف ضوء األنظمة املعمول
  .تقييم مكتسبات املتعلّم و احلكم عليها بقصد إجازتهعده تقييماً ال تقومياً؛ ألنه يهدف إىل 

و على الرغم من أنّ التقومي التحصيلي مرتبط باملناهج التقليدية أين كان يأخـذ شـكل          
و ترتيبهم وفقاً ملعـايري معينـة، إالّ أّن    املتعلّمنياالمتحانات الفصلية الّيت يتم على إثرها تنقيط 

مل تتخلّى عنه، و قد يرجع ذلك إىل كونه وسيلة حوار بني املعلّمـني و اإلدارة  املناهج احلديثة 
واملدرسة و األولياء، أضف إىل ذلك أنّ أمهية هذا التقومي تتجاوز البعـد التربـوي إىل البعـد    
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االجتماعي؛ إذ يرتبط بسلم للتقييم االجتماعي يتم بواسطته تأمني الكفاءات البشرية يف خمتلف 
  . )109(طاعات احليويةالق

، املـتعلّم و خالصة القول فيما يتعلّق بالتقومي اإلمجايلّ أنه ائي يفيد يف تقييم مكتسبات        
كما ميكن االستفادة منه يف معرفة جوانب النقص الّيت ختلّلت العمليـة التعليميـة، و بالتـايل    

  .     استدراكها و هنا ميكن أن نطلق عليه اسم التقومي
       قومي ميكنو بناًء على ما تقدة  م ذكره من أنواعٍ للتيف مرحلة القول أنّ مناهج اللّغة العربي

ورته التعليمية، مـن بدايتـها   تتابع املتعلّم يف سري م بأنواعٍ خمتلفة من التقوميبتدائي تلتعليم االا
  .أثناء سريها و حتى ايتهاو

   : املتعلّمواقع استثمار الوضعيات التواصلية يف تقومي مكتسبات  -4-3
إنّ واقع التقومي يف املدارس االبتدائية اليوم، حسب اعتقادنا، ال خيتلف كـثرياً عنـه يف          

املاضي، أي قبل اإلصالح التربوي؛ إذ إنه و على الرغم من سن أنواعٍ جديدة من التقـومي يف  
ـ  ت تابعـةً للطّرائـق   إطار املقاربة بالكفاءات، الّيت سبق ذكرها قبالً، فإنّ عملية التقومي مازال

  .التلقينية، حيث تعتمد بشكلٍ كبريٍ، إن مل نقل كليا، على احلفظ و استظهار املعلومات
و قد أثبتت الدراسة امليدانية سواء من خالل حضور احلصص التقوميية أين متّ مالحظة أنّ        

بارات كتابية تدور حول دراسـة  التقومي بكلّ أنواعه املذكورة سلفاً جيرى، غالباً، يف شكل اخت
، مع املعلّمني الّذين أكّـدوا أنّ التقـومي   )110(النص أو أسئلة استظهارية، أم من خالل املقابلة
وبذلك فإنّ التقومي احلايلّ يقتصر على مـنح   .املستمر يعتمد على االختبارات الكتابية الدورية

أو اختبار، و هي العملية الّيت أصبح ينظر إليهـا بأنهـا    املتعلّم عالمة بعد القيام مبراقبة أو فرض
  .  )111(ليست معياراً وحيداً لقياس ما هو منتظر من العملية التعليمية
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سؤال حول تقومي مـدى إدمـاج املـتعلّم     )112(و قد وجه للمعلّمني يف إطار االستبيان       
الصلة باحلياة اليومية، فكانت إجابة  ملكتسباته يف وضعيات تواصلية حللّ بعض املشكالت ذات

تنم عن عدم اهتمامهم ذا النـوع مـن   من إمجايلّ العينة  %62,13: املعلّمني بنسبة تقدر ب
التقومي، و برر أغلبيتهم إجابته بأنّ املكتسبات املدرسية ليس هلا عالقة مباشرة باحلياة اليوميـة  

على الرغم مـن أنّ اسـتثمار   . استثمارها يف مواقف حقيقيةللمتعلّم األمر الّذي يصعب عليه 
  .)113(املعارف يعد عمليةً مهمةً جدا، و هي الّيت تشكّل اخللفية للدوافع التعليمية

و عليه ميكننا القول إننا مازلنا حلد اآلن تم بتلقّني املعارف أكثر مما تم بعملية اإلجناز،        
لك، حسب رأي إحدى الباحثات، إىل تقاليد بيداغوجية متوارثة مازالت مـؤثّرة  و قد يرجع ذ

  .    )114(رغم تغير الربامج و املناهج الدراسية
إنّ ما نستنتجه من خالل ما متّ عرضه حول واقع العملية التقومييـة و مـدى اسـتثمار           

الوضعيات التواصلية يف تقومي مكتسبات املتعلّم، هو أنّ هذه العملية مازالت تقوم على أسـس  
 تقليدية ذات أبعاد تلقينية تعتمد على حفظ و استظهار املعارف، و هـي بـذلك ال تواكـب   
املستجدات التربوية، أين أصبحت العملية التقوميية، يف إطار املقاربة بالكفاءات، تقـوم علـى   

ةتواصلي اتـة  . تقومي كفاءات املتعلّم يف إطار وضعيظر يف املنهجيو هذا ما يستدعي إعادة الن
اهم يف النهوض ـذه  التقوميية املتبعة، و سنحاول فيما يأيت تقدمي بعض املقترحات الّيت قد تس

  .املنهجية

 :إشراك املتعلّم يف سريورة التقومي -4-4
إنّ إشراك املتعلّم يف تقومي تعلّمه و معرفة مدى اكتسابه للكفاءات املنشودة أصبح أمـراً         

ـ     واصليبالـذّكر املقاربـة الت ا يف إطار املقاربات احلديثة، و خنـصـ ـضروري ة ـة و املقارب
 "التقومي التباديلّ"، و )Auto-évaluation( "التقومي الذايتّ: "هذا ما يسمى باءات، و ـبالكف
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)Co-évaluation(  و مها من أجنع الطّرائق الّيت جتعل املتعلّم يكتشف اخلطأ بنفسه و يعمل على
  .)115(جتاوزه
املتعلم بتقييم إنتاجه يقوم « :، هو أن"تقومي الكفايات"كما جاء يف كتاب  ،ايتقومي الذّالتو        

ـ  /اخلاص و ـ (ي ـأو إجراءات إجنازه له مع احتمال استخدامه ملرجـع خارج ـ ـتعليم ة ـات، شبك
و عليه فإنّ التقومي الذّايتّ هو أن يقوم املـتعلّم بتقـومي نفسـه    . )116(»م، القاموس إخلـالتحك
محـل  «: التقومي الذّايتّ بأنه ه، و جند املعىن ذاته تقريباً يف مناهج اللّغة العربية حيث تعرفـبنفس

املتعلم على إصدار أحكام على مسعاه و إنتاجه و مكتسباته بالنظر إىل كفاءات حمددة سلفا و باإلعتماد 
  .)117(»على مقاييس معينة

نستشف من هذين التعريفني أنّ املتعلّم سيصبح، يف إطار التقومي الذّايتّ، مسـؤوالً عـن          
 ألنه يلعب دوراً قومي الذايت،م إغفال التال ميكن للمعلّبذلك  و. تقييم نفسه و قائماً على تعلّمه

و سيصـبح  . لـهم ات عمو ضبط منهجي ،املتعلّمني تءاو يف تنمية كفا ،عملية التعليما يف مها
و تقييم إجنازاته و تعديلها خـالل سـريورته    ،على مراقبة نفسه بنفسه قادراً هيف ضوء املتعلّم

الت118(ةعليمي( .  
يف  املـتعلّمني أما التقومي التباديلّ فيمكن عده جزءاً من التقومي الذايتّ يقوم على إشـراك         

عملية تقييم بعضهم بعضاً، و ذلك باالستناد إىل معيار حيددونه بأنفسهم أو حيدد من طـرف  
  .و من مثّة القيام بعمليات التقومي الالّزمة ،)119(املعلّم

و للتقومي الذايتّ أمهيةٌ كبريةٌ يف العملية التعليمية؛ إذ يشكّل مظهراً من مظـاهر التقـومي          
بطريقة فردية؛ فال ميكن للمعلّم أن يتواجد املتعلّم املستمر، و يسهم يف الضبط املستمر لتعلّمات 
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أنّ التقييم الذايتّ يسـهم يف  يف اآلن نفسه، أضف إىل ذلك  املتعلّمنييف كل األماكن و مع كلّ 
  . )120(تنمية استقاللية املتعلّم و يدفعه إىل حتمل مسؤولية تعلّمه

و عليه فإنّ التقومي الذّايت من األساليب التقوميية احلديثة الّيت تم باملتعلّم و جتعله يعتمـد         
  .كما أنّ التقومي التباديلّ  ،على نفسه متنحه الفرصة للتقومي مدى اكتسابه للكفاءات املسطّرة

  :ضعيات تواصليةاالهتمام بتقومي املتعلّم ضمن و -4-5
عن التمارين اللّغوية اجلافّة أو إنّ احلديث عن التقومي يف وقتنا احلايلّ مل يعد يعين احلديث        

تعتمـد علـى احلفـظ    لفصـلية الّـيت   املهام الّيت ختلو من العنصر التواصلي، أو االختبارات ا
االسترجاع و صب املعلومات على أوراق االمتحان، بل أصبح احلديث، حاليا، و خاصة مع و

تقومي «: أحد الباحثني بقوله هاملقاربة بالكفاءات، يدور حول التقومي التواصلي، و هذا ما يؤكّد
داء مهـام بـدال مـن تقـومي     الكفاءة هو أوال و قبل كلّ شيء تقومي القدرة على إجناز نشاطات و أ

، و عليه كان من الضروري التخلّي عن األساليب التقوميية التقليدية و االهتمـام  )121(»املعارف
  .التقومي التواصليب

يف إطار وضعيات تواصلية ملعرفة مدى اكتسابه  املتعلّمو نقصد بالتقومي التواصلي؛ تقومي        
للكفاءات املسطّرة، و بالتايل معرفة ما قد يعيق اكتسابه هلذه الكفاءات، و من مثّة  تعديل طريقة 

تقوميا ال يقوم على اسـترجاع  يتطلّب تقومي الكفاءة ف .العوائقالتعليم من أجل تفادي مثل هذه 
املعارف و ذلك جبعل املتعلّم يواجه موقفا يستدعي توظيـف   املعارف و إنما يقوم على توظيف

و جعل املتعلّم يربط بني مكتسـباته  . مكتسباته، هذا املوقف هو ما يطلق عليه وضعية مشكلة
ويقوم بعملية إدماج مستمرة بني املكتسبات سواء تعلّق األمر بوحدات املـادة الواحـدة أو يف   

  . )122(خمتلف املواد
ف املسـطّرة مـن خـالل االمتحانـات     لألهدا املتعلّمكن معرفة مدى اكتساب فال مي       

التمارين التقليدية، و إنما ميكن التحقّق من ذلك عن طريق مهمات و أنشطة حقيقية يقوم ا و
  . ، و جيند كفاءاته املكتسبة يف معاجلة املشكالت الّيت تعترضه أثناء قيامه ذه املهماتاملتعلّم
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   :خالصة -
إنّ أهم ما ميكن استخالصه يف اية هذا الفصل هو أنّ اسـتخدام الطّرائـق التعليميـة           

 م هذه الطّرائق على بعد تواصليالنشيطة بات أمراً ضروريا يف العملية التعليمية، و البد أن تقو
  .ق و حتقيقها لألهداف املسطّرةمن أجل ضمان جناح هذه الطّرائ ،مستمد من املقاربة التواصلية

عملية التقومي؛ إذ جيب أن تقـوم هـذه    ىالطّرائق التعليمية ينطبق متاماً عل و ما قلناه عن       
و ذلك من خـالل التقـومي يف    أجل ضمان تقومي كفاءات املتعلّمالعملية على بعد تواصليٍ من 

يب التقليدية يف التقومي الّيت تعتمد على احلفظ إطار وضعيات تواصلية بدل االعتماد على األسال
  .و االستظهار
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 :دـمتهي -
      من الذي كانت فيه الوسائل التولّى ذلك الزة عليمي ـ  عنصـراً  تعـد ـ ثانوي ة ـا يف عملي

ففي وقتنا احلاضر، و مع ظهـور  . فيها أو إجياباً م، و حضورها من عدمه ال يؤثّر سلباًـالتعلي
ن فيها بضـرورة  الطّرائق التواصلية يف التعليم، نادى القائمون على الشؤون التعليمية و الباحثو

، و عدها جزًءا ال يتجزأ من املنهج التعليمي، و عنصراً فعاالً من عناصـر  االهتمام ذه الوسائل
الً مع ما يتضمنه املنهج املدرسي فأصبحت الوسائل التعليمية اليوم جزًءا متكام. العملية التعليمية

  .)1(من مقررات دراسية، و أوجه النشاط املتصلة ا، و طرق و أساليب التدريس املستخدمة
هج يف خمتلف بلـدان العـامل إالّ   فال نكاد جند أي إصالحٍ تربوي حديث أو جتديد للمنا       

ر النظرة إىل و تغي. سي يف عملية التعليمرٍ أسانادى بضرورة استخدام الوسائل التعليمية كعنصو
الوسائل التعليمية، على األرجح، مرتبط بالتطورات الّيت حصلت يف اجلوانب األخـرى مـن   
العملية التعليمية؛ إذ حتول االهتمام فيها من التعليم إىل التعلّم، و من دور املعلّـم كملقّـن إىل   

التقيد بالكتاب املدرسي إىل االعتماد علـى مصـادر    متّ االنتقال منو  دوره كمنظّم للتعليم،
املعرفة املختلفة و تكنولوجيا التعليم، و أصبحت الوسائل التعليمية تلعب دورا مهمـا يف هـذا   

2(املخطّط املنهجي(.  
الوسـائل التعليميـة يف األنظمـة     تكتسبهاإال أنه و رغم األمهية الكبرية الّيت أصبحت        

التعليمية املختلفة، فإنها ال ميكن أن تقوم مقام املعلّم بأي شـكل مـن األشـكال، كمـا أنّ     
فنجاح العملية التعليمية، ال يرجع أساساً إىل . استخدامها و فاعليتها يظالّن رهن تصرف املعلّم

  ،عليمـيد توفّر الوسائل يف املوقف التمـا يرجـع إىل مهـارة   جمرــة    و إناملعلّـم يف كيفي
  .)3(العمل على تكاملها ضمن املنهج، و االستفادة منها يف خدمة أهداف التعلّماستخدامهـا، و
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و عليه فإنّ تناولنا ملوضوع الوسائل التعليمية و أمهيتها يف تنشيط التواصل الصفي ينبـع         
  :كما يأيت )4(الباحثنيمن اعتبارين كان قد حددمها أحد 

أنّ الوسائل التعليمية و سائلٌ معينةٌ للتدريس و طرقه، إالّ أنها ال تستعمل بشـكل   :أوالً -
مستقلّ يف عملية التعليم؛ فأي وسيلة صنعت من قبل اإلنسان ال ميكنها حتقيـق األهـداف   

  .املنشودة منها إالّ مبساعدة اإلنسان نفسه
أنّ وجود املعلّم شرطٌ ضروري الستعمال الوسائل التعليمية، و هذه األخرية معينـة   :ثانياً -

  .له و ال تلغي دوره

  :سمياا و عالقتها بتكنولوجيا التعليمتالوسائل التعليمية مفهومها و  -1

   :مفهوم الوسائل التعليمية -1-1
       ة الوسائل  تعدعليميالتMoyen d’enseignement)( عنصرـة   ا هاما من عناصـر العملي

و لذلك فإنه من الضروري، قبل احلديث عـن أمهيـة    ،التعليمية، و العامل احلاسم يف جناحها
ملفهوم يت قدمت الّ ريفاجمموعة من التع يأيتفيما  استخدامها، توضيح مفهومها بشكل دقيق، و

  :لوسائل التعليميةا
معترباً إياها أية وسيلة  للوسيلة التعليمية تعريفاً "ربية و التعليممصطلحات الت"أورد معجم        

الوسيلة اليت يلجأ اليها املعلم لرفع مسـتوى التعلـيم   «: كما يأيت ميكن أن تسهم يف ترقية التعليم،
  .)5(»كالوسائل السمعية البصرية و النماذج اخل

كـل أداة يسـتخدمها   «: هي ةعليميالوسائل الت أنّ" الوسائل التعليمية"و جاء يف كتاب        
املدرس لتحسني عملية التعليم و التعلم و توضيح معاىن كلمات املدرس، أى لتوضيح املعاىن أو شـرح  
األفكار أو تدريب التالميذ على املهارات أو تعويدهم على العادات أو تنمية االجتاهات أو غرس القيم 

، و هذا التعريف ال يعـد  )6(»سا على األلفاظ و الرموز و األرقامفيهم، دون أن يعتمد املدرس أسا
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 املـتعلّمني الوسيلة التعليمية جمرد أداة لنقل املادة التعليمية، بل إنها تتجاوز ذلك إىل إكسـاب  
  .املهارات، و تنمية العادات و االتجاهات، و غرس القيم فيهم

عناصر التشويق و التأثري و التنوع إىل ما سـبق ذكـره عـن     التعريف املوايل يضيفو        
واسطة أو مـادة مسعيـة أو مرئيـة أو    «: بأنها ، فيعرف هذه األخريةالوسائل التعليميةخصائص 

ية أو م أثناء التدريس لتوضيح مفهوم أو حركة أو عملرية، أو حقيقة يستعني ا املعلمسعية بص -مركبة
فظية الذاتية عن سرب غورها و تقريبها إلدراك التالميذ، أو لغرض إضفاء مزيد من الل هطرقحقيقة تعجز 

  .)7(»التأثري و التنوع و التشويق على إجراءاته و طرقه التعليمية
مع التعاريف السابقة يف اعتبارها كلّ مـا ميكـن    لوسائل التعليميةو يتفق تعريف آخر ل       

أداة  كلّ«: شرح املادة التعليمية و توضيحها، حيث يعرفها بأنها توظيفه من قبل املعلّم من أجل
أو شكل فين عملٍ أو أي دف حتقيق الغايـة  ميكن أن ي رس و توضيح معاملهساعد املعلّم يف شرح الد

غمـوض   ح كلّم معانيه و توضها تدعة، ألني التعليم غايته املرجوإذ من دوا ال ميكن أن يؤد...منه
  .  )8(»ميكن أن يطرأ على حمتواه

توضيح الرسالة الّيت ينقلـها  لو هكذا فإنّ الوسائل التعليمية هي كلّ ما يستعني به املعلّم        
الوسائل التعليمية هى كل «: إىل متعلّميه، و بكلمة خمتصرة ميكننا تبين تعريف بسيط هلا كما يأيت

  )9(»اخلربات اجلديدة اىل تالميذه بطريقة أكثر فاعلية و أبقى أثراوسيلة تساعد املدرس على توصيل 
       ة إنعليميابقة، أنّ الوسائل التعاريف السما هي كل أداة يستعني و نستنتج، انطالقا من الت

ا املعلّم لغرض شرح مادرس ةا يسـاعد املـتعلّم علـى    و جتسيدها،  هاتوضيح معاني ، والدمم
  . اكتساب القيم و العادات و االجتاهات املراد له اكتساا، و ذلك يف جو من املتعة و التأثري

  :اـاـيتسم -1-2
باختالف طبيعة هذه الوسائل  ختتلف و تطلق على الوسائل التعليمية الّيت ياتالتسمتتعدد        

فمن الباحثني من أطلق عليها أمسـاء  و األساس الذي مسيت يف ضوئه، و الغرض من استعماهلا، 

                                                             
  .81ص. الوسائل التعليمية مبادئها و تطبيقاا: حممد زياد محدان  - 7
  .560ص. ت التربية و التعليممعجم مصطلحا: جرجس ميشال جرجس - 8
ـ   : حممد وطاس - 9 انب ـأمهية الوسائل التعليمية يف عملية التعليم عامة و يف تعليم اللغـة العربيـة لألج

  .55ص. م1988ة، اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، ـخاص
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ختيارية، الوسـائل املعياريـة   الوسائل السمعية البصرية، التكنولوجيا التربوية، الوسائل اال: مثل
و أسـس   الوسائل التعليميةسميات ت، و يقدم اجلدول املوايل بيانات عن بعض )10(الوسيطيةو

  : تسميتها
  ةـالتسمي  اسـاألس  
الوسائل البصرية، الوسائل السمعية، التعليم السمعي   احلواس اليت ختاطبها  1

  .البصري، الوسائل احلاسية، الوسائل اإلدراكية
  .وسائل اإليضاح، املعينات السمعية البصرية  دورها يف التدريس  2
  .وسائل االتصال  دورها يف عملية االتصال  3

ارتباطها بعملـييت التعلـيم و     4
  التعلّم

الوسائل التعليمية، الوسائل التعلّميـة، الوسـائل   
  .التعليمية التعلّمية

للتعليم، تكنولوجيـا  الوسائل التكنولوجية املربجمة  *منحى النظم  5
ام الوسائط املتعددة، الوسائل التعليميـة  التعليم، نظ

  .املتعددة

  )11(يبين أسس تسمية الوسائل التعليمية )12(جدول رقم

                                                             
 .37-35ص. الوسائل التعليمية مبادئها و تطبيقاا: حممد زياد محدان- 10
النظم اتباع منهج و طريقة يف العمل تسري يف خطوات منظّمة، و تستخدم كلّ اإلمكانات يقصد مبنهج  -* 

األمـر الّـذي    ،الّيت تقدمها التكنولوجيا لتحقيق أهداف حمددة، و تشمل املوارد البشرية و الوقت و املال
شادي عبد : ينظر يف هذا الشأن. ساهم يف نقل العملية التعليمية من املستوى العشوائي إىل املستوى املخطّط

معايري اجلودة يف تصميم و إنتاج الوسائل التكنولوجية يف التعليم مبراكز اإلنتاج بغزة، حبـث  : اهللا أبو عزيز
ـ مقدم استكماال ملتطلبات احلصول على در ـ ـجة املاجستري يف املناهج و تكنولوجي ـ ـا التعلي ة ـم بكلي

  . 12ص. م2009-هـ1430المية، غزة، ة، اجلامعة اإلسـالتربي
. أساسيات تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية: حممد حممود احليلة: بيانات اجلدول مأخوذة عن كتاب - 11
  .32-26ص
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ـ          ـ ـنستنتج من اجلدول أعاله أنّ املسميات الّيت أطلقت علـى  الوسائ عليمية ـل الت
رة، و ختتلف باختالف األسس الّيت مسيت انطالقا منها، و سنتبنى يف حبثنا هذا تسـمية  ـكثي

أي أساس من األسس الّيت سبق ذكرهـا يف  ، بصرف النظر عن "الوسائل التعليمية"واحدة هي 
اجلدول، و إنما على أساس أنّ هذا املصطلح أكثر شيوعاً من املصطلحات األخـرى و أكثـر   

  .استخداماً

  :  عالقة الوسائل التعليمية بتكنولوجيا التعليم -1-3
للداللـة    (Technologie de l’éducation)ما يستعمل مصطلح تكنولوجيا التعليم كثرياً      

ميكـن  مفهوم املصطلح األول مغاير ملفهوم املصطلح الثّـاين، و   و لكنعلى الوسائل التعليمية، 
عمليـة  «: باجلزء؛ فتكنولوجيا التعليم تعـين  العالقة بينهما، إن صح التعبري، عالقة الكلّاعتبار 

هداف حمددة، تقوم أساسا علـى  منهجية منظمة يف تصميم عملية التعلم و تنفيذها و تقوميها يف ضوء أ
نتائج البحوث يف جماالت املعرفة املختلفة و تستخدم مجيع املواد املتاحة البشرية و غري البشرية للوصول 

  .)12(»إىل تعليم أعلى فاعلية و أكثر كفاية
أنّ  هي نظام منهجي لتطوير العملية التعليمية، و هذا يعـين تكنولوجيا التعليم و منه فإنّ        

الوسائل التعليمية ليست إالّ جانباً بسيطاً من اجلوانب التعليمية الّيت تعمل تكنولوجيا التعليم على 
تطويرها، و لذلك فإنّ مفهوم هذه األخرية يتجاوز مفهوم الوسائل التعليمية؛ ألنّ تكنولوجيـا  

أسس علمية متكاملة يف ختطيط التعليم هي عملية متكاملة دف إىل تطبيق املعرفة القائمة على 
  . )13(الدروس و حلّ املشكالت التعليمية

على أسس مدروسة و أحباث ثبـت   استخدام الطريقة احلديثة يف التدريس بناًء«و بالتايل فإنّ        
تضـم الطـرق و األدوات و املـواد     هي مبعناها الشامل و .هي تكنولوجيا التعليم تها بالتجاربصح

ـ   التنظيمات املُستخدمة يف نظام تعليمي معـي  األجهزة وو ـ ـن بغـرض حتقيـق أه ة ـداف تعليمي

                                                             
اختيـار الوسـائل   : روميسوفيسكي. ج. أ: ية لكتابمقدمة الترمجة العرب: فيصل عبد اهللا الفارس - 12

صالح عبد ايد العـريب، املركـز العـريب للتقنيـات     : التعليمية و استخدامها وفق مدخل النظم، ترمجة
 .ص ز. م1976، 2ة، بريطانيا، لندن، كوجان بيج احملدودة، طـالتربوي

 .ص ز. نفسهاملرجع  - 13
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ـ  و متكاملة، تشمل  و بذلك ميكن القول أنّ تكنولوجيا التعليم هي عملية معقّدة ،)14(»ددةـحم
الّيت دف إىل حتليل املشـكالت  الناس و الطرق و األفكار و اآلالت و املؤسسات التعليمية، 

  . )15(لول و تطبيقها و تقييمها يف كلّ جمال يتعلّق باإلنسانتقدمي احلو
و على هذا األساس، ميكننا القول أنّ معىن مصطلح تكنولوجيا التعليم يتجاوز الوسـائل         

لعمليـة  االتعليمية مبختلف أنواعها، ليشمل ختطيط العملية التعليمية و تنفيذها للنهوض مبستوى 
  .)16(مبعىن آخر فإنّ تكنولوجيا التعليم هي توظيف العلم لتحسني التعليمالتعليمية؛ و 

عىن ا تكنولوجيـا  ليت تو يتبين لنا أنّ الوسائل التعليمية ما هي إالّ جانب من اجلوانب ا       
 ، االعتقاد أنّ مفهوم تكنولوجياأحد الباحثني من اخلطأ الكبري، على حد تعبريو عليه ف. التعليم

  .)17(امل مع الوسائل التعليمية فقطالتعليم يتع
 تكنولوجيـا التعلـيم  العالقة بني  االستنتاج العام الّذي ميكن الوصول إليه فيما خيصو        

، هي أنّ املفهوم األول مغاير متاماً للمفهوم الثّاين، و ليس تطوراً لـه، بـل   الوسائل التعليميةو
؛ ألنّ الوسائل التعليمية تعترب جانبا من "اجلزء بالكلّ" تربطهما كما، أشرنا آنفًا، عالقة من قبيل 

  .تكنولوجيا التعليمجوانب تطبيقات 
سائل التعليمية هي كلّ ما يستخدمه املعلّم صفوة القول، يف ختام هذا املبحث، أنّ الو و       

لك شط التواصل الصفي، ميسرةً بـذ من وسائل تعينه يف عملية التعليم و تزيد من فعاليتها، و تن
  . انتقال الرسالة التعليمية من املعلّم إىل املتعلّم

  
  

                                                             
ـ 1428، 1تعليم، األردن، عمان، مكتبة اتمع العـريب، ط تكنولوجيا ال: رائدة خليل سامل - 14  -هـ

  . 141ص. م2007
م، 1996، 1تكنولوجيا التعليم كفلسفة و نظام، مصر، القاهرة، املكتبة األكادمييـة، ط : زاهر أمحد - 15
  .33ص. 1ج
نشـر  ألردن، عمـان، دار الشـروق لل  الوسائل التعليمية و تكنولوجيا التعليم، ا: حممد علي السيد -16
 . 20ص. م2008، 1التوزيع، طو

  .36ص. تكنولوجيا التعليم كفلسفة و نظام: زاهر أمحد - 17
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 :أمهية استخدام الوسائل التعليمية يف تدريس اللّغة العربية  -2
ـ  رـأنّ استخدام الوسائل التعليمية يف التعليم أمال شك فيه مما         ـ  روريـض د ـو ال ب

؛ إذ إنّ هذه املرحلة التعليمية تضـم أطفـاالً   إذا تعلّق األمر بالتعليم االبتدائي و خاصةً، هـمن
فهناك مراحل . يستوعبوهاصغاراً مل يكتمل نضجهم الذّهين بعد ليفهموا كلّ الرموز اللّفظية و 

من عمر اإلنسان، وخاصة املراحل األوىل منه، يكون فيها غري قادرٍٍ على فهم الرموز اللّفظيـة  
،  و لذلك فإنّ أطفال املرحلة االبتدائيـة حباجـة إىل   )18(الّيت تعترب بالنسبة له مبهمة و ملتبسة

سدها و تساعدهم على فهمها، فكـان مـن   وسائل حسية توضح املادة التعليمية اردة و جت
   .من أجل ضمان تعليم أفضل هلم الوسائل التعليميةالضروري استخدام 

و لعلّه من املفيد يف هذا السياق، تقدمي خارطة للدماغ البشـري، و توضـيح مناطقـه           
اإلدراكية املختلفة، ملعرفة فائدة الوسائل التعليمية يف إثارة هذه املناطق، و هـي موضـحة يف   

  :الشكل أسفله

  
  .)19(ميثّل خارطة الدماغ البشري و مناطقه اإلدراكية )21(كل رقمش

                                                             
. أمهية الوسائل التعليمية يف عملية التعليم عامة و يف تعليم اللغة العربية لألجانب خاصة: حممد وطاس - 18
  .149-148ص
  . 45ص. الوسائل التعليمية مبادئها و تطبيقاا: حممد زياد محدان  - 19
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 ماملتعلّفإذا قدم املعلّم درسه معتمداً على الطريقة التقليدية؛ أي مشافهةً فقط، فإنّ دماغ        
يستقبل نوعاً واحداً من املنبهات، وهي املنبهات املسموعة الّيت تثري منطقةً واحدةً من منـاطق  

أللفاظ مدعمـةً بالوسـائل   اإلدراك و هي املنطقة السمعية، أما إذا استعمل املعلّم يف تدريسه ا
إىل الـدماغ عـدة   إخل، عندئذ سيصـل  ...التعليمية كالصور و األشرطة و األفالم و النماذج

يستقبل العقل رسائل تعليمية قوية ينتج عنها تعلّم ثّر يف أكثر من منطقة إدراكية، و سؤمنبهات ت
  .)20(غين بكمه و نوعه

ـ           از ـو األمر اآلخر الّذي ميكن اإلشارة إليه هو أنّ جهاز السمع عنـد اإلنسـان جه
ول؛ أي أنّ اإلنسان ال يستطيع أن يستمر يف التركيز على االستماع إىل مصـدر صـويتّ   ـمل

امع بامللل و التوت يصيب السر الصا يفضـي إىل ضـعف انتباهـه    واحد، إذ إنّ  تكرعب، مم
يزه، و بالتايل فقدان التواصل مع املتكلّم ملدة من الزمن، كما أنّ تداخل األصوات تشتت تركو

و اختالطها قد يسبب التشويش الّذي يعرقل عملية التواصل، أضف إىل ذلك أنّ االستماع إىل 
صوت معين ال يشغل املستمع عن املؤثّرات األخرى، فيستطيع اإلنسان االستماع إىل صوت ما 

تركيز على شيء آخر ال عالقة له مبصدر الصوت، و أخرياً فإنّ املعلومات الّـيت يتلقّاهـا   و ال
اإلنسان عن طريق حاسة السمع فقط معرضة للنسيان بسرعة؛ إذ تشري بعض الدراسات إىل أنّ 

  . )21(مما يتم مساعه ال ينتقل إىل الذاكرة طويلة املدى %89حوايل 
  :أمهية استخدام الوسائل التعليمية و تلخيصها يف النقاط اآلتيةو سنحاول إبراز         

  :متعلّمأمهيتها بالنسبة لل  -2-1
  :)22(يعود استخدام الوسائل التعليمية على املتعلّم بفوائد مجة لعلّ أمهّها ما سيأيت ذكره        
 .تساعد على إشراك مجيع حواس املتعلّم -
 .للتعلّم، و تزيد خربته مما جيعله أكثر استعدادا للتعلّمتستثري املتعلّم و تشبع حاجته  -
 .املتعلّمتؤدي إىل ترتيب و استمرار األفكار الّيت يكوا  -

                                                             
  .46-45ص. نفسهاملرجع  - 20
 .95ص. االتصال التربوي: حارث عبود - 21
ة للنشر ـتصميم و إنتاج الوسائل التعليمية، األردن، عمان، دار يافا العلمي: مجال مجعة عبد الرحيم - 22

  .11-09ص. م2006و التوزيع، 
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 .تؤدي إىل تعديل السلوك و تكوين االتجاهات اجلديدة -
يعني استخدامها على مراعاة الفروق الفردية بني املتعلّمني؛ ألنها تساعد على تنويـع    -

 .)23(و وسائل عرض املادة التعليميةأساليب، 
حترر املتعلّم من دوره التقليدي؛ أي أنها جتعله مشاركاً بعد أن كان مستمعاً، و تقـوي   -

 .)24(فيه روح االعتماد على النفس
  :)25(كما أنّ الوسائل التعليمية تعود بالنفع على املتعلّم يف نواح أخرى نذكر منها       

-  ي حبعلّمتنماالستطالع لديه، و ترغّبه يف الت. 
 .جتعل خرباته أكثر فاعليةً و أبقى أثراً و أقلّ احتماالً للنسيان -
 .تتيح له فرصاً للتجديد و التنويع املرغوب فيه -
 .تثري اهتمامه و تشوقه إىل التعليم و تزيد دافعيته -
 .توفّر الوقت و اجلهد على املتعلّم -
ما تضفيه على الدرس من حيوية و واقعيـة، و تزيـد مـن     جتذب انتباهه من خالل -

 .)26(ه، مما جيعله أكثر استعداداً للتعلّم و إقباالً عليهـخربت
  : أمهيتها بالنسبة للمعلّم  -2-2
ـ         ـ ـكما أنّ الوسائل التعليمية مهمة بالنسبة للمتعلّم فإنها ال تق ـ ـلّ أمهي ة ـة بالنسب
  :)27(تلخيص أمهيتها يف النقاط اآلتيةم، و ميكن ـللمعلّ
 .رفع سوية املعلّم و كفاياته املهنية -
 .تغيري دوره من ناقل للمعلومات إىل خمطّط و منفّذ و مقوم للعملية التعليمية -
 .مساعدته على حسن عرض املادة التعليمية و تقوميها و تطويرها -
 .متكّنه من استغالل الوقت املتاح بشكل أفضل -

                                                             
إنتاج و تصميم الوسائل التعليمية، األردن، عمان، عامل الثقافة للنشر : مد عيسى الطيطي و آخرونحم - 23

  .29ص. م2008 -هـ1428و التوزيع، 
  .50ص. الوسائل التعليمية و تكنولوجيا التعليم: حممد علي السيد - 24
 .67-66ص. إنتاج و تصميم الوسائل التعليمية: حممد عيسى الطيطي و آخرون - 25
 .28ص. نفسهاملرجع  - 26
  .66ص. نفسهاملرجع  - 27
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 .وفّر الوقت و اجلهد املبذولني من طرف املعلّم أثناء عملية التعليمت -
 .و جذم حنو املوقف التعليمي و دجمهم فيه املتعلّمنيتساعده على إثارة دافعية  -
تساعده يف التغلّب على حدود الزمان و املكان يف غرفة الصف، و خباصـة املفـاهيم    -

 .كاحلوادث التارخيية، إضافة إىل جغرافية املكان الزمنية حيث إا مفاهيم جمردة
 .)28(تساعده على التحضري اجليد للدرس -
يتضح لنا، بناًء على ما سبق ذكره، أنّ الوسائل التعليمية تساعد املعلّم على تأدية عمله يف        

كموجـه   ج التعليميـة احلديثـة،  أحسن شكل، و تسهم يف دعم دوره اجلديد، يف إطار املناه
  .منشط للعملية التعليميةو

  :أمهّيتها بالنسبة للعملية التعليمية  -2-3
تسهم الوسائل التعليمية، كثرياً، يف حتسني العملية التعليمية و تنشيطها، و جعلها عمليـة         

ديناميكية تعتمد على التواصل اجلماعي بني املعلّم و املتعلّمني، و فيما يأيت ذكر لبعض إجيابياا 
  :)29(يف هذا الشأن

التعليم عن طريق إضافة أبعاد و مؤثّرات خاصة، وبرامج متميزة لتوسيع خـربات   تثري -
  .املتعلّم و تيسري بنائه للمفاهيم، و ختطّي احلدود اجلغرافية و الطّبيعية

تعمل على اقتصادية التعليم؛ حيث جتعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة أكرب من خالل  -
 .كلفتهزيادة نسبة التعلّم إىل ت

 املـتعلّم تساعد على حتاشي الوقوع يف اللّفظية؛ أي استخدام املعلّم ألفاظاً ليس هلا عند  -
 .الداللة الّيت يقصدها املعلّم،  دون حماولة توضيح هذه األلفاظ اردة بوسائل مادية

 .)30(تزيد إمكانية توفري فرص أكثر للتعلّم -

                                                             
الوسائل و التقنيات التعليميـة احلديثـة يف   : حممد جابر علي الزبيدي و ناهل كمال خليل العبيدي - 28

. م2001، 1التدريب املهين و التقين، ليبيا، طرابلس، املركز العريب للتدريب املهين و إعداد املـدربني، ط 
  .101ص
  .10-09ص. تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية: بد الرحيممجال مجعة ع - 29
الوسائل و التقنيات التعليميـة احلديثـة يف   : حممد جابر علي الزبيدي و ناهل كمال خليل العبيدي - 30

  .101ص. التدريب املهين و التقين
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 .)31(اب خربات عميقةتساعد على تسهيل عملية التعلّم و اكتس -
 .)32(أكثر فاعلية و أبقى أثراً و أقلّ احتماال للنسيانجتعل اخلربات التعليمية  -
ة اإلدراك، ـعملي تتساعد على نقل املعرفة و توضيح اجلوانب املبهمة من الدرس و تثبي -

 .)33(، و تقيس مدى ما استوعبه من مادة الدرساملتعلّمكما أنها تقوم معلومات 
، و متكّنه من )34(تثري احمليط التربوي الّذي ما زال تقليديا ، حسب تعبري أحد الباحثني -

 .التماشي مع التطور احلاصل يف جمال التقنيات التعليمية
2-4-  فّيواصل الصسبة للتتها بالنأمهي: 
  :   يف تفعيل التواصل الصفي و تنشيطه ألنها كبريٍ بدورٍتقوم الوسائل التعليمية، أيضاً        

مني من جهة، و بني املتعلّمني فيما بينهم من التواصلي بني املعلّم و املتعلّتدعم املوقف  -
فّيعهم على املشاركة و االندماج يف املوقف الص35(جهة ثانية، و تشج(. 

