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﴿قَالَ رَبِّ َأ ْوزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ ِن ْعمَتَكَ ٱلَّتِى أَنْ َع ْمتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ
ضىٰهُ وََأصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِى ۖ إِنِّى
صـِٰلحًا تَ ْر َ
َٰواِلدَىَّ وَأَنْ أَ ْعمَ َل َ
تُْبتُ ِإلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْ ُمسِْلمِنيَ﴾ [األحقاف]51:

مـق ِّـدمــة

م م م م مهيم بيحلتل الخطتبتد املكيوبي ااملنطوقي

يدخل هذا البحث ض م ا الدساتممتد اليداالتي ال
ف م م م مي املواقف املل وتي اامل َّ
عتني ،ما حتث إنيتج النتس لهت افه هت ا أايلهت .العل الس تد ال م م م م شي م م م مركي

الي م مي ت م مز الخطتبتد املخيلفي ،هي كون م مهت نيم إل م مى نظتمين عتمين؛ نظتم طبتعي انظتم غت م مر طبتعي أا
نظتم العالمتد اللسم ممتنتي انظتم العالمتد غيا اللسم ممتنتي ،فتنيج عن م م م م م مه ت خطتبتد لسم ممتنتي اأخرى غت م م م م م مر
لسممتنتي أا مزيج من م م م م مه ت .لهذا كتن التسممتدو اامت عا كتفتي بنتل الخطت بتالتمميعتني ب ِّونتد النظتمين
َ
اإنيتجه اكتفتي حقتقه لليواصل االيأثت مر ف مي املختطبت مما؟ فهو ف مي هذه الحتو أمتم اتيجتبتت ما؛ ا فتق
بين امليخممتطبين أا اخيالا اافقااق بتا ممت ،انتتجممي لهممذا االفقااق طرا اليممداالتممي إ م م م مِّممتلتممي البحممث ي
أتبت فشل امليختطبين فمي حقتق الغرض ما الخطت .
األن الخطت ؛ لسمتيي ما جهي اتي دااه لم م م م م تا ه ما اللستن نفسه ،فتحوز الم م م م م يدخلون على
كفتلة لستنتي ،هي مقدس م مهم على إنيتج افهم ا م مأاي م م م م م م م م م مل الخطتبتد ما جوانب م مهت اللستنتي ،األن م مه كذلك
ختسج لستيي ،بسبب خضوعه ملج وعي ما ال م عتيت مر االجي تعتي ااألخالقتي ،فإن إني متجه افمهم ه ا مأايمله
ال ييوقف على الجوانب اللسممتنتي فحسممب ،بل يقيض م أن ي يلك امليختطب كفتلة أخرى مسمممك الكفتلة
اليممداالتممي ،ا قيض م م م م

وفر ج لممي ما املع ممتسا؛ معرفممي املسم م م م ممتفممي االجي ممتعتممي ااملر ب ممي االجي ممتعتممي بين

املشتسكين فمي املوقف اليواصلي ،معرفي ثقتفتي ،امعرفي لغمويي (ظتهرة اض نتي).
االخطت خطتبتد؛ ما جهي موضمموعت ه ااملسممتال ال لعتلجهت ااأليشممطي ال ييواى منتقش م ت،
لهذا كتن الخطت الس م ممتت م م الهي تمه بش م مميان الس م ممتتت م ممي االحكم ،اكتن الخطت الفلس م ممفي الهي تمه
بفقه الفلسفي ااإلجتبي عا مستدالت ت الع تقي ،اكتن الخطت اليعلتم الهي تمه بتلل م م ممغي املع م م م م م م م م م اة عا
ج لمي التص و و و و ا واملفاهيم واالقتراحا حوو الواقع اليعلتم  ،اص م م م ممفت ا حلتال انقدا اات م م م ممتش م م م مرافت
ملسيقبله.
اعلى الرغم ما أن الخطممت اليعلتم ينيم إاى الخطممت عممتمممي ،إال أنممه يتس م م م ممم بممأنممه خطممت

ا

خصممتام م ت م م م م مزة اعنتصممر محداة ،بتم م م م مما طبتعي بنتاه امض م ونه ،مدخال ه امخرجت ه ااألهداا ال
لس م م م ممعى إاى حقتقهممت .إ َّن مه بممذلممك يخيلف اخيالفممت ب نممت عا خطممتبممتد أخرى (الخطممت القابو  ،الخطممت
البتممداغو،ي ،الخطممت العلم  ،)...اهممذا االخيالا فم م م م م م م م مي طبتعممي نظممتم الخطممت اليعلتم (لس م م م ممتيي اغيا
لس م ممتيي) هو مت افعن إاى البحث فم م م م م م مي هذه الطبتعي اعنتص م ممر بنتاه اساافده امِّونت ه اللس م ممتنتي اغتم م م م م م مر
اللستنتي ،اكذا البحث عا االتقاا تجتتد ال ينبغي أن ييبنتهت منيجوه (املدسس اامليعل ون).
أ

 .2بين يدي امل ض ع:

بنتل على مت َّ
قدم سغبت ف م م م مي أن يِّون موضوع بحث م م م مي ي إط م م م متس اليداالتي ،افقت آللتتد اليحلتل

اليداااي ،اأن يِّون الخطت اليعلتم م ثال ف م م م م م م مي دسيس متاة اللغي العربتي ف م م م م م م مي الس م ممني األااى ثتنو
ب ديني عين البتضتل مينت للدساتي ،فتخيمرد أن يِّون موضوع بحث املقدم لدسجي الدكمميوساه بعنوان:
إستراتيجيا الخوطاب التعليمي فوي مرحولوة التعوليوم الثان و ي؛
تد يوس اللوغة العوربية فوي السونة األولى ثانو ي بمدينة عين البيوضاء نم ذجا،
م وقووا ب ووة تووداولويووة.
 .3أسباب اختيا امل ض ع:
كتنت عالق م ب وضوع إستراتيجيا الخطاب التع ووليمي الت ممدة اليعتمل املتدايي الصفي م ممع
منتهج الل ممغي العربتي م ممت يقتس الخ سي عشر تني؛ اه ممي مدة كتفتي ملا تبع تتم مر منتهج اللغي العربتي
ما بدايي طبتقهت إل م م ممى غتيي حقق أهدافهت اكفتلات ت املس دفي امخرجت م م مهت .ما النتحتي النظريي ،يعم
ال م م راحل ااضحي ااألهداا محداة االطرااق مب َّ ني .أمت على املسيوى اليطبتقي االيفعتل املتدايي ،ل م م ت
ت ممبق كره ،يجد عوااق اص ممعوبتد موض مموعتي ا ا تي ،ااخل امليتم مس ممي اختسجهت ،يا بتلقتا ين على
الفعل اليعلتم إاى الفشل ااإلحبتط االوق م م م موع فم م م م مي االس جتو االر تبي ،اينعكس هذا على ال م م م م يعل تم م م م ما
أنفس ممهم ،االنتتجي ض ممعف ااضم م فم م م م م مي معلم اللغي العربتي محتاثي اكيتبي .اقد ج عت العوااق اليم م م م م مي
واجه امل تستي املتدانتي ي النقتط اآل تي:
 افيقتس الع ل املتدايي إلم م م ممى املر كزاد النظريي العل تي ااملن جتي ال
بممتلكفممتلاد ،ال

نفجم مع فلسفي املقتسبي

ركز على ممدسيس م م م ممتمممل ييفممتاى اليعل ممتد املجزأة ،بممل يحرع على إامممتجهممت

ا جنتدهت ااتتث تسهت.
 افيقتس الع ل املتدايي إل مى املر كزاد النظريي العل تي ااملن جتي ال
ما طبتق املقتسبي النص ممتي ،ال

نفجم ااألهداا املرتومي

م م م م م مهدا إلم م م م م مى دسيب امليعلم على ات ممتث تس مواساه فم م م م م مي إنيتج

نصوع منطوقي امكيوبي فمي اضعتتد اد االلي.
 إعراض الكثيا ما امليعل ين عا معلم اللغي العربتي ألتبت ميتستي ااجي تعتي اثقتفتي.
 الينتاو الر ب للنصم م مموع األابتي سغم وجت م م م م م م مهتد املا تج االوثتاق املرافقي له ما أجل بن م م م م م م مي
مقتسبتد يشم م ممطي افعتلي ي دسيس النصم م مموع ،اال معد أهم اتم م ممتلي ليدسيس اللغي العربتي ي
ج تع مراحل اليعلتم.
ب

انطالقت ما هذا الواقع غتمر الم رغو فته بتداغوجتت ااجي تعتت ولدد لد الرغبي فمي البحث
عا ت ممبتل للوقوا على األت ممبت الحقتقتي اإيجتا الحلوو الالزمي بش ممِّل علم ما ي مدساس ،ا قديم
صمموس مخيلف عا امل تستممتد الس متادة .اقد كتنت فقاة الدساتممتد العلتت عونت ل م م م م ممي ف م م م م مي قديم ات ممتاله
امل ثلي ف م م م مي األبحتث ال

وصلت إلي ت اللستنتتد اليطبتقتي ف م م م مي مجتو معلتم اللغتد االيداالتي ،اف م م م مي

مجممتو حلتممل الخطممتبممتد ااملحممتاثممتد .فِّممتنممت امل ممتست م م م ممي ممد املوض م م م مموع بممتملالحظممتد ،اكممتنممت الممدسات م م م ممتد
النظريي ده بتملن جتي االضبط االجديد.
ك ت أن سغب ف م م م م م م م مي إنجتز ا حقتق هذه الدسات م م ممي ،اال مس م م ممتش م م ممرا مقتسبي الخطت اليعلتم
بأاااد من جتي حديثي ،مسيقتة ما لستنتتد الخطت االيداالتي م ثلي فمي استراتيجيا الخطاب.
أمت عا اخيتتس للخطت اليعلتم (اللغي العربتي ي السني األااى ب ديني عين البتضتل ن و جت)
مينت للدساتم م ممي؛ فل عرفي خصم م مموصم م ممتي الخطت اليعلتم اإتم م ممقاا تجتت ه ف م م م م م م مي هذه املنطقي ،مقتسني مع
الغتيتد ال مسعى إلت م م مهت الهتئتد الوصتي على قطتع القابتي االيعلتم ،هذه هي األتبت ال افعين إاى
اخيتتس هذا املوضوع.
ّ .4
ّ
السابقة:
الد اسا
اهي ت الدسات ممتد الس ممتبقي بيحلتل مخيلف الخطتبتد؛ الخطت الس ممتت م  ،الراايي ،الش ممعر ،
املسرحي ،الحجت،ي ،األابي ،الصحفي ،اإلعالمي ،إال أن الخطت اليعلتم لم يكا له نص ب ي اليحلتل
االمدسات م م م ممي ما قبمل البمتحثين ي حقمل المدسات م م م ممتد اللغويمي ،إال ممت معلق بيحلتمل الع لتمي اليعلت تي ،ا ي
معلت تممي اللغممي العربتممي ،ا ي حلتممل النص م م م مموع األابتممي افق املقممتسبممي بممتلكفممتلاد .مممت عممدا مممت اجممد ممه ما
عنتايا اهي ت بإتقاا تجتتد الخطت اليعلتم فمي اليعلتم الجتمعي فمي جتمعي يز ازا.
تم م م م مزد الدساتمتد السمتبقي حوو اعي تا إتمقاا تجتي دسيس النصوع ي املرحلي الثتنويي افق
املقتسبي بتلكفتلاد بتلقلي ألتبت أه هت:
أنمهت كتنت مقاج ي عا الدساتتد األجنبتي ي مجتو معلت تي اللغتد.

أ-
-

كتنت ي يز بتلينظيا أكث م م م م مر ما اليطبتق على منتهج اساتممتي كتملي ،ي محتالي ليبن سدى

لسم ممتنتي معتصم ممرة أثبتت نجتعي م م م م م مهت ي البلدان الغربتي ،اهي بحتجي إاى معريف ا قديم ي م ممِّل ستم ممتال
اأطراحتد جتمعتي.
افت ت يلي أهم الدساتممتد ال

نتالت الخطت اإتممقاا تجتت ه ،أا نتالت الخطت اان اليعرض

لهذه اإلت م ممقاا تجتتد ،أا نتالت الع لتي اليعلت تي بتلدسات م ممي اان نتاو الخطت اليعلتم  ،أا اسات م ممتد
ج

نممتالممت النص م م م مموع اطرااق حلتله ممت ،الكا ممت لم تن ممتاو الخط ممت اليعلتم ي إت م م م ممقاا تجت ممت ممه ي مرحل ممي
اليعلتم الثتنو :
 أنطوان صتتا :معل تي اللغي العربتي. أنطوان صتتا :اساتتد ي اللغي العربتي الفصحى اطرااق معلت هت. لطتفي هبتش  :اتتث تس النصوع األصتلي ي ن تي مهتسة القرالة النتق ممدة. مح د األخضر الصبتحي :أثر املنتهج اللستنتي املعتصرة ي دسيس النصوع.مدخل إاى علم النم .مبتااه ا طبتقت ه. مح د ال اهم  :ايداكيتك النصوع القرااتي بتلسلك الثتيي األتت  ،بين النظريي االيطبتق. مح د ح وا :مِّونتد القرالة املن جتي للنصوع ،ا دسيس األا  ،إتقاا تجتي القرالة ااإلق مرال. مح د العبد :النم االخطت ااال صتو. عبد الهتا با ظتفر الشهر  :إتقاا تجتتد الخطت ؛ مقتسبي لغويي داالتي.اأم مت هممذا البحممث فتحممتاو أن يِّون ع لت مت أكوا منممه نظري مت؛ ا لممك بممت خممت ما ممتج اللغممي العربت مي
اآااب ت ي املرحلي الثتنويي الختع بأقس ممتم الس ممني األااى ثتنو (بجذعت م م م م ممهت) مجتال لليطبتق االدسات ممي ي
ضول مت فتد به إتقاا تجتتد الخطت اليعلتم االيداالتي الستنتتد الخطت .
 .5إشكو والية البحث:
يطرا البحث تياال مفتاه:
كتف ي كا الكشمف عا خصموصتي الخطت اليعلتم  ،ما حتث نظتمه اقواعد بنتاه اساافده
ااإلتممقاا تجتتد ال ييبنتهت قصممد حقتق الكفتلاد املسممي م م م م مهدفي لدى ميعلم السممني األااى ثتنو ف م م م م مي
بعديمهت الشفو االكيتبي؟ ا يفرع عنه مج وعي ما األتئلي:
 مت هي طبتعي الخطت اليعلتم ؟ مت هي القواعد اليداالتي ال مستهم فمي بنتاه؟ متهي إتقاا تجتتد الخطت اليعلتم ؟ مت مدى وافر هذه اإلتقاا تجتتد لدى أطراا الع لتي اليعلت تي اليعمل تي؟ -مت هي الم يثمراد ال

حرك ع لتي اخيتتس إتقاا تجتتد الخطت اليعلتم ؟

د

 مت م م م م م ممدى حقق االيسم م م م م ممجتم بين وجي تد ا وجهتد املا تج الدسا م (الصممتاس عا ازاسة القابتي الوطنتيالجزااريم ممي) ،مع حقتق م ممي امل م ممتست م م م م م ممتد املت م ممدانت م ممي ألطراا الع لت م ممي اليعلت ت م ممي اليعل ت م ممي ،فت م ممت يخم
إتقاا تجتتد الخطت اليعلتم ؟
 -ممت هي العوااق ال

حوو اان حكم أطم م م م م م م م مراا الع لتمي اليعلت تمي اليعل تمي ي إت م م م ممقاا تجتتد الخطت

اليعلتم ؟
ّ
 . 6املنهج املتبع في د اسة امل ض ع:
طلق املم ممقتسبي اليم ممداالتي على النظريي ال

دسس اللغي بتعيبتسهت مج وعي ما األفعتو لس ق السم ممتتق

بيحقتقهمت .ا ك ا الص م م م ممعوبمي ي طبتق همذه املقمتسبمي على أ خطت  ،ي كواة املص م م م ممطلحتد امفتهت هت ،م ت
يجعل البتحث يقع فم مي حياة كبتم مرة ،ما أيا يبدأ اإاى أيا ينيه ؟ اسغم هذه الصعوبي ،إال أن البتحثين ف م مي
حقلهمت اافق من جهمت ،حمتالوا حديد أهم األاااد ال

قوم علتم م م م م م م م مهت ،اال

حتاو املزج بين عنتص م م م ممر اللغي

اعنتص م ممر الس م ممتتق املر بطي بتمليِّلم ااملختطب اكل الظراا ال كتنت ت م ممببت فم م م م م م مي نجتا الع لتي اليبلتغتي،
م ثلي فم م م م مي :القصودية؛ اال

دسس مقتصد امليِّلم ،اكتف لسيطتع القتتم بع لتي اليبلتغ ميجتازا مسيوى

االلمي املقوو الحرفتمي ،وإس و و و ووتراتيجيوا اوخ مب املتإلم وامللاطا في إنتاج الخطاب وفهمه وتأويله وإعادة
إنتاجه .حتث ربط ع لتي اليبلتغ بعنتصممر السممتتق الذ حدثت فته ،اما ت مت هو مِّون امي ،مثل :مقتصممد
امليِّلم ،امعيقدا ه ،اكذا اهي تمت ه اسغبت ه ،اما ت أيضم ممت املِّونتد املوضم مموعتي ،أ الوقتيع الختسجتي ،مثل:
زما القوو امِّ ممتن ممه ،اك ممذل ممك العالق ممي بين طر ي الخط ممت  .فتعنك املن ج الي ممداااي إ ن ،ب ممدسات م م م م ممي م ممت لعنت ممه
الخطت

ي تتتق معين ،ك ت لعنك ب عرفي أثمر هذا الستتق ي لغي الخطت عند إنيتجه اعند أايله.
اطبتعي هم م م ممذا املوضوع (إتقاا تجتتد الخطت اليعلتم ) االعنتصر ال

ِّونه ابختصي :املدسس

اامليعلم ،قميض اعي تا املقتسبي اليداالتي ألنمهت معد من جت لقرالة النصوع االخطتبتد.
 .7أهو ووداف د اسة امل ض ع :

ط
أبغي ما خالو ه م م م ممذا البحث الكشمف عا أهم اإلتقاا تجتتد ال يجب أن م م م م َمي م م م م َّمبنك ي خطتبنت

اليعملتم حمقتمقت للنمجتعي االنجتا ،اي كا حصر أهمدا ي ي النقتط اآل تي:
 اليعريف بممتلخطممت بص م م م مفممي عممتمممي ،ابممتلخطممت اليعلتم بص م م م مفممي خممتص م م م ممي ا تيزه عا غياه ماالخطتبتد.
 الكشف عا القواعد اليداالتي إلنيتج الخطت اليعلتم . الكشف عا إتقاا تجتتد الخطت ع ومت ،ا لك ال لعي دهت الخطت اليعلتم .ه

 الكشف عا العوامل امليثرة ي اخيتتس اإلتقاا تجتتد افمقت لل مواقف اليعلت تي املخيلفي. -الكشف عا العوااق ال

حوو اان حقتق الخطت اليعلتم ألهمدافمه.

اقممد جممتلد خطممي البحممث مش م م م مي لمي على خ س م م م ممي فص م م م مموو ميممدسجممي ما العممتم إاى الخممتع اما
النظر إاى اليطبتقي املتدايي:
 الفص م م ممل أاو؛ م م م م ل معريفت لالتم م م ممقاا تجتي االخطت االخطت اليعلتم مع إجرال مقتسني ب نهابين الخطت العلم االخطت البتداغو،ي .ثم حص م ممر لقواعد بنتل الخطت اليعلتم اليبلتغتي
اال ذيبتي ،األحداث الكالمتي.
 الفص م م م ممل الثممتيي؛ م م م م ممل معت نممت لراافممد الخطممت اليعلتم ما :ما ممتج ااثتقممي مرافقممي لممه ،التمملاألتيت اكيت مدس  ،ثم اساتي للب ئي امليتستي ،اأخياا مداخل دسيس اللغي العربتي.
 الفص ممل الثتلث؛ حوو االت ممقاا تجتتد الخطتبتي؛ قس ممم قسم م ين مبحث نتالت فته ات ممقاا تجتيالعالقي بين املدسس اامليعلم امبحث خصم التقاا تجتي الهدا اليعلتم .
 الفصم م م م ممل الرابع؛ خص م م م ممم لالت م م م ممقاا تجتممتد املا ممتجتممي ،اهي عممتمممي اخممتصم م م م ممي؛ أمممت العممتمممي فهاالتم م م ممقاا تجتي البنتاتي ااالتم م م ممقاا تجتي اليعتانتي ،االختصم م م ممي هي اتم م م ممقاا تجتي القرالة اليفتعلتي
ااتقاا تجتي اإلنيتج الشفو االكيتبي.
 الفصم ممل الختمس؛ خصم ممم للدساتم ممي املتدانتي ،بتعي تا اتم ممتبتني أااة لقتتس آسال ال م م م م م م دستم مميناامليعل ين اا جتهتت م فمي عنتصر بنتل الخطت اليعلتم .
 الخمت مي كمتنمت حص م م م ممتلمي ملمت أفرز مه المدسات م م م ممي املتمدانتمي ب مت لهمت ما اس بتطتد بتلفص م م م مموو األخرىختصي الفصلين الثتلث االرابع.
اعي د البحث على مج وعي ما املصم م ممتاس ااملراجع العتمي ما ت اامليخصم م مص م ممي؛ فتملصم م ممتاس هي كل
الوثتاق البتداغوجتي االقابويي ال لعي د علي ت املدسس ي قديم اسات م ممه ،ما ت :ما تج الس م ممني األااى ما
اليعلتم الثممتنو العممتم االيكنولو،ي ي اللغممي العربتممي ،االوثتقممي املرافقممي لممه ،الممدلتممل القابو ألت م م م ممت ممذة
اليعلتم الثتنو  ،االتل أتميت اللغي العربتي الختع بتلسني األااى ما اليعلتم الثتنو  ،الكيت املدس
للغي العربتي الختع بتلسم ممني األااى ما اليعلتم الثتنو (الجذع املشم ممقاك آاا  ،االجذع املشم ممقاك علوم
ا كنولوجتت).
ابخصمموع املراجع فه الكيب امليخص مصممي ي اللسممتنتتد اليداالتي امعلت تي اللغي ،مثل :كيت
نظريممي أفعممتو الكالم ألات م م م ممقن ،فعممل القوو ما الممذا تممي ي اللغممي ،ألاسيكتويي ،املعجم املوت م م م ممو ي لعلوم
و

القابتي ألح د أاز  ،اليداالتي التوم؛ علم جديد ي اليواص م م م ممل،ل م م م م م م م مم :آن سابوو اجتك مو م م م ممالس  ،حلتل
الخطمت  ،و براان ايوو ،ات م م م ممقاا تجتممتد الخطممت لعبممد الهممتا با ظممتفر الش م م م ممهر  ،اللس م م م ممتن اامليزان أا
اليِّوثر العقلي لطه عبد الرح ا ،ايداكيتك النصم م مموع القرااتي بتلس م م ملك الثتيي األتم م ممت م م م ل م م م م م م م مح د
ال اهم  ،دسيس األا ؛ إت ممقاا تجتي القرالة ااإلقرال ل م م م م م مح د ح وا .النم االخطت اال ص ممتو ملح د
العبد .مت الخطت ؟ اكتف نحلله؟ ل م م م م م م عبد الواتم ممع الح يا  .اليداالتي ما أاتم ممقن إاى غوف تن ،فتلتب
باليشته.
افمي خيتم هذا البحث أ َّ
وجه بتلشكر الجزيل لِّل ما تتعديي على مسيوى الثتنويتد ما أتت ذة
امديريا اإااسيين ،اعلى مسيوى الجتمعي ما أتت ذة ،اأخم بتلذكر االشكر ،األتيت الم شرا :األتيت
الدكيوس لب خ ب جمليوب على قبوله اإل راا على بحثمي ،اعلى تبعه لجزاتت ه اقرال ه له ،ا قوي ه لم ت
اعوج منه ،امسديده ملت انحرا منه ،ا ث تنه ملت ص منه .أتأو هللا أن يجعل جهده مقبوال مجتزى علته
فمي الدنتت ااآلخرة.

ز

الفصل األول :مدخل مفاهيمي (الخطاب ،الخطاب التعليمي
وقواعد إنتاجه)
املبحث األول :مفهوم الخطاب
املبحث الثاني :مفهوم الخطاب التعليمي
املبحث الثالث :ال ـق ــواع ـ ــد التـبــلي ـغ ــية
امل ـبـحــث الرابع :ال ـق ــواع ـ ــد الت ـه ـ ــذيـ ـبـة
امل ـبـحــث الخامس :قـواعـد الحدث الكالمي

الفصل األول :مدخل مفاهيمي (الخطاب ،الخطاب التعليمي وقواعد إنتاجه)
املبحث األول :مفهوم الخطاب
أوال :تعريف مصطلح استراتيجيا (:)Stratégie
حاول بعض الباحثيـن تعريف استراتيجيات التعلم والتعليم من خالل الرجوع إلى أصل كلمة
استراتيجيا ( ،)Strategyحيث أشاروا إلـ ى أن هذه الكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية التي تعني فن
الحرب ،أي القدرة على وضع الخطط وإدارة القتال في ساحة املعركة .والتكتيك ( )Tacticsمن املفردات
ّ
التي تستخدم أحيانا للتعبير عن املعنى نفسه ،وهذا يتعلق باألدوات املستخدمة لتحقيق نجاح
االستراتيجيات.1
لذا ،كانت االستراتيجية لفترة طويلة أقرب ما تكون إلـى املهارة املغلقة التي يمارسها كبار القادة
واقتصرت استعماالتها على امليادين العسكرية ،وارتبط مفهومها بتطور الحرب ،كما تباين تعريفها من
قائد إلى آخر .وبـهذا الخصوص ،فإنه ال بد من التأكيد على ديناميكية االستراتيجية؛ حيث إنه ال ي ّ
قيدها
ِّ
تعريف واحد جامع .وقد بدأ استخدام االستراتيجية في امليادين العسكرية إال أن مدلولها كان يختلف
من قائد إلى آخر ومن بلد إلى آخر مع اختالف معانيها ،هذا من كونها فن استخدام الوسائل املتاحة
لتحقيق األغراض أو لكونها نظام املعلومات العلمية عن القواعد املثالية للحرب إال أنها تتفق جميعا فـي:
 اختبار األهداف وتحديدها. اختبار األساليب العلمية لتحقيق األهداف وتحديدها. وضع الخطط التنفيذية. تنسيق النواحي املتصلة بكل ذلك.2إذن " ،استراتيجا " مستعار من ميدان العلوم الحربية والعسكرية ،التي تقتض ي أنه ال يمكن
الدخول في معركة دون إستراتيجية تأخذ بعين االعتبار كل األبعاد والعوامل التي من شأنها أن تشكل
سندا وعونا في سبيل االنتصار على العدو ،ولكل طرف في املعركة إستراتيجيته الخاصة به .وينصرف
ّ
كذلك هذا املصطل إلى مجموعة من األششطة واألفعال من شأنها أن ّ
تحقق النصر وتضمن التغلب على
الخصم ،وهو املعنى األصلي للفظ ( )Suntaxixلدى اإلغريق.
يعرفها الباحثون بوضوحّ ،
ّ
لكنها بصفة
مفهوم استراتيجيا غامض ،بل إنـها كلمة شائعة ،نادرا ما ِّ
عامة تشيـر إلـى الفروق الكيفية بين األفراد فـي عمليات الضبط ،وليس فقط النواحي البنائية؛ إذ ليس
ُّ
بالتعرف على العمليات املعرفية املتضمنة فـي أداء املهام العقلية ،لكننا نحتاج إلـى
من الـمرض ي االكتفاء
أن شعطي مزيدا من االنتباه لطرق تنظيم هذه العمليات وصوال إلـى أداء ّ
فعال.3

ّ
التعلم والتعليم النظرية والتطبيق ،دار الثقافة للنشر والتوزيعّ ،
عمان ،األردن،
 1حسن محمد أبو رياش وآخران :أصول استراتيجيات
الطبعة الثانية4102 ،م0241/هـ ،ص .01
 2كمال عبد الحميد زيتون :التدريس نماذجه ومهاراته ،عالم الكتب ،القاهرة ،الطبعة األولى0244 ،هـ4114/م ،ص .461
 3حسن محمد أبو رياش وآخران ،مرجع سابق ،ص .01
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الفصل األول :مدخل مفاهيمي (الخطاب ،الخطاب التعليمي وقواعد إنتاجه)
استعمل مصطل استراتيجا ( )Stratégieفـي العلوم األخالقية وخصوصا في االقتصاد
السياس ي ،قبل أن يدخل إلى حقل التعليم ،حسب ما جاء فـي موسوعة الالند للفلسفة ،باملعنى الذي
ّ
وضحه رنيه روي  " Royفـي لغة نظرية األلعابّ ،
تدل استراتجيا على مجموعة قرارات متناسقة ،تأخذ
على كاهلها ّاتخاذ عامل يتحمل مسؤولياته ،بمواجهة مختلف االحتماالت التي يتوصل إلـى ّ
تصورها،
سواء بموجب الظروف الخارجية أو بمقتض ى فرضيات تدور حول سلوك عامليـن آخرين ّ
معنييـن بقرارات
كهذه .يستلزم وضع استراتيجيا :من جهة ،تقدير احتماالت وقوع أمور خليقة باالهتمام ،من جهة ثانية،
اعتماد قاعدة أو مؤشر تفضيلي يسمح بتصنيف النتائج املحسوبة على أساس تنفيذ استـراتيجيات
مختلفة ".1
ّيتض من هذا التعريف املجال الذي ّ
تطبق فيه االستراتيجيا ،وهو نظرية األلعاب .حيث يظهر
ّ
ّ
دور املكـلف بتتبع مجموع القرارات التي ّتتخذ بالنظر إلى مختلف املعطيات الداخلية والخارجية املتوفرة
لديه ملواجهة أي احتماالت ممكنة الوقوع أو الحدوث ،وما يشترط في هذه القرا ات ّ
تحقق شرط التناسق
ر
واالشسجام بينها.
وفي تعريف آخر ل ـ "هـنـري منتـزبرج " يقول ":االستراتيجيا هـي الخ ـط ــة أو االتـج ــاه أو منهج العمل
املوضوع لتحقيق هدف ما ،وهي ّ
املمر أو الجسر الذي يأخذنا من هـنا إلى هناك ،وهي األسلوب وشعني
بذلك نمط أو طريقة العمل والثبات على سلوك ّ
معين ،وهي مكان أو موقع ،أي تحديد مكانة نريد الوصول
إليها ،وهي منظور أو صورة تطمح املؤسسة إليها مستقبال.2
ّ
وهذا التعريف أوض من األول؛ إذ يربط االستراتيجيا بجانبـها اإلجرائي ،واملتمثل فـي الخطة أو
منهج العمل أو االتجاه ،فهي طريقة تحقيق الهدف ،أي كيف شستطيع تحقيقه عن طريق الخطة أو
األسلوب ،هذا من جهة ،وربطها باملكان أو الهدف املراد الوصول إليه ،ولذلك ذكر االتجاه ،فهي طريقة
عمل في اتجاه ّ
معين قصد الوصول إلى املكان املطلوب ،وتتسم هذه الطريقة أو األسلوب بنمطية ّ
معينة
ّ
تفرقها عن غيرها من الطرق واألساليب.
ويتجاوز مدلول مصطل االستراتيجية معناه اللغوي املباشر :الهجوم أو النزعة الهجومية إلى
مدلوالت أخرى ،فاستراتيجيات الدفاع فـي أحيان كثيرة أهم من الهجوم وأجدى نفعا ألنها ال تكتفي
بتحقيق النصر زمن الخيبة وإنما هي قادرة على حفظ الحياة وإبقاء ماء الوجه أي حماية األنا واألتباع
جسديا ونفسيا.3
وقد بدأ استعمالها في املجاالت املختلفة بمعاشي مختلفة كفن للتخطيط والتدبير ،أو فن املزج
بين الفكرة والوسائل من أجل الوصول إلى القبول بالغاية أو تحقيق الغايات الحميدة ،أو سيرورة
 1أندريه الالند :موسوعة ال الند الفلسفية ،تعريب خليل احمد خليل ،منشورات عويدات ،بيروت ،باريس ،الطبعة الثانية ،4110 ،امللحق،
ص .0111-0116
ّ
 2طـارق السويـدان ومحمد أكـرم العـدلـونـي :كـيـف تكـتـب خـط ــة اسـتراتيــجيــة ،اإلب ــداع الخلي ــجي ،الكوي ــت ،طبعة 0241هـ ،ص .01
 3عبد هللا البهلول :في بالغة الخطاب األدبي؛ بحث في سياسة القول ،التسفير الفني صفاقس ،الطبعة األولى ،جانفي 4111م ،ص .01
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ّ
لتحسين األداء .وتتعدد اإلستراتيجيات بتعدد ّ
وتنوع الظروف املحيطة والسياقات التي توظف فيها ،فال
يمكن االعتماد على نفس اإلستراتيجيات بصفة دائمة وثابتة كما سبقت اإلشارة إليه .فيقال إستراتيجية
اللعب ،إستراتيجية التعليم...ولهذا يمكن القول إن االستراتيجية استراتيجيات (.)Stratégies
وتتحدد اإلستراتيجيات ،من حيث املجال أو الحقل الذي ّ
تطبق فيه ،إلى إستراتيجية شاملة والتي
ّ
ّ
التوجه العام للفعل الذي يسعى املتكلم أو الباث إلى تطبيقه أثناء العملية التفاعلية ،ثم هناك
مفادها
ّ
اإلستراتيجية املحلية التي تميز فترة ّ
التعدد في مجاالت استخدامها
محددة للعملية التفاعلية .ورغم هذا
إال أنها واحدة في حقيقتها واحدة من حيث الجوهر والهدف واألسلوب.
وإذا ّ
خصصنا مجاال تطبيق االستراتيجيات في قطاع التعليم؛ فإنها إستراتيجيات كثيرة سيكون
التركيز فيه على االستراتيجيات الخطابية واملنهاجية؛ أي استراتيجيات الخطاب التعليمي .وتثيـر دراسة
سياسة القول واالستراتيجية الخطابية مسائل منهجية يجب أخذها بعين االعتبار ،من هذه املسائل
دراسة الوسائل في ضوء املقاصد .فالنص تنضيد وترتيب وتنظيم؛ إذ ال مجال للحديث عن العنصر
خارج املجموعة ،فكل عنصر ينظر إليه ّ
منزال في املجموعة التي ينتمي إليها .واملقاصد نوعان منها ما هو
بعيد ومنها ما هو قريب األمد .1ومن خصائص االستراتيجية أنها ّ
خفية ّ
متفردة ،ال تصل منها واحدة لـ
معركتين مختلفتين .وهذا االختالف ّ
يشرع الحديث عن استراتيجيات مختلفة ويكسب النص األدبي
فرادته.2
على مستوى الدولة ،تلك الغايات التـي ّ
تحددها هذه الدولة في إطار سياستـها التعليمية وفلسفتها
التربوية من أجل تخريج أجيال تخدم بلدها وتساهم في بنائه .هذه الغايات ّ
تتفرع فيما بعد إلى مرامي
وأهداف جزئية ّ
تتحقق بالتدريج مع جميع املستويات التعليمية.
ّ
ّ
املعلم داخل
وعلى مستوى الفصل الدراس ي ،هي مجموعة من اإلجراءات واملمارسات التي يتبعها ِّ
ّ
تتضمن مجموعة من األساليب
الفصل للوصول إلى مخرجات ،في ضوء األهداف التي وضعها .وهي
والوسائل واألششطة وأساليب التقويم التي تساعد على تحقيق األهداف أو هي مجموعة من إجراءات
ّ
ّ
ّ
يخطط الستخدامها أثناء تنفيذ
املعلم أو
مصمم التدريس ،والتي ِّ
التدريس املختارة سلفا من قبل ِّ
ِّ
ّ
ّ
املرجوة بأقص ى فاعلية ممكنة ،وفي ضوء اإلمكانات املتاحة.3
يحقق األهداف التدريسية
التدريس ،بما ِّ
ّ
يمكن أن ّ
شسمي كال من املد ّرس واملتعلم في هذه االستراتيجيات بفاعـلي العبارة؛ أي ما يقوم به
كالهما من عمليات مبرمجة للوصول إلى تحقيق الكفاءات املستهدفة ،حسب ما ينص عليه املنهاج،
ّ
الحصة األكبر باعتباره ّ
ّ
املوجه لهـذه العملية
داخل وضعيات تعليمية-تعلـمية متميزة .وإن كان للمد ّرس
ّ
دون أن شغفل دور املتعلم.
 1املرجع سابق ،ص .01
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3حسن شحاتة وزينب ّ
النجار :معجم املصطلحات التربوية والنفسية ،عربي إنجليزي ،إنجليزي عربي ،مراجعة حامد ّ
عمار ،أصول
ّ
استراتيجيات التعلم والتعليم النظرية والتطبيق ،ص .43
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ّ
والحديث عن االستراتيجية الخطابية مشروط ّ
ّ
املتقبل
بتحقق كفاءات ثالث ال ّبد من توفرها في
ّ
املتعلم؛ إذ بها يمكن استنطاق النص ّ
وتبين سياسة القول واالهتداء إلى االستراتيجية التي ّ
توسلها
أو
ّ
املتكلم أو الكاتب إليقاع تأثيرات ّ
معينة في ذات مخاطبه :الكفاية اللسانية (،)Compétence linguistique
الكفاية التداولية ( ،)Compétence pragmatiqueالكفاية املوسوعية ( Compétence
.1)encyclopédique
ُّ
ّ
يعرف قطامي االستراتيجية التعلمية التعليمية بأنها " جملة من األساليب أو الطرائق املستخدمة
ِّ
ُّ
ّ
وتتضمن االستراتيجية التعليمية جملة من املبادئ والقواعد والطرائق
في مواقف التعلم والتعليم.
ّ
ُّ
ّ
واألساليب املتداخلة التي ّ
الصفي وتحقيق النتاجات
املعلم في سعيه لتنظيم خبرات التعلم
توجه إجراءات ِّ
ِّ
املوصودة ".2
ّ
ُّ
ّ
املتعلم لجعل
املحددة التي يقوم بها
إن استراتيجية التعلم هي إجراء أو مجموعة من اإلجراءات
ِّ
ُّ
ّ
وموجهة ذاتيا بشكل أكبر ،باإلضافة إلى قابليتها لالنتقال إلى
عملية التعلم أكثر سرعة وسهولة ومتعة،
مواقف جديدة.3
إن كل استراتيجية من استراتيجيات التدريس تتضمن عددا من طرق التدريس ،وإتقان املعلم
آلليات كل طريقة ،وإجادة مهارات التعامل معها ،وفهمه فنيات (تحركات) تنفيذها يضمن نجاح
االستراتيجية املختارة في املوقف التعليمي التعلمي .مجموعة القرارات التي يتخذها املعلم بشأن التحركات
املتتالية التي يؤديها في أثناء تنفيذ مهامه التد يسية ،بغية تحقيق أهداف تعليمية ّ
محددة سلفا.4
ر
ّ
ّ
يعرفها كمال عبد الحميد زيتون بأنها " خطة من أجل تحقيق األهداف التعليمية ،فهي تضع
ِّ
ّ
ّ
املتعلم يفعلها في الواقع ليصل للهدف ".5
الطرق والتقنيات (أو اإلجراءات) التي من املؤكد أن ِّ
وقد ذكر ممدوح سليمان أن استراتيجية التدريس عبارة عن مجموعة تحركات املعلم داخل
ّ
املعدة مسبقا،
الفصل والتي تحدث بشكل منتظم ومتسلسل وتهدف لتحقيق األهداف التدريسية
ّ
وتتضمن أيضا أبعادا مختلفة مثل طريقة تقديم املعلومات للتالميذ وطريقة التقويم ونوع األسئلة
املستخدمة وهكذا ،فهي الخطة العامة للتدريس.6

 1املرجع السابق ،ص .06
 2حسن محمد أبو رياش وآخران ،مرجع سابق ،ص .03
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
ّ
 4محمد السيد علي :اتجاهات وتطبيقات حديثة في املناهج وطرق التدريس ،دار املسيرة ،عمان ،الطبعة األولى0244 ،هـ4100/م ،ص .011
 5كمال عبد الحميد زيتون :التدريس نماذجه ومهاراته ،عالم الكتب ،القاهرة ،الطبعة األولى0244 ،هـ4114/م ،ص .461
 6املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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وهكذا يمكن القول بأن استراتيجية التدريس عبارة عن إجراءات التدريس التي يخططها القائم
بالتدريس مسبقا ،بحيث تعينه على تنفيذ التدريس على ضوء اإلمكانات املتاحة لتحقيق األهداف
التدريسية ملنظومة التدريس التي يبنيها ،وبأقص ى فعالية ممكنة.1
ّ
نفرق بين مصطلحات ثالثة من حيث عمومها وخصوصها؛ العملية ،االستراتيجية واألسلوب.
ِّ
فالعملية أكثر املفاهيم عمومية؛ إذ إن كل البشر يشتركون في عمليات كلية ّ
معينة ،يشتركون في مستويات
أو أنماط ّ
معينة من التعلم تماما كما يحتاجون جميعا إلى الهواء واملاء والغذاء أي أننا جميعا شستعمل
مثال أسسا كلية من النقل في عملية التعلم واالسترجاع فالعملية إذن خصيصة لكل كائن بشري.2
وأما االستراتيجيات هي الطرق ّ
املعينة لتناول مشكلة أو عمل ،وهي أنواع الفعل إلنجاز ش يء ما،
وهي الخطط التي تحكم معلومات معينة وتعالجها ،إنها كخطط املعركة قد ّ
تتنوع من خطة ألخرى ،ومن
يوم آلخر ،ومن سنة ألخرى ،أي أن االستراتيجيات ّ
تتنوع داخل الفرد ،إذ إن كل فرد فينا يمتلك حشدا
هائال من الطرق املحتملة لحل مشكلة ما ،ثم نختار واحدة أو عددا منها ملشكلة ّ
معينة.3
ّ
ويبقى األسلوب خاصا؛ ألنه مصطل يشيـر إلى امليول والتفضيالت املطردة الثابتة داخل الفرد،
واألساليب هي تلك الخصائص العامة للعمل العقلي ،والنمط الشخص ي أيضا التي تنسب إليك باعتبارك
فردا والتي ّ
تميزك نت أي شخص آخر ،فقد تكون مطبوعا على الرؤية ،أو أكثر اتساعا مع اللبس أو
ِّ
4
اشعكاسيا أكثر من غيرك ،هذه كلها أساليب تحدد نمطا عاما في تفكيرك وشعورك .
ثانيا :مفهوم النص (:)Texte
املفهوم اللغوي لكلمة " نص "
أ-
ْ
ُ
نصاَ َ :ف َعهُ.
َ
ُ
ص أقص ى الش يء َ
ص :رف ُعك الش َيء .نص الحديث ُّ
أصل الن ّ
وغايته .أقص ى الن ُّ
-0
ينصه ًّ ر
ِ
ِّ
ْ
َ
الحديث إلى فالن ،أي َر َف َعه ،وكذلك َن َ
ص ْ
صته إليه .والن ُّ
ص
وكل ما أظ ِّه َر ،فقد نص .يقال :نص
ٍ
َّ ْ ُ ّ
َ
تستخرج الناقة أقص ى سيرها .قال ابن األعرابي :الن ُّ
ص اإلسناد إلى الرئيس
ريك حتى
التح
ونص األمر شدتهَ .ونص الرج َل ًّ
ص التعيين على ش ٍيء ماُّ ،
ص التوقيف ،والن ُّ
األكبر ،والن ُّ
نصا إذا
ِّ
ِّ
ُّ َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
ّ
ُّ
َ
كل ش ٍيء منتهاه .قال األزهري :النص أصله منتهى
سأل ُه عن ش ٍيء حتى يستقص ي ما عنده .ونص
ِّ
مس َأ َلت ُه عن الش يء َّ
اس َت ْق َ
صت الرج َل إذا ْ
ص ْي َت ْ
األشياء َوم ْب َلغ أقصاها ،ومنه قيلَ :ن َ
ص ْ
حتى
ِ
ِّ
ِ
ْ
َ َ ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
ت ْستخ ِرج كل ما عنده .ويقال :نصنصت الش يء حركته.5