من إمتام عمليـة التواصـل   نهم على تكوين مفاهيم و تعميمات متكّ نيتساعد املتعلّم -
 .)36(التفاهمو
نفسهم، و تشجعهم على التفاعـل  تقوي العالقة بني املتعلّم و املعلّم، و بني املتعلّمني أ -
 .)37(املشاركة الفعالة يف املواقف التعليمية املختلفةو
 . )38(جتعل من املتعلّمني املتفرجني متعلّمني متفاعلني و مشاركني -

                                                             
 .28ص. إنتاج و تصميم الوسائل التعليمية: حممد عيسى الطيطي و آخرون - 31
  .67ص. نفسهاملرجع  - 32
الوسائل التعليمية إعدادها و طرق استخدامها، مكتبة احملتسب، عمـان،  : بشري عبد الرحيم الكلوب - 33

 .28ص. م1986 -هـ1406، 2دار إحياء العلوم، بريوت، ط
أمهية و ضرورة الوسائل التعليمية يف التدريس، جملة العلوم اإلنسـانية، جامعـة   : عبد الكرمي قريشي - 34

  .67ص. م1999، 11منتوري قسنطينة، عدد
  .67-66ص. إنتاج و تصميم الوسائل التعليمية: حممد عيسى الطيطي و آخرون - 35
 .29ص. نفسهاملرجع  - 36
  .47ص. يم و إنتاج الوسائل التعليميةأساسيات تصم: حممد حممود احليلة - 37
الوسائل التعليمية و التكنولوجية املساعدة يف خدمة العاديني و ذوي اإلعاقـات  : سعيد حسين العزة - 38

 . 70ص. م2010-هـ1431، 1املختلفة، األردن، عمان، دار الثقافة، ط
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تبعاً لذلك فإنّ الوسيلة التعليمية، مهما كان نوعها، تعد إحدى أهم عناصـر التواصـل          
الصفّي، حيث إنها الوسيلة الّيت تنتقل مبوجبها الرسالة التعليمية، و ميكن أن نوضـح ذلـك يف   

  :الشكل أدناه
  
  
  
  
  

  .بني عناصر التواصل الصفيموقع الوسيلة التعليمية  )22( شكل رقم
تتضح من خالل الشكل أعاله أمهية الوسيلة التعليمية يف عملية التواصل الصفي، حيـث         

متثّل عنصرا ضروريا يسهم يف جناح هذه العملية؛ إذ إنه ميكن التأثري على املـتعلّم باسـتخدام   
يث ينتج عن الوسيلة التعليمية، عوض استعمال األلفاظ لوحدها، عن طريق احلواس اخلمس؛ ح

هذه احلواس إحساسات خاصة حياول ا عقل املتلقّي إعطاء معىن هلذه اإلحساسات، و ينـتج  
بذلك اإلدراك احلسي، و هكذا و كلّما زادت إحساسات املتلقّي الّذي يستقبل الرسالة، يزداد 

  . )39(إدراكه، و يزداد تبعاً لذلك استيعابه حملتوى الرسالة و اقتناعه ا
سؤال عن رأيهم حول أمهية الوسائل ) 40(و يف هذا السياق قدم للمعلّمني، ضمن االستبيان      

ة يف تنشيط التعليميالتفّيؤال هو ،واصل الصالس ـة ذات  : و نصعليميهل تعتقد أنّ الوسائل الت
أمهية يف تنشيط التواصل الصفي ؟  و ملاذا؟ و قد ردت األغلبية الساحقة من املعلّمني باإلجياب 

  :و الدائرة البيانية أسفله توضح ذلكعن هذا السؤال، 
  
  
  

                                                             
اإلسـكندرية، دار املطبوعـات   الوسائل و األجهزة التعليمية املعملية، مصـر،  : فؤاد سليمان قالدة - 39

  . 18ص. اجلديدة
  .من هذا البحث 296ص. ينظر االستبيان و نتائجه - 40

  املتـلقّي
  الرسـالة املتعلّم

 املعارف و اخلربات

  املرسـل
 التلميذ

  الوسائل التعليمية
 اةـالقن
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  ميثّل رأي املعلّمني حول أمهية الوسائل التعليمية يف تنشيط التواصل الصفي  )13(سم بياينّ رقمر

و عليه فإنّ املعلّمني متفقون بنسبة كبرية على أمهية الوسائل التعليمية و ضرورا من أجل      
فّي، و لعلّ ما يؤكّد ذلك هي التواصل الصا إجابتهمتنشيط الت رواإذ يـرون   ؛عليالت اليت بر

 :عليمية تنشط التواصل الصفّي و حتثّ عليه ألنهاالوسائل الت أنّ
تساعد على إيضاح املعىن، و تسهيل عملييت االستيعاب و اإلدراك، و بالتايل تسـهيل   -

 .عملية التواصل
- تجريدي، إىل طابع أكثر واقعية من الطّابع التسة بصفة عامة املدرة خرج املعارف و املاد

 .و حسية، و تربطها بالواقع املعيش
تدفع التالميذ إىل التفاعل مع الدرس من جهة، و مع املعلّم من جهة ثانية، و مع بـاقي   -

 .املتعلّمني من جهة ثالثة
عليه، و تغرس فيه حب املعرفة  عن تعلّمه، و قائماً تساعد املعلّم على أن يصبح مسؤوالً -

 .و االكتشاف
 .حنو التواصل و التفاعل فيما ببينهم، و حتفّزهم على العمل اجلماعيتدفع املتعلّمني  -
من املواقف التواصلية، و تسـاعده علـى    تسمح  للمتعلّم بتوظيف مكتسباته يف كثريٍ -

 .التقييم الذايتّ، و متنحه الفرصة للتعبري عن أفكاره، و االطّالع على أفكار زمالئه
  
 

87,37

3,88
 8,73

أعتقد

ال أعتقد

ال إجابة
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هذا املبحث إالّ أن نقول أنّ الوسائل التعليمية عنصر ثابت من عناصر و ال يسعنا يف اية        
 ساملنهج احلديث، و ال ميكن اعتبارها إالّ كذلك؛ ألنّ العملية التعليمية اليوم مل تعـد كـاألم  

و إنما أصبحت تم بـاملتعلّم  تنحصر يف قالب البثّ و التلقّي، و تقتصر على تلقني املعارف، 
إخل، كما أنها أصبحت تقوم على عملية التواصـل  ...العقلية و النفسية و اجلسمية خصائصهو

الفعال املتبادل بني املتعلّم و املعلّم و بني املتعلّمني أنفسهم، و دف إىل إعداد هؤالء املـتعلّمني  
ـ   ـ ـلكي يتعايشوا مع جمتمعٍ يعرف تطورات كـبرية يف ك ـ  ـلّ ا ع ـاالت و علـى مجي

  .دة، و يستطيعون اللّحاق ذه التطورات و التفاعل معها و الفاعلية فيهاـصعاأل
و ليست عملية تعليم اللّغة العربية عن ذلك ببعيدة؛ إذ إنّ استخدام الوسائل التعليمية يف        

نشـيط  تدريس اللّغة العربية، حسب رأينا، بات أمراً ضروريا جدا، و هي أحوج ما تكون إىل ت
عملية تدريسها، و السري ا حنو الطّرائق التعليمية التواصلية الّيت جتعلها لغةً للحياة، و ليس لغـةً  

  . لدراسة األدب

3- فّيواصل الصة و أثر استخدامها يف تنشيط التعليميأنواع الوسائل الت: 
حتثّ الطّرائق التعليمية احلديثة على استخدام الوسائل التعليمية بكلّ أنواعها، ملا هلذه        

الوسائل من دور كبري يف إجناح العملية التعليمية، و االنتقال ا من املستوى التجريدي إىل 
 موضع آخر من املستوى التجسيدي، و ال شك أنّ املقاربة التواصلية، كما سبقت اإلشارة يف

هذا البحث، من املقاربات التعليمية التي دعت إىل االستخدام الواسع للوسائل التعليمية، ملا هلا 
راسيالد فواصل داخل الصة يف تنشيط التمن أمهي.  

اللّحاق ا و تفرض التطورات التكنولوجية و املعلوماتية املتسارعة على املدرسة حماولة        
مواكبتها، فأصبح استخدام الوسائل التعليمية، خاصة املتطورة منها، ضرورة تفرضها متطلّبات و

لذلك كان على املدرسة اجلزائرية مواكبة العصر و مالحقة التطورات . العصر احلايلّ
  . التكنولوجية بتوفري و سائل تعليمية حديثة و ناجعة من أجل ضمان تعليم أفضل
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للوسائل التعليمية تناقلته العديد من الكتب اليت  تصنيفتقدمي ميكن  هذا السياقيف        
رتب فيه الّذي  ؛(Edgar Dale) ) (42"إدجار ديل"هو تصنيف  ،) (41تناولت هذا املوضوع

  :كما هو موضح يف الشكل أسفله" خمروط اخلربة"الوسائل التعليمية ضمن خمروط أمساه 

  
  

  .ميثّل خمروط اخلربة) 23( شكل رقم
قسم الوسائل التعليمية إىل ثالث " ر ديلاإيدج"، أنّ أعاله نالحظ، انطالقا من الشكل       

كلّ جمموعة من عدة أنواع، و رتبها حسب أمهّيتها يف التدريس جمموعات كربى، تتكون 
ا، انطالقا من قاعدة اهلرم و حىتته تصاعديالوسائل املخروط يف تصنيف و سنعتمد هذا . قم

  :من حيث األمهية يف التدريس، كاآليت التعليمية
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  ):الوسائل التعليمية احلسية العملية(اموعة األوىل  -3-1
و أكثرها تأثرياً يف حتتلّ هذه اموعة قاعدة خمروط اخلربة، و تعد أحسن اموعات        

ب خربات واقعية اكتسباالندماج مع الواقع با متعلّم، إذ إنها تسمح للجناح املواقف التعليمية
أكثر اموعات جتسيداً  ةإشراك كلّ حواسه يف عملية التعلّم، و بالتايل فإنّ هذه اموعو

  :ا يأيت من الوسائلتتضمن م للتواصل الصفي و تنشيطاً له، و 

 : اخلربات التعليمية املباشرة  -3-1-1
ة ـل التعليميــم الوسائأهمن  تعدواخلربات املباشرة يف قاعدة املخروط،  تقع       
ن ي، و تكوها التلميذ إجيابيا نشطا فعاالفياملواقف التعليمية اليت يكون «: ، و تعرف بأنهااـأجنعهو

اخلربة اليت مير ا غنية واقعية  ميكن أن ترى و تسمع و تذاق و تشم و تلمس، و دف لغرض معني 
   .)43( »واضح يف نفس التلميذ

كل موقف تعليمـى يكـون فيـه املـتعلم متفـاعال مـع واقـع        «: و تعرف أيضا بأنها       
و ما يف هذه البيئة مـن قـيم، و عـادات، و اجتاهـات،     . البيئة االجتماعيةاة، و مع عناصر ـاحلي

ات، و معنويات، حبيث يكون االنسان نشـطا، حركيـا يقـوم باالعمـال     ـو ماديات، و حمسوس
  .)44(»االجيابية و حيتك بواقعه، مستعمال مجيع حواسه الىت خلق ا مكتشفا احلقائق بنفسه

عريفني املقدمني للخربات التعليمية املباشرة، أنّ هذه اخلربات انطالقا من الت ،نستخلص       
و تضعه أمام موقف  مع وسطه االجتماعي، مباشراً تواصالًمتعلّم توفّر للهي وسيلة تعليمية 

ا، مبا فيها من قيم و اتجاهـات تعليمي حقيقي مرتبط باحلياة الواقعية الّيت حيياه
، مستعمال عليه عن تعلّمه و قائماً مسؤوالًإخل، حبيث يكون املتعلّم إجيابياً نشطاً ...اداتـعو

  . يف ذلك كلّ حواسه هلدف اكتساب معارف و مهارات واقعية و حمددة
و يعد التعلّم عن طريق اخلربات املباشرة من أفضل أنواع التعلّم، و أبقاها أثراً؛ إذ يؤكّد        
فاعلية هذا النوع من التعلّم، و دليلهم على ذلك أنّ املدرسة ال تستطيع حتقيق كثري من  املربون

األهداف التربوية بفاعلية كبرية عن طريق الشرح اللّفظي أو استخدام الوسائل التعليمية غري 
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قية و ممارسة ، و إنما تتحقّق هذه األهداف عن طريق التواصل املباشر مع املواقف احلقيةاملباشر
  . )45(السلوك املراد تنميته أو حتقيقهنوع من 

        ة املباشرة، هي أنّ هذه اخلربات من أهمعليمياخلربات الت و خالصة القول فيما خيص
  .الوسائل التعليمية و أجنعها، ألنها تضع املتعلّم ضمن مواقف تعليمية حقيقية

 :اخلربات املعدلة غري املباشرة  -3-1-2
ميكن ثاين مستويات خمروط اخلربة ضمن اموعة األوىل، و  اخلربات املعدلة متثّل       

  .وسائل بديلة يف حالة تعذُّر استخدام اخلربات املباشرةاستخدامها ك
تلك اخلربات التعليمية اليت يكتسبها املتعلم نتيجة االعتماد «: بأنها اخلربات املعدلة تعرف       

يفاد من هذا التعريف أنّ اخلربات  ،)46 (»بديلة، عن الوسائل الواقعية املباشرةتعليمية على وسائل 
املعدلة هي وسائل تعليمية تستخدم كبديل يف حالة ما إذا تعذّر استخدام الوسائل التعليمية 

   :ما يأيت اخلربات املعدلةو من أمثلة . الواقعية
تقليد مبسط للشىء ذاته، كامل التفاصيل أو «: وذج باختصار شديد هوو األمن :النماذج -

، و يستخدم لتعذّر إحضار الشكل األصلي إىل حجرة القسم أو صعوبة )47(»مبسط
 إخل...الوصول إليه، و نذرته

و هي نوع من اسمات يعوض عن احلقيقة و الواقع، و يكون مبسطا : األشياء املبسطة -
تكون تفاصيل الشيء األصلي معقّدة، فتحتاج إىل تبسيط بأن حتذف بعض للواقع عندما 

الً ـاه املتعلّمني، و تقليـاً لتشتيت انتبـعناصر الشيء األصلي، و ذلك منع
فالشيء املبسط يركّز على جزء من الشيء . )48(ف، و تسهيالً لالستعمالـللتكالي

يركيز على الفرامل من السمثل الت 49(ارةالواقعي(.  
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و هي بذلك ال متثّل الواقع بل جزءا منه، فمثالً ريش  إنّ العينة جزء من الواقع :العينات -
الطّائر أو جسمه أو عظامه هي عينات و ليست أشياء، و أيضا أزهار أو بذور أو قطع 

 .)50(إخل...أو صخور أو معادن
  غري املباشرة يتضح أنها وسائليف ختام هذا العرض املختصر عن اخلربات املعدلة و        

خربات تعليمية قريبة  كفيلة بإكساب املتعلّمتستخدم كبديل عن الوسائل الواقعية املباشرة، و 
  .من الواقع

 :اخلربات املمثّلة  -3-1-3
لأللفاظ و العبارات من  له، و عملية نقلٍ للواقع و حماكاةً يتميز التمثيل بكونه جتسيداً       

إىل هذا  و يندفع املتعلّم يف مرحلة التعليم االبتدائي. الطّابع ارد إىل الطّابع اسد احملسوس
ريزة، إلشباع احلاجة النفسية بدافع من امليل و الغالنوع من التعليم القائم على التمثيل، 

 متثيل دور احملارب و الطّبيب ده يرغب يفاجلسمية عن طريق اللّعب و تقليد الكبار، فنجو
مني يف كثري من امليل لدى املتعلّإخل، و لذلك كان من املفيد استثمار هذا ...القائد و األبو

 .)51(املواقف التعليمية الّيت قد يتعذّر على املعلّم تدريس مواضيعها باستخدام اخلربة املباشرة
 اًيتلك اخلربات اليت يكتسبها املتعلم عن طريق ممارسته عمل« :تعرف اخلربات املمثّلة بأنها و       

تنشيط التواصل ل هامةً عد وسيلةًت هي بذلك و، ) (52»مثيل و الدراماملواقف تعليمية تعتمد على الت
سيتمكّنون و و يتعاونون على اكتساب اخلربات،  ،أثناء التمثيل املتعلّمونحيث يتفاعل ي؛ الصفّ

و هذا ما يتطلّب  .من تأدية أدوار خمتلفة تعبر عن احلياة االجتماعية و عن املعامالت اليومية
بغرض اكتساب ، مع األفراد و اجلماعات ، و روح التعاوناملتعلّمنيالعمل اجلماعي بني 

  .)53(ف اليوميةاملهارات و املعلومات األساسية يف املواق
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و هناك أنواع كثرية من التمثيليات، نذكر منها على سبيل املثال املسرحية، التمثيلية        
مثيلية، اللّعب التمى و العرائس،   األنواعتندرج ضمن هذه ، و )54(احلراليت أيضا الدع تشج

كتابة مالبسها و ألواا وللدمى و اختيار  املتعلّمنيعند صنع  خاصةًالتواصل و التفاعل الصفّي، 
  . )55(تمثيلهالقيام ب نص احلوار و

نستنتج، مما سبق عرضه حول التمثيليات، أنّ هذا النوع من الوسائل التعليمية خيلق        
مواقف تعليمية واقعية متثّل الواقع و حتاكيه، و متكّن املتعلّم من االندماج يف هذا الواقع، و جتعله 

سب خربات شبه مباشرة يعيشه بكلّ تفاصيله بطريقة شبه حقيقية، و بالتايل فإنّ املتعلّم سيكت
  .بتمثيله للوقائع يف مواقف شبه حقيقية

و خالصة األمر فيما يتعلّق بوسائل اموعة األوىل من خمروط اخلربة، أنها من أجنع       
الوسائل التعليمية ألنها تقدم للمتعلّم خربات حسية و تربطهم باملواقف احلياتية و تشجع على 

  .كثر من أي و سائل أخرىالتواصل الصفي أ

  ) :احملسوس باملالحظة(اموعة الثّانية  -3-2
بعد اموعة األوىل من  ،"ر ديلاإيدج"خمروط حسب  ،تأيت جمموعة احملسوس باملالحظة       

أن يتعلّم من خالل ما يشاهده فقط، أو  للمتعلّمحيث أمهيتها يف التعليم، و هي وسائل تتيح 
أن يتعلّم باملمارسة و العمل متكّنه من و ال  أو ما يسمعه و يشاهده معاً،  يسمعه فقطّ،

من  األخرية كثرياًتقلّ عن هذه  كما أنها، كما هو احلال مع وسائل اموعة األوىل، يـالفعل
ا مفيدةٌ يف املواقف التعليمية الّيت يتعذّر فيها استخدام وسائل أنه ، إالّ)56(اتحيث عمق اخلرب

  :على التوايل هي من مخس مستوياتاموعة الثّانية  و تتكون . اموعة األوىل

  : العروض التوضيحية -3-2-1
يت يقوم املعلّم عليمية الّمجيع األنشطة، و األجهزة، و املواد التالعروض التوضيحية م ضت       

ار ـلتوضيح بعض األفكبعرضها على املتعلّم دف إكسابه خربات تعليمية معينة، أو 
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 رغم ذلك فإنهاو  .)57(و على املتعلّم املشاهدة فقط يعرضة، و هذا يعين أنّ املعلّم ـالغامض
استخدامها يف الدرس أفضل من االعتماد  كما أنّتساعد املتعلّم على جتسيد املعاين، و فهمها، 

  .على القناة اللّفظية فقط
  :الرحالت التعليمية   -3-2-2

مى ـرض تعليـة ذات غـاونية منظمكل جولة تع« :تعرف الرحالت التعليمية بأنها       
و يفاد من ، )58(»متكامال من العمل املدرسى املألوف اًيقوم ا التالميذ باعتبارها جزء، و اًـأساس

غايات مرتبطة الرحلة التعليمية جولة تعاونية، تتميز بالتنظيم و دف إىل حتقيق  هذا التعريف أنّ
و جيب أن تكون الرحلة التعليمية نابعة من احتياجات املتعلّمني، و متصلة . باملنهج

ل ـباهتماماة و حتمم، و مشبعة هلا، و تتيح لكلّ منهم الفرصة للمشاركة اإلجيابي
  .)59(املسؤولية

و تعمل الرحلة التعليمية على منح املتعلّم تواصالً مباشراً مع وسطه الطّبيعي، هذا        
التواصل مع األشياء و احلقائق الطّبيعية يقوي عملية التذكّر لدى املتعلّم و يقلّل النسيان؛ ذلك 

مه، و من الصعب أن ينسى ألنّ الرحلة التعليمية نشاط يقوم به املتعلّم و يكون مسؤوال عن تعلّ
  .)60(ما تعلّمه بنفسه، خاصة إذا كان مشتركا مع بقية املتعلّمني

و جتدر اإلشارة إىل أنه و رغم فوائد الرحلة التعليمية يف التعليم، فإنه ال ميكن تصنيفها يف        
حظ ، يف حني يغلب، يف خانة اخلربات املباشرة؛ ألنّ املتعلّم، يف إطار هذه األخرية، يعمل و يال

و على الرغم من ذلك فإنه ميكن . )61(الرحالت التعليمية، جانب املالحظة على جانب العمل
عدها من الوسائل التعليمية الّيت تساهم يف تنشيط التواصل الصفي، و دف إىل جعل املتعلّم 

غرفة الصف إىل احمليط الطّبيعي، فتكون عنصراً فاعالً يف بناء تعلّماته، و خترج عملية التعلّم من 
  . أكثر واقعيةً و أبلغ تأثريا يف املتعلّمني
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التالميذ من التواصل فيما بينهم من فالرحلة التعليمية الناجحة إذن، هي الرحلة الّيت متكّن        
  عنمسؤوالً متعلّمٍكلّ  يصبح حبيث، أخرىجهة، و مع الوسط الذي يتواجدون فيه من جهة 

  . مكتشفاً احلقائق بنفسه ،تعلّمه

  :املعارض و املتاحف   -3-2-3
ة يف ـث األمهيـة من حيـاملعارض و املتاحف بعد الرحالت التعليمي تصنف      
ا وسائل تعليمية تساعد على التخلّص من الطّرائق كومن حيث  هاتشترك معو س، ـالتدري

  . عليم من الصف الدراسي إىل اتمع بكلّ أبعادهتالالتلقينية، و خترج عملية 
  :و تنقسم املعارض كوسائل تعليمية، بشكل عام، إىل نوعني مها     

 : معارض مدرسية -3-2-3-1
، و تنقسم )62(الّيت تعرض إنتاج الطّلبة و أنشطتهم املختلفة داخل املدرسة املعارض و هي     

 : )63(بدورها إىل نوعني
حنو دراسة موضوع معين، أو  املتعلّمنيفقد يلجأ املعلّم إىل إثارة انتباه : معرض الفصل :أوال

التمهيد له، أن يعرض بعض العينات أو األشياء الّيت تدلّ على ذلك املوضوع قبل الشروع يف 
كن و قد يطلب املعلّم من املتعلّمني تنظيم معرض يعاجل أحد املواضيع الدراسية، و مي. دراسته

أيضاً أن يقام معرض الفصل من أجل تلخيص ما درسه املتعلّمون عند االنتهاء من دراسة 
   .موضوع ما، فيلخصون ما تعلّموه يف معرض و يربطون بني أطرافه من أجل التقييم أيضاً

 املتعلّمنيدف معارض املدرسة إىل توصيل أفكار شيقة و هامة إىل : معرض املدرسة :ثانياً
ملدرسة أو إىل أهايل احلي؛ إذ ميكن أن تنظّم املدرسة معارض للكتب اجلديدة، أو أعمال داخل ا

 املتعلّمنيالتالميذ و إجنازام، أو  معرضا حول الطّرائق التعليمية املفيدة، أو معارض لتحسيس 
  . إخل...حول النظافة أو مرض السلّ

بأنها تعمل على إضفاء جو من  ،مدرسيةصفية أم سواء كانت  ،و تتميز املعارض        
ن ـو جتعله مسؤوال ع ،و تدفع املتعلّم إىل البحث و االكتشاف، التشويق على الدرس
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خاصة إذا ما شارك املتعلّم و ، هئزمال مع على التواصل و التفاعل مع حميطه و هه، تشجعـتعلّم
  .لّمنييف تنظيمها و مجع مادا بالتعاون مع بقية املتع

3-2-3-2- ةـمعارض عام: 
إنّ املعارض العامة هي املعارض الّيت جتسد البيئة االجتماعية بكلّ أبعادها، مبا يف ذلك        

يف هذه املعارض العامة و املتاحف سيكون مالحظاً  املتعلّمو رغم أنّ . )64(املتاحف أيضاً
األول من املعارض، إالّ أنّ تنظيم ط، و ليس فاعال يف تنظيمها كما هو احلال يف النوع ـفق

التنقّل إىل املعارض و املتاحف، و التواصل مع املنظّمني و املرشدين، جيعل املتعلّم يكتسب 
  .معارف و خربات مفيدة

و للمعارض قيمةٌ تعليميةٌ عظيمةٌ؛ فهي متنح فرصاً كثريةً لدراسة موضوعات ملموسة        
التعليمية األخرى، كما أنها تساعد املدرس على توصيل يصعب احلصول عن طريق الوسائل 

و على العموم فهى وسيلة فعالة تعني على زيادة شغف التالميذ «، )65(األفكار و املعلومات
  .)66(»ة، و االطالع، و حتسني عملية التدريسـللدراس
كوسائل تعليمية، فإنها و خالصة القول فيما يتعلّق بأمهية استخدام املعارض و املتاحف        

    .يف التخلّص من التلقني اللّفظي للمعارفو  ،مفيدة جدا يف إكساب املتعلّم خربات تعليمية

  :الوسائل املتضمنة احلركة   - 4 -3-2
       موعة ه تضمة، و ذه اة البصريمعيالوسائل السة تعدعليميكما من أشهر الوسائل الت ،
 إذ؛ الوسائل السابقة الذكر خداما يف بعض املواقف التعليمية اليت يتعذّر فيها استمفيدة جد أنها

ط ـإىل تنشيا ـخدامهإنها متكّن املتعلّم من التعلّم بالصوت و الصورة، و يؤدي است
رحلة و من املعروف أنّ املتعلّمني يف املو إضفاء احليوية و النشاط على الدرس،  ،لـالتواص

االبتدائية مييلون كثرياً إىل مثل هذه الوسائل، و لذلك وجب استثمار ميلهم هلا يف تعليمهم اللّغة 
  :ما يأيت و من أمهّهاالعربية، 
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3-2-4-1- ونـلفزيالت:    
الربامج التعليمية اليت تستعمل جهاز التلفزيون يف الرسالة «: يعرف التلفزيون التعليمي بأنه       

التعليمية اىل املتعلم باستخدام الربامج التعليمية التلفزيونية يف أوقات خمصصة و حمددة، سواء كان ذلك 
، و يشري )67(»بالطريقة املباشرة أو عن طريق التسجيل التلفزيوين حسب املواقف التعليمية و ظروفها

هو برنامج تعليمي يوظّف جهاز التلفزيون إليصال  التلفزيون التعليمي هذا التعريف إىل أنّ
  .و يف مواقف تعليمية حمددة ،املعرفة للتلميذ، و ذلك بعرض برامج تلفزيونية يف أوقات معينة

و يتوقّف جناح الربامج التعليمية التلفزيونية على دقّة التخطيط هلا، حبيث حتقّق أغراضا        
كما أنه ال يشترط إحضار جهاز التلفاز إىل الصف . )68(رتباطا وثيقاتعليمية ترتبط باملنهج ا

مبتابعة برنامج تلفزيوينّ معين يف وقت  املتعلّمنيالدراسي، إذ من املمكن أن يكلّف املعلّم 
نة ـمعيمها،كأن يكلّف املعلّم تالميذ السروس و يدعن، حبيث خيدم هذا الربنامج إحدى الد

، مثال، مبتابعة نشرة األحوال اجلوية على القناة األرضية، و تسجيل أحوال الطّقس األوىل ابتدائي
و درجات احلرارة يف خمتلف مناطق الوطن، و ذلك يف  إطار املشروع الّذي سينجزه املتعلّمون 

  .و املتمثّل يف تقدمي نشرة األحوال اجلوية
و ال خيفى على أحد ما للتلفزيون من تأثريٍ كبريٍ يف أوساط اجلماهري بصفة عامة، يفوق        

تأثري أي جهازٍ إعالمي آخر، و ينطبق ذلك على التالميذ الّذين سيتأثّرون بالربامج التعليمية 
إضافة . اً أبقى أثراًالتلفزيونية، و ينجذبون حنوها، و سيكون التعليم عن طريق التلفزيون تعليم

  .على أنّ التعلّم اجلماعي عن طريق التلفزيون سيخلق نوعاً من التواصل الصفي النشط

3-2-4-2- الفيديو التة عليميو األفالم السينمائي :  
       ة البصريمعية  ةيعد جهاز الفيديو أيضا من األجهزة السة بالغة يف عمليع بأمهيالّيت تتمت

على عرض مشاهد واقعية بالصوت يم اللّغة العربية؛ فهي شأا شأن التلفزيون قادرة تعل
  .الصورة، جتتذب التالميذ و تثري املوقف التعليمي، و هي بذلك جتنبهم التعليم اللّفظي اردو

                                                             
. ة التعليم عامة و يف تعليم اللغة العربية لألجانب خاصةأمهية الوسائل التعليمية يف عملي: حممد وطاس - 67
  .109ص
 .69ص .الوسائل التعليمية إعدادها و طرق استخدامها: بشري عبد الرحيم الكلوب - 68



 الّصفّي الّتواصل تنشيط في الّتعليمّية الوسائل توظيف الخامس                 الفصل

 

  256                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

  

املعلّم أن  و يتميز الفيديو عن التلفزيون يف كونه ذو مرونة يف االستخدام؛ إذ يستطيع       
يستخدمه يف الزمان و املكان الّذي يريده، مع إمكانية التقدمي و التأخري، و السرعة و البطء، يف 

مع إمكانية استخدامه استخداماً فرديا أو مجاعيا و ألي مقرر . عرض األفالم و الصور
و تأثريه و قد ظهر مفهوم جديد يف هذا اخلصوص وهو مفهوم . )69(تعليمي ،فاعليالفيديو الت

 فاعلي؛ ذلك أنّ استخدام الفيديو التقليدييف نفوس مستخدميه يفوق بكثريٍ استخدام الفيديو الت
إنما ميكّن مستخدمه من التحكّم، بشكل واسع، يف كلّ ما يسمعه و يشاهده حبيث ينسجم مع 

  .)70(رغباته و مطالبه
الفيديو األفالم السينمائية املختلفة، و هي من الوسائل  و من أهم ما تقدمه أجهزة       

فية املفيدة الّيت ميكن استثمارها يف تنشيط التواصل الصعليميفاألفالم تنقل إىل املشاهد . الت
مظاهر احلياة كما هي، و جتعله يرى األحداث على طبيعتها، باإلضافة إىل ما توفّره من حركة 

عامالً هاماً يف جناح عملية التعلّم، و خاصة احلركة الّيت تضفي على  و صوت و كلّ منهما ميثّل
ها عن طريق املشاهدة و السمع يتفاعل مع املتعلّماملوقف التعليمي نشاطاً و حيويةً جتعل 