 1املرجع السابق ،ص .466
 2دوجالس براون :أسس تعلم الل ـ ـ ـغة وتعليمها ،ترجمة عبده الراجح ــي وعلي علي أحمد شع ــبان ،دار الن ــهضة الع ــرب ــية ،بيـروت ،طبعة
 ،0332ص .012-014
 3املرجع نفسه ،ص .012
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5ابن منظور ،جمال الدين :لسان العرب ،إعداد وتصنيف يوسف ّ
خياط ،دار لسان العرب ،بيروت ،مادة (ن ص ص).
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ّ ْ
َ
نص إليه ،إذا ر َف َع ُهْ .
ينصه ًّ
الحديث ُّ
نصا ،وكذا ًّ
ص :رف ُعك للش ِيء .ونص ناقته
الن
ل
وأص
نص
-4
ِّ
َ ََ
ْ
َ
استخرج أقص ى ما عندها من َّ
ينصها ًّ
ُّ
الس ْي ِر ،وهو كذلك من الرف ِّع ،فإنه إذا رفعها في
نصا :إذا
َ
الس ْير فقد استقص ى ما عندها من الس ْير .الن ُّ
تستخرج من الناقة أقص ى
ص :التحريك حتى
ِّ
ِّ
َّ َ
َ ُ ْ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ًّ
ًّ
ُّ
سيرها .ونص الش يء ينصه نصا :حركه ،وكذلك نصنصه .ونص املتاع نصا :جعل بعضه فوق
َ
ْ َ
بعض .ومن املجاز :نص ً
ألت ُه عن الش يء ،أي ْ
ْ
فالنا ًّ
أحفاه فيها ورف َع ُه
نصا ،إذا استقص ى مس
ِ
ٍ
ّ
َ
إلى ّ
َ
عند ُه من الع ْلم ،كما في األساس وفي التهذيب ّ
استخرج َّ
كل ما عنده.
والصحاح :حتى
حد ما
ِ
ِّ
ِ ِ
ْ
ْ
وكل ما أظه َر ْ
فقد نص .ونصص الرجل َ
ونص الش َيء أي أظ َه َر ُهُّ ،
غريمه تنصيصا ،وكذا ناصه
ِّ
ُ
يستخرج رْأيهم ُ
ُ
وناقشه .وفي حديث ه َر ْق َلُّ :
مناص ًة ،أي استقص ى ْ
ظه ُر ُه.
وي
ينصهم ،أي
علي ِه
ِّ
ِ
قيل :ومنه ًّ
نص القرآن والسنة.1
ّ
ْ
ّ
املؤلف .والن ُّ
ص م ــا ال يح ـتــمل إال معـ ً
ـنى واحدا،
-4
النص :صيغة الكالم األصـلية التي وردت من ِ
أو ال يحتمل التأويل ،ومنه قولهم :ال اجتهاد مع الن ّ
ص( .ج) نصوص .عند األصوليين :الكتاب
ِّ
َْ ُ
َ ْ
ََ
ّ
والسنة .والن ُّ
ومبلغ أقصاه .يقال :بلغ الش يء نصه وبلغنا من األمر نصه:
ص من الش ِّيء :منتهاه
َّ َ
شدت ُه.2
ّ
للن ّ
ص:
ب -املفهوم االصطالحي
من املصطلحات الغامضة والعائمة مصطل " النص " ،فبدون " تحديد مفهوم النص وبحث
ّ
ويتحول إلـى مفهوم عائم ".3
حدوده املنهجية ،فإن هذا املفهوم يفقد طابعه اإلجرائي
ّ
ّ
للنص:
املتخصصة ،نجد التعريفات اآلتية
وبالعودة إلى معاجم املصطلحات
 الكلمات املطبوعة أو املخطوطة التي يتألف منها األثر األدبي. اقتباس أجزاء من الكتب املقدسة والتعليق عليـها في الوعظ. االقتباس الذي يعتبر نقطة انطالق لبحث أو خطبة.4ً
يحل مصطل النص محل العمل األدبي ،ويصبح النص أثرا للكتابة ،ويستـهدف إنكار مفهوم
ّ
العمل الـمكتوب كحقيقة تعبيـرية .وال يفكر فيه ،إال من خالل أدبيته وفضائه.
تقترح جوليا كريستيفا تعريف ظاهرة النص فـي تعارض مع توليد النص لإلشارة إلى النص فـي
أدبيته ،وال تقرأ ظاهرة النص الـمطبوع دون إلـمام ّ
بمكوناته اآلتية:
 الـمقوالت اللسانية. طوبولوجية الفعل الدال ،بحيث تصبح الداللة هي هذا التوليد. 1الزبيدي ،محمد مرتض ى :تاج العروس ،تحقيق عبد الكريم العزباوي ،مراجعة عبد ّ
الستار احمد فراج ،ج ،01مطبعة حكومة الكويت،
الكويت ،طبعة 0433هـ0313 /م ،مادة (ن ص ص) ،ص .014-011
 2مجمع اللغة العربية :املعجم الوسيط ،الهيئة العامة لشؤون املطابع األميرية ،القاهرة ،مادة (ن ص ص) ،ص .346
 3حسين خمري :نظرية النص؛ من بنية املعنى إلى سيمائية الدال ،منشورات االختالف ،الجزائر ،الطبعة األولى0241 ،هـ4111/م ،ص .24
 4مجدي وهب وكامل املهندس :معجم املصطلحات العربية في اللغة واألدب ،مكتبة لبنان ،الطبعة الثانية ّ
(منقحة ومزيدة) ،0312 ،ص.204
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ّ
املحدد عند جماعة تيل كيل قوة ّ
حية نظرية شكلية للغة .والتنصيص طريقة تصبح بها
والنص
الكتابة ًّ
نصاّ .1
يعرف النص التام ،بأنه نص انتهي من كتابته ،قابل لعضوية ما ،يقابل النص غير التام.2
ومن تعريفات الن ُّ
ص كذلك كونه مجموعة أقوال خاضعة للتحليل ،فهو مرادف للمتن
َّ
املوسع أو
اللغوي( .)corpusيطلق يلمسليف ( )Hjelmslevكلمة نص على القول الشفوي أو الخطي،
املوجز ،القديم أو الجديد :فكلمة " قف " نص ،والرواية بكاملها نص .وقد يشبه النص الجملةّ ،
ولكنه
يبقى نظاما خاصا مستقال عن نظام اللغة ،وإن تجاورا وتشابـها ،3فال يشترط في النص طوال ّ
معينا ،له
نظام خاص يختلف عن الجملة وإن تشابه معها ،شفوي أو مكتوب.
ّ
يفرق روالن بارث بين العمل األدبي والنص بقوله :إن العمل األدبي ش ٌيء مكتمل ،ش يء يقبل العد
والحساب ،ش يء يشغل ّ
حيزا ماديا ،ولكن النص مجال منهجي .والعمل األدبي هو ما يوجد في أيدينا،
ِّ
ّ
ّ
والنص هو ما يوجد في اللغة .إذا كان لنا أن شعرف العمل األدبي بألفاظ تتخطى اللغة أي تتضمن اللغة
فيما تتضمن (من شكل الكتاب إلى العوامل االقتصادية التي ّ
تحدد إنتاجه) فإن النص ّ
يظل مقصورا
ِّ
على اللغة وحدها من ألفه إلى يائه .فهو ليس سوى لغة ،وال يمكن أن يوجد إال في لغة غير نفسه .وبعبارة
أخرى فنحن ال شستطيع أن ششعر بوجود النص إال في اإلنتاج .4إذن فالعمل األدبي يحتوي النص
ويتجاوزه ،ويتجاوز اللغة وله وجود مادي.
ّ
يعد حدثا تبليغيا occurrence
أما بالنسبة لدي بوقراند ودريسلر فالنص
 )communicationnelleيستجيب ملعايير مترابطة:
ّ
معيار االتساق ،الذي يتجلى خاصة في لعبة ارتباط الجمل بعضها بعض.
-0
معيار االنسجام Cohérence/Cohésion
-4
ّ
هناك معياران آخران يتعلقان باملشاركين في فعل التبليغ  /االتصال:
ّ
ّ
املتلفظ املشارك.
-4
املتلفظ إلى إحداث نص من شأنه التأثير على ِّ
معيار القصدية :يسعى ِّ
ّ
ّ
املتلفظ املشارك إلى تأويل نص
-2
معيار االستحسان (أو املقبولية)  :acceptabilitéيستعد ِّ
يأتي ليندرج في عامله.5

 1ينظر سعيد علوش ،معجم املصطلحات األدبية املعاصرة ،دار الكتاب اللبناشي ،بيروت ،الطبعة األولى0211 ،هـ0311/م ،ص .404-404
 2ينظر املرجع نفسه ،ص.402-404
 3لطيف زيتوشي :معجم مصطلحات نقد الرواية ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت ،الطبعة األولى4114 ،م ،ص .061
 4محمد عناشي :املصطلحات األدبية الحديثة؛ دراسة ومعجم إنجليزي عربي ،الشركة املصرية العاملية للنشر لونجمان ،الجيزة ،مصر،
الطبعة الثالثة4114 ،م ،ص.001
 5دومينيك ماشغونو :املصطلحات املفاتيح لتحليل الخطاب ،ترجمة محمد يحياتن ،منشورات االختالف ،الجزائر ،الطبعة األولى0241 ،هـ/
4111م ،ص .041
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باإلضافة إلى هذا ،هناك معيار التناصية (ال يكتس ي نص ما داللته إال من خالل عالقته بغيره
من النصوص)  .Intertextualitéوكذا معيار اإلخبارية واملقامية (الوجاهة  /الحصافة بالنسبة إلى سياق
ُّ
التلفظ).1
ولتمييز النص عن الخطاب وامللفوظ ،ربط النص بخصيصتين متالحمتين أيما تالحم هما :افتـراق
ّ
مستقل نسبيا عن السياق ،لهذا ّ
النص عن السياق؛ فهو بنية ّ
ّ
ّ
يفضل بعض املؤلفين هذه
قوية وهو
ِّ
التسمية بالنسبة للنصوص األدبية والقانونية إلخ .والنص هو امللفوظات الشفوية أو املكتوبة املصوغة
بحيث يكتب لها الديمومة وترديدها داخل تقليد أو تراث بعينه.2
لذا ّ
فضلت اللسانيات النصية مصطل النص بدال عن الخطاب ،في منظور هذه الفكرة القائلة
باستقاللية النص الكبرى إزاء السياقّ .أمـا حين يستعمل لفظ خطاب ،فيحصل حينئذ ربط امللفوظ
بمقام ّ
تلفظ ّ
متميز ،وحينما يستعمل لفظ النصّ ،
فيتم التشديد على ما يضفي عليه وحدته ،التي تجعل
ِّ
منه كيانا وليس سلسلة بسيطة من الجملّ ،
يميز جون ميشال آدم بين ملفوظ (موضوع مادي أكان
ِّ
ّ
ّ
ًّ
ّ
3
لنسم نصا كل خطاب تثبته الكتابة .تبعا
شفويا أو مكتوبا ،وموضوع تجربة ما) والنص (موضوع مجرد) ِّ .
لهذا التعريف ،يكون التثبيت بالكتابة مؤسسا للنص نفسه.4
وقــد عرفت الوثيقة املرافقة ملنــهاج اللغة العربية للسنة األولى ثــان ــوي ،النص من منظور لسانيات
الن ــص .ف ـهـ ــو " مجموعة من الجمل املترابطة ،فهو منتوج ،مترابط ،متسق ومنسجم وليس تتابعا عشوائيا
لأللفاظ ،والجمل واألفعال الكالمية؛ وإنما هو تتابع للجمل تستند فيه الجملة الالحقة على الجملة
السابقة .وحتى يتحقق ذلك البد من وجود روابط بين هذه الجمل ،وهذا يتطلب ارتباط عناصر ببعضها،
أي الجمل ،وهذا ما يوصل إلى بناء شسيج النص .وكل نص له شسيج يميزه عما هو غير نص ،وهذا النسيج
ينتج من العالقة االتساقية بين عنصر وآخر ،ومفهوم النسيج باعتباره عالقة اتساقية يفتح مجال الكالم
عن الروابط .ولكن قبل ذلك يجب التطرق إلى ماهية االتساق ".5
ومن منظور تعليمي بيداغوجي ترى الوثيقة املرافقة أن تناول النصوص األدبية والتواصلية ينبغي
أن يتم وفق املقاربة النصية التي ترتكز على النص ال الجملة ،وتنطلق منه ال من الجملة .وال يتم ذلك إال
َ
ُّ
بالتحكم في آليات تناسق أجزائه وترابطها ،ومن ثم التمكن من القدرة على إنتاج النص ،وعلى هذا
األساس يقصد باالتساق ذلك التماسك الشديد بين األجزاء املشكلة لنص ما.6

 1املرجع السابق ،ص .041
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،ص .043
 4بول ريكور :من النص إلى الفعل؛ أبحاث التأويل ،ترجمة محمد ّبرادة وحسان بورقية ،عين للدراسات والبحوث اإلشسانية واالجتماعية،
القاهرة ،الطبعة األولى4110 ،م ،ص.011
 5وزارة التربية الوطنية الجزائرية ،اللجنة الوطنية للمناهج ،ص .01
 6ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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وإذن ،يتناول االتساق الكيفية التي يتم بـها تآلف الجمل لضمان تطور النص ّ
ونموه ،ويتجلى
ذلك في قدرة املتعلم على إنتاج نص متسق .فالنص عموما كلية تحده مجموعة من الحدود تسمح لنا
أن ندركه بصفته كال مترابطا بفعل العالقات النحوية التركيبية التي تسوده .وكذلك باستعمال أساليب
اإلحالة وضروب العائد والروابط املختلفة ،على أن النص ال يكون مترابطا فحسب بل ينبغي أن يتصف
باالتساق الذي يعد من الشروط األساسية لبناء نصية املعنى ،وينتج هذا االتساق باستعمال النظائر
الداللية .وإذن فمفهوم االتساق داللي إذ أنه يحيل إلى العالقات املعنوية القائمة داخل النص والتي
تحدده من حيث هو نص ،ولكن ليس معنى هذا أن نتوقف عند املحتوى الداللي (املعاشي) فحسب ،بل
يتم االتساق كذلك على املستوى النحوي املعجمي (األشكال) والصوت والكتابة (التعبير).1
هذا ،والالفت للنظر ،أنه ال يتم اشسجام نص ما إال إذا كان متسقا ،فعندما نقرأ نصا خاليا من
عناصر االتساق ،كالروابط مثال ،فهذا يدل على عدم تحكم صاحبه فـي آليات تشكيل النص ،مثل
ّ
يوظف العناصر التي تراعـي تناسق النص واشسجامه.2
القواعد النحوية التي تجعله ِّ
وإذن ،ال يمكن أن نتصور نصا منسجما دون أن يكون متسقا ،وبـهذا املعنى يكون االتساق شرطا
ضروريا لالشسجام .3على أن االشسجام نظرة شاملة ،تضع فـي الحسبان مقاربة النص فـي بنيته الداللية
والشكلية .بينما يقوم االتساق على الصيغة التي يتم بوساطتـها التركيب أو الربط فيما بيـن الجمل أو
أقسامها .فاالتساق بذلك يتعلق على وجه الخصوص باألساليب املعتمدة إلحالل الربط فيما بين
املعلومات السابق تقديمها (املعلومات السابقة) وتلك الجديدة.4
ثالثا :مفهوم الخطاب ()Discours
املفهوم اللغوي لكلمة خطاب
أ-
ْ
ْ
ُ
األمر .والخطبْ :
خطب ،الخطب :الشأن أو ْ
األم ُرَ ،
وقيل :هو َس َبب ْ
صغ َر ْأو َعظ َم؛ َ
األم ُر الذي
-0
ِ
ِّ
ّْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
تقع فيه املخاطبة ،والشأن والحال؛ ومنه ْ
أي عظ َم ْ
قوله ْم :جل الخطبْ ،
األمر والشأن .وفي
ِ
َ
َُ َ
ُْ ُ
ْ
ُّ
ٌ
والخطاب واملخاطبة:
العز ِّيز ":قال فما خطبكم أيها املرسلون " وجمعه خطوبِّ .
التنزيل ِّ
َ
َ
ُ َ َُ َ
َ
ً
ََ ٌ
ْ
َ
َ
َ
َ
ً
واملخاطبة مفاعلة
بان.
الم مخاطبة ِّ
وخ َطابا ،وهما يتخاط ِّ
الم ،وقد خاطبه ِّبالك ِّ
مراجعة الك ِ
ّ
بالبينة أو َ
ْ ْ ُ َ
ََ َ ْ
اليمينَ ،
وقيل :معناه
طاب واملشاور ِّة .وفصل ِّ
ِّمن ِّ
ِ
الخ ِّ
الخ ِّ
طاب ،قيل هو أن يحكم ِ ِ ِ
ْ
َ
الحق والباطلَ ْ َ ّ ،
ّ
أن ْيفص َل ْ
وض ِّّد ِّه.5
ن
بي
ِ
ويميز بين الحك ِّم ِّ
ِ
ِّ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
الخ ْطب :الشأن ،وما خطبك ؟ ْ
أي ما شأنك الذي تخطبه ،وهو مجاز كما في األساس.
-4
ْ
ْ
ََ
ْ
َ
َ
ُ
األمر ،يقال :ما خطب َك ؟ ْ
َ
أي ما
والخطب :الحال ،واألمر صغر أو عظم ،وقيل :هو سبب ِّ
 1املرجع السابق ،ص .06-01
 2املرجع نفسه ،ص .06
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5ابن منظور ،جمال الدين ،مرجع سابق ،ص .0031-0032
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َ
ْ
ْ
َ ْ
والخطبْ :
وخط ٌب ٌ
األمر الذي يقع فيه املخاط َبة،
يسير،
ْأمر َك ،وتقول :هذا خط ٌب جليل،
َ
الخ ْطب ْ
أي َعظ َم األ ْمر والشأن.1
وجل
َ
َ
َ
ْ
َ َ
ْ
ْ
ً
ً
ً
ً
َ
َ
الناس ،وفيهم ،وعليهم خ َ
طابة ،وخط َبة :ألقى عليهم خط َبة .وخاط َبه مخاطبة وخ ً
َ
طابا:
خط َب
-4
ِّ
َّ َ ُ ْ
َ
َ
َ
َ
كالما .ويقال :خاط َبه في ْ
كال َـم ُه وحادث ــه .ووج َه إليه ً
األم ِّر :حدثه بشأ ِنه .تخاطبا تكاملا وتحادثا.
َ
َ
ََ
نيها َّ
وف ْ
ال َأ ْكف ْل َ
صل الخطاب:
اب ".
ط
الخ
في
ني
وعز
الخطاب :الكالم .وفي التنزيل العزيز" :فق َ ِ
ِ ِ
َ
ْ َ َ َ
َ
وف ْ
صَ
األ ُ
ينف ُ
طاب ".
الخ
ل
ة
م
ك
الح
وآتيناه
العزيز":
التنزيل
وفي
.
طاب
الخ
من
مر
صل به
ما
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ُّ
بأما ب ُ
ُ ُ ّ
َ ْ
بالبينة ،أو اليمين ،أو الفقه في القضاء ،أو النط ُق َّ
عد،
الخطاب أيضا :الحكم ِ ِ
وفصل ِّ
ْ
ّ
أن َ
ٌ
خطاب ال يكون فيه اختصار ٌّ
مخل ،وال إسهاب
الحق والباطل ،أو هو
يفصل بين
أو
ِ
ْ
َ ْ
ُم ّ
ٌ
خطاب يوجه إلى بعض أولي األمر عالنية .والـخ ـطب :الحال والشأن.
والخطاب املفتوح:
ـملِّ .
ْ
خط ُب ُك ْم َأ ُّيها املرسلون "ْ .
واألمر الشديد يكثر فيه التخاطب،
وفي التنزيل العزيز ":قال فما
(ج) خط ٌ
وب.2
أمـا فـي الثقافـة الغربية ،فالخطاب ( ،)Discoursعلى املستـوى اللغـوي البحـت ،مأخوذ من
الالتينية ( ،)Discursusومما يعنيه الجري ذهابا وإيابا.3
والترجمة الشائعة ملصطل ( )Discourseهي الخطاب ،ومعناه اللغة املستخدمة أو استخدام
اللغة ( )Language in useال باعتبارها نظاما مجردا .4أو هـو وضع اللغـة في حالة استعمال.5
ومـما تعنيه كـلمة (خـطاب) ( )Discoursفـي املعاجم الفـرشسيـة:6
ّ
 املوضوع الذي نتكلم فيه.
 الحديث أو املكاملة أو التعبير اللفظي عن الفكر (= الكالم).
 خطبة شفوية أمام جمع من الناس.
 أحاديث تتعلق بنفس املوضوع.
 كتابة أدبية تعالج موضوعا بطريقة منهجية.
 الكالم ،وقد يعني ملفوظا لغويا قابال للمالحظة (جملة ،متوالية من الجمل املنطوقة ،نص
مكتوب ،وذلك على النقيض من النسق املجرد للسان).
 عالم الخطاب :أي مجموع أسيقته.

 1الزبيدي ،محمد مرتض ى ،مرجع سابق ،ص .411
 2املعجم الوسيط ،مرجع سابق ،ص .424-424
3Universalis, 2010, discours.

 4محمد عناشي ،مرجع سابق ،ص .03
5 Le Discours est le langage mis en action. (Syn: Parole), in: jean dubois et autres: dictionnaire de linguistique. P 450.
 6زاهي طلعت قبيعة  :لوديكسيونير قاموس فرشس ي – فرشس ي – عربي ،Le dictionnaire Francais-Francai-Arabe ،برمجة وتصميم إلكتروشي
محمد وفيق حبلي .ص؟ ينظر كذلك Le petit Robert, sous la direction de : josette rey debove et alain rey, 2001, p735. :
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يالحظ أن مدلول كلمة (خطاب) غير ثابت ،له مدلوالت عامة وأخرى خاصة ،فالعامة من قبيل
الحديث أو املكاملة الشفوية بين الناس ،ولكنه يتعلق أساسا بالحديث الشفوي أو التعبير اللفظي ،أو
مجموع األحاديث الشفوية في نفس املوضوع.
تلتقي التعريفات السابقة ،في الثقافة الغربية ،مع تلك الواردة فـي الثقافة العربية في النقاط
اآلتية:
 تركيزها على الخطاب امللفوظ؛ ألنه هو األصل (دون إهمال الخطاب املكتوب).
 الخطاب هو نفسه املوضوع املتحدث فيه.
 تحقق خاصيتي التواصل والتفاعل في الخطاب.
ّ
املتلقين.
 الهدف من الخطاب هو إقناع الجمهور أو ِّ
وإن كان الكالم ،في الثقافة العربية ،يتوخى تحقق شرطين :تحقق قصد اإلفـهام ،وإال نفيت عنه
الصفة الخطابية من جهة .وتحقق شرط اللغة املشتركة (اللفـظ املتواضع) بين املتخاطبين من جهة
أخرى.
ب -املفهوم االصطالحي للخطاب:
بالعودة إلـ ـى تاريخ لـفـظ خطاب وتاريخ استعماالتهّ ،
يتبيـن ارت ـباطهما بتاريخ الفكر .وفـي تراثـ ـنا
العربي نجد أن مف ـ ـهوم الخطاب من أكثـر الـمفاهيـ ـم دورانا على ألسنة علماء أصـ ـول الفقه وكتاباتـهم،
ّ
وال نحتاج إلـى بحث كبيـر للوقوف على شدة تواتـر هـذا املفهوم فـي كالمهم؛ بل إنه مفهوم مركزي في
دراساتـهم األصولية .ونضرب مثاليـن للتدليل على مـ ــا س ـبــق من ق ــول؛ فهـذا السرخس ي يجمع " أسماء
ّ
ّ
واملفسر
والنص
صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها في هذه األسماء األربعة :الظاهر
ُ َ
الخفي وال ُـمشكل وال ُـم َ
ّ
واملتشابه " .1وهـذا اآلمـدي يشتـرط فـي
ل
جم
بعة:
أ
أضداد
ولها
م،
حك
والـم
ر
ِ
ِ
الخطاب ،ثالثـة شروط ،وهـي:2
مضمون الخطاب :اللغة املشتركة بين املتخاطبين.
َ
املقصد من الخطاب :تحقيق اإلفهام لدى املخاطب أو املستمع.
َ
َ
وضعية املخاطب :تهـيؤ املخاطب أو املستمع لتلقي الخطاب.
َّ
الفضة ،فيذيب
وقد شبه عبد القاهـر الجرجاشي واضع الكالم بمن يأخذ قطعا من الذهب إلى
بعضها في بعض حتى تصيـر قطعة واحدة ،فيـربط بين أجزاء الخطاب ربطا عالئقيا ،بحيث يصبح
مجموع الكالم كالما واحدا .ويشير العلماء القدامى إلـى الترابط العضوي بين الوحدات اللغوية – داخل
الخطاب – بالعبارة الشهيرة " كل كلمة مع صاحبتـها مقام" ،حيث ُّ
التغير الحادث فـي أي وحدة لغوية
يصاحبه ُّ
تغير فـي سائر الوحدات اللغوية.
 1السرخس ي ،أبو بكر محمد :أصول السرخس ي ،ج ،0حقق أصوله أبو الوفا األفغاشي ،لجنة إحياء املعارف النعمانية ،حيدر آباد ،ص .064
ّ
 2اللفظ املتواضع عليه املقصود به إفهام من هو متهيء لفهمه .ينظر اآلمدي :اإلحكام في أصول األحكام ،علق عليه الشيخ عبد الرزاق
عفيفي ،ج ،0دار الصميعي ،الرياض ،الطبعة األولى0242 ،هـ4114/م ،ص .044
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وعـند امل َ
حدثيـن ،يعـرف بالنـظـر إلـى عالقـته بمصطلحات أخرى ،مثل النص ،الـملفوظ ،والجـملة.
بالنسبة لع ـالقته بالجـمـلة ،يع ـرف الخـط ـاب بـأنـه" كــل ك ــالم تجاوز الجملة الواحدة ،س ـ ـواء ك ـان مكـتوبا
أو ملفوظا " .1ويضيف التعريف اآلت ـي الصفة التواصلية فـي الخطاب ،فضال عن تج ـاوزه الجم ــلة،
ّ
حيث " يع ُّـد خطابا كل ملفوظ  /مكتوب يشكل وحدة تواصلية قائمة الذات " .2ويتـسم الخط ـاب ب ـأنـ ـه
" كتـلة بنيوية واحـدة متماسكة األجزاءَّ ،
وأيـة محاولة لفـصل أجزائـه بعضها ع ـن بعض ،تؤدي إلـى
تغييـره وإعادة بنائه" .3ويربـط تعريف آخـر بيـن الكتلة البنيوية للخطاب وبيـن ظ ـروف إنت ـاجه الخارجي ـة،
بأنـه " كل إنتاج لغـوي يربـط فيه ربط تبعية بين بنيته الداخلية وظروفه املقامية (باملعنى الواسع)".4
فالخطاب – حسب التعريفات أعاله – يشمل امللفـوظ والـمكـتوب ،ويشمل الجملة ويتجاوزها،
ذو بعد تواصلي .حيث يربط ،فـي الخطاب ،بين البنية اللغوية (األصوات والوحدات املعجمية والعالقات
ُّ
التركيبية )...والظروف املقامية .ويشتـرط توفـر معارف (عامة 5ومقامية 6وسياقية )7تب ّ ِّـرر إنتاج الخطاب
ُّ
وتحقق التواصل بين املتخاطبيـن.8
وقد جاء في معجم اللسانيات لـ " جون ديبوا " ( )Jean Duboisأن الخطاب ّ
يدل على أربعة
معان ،9يمكن إرجاع اثنين منها إلـى اختالف في التسمية .فاملعـنى ّ
األول يرادف فيه الخطاب الكال َم ،وهـذا
َ
ما يوافق تعريف الخطاب في اللغة ،واملعنى الثاشي يرادف فيه الخطاب القو َل ِأو امللفوظ .يبـ ِّرز املعجم
ّ
التوجهات اللسانية املعاصرة.
أن للخطاب معنيين آخرين ،أحدهما ينتمي إلى البالغة ،واآلخر وارد في بعض
أما دومينيك مانغونو ( ،)Dominique Maingueneauفيعتبـر الخطاب ذا داللة ّ
عامة،
باعتباره ششاط فواعـل واقعيـن فـي سياقات ّ
معينة .ومثلما يفتـرض الخطاب تمفصل اللغة ،وف ـق م ـعاييـر
غيـر لساني ـة ،فإنه ال يكون موضوع مق ـاربة لساني ـة صرف ـة .ويرى أن الخطاب يدخل ضمن التداولية،
ألن هـذه األخيـرة تـهتم بالعملية التواصلية والعالقة التي تجمع بين أطرافها .وفـي هذا السياق ،يضع
ماشغونو مجموعة من الخصائص 10والسمات للخطاب ،يمكن أن تختصر فيما يلي :سمة املجتمعية،11
 1ميجان الرويلي وسعد البازعي :دليل الناقد األدبي ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،الطبعة الثالثة ،4114 ،ص .011
ّ
 2احمد املتوكل :الخطاب وخصائص اللغة العربية؛ دراسة في الوظيفة والبنية والنمط ،منشورات االختالف ،الجزائر ،الطبعة األولى،
0240هـ4101 /م ،ص .42
 3محمد محمد يوشس علي :املعنى وظالل املعنى؛ أنظمة الداللة في العربية ،دار املدار اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة الثانية ،آذار/مارس4111 ،م،
ص .014
 4احمد الـمتوكـل :قضاي ـا الل ـغة العـربية ف ـي اللـسانيات الوظيفية؛ بنيـة الخــطاب م ـ ـن النـ ــص إل ـ ـى الجـملـ ـة ،دار األمان ،الرباط ،طبعة
4110م ،ص .06
 5وهي مدركات املتخاطبين عن العالم.
 6وهي مشتقة من عناصر املقام الذي تتم فيه عملية التواصل.
 7وهذه املعارف يوفرها للمتخاطبين ما تم إيراده في قطعة خطابية سابقة.
 8نبيل موميد :حد الخطاب بين النسقية والوظيفية ،مجلة عالمات ،العدد  ،13ماي 4111م ،ص .11
9 Jean Dubois : Dictionnaire de linguistique, Edition Larousse, Paris, 1994, P150.
 10ينظر نبيل موميد ،مرجع سابق ،ص .11
 11ويقصد بها أن الخطابات – باعتبارها وحدات عبر -جملية ( )Transphrastiqueتخضع للقواعد املعمول بها داخل مجتمع محدد.
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التوجيهية ،1الفعل والتأثير ،2التفاعلية ،3السياقية ،4الذاتية ،5التبريرية ،6والتبعية .7إذن الخطاب هو
نسق تفاعـلي مفتوح على أسيقة مقامية متعددة :لغوية ،اجتماعية ،سياسية ،ثقافية...
وقـ ـ ــد أورد أوليفيي روبول ( )Olivier Reboulثالثة تعريفات ملصطل الخطاب بقوله " :هذا
ّ
ّ ً
معان:
االصطالح ،الذي صار حاليا ادعاء فارغا من طرف كل العلوم يشتمل بالفعل على عدة ٍ
املعنى الشائع :الخطاب هو مجموع منسجم من الجمل املنطوقة جماهيريا من طرف نفس
-0
الشخص عن موضوع معطى ،ومثال ذلك (خطاب انتخابي) .ويمكن أن يعني عن طريق
نصا مكتوباّ .
التوسعّ ،
ّ
لكنه في األخير جنس محدود جدا ،خصوصا في ثقافتنا ،إنتاج شعائري
واحتفالي شيئا ما ،ومثاله :خطاب استقبالي باألكاديمية الفرشسية.
َّ
املضيق ،بالنسبة للسانيين املعاصرين ،يعتبر الخطاب (متوالية من الجمل
املعنى اللساني
-4
ّ
املشكلة لرسالة لها بداية وانغالق) ،إنه إذن وحـدة لسانية تساوي الجـملة أو تـفـوقها
ِ
ومثال ذلك فـي لغة التـربية :حكمة ،مقال... ،
ّ
املعنى اللساني ّ
املوسع ،تأخذ اللسانيات االصطالح بمعنى أكثـر اتساعا .إنـها تقصد بالخطاب
-4
مجموع الخطابات (باملعنى املضيق) املرسلة من طرف نفس الفرد أو من طرف نفس الجماعة
االجتماعية ،والتي تعرض طبائع لسانية مشتركة.8"...
ّ
ّ
واملوسع ،واعتبار الثاشي
املضيق
ما يلفت النظر فـي كالم روبول ربطه بين الـمعنيين اللسانيين
متكونا من مجموع ّ
ّ
األول ،دون أن يشير إلـى دور االجتماع والثقافة في تكوين هذا الخطاب ،وال هدفه.
ّ
التصورات الجديدة آنذاك ،والتي سيكون لها تأثير في تغيير منهج الدراسة ما يراه بنفنست
ومن
ّ
من أن اللغة ظاهرة إشسانية تلتقي فيها الحياة الذهنية والحياة االجتماعية للمتكلمين بـها ،وهي أيضا
وسيلة هذا االلتقاء والتفاعل .وهذا ما يدعو ،فـي نظره ،إلى إرساء قواعد لسانيات جديدة تقوم على
ّ
مثلث :اللغة ،الثقافة والشخصية.9
وهذا ما يجيب عنه بنفنست  ،Benvenisteحين يربط الخطاب بأهدافه املتوخاة منه ،ثم
َ
ّ
ّ
ومخاط ًبا ،ويت َّ
ضمن
متكلما
مساواته بيـن مصطلحي الخطاب والتلفظ ،حين يقول :بأنه قول يفتـرض ِ
َ
غبة ّ
األول بالتأثيـر فـي الثاني ،بشكل استراتيجيات من األشكال .وهذا يشمل الخطاب الشفهي بك ِّ ّل
ر
ّ
مشكل تبعا لوجهة نظر املتكلم ،ولكن أيضا ألنه ّ
يتطور بشكل خطي في الزمان.
 1حيث يكون الخطاب موجها ،ليس فقط ألنه
 2حيث يعد فعل الكالم شكال من أشكال التأثير على الغير وليس فقط تمثال للعالم.
 3يعد الخطاب ششاط بيني يشرك شريكين بحيث يبرزان في امللفوظ من خالل الزوج أنا – أنت.
 4ال يمكن أن يوجد خطاب إال داخل سياق ّ
معين.
 5ال يعتبر خطابا إال إذا أرجع إلى ذات ،إلى أنا تمثل في اآلن مصدرا لتحديد الشخصية والزمكانية ،كذا تحديد موقفها إزاء مقولها ومخاطبها.
 6حيث يخضع الخطاب لعدة معايير ،مثال  :طرح السؤال يقتض ي جهل الجواب.
 7حيث يتموقع الخطاب داخل عوالم خطابات أخرى يشق عبرها مساره الخاص.
 8أوليفيي روبول :لغة التربية؛ تحليل الخطاب البيداغوجي ،ترجمة عمر أوكان ،إفريقيا الشرق4114 ،م ،ص .24-20
 9محمد األخضر الصبيحي :مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبيقه ،منشورات االختالف ،الجزائر ،الطبعة األولى0243 ،هـ4111/م ،ص
 .26نقال عنBenveniste(Emile). Problème de linguistique générale. Editions Gallimard. 1966, p.16. :
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ّ
ّ
َ
ّ
الخطي الذي يستعيـر وسائل الخطاب الشفهي
الخطاب
الخطية ،ويشمل
ومدوناته
أنواعه ومستوياته
ِّ
َّ
ّ
واملذكرات واملسرحيات واملؤلفات التعليمية (املناهج والكتب املدرسية وشبه
وغاياته ،كالرسائل
ِّ
ّ
املدرسية) ،أي كل خطاب يتوجه به شخص إلى شخص آخر ّ
املتكلم.1
معبـرا عن نفسه بضمير ِّ
ِّ
ِّ
ّ
وقد وضعنا تعريف بنفينيست ،فـي سياق بحثنا بتحديده لعناصر العملية التخاطبية؛ من متكلم
َ
ّ
ّ
تكلم.
ومخاطب ،والهدف من الخطاب وهو التأثير فـي املتلقي وفق استراتيجيات محددة ومعروفة لدى امل ِّ
وال يجب أن يفوتنا أن بنفينيست يساوي بين القول والخطاب ،أو بين امللفوظ والخطاب ،وهذا
ما يجعلنا نثبت له تعريفه للخطاب كخطاب شفوي ،وتفريقه بين النص والخطاب على هذا األساس.
َ
ّ
ّ
مؤشرا ً
كافيا لغياب املخاط َبة،
ولكن بعض الدارسين خالف بنفينيست ،فـي اعتبار غياب ِّ
املتكلم ِّ
ّ
ّ
وداللة ذلك وجود نصوص أخرى ،غير ّ
النص التاريخي ،يغيب عنها املتكلم ومنها النص التعليمي الذي
َ َ
ّ
ّ
ْ
(متكلم/مخاطب) وإن كانت تقاليد
الخطاب
يقدم املعلومات كحقائق ثابتة ،من غير إشارة إلى
ِّ
ِّ
طرفي ِ
ّ
ّ
تعوض مثل هذا الغياب.2
التعليم ِّ
(معلم/طالب) ِّ
ّ
ّ
التوجه التداولي ،مفاده أنه ال يمكننا التطلع إلـى فهم اللغة إذا
وعليه ،حصل اقتناع لدى دعاة
ّ
لم نفهم الخطاب ،ولن نفهم الخطاب إذا لم نراع الهدف منه (نوايا املتكلمين ومقاصدهم) ،وإذا لم
نحاول معرفة مؤثرات السياق فيما نقول.3
تجرد الخطاب من سياقاته " ّ
تظل قاصرة وربما ينتج عنـها ّ
لذا ،نقول إن ّأية مقاربة ّ
مجرد
توصيفات سطحية شكلية ،وربما ساذجة ،ال تفي الخطاب أو الحوار ّ
حقهما من التحليل؛ ذلك أن
الخطاب ،وما أعقبه من كلمات ،ال يمكن اجتثاثـهما من الواقع االجتماعي والسياس ي الذي أحاط بـهما".4
ّ
ّ
فليس ما يؤثر فـي الخطاب أو يتأثر به هو املوقف االجتماعي فـي حد ذاته " ،بل رؤية الـمشاركيـن فـي
الخطاب هذا املوقف وإدراكهم ّإيـاه ".5
ليست السياقات إذن مجموعة من األسباب املباشرة التـي تحاول تقديم تبـريرات للخطاب،
ّ
ّ
وليست الظروف املوضوعية ّ
التصورات الذاتية الشخصية التي تتشكل
املجردة ،بل ه ـي " مجموعة من
ّ
وتتغيـر باستمرار أثناء التفاعل بيـن املشاركين فـي الخطاب ،بوصفهم أفرادا ينتمون إلـى جماعات
ّ
ومجتمعات .آية ذلك أننا إذا سلمنا بأن السياقات هي مجموعة من الظروف والقيود االجتماعية