على إدراك ما يقدم له أثناء املتعلم االستعداد و االنتباه، و كلّها عوامل أساسية ، وملساعدة و
  .)71( لنجاح املهمة التربوية بصفة عامة بصفة خاصة و الدروس
و ستزداد فائدة األفالم التعليمية إذا ما متّ إخراجها وفق أسس علمية مدروسة، كأن        

تكون هناك جهات خمتصة تقوم على صناعة األفالم التعليمية اهلادفة؛ إذ و حسب رأي أحد 
األو فنة، كأن توجد للصة لصفوف معيم كتباً مدرسيه علينا، أن نصمل الباحثني، فكما أن

 املتعلّميـنر ـكتب مدرسية خاصة به، و أخرى خاصة بالصف الثّاين تناسب عم
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االً جيب أن ـوقدرافع فلمٍ تعليمي ة؛ فلكي يكون أيعليميسبة لألفالم التم، كذلك األمر بالن
  .)72(يصمم لصف معينٍ، و موعة حمددة من األعمار

صه، من خالل ما سبق ذكره حول الفيديو التعليمي و األفالم إنّ أهم ما ميكن استخال        
السينمائية، هو أنّ هاتني الوسيلتني من الوسائل التعليمية الفعاّلة الّيت ميكن استثمارها يف تدريس 

  .اللّغة العربية، خاصة إذا بنيت األفالم و الربامج املعروضة على أسس علمية مدروسة

  :وبـاحلاس -3-2-4-3
إنّ احلاسوب عبارة عن آلة إلكترونية تعمل انطالقا من جمموعة من التعليمات، و هلا        

القدرة على استقبال املعلومات و ختزينها و معاجلتها، و استخدامها من خالل جمموعة من 
ددة ـو املتع دا،ـو احلاسوب من اآلالت الرقمية احلديثة و املتطورة ج. )73(األوامر
، و لذلك فإنّ استخدامه يف الفصل الدراسي يغين عن استعمال كلّ الوسائل اتـاخلدم

؛ إذ إنه متعدد اخلدمات و الوسائط، و عن طريق استخدام األقراص السمعية البصرية األخرى
نية املضغوطة أو شبكة اإلنترنت، سيتمكّن املتعلّم، بإشراف املعلّم، من مشاهدة الربامج التلفزيو

  .إخل...املختلفة الّيت ختدم الدرس، أو أشرطة الفيديو، أو األفالم السينمائية، أو مشاهدة الصور
و عليه فقد استطاع احلاسوب اجلمع بني كلّ العناصر األساسية املميزة للوسائل التعليمية        

 ةـورة و اللّون و احلركالصوت و الص: السمعية أو البصرية، أو السمعية البصرية، و هي
لعملية التعليمية و هو عنصر التفاعل؛ حيث إنّ احلاسوب متكّن ايف  هاماً أضاف إليها عنصراًو

من اجلمع بني عدة وسائل يف وسيلة واحدة، و إشراك املتعلّم يف خمتلف مراحل التعامل مع 
  .  )74(الوسيلة

لتعليمية، جند أنه وسيلة تعليمية مفيدة جدا ما ذكر من خصائص احلاسوب اإىل و إضافة      
و هو . يف تدريس اللّغة العربية؛ فاحلاسوب جيذب انتباه  املتعلّمني و يزيد من إقباهلم على التعلّم

اط ـة و نشـملا له من أمهية يف إثارة دافعيحتقيق أهداف تدريس اللّغات؛ يسهم يف 
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مما جيعل تعلّمهم  ،التعلّم و التفاعل مع مادة الدرس رغبتهم يف  يضاعفو  ،املتعلّميـن
كما أنّ استخدام احلاسوب يف التعليم يعزز  .)75(رع، و احتفاظهم مبا اكتسبوه أطولـأس

التعلّم الذّايتّ، و يساعد املعلّم على مراعاة الفروق الفردية بني املتعلّمني، و بالتايل فإنه يؤدي إىل 
  .)76(تعليمحتسني نوعية ال

و نظرا ألمهية احلاسوب يف  العملية التعليمية فإنه من الضروري توفريه يف كلّ األقسام        
  .التعليمية و لكلّ املتعلّمني

  ):السمعية أو البصرية( الوسائل الثّابتة  -3-2-5
  :و منها ،معية فقطسال أو، بصرية فقطال ذات الطّبيعةالوسائل من كون الوسائل الثّابتة و تت     

   :الصور -3-2-5-1
        ور تعدة األكثر شهرةًالصعليميعليم، و يرجع  استعماالً توافراً، و و ،من الوسائل التيف الت

ذلك إىل توفّرها الدائم، و سهولة احلصول عليها أو حتضريها، و اخنفاض تكلفتها، و سهولة 
هامة للحصول على املعارف و املعلومات و احلقائق، تساعد ، و هي مصادر )77(استخدامها

  .)78(على تكوين مفاهيم صحيحة ملوضوع الدراسة
و تربز أمهية الصور يف العملية التعليمية عندما جيد املعلّم، يف مواقف معينة، صعوبةً يف        

إنّ األفكار الّيت يكوا توصيل األفكار اجلديدة، فإذا استخدم األلفاظ وحدها يف الشرح، ف
التلميذ تكون، غالباً، ناقصةً أو خاطئةً، بينما لو أنّ هذا املعلّم قد استعمل بعض الصور يف 

  . )79(تدريسه لكانت النتائج أحسن من استخدام األلفاظ لوحدها
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دام وسائل الصور، إذن، أمهيةً بالغةً يف التعليم عندما يتعذّر على املعلّم استخ تكتسب       
ليتعرفوا " الفنك"تعليمية أخرى يف موقف تعليمي ما، كأن يعرض على املتعلمني، صورة حيوان 

عليه يف سياق احلديث عن احليوانات الصحراوية،  مثالً، و ذلك سيجنبه مشقّة البحث عن 
  . برنامج تلفزيوينّ أو شريط فيديو يتناول موضوع هذا احليوان

الّ أنها مفيدة يف إتقع يف مرتبة متأخرة من خمروط اخلربة  م من أنّ الصورو على الرغ       
، و ميكن أن تكون فعالة و أحسن الوقوع يف اللّفظية تشجيع التواصل الصفي، و جتنيب املعلّم

كما أنّ استخدامها أكرب فائدة من . من الوسائل التعليمية األخرى يف بعض املواقف التعليمية
ليس من مسع "و " رب صورة خري من ألف كلمة: "االعتماد على األلفاظ اردة فقط، ولذلك قيل

  .)80("كمن رأى
و لكن ذلك ال يغين عن استعمال الوسائل التعليمية األخرى، إذ من األفضل، حسب        

ليمية، على حساب اعتقادنا، أن ال يعتمد املعلّم على استخدام الصور كثريا يف العملية التع
و مردودي ،فيواصل الصة األخرى الّيت تسبقها من حيث تنشيط التعليميعليمالوسائل التة الت .

ال بأس من استخدام الصور إىل جانب الوسائل التعليمية األخرى من أجل تدعيمها و توضيح و
 .  ما قد تعجز عن توضيحه هذه الوسائل

 : التسجيالت الصوتية -3-2-5-2
تكتسي التسجيالت الصوتية أيضا، باعتبارها من الوسائل التعليمية، أمهية كبرية يف بعض        

عملية حفظ « :املواقف التعليمية، الّيت تستوجب تسجيالً صوتيا، و يعرف التسجيل الصويتّ بأنه
جل إعادة مساعها حني تدعو األصوات و ختزينها بطرق خمتلفة، و باستخدام أجهزة متنوعة؛ و ذلك من أ

  . )81(»احلاجة لذلك
اس ـون ألنـة، قد تكـوات خمتلفـو عليه، فإن التسجيالت الصوتية هي أص       

ن، كاحلوارات بني شخصني أو أكثر، تدور حول مواضيع سياسية أو اجتماعية، أو ـمعيني
إخل، أو كأصوات احليوانات، أو أصوات تدريب النطق على احلروف و غريها من ...دينية

. األصوات الّيت ميكن أن تفيد يف دعم عملية التعليم و توصيل الرسالة التعليمية على أحسن وجه
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هذه التسجيالت الصوتية عن طريق أجهزة خمتلفة، كاملسجل الصويت، و يف وقتنا و يتم تسجيل 
احلاضر أصبح من السهل جدا على املعلّم احلصول على مثل هذه التسجيالت، و لعلّ أيسر 
الطّرق هي استخدام احلاسوب و شبكة اإلنترنت، كما ميكنه تسجيل ما يشاء من أصوات 

  .ال على اعتبار أنّ معظم اهلواتف النقالة اآلن من اهلواتف الذّكيةباستخدام اهلاتف النقّ
  :)82(و للتسجيالت الصوتية استخدامات عديدة يف عملية التعليم نذكر منها       

 .التدريب على االستماع و التمييز بني األصوات و الكلمات -
 .القراءة اجلهرية -
 .بطيئي القراءة باملتعلّمنيالعناية  -
 .القراءة العالجية و عالج عيوب النطق -
 .تنمية القدرات على التعبري اخلالّق -
  .دروس اإلمالء -

و ختاماً ميكن القول أنّ التسجيالت الصوتية و على الرغم من أنها من الوسائل التعليمية        
مفيدة جدا يف بعض  القدمية، حيث كانت تستعمل إبان الطّريقة السمعية الشفوية، إالّ أنها

املواقف التعليمية الّيت تستدعي مثل هذه التسجيالت، وعندها ستكون مفيدةً أيضاً يف تنشيط 
التواصل الصفي و حثّ املتعلّمني على احلركة و النشاط، و االعتماد على أنفسهم يف عملية 

ق ـه، و التعليـت حولالتعلّم، عن طريق االستماع إىل ذلك التسجيل، و كتابة املالحظا
  .إخل...ه، و متثيلهـعلي

  :ةـاإلذاع  -3-2-5-3
تعد اإلذاعة أيضا من الوسائل التعليمية الّيت ميكن أن تستعمل بشكل مفيد يف بعض        

و هي وسيلة تعليمية تقوم على الكلمات و املوسيقى و األصوات، فتمنح . املواقف التعليمية
ا يف املعلّم فرصة الستخدام أسلوب يف التدريس خيتلف عن األسلوب الروتيين املعروف، و مثله

  . )83(ذلك مثل التسجيالت الصوتية، أو غريها من الوسائل السمعية البصرية 
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و ما جيب اإلشارة إليه هو أنّ املعلّم يستفيد من الراديو يف عملية التعليم فائدة حمدودة ال        
تزيد عما يستفيده من برامج التلفزيون العادي، ألنه ال يتحكّم يف الربامج و طريقة عرضها، إالّ 

الرغم من ذلك فإنه ميكن للمعلّم االستفادة من الربامج  ى، و عل)84(إذا كان الربنامج تعليميا
اإلذاعية يف بعض املواقف التعليمية، كسماع حوار ذو طابع سياسي أو اجتماعي أو 

ة و تسجيل إحدى . إخل...اقتصاديأو أن يطلب من املتعلّم متابعة إحدى الربامج اإلذاعي
طة، أو مقدإخل...م الربنامجاحلوارات، أو متثيل دور املنش.  

و هذا التصرف سيغير من اجلو الدراسي الروتيين و يدفع املتعلّم إىل االعتماد على        
ه، يف البحث عن املعرفة، و سيتعلّم، إضافةً إىل ذلك، سلوكاً إجيابيا يتمثّل يف التعامل مع ـنفس

  .الراديو و االستماع إىل براجمه و االستفادة منه
ل ـإذاعات داخ و هي" اإلذاعة املدرسية"اعات هو و هناك نوع آخر من اإلذ       

 املتعلّمنية؛ حيث تنظّم املدرسة إذاعات تربوية موجهة إىل مجاعات متجانسة من ـاملدرس
ج ـط مادا باملنهـو تبثّ هذه اإلذاعة برامج ترتب. )85(خاضعني إلشراف معلّم هلم

املتعلّمني بدروس ختص الربنامج اليومي، و ما على املعلّم و املتعلّمني إالّ ي، و تزود ـالدراس
  .     )86(االستماع إىل درس يناسب مستوى صفّهم

إىل إمكانية استخدام اإلذاعة املدرسية، ليس فقط كوسيلة  )87(و ذهب االعتقاد بالبعض       
ومة تعليمية كاملة، و كنظام ها كمنظتعليمية هدفها حتسني التعليم و تسهيله، بل استخدام

إالّ أنّ هذا الرأي، يف . ي يعتمد على منجزات العلم و مستحدثات التكنولوجياتدريبـ
اعتقادنا، مبالغ فيه بعض الشيء؛ فمن غري املمكن أن تصبح اإلذاعة املدرسية منظومة تربوية 

 حيقّق هذا التعليم أهدافه التربوية إالّ إذا باملعىن التام،  و هي يف جوهرها تعليم تكميلي ، و ال
  .)88(استخدمه املعلّم بكفاءة كجزء متكامل مع بقية أجزاء املنهج التعليمي يف املدرسة
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ملشترك و املتبادل بني املعلّم من هنا ميكن القول أنّ اإلذاعة، إذا مل يدعمها النشاط ا       
صورة جديدة من صور التعليم التلقيين الّذي تسده طرق  املتعلّمني، فإنها ستصبح ال حمالة،و

  .   )89(التدريس التقليدية
و ما ميكن قوله يف ختام حديثنا عن و سائل اموعة الثّانية، هو أنّ هذه الوسائل        

ي و يطور ضرورية جدا للمتعلّم يف مرحلة التعليم االبتدائي، و أنّ استعماهلا ييسر التواصل الصف
كما نشري إىل أنه أصبح بإمكان املعلّم تعويض كلّ . العملية التعليمية ويزيد من مردوديتها

األجهزة السمعية و البصرية، و السمعية فقط، و البصرية فقط، جبهاز واحد ميكن أن يقوم مقام 
أي حجرة صفية على كلّ هذه الوسائل و هو جهاز احلاسوب، لذلك كان من الضروري توفّر 

و نشاطا و أكثر جودةً هذه الوسيلة احليوية الّيت من شأا أن جتعل عملية التعليم أكثر حيوية 
  .  لألهداف املنشودة حتقيقاًو

  ):وسائل البصرية اردة(اموعة الثّالثة  -3-3
، و أقلّها التعليمية جتريداًمتثّل جمموعة البصرية اردة قمة خمروط اخلربة، و أكثر الوسائل        

و هي ختاطب العقل مباشرة، و تكسب التلميذ خربات تعليمية عن . تنشيطاً للتواصل الصفّي
جمردة، أو رؤيته لكلمات أو رموز ال حتتوي على صفات الشيء الّذي تدلّ  طريق مساعه ألفاظاً

و األقلّ فائدة يف تشجيع  ، التدريسفإنّ هذه اموعة تعد األقلّ أمهية يف بذلكو . )90(عليه
و تتكون هذه اموعة من مستويني من . التواصل الصفي إذا ما قورنت باموعتني السابقتني

  :مهاالوسائل التعليمية 

  :الرموز البصرية  -3-3-1
ى ـعل ورة أوـيف خمتلف الرسوم اليت يرمسها املعلّم على السبهذه الرموز تتمثّل        

و الرموز . اخل...ورق، و الرسوم الكاريكاتريية، و الرسوم البيانية و التوضيحية، و اخلرائطـال
لّ ـ، و أقاـق ذكرهـالّيت سب الوسائل األخرى مقارنة بباقيبالواقع  البصرية أقلّ شبهاً

عامل معها عند املتعلّمو نشاط  ،ةًـماديا أكثر جتريداً الت91(أقلّ أيضا لكو(.   
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و من املؤكّد أنّ االعتماد على هذه الرموز البصرية لوحدها يف عملية التعليم دون        
استخدام و سائل أخرى تدعمها، سيؤدي إىل ضعف مستوى التعليم؛ ألنّ املتعلّمني سيكتسبون 

 .سيدمادةً تعليميةً متيل إىل التجريد أكثر من التج

 : الرموز اللّفظية -3-3-2
تقع الرموز اللّفظية يف قمة املخروط، و متثّل أعلى مستويات التجريد فيه، و تشتمل        

اليت يتواصل و الكتابية ، أي اللّغة الشفوية )92(املكتوبةاملنطوقة و احلروف و األرقام و الكلمات 
ىن ـوسيلة تعليمية أخرى توضح املع ةاستخدام أي، دون املتعلّماملعلّم عن طريقها مع 

  .يف التعلّم للتواصل الصفي، و أقلّها أثراً ده، و لذلك فإنها أقلّ الوسائل تشجيعاًـجتسو
و لذلك فإنّ أي درس، مهما كان نوعه، يعتمد فيه املعلّم على الرموز اللّفظية اردة        

اكناً، و تكون الطّريقة التعليمية املتبعة فيه أقرب إىل الطّرائق فقط سيكون درساً جافا و س
  . التلقينية، و سيكون املعلّم باثا للمعارف، يف حني سيكون املتعلّم متلقيا سلبيا

خربات  متعلّمو خالصة القول بالنسبة لوسائل اموعة الثّالثة أنها وسائل تعليمية تقدم لل       
و جتعله متلقيا سلبيا، و هي بذلك ال تسهم كثرياً يف تنشيط التواصل الصفّي، و هذا ال جمردة 

يعين أنه ال جيب استخدامها يف التعليم، و إنما جيب استخدامها مدعومة بوسائل تعليمية أخرى 
ر نشاطاً املوقف التعليمي أكثإخل من أجل جعل ...كالنماذج، أو كالوسائل السمعية البصرية

  .أكثر واقعيةًو

  :واقع استخدام الوسائل التعليمية يف تدريس اللّغة العربية -4
و حساساً يف إجناح  يتضح، استناداً إىل ما سبق ذكره، أنّ للوسائل التعليمية دوراً خطرياً       

 ها عاملٌ هامةً أنا، و خاص هوضة، و النعليمية التمن عواملالعملي   ـفّيواصل الصتنشيط الت
 ةة عمليا و ثابتاً جيب توفّره يف أية عنصراً أساسيعليميودعمه، و لذلك ميكننا اعتبار الوسائل الت

ةتعليمي.  
و يفترض باملدرسة االبتدائية توفري مثل هذه الوسائل، و خاصة احلديثة منـها، إلجنـاح          

عملية تدريس اللّغة العربية و الوصول ا إىل حتقيق األهداف املسطّرة، هذا من جهة، و مـن  
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يفرض على املدرسة االبتدائيـة تـوفري وسـائل     بالكفاءاتجهة أخرى فإنّ التدريس باملقاربة 
هل يتم استخدام الوسائل التعليمية : مية تسهل التواصل الصفي و تنشطه، و لذلك نتساءلتعلي

  احلديثة يف تدريس اللّغة العربية يف مرحلة التعليم االبتدائي من أجل تنشيط التواصل الصفي؟ 
وسـائل  و سنحاول اإلجابة عن هذا السؤال من خالل الوقوف على واقع اسـتخدام ال        

 )93(التعليمية يف تدريس اللّغة العربية يف التعليم االبتدائي، و ذلك باالستناد إىل نتائج االسـتبيان 
  :يف هذا الشأن

  :كفاءة املعلّم و خربته يف استخدام الوسائل التعليمية -4-1
يف تنشيط التواصـل الصـفي    احسن توظيفهو إنّ االستخدام اجليد للوسائل التعليمية        

دم للمعلّمني حبسن تكوين املعلّمني يف هذا اال، و لذلك قُ وثيقاً مرتبط، على األرجح، ارتباطاً
و نـص  . حول تكوينهم على كيفية استخدام الوسائل التعليمية و توظيفها يف التدريس سؤالٌ

: ائل التعليمية، هل كان ذلك يف تكوينكأين اطّلعت على كيفية استخدام الوس: اآليتكالسؤال 
  اجلامعي؟ أم أثناء اخلدمة؟ أم الشخصي؟ 

 متكامالًلى عدم تلقّيهم تكويناً جيداً ومتباينة و تدلّ ع ،عن هذا السؤال ،فكانت إجابة املعلّمني
  :حول استخدام الوسائل التعليمية، و املنحىن البياينّ أسفله يبين ذلك

  

  
  .استخدام الوسائل التعليمية كيفية املعلّمني على بين مكان اطّالعي )14(رقمسم بياين ر
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و نالحظ، انطالقاً من بيانات املنحىن أعاله، أنّ تكوين املعلّمـني يف جمـال الوسـائل           
إذ وية املنخفضة؛ ئكّده النسب املؤإىل املستوى املطلوب، و هذا ما تالتعليمية ضعيف و ال يرقى 

ا عن الوسائل التعليميـة، يؤهلـهم إىل حسـن    أكادميي ى املعلّمون تكويناًمن املفروض أن يتلقّ
ـ    ن ـاستخدامها يف حيام العملية، و البد أنّ التكوين أثناء اخلدمة يكمـل نقـائص التكوي

التكـوينني  من نقـائص   ي كثرياًللمعلّم يغطّ ايتّأو الذّ ا، و أيضا فإنّ التكوين الشخصيـقبله
وا كلّ أنواع التكوين املذكورة معـاً تكـاد تكـون    السابقني، إالّ أنّ نسبة املعلّمني الّذين تلقّ

ا إذا ما قورنت بأمهية التكـوين  جد منخفضةٌ ، و هي نسبةٌ%97,0 :حيث تقدر ب ،منعدمة
ة نفسها ميكن توجيههـا  ظ، و املالحالوسائل التعليميةاملتكامل للمعلّم يف جمال كيفية استخدام 

أما و. %4,85: تقدر نسبتهم ب إذا يف هذا الشأن، جامعي إىل نسبة املعلّمني الّذين تلقّوا تكويناً
فقد  ،%11,65: فيما خيص املعلّمني الذين مل جييبوا عن هذا السؤال و الّذين قدرت نسبتهم ب

عن كيفيـة اسـتخدام الوسـائل     أي تكوينٍيرجع السبب يف عدم إجابتهم إىل أنهم مل يتلقّوا 
  .التعليمية

قد صرحت ، )%40(و جند أنّ هناك نسبة معتربة من املعلّمني، مبا يقارب األربعني باملائة        
إن دلّ علـى   و هـذا  ،تكويناً أثناء اخلدمة حول كيفية استخدام الوسائل التعليمية تتلقّبأنها 

يدلّ على أنّ هناك جهوداً تبدل من أجل تدارك العجز الّذي يعـاين منـه تكـوين     شيء فإنه
تقـدر  اخنفاضها، من غم رعلى الو  ،كما أنّ هناك نسبة من املعلّمني. املعلّمني يف هذا اجلانب

ناك نسـبة  ، و هكيفية استخدام الوسائل التعليمية، تسعى إىل تكوين نفسها يف %21,35 :ب
 دليـل يف هذا اخلصوص، و هـذا   مزدوجاً تلقّت تكويناً % 23,30: أخرى منهم مبا يقدر ب

 يف التـدريس  الوسائل التعليميـة الع املعلّمني على كيفية استخدام اطّأمهية على تزايد الوعي ب
   .تهضرورو

  :  أنواع الوسائل التعليمية املستخدمة يف التدريس  -4-2
املستخدمة يف التدريس، أنّ  الوسائل التعليمية، قبل احلديث عن أنواع بدايةً جيدر التذكري       

يف التدريس، و ضرورة  الوسائل التعليميةاملعلّمني على و عيٍ تام، كما سبق و أن أشرنا، بأمهية 
فيواصل الصاستخدامها يف تنشيط الت .  
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التعليمية املستخدمة يف تدريس اللّغة العربيـة، عرضـت    و من أجل معرفة نوع الوسائل       
من الوسائل التعليمية، و طلب منهم حتديد الوسائل الـيت يسـتخدموا يف    على املعلّمني قائمةٌ

  : فكانت إجابتهم كما هي موضحة يف الرسم البياين أسفله. )94(التدريس
  

  
  ميثّل نسب الوسائل التعليمية اليت يستخدمها املعلّمون يف التدريس )15(سم بياينّ رقمر

مني يستخدمون كلّ أنواع الوسـائل  أعاله، أنّ املعلّ من املنحىن البياينّ و نالحظ، انطالقاً       
ا القائمة املعروضة عليهم من خرباتة الّيت حوعليميالت مباشرةو غري مباشرة ،ةو وسائل مسعي ، 

ةبصري...استخدامهم هلذه الوسائل متفاوت سائل غري متساوٍ، حيث جند أنّ هناك و و إخل، لكن
  .، و هناك أخرى تكاد تنعدم نسبة استخدامهاعالية تعليمية تستخدم بنسبٍ

قد كانت من نصيب كثر الوسائل استخداماً يف التدريس فنجد أنّ املرتبة األوىل أل       
جداً  ين سجال نسبتني عاليتنيدية، و خاصةً السبورة و الكتاب املدرسي الّذالوسائل التقلي

و ربما  ،%90,29، و %92,23: مقارنةً بالوسائل احلديثة؛ إذ وصلت نسبتيهما على التوايل
ورةيعود ذلك إىل أنّ السة جيب توفّرها دائماً بوسيلة تعليمي  ة، و يف أيحجرة تعليمي يف أي

، فما )95(و ال ميكن االستغناء عن استعمال السبورة يف كل املراحل التعليمية مرحلة تعليمية
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بالك إذا تعلّق األمر مبرحلة التعليم االبتدائي؛ إذ إنها ضروريةٌ جدا و مهمةٌ يف كثري من املواقف 
كما . ية و طريقة كتابتها، و تعليم اخلطّ و اإلمالء، و الكتابةالتعليمية، كتعليم احلروف األجبد

أن الطّفل يف هذه املرحلة مل يكتسب بعد تقنيات الكتابة و قواعدها، و تعد السبورة دليله يف 
  . و جتتذب انتباهه و تنظّم أفكاره املتعلّمذلك، كما أنّ السبورة تلفت انتباه 

من هنا ميكن القول أنّ السبورة وسيلة تعليمية ضرورية لكلّ املواقف التعليمية، و ميكن        
استخدامها يف كلّ املراحل التعليمية، و للموضوعات مجيعاً، كما يساعد استخدامها على توافر 

قد  ،لوحدها فقط يف التعليم خدام السبورةإالّ أنّ است. )96(خربة مشتركة بني مجيع املتعلّمني
كثري يضر ،فيواصل الصة  خدامهايستحسن است و لذلكا بالتعليميمع خمتلف الوسائل الت

  .  املعلّم ه و بنيم أفكاره، و تسهل عملية التواصل بين، و تنظّملتعلّماألخرى، ألنها تشد انتباه ا
       ه ال ميكن االستغناء عن الكتاب املدرسيمسي، و رغم ذ لكونه كما أند املنهج الرلك جيس

في حمـدوداً  الفيتيبقى تأثري الوسيلتني السواصل الصدريس، و يف تنشيط التالذّكر يف حتسني الت 
ة الّجدقليديهما من الوسائل التةا؛ ألنة مباشرة و واقعيإالّ إذا يت ال متنح للمتعلّم خربات تعليمي ،

   .ستخدام وسائل أخرىاستخدمتا باملوازاة مع ا
أضف إىل ذلك أنّ هناك وسائل تعليمية أخرى ذات طابع تقليدي حازت على نسـب         

: ، و دليل املعلّم بنسبة%75,74: الصور بنسبة: مرتفعة بعد السبورة و الكتاب املدرسي و هي
، و هذا ما يـدلّ داللـة   % 57,28: و القصص الّيت قدرت نسبة استخدامها ب ،60,19%
   .  أنّ استخدام الوسائل التقليدية مازال ساريا يف املدرسة االبتدائيةعلى واضحةً 

املرتبة الثّانية فقد حازت عليها اسمات و اخلربات املباشرة و التمثيليات، و تقدر أما و        
و من الواضـح أنّ  . %22,33و  %29,12و  %32,03 :نسبة هذه الوسائل على التوايل ب

على و  نسبة استخدام هذه الوسائل نسبة منخفضة مقارنةً بأمهيتها الكبرية يف العملية التعليمية،
 غم من أنّ هذه الوسائل تعدواصل  أكثر الوسائل فائدةًمن الرعليم، و أجنعها يف تنشيط التيف الت

  .ضعيفاستخدام  الصفّي، إال أنّ استخدامها من قبل املعلّمني
مل يتجـاوز نسـبة   أيضاً استخدام ضعيف جـدا؛ إذ  جند أنّ استخدام احلاسوب هذا و        

ـ      50,16% ون ـ، و على األرجح أنّ بعـض املعلّمـني الّـذين صـرحوا بـأنهم يستخدم
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وب، كانوا يقصدون استخدامه يف طبع بعض األوراق للدرس، أو استخراج بعـض  ـاسـاحل
املتعلّقة به، و ليس استخدامه كوسيلة تعليمية، و الدليل على ذلك تأكيد  املعلّمني ممـن  الوثائق 

يف  و ال ميتلكون جهاز حاسـوبٍ  ،لإلعالم اآليلّ أنّ مدارسهم ال متتلك قاعةً )97(مشلتهم املقابلة
  .ستخراج الوثائق فقطخمصص الالقسم، و أنّ هناك جهازاً أو جهازين يف اإلدارة 

و تأيت الوسائل السمعية و الوسائل السمعية البصرية األخرى يف املرتبة األخرية من حيث        
االستعمال، و هي الراديو و الفيديو و التلفاز و اإلذاعة بنسبٍ جد منخفضة قـدرت، علـى   

و هذا دليل على افتقار املدرسة االبتدائية  ،%97,0، %91,2 ،%5,82 ،%7,76 :التوايل، ب
عامةً و عملية تدريس اللّغة العربية ا خاصةً إىل الوسائل السمعية البصرية، رغم أمهيتها البالغة 

  .  يف التدريس
و  فقط، %1,94نسبة ال تستعمل كوسيلة تعليمية إالّ بالرحالت من املالحظ أيضا أنّ و        

منخفضة جدا مقارنةً مبا للرحالت التعليمية من فوائد تعود على املتعلّمني باإلجيـاب   هي نسبة
   .تعليمية مباشرة و واقعيةخاصة و أنها وسيلة 

جتدر اإلشارة إىل أنّ هذا السؤال قد أتبع بسؤال مفتوح للسماح للمعلّم بإضافة وسـائل         
، و مل يتم ذكرها يف االستبيان، فأضافت جمموعة قليلة من تعليمية أخرى يستخدمها يف التعليم

ـ : املعلّمني بعض الوسائل التعليمية، و هـي  ـ ـلوح ـ ـة التلمي ـ ـذ، القوامي وم ـس، الرس
وضيحية، اإلشارات و اإلمياءات، بعض اآلالت املوسيقية اليت تستخدم، على األرجـح، يف  ـالت

  .االتدروس احملفوظات و األناشيد، اجلرائد و 
و من املالحظ أنّ هذه الوسائل هي األخرى وسـائل تقليديـة، إالّ أنّ اسـتخدامها يف           

التدريس أحسن من عدمه، فهي على الرغم من فعاليتها احملـدودة تسـاعد، و لـو بدرجـة     
  . التواصل الصفي، و على التخلّص من الطرائق التلقينية تنشيطمنخفضة، على 

فإنّ مناهج اللّغة العربية للسنوات اخلمـس مـن التعلـيم     ،على ما سبق ذكره ،زيادةًو        
دريس، باستثناء واالبتدائي، مل تة احلديثة يف التعليمية تعليمات حول استخدام الوسائل الترد أي

  :يأيت ما"منهاج السنة األوىل من التعليم االبتدائي"، حيث أورد التقليدية ذكر بعض الوسائل
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يتطلب جتسيد املنهاج توافر عدد من الوسائل، منها الكتاب املدرسي، و دليل املعلم، و لوحات التعبري «
الشفوي، و جذاذات القراءة، اجلماعيـة و الفرديـة، و قصـص املطالعـة املسـموعة  و كـراس       

  )98(».التمارين
من التعليم االبتدائي، حيث و املالحظة نفسها ميكن توجيهها إىل مناهج السنوات األخرى       

كتاب التلميذ، كراس التمارين، قصص املطالعة : توصي باستخدام بعض الوسائل التعليمية منها
. )99(املسموعة و املقروءة، الكراريس العادية، لوحات التعبري و التواصل الشفوي، دليل املعلّـم 

ملتطلّبات املناهج اجلديدة الـيت رافقـت    من الواضح أنّ هذه الوسائل تقليدية، و ال تستجيبو
  .اإلصالح التربوي

ـ  ائل التعليمية املستخدمة يفأنواع الوسمالحظته حول  تنستنتج انطالقاً مما متّ         دريست
اللّغة العربية، أنها وسائل تقليدية و بسيطة تقتصر على الكتب و السبورة و الصور فقـط، يف  

و وسائل اخلربات املباشرة و غـري  ...) السمعية البصرية و احلاسوب( يثة حني أنّ الوسائل احلد
رة، و هذا مـا  دتظلّ غري متوفّرة بالشكل املطلوب، أو نا...) التمثيليات و الرحالت (املباشرة 

سينعكس مباشرةً بالسلب على جودة العملية التعليمية، و يزيد من فتور التواصـل الصـفي يف   
 تقتصـر علــى اإللقــاء    و يصبغ العملية التعليمية بصبغة الطّرائق التلقينية الّـيت القسم، 

  . تعتمد على الكتاب املدرسي فقطالشفـوي، و

4-3-  ةخصائص الوسائل التة املتوفّرة يف املدارس االبتدائيعليمي:  
من أجل االطالع على خصائص الوسائل التعليمية املتوفّرة يف املدارس االبتدائية، حاولنا        

معرفة وجهة نظر املعلّمني يف ذلك، باعتبارهم متعاملني مباشرين مع هـذه الوسـائل، فوجـه    

                                                             
 .21ص. وزارة التربية الوطنية و مديرية التعليم األساسي - 98
  : ينظر - 99

 .19ص. مناهج السنة الثّانية من التعليم االبتدائي -
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 .25ص. مناهج السنة الرابعة من التعليم االبتدائي -
  .23ص. ائيمناهج السنة اخلامسة من التعليم االبتد -
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ل ما رأيك يف الوسائل املتوفّرة يف املدرسة الّيت تعم: ، السؤال اآليت)100(م، ضمن االستبيانـهل
ـ      رة يف ـا؟  فكانت إجابة املعلّمني تنم عن عدم رضـاهم عـن الوسـائل التعليميـة املتوفّ

  :م، و تبين ذلك األعمدة البيانية أسفلهـمدارسه
 

 
  خصائص الوسائل التعليمية املتوفّرةإجابة املعلّمني حول  ميثّل) 16(رسم بياينّ رقم

  يف املدارس االبتدائية

 بنسب عالية فقونأنّ معظم املعلّمني مت ،الرسم البياينّ أعاله بناًء على معطياتنالحظ، و        
 كافيـةً  زيادةً على ذلك فإنهـا غـري  ، و على أنّ الوسائل املتوفّرة يف مدارسهم ليست جيدةً

ن ، و صوت املعلّموأكثر تطوراً أخرى ، و حيبذون استبداهلا بوسائلللتدريس، كما أنها تقليديةٌ
 ، على أنّ هذه الوسائل ال تثري انتباه املتعلّم، و أنها، إضافة إىل ذلك، غري متوفّرةباألغلبية، أيضاً

  . بالكمية املناسبة لعدد املتعلّمني
و هذا ما ميكّن من تسجيل بعض املالحظات حـول خصـائص الوسـائل التعليميـة            

  :كما يأيتاملستخدمة فعليا يف تدريس اللّغة العربية 
 .أنها وسائل ال تتميز باجلودة و الفعالية -
غري مناسبة للعملية التعليمية؛ إذ إنّ املناهج احلديثـة و حمتوياـا   وسائل تقليدية  أنها -

 .تفرض و سائل تعليمية أكثر تطوراً من أجل مسايرة كلّ التطورات يف مجيع ااالت
 .بالتايل فإنها ال تؤثّر فيه، و ال تكسبه خربات كثرية ، واملتعلّمأنها ال تثري انتباه   -

                                                             
 .من هذا البحث     ص.ينظر االستبيان و نتائجه -100

قلیلة بالنسبة لعدد 
التالمیذ تثیر انتباه التلمیذ یستحسن استبدالھا 

بأخرى متطورة تقلیدیة و غیر كافیة جّیدة و كافیة

نعم%  73,78 35,92 81,55 77,66 28,15
ال%  26,21 64,07 18,44 22,33 71,84
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 .املتعلّمني؛ ألنّ عددها قليل مقارنةً بعدد املتعلّمنيال تتوفّر لكلّ  أنها -
و خالصة القول فيما يتعلّق خبصائص الوسائل التعليمية املستخدمة يف تـدريس اللّغـة          

ة هي أنّ هذه الوسائل متتاز بكوللكلمة، و مل تعد صـاحلةً  العربي امةً باملعىن التا وسائل تقليدي
تربويـة الشـاملة   ملسايرة التطورات الّيت تشهدها العملية التعليمية يف إطـار اإلصـالحات ال  

يف الوسـائل   شـديد  و هذا دليل آخر على أنّ املدارس االبتدائية تعاين من نقصٍا، ـخدمتهو
ة احلديثة كمعليميا و نوعاًالت.  