 1لطيف زيتوشي ،مرجع سابق ،ص .11
 2ينظر املرجع نفسه ،ص .13-11
 3محمد األخضر الصبيحي ،مرجع سابق ،ص  .26نقال عنKerbrat-Orecchioni (Cathérine). L’énonciation de la subjectivité dans :
le langage. Arnand Colin 1980.p.9.
 4بهاء الدين محمد مزيد :تبسيط التداولية؛ من أفعال اللغة إلى بالغة الخطاب السياس ي ،دار شمس للنشر والتوزيع ،القاهرة ،الطبعة
األولى ،4101 ،ص .41
 5املرجع نفسه ،ص .43
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ّ
ّ
ّ
املجردة ،فال ّبد أن نتوقع ممن يقفون املوقف االجتماعي نفسه أن يتكلموا بنفس الطريقة
املوضوعية
واألسلوب " .1وهذا غيـر ّ
متحقق فـي واقع الحال.
وقد ذهب كل من أشسكومبـر وديكرو ،فـي سياق املقارنة بين الجملة وامللفوظ ،إلـى أن الجملة
ّ
املجردة ،منظورا إليـها فـي غياب أي ارتباط بالسياقّ ،أم ــا امللفوظ فعبارة
عبارة عن الوحدة اللسانية
عن جملة فـي حال استخدامها فـي سياق ،أو منظورا إليـها من زاوية عالقتـها بسياق استخدامها .أي
ّ
ّ
من زاوية عالقتـها بمقام التلفظ بـها ،وأغراض املتلفظ (ومقاصده) ،وانتظارات السامع (فهوماته
َ
ّ
وتأويالته) ،واملعارف املشتركة (السنن) بين املتلفظ فـي الجملة واملخاطب.2
مجردة تصير ملفوظات ،فقط حين تستعمل في سياقات ّ
إن الجملة الـ ّ
محددة ،عند ذاك تصير
ملفوظات من جهة ،وتصير ملفوظات ذات معنى ّ
(معين) من جهة ثانية.3
ّ
إنه لكي تقتـرب جملة من ملفوظ ما ،عليها أن تستجيب لبعض الشروط النحوية والداللية،
باإلضافة إلى إنتاجها ،الذي عليه أن ّ
يلبي بعض الشروط التداولية ،كإنتاجها من طرف كائن واع ،له
موقف من الوجود والعالم.4
ّ
ومن املمكن تحليل السياق أكثـر فأكثـر (السياق التعليمي-التعلمي على سبيل املثال) ،بالتركيز على
ّ
ّ
املتكلم (املد ّ
واملستقبل (املتعلم) وزمن اإلنتاج(الدرس) واملكان (حجرة الدرس)...إلمكانية حصولنا
س)
ر
ِّ
ِّ
ّ
5
بذلك على عالقات متعـددة الثنائيات بأربعة حدود وبخمسة فأكثر .
في سياق تحليلنا مللفوظ(النص) الخطابّ ،
نفرق بين امللفوظات واأللفاظ التي تتألف منها تلك
ّ
امللفوظات ،من جهة أن امللفوظات هي األلفاظ في حال التلفظ بها ،أي في حال االتصال والتواصل بها
ومن خاللها ،أو في حال العالقة املباشرة معها ،ومع عالم ّ
التلفظ من خاللها ،أي وقد صارت (األلفاظ)
ّ
ّ
والتلقي.6
في طور الصيرورة والجدل ،أو في حال التشكل والتشكيل= اإلنتاج
ّ
وإن تركيزنا على امللفوظات املنتظمة في سلك /نظام ّ
التلفظ (الخطاب) املشخص في امللفوظ
املنجز ،دون األلفاظ؛ مفردة معزولة بعضها عن بعضّ ،
يعد تركيزا على األلفاظ أيضا ،لكن في إطار
عالقتها (الزمانية والتزامنية) بعضها ببعض ،من جهة ،وفي عالقتها االستبدالية ،هذا فضال عن شبكة
ّ
باملتلفظين بها في حال ّ
ّ
ّ
كمتحدثين ،وليس
تلفظهم بها ،من جهة ،كمتكلمين أو
العالقات التي تربطها
ّ
ّ
ّ
وباملتلفظ فيه ،وباملتلفظ له أو ألجله ،وباملتلفظ إليه ،وأن نكشف عن شبكة العالقات القائمة
كفاعلين،
ّ
ومركبة) وعناصر ّ
التلفظ األخرى هذه ،أو عن بنية امللفوظ/
بالفعل بين امللفوظات (كألفاظ مفردة
 1املرجع السابق ،ص .41
ّ
 2عبد الواسع الحميري :مـ ــا الخطاب وكي ــف نح ــل ـلـ ــه؟ املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى،
0241هـ4113/م ،ص .44
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4فراشسواز أرمنكو :املقاربة التداولية ،ترجمة سعيد علوش ،مركز اإلنماء القومي ،د.ت ،ص .24
 5املرجع نفسه ،ص .22
 6عبد الواسع الحميري ،مرجع سابق ،ص .03
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ّ
التلفظ في حضور شبكة العالقات القائمة (بالفعل) بين تلك العناصر ،فهذا يعني أننا نكشف عن طبيعة
النظام /الخطاب الناظم بين عناصر امللفوظ.1
َّ
يق ّـدم طـه عـبد الرحـمن تعريـفا ّ
متميـزا وشامـال للخـطاب ،يقـول فيـه " :ح ُّـد الخطاب أنـه كـل
ِّ
ِّ
َّ
منطوق به موجه إلى الغير بغرض إفهامه مقصودا مخصوصا ".2
فالخطاب – حسب طه عبد الرحمن – يحتوي على ثالثة عناصر:
الخطاب املنطوق.
 أن الخطاب كل منطوق ،فهو يستبعد املكتوب على أساس أن األصل في
ِّ
ٌ
متلق(ين).
 أن الخطاب موجـه إلى ٍ
 أن الخطاب يوجه إلى املتلقي قصد إفهامه مقصودا مخصوصا.
َّ
وفي تعريف آخـر َي ِّربـط بيـن الخطاب والنص؛ إذ يعتبر النـص اللغـوي بعـد استعماله3خطـابـا.
فيع ُّـد عنصر االستعمال حاسما في التفرقة بين النص والخطاب فأي نص دخـل مجال التعامل والتفاعل
املخاطب
بين املتكلم واملستمع أصبح خـطابـا .وهـو " وسيـلة املتخاطبين في توصيل الغرض اإلبـالغـي من
ِّ
َ
إلى املخاطب .وتترابط أجزاء الخطاب فيما بينها عالئقيا ،عضويا وخارجيا ".4
ّ
ويضيف أحـد التعـريفات كـون الخطاب استـراتيـجية للتـلـفـظ؛ أي إن الخطاب هـو عمـلية تـل ّـف ــظ
ّ
امللـفــوظ أو القـول وفـق نظام (أو نسق) مركـب مـن عدد من األنظمة التوجيهية والتركيبية والداللية
والوظيفية (النفعية) التي تتوازى وتتقاطع جزئيا أو ّكليا فيما بينها .5أي إن هذه األنظمة ّ
املكونة
ّ
للخطاب تتضافر ّكلها من أجل ّ
تحقق أهـداف هـذه العـملـيـة كـليـة.
ّ
ّ
وبـهـذا ،يـع ّـد الخطاب برنامجا للتلفظ الذي نخضع لنظامه خالل عملية التلفظ ،ونخرج أو
تمرد على نظامه ،في الوقت نفسهّ ،إنـه نظام القـول أو الفعل (ودوافعهما) الذي يسكن وعيناّ ،
ن ّ
ويكيف
سلوكنا ،أو لنقل :إنه النظام /البرنامج الذي يصوغ وعيناّ ،
ويوجه إرادتنا ،وسلوكنا التواصلي.6
ّ
ّ
ما يبدو من التعريف السابق هـو تأثير الخطاب أو نظام ّ
التلفظ فـي املتكلم أو تحكمه فيه إلى
درجة يغيب فيها وعيه ،ويصبح خاضعا إلرادته؛ فهـو نظام العقل الذي نعقل من خالله األشياء،
ّ
ونتصرف إزاءه بمقتضاه ،إنـه نظام الوعي بنفسه ،وبما هو ٌ
وعي به ،وبما هو وعي فيه ،ولــه وألجله.7
ّ
إن هـذا النـظام التل ّـفظي يح ّـدد وعـي املتكـلم بما يـقـول أو يتـل ّـفظ؛ أي ناتـج الفـعـل اإلنجازي للقول
أو الفعل ،ما يعني أنه بمثابة إنجاز لذلك الفعل التواصلي أو لنظام القـول أو الفعل ،8ووعيه بما يريد
 1املرجع السابق ،ص .41
 2طه عبد الرحمن :اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،الطبعة الثانية4116 ،م ،ص .215
 3محمد محمد يوشس علي ،مرجع سابق ،ص .011
 4املرجع نفسه ،ص  014وما بعدها.
 5ينظر عبد الواسـ ــع الحميري ،مرجع سابق ،ص .3
 6ينظر املرجع نفسه ،ص.00
 7املرجع نفسه ،ص .04
 8املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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أن يوصله إلى متلقيه؛ باعتباره نظاما للسلوك االجتماعي والتواصلي ،حيث التفاعل والجدل بين
ويتغياه ،إنه بالجملة الوعي بالعملية ّ
ّ
التلفظية.
أطراف العملية التواصلية .1وبما يقصده ويهدف إليه
التلفظي يسيطر علينا أحيانا خالل عملية ّ
ولكون هذا البرنامج ّ
التلفظ ،ونخرج أو ّ
نتمرد على
نظامه ،أحيانا أخرى ،وجب أال يكون لهذا البرنامج نظام واحد فحسب؛ بل إن له أنظمة ثالثة تسير وفق
درجة سيطرة الخطاب على منتجيه؛ فإما يكون:2
متضمنا تعاليها على ما ّ
املتلفظة على عالم ّ
نظام التعالي؛ تعالي الكينونة ّ
ّ
تتلفظ به،
التلفظ،
-0
تتلفظ له أو ألجله ،وتعاليها على ّ
تتلفظ فيه ،وتعاليها على ما ّ
وتعاليها على ما ّ
املتلفظ إليه .وعن
هذا النظام ينتج ما ّ
شسميه بـ ملفوظ خطاب التعالي.
املتلفظة في عالم ّ
علو الكينونة ّ
ّ
متضمنا ّ
العلو (التفاعل والجدل)؛ ّ
ّ
علوها فيما
التلفظ؛
ونظام
-4
ّ
ّ
ّ
ّ
وعلوها فيما تتلفظ له أو ألجلهّ ،
وعلوها فيما تتلفظ فيهّ ،
تتلفظ بهّ ،
وعلوها في املتلفظ إليه،
شسميه بـ ملفوظ خطاب ّ
وينتج عن هذا النظام ما ّ
العلو أو بخطاب الكينونة املتفاعلة أو الجدلية.
املتلفظة في عالم ّ
ونظام التبعي والسقوط؛ سوط الكينونة ّ
ّ
متضمنا تبعيتها
التلفظ ،وتبعيتها له،
-4
تلفظ له أو ألجله ،وسقوطها فيما (أو من) ّ
تتلفظ به ،وسقوطها فيما ّ
وسقوطها فيما ّ
تتلفظ
إليه ،وينتج عن هذا النمط من األنظمة ما ّ
شسميه بـ ملفوظ خطاب البينونة /السقوط.
ّ
ّ
ّ
يمكن وصف النظام األول بأنه يمثل نظام التواصل الكلي املنفتح ،والنظام الثاشي بأنه يمثل
ّ
نظام التواصل الجزئي املنغلق والنظام الثالث بأنه يمثل نظام التواصل التابع .والسؤال املطروح في
هذا السياق ،ويحتاج إلى إجابة خالل البحث بأكمله هو :ما النظام ّ
التلفظي السائد في التعليم الثانوي؟
نتوصل إلى بناء هذا النظام ّ
ّ
التلفظي وجب االنطالق من بنية امللفوظ للوصول إلى بنية
ولكي
ّ
ّ
التلفظ .وبنية امللفوظ ّ
تتكون من بنيتين؛ بنية القول املفرد ،من ناحية ،وهي بنية القول املركب من
ّ
ناحية أخرى .أما بنية التلفظ ،فهي بنية الخطاب ،بوصفه نظام بناء النص ،أو بوصفه " النسق أو
املنوال الذي تنسج خالله النصوص (نصوص األقوال ونصوص األفعال) "ّ ،3
فتعد البنية األولى سطحية
أو فوقية ،والثانية عميقة أو تحتية.
وعند ّ
تكون هذا النظام تقــتض ي عملية تحليل املل ــفوظات الب ـحــث فــي كـ ّـل مل ــفوظ عن بني ــته
ّ
ّ
التلفظية؛ أي االنتقال من البنية السطحية إلى البنية العميقة بمحاولة ّ
فك رموزها .وتتألف البنية
تتحقق في إطار ّ
تتم أو ّ
متلفظة تربطها بـملفوظاتها عالقة ّ
التلفظية من " ذات ّ
ّ
تلف ٍظّ ،
متلفظ فيه (مقام
أو سياق بعينه) لتحقيق غاية أو غرض (مقصدية) بعينها نطلق عليهاّ :
املتلفظ له أو ألجله ،وهي عملية
مشروطة في الغالب بحضور طرف سادس نطلق عليهّ :
املتلفظ إليه (مباشر أو ضمني) ".4
 1املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
 2املرجع نفسه ،ص .04-04
 3ينظر املرجع نفسه ،ص .02
 4ينظر املرجع نفسه ،ص .01-02
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وكذلك الحال بالنسبة للمكتوب (أو امللفوظ املكتوب)؛ إذ يمكننا ،في كل ملفوظ كتابي ،البحث
عن :ذات كاتبة تربطها بمكتوبها عالقة كتابة تتم أو ّ
تتحقق في إطار مكتوب فيه (مقام أو سياق) ومكتوب
له أو ألجله (غاية أو مقصدية) ومكتوب إليه (مباشر أو ضمني).1
ّ
ّ
وفي السياق نفسه؛ أي تحليل النظام ّ
التلفظي متمثال في عالق ـ ــة املتلفظ بملفوظاته (املد ّر أو
ّ
املتلفظ أن ّ
املتعلم في العملية التعلمية) نطرح جملة من التساؤالت :ما الذي استدعى من ّ
يتلفظ بـهذا
ّ
ّ
املتلفظ قد انطلق منها،
يتضمن طرح سؤال الضرورة التي يفترض ّأن
امللفوظ بالذات ،2وهو سؤال
التلفظ (سؤال املقام أو السياق الخا جي؛ واقع حال ّ
خالل عملية ّ
املتلفظ وملفوظاته ،في آن معا [واقع
ر
ّ
األستاذ واملتعلم ،الظروف االجتماعية والنفسية والثقافية والسياسية املحيطة بهما]) ،وسؤال الحرية
التي سعى إليها خالل عملية ّ
التلفظ ،في الوقت نفسه (سؤال املقصدية[ماذا يقصد كل من األستاذ
ّ
واملتعلم في خطابهما]).3
ّ
وهذا يقتض ي البحث في مقام التلفظ ،من جهة ،وفي الغاية أو املقصدية التي سعى إلى تحقيقها
ملتلفظ ،خالل عملية ّ
ا ّ
تلفظه الشفاهي أو الكتابي ،بوصفه السبيل الوحيد لإلجابة عن هذين السؤالين.4
انطالقا مما يسعى املنهاج الدراس ي إلى تحقيقه ،أي املقارنة بين أهــداف املنهاج الدراس ي وما سعى إليه
األستاذ أو املد ّرس.
مـا الـذي استــدعى مـن الكــائـن املت ّـلفـظ التـل ّـفــظ بـ ـهـذا اللـف ـ ــظ (دون غيـره)؛ أي مـ ــا ه ــي االخــتيـ ــارات
ّ
ّ
اللـف ــظيــة لكــل مـن املـد ّرس واملتـعلم؟ ولـماذا لفـظه أو تل ّـفـظ به بهـ ــذه الكيفية املشخــصة ،دون غيرها من
الكيفيات األخ ــرى املمــكنة (االستراتيجيات ّ
التلفظية)؟
ّ
ّ
متعلم؟ وإلى من ّ
يتلفظ؟ إلى املتعلم أم
مـن املت ّـلفظ في هذا امللفوظ؟ ما هي صفته؟ :مد ّرس أم
ّ
ويتضمن :مـن ّ
أي موقـع يت ّـلفظ؟ هـل ل ــه السلطـة ،الدرجـة االجتماعية ،املسـتـوى الثــقافــي؟
إلى املـد ّرس؟
وكيــف يتـلـ ّـفــظ (استراتيــجيــات التـ ّـلفــظ)؟ ولـماذا يتـلـ ّـفــظ؟ أيتـل ّـف ــظ مـن موقع انتمائه إلى ذاته ّ
املتلفظة
ّ
بوصـفـها ذاتــا فرديـة مفــردة؟ أم مــن مـوقــع انتـمائ ــه إلـى املل ــفوظ املشخص في ذاته ،أي من حيث هو
تم ّ
ملفوظ جاهز؛ ّ
التلفظ به (بناؤه) من قبل؟ ه ــل الخــطاب التعليمي مـصــوغ م ــن ق ـبــل أم إن امل ــد ّرس
ه ــو مـ ــن يــصوغه؟ أم م ــن مــوق ــع ان ـتــمائه إل ــى املت ـ ّـلفظ في ــه (إلـى امل ـق ــام أو السي ــاق) ؟ أم م ــن م ــوق ــع
ّ
انتمائه إلى املتل ـ ّـفظ له أو ألجله ؟ أم م ــن موقع انتمائه إلى ّ
املتلفظ إليه ؟ أم من موقع انتمائه الكلي إلى
كل ذلك ،وفي سبيله ؟ أي إلى ذاته ّ
املتلفظة ،وإلى امللفوظ ،في الوقت نفسه ؟
مــا ال ــذي يحــمله إلـي ــنا الـمل ـفــوظ م ــن آثــار املت ـل ـ ّـفظ ؟ وم ــا ال ــذي تعــكسه عالق ـتــه امل ـبــاشرة به ؟
 1املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
ّ
ّ
2هذا امللفوظ مفردا ،في مرحلة من مراحل التحليل ،وهذا امللفوظ مركبا من جملة األلفاظ التي يتألف منها ،في مرحلة الحقة ،أي في سياق
ّ
تشكل ّ
وإياه بنية امللفوظ ككل.
تحليل عالقات اللفظ املفرد التركيبية بباقي األلفاظ التي
 3عبد الواسع الحميري ،مرجع سابق ،ص .01
 4املرجع نفسه ،ص .01-01
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الفصل األول :مدخل مفاهيمي (الخطاب ،الخطاب التعليمي وقواعد إنتاجه)
ّ
يـعـ ّـد الخـطـاب بـرنـامـجا لل ـتـلـف ــظ ،كـمـا سـبـق ال ـقـول،يـنت ــج ع ـن ــه إم ــا خضوع ت ــام لن ـظـام ــه خالل
عملية ّ
التلفظ ،وإما خـروج وتـ ـم ّـرد ع ــليـه .مـما يجـعلنا نبحـث فــي مـقـاصـد ه ـ ــذا ال ـتـل ـ ّـف ــظ وآث ــاره على ال ــذات
ّ
املتل ـ ّـفــظة وعلى الــذات املت ــفاعــلة ،وق ـب ــلها وجــب التـع ـ ّـرف على حــقي ـق ــة الن ـش ــاط الت ــلف ــظي ،وخ ـص ــائ ــص ــه:
الت ــفاع ــليــة ،االج ـتـمـاعـي ــة ،الس ـل ـط ــويــة.
ّ
 -1التلفظ :املقاصد واآلثار
املتقبل أو ّ
املتلقي على نص بأنه متناسق إذا وجدا فيه قصدا ّ
ّ
يتمسك به من البداية إلى
يحكم
ّ
ّ
النهاية .كل ّ
تلفظ لقصة يسعى إلى إنتاج أثــر فـي ّ
التحقق من
للتحقق:
متقبل ،وهذا بفضل مسار مزدوج
ّ
والتحقق من املؤسسة.1
القصد
ألن فعل ّ
التلفظ يعني " االنخراط في شكل من السلوك القصدي محكوم بقواعد " .2وهذا ما
ّ
أصبح سائد في التقاليد التداولية منذ أوستين وسيرل ،ومن بعدهما أوزفالد ديكرو " ما يؤكد أنه ال
يمكن اعتبار القصدية ثانوية؛ فمفهوم ّ
التلفظ يجب أن ّ
يتنزل وفق امللفوظ اإلنجازي ،والفعل اإلنجازي
وأثر القول التأثيري ّ
املتصلة باملؤسسات التي تدعم املقاصد ".3
التلفظ اتساقا دالليا وتداولياّ .
يحقق فعل ّ
ّ
يتحقق من البنية التداولية الكبرى بفعل األحداث
ّ
الكبرى غير املباشرة املنجزة بسلسلة من األحداث املحلية (وعد ،سؤال ،ترغيب ،تهديد ،تعجب،
استفهام.)...
املتلفظة هي " كائن كينونته في عملية ّ
والذات ّ
التلفظ ،أي أنه عبارة عن كائن كينونته مرتبطة
ّ
ّ
يتكلم ّ
يتكلم في كل ّ
مرة لغة
ويدل وهو
بالكون " ،4فهو نشاط إنساني دال؛ فاإلشسان وحده الكائن الذي
خاصة.5
ّ
تسعى الذات ّ
ّ
يستفز القارئ النشيط فيفتح أمامه أبواب التأويل فال يكف
املتلفظة لبناء خطاب
عقله ولسانه عن التساؤل واالستغراب.
ّ
 -2حقيقة النشاط التلفظي:
ّ
ّ
يت ــساءل عــن طبيعة النــشاط التـل ّـفـظي الذي تـقـوم به الـذات املت ّـلفظة ،وال شك أنـه فـعـل لـغــوي،
وإن كـان م َ
صاحــبا بأف ـعــال غير لغــويــة .يقوم بهذا الفعل فاعل لغوي ما أو متل ّـفظ ،وتظهر قيمته في
ٌ
اشعكاس آثاره في البنية الداخلية للملفوظات ،كما يقول ديكرو " إن القول
منطبع في املقول " .6ولتحليل

 1جين آدم :تحليل تداولي ونص ي لقصة سياسية؛ النموذج الجيسكاري لنهاية خطاب االختيار الجيد لفرشسا ،ترجمة ثامر ّ
الغزي ،مجلة
نوافذ ،العدد  ،40رجب0244ه /سبتمبر 4114م ،ص .31
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،ص .36
 4عبد الواسع الحميري ،مرجع سابق ،ص .46
 5إميل بنفينست :الشكل واملعنى ،ترجمة الحسن الهاللي ،مجلة نوافذ ،ع  ،41ديسمبر 4112م ،ص .26
 6رشيد الراض ي :الحجاجيات اللسانية عند أشسكومبر وديكرو ،عالم الفكر ،ع ،0مجلد  ،42يوليو سبتمبر 4111م ،ص .401
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الفصل األول :مدخل مفاهيمي (الخطاب ،الخطاب التعليمي وقواعد إنتاجه)
ّ
ّ
بنية امللفوظات ينبغي " مراعاة معطيات سياق التلفظ التداولي ،وبخاصة االستراتيجية التلفظية
ّ
للمتلفظ (مقاصده املضمرة) ،وهذا يعني اعتماد التداولية املدمجة ".1
ّ
 -3خصائص النشاط التلفظي
 التفاعلية :ويقصد بالتفاعلية في النشاط ّ
التلفظي كون عملية التخاطب وإنتاج امللفوظات ال ّ
ينجر
عنه نقل املعلومات واألخبار إلى املخاطبين فحسب ،وإنما ّ
يتحقق التفاعل فيه بين املتخاطبين "
وتبـرز فيـ ــه العالقات البشرية بكل زخمها وحمولتها االجتماعية والنفسية؛ ألن األصل في اللغة أنها
عرفها سوسير ،بل هي لعـب كما ّ
مجرد أداة للتواصل ،كما ّ
ليست مج ّرد سنن ،أو ّ
يعرفها ديكرو ،فهي
تضع قواعد لعب تمتزج بصورة كبيرة مع حياة الناس اليومية" .2لذا ،ولفهم امللفوظات في أي نشاط
ّ
ّ
تلفظي (تعليمي-تعلمي) يقتض ي استخدام البعـد التداولي اللغوي أثناء عملية التحليل.
التلفظي ألن الذات ّ
 االجتماعية :تظهر اجتماعية النشاط ّ
املتلفظة وإن بدا لنا انجذابها للداخل قصد
ّ
إنجاز الفعل ّ
التلفظي " إال أنها ّ
تعد صورة كلية نتاجا لعالقات اجتماعية متداخلة " .3ذلك أن هذا
ّ
يمثل الخبرة الداخلية للذات ّ
املتلفظة التي تقع أيضا ضمن الحدود االجتماعية مثلها مثل
الفعل
ّ
التعبيرات الخارجية " ،ومن هنا فإن السبل التي تصل الخبرة الداخلية املعبر عنها بعملية تحويلها
ّ
(التلفظ) إلى موضوع خارجي تقع بكاملها ضمن العالم االجتماعي".4
هذا يعني أن النشاط ّ
التلفظي عبارة عن فاعلية بين متحاورين (فعليا أو افتراضيا) ينتميان
َ
عضويا إلى مجتمع واحـد؛ إذ األصل في هذا النشاط – حسب باختين – أنه ّ
موجه ملخاطب ما ،وإلى ما
َ
املخاطب .مما يطرح مسألة نمط النشاط ّ
التلفظي ،أو إن شئت قلت ،نمط الخطاب فيقع
يكونه ذلك
هذا ّ
التلفظ ،بالضرورة ،في إطار نمط واحد (كالخطاب التعليمي) أو أكثر من أنماط الخطابات التي
يحددها أفق بعينه .ويرجع هـذا بد جة أساسية إلى أن األصل في لغة ّ
ّ
التلفظ بالنسبة للوعي الذي يسكنها
ر
أنها ليست نظاما ّ
مجردة من األشكال والصور املعيارية بل هي رأي مختلف ملمو عن العالم أو قل:
ّ
تتضمن موقفا جاهزا من العالم ،لذا فكل كلمة شستخدمها تفوح برائحة السياق أو مجموع
إنها
ّ
السياقات التي عاشت فيها حياتها االجتماعية بحدة وكثافة.5
 السلطوية :أصبح الحديث عن الخطاب والسلطة مرتبطا بفكر ميشال فوكو ،ففي كتاب املعرفة
والسلطة؛ مدخل إلى قراءة فوكو لجيل دولوز يذهب فوكـو إلى أن السلطة التي ّ
يجسدها الخطاب
ُ
هي عالقة قـوى ،والعكس صحيح ،لذلك فهو ال يطرح سؤال ماهية السلطة /الخطاب بل يتساءل

 1املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
 2املرجع نفسه ،ص .406
 3يـنـظـر تـزيفيـتـان تـودوروف :املـبـدأ الحـواري ،ترجـمـة فـخـري صـالــح ،الش ــؤون الثــقافي ــة ،بغ ـ ــداد ،الط ـب ــعة األولى0334 ،م ،ص .61
 4ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5ينظر املرجع نفسه ،ص .63
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الفصل األول :مدخل مفاهيمي (الخطاب ،الخطاب التعليمي وقواعد إنتاجه)
عن كيفية تحقيق السلطة /الخطاب ،بعبارة أخرى كيف تتمظهر هذه السلطة /الخطاب؛ أي كيف
تصبح موجودة بالفعل بعد أن كانت موجودة بالقوة؟1
وليجيب عن هذا السؤال يقارن فوكو بين ّ
قوتين متجابهتين تنتج عنهما السلطة /الخطاب للعيان.
ّ
نوع هذه العالقة هي " سجال وصراع وتدافع أو عالقة تأثير وتأثر ما دامت ّ
تتحدد هي نفسها
القوة
ّ
بقوتها على التأثير في قوة أخرى تربطها بها عالقة ،وبقابليتها للتأثر بقوة أخرى ،فالتحريض واإلثارة
ّ
التعرض للتحريض والحث...فهي مؤثرات
واإلنتاج (وسائر املفردات املشابهة) مؤثرات فاعلة .أما
استجابية (منفعلة) ".2
وال يعنى أن هذه العالقة تجمع طرفا فاعـال ّ
قويا بطرف آخر ضعيف منفعل بل إن هذا األخير ال
يفقد كلية القدرة على املقاومة ،فكال الطرفين له قدرة على التأثير في اآلخر وقابلية ألن يتأثر في الوقت
ّ
ذاته بقوة أخرى .فنكون إزاء " حقل قـوى في عالقات دائمة فيما بينها توزع القوى تبعا لهذه العالقات
ّ
ولتنوعاتها ،لذا فإن الفاعلية أو التلقائية وقابلية التأثير يحصالن مع فوكو على معنى جديد وطريف أال
وهو التأثير والتأثر ".3

 1ينظر جيل دولوز :املعرفة والسلطة؛ مدخل إلى قراءة فوكو ،ترجمة سالم يفوت ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى،
 ،0311ص .11-11
 2املرجع نفسه ،ص .11
 3املرجع نفسه ،ص .13
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الفصل األول :مدخل مفاهيمي (الخطاب ،الخطاب التعليمي وقواعد إنتاجه)
املبحث الثاني :مفهوم الخطاب التعليمي

لقد سبقت اإلشارة إلـى مفهوم االستراتيجية فـي املبحث ّ
األول؛ فهي جملة قرارات متناسقة
َّ
املتصورة بالنظر إلى الظروف الخارجية أو بسبب وجـود
ناتجة عن عامـل يواجـه مختلف االحتماالت
فرضيات لها عالقة بعـوامل أخرى وثيقة الصلة بالقرارات آنفة الـذكـر.
أما مفهوم االستراتيجية في حقل التعليم ،فهي ال تختلف كثيـرا عن مفهومها العام إال فـي
ّ
تخصيص العوامل املكلف القيام بـها وتنفيذها من جهة ،واختالف الظروف الخارجية املحيطة بها ،وهي
ّ
استـراتيجيتان عامتان؛ استراتيجية للتعليم واستراتيجية للتعلم ،أو إن شئت قلت ،استراتيجيات
بالجمع .فاألولـى هي سلسلة اإلجراءات التي يقوم بـها املد ّرس لجعل عملية التعليم أكثـر فاعلية وسرعة
ّ
ّ
ويسرا ومتعة لدى املتعلم ،بتوجيه من املد ّرس ولصال املتعلم ،من أجل تحقيق األهداف والغايات
ّ
ّ
ّ
املحددة التي يقوم بها املتعلم
واملحددة فـي مناهج التعليم .والثانية سلسلة اإلجراءات
املعلنة مسبقا
ّ
ّ
لجعل عملية التعلم أكثر سرعة وسهولة ومتعة ،وموجهة ذاتيا بشكل أكـبـر ،باإلضافة إلى قابليتـها
لالنتقال إلـى مواقف جديـدة.1
ّ
وأه ــم االستراتيجيات املنبثقة ع ــن االستـراتيجية التعليمية والتع ــلمية نـجـد االستـراتيجية
ّ
ّ
الذهنية .بالنسبة للمتعلم هي حلقة متكاملة ،تقريبا ،طويلة ومعقدة من اإلجراءات املنتقاة لتحقيق
ّ
ّ
هـدف ما ،مثل جعل األداء التعلمي أفضل .فهذه االستراتيجية بمثابة سيرورة املتعلم لتحسين األداء،
ّ
املتعلم لبلوغ هدف ّ
محدد ،إذن هي مجموع
فهي بالتالي تتألف من اإلجراءات الذهنية التي يمتلكها
العمليات التي يبرمجها املتع ّلم طبقا ملكتسباته السابقة وذلك قصد الوصول إلى هدف معرفـي ّ
معين
ّ
تعلمية ّ
متميزة.
داخل وضعية
ّ
وبالنسبة للمد ّرس هي كذلك عبارة عن حلقة متكاملة ،تقريبا ،طويلة ومعقدة من اإلجراءات
املنتقاة لتحقيق هدف ما ،مثل جعل األداء التعليمي أفضل .فهذه االستراتيجية بمثابة سيرورة املد ّرس
لتحسين األداء ،فهي بالتالي تتألف من اإلجراءات الذهنية التي يمتلكها املد ّ س لبلوغ هدف ّ
محدد ،إذن
ر
هي مجموع العمليات التي يبرمجها املد ّرس طبقا لكفاءاته التداولية واملعرفية ،وذلك قصد الوصول إلى
أهدافه املعلنةّ ،
واملبينة في املناهج املدرسية ،داخل وضعيات تعليمية ّ
متميزة.
ّ
فهاتان االستراتيجيتان تلتقيان فـي العنصرين األساسيين للعملية التعليمية -التعلمية ،وهما
ّ
املد ّرس واملتعلم؛ حيث يشتركان في القيام بإجراءات ذهنية طيلة أطوار هذه العملية ،مع ما فيـها من
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تعطالت وضغوط وإكراهات داخلية وخارجية ،فيعلم املد ّرس متعلمه كيف يتعلم تعلماته ،من جهة،
ّ
ّ
متبعا فـي ذلك تلك اإلجراءات التي سبق الحديث عنـها مستثمرا القدرات الداخلية ،التي يمتلكها املتعلم
ّ
ّ
ّ
وتعلمه ملوضوع ّ
معين ،وكذا توجيه عملية التذكر واالحتفاظ
حتى يتمكن بواسطتـها من توجيه انتباهه

 1ينظر حسين محمد أبو رياش وآخران ،مرجع سابق ،ص .03
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لديه ،مع تمكينه من مراقبة تنفيذ أو تطبيق عمليات ذهنية مختلفة .1ويبـرمج املد ّرس ،من جهة أخرى،
كل اإلجراءات التي من شأنـها تحقيق ما ّ
ّ
حددته املناهج من كفاءات وأهداف.
أوال :الفرق بين الخطاب التعليمي والخطاب البيداغوجي:
 -1الفرق بين التعليمية والبيداغوجيا:
ّ
ّ
التطور والتـعدد
لـقـد خضع مصطل التعليمية أو الديداكتيك ،كما يحـلــو للبعض ،للكثيـر مــن
والظهور تحت ع ــناوي ــن مخت ــلفة عـند الباحثين فـي امل ــوض ــوع ،على الرغــم م ــن وج ــود تحدي ــدات دقيــقة،
ّ
فـي بـعــض األحيان ،لهـذا املصطل ومجال اهتمامه .و ّ
يعد من املصطلحات الشائعة االستعمال إال أنـها،
ولهذا الشيوع ،ليست من الوضوح بمكان؛ إذ يرى مياالري أن حداثة استخدام مصطل الديداكتيك
( ) La Didactiqueالتساع مجال استخدامه ،جعله عرضة لكثير من الخلط والغموض وسوء استعمال
مفهومه في ميادين تتجاوز اختصاصه.
ول ـقــد ظهر هذا املصطل فـي منتصف القرن العشرين (ق ،)41واستخدم بمعنـى فن التدريس أو
فن التعليم ( .)Art d’enseignerهذا هو التعريف الذي ّ
قدمه قاموس  Le Robertسنة 0311م وقاموس
 Le Littréسنة 0361م .وابتداء من هذا التاريخ أصبح املصطل لصيقا بميدان التدريس ،دون تحديد
ّ
دقيق لوظيفته .وهناك من منظري علوم التربية من اعتبـر هانس ابلي ( )Hans Aebeliأول من اقترح عام
0310م إطارا عمليا ملوضوع الديداكتيك فـي مؤلفه ()La Didactique psychologique؛ حيث نظر إلـى
الديداكتيك كمجال تطبيقي لنتائج السيكولوجيا التكوينية.2
إال أن املشكلة تبقى مطروحة ،على مستوى املفهوم االصطالحي للتعليمية ،على مستوى العلم
الذي يبحث فـي أصول التدريس أو على مستوى املمارسة؛ فالترجمات العربية للمصطل متفاوتة تتراوح
بيـن فن التدريس وعـلمـه وأصولــه وأســسه وطـرائـقـه التدريسية .وهي تسميات تتقاطع فيما بينـها مقابل
املصطل الفرشس ي الواحد ( )La Didactiqueالذي يترجم إلـى مصطل (التعليمية) فـي الـمجـال التداولـي
البيداغوجي الجزائــري على املستويين النظري والتطبيقي.
ونظرا لتوافر شرطي الشيوع فـي االستعمال واملقابل الفرشس ي الواحد ( ،)La Didactiqueفإنه من
القوية التي ّ
ّ
تحتم على الباحث أن يستجيب لها التـزاما بالضبط املصطلحي املحكوم
الدواعي املنهجية
بالشرطين املذكورين ،لذلك كان مصطل التعليمية هـو املعتمد في البحث ،مع ضرورة اإلشارة إلى أن
ّ
هناك مصطلحا آخرّ ،
يعد بديال للمصطل األول هو التعلمية .وقد عرف رواجا كبيرا ،حيث يكون التركيز
ّ
ّ
املعلم .وهناك من ّ
عرب املصطل الفرشس ي ( )La Didactiqueإلى ديداكتيك أو
فيه على املتعلم بدل
ديداكتيكا.

 1احمد أوزي ،املعجم املوسوعي لعلوم التربية .مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،املغرب .الطبعة األولى0241 ،هـ4116 /م ،ص .46
 2املرجع نفسه ،ص .021
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هذا على مستوى تحديد املصطل  ،أما على مستوى املفهوم فنجد بعض التداخل والتقاطع
أحيانا بين مصطل التعليمية ومصطل البيداغوجيا ،لذلك سنبدأ أوال بتعريف التعليمية ،ثم
البيداغوجيا ،وبعدها ّ
نحدد عالقتـهما ببعضهما فـي إطار التعريف بالخطاب التعليمي.
أما الالند ،في موسوعته الفلسفية ،فقد ّ
عرف الديداكتيك (أو التعليمية) بقوله هـي " جزء من
مكون من ّ
علم التربية موضوعه التدريس " .1فهي شق أو ّ
مكونات البيداغوجيا ،موضوعه التدريس
ّ
أخص من األول ّ
ّ
تعد التعليمية " العلم الذي يدر طرائق تعلم
بمختلف طرائقه .وفـي تعريف آخر
اللغات " .2فموضوع التعليمية هو عملية التدريس بكل ّ
مكوناتـها ،وعلى وجه الخصوص ،الطرائق التي
يعتمدها املد ّرس فـي تقديم دروسه.
وقد أطلق قديما على علم التربية ،وال تزال بعض اللغات األوروبية تحتفظ به كالفرشسية
واألملانية .3وبالعودة إلـى الدراسات التأثيلية ،نجد أنـها كلمة إغريقية األصل ،كانت ّ
تدل على العبد الذي
يرافق الطفل في تنقالته وبخاصة من البيت إلى املدرسة .ولقد ّ
تطور استعمال الكلمة وأصبح ي ّ
دل على
ّ
ّ
املربي  .Pédagogueوالبيداغوجيا هي مجمل األششطة التعليمية -التعلمية التي تتم ممارستـها من قبل
ّ
ّ
املعلمين واملتعلمين.4
ّ
عرف سميث ( )Smithالتعليمية بأنـها فـرع من فـروع التربية ،موضوعها التخطيط للوضعية
البيداغوجية وكيفية مراقبتـها وتعديلها عند الضرورة .موضوع التعليمية التخطيط للوضعية
البيداغوجية ،ثم املراقبة أثناء تنفيذ الوضعية والتعديل أو التغذية الراجعة أو الفيد باك .يربط هذا
التعريف العالقة بين التعليمية والبيداغوجيا كون األولـى استراتيجية للثانية ،فهي تتبع مسار الوضعية
البيداغوجية من بداية التخطيط لها حتى الوصول إلى تقييمها وتقويمها مرورا بكيفيات مراقبتـها أثناء
عملية التنفيذ.
ّ
ّ
وباالنطالق من التعلم " اشتقت عبارة التعلمية وهي علم تربـوي مستحدث ،يدرس التفاعالت
ّ
ّ
متعلم واملعرفة ،فـي إطار مفاهيمي ّ
معيـن ،قصد إعانة الطفل على امتالك
التي تربط بين الـمعلم والـ
ّ
ّ
ّ
املعرفة " .5وقد جاء التعلم من الفعل تعل َم ،ويفيد علم نفسه بعلم أو عالمة .وتفيد صيغة تفع َل النشاط
والحركة والفعل .ومعناه اكتساب سلوك أو خبرة جديدة بعد تمرين أو تدريب خاصّ .6
ويتم هذا االكتساب

 1أندريه الالند ،مرجع سابق ،ص .416
2La Didactique des langues est la science qui étudie les méthodes d’apprentissage des langues.Jean Dubois et autres :
Dictionnaire de linguistique, paris, 2001, p : 147.
3مجمع اللغة العربية :معجم التربية وعلم النفس ،القاهرة ،الهيئة العامة للمطابع األميرية ،0312 ،ص .11
4احمد أوزي ،مرجع سابق ،ص .10
 5املرجع نفسه ،ص .12
 6املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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يتكيف مع مواقف جديدة فـي بيئته .وهو عملية ّ
تكيفية ،بفضلها يستطيع الفرد أن ّ
وفق سيرورة ّ
معقدة
ال يمكن إ جاعها إلـى خطاطة ذهنية ّ
محددة.1
ر
ّ
أما مياالري
فيعرف التعليمية بأنـها مجموعة طرق وأساليب وتقنيات التعليم .إنـها
االستراتيجيات الـ ّ
متبعة لتحقيق التعليم .وفيه تركيـز على عملية التعليم ،بالدرجة األولى ،وبعدها يأتي
ّ
التعـلم.
ّ
التعلم ّ
أما بروسوّ ،
ليحقق التلميذ من خاللها
فيعرفها بأنـها الدراسة العلمية لتنظيم وضعيات
أهدافا معرفية عقلية أو وجدانية أو نفسية حركية .يشتـرط في الدراسة العلمية ما ّ
توصلت إليه النظريات
ّ
التعليمية-التعلمية من نتائج ،وما تـهدف إليه العملية -التعلمية لتكوين شخصية املتعـلم.
من خالل هذه التعريفات يمكن تعريف التعليمية على أنـها علم من علوم التربية له قواعده
ّ
ونظرياته ،حيث استطاعت التعليمية ،عبر سيرورة تشكلها ،أن تتوافر على الخصائص األساسية للبناء
العلمي املتمثلة فـي توافرها على حقل الدراسة واالشتغال ،وعلى مصطلحات وجهاز مفاهيمي خاص بها،
ّ
وعلى منهجية ّ
محددة ملقاربة املوضوعات املشكلة لحقل اهتمامها.
وقد ّ
قسم الباحثون فـي مجال علوم التربية التعليمية إلـى تعليميتيـن؛ تعليمية عامة والتي تسعى
إلى تطبيق مبادئـها وخالصة نتائجهاّ ،
وتقدم املعطيات القاعدية ،التي تعتبـر أساسية ،لتخطيط كـل
ّ
موضوع وكل وسيلة تعليمية ملجموع املتعلمين .وتعليمية خاصة والتي تـهتم بتخطيط عملية التدريس أو
ّ
ّ
التعلم ملادة دراسية ّ
معينة وتبنـي الوضع التعلمي األفعل لتحصيلها؛ ألن لكل مضمون معرفـي طرائق
خاصة ببنائه ،فلتعليم إنتاج نص سردي طرائقه الخاصة ،أو تعليم كتابة رسالة طرائق خاصة ،ومن
هذا املنطلق ،لم يعد ممكنا االكتفاء بالتـربية العامة (بيداغوجيا) ،بل برزت الحاجة ّ
امللحة إلى الطرائق
ّ
ّ
الخاصة فـي تعلم املواد واألششطة داخل املادة الواحدة ،مراعاة لخصوصية املحتوى التعلمي ،ولفرادة
ّ
ّ
املتعلم ،والوضع التعلمي.
ّ
ّ
باملميـزات اآلتية:2
وتتميـز البيداغوجية
هذا،
 تسعى البيداغوجية اليوم إلـى نقل املعارف ،وهذا النقل ّ
يتم بكيفية معتمدة على نتائج البحث
العلمي ،باستخدام تقنيات تم اختيارها تبعا للتفكير املبنـي على تحديد غايات ،يفرضها السلوك
االجتماعي على الـممارسة البيداغوجية.
 تؤسس البيداغوجية على تأمالت تستند إلـى بديهيات فلسفية ،كالقول بأنـها موهبة فطرية أكثـر منها
ش يء مكتسب.
 تؤسس البيداغوجية على املمارسة التي تكسب صاحبـها الخبـرة ،وتجعله قادرا على نقل املعارف إلى
الغيـر.

 1املرجع السابق ،ص .12
 2املرجع نفسه ،ص .14-10
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 تستند البيداغوجية إلـى نظريات التربية ،املعتمدة على العلوم التجريبية ،والتي لها عالقة بميدان
ّ
التربية ،كما هو الحال مثال بالنسبة لنظريات التعلم.
 تؤسس البيداغوجية على االعتقاد السائد لدى بعض الناس ،أنـها موهبة فطرية ،وهذا األمر هو
الذي يجعلها تختلف عن العلوم الدقيقة كالفيـزياء أو البيولوجيا ،وذلك بالنظر إلى ّ
ّ
املتغيـرات
تعدد
ّ
ّ
تتدخل فـي كل وضعية بيداغوجية ،وكذلك بالنظر إلى ّ
تعدد أهدافها وعدم دقتـها فـي كثيـر من
التي
األحيان.
ثانيا :الفرق بين الخطاب العلمي والخطاب التعليمي
 -1تعريفات الخطاب العلمي:
ّ
ّ
يعرف الخطاب العلمي بأنه كـ ّل عملية تواصل لسان ـي مؤطر بالرؤية العلمية ،ما يجعله يشترك
مع الخطاب ات األخرى في أداة التبليغ ،وهي اللغة .ولكنه يختلف عنـها من حيث الهدف؛ ألنه يسعى إلى
نقل مضامين علمية دقيقة أو ينقل موقفا نظريا إزاء اإلشسان أو الطبيعة ،مـع تفاوت فـي املستـهدف ،من
ّ
ومتلقيه ،ففي الحالة األولـىّ ،
تتقدم عمليات شرح وجهة النظر العلمية أو
النقل بيـن فحوى الخطاب
التصورات على ّ
ّ
ّ
منصب على مضمون الخطاب أكثـر من التركيـز على
املتلقي ،أي أن الغرض
األفكار أو
َ
إعالم أو إقناع املتلقي بما ينقل إليه .وأما الحالة الثانية ،فيحتل املتلقي الصدارة؛ إذ يصبح املستـهدف
بالخطابّ ،
فيتخذ املرسل ألجل ذلك استراتيجيات تواصلية وطرائق ّ
فعالة إلنجاح عملية التبليغ العلمي1؛
إذ " تستدعـي املقتضيات التعليمية استحضار إواليات "(ّ )axiomes
معينة تضمن استالل هذا املوضوع
من مجاله العالم ،قصد إدماجه بشكل مالئم فـي إطار خطاب ديداكتيكي " .2ينطلق الخطاب التعليمي
من بديهيات علمية ّ
معينة فـي الخطاب التعليمي.
شكال الخطاب العلمي:
من التعريف السابق ،نجد أن الخطاب العلمي ّيتخذ شكليـن ّ
يجسدان غايته:
 شكـل ت ـع ـبي ـري تفـ ـسيـري :مضم ـ ـون الخط ـ ـاب ه ـ ـو الغ ـ ـاي ـة الـمرج ـوة ،وهو بذلك يهمل املتلقي أو
َ
املخاطب .يعمل على تقديم أفكار وتصورات وتفسيـرات ملختلف الظواهر ،فهـو " خطاب نظري يمكن
ّ
تص ّـوره كبنـية تفـسيريـة تربـط عــددا مـن الظواه ــر بعـدد من املفاهيم واملسلمات واملبادئ عن طريق
جهاز استنتاجي " .3فهو خطاب نظري :يكتفي بربط الظاهرة باملفهوم أو املبدأ.