 :البديلةالوسائل التعليمية  -4-4
قصد بالوسائل التعليمية البديلة الوسائل الّيت جيتهد املعلّم يف إحضارها إىل غرفة الصف ي       

و استخدامها كبدائل عن الوسائل املتوفّرة يف املدرسة، لعدم مناسبة هذه األخـرية للموقـف   
 ،عليمية بديلة، و ذلك من و سنحاول معرفة ما إذا التلمون يلجؤون إىل وسائل تعليميكان املع

، و مـدى  ليمية يف تدريس اللّغة العربيـة واقع استخدام الوسائل التع أجل الوقوف بدقّة على
 ،فيواصل الصفهم فتأثريها على التة تصرم للمعلّمني سؤال عن كيفيمل جيدوا الوسـائل   إنقُد

  :أسفلهممثّلة يف الرسم البياينّ كما هي إجابام كانت وقف تعليمي ما، و التعليمية املناسبة مل
  

  
مل جيدوا الوسائل التعليمية  إنكيفية تصرفهم ميثّل إجابة املعلّمني حول ) 17(رسم بياين رقم

  .املناسبة ملوقف تعليمي ما
   

تجتھد في البحث عنھا أو 
صنعھا

تحث الّتالمیذعلى 
االستعانة بوسائل خارج 

المدرسة

تقتصر على االستعانة 
بالكتاب المدرسي

تكتفي بشرح الّدرس 
لفضیا

%ال  16,5 34,95 76,69 82,52
%نعم  83,49 65,04 23,3 17,47
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و بإمكاننا، استناداً إىل بيانات الرسم البياينّ أعاله، أنّ نسجلّ جمموعة من املالحظـات         
  :نلخصها يف ما يأيت

ال يكتفـون   ،من إمجايلّ العينة )%80(بنسبة كبرية تفوق الثّمانني باملائة  ،املعلّمنيأنّ  -
رس شفويابشرح الد. 

 .أنّ نسبةً كبريةً منهم ال تقتصر على االستعانة بالكتاب املدرسي فقط  -
و يشـجعوم علـى    املتعلّمنيحيثّون  )%65(أنّ نسبةً معتربةً من املعلّمني يف حدود  -

 .االستعانة بوسائل تعليمية خارج املدرسة
أنّ معظم املعلّمني جيتهدون يف البحث عن وسائل تعليمية تناسب املوقف التعليمـي أو   -

    .  صنعها
، أنّ معظم املعلّمني الّذين مشلـهم االسـتبيان ال   املالحظات السابقة، انطالقا من و يتبين       

رس لفظيذون االكتفاء بشرح الدحيب،ما حيرصون على  ا، أو باالعتماد على الكتاب املدرسيو إن
 ملـتعلّمني االجتهاد يف البحث عن وسائل مناسبة للموقف التعليمي، أو صنعها، أو تكليـف ا 

و هـذا إن   ،هما يتعلّمونه و استيعاب معىن على جتسيدملساعدم بالبحث عنها خارج املدرسة، 
عليمية، و إدراكهـم  فإنه يدلّ على وعي املعلّمني بضرورة استخدام الوسائل الت دلّ على شيٍء

  . ألمهيتها يف تدريس اللّغة العربية
ـ ـدور الكبيـن بالـي املعلّميـإالّ أنه و على الرغم من وع        ـل التعليميـة  ر للوسائ

أمهيته، و اجتهادهم يف البحث عن بدائل لسد النقص الكمي و النوعي للوسائل التعليميـة يف  و
ـ مدارسهم، فإنّ ذلك ي ـ ـبقى جمرد اجتهاد منهم، و هذا االجتهاد نسيب خيتلف م م ـن معلّ

ا قد تكون هـي  آلخر، أضف إىل ذلك أنّ الوسائل التعليمية البديلة ليست كلّها جديدةً و إنم
، حيث صرحوا )101(هذا ما أكّد عليه بعض املعلّمني ممن أجريت معهم املقابلةاألخرى تقليديةً و
إحضار بعض الصور و املشاهد أو املقاطع الصـوتية باسـتخدام اهلـاتف     بأنهم جيتهدون يف

  .    إخل...النقّال
و ختاماً، نستخلص أنّ واقع استخدام الوسائل التعليمية يف املدارس االبتدائية، هو واقـع         

تطغى عليه الوسائل التعليمية التقليدية البسيطة جدا، الّيت مل تعد صاحلةً ملسايرة الطّرائق احلديثة 

                                                             
  .من هذا البحث 301ص. ينظر املقابلة و نتائجها - 101
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املقاربة بالكفـاءات، تسـتدعي    يف التعليم، خاصة و أنّ اإلصالحات التربوية، الّيت تقوم على
استخدام وسائل تعليمية ناجعةً و متطورةً من أجل النهوض بالعملية التعليمية عامـةً و عمليـة   
تعليم اللّغة العربية خاصةً، إذ إنّ تطبيق مثل هذه اإلصالحات يستلزم وسائل تعليمية تواكـب  

و استخدام الوسائل التقليدية مـع إصـالحات   التطورات الّيت يعيشها عصرنا يف كلّ ااالت، 
تعليمية حديثة هلو أمر خطري، حسب اعتقادنا، و عائق كبري أمام جناح هذه اإلصالحات و على 

اول إجناز مهمات اليوم بوسـائل  أن مأساة املرحلة اليت نعيشها هي أننا حن«: حد تعبري أحد الباحثني
  .)102(»مفاهيم األمسو

ان من الضروري، تبعا ملا سبق ذكره، توفري الوسائل التعليمية احلديثـة الّـيت   و عليه ك       
تتطلّبها املناهج احلديثة، و الّيت من شأا أن تثري درس اللّغـة العربيـة و تنشـط التواصـل     

تعليمية ي، و بالتايل تساعد على تطبيق املقاربة التواصلية يف التعليم، مبا حيقّق األهداف الـالصف
  .  املتوخاة

  بعض املقترحات للنهوض بواقع استخدام الوسائل التعليمية و تنشيط  -5
فيواصل الصالت:  

يف يف تنشيط التواصل الصفّي كشف لنا املبحث السابق واقع استخدام الوسائل التعليمية        
تقليديةً مل تعد جمديةً للتعليم يف وقتنـا  ، الّذي يغلب عليه استخدام وسائل تدريس اللّغة العربية

احلايلّ، و هذا ما يؤثّر سلبا على التواصل الصفي، و يفسح اال لطغيان الطّرائق التعليمية ذات 
لقيينالطّابع الت.  

و سنحاول يف هذا املبحث تقدمي بعض املقترحات الّيت من شأا أن تسهم يف النهـوض         
ـ    بواقع استخدا ل ـم الوسائل التعليمية يف تدريس اللّغة العربيـة، و بالتـايل تنشـيط التواص

  : ي، و جتسيد مبادئ املقاربة التواصلية، و هي كما يأيتـالصف
  
  

                                                             
أمهية و ضرورة الوسائل التعليمية : أوردها عبد الكرمي قريشي) (R. Lado" الدو: "و هي مقولة ل - 102

  . 67ص. يف التدريس
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   :  برجمة استخدام اخلربات التعليمية -5-1 
، عملية إدراج استخدام مثـل هـذه الوسـائل    بربجمة استخدام اخلربات التعليميةيقصد        

 ةرمسي ة، و تقدمي توصياتعليمية ضمن الربامج التعليميحتثّ على اسـتخدامها يف املنـاهج   الت
أو  الوثائق املرافقة هلا، و شرح كيفية استخدامها و الوقت املناسب لذلك، و حتديد الـدروس و

هلا مثل هذه الوسائل، سواء تعلّق األمر باخلربات التعليمية قف التعليمية الّيت ميكن أن تصلح ااملو
 .  اخلربات املمثّلة مغري املباشرة أ ماملباشرة أ

متثّل اموعـة األوىل   إذ من املعلوم، كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، أنّ اخلربات التعليمية       
 ؛ فهـي عالية العملية التعليميـة تعد أحسن اموعات من حيث أثرها يف فمن خمروط اخلربة و 

من مسعٍ و بصرٍ و شم و ملـسٍ  أن يكتسب خربات واقعية بإشراك كلّ حواسه  للمتعلّمتسمح 
، هـذا مـن   )103(يف عملية التعلّم، مما جيعل هذه اخلربات أكثر استيعاباً و أبقى أثـرا تذوقٍ  و

هلذه اخلربات التعليمية أثراً كبرياً يف تشجيع ة، و من جهة أخرى فقد بينا آنفاً، كيف أنّ ـجه
التعلّم القائم على التواصل الفعال بني املتعلّم و املعلّم، و بني املتعلّمني فيما بينهم، و بني املدرسة 

  .و اتمع بكلّ أبعاده، و هي بذلك تفوق كلّ الوسائل التعليمية األخرى يف هذا الشأن

  :اخلرجات امليدانية و تأطريها الرحالت و تسطري -5-2
       علـيم    ية، اهتمام القائمني علـى شـؤون التحالت و اخلرجات امليدانيقصد بتسطري الر

االبتدائي بالرحالت التعليمية و اخلرجات امليدانية املتعلّقة ببعض دروس اللّغة العربية الّيت حتتاج 
نية، و ميكن أن تزيد من فعالية الدرس و تضاعف مكتسبات إىل مثل هذه الوسائل التعليمية امليدا

  .التالميذ، و حتقّق هلم تعلّماً مربوطاً باحلياة الواقعية
البشرية ن بتسخري كلّ الوسائل املادية وأما تأطري هذه الرحالت و اخلرجات امليدانية فيكو       

تنظيمها و العمل على حتقيق األهـداف   من معلّمني و مساعدين تربويني من أجل السهر على
  .التعليمية املتوخاة منها

و الناظر إىل هذه الوسائل التعليمية ألول وهلة قد حيتقر دورهـا يف حتسـني العمليـة           
التعليمية، و ربما يصنفها يف خانة الوسائل التقليدية، إالّ أنّ املتأمل يف مـا ميكـن أن تقدمـه    

ل الصغار يف مرحلة التعليم االبتدائي من فوائد نفسية و ذهنية و حركية قد يعدها مـن  لألطفا
                                                             

 .94ص. أساسيات تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية: حممد حممود احليلة - 103
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أهم الوسائل التعليمية الّيت جيب على املدرسة االبتدائية إعادة االعتبار هلا و البحث يف كيفيـة  
  .استثمارها

الوسائل التعليمية تأثرياً يف حياة ، من أقوى )104(إذ تعد الرحالت، حسب أحد الباحثني       
ـ   ـ ـاملتعلّم؛ حيث تساعده على االنتقال من جو الرموز اردة إىل مشـاهدة احلقائ ى ـق عل

و قد عرضـنا  . طبيعتها، فتقوي لديه عملية اإلدراك و تثبتها بشكل يعجز عنه الكالم و الشرح
عارض و املتاحف، و أثرها يف حتسـني عمليـة   فيما سبق أمهية كلٍّ من الرحالت التعليمية و امل

ربط الصـلة بـني املـتعلّم    التعلّم من جهة، و يف تنشيط التواصل الصفي من جهة ثانية، و يف 
  .حميطه الطّبيعي و االجتماعي من جهة ثالثةو

  :توفري الوسائل السمعية البصرية احلديثة -5-3
تسعى إىل اللّحاق بركب التقدم و التطـور الّـذي    منظومة تربويةمن املسلّم به أنّ أية        

مسايرته، البد هلا من تـوفري كـلّ الوسـائل التعليميـة     يشهده العامل على مجيع األصعدة و 
ة، الّيت من شأا أن تقدم للمتعلّم خربات تعليمية حديثة، و تضعه يف قلب كلّ ما هـو  ـاحلديث

  .وص، و تكسبه كفاءات يف استخدام هذه الوسائل و التعامل معهامستجد يف هذا اخلص
و من أبرز الوسائل التعليمية احلديثة اليت نقترح توفريها يف املدارس االبتدائية هـي آلـة          

احلاسوب، الّذي يعد وسيلةً تعليميةً شاملةً؛ ألنه يتوفّر على عدة وسائل تعليمية مسعية و بصرية 
و غريهـا مـن   ...ة واحدة، و استخدامه يغين عن استخدام التلفزيون و الراديو و الفيديويف آل

الوسائل السمعية البصرية، كما سبق الذّكر، أضف إىل ذلك أنّ جهاز احلاسوب يوفّر جمموعةً 
ـ   ـ ـكبريةً من الربامج و التطبيقات احلديثة الّيت ميكن أن تستثمر يف عمليـة تدري ة ـس اللّغ

ى ـه علـه و تشجيعـة، و هو يساهم أيضاً يف تعويد املتعلّم على االعتماد على نفسـربيالع
  .م الذّايت، و ذلك، طبعاً، بإشراف املعلّم و توجيههـالتعلّ

و جتدر اإلشارة إىل أنه ال ميكن النظر إىل التطورات يف جمال التكنولوجيـا و االتصـال          
كمجرد وسائل ختدم العملية التعليمية، و تساعد املتعلّمني على الفهم و االستيعاب، بل إنهـا  
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ـ  ثّر تـأثرياً عميقـاً يف ات  ك، ترسانةٌ من التقنيات الّيت تؤإضافةً إىل ذل ة ـمـع، و يف املنظوم
ربويعليمـالتى يف مهنة التعلّم، و حتة اكتساب املعارف، و يف الت105(ة، و يف كيفي(.  
ـ           منـه يف عملي ة احلديثة أمراً البـدكنولوجية ـو بناًء على ذلك أصبحت الوسائل الت

تعايش مع اتمـع و التواصـل   م، ألنّ هذه العملية تعد املتعلّم ألن يكون قادراً على الـالتعلي
  .  ه، و لن يتم له ذلك إالّ إذا كان مواكباً لكلّ ما هو مستجد يف هذا االـمع

  :تكوين املعلّمني على استخدام الوسائل التعليمية احلديثة -5-4
الّيت حتثّ على توفري الوسائل التعليمية احلديثة و املتطورة، و إصدار النشرات الرمسية إنّ        

استخدام اخلربات التعليمية و تسطري الرحالت و اخلرجات امليدانية، و اإلشادة بـدور هـذه   
الوسائل التعليمية و بأمهية استثمارها يف تدريس اللّغة العربية، حسب اعتقادنا، قـد ال تكـون   

طبيق هـذه التعليمـات   ألول يف تأموراً ذات جدوى ما مل يكن املعلّم الّذي سيكون الفاعل ا
إذ إنّ فاعلية الوسائل التعليمية ال ترجع إىل جمرد وجودها يف العمليـة  . استخدام تلك الوسائلو

التعليمية، و إنما ترجع إىل مهارة املعلّم يف استثمارها، و العمل على تكاملها مع عناصر املنهاج 
  .)106(ة األهداف املسطّرةاألخرى، و حتقيق أكرب قدر من االستفادة منها خلدم

و عليه فإنّ تكوين املعلّم حول استخدام الوسائل التعليمية و كيفية انتقائها و توظيفها يف        
املواقف التعليمية املختلفة،  من األمور الّيت جيب أن حتظى باالهتمام الكبري؛ ذلك أنّ جودة هذه 

  .لّم و خربتهالوسائل و جناعتها، متوقّفتان على كفاءة املع
و هنا تربز مسألة تكوين املعلِّم وفق مدخل الكفايات، و الّيت سبق احلـديث عنـها يف          

؛ إذ نقترح إكساب املعلّم كفاءةً يف التعامل مـع الوسـائل   )107(موضعٍ آخر  من هذا البحث
مـن هـذا    ع آخرضالتعليمية و تدبريها، إىل جانب الكفاءات األخرى الّيت تقدم ذكرها يف مو

، الّيت جتعله قادراً على ...)الكفاءة التواصلية، الكفاءة الديداكتيكية، الكفاءة التخصصية(البحث 
انتقاء الوسائل التعليمية املناسبة، و استخدامها يف املواقف التعليمية املناسبة، كما متكّنه أيضاً من 

ن أجل تنشيط التواصل الصفي، و تسهيل عملية توظيف هذه الوسائل التعليمية توظيفاً فعاالً م
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انتقال الرسالة التعليمية بينه و بني املتعلّمني، باإلضافة إىل إقناعه بتقبل كلّ ما هو جديد يف جمال 
ـ    ـ ـالتكنولوجيا و التقنيات احلديثة يف اإلعالم و االتصـال و تسـخريها يف خدم ل ـة الفع

  .القدرة على التحكّم يف هذه الوسائل احلديثةمتكينه من  وي، وـالترب
 يـة و بالنسبة هلذه النقطة األخرية املتعلّقة بتمكني املعلّم من التحكّم يف الوسـائل التعليم        

احلديثة، و خاصةً يف جمال اإلعالم اآليلّ، ميكن، مثالً، تنظيم دورات تدريبية للمعلّمني ينشـطها  
ـ     خرباء و تقنيون يف  ذه ـهذا اال، تستهدف إطالع املعلّم علـى كيفيـة التعامـل مـع ه

ـ   ـاألجه عليميعليم، كتصـميم الـربامج التة استثمارها يف التـ ـزة، و كيفي ة ـة و األنشط
  .إخل...ة، و ألعاب اللّغةـيميالتقي

  :خالصة -
كشف هذا الفصل عن واقع استخدام الوسائل التعليمية يف تنشيط التواصل الصفي أثناء        

ـ  عليم االبتدائي؛ حيث تبية يف مرحلة التـ ـتدريس اللّغة العربي ـ ـن أنّ املدرس ة ـة االبتدائي
ـعامعليمية، يعاين من نقص شديد يف الوسائل التة فيها خاصاحلديثة  ةة، و تدريس اللّغة العربي

أحاديا، ال تشـارك الوسـائل التعليميـة يف     و الناجعة، و لذلك يظلّ التواصل الصفّي تواصال
  .تنشيطه و جعله ثنائيا متبادال بني عناصر العملية التعليمية

و ختاما نقول أنّ املستجدات التربوية احلاصلة علـى املسـتويني الـوطين و العـاملي            
كـن أن حيـدث ذلـك بإصـالح املنـاهج      تفرض على املدرسة االبتدائية مسايرا، و ال مي

، من دون اسـتخدام وسـائل تعليميـة حديثـة تواكـب      فقط تبني طرائق تعليمية حديثةو
ـة حنـو حتقيـق       ي،ـرات، و تفضـهذه املتغيعليميـة الترجة األوىل، إىل دفـع العمليبالد

  .األهداف املرجوة منها
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 :خامتـة -
بعد معاجلتنا ملوضوع البحث مبا تضمنه من جانب نظري و جانب تطبيقي يدوران حول       

يف  واقع تدريس اللّغة العربية يف مرحلة التعليم االبتدائي و كيفية االستفادة من املقاربة التواصلية
  :النهوض ذا الواقع و حتسينه، خلصنا إىل جمموعة من النتائج من أمهّها

أنّ التواصل خيتلف عن االتصال حيث أنّ األول عملية تفاعلية بـني طـرفني يتبـادالن     -
الرسائل و يتناوبان على دوري الباثّ و املتلقّي يف حني أنّ االتصال هو عملية بثّ أحادية 

 . ا املتلقّي عنصرا سلبيا يقتصر دوره على التلقّي فقطحيث يكون فيه
عكـس  نأنّ اهتمام النظريات اللّسانية بالتواصل و الوظائف الّيت تؤديها اللّغة يف إطاره، ا  -

ىل العملية التعليمية على أنها عمليـة ديناميكيـة   إعلى تعليمية اللّغة؛ حيث أصبح ينظر 
 .لعملية التعليمية من معلّم و متعلّم و مادة تعليميةيتفاعل فيها كلّ عناصر ا

عدة مناذج للتواصل الصفي، منها ما يقوم على املادة التعليمية، و منها ما يقوم أنّ هناك   -
على املعلّم، و منها ما يقوم على التفاعل بني كلّ أطراف العمليـة التعليميـة، و هـذا    

ذج الّذي تقوم عليه املقاربات التعليمية احلديثة و خاصة املقاربة األمنوذج األخري هو األمنو
 .التواصلية

ـ لمقاربة التواصلية املقاربات السابقة لأنّ  - ـ ـو خاص ـ  ـة منه قليديـة ا املقـاربتني الت
على تلقني البىن  ،يف إطارها ،كيزة، أثبتت فشلها يف تدريس اللّغة؛ حيث متّ الترـالبنيويو
التراكيب اللّغوية، و إمهال االستعمال اللّغوي مما أدى إىل عجزها عن إكساب املـتعلّم  و

 .الكفاءة التواصلية، و كان هذا عامال من عوامل ظهور املقاربة التواصلية
أنّ التطورات احلاصلة على مستوي علم النفس، خاصة فيما يتعلّق بظهور علم الـنفس   -

ستوى اللّسانيات، خاص ظهور النظرية التوليدية التحويلية و النظريات املعريفّ، و على م
 . الوظيفية و التداولية، أدت إىل ظهور املقاربة التواصلية يف تعليم اللّغات

 عملية تعليم اللّغـة دف إىل ربط أنّ املقاربة التواصلية من أهم املقاربات التعليمية، الّيت   -
 .التواصلية، باتباع أساليب تعليمية تواصلية الكفاءةا، و إكساب املتعلّم اهلستعمبا

يف تطور مستمر حيث انبثقت منها طريقة تعليمية حديثة و ناجعـة   أنّ املقاربة التواصلية  -
 .جعل املتعلّم فاعال اجتماعيا ، وربط املدرسة باتمعإىل دف  و ،هي الطّريقة اإلجرائية
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أنه ميكن االستفادة من املقاربة التواصلية يف عملية تدريس اللّغة العربية يف مرحلة التعلـيم   -
االبتدائي، و استثمار مبادئها يف النهوض ذه العملية و متكني املـتعلّمني مـن كفـاءة    

 .تواصلية يف اللّغة العربية
ربة التواصلية، و جناح العملية التعليميـة  التعليمية مبا فيها املقا املقارباتأنّ حسن تطبيق  -

رهن كفاءة املعلّم و متكّنه من أساسيات مهنة التعليم، و لذلك وجب االهتمـام حبسـن   
 .انتقاء املعلّم و حسن تكوينه من أجل متكينه من استخدام املقاربة التواصلية

العليـا لألسـاتذة، أو يف    االلتحاق باملـدارس  اتأنّ اختبارات انتقاء املترشح يف مسابق -
أخذ بعني االعتبار القدرات التواصلية للمترشحني إالّ يف تال  ،مسابقات توظيف املعلّمني

قة جدا، و هذا ما يؤثّر سلباً يف حسن انتقاء معلّمني قادرين على تطبيق املقاربة حدود ضي
 .التواصلية

أنّ انتقاء املعلّم انتقاًء موضوعيا و جادا، مع حتديد السمات الشخصية الضرورية للمعلّم   -
القادر على تطبيق املقاربات احلديثة، و اعتبارها كمعيار لالنتقاء أمر ضروري لضـمان  

 .  معلّمني أكفّاء و قادرين على تطبيق املقاربة التواصلية
االلتحاق باملدارس العليا لألساتذة، أو يف مسـابقات   اتمسابق أنّ املقابلة الشخصية يف -

، إذا ما قامت على أسس علمية موضوعية وخصص هلا وقت كاف، تعد توظيف املعلّمني
رشحني مناسبني ملهنـة التعلـيم   من أجنع أدوات االختبار الّيت ميكن من خالهلا انتقاء مت

  .التواصليةقادرين على تطبيق املقاربة و
ـ     معلّمي اللّغة العربيةأنّ  - ة ـالّذين يزاولون عملهم لـيس لـديهم أدىن رصـيد باملعرف

ة احلديثة،  ،ةـاللّسانية املناهج اللّسانيم هلم هذه املعرفةو خاصال يقد كوين املستمرو الت . 
وين يهمـل النظريـات   أنّ التكوين اللّساينّ للطّالب املعلّم يف املدرسة العليا لألساتذة تك -

 .اللّسانية احلديثة رغم أمهيتها يف تكوين هذا الطالب
النمو و علم الـنفس املعـريفّ    علم نفس(أنّ معرفة املعلّمني بعلم النفس و خمتلف فروعه  -

 .معرفة حمدودة جداً) إخل...علم النفس الفارقو
شامال ال تقدم له تكوينا كافياً و ساتذةأنّ برامج تكوين الطّالب املعلّم يف املدرسة العليا لأل -

حول علم النفس و فروعه الضرورية، وقد سبق ذكرها،  ألداء عمله بل تقتصـر علـى   
 .بعض منها فقط
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أنّ التكوين العملي للطالب املعلّم جيرى يف فترة زمنية قصرية جدا إذا ما قورنت بـالفترة   -
هذا ما يربز إشكالية طغيان الـتكوين النظري علـى   الزمنية الكلية للتكوين األساسي، و

طبيقيكوين التحساب الت. 
- باملوازاة مع الت طبيقيكوين التإجراء الت روريه من الضمن أجل إتاحـة   كوينأن ظريالن

 . الفرصة للطّالب املعلّم كي يطبق ميدانيا ما اكتسبه من معارف نظرية
- كوين األساسيا  أنّ التاة و خلفيواصليا يف إطالع املعلّم على املقاربة التيلعب دوراً هام

 .اللّسانية و السيكولوجية و إقناعه بأمهيتها و دفعه حنو تطبيقها
املسـتجدات   ،يف كثري من األحيان ،أنّ التكوين املستمر الّذي يزاوله املعلّمون ال يواكب -

ـ   التربوية، كما أنه ال ينبع من  اء ـاحتياجات املعلّمني و العراقيل الّـيت يواجهوـا أثن
م، و هو إىل جانب ذلك تكوين نظري يفتقر إىل التطبيق، و هو بذلك ال يقـدم  ـعمله

 .الكثري للمعلّم حول املقاربة التواصلية و كيفية تطبيقها
- كوين املستمرقائص الّيت يعاين منها ،أنّ التغم من النهـوض   ،و على الره يسهم يف النفإن

 . مبستوى املعلّمني و حيسن أداءهم
ـ  أأنّ التكوين املستمر ضروري جدا للمعلّم من  - ـ ـجل حتسني مسـتواه امله ة ـين بصف

ته بصـفة  ـعامة تطبيقها و أمهية و مبادئها و كيفيواصلية، و من أجل تعريفه باملقاربة الت
 .خاصة

التداوليـة، النحـو الـوظيفي لسـانيات     (ناهج اللّغوية احلديثة أنّ إطّالع املعلّم على امل -
نظريات التعلّم، النظريات املعرفيـة، علـم الـنفس    (، و النظريات النفسية )إخل...النص

لنفسية للمقاربـة التواصـلية   ، أمر ضروري ألجل تعريفه باخللفية اللّسانية و ا...)الفارق
ء كان ذلـك يف إطـار التكـوين    او جناعتها، سو اهافاءات و إقناعه جبدواملقاربة بالكو

كوين املستمرأم الت األساسي. 
- عليم إىل منطق  هأنمن املفيد االنتقال يف تكوين املعلّمني قبل اخلدمة و أثنائها من منطق الت

  .التكوين املتمثّل يف التكوين بالكفاءات
بعدها، يتـيح   مالكفاءات، سواء كان ذلك قبل اخلدمة أأنّ تكوين املعلّمني وفق مدخل   -

جمموعة من الكفاءات الّيت متكّنهم من أداء عملهم بكفاءة عالية، و اكتساب اكتساب هلم 
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ربـة  الكفاءات الضرورية للتدريس وفق املقاربات التعليمية احلديثة، مبـا يف ذلـك املقا  
 .التواصلية

يف إطار اإلصالح التربـوي،   ةبنيت عليها مناهج اللّغة العربي أنّ املقاربة بالكفاءات، الّيت -
من أحدث املقاربات التعليمية، الّيت دف أساساً إىل إكساب املتعلّم كفاءات متكّنه مـن  

تشترك مع املقاربة التواصلية يف كـثري مـن    التعايش مع اتمع الّذي يعيش فيه، و هي
ميكن و .إخل...ركزية املتعلّم و ربط تعليم اللّغة باالستعمالاخلصائص، خاصة فيما يتعلّق مب

 .أن تفيد كثرياً يف النهوض بواقع تدريس اللّغة العربية
أنّ املقاربة بالكفاءات مل تعرف طريقها إىل التطبيق إالّ يف إطار ضيق و بقـت حبيسـة    -

يف حني ظلّت الطّرائـق التلقينيـة   التنظري بني أوراق املناشري الوزارية و الوثائق التربوية، 
 .مسيطرة على عملية تدريس اللّغة العربية

تـدريس  أنّ الوظيفة التواصلية يف أهداف مناهج اللّغة العربية ال تتجلّى إالّ يف أهـداف   -
 .  القواعدتدريس التعبري بشقّيه الشفوي و الكتايب بينما تنعدم يف أهداف 

للّغة تبدوا أكثر وضوحا يف حمتويات التعبري الكتايب علـى خـالف    أنّ الوظيفة التواصلية -
 .التعبري الشفوي و القواعد رغم أمهية احتوائهما على أبعاد تواصلية

 ربطت الصـلة بـني بنيـة اللّغـة     أنّ النحو الوظيفي من النظريات اللّسانية احلديثة الّيت -
الوظيفية يف ختطيط أهداف تدريس النحو العريب  وظيفتها، و ميكن االستفادة من مبادئهاو

و صياغة حمتوياته حبيث يتم التركيز على تعليم القواعد النحويـة مربوطـة بسـياقات    
 .استعماهلا

طة دف إىل جعل املتعلّم مسؤوال عن تعلّمه و قائماً طريقة نشطريقة حل املشكالت أنّ  -
 .و حتثّه على البحث و االستكشافعليه، 

أنّ املعلّمني ال يشجعون التواصل بني املتعلّمني يف حل املشكالت مما جيعل تطبيق هـذه    -
 . تقليديا ال خيتلف عن األساليب التعليمية التلقينية الطّرية تطبيقاً

أنّ طريقة املشروع من الطّرائق التعليمية احلديثة الّيت تشجع التعلّم التواصلي و دف إىل  -
 .ملية التعليمية باحمليط االجتماعيربط الع
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إجنـاز  ال تلقى االهتمام الّذي يليق ا من قبل املعلّمـني، كمـا أنّ    أنّ طريقة املشروع -
، مما حيد من فاعلية يقوم على أسس تواصليةيتم خارج املدرسة و ال ال  التالميذ للمشاريع

  . هذه الطّريقة
ن تسهم إسهاماً كبرياً يف تفعيل الطّرائق التعليميـة املتبعـة   أنه ميكن للمقاربة التواصلية أ -

، بإدخال بعد تواصلي على أساليبها خاصـة  )طريقة حلّ املشكالت و طريقة املشروع(
 .فيما يتعلّق باالهتمام بالتعلّم التعاوينّ، و ربط التعلّم باحلياة الواقعية

التواصلية؛ ألنّ األوىل دف إىل إكسـاب املـتعلّم    أنّ املقاربة النصية متضمنة يف املقاربة -
الّـيت ـدف املقاربـة     كفاءة تواصليةال و هذه الكفاءة عنصر من عناصركفاءة نصية 

  .التواصلية إىل إكساا املتعلّم
 .إخل، مازالت تدرس منفصلة عن النص...القواعد و التعبري: أنّ مواد اللّغة العربية مثل -
النصوص املربجمة يف املنهاج ال ترتبط كلّها بالواقع املعيش، مما يعيق تطبيـق املقاربـة   أنّ  -

 .النصية و يعرقل اكتساب املتعلّم للكفاءة النصية
أنّ توظيف النصوص احلية يسهم يف إكساب املتعلّم كفاءة نصية متكّنـهم مـن فهـم     -

 .النصوص و إنتاجها يف خمتلف املواقف الّتواصلية
أنّ عملية التقومي يف إطار املقاربة بالكفاءات أصبحت عملية مسـتمرة ترافـق العمليـة     -

 .التعليمية قبل انطالقها و أثناء سريها و بعد انتهائها
مازالـت  فإنها أنّ عملية التقومي، على الرغم من أنها أصبحت موجهة لتقومي الكفاءات،  -

    .يعتمد على االختبارات االسترجاعيةرهينة الطّابع التلقيين الّذي 
ـ     - باديلّ يسـهم يف إشـراك املـتعلّم يف العمليقومي التقومي الذّايتّ و التة ـأنّ استخدام الت

قومييةـالتقليدية، و يساعد على ختليصها من األساليب الت. 
االختبارات الّيت تعتمد أنّ  من شأن املقاربة التواصلية أن ختلّص العملية التقوميية من قيود  -

على احلفظ و االسترجاع، و االنتقال ا حنو تقومي الكفـاءات، يف إطـار الوضـعيات    
 .التواصلية

- ة جدة ضروريعليميـة يف  أنّ الوسائل التة، و يف تدريس اللّغة العربيعليم عامة التا يف عملي
 .لٍ كبريٍ يف تنشيط التواصل الصفيمرحلة التعليم االبتدائي خاصة، إذ إنها تسهم بشك
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حيدث بإصالح املناهج و تبني طرائق تعليمية النهوض بعملية تدريس اللّغة العربية لن  أنّ -
ـ  حديثة فقط، من دون استخدام وسائل تعليمية حديثة  دفع تنشط التواصل الصـفي و ت

 .حنو حتقيق األهداف املرجوة منهاالعملية التعليمية 
عملية تـدريس اللّغـة العربيـة     نّ املعلّمني على اقتناع تام بأمهية الوسائل التعليمية يفأ -

 . ضرورا لتنشيط التواصل الصفيو
- ة بكلّ أنواعها، و خاصعليميـ   ـأنّ استخدام الوسائل الت عليمية ـة منـها اخلـربات الت

ة احلديثة، أمـاحلسية البصريمعية؛ إذ ة، و الوسائل السيف تدريس اللّغة العربي ضروري ر
هم يف حتقيـق  و ينشط التواصل الصفي، و يس من شأنه أن خيلّصه من الطّرائق التلقينية،