 1يوسف منصر :الخطاب العلمي مرتكزاته وخصائصه ،مجلة اللسانيات واللغة العربية الصادرة عن مخبر اللسانيات واللغة العربية،
جامعة عنابة ،العدد السادس ،جوان 4113م ،ص.21
 2محمد حمود :املعرفة بين خطابي النقل الديداكتيكي والتبسيط العلمي ،منشورات الجمعية املغربية ملفتش ي التعليم الثانوي ،الدار
البيضاء ،املغرب ،الطبعة األولى4112 ،م ،ص .41
 3عبد القادر الفاس ي الفهري :عن أساسيات الخطاب العلمي والخطاب اللساشي ،ضمن :املنهجية في األدب والعلوم اإلشسانية ،دار توبقال
للنشر ،الدار البيضاء ،الطبعة الثالثة4110 ،م ،ص .11
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َ
 شك ـل تعبي ـري نقلي :وهذا الشكل ينتقل إلى املتلقي أو املخاطب ،فيـهتم بآليات ومنهجيات تحويل
املضمون العلمي من الشكل التعبيري التفسيري إلـى الشكل التعبيـري النقلي ،1وفـي هذه الحالة
يوسم الخطاب العلمي بأنه عملية " نقل محتوى داللي خاص بنشاطات معرفية وتبليغية ،دون
هدر للمعلومات ،ودون غموض ولو ضئيل " .2يشتـرط الوضوح والدقة واالختصار فـي تبليغ أو نقل
محتويات املعرفة ذات الداللة.
ينطلق الخطاب العلمي من الشكل التعبيري التفسيري إلى الشكل التعبيري النقلي ،فهل يشترط
هذا االنتقال؟ وما شكل هذا النقل أو التحويل؟ ومن يقوم به؟
 -2نظام العالمات في الخطاب العلمي:
يتأسس الخطاب العلمي على نظامين عالميين عامين؛ إما على العالمات اللسانية (اللسان) أو
العالمات غيـر اللسانية ،كالخطابات التي ترتكز على األرقام واألشكال الخاصة والبيانات والرسومات
وغيـرها أو ما يصطل عليه باللغة الصورية .وقد يجمع الخطاب العلمي بين النظامين ،حيث يكون
أحدهما رئيسيا ومحوريا كوسيلة فـي التبليغ ،بينما يكتفي اآلخر بلعب دور الـمساعد فـي عملية إنجاح
التواصل والتبليغ.
 -3معايير تصنيف الخطاب العلمي:
أ -املعيار اإلبستيمولوجي:
إن النشاط العلمي الذي ينشأ حول ظاهرة طبيعية أو إشسانية ،يستند فـي أصل ششأته إلى فلسفة
ّ
ّ
تحدد طبيعة املعرفة وأهـدافها ومسلماتها وأسسها .ويحفل تاريخ املمارسات العلمية اإلشسانية بالعديد
ّ
من الفلسفات والرؤى التي تمكننا من اإلجابة عن أسئلة من قبيل :ملاذا درست هذه الظاهرة من هذه
الزاوية؟ وملاذا اعتمدت على أسس ّ
معينة وأهملت أخرى؟ وألي سبب كانت تهدف إلى تحقيق غايات دون
أخرى؟ وغيرها من األسئلة ذات الطابع اإلبستمولوجي ،وعلى هذا النحو تكون مساءلة الخطاب العلمي
إبستمولوجيا وقوفا عند بعض املنعطفات الكبرى التي عرفتها بعض املعارف العلمية ،ال من أجل مسحها
والتأريخ لها ،بل بغية رصد مظاهر التجديد والطرافة فيها باعتبار أنها كانت مناسبات إلعادة النظر في
املطلقات وفيما ينظر إليه على أنه أولى وضروري ال داع للتساؤل حول صالحيته والتشكيك فيه.3
ب -املعيار التراكمي:
ّ
تتطور العلوم على اختالف أنماطها وغاياتها على صورتين :التراكم والقطيعة ،فالتراكم تضاف
ّ
املتقدمين ،مع بقاء مجال الرؤية ّ
موحدا مستمرا على الوتيرة نفسها ،وفي
فيه جهود املتأخرين إلى جهود
الطبيعة تكون حركية العلم مبنية على االتصال واالنفصال في اآلن نفسه ،فبقدر ما يعنى املتأخرون

 1يوسف منصر ،مرجع سابق ،ص.26
2Gérard Vigner : lire du tête au sens.

C.L.E international, paris, 1979, p :98.
 3عبد السالم بنعبد العالي وسالم يفوت :درس اإلبستمولوجيا ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،املغرب ،الطبعة الثالثة ،4110 ،ص .1
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بتغيير اتجاهات البحث ومناهجه وزوايا النظر للظاهرة ،بقدر ما يكونون قد دفعوا باملعرفة أشواطا إلى
ّ
األمام ،أو بثوا فيها جديدا.1
ت -املعيار التداولي:
الخطاب العلمي خطاب تداولي بامتياز ،بصرف النظر عن الوسيلة التبليغية التي يعتمدها كقناة
ّ
للتخاطب؛ إذ ال يخفى على أحد أن النشاط العلمي في حد ذاته يهدف إلى تحقيق غايات تتجلى آثارها
ّ
ّ
وتطور
على الفرد واملجتمع في مختلف مجاالت الحياة ،فالعلوم كانت وال زالت تؤثر في حياة البشر،
أساليب معيشتهم وحتى تفكيرهم.2
وكون الخطاب العلمي تداوليا باألساس ،بالنظر إلـى العلم في حد ذاته أو وظيفته أو من باب نفي
مقولة العلم للعلم ،ال يعني أن الوسيلة التي يعتمدها قناة ينفذ عبرها إلى مخاطبيه ال تلعب أي دور
تأثيري ،بل إنها تساهم بشكل ّ
فعال في تحقيق هذا الدور من خالل استعمال منش ئ الخطاب لصيغ
ّ
وألفاظ وتراكيب لغوية مخصوصة وال يتوقف البعد التداولي في الخطاب العلمي عند العامل اللغوي
يتعداه إلى أشكال تواصلية أخرى يصطنعها هذا الخطابّ ،
فحسب ،بل قد ّ
يقدر صاحبه أنها األنجع
ّ
املرجوة ،من ذلك مثال :الرسوم ،البيانات ،األشكال الهندسية ،املعادالت
واألكثر فعالية في تحقق الغايات
الرياضية.3
ّ
أما فيما يخص الخطاب التعليمي فننطلق من املسلمة التي مفادها أنه ال يمكن ّ
تصور مت ِّـكلم مـا
بإمكانـه أن يخـتار الوحـدات املعجمية والبنيات التركيبية مـن مخزونه مــن العناصر الل ـغـويــة دون أن يكون
ل ـ ــه قـ ـي ــد سـوى مـا يريـد أن يقـولــه .بــل إن هـناك قـيودا أخـرى تظهر وتشتغل تح ّـد مـن اختياراته ،ويمكن
أن تحصر هـذه القيود فـي عاملين :عامل خارج-لساشي ) (Extralinguistiqueهي الشروط الواقعية
ّ
للتواصل ،والثاشي القيود الشكلية .وفـي هـذا املقام نمـثــل لهـذيـن العاملـين بالخطاب التعليمي؛ حيث يجب
األخذ بعين االعتبار بما يلي:
َ
ّ
 الطبيعة الخاصة للمتكلم (املد ّ ِّرس) حيث يجب توافر جملة من املعايير ،ثم طبيعة املخاطبين
ّ
املتعلمين (عددهم ،سنهم ،مستواهم ،سلوكهم) ،التنظيم االجتماعي للمجال حيث تقام العالقة
بينهما وهو البيئة التعليمية ،وتتم وفـق االستراتيجية التوجيهية.
ّ
 يستجيب الخطاب التعليمي للقيود اآلتيـة :خـطـاب توجيـهي وهـذا عامـل شـكـلي ،مـا يتعـلـق باللغة
كعامل موضوعي.
ويـعـد النـص إح ــدى الدعائ ــم األسـاسيـة التي يقـوم عـليـها الخـطاب التعـليمي بشـتى مجاالته؛ ألن
التحصيل العـلمي واملعـرفي ال يمكن أن ّ
يتحقق بطريقة جيدة إال مـن خـالل نصوص حسنة التنظيم .وعن
طريق ما يطلق عليه بالنقل أو التحويل التعليمي ()Transposition Didactique؛ حيث تنتقل املعرفة
 1يوسف منصر ،مرجع سابق ،ص.21
 2املرجع نفسه ،ص.23
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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من الجانب العلمي إلى الجانب التعليمي .وهذا ما يفـرض علينا طرح اإلشكاالت الكبرى لتدريسها مادة
تعليمية ،فنتساءل :مم تعاشي تعليمية اللغة العربية في التعليم الثانوي ،هل من غياب الطريقة التعليمية
الناجعة الكفيلة بمساعدة املد ّ س على تلقين مادته والتلميذ على ّ
تلقيها دون تك ّـلف؟ أم في املنهاج ّ
املقرر؟
ر
ّ
وهل وف َرت الوسائل البيداغوجية املساعدة على ترسيخ املحتوى اللغوي في أحسن الظروف؟ وما مدى
نجاعة التقويم الثانوي ملادة اللغة العربية؟ وما مدى رضا التالميذ بنوعية التقويم؟
ّ
املوجهة للتدريس في شكل برامج مق ّـررة على تالميذ الثانوي ،تكون معرفة
إن املعرفة اللغوية
علمية ّ
مبسطة ،قد ّ
تم تعديلها وتحويلها وفق متطلبات العملية التعليمية ،حتى تصبح مهيأة ومالئمة
ّ
املتعلمين ،وصالحة للثانوية كمؤسسة اجتماعية فاعلة ،ويعرف هذا النمط من املعرفة ّ
لجمهور
املوجهة
إلى التدريس باملعرفة التعليمية أو املدرسية ( )Le savoir scolaireأو الـدرايـة.
ّ
كما أن معرفة املتعلم لخصائص خطاب املادة التي يدرسها (اللـغة العربية مثال) يعيـنه كثيـرا في
فـهـم املـادة واستيـعابـها .لذلك يهـتم جـزء مـن لسانيـات النص أو الخطاب بوضع املعايير التي تصاغ أو تنتج
وفقها النصوص التعليمية في مختلف التخصصات واملجاالت ،وذلك بتحديد خصائص الخطاب
التعليمي بصفة عامة ،وتحديد خصائص هذا الخطاب في كل مادة تعليمية بصفة خاصة.
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امل ـبـحــث الثالث :ال ـق ــواع ـ ــد التـبــلي ـغ ــية
ّ
تتصف العالقات بين الناس عامة وبين طرفي العملية التعليمية-التعلمية ،املد ّرس(1)Enseignant
ّ
واملتعلم( ،2)Apprenantخاصة بأسبقيتـها على إنتاج الخطاب والخطاب التعليمي ذاته .وتوصف هذه
العالقة فـي علوم التربية والبيداغوجيات الحديثة بالعالقة الديداكتيكية (.)La Relation Didactique
وقد كان منطلقها املثلث الديداكتيكي ( ،)Le Triangle Didactiqueأحد أقدم األوصاف لهذه العالقة،
ّ
ّ
ّ
وأقطابـها :املــد ّر  ،املتـعلم واملعرفة أو مضمون التعلم .لكن التفكير الديداكتيكي يتطلب أكثر مـن ذلك؛
إذ تسعى املقاربة الديداكتيكية إلى االهتمام بالعالقات فيما بين أقطاب املثلث أك ـثــر من االهتمام بكل
قطب على حدة .3وهذا ما ّ
يحدده التعريف اآلتي للعالقة الديداكتيكية " :قصد شخص من أجل وضع
ّ
ّ
شروط تسمح لشخص آخر أو ّ
لعدة أشخاص بتعلم مضمون تعلم بنجاح ".4
ّ
ّ
ومن املهم جدا قبل البدء في أي عملية تعليمية-تعلمية مع املتعلمين االعتراف بهم ،من جهة
وجودهم املختلف عن املد ّرس اختالفا جذريا ،وهذا ما يجعل إنتاج الخطاب التعليمي ينبني على هذه
الحقيقة الساطعة وإال فشل املد ّرس في أداء مهمته الحقيقية؛ وذلك لسبب بسيط يعود إلى اختالف
ّ
ّ
ّ
مشكالت املتعلمين وتعثراتهم وتطلعاتهم وقدراتهم عن املد ّرس فوجب عليه أال يسجنهم في قناعاته
وتفسيراته ّ
املقدسة اجتماعيا ،فيحكم عليهم بالنجاح والفشل بناء على ما سبق ذكره.
ّ
سنركز في التعريف السابق للعالقة الديداكتيكية أو التعليمية على جملة التفاعالت التي تحدث
بين أقطابها:5
ّ
ّ
ّ
التصورات التي
 -تفاعالت بين املتعلمين واملضمون؛ من خالل األسئلة التي يطرحها املتعلم أو

يحملها عن املضمون.
ّ
 تفاعالت بين املد ّرس واملضمون؛ من خالل تكوينه للوضعيات التعلمية بسيطة كانت أوّ
مركبة.
ّ
 تفاعالت بين املد ّرس واملتعلمين مستقلة عن املضمون؛ من خالل تنظيم املد ّرس لعملّ
املتعلمين داخل حجرة الدرس ضمن ما يعرف ببيداغوجية املشروع على سبيل املثال.

ّ
معلم ( :)Enseignantكل األشخاص الذين ّ
ّ 1
يتحملون مهمة تربية التالميذ داخل املدارس .عبد الكريم غريب :املنهل التربوي؛ معجم
مدرس،
موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية ،ج ،0منشورات عالم التربية ،مطبعة النجاح الجديدة،
الدار البيضاء ،الطبعة األولى4116 ،م ،ص .421
ّ
ّ
2متعلم ( :)Apprenantتسمية من تسميات املتعلم ،استعملت على الخصوص من طرف االتجاهات البيداغوجية الحديثة ،ألنها توحي
ّ
ضمنيا بإمكانية الفرد في التعلم الذاتي واملبادرة الشخصية .املرجع نفسه ،ص .63
ّ
ّ
للمدرسين؛ التدريس بالكفايات من خالل خلق شروط التعلم ،ترجمة
 3ينظر فيليب جوناير وسيسيل فاندر بورخت :التكوين الديداكتيكي
عبد الكريم غريب وعز الدين الخطابي ،منشورات عالم التربية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى ،4100 ،ص .61
 4املرجع نفسه ،ص .012
 5املرجع نفسه ،ص.004-000
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ّ
 تفاعالت مباشرة بين املد ّرس واملتعلمين بخصوص املضمون؛ من خالل ما يتم تبادله بينّ
تعلمية ّ
معينة.
الطرفين أثناء تنفيذ وضعية
ّ
 تفاعالت بين أقطاب العالقة التعليمية؛ املد ّرس واملتعلمين واملضمون؛ من خالل استعمالّ
الوسائل التعليمية التي تساعد على تنفيذ وضعيات التعلم.
من خالل هذه العالقات الفرعية داخل العالقة الديداكتيكية يمكن اعتبارها تجميعا للتفاعالت
ّ
ّ
ّ
القائمة بيـن املد ّرس واملتعلمين " من أجـل إنـجـاز عـمـل خاضع لغاية تتعلق بمضمون التعليم والتعــلم،
داخــل إطـار مكـاني وزمانـي مح ّـدد ،وهـو اإلطار املدرس ي عـمـومـا ".1
ّ
يحافظ كل من املد ّرس واملتعلمين على مبدأ التعاون وذلك في سياق " دينامية العملية التعليمية-
ّ
التعلمية[ ،والتي] تندرج ضمن تمفصل التنازالت الديداكتيكية والتنازالت الديداكتيكية املضادة .ويلزم
هذا الفسخ للعقدة الديداكتيكية ،املد ّرس والتلميذ باستمرار ،على لعب الدور املوكول لهما ،أي التعليم
ّ
والتعلم تباعا".2
ّ
تمر عملية إنتاج الخطاب التعليمي بمراحل ثالث؛ مرحلة استباقية ،مرحلة تفاعلية ومرحلة
ّ
تغذية راجعة؛ فأثناء املرحلة االستباقية ملا قبل العملية التعليمية-التعلمية ييهئ املد ّرس ويس َـت ـ ِّـب ــق املق ــطع
ّ
التعليمي-التع ــلمي.
ّ
وخالل املرحلة التفاعلية والتي ينتج فيها الخطاب التعليمي فعليا ،يضع املد ّرس املتعلمين داخل
ّ
وضعيات مالئمة ملوضوع التع ّـلم وي ّ
ـدبـر التفاعالت بين املتعلمين من جهة ومعه من جهة أخ ــرى.
ِّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وأثناء مرحلة التغذية الراجعة ،يحلل املدرس أثـر املقطع التعليمي-التعلمي عليه وعلى متعلميه.
ّ
تحكم العالقة التي تربط املتخاطبين ،املد ّرس واملتعلمين ،من حيث السياق ،عالقتان ،األولى
ّ
داخل السياق ،واألخرى خارجه؛ أي ما يعرفه املتخاطب عـن اآلخـر ،سواء أكان املد ّرس أو املتعلم .وما
يعرفه املتخاطبان عن املقام املدرس ي وعما يريدان قوله أو سماعه ،فالعالقات ذاتها ولكن صور هذه
العالقات تتناسب مع املقام الذي توضع فيه.
ّ
ّ
وقد يحدث أن تكون العالقة بين املد ّرس واملتعلمين من جهة ،وبين املتعلمين أنفسهم من جهة
أخرى معدومة أو تكاد ،كأن يكون اللقاء بينهم ألول مرة؛ فإن املد ّرس يسعى إلى إيجاد هذه العالقة عن
ّ
طريق خطابه التعليمي التفاعلي؛ إذ يسعى إلى توطيد عالقته بمتعلميه .وهذا ما يبرز دور اللغة التفاعلي
من خالل " ما ّ
طوره سينكلير ( )Sinclairوكولتهارد ( )0311( )Couthardفي دراستهما التفاعالت اللغوية
ّ
ّ
واملتعلم في الفصول الدراسية .في هذه الدراسة ّ
املهمة تمييز بين التفاعل  /التبادل اللغوي /
بين املعلم
الكالمي  Exchangeوالنقلة أو االنتقالة  moveوالفعل اللغــوي (.3)Act

 1املرجع السابق ،ص .004
 2املرجع نفسه ،ص .404
 3بهاء الدين محمد مزيد ،مرجع سابق ،ص .014
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فمـن األفـعـال اللغـوية أو الكالمية وهـي الوحـدات أو البـنيات الصغـرى ومـن أمـثـلـتها السؤال،
ّ
ّ
واألمـر ،والنهي ،والخـبـر ،والنـداء وغيرها من األفعال تتـشكل النـقـالت التعليمية-التعلمية بين املد ّرس
ّ
واملتعلمين ،وتكون حسب سينكلير وكولتهارد بداية باالستهالل ، Initiationويكون عادة من املد ّرس ،ثم
ّ
تعلم ،ويليه التعقيب على ّ
ّ
الرد Feedback-وعادة يكون من املد ّرس،
الرد  ،réponseوعادة يكون من امل
وهكذا األمر طوال الحصة الدراسية ،ومن مجموع تـلك النقالت يتك ّـون التـبادل اللـغــوي.
ونأخذ مثاال عن األفعال اللغوية أو الكالمية وهو السؤال ،فما طبيعة السؤال التعليمي؟
ملاذا شسأل؟ من البداهة أن طرح السؤال ناتج عن حالة فراغ معرفي شسعى إلى تحقيق اكتمال
ّ
معرفة السائل ،وقد يسعى املتكلم بالسؤال إلى معرفة ما إذا كان املتلقي يمتلك اإلجابة أم ال كما هو
ّ
الشأن في السؤال التعليمي يلقى للتأكد من فهم املتعلم الدرس.1
ّ
ولكن مادام السؤال ينطلق من املد ّرس فهو ال يخلو من سلطة؛ ألنه يتح ّـرك مـن موقع ّ
القوة
َ
ّ
املتعلم ،وهذا التفاوت يجعله ذا سلطة ّ
تخول له معرفة ما يريد
والنفوذ فهو أعلى رتبة من مخاطبه
معرفته.2
ّ
وبالعودة إلـى العالقات التعليمية فـإن مجموع التفاعالت التـي تحدث داخل جماعات التـعلـم،
ّ
ّ
ّ
تتـم كذلك بيـن املد ّرس وبيـن الـمتعلمين ومـواضيــع التـعــلــم أو الـمضمون الـمعرفـي-الت ـعـلمي ،أو مــا يـعـ َـرف
بـ " املثلث التعليمي" ( ،)Le Triangle Didactiqueوالسياق العام الذي تحدث فـي سياقه هذه التفاعالت
ّ
هو الوضعيات التعليمية-التعلمية.
وقـد حاولـت الت ّ
ـوجـهـات التـربــوية الحديــثة تـأسيــس العـمل البيـداغـوجي على مـا يس ّـميـه فيـليب
ّ
ميـريــو ( )Philippe Meirieuتكامـل عـناصـر املـنهج البيداغــوجي وهـي املكـ ّـون [أو املد ّرس] واملتعلم
واملعرفة".3
فـي الواقع ،ال يمكن تحقيق هذا التكامل إذا كان املد ّرس " يشتغل كناقل للمعلومات ال يشرك
ّ
ّ
تالميذه فـي تعلمهم في الغالب .وهو ينس ى أن هؤالء التالميذ يتعلمون بأساليب مختلفة وسرعات متفاوتة،
بينما يتخذ هو لتعليمه طريقة ال ّ
تتغيـر وإيقاعا واحدا مفروضا على الجميع .كما ينس ى أن التعليم ال ّ
يتم
حقيقة إال من خالل النشاط والعمل .وإن املعارف التي ترسخ فـي الذهن هي تلك التي نكتشفها بأنفسنا،
وينس ى أيضا أن نمو املهارات العقلية أكثـ ر أهمية من تحصيل املعلومات .فالواقع أن الشخص الذي
ّ
تنمت لديه مهـارات عقلية أكثـر هو الذي يستطيع النفاذ بسهولة وبنفسه إلـى عالم الـمـعارف ،والعكس
غيـر صحيح".4
 1ينظر عبد هللا البهلول ،مرجع سابق ،ص .13
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
ّ
 3عبد الحق منصف :رهانات البيداغوجيا املعاصرة؛ دراسة في قضايا التعلم والثقافة املدرسية ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طبعة
 ،4111ص  .11مأخوذ منmode d’emploi-E.S.F.Editeur-1992-Paris-p :105.،PH.Meirieu: l’école :
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ من :كلود بيجان :الديداكتيك واششغاالته األساسية ،ترجمة رشيد بناشي ضمن كتابه :من
البيداغوجيا إلى الديداكتيك ،منشورات الحوار األكاديمي والجامعي-0330-الدار البيضاء ،ص .14
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ّ
وأما العالقة التي تربط املتخاطبيـن فـي العملية التعليمية – التعلمية ،من حيث القواعد
والقوانين التخاطبية ،فهي عالقتان ،األولى تبليغية واألخرى تـهذيبية ،أما األولى فنجدها في منجزات بول
ّ
غرايس( ،)Paul GRICEحين صاغ مبدأ التعاون( )Principe de coopérationبمسلماته األربع ،وهو أول
من وضع قواعد للتخاطب فـي القرن العشرين ،حيث عـرف هذا الباحث بمب ـدئه هذا ،والذي ّ
يعد أول
مبدأ تداولي للتخاطب .وكان هدفه من وضع هـذه القواعد التخاطبية " أن تنـزل منـزلة الضوابط التي
َ
تضمن لكل مخاطبة إفادة تبلغ الغاية فـي الوضوح ،بحيث تكون املعاشي التي يتناقلها املتكلم واملخاطب
معاشي صريحة وحقيقية ".1
وسنكتفي بذكـر فحوى هـذا املبدأ وما ينبثق عنه مـن مـبـادئ فرعية ،ث ّـم" مـا قـ ِّّـدم ل ــه مــن نقـد.
وما تجدر اإلشارة إليه أن هــذه املبادئ وإن كانت حديثة ،إال أن فحواها ورد عند العديد من باحثينا
العرب القدامى.
يصاغ مبدأ التعاون كاآلتي:
ليكن انتـهاضـك للـتخاطـب على الـوجـه الـذي يقتـضيه الغـرض مـنـه.2

أي إن " مشاركتك الحوارية تطابق ما هو مطلوب من طرفك فـي امليدان الذي تصله ،فـي إطـار
الهـدف أو االتجاه الذي يقبله التبادل الكالمـي الذي تساهم فيه".3
َ
وانطالقا من تسمية مـبـدأ غرايـس ،نالحظ وجوب التعاون بين املتكلم واملخاطب ألجل تحقيق
الغرض من الخطاب ،وما يساعـد على ذلك ما حدده غرايس من مبادئ فرعية:
-1مبدأ الكم ( ،)Maxime de quantitéوقاعدتاه:4
َ
 لتكن إفادتك املخاطب على قدر حاجته؛ أي أن تشتمل مشاركتك على أخبار ومعلومات ومعطيات
قـدر املطلوب (لكي تعتبـر مناسبة للتبادل).
 ال تجعل إفادتك تتعدى القدر املطلوب؛ أي أال تشتمل مشاركتك وإفادتك على أخبار أكثر من
املطلوب.
َ
ّ
انطالقا من هاتين القاعدتين ،يسعى املتكلم ،ممثال في املد ّرس ،إلى إخبار املخاطب ممثال فـي
ّ
املتعلم .لذا اختلفت نظرة الباحثين البيداغوجيين واملشتغلين فـي حقل التعليم والتـربية إلى التدريس،
 1طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص .443
 2املرجع نفسه ،ص  .441ويترجمه البعض بقوله :أن تكون مساهمتك الحوارية بمقدار ما يطلب منك في مجال يتوسل إليه بهذه املساهمة،
تحدوك غاية الحديث املتبادل أو اتجاهه ،انت ملتزم ،بأحدهما ،في لحظة معينة" .ويالحظ في هذه الترجمة أنها شملت القواعد الفرعية
املنبثقة عن مبدأ التعاون .ينظر p45-46.، (in) communication N30, 1979، fr، logic and conversation trad، P.Grice:في :عبد العزيز
السراج .مرجع سابق .ص .413
ّ
 3كيريرا أوريكيوشي :كفايات املتكلمين ،ترجمة وتعليق محمد نظيف ،مقـال ضمن كتاب :في التداولية املعاصرة والتواصل ،أفريقيا الشرق،
الدار البيضاء ،طبعة  ،4102ص .044
 4ينظر طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص  .441وينظر كيريرا أوريكيوشي ،مرجع سابق ،ص  .044ينظر آن روبول وجاك موشالر :التداولية
اليوم؛ علم جديد في التواصل ،ترجمة سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباشي ،مراجعة لطيف زيتوشي ،املنظمة العربية للترجمة ،بيروت،
طبعة  ،0331ص .11
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ّ
حيث لم يعد ّ
مجرد نقل للمواد واملحتويات بشكل تلقائي ،بل أصبح توليدا ألششطة التعلم وتغذية لها
ّ
بوسائل مالئمة من بينـها املعلومات واملحتويات التـي ّ
يتم نقلها للمتعلم وتزويده بـها " .إن نظام التدريس
ّ
بكامله ّيتجه حسب شارل هادجي ( )Charles Hadjiنحو تحقيق التعلم وتسهيله ".1
ّ
ّ
فالتعلم هو قاعدة التدريس ،والعامل ّ
املقرر ألهدافه ولـمادته وكيفياته .فعندما يد ّرس املعلم
ّ
ّ
التعلم الذي ّ
يجسده هذا الش يء والرغبة فـي تعلمه منـهم ،وفـي
شيئا للتالميذ يقوم بذلك على أساس نوع
ّ
الواقع ،تأتي أهمية التعلم فـي توجيه التدريس وتقرير استراتيجيات تنفيذه من مبادئ وأساليب وطرق.2
ّ
ّ
لذا ،ينبغي على عملية تبليغ (أو إخبار) املضمون املعرفي-التعلمي أال تكون عائقا أمام فعل التعلم،
ّ
ّ
كون ارتباط أششطته به تجعله يتخلى عن العديد من مثاالته ،فقد انتهى زمن املد ّرس الذي يدفع متعلمه
ّ
ّ
إلـى الوعي بفقره الداخلي وبجهله ،وإنما عليه أن ّ
يقر بوجود مكتسبات قبلية لدى املتعلم تمكنه من
ّ
َج ْس ِّرها مع تعلماته الجديدة.
-2مبدأ الكيف ( ،)Maxime de qualitéوقاعدتاه:3
 ال تقل ما تعلم كذبه وال تثبت ما تعتقد أنه كاذب؛ أي أن تكون مشاركتك صادقة.
 ال تقل ما ليست لك عليه ِّّبينة .ال تثبتوا ما تعوزكم فيه الحجج.
ّ
متوخـى من تطبيق هذا القاعدة ،وكـل قواعد مبدأ التعاون ،هو تحقيق مردودية كبـرى
الهدف الـ
ّ
ّ
لتبادل األخبار بيـن املد ّرس واملتعلمين وبين املتعلمين أنفسهم .ويرتكز على اعتبارات تجريبية أن يكون
ّ
سلوك األشخاص على هذا النحو ،فذلك ألنهم تعلموا ذلك خالل طفولتهم ،ولم يفقدوا تلك العادة،
ّ
واعتبارات منطقية ،أريد أن أتمكن من اعتبار القواعد العادية للحوار ليس باعتبارها مبادئ فقط حيث
نالحظها كلنا أو قريب من ذلك في إجراء الحوار ،لكن باعتبارها مبادئ نتتبعها بدراية ويجب أن ّ
نتمسك
بها فهي نتاج لخاصية املتخاطبين النفسية الجوهرية.
-3مبدأ املناسبة أو العالقة (:4)Maxime de relation
ّ
تحدثوا في الوقت املناسب وبكيفية مالئمة ،بعبارة أوض وأبلغ ليناسب مقالك مقامك.

ّ
ّ
يقدم املد ّرس املعلومات واملعارف ويحللها ويصوغ العمليات الضرورية التي تجعل اكتساب املعرفة
ممكنا وسهال .يقوم إذن بتحليل املعلومات بوصفها عمليات لإلنجاز وذلك بواسطة تمارين وأششطة للتدريب
على املهارات تكون مالئمة.

 1عبد الحق منصف ،مرجع سابق ،ص  .11مأخوذ منrègles du jeu-E.S.F.Editeur-1992-Paris-P :86.،Charles Hadji: l’évaluation :
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ من :محمد زيدان حمدان :ترشيد التدريس بمبادئ واستراتيجيات نفسية حديثة ،دار التربية
الحديثة ،األردن ،0311 ،ص .46
 3ينظر طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص  .441وينظر كيريرا أوريكيوشي ،مرجع سابق ،ص  .044ينظر آن روبول وجاك موشالر ،مرجع
سابق ،ص .16
 4ينظر طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص  .441وينظر كيريرا أوريكيوشي ،مرجع سابق ،ص  .044ينظر آن روبول وجاك موشالر ،مرجع
سابق ،ص .16
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إن اإللقاء أو التبليغ ال يمكنه أن يؤدي وظيفته داخل أششطة التدريس ما لم يخضع لشروط
ّ
ّ
السجل
بيداغوجية أهمها وظيفته ،أي توجيهه نحو مهام يكون في مقدور املتعلم إنجازها .كما ينبغي احترام
ّ
ّ
للمتعلم (سجل الخبرات واملعارف التي ّ
ترسخت لديه في تعلم سابق وأصبحت جزءا من رصيده).
املعرفي
ّ
وأخيرا يجب أن يتالءم هذا اإلخبار – حسب أوليفيي روبول – مع حاجات املتعلم واهتماماته واتجاهاته.1
-4مبدأ الجهة أو الطريقة ( ،)Maxime de modalitéوقواعده:2
 لتحترز من االلتباس؛ أي تجنب الحديث الغامض واملبهم.
 لتحترز من اإلجمال؛ أي ّ
تحدث بوضوح.
 لتتكلم بإيجاز.
ّ
لترتب كالمك؛ أي كن منهجيا.
ِّ 
ملاذا يجب أن نكـون متعاونين خــالل تـبادل كـالمي مـا؟ مـاذا نجـني ّ
جراء هـذا التعـاون؟ إنه تحقيق
املقاصد واألهداف التخاطبية بكل بساطة ،حينما نتمتع باإلصرار على تحقيقها يمكننا أن نكون كذلك.
ّ
متعذرا ومقفال حتما ،مما ّ
يسبب ضررا
التبادل التخاطبي يجد نفسه ،في حال االمتناع عن التعاون،
ّ
ّ
يتضرر املتكلم؟! بلى ،سيتضرر هو كذلك :حينما تخرق املبادئ
كبيرا للمخاطب .للمخاطب فحسب؟ أال
الحوارية من طرف املد ّرس في حالة بحثنا هذا يلحق الضرر منافعه الخاصة إضافة إلى منافع الحضور.
ّ
سيجد املد ّرس نفسه مضطرا إلى التعاون وإال فشل في الوصول إلى أهداف دروسه ،واملتعلم كذلك.
هذا التصور الجديد للغة ،حسب ما يصبو إليه غرايس ،عبارة عن آلة ذات تناغم ضروري
وتعاضد مناسب في كنف املجتمع .رغم أن البعض يرى أن هـذا النموذج التعاوشي ليس إال وهما خياليا
ّ
ومهد ًأ يخ ّفف من الصراعات ،املواجهات التي ّ
تميز أيضا التبادالت الكالمية والواقع التعليمي يثبت ذلك.
ِّ
ّ
ّ
ورغ ــم وجـود أفـعـال تـدل على حـدة الصراع والعـنف اللفـظي بين املتخاطـبين ،إال أن جـادل(ولو
كـان مذمـوما) تعـني شـارك هـي تـقـاسـم (أو اإلقرار بوجود قيم مشتركة ولو ضمنيا) " ،عـدد من قـيم وقواعد
اللعبة اللسانية والحوارية لن تطرح قاعدة لالشتغاالت التواصلية تلك التي ترتكز على وجود عقد مشابه
للعقد الذي يحكم مجموع السلوكات االجتماعية (العقد البيداغوجي مثاال) ،هذا ما يعلنه بلطف
ديسكمبر" ندعو مجتمعا مجموعة من االلتزامات التي تكون بين عدة أشخاص بإزاء بعضهم البعض
حينما يكونون مجتمعا" أي حينما يتشاركون الربح والخسارة".3
إنه صحيح أيضا أن بعض أنماط التبادل ،نحو املجادلة ،الحرب الكالمية ،هي من حيث مبدؤها
أقل تعاونا من التبادالت الهادئة السليمة ،ال بل االندماجية .ويتاح بالتأكيد أن نجد املواجهات والخالفات

1عبد الحق منصف ،مرجع سابق ،ص  .11مأخوذ منOlivier Reboul: Qu’Est-ce qu’apprendre ?Ed.P.U.F.1980-Paris-P :21. :
 2ينظر طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص  .441ينظر كيريرا أوريكيوشي ،مرجع سابق ،ص  .044-044ينظر آن روبول وجاك موشالر ،مرجع
سابق ،ص .16
 3كيريرا أوريكيوشي ،مرجع سابق ،ص .041
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ومظاهر االششقاق وإجراءات اإلقصاء مفيدة أكثر من التفاعالت السعيدة بل أكثر تمييـزا :بحسب تمحور
ّ
فكرتها حول التبادالت الناجحة أو الفاشلة ،وبحسب أن تشكل فيها صورة مرحة أو مشؤومة.1
ّ
فيما يخص مبدأ التعاون ،ينحصر فـي التذكير بأن املتحاورين يشكلون مجتمعا .إذا طلب املد ّرس
ّ
ّ
ّ
من املتعلم اإلجابة عن سؤال يتعلق بدرسه ،يمنح لنا املبدأ اعتبار املد ّرس واملتعلم يشتركان في ممارسة
ششاط مشترك يتمثل في ثنائية سؤال /جواب ،والتي تكون متبادلة بينهما أثناء سير الدرس .ينجم عن هذا
ّ
التشارك أن االلتزام الذي على املد ّرس أن يضطلع به هو أن يسأل سؤاله بكلمات وعبارات يفهمها املتعلم.
ّ
املتعلم بأن يعطي جوابا بكلمات وعبارات يفهمها املد ّرس " .إذا ّ
تصرف أحدهما بخالف ذلك
بينما يلتزم
ّ
فإنه يعاكس هدف املجتمع الذي شكله هو نفسه مع شريكه ومن ثم هدفه الخاص .االلتزام الذي يعلنه
مبدأ التعاون ليس إال االرتباط االجتماعي الكالمي".2
ّ
إذا حصل للمتخاطبين ،املد ّرس واملتعلمين ،التخاطب أن تكون فائدة بينهما أو مقاصد وأهداف
بينهما ،فإنهما يحصالن معا على هذه الفائدة وهذه املقاصد واألهداف ،إذا نجحا في فعل ذلك ،ويخسران
معا إذا لم ينجحا في ذلك " ،هناك إذن تشارك الربح والخسارة ،ويكون لنا الحق في أن شعتبـر تبادلهم
الكالمي ششاطا منجزا فـي املجتمع".3
ّ
املتكلم ال يسعى ّ
ملجرد التعاون بينه وبين
يصرح ويلسون ( )Wilsonوسبيربر( )Sperberبأن
َ
املخاطب ،وإنما يبحث فـي " أن يكون له أكبـر تأثيـر ممكن على املستمع ،درجة ما من التعاون ستكون
ّ
ّ
الثمن الذي على املتكلم دفعه للنجاح في مشروع أساس ي أناشي ،سيكون متكلما إذن ،بشكل ما ،غيـر
تعاوشي بطبعه ّ
لكنه تعاوشي بالضرورة ".4
ّ
املتفرعة عنه ،بمدى ّ
ّ
ّ
تحقق التفاعل بين املد ّرس واملتعلم ،وهذا ال
ويتحقق هذه املبدأ ،بقواعده
ّ
ّ
يعني أن هذه القواعد " عبارة عن معاييـر ينبغي للمخاطبين اتباعها فحسب ،بل تمثل ما ينتظرونه من
مخاطبيـهم ،فهي مبادئ تأويل أكثر من كونها قواعد معيارية أو قواعد سلوك".5
وتكمن أهمية مبدأ التعاون ،كونه أداة مالئمة ومهمة فـي تحليل الخطابات .ومما يحسب له أن
التأدب والتهذيب والكياسة واللباقة ،التي سنناقشها فيما بعد؛ ألنـها ّ
تأسست عليه نظريات ّ
تعد ّ
مكملة
ّ
وموضحة ملا غمض من جوانبه.
له
وهناك مبدأ حــواري آخــر يـقابـل وحـده ،حـسـب صاحبيه ويلسون وسبربـر ،مجـموع أدوار املبادئ
ّ
الغرايسية وهو مسلمة املالءمة ( .)Axiome de pertinenceيقـوالن فـي هـذا الصدد ":توصلنا إلـى أن

 1املرجع السابق ،ص .041
 2املرجع نفسه ،ص .046
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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ّ
الـمــبادئ تـرجع إلـى مـس ّـلـمة الـمـالءمـة التي كانـت الوحيـدة الـ ّ
متصفة بالوضوح والدق ـ ـة ،أكثـر من مجموع
املبادئ ".1
قـد يكون الفعل التعليمي للمد ّ س متمركزا حول ذاته ،فهو الفاعل األساس ي ،بحيث ّ
يتحدد دور
ر
ّ
هذا األخير في تقديم املعرفة .وهنا نجد تفاعال بين املد ّ س واملعرفة التي ّ
يقدمها ال غيـر ،ويغيب املتعلم
ر
عن الفعل التعليمي تماما ،ويصبح الفعل التربوي من طرف واحد ،يقوم املد ّرس " بتـرويض التلميذ
اعتمادا على قيم السلطة والنظام واالمتثال ،لهذا تتصف باألوتوقراطية ".2
ففي الطرق التلقينية اإللقائية القديمة ،يكون الخطاب التعليمي منتجا من طرف املد ّرس
ّ
فحسب ،فهو سابق زمنيا عن املتعلم؛ ألن فكر هذا األخير يبقى تابعا لفكر مد ّرسه.
ّ
وشأن فـكـر املتعلم فـي هذه الحالة أنه الحق وتابع فـي مراحله فكر املد ّرس؛ ألن هذا األخيـر سبق
ّ
وأن وضع خطوات ّ
املتعلم ذلك البناء حتى ينخرط فيه .لذلك ّ
تظل عالقته
كونها وبناها دون أن يعرف
بموضوع الدرس جزئية متد ّرجة ّ
بتدرج خطوات الدرس اإللقائي.
ّ
ّ
لذا ،يجد فكر املتعلم صعوبة فـي متابعة فكر املد ّرس؛ ألنه يشتغل بشكل سريع ومنظم إلحاطته
ّ
ّ
يحس بـها
مسبقا بكل مراحل الدرس ،فال يجد الـمتعلم الوقت الكافي لإلحساس بنفس االهتمامات التي
ّ
الـمد ّرس .ويحدث فـي هذه الحالة فشل ذريع للخطاب التعليمي؛ ألن املتعلم سينتهي به املطاف إلى امللل
ّ
والسلبية .وقد يحدث أن يفتح خطابه هـذا للمتعلم آفـاقا للتفكير ،ليس في الدرس ،بل على هامشه،
مشوشة على صيرورته داخل قاعة الدرس .ناهيك عن مخاطر ّ
كثيرا ما تصبح ّ
تحول انتباهه عن الدرس
بفعل ّ
منبهات خارجية.
ّ
وعموما ،إن موقع كل مـن املـد ّرس واملتعـلم فـي الـدرس القـائـم على اإللـقـاء والتـلـقيـن ،يختلف؛
ّ
يتصور خطابه التعليمي بشكل كامل :فهو لديه خطاب متكامل اللحظات يعرف من أين يبدأ
فاملد ّرس
ّ
وإلى أين سينتهي؛ ألنه قد ّ
حضره بشكل مسبق وضبط لحظاته .أما املتعلم فال يعلم عن هذا الخطاب
ّ
شيئا وهو غائب عنه كلية .وإن كان متابعا للدرس فهي لحظات يتابع تحققها بالتدريج.
يقوم املد ّرس فـي هذا النوع من الخطابات بمهمة تفكيكه إلـى وحدات من املنطوقات ،حسب
ّ
لحظات الدرس ،أما مهمة املتعلم فهي تركيب هذه الوحدات املتد ّرجة بعد تحصيله كل وحدة ،فـي تكاملها
مع الوحدات األخرى.
ّ
وأثـناء قـيام املتعلم بمهمته ،يحدث أن تنـهك قـواه الفكـرية فـي الحفاظ على نفس مستوى االنتباه
ّ
يتقلص بفعل ّ
منبـهات داخلية،
والفهـم .وإذا كان انتباهه أقوى فـي اللحظات األولى من الدرس ،فإنه
ومنبـهات خا جية .فال ّ
كامللل والشرود ّ
تتحقق مهمته ويفقد القدرة على التـركيب فـي نـهاية الدرس.
ر
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وقد يتمركز الفعل التعليمي حول املادة الدراسية أو املضمون املعرفي ،حسب تصنيف ج.ديكلو
ّ
ّ
ويتحرى
والفعالية ،وتتصف بكونها ذات طابع تقنوقراطي.1
( ،)J.Duclosوقيمها األساسية هي العقالنية
ّ
ّ
ّ
املد ّرس الــدق ــة في تبليغ املضمون املعرفي-التعلمي ،وذلك بالتحقق من " وثوقية املعلومات املشاطرة،
وذلك في أفق املزيد من املوضوعية والعقالنية".2
ّ
ّ
وما ّ
تحققه الدقة من إيجابيات الخبرة التي يكتسبها املد ّرس في تبليغ املضمون املعرفي-التعلمي،
والذي ّيتصف " باالختزال والضبط على مستوى فك موز اإل ساليات التي يتم ّ
تلقيها" .3ولضمان استمرار
ر
ر
ّ
االعتماد على هذا املبدأ ينبغي على املد ّرس أن يواصل البحث عن مزيد من املوضوعية والدقة ،ثم عليه
ّ
ّ
ّ
املتعلمون من ّ
تلقي وفهم ما ّ
يصرح لهم به،
أن يخبـر متعلميه بما يراد تبليغه لهم ،شرط أن يتمكن
ّ
ّ
املتعلمون من جهتـهم من التعبير عما يريدون تبليغهّ ،
ويتلقى املد ّرس ويفهم ما ّ
يعبر عنه
وبعدها يتمكن
ّ
الجيد ،ال ّ
ّ
تتحدد بنوع املحتويات واملضامين
املتعلمون .ولكن قيمة هذا الفعل التعليمي وقيمة املد ّر
ّ
املعرفية التـي ّ
يقدمها فقط إنما بنوع العالقة التي يبنيـها مع املتعلم.
ّ
ّ
لهــذا السـبب ،وإلنجاح الفـعـل التعليمي-التعلمي ،وجب أن يتمركز حول املتعلم ،فيكون " االهتمام
األكبر فيها ّ
موجها نحو التلميذ ،ومبدؤها األساس ي احترام شخصيته وتثبيت قيم الحرية واالستقاللية
ّ
واإلبداعية لديه ،لهذا تتسم هذه العالقة بالتلقائية وتنبني على تعامل ديمقراطي" .4وفي هذه الحالة
ّ
ّ
ّ
يكتفي املد ّرس بمساعدة املتعلم على بناء املعرفة ،فالدور اإليجابي يعود للمتعلم فـي بناء تعلماته بنفسه.
ّ
ّ
واملنشط ،فيكون
ويقوم املد ّرس بدور الـمرشد واملنشط .وقد يؤدي فيـها املد ّرس دورا أكبـر من دور املرشد
ّ
له دور ّ
التعلم من غيـر أن ّ
املحفز؛ إذ ّ
يوجهها أو يشارك فيها ،ويستجيب لطلبات
يسهل سيـرورة التعليم/
ّ
التالميذ .فالـمعرفة في نـهاية املطاف ناتجة عن ششاط املتع ِّلم ومرتبطة باششغاالته ،وليست صادرة عن
ّ
املد ّرس؛ ألن الهدف من إنتاج الخطاب التعليمي هو تحقيق حاجات وطموحات املتعلمين ،فربما كان
ّ
ّ
ثريا ،ولكنه غيـر مالئم ّ
التعلمي ّ
يسبب للمتعلمين امللل والشرود ،وقد " يكون القول
املضمون املعرفي-
مالئما باألحرى مع القليل من األخبار؛ إذ يقود املستمع إلى إغناء أو تغيير معارفه أو ّ
تصوراته" 5وهذا هـو
املطلوب.
ما سعى غرايس إلى تحقيقه فـي مبدأ التعاونّ ،
يتحقق بحسن تأويل األقوال ،وإن حدث خرق
لبعض القواعد الفرعية .بعبارة أخرى نقول إن مالءمة القـول التعليمي تكون مباشرة وحاسمة بمقدار
ّ
ما تحقق من نتائج تداولية لدى املتعلم.6
 1املرجع السابق ،ص .142
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ّ
وإذا حدث وأن ّ
حقق الخطاب التعليمي أغراضه ومقاصده ،قـد يصبح املد ّرس متعلما ،وهنا
ّ
يمكن أن يتحقق مبدأ التعاون الغرايس ي بشكل مذهل؛ ألن العملية التعليمية–التعلمية تتم داخل
ّ
الفصل الدراس ي الـمغـلق ،أين يقوم فيـها املد ّرس بتقديم املضمون املعرفي-التعلمي وفق أهداف وكفاءات
ّ
ّ
محددة بدقة ومصرح بها فـي املنهاج الدراس ي ،على افتراض أن هذا األخيـر راعـى أطراف العملية التعليمية
ّ
وخاصة املتعلم.
وبالعودة إلـى أهمية تحقيق التفاعل الجيد بيـن أقطاب العالقة الديداكتيكية ،فإنه يمكن القول
ّ
املتعلمين في أغلب األحيان بينهم وبين املد ّرس .وما ّ
يدمر العالقة
إن التفاعالت عامة وشاملة تتم بيـن
ّ
ّ
ّ
التعلمية هي سلطوية املد ّر  ،ومن ثم ّ
تدمر كل ما يتعلمه املتعلم ،حتى وإن كانت املحتويات
التعليمية
التي ّ
تقدم من املستوى الجيد .لذلك ال ّبد لكل مد ّرس ،وهـو ّ
ّ
سيوجهه إلـى
يحضر خطابه التعـليمي الذي
ّ
ّ
متعلميه ،أن ّ
يميـز وبدقة ،داخل ذهنه ،بيـن الـمضمون الـمعرفـي والعالقة التعليمية.
ّ
ثم ،عليه أن يعامل املتعلم من داخل عوالـمه النفسية والوجدانية ،ومن قلب مخاوفه ،وأن
ّ
ّ
ينصت إلـى ما يتطلع إليه من دون أن يتمكن من اإلفصاح عنه .وعليه أن يبذل الجهود القصوى لكسب
ّ
ثقة املتعلم قبل البـدء في ّأيـة عملية-تعليمية.
ّ
يقول فيليب ميـريو ( ":)F.Meirieuإذا لم أكن قادرا على اعتبار اآلخر ،املراهق أو املتعلم عموما،
ّ
كائنا حرا له ّ
التحدث إليه على قدم املساواة ومقاربته
هويته وتاريخه الشخص ي ،وإذا لم أكن قادرا على
والنظر إليه على الدوام كذلك ،وإذا لم أكن قاد ا على مواجهته بكل ّ
الجدية املطلوبة ،وعندما أكون
ر
مهووسا بالبحث ،وبأي ثمن ،عن اإلجابة عن أسئلته ال عن فهمه واالعتراف باختالفه ،حينها ّ
أضيع كل
ّ
فرصة ألمكنه من أن يكبر معه أيضا ".1
فليست األمكنة املدرسية ّ
مجرد ساحات للتواجد والحضور املشترك ،بل هي فوق ذلك أمكنة
للكالم حيث " ينصت اآلخر لكالمنا ّ
ويتلقاه .والفصل بكامله ينبغي أن يأخذ وجهة املجموعة التي تشغل
ّ
مكان اللغة املتكلمة ،حيث يوجد األفراد أو ال يوجدون ،أو يكتشفون أنفسهم من جديد بذواتهم ".2
ّ
متحقق ،إال أن أق ـ ـل م ـ ـا
ورغم ما نحاول إصباغه على العالقة التعليمية م ـن شروط نجاح
يوصف ب ـه أن ـه نجاح ناقص التح ـ ّقق؛ الق ـتصاره على الجانب التبليـ ـغ ـي فحسب ،بنـ ـاء على قـ ـواع ــ ـ د
ّ
غراي ـ ـس؛ ألن املد ّرس فـي هذه الحالة يقتصر على تبليغ الـمعارف والخبـرات واملعطيات ملتعلميه ،وهذا ما
يعترض عليه في هذه القواعد التخاطبية الغرايسية " إغفالها للجانب التهذيبي ُّ
التأدبي".