 .األهداف التعليمية
قلّهـا تشـجيعا   أأنّ الرموز البصرية و الرموز اللّفظية تعد أقلّ الوسائل التعليمية جناعةً و  -

،فيواصل الصة أخـرى أكثـر    للتو لذلك وجب استخدامها إىل جانب وسائل تعليمي
 .ية و تطوراًعواق

ـ ـا، خاصـأنّ تكوين املعلّمني حول الوسائل التعليمية و كيفية استخدامه - ة ـة احلديث
 .منها، تكوين ضعيف و ال يرقى إىل املستوى املطلوب

العربية وسائل تقليدية تعتمد بشكلٍ كـبريٍ  تدريس اللّغة يف  أنّ الوسائل األكثر استعماال -
عليمية احلديثـة  لوسـائل الــت  إخل، أما ا...على الكتاب املدرسي و السبورة و الصور

 . الوسائل احلسية فهي ناذرة جدا إن مل نقل منعدمةو
نقص شديد يف عاين من تتدريس اللّغة العربية خاصة، عملية أنّ املدرسة االبتدائية عامة، و  -

عليميفّي تواصالً ةالوسائل التواصل الصاجعة، و لذلك يظلّ التـا، ال   احلديثة و النأحادي
 .بني عناصر العملية التعليمية تشارك الوسائل التعليمية يف تنشيطه و جعله ثنائيا متبادالً

ه الوسائل أيضا بسـيطة  أنّ املعلّمني جيتهدون يف توفري بعض الوسائل التعليمية لكّن، هذ -
  .هجدا و ال تفي بالغرض الّذي يهدف الدرس إىل حتقيق

أنه من األمهية مبا كان برجمة استخدام الوسائل التعليمية احملسوسـة يف تـدريس اللّغـة     -
اتـالعربيمثيليإخل...ة، كاستعمال اخلربات املباشرة، أو الت. 
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التعليمية احلديثة و خاصة جهاز احلاسوب الّـذي يعـد   أنه من الضروري توفري الوسائل  -
وسيلة تعليمية متعددة االستعماالت تغين عن الكثري من الوسـائل السـمعية البصـرية    

 .األخرى
هـي   ،بعد توفري الوسائل التعليمية الالّزمـة  ،أنه من أهم اإلجراءات الّيت جيب اتخاذها -

خدام هذه الوسائل، و ذلك بإكسام كفاءة يف استعمال تكوين املعلّمني على كيفية است
 . الوسائل التعليمية

 اهي أنّ لتطبيق املقاربة التواصلية دورالّيت ميكن أن خنتم ا هذا البحث، عامة التيجة نالو        
ا مـن  يف النهوض مبستوى تدريس اللّغة العربية يف مرحلة التعليم االبتدائي، و ختليصـه  اكبري

الطّرائق التلقينية، و دعم املقاربة بالكفاءات، و املسامهة يف إجناح اإلصالحات التربوية، و بالتايل 
 مـن مثّـة  املسامهة يف متكني أبناء اللّغة العربية من معرفة قواعد لغتهم و كيفية التواصل ا، و 

 . احلفاظ عليها و إعالء شأا
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 :هـاالستبيان و نتائج -1
 استمارة االستبيان -1-1

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 قسنطينة اإلخوة منتوري جـامعة / قسم اآلداب و اللّغة العربية
  "االبتدائي مرحلة التعليمتواصلية يف تدريس اللّغة العربية يف  مقاربةحنو : "مشروع حبث

    :مقدمة
ميينة بن / د.أ: مسرية رجم، بإشراف: يندرج هذا االستبيان ضمن حبث يف تعليمية اللّغة تقوم به اآلنسة     

وهو موجه .  يف مرحلة التعليم االبتدائيو اهلدف منه هو الوقوف على واقع تدريس اللّغة العربية . مالك
  . إىل معلمي التعليم االبتدائي، و يقتصر على تدريس اللّغة العربية فقط

و إذ ألتمس منكم إفاديت بإجابات موضوعية و دقيقة و واضحة، أؤكّد لكم أنّ املعلومات املتحصل      
و أرجو منكم، لضمان السرية، عدم .  ض علمية حبتةعليها ستكون غاية يف السرية، ولن تستعمل إالّ ألغرا

  . كتابة أمسائكم أو التوقيع أو اإلشارة إىل هوياتكم بأي شكل من األشكال

  :استمارة االستبيان   -
  .مع ضرورة اإلجابة عن األسئلة املفتوحة  املستطيل الذي يوافق رأيك،يف )   x(الرجاء وضع عالمة 

  ...................................................):أذكر العنوان كامال(  املدرسة اليت تعمل ا -
  .............................................................................:سنة التخرج  -
 ...................................................................:سنة االلتحاق مبنصب العمل -
  ...........................................................................:القسم الذي تدرسه -

  :التكويـن  - أ

  ما هي فروع اللّسانيات اليت درستها يف اجلامعة؟  - 1
لسانيات النص                                               النحو الوظيفي                     اللّسانيات التطبيقية         الّلسانيات التداولية  

  :ما هي فروع علم النفس الّيت اطّلعت عليها - 2
            ال   نعم              علم نفس الفروق الفردية؟              علم نفس النمو؟   نعم           ال

  نعم              ال  النظريات املعرفية؟                        ال           نعمنظريات التعلّم؟    

  اجتهادك الشخصي            ب   الندوات التكوينية        يف  اجلامعة         يف  كيف اطّلعت عليها؟  - 
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  :هل تعترب أنّ التكوين الذي تتلقاه أثناء اخلدمة  - 3
  نعم           بعضه             ال                    الساحة التربوية؟يواكب ما هو مستجد يف  -
   ال عم           بعضه            نلعراقيل اليت تواجهك يف عملك؟ ينبع من احتياجاتك و من ا -
  ال بعضه             نعم                          ؟                يزاوج بني النظرية و التطبيق  -
  ال بعضه             نعم                             ؟هم يف النهوض مبستوى أدائك التربويسي -
  
  : املناهج -أ

 ترتبط        بعضها         ال ترتبط   هل ترتبط أهداف املنهاج خبدمة الوظيفة التواصلية للّغة؟  - 1

    ؟          للمتعلّممرتبطة بالواقع املعيش املناهج  هل تعتقد أنّ حمتويات - 3
  غري مرتبطة            بعضها                            مرتبطة           

  :طرائق التدريس -د
 هل تعتقد أنّ املتعلّم يتعلّم بطريقة أحسن عن طريق الوضعية املشكلة؟ و ملاذا؟ -1

  حلّ املشكالت أثناء الدرس؟  علىبالتعاون  للمتعلّمنيهل تسمح  - 2
  ال  أحيانا                             نعم                                 

  ما هي أحسن طريقة يتبعها املتعلّم عند إجناز مشروع ما؟  - 3

    ج؟          فو ضمنأن يعمل مبفرده؟                        أن يعمل  -
  أن ينجزه داخل القسم؟                 أن ينجزه خارج املدرسة؟    

  ؟             املتعلّمترتبط بالواقع الذي يعيشه  أنّ النصوص املقررة يف املناهجأتعتقد  - 4
  ال                بعضها                                  نعم          

املتعلّم ملكتسباته يف وضعيات تواصلية حللّ بعض املشكالت ذات الصلة هل تم بتقومي مدى إدماج  - 5
 باحلياة اليومية؟ و ملاذا؟

..................................................................................................
..................................................................................................

.................................................................................................  
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  :الوسائل التعليمية -5
  نعم                 ال  أتعتقد أنّ الوسائل التعليمية تعزز التواصل الصفي و حتثّ عليه؟     - 1

 .....................................................إذا كانت اإلجابة بنعم وضح كيف ذلك؟ -
................................................................................................  

.................................................................................................  
  :يف تكوينكأكان ذلك اطّلعت على كيفية استخدام الوسائل التعليمية  أين - 2

  الشخصي؟   اجلامعي؟            أثناء اخلدمة؟                 

  اللّغة العربية، ما هي الوسائل التعليمية اليت تستخدمها ؟عند شرحك لدرس يف  - 3
    الصور القصص                       الكتاب املدرسي         السبورة البيضاء          دليل املعلّم  

  احلاسوب     التلفاز                الراديو و األسطوانات            اإلذاعة              الفيديو    

اسمات                الرحالت          التمثيليات           اخلربات املباشرة                                                  
: وسائل أخرى

..................................................................................................  

  ما رأيك يف الوسائل املتوفّرة يف املدرسة اليت تعمل ا؟ - 4
    نعم           ال  تقليدية و غري كافية        نعم            ال        جيدة و كافية                

  نعم           ال  املتعلّمانتباه  تثري       ة  نعم            ال          جيب استبداهلا بأخرى متطور
  ال    نعم      املتعلّمنيقليلة بالنسبة لعدد 

  :إذا مل جتد الوسائل التعليمية املناسبة ملوقف تعليمي ما، فهل -5 
           تقتصر على االستعانة بالكتاب املدرسي؟                              ؟تكتفي بشرح الدرس لفظيا   
 حتثّ التالميذ على االستعانة بوسائل خارج املدرسة؟ ها؟            جتتهد يف البحث عنها أو صنع  
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 :انـإجراءات االستبي -1-2
 :حتكيم استمارة االستبيان -1-2-1

من أجل ضمان صحة االستبيان و صدقه متّ عرضه على جمموعة من األساتذة احملكّمني، إضافة 
  :ميينة بن مالك، و هم /د.أ: على األستاذة املشرفةإىل عرضه 

  .1قسم الترمجة جامعة قسنطينة حممد األخضر الصبيحي / د.أ
  .1قسم اآلداب و اللّغة العربية جامعة قسنطينة             حيي بعيطيش / د.أ
  .1قسم اآلداب و اللّغة العربية جامعة قسنطينة             زهرية قروي / د.أ
  .2كلية علم النفس جامعة قسنطينة            كيا اهلامشي لو/ د.أ
  1قسم اآلداب و اللّغة العربية جامعة قسنطينة            فريدة بوساحة / د.أ
  .جامعة خنشلة             صاحل خديش / د.أ

 :العينة التجريبية -1-2-2
عينة البحث، و مشلت هذه العينة و متّ جتريب االستبيان على عينة جتريبية متّ استبعادها من    

 :عشرين معلّما موزعني على مدارس ببلدية قسنطينة، و هي كما يأيت
  عدد االستبيانات  عنوانـها  املـدرسة  الرقم
  05  شارع العريب بن مهيدي قسنطينة 16  ابن تومرت  01
    05ج عبد احلميد بن باديس قسنطينة  التربية و التعليم  02
  05  شارع العريب بن مهيدي قسنطينة  حداد عقيلة  03
    05ج سالحي الطاهر قسنطينة 3  مولود بلعابد  04

  20  امــوع                               

 :عينة البحث -1-2-3
  عدد االستبيانات  عنوانـها    املدرسـة  الرقم
  10  حي بوملناجل عمار زيغود يوسف  األمري عبد القادر  01
  06  اإلخوة جربوع زيغود يوسفحي   محودي حممد  02
  06  أوت زيغود يوسف 20حي   ريكوح الطاهر  03
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  05  حي نعاس عمر زيغود يوسف  سبيت حممد  04
  13  حي بين ابراهيم زيغود يوسف  بوشرحية حسن  05
  07  مسكن زيغود يوسف 204حي   بوشامة حسني  06
  09  حي سيدي العريب زيغود يوسف  زغاد علي  07
  03  سيدي خلضر زيغود يوسف قرية  ظافري حممد  08
  03  حي بو لعينني حممد زيغود يوسف  بوظرسة عيسى  09
  02  حي يونس إبراهيم زيغود يوسف  شوقي يوسف  10
  07  ديدوش مراد1954نوفمرب1حي   بوزالطة رمضان  11
  05  شارع زيغود يوسف ديدوش مراد  مولود بلعابد  12
  05  واد احلجر ديدوش مراد  املدرسة اجلديدة  13
  05  واد احلجر ديدوش مراد  ملعادي حممد  14
  09  حي احلياة ديدوش مراد  1اجلديدة   15
  02  حي كسار لقالل ديدوش مراد  كسار لقالل اجلديدة  16
  06  شارع العريب بن مهيدي ديدوش مراد   الشيخ بوقال رابح  17

  103  امــوع                              
  

 :نتائج االستبيان -1-3
  :نـالتكوي  - أ

  ما هي فروع اللّسانيات اليت درستها يف اجلامعة؟ - 1

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  % 07,76  08  اللسانيات التطبيقية
 %02,91  03  اللسانيات التداولية

  %13,59  14  النحو الوظيفي
 %09,70  10  لسانيات النص
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  ما هي فروع علم النفس الّيت اطّلعت عليها؟ - 2

  اموع  النسبة   التكرار  الفآت  املقترحات
  %100  %61,16  63  نعم  علم نفس النمو

  %38,83  40  ال
علم نفس الفروق 

  الفردية
  %100  %69,90  72  نعم
  %30,09  31  ال

  %100  %71,84  74  نعم  نظريات التعلّم
  %28,15  29  ال

  %100  %38,83  40  نعم  النظريات املعرفية
  %61,16  63  ال

   

 أين اطّلعت عليها؟ -

 

 %66,01  68  ال إجابة
  %100  103  اموع

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
 14,28   15  التكوين اجلامعي%  
 %30,09  31  الندوات التكوينية

 خصيكوين الش15,53  16  الت%  
الندوات التكوينية و 

خصيكوين الشمعاً الت  
36  34,95% 

 %04,85  05  ال إجابة
  %100  103  اموع
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  :أنّ التكوين الذي تتلقاه أثناء اخلدمة تعتقدهل  - 3
  يواكب ما هو مستجد يف الساحة التربوية؟  -

  
 ينبع من احتياجاتك و من العراقيل اليت تواجهك يف عملك؟ -

  
 يزاوج بني النظرية و التطبيق؟ -

  
  

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  33%   34  نعم

 %44,66  46  بعضه
  %22,33  23  ال

  %100  103  اموع

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  %29,12  30  نعم

 %50,48  52  بعضه
  %20,38  21  ال

  %100  103  اموع

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  %64,07  66  ال

  %13,59  14  نعم
 %22,33  23  ال إجابة
  %100  103  اموع
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 هم يف النهوض مبستوى أدائك التربوي؟      يس  -

  
  : املناهـج  - ب

  املنهاج خبدمة الوظيفة التواصلية للّغة؟ هل ترتبط أهداف - 1

  ؟مرتبطة بالواقع املعيش للتلميذهل تعتقد أنّ حمتويات املناهج  - 2

  

  

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  %42,71  44  نعم

 %36,89  38  بعضه
  %20,38  21  ال

  %100  103  اموع

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  %36,89  52  ترتبط
 %50,48  38  ابعضه

  %12,62  13  ترتبط ال
  %100  103  اموع

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  %31,06  32  مرتبطة
 %58,25  60  ابعضه

  %6710,  11  غري مرتبطة
  %100  103  اموع
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  :الطّرائق التعليمية - ج
 يتعلّم بطريقة أحسن عن طريق الوضعية املشكلة؟ و ملاذا؟ املتعلّمهل تعتقد أنّ  - 1

ـ            مـن  ) %92,23: (ب ة تقـدر ـلقد حظي هذا السـؤال مبوافقـة املعلّمـني بنسب
إمجايلّ العينة، و اختلفت تربيرات هؤالء املعلّمني إلجابتـهم، و فيمـا يـأيت بعـض هـذه      

  :اإلجابات األكثر تكراراً
 .االستنتاج البحث و االكتشاف و التحليل وألنّ طريقة حلّ املشكالت تدفع املتعلّم إىل -
 .جتعله مسؤوال عن تعلّمه -
 .تشجعه على االعتماد على نفسه -
 .تنمي لدى املتعلّم روح التحدي و جتاوز العقبات -
  .متكّن املتعلّم من استيعاب أكرب للمادة التعليمية -
 يف أي مادة تعليمية تستخدم طريقة حلّ املشكالت؟ -

 حلّ املشكالت أثناء الدرس؟ علىبالتعاون  للمتعلّمنيهل تسمح  - 2

 
  رأيك، أحسن طريقة يتبعها املعلّم عند إجناز مشروع ما؟ما هي، حسب  - 3

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  %31,06  32  نعم

  % 19,60  62  أحيانا
  %08,73  09  ال

  %100  103  اموع

  اموع  النسبة   التكرار  الفآت  
  %100  %22,33  23  أن يعمل مبفرده

  %77,66  80  أن يعمل ضمن فوج
  %100  %68,93  71  أن ينجزه داخل القسم

  %31,06  32  أن ينجزه خارج املدرسة
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  أتعتقد أنّ النصوص املقررة يف املنهاج ترتبط بالواقع الّذي يعيشه املتعلّم؟ - 4

  
مدى إدماج املتعلّم ملكتسباته يف وضعيات تواصلية حللّ بعض املشكالت  تم بتقوميهل  - 5

 ؟ و ملاذا؟ذات الصلة باحلياة اليومية
نّ املكتسبات أمجع أغلب املعلّمني على أنهم ال يهتمون كثريا مبثل هذا التقومي، أل       

ي يصعب عليه استثمارها يف متعلّم األمر الّذاملدرسية ليس هلا عالقة مباشرة باحلياة اليومية لل
  .مواقف حقيقية

  :الوسائل التعليمية -د
      و ملاذا؟؟ أتعتقد أنّ الوسائل التعليمية تعزز التواصل الصفي و حتثّ عليه -1

 :ألنها أنّ الوسائل التعليمية تعزز التواصل الصفي و حتثّ عليهو يرى املعلّمون        
تساعد على إيضاح املعىن، و تسهيل عملييت االستيعاب و اإلدراك، و بالتايل تسـهيل   -

 .عملية التواصل

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  %36,89  38  ترتبط
  %49,51  51  بعضه

  %13,59  14  ترتبط ال
  %100  103  اموع

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  %87,37  90  أعتقد 

  %3,880  04  ال أعتقد
 %08,73  09  إجابةال 

  %100  103  اموع
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- سة تة املدرة خرج املعارف و املادجريدي، إىل طابع أكثر واقعية من الطّابع التبصفة عام
 .و حسية، و تربطها بالواقع املعيش

إىل التفاعل مع الدرس من جهة، و مع املعلّم من جهة ثانية، و مع باقي  املتعلّمنيتدفع  -
 .املتعلّمني من جهة ثالثة

، و تغرس فيه حب املعرفة عليه عن تعلّمه، و قائماً تساعد املعلّم على أن يصبح مسؤوالً -
 .و االكتشاف

- فاعل فيما ببينهم، و حتفّزهم على العمل اجلماعيواصل و التتدفع املتعلّمني حنو الت. 
من املواقف التواصلية، و تسـاعده علـى    تسمح  للمتعلّم بتوظيف مكتسباته يف كثريٍ -

  .التقييم الذايتّ، و متنحه الفرصة للتعبري عن أفكاره، و االطّالع على أفكار زمالئه
  :يف تكوينكأكان ذلك  ؟اطّلعت على كيفية استخدام الوسائل التعليمية أين -2

  
  ؟التعليمية اليت تستخدمها ما هي الوسائلعند شرحك لدرس يف اللّغة العربية،  - 3

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  %04,85  05  اجلامعيالتكوين 

  %37,86  39  التكوين أثناء اخلدمة
21,35  22  التكوين الشخصي% 

التكوين أثناء اخلدمة و 
  التكوين الشخصي معاً

24  23,30%  

  %00,97  01  مجيعها
  %11,65  12  ال إجابة

  النسبـة  التكـرار   الفئـة                      
  %90,92  93  الكتاب املدرسي

  %92,23  95  السبورة
 %60,19  62  دليل املعلّم
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  :وسائل أخرى -
لوحة التلميذ، القواميس، الرسوم التوضيحية، اإلشارات و اإلمياءات، بعض اآلالت املوسـيقية  

 .األناشيد، اجلرائد و االتاليت تستخدم، على األرجح، يف دروس احملفوظات و 

  ما رأيك يف الوسائل املتوفّرة يف املدرسة اليت تعمل ا؟ - 4
  اموع  النسبة   التكرار  الفآت  املقترحات

  %100  %28,15  29  نعم  جيدة و كافية
  %71,84  74  ال

تقليدية و غري 
  كافية 

  %100  %77,66  80  نعم
  %22,33  23  ال

يستحسن 
استبداهلا 
  متطورةبأخرى 

  %100  %81,55  84  نعم
  %18,44  19  ال

تثري انتباه 
  التلميذ

  %100  %35,92  37  نعم
  %64,07  66  ال

  %57,28  59  القصص
  %74,75  77  الصور

  %07,76  08  الراديو األسطوانات
  %00,97  01  اإلذاعة 
  %05,82  06  الفيديو

  %02,91  03  التلفزيون
  %16,50  17  احلاسوب
  %32,03  33  اسمات
  %01,94  02  الرحالت 
  %22,33  23  التمثيليات

  %29,12  30  اخلربات املباشرة
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قليلة بالنسبة 
  لعدد التالميذ

  %100  %73,78  76  نعم
  %26,21  27  ال

  :إذا مل جتد الوسائل التعليمية املناسبة ملوقف تعليمي ما، فهل - 5
  اموع  النسبة   التكرار  الفآت  املقترحات

تكتفي بشرح الدرس 
  لفظيا

  %100  %17,47  18  نعم
  %82,52  85  ال

تقتصر على االستعانة 
بالكتاب املدرسي  

  %100  %23,30  24  نعم
  %76,69  79  ال

حتث التالميذ على 
االستعانة بأخرى 

  خارج املدرسة

  %100  %65,04  67  نعم

  %34,95  36  ال

جتتهد يف البحث عنها 
  أو صنعها

  %100  %83,49  86  نعم
  %16,50  17  ال
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  :املقابلة و نتائجها -2
معلّما، من عينة الدراسة الّيت مشلها االستبيان، و قد  )20(أجريت املقابلة مع عشرين        

اختري هؤالء املعلّمني عشوائيا، و لكن الباحثة حرصت على أن يكون ال يكون هناك أكثـر  
  .من معلّمني من مدرسة واحدة، لضمان نتائج أكثر مصداقية

   : و فيما يأيت األسئلة الّيت طرحت على املعلّمني يف إطار املقابلة       
لتعلّم و النظريـات املعرفيـة   نظريات النمو و نظريات اهل لديك اطّالع واسع على  - 1

  ؟الفروق الفرديةو
ـ صرح أغلبية املعلّمني أنّ معلوماته يف هذا الشأن     ـد معلومات حمدودة جدا، و أكّد أح

املعلّميـن، يف هذا السياق، أنه مثالً يسمع كثرياً عن النظريات املعرفية خاصـة يف النـدوات   
التكوينية، و ما يعرفه عنها فقط هو أنها تم بالقدرات العقلية للمتعلّم، و أنها اخللفية النظريـة  

  .    للمقاربة بالكفاءات املتبعة يف التدريس حاليا
 طبيعة الندوات الّيت حتضرها؟ هل تعتمد على التنظري أم التطبيق؟ ما هي - 2

و تعتمد على نظري يتفق مجيع املعلّمني على أنّ هذه الندوات الّيت حيضروا ذات طابع     
ا، و قد ـا مثّ يشرحهـرة و حماورهـأسلوب احملاضرة؛ حيث يقوم املفتش بعرض عنوان احملاض

  .املشاركات و النقاشات الّيت يثريها املعلّمون، و لكنها تظل يف إطار نظري فقطتتخلّلها بعض 
  ملاذا ال تشجع التواصل الصفي أثناء عملية التعليم؟ - 3

ـ       ـ ـألنّ تشجيع التواصل الصفي سيخلق نوعاً من الفوضـى، و صعوب م يف ـة التحكّ
ية، و ذلك يرجع إىل العدد الكبري للتالميذ يف ن، عرقلة سري الدرس، األحاديث اجلانبـاملتعلّمي
  . القسم
  هل حترص على إجناز كلّ املشاريع املربجمة؟ - 4

صرح أغلبية املعلّمني أنهم ال حيرصون على إجناز كلّ املشاريع املربجمة، و ذلك لضـيق      
ص هلذه املشاريع للقيام بنشاطات تعليميهم يستثمرون الوقت املخصة أخرى مـن  الوقت، أو أن

  .أجل إكمال الربنامج املقرر
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 ما هو األسلوب الّذي تتبعه يف التقومي املستمر؟ - 5
أكّد كلّ املعلّمني أنهم يستعملون االختبارات الدورية و التمارين يف تقومي مكتسـبات         
 .املتعلّم
لديك الوسـيلة التعليميـة   ما هي الوسائل التعليمية البديلة الّيت تستعملها إذا مل تتوفّر  - 6

 املناسبة ملوقف تعليمي ما؟
د، أو ـالصور، أو املشاه: بأنهم جيتهدون يف إحضار بعض الوسائل منها املعلّمون صرح       

  .   إخل...املقاطع الصوتية باستخدام اهلاتف النقّال
 هل توجد أجهزة حاسوب يف املدرسة الّيت تعمل ا؟  - 7

معظم املعلّمني أنّ املدرسة الّيت يعملون ا متتلك جهاز حاسوب أو جهازين داخـل  أكّد        
  .إدارة املدرسة يستعمل الستخراج الوثائق فقط
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  :فهرس املفاهيم -1
  Ethnographie de communication: إثنوغرافيا التواصل  -
تشري إىل دراسة من الدراسات اللّغوية االجتماعية، تم بدراسة الوظائف الـيت تؤديهـا          

منها الوظيفة التواصلية، و دراسة املتغيرات اللّغوية و استعماالا، و من اللّغة يف اتمع و خاصة 
  .الّذي اهتم بدراسة الكفاءة التواصلية لدى متكلّمي اللّغة" ديل هاميز"أهم روادها 

  Réforme éducationnel: ربويتصالح إ -
أجل االرتقاء مبنظوماا إنّ هذا املصطلح يعين جمموعة من اإلجراءات، تتخذها الدول من   
ربويمن خالل حتديثها، أو تطويرها، أو جتديدها و غريها من اإلجراءات الّـيت تسـهم يف    ةالت

النهوض مبستوى قطاع التعليم، و قد يكون اإلصالح التربوي جزئيا ميـس بعـض جوانـب    
 .ميس كلّ جوانبها املنظومة التربوية، كإصالح طرائق التعليم مثالً، و قد يكون شامالً

   Sélection des enseignants نيانتقاء املعلّم  -
 Tests de)يشري هذا املفهوم إىل نوع من االختبـارات تسـمى اختبـارات االنتقـاء         

Sélection) لهم لاللتحـاق   الّذي يهدف إىل انتقاء أفراددة، تأههلم خصائص و كفاءات حمد
بربامج التكوين يف املدارس العليا لألساتذة، أو لاللتحاق مبناصب عمل للتـدريس يف إحـدى   

  . املؤسسات التعليمية، و ذلك وفق معايري معينة و شروط حمددة
   Objectifs du curriculums :املنهاج فأهدا -

 يشري هذا املصطلح إىل األهداف الّيت تسعى التربية إىل حتقيقها سواء كانت أهدافاً عامةً   

(Objectifs générales)   ًةةً متثّل أهـدافاً سـلوكية، أو أهدافاً خاصربويتتمثّل يف الغايات الت
(Objectifs comportementales) حتديد هذه و يتم ،نةمعي د سلوكاتةً، حتداهلداف  جزئي

 . مسبقاً من قبل املختصني

 Technique: تقنية -
ـ         ـ ـهي جممـوع األنشـطة الصـفية الّـيت م ـ ـن شأ ـ ـا أن تدع ة ـّم العملي
  .إخل...ة، كاأللعاب، و الرسوم، و حلّ املشكالتـّالتعليمي
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 Evaluation  :تقومي  -
ىل تقييم العملية التعليميـة  يشري هذا املصطلح، مبعناه احلديث، إىل عملية مستمرة دف إ  

ـ  و ـ ـاتخاذ اإلجراءات املناسبة من أجل تعديلها و تطويرها، و إصالح اخللـل الّ د ـذي ق
ألوىل ا، و نشري إىل أنه ال جيب اخللط بني عملية التقومي و عملية التقييم، ألنّ العملية اـيصيبه

 .  تعين اإلصالح و التعديل، أما الثّانية فتعين إعطاء قيمة و إثبات حالة
 Technologie De l’éducation  :تكنولوجيا التعليم  -
هذا املصطلح على كلّ العمليات الّيت من شأا أن تسـاهم يف تطـوير العمليـة     يشمل  

تنفيـذ و أهـداف و حمتـوى و طرائـق     ، من ختطيط و و حتقيق أهدافها التعليمية و حتديثها
ة حديثةـتعليميإخل...ة، و تكوين املعلّمني، و سائل تعليمي.  
   Formation de base :كوين أساسيت  -

يشري هذا املصطلح إىل التكوين الّذي خيضع له املعلّم قبل مزاولة عمله، و الّذي تقدمه له      
 عليم، و متكينـه مـن   اجلامعات أو املدارس العليا لألساتذة، حيث يتمإكسابه أصول مهنة الت

ـ    و كلّ ما يتعلّق بفنون ممارستها، حت ،مبادئها و أساليبها ة ـى يـتمكّن مـن إجنـاح العملي
  . ة، و الوصول ا إىل حتقيق األهداف املنشودةـتعليميال

   Formation par compétences :تكوين بالكفاءات  -
يشري هذا املصطلح إىل اتجاه حديث يف تكوين املعلّمني يهدف إىل حتديد جمموعة مـن         

يف املعلّم، مثّ حيمل املعلّم مسـؤولية الوصـول إىل هـذه     الضرورية الواجب توفّرهاالكفاءات 
الكفاءات، و ذا فإنّ التكوين بالكفاءات ال يعتمد على تلقني املعلومات النظرية، بل يعتمـد  

 Logique)االنتقـال مـن منطـق تعليمـي    ؛ أي العمل و اإلجناز الّذي يقوم به املعلّـم على 

d'enseignement)   إىل منطق تكويين(Logique de formation). 
 Formation pratique : )يداينّم(كوين عملي ت  -
أو ما يطلق عليه عادة  (Education pratique) "التربية العملية"أو " التكوين العملي"عد ي  

يقضـيها  فتـرة  جزءاً من التكوين األكادميي، و هو  (Stage pratique)"التربص امليداينّ: "ب
 و يقوم أثناءها بتطبيـق مـا  . مؤسسة التكوينالطالب املعلم يف إحدى املدارس اليت حتددها له 

ـ  عملي ة، تطبيقاًمه من معلومات و أفكار و مفاهيم نظريتعلّ دريس ا يف أثناء قيامهم مبهـام الت
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ف على كلّ ما له عالقة مبهنة يف املدرسة الفعليدريس و ذلك ب، و يتمكّن من التعرإشراف الت
 .مشرف تربوي متخصص

  Formation linguistique: تكوين لساينّ  -

إىل التكوين الّذي يتلقّاه املعلّم يف خمتلف فروع اللّسـانيات، و هلـذا   يشري هذا املفهوم     
 .سانيةالتكوين أثر كبري يف صقل كفاءة املعلّم، و إطالعه على كلّ ما هو مستجد يف الساحة اللّ

-  تكوين مستمر:    Formation continue 

، (Formation en coure d'emploi)يقصد ذا املصطلح تكوين املعلّمني أثناء اخلدمـة    
، أثناء قيامـه بعملـه   اهو جمموعة من احلصص التكوينية الّيت يطْلَب من املدرس أن خيضع هلو

الّيت تطرأ على التعليم، و حثّه على تبادل اآلراء حول التعليمي ،دف إطالعه على املستجدات 
حتسني عملية التعليم، و متكينه من احلصول على املزيد من اخلربات الثقافية و املهنية، و كل ما 

، و ذلـك  من شأنه أن يرفع  مستوى العملية التعليمية، و زيادة طاقات املـتعلمني اإلنتاجيـة  
   .بإشراف متخصصني تربويني

      Communication:تواصل -

بـني  باستخدام الرموز اللّغوية و غري اللّغوي ديناميكية تتم يشري هذا املصطلح إىل عملية   
املرسل و املستقبل لنقل حمتوى رسالة معينة من خالل القنوات املناسبة بغرض حتقيق أهـداف  

  .معينة

 Communicative pédagogique : بيداغوجيواصل ت -
إنّ التواصل البيداغوجي أو التواصل الصفي هو عملية تفاعل مشتركة و متبادلة بني املعلّم     

من جهة، و بني املتعلّمني فيما بينهم من جهة أخرى، حبيث يتبادلون جمموعة مـن   املتعلّمنيو 
واصل البيداغوجي يقوم على عمليسائل تتمثّل يف حمتوى املنهاج، و عليه فإنّ التبني ة تواصل الر

  .املتعلّم و املعلّم و املنهاج: أطراف ثالثة و هي
 Communication non verbal: فظيل ريواصل غت -
إىل استعمال طرق غري لفظية يف التعبري عن يقال عن التواصل أنه غري لفظي عندما يلجأ        

واصل، أو تدعيم ما يقوله حبركاتذاته أثناء الت و إمياءات  ةـ  جسـمي ـ ـبغ ر يف ـرض التأثي
  .و يعتمد التواصل غري اللّفظي على القناة البصرية ، رـاآلخ



 فهرس المفاهيم و األعالم                                                                   

 

  306                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

  

  Communication verbal :فظيلواصل ت  -
ذي تستعمل فيه اللّغة كأداة للتبليـغ و التفـاهم بـني    التواصل الّلى عحييل هذا املفهوم   

صوتية و تركيبية و معجمية؛ أي أنه يتكـون  و يتكون التواصل اللّفظي من وحدات . الطّرفني
من أصوات و مقاطع و كلمات و مجل، و يعتمد هذا النوع من التواصل على القناة الصـوتية  

  .السمعية؛ أي أنه يعتمد أساسا على اللّغة اإلنسانية
 Méthode : طريقة -

املادة متثّل أشكاال حمـددة مـن   تم بكلّ ما خيص املناهج من خطط متنوعة يف تدريس    
العمل الديداكتيكي. 

  Méthode actionnelle :طريقة إجرائية  -

   ـة مـن    تعدعليمية التة، و ترمي إىل إخراج العمليواصليرا للمقاربة التهذه الطّريقة تطو
اللّغة ضمن مواقف تعلّم احمليط املدرسي إىل احمليط االجتماعي، و ذلك عن طريق دفع املتعلّم إىل 

اجتماعية حقيقية يتفاعل فيها مع أفراد جمتمعه، متيحةً له فرصاً للعمل اجلماعي؛ مبعىن إقحامه يف 
يف ميـادين اجتماعيـة    تعلّمية، ، و ذلك بقيامه مبهماتأعمال مشتركة ذات صبغة اجتماعية

  . خمتلفة

  :طريقة االستجابة العضوية الكاملة  -
تقدمها تماماً كبرياً مبهارة االستماع واملفهوم إىل طريقة تعليمية تواصلية، تم اهيشري هذا   

على املهارات األخرى، و ترى أنّ اكتساب مهارة التحدث و القـراءة و الكتابـة مرهـون    
باكتساب مهارة االستماع، مستفيدة يف ذلك من الطّبيعة الفيزيولوجية لإلنسـان، حيـث إنّ   

بداية تعلّمه للغته األم ينطلق من االستماع إىل من حوله، مثّ بعد ذلك يبدأ بـالكالم  الطّفل يف 
تدرجييا، و لذلك وجب على متعلّم اللّغة األجنبية أن يبدأ باالستماع هلذه اللّغة و فهم معـاين  

ا، و تأكّد هذه الطّريقة على االهتمام باجلوانب العقلي ا قبل البدء يف التحدثة ة وعبارافسيالن
  .و احلركية للمتعلّم
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  Méthode de lecture :طريقة القراءة -
تندرج طريقة القراءة أيضا ضمن املقاربة البنيوية؛ إذ تركّز على تنمية مهارة القراءة لدى     

املتعلّم باعتبارها مهارة أساسية، مثّ تأيت املهارات األخرى يف مرتبة أقلّ منها، معتمدة يف ذلـك  
  .على القراءة كركيزة أساسية يف عملية التعلّم، للنصوص الّيت تدور حوهلا كلّ األنشطة التعليمية

   Méthode du projet :املشروع طريقة -

و ـدف إىل   املتعلّمإنّ بيداغوجيا املشروع أو طريقة املشروع هي طريقة تعليمية تم ب    
إدماجه يف العملية التعليمية و تشجيعه على التعلّم الذّايتّ، و ذلك من خالل إجنازه جمموعة مـن  

ـ   عليميـة التدف إىل ربط العملي هادة سلفاً، كما أنـ  ـاملهام احملد ي ـة بـاحمليط االجتماع
 .وينّ، و تشجيعه على البحث و االستكشاف و العمل اجلماعي التعامـلمتعلّل

 : طريقة إحيائية -
ـ    يشري هذا املصطلح إىل طريقة تعليمية ذات أسس تواصـلية     راً ــتم اهتمامـا كبي
م، و حبالته العقلية، و النفسية، و تدعوا إىل ختليصه من الضغوط الّيت تشوش تعلّمـه و  ـباملتعلّ

تسميعه املوسـيقى اهلادئـة، و   ه يف حالة من االسترخاء، و ، و ذلك بإجالسحتريره منها ائيا
ختليصه من سلطة املعلّم، مما يساعده على التخلّص من هذه الضغوط، و جيعله يقبل على املـادة  

  .التعليمية بكلّ استرخاء و تلقائية
  :طريقة تعلّم اللّغة يف مجاعة -
التواصلية، تم باملتعلّم كفرد وي حتت لواء املقاربة طتعد هذه الطّريقة من الطّرائق الّيت تن       

تعلّم اللّغة يف مجاعة على التعاون بـني أفـراد     و ينبين داخل مجاعة تعليمية ال كفرد مستقلّ،
يسهل التواصل بني أفراد اجلماعة مستخدما اللّغة املـراد  " مستشار"اجلماعة فيتحول املعلّم إىل 

  .تعلّمها
    Méthode de la résolution de problèmes :طريقة حلّ املشكالت -
حللّها، و هـي   أمام مشكلة تتطلّب منه جتنيد مكتسباته املتعلّمتضع تعليمية و هي طريقة        

  .من الطّرائق التعليمية الّيت تم باملتعلّم و تدفعه إىل البحث و االستكشاف
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  Méthode audio-orale/ visuelle :بصرية/شفهيةطريقة مسعية   -
يشري هذا املصطلح إىل طريقة تعليمية كان هلا صدى كبري يف املؤسسات التعليمية، و هي    

من أهم الطّرائق البنيوية و أكثرها شيوعا، و قد ظهرت كردة فعل على املقاربة التقليدية، حيث 
على بعض الوسائل البصرية مثـل   تركّز على تعليم املهارات السمعية الشفوية، معتمدة يف ذلك

إخل، وتستند إىل أسس سلوكية، معتربة أنّ اللّغة جمموعة من العادات تكتسب ..الصور و الرسوم
إخل، و نتج عن ذلك كثرة التركيـز علـى   ...عن طريق املثري و االستجابة و التعزيز و التكرار

  .ام لكيفية استعماهلاالتراكيب اللّغوية، أثناء تعليم اللّغة، و إمهال ت
 : طريقة صامتة -
حييل هذا املفهوم على طريقة تعليمية تواصلية تم باملتعلّم و تدعوا إىل إعطائه قدراً مـن     

احلرية حبيث يصبح مسؤوال عن تعلّمه و معتمدا على نفسه، و تشجيعه على التعاون مع بـاقي  
ن مشكالت، و جيب على املعلّـم أن يكـون   املتعلّمني لالستكشاف و حلّ كلّ ما يواجههم م

حمركاّ لعملية التعلّم ال متحكّماّ فيها، و أن يبقى صامتاً طوال الوقت إلتاحة الفرصة للمـتعلّم  
  .لكي يتعلّم مبفرده

 Méthode directe : ة مباشرةريقط -
إنّ هذا املصطلح حييل إىل إحدى الطّرائق املنبثقة من املقاربة البنيويـة، حيـث جـاءت           

ـ   ـ ـالطّريقة املباشرة كردة فعل عنيفة على املقاربة التقليدية، حيث إنها تلـح عل م ـى حتري
يف  ة، و تدعوا إىل استخدام اللّغة املراد تعلّمها مباشرة، دون استخدام أية لغة أخرى، مباـالترمج

 .ذلك اللّغة األصلية للمتعلّم
  Compétence  :كفاءة -
جتنيد خمتلف القدرات و املهارات و املعارف ذات طبيعة /تعبئةمن  متكّنه ذاتية للفردقدرة        

مهمة، مشكلة، نشـاط،  (معرفية و وجدانية و حركية و سياقية، و إدماجها ملواجهة وضعية ما 
 .بنجاحٍ تام) مشروع

  Compétence communicative تواصليةكفاءة  -
قواعدها، إضافة إىل املعرفة بكيفيـة   عرفة بنية اللّغة وامل يشري مفهوم الكفاءة التواصلية إىل       
و ظهر هذا املفهوم مع العامل اللّغوي ، املواقف التواصليةخمتلف يف هذه البىن و القواعد  توظيف
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، و عدتـه املقاربـة   مشل من مفهوم الكفاءة اللّغويـة أ عدهالّذي  )D, Hymes(" ديل هاميز"
  .التواصلية الغاية األساسية من تعليم أية لغة

  Compétence textuelle: كفاءة نصية -

يعين هذا املصطلح قدرة متكلّم اللّغة على فهم النصوص و إنتاجهـا يف كـل املواقـف       
 .حياته اليوميةالتواصلية الّيت ميكن أن تواجهه يف 

  Adéquation didactiqueعليمية تكفاية   -
 L'adéquation Empirique)يندرج هذا املصطلح ضمن مصطلح الكفاية املراسية العامة   

Générale) حو الوظيفية،  ،للنطبيقيو درجته الت حو الوظيفية النو متثّل و الّيت تعين مدى واقعي
تطبيقات النحو الوظيفي يف تعليمية اللّغة، و قدرته على اإلسهام يف حلّ بعض الكفاية التعليمية 

  .املشكالت ذات الصلة ذه األخرية
  Contenu de curriculum :حمتوى املنهاج -

ـ  ىلإح ـهذا املصطل يشري    ـ  ـك ـ ـلّ مـا يت مـن معـارف    مـتعلّم ه للـمّ تقدمي
 . إخل، دف إكسابه كفاءات معينة، و حتقيق األهداف املسطّرة...مفاهيم، و خرباتو

  Enseignant   علّمم  -
أكادمييا خص متّ تكوينه يف إحدى املؤسسات اجلامعية أو كليات التربية تكوينا شهو كلّ     

عمله يف إحدى املدارس أو املتوسطات أو  و يزاولإىل مهنة التعليم،  من االنتماءمبا ميكّنه كافيا، 
و ذلك بتكليف رمسي من اجلهات  ،من أجل تعليم التالميذ أو الطّلبة ،إخل...الثانويات أو املعاهد

  .  املعنية
-  عليم االبتدائيمعلّم الت:   Enseignant de la cycle primaire   
الميـذ  جيداً يتناسب و خصائص الت الشخص الّذي تلقّى تكويناً يطلق هذا اللّقب على    

الصغار يف املرحلة االبتدائية، و طبيعة املناهج الدراسية فيهـا، و يـدرس إحـدى الصـفوف     
و يطلق عليه أيضاً اسم أسـتاذ التعلـيم   . االبتدائية، و ذلك بتكليف رمسي من اجلهات الوصية

االبتدائي.   
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 Approche : مقاربة  -
جممـوع  . املقاربة بنظريات خمتلفة تتعلّق بطبيعة اللّغة و كيفية تعليمهـا و تعلّمهـا  تعىن     

فاهيم و املعـارف مـن ذهـن    اآلليات و الوضعيات اليت يعدها املعلم و يبنيها قصد تقريب امل
  و جعلها قابلة للفهم و االستيعاب و االكتساب و املمارسة ،مـاملتعل

 Approche par objectifs  :مقاربة باألهداف  -

تستمد هذه املقاربة التعليمية مبادئها من النظرية السلوكية يف علم النفس، حيث ـدف    
إىل حتديد األهداف السلوكية الّيت ينتظر من املتعلّم حتقيقها بعد مروره بتجربة تعليمية ما، و قد 

 .  و اعتربته حمور العملية التعليمية متعلّمأولت هذه املقاربة أمهية بالغة لل

  Approche par Compétencesقاربة بالكفاءات م  -
يشري هذا املصطلح إىل املقاربة احلديثة الّيت بنيت عليهـا املنـاهج التعليميـة يف إطـار       

اإلصالح التربوي، و هي مقاربـة تقـوم علـى االهتمـام بـاملتعلّّم و ـدف إىل جعلـه        
تعلّمه، و إكسابه جمموعة من الكفاءات احملددة سـلفا ليـتمكّن مـن التعـايش     عن مسؤوال 

بشكل أفضل مع حميطه االجتماعي، باسـتخدام طرائـق تعليميـة تعتمـد علـى تعليميـة       
علّم اجلماعيإخل...االستكشاف و حلّ املشكالت و إجناز املشاريع و الت. 

  Approche par contenus :مقاربة باحملتويات  -
ترتكز هذه املقاربة على احملتوى التعليمي و تسعى إىل العرض اجليد هلذا احملتوى باستخدام   

، و هي بذلك تعـد  املتعلّمالطّريقة الّتلقينية، الّيت تعتمد على تلقني املعارف و تكديسها يف ذهن 
 . و احلفظ و االسترجاععنصرا سلبيا يقتصر دوره، يف العملية التعليمية، على التلقّي  املتعلّم
  Approche structuralisme :قاربة بنيويةم -
يشري هذا املصطلح إىل مقاربة تعليمية ظهرت كردة فعل على املقاربة التقليدية، و ذلـك     

بإيعاز من علم اللّغة الوصفي و علم النفس السلوكي، و تركّز هذه الطّريقة على تعليم التراكيب 
 .جتعلها يف مرتبة أعلى من استعماهلااللّغوية و 

  Approche traditionnelle: قليديةمقاربة ت -
من أقدم املقاربات " مقاربة النحو و الترمجة"تعد املقاربة التقليدية و الّيت يطلق عليها عادة    

الّيت استخدمت يف تعليم اللّغات، و مل تكن هذه املقاربة ذات أسس علميـة تـذكر، و إنمـا    
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) الالّتينيةاليونانية و(اعتمدت على طريقة النحو و الترمجة الّيت كانت متبعة يف تعلّم اللّغات امليتة 
ـ    ـارو طبقتها على تعليم اللّغات احلية مركّزة على القواعد النحوية، و احلفـظ، و االستظه

  .االسترجاع، و ترمجة النصوصو
  Approche communicative: مقاربة تواصلية -
يف تعلّم اللّغات  يدلّ هذا املصطلح على مقاربة تعليمية من أهم املقاربات الّيت استخدمت   

األجنبية و تعليمها، إذ دعت إىل تعليم اللّغة من أجل التواصل، و عدم االكتفاء بتعليم القواعد 
متكّنه من " كفاءة تواصلية"و البىن اللّغوية معزولة عن سياقات استعماهلا، هلدف إكساب املتعلّم 

لف املواقف التواصلية الّـيت ميكـن أن   معرفة قواعد اللّغة اهلدف و القدرة على استعماله يف خمت
 .تواجهه يف حياته اليومية، و ذلك باتباع أساليب تعليمية تقوم على التواصل و التفاعل

 Compétence textuelle :مقاربة نصية -

يشري هذا املصطلح، حسب مناهج التعليم االبتدائي، إىل مقاربة تعليمية تقوم على أساس    
  .  إخل...اتخاذ النص منطلقاً لكلّ األنشطة التعليمية من قراءة و كتابة و صيغ و تراكيب، و تعبري

-  منهاج تقليدي:  Curriculum traditionnel  
يف فصل دراسي أو سنة دراسـية   متعلّمالّيت جيب أن تلقّن للهو عبارة عن املواد الدراسية   

أمـا   و، املصدر الوحيد للمعرفـة  باعتباره الكتاب املدرسي يعتمد املنهاج التقليدي على وما، 
علتعتمد فعليم طريقة الته يويل اهتمامـاً كـبرياً   االسترجاع ،  احلفظ و و لقنيى التو لذلك فإن

عليمية التـ   للماد ذه ـة، و جيعلها مركز العملية التعليمية، يف حني أنّ املعلّم هـو أداة تلقـني ه
  .فيعد وعاًء فارغاً قابالً الستيعاب ما يلقِّنه املعلّم املتعلّمادة، أما ـامل

  Curriculum moderne  :منهاج حديث  -
العملية التعليميـة مـن أهـداف    يشري هذا املصطلح إىل كلّ اخلطط املوضوعة لتوجيه   

و يهتم املنهج احلديث باملتعلّم . حمتويات تعليمية، و طرائق التعليم و وسائله، و أساليب التقوميو
أنه يعتمد  كمحور للعملية التعليمية يف حني يتراجع دور املعلّم ليصبح موجها و مرشدا له، كما

على تطبيق الطّرائق التعليمية احلديثة الّيت تقوم على التواصل و البحث و االكتشاف و الـتعلّم  
  . إخل...التعاوينّ
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  Tâche: همةم -

حييل مفهوم املهمة على معىن نشاط تعليمي عملي يقوم على التواصل و التفاعـل الّـذي     
 . يقوم به املتعلّم فرديا أو مجاعيا، داخل القسم أو خارجه

- حي نص /أصلي :Texte authentique  
     تمع الّذي يـتكلّم اللّغـة  مهو نصة يف اواصليمن صلب املمارسات الت املـراد   ستمد

لسياسـية  افيـة و الدينيـة و ا  االجتماعيـة و الثق : ، و مبس خمتلـف املوضـوعات  تعليمها
اجلرائد، مقاطع صوتية أو : إخل، و ميكن احلصول على هذه النصوص، مثالً، من...االقتصاديةو

ـ    ارير تسجيالت مثل احلوارات السياسية و املواعظ الدينية، إعالنات مكتوبـة و شـفوية، تق
 .إخل...طبية

 Moyen d’enseignement : وسيلة تعليمية -
املعـارف و اخلـربات الّـيت يقـدمها     شـرح   من أجلهي كل أداة يستعني ا املعلّم    

علـى اكتسـاب القـيم و العـادات     ه مما يسـاعد و جتسيدها،  هاتوضيح معاني ، ومتعلّملل
، و مـن أبرزهـا اخلـربات    املتعة و التأثرياالجتاهات املراد له اكتساا، و ذلك يف جو من و

  .املباشرة، الوسائل السمعية البصرية الصور و غريها
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 : فهرس األعالم -2
  (I.B. Pavlove) :بافلوف. ب.أ -

االسـتجابة  ، من أشهر أعماله نظرية  (1849-1936)روسي وظائف أعضاءهو عامل        
  .اليت فسر ا عملية التعلم الشرطية

- ابن جين : 
نشأ وتعلـم   باملوصلولد  ،)هـ392 -هـ322(أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي هو        

كتـاب  أشـهرها  و يعد من أبرز اللّغويني العرب، له مؤلّفات كـثرية يف اللّغـة   النحو فيها 
 . "اإلعرابسر صناعة " وكتاب" اخلصائص"

 : أمحد املتوكل -
باحث لغوي مغريب من أبرز البـاحثني العـرب الّـذين اهتمـوا بالنظريـة النحويـة              

الوظيفية، و تطبيقها على النحو العريب، له مؤلّفات كـثرية يف هـذا اـال، سـيتم ذكـر      
 . بعضها ضمن هوامش هذا البحث

  (Idward Sapir): إدوارد سابري -
اشتغل بعلم اللّغة و باألنثربولوجيا، تـأثّر   )م1939-1884(عامل أمريكي من أصل أملاينّ     

  .كثريا بعلم النفس السلوكي، و يعد من األوائل الّذين طبقوا أراء السلوكيني على اللّغة
  Xavier Roegiers :روجييهإكزافيي  -
ـ   و يف التربيـة،  دويل خبري بلجيكي و باحث  وه        دويل للتربيـة  رئـيس املكتـب ال
 .يعد من أبرز أعالم املقاربة بالكفاءات و بيداغوجيا اإلدماج ن،ـالتكويو
  (André Martinet):أندريه مارتين -

        فرنسي ات    امن أعالم حلقة بـراغ   )1999-1908(لغويـوتيبدراسـة الص هـتم
كتبهـالوظيفي ة، الفونولوجيا كنوع من الصوتيات الوظيفية : ة، من أهمات العاممبادئ اللّساني

  .نظرية وظيفة اللغة
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  (B. F. Skinner) :كينرس.ف.ب -
 )م1990 -(1904  أمريكـي  وفيلسوف اجتماعيهو أخصائي علم النفس وسلوكي         

الصـادر   )سلوك الكائنات(يعد من أبرز أعالم املدرسة السلوكية يف علم النفس، من أهم كتبه 
 .م1938عام 
  Paul. H. Grice :غرايس. هـ. بول -

، من جامعة هارفـارد، يعـد مـن رواد    )1988-1913(من فالسفة اللّغة األمريكيني        
خاصة فيمـا يتعلّـق باملقصـدية     اللّسانيات التداولية، حيث قدم عدة دراسات يف هذا الشأن

  . النظرية احلواريةو
   (Thorndike)ثورندايك -

يف جمال نظريات التعلم والتعلـيم   هكانت بدايات)1949- (1874هو عامل نفس أمريكي      
 علم النفس التربويعندما نشر كتابه  1914 - 1913من خالل أحباثه اليت طرحها يف عامي 

عن أحباثـه التجريبيـة واإلحصـائية    أجزاء حيث قام فيه بطرح أفكاره الناجتة  3املؤلف من 
وتوضيح مبادئ قوانينه اليت اعتمد عليها يف وضع نظريته اخلاصة فيما يتعلق بطريقـة الـتعلم   

 .سواء التعلم اإلنساين أو التعلم احليواين
   (Jean Piaget ) :جان بياجيه -

عنـد   نظرية التطور املعـريف طور  )م1980-1896( سويسري فيلسوف و عامل نفس       
من  .املدرسة البنائية يف علم النفسرائد  و يعد. بعلم املعرفة الوراثيةاألطفال فيما يعرف اآلن 

 (Language and Thoughts of the child)  "اللغة والفكر عند الطفـل "أهم كتبه، كتاب 
 Judgement and )" االسـتدالل عـن الطفـل    احلكم و"كتاب م، و  1923الصادر سنة

Reasoning  of the Child)  م1924الّذي صدر عام. 
  (J. Firth) : جون فريث -

        إجنليزي بدراسة الفونولوجيا إىل جانب اهتمامـه بعلـم    )1960-1890(لغوي اهتم
و ترى أنّ املعىن ال  ،للّغة التواصليةالداللة، حيث يعد رائد النظرية السياقية الّيت تم بالوظيفة 

    .يتحدد إالّ عن طريق السياق
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 John. R. Searle) (: سريل. ر. جون -
يعد من أهم رواد مدرسة أكسفورد، و من أعـالم  ، 1932من فالسفة اللّغة ولد سنة        

  .حول أفعال الكالم" أوستني"اللّسانيات التداولية حيث طور نظرية أستاذه 
   J.L. Austin) (:أوستني. ل. جون -

، و مـن  )1960-1911(من فالسفة اللّغة و رائد بارز من رواد مدرسة أكسـفورد         
: مؤسسي التداولية، حيث يعد أول من وضع نظرية أفعال الكالم، و من أهم مؤلّفاتـه كتابـه  

 . (Quand dire c'est faire)" عندما نقول نفعل"
 Dell Hymes) ( :ديل هاميز -

اهتم بالدراسات األنثربولوجية، يعد من أبرز مؤسسي  1927لغوي أمريكي ولد سنة        
 .الّيت أثّرت كثريا يف الدراسات اللّسانية التواصلية، "إثنوغرافيا التواصل"
   Roman Jakobson)(: رومان جاكبسون -

       من أصل روسي بدراسـة    )1982 - (1896لغوي اد مدرسة بـراغ، اهـتممن رو ،
ـ     ا ـوظائف اللّغة، و بدراسة األصوات الوظيفية، حيث يعـد أحـد مؤسسـي الفونولوجي

اللّسـانيات  حمـاوالت يف  : "هكتابمن أهم مؤلّفاته . ة، و اهتم أيضاً بدراسة الشعريةـاحلديث
  .1963الصادر سنة  (Essai De Linguistique Générale) "العامة

  )S. Dik )1940-1995 :سيمون ديك -
هو باحث هولندي، يعد أول مؤسس لنظرية النحو الوظيفي و ذلك يف كتابه الصـادر         

 ."النحو الوظيفي": عنوانب، 1978سنة 
  :طه عبد الرمحن -

ويعد أحد  .واألخالق وفلسفة اللغة املنطق، متخصص يف 1944ولد عام  مغريب فيلسوف       
القـرن   من السبعينياتأبرز الفالسفة واملفكرين يف جمال التداول اإلسالمي العريب منذ بداية 

يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، اللسان وامليـزان أو التكـوثر    :، من أهم كتبهالعشرين
  .العقلي

  
 



 فهرس المفاهيم و األعالم                                                                   

 

  316                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

  

 : عبد الكرمي غريب -
باحث مغريب مهتم بالشؤون التربوية ، و هو أستاذ التعليم العايل مبعهد تكوين أسـاتذة         

السلك الثانوي مبدينة اجلديدة و أستاذ زائر ببعض اجلامعات املغربية، له العديد من الكتـب  
ـ    : املؤلّفة و املترمجة من أمهّها ة بيداغوجيا الكفايات، املنـهل التربـوي، مسـتجدات التربي

 . التكوينو
  (Ferdinand De Saussure):  فردناند دي سوسري -

و هو أول من أسس للّسـانيات  ) 1913-1857(: سري عاش ما بني سنيتيلغوي سو       
كعلم مستقلّ بذاته، و كان ذلك من خالل سلسلة من احملاضرات الّـيت ألقاهـا يف جامعـة    

 Cours De) " حماضرات يف اللّسانيات العامة: "جينيف، مثّ مجعت بعد موته يف كتاب بعنوان

Linguistique Générale)  ادر سنة1916(الص.( 
  ) (K. Buhler:كارل بوهلر -

 تكلم عن وظائف اللغة يف الثقافة الغربية (1963-1879)  عامل نفسي ولغوي أملاين اجلنسية
   (Clark Leonard Hull) :كالرك ليونارد هل -

ريته حول الدافع أو احلافز الّـيت  ظيعرف بن )م1952 -1884( أمريكي عامل نفسيهو        
من . العلمية السلوكمن خالل قوانني  والدوافع التعلمفسر ا عملية التعلّم، حيث سعى لشرح 

 .1943الصادر عام   (Principles of  Behavior)" ادئ السلوكمب"أهم أعماله، كتابه 
   L.Wittgenstien : نشتاينجفيت لودفيغ -

       بإجنلترا جبامعة كمربدجدرس  )م1951-1889(فيلسوف منساوي من و در ا، يعد س
حتقيقـات  " و"رسالة منطقية فلسـفية " :أبرز فالسفة القرن العشرين، له عدة مؤلّفات أمهّها

 " فلسفية
  )L. Bloomfield( )1887-1949( :رد بلومفيلدليونا -

إىل جانـب اهتمامـه    من اللّغويين األمريكيني، اهتم بدراسة اللّغـات اهلندوأوربيـة،         
، من أهـم مؤلّفاتـه   يف دراسته للّغة بالنظرية السلوكية و قد تأثّر كثرياً ،باللّسانيات البنيوية

  .(Le Langage) اللّغة: كتابه
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  :حممد األخضر الصبيحي -
أستاذ بكلية اآلداب و اللّغات جبامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، و رئيس مركز التعلـيم         

املكثّف للّغات باجلامعة نفسها، له حبوث عديدة يف اللّسانيات التطبيقية و تعليمية اللّغة، مـن  
التواصل اللغـوي  : هادة املاجستري بعنوانرسالته املقدمة لنيل ش:  أهم مؤلّفاته يف هذا الشأن

ـ 1408(وأثره يف تدريس اللغة العربية بالطور الثالث من التعلـيم األساسـي    )م1988-هـ
املناهج اللغوية احلديثة و أثرها يف تدريس  :رسالته املقدمة لنيل شهادة الدكتوراه املوسومة بو

مـدخل  : و كتابه ،)م2005-م2004 (نيةالنصوص مبرحلة التعليم الثانوي شعبة العلوم اإلنسا
  .إىل علم النص

  (Noam Chomsky) :نعوم تشومسكي -
، يعد مؤسس النظرية التوليدية التحويلية، و من أبـرز  1928لغوي أمريكي ولد سنة        

مظاهر "، و كتابه 1957الصادر سنة " األبنية النحوية: "مؤلّفاته الّيت عنيت ذه النظرية كتابه
و مازال تشومسكي يطور نظريته اللّسانية إىل يومنا هذا حيث أصبحت تم ، "النظرية النحوية

  .باملعىن و تواكب التطورات اللّسانية
 : حيي بعيطيش -

ـ         حـو    هو أحد الباحثني اجلزائريني املهتمني بالدراسات الوظيفية و علـى رأسـها الن
،ة جامعـة اإلخـوة   و يعمل الوظيفيحاليا أستاذا للنحو الوظيفي بقسم اآلداب و اللّغة العربي

منتوري قسنطينة، من أهم كتبه يف النحو الوظيفي، األطروحة الّيت قـدمها لنيـل شـهادة    
  ."وظيفية للنحو العريب حنو نظرية: "بعنوانالدكتوراه 
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  :قائمة املصادر و املراجع

 القرآن الكرمي برواية ورش عن نافع.  
 :املصادر و املراجع العربية -
االتصال و الوسائل و التقنيات التعليمية، األردن، عمـان، دار  : إبراهيم عبد العزيز الدعيلج - 1

 .م2011-هـ1432، 1التوزيع، طصفا للنشر و 
، 3الوسائل التعليمية، مصر، القاهرة، مكتبة النهضة املصـرية، ط : إبراهيم مطاوع و آخرون - 2

 .م1979
: اختيار الوسائل التعليمية و استخدامها وفق مدخل الـنظم، ترمجـة  : روميسوفيسكي.ج.أ - 3

نيا، لنـدن، كوجـان بـيج    صالح عبد ايد العريب، املركز العريب للتقنيات التربوية، بريطا
 .م1976، 2احملدودة، ط

، 1عبـد السـالم هـارون، بـريوت، دار اجليـل، ط     : أمحد أبو احلسن بن فارس، حتقيق - 4
 .م1991-هـ1411

البحث و التقومي التربوي، األردن، عمان، دار املسـتقبل للنشـر   : أمحد اخلطيب و آخرون - 5
 .م1985 -هـ1405والتوزيع، 

الوظيفيـة قضايـا و مقاربــات، الربــاط، مكتبــة دار    التركيبيات : أمحد املتوكل - 6
 .م2005-هـ1426األمـان، 

 .م2010، 2اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، لبنان، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط  - 7
ـ 1405، 5الوظائف التداولية يف اللّغة العربية، املغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة، ط - 8  -هـ

 .م1985
 .م2003-هـ1324، 1لية و النمطية، الرباط، دار األمان، طالوظيفية بني الك - 9

قضايا اللغة العربية يف اللّسانيات الوظيفية بنية اخلطاب من اجلملة إىل النص، املغرب، الرباط،  -10
 .م2001دار األمان، 

ضـاء، من البنية احلملية إىل البنية املكونية، الوظيفة املفعول يف اللغة العربية، املغرب، الدار البي -11
 .م1407-هـ1987دار الثقافة، 
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الوسائل التعليمية و املنهج، األردن، عمان، دار الفكر : أمحد خريي كاظم و عبد احلميد جابر -12
 .م2007 -هـ 1428، 1ناشرون و موزعون، ط

معجم مصطلحات التربية و التعليم إجنليزي فرنسي عريب، مصر، دار الفكر : أمحد زكي بدوي -13
 .م1980العريب، 

حممد نعـيم بربـر، بـريوت، املكتبـة العصـرية،      : ديوان الشوقيات، حتقيق: شوقي أمحد -14
 .1م، الد2010 -هـ1431

التواصل  التربوي و اللغوي دراسة حتليلية، املغرب، مطبعة الرباط نات املغرب، : أمحد فريقي -15
 .م2011

درسي، املغـرب،  املضمون التواصلي للتفاعالت الصفية دراسة ديداكتيكية حتليلية للكتاب امل -16
 .م2012مطبعة الرباط نات املغرب، 

 .م1998، 5علم الداللة، مصر، عامل الكتب، ط: أمحد خمتار عمر -17
 .م2008، 4اللسانيات النشأة و التطور، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط: أمحد مومن -18
لـرمحن خميمـر،   عبد ا: ذيب اللغة، حتقيق: األزهري أيب منصور حممد بن أمحد بن األزهر -19

 .م2004-هـ1425، 1بريوت، دار الكتب العلمية، ط
القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم اللسان، ترمجة منـذر  : أزوالد ديكرو و جان ماري سشايفر -20

 .2007، 2عياش، بريوت، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، ط
ناصر موسى خبيت، اجلزائر، : رمجةاملقاربة بالكفاءات يف املدرسة اجلزائرية، ت: اكزايف روجريس -21

 .م2006الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، 
ايف ـن احلـر الديـبيداغوجيا اإلدماج أنظمة التربية و التكوين يف قلب جمتمعاتنا، ترمجة نص -22

 .م2011-هـ1432، 1و محاين أقفلي، املغرب، الدار البيضاء، مكتبة املدارس، ط
عبد الكـرمي غريـب، املغـرب،    : دماج املكتسبات، ترمجةالتدريس بالكفايات وضعيات إل -23

 .م2007-هـ1428، 1الدارالبيضاء، منشورات عامل التربية، مطبعة النجاح اجلديدة، ط
سالم سيد أمحد و إبراهيم حممد الشافع و بوربيـع  : قيادة املنهج ، ترمجة: جالورن .أ .أالن -24

لعربية السعودية، الرياض، جامعة امللك سعود، أمحد محودة، وموافق بن فواز الرويلي، اململكة ا
 .م1995-هـ1415، 1ط
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حممد عماد الدين إمساعيل، القاهرة، مكتبـة  : التعلم، ترمجة: مادنيك سارنوف و آخرون. أ -25
 . م1989 -هـ1409، 3أصول علم النفس احلديث، بريوت، دار الشروق، ط

 د زبري، اجلزائر، دار اآلفاقمبادئ يف اللسانيات العامة، ترمجة سعي: أندريه مارتيين -26
 .م2001-هـ1421، 1حنو تقومي أفضل، لبنان، بريوت، دار النهضة العربية، ط: أنور عقل -27
علم النفس املعريف املرجعية السيكولوجية للكفايات و بيـداغوجيا اإلدمـاج،   : باتريك لومري -28

، مطبعـة النجـاح   عبد الكرمي غريب، املغرب، الدار البيضاء، منشورات عامل التربية: ترمجة
 .م2011، 1اجلديدة، ط

االجتاهات املعاصرة يف إعداد املعلم و تنميته مهنيا، الكويـت، وزارة  : بدرية املفرج و آخرون -29
ــة،  ــروين اآليت . م2007-2006التربيـ ــرابط اإللكتـ ــى الـ ــاح علـ  :متـ

faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=3355      
سـعيد  : هرمان باول حىت ناعوم تشومسكي، ترمجـة  مناهج علم اللغة من: برجييته بارتشت -30

 .م2004-هـ1425، 1حسن حبريي، مصر، مؤسسة املختار للنشر و التوزيع، ط
الوسائل التعليمية إعدادها و طرق استخدامها، مكتبة احملتسـب،  : بشري عبد الرحيم الكلوب -31

 .م1986 -هـ 1406، 2عمان، دار إحياء العلوم، بريوت، ط
كتاب التلميذ اللغة العربية السنة األوىل من التعلـيم االبتـدائي،   : آخرونبو بكر خيشان و  -32

 .2008 – 2004، 2اجلزائر، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، منشورات الشهاب، ط
عبد الكرمي غريـب، املغـرب، الـدار    : ختطيط الدرس لتنمية الكفايات، ترمجة: بيري ديشي -33

 .م2003، 2طبعة النجاح اجلديدة، ط البيضاء، منشورات عامل التربية، م
سعيد حسن حبـريي،  : علم النص مدخل متداخل االختصاصات، ترمجة: فان دايك. أ. تون -34

 .م2001 -هـ1421، 1القاهرة، دار القاهرة للكتاب، ط
ذة ـن األساتـة مـجمموع: ةـ، ترمجالقاموس املوسوعي للتداولية: جاك موشلر و آن ريبول -35

 ح علىمتا. م2010عز الدين ادوب، تونس، املركز الوطين للترمجة، : و الباحثني، إشراف
ــروينّ اآليت ــرابط اإللكتـــــــــــــ  :الـــــــــــــ

http://lisaanularab.blogspot.com/2012/11/blogpost_6473.html 
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، 1سيف الدين دغفوس و حممد الشـيباين، ط : التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، ترمجة -36
 :، متوفر على الرابط اإللكتروين اآليت2003للترمجة، لبنان، املنظمة العربية 

 .http://www.ta5atub.com/t2221-topic    
حممد بردوزي، سلسلة معامل، املغرب، الـدار  : علم النفس و فن التربية، ترمجة: جان بياجي -37

 .م1995، 6البيضاء، دار توبقال، ط

: ني امش القرآن الكرمي مذيال بتفسري اجلالل: جالل الدين احمللي و جالل الدين السيوطي -38
 . لباب النقول يف أسباب النزول للسيوطي، بريوت، دار صبح و إديوسفت للنشر

تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية، األردن، عمان، دار يافا العلميـة  : مجال مجعة عبد الرحيم -39
 .م2006للنشر و التوزيع، 

: السمعية و البصرية يف التعليم االبتدائي، ترمجـة سيكلوجية استخدام الوسائل : مياالريه. ج -40
 .مصطفى بدران، سلسلة األلف كتاب، القاهرة، مؤسسة سجل العرب

اللغة والتواصل التربوي الثقايف مقاربة نفسية تربوية، املغرب، مطبعة : مجيل محداوي و آخرون -41
 .م2008، 1النجاح اجلديدة، ط

، 2نداوي، لبنـان، دار الكتـب العلميـة ، ط    عبد السالم اهل: اخلصائص، حتقيق: جينابن  -42
 .1م، ج2002 -هـ1424

عز الدين اخلطايب و عبـد الكـرمي   : لغز الكفايات يف التربية، ترمجة: جواكيم دولزو آخرون -43
، 1غريب، املغرب، الدار البيضاء، منشورات عامل التربية، مطبعـة النجـاح اجلديـدة، ط   

 .م2005
املنهج املدرسي املعاصر، األردن، عمـان، دار  : إبراهيم جودت أمحد سعادة و عبد اهللا حممد -44