ّ
 1ينظر منير الحجوجي :نظرية التعامل مع التلميذ؛ من اإلرسال األحادي للمعرفة إلى العالقة التربوية ،مجلة رؤى تربوية ،مركز القطان
للبحث والتطوير ،رام هللا ،العدد الثاشي والثالثون ،ص .14
 2عبد الحق منصف ،مرجع سابق ،ص  .11مأخوذ منF.Oury/A. Vasquez: Vers une pédagogie institutionnelle ? Ed. F.Maspéro :
– 1967- Paris- p : 69.
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وقـد ذكـر طـه عـبد الرحمن ثالثـة أسـباب لعـدم اهـتمام غرايـس ( )P.Griceبالجانـب التهـذيـبي فـي
التخاطب ،نجملها فيما يلي:1
 .0ذكره له في جملة حديثه عن الجوانب االجتماعية التجميلية في التخاطب.
 .4أغفل ذكر كيفية تطبيق ه ــذه القواعد التهذيبية ،وما ترتيبها مع القواعد التبليغية.
 .4غفلته عن كون الجانب التهذيبي ربما يكون أصال في خروج العبارات عن املعاشي الحقيقية أو
املباشرة.

 1ينظر طه عبد الرحمن .مرجع سابق .ص .443
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امل ـبـحــث الرابع :ال ـق ــواع ـ ــد الت ـه ـ ــذيـ ـبـة
لـقـد شغـلت املزايا العالئقية مكانة هـامــة فـي مـواصـفــات املـد ّرس الج ّـيـد ،ومـن ث ّـم ،إمكانية نجاح
ّ
التعلمي الذي ّ
يقدم
العالقة التعليمية ،إال أنها تبدو ،عند الكثيرين ،مرتبطة دوما باملضمون املعرفي-
ّ
للمتعلمين ،أي ما ه ــو مرتبط بالكفايات التقنية أو املعرفية.
إال أن هناك من رأى غير ذلك ،فلقد بين مونتاندون ( ،)Montandonمن خالل تمييزه بيـن
مخـتلف املـزايا العالئـقية؛ كاملـزايـا الديـداكتيـكية واملـزايـا البيـداغـوجيـة املـرتبطة بالصـرامة والسـلطة،
ّ
واملـزايا اإلنسانية التي ترتبـط بالطـيبة ،رأى " أن املتعلمين يضعون في الواجهة باملقام األول املزايا
اإلشسانية لتحديد املد ّرس ّ
الجيد".1
ويمكن أن نقابل الـمزايا األول ـى بالجانب التبليغ ـي البحت ،ونقابل الـمزايا الثانية بالجان ــ ـ ب
ّ
التهذيب ـي .فالتخاطــب فـي الع ـمــلية التعليمية/التعـلمية ال ينبـني عـلى مبـدأ التعـاون (الجانب التبليغي)
فحسب ،رغم كونه أداة مالئمة ومهمة فـي تحليل الخطاب التعليمي .بـل الب ــد ل ــه م ــن م ـبـدأ تداولي ث ــان
ّ
ّ
الت ُّ
ّ
التأدب والتهذيب والكياسة
املتنوعة؛
ـأدب أو التهذيب " .والذي تأسس ،فـي نظرياته
هـو م ـب ــدأ "
ّ
واللباقة ،على مبدأ التعاون ،أو إن شئت قلت على مبدأ التبليغ ،فهو ّ
وموض لـما غمض من
مكمل له
جوانبه.
ّ
وأولى هذه النظريات ،نظرية " روبين الكـوف"( )Robin LAKOFFفـي التأدب ،والتي أوردتـها فـي
ّ
مقـالتها املوسـومة بـ " م ـنـطــق ُّ
التأدب " .وقـد صاغـت ال كـوف فـي شكـل مبـدأ عام ،وقواعـد فرعية ،تأثرا
بغرايس ،تنبثق عنه:
املبدأ العام:
 لتكن َّ
مؤدبا :2وهـو مبـدأ يضبط قواعد التهـذيب ،مع الحفاظ على قواعد التبليغ بضوابطها املعلومة.
وق ــد ّ
تفرعت عن هــذا املبدأ مجموعة من القواعد:3
ُّ
-1قاعدة التعفف ،ومقتضاها:
َ
َ
 ال تفرض نفسك على املخاطب :أي أن يجعل املتكلم بينه وبين املخاطب مسافة تحفظ لهما
املكاشفة في األحوال الداخلية .لذا يحترز املتكلم في انتقاء العبارات ،في تالفى أفعال القلوب ،واألفعال
َ
املكروهة من قبل املخاطب ،وإذا كاشفه استأذن قبال واعتذر بعدا.

 1عبد الكريم غريب :مستجدات التربية والتكوين ،منشورات عالم التربية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى،
0241هـ4102/م ،ص .36
 2طه عبد الرحمن .مرجع سابق .ص .421
 3املرجع نفسه .ص  .420-421لتفصيل أكبـر في هذا العنصر يمكن العودة إلى الكتاب.
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ّ
تنطبق هذه القاعدة على املتعلم أكثر من انطباقها على املد ّرس ،بالنظر إلى مركزيهما في العملية
ّ
التعليمية/التعلمية؛ فاملد ّرس يحتل مركز الصدارة معتمدا على كل " قيم السلطة والنظام واالمتثال "،1
ّ
ّ
للمتعلم بتجاوز ما يراه حدودا ّ
ّ
يخاطب مد ّرسه.
مقدسة ال يجب تجاوزها،
وال يسمح
فيتحرز املتعلم وهو ِّ
ّ
ّ
فقد يحدث أن يصير املتعلم عرضة للمعاناة ،عندما تتقلص قدرته على التعبير عن ذاته أو يحرم
ّ
منها بصفة كلية؛ إذ ينصاع لهيمنة واستبداد املد ّرس ،الذي يمارس عليه سلطته من دون هــوادة .وما
ّ
املتعلم من لحظة ألخرى ،إلى ّ
تبني سلوك عدواشي اتجاه مد ّرسه أو
ينتج عن هذه الهيمنة نزوع هـذا
محيطه بصفة عامة؛ وذلك بفعل حاجته إلى الثأر أو تفريغ شحنة العنف والغضب التي تعتمل في دواخله.
ّ
إذن ،من مصلحة املتعلم ،أن يعمل على تنمية قدراته على التعبير عن ذاته وتدريب نفسه على
ّ
إظهار شخصيته الحقيقية بمزيد من الحرية " ،وال يتأتى ذلك إال من خالل االمتثال لخمسة مبادئ هي:
اإلصغاء للذات ،التصريح باملعتقدات ،التصريح باملشاعر ،التصريح بالحاجيات والرغبات ،التقييم
الذاتي بموضوعية ويقظة ".2
ّ
ّ
وقد يحدث أن يكون
التحرز من جانب املد ّرس في حال كان املتعلم مركز العملية التعليمية-
ّ
التعلمية ،وحينها يكون مبدأ العالقة " احترام شخصيته وتثبيت قيم الحرية واالستقاللية واإلبداعية
لديه".3
ُّ
-2قاعدة التشكك ،ومقتضاها:
َ
ّ
ّ
متكلما) للمتعلمين (باعتبارهم
 لتجعل املخاطب يختار بنفسه :أي أن يترك املد ّرس (باعتباره ِّ
َ
مخاطبين) املبادرة في اتخاذ القرارات ،فيتجنب األساليب التقريرية املباشرة .ويأخذ باألساليب
االستفهامية كما لو كان متشككا في مقاصده .من قبيل " :قد يكون من املفيد لكم إنجاز الوضعيات
اإلدماجية ".
ّ
التطرق إلى طريقة طرح السؤال من طرف املد ّرس ،أو إن شئت
ويقتض ي تطبيق هذه القاعدة
ّ
ّ
قلت ،طريقة طلبه من املتعلمين ألجل تحصيل املعرفة أو تطبيق األششطة التعليمية-التعلمية ،فينبغي
على املد ّ س أن ّ
يحقق شروط صياغة السؤال بتفادي طرح األسئلة بطريقة مباشرة ،ألنها قد ال تح ّقق
ر
املطلوب .إضافة إلى ارتباط السؤال باملوضوع ،وجب أن يكون صعبا بما فيه الكفاية حتى يثير االهتمام
ّ
ّ
ّ
يحضر ويجمع أسئلة خاصة ملختلف
ويولد النشاط العقلي لدى كل املتعلمين .كما ينبغي على املد ّرس أن
امللكات التي يمكن للتدريس تشغيلها كأسئلة الذاكرة وأسئلة ال ّ
تخيل وأسئلة البرهان وأسئلة الحكم .وأن
ّ
يصوغ أسئلته بعبارات واضحة وصحيحة تجعلها سهلة الفهم واالستيعاب لدى املتعلم .وتكييفها مع
متوسط قدرات الفصل إذا كانت تستهدف مجموعة التالميذ ،ومع قابليات الفرد العقلية إذا كانت أسئلة
فردية .كما يجب مراعاة الترتيب النفس ي املالئم فال ّ
تتسبب في التشتت والتبعثر بل تسهم في تركيز االنتباه
 1عبد الكريم غريب :املنهل التربوي؛ معجم موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية ،ج ،4ص .142
 2عبد الكريم غريب :التواصل والتنشيط؛ األساليب والتقنيات ،ص  31وص .011
 3عبد الكريم غريب :املنهل التربوي؛ معجم موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية ،ج ،4ص .142
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على ما هو جوهري على أن يهدف إلى تشجيع االكتشافات واالستدالل وتداعي األفكار ،ال أن يكون تمرينا
للذاكرة فحسب مبنيا على العمل اآللـي أكثر منه على فعل العقل واإلدراك.
ُّ
التودد ،ومقتضاها:
-3قاعدة
َ
 لتظهر الود للمخاطب:
تظهر قيمة ّ
الود ،1فيما يذكره ابن وهب الكاتب ،في صالح جميع أمـور اإلشسان فهي من " أنفع
ّ
باملودة صالح جميع األمور ،وبالعداوة فسادها".2
األشياء لإلشسان وأعونها على الزمان ،ألن
ّ
ّ
سماه ابن وهب ّ
ّ
والتودد املقصود في سياقنا هذا ما ّ
ويتحقق ،عنده " ،بتأكد
بود املنفعة للدنيا،
ّ
املتكلم إلى بذل الجهد في ّ
التودد
األسباب املوجبة لها ،ويزيد فيها اإلحسان واإلفضال" .3ويدعو ابن وهب
َ
ّ
إلى املخاطبين بكل ِّج ٍّـد وك ٍّـد ،من أجل نيل مح ّـبتهم؛ " فإنـك لن تعـدم بذلك مروءة كريم ،أو أمن لئيم،
فتكون قد نلت املحبوب وكفيت املرهوب ،إن شاء هللا ".4
َ
ّ
املتكلم أعلى مرتبة من املخاطب أو مساويا له؛
وتتحقق هذه القاعدة في حالتين وهما أن يكون ِّ
َ
إذ الهدف من هذه ّ
الندية في التخاطب تحقيق األشس واالطمئنان لدى املخاطب .فيستعمل املتكلم كل
َ
ّ
يقوي عالقة التضامن والصداقة من قبيل ضمير املخاطب واالسم والكنية واللقب.
ما ِّ
ّ
التعلمية ،ال بد من ّ
تحقق وعي الطرفين بذواتهم وبالعالقة املرساة ما بين
وفي العملية التعليمية
املتخاطبين ،بمعنى وعي كل طرف بمركزه كونه يتواجد في وضع مهيمن أو َ
مهيمن عليه داخل منطقة
ِّ
التوازن ،ويرتكز التخاطب الواعي على طرح العديد من التساؤالت على امتداد فعل التخاطب ،وهكذا،
فإن من يقوم بتسيير فعل التخاطب " ،يتساءل بصفة مستمرة حول نفسه وحول محاوره بشأن مالءمة
ّ
إرساليته سواء من زاوية الباث أو التلقي أو املحتوى في حد ذاته وظروف بث اإلرسالية".5
وال يمكن أن ّ
ّ
التودد هذه ،حسب فيليب ميريو ( ،)F.Meirieuإذا لم يكن املد ّرس
تتحقق قاعدة
ّ
قادرا على اعتبارا املتعلمين أحرارا ،لهم شخصيتهم وكيانهم املستقل ،وإذا لم يستطع أن يخاطبهم على
قدم املساواة وأن ينظر إليهم بهذه النظرة دوما.6
ّ
ّ
ّ
التحرر لدى املتعلمين جهلهم لكيفية تكوين خطابهم التعلمي وكيفية صياغته
وقد يعوق هذا
بصفة كاملة ،وال ّ
يتحقق لهم ذلك إال من خالل سلوكهم واإلبقاء على طبيعتهم والتقليص من قلقهم
ّ
ّ
املتعلمين " يعانون بشكل بالغ مما ّ
ّ
ولعل املجال
يسمى بالقلق العالئقي،
وتوترهم ،فهناك العديد من
الذي يظهر فيه هذا القلق في املجال الجماعي عندما ّ
يعرض لألضواء فتظهر عليه عالمات القلق في
ود للمشاكلة واملجانسةّ .
ودانّ :
ود العصمة في الدين ،واآلخرّ :
وود بالعرض ،وهو ينقسم قسمين :أحدهما ّ
والود ّ
ّ
1
ود املنفعة للدنيا .ينظر
الكاتب ،ابن وهب :البرهان في وجوه البيان ،تقديم وتحقيق حفني محمد شرف ،مطبعة الرسالة ،مصر ،د.ط.د.ت ،ص .441
 2املرجع نفسه ،ص .441-441
 3املرجع نفسه ،ص .421-441
 4املرجع نفسه ،الصفحات نفسها.
 5عبد الكريم غريب :التواصل والتنشيط؛ األساليب والتقنيات ،ص .31-31
 6ينظر منير الحجوجي ،مرجع سابق ،ص .14
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سحنته وحركاته وتموضعه ،وعندما يدعى ألخذ الكلمة يزيد قلبه خفقانا وينقبض صدره ويجد صعوبة
ّ
في ّ
ويتكلم بصوت خفيض لدرجة ّ
يتعين معها أن نطلب منه إعادة
التنفس وتنحبس الكلمات في حنجرته
ّ
ما قاله ّ
لتوه وهو األمر الذي يشكل بالنسبة إليه معاناة ال تطاق ،ولكي نتالفى هذه املعاناة ينبغي االمتثال
لهذه املبادئ :اإلصغاء للجسد ،كون الفرد ذاته ،ضبط االنفعاالت من خالل ّ
التنفس ،إفساح املجال
لنفاذ األحاسيس ،التقليص من درجة الضغط".1
ّ
التعلمية ،وجب تحقيق ما ّ
يسمى التبادلية ،وهي
ولتحقق املساواة بين طرفي العملية التعليمية
" تعني اإلصغاء لآلخر واألخذ بعين االعتبار لواقع واختالفات اآلخر ،واحترام املحاور" ،2ويمكن أن نجمل
مبادئ التخاطب التبادلي في خمسة " :إصغاء كل طرف لآلخر ،االهتمام بما يعتقده اآلخر ،االنفتاح على
املشاعر ،تلبية الحاجات ،تقدير اآلخر".3
والذي ّ
يهم داخل الفصل الدراس ي " تجاوز موقف الحذر وعدم الثقة باآلخرين والصراع
ّ
ّ
معهم...وقبولهم بوصفهم أناسا مثلنا يتكلمون كما نتكلم ونمارس .هؤالء اآلخرون –راشدين كانوا أو
أطفاال-ينصتون لنا وينبغي أن ننصت لهم .والحال ،إننا نصادف دوما داخل الفصل أفرادا قد تحدث
ّ
لنا معهم ارتباطات ال شعورية –كأن نتعلق بهم ونتماهى معهم مثال-لكي نخرج من وضعية األفق املسدود
التي شعيشها خارج املجال املدرس ي أو داخله ".4
بالنظر إلى مبدأ ّ
ّ
املتفرعة عنه يظهر لنا قصورها من ثالثة أوجه:
التأدب والقواعد
 اقتصارها على الجانب التجريدي من التهذيب ،وعدم إمكانية تطبيقها في الجانب العملي ،أي ما ينتج
عن التهذيب.
 عدم إمكانية تطبيقها كاملة ،حيث يمكن العمل بقاعدة أو اثنتين واالستغناء عن الثالثة " فحيث
ُّ
تصلح قادة التودد ،فقد ال تصلح قاعدة التشكك.5"...
ُّ
التعفف.
 تعارضها مع قواعد التعاون عند غرايس .فيمكن أن توضع هذه القواعد تحت قاعدة
ّ
املقوم
وإذا كانت روبين الكوف قد اقتصرت في مبدإها على الجانب التجريدي من التهذيب ِّ
للتخاطب ،وأغفلت جانبي العمل واإلصالح فإن هذا األث ــر يظهر في املـبـدأ الــذي وضعـه كل من ب ــراون
وليف ــنسن فـي دراستهـما املشتركــة " الكليات في االستعمال اللغوي :ظاهرة التأدب" ،ويسمى هذا املبدأ
بـ :مبدأ التواجه واعتبار العمل .ويتكون من وجه وخطة؛ فالوجه عبارة عن اإلرادات األساسية أو املقاصد
التي يسعى طرفا عملية التخاطب إلى تحقيقها (رغبات دفع االعتراض ورغبات جلب االعتراف).

 1عبد الكريم غريب :التواصل والتنشيط؛ األساليب والتقنيات ،ص  31وص ص.041-003
 2املرجع نفسه ،ص  31وص.043
 3املرجع نفسه ،الصفحات نفسها.
 4عبد الحق منصف ،مرجع سابق ،ص  .11مأخوذ منF.Oury/A. Vasquez: Vers une pédagogie institutionnelle ? Ed. F.Maspéro :
– 1967- Paris- p : 69.
 5طه عبد الرحمن .مرجع سابق .ص .424
52

الفصل األول :مدخل مفاهيمي (الخطاب ،الخطاب التعليمي وقواعد إنتاجه)
والخـطـة عـبـارة ع ــن املسلك أو امل ـس ــار املناس ــب الـذي يخـتاره طـرفـا عمـلية التخاطـب لتنـفيذ هـذه
َ
ّ
اإلرادات وتحقيــق هـذه املقاصد .فيحتاج هــذان الطرفان (املتـك ِّـلم واملـخاطـب) " إلى االستدالل باملقاصد
[الوجه الدافع والوجه الجالب] على الوسائل [الخطط التخاطبية] الكفيلة بتحقيقها ،كما يحتاج إلى
املوازنة بين مختلف الوسائل حتى يتخير أفضلها تحقيقا لهذه املقاصد".1
ضرب طه عبد الرحمن مثاال لهذه الخطط ،بما يلي:2
املثال :طلب إغالق النافذة.
وأعطى خيارات للمتكلم إزاء مخاطبه.
تضر به أو ُّ
-0فقد يمتنع املتكلم عن أن يطلب إغالق النافذة ،ألن في هذا الطلب مخاطرة ُّ
تضر باملستمع.
ّ
تلطف من األثر التهديدي لهذا
-4قد يطلب املتكلم من املستمع إغالق النافذة دونما استعانة بصيغة ِّ
الطلب ،كما إذا قال :أطلب منك أن تغلق النافذة.
 -4قد يطلب املتكلم من املستمع إغالق النافذة مع التوسل بصيغة تحفظ الوجه الدافع لهذا املستمع،
كأن يقول :هل لك أن تغلق النافذة؟
-2قد يطلب املتكلم من املستمع إغالق النافذة مع التوسل بصيغة تحفظ الوجه الجالب لهذا املستمع،
كما إذا قال :ألست تبادر إلى إغالق النافذة كلما تعرضنا ملجرى الهواء؟
-1قد يطلب املتكلم من املستمع إغالق النافذة بطريق التعريض ،كأن يقول :إن الجلوس في مجرى الهواء
مؤذ ً
إيذاء ،تاركا ملخاطبه استنباط املعنى املقصود بنفسه.
ٍ
وصيغة هذا املبدأ:
 لتصن وجه غيرك.3
ويتكون هذا املبدأ من مفهومين أساسيين هما :مفهوم الوجه ومفهوم التهديد ،فأما الوجه ففيه
وجه دافع ووجه جالب أو إن شئت قلت وجه سالب؛ ويتمثل في إرادة كل طرف من طرفي عملية
التخاطب إلى رفض اعتراض الغير سبيل أفعاله .ووجه جالب؛ ويتمثل في إرادة كل طرف من طرفي عملية
التخاطب إلى اعتراف الغير وإقراره بأفعاله .ففي املخاطبة يتوخى املتكلم حفظ ماء وجهه ووجه مخاطبه.
وأما التهديد فيحدث في األقوال التي تنزل في التداولية منزلة األفعال؛ إذ تهدد بطبيعتها إرادة
َ
املتكلم أو املخاطب.
نضرب أمثلة على األقوال التي تهدد وجه املتكلم ،إما الدافع وإما الجالب ،ففي الدافع من
األقوال التي تهدد وجهه الدافع الشكر وقبول الشكر .وفي الجالب ،مثال هذه األقوال :االعتذار ،اإلقرار
والندم.4
 1املرجع سابق .ص .421
 2ينظر املرجع نفسه ،ص .422
 3املرجع نفسه ،ص .424
 4ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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َ
ومن أمثلة األقوال التي تهدد وجه املخاطب ،إما الدافع وإما الجالب ،في الدافع هناك أقوال
تحمله على أداء أشياء ،مثل :األمر ،الطلب ،النص  ،التذكير ،اإلنذار ،التحذير والوعيد .وفي الجالب،
فقد تكون أقواال تعبر عن التقويم السلبي مثل :الذم والسخرية ،أو أقواال ّ
تعبر عن عدم االكتراث مثل:
ِّ
ُّ
التعرض لكالم املخاطب قبل أن يفهم مراده أو قطع كالمه قبل أن يتمه.1
ويتفرع على هذا املبدأ ،خطط تخاطبية ،حددها " براون " و " ليفنسن " يختار منها املتكلم ما
يراه مناسبا لقوله ذي الصبغة التهديدية:2
ّ
املتكلم عن إيراد القول ّ
املهدد.
ِّ
-0أن يمتنع ِّ
ّ
يصرح بالقول ّ
ّ
يخفف من جانبه التهديدي.
ِّ
املهدد من غير تعديل ِّ
-4أن ِّ
يصرح بالقول ّ
ّ
املهدد مع تعديل يدفع عن املستمع اإلضرار بوجهه الدافع.
ِّ
-4أن ِّ
يصرح بالقول ّ
ّ
املهدد مع تعديل يدفع عن املستمع اإلضرار بوجهه الجالب.
ِّ
-2أن ِّ
-1أن يؤدي القول بطريق التعريض ،تاركا للمستمع أن يتخير أحد معانيه املحتملة.
ُّ
وتظهر قيمة مبدأ التواجه عند براون وليفنسن ،في أخذه بمبدأي التعاون
والتأدب؛ حيث إنه "
يأخذ بالداللة العملية لعنصر التهذيب...فضال عن أخذه بعنصر التبليغ".3
ولكن ما يعاب على هذا املبدأ-حسب طه عبد الرحمن – هو جعله للتهديد أصال في الدخول في
عملية التخاطب وسمة ّ
مميزة فيها ،ويجعل " جميع األقوال حاملة للتهديد ،إما بالذات وإما بالعرض"،4
ّ
املقوم للتهذيب في وظيفة التقليل من التهديد فحسب ،ولكن التهذيب أوسع من ذلك
فيحصر العمل ِّ
َ
ّ
واملخاطب ،سواء أكان القول ّ
مهددا
املتكلم
ِّ
بكثير؛ إذ تحتاج عملية التخاطب بطريقة أو أخرى إلى أدب ِّ
أم لم يكن كذلك.
ُّ
ُّ
التحوط من التهديد.
التقرب من الغير ،بقدر ما يقصد إلى
وهذا ما يجعل هذا املبدأ ال يقصد
وما تحتاجه عملية التخاطب لتحقيق التواصل اإلشساشي هو تحقيق األنس واإللف والقرب .وهذا ال
يتحقق إال مع وجود التأمين .وإذن ،ورغم أهمية مبدأ التواجه واعتبار العمل إال أننا نحتاج إلى مبدأ آخر
ُّ
التقرب.
يتقصد تحقيق
ُّ
التقرب بين املتخاطبين ،من خال لصياغته ملبدأ
وقد سعى ليتش ( )Geoffrey LEECHإلى تحقيق
ُّ
ُّ ّ
ُّ
مكمال ملا سبقه من مبادئ،
أسماه :مبدأ التأدب األقص ى واعتبار التقرب ،وهو رابع مبدأ تداولي ،يعد ِّ
وصيغته:5
ّ قلل من الكالم غير َّ
املؤدب (صورة سلبية).
ِ
 1ينظر املرجع السابق ،ص .424
 2املرجع نفسه ،ص .422
 3املرجع نفسه ،ص .421
 4املرجع نفسه .الصفحة نفسها.
 5املرجع نفسه ،ص .426
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يفترض في الخطاب التعليمي أن يخلو أو يكاد من الكالم الخارج عن نطاق التربية والقيم واألخالق
ّ
ّ
العالية ،لذا ينبغي على املد ّرس واملتعلمين أن يتحلوا بما يحفظ للعملية التعلمية-التعلمية قيمتها .وقد
ّ
ّ
أورد املاوردي في (أدب الدنيا والدين) كالما ينطبق على جميع املتكلمين ،ومنهم املد ّرس واملتعلم ،حيث
ّ
قال " :واعلم أن للكالم آدابا إن أغفلها املتكلم أذهب رونق كالمه وطمس بهجة بيانه ولها الناس عن
محاسن فضله بمساوئ أدبه فعدلوا عن مناقبه بذكر مثالبه".1
ّ
وهذا ما يمكن أن يحدث للمد ّرس خصوصا ،ولو كان صاحب علم يشهد له به ،فتغطي مساوئ
ّ
ّ
أدبه وقيمه الهابطة كل املحاسن العلمية واملعرفية .وقد يحدث األمر نفسه للمتعلم ،فينشغل املتعلمون
واملد ّرس عما يملكه من قدرات علمية ومعرفية وذكاءات خارقة إلى أخالقه الهابطة وسوء أدبه.
ومن القواعد التي يجب أن تراعى للتقليل من الصور السلبية في عملية التخاطب أال يسرف
ّ
التعلمية في ّ
الذم " وإن كانت النزاهة عن الذم كرما...والسرف في الذم انتقام
أطراف العملية التعلمية-
يصدر عن ّ
شر وكالهما شين وإن سلم من الكذب ".2
ومن القواعد كذلك أال يسترسل في الوعيد؛ فإن من بعثته الرهبة في وعيد يعجز عنه وال يقدر
على الوفاء به ،فإن أطلق لسانه به ولم يستثقل من القول ما يستثقله من العمل صار وعيده عجزا.3
ومن القواعد عدم رفع الصوت بكالم مستكره مزعج ،وال يقوم بحركة طائشة " فإن نقص
الطيش أكثر من فضل البالغة ".4
ومن القواعد ّ
تجنب القول املستقبح ،والعدول عنه إلى الكناية " عما يستقبح صريحه ويستهجن
فصيحه ليبلغ الغرض ولسانه نزه وأدبه مصون ".5
 أكث ْر من الكالم َّ
املؤدب (صورة إيجابية).
ِ
ّ
ويقسم ليتش هـذا املبـدأ إلى قواعـد تحمل كل قاعـدة صورتين ،األولـى سلبية واألخرى إيجابية،
ِّ
ّ
ُّ
ويركـز على قاعـدة اللباقـة ،حيث تعد السبب الرئيس في استعمال التعابير غير املباشرة ،كما سنرى في
ِّ
املثال ،وهذه القـواعد مرتبة كما يلي:6
-1قاعدة اللباقة:
ّ
ِّ قلل من خسارة الغير.
 أك ِّثر من ربح الغير.
-2قاعدة السخاء:
ّ
ِّ قلل من ربح الذات.
 1املاوردي ،أبو الحسن :أدب الدنيا والدين ،شرح وتعليق محمد كريم راج  ،دار اقرأ ،بيروت ،الطبعة الرابعة0211 ،هـ0311/م ،ص .431
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3ينظر املرجع نفسه ،ص .430
 4املرجع نفسه ،ص .434
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 6طه عبد الرحمن ،مرجع سابق .ص ص .421-426
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 أكثر من خسارة الذات.
-3قاعدة االستحسان:
ّ قلل من ّ
ذم الغير.
ِّ
ِّ
 أكثر من مدح الغير.
-4قاعدة التواضع:
ّ
ِّ قلل من مدح الذات.
 أكثر من ذم الذات.
-5قاعدة االتفاق:
ّ
ِّ قلل من اختالف الذات والغير.
 أكثر من اتفاق الذات والغير.
-6قاعدة التعاطف:
ّ
ِّ قلل من تنافر الذات والغير.
 أكثر من تعاطف الذات والغير.
ُّ
التقرب الذي يدعو إليه ليتش " يشوبه امليل إلى
وما يعاب على هذا املبدأ التداولي الليتش ي أن
التظاهر والنزعة إلى الغرضية بمقتض ى أمرين :أحدهما الخاصية الالتناظرية ملفهوم ُّ
التأدب األقص ى؛
والثاشي ،خاصية الربح والخسارة ملفهوم اللباقة والسخاء".1
ففي الخاصية الالتناظرية ،نالحظ اختالف مفهوم التأدب بالنسبة لطرفي عملية التخاطب ،مما
يجعله محل تنازع بينهما ،ألن طرفا واحدا فقط سينتفع به ،فال يمكن أن يوصف بالتأدب الصادق لعدم
حصول االنتفاع به لدى املتخاطبين معا.
وفي خاصية الربح والخسارة ،فإن التصور الذي قدمه ليتش لألقوال " يجعل من العمل التهذيبي
َ
للتخاطب عمال أشبه باملعاملة التجارية منه بالتعامل األخالقي" .2وعالقة املتكلم باملخاطب هي عالقة
خدمية أو مصلحية كعالقة الدائن باملدين .فال يعد هذا عمال تهذيبيا خالصا متى ما غابت القيم واملعايير
املعنوية.
ورغـم أهـمية هــذا املـبــدأ ،مـبـدأ الت ُّ
ـأدب األقـص ى واعـتـبار الت ـق ُّـرب ،إال أنـه ي ـقــوم على " التظاهر
وتحصيل األغـراض " .3فوجب البحث عن مـبـدأ آخـر يحقق الصدقية بعيدا عن التظاهر ،واإلخالص
بعيدا عن الغرضية.