 .م2004-هـ1425، 4الفكر، ط
، 1سعيد الغـامني، ط : اللغة والعقل و اتمع الفلسفة يف العامل الواقعي، ترمجة: جون سريل -45

اجلزائر منشورات االختالف، املغرب، املركز الثقايف العريب، ، لبنان، الدار العربيـة للعلـوم،   
     :متـــاح علـــى الـــرابط اإللكتـــروينّ اآليت. م 2006-ـهـــ1427

http://alexandra.ahlamontada.com/t1303-topic   
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عبد القادر : نظرية أفعال الكالم العامة كيف ننجز األشياء بالكالم، ترمجة: أوستني. ل.جون -46
   :روينّ اآليتمتاح على الرابط اإللكت. 1991قنيين، املغرب، الدار البيضاء، أفريقيا الشرق، 

http://majles.alukah.net/t65547 
، 1حلمي خليل، دار املعرفـة اجلامعيـة، ط  : نظرية تشومسكي اللغوية، ترمجة: جون ليونز -47

 .م1985
أمحد عبـد الغفـور   : الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، حتقيق: إمساعيل محادة وهرياجل -48

 .م1984 -هـ1404، 3عطار، بريوت، دار العلم للماليني، ط
  حممد زيـاد كبـة، اململكـة    : املدارس اللسانية التسابق و التطور، ترمجة: جيفري سامسون  -49

 :متاح على الرابط اإللكتروين اآليت. هـ1417العربية السعودية، مطابع جامعة امللك سعود،
http://lisaanularab.blogspot.com/2012/02/blog-post_6016.html 

اللسانيات التداولية، ترمجة حممد حيياتن، اجلزائر، ديوان املطبوعات  مدخل إىل: ياليل دالشاجل -50
 .م1992اجلامعية، 

 .م2009، 1االتصال التربوي، األردن، عمان، دار وائل للنشر، ط: حارث عبود -51
الكفايات يف علوم التربية بناء كفاية، املغرب، الدار البيضاء، أفريقيا الشـرق،  : سن اللحيةاحل -52

 .م2006، 1ط
الوضعية املشكلة تعاريف و مفاهيم، سلسلة املعارف البيداغوجية، املغرب، الرباط، دار نشر  -53

 .م2010، 1املعرفة، ط
االتصال و نظرياته املعاصرة، مصر، الدار املصـرية  : حسن عماد مكاوي و ليلى حسن السيد -54

 .م2008 -هـ1429، 7اللبنانية، ط
ريس اللغة العربية يف املـرحلتني اإلعداديـة   االجتاهات احلديثة لتد: حسين عبد الباري عصر -55

 .2000والثانوية، مصر، مركز اإلسكندرية للكتاب، 
 .م2011التواصل حنو مقاربة تكاملية للشفهي، املغرب، أفريقيا الشرق، : احلسني زاهدي -56
حل املشكالت، األردن، عمان، دار وائـل  : حسني حممد أبو رياش و غسان يوسف قطيط -57

 .م2008، 1للنشر، ط

http://majles.alukah.net/t65547
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التدريس باستخدام طريقة املشروع، الرزمة التدريبية للمعلمني يف الوطن : حسني حممد حسنني -58
 .م2007-هـ1428، 1العريب، األردن، دار جمدالوي للنشر و التوزيع، ط

 .دراسات يف اللسانيات التطبيقية، مصر، دار املعرفة اجلامعية: حلمي خليل -59
داد إىل التدريب، العني، اإلمارات العربية املتحـدة،  تكوين املعلمني من اإلع: خالد طه األمحد -60

 .م2005-هـ1425، 1دار الكتاب اجلامعي، ط
أساليب و مبادئ يف تدريس اللغة، سلسلة أسـاليب تـدريس اللغـة    : دايان الرسن فرميان -61

عائشة موسى السعيد، اململكة العربية السعودية، مطابع جامعـة  : االجنليزية كلغة ثانية، ترمجة
 .م1997-هـ1418سعود،  امللك

تكنولوجيا التعليم و التعليم اإللكتروين، األردن، : دالل ملحس إستيتية و عمر موسى سرحان -62
 .م2007، 1عمان، دار وائل للنشر، ط

 -هـ1405، 5املناهج املعاصرة، الكويت، مكتبة الفالح، ط: دمرداش عبد ايد سرحانال -63
 .م1985

عبده الراجحي و علي أمحد شـعبان،  : عليمها، ترمجةأسس تعلم اللغة و ت: دوجالس براون -64
 .م1994بريوت، دار النهضة العربية، 

، 1تكنولوجيا التعلـيم، األردن، عمـان، مكتبـة اتمـع العـريب، ط     : رائدة خليل سامل -65
 .م2007 -هـ1428

تنمية مهارات التواصل الشفوي التحدث و االستماع دراسة : راشد حممد عطية أبو صواوين -66
 .م2005، 1ة، مصر، إيترك للطباعة، طتطبيقي

حممد الويل و مبارك حنون، سلسلة املعرفة األدبية، : قضايا الشعرية، ترمجة: رومان جاكبسون -67
 .م1988، 1املغرب، دار توبقال للنشر، ط 

، 1تكنولوجيا التعليم كفلسفة و نظام، مصر، القاهرة، املكتبـة األكادمييـة، ط  : زاهر أمحد -68
 .1م، ج1996

الوسائل التعليمية و التكنولوجية املساعدة يف خدمـة العـاديني و ذوي   : حسين العزةسعيد  -69
 .م2010-هـ1431، 1اإلعاقات املختلفة، األردن، عمان، دار الثقافة، ط
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، 1اللسانيات اال و الوظيفة و املنهج، األردن، عامل الكتب احلديث، ط: مسري شريف إستيتية -70
 .م2005 -هـ1425

املنهاج التعليمي و التدريس الفاعل، فلسطني، غزة، عمـان،  : م الفتالويسهيلة حمسن كاظ -71
 .م2006، 1األردن، دار الشروق للنشر و التوزيع، ط

التربية و املدرسة و املعلم قراءة اجتماعية ثقافية، اإلسـكندرية، دار  : سيد سالمة اخلميسيال -72
 .الوفاء لدنيا الطباعة و النشر

قاسم مقداد، و حممد رياض املصري، دمشق، دار : طبيقية، ترمجةاللّسانيات الت: شارل بوتون -73
ــة  ــدمات الطباعي ــيم للخ ــروين اآليت . الوس ــرابط اإللكت ــى ال ــاح عل    :مت

www.mohamedrabeea.com/books/book1_12129.pdf 
التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، بريوت، دار التنوير للطباعة : صاحل إمساعيل عبد احلق -74

ــر، ط ــروينّ اآليت . م1993، 1و النشـ ــرابط اإللكتـ ــى الـ ــاح علـ  :متـ
http://lisaanularab.blogspot.com/2012/02/blog-post_724.htm:    

التدريس بالكفايات رهان على جودة التعليم، جملة علـوم  : صالح الدين اخلزامي و آخرون -75
 .م2007، 1التربية، املغرب، الدار البيضاء، مطبعة النجاح اجلديدة، ط

التواصل اللساين و الشعرية مقاربة حتليلية لنظرية رومان جاكبسون، لبنـان،  : اهر بومزبرالط -76
متوفر على الرابط اإللكتـروين  . الدار العربية للعلوم ناشرون، اجلزائر، منشورات االختالف

   http://www.neelwafurat.com: اآليت
ية، الدرس العاشـر، الربـاط،   التواصل و احلجاج، سلسلة الدروس االفتتاح: طه عبد الرمحن -77

ــدة  ــارف اجلدي ــة املع ــرب، مطبع ــروين اآليت . املغ ــرابط اإللكت ــى ال ــاح عل : مت
http://www.books4all.net 

رهانات البيداغوجيـا املعـاصرة دراسـات يف قضايـا التعلم و الثقافة : عبد احلق منصف -78
 .م2007املدرسية، املغرب، الدار البيضاء، أفريقيا الشرق، 

حتليل حمتوى مناهج اللغة العربية رؤية نظرية تطبيقية، : لرمحن اهلامشي و حمسن علي عطيةعبد ا -79
 .م2009 -هـ1430، 1األردن، عمان، دار صفاء للنشر، ط

 . م2007حبوث و دراسات يف علوم اللسان، اجلزائر، موفم للنشر، : عبد الرمحن حاج صاحل -80

http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_12129.pdf
http://lisaanularab.blogspot.com/2012/02/blog-post_724.htm:
http://www.neelwafurat.com
http://www.books4all.net
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، 28السلسلة البيداغوجيـة، عـدد  التواصل، املدرسة املغربية و سؤال : عبد الرحيم الضاقية -81
 .م2009، 1ط املغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة للنشر و التوزيع،

، 5األسلوبية و األسلوب، بريوت، دار الكتاب اجلديـد املتحـدة، ط  : عبد السالم املسدي -82
 .م2006

للنشر، اجلزائـر،   اللسانيات و أسسها املعرفية، سلسلة املكتبة الفلسفية، تونس الدار التونسية -83
 .م1986املؤسسة الوطنية للكتاب، 

الكفايات التواصلية اللغة و تقنيات التعبري و التواصل، املغـرب، الـدار   : عبد السالم عشري -84
 .م2007-هـ1428، 1، ط Top éditionالبيضاء، منشورات

دار احلوار اللسانيات و نظرية  التواصل رومان ياكبسون منوذجا، سوريا، : عبد القادر الغزايل -85
 م2003، 1للنشر و التوزيع، ط

البيداغوجيا الناجعة املتأسسة على التعلمات البسيطة و املعقدة، املغـرب،  : عبد الكرمي غريب -86
 .م2014-هـ1435، 1الدار البيضاء، منشورات عامل التربية، مطبعة النجاح اجلديدة، ط

البيداغوجيـة و الديداكتيكيـة و   املنهل التربوي معجم موسوعي يف املصطلحات و املفاهيم  -87
، 1السيكلوجية، منشورات عامل التربية، املغرب، الدار البيضاء، مطبعة النجاح اجلديـدة ، ط 

 .1م، ج2006
بيداغوجيا اإلدماج املفاهيم و املقاربات الديداكتيكية للممارسات اإلدماجية، املغرب، الـدار   -88

 .م2011، 2اجلديدة، طالبيضاء، منشورات عامل التربية، مطبعة النجاح 
بيداغوجيا املشروع، املغرب، الدار البيضاء، منشورات عامل التربية، مطبعة النجاح اجلديـدة،   -89

 .م2008-هـ1429، 1ط
مستجدات التربية و التكوين، املغرب، الدار البيضاء، منشورات عامل التربية، مطبعة النجـاح   -90

  .م2014-هـ1435، 1اجلديدة، ط
إدماج و تقييم الكفايات األساسية، املغرب، الدار البيضاء، منشورات  :عبد اللطيف اجلابري -91

 .م2009-هـ1430، 1عامل التربية، مطبعة النجاح اجلديدة، ط
، 03املدرس و التالميذ أية عالقة، سلسلة علوم التربية، العدد: عبد اللطيف الفاريب و آخرون -92

 .م1991، 3املغرب، دار اخلطايب للطباعة و النشر، ط
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معجم علوم التربية مصطلحات البيداغوجيا و الديـداكتيك،  : اللطيف الفاريب و آخرون عبد -93
 .م1994، 1، املغرب، دار اخلطايب، ط10-09: سلسلة علوم التربية، العددين

طرق التدريس يف القرن الواحد و العشرين، عمان، األردن، : عبد اللطيف بن حسني بن فرج -94
 .م2009-هـ1430، 2دار املسرية، ط

 .م2008، 1ختطيط املناهج و صياغتها، األردن، عمان، دار احلامد، ط -95
اإلذاعة املدرسية يف ضوء تكنولوجيا التعليم نظرة مستقبلية للقرن الواحد و : عبد ايد شكري -96

 .م2000هـ1421العشرين، مصر، القاهرة، دار الفكر العريب، 
ذة منهجيات التدريس، بإشـراف  جماالت و آفاق تكوين األسات: عبد النيب رجواين و آخرون -97

 .م2008. عبد النيب رجواين، املغرب، الدار البيضاء، أفريقيا الشرق
 .م 2006مدخل إىل التقييم التربوي ، اجلزائر، عني مليلة، دار اهلدى، : عريب عقونال -98
أمناط التفاعل و عالقات التواصل يف مجاعة القسم الدراسي و طرق قياسـها  : عريب فرحايتال -99

ميدانية لدروس اللغة يف املدرسة األساسية اجلزائرية، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية،  دراسة
 .م2010

التواصل اللّغوي مقاربة لسانية وظيفية منوذج ملستعملي اللغات الطبيعية، : عز الدين البوشيخي -100
 .م2012، 1بريوت، مكتبة لبنان ناشرون، ط

جاكبسون مونـان مييكـي    ل نظريات و مقارباتالتواص: عز الدين اخلطايب و زهور حويت -101
، 1هابرماس و آخرون، منشورات عاملال التربية، املغرب، مطبعـة النجـاح اجلديـددة، ط   

 .م2007 -هـ1428
املناهج مفهومها أسسها تنظيمها تقوميها و تطويرها، ليبيـا، طـرابلس،   : عزمية سالمة خاطر -102

 .م2002، 1اجلامعة املفتوحة، ط
اللسانيات و البيداغوجيا منوذج النحـو الـوظيفي، دار الثقافـة، الـدار     : علي آيت أوشان -103

ــاء،ط ــروينّ اآليت  . م1988، 1البيضـ ــرابط اإللكتـ ــى الـ ــاح علـ  متـ
https://uqu.edu.sa/aasharaf/ar/213889  :      

املدرسـية،  اللسانيات و الديداكتيك منوذج النحو الوظيفي من املعرفة العلميـة إىل املعرفـة    -104
 .م2005، 1، املغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة، ط25السلسلة البيداغوجية، العدد

https://uqu.edu.sa/aasharaf/ar/213889
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التواصل و التفاعل يف الوسط املدرسي، اجلزائر، املعهـد الـوطين لتكـوين    : علي تاعوينات -105
 :متاح علـى الـرابط اإللكتـروين اآليت   . م2009مستخدمي التربية و حتسني مستواهم، 

www.infpe.edu.dz/pubinfpes/livers_infpe/livre_t/com.pdf 

سلسلة عامل املعرفة، الكويـت، الـس   نظريات التعلم دراسة مقارنة، : علي حسني حجاج -106
ــون واآلداب، ج ــة و الفن ــوطين للثقاف ــرابط اآليت. م1983، 1ال ــى ال ــوفّر عل : مت

https://uqu.edu.sa/hazahrani/ar/71747 
سلسلة عامل املعرفة، الكويت، الس الوطين للثقافة و الفنون ، دراسة مقارنة نظريات التعليم -107

ــروينّ اآليت  .م1986، 2واآلداب، ج ــرابط اإللكتـ ــى الـ ــاح علـ    :متـ
https://uqu.edu.sa/hazahrani/ar/76887     

اختيار املعلّم و إعداده و دليل التربية العملية، سلسلة املعلم النـاجح و مهاراتـه   : علي راشد -108
 .م1996-هـ1416الكتاب الثاين، القاهرة، دار الفكر العريب،  األساسية،

 .م2011، 1اللغة و اخلطاب، القاهرة، رؤية للنشر و التوزيع، ط: عمر أوكان  -109
ديداكتيك الكفايات و اإلدماج، املغرب، الدار البيضاء، منشورات جملة علـوم  : عمر بيشو  -110

 .م2010، 1التربية، مطبعة دار النجاح اجلديدة، ط
االجتاهات املعاصرة يف التـدريب أثنـاء اخلدمـة    : من سعيد شريف و حنان عيسى سلطانغا -111

ـ 1403التعليمية، اململكة العربية السعودية، الرياض، دار العلوم للطباعة و النشـر،   -هـ
  .م1983

الوسائل و األجهزة التعليمية املعملية، مصر، اإلسكندرية، دار املطبوعات : فؤاد سليمان قالدة -112
 .اجلديدة

  .1993، 7التعلّم و نظرياته، بريوت، دار العلم للماليني، ط: فاخر عاقل  -113
 .دراسات يف إعداد املعلم، مصر، دار املعرفة اجلامعية: فاروق البوهي و حممد غازي بيومي -114
النظرية األلسنية عند رومان جاكبسون دراسة و نصـوص، بـريوت،   : فاطمة الطبال بركة -115

 .م1993-هـ1413، 1راسات، طاملؤسسة اجلامعية للد
دليل التربية العلمية و إعـداد املعلمـني، دار   : فايز مراد دندش و األمني عبد احلفيظ أبو بكر -116

 .م2003، 1اإلسكندرية، مصر، ط. الوفاء لدنيا الطباعة و النشر

http://www.infpe.edu.dz/pubinfpes/livers_infpe/livre_t/com.pdf
https://uqu.edu.sa/hazahrani/ar/71747
https://uqu.edu.sa/hazahrani/ar/76887
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سعيد علواش، الرباط، مركز االمنـاء القـومي،   : املقاربة التداولية، ترمجة: فرانسواز أرمينكو -117
 .م1986

يوسف غازي و حممـد النصـر،   : حماضرات يف األلسنية العامة، ترمجة: فردناند دي سوسري -118
 .م1996اجلزائر، املؤسسة اجلزائرية للطباعة، 

املقاربة بالكفاءات كبيداغوجيا إدماجية، سلسلة موعدك التربـوي، اجلزائـر،   : فريد حاجي -119
 .17املركز الوطين للوثائق التربوية، العدد

 .م2005ا التدريس بالكفاءات، األبعاد و املتطلبات، اجلزائر، دار اخللدونية، بيداغوجي -120
عبد الكرمي غريب، املغـرب، الـدار   : أي مستقبل للكفايات، ترمجة: فليب بريينو و آخرون -121

  .م2005-هـ1426، 1منشورات عامل التربية، مطبعة النجاح اجلديدة، طالبيضاء، 
عبـد الكـرمي   : فايات الكفايات و السوسيوبنائية، ترمجةحنو فهم عميق للك: فيليب جونايري -122

منشورات عامل التربية، مطبعة النجـاح  غريب و عز الدين اخلطايب، املغرب، الدار البيضاء، 
 .م2005-هـ1426، 1اجلديدة، ط

التكوين الديداكتيكي للمدرسني التدريس بالكفايات : فليب جونايري و سيسيل فاندر بورخت -123
منشورات عامل التربية، مطبعة النجاح ط التعلم، املغرب، الدار البيضاء، من خالل خلق شرو

 .م2011، 1اجلديدة، ط
عز الـدين اخلطـايب،   : قضايا البيداغوجيا احلديثة و رهاناا، ترمجة: فليب مرييو و آخرون -124

 .م2013 ،1املغرب، الدار البيضاء،  منشورات عامل التربية، مطبعة النجاح اجلديدة، ط
القياس و التقومي يف التربية و التعليم، القاهرة، دار الكتـاب احلـديث،   : لي الصرافقاسم ع -125

 .م2002-هـ1422
عبد الكرمي غريب، املغرب، الدار : أي مستقبل للكفايات، ترمجة: كريستيان بومسان و آخرون -126

 .م2005-هـ1426، 1البيضاء، منشورات عامل التربية، مطبعة النجاح اجلديدة، ط
تقييم الكفايات السريورات املعرفية النماذج و املمارسات : ديبوير و بريناديت نويلكريستيان  -127

عبد الكرمي غريب، املغرب، الدار البيضاء، منشورات عامل التربية، مطبعة : و السياقات، ترمجة
 .م2012، 1النجاح اجلديدة، ط
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املنـاهج، القـاهرة،   التحليل اللغوي للنص مدخل إىل املفاهيم األساسية و : كالوس برينكر -128
 .م2005 -هـ1425، 1مؤسسة املختار للنشر، ط

تكوين املدرسني حنو بدائل لتطوير الكفايات، املغرب، الدار البيضاء، منشورات : مادي حلسن -129
 .07ص. جملة علوم التربية، مطبعة النجاح اجلديدة

، 1زيـع، ط أسس املناهج التعليميـة، دار قتيبـة للنشـر و التو   : ربوك عثمان و آخرونامل -130
 .م1989 -هـ1409

 .القاموس احمليط، بريوت، دار اجليل: جمد الدين بن يعقوب الفريوزآبادي -131
املناهج احلديثـة و طرائـق التـدريس، األردن، عمـان، دار املنـاهج،      : حمسن علي عطية -132

 .م2009-هـ1430
دار العلم  رمزي منري بعلبكي، بريوت،: مجهرة اللّغة، حتقيق: حممد أبو بكر بن احلسن بن دريد -133

 .م1987، 1للماليني، ط
مدخل إىل علم النص و جماالت تطبيقه، بريوت، الدار العربية للعلوم : حممد األخضر الصبيحي -134

 .م2008-هـ1429، 1ناشرون، اجلزائر، منشورات االختالف، ط
اللسانيات النسبية و تعليم اللغة العربية، الربـاط، دار األمـان، اجلزائـر،    : حممد األوراغي -135

 .م2010-هـ1431، 1شورات االختالف، لبنان، الدار العربية للعلوم ناشرون، طمن
، 1موسوعة املصـطلحات التربويـة، األردن، عمـان، دار املسـرية، ط    : حممد السيد علي -136

 .م2011-هـ1432
املدخل إىل التدريس بالكفاءات، عني مليلـة، اجلزائـر، دار اهلـدى،    : حممد الصاحل حثرويب -137

 .م2002

التدريس عن طريق املقاربـة باألهـداف و املقاربـة    : ي زكريا و عباد مسعودحممد بن حي -138
بالكفاءات املشاريع و حل املشكالت، املعهد الوطين لتكوين مستخدمي التربـة و حتسـني   

: متــوفر علــى الــرابط اإللكتــروين اآليت   . م2006مســتواهم، اجلزائــر،  
www.infpe.edu.dz/pubinfpes/livers_infpe/livre_t/edu_aproche.pdf 

http://www.infpe.edu.dz/pubinfpes/livers_infpe/livre_t/edu_aproche


 مصادر البحث و مراجعه                                                                

 

  331                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية مقاربة تواصلّية في تدريس الّلنحو   

  

الوسائل و التقنيات التعليمية احلديثـة  : حممد جابر علي الزبيدي و ناهل كمال خليل العبيدي -139
يف التدريب املهين و التقين، ليبيا، طرابلس، املركز العريب للتدريب املهين و إعداد املـدربني،  

 .م2001، 1ط
ة، لبنان، دار القلم، بغـداد،  املبادئ األساسية يف طرق التدريس العام: حممد حسني آل يسني -140

 .مكتبة النهضة
الوسائل التعليمية مبادئها و تطبيقاا، لبنان، بريوت، مؤسسـة الرسـالة   : حممد زياد محدان -141

 .م1981-هـ1401، 1للطبع، ط
التدريس باألهداف و بيداغوجيا التقومي، اجلزائـر،  : حممد شارف سرير و نور الدين خالدي -142

 .2معسكر، مطبعة غريس، ط
التواصل نظريات و تطبيقات، الكتاب الثالث، سلسلة فكـر و نقـد،   : مد عابد اجلابريحم -143

 .م2010، 1بريوت، لبنان، الشبكة العربية لألحباث و النشر، ط
املعلم الفاعل و التدريس الفعال، األردن، دار الفكـر للطباعـة و   : حممد عبد الرحيم عدس -144

 .م2002-هـ1421، 1النشر، ط
اململكة السعودية، الريـاض، دار   املعلم و املناهج و طرائق التدريس،: رسيحممد عبد العليم م -145

 .1م، ط1985-هـ1405عامل الكتب، 
الوسائل التعليمية و تكنولوجيا التعليم، األردن، عمان، دار الشروق للنشر : حممد علي السيد -146

 .م2008، 1و التوزيع، ط
لتعليمية، األردن، عمان، عامل الثقافة إنتاج و تصميم الوسائل ا: حممد عيسى الطيطي و آخرون -147

 .م2008 -هـ1428للنشر و التوزيع، 
أساسيات تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية، األردن، عمان، دار املسرية، : حممد حممود احليلة -148

 .م2008 -هـ1428، 4ط
، 1ط املغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة للنشر و التوزيع،ديداكتيك الكفايات، : حممد مكسي -149

 .م2003
أمهية الوسائل التعليمية يف عملية التعليم عامة و يف تعليم اللغة العربية لألجانب : حممد وطاس -150

 .م1988خاصة، اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، 
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آفاق جديدة يف البحث اللّغوي املعاصر، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، : حممود أمحد حنلة -151
 .م2002

التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالميـة يف   :مسعود صحراوي -152
متاح على الرابط اإللكتـروينّ  . م2005، بريوت، دار الطليعة، 1التراث اللساين العريب، ط

-http://lisaanularab.blogspot.com/2011/10/blog  :اآليت
post_2364.html 

االتصال و التفاعل يف عملييت التعليم و التعلم، األردن، مهارات : مصطفى عبد السميع حممد -153
 .م2003 -هـ1424، 1دار الفكر، ط

إعداد املعلم تنميته و تدريبه، عمان، األردن، دار : مصطفى عبد السميع و سهري حممد حوالة -154
 .م2005-هـ1426، 1الفكر ناشرون و موزعون، ط

الكفايات، السلسـلة البيداغوجيـة،   بناء املناهج الدراسية وفق مدخل : صطفى خلصاصيامل -155
 .م2009، 1، املغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة، ط27عدد

 .م2000، 1لسان العرب، بريوت، دار صادر، ط: مجال الدين بن مكرم منظورابن  -156
األلسنية التوليدية و التحويلية و قواعد اللغة العربية اجلملة البسـيطة، لبنـان،   : ميشال زكريا -157

متاح . م1986-هـ1406، 2سة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، طبريوت، املؤس
ــروينّ اآليت   ــرابط اإللكتـــــ ــى الـــــ   :علـــــ

http://lisaanularab.blogspot.com/2012/01/blog-post_893.html  
االتصال التربوي و تدريس األدب دراسة وصفية تصنيفية للنماذج و األنساق، : ميلود حبييب -158

 .م1993، 1الدار البيضاء، املغرب، املركز الثقايف العريب، طبريوت، لبنان، 
مراعاة مبادئ الفروق الفردية و تطبيقاا العلمية يف : ناصر أمحد اخلوالدة و حييي إمساعيل عيد -159

 .م2005، 1تدريس التربية اإلسالمية، األردن، عمان، دار وائل للنشر، ط
ها و تعلمها، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، اللغات األجنبية تعليم: نايف خرما و علي حجاج -160

 :متاح على الـرابط اإللكتـروينّ اآليت   .م1988الس الوطين للثقافة و الفنون واآلداب، 
https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/.../00019.

pdf 

http://lisaanularab.blogspot.com/2011/10/blog-
http://lisaanularab.blogspot.com/2012/01/blog-post_893.html
https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/.../00019.
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ملفـات  : ، ضـمن كتـاب  التعليم اإلشكايل يف ضوء املقاربة بالكفـاءات : نذير بن يربح -161
 .م2010سيكوتربوية تعليمية، ملفات هومة، اجلزائر، دار هومة، 

محزة بن قبالن املزيين، : اللغة و مشكالت املعرفة حماضرات ماناجوا، ترمجة: نعوم تشومسكي -162
 :متوفّر على الرابط اإللكتـروينّ اآليت . م1990، 1املغرب، الدار البيضاء، دار توبقال، ط

http://www.arab-unity.net   
مرتضى جواد باقر، املوصل، العراق، مطابع جامعة املوصل، : جوانب من نظرية النحو، ترمجة -163

 .م1985
 .م2010، 1تقومي التعلم، بريوت، دار العلم للماليني، ط: هاشم عواضة -164
و التطبيـق،  تقومي الطرائق التعليمية يف التعليم الثانوي بني النظريـة  : حيي بعيطيش و آخرون -165

، اجلزائر، مؤسسة الرجـاء للطباعـة و النشـر،    1خمترب اللغات و الترمجة، جامعة قسنطينة
 .م2014

حسـن  : معجم مصطلحات أدبية و لسانية فرنسي عريب، إشـراف : حيي بعيطيش و آخرون -166
بوساحة، خمرب اللغات و الترمجة، جامعة منتوري قسنطينة، مؤسسة الرجاء للطباعة و النشـر،  

 .م2014

 :املناشري الوزارية -
دليل املعلم اللغة العربية السنة األوىل من التعليم االبتدائي، اجلزائر،  : بوبكر خيشان و آخرون -167

 .م 2009، 3الديوان الوطي للمطبوعات املدرسية، منشورات الشهاب، ط
الـوطين  التعلمات االختيارية، الوثيقة البيداغوجية، تونس، املركز : راضي املهريي و آخرون -168

 .م2004البيداغوجي، 
لغيت الوظيفية دليل املعلم السنة الثانيـة مـن   : سيدي حممد دباغ بوعياد و حفيظة تازورويت  -169

 .2005 – 2004التعليم االبتدائي، 
يتضمن فتح مسابقة على أسـاس الشـهادات    2013جوان  25مؤرخ يف  27القرار رقم  -170

النشرة الرمسية للتربية الوطنيـة،  : يع املواد، ضمنلاللتحاق بسلك أستاذ املدرسة االبتدائية جلم
، 2013املديرية الوطنية للتوثيق التربوي، مكتب النشر، وزارة التربيـة الوطنيـة، جـوان    

  .561العدد

http://www.arab-unity.net
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الوثيقة املرافقة ملناهج السنة الثانيـة مـن   : مديرية التعليم األساسي و اللجنة الوطنية للمناهج -171
 .م2003مطبعة الديوان الوطين للتعليم والتكوين عن بعد، ديسمرب التعليم االبتدائي، اجلزائر، 

الوثيقة املرافقة ملناهج السنة الرابعـة مـن   : مديرية التعليم األساسي و اللجنة الوطنية للمناهج -172
 ،2005التعليم االبتدائي، اجلزائر، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، 

الوثيقة املرافقة ملناهج السنة الثانيـة مـن   : ية للمناهجمديرية التعليم األساسي و اللجنة الوطن -173
 .2011التعليم االبتدائي، اجلزائر، الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، 

الوثيقة املرافقة ملناهج السـنة األوىل مـن   : مديرية التعليم األساسي و اللجنة الوطنية للمناهج -174
  . 2011مطبوعات املدرسية، التعليم االبتدائي، اجلزائر، الديوان الوطين لل

مناهج السنة الثانية من التعليم االبتـدائي،  : مديرية التعليم األساسي و اللجنة الوطنية للمناهج -175
2011. 

مناهج السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي، : مديرية التعليم األساسي و اللجنة الوطنية للمناهج -176
2011. 

مناهج السنة الرابعة من التعليم االبتدائي، : نية للمناهجمديرية التعليم األساسي و اللجنة الوط -177
2011. 