 1املرجع السابق ،ص .421
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،ص .423
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وهـذا ما حققه طـه عبد الرحمن ،في املبـدأ املوسـوم بـ :مبدإ التصديق واعتـبار الصدق
واإلخالص ،ويجـد هـذا املبـدأ جـذوره في التراث العربي اإلسالمي في أقوال كثيرة ،منها :مطابقة القول
للفعل ،وتصديق العمل للكالم.
وصاغ طه عبد الرحمن هذا املبدأ ،كما يلي:
 ال تقل لغيرك قـوال ال ّ
يصدقه فعلك.
ِ
ّ
يدعــو املـاوردي املتكلمين عامة إلـى االحتراز مـن الوقـوع في زلـل الكالم العتبارات دنيوية وأخروية،
وذلك بالصمت إن لم تكن هـنـاك حـاجـة ،1وإما بالتقليل من الكالم إن كانت الحاجة ّ
ملحة له2؛ ألن "
الكالم ترجمان ّ
يعبر عن مستودعات الضمائر ويخبر بمكنونات السرائر ال يمكن استرجاع بوادره وال يقدر
على ر ّد شوارده ".3
وقد جاءت شروط الكالم التام مجموعة عند ابن وهب الكاتب ّ
سماها بالفضائل ،وهي :البالغة
والج ُّـد الصائب والحسن الحق والنافع الصادق ،املقبول عند ذوي
الصحيحة ،والجزالة الفصيحةِّ ،
ّ
متكلف وال فضلة ائدا ،شرط أن يوضع هذا الكالم في موضعه مانا ومكانا ّ
وحقق
العقول واأللباب ،غير
ز
ز
به أهدافه ومقاصده " .فأما التام من الكالم ما اجتمعت فيه فضائل هذه األقسام ،فكان بليغا صحيحا،
ّ
وجزال فصيحا ،وكان جدا صوابا ،وحسنا حقا ،ونافعا صدقا ،وعند ذوي العقول مقبوال ،ولم يكن تكلفا
وال فضوال ،فإذا اجتمع ذلك فيه ،ووضعه قائله موضعه ،وأتى به في حينه ،وأصاب به مقصده ،فهو
التام ".4
ومـن هـذا املبدأ ينبثـق عنصران يك ّ ِّـونان عملية التخاطب ،وهما الجانب التبـليغي والجانـب
التهذيبي ،فالجانـب األول أسـماه ،طـه عبد الرحمن ،بـ " نقـل القـول" ،والثاشي أسـماه بـ " تطـبيق القـول".
ووضع – طه عبد الرحمن – فروعـا هـي بمثابـة القواعـد لتحقيق مبدأ التصديق في جانبه
التواصلي التبليغي استـقاها ،مما ذكـره املاوردي في كتابه " أدب الدنيا والدين" ،وهي:5
-0ينبغي للكالم أن يكون لداع يدعـو إليه ،إما في اجتالب نفع أو دفع ضرر.
-4ينبغي أن يأتي املتكلم به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته.
-4ينبغي أن يقتصر من الكالم على قدر حاجته.
-2يجب أن يتخير اللفظ الذي به يتكلم.
ّ
يشدد املاوردي على ضرورة األخذ بها وتحصيلها واستيفائها حتى يحقق املقصود من الكالم
والغرض منه وال ّ
يتعداه إلى غيره ،فيسلم بذلك من الزلل وال يعتري كالمه نقص.6
املحبة ويؤمنك سوء ّ
 1قال أحد البلغاء :الزم الصمت فإنه يكسبك صفو ّ
املغبة ويلبسك ثوب الوقار ويكفيك مؤونة االعتذار.
 2وقال بعض الفصحاء :اعقل لسانك إال عن حق ّ
توضحه أو باطل تدحضه أو حكمة تنشرها أو شعمة تذكرها.
 3املاوردي ،أبو الحسن ،مرجع سابق ،ص .414
 4الكاتب ،ابن وهب ،مرجع سابق ،ص .426
 5املاوردي ،أبو الحسن ،مرجع سابق ،ص  .414طه عبد الرحمن .مرجع سابق .ص .423
ّ
 6واعلم أن للكالم شروطا ال يسلم املتكلم من الزلل إال بها ،وال يعرى من النقص إال بعد أن يستوفيها.
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ولكي يجتلب النـفع من هذا الكالم ،كما قال املاوردي ،ينبغي أن تكون عواقبه في القول أو
االستماع إليه أو العمل عليه تؤدي بصاحبها إما إلى نفع عاجل أو آخر آجل والضار ضد ذلك.1
أما القاعدة األولى فتقابل مبدأ التعاون عند غرايس ،حيث يشترط تحديد الغرض والهـدف من
ّ
عملية التخاطب ،فتحقيقها يلزم بالضرورة حماية املتكلم من الهذيان ،ألن الكالم الذي " ال داعي له
هذيان وما ال سبب له ه ْجر .2ومن سامح نفسه في الكالم إذا عـ ّـن ولم يراع صحة دواعيه وإصابة معانيه
كان قوله مرذوال ورأيه معلوال ".3
أما القاعدة الثانية :فتقابل قاع ــدة العالقة أو املناسبة عند بـول غرايس ،حيث يناسب املقام
املقال.
ّ
فإذا أ اد املتكلم أن ّ
يحقق مطلوبه وجب عليه " أن يأتي بالكالم في موضعه " .4وموضعه املقصود
ر
ّ
ّ
ّ
ّ
بأال ّ
يقدم ما حقه التأخير وال يؤخر ما حقه التقديم " ،فإن قـدم ما يقتض ي التأخير كان عجلة وخرقا
ّ
وإن أخر ما يقتض ي التقديم كان توانيا وعجزا ".
ّ
ّ
وإيتاء الكالم في موضعه يقتض ي كـذلك أال يسكت فـي األوقـات التي يجب أن يتـكـلم فيــها؛ ألنــه "
ّ
متى سكت عن الكالم في األوقات التي يجب أن يتكلم لحقه من الضرر بترك انتهاز الفرصة فيها مثل ما
يلحقه من ضرر الكالم في غير وقته ".5
ّ
ويتعلق القول بمقامه من جهة وبما يقابله من عمل ّ
مؤدى من جهة أخرى؛ ألن القصد منه
َ
املخاطبين به ،وإال عــد ه ــذا القـول هــذيـانــا ُ
وه ْـجـرا باصطالح املاوردي؛ "
تحقيق االنتفاع به من طرف
ألن لـكــل مـقــام قــوال وفي كــل زمــان ع ـمــال ".6
وهذا ما اشترطه ابن وهب الكاتب في الكالم التام ،فوجب على قائله أن يضعه موضعه وأن يأتي
به في حينه ،ويصيب مقصده.7
القاعدة الثالثة :تقابل قاعدة الك ّـم عند غرايس ،حيث يكتفى في الخبر بضروريه ،فال يزيد وال
سمي هذرا ،وإن أنقص ّ
ينقص ،فإذا زيد ّ
سمي حصرا باصطالح املاوردي.
ِّ
ِّ
" وهو أن يقت صر منه على قـدر حاجته فإن الكالم إن لم ينحصر بالحاجة ولم يقدر بالكفاية لم
يكن لح ّـده غاية وال لقـدره نهاية وما لم يكن من الكالم محصورا كان إما حصرا إن قصر أو هذرا إن
كثر".8
 1ينظر الكاتب ،ابن وهب ،مرجع سابق ،ص .403-401
 2اله ْجر :الهذيان والقبيح من القول ،ينظر املعجم الوسيط ،مادة (هجر) ،ص .314
 3املاوردي ،أبو الحسن ،مرجع سابق ،ص .414
 4املرجع نفسه ،ص .411
 5الكاتب ،ابن وهب ،مرجع سابق ،ص .411
 6املاوردي ،أبو الحسن ،مرجع سابق ،ص .411
 7الكاتب ،ابن وهب ،مرجع سابق ،ص .426
 8املاوردي ،أبو الحسن ،مرجع سابق ،ص .411
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من علم أن كالمه من علمه ّ
قل كالمه إال فيما يعنيه.1
ّ
واشترط ابن وهب الكاتب في الكالم التام أال يكون زائدا عن الحاجة بقوله " :ولم يكن تكلفا وال
فضوال ".2
 القاعدة الرابعة :وتقابل قاعدة الجهة أو الطريقة عند غرايس ،حيث يشترط في الخطابمراعاة صحة املعاشي وفصاحة األلفاظ ووضوح األسلوب ،فإذا خرج الخطاب عن هذه الشروط
كان مختل املعنى مستغلق األلفاظ.3
ّ
ودقة؛ حيث ّ
يعد اللسان عنوانا لكل
ما يقابل هذه القاعدة جاء على لسان بصورة أكثر وضوحا
ّ
يتحرى تهذيب ألفاظه ّ
متكلم يشترط في إنتاجه للكالم أن ّ
وتخير كلماته والحرص على تقويمها؛ " اختيار
ّ
اللفظ الذي يتكلم به فألن اللسان عنوان اإلنسان يترجم عن مجهول ويبرهن عن محصوله فيلزم
أن يكون بتهذيب ألفاظه ّ
حريا وبتقويم لسانه مليا ".4
ويشترط ابن وهب في الكالم التام ،5كما ّ
يسميه ،أن يكون " بليغا صحيحا ،وجزال فصيحا ،وكان
جدا 6صوابا ،وحسنا حقا ،ونافعا صدقا ،وعند ذوي العقول مقبوال ".7
ويمكن أن تكفي قاعدة الصواب عند ابن وهب في اإلحاطة بقاعدة الجهة أو الطريقة ،أال ترى
َ
ّ
أن املتكلم يراعي أحوال املخاطبين بأن " يعرف أوقات الكالم ،وأوقات السكوت ،وأقدار األلفاظ ،وأقدار
املعاشي ،ومراتب القول ،ومراتب املستمعين له ،وحقوق املجالس وحقوق املخاطبات فيها .فيعطي كل
ش يء من ذلك ّ
ّ
ويضم كل شكل منه إلى شكله ،ويأتيه في وقته ،وبحسب ما يوجبه الرأي له "،8
حقه،
وتلتقي هذه القواعد مع القواعد الجامعة ملبدإ التعاون عند غرايس ،إال قاعدة واحدة هي قاعدة
الكيف (أو قاعدة الصدق).
وفرع قواعـد ثالث لتحقيق مبدأ التصديق في جانبه التهذيبي استقرأها من التراث العربي
اإلسالمي ،وهي:9
-1قاعدة القصد:
 1وقيل في عمله وهي أشسب للسياق ،الكاتب ،ابن وهب ،مرجع سابق ،ص .033
 2املرجع نفسه ،ص .426
 3ينظر طه عبد الرحمن .مرجع سابق .ص .411
 4املاوردي ،أبو الحسن ،مرجع سابق ،ص .411
ّ
ّ
 5ثم إن للمتكلمين من أهل اللغة أوضاعا ليست في كالم غيرهم مثل :الكيفية ،والكمية ،والكمون والتولد والجزء والطفرة وأشباه ذلك
ّ
ّ
ّ
مقصرا .الكاتب ،ابن
فمتى كان املتكلم غيرهم كان املتكلم بذلك مخطئا ،ومن الصواب بعيدا ،ومتى خرج عنها في خطابهم كان في الصناعة
وهب ،مرجع سابق ،ص .036
 6الحديث الجد :فإنه كل كالم أ وجبه الرأي وصدر عنه ،وقصد به قائله وضعه موضعه ،وكان مما تدعو إليه الحاجة ،وباستعمال ذلك
وباإلمساك عما سواه .ينظر الكاتب ،ابن وهب ،مرجع سابق ،ص .031
 7املرجع نفسه ،ص .426
 8املرجع نفسه ،ص .411-411
 9طه عبد الرحمن ،مرجع سابق .ص .411
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ُ
 لتتفقد قصدك في كل قول تلقي به إلى الغير.
ّ
ّ
املتكلم في خطابه ّ
يبلغ إلى املقاصد التي ّ
بتتبع جملة من القواعد أوردها ابن وهب ،وكلها
يتغياها
تأدبية؛ تجمع بين وجهين؛ وجه إيجابي ووجه سلبيّ ،
قواعد تهذيبية ّ
يحققان معا قواعد ليتش جميعها
ّ
ّ
ّ
بتدرج يوصل إلى الغاية منها؛ يقوم املتكلم ،حسب ابن وهب ،بحسن التلطف في قـوله بتحقيق القبول
لدى سامعه من خالل اإلتيان بالقول ّ
املقدر له ،وحسن حيلة في إيراد ما يقبل عليه ،هذا بالنسبة للوجه
ِّ
ّ
ّ
اإليجابي ،أما الوجه السلبي ،فينبغي على املتكلم أن يتجنب القول الذي ينكره مستمعه ،وأال يهجم عليه
ّ
بما يغضبه ،أو ما ال يحتمله قلبه ،وال يسعه صدره ،وال يليق به قبوله .وفي هذا كله يراعي قاعدة أخيرة
ّ
تعد جامعة لكل القواعد بأن يزيد قوله شيئا بعد ش يء حتى يبلغ به أقص ى مراده منه.1
يمكن أن نجمع قواعد ابن وهب في وجهين؛ وجه إيجابي ووجه سلبي فيما يلي:
قواعد الوجه اإليجابي في عملية التخاطب عند ابن وهب الكاتب:
ّ
التلطفّ :
حسن قولك.
 -0قاعدة
 -4قاعدة التقدير :أكثر من القول الالئق.
 -4قاعدة التحققّ :
تحقق من قبول قولك.
ّ
التدرجّ :
تدرج في أقوالك.
 -2قاعدة
قواعد الوجه السلبي في عملية التخاطب عند ابن وهب الكاتب:
تجنب القول املنكرّ ،
التحرزّ :
ّ
وتجنب القول املغضب.
 -0قاعدة
ّ
ّ
 -4قاعدة التحقق :تحقق من احتمال قولك.
ّ
التدرجّ :
تدرج في أقوالك.
 -4قاعدة
َ
ّ
ويخالف املاوردي ابن وهب في ضرورة التلطف على أي حال والبحث عن القبول لدى املخاطب
ّ
مهما كانت الحالة التخاطبية ،ألن لكل قول مقصدا أو مقاصد ّ
يتغياها املتكلم كما اتفق عند كليهما (ابن
وهب واملاوردي)؛ فال ّبد " أن يراعي مخارج كالمه بحسب مقاصده وأغراضه فإن كان ترغيبا قرنه باللين
واللطف وإن كان ترهيبا خلطه بالخشونة والعنف ألن لين اللفظ في الترهيب وخشونته في الترغيب خروج
عن موضعهما وتعطيل للمقصود بهما فيصير الكالم لغوا والغرض املقصود لهوا ".2
-2قاعدة الصدق:
 لتكن صادقا فيما تنقله إلى غيرك.
ّ
ّ
وهذه القاعدة تلخص فعال حرص املسلمين األوائل فيما تعلموه من الرسول عليه الصالة
التورط في قول ال ّ
ّ
والسنة ،وعدم ّ
يصدقه عمل
والسالم من ضرورة الجمع بين القول والعمل في القرآن
ّ
لذا يقول املاوردي " :ومن آدابه أنه إذا قال قوال ّ
تكلم بكالم ّ
صدقه بعمله".
حققه بفعله وإذا

 1ينظر الكاتب ،ابن وهب ،مرجع سابق ،ص .400
 2املاوردي ،أبو الحسن ،مرجع سابق ،ص .430
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ّ
ّ
ّ
اضطر إلـى العمل به كما يقول
فالـمتكلم لي ـس مـ ـلزما بالكالم وال مضطرا إليه ،وإن تكلم
الـماوردي .وال يشترط الـماوردي اقتـران القول بالفعل إذا كـان الفعل سابقا؛ ألنـ ـه " أجمل م ـن أن يقول
ما لم يفعل ".1
ّ
وقد يضطر املتكلم نتيجة الرغبة في االسترسال في الكالم أو الرهبة أن يعد بالترغيب أو بالترهيب
ما يعجز عن تحقيقه والوفاء به؛ " فإن من أطلق بهما لسانه وأرسل فيهما عنانه ولم يستثقل من القول
ما يستثقله من العمل صار وعده نكثا ووعيده عجزا ".2
-3قاعدة اإلخالص:
 لتكن في ُّ
ّ
متجردا عن أغراضك
توددك للغير
ِ
وتلتقي هذه القواعد مع مبدأي ُّ
التأدب والتواجه ،في بعض النقاط ،مع ُّ
تفوقها عليهما في الكثير
من النقاط ،منها:
 ربطها بين الجانبين التبليغي والتهذيبي ،وإمكانية خروج القول عن الداللة الظاهرة ،في قاعدة
القصد.
 ربطها ،في قاعدة الصدق ،بين مستويات ثالثة في الصدق :الصدق في الخبر ،الصدق في العمل
ومطابقة القول للفعل.
فما يقابل الصدق في الخبر ما ذكـره ابن وهب الكاتب في (البرهان في وجوه البيان) في حرص
الناس جميعا على ّ
تقصد الحق والصدق " فال ترى أحدا إال وهو يحرص أن يصدق في قوله ،وأن يصيب
الحق اعتقاده "3؛ وقد ّ
ّ
املتحرية له في إخبار
صنفهم في ثالث فئات ،أما األولى فهي املوصوفة بالصادقة
الناس فهذا قصدها وبغيتها ،وأما الفئة الثانية فهي املوصوفة بالكذب وإن كانت طالبة للصدق" حتى
إن الكاذب إنما يكذب ليصدق على كذبه ،فطلب الصدق قصده ،ونيله بغيته" ،4والفئة األخيرة وهي التي
جانبت الحق والصدق عن طريق التمويه ،وقد ّ
سماها امل ْبطل ،والذي " يقصد الحق فيخطئ في الوصول
إليه ،وطلب الحق قصده ،وإن كان من املموهين على الناس ،فإنما يزخرف لهم باطله حتى يقيمه مقام
الحق الذي يقبل ويعمل به ".5
وما تتفق فيه هـذه الفـئات ّ
تقصد الحق والصدق بقولهم وفعلهم .وإن اختلفت الطرق ّ
والنيات.
ُّ
 تحقق قاعدة اإلخالص ُّ
التجرد والتخلق.
تقربا صادقا وخالصا ألنها تنبني على التنافس في

 1املرجع السابق ،ص .430
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3الكاتب ،ابن وهب ،مرجع سابق ،ص .401
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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يحقق مبدأ التصديق ارتقاء للجانب التهذيبي من عملية التخاطب؛ إذ يخرجه من دائرة ُّ
التأدب
ِّ
ُّ
االجتماعي ،الذي يتقصد املجاملة والكياسة واملداراة ،إلى دائرة التخلق املخلص ،الذي ينشد الكمال في
السلوك.1

 1ينظر طه عبد الرحمن ،مرجع سابق .ص .414
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املبحث الخامس :قـواعـد الحدث الكالمي
أوال :نظرية الحدث الكالمي :ويطلق عليـها أيضا نظرية أفعال الكالم ،وهي ترجمة للمصطل اإلنجليزي
( ،)Speech act theoryوقد ترجمت إلـى العربية ترجمات عدة منـها :نظرية الحدث الكالمي ،نظرية الحدث
اللغوي ،النظرية اإلنجازية ونظرية الفعل الكالمي وغيـرها من الترجمات.
احتلت هذه النظرية مكانة كبيرة فـي مجال تحليل الخطابات ،ولقد فتحت بابا جديدا أمام
ّ
منهجية لسانية جديدة ،فهي ال ّ
تفرق بين أنواع الخطابات؛ ألنـها تسعى إلـى تحليلها كلها مهما كانت
ّ
خصوصيتـها وخصائصها التي ّ
تميـزها عن بعضها بعضا .فكلها ،فـي نظر هذه التداولية ،توصف بكونها
ّ
أفعاال لغويا ترتبط بمقاصد ّ
ونية املتكلم وأغراضه .ثم ،إن تحقيق الـمعنـى وإدراكه ،وفق هذه النظرة
الجديدة ،ال يتم إال فـي سياق التواصل الفعلي بين املتخاطبيـن .بل إنـها اقتحمت مجاال كان حكرا على
املناهج النقدية األدبية وهو املسرح ،من خالل توظيفها لبعض األسس املنهجية ،قصد فهم سيمياء
املسرح.
ّ
املتكلمين هو أفعال
ومن هنا ،توصلت نظرية الحدث الكالمي إلـى حقيقة أن ما يحدث بين
ِّ
حقيقية وأداءات فعلية؛ فللملفوظات قدرات اجتماعية وأدائية ،بعبارة أخرى الكلمات تنجز األفعال
واألداءات ،أو كما قال أوستين متسائال :كيف ننجز األشياء بالكلمات؟ (.)How to do things with words
ّ
وتحتل تداولية الحدث الكالمي الدرجة الثالثة فـي الدرس التداولي ،ولعلها أهم الـمـحاور فيه.
ومبدؤها الذي تنطلق منه فـي عملية التحليل التداولي أن " االستعمال اللغوي ليس هدفه إبراز منطوق
لغوي فقط ،بل إنجاز حدث اجتماعي َّ
معيـن أيضا فـي الوقت نفسه " .ويظهر من هذا القول البعد
ّ
التلفظ
االجتماعي الذي سبق وأن ذكرناه؛ فامللفوظات املتبادلة بين الـمتخاطبين ضمن وضعيات
الـمحدد ،ال تبقى كذلك وإنما تتح ــول إل ــى أفع ــال ذات أبع ــاد اجتماعية .وبـهذا يختلف القول أو امللفوظ
عن الجملة ،فهذه األخيرة مفهومها نحوي ،ومهمتـها ن ــقل مضامين مج ــردة بعيدة عن السياق ،أما األقوال
وامللفوظات فتنقل مضامين السياقات التي ترد فيـها ،وتؤدي وظائـف تختـلف باختـالف املقـامات واألحوال.
 -1مراحل النظرية:
أما عن مؤسس ي هذه النظرية ،نبدأ بـم ـ ــن وضـع أصـول هـذه النظرية ،وه ــو الفيلسوف أوستين
 ،((Austinثم أقـام بناءه ــا س ــيرل ، (Searle)،ووس ــع مجـال ــها غ ـرایس (Griceوف ــان إیمی ــرن Emeren
ّ
Vanوغروتندورست )Grootendorst( .على مستوى األفعال املركبة ،ثم فان دايك). (Van dijk
نتساءل اآلن ،ما الفعل الكالمي؟ يجيبنا مسعود صحراوي بقوله " كل ملفوظ ينـهض على نظام
ّ
شكلي داللي إنجازي تأثيري" .1الفعل الكالمي أفعال ثالثة قولي وإنجازي وتأثيري ،فحين ينجز املتكلم قوال
أو ملفوظا فهو ال يقف عند حدود هذا امللفوظ أو القول إنما يتجاوزه إلى جانب عملي فيه ،يسمى إنجازيا،
ّ
فهو أوسع من مجرد التكلم وإن " استعمال اللغة ليس هو إنجاز فعل مخصوص فقط ،وإنما هو جزء
 1مسعود صحراوي ،التداولية عند العلماء العرب ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،لبنان ،الطبعة األولى4111 ،م ،ص .12
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كامل من التفاعل االجتماعي" .1فأفعال الكالم تحقق أغراضا إنجازية تواصلية من لدن املتكلمين،
َ
وغايات تأثيـرية تخص ردود أفعال املخاطبيـن.
ما شستنتجه من الكالم السابق اعتبار الفعل الكالمي وحدة تحليل الخطاب ،وليست العالمة
أو الجملة.
وقد شهدت هذه النظرية ،حسب طه عبد الرحمن ،أطوارا ثالثة أساسية:2
 تمییـز مستويات مختلفة فـي الفعل اللغـوي.
 وضع شروط محددة للفعل اللغـوي.
 وضع قواعد خطابية للفعل اللغـوي.
ّ
ولعلنا نضيف مرحلة رابعة عما ذكره طه عبد الرحمن ،تعود إلى فان دايك ،الذي ّ
وسع مفهوم
ّ
سنفصل فيـها فـي حينـها.
الحدث الكالمي أو الفعل الكالمي ليشمل النص،
ثانيا :مراحل نظرية الحدث الكالمي
ّ
مرت نظرية الحدث الكالمي بعدة مراحل:
 .0مرحلة الفعل الكالمي املباشر مع أعمال كل من أوستين وسيرل.
 .4مرحلة الفعل الكالمي غيـر املباشر مع أعمال بول غرايس وأعمال سيرل املتأخرة.
 .4مرحلة الفرضية اإلنجازية ،أين انتقل الفعل الكالمي إلى النحو التوليدي ،بحيث أدخل امل ّ
كون
الداللي فـي البنية العميقة ،وأصبح يمثل له تمثيال دالليا على يد مجموعة من علماء الداللة
التوليدية من بينهم صادوك (.)Sadok
 .2وأخيرا مرحلة الفعل الكالمي الكلي لدى فان دايك.
 -1مرحلة الفعل الكالمي املباشر:
أ -أفعال الكالم عند أوستين:
بدأ أوستين تأسيس نظرية الحدث الكالمي ،انطالقا من التمييز بين الجمل الوصفية والجمل غير
الوصفية ،حين ّ
فرق بين موقفين من هذه هذه القضية؛ موقف الفالسفة وموقف النحاة .فالجمل التي
تستحق الوصف والدراسة ،حسب الفالسفة ،هي الجمل الوصفية أو التي تحقق واقعا عينيا ،والتي
ّ
يتحقق فيها شرطا الصدق والكذب .والثاشي ّ
يقسم الجملة إلى عدة أنماط :الجمل اإلثباتية ،والجمل
ّ
والتمني.3
االستفهامية ،والجمل التعجبية ،والجمل التي تفيد الطلب
 1فان دايك :النص والسياق؛ استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي ،ترجمة عبد القادر قنيني ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء،
طبعة 4111م ،ص .441
 2طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص .461
 3يقول جون أوستين " :أما الفالسفة فلطاملا ّ
توهموا حينما افترضوا أن شأن الحكم في القضية إما يصف حالة ش يء ما ،وإما يثبت واقعة
ّ
عينية مما يعني أن حكم القضية إما أن يكون صادقا أو كاذبا .أما علماء النحو فإنهم في الحقيقة قد أشاروا على وجه مطرد أنه ليست
جميع الجمل بالضرورة تفيد فائدة خبرية أو تنتج أحكاما .إذ باإلضافة إلى األحكام على اصطالح النحاة ،هناك من الجمل ما يفيد التعارض
التعجب ،واألمر والتمني ،ومنها ما يفيد التعارض على وجه ما .وال ّ
ّ
شك أن الفالسفة ال ينكرون هذا
في العادة االستفهام ،ومنها ما يفيد
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وإن بدا ألوستين أن الوصف النحوي أوسع من الوصف الفلسفي؛ ألنه ال يقتصر على نمط واحد
من الجمل فإنه دحض املنظورين معا .واعتبر أن الجمل الوصفية عند الفالسفة ليست دائما وصفية
وسماها شبه وصفية ،وبدال من تسميتها جمال وصفية ّ
ّ
سماها جمال خبرية " فليست كل الجمل القابلة
للصدق والكذب جمال وصفية ،ولهذا اخترت استعمال لفظ خبرية " .1وينتهي أوستين في آخر قوله إلى
صعوبة التمييز فعال؛ ألن الحدود الرابطة بينـها غيـر معلومة وال شعرف كيف نصل إليـها.
والحظ أوستين ،أن إطالق لفظ الوصف وهم ،وأن هناك عبارات ال تصف وال تخبر ،وال تثبت،
فهي ال تدل على صدق وال كذب لكن مجرد النطق بها هو إنجاز للفعل أو جزء منه.2
وقد الحظنا أن أوستين لم يكن واضحا في نظريته في البداية ،ولذا اتسمت بالغموض ،ثم بدأت
تتض ويستدرك عليها ما كان قد غفل عنه.
ففي البداية ر ّسخ أوستين ثنائية الوصف /اإلنجاز " ،فالنطق بجملة هو إنجاز لفعل أو إششاء
لجزء منه ،ولنكرر القول هنا ،نصف بقولنا شيئا ما على وجه الضبط" ،3و قد أفادته هذه الثنائية في
تقسيم أفعال الكالم فيما بعد ،فإذا كان الوصف ّ
يوض حالة أو حدثا بعيدا عن الجانب العملي الفعلي
وينطبق عليه شرطا الصدق والكذب،فإن املصطل الثاشي في ثنائيته ينجز أفعاال باألقوال ويخضع لشرطي
النجاح والفشل بدال عن الصدق والكذب.
ب -أفعال الكالم عند سيرل:
جاء تلميذ أوستين جون سيرل(ّ )J.Searle
ليطور نظرية الحدث الكالمي من خالل اإلضافات التي
ِّ
ّ
ضمنها كتابه األفعال الكالمية ( ،)Les actes de langageوقد كانت إضافاته مهمة جدا إلى درجة أن اعتبر
صاحب النظرية الفعلي من خالل ما أدخله عليها من تعديالت جوهرية أضفى عليها قيمة علمية أكبر
وبخاصة في تطبيقاتها في الخطابات املختلفة.

بالرغم من تسامحهم في استعمال لفظ الجملة .وهم يعنون القضية .وال شك أيضا أن كال من الفالسفة والنحاة يدركون تمام اإلدراك أنه
ليس من السهل دائما أن ّ
نميز الجمل االستفهامية والطلبية عن الخبرية بسبب ما نفتقر إليه من عالمات نحوية كضابط نظم األلفاظ
وترتيبها وكصيغ األفعال ونحوها ،وليس من املتعارف في مثل هذا الحدث أن نطيل الكالم عما يثار من الصعوبات .ألننا في نهاية األمر ال
ندري كيف يمكن أن ّ
نميز أصناف هذه الجمل ونفصل بعضها عن بعض؟ ثم ما هي الحدود التي تفصل بينهما وكيف شعرفها؟" ،جون
أوستين :نظرية أفعال الكالم العامة؛ كيف ننجز األشياء بالكالم ،ترجمة عبد القادر قنيني ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طبعة 0330م،
ص .04
 1املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
ّ
 " 2وقد اتض بعد ذلك أن كثيرا من األلفاظ املحيرة مما يدرج في الجمل الوصفية ظاهريا ال تستخدم في التنبيه على وجود خاصية زائدة
وغريبة عن الواقع املخبر عنه على وجه أدق .بل إنما تستعمل هذه األلفاظ لتدل (ولم أقل لتخبر) بل ّ
لتنبه على الظروف واملالبسات التي
وقع فيها حكم مضمون الجملة أو على االحترازات التي روعي فيها ذلك الحكم أو على الكيفية التي اتخذ بها أو على ش يء من هذا القبيل .وإن
الذهول عن هذه اإلمكانات هو الذي أشاع إطالق وهم الوصف على أن مصطل الوصف هذا ليس هو بأفضل تسمية ،إذ لهذا اللفظ ذاته
معنى مخصوص ،ثم إن جميع القضايا الصادقة منها والكاذبة ليست كلها دالة على الوصف .ولهذا عدلت عن لفظ الوصف واخترت بدله
استعمال لفظ خبرية " ،املرجع نفسه ،ص .01-02
 3املرجع نفسه ،ص .06
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وقد استخرج شروطا أربعة 1للفعل الكالمي ،حتى يؤدى ً
أداء موفقا وناجحا ،وهي على أنواع أربعة:
-0شروط مضمون القضية-4 ،2الشروط الجوهرية-4 ،3شروط الصدق-2 ،4الشروط التمهيدية.5
ّ
ولعل ما اشتهر به سيرل أكثر تركيز حديثه في نظرية الحدث الكالمي على الفعل اإلنجازي ،فهو
يعتبر النظرية ككل ترتكز على هذا الفعلّ .
وحجته في هذا أن الوحدة اللغوية للتحليل التداولي ووحدة
التبليغ هي الفعل الكالمي ممثال في الفعل اإلنجازي ،وليست الجملة أو العبارة أو العالمة أو التأليف بين
الوحدات اللغوية ،واالعتبارات التي بنى عليها سيرل هذه النظرة كون الفعل الكالمي اإلنجازي مرتبطا
بالعرف اللساشي االجتماعي .لذا ،وحين نتلفظ بملفوظ ما فإننا نقوم بسلوك ّ
معين خاضع لقواعد ّ
معينة
تتسم بالتعقيد ،ينبغي احترام هذه القواعد الرتباطها باالستعمال .إننا ،حسب سيرل ،ننجز أوامر ونثبت
وقائع ّ
ونقدم وعودا ونطلب طلبات وشعتذر ونلتمس...وما ّ
يسوغ لنا هذا هو العرف ،فمن يستطيع أن يأمر
يتعهد إذا لم يكن له القد ة على تنفيذ ما ّ
أو يطلب أو ينهى أو يعد أو ّ
تلفظ به أو قاله؟ حقيقة األمر إذن
ر
أن تداولية الحدث الكالمي هي تداولية الفعل اإلنجازي .بالفعل الكالمي اإلنجازي نؤدي أفعاال لغوية:
كاإلخبار ،وتوجيه السؤال ،وإعطاء األوامر ،وعمل الوعود ،واالعتذارات...إلخ .كل من األفعال اللغوية
السابقة يسمى الفرض اإلنجازي أو املقصد اإلنجازي.6
ّ
ّ
وإذا كان أوستين يركز ،في عملية الفهم ،على قصد املتكلم وحده ،فإن هذا غيـر كاف في نظر
سيرل ،بل ال ّبد من النظر املستمعين في الوضعيات االجتماعية ّ
املعينة .فأخضع سيرل إنجاز الفعل
الكالمي من طرف القواعد عرفية :اجتماعية وثقافية ّ
صنفها سيرل صنفين؛ تأسيسية وضابطة .فاألولى
ّ
مهمتها إنتاج الفعل اإلنجازي .والثانية تنظم أشكال الفعل الكالمي املوجودة.
ث -أنواع الفعل الكالمي عند سيرل:
كما سبق القول ،تقوم نظرية الحدث الكالمي عند سيرل على مفهوم الفعل اإلنجازي فهو أهم
األفعال في تداولية الحدث الكالمي منذ تأسيسها حتى اآلن .ويظهر اهتمام سيرل في تعريفه للفعل الكالمي،
بطرح السؤال ما الفعل الكالمي؟ وأشار بأنه ينبغي له أن يطرح السؤال بصيغة ّ
أدق ما الفعل اإلنجازي؟.

 1أورد طه عبد الرحمن هذا املثال لتوضيح الشروط التي وضعها سيرل للفعل الكالمي والنظر في مدى مطابقتها ،يقول :فإذا قلنا مثال:
الشرق مهد الحضارة ،فقد قام بفعل الجزم ،والشرط القضوي للجزم هو أنه حكم يحتاج إلى دليل ،وشرطه الجوهري هو أن املتكلم
يتحمل إثبات الحكم الذي أصدره ،وشرطه الصدقي هو أن يعتقد صدق هذا الحكم ،وشرطه التمهيدي هو أن املتكلم يعتقد أن املستمع
ال يعلم بمضمون قوله وأن اإلتيان بالدليل عليه قد يحمله على التسليم به .ينظر طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص .460
 2وهي التي تحدد أوصاف املضمون املعبر عنه بقول مخصوص.
ّ 3
وتعين هذه الشروط الغرض التواصلي من الفعل التكلمي .هذا الغرض الذي يلزم املتكلم بواجبات ّ
معينة.
ِّ
 4وهي تحدد الحال االعتقادي الذي ينبغي أن يقوم باملتكلم املؤدي لهذا الفعل التكلمي.
 5وتتعلق هذه الشروط بما يعرفه املتكلم من قدرات واعتقادات وإرادات املستمع وعن طبيعة العالقات القائمة بينها .ينظر طه عبد
الرحمن ،مرجع سابق ،ص .460
 6محمد العبد ،تعديل القوة اإلنجازية؛ دراسة في التحليل التداولي للخطاب ،مجلة فصول ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،العدد ،61
خريف  4112شتاء  ،4111ص .041
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ولإلجابة عن هذا السؤال اعتبر سيرل أن الفعل اإلنجازي هو " وحدة االتصال اإلشساشي باللغة.
وكذلك الرأي عند دانيال فاندرفيكن ،فالفعل اإلنجازي في رأيه هو الوحدة األولية ملعنى الجملة ،وهو
الوحدة األولية لالتصال ".1
يتضمن كل فعل إنجازي حسب ،سيرل على (محتوى قضوي) ّ
ّ
يعبر عن هذا الفعل .فهو قاسم
ّ
مشترك بين مختلف األفعال اإلنجازية في أشكالها ووظائفها ،وندلل على هذا باملثال اآلتي:2
 .0هل يترك س الغرفة؟ (سؤال)
 .4س سيترك الغرفة( .إخبار)
 .4س اترك الغرفة! (أمر).
فالفعل اإلنجازي في ( )0سؤال ،وفي ( )4إخبار ،وفي ( )4أمر أو طلب ،ولكن املحتوى القضوي
سمة مشتركة بين املنطوقات الثالثة السابقة .وهو أن يترك الغرفة.
وتجدر اإلشارة هنا ،أن سيرل ّ
يقسم األفعال الكالمية إلى :فعل التلفظ والفعل القضوي والفعل
يتغياه ّ
اإلنجازي .وهي ّتتحد في امللفوظ الواحد .إضافة إلى الفعل التأثيري الذي ّ
املتلفظ من مستمعه أو
متلقيه.
ثمّ ،ميز سيرل بين مجموعة من املصطلحات ومفاهيمها ،وهي القوة اإلنجازية ،مقصد الفعل
اإلنجازي وغرضه ،ثم ّبين مؤشرات القوة اإلنجازية ودرجاتها.3
ج -مفهوم القوة:
لكي نفهم القوة اإلنجازية للفعل الكالمي ينبغي االنطالق من املثال السابق (أعاله) ،لدينا ثالثة
أفعال إنجازية (السؤال ،اإلخبار ،األمر) ملحتوى قضوي واحد هو ترك الغرفة .تختلف إذن ،قوة
املنطوقات اإلنجازية .ومن جهة أخرى تختلف أيضا هذه القوة الختالف الغرض اإلنجازي التي تعرض
ألجله ،على سبيل املثال؛ الطلب :فقد يعرض بقوة األمر ،وقد يعرض بقوة االلتماس أو الدعوة وهي
أضعف ،أو بقوة العرض ،أو بقوة التمني وهي األضعف درجة.
ّ
ّ
تعرف القوة اإلنجازي بعد هذا التدليل بأنها " هي الشدة أو الضعف اللذان يمكن أن يعرض
بأحدهما غرض إنجازي واحد " .4ويعود هذا االختالف في قوة الغرض اإلنجازي الواحد إلى اختالف سياق
وظروف ومالبسات استعمال امللفوظ الواحد ،ولهذا ّ
تعددت قوى اإلنجاز .لهذا السبب اعتبر سيرل أن
وحدة التواصل والتبليغ هي الفعل الكالمي اإلنجازي وليست الجملة ،وهذا الفعل ّ
يضمن في ملفوظ؛
فامللفوظات هي التي تمتلك هذه القوى اإلنجازية ال الجمل.
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وإن كان األمر يبدو ،من خالل املثالين السابقين ،سهال ويسيرا ،فإن واقع حال تحليل امللفوظات
ّ
يبين صعوبة إدراك قواها اإلنجازية بسبب صعوبة تحديد مالبسات كل ملفوظ والظروف التي قيلت
فيه.
ولهذا ّ
نميز في هذه اللحظة بين قوة اإلنجاز ومقصده والسياق اإلنجازي ،أما القوة فقد سبق
الحديث عنها ،وأما املقصد من امللفوظ فيرتبط عند سيرل باملستمع عكس أوستين الذي ربطه باملتكلم؛
ّ
املتكلمّ .
ويؤيد نظرة سيرل " بعض محللي الخطاب مثل ساكس
لذا أعطى اهتمامه األكبر إلبراز مقصد
ّ
وزمالئه في أن يبرهنوا على أن قوة املنطوق اإلنجازية هي ما يعمد إليه املستمتع ال ما يقصد إليه املتكلم
وذلك أن أحدا من املستمعين أو محللي الخطاب ال يمكنه أبدا أن يتأكد من مقصد املتكلم ألنه ال يقبل
يحدد ّ
الفحص أما تفسير املستمع فإنه يتجلى في استجابته وهذا ما ّ
تقدم التفاعل اللغوي أو نجاحه.
غني عن البيان أن فكرة تفسير املستمع واستجابته قد صار لها اآلن امتدادات قوية في نظرية التأويل
األدبي".1
ويتفق أوستين وسيرل في تداولية الحدث الكالمي على ّ
ّ
تحقق املقصد بنجاح الفعل الكالمي
ّ
اإلنجازي .ولكن أوستين يرى أن قوة املنطوق اإلنجازية تحقيق ملقصد املتكلم تحقيقا ناجحا ،وسيرل يرى
أن القوة حاصل تفسير املستمع للمنطوق.2
أما عن عالقة القوة اإلنجازية بالسياق ،فهي ارتباط األولى بالعرف االجتماعي وبالشبكة
املعقدة؛ أي ما يمكن أن يفعله ّ
االجتماعية ّ
املتلفظ على نحو أفضل ،أي " إن كان يريد بمنطوقه التهديد
أو التحذير أو نحوهما .ومن الضروري أن يكون السياق كما يقول هولدكروفت على النحو الذي يراه فيه
ّ
املتكلم فمثال ينبغي للمتكلم أن يكون في موقع السلطة حتى يصبح منطوقه طلبا حقيقيا وينبغي له أن
يمتلك موقع املالحظة حتى يصبح منطوقه تبليغا حقيقيا...وهكذا .يستنبط من ذلك أن دراسة أفعال
الكالم ينبغي لها أن تكون عمال لغويا اجتماعيا ،وذلك أن هناك دائما صلة وثيقة بين الفعل الكالمي
ودور املتكلم االجتماعي ".3
ما ّ
يميز الغرض اإلنجازي انقسامه إلى أغراض إنجازية فرعية؛ فمثال إذا كان الغرض اإلنجازي
األكبر هو التوجيه ،انبثقت عنه أغراض إنجازية ،تعكس اختالفا في القوى اإلنجازية بين غرض فرعي
وآخر وفقا للمقصد والسياق.4
د -القوة والغرض:
ّميز سيرل بين القوة اإلنجازية والغرض اإلنجازي حين اعتبر الغرض اإلنجازي جزءا من القوة
اإلنجازية وعنصرا من عناصرها ال أقل وال أكثر ،هذا ال ينفي قيمته في نجاح القوة اإلنجازية في تحقيق
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ّ
املقصد من عملية ّ
ّ
التلفظّ .
التوجه كال من فاندرفيكن وجانيت هوملز وغيرهم وندلل على
وأيده في هذا
هذا بما ذكره سيرل فمثال " :الغرض اإلنجازي لاللتماس هو ذاته الغرض اإلنجازي لكل أنواع الطلب؛
ألن كال منهما محاولة لجعل املستمعين يفعلون أشياء ّ
محددة ،ولكن القوى اإلنجازية بينهما مختلفة
اختالفا ّبينا .بناء على ذلك يرى سيرل أن القوة اإلنجازية حصيلة عناصر عدة ،الغرض اإلنجازي عنصر
واحد فقط منهما ،وإن كان كما يعتقد أهم هذه العناصر" .1هذا التمييز لم نجده عند أوستين وال عند
ّ
هارولد وأنا ويرزبيكا واحمد املتوكل.2
وتجدر باإلشارة هنا أن سيرل كان يرى القوة بعدا من أبعاد التمييز بين األفعال اإلنجازية ،ولكنني
أرى األحرى أن تكون القوة بعدا من أبعاد التمييز بين األغراض اإلنجازية الفرعية لغرض إنجازي أكبر
واحد :فاالقتراح واإلصرار فعالن إنجازيان يمثالن غرضا إنجازيا واحدا هو الغرض اإلخباري ولكن درجات
القوة بينهما مختلفة.3
 -2األفعال الكالمية غير املباشرة:
ال شك أن اإلشكالية الكبرى التي سعت نظرية الحدث الكالمي إلى تحقيقها والوصول إليها هي
معالجة امللفوظات من أجل الوصول على طبقات املعنى املختلفة ،وفي هذا السعي طرحت قضية األفعال
الكالمية غير املباشرة .وهنا ينبغي الربط بين امللفوظ وقوته اإلنجازية في سياق الظروف واملالبسات التي
ّ
قيل فيها واألغراض التي يبتغي تحقيقها وهو جوهر اإلشكالية .ينبغي حلها لتحليل هذه العالقات وتحديد
ّ
املتعددة من
املسافة بين امللفوظات ومقاصدها من جهة والقوى اإلنجازية وأغراضها مع طبقات املعنى
جهة أخرى ،وبين املحتوى القضوي والفعل اإلنجازي من جهة ثالثة .وألن املتكلم ال ّ
يتلفظ بما يريد أن
يقوله بصفة مباشرة ،وإنما يمكن للمتكلم أن يعني أكثر مما يعنيه امللفوظ نفسه .ولهذا السبب كان
البحث عن املعنى الحرفي يسيرا والبحث عن املعاشي املقصودة أقل يسرا إن لم نقل إنه بحث عسير.
فإذا كانت " األفعال اإلنجازية اإلعالنية واالستفهامية واألمرية تستعمل عادة على الترتيب للتبليغ
والسؤال والطلب ،فإن هذا ال يعني وجود تناظر كلي بين الفعل ووظيفته .مثال ذلك أن الفعل اإلنجازي
يقيد السياق الخاص :اللغوي وغير اللغوي يمكن أن ّ
اإلعالشي :أنت آت غدا" يمكن إذا لم ّ
يفسر بأنه
تبليغ :أنت آت غدا ،أو استفهام :أنت آت غدا؟ أو طلب :أنت آت غدا !".4
يظهر في هذا املثال ارتباط الفعل الكالمي املباشر بالفعل الكالمي غير املباشر ارتباطا وثيقا من
جهة ،ثم ارتباط الفعل الكالمي غير املباشر بالسياق التواصلي االجتماعي ،أو ما يشار إليه بالعرف من
جهة أخرىّ .
فنفرق بين االستفهام باعتباره فعال كالميا مباشرا غرضه السؤال ،وبين الطلب (الذي فيه
التماس) باعتباره فعال كالميا غير مباشر ناجما عن االستفهام ،مثاله :هل يمكن أن تناولني املل ؟
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َ
ّ
فاملتلفظ ،في هذا املثال ،ال يعني بملفوظه ّ
مجرد سؤال عن املل  ،وإنما يطلب من املخاطب مناولته املل
بنوع من االلتماس في طلبه.
ّ
توصل سيرل في عملية تحليله ألفعال الكالم غير املباشرة إلى جملة من النتائج املهمة:1
يمتلك املنطوق الواحد قوتين إنجازيتين ،إذ يؤدي فعل إنجازي أداء غير مباشر عن طريق أداء
-0
فعل آخر.
تبدو بعض الجمل من النوع السابق مستعملة غالبا استعماال عرفيا على أنها التماسات غير
-4
مباشرة.
في أفعال الكالم غير املباشرة يبلغ املتكلم أكثر مما يقوله عن طريق االعتماد على خلفية املعلومات
-4
املشتركة املتبادلة بينهما لغوية وغير لغوية باإلضافة غلى اعتماده على قوى اإلدراك واالستدالل
العامة عند املستمع.
بناء على ذلك ،فإن الجهاز الضروري لشرح الجانب غير املباشر من أفعال الكالم غير املباشرة
-2
سوف يشتمل على نظرية الحدث الكالمي وعلى بعض األسس للمخاطبة ،وعلى خلفية املعلومات
املشتركة املتبادلة بين املتكلم واملستمع ،فضال عن مقدرة املستمع على االستدالل.
من حقل األفعال ال،جاوية غير املباشرة ،كانت التوجيهات األكثر فائدة للدراسة وذلك أن
-1
ّ
متطلبات الكياسة أو التأدب في املخاطبات املألوفة تجعلها ثقيلة ومحيرة في إنتاج جمل أمرية
بسيطة (مثل اترك الغرفة) أو أدائيات صريحة(مثل آمرك أن تترك الغرفة) من ثم يسعى الناس
إلى إيجاد وسائل غير مباشرة ألداء أفعالهم اإلنجازية.
يلعب العرف في بعض الحاالت دورا خاصا .هناك بعض الصيغ اللغوية التي تميل إلى أن تصبح
-6
مؤسسة تأسيسا عرفيا على أنها الصيغ اللغوية القالبية املعيارية ألفعال الكالم غير املباشرة.
تحتفظ تلك الصيغ بمعانيها الحرفية ،ولكنها تكتسب أيضا استعماالت عرفية ،مثل صيغ التأدب
التي تستخدم لاللتماس.
في ضوء ما سبق ،يسلم سيرل بالتمييز بين املعنى واالستعمال .ولكنه يرى التسليم بالتمييز بين
-1
أعراف االستعمال وأعراف املعنى على درجة أقل .بين ذلك أن (هل يمكنك وأريد أن ونظائرها
من األشكال اللغوية األخرى ،ليست في رأيه إال وسائل عرفية لعمل التماسات ،ومعروف أن
الدافع األظهر إلى ّ
تجنب املباشرة في االلتماسات هو التأدب .تميل بعض الصيغ هنا إلى أن تصير
وسائل التأدب العرفية لعمل االلتماسات غير املباشرة.
لقد احتل سيرل منزلة متميزة في تداولية أفعال الكالم ،ألنه انفرد بمحاولة إعادة بناء الخطوات
-1
الضرورية إلنتاج فعل إنجازي أولى من فعل إنجازي حرفي ،وهي إعادة بناء مؤسسة على حقائق
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عن املخاطبات ،وأسس التعاون الخطابي ،ونظرية أفعال الكالم ،وخلفية املعلومات املشتركة
بين املتخاطبين ،ومبدأ االستدالل.
ّ
 -3مرحلة الفعل املركب:
جاء غرايس( )Griceفوضع قواعد خطابية للفعل الكالمي ،انطالقا من املبدإ العام املسمى" مبدأ
التعاون" ،ومقتضاه إجماال أن يتعاون املتخاطبون على الوصول إلى الغرض املطلوب من دخولهما في
التخاطب.1
وما يقدم كنقـد لجهـود هؤالء الباحثين اشتغالهم ،في الغالب ،باألفعال اللغوية البسيطة،
وإهمالهم لألفعال اللغوية املركبة؛ وهـذا ما أراد الباحثان الهولنديان فان إيميرن ()Van Emeren
وغروتندورست( )Grootendorstتفاديه ،فقاما بتوسيع هذه النظرية حتى تشمل األفعال اللغوية املركبة،
فضال عن األفعال اللغوية البسيطة .2فأدرجا الحجاج في جملة األفعال اللغوية ،الذي يعرف عندهما
بأنه " فعل تكلمي لغوي مركب" ،3واقتفى الباحثان أثـر سيرل ( )J.R.Searleآخذين بمبدئه في تحديد
شروط أداء الفعل اللغـوي ،وتولى هـذان اللسانيان استقصاء الشروط التي يؤدي استيفاؤها إلى توفق
املبطلة".4
املثبتة" و"شروط الحجة ِّ
املتكلم في أداء فعل الحجاج ،وقد قسماها إلى " شروط الحجة ِّ
وما يمكن أن يقـدم كنقـد ملا قدمه هـذان الباحثان " رد هـذا التصور وظائف النص إلى وظائف
ّ
الجملة" 5على اعتبار أن الفعل اللغـوي مختص ومستقل بالجملة؛ أما الحجة ،فتتعلق " بحقيقة خطابية
م ّ
تميزة هي النص" .وما فعله فن إيميرن وغروتندورست هو " نقل مقوالت وقواعد نظرية األفعال اللغوية
ِّ
ّ
6
املتعلق بالنص"  ،ودعماها بمبدأ التعاون عند غرايس وما يتفرع عنه من قواعد ،فأبدال،
إلى هذا الفعل ِّ
هـذا املبدأ ،بمبدإ آخر يتسع للحقيقة الخطابية النصية أطلقا عليه اسم مبدأ التواصل.
وبناء على املبدإ يصبح الفعل الحجاجي هـو األصل والفعل اللغوي البسيط هو الفرع ،فيكون
الحجاج حاكما على هذه األفعال البسيطة ال محكوما بها .وأن بعض األفعال اللغوية 7تسهم بأدوار
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ّ 7
تتبع فان إيمرن وغروتندورست دور كل صنف من األفعال اللغوية التي صنفها سورل ،إذ وجدا أن بعضها ذو دور حجاجي ،أما البعض
اآلخر فليس له ذلك الدور .ينظر فان إيمرين وروب غروتندورست :الحجاج فعل لغوي مركب ،ترجمة ياسين ساوير املنصوري .الجزء
الخامس .ص  .031مقال ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ
إسماعيلي علوي.
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َ
ّ
مختلفة في الحجاج .1تلزم هـذه األفعال املتكلم واملخاطب بوجه ما ،لتحقيق الداللة التفاعلية للفعـل
اللغوي.
ّ
يفرق فان إيميرن وغروتندورست بين فعل الحجاج وأفعال اللغة البسيطة كالجزم وااللتماس
ِّ
والوعد واإللغاء واملعارضة واإلعالن والنص والتنبؤ ،نذكرها في الجدول اآلتي:2
أفعال اللغة املركبة (الحجاج)
أفعال اللغة البسيطة
 يتكون فعل الحجاج من عدة منطوقات.
 تتكون من منطوق واحد ووحيد.
مثاله :ستحسن صنعا بأن ال تأخذ دروسا في
مثاله:
أ -الوعد :غدا سأردم هذا الحائط .السياقة ،فعمرها يقارب الواحد والستين وقلبها
يفرق بسهولة وتقاعدها ال يؤهلها البتياع سيارة.
ب -الجزم :لقد توقف املطر.
ت -النص  :أفضل ما تفعله ذهابك
للتمدد لحظة.
 للمنطوقات التي تبني الحجاج وظيفتين
 للمنطوق وظيفة تواصلية واحدة.
تواصليتين في اآلن نفسه .فاملنطوقات
الثالث السابقة معا تشكل حجاجا لها
وظيفة تواصلية إذا كانت متصلة،
ووظائف تواصلية أخرى إذا كانت
منفصلة.
 عدم استقاللية الحجاج وارتباطه بفعل
 استقاللية كل فعل لغوي بسيط
لغوي آخر ّ
يعبر عن الدعوى التي يدافع عنها
ِّ
الحجاج.
 له وظائف تواصلية في النص.
 لها وظيفة تواصلية في الجملة
 يطلب الحجاج القبول ال التسليم.


فاملخاطب يستعمل أغلب أصناف
 1إذ يضطلع كل منها بدور محدد في الحجاج بين طرفي الخطاب وتترتب األفعال حسب مقـدار االستعمال؛
ِّ
ّ
الفعل التقريري ،إن لم يكن كلها ّ
وليحدد موقفه من نقطة الخالف ،كما يستعمله للمواصلة في حجاجه من خالل
ليعبر عن وجهة نظره
التأكيد أو ّ
االدعاء ،ولتدعيم وجهة نظره أو للتراجع عنها عند اقتناعه بأنها لم تعد صالحة ،كما ّ
يعبر بها عن تنازله عن دعواه ،وكذلك
لتأسيس النتيجة .ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري :إستراتيجية الخطاب؛ مقاربة لغوية تداولية .ص .210
 2فان إيمرين وروب غروتندورست .مرجع سابق .ص .033
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 -4مرحلة الفعل الكلي:
املركبة ّ
ّ
ليقدم نموذجا أكبر
وقد تجاوز فان دايك فيما بعد األفعال الكالمية البسيطة واألفعال
وأكمل ،في نظره ،وهو ما سماه باألفعال الكالمية الكلية " بدا أنه من الضروري أن ّ
نميز بين بنية أفعال
الكالم الفرد والتركيب الخطي (املستقيم) ملتواليات فعل الكالم من ناحية أولى ،والبنية الكلية الشاملة
للفعل املشترك اإلنجاز من ناحية ثانية".1
وفي كتابه املعروف النص والسياق عنى فان دايك بتطوير تداولية أفعال الكالم عن طريق
توجيهها من مجال الجملة (أو املنطوق) إلى طريق النص .وكان من أهم ما صنعه في ذلك الكتاب تحليله
ما أسماه أفعال الكالم الكبرى .الفعل الكالمي األكبـ ـر عند فان دايك هو ف ـع ـل الكالم اإلجمالي الذي
ّ
يؤديه منطوق الخطاب الكلي والذي تنجزه سلسلة من أفعال الكالم ال ـمختلفة .انتهى فان دايك هنا إلـى
أن سلسلة األفعال الك ـالمية تفسر بأنها فعل كالمي واحد .إذا كانت تشي ـر إل ـى مقصد إجمالي واحد.
ويمكن لهذا الفعل الكالم ـي على مستوى أعلى أن يكون بدوره شرطا أو نتيجة ألفعال كالمية أخرى .أطلق
فان دايك على أفعال الكالم املفردة (أو البنية الطولية لسالسل أفعال الكالم) اسم التداولية الصغرى،
وأطلق على دراسة التنظيم الكلي للتفاعل االتصالي ،أي التنظيم الكلي ملتواليات األفعال الكالمية
والسياقات وعالقتها ببنية الخطاب ،اسم التداولية الكبرى .الفعل الكالمي الذي تؤديه متوالية من
األفعال الكالمية هو إذن فعل كالمي إجمالي أو فعل كالمي أكبر .تفسر متوالية األفعال الكالمية فيما
يأتي مثال بأنها فعل إجمالي واحد هو الوعد(والد ّ
يتأمل ما رسمه ولده الصغير):
-1

ولكن هذا رسم خرافي! هل أنت الذي رسم هذا؟

-2

بالطبع ،أنا الذي رسمه.
هائل ،أحبه .لكنني أرى أنك بحاجة إلى ألوان أكثر.

-4

شعم ،كاد األزرق أن ينفد.
إذن سأشتري لك بعض األلوان الجديدة.

-6

ال تنسها ثانية.

-3
-5

كال! لن أشساها أبدا!
-7
ّ
يبين فان دايك أن هذه املحادثة قد اشتملت على أفعال كالمية عدة :كاملدح والسؤال والتصريح
واالقتراح والتوكيد والوعد ،ولكن الوظيفة اإلجمالية هي الوعد ،وربما كانت الوعد في ثناء.2
مجردة كاملعاشي والدالالت ،هي أمور قصدية معنويةّ ،
األفعال من حيث هي أفعال ّ
وتتعين ضروب
تتعين بضروب الدالالت ضروب ّ
اإلنجاز املالحظة ما ّ
التلفظ .ثم إن األفعال كالدالالت تنتظم وتقترن مع
ّ
ّ
مركبة ّ
ومعقدة ومتواليات من األفعال .وأخيرا يمكن أن األفعال كالحال
أفعال أخرى لكي تشكل أفعاال
 1فان دايك ،مرجع سابق ،ص .413
 2محمد العبد ،مرجع سابق ،ص .046
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تماما مع املعلومات السيمانطيقية تنتظم في املستوى األعلى للوحدات والبنيات .وبوجه خاص فإن
متواليات حصول ضروب اإلنجاز إنما ّ
تحدد ّ
ّ
وتصمم وتؤول من حيث
وتعين بنيات الفعل تعينا تراتبيا،
هي كذلك على مستويات ّ
متنوعة من تنظيم كلي شامل.1
واختم هذا الفصل بالتحليل الذي قام به ديتر فوندرليش  Dieter wunderlichملقطع من نص،
وقد رأى فيه كيف تحدد أفعال الكالم املقصودة فيه .شرح فوندرليش هذه الفكرة من خالل الحوار
اآلتي:2
 .1األم :كالوس! أال تأتي ّ
إلي؟
 .2االبن :ملاذا؟
 .3األم :آه ،ما زلت هناك ،لتناولني الوسادة!
 .4األم :عندما تفرغ مما بيدك ،تعال ّ
إلي ،شعم.
 .5االبن :ملاذا؟
 .6األم :لننظف أسناننا.
 .7االبن )...( :هذا ما يفعله أبي لي.
 .8األم :شعم ،يفعله.
ّ
 .9االبن :أبي! نظف لي أسناشي!
 .11األب :تستطيع أن تفعل هذا وحدك.
 .11االبن :ال ،افعل هذا لي.
 .12األبّ :
طيب!
 .13االبن :تعال يا أبي.
ّ
الحظ فوندرليش أن املنطوق رقم  1في املحادثة السابقة يعد من الناحية الداللية إثباتا أو إقرارا.
ولكنه فض أو استنكار من الناحية االتصالية التداولية .يستنتج فوند ليش أن للفعل الكالمي ّ
ّ
عدة
ر
ر
وظائف في نفس الوقت .يمكن للمنطوق أن يكون إقرارا من الناحية الداللية (وفقا لشروط النجاح
املحددة للمنطوق) ولكنه من الناحية التداولية (أي وفقا لوظيفته في الخطاب) استنكار.3

 1فان دايك ،مرجع سابق ،ص 401
 2محمد العبد ،مرجع سابق ،ص .041
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الفصل الثاني :روافد الخطاب التعليمي ومداخل تدريس
اللغة العربية
املبحث األول :الوثائق التربوية والبيداغوجية
املبحث الثاني :البيئة املؤسسية ،واالجتماعية والثقافية للمدرسة

املبحث الثالث :مداخل تدريس اللغة العربية

الفصل الثاني :روافد الخطاب التعليمي ومداخل تدريس اللغة العربية
املبحث األول :الوثائق التربوية والبيداغوجية
تُسيُـر املؤسسة التربوية الجزائرية (ابتدائية ،متوسطة ،ثانوية) بناء على نصوص تشريعية
وقانونية ،يلتزم بـها ّ
كل من ينتمي إليـها .من بيـن هذه القوانين ،القانون التوجيهي للتربية ،تلتزم به كل
ّ
املنظمة لسيرها منهُ .
املؤسسات التربوية ،تصوغ قوانينـها الداخلية ِّ

أوال :الـمن ـ ــهاج
 .1تعريفات املنهاج الدراس ي:
فـي بداية األمر ،ينبغي االنطالق من الـمدخل املعجمي ،من أجل تحديد تعريف واضح للمنـهاج،
ولكن هذا املدخل نفسه يثيـر اختالفا تاريخيا " ،خاصة إذا أخذنا بعيـن االعتبار وجود تباين فـي
الـمرجعيات التـربوية الفرنكو-فونية واألنجلو-سكسونية " .1لذا ،والحالة هذه ،ال يمكننا اعتبار املنهاج
عالـميا (ُ .2)Savant
( )Curriculumمفهوما ِّ
نحن إزاء مسارين مفهومييـن على األقـل ،الـمسار َّ
األول :أنجلو-ساكسوني ،يرتبط فيه املنـهاج
ّ
ـمتعلميـن ،أما الـمسار الثاني :فرنكوفوني ،يعتبـر فيه املنـهاج مرادفا
بالـمسار التـربوي الـمقتـرح على ال ِّ
لبـرنامج الدراسة ( )Plan d’étudeأو البرنامج عموما ( )Programmeأو ّ
املقرر ()Cursus؛ وهذا راجع إلـى
ّ
عدة عواملُ :
ّ
يركز فيه على سيـرو ة اكتساب املعا ف ّ
وتلقيـها،
 العامل األول:ر
ر
ّ
 العامل الثاني :يركز على تراتبية املحتويات،ّ
 العامل الثالث :يركز فيه على بنية الحياة املدرسية فـي الـمؤسسة التـربويـةُ .3ّ
سيقدم البحث جملة
وبعد هذا العرض العام لتعريف املنهاج ،ذي الـمفهوم الواسع والحديث،
من التعريفات االصطالحية ،ثم يحاول رصد عناصره ومك ّوناته ،ثم مقارنتـها مع منـهاج اللغة العربية
للسنة األولى ثانويُ .
يـع ُّـد الـمنـهاج أهم أداة تسعى الج ـهــة الـمسؤولة عن التربية والتعليم ،فـي أي دولة ،أو املجتمع
ّ
مـن أجـل تربية األجيال الناشئة ،بالنظر إلى سياستـها التعليمية ومشروع الـمجتمع الـمأمول .لذاُ ،ركزت
الكثيـر من التعريفات على تبيان غايات ومرامي املنـهاج وأهدافه العامة ،والتي ال تخرج عن كونها تسعى
ّ
املتعلمين وتنمية شخصيتـهم فـي جوانبـها ال ّ
ـمتعددة بشكل متكامل ،وهذا ما ي ّتضح فـي
إلى تعديل سلوك ِّ
التعريف اآلتيُ :
 مجموع الخبـرات التـربوية التـي تـ ِّهيـئـها الـمدرسة للتالميذ ،بقصد مساعدتـهـم على النموالشامل؛ أي ُّ
النمو فـي جميع الجوانـب (العق ـلية ،والث ـقافية ،واالجتماعية ،والجسمية،
 1لحسن توبي :بيداغوجيا اإلدماج وديداكتيك التواصل الشفهي ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طبعة 2102م ،صُ .73
ّ
والخفي ،ترجمة عز الدين الخطابي ،مجلة رؤى تربوية ،العدد الثالث والثالثون ،مركز القطان
 2فيليب بيـرنو :املنهاج الشكلي والواقعي
للبحث والتطوير التربوي ،رام هللا ،ص ُ .10
 3ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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والنفسية ،والفنية) ،نموا يؤدي إلـى تعديل سلوكهم ،ويعمل على تحقيق األهداف التـربويـة
الـمن ـ ـشودةُ .1
ّ
عرفه
وال يختلف عنه كثي ُـرا تعريف ُّ
كل من دوالندشيـر ولودهاينون ()L’Dhainant؛ فاألول ي ِّ
بإضافة الخبـرات الـمعرفية ،فضال عن التـربوية " الخبـرات التـربوية والـمعرفية التي تتيحـها الـمدرسة
للتالميذ داخل حدودها أو خارجها بغية مساعدتـهم على نمـو شخصي ـتـهم ،فـي جوانبـها املتعددة نم ًّوا
ينسجم واألهداف املسطرة "ُ .2
تقدم الـمدرسة
والثاني يضيف عنصر االتـزان فـي تنمية جوانـ ـب الشخصية " هو كـل ما ِّ
نموهم الشامل؛ روحيا وعقليا وجسميا ونفسيا واجتماعيا فـي تكامل وات ـ ـ ـزان "ُ .3
لتالمـذتــها لتحقيق ِّ
ّ
أما َّ
يتحدث عن
محمد عزت عبد الـموجود ،وبـ ـن ـ ـاء علـى الـمواصفات الجدي ـ ـدة لل ــم ـ ـن ـهـاج،4
ّ
يبيـن الهدف من العملية
حدوث تفاعل بيـن الـمتعلم وبيـن الخبـرات التـربوية والـمعرفية التـي يتلقاها ،ثم ُّ
التربوية-التعليمية ،متفقا مع سابقيه ،بتحديد جوانب تعديل السلوك وإحداث التغييـرات املطلوبة على
ّ
شخصية املتعلم ،وهي النمو الشامل املتكاملُ .5
ّ
ّتتفق التعريفات السابقة على اعتبار املدرسة أو املؤسسة التـربوية حاض ـن ـ ـة للمتعلمي ــ ـ ن؛ فخط ـ ـاب
الـمن ـ ــهاج مج ِّدد ،وظيفي ،إنسانـي.
ّ
ّ
ّ
جدد؛ ألنُـه يتمحور حول
بالحرية ،يُحفز املتعلمين من
ُّ
املتعلم ،وهو ذو نزعة استقاللية يطالب
ُِّ
م ِّ
خالل االنطالق من تجربتـهم واهتمامهم العفويُ ،6عكس الخطاب الذي ّ
قدمه الـمنـهاج السابق ،املتمحور
ّ
حول البـرامج واملضاميـن ،فهـو ذو نزعة سلطوية ،يضبط املتعلميـن عن طريق الرغبة فـي الثواب والخوف
من العقابُ .
املجدد 7أنُ ـه تعاوني ،واقعي ينطلق من الـملموس والـممارس ،يستند إلـى
من آثـار خطاب املنـهاج
ِّ
التجارب الـمعاشة الكامـلة والناجحة ،طريقـته شاملة شبيـهة بالحيـاة ،فال يفصل بين التعليم والتـربيـة
ّ
ألنـه يـهـدف إلـى تخريج إنسان متكامل؛ فـي أبعاده النفسية ،األخالقية والبيداغوجية ،فاألمر يتعلق
 1فؤاد محمد موس ى :املناهج (مفهومها ،أسسها ،عناصرها ،تنظيماتها) ،طبعة  ،2117ص ُ .70
 2املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم (وزارة التربية الوطنية الجزائرية) :النظام التربوي واملناهج التعليمية2112 ،م،
ص ُ .072
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4عـرف َّ
محمد عزت عبد الـموجود املنهاج بـأنـه ":مجموعة الخبـرات واألنشطة التي تقدمها املدرسة تحت إشرافها للتالميذ بقصد
ُّ
احتكاكهم بـهذه الخبرات وتفاعلهم معها .ومن نتائج هذا االحتكاك والتفاعل يحدث تعلم أو تعديل في سلوكهم ،ويؤدي إلى تحقيق النمو
الشامل املتكامل الذي هو الهـدف األسمى للتـربية "ُ .
 5عبد الرحمن صالح عبد هللا :املنهاج الدراس ي وصلته أسسه وصلته بالنظرية التربوية اإلسالمية ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات
اإلسالمية ،الرياض ،طبعة 0211هـ0191 /م ،ص  .9مأخوذ من :محمد ّ
عزت عبد املوجود :أساسيات املنهج وتنظيماته ،ص ُ .00
 6ينظر أوليفيي روبول ،مرجع سابق ،ص ُ .19
 7ما يعاب عليه اهــتمام ــه امل ـف ــرط بال ــطرائ ــق على حـس ــاب املح ــتويـات؛ فاملحتوى ليس مهما وإنما األساس ي أن يتعلم الناس سوية ما هم
املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
بحاجة إلى تعلمه .ينظر ُ
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ّ
ّ
بمعرفة املتعلم لحاجاته ،بنياته ،مراحله قبل تثقيفه ،وينبغي كذلك احترام استقاللية املتعلم وكرامته
ّ
الخاصة وأن يكون ّ
متصال بالسيـرورة التربوية ،وأخيـرا الـمتعلم هو أصل االبتكار واإلبداعّ .أما خطاب
ّ
ّ
املناهج السابقة فيغذي األنانية فـي متعلميه ،ينطلق من الـمجـ ّردُ .1
ووظيـفي؛ ألنـه " يؤكـد على أن العلوم والتقنيات التـي يستمد منـها كفيلة بمعالجة كـل مشاكـل
التـربية ،وأن التقدم الحقيقي بالنسبة للبيداغوجيا 2هو أن تصير علمية "ُ .3
ّ
ّ
يحفز الـمتعلم من أجل
وهو خطاب إنساني؛ ألنه يحتـرم اإلنسانية فـي اإلنسان4؛ ألن الـمد ّ ِّرس ِّ
ّ
ّ
املتحركة ،أو يكتشف الـمتعلم ذاته من خالل تقليد النماذج
تقليد آبائه ،الكبار ،أبطال الرسوم
ّ
ّ
ّ
ّ
حقق اإلبداع فـي ضوء التعاون مع
اإلنسانية الكبرى التي خلدها التاريخ ،من كتاب وفنانين وعلماء ،في ِّ
األقران أو بشكـل فرديُ .
وما لم تشر إليه التعريفات السابقة ،وهـي العناصر الخارجة عن املنـهاج فـي بنائه ومضمونه
ّ
تؤثـر فيه بشكل أو بآخر ،فضال عـن العناصر الداخلية ،وهـذا ما رصــده لحسن توبـي فـي تعريف
ولكنـها ِّ
شامــل ودقيــق نـ ّ
ـص عليه مرصد إصالح التربية ( " :)OREيضم املنـهاج مجموعة من العناصر التي تنتظم
َّ
فيما بينـها بشكل َّ
فعـال ،تخول أجرأة خـطـة عـمـل بيـداغـوجيـة داخـل نـظـام تـربـوي .ويـرسـى داخــل واقـع
تـاريخـي واجتــماعـي وسيـاس ي واقتـصادي ودينـي وجغرافـي وثقافـي لبلد َّ
معيـن...هكذا يضطلع املنـهاج
َّ
بوظائف أجرأة خطـة عمل بيداغـوجية ،وتوجيه اإلجراءات التي يتعين القيام بها ،وتكييف نظام
تربوي معين مع املشروع املجتمعي "ُ .5
وبعد استعراض كـل هذه التعريفات ،أضح ـ ـى مفهوم الـمنـهاج كام ـال أو يكاد ،فقد أحاط التعري ـف
السابق بعناصر لم تذكر فـي التعريفات التـي سبقته ،م ـن بينـها تركيـزه عل ـ ـى ذكر الـمؤثرات الخارجية التـي
ّ
وجه ب َ
ناء ّ
أي منـهاج ،وتتمـثـل فـي الواقع التاريخي والسياس ي واالقتصادي والديني والجغرافي والثقافـي؛
تُ ِّ ُ ِّ
ألن لها حضورا ّ
ّ
ومطبقيه فيما بعدُ .
قويا عند مؤسسـي املنهاج،
وقـد أشـار التعـريف إلـى مـا يعرف فـي األدبيـات التعليمية بملمح الخروج ،فال ّبد أن ّ
يحدده
ّ
بدقة .وهذا التحديد وذلك التأثيـر يجعل من القائمين عليه ّ
يكيفونه مع مشروع املجتمع ومع
املنـهاج
السياسة التعليمية للدولة من ناحية األسس التي يقوم عليـها والبرامج الدراسية التي ينبغي تطبيقها،

 1ينظر املرجع السابق ،ص ُ .19
ّ
 2يسعى هذا الخطاب إلى تحقيق الدقة الالزمة بعيدا عن املفاهيم املبهمة واملستعارة والجمل امللتبسة؛ أي إنه يسعى إلى تحاش ي " اصطالحات
مثل تحسيس أو حتى مثل فهم ،التي ال يمكنها أن تترجم إلى سلوكات قابلة للمالحظة .ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .42
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4املرجع نفسه ،ص ُ .31
 5لحسن توبـ ــي ،مرجع سابق ،ص .79-73مــأخــوذ مـ ــنMoussadk. E, Renato.O et Jonnaert. Ph (2008). Logique des compétences :
développement curriculaire. Débats, perspective pour les systèmes éducatifs. Direction. Ed. L Harmattanp : 31.
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وخطط التكوين الواجب القيام بـها إزاء الـمد ّرسين والقائميـن على الجوانب البيداغوجية فـي املؤسسات
التربوية فـي ضوء الواقع الذي تعيشه املؤسسة بمختلف أبعادهُ .1
وباستقراء التعريفات السابقة وتحليلها نصل إلى جملة من النتائجُ :
ّ
 يسعى الـمنـهاج إلـى تنمية شخصية املتعلم فـي مختلف الجوانب وبشكل متكامل ومتوازن.ّ
ّ
يقدم الـمنـهاج إلـى املتعلمين جملة من املعارف والخبرات التربوية.
ّ
 يسعى املنهاج إلى تحقيق التفاعل بين املتعلم وتلك الخبرات املعرفية والتربوية بما يكفل له حسنّ
التصرف ( )Le savoir vivreفـي الحياة العامة.
 يسعى املنهاج إلى وضع خطط بيداغوجية تناسب الواقع املدرس ي والحياتي. يسعى املنهاج إلى تحقيق ملمح الخروج لدى املتعلمين من خالل حسن تطبيق البرنامج.أما مـن الناحية الشكـلية والرسمية ّ
فيعرف املنـهاج بأنـه " وثيقة بيداغوجية رسمية تصدر عن
وزارة التربية الوطنية لتحديد اإلطار اإلجباري لتعليم مادة دراسية ما "ُ .2
وبالعودة إلى القانون التوجيهي للتربية الوطنية (قانون رقم . 80 -80مؤرخ في  11محرم عام
 1041املوافق  42يناير  )4880فـي بـابه الثـالـث تحت عنوان :تنظيم التمدرس ،وفـي فصله األول (أحكام
مشتركة) ،وفي املادة الثامنة والعشرين (ّ ،)29
يحدد غايات ومهام املدرسة ،والجهة ّ
املخولة إلصدار الوثائق
الرسمية ومنـها املنـهاج والبـرنامج؛ حيث " يصدر الوزير املكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل
مستوى تعليمي " ،وفـي املادة التاسعة والعشرين ( ،)21يلزم أعضاء الهيئة التربوية واإلدارية
والبيداغوجية بضرورة االلتزام بكل ما جاء فـي الوثائق التي تصدرها الوزارة الوصية؛ إذ " تشكـل
األهداف والبـرامج التعليمية اإلطار الـمرجعي الرسمي واإللزامـي لجميع النشاطات البيداغوجية
الـممنوحة فـي الـمؤسسات الـمدرسية العمومية منـها والخاصة ".
هـذا عـن الـمنـهاج الـمدرسـي بصفة عامة ،أمـا بالنـسبة ملناهج تعليم اللغات ،ومنـها اللغة العربية،
ّ
يتم تنفيذها فـي سياقات أو مواقف ّ
فلـها خصوصيتـها ،فالبـرامج اللغوية ّ
معينة ،يعلق كالرك ()Clark
على ذلك بقوله ":إن الـمنـهـج اللـغوي عبارة عن وظيفة من العالقات املتبادلة التي تربط بين املسائل
ّ
الخاصة باملادة والعوامل األخرى األكثـر اتـساعا ،والتـي تشمل القضايا االجتماعية /السياسية
والفلسفية ،وأنظمة القيم التعليمية ،والنظرية والتطبيق فـي تصميم املنــهج ،ومـع ــارف املـد ّرس املكتسبة
ّ
بالتجربـة ،ودافعية املتعلم "ُ .3
ّ
يلخص مجدي إبراهيم العالقة التي تربط منـهاج اللغة بالعوامل التي تساهم في بنائه؛ فيعتبره
ِّ
منظومة فرعية للعديد من املنظومات األكبـر ،وذلك فـي الشكـل اآلتيُ :4
 1ينظر املرجع السابق ،صُ .79
 2املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ،ص ُ .072
 3جاك ريتشاردز :تطوير مناهج تعليم اللغة ،ترجمة ناصر بن عبد هللا بن غالي وصالح بن ناصر الشويرخ ،ص ُ .022
 4مجدي إبراهيم :موسوعة املناهج التربوية ،مكتبة األنجلو مصرية ،القاهرة ،طبعة 2111م ،ص ُ .20

79

الفصل الثاني :روافد الخطاب التعليمي ومداخل تدريس اللغة العربية
ُ
ُ
الثقافة العاملية
الثقافة القومية
ُ
النظام التعليمي
ُ
ُ
الـمـن ـه ـ ـ ـ ـج
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
بالنظر إلـى الـمناهج الدراسية الجزائرية ،بما فيـها منـهاج اللغة العربية ،ولعله األهم ،فإنُ مشكلة
تحديد معالم فلسفة تعليمية أو تربوية ،يحظى باهتمام كثيـر من الدارسين ،ومن الصعب القول بأنُ
ّ
هناك فلسفة تربوية تسيـر عليـها الدولة ،ويرجع ذلك إلـى ما خلفه االستعمار من ثـقافة ،ما زلنا نعاني
منه حتى اليوم (االزدواج الثقافـي) ،دخلت الجزائر ،بسببه ،فـي متاهات التجريب باملحاولة والخطأ أو
بوضع مبادىء عامة إصالحية فـي ظاهرها ،إال أن ّ
أقل ما يمكن قوله أنـها تحمل بصمات العمل الـمرتجلُ .
 .4تصور السياسة الـمنـهاجية وفق كزافييه روجيرس(:)Xavier Rogers
إذا جئنا إلـى كزافييه روجيرس ( )Xavier Rogersوجدنا لـه تصورا يختلف عمُا أورُدناه فـي
أجرأتـها
تعريفات الـمنـهاج السابقة ،فهو ينطلق مما يصطلح عليه بالسياسة الـمنـهاجية؛ إذ يعتبـر أن ُ
(أي جعلها إجرائية عملية) ّ
تتم عبـر منـهاج ُالحت ُوائه على مجموع العناصر ،والتي تساهم فـي تنفيذ تلك
السياسة ،منـها :مـالمـح التخرج ،محتويات التعلم ،والبـرامج الدراسية ،والتوجيـهات التـربوية،
وكيـفيات تكويـن الـمدرسيـن واملكونيـن وطرائـق التقويم ونوع الوسائط البيداغوجية ،1وغيـرها من
العناصر التي احتوى عليـها املنـهاج الد اس ي الجزائريُ ،كونه ّ
يتبنى هذا التصورُ ،وسبق لـوزارة التربية
ر
الوطنية الجزائرية أن تعاملت مع كزافييه روجيرس فـي بداية اإلصالحات التربوية (فـي  2110وما بعدها)
وتبنت طروحاتهُ .
ّ
يعرف روجيـرس السياسة املنهاجية بأنـها ":مجموع القيم والغايات واملحتويات األساسية التي
يقترح نظام التربية والتكوين إرساءها "ُ .2

 1ينظر كزافييه روجيرس :بيداغوجيا اإلدماج؛ أنظمة التربية والتكوين في قلب مجتمعاتنا ،ترجمة نصر الدين الحافي وحماني أقفلي ،مكتبة
املدارس ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى0272 ،هـ2100/م ،ص ُ .22
 2املرجع نفسه ،ص ُ .20
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يظهر من التعريف السابق ،أن صاحبه ّ
يتبنى ما يعرف فـي األدبيات التربوية-التعليمية بمشروع
املجتمع أو الفلسفة التربوية للدولة أو سياستـها التعليمية؛ إذ ينبغي عليـها أن ّ
تحدد غاياتـها الكبـرى من
ّ
نخرج؟
قطاع التعليم والتربية ،مجيبة عن السؤال :ما هي مخرجات قطاع التربية والتعليم؟ ماذا نريد أن ِّ
ّ
ّ
ما هي القيم التي ينبغي أن يحملها املتعلمون؟ ما هي اللغات التي ينبغي أن يتعلموها؟ ُ
ينطلق املختصون فـي بناء املناهج الدراسية عادة ،من ّ
تصور ّ
معيـن لـمجموعة من القضايا
ومكوناتهّ ،
تصورهم لعملية التعليم ،وملفهوم املنهج ّ
الخاصة بالعملية التربوية وفلسفتها ،مثل ّ
ومقومات
ّ
ّ
يتصدون للعمل معها ،والـمهارات التي ينبغي إكسابـها
وتصورهم للشخصية اإلنسانية التـي
بنائه،
للدارسين ،ومفهوم الخبـرة التربوية لديـهم .1وبالحديث عن الـمنـهاج املدرس ي الجزائري ،فإنه يعتمد على
جملة من األسس ،ال تخرج عمُا ذكره كزافييه ،وهـيُ :2
أ -األساس الفلسفـي :وهـي أن كل الـمجتمعات تسترشد ،فـي مما ستـها ،بالفلسفة التـي ّ
يتبناها املجتمع،
ر
معينة ،وعليه فكـ ُُّل منـهاج
وتتلخص فـي العقيدة واألفكار واملبادئ التي تحكم مسار املجتمع فـي فتـرة ُّ
ّ
معينة ّ
محددة وواضحة ،تعكس فـي املقام األول فلسفة
ركز على فلسفة تربوية ُّ
دراس ي يجب أن يتـ ُ
املجتمع؛ ألنـها هي التي ّ
التوجهات العامة للمنـهاج.
ُُّ
تحدد
ّ
وقد ّ
نصت الـمادة الثانية من (القانون التوجيهي للتـربية )3على أن رسالة املدرسة الجزائرية تتمثل
ُّ
فـي تكوين مواطن َّ
مزود بمعالم وطنية أكيدة ،شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري ،قادر على فهم
ِّ
ُّ
تفتح على الحضارة العاملية.
العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه ،وم ِّ
وبـهذه الصفة ،تسعـى التربية إلى تحقيق الغايات التاليةُ :
 تجذير الشعور باالنتماء للشعب الجزائري فـي نفوس أطفالنا ،وتنشئتهم على حب الجزائر وروح
ُّ
االعتزاز باالنتماء إليها ،وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ورموز األمة؛
 تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية ،باعتباره وثاق االنسجام االجتماعي وذلك بترقية
القيم املتصلة باإلسالم والعروبة واألمازيغية؛
 ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر  0112ومبادئها النبيلة لدى األجيال الصاعدة واملساهمة من خالل
التاريخ الوطني ،في تخليد صورة األمة الجزائرية بتقوية تعلق هذه األجيال بالقيم التي يجسدها تراث
بالدنا ،التاريخي والجغرافي والديني والثقافي؛
 تكوين جيل متشبع بمبادئ اإلسالم وقيمه الروحية واألخالقية والثقافية والحضارية؛
 ترقية قيم الجمهورية ودولة القان ُون؛

 1رشدي احمد طعيمة :األســس العامـة لـمناهـج تعـليـم اللـغة العربية؛ إعـدادها تطويـرها تقـويمـها ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،طبعة 0221هـ/
2112م ،ص ُ .23
 2املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ،مرجع سابق ،ص ُ .073-074
 3القانون التوجيهي للتربية :قانون رقم  .12-19مؤرخ في  01محرم عام  0221املوافق  27يناير ُ .2119
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 إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم والديمقراطية ،متفتح على العاملية والرقي واملعاصرة ،بمساعدة
التالميذ على امتالك القيم التي يتقاسمها املجتمع الجزائري والتي تستند إلى العلم والعمل والتضامن
واحترام اآلخر والتسامح ،وبضمان ترقية قيم ومواقف إيجابية لها صلة ،على الخصوص ،بمبادئ
حقوق اإلنسان واملساواة والعدالة االجتماعيةُ .
ُّ
تطلعاته التي يطمح
ب -األساس االجتماعـي :ال بد من مراعاة املجتمع ومشكالته التي يعاني منـها ،وكذلك ُ
ّ
يمكن الـمتعلمين من إدراك ممارسة مبادئ املجتمع وعاداته والقيم " التي يقوم عليـها،
إليها ،حتـى ِّ
والتي ّ
تتحدد على أساسها غايات النظام التربوي والتعليم العالي والتكوين املنهي " ،1وذلك للمحافظة
على تطويره ّ
وتقدمه.
األول إلـى مساعدة الفرد الـمتعلم على النمو الشامل
ت -األساس النفس ي :تسعى التربية فـي الـمقام ُّ
املتكامل ،من خالل ما تقدم فـي مناهجها الدراسية ،ومن هنا فاملنهاج ّ
الجيد ،هو الذي يضع فـي
ّ
الحسبان الخصائص النفسية ،وخصائص النمو فـي كل مرحلة من مراحل التعلم ،وذلك باالعتماد
على الدراسات واألبحاث التـربوية والنفسية فـي هذا املجالُ .
يسعى املنهاج الدراس ي الجزائري ،من ضمن ما يسعى إليه ،إلـى ضمان تعليم ذي نوعية ،يكفل
التفتح الكامل واملنسجم واملتوازن لشخصية التالميذ ،بتنمية قدراتهم الذهنية والنفسية والبدنية ،وكـذا
قدرات التواصل لديـهم ،واستعمال مختلف أشكال التعبيـر ،اللغوية منـها والفنية والرمزية والجسمانية،
وتمكينهم من اكتساب مستوى ثقافي عام ،وكذا معارف نظرية وتطبيقية كافية ،قصد االندماج فـي
مجتمع الـمعرفة.2
ث -األساس الثقافـي :إن الثقافة املحلية للمجتمع هي األخرىُ ،لها دورها فـي توجيه املنهاج الحتواء
ّ
خبـرات ومعارف مقبولة اجتماعيا ،وهـي " املحتويات الضرورية التي تتشكل منـها الثقافة التـي يراد
نشرها؛ كاملحتويات التا يخية واألدبية والدينية وغيـرها "ّ ،3
وتجنبه أخرى غيـر مرغوبة أو مرفوضة
ر
ِّ
فـي املجتمع .يضمن املنهاج املدرس ي الجزائري تكوينا ثقافـيا (فـي مجاالت الفنون واآلداب والتـراث
كسب املتعلمين معارف في مختلف مجاالت املواد التعليمية ،ويجعلهم يتحكمون فـي
الثقافـي) ي ِّ
ّ
ويزودهم بكفاءات مالئمة ومتينة ودائمة يمكن توظيفها،
أدوات املعرفة الفكرية واملنهجيةِّ ،
بتب ُّ
ـصر ،فـي وضعيات تواصل حقيقية ّ
وحل املشاكل ،بما يسهل عمليات التعلم والتحضير للحياة
العملية مدى الحياة واملساهمة ،فعليا فـي الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية ،وكذا التكيف
مع الـ ّ
متغيـرات.4
ِّ

 1كزافييه روجيرس ،مرجع سابق ،ص ُ .22-20
 2ينظر املادة الرابعة ( )12من القانون التوجيهي للتربية :قانون رقم ُ .12-19
 3كزافييه روجيرس ،مرجع سابق ،ص ُ .22-20
 4ينظر املادة الرابعة ( )12من القانون التوجيهي للتربية :قانون رقم ُ .12-19
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ومن ضمن ما تقتـرحه السياسة املنهاجية ،نجد على وجه الخصوصُ :1
ّ
أ -االختيارات الكبـرى في مجال اللغات :لغة أو لغات التدريس واللغات األجنبية التي ينبغي تعلمها؛
فبالنسبة للغة التدريس يضمن املنـهاج املدرس ي الجزائري " التحكم فـي اللغة العربية ،باعتبارها
اللغة الوطنية والرسمية ،وأداة اكتساب املعرفة فـي مختلف املستويات التعليمية ووسيلة
التواصل االجتماعي وأداة العمل واإلنتاج الفكري " ،2ثم يسعى املنـهاج إلى ترقية وتوسيع تعليم
اللغة األمازيغية باعتبارها لغة وطنية ورسمية حسب آخر دستور جزائري.
أما اللغات األجنبية فقد ّ
نص القانون التوجيهي للتربية على ضرورة " تمكين التالميذ من التحكم
في لغتين أجنبيتين على األقل للتفتح على العالم ،باعتبار اللغات األجنبية وسيلة لالطالع على التوثيق
واملبادالت مع الثقافات والحضارات األجنبية ".3
ب -مكانة التكوين العلمـي والتكنولوجي (ومنها تكنولوجيات االتصال والتواصل) :ضرورة إدماج
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثة فـي محيط التلميذ ،وفـي أهداف التعليم وطرائقه،
بفعالية ،منذ السنوات األولـى للتمدرس.4
والتأكد من قدرة التالميذ على استخدامها ُّ
ت -املوقع املخصص للتكوين الفني والرياض ي :يثـري الثقافة العامة لدى املتعلمين بتعميق عمليات
ّ
التعلم ذات الطابع العلمي واألدبي والفني ،ويمكنهم من ممارسة النشاطات الرياضية والثقافية
والفنية والتـرفيـهية والـمشاركة فـي الحياة املدرسية والجماعية ،وتكييفها باستمرار مع التطورات
االجتماعية والثقافية والتكنولوجية واملهنية.5
ث -األسس التي تعتمد في منح الشهادات :أي دبلوم؟ ملن يمنح؟ على أية أسس؟ وفي أي مستوى أو
أية مستويات؟ ُ
ولقد ّ
قدمت باسكا ( )Baskaوستامباوج ( )Stambaughجملة من األسـس التـي يقوم عليـها
ّ
ّ
املنـهاج ،ولعلها األشمل ،منـها ما يرتكز على الـمتعلم ذاته :بالتـركيـز على الجانب العلمـي والعمليات العقلية
وعالقاته الشخصية واالجتماعية والـمهنـية ،ومنـها ما يرتكز على الوسائل واألدواتُ .
ُ
ُ
ُ

 1كزافييه روجيرس ،مرجع سابق ،ص ُ .22
 2ينظر املادة الرابعة ( )12من القانون التوجيهي للتربية :قانون رقم ُ .12-19
 3ينظر املادة الرابعة ( )12من القانون التوجيهي للتربية :قانون رقم ُ .12-19
 4ينظر املادة الرابعة ( )12من القانون التوجيهي للتربية :قانون رقم ُ .12-19
 5ينظر املادة الرابعة ( )12من القانون التوجيهي للتربية :قانون رقم ُ .12-19
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أسس
املنهاجُ 1

الشرح والتفصيل ُ

تركيز املنهج على تطوير تركيز املنهج تركيز املنهج على تركيز املنهج على تركيز املنهج على
العمليات العقلية ُ
على املبرر العالقة
إعادة التمهيد للعمل
عملية
الشخصيةُ :
األكاديمي ُ
أو
البناء االجتماعي ُ املنهي
التخصص ي ُ

  -يهتم بمهارات تطوير العمليات العقلية للطالب والتوصل إلى تبني املواد املنهجية املنظمةحول مهارات التفكير العليا.
  -له جذور سيكولوجية نتج عنه ظهور نموذج املحتوى املستقل للمنهج ،والذي يستخدماملهارات العقلية كمركز أساس ي لجميع األنشطة التعلمية والتعليمية.
  -يفترض أن تعلم املهارات العقلية سوف يترجم ويطبق ويتم تعزيزه في أي مجال مناملجاالت التي يريد الطالب أن يستقصيهاُ .
ّ
  -له جذور قوية في الحضارة األوروبية واألمريكية التي ركزت على املبرر اإلنساني.  -له ارتباط بالفلسفة املثالية حيث يزود الطلبة بفهم األفكار واملثل العليا العظيمة.  -يوفر القدرة على تحليل وتركيب ما تم تحصيله في املاض يُ .  -يؤمن أصحاب هذا التوجه بالنموذج املتمركز حول الطفل ،الذي يزود الطالب بالخبراتأو األنشطة التعلمية التي تناسب حاجاته واهتماماته وميوله وقدراته.
  -يمثل الهدف الرئيس للمنهج هنا في املشاركة الشخصية للطالب في الخبرات أو املناشطالتعلمية ،وعرض خبرات تكميلية متعددة تعمل على تنمية مستوى فهم كل طالبُ .
  -ينبغي التركيز في املنهاج على القضايا واملشكالت واألمور االجتماعية والثقافية.  -يتم اختيار املوضوعات الدراسية من أجل تشجيع الطلبة على التعامل املباشر مع بيئةاملجتمع املحلي املحيطة بهم.
  -تنمية روح املسؤولية الجماعية لدى الطالبُ .  -له جذور تاريخية مع نموذج املدرسة التخصصية ونموذج املدرسة املهنية ،التي أثرتبقوة على عملية طرح املقررات املنهجية خالل عدة عقود من النصف الثاني للقرن
العشرين ،حيث تم التركيز بقوة على الجوانب التطبيقية أو العملية في مناهج املرحلة
الثانوية وما بعدهاُ .