منهاج السنة األوىل من التعليم االبتدائي، : مديرية التعليم األساسي و اللجنة الوطنية للمناهج -178
 .2012-2011اجلزائر،  الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، 

منهاج السنة الثالثة من التعليم االبتـدائي،   :مديرية التعليم األساسي و اللجنة الوطنية للمناهج -179
 .2011اجلزائر،  الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، 

الوثيقة املرافقة ملناهج السنة األوىل من التعليم االبتـدائي، اجلزائـر،   : مديرية التعليم األساسي -180
 .م2003الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، ديسمرب، 

إصـالح املنظومـة التربويـة    : ية و مديرية التقومي و التوجيه و االتصالوزارة التربية الوطن  -181
، 2009، ديسـمرب  2النصوص التنظيمية، اجلزائر، املديرية الفرعية للتوثيق، مكتب النشر، ط

 . 1ج
هــ  1434رجب  18مؤرخ يف  01منشور رقم : وزارة التعليم العايل و البحث العلمي  -182

التسجيل األويل و توجيه حاملي شهادة البكالوريا للسنة املتعلق ب 2013ماي  28املوافق ل 
 .2014-2013اجلامعية 
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 :الرسائل اجلامعية -
معايري اجلودة يف تصميم و إنتاج الوسائل التكنولوجية يف التعلـيم  : شادي عبد اهللا أبو عزيز -183

املناهج و مبراكز اإلنتاج بغزة، حبث مقدم استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف 
 .م2009-هـ1430تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 

تقييم مدى حتقيق املقاربة بالكفاءات ألهداف املناهج اجلديدة يف إطار : قرايرية حرقاس وسيلة -184
اإلصالحات التربوية حسب معلمي و مفتشي املرحلة االبتدائية دراسة ميدانية يف املقاطعـات  

وية بوالية قاملة، رسالة دكتوراه يف علم النفس التربوي، جامعـة منتـوري قسـنطينة،    الترب
 :متاحة على الرابط اإللكتروينّ اآليت. 2009-2010

edu. bu.umc.edu.dz/theses/psychologie/AHER3585.pdf 
 التواصل اللغوي وأثره يف تدريس اللغة العربية بالطور الثالث مـن : حممد األخضر الصبيحي -185

التعليم األساسي، حبث مقدم لنيل شهادة املاجسـتري يف اللسـانيات، جامعـة قسـنطينة،     
 .م1988-هـ1408

املناهج اللغوية احلديثة و أثرها يف تدريس النصوص مبرحلة التعليم الثـانوي شـعبة العلـوم     -186
ة، اإلنسانية، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه علوم يف اللسانيات، جامعة منتوري قسنطين

 . م2005-م2004
مفهوم املهمة و استثماره يف تدريس العربية لغري الناطقني ا، حبث مقدم لنيل : حممود بدوي -187

 .م1997-1996شهادة املاجستري يف تعليم اللغات، جامعة قسنطينة، 
حنو نظرية وظيفية للنحو العريب، أطروحة دكتوراه دولة يف اللسانيات الوظيفية : حيىي بعيطيش -188

 .2006-2005، جامعة منتوري قسنطينة، احلديثة

 :ت و اجلرائداالّ -
  .2014، أكتوبر60تقدمي لّة علوم التربية، العدد: أمحد أوزي -189
، 60العدد. جملة علوم التربية. اآلداب و الكفايات الالزم توفرها يف املدرس: خالد ناصر الدين -190

  .2014أكتوبر
مالمح إصالح املناهج التربوية يف اجلزائر يف ظل املقاربة بالكفـاءات، جملـة   : صباح سليماين -191

متوفّر على الـرابط  . 2011، نوفمرب23العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، عدد
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-revues.univ: اإللكتـــــــــــــــــــــــروين اآليت
biskra.dz/index.php/sh/article/view/940  

معايري اختيار املعلم يف الفكر اإلسالمي كمدخل لضمان اجلودة : دةصالح الدين إبراهيم محا -192
من وجهة نظر املشرفني التربويني و مجاعة املديرين للمدارس، جملة التربية، جملة حمكمة تصدر 

 .168م، عدد2009عن اللجنة الوطنية القطرية للتربية و الثقافة و العلوم، قطر، مارس 
اسوب و تعلّم اللّغة العربية، جملّة العلوم اإلنسانية، جامعـة  احل: عايد محدان سليمان اهلرش  -193

 .م1999، 12: منتوري، قسنطينة، العدد

أثر اللّسانيات يف النهوض مبستوى مدرسي اللغـة العربيـة، جملـة    : عبد الرمحن حاج صاحل -194
-1973، 4: العـدد . اللسانيات، إصدار معهد العلوم اللسانية و الصوتية، جامعة اجلزائـر 

 .م1974
حنو تكوين مهين متمركز حـول تطـوير الكفايـات املهنيـة     : عبد العزيز العلوي األمراين -195

 .2014، يناير58للمدرسني، جملة علوم التربية، دورية مغربية فصلية متخصصة العدد
أمهية و ضرورة الوسائل التعليمية يف التدريس، جملة العلـوم اإلنسـانية،   : عبد الكرمي قريشي -196

 .م1999، 11نتوري قسنطينة، عددجامعة م
اللسانيات و تدريس اللغة العربية حنو منظور وظيفي جديد، جملة علوم : عبد الوهاب صديقي -197

 .م2013، يناير54التربية، عدد

اإلصالح التربوي يف الوطن العريب حتديات و تطلعـات مسـتقبلية، جملـة    : علي أسعد وطفة -198
متوفّر . م2001، 06الطفولة العربية، الكويت، العدد الطفولة العربية، اجلمعية الكويتية لتقدم

  ).http://www.watfa.net/index.php: (على الرابط اإللكتروينّ اآليت
االجتاه الوظيفي يف تدريس النحو العريب، جملة حوليات التراث، جملة حمكّمة تصدر : علية بيبية  -199

 .م2009، 9عن كلية اآلداب و الفنون، جامعة مستغامن، العدد
مصطلحا االتصال و التواصل، جملة اللغة و االتصال، يصدرها خمرب اللغة العربية : غزال خمتارية -200

 .م2006، أفريل 02و االتصال، جامعة وهران، اجلزائر، العدد
اإلصالح التربوي يف اجلزائر، جملة الباحث، دورية أكادمييـة  : فاطمة الزهراء بوكرمة أغالل -201

  .م2006، 04وق و العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، عددنصف سنوية تصدر عن كلية احلق

http://www.watfa.net/index.php.(
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التكوين و التكوين املستمر رؤية جديدة، جملة علوم التربية، دورية مغربية فصلية : فوزية عدنان -202
 .2014، أكتوبر60: متخصصة،  املغرب، الدار البيضاء، دار النجاح اجلديدة، العدد

يتضمن  2008يناير سنة  23املوافق  1429حمرم عام  15مؤرخ يف  04-08قانون رقم  -203
حمـرم   19، 04القانون التوجيهي للتربية الوطنية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد

 . م2008يناير 27-هـ1429
رجب عام 08مؤرخ يف  240-12من املرسوم التنفيذي رقم  08مكرر من املادة  42املادة  -204

املؤرخ يف  315-8يتمم املرسوم التنفيذي رقم  يعدل و 2012مايو  29املوافق ل 1433
، اجلريدة الرمسيـة للجمهوريـة اجلزائريـة،    2008أكتوبر 11املوافق ل  1429شوال 11
 .34عدد

املؤرخ  315-08من املرسوم التنفيذي رقم 45تعدل و تتمم املادة : 10من املادة  45املادة  -205
اجلريـدة الرمسيـة   : ، ضـمن 2008أكتوبر سـنة   11املوافق  1429شوال عام  11يف 

ـ 1433رجـب  13، 34للجمهورية اجلزائرية، اجلزائر، املطبعة الرمسية، العـدد    3-هـ
 .م2012يونيو

اللسانيات التداولية و أثرها يف تعليمية اللغات، جملة منتدى األسـتاذ  : حممد األخضر صبيحي -206
 .م2007، 3ئر، العدددورية أكادميية تصدر عن املدرسة العليا لألساتذة، قسنطينة، اجلزا

تعليمية اللّغات يف أوربا بني املقاربة التواصلية و الطريقة اإلجرائية، جملة العلوم اإلنسانية، جملة  -207
 .م2011، جوان35: حمكمة تصدر عن جامعة منتوري قسنطينة، العدد

اهلـدر  منظومة لتجويد التعليم و حماربـة  /املواكبة التربوية، حنو تأسيس منوذج: حممد الدريج -208
 .2014، أكتوبر60املدرسي، جملة علوم التربية، العدد

تعليمية اللّغات احلية النشأة و التطور، جملة الدراسات اللغوية، جملة متخصصة يف : حيي بعيطيش -209
، 06الدراسات اللغوية تصدر عن خمترب الدراسات اللغوية، جامعة منتوري، قسنطينة، العـدد 

 .م2005-هـ1426
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 :اتـامللتقي -
املؤمتر األول إلعداد املعلمـني،  : و ضع املعلم يف اتمع النامي، ضمن كتاب: أمحد شكري -210

عبد العزيز اجلالل و آخرون، اململكة املغربية السعودية، جامعة امللك عبد العزيز، أيام : حترير
 .م، مؤسسة مكة للطباعة و اإلعالم1974مارس،  7و  4 -هـ1394صفر  8-13

، الدراسي إلمتام عرض التكوين اخلاص مبعلم املدرسة االبتدائية، ختصص لغة عربيةأشغال اليوم  -211
من إدارة قسم اللغـة   pdfملف (م، 2010أفريل  6يوم . املدرسة العليا لألساتذة، قسنطينة

  )العربية، املدرسة العليا لألساتذة، قسنطينة
البيداغوجي يف التفاعل الصفي، مقال أمهية التواصل : حورية ترزولت عمروين و جعفور ربيعة -212

و 21و 20سيكلوجية االتصال و العالقات االنسانية، جامعة ورقلة، : مقدم للملتقى الدويل
ــارس  22 ــروين اآليت   . م2005مـ ــرابط اإللكتـ ــى الـ ــاح علـ  متـ

http://resportal.iugaza.edu.ps/icpaper.aspx?id=5144 : 
إلعداد املعلم يف ظل التدريس بالكفايـات،   رؤية مستقبلية: رمضان عمومن و محزة معمري -213

متـاح علـى الـرابط     .ملتقى التكوين بالكفايات يف التربية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة
 manifest.univ-ouargla.dz/.../718 :اإللكتروين اآليت

التواصل الصفي و عالقته مبشكالت االنضـباط يف  : سليمان املزين و سامية إمساعيل سكيك -214
لثانوية مبحافظة غزة يف ضوء بعض املتغريات، ورقة مقدمة ملؤمتر احلوار و التواصـل  املدارس ا

متاح على الرابط . م2011-هـ1432التربوي، كلية التربية، اجلامعة اإلسالمية، فلسطني، 
ــروين اآليت  :اإللكتـــــــــــــــــــــ

http://resportal.iugaza.edu.ps/icpaper.aspx?id=5144 
علمني أثناء العمل، املؤمتر األول إلعداد املعلمني يف اململكـة  تدريب امل: حممد األمحد الرشيد -215

 .العربية السعودية
  
  
  
 

http://resportal.iugaza.edu.ps/icpaper.aspx?id=5144
http://resportal.iugaza.edu.ps/icpaper.aspx?id=5144
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  :فهرس األشكال-1
  

  الصفحة  الشكلعنوان 
  07  ميثّل الفرق بني االتصال و التواصل) 01(شكل رقم 
  08  "رومان جاكبسون"ميثّل خطاطة التواصل عند ) 02(شكل رقم
  14  "سوسريدي "ميثّل دارة التواصل عند ) 03(شكل رقم 
  20  "بوهلر"ميثّل تصور الدليل عند ) 04(شكل رقم
  22  "فريث"ميثّل أهم أركان النظرية السياقية ل ) 05(شكل رقم
  24  كيد"ميثّل أبعاد التواصل عند ) 06(شكل رقم
  28  ميثّل أهم عناصر التواصل الصفّي) 07(شكل رقم
  33  املتمركز حول املعلّمأمنوذج التواصل ميثّل ) 08(شكل رقم 
  34  ميثّل أمنوذج التواصل املتمركز حول املادة التعليمية) 09(شكل رقم 
  35  املتعلّمميثّل العالقة التواصلية املتبادلة بني املعلّم و ) 10(شكل رقم
  36  ميثّل أمنوذج التواصل املتمركز حول املتعلّم) 11(شكل رقم 
ميثّل عناصر املنهج التقليدي مرتبة حسب أمهيتها يف العملية  )12(شكل رقم 

  التعليمية
137  

ميثّل عناصر املنهج احلديث مرتبةً حسب أمهيتها يف العملية  )13(شكل رقم 
  التعليمية

139  

  159  ة و املقاربة بالكفاءاتاملقاربة التواصليح أهم نقاط تالقي يوض )14(شكل رقم

  179  ميثّل العالقة بني النحو الوظيفي و النحو التعليمي )15(كل رقم ش

  187  الوضعية املشكلة اتيبين مكون )16(شكل رقم 

  188  يبين أثر الوضعية املشكلة يف أقطاب املثلّث الديداكتيكي )17(شكل رقم 

  194  .يبين أهم خصائص التدريس باملشروع) 18(شكل رقم 
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  219  .ميثّل أمهية استخدام النصوص احلية عند تطبيق املقاربة النصية) 20(شكل رقم

  239  ميثّل خارطة الدماغ البشري و مناطقه اإلدراكية )21(شكل رقم

  244  .بني عناصر التواصل الصفيموقع الوسيلة التعليمية  )22( شكل رقم
  247  .ميثّل خمروط اخلربة) 23( شكل رقم

  
  :فهرس الرسوم البيانية -2
  

  الصفحة  الرسم البياينّعنوان 

 سانية الّـيت اطّلـع عليهـا   اللّ نسب املناهجميثّل  )01( سم  بياين رقمر
  .املعلّمون

103  

ميثّل نسب اطّالع املعلّمني على فروع علم النفس و  )02(رسم بياين رقم
  .نظرياته

107  

  108  ميثّل كيفية اطّالع املعلّمني على نظريات علم النفس )03(رسم بياين رقم 
 املستمرميثّل رأي املعلّمني حول ما إذا كان التكوين  )04(رسم بياينّ رقم
  .الساحة التربويةا هو مستجد يف مل واكبالذي يتلقّونه م

117  

 املستمرميثّل رأي املعلّمني حول ما إذا كان التكوين  )05(رسم بياينّ رقم
  .هميف عمل همومن العراقيل اليت تواجه ماحتياجاينبع من 

118  

 املستمرميثّل رأي املعلّمني حول ما إذا كان التكوين  )06(رسم بياينّ رقم
  .يقالتطبيزاوج بني النظرية و

119  

ميثّل رأي املعلّمني حول مـا إذا كـان التكـوين     )07(سم البياينّ رقمر
املستمر ربويهوض مبستوى أدائهم التقد ساهم يف الن.  

120  

  163ميثل رأي املعلّمني حول مدى ارتباط أهداف املناهج  )08(رسم بياينّ رقم
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  .خبدمة الوظيفة التواصلية للغة

ميثّل رأي املعلّمني حول مدى ارتبـاط حمتويـات    )09(رسم بياينّ رقم 
  .املناهج بالواقع املعيش

167  

ميثّل مدى تشجيع املعلّمني للتعاون بني املـتعلّمني  ) 10(رسم بياين رقم 
  على حلّ املشكالت

190  

ميثّل رأي املعلّمني حول أحسن طريقـة يتبعهـا   ) 11(رسم بياينّ رقم 
  .ماالتالميذ عند إجناز مشروعٍ 

  

201  

ارتـبط النصـوص    مدى ميثّل رأي املعلّمني حول) 12(رسم بياينّ رقم 
  .اللّغوية املدرسة بالواقع املعيش

217  

ميثّل رأي املعلّمني حول أمهية الوسائل التعليميـة يف   )13(رسم بياينّ رقم
فيواصل الصتنشيط الت  

245  

اسـتخدام  بين مكان اطّالع املعلّمني على كيفيـة  ي )14(سم بياين رقمر
  .الوسائل التعليمية

264  

ميثّل نسب الوسائل التعليمية اليت يستخدمها املعلّمون  )15(سم بياينّ رقمر
  .يف التدريس

266  

خصائص الوسائل التعليمية إجابة املعلّمني حول  ميثّل) 16(رسم بياينّ رقم
  .االبتدائيةيف املدارس  املتوفّرة

270  

مل جيدوا  إنكيفية تصرفهم ميثّل إجابة املعلّمني حول ) 17(رسم بياين رقم
  .الوسائل التعليمية املناسبة ملوقف تعليمي ما

271  
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 :اجلداولفهرس  -
  الصفحة  اجلدولعنوان 

ميثّل اخلصائص الّيت يتم اختيار املترشحني على أساسـها يف   )01(جدول رقم 
  املقابلة الشفهية

94  

حيدد املؤهالت و الشهادات املطلوبة يف مسـابقة توظيـف    )02(جدول رقم 
  2013معلّمي اللّغة العربية لسنة 

97  

 انتقاء معلّمي اللّغة العربية يف مسابقة التوظيـف  ميثل معايري )03(جدول رقم  
  2013لسنة 

98  

  141  يعقد مقارنة بني املناهج التقليدية و املناهج احلديثة )04(جدول رقم
   التعبري الشفوي و التعبري الكتايبأهداف مناهج بعض ميثّل  )05(جدول رقم

عليم االبتدائينوات اخلمس من التللس.  
163  

ميثّل حمتويات التعبري الكتايب اخلاصة بكلّ سنة مـن سـنوات    )06(جدول رقم
عليم االبتدائيالت.  

168  

و بـني   ميثل أهم الفروق بني البيـداغوجيات التقليديـة  ) 07(جدول رقم  
  .                                         بيداغوجيا املشروع

197  

  198  .املشروع طريقةالتقليدية و بني  الطّرائقيبني الفرق بني ) 08(جدول رقم  
للسـنة األوىل   و املشاريع املقررةميثّل ااالت و الوحدات ) 09(جدول رقم 

  ابتدائي
203  

  204  روع األول للسنة األوىل ابتدائيميثّل مراحل إجناز املش) 10(جدول رقم 
  206  .ميثّل مراحل إجناز املشروع السادس للسنة األوىل ابتدائي) 11(جدول رقم 
  236  يبين أسس تسمية الوسائل التعليمية )12(جدول رقم
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 :  لّلغة العربّيةالبحث اب ملّخص -
يندرج هذا البحث املوسوم ب: "حنو مقاربة تواصلّية يف تدريس الّلغة العربيّـة يف مرحلـة الّتعلـيم       

ــة الّلغــة، حيــث يــدور موضــوعه،  ــة و هــو تعليمّي االبتــدائي" ضــمن فــرع مــن فــروع الّلســانّيات الّتطبيقّي
 م االبتدائّي.بصفة عاّمة، حول واقع تدريس الّلغة العربّية ألبنائها، يف مرحلة الّتعلي

ففــي الوقــت الّــذي تتجــاوز فيــه اإلصــالحات الّرتبويّــة اخلاّصــة مبنــاهج الّلغــة العربيّــة يف مرحلــة       
الّتعليم االبتدائي العقد من الّزمن منذ تطبيقها، و رغم قيامهـا علـى املقاربـة ابلكفـاءات الّـيت تعـّد مـن 

ريس الّلغــة العربيّــة مازالــت تعــاين مــن املشــاكل و أهــّم املقــارابت الّتعليميّــة وأحــدثها، فــإّن عمليّــة تــد
ـــق بطغيـــان  الّصـــعوابت نفســـها الّـــيت كانـــت تطـــرح قبـــل هـــذه اإلصـــالحات، و خاّصـــة منهـــا مـــا يتعّل

ـــدريس، ممّـــا أّدى إىل  ـــة الّت ـــة علـــى عملّي لـــدى  غـــويضـــعف املســـتوى اللّ الطرائـــق و األســـاليب الّتلقينّي
     الّلغة و استعماهلا على حّد سواء.لّتالميذ، و عدم متّكنهم من قواعد ا
على اعتبار أّ�ا من املقـارابت الّتعليميّـة احلديثـة و  ،املقاربة الّتواصلّيةمن هنا قّدم هذا البحث  

ـــــدريس الّلغـــــة بطريقـــــة تواصـــــلّية، الســـــتثمارها ـــــدعو إىل ت ـــــيت ت ـــــة اّل ـــــق املقاربـــــة  الفّعال يف حتســـــني تطبي
أن تســـهم يف النهـــوض  ميكـــنيف اقـــرتاح بعـــض احللـــول الـــيت ، و االســـتفادة مـــن مبادئهـــا ابلكفـــاءات

 ، و ذلك ضمن أربعة حماور أساسّية هي:مبستوى تدريس الّلغة العربّية
 انتقاء املعّلم و تكوينه بناًء على مبادئ تواصلّية. -
 بناء املناهج الّدراسّية وفق املقاربة الّتواصلّية. -
 ائق الّتعليمّية و إجراء الّتقومي.استثمار املقاربة الّتواصلّية يف تطبيق الّطر  -
 استخدام الوسائل الّتعليمّية لتنشيط الّتواصل الّصفّي. -
يف حتقيق مـا  أن تسهمللمقاربة الّتواصلّية و أهّم نتيجة خلص إليها هذا البحث هي أنّه ميكن       
فيمــا يتعّلــق إبكســاب الّتلميــذ كفــاءة تواصــلّية متّكنــه مــن اســتخدام  ،منــاهج الّلغــة العربّيــةإليــه  هتــدف

  الّلغة استخداما سليماً يف خمتلف املواقف الّتواصلّية اّليت قد تواجهه يف حياته االجتماعّية.

 الكلمات املفتاحّية: -
صـالح الرتبـوي، التعلـيم املنهاج التعليمية احلديثـة، اإلالّتواصل، املقاربة الّتواصلّية، الكفاءة الّتواصلّية، 

ــــة،  االبتــــدائي، تعلــــيم اللغــــة العربيــــة، انتقــــاء املعّلــــم و تكوينــــه، املقاربــــة ابلكفــــاءات، الّطرائــــق الّتعليمّي
 الّتقومي، الوسائل الّتعليمّية.
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 ملخص البحث ابلّلغة الفرنسّية: -
RESUME 

La présente recherche intitulée « vers une approche communicative de 
l’enseignement de la langue arabe dans le cycle de l’enseignement primaire » 
qui est une branche de la  linguistique appliquée qui est la didactique, son 
objet porte généralement, sur la réalité de l’enseignement de la langue arabe à 
ces enfants durant le cycle de l’enseignement primaire. 
Les reformes éducationnelles relatives aux méthodes de la langue arabe dans 
le cycle de l’enseignement primaire dépasse une décennie depuis son 
application, malgré fondées sur l’approche par compétence qui est considérée 
l’une des plus importantes approches d’enseignement, l’enseignement de la 
langue arabe souffre toujours des mêmes problèmes et difficultés qui 
existaient avant ces réformes, notamment, ce qui concerne la dominance des 
méthodes et des styles pédagogiques sur l’opération d’enseignement, ce qui a 
engendré la dégradation du niveau linguistique chez les élèves, lesquels ne 
pouvaient pas maitriser ni utiliser les règles de la langue.  
De ce fait, la présente recherche évoque l’approche communicative, car c’est 
une approche de l’enseignement  contemporain et efficace, qui encourage 
l’enseignement de la langue d’une manière communicative afin de l’investir 
dans l’amélioration de l’application de l’approche par compétence et jouir de 
ses principes  pour proposer des solutions qui pourront participer dans la mise 
à niveau de l’enseignement de la langue arabe, suivant quatre axes 
fondamentaux, à savoir :  

- La sélection de l’enseignant et sa formation  suivant des principes 
communicatifs 

- Instaurer des curriculums d’enseignement correspondant au rapproche 
communicative 

- Investir l’approche communicative pour appliquer les méthodes 
d’enseignement et faire des évaluations. 

- Utuliser les moyens éducatifs pour animer la communication  
pédagogique  

La conclusion la plus importante de cette recherche, ce que l'approche 
communicative peut participer dans la réalisation des objectifs tracés par les 
curriculums de la langue arabe, en ce qui concerne, l’acquisition de l’élève 
une compétence communicative qui lui permette d’utiliser parfaitement la 
langue dans des différentes situations communicatives qu’il pourrait 
rencontrer dans sa vie sociale. 
 -MOTS CLET:       
 compétence communicative, approche communicative, reformes 
éducationnelles, approche par compétence, enseignement primaire, 
enseignement de la langue arabe, moyens éducatifs, sélection de l’enseignant 
et sa formation, évaluations, méthodes d’enseignement . 



 ملّخصات البحث                                                                           

 

 348                        مرحلة الّتعليم االبتدائّيفي غة العربّية نحو مقاربة تواصلّية في تدريس الّل  

 

 
 ليزيّة:ملخص البحث ابلّلغة االجن -

Abstract 
This research entitled ‘Towards a Communicative Approach to Arabic 
Language Teaching at the Primary Level’ is part of a branch of applied 
linguistics called ‘didactics’. It deals in general terms with the reality of 
Arabic language teaching, at the primary level.  
Despite the application of the educational reforms of the Arabic 
language curricula at the primary level for more than a decade now, 
and despite its use of the competency approach –the most recent and 
important approach- Arabic language teaching is still facing the same 
type of problems it witnessed before. We cite especially the rehearsal 
methods which lead to a low linguistic level of the students and a non 
mastery of linguistic rules and their use.  
We propose, in this study, the communicative approach as a recent 
and efficient approach focusing on communicative language teaching. 
We aim to invest in the communicative approach for a better 
application of the competency approach and benefit from its principles 
to suggest solutions that might elevate Arabic language teaching at 
four levels.  

1- Teacher’s  selection and training based on communicative 
principles. 

2- Set teaching curricula in accordance with the communicative 
approach.  

3- Invest in the communicative approach for the application of the 
teaching methods and evaluation. 

4- Use of the teaching tools to motivate class communication.  
     The most important result of the study is that the 
communicative approach can help in achieving Arabic language 
curricula aims. The student will acquire a communicative 
competence which enables him to use language effectively in the 

different situations of social life. 
 

- Key words: 
Communication, communicative approach, Primary Level, 
educational reform, competency approach, Arabic Language 
Teaching, teaching methods and teaching tools, Teacher’s  
selection and training, evaluation. 
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  37  العوائق السيكولوجية - 4-2- 3
  38  العوائق املرضية - 4-3- 3
  38  عوائق تتعلّق بظروف اإلرسال و االلتقاط - 4-4- 3
  38  خالصـة -

  84-40  المقاربة التواصلّية عوامل ظهورها و تطّورها: الفصل األول
  40  متهيـد -
  41  حملة عن املقاربات التعليمية السابقة للمقاربة التواصلية - 1
  41  املقاربة التقليدية -1- 1
  44  املقاربة البنيوية -2- 1
  44  الطّريقة املباشرة  -1-2-1
  46  طريقة القراءة -1-2-2
  47  البصرية/الطّريقة السمعية الشفهية -1-2-3
  50التطورات احلاصلة على مستوى علم النفس و علم اللّغة و أثرهـا يف   - 1
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  ظهور املقاربة التواصلية
  50  على مستوى علم النفس -2-1
  51  النظرية اجلشطلتية -2-1-1
  52  النظرية البنائية -2-1-2
  53  باملالحظةنظرية التعلّم  -2-1-3
2-1-4- علّم االجتماعية الت54  نظري  
  54  على مستوى علم اللّغة  -2- 2
  55  اللّسانيات التوليدية التحويلية -2-2-1
  58  اللّسانيات التداولية -2-2-2
  59  ألعاب اللّغة -2-2-2-1
  60  نظرية أفعال الكالم -2-2-2-2
2-2-2-3- 61  االستلزام احلواري  
  62  متضمنات القول -2-2-2-4
  62  املقـام -2-2-2-5
  64   املقاربة التواصليـة -3
  64  مفهومهـا     -3-1
  67  الكفاءة التواصلية  -3-2
  71  مبادئ املقاربة التواصلية -3-3
  75  تطور املقاربة التواصلية  -4
  75  الطّريقة اإلحيائية  -4-1
  76  الطّريقة الصامتة  -4-2
  78  طريقة تعلّم اللّغة يف مجاعة -4-3
  79  طريقة االستجابة العضوية الكاملة -4-4
  81  الطّريقة اإلجرائية -4-5
  84  خالصـة -
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  133-86  انتقاء المعّلم و تكوينه لتطبيق المقاربة الّتواصلّية: الفصل الّثاني
  86   متهيـد -
  86  تكوينهمعلّم التعليم االبتدائي، أمهيته، و ضرورة  - 1
  86  حتديد مفهومه -1- 1
1 -2- عليم االبتدائية معلّـم الت88  أمهي  
  90  ضرورة تكوين املعلّمني  -3- 1
  92   حلسن تطبيقه للمقاربة التواصليةحسن انتقاء املعلّم مدخل  - 2
  92  حتديد مفهوم انتقاء املعلّمني  -2-1
  93   علّم يف املدارس العليا لألساتذةواقع انتقاء امل -2- 2
  96  املعلّمني يف مسابقات التوظيف واقع انتقاء -3- 2
  101  تكوين املعلّمني قبل اخلدمة - 3
  101   قبل اخلدمةمفهوم تكوين املعلّمني  -3-1
  102  جوانب تكوين املعلّم قبل اخلدمة -3-2
  103  واقع التكوين اللّساين للمعلّمني -3-3
  107   قع التكوين السيكولوجي للمعلّموا -3-4
3 -5- كوين العملي110  )امليداينّ( الت  
  112  التكوين أثناء اخلدمة -4
  113  التكوين أثناء اخلدمة مفهوم -4-1
  114  أمهيـة التكوين أثناء اخلدمة  -2- 4
  116  واقع التكوين املستمر للمعلّم -4-4
لـى اسـتخدام املقاربـة    ع املعلّمني تكوينبعض املقترحات من أجل  - 5

   التواصلية
122  

  122  للمعلّم يف اللّسانيات و علم النفستسطري تكوين جيد  -1- 5
  122  يف اللّسانيات - 2-1- 5
  122  اللّسانيات التداولية -5-2-1-1
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  123  اللّسانيات الوظيفية -2- 1-1- 5
  124  اللّسانيات النصية -3- 1-1- 5
  125  اللّسانيات التطبيقية -4- 1-1- 5
  126  يف علـم النفس - 1-2- 5
  126  علم النفس اللّغوي -5-1-2-1
5 -1-2 -2- ربويفس الت127  علم الن  
  127     علم النفس املعريفّ -3- 1-2- 5
5 -1-2 -4-  مو127  علم نفس الن  
  128   علم النفس الفارق -5- 1-2- 5
  128  اعتماد التكوين املتمركز حول تطوير الكفاءات املهنية للمعلّم -2- 5
  128   مفهوم التكوين بالكفاءات - 2-1- 5
  131  الكفايات الالّزم توفّرها يف املعلّم - 2-2- 5
  131   الكفاءة التخصصية -5-2-2-1
  131  الكفاءة الديداكتيكية -5-2-2-2
5-2-2-3- 131  الكفاءة يف علم النفس التربوي  
  131  الكفاءة التواصلية -5-2-2-4
  132   كفاءة ضبط القسم -5-2-2-5
  132  ة التحكّم يف االنفعالءكفا -5-2-2-6
  132  كفاءة االلتزام -5-2-2-7
و املدرسة العليـا   ربط الصلة بني التكوين املستمر للمعلّم و بني -3- 5

  لألساتذة
134  

  134   خالصة -
  181-135  الّتواصلّيةبناء المناهج التعليمية وفق المقاربة :الفصل الّثالث

  135  متهيد -
  135   مفهوم املنهاج - 1
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  135     املفهوم اللّغوي للمنهاج -1- 1
  136  املفهوم التقليدي للمنهاج -2- 1
  138  املفهوم احلديث للمنهاج -3- 1
  142  مناهج اللّغة العربية يف التعليم االبتدائينبذة حول إصالح  -2
2-1- ربوي142    مفهوم اإلصالح الت  
  143  حمطّات إصالح مناهج اللّغة العربية -2-2
  150   املناهج وفق املقاربة بالكفاءات بناء - 3
  150  املقاربة بالكفاءات -1- 3
  154   يف املفهوم التربوي للكفاءة -2- 3
  158  باملقاربة التواصليةعالقة املقاربة بالكفاءات  -3- 3
  160  الوظيفة التواصلية للّغة يف أهداف مناهج اللّغة العربية و حمتوياا - 4
4 -1- ة للّغة يف أهداف املناهجالوظيفة الت161   واصلي  
  161  مفهوم أهداف املنهاج - 1-1- 4
  162   ناهج بالوظيفة التواصلية للّغةعالقة أهداف امل - 1-2- 4
  163  العربيةقراءة يف أهداف مناهج اللّغة  - 1-3- 4
  166  الوظيفة التواصلية يف حمتويات املناهج -2- 4
  166  مفهوم حمتوى املنهاج - 2-1- 4
  167  مدى ارتباط حمتويات املناهج بالوظيفة التواصلية - 2-2- 4
االستفادة من النحو الوظيفي يف بناء أهداف مناهج اللّغـة العربيـة و    - 5

  حمتوياا
170  

5 -1- حو الوظيفي171    مفهوم الن  
5-2-  حو الوظيفية لنظرية الن173  املبادئ األساسي  
  175  االنحو الوظيفي و بناء أهداف مناهج حنو اللّغة العربية و حمتوياه -5-3
  175  الكفاءة التواصلية يف النحو الوظيفي خصائص -5-3-1
  177   فاية التعليمية للنحو الوظيفيالك - 3-1- 5
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  180  خالصة -
المقاربـة الّتواصـلّية فـي تطبيـق الّطرائـق      اسـتثمار   :الفصل الّرابـع 

  الّتعليمّية و إجراء الّتقويم
183-231  

  183  متهيـد -
  183  حل املشكالت طريقةاالستفادة من املقاربة التواصلية يف تطبيق  - 1
  183  طريقة حل املشكالت  مفهوم -1- 1
  186  الوضعية املشكلة مكونـات -2- 1
  186  الوضعية -1-2-1
  187  املشكلة -1-2-2
تشجيع التواصل الصفي عند تطبيق طريقة حل املشكالت يف  مدى -3- 1

  التدريس
189  

  190  استخداما تواصلياحلّ املشكالت  أمهية استخدام طريقة -4- 1
  191  بالنسبة للتلميذ - 4-1- 1
  192  بالنسبة للمعلِّم - 4-2- 1
  193  بناًء على أسس تواصلية املشروع طريقةتطبيق  - 2
  193  املشروع طريقةمفهوم  -1- 2
  197   التقليدية الطّرائقروع و املش طريقةالفرق بني  -2- 2
  199  مراحل إجناز املشروع -3- 2
  200  املقاربة التواصليةو مدى ارتباطه باملشروع  طريقةتطبيق  واقع -4- 2
  202  تطبيق طريقة املشروع يف تدريس اللغة العربية تطبيقا تواصليا -5- 2
  208  النصيةاملقاربة االستفادة من مبادئ املقاربة التواصلية يف تطبيق  - 3
3-1- صا مفهوم الن208  اصطالحيا و بيداغوجي  
  208  يف املفهوم االصطالحي للنص -3-1-1
  209  مفهوم النص بيداغوجيا -3-1-2
  210  املقاربة النصية و تدريس اللّغة العربية  -3-2
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  213   عالقة املقاربة النصية باملقاربة التواصلية -3-3
  216  املقاربة النصية يف تدريس نصوص اللغة العربيةواقع تطبيق  -4- 3
استثمار النصوص احلية كإجراء مقترح إلكساب التلميذ كفـاءة   -5- 3

  نصية
217  

  220  التقومي يف إطار وضعيات تواصلية - 4
  220  حتديد مفهوم التقومي  -4-1
  222  أنواع التقومي املتبعة يف تدريس اللّغة العربية  -4-2
  223  التقومي التشخيصي -4-2-1
4-2-2-  كويينقومي الت224  الت  
  226  التقومي التحصيلي -4-2-3
  227   املتعلّمواقع استثمار الوضعيات التواصلية يف تقومي مكتسبات  -3- 4
  228  إشراك املتعلّم يف سريورة التقومي -4- 4
  230  ضمن وضعيات تواصلية املتعلّماالهتمام بتقومي  -5- 4
  231  خالصة -

توظيف الوسائل الّتعليمّية في تنشيط الّتواصـل  : الفصل الخامس
  الّصفّي

233-277  

  233  متهيـد -
  234  تسمياا و عالقتها بتكنولوجيا التعليمالوسائل التعليمية مفهومها و  -1
  234   مفهوم الوسائل التعليمية -1- 1
  235  يـاـاتسم -2- 1
  237    التعليمالتعليمية بتكنولوجيا عالقة الوسائل  -3- 1
  239  اللّغة العربية تدريسأمهية استخدام الوسائل التعليمية يف  - 2
  240  للمتعلّمأمهيتها بالنسبة   -2-1
  241   أمهيتها بالنسبة للمعلّم  -2-2
  242  أمهّيتها بالنسبة للعملية التعليمية -2-3
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2 -4- فّيواصل الصسبة للتتها بالن243  أمهي  
  246  استخدامها يف تنشيط التواصل الصفّي الوسائل التعليمية و أثرنواع أ - 3
  248  )الوسائل التعليمية احلسية العملية(اموعة األوىل  -1- 3
  248   اخلربات التعليمية املباشرة - 1-1- 3
  249  اخلربات املعدلة غري املباشرة - 1-2- 3
  250  اخلربات املمثّلة - 1-3- 3
  251  ) احملسوس باملالحظة(ة الثّانية اموع -2- 3
  251  العروض التوضيحية - 2-1- 3
  252  الرحالت التعليمية  - 2-2- 3
  253  املعارض و املتاحف  - 2-3- 3
  253  معارض مدرسية -1- 2-3- 3
  254  معارض عامـة -2- 2-3- 3
  254  الوسائل املتضمنة احلركة - 2-4- 3
  255    التلفزيـون -1- 2-4- 3
  255  الفيديو التعليمي و األفالم السينمائية -2- 2-4- 3
  257   احلاسوب -3- 2-4- 3
  258  )السمعية أو البصرية( الوسائل الثّابتة  - 2-5- 3
  258   الصـور -1- 2-5- 3
  259   التسجيالت الصوتية -2- 2-5- 3
  260  اإلذاعـة  -3- 2-5- 3
  262  )وسائل البصرية اردة(اموعة الثّالثة  -3- 3
  262   الرموز البصرية - 3-1- 3
  263   الرموز اللّفظية - 3-2- 3
  263  استخدام الوسائل التعليمية يف تدريس اللّغة العربية واقع - 4
  264  كفاءة املعلّم و خربته يف استخدام الوسائل التعليمية  -4-1
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  265    تعليمية املستخدمة يف التدريسأنواع الوسائل ال  -4-2
  269  خصائص الوسائل التعليمية املتوفّرة يف املدارس االبتدائية  -4-4
  271  الوسائل التعليمية البديلة -5- 4
بعض املقترحات للنهوض بواقع استخدام الوسائل التعليمية و تنشـيط   -5

فيواصل الصالت  
273  

  274    ة استخدام اخلربات التعليميةبرجم -5-1
  274  تسطري الرحالت و اخلرجات امليدانية و تأطريها -5-2
  275  البصرية احلديثةتوفري الوسائل السمعية   -5-3
  276  تكوين املعلّمني على استخدام الوسائل التعليمية احلديثة -5-4
  277  خالصة -
  279  خامتة -
  287  االستبيان و املقابلة و نتائجهما ) 1(ملحق رقم  -
  303  املفاهيم و األعالمفهرس املصطلحات ) 2(ملحق رقم  -
  319  فهرس املصادر و املراجع) 3(ملحق رقم  -
  341  فهرس األشكال و الرسوم البيانية و اجلداول )4(ملحق رقم  -
  346  البحث صاتملخ )5(ملحق رقم  -
  350  املوضوعاتفهرس  )6(ملحق رقم  -
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