 1ينظر جودت احمد سعادة :الـمنهج الـمـدرس ي للموهوبـيـن والـمـ ّ
تميزين ،دار الشروق للنشر والتوزيعّ ،
عمان ،الطبعة العربية األولى2111 ،م،
ص ُ .214-217
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تركيز املنهج على التكنولوجيا ُ

  -يركز على تنظيم املنهج حول مدخالت الطالب ومخرجاته.  -يعتمد هذا املنحى بقوة على األهداف السلوكية أو األدائية املحددة ،مع نواتج يتم قياسهابدقة من أجل تحديد مدى التقدم التربوي املطلوب أو التحصيل التربوي املرغوب فيه.
 يفترض وضوح معايير املنهج وتحديد مسار عمليات التدريس ودقة اختيار نتائج تطبيقاتها.تم ّ
  -فعالية املنهج وكفاءته واقعا فعليا وقابال للتطبيق ،وبخاصة إذا ما ّتبني نظام تعلمي
وتعليمي مناسب من جانب املدارس األساسية والثانويةُ .

 -2خصائص املنـهاج وفق توجه املدرسة الجزائرية:
بالعودة إلـى الوثائق التربوية الصادرة عن مركز تكوين املستخدمين (بالجزائر العاصمة وهـي الهيئة
املشرفة على تكوين إطارات قطاع التـربية الوطنية) ،نجده ي ّ
فرق بيـن الـمنـهاج والبـرنامجُ ،ويق ّدم أسـسا
لبناء الـمـن ـهاج ،وفق التصورات البيداغوجية والتربوية الجديدة .وقبل ذلك ،ينبغي إجراء مقارنة داخل
الـمنـهاج ذاته؛ فالـمنـهاج ليس واحدا حسب فيليب بيرنو ( )Philippe Perrenoudوإنما هو منـهاجان؛
ولكنـهما ال يتناقضان ،وإنما هما صفتان متكاملتان ،رغم االختالف فـي تعريف
األولُ شكلي والثاني مقـ َّـررُّ .
كل منـهماُ .
ّ
ويتحدث كذلك ،عن منـهاج خفي أو مضمر ( ،)Hidden Curriculumوهو جانب التعلم غيـر
َ
املبرمج من قبل املؤسسة املدرسية ،أو على األقل غيـر الـ ّ
علن أو
مصرح بـه من قبلها .يقابله الـمنـهاج الـمُ ُ
الـمصرح به ،وهو " وثيقة بيداغوجية رسمية تصدر عن وزارة التـربية الوطنية ،لتحديد اإلطار اإلجباري
ّ
يتدخل علم االجتماع ،بمفاهيمه التي ّ
يضمنـها أي منهاج
لتعليم مادة دراسية ما " ،1وبيـن الـمنـهاجيـن
مهما كان واضحا ،من أجل إبراز " النتائج غيـر اإلرادية ( )Involontairesالناجمة عن األفعال واملؤسسات
اإلنسانية " .2وهذا ما ّ
وضحه ميـرتون ( ،)Mertonحين ُّبيـن دور األنساق االجتماعية فـي توجيه الـمناهج
الدراسية ،بما تقوم به من وظائف خفية ،هـي تأثيـرات منحرفة فـي نظر بودون (.3)Boudon
بالنسبة للمنهاج الشكلي هو " عبا ة عن عالم من النصوص والتمثالت ،ويشمل القواعد ّ
املحددة
ر
ِّ
يتعيـن االشتغال عليـها داخل مختلف املستويات أو أسالك
ألهداف التعليم العمومي ،والبـرامج التـي ُّ
الدراسة ،وكيفما كان نوع املسالك والـمناهج املفروضة والوسائل التعليمية الرسمية بـهذا القـدر أو ذاك،
وكل الشبكات واملذكرات ووثائـق العمل األخرى التي ت ـ ّـدعـي مساعدة أو تدبير الفعل البيداغوجيُ .4

 1املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ،مرجع سابق ،ص ُ .072
 2فيليب بيرنو ،مرجع سابق ،ص ُ .10
 3ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4املرجع نفسه ،ص ُ .12
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فاملنـهاج يقرر؛ ألنه يعتبر بمثابة معيار ( " )Normeوما يجب أن يكون " ،وبمثابة أمر ()Injonction
ّ
ّ
موجه إلى الفاعلين؛ وبشكل رئيس ي إلـى املعلمين؛ وأيضا ،لكن بشكل غير مباشر ،إلى أولئك الذي يتوقف
عليهم احترام البرنامج وبخاصة التالميذُ .1
وهو شكلي ،باملعنى املأخوذ من سوسيولوجيا التنظيمات ،التي ترجع واقع املمارسات إلـى البنيات
الشكلية للمقاولة أو اإلدارة ،أي إلى الهيكل التنظيمي ( )Organigrammeوقواعد االشتغال والخطوط
التراتبية والوظيفية املرسومة على الورق واملبادئ املنظمة لتقسيم املهام والكفايات األساسية لهؤالء
وأولئك ،وإجراءات التشاور واتخاذ القرار ونقل املعلومة...إلخ .وهنا يتم التأكيد على اإللزام باملعنى الضيق
للكلمة ،أقل من التأكيد على دور الحلم والضبط واليوتوبيا العقالنية ،داخل كل تنظيم إنساني .وبالتالي
معرفة ما يتم تعريفه وتعلمه حقا داخل األقسامُ .2
وقد يبدو هذا التمييز عديم الفائدة ،لكنه أساس ي على الرغم من كل ش يء .فحتى لو رغبنا في
دراسة نتائج التعليم ،فإنه من الالزم علينا ضبط املتغيرات الوسيطة ()Variables Mediatrices
وبالخصوص ،الطريقة التي ينجز بها املنهاج املقرر ،داخل القسم .وترتبط تلوينات وتنويعات املضامين
الواقعية للتعليم ،باستقاللية وذاتية املدرسين في تأويلهم للنصوصّ ،
وبتنوع العمل.3
نأتي اآلن إلـى إبراز الفرق بيـن املنـهاج والبـرنامج؛ حيث يرجع االختالف إلـى سببيـن اثنيـنُ :4
أوال :االختالف فـي االستعمال مـن طرف الـمدارس الغربية نفسها؛ فالـمدرسة الفرنسية تستعمل عـبارة
 Programmeبمعنى دال على املنـهاج ،والـمدرسة اإلنجليزية تستعمل مصطلح منـهاج  .Curriculumوهذا
ما أشرنا إليه فـي بداية تعريفنا للمنـهاج؛ مسار أنجلو-ساكسوني ،يرتبط فيه املنهاج بالـمسار التـربوي
املقترح على املتعلمين ،ومسار فرنس ي ،يعتبر فيه املنهاج مرادفا لبرنامج الدراسة ( )Plan d’étudeأو البرنامج
عموما ( )Programmeأو ّ
املقرر (ُ .)Cursus
ثانيا :املنـهاج أشمل من البـرنامج ،من حيث أنه يتضمن أهدافا عامة وطرائق شاملة وتوزيعا للوقت
ى،
وتحديدا للمبادئ ،التكوين والتسيير اإلداري وتوزيع أوقات العمل أو املقررُ ،قد يكتفي بتحديد املحتو ُ
وقد يلتقي مع املنهاج فـي مبادئ مثل األهداف والوسائل والطرائق وأساليب التقويمُ .
تميـزه عن البـرنامج الدراس يّ ،
يشتمل املنـهاج على خصائص ّ
نفصلها فـيما يأتيُ :5
ِّ
أ -املحور الذي يدور حول املنهاج هو التلميذ نفسه وليس العكس؛ فيكون املنـهاج َّ
املقرر برمجة
ّ
للتجربة ،فتبـرز اتجاهات بناء املنهاج ،منـها التي تراعي حضور املتعلم فيه ،ومنها التي تتعامل معه
ّ
مقررين " بتنسيق وتأطيـر أو دعم
على أساس املتلقي السلبي .فيهتم البعض من االختصاصييـن والـ ِّ
 1املرجع السابق ،ص ُ .12
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 3املرجع نفسه ،ص ُ .17
 4املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ،مرجع سابق ،ص ُ .077
 5ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .077
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النقل الديداكتيكي الداخلي ،بمنح املدرسين شرحا للبـرامج ووسائل تعليمية أساسية وشبكات
وأدوات للتقويم ودليال منهجيا أو ديداكتيكيا؟ " .1وهذا ما يوافق نوعا ما املناهج الدراسية فـي
الجزائر ،على اعتبار أن املد ّرسين يحصلون على جملة من الوثائق البيداغوجية الالزمة لسير العملية
ّ
التعليمية-التعلمية ،مثل :املنهاج ،الوثيقة املرافقة للمنهاج ،دليل األستاذ ،إضافة إلـى القرارات
ّ
ّ
والتعليمات الوزارية الدورية التي تنظم عمل األستاذ فيما تعلق بكيفيات التقويم.
ّ
ّ
متعلم ّ
مجرد ،بعيد عنا ال نعرفه
فـي هذه الحالة ،نحن إزاء متعلم حقيقي أو يكاد ،ولسنا أمام
وال يعرفنا " ،وإن كانت فكرتنا عن القسم الذي نريده بعيدة املنال ،ونقصد به القسم الخاضع ملنـهاج
بغض النظر عن
ُّ
نموذجـي ،أو على األقل ملنهاج أرقـى ،صالح ملئات وآالف أو عشرات اآلالف من التالميذ،
اختالفهم ،ألن املطلوب هو أن يتبعوا البرنامج نفسه ،وعن املخاطر املقتـرنة بأجرأة كل غرض تربوي"ُ .2
أما آخرون ،فقد اهتموا " بما يدعوه شيفالر ( )Chevellardالنقل الديداكتيكي الخارجـي ،أي
بإعادة تحديد دائرة دائمة للمعارف واإلتقانات ( )Savoir faireالتي ّ
يتعين تعليمها وفق تطور العلوم
والتكنولوجيات والثقافة وأنماط الحياة واإليتيقا وتنظيم الشغل " .3وهذا ما يوافق نوعا ما املناهج
الدراسية في الجزائر ،على اعتبار أنـها مناهج منفتحة على املحيط الخارجي ،وتسعى فـي مالمح الخروج
ّ
التي تنص عليها ،إلـى تكوين متعلم قادر على مواجهة وضعيات حقيقية فـي الحياةُ .
ّ
تعلم شيئا آخر ،يتجاوز ما تعلن عنه.
ب -يشمل املنهاج أكثـر من املحتوى املطلوب تعلمه؛ فاملدرسة ِّ
وهنا نجد أنفسنا ،حسب فيليب بيرنو ،فوق صفيح ساخن :فما الذي يخفيه هذا الخفي؟ وملاذا تظل
بعض نتائج التمدرس غامضة بالنسبة للمعنيين بـها؟ واملالحظ ،أن مفهوم املنهاج الخفي ،يمكن أن
ّ
املكيافلية للنظام التربوي ،كجهاز أيدلوجي للدولة وكأداة للعنف الرمزي
يتضمن كل التأويالت
وكمصنع أو آلة لغسل الدماغ ،أو ببساطة ،كإطار للتنشئة االجتماعية ( )Socialisationفي خدمة
النزعة املحافظة اجتماعيا .وبهذا املعنى ،سيوجد املنهاج الخفي على مفتـرق طرق التحليل والتشهيـر
والتقرير والتشكيك.4
ت -يتجسد فـي خبـرات التالميذ وليس فـي الكتب؛ إال أن الغالب واملعتاد أن القائمين على بناء املناهج
الدراسية " يبنون نصوص البرامج ،على تلميذ مجرد شبيه بالذات اإلبستيمية ()Epistémique Sujet
لدى بياجيه...فتجربة التلميذ توجد فـي أقص ى طرف من سلسلة النقل الديداكتيكي؛ ألن جزءا كبيـرا
من الفاعلين داخل النظام التربوي ،يعتبر أن تمفصل الحلقات السابقة للسلسلة ،هو الرهان األكبـر
".5
 1فيليب بيرنو ،مرجع سابق ،ص ُ .12
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4املرجع نفسه ،ص ُ .10
 5املرجع نفسه ،ص ُ .12
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ث -يؤكد املنهاج بمفهومه الواسع الصحيح النظرة املتكاملة لكل من الفرد واملجتمع معا؛ ُألن التربية
لم تعد مقصورة على اإلعداد للحياة فقط ،بل هي الحياة بكامل أبعادها املاض ي بخبراته والحاضر
بمشكالته واملستقبل بتوقعاته .ففي معناه العام " ،يعتبر املنهاج مسارا؛ وهو ما تلخصه لفظة سيرة
الحياة ( .)Curriculum Vitaeأما في الحقل التربوي ،فهو بمثابة مسار التكوين .وهنا يبرز التعقيد:
ّ
ّ
ّ
فهل هو مسار واقعي أو ّ
متخيل أو مفكر فيه أو منظم ومبرمج لتوليد بعض التعلمات؟ ".1
يفرض املنـهاج علـى الـمد ّ ِّرس استخـدام األساليـب واكـت ـسـاب الـم ـه ــارات والخبـرات ،وتحويلـها إلـى
ّ
ّ
املتعلمين ِّاتساعا ،داخل األنظمة التـربوية
كفاءات " .تزداد املسافة بين الغرض التعليمي وتجارب
ِّ
املعاصرة ،إلـى درجة أن التمييـز بينـهما أصبح أمرا ضروريا .غيـر أن بإمكاننا إقرار هذا التمييـز وفق
الصيغتيـن اآلتيتيـنُ :2
ج -الصيغة األولى من الغرض التعليمي تنطلق من منهاج مقرر ،لتهتم بإنجازه الفعلي ،أي لتصل إلى
مستوى ال ِّـمـنـهاج الـمن َـجـز.
ح -أما الصيغة الثانية ،فهي على العكس من ذلك ،تنطلق من تاريخ الحياة التـربوية ،ومن تسلسل
التجارب التكوينية ،وتتساءل حول األغراض واالستـراتيجيات التي يتضمنـها هذا املنهاج الواقعي .وتبدو
الـمقاربتان متكاملتيـن ،وهما توضحان ،كل واحدة بطريقتها ،واقع الفعل التربوي وعمليات التعلم
والتنشئة االجتماعية.
َّ
وجـها لتالميذ يتعلمون بأنفسهم من مصادر مختلفة؛ فه ُو " عامل
خ -يعتبر ِّ
املعلم فـي ظل املنهاج م ِّ
ّ
أساس ي فـي التطبيق الناجح للتغييـرات فـي املنهج .فالـمد ّرسون
املتميـزون يمكن فـي الغالب أن
ِّ
ّ
يعوضوا عن املوارد واملواد التعليمية الضعيفة الجودة التي يستخدمونها ،في حين أن املد ّرسين غيـر
جيدا ،قد ال يستطيعون استخدام املواد التدريسية استخداما ّ
املد ّربين تدريبا ّ
فعاال ،مهما كانت
جودتها ،ويتفاوت الـمد ّرسون فـي ك ِّ ّـل مؤسسة وفقا لألبعاد اآلتية :الكفاية اللغوية ،الخبرة التدريسية،
املهارة والدربة ،التدريب واملؤهالت ،املعنويات والدافعية ،أسلوب التدريس ،االعتقادات واملبادئ ".3
ّ
ويأتي الـمنـهاج الـمنـجـز متوافقا مع الواقع؛ عندما ننطلق من املنهاج املقرر ،فإنه يتعيـن علينا
ّ
املتجلية فـي الواقـع .ويبـدو هـذا املنظور مشروعا ،وبخاصة أن
طبعا التساؤل حول نسبة األغراض
ِّ
ّ
ـمعلـمين تعليمه ،وما يجب على التـالميذ
التنظيمات التـربوية تتبنـى خطابا جوهريـا حـول مـا يجب على ال ِّ
دراسته .ومـن الطبيعي في هذه الحالة ،أن يعمل املالحظ على قياس حجم تحقق هذه األغراض أو
ّ
االدعاءات .ونحن ُّ
نقر على الفور ،بأن غايات التربية ،غالبا ما تتسم بالطموح ،وهي ال تتحقق إال لدى
جزء ضئيل من التالميذ .غير أن هذه املسافة تخضع للتفكك :فمن جهة ،يتم تأويل املنهاج املقرر وأجرأته

 1املرجع السابق ،ص ُ .10
 2املرجع نفسه ،ص ُ .12
 3جاك ريتشاردز ،مرجع سابق ،ص ُ .021

88

الفصل الثاني :روافد الخطاب التعليمي ومداخل تدريس اللغة العربية
ُّ
باألقسام ،بأشكال مختلفة .ومن جهة أخرى ،ال تتحقق التعلمات الـمنتظرة إال لدى جـزء صغيـر مـن
التالميذ على الرغم مـن االحتـرام التـام للمنـهاج الـمقر ُرُ .1
وتحيل هذه اآللية األخيرة على الشكوك املقترنة بكل فعل تربوي ،كما تحيل ،فيما يخص اإلطار
املدرس ي ،على التفاوتات واالختالفات من كل نوع (فـي املواد والشرط االجتماعي والثقافة األسرية واملوقف
تفسر ،إذا ما ربطناها بشكل ّ
والشخصية) التي ّ
معين للتنظيم التربوي وللممارسات البيداغوجية ،التفاوت
الحاصل على مستوى املكتسبات؛ أي على مستوى االمتياز والنجاح.2
د -يـب ـ ِّـرز الـمنـهاج اإليجابيــات التـي يـجـب أن يـكـون عـلـيـها التـلـميذ؛ وذلك مــن خ ــالل األن ـشـطـة العـديــدة
التـي يـقـوم بـهـا لتنـمية مختـلف جوانـب الشخصية .على خالف الـمناهـج الـدراسية السابـقـة ،فقـد
ّ
املتعلم مستودعا فارغا ينبغي ملؤه بكنوز املعرفة،
ب ِّنـي ْـت على" املحتويات؛ فانطلقت من كون عقل
ِّ
ّ
بغض النظر عن جدوى حاجته إلى هذه املعرفة " .3فـي هذا السياق ،جاءت املقاربة بالكفاءات وتم
ِّ
ّ
تبنيـها من قبل الهيئات التربوية الجزائرية ،فهي " تقوم على أساس أن قليل العلم يستعمله العقل
ِّ
خير من كثيـر يحفظه القلب .حيث إنُ العناية موجهة إلى فاعلية التعلمات وعمليتـها ،على صعيد
حياة املتعلم .وجدوى ما يتعلمه مرهون بما يقدر على فعله ،ال بما يقدر على خزنه ".4
والسؤال املطروح :كيف يتعامل املد ّ ِّرس مع املنهاج؟ كيف يبني خطابه باالعتماد على منهاج ليس
هو املنـهاج؟ ُ
ّ
ولإلجابة عـن هـذا السؤالّ ،
يقر فيليب بيرنو بوجود مجموعة مـن العوامل التـي تتحكم فــي تنفيذ
املنهاج ،وهـيُ :5
أ -إن البرنامج هو مجرد لحمة ( .)Trameوإلنجازه ،يستدعي املد ّ ِّرس عالقته الخاصة باملعرفة وثقافته
ّ
وتصوره لـما هو مهم وضروري.
ّ
يخفف املد ّ ِّرسون ،على طريقتـهم وبشكل انتقائي ،من البرامج التي تعتبر " مشحونة أكثر من الالزم ".
بِّ -
ت -يتمثل البرنامج الحقيقي في الكتب املدرسية ودفاتر التمارين املستعملة يوميا ،فهي تجسده أكثر من
النصوص العامة.
ّ
املعلم خطوات ديداكتيكية شخصية ،تتضمن تأويال خاصا للبرامج.
ث -يبني ِّ
ّ
ّ
يمرر عددا من املفاهيم واملعارف واإلتقانات خالل السنة الدراسية نفسها ،وذلك
ج -يمكن للمد ِّرس أن ِّ
بحسب طاقاته وقدراته على تعبئة التالميذ.

 1فيليب بيرنو ،مرجع سابق ،ص ُ .17
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 3اللجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية (وزارة التربية الوطنية) ،مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة األولـى
مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،جذع مشترك آداب ،وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا ،طبعة جانـفي  ،2111ص ُ .0
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 5فيليب بيرنو ،مرجع سابق ،ص ُ .12-17
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ّ
حّ -
املعلم املحتويات ،بحسب مستوى ومواقف التالميذ وفي إطار تفاوض ( )Negociationصريح
ِّ
يعدل ِّ
أو ضمني معهم ،لكي تكون هذه املحتويات في متناولهم وتسمح بأجرأة التعاقد الديداكتيكي.
ّ
املعلم بمنتظرات زمالئه الذين يد ّ ِّرسون الـمقرر نفسه أكثـر من اهتمامه بالبرنامج.
خ -يـهتم ِّ
ّ
تؤثـر الثقافة واملناخ البيداغوجي ودرجة االنتقائية داخل املؤسسة على املقتضيات والتوجهات
دِّ -
التربوية ملدرسة ّ
معينة.
ذ -يأخذ املد ّ ِّرسون بعيـن االعتبار ،التشكيلة السوسيولوجية لجمهورهم.
ر -يوجه التعليم بحسب املنافذ املدرسية أو املهنية املمكنة.
ز -تؤثر الجماعة املحلية على تأويل الثقافة املدرسية.
أما كزافييه روجيرس فيـرى ،وفقا لسياسته املنهاجية ،أن املنـهاج ُّ
يمر بثالث مراحل؛ مرحلة املنهاج
ّ
املتوقع أو املأمول ،مرحلة املنهاج امل ْرس ى أو املطبق ،ومرحلة املنهاج املحقق أو املقيمُ .1
أ -املنـهاج املتوقع :يجسد عمليات هندسية منهاجية ،ويوضع في خدمة املدرسين واملكونين.
ب -املنهاج الـم ْرسـى :وهو يترجم املمارسات الفعلية في الفصل أو في فضاءات التكوين ويستدعي املوارد
الخاصة بالتعلمات.
ت -املنهاج املحقق :وينظر إليه على أساس النتائج التي حصل عليها املتعلمون ،وبناء على التقويمات التي
أنجزت ،من جهة املستوى املحلي أو الدولي ،وينزل منزلة مرجع يركن إليه لتعديل املنهاج املتوقع.
وتترجم الخطاطة التالية هذه الحاالت الثالث وتفاعالتهاُ :2
ُ
املمارسات املنهاجية

السياسة املنهاجية

اهلندسة املنهاجية

أي مشروع تربوي
ألي مشروع
جمتمعي؟
أية غايات تربوية؟
أي مضامني دراسية؟

أي منهاج لتجسيد
سياسة املنهاج؟
املنهاج املرتقب
أو املتوقّع

الغايات والنوايا

موقع بيداغوجيا اإلدماج

التقومي املنهاجي

أية ممارسة تعلمية
يومية؟

أية ممارسات تقوميية؟

املنهاج املوطّن

املنهاج املنجز

أو الـمُرْسى

أو احملقَّق

ُ
ُ
ُ
ُ
 1ينظر لحسن توبي ،مرجع سابق ،ص .79ينظر كذلك كزافييه روجيرس ،مرجع سابقُ .
 2كزافييه روجيرس ،مرجع سابق ،ص ُ .27
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 -0بناء املنـهاج الدراس ي وفق املقاربة بالكفاءات:
إن املقاربة البيداغوجية املعتمدة فـي بناء مناهج التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،إنما هـي
املقاربة بالكفاءات ،1وقد اعتمدت فـي بناء مناهج التعليم االبتدائي واملتوسط والثانويُّ .2
تتميـز عن
املقاربات السابقة (املقاربة باملضامين أو املحتويات واملقاربة باألهداف اإلجرائية) فـي تركيـز اهتمام أكبـر
ّ
ّ
التصرف
على املتعلمين وعلى دمج التعلمات من أجل تحقيق كفاءات لديـهم ،تساعدهم على حسن
والتدبير في الحياة العامةُ .
ّ
بالنـسـبة للمتعلميـن تسـعى هـذه الـمقـاربــة إلـى " وضع مبـادئ تربوية توافـق الحاجـات الفيـزي ُولـوجية
ّ
للمتعلمين ،بـهدف تنميتـها تنمية ّمتسقة ّ
ومتـزنـة ،حيث ال مجال لالهتمام بالحاجات
والوجدانية والعقلية
ّ
للمتعلم؛
ُ
املستقلة عن بعضها ،وإنما االهتمام بـها فـي شموليتـها بحيث تسهم بكليتـها فـي التنمية العامة
ّ
أي انطالقا من مفهوم إدماجـي ووظيفي يأخذ بعين االعتبار الدوافع والرغبات املختلفة للمتعلميـن "ُ .3
ّ
وبالنسبة للتعلمات ،فإن االختالف بينـها وبين املقاربة باألهداف اإلجرائية ،أن هذه األخيرة تقوم
ّ
ّ
ّ
ّ
املتعلمين ال يستطيعون استثمار ما تعلموه فـي الوضعيات الحياتية
على تعلمات مجزأة ،أثبت الواقع أن ِّ
املختلفة ،على العكس من ذلك تقوم املقاربة بالكفاءات ،فـي الحقل البيداغوجي ،على اإلدماج ،أي على
ّ
ّ
" إدماج الـمعارف ملعالجة وضعيات ّ
واملجزأة ألنـها
معينة ذات داللة .وإذن فال مجال للتعلمات املنفصلة
ّ
املحددة "ُ .4
ال تخدم الكفاءة أو الكفاءات
وانطالقا من هـذا الـمـبدإ الذي تقوم عليه املقاربة بالكفاءات ،تم تناول النشاطات التعلمية
ال ّ
ـمقررة ،بالنسبة إلـى السنة األولـى من التعليم الثانوي العام ،حيث ّتمت دراسة النص األدبي أو النص
ّ
يتعلق باملسائل ّ
املقررة في النحو والصرف والب ُالغة والعروض
التواصلي بتحليل معطياته ومضمونه ،وما
والنقد األدبي .وتحليل النص من منظور املقاربة بالكفاءات يطمح إلـى فتح جديد فـي دراسة النصوص،
ّ
حيث إن استثمار املعا ف ضروري ّ
ّ
والتقص ي
لكنه غيـر كاف ،فال ّبد من تدريب املتعلميـن على البحث
ر
ّ
واالكتشاف وجعلهم محور العملية التعليمية-التعلمية.5
ُومن جهة أخرى ،انتقدت املقاربة بالكفاءات املقاربة باملضامين أو ما يعرف في األدبيات التعليمية
ّ
املتعلميـن أكبـر قدر ممكن من املعارف ،ولكن الثابت
باملقاربة املوسوعية؛ ألنـها تقوم على الـمعرفة ،تلقيـن ِّ
أن " املعارف أخذت تزداد فـي هذا العصر بشكل سريع ،حيث إن الخبراء يؤكدون أن املعارف في شتى
امليادين تتغير كلية كل سبع أو خمس سنوات ،األمر الذي يجعل من عالم اليوم يعيش بحق مرحلة
االنفجار املعرفـي ،فكان لخبراء التربية أن أخذوا يفكرون فـي إعادة بناء الفعل التعليمي – التعلمي على
املشوق في األدب والنصوص واملـطالعة ّ
ّ
املوجـهة ،السنة األولـى ثانـوي (جـذع مشتـرك آداب) ،وزارة التـربيـة ال ُوطنية،
 1حسين شلوف وآخ ـران:
الجزائر ،ص ُ .7
 2اللجنة الوطنية للمناهج ،مرجع سابق ،ص ُ .7
 3حسين شلوف وآخ ـران ،مرجع سابق ،ص ُ .7
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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مبادئ قائمة على ما هو أنفع وأفيد بالنسبة إلى املتعلم وأكثر اقتصادا لوقته .واملتعلم ال يستطيع أن
يكون في مستوى تتبع هذه املعارف املتنامية واستفادة أهمها إذا لم يكن يتوافر على ذكاء يرقـى إلى فهم
ّ
مركبات هذا العصر "ُ .1
ُ
ّ
ّ
ً
تعلم فينبغي
إذا ،مع الـمقاربة الجديدة تغيـرت النظرة
للمتعلم وللمعارف ،نتحدث عن ذكاء امل ِّ
ِّ
العناية به ،بشخصيته فـي اتصالها باملجتمع الذي تعيش فيه ،عن حسن التواجد وحسن التدبير وحسن
ُّ
التصرف وحسن التخطيط للمستقبل .فال مجال ملعارف غيـر مستعملة " ،وبنظر فاحص إلـى بنـاء البـرامج
التعليمية السابقة ،يمكن أن نالحظ دون عنـاء بأن هـذه البـرامج مثقلة بمعارف غيـر ضرورية للحياة فـي
مجملها وال تسمح لحاملها أن يتدبر أمره فـي الحياة العملية .فكان البد من التفكيـر فـي مقاربة بيداغوجيا
ّ
املتعلم اآلن مع معارف يستثمرها في حياته لحل مشكالت تواجهه،
تسايـر مستجدات العصر " ،2يتعامل ِّ
ِّ
ّ
ّ
كم هائل من املعلومات النظرية في اللغة قواعد وبالغة وعروضا وهو ال
ما فائدة ِّ
املتعلم الذي يحوز على ِّ
يستطيع أن يستثمرها في حديثه أو في كتاباته بما ينسجم مع املحيط املحلي والعالمي .تتحدث املقاربة
بالكفاءات عن حد أدنى من الكفاءة وحد مقبول من اإلتقان ،مع تحيين هذه الكفاءات وهذه اإلتقانات
ألنـها تصبح غير صالحة بمرور فترة زمنية معينةُ .
ّ
يلخص منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي خصائص املقاربة بالكفاءات فيما يأتيُ :3
ِّ
 النظـر إلـى الحياة من منظور عمـلـي.
 التخفيف من محتويات املواد الدراسية باالقتصار على الجانب العمــلي من ــها.
 تفعيل الـمحتويات والـمواد التعلمية فـي املدرسة وفـي الحياة.
 السعي إلـى تثميـن املعارف املدرسية وجعلها صالحة لالستعمال فـي مختلف مواقف الحياة.
ّ
ُّ
ُّ
املتعلميـن فـي قلب العملية التعليمية التعلمية بدفعهم إلـى بناء تعلماتـهم بأنفسهم عن
 جعل
ِّ
طريق حسن التوجيه إلـى استثمار مكتسباتـهمُ .
من جهة أخرى يب ّ ِّـرر القائمون على املنهاج أسباب اختيار املقاربة بالكفاءات ،بدءا بأهمية التكوين
الذي تطمح إليه خاصة ،وأنه يسعى إلى حسن استثمار املعا ف وحسن توظيفها ،فيعتبـر ّ
تحديا بالنسبة
ر
ِّ
ّ
ُّ
للمتعلم .وثانيا يقارن بين الكفاءة باعتبارها منتهى التعلمات وغايتـها مع املعارف والـمهارات ،فيعتبـر
ِّ
ّ
يشكالن رافدا لها .وثالثا ،يشتـرط املنهاج جملة شروط لتحقيق
الـمنـهاج أن الكفاءة أعلى منـهما؛ ألنهما ِّ
الكفاءة منها " :أن تؤدى فـي إطار وضعية اندماجية ذات داللة ،وإن هذه الوضعية االندماجية تسمح
للتلميذ أن يبرهن بأنه قادر على تسخير مختلف مكتسباته بصورة فعالة وإجرائية ،ومن ثمة تعطي
للعملية التعلمية معنى خاصا "ُ .4
 1اللجنة الوطنية للمناهج ،مرجع سابق ،ص ُ .7
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 3املرجع نفسه ،ص ُ .2-7
 4املرجع نفسه ،ص ُ .2
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ولع ـ ـ ـل هــذا الك ـ ـالم يقودنا إلـى الحديث عن عالق ـة الـمق ـ ـارب ـ ـ ـة بالك ـ ـفاءات بالعمـ ـلية التعلمية.
وهنا يمكن القول بأنُ الـمقاربة بالكفاءات تسهم فـي ترقية العملية التعلمية ،1وهذه التـرقية تتحدُد
أساسا في ثالثة مستويات هيُ :2
 إضفاء داللة على التعلمات :وذلك بتحديد أبعادها عن طريق جعل املعارف النظرية روافد
مادية تساعد املتعلم بفاعلية فـي حياته املدرسية والعائلية أو في حياته املقبلة عندما يبلغ سن
الرشد ،حيث يدخل الحياة سواء بوصفه عامال أو مواطناُ .
مثال :التلميذ يتعلُم الكتابة ،ويزداد اهتمامه بتعلمها عندما يوضع فعل الكتابة في السياق
الداللي له ،مثل كتابة رسالة للتواصل مع اآلخرين في مختلف شؤون الحياة .وهنا يدرك املتعلم بأن تعلم
الكتابة يكتس ي معنى في حياتهُ .
 جعل أشكال التعلم أكثر فاعلية :بتثمين الـمعارف الـمدرسية وجعلها صالحة لالستعمال في
مختلف مواقف الحياة ،فتكون املكتسبات أكثر ارتباطا فيما بينـها وأكثر وضوحا ،ويكون ا ُالهتمام
منصبا على األهم دون املهم .ولعل هذا ما جعل أحد الـمربين يطلق على املقاربة بالكفاءات
تسمية " بيداغوجيا األهم وترك املهم ".
 بناء التعلمات الداخلية :إن جعل مختلف مكتسبات التالميذ فـي وضعية تناسق تدريجي
وتوظيف متصل وفـي وضعيات ذات داللة؛ فكل هذا يجعل هذه املكتسبات تجاوز إطار القسم
البيداغوجي أو املوسم الدراس ي إلى بناء داخلي لدى املتعلم نظام أكثر شمولية وثراء .فمن سنة
إلى أخرى ومن طور إلى آخر يعاد استغالل املكتسبات املتراكمة تدريجيا وتوضع هذه املكتسبات
في خدمة كفاءات أكثر تعقيدا.
 -1وصف عام ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي:
يحتوي منـهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي (للجذعيـن) على العناصر اآلتيةُ :
 -0تقـدي ـ ــم املـ ــادة
 -2الكفاءات املستعرضة
 -7التوزيع الزمني (جذع مشترك آداب)
 -2التوزيع الزمني (جذع مشترك علوم وتكنولوجيا)
 -1ملمح دخول املتعلم إلى السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
 -4ملمح الخروج من السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
 -3الهدف الختامي املندمج لنهاية السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
 -9األهداف الوسيطية املندمجة للسنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
 -1طرائ ـ ــق التدري ـ ــس
 1املرجع السابق ،ص ُ .2
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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 -01تقدي ـ ــم النشاطـ ــات :النصوص األدبية ،املطالعة املوجهة ،التعبي ــر الشفوي والتعبيــر الكتاب ــي،
قواعد النحو والصرف ،البالغـ ـ ـ ـ ــة ،الع ـ ـ ــروض ،النق ـ ــد األدب ــي ،األعمال التطبيقية.
 -00املحتوي ـ ـ ـ ــات
 -02وضعيـات التعلم.
 -07الوسائ ـ ـ ـ ـ ــل.
 -02التقيي ـ ـ ـ ـ ـ ــم
تقديـ ــم امل ـ ــادة:
إن اللغة هي جوهر التفكير ألن التفكير في حقيقته عملية ذهنية ال تتم بدون اللغة .وقد أثبتت
األبحاث والتجارب أن التمكن من اللغة له ارتباط وثيق بالقدرات العقلية وبالقدرة على الفهم واإلفهام
وبالتحصيل في كل نواحي املعرفة والثقافةُ .
ُومن هنا تبــرز أهمية اللغ ــة العربيــة من حيث هي ِّقوام الفعل التعليمي-التعلمي في منظومتنا
التربوية عامة وفي النهوض بفكر املتعلم في األقسام األدبية خاصةُ .
ل ـه ــذا السبب يسعى تدريس اللغ ــة العربية بالنسبــة إلى السن ــة األولـى من التعليــم الثانــوي العــام
والتكنولوجي إلىُ :
 جعل املتعلم يكتسب مهارات أساسية للتعلم الذاتي واالعتماد على النفس في اكتساب املعارف.
 اكتساب القدرة على التعبير عن الخواطر النفسية واملشاعر الوجدانية واملنهجية في التفكير والعمل.
 القدرة على التعبير السليم في مختلف املجاالت.
 امتالك التعبير اإلبداعي واالبتكار في األساليب واألداء وإدراك دور اللغة في التعبير عن شخصية الفرد
وآرائه ومتطلباته.
 القدرة على مناقشة مختلف اآلراء والقضايا والتواصل مع اآلخرين واإلقناعُ .
إن تنشيط حصص اللغة العربية بصورة فعالة يتطلب من املدرس رسم خطة للعمل بما يفيد
امل تعلمين ويعالج أوضاعهم وينتقل بالفعل البيداغوجي من منطق التعليم إلى منطق التعلم وهذا املبدأ
ال يتحقــق إال بمراعاة حاجات املتعلمين واستعداداتهم والنتائج التي تسفر عنها مختلف العمليات
التقويميةُ .
وبما أن املنهاج مبني على املقاربة بالكفــاءات فإن األمر يستوجـب مراعاة خاصـة اإلدماج في تفعيـل
النشاط ــات التعلميــة .علما بأن بيداغوجي ــا اإلدماج تستنــد بدورها على املعارف واملعارف الفعلية واملعارف
السلوكي ــة التي ال يتم التعلم الحقيقي بدونه ــا الكتساب كفاءة من الكفاءات في اللغة الشفويـة أو الكتابية
للمتعلمُ .
الكف ـ ـ ــاءات املستعرض ـ ــة:
 ممارسة التواصل الشفوي والكتابي بشكل منسجم في وضعيات الحياة املعيشة.
 االستماع إلى اآلخرين وتسجيل املالحظات ،والتدخل بفاعلية وفق ما يقتضيه املقام.
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 اإلجابة بلغة سليمة واضحة عن األسئلة.
 البحث في املراجع واملصادر.
 الشعور باملتعة في الكتابة والقراءة.
 التزام املنهجية في أداء األعمال الفردية والجماعية.
 ممارسة امللكة النقدية في تناول النصوص املختلفة.
 تفسير الظواهر االجتماعية والسياسية واألدبية والعلمية انطالقا من معطيات ملموسة.
 إجراء املوازنة واملقارنة بين الظواهر واملظاهر.
 تطبيق تقنيات وفق حقل االختصاص.
 إصدار أحكام نقدية معللة.
 االستقالل بالرأي تدريجياُ .
مالحظة :سنقوم بتضمين باقـي العناصر في الفصول الالحقةُ .
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ثانيا :الوثيقة املرافقة
بعد ت ـعــري ـف ـن ــا بالـمنـهاج ،باعتـباره الوثيـقــة البيـداغوجي ــة الت ـعـليمية األس ــاسية فـي العمـلية
ُّ
التعـليـمية التعـلمية ،والتـي ال يمكن االستغناء عنـها لوجوب العودة إليـها .1يـأتـي الـدور على وثيــقة أخــرى
مـه ــمة لكن ــها أق ـ ُّـل أهمية م ــن ال ــمن ــهاج ،لكون ــها ف ــي درج ــة أدن ــى م ـن ــه ،وهـي الوثيقة الـمرافـقةُ .
 -0تعريفهاُ :
ّ
عرفها اللجنة الوطنية للمناهج (املجموعة املتخصصة لـمادة اللغة العربية) بأنُـها وثيـقة
ت ِّ
بيـداغوجية تعليمية مـساعـدة؛ إذ تضمن حـسـن تعامـل الـمد ّ ِّرسيـن مـع املنـهاج ،منـهاج اللغة العربية
السنة األولى من التعليم الثانوي (بجذعيه) ،فهي تشرح خطوطه العريضة .2وقد اعتمدت الوثيقة
املرافقة على منهجية ترتكز على شرح العناصر األساسية التي ّ
نص عليـها املنـهاج مدعومة بأمثلة عملية
تطبيقية ترفع اللـبس عن ك ّـل غموض وت ّ
ـوضـح كـل مب ـهـمُ .3
ِّ
ِّ
ّ
باملتعلقة
ويظهر من فحص منهجية الوثيقة املرافقة في عرض املعلومات ُواملعارف واملعطيات
ِّ
تعرض
باملنهاج؛ منهاج اللغة العربية لسنة األولى ثانويُ ،أنـها تعتمد على االستقراء واالستنباط واملقارنة؛ ُ
ّ
األخص بنفس املنهجية
املصطلحات العامة فتتناولها بالوصف والشرح ،ثم تنتقل إلـى املصطلحات
السابقة ،وتعمد أحيانا إلى املقارنة بين بعض املصطلحات ،واآلن تفصيل لهذه املنهجيةُ .
ركزت الوثيقة املرافقة على مفردات املقاربة بالكفاءات ،من قبيل :املقاربة بالكفاءات ،املقاربة
النصية ،بيداغوجيا املشروع ،املقاربة بالكفاءات وبناء املنهاج ،تحقيق الكفاءة فـي الحقل التربوي،
الوضعيات املشكلة (الوضعية املشكلة عملية شاملة ،الوضعية املشكلة عملية معقدة ،الوضعية املشكلة
ّ
ذات داللة) ،الوضعية املشكلة التعليمية والوضعية املستهدفة ،مفهوم التلميذ الكفء ،مركبات الكفاءة
(املحتوى ) ،(contenuالقدرة ( ،)capacitéالوضعية ( )situationو نعنـي بـها الوضعية – املشكلة) ،مفهوم
الداللية فـي وضعية التعلم ،مفهوم إدماج املكتسبات ،الكفاءات والوضعيات املستـهدفة (« ُُ»ُ cibles
ّ
ُّ
ُّ
ـمتعلقة
 ،)Compétences et situationsمفهوم التعلم مـن منـظور الـمقـاربـة بالكــفاءات ،التعلمات ال ِّ
بالـمعارف والـمعارف الفعلية والـمعارف السلوكية ،نشاطات ا ُإلدماج ،الـهدف الختامـي الـمندمـج

 1الـمنـهاج " وثيقة بيداغوجية رسمية تصدر عن وزارة التربية الوطنية لتحديد اإلطار اإلجباري لتعليم مادة دراسية ما " .1وبالعودة إلى
القانون التوجيهي للتربية الوطنية (قانون رقم . 80 -80مؤرخ في  11محرم عام  1041املوافق  42يناير  )4880في بـابه الثـالـث تحت عنوان:
تنظيم التمدرس ،وفي فصله األول (أحكام مشتركة) ،وفي املادة الثامنة والعشرين (ّ )29
يحدد غايات ومهام املدرسة ،والجهة ّ
املخولة إلصدار
الوثائق الرسمية ومنـها املنـهاج والبرنامج؛ حيث " يصدر الوزير املكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل مستوى تعليمي " ،وفي
املادة التاسعة والعشرين ( ،)21يلزم أعضاء الهيئة التربوية واإلدارية والبيداغوجية بضرورة االلتزام بكل ما جاء في الوثائق التي تصدرها
الوزارة الوصية؛ إذ " تشكل األهداف والبرامج التعليمية اإلطار املرجعي الرسمي و اإللزامي لجميع النشاطات البيداغوجية املمنوحة
في املؤسسات املدرسية العمومية منها والخاصة " .ينظر املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ،ص ُ .072
 2ينظر اللجنة الوطنية للمناهج ،مرجع سابق ،ص ُ .0
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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) ،(L’objectif terminal d’intégrationمقارنة بيـن بيداغوجيا تبليغ املحتويات وبيداغوجيا الكفاءات،
مقارنة بين التكوين باألهداف والتكوين بالكفاءات ،املقاربة النصية ،مظاهر االتساق واالنسجامُ ،
وهدف الوثيقة املرافقة إلقاء الضوء على املقاربة بالكفاءات باعتبارها مسعى بيداغوجي معتمد
فـي بناء املناهج ،من أجل تقريب مفهومها وخصائصها من أذهان املد ّ ِّرسين حتى يكون فعلهم البيداغوجي
ُّ
ُّ
مبنيا على رؤية جديدة قطباها التعلم ذو املعنى والداللة وإدماج التعلماتُ .1
وقـد ركزت الوثيـقة الـمرافقة على مصطــلحات أســاسيــة فـي الـم ـقــارب ــة بالك ـفــاءات؛ حيــث عرفـت
الـم ـقـ ــارب ـ ــة بالك ـفــاءات باع ـت ــبارها الـم ــقارب ــة البيـداغوجي ــة الـمع ــتم ــدة فـي ب ـن ــاء الـمناه ــج الــدراسي ــة
الج ـزائـ ــريـ ــة ،وفــي م ـنـهاج اللـغة العربيـة للس ـنــة األولــى ثانـوي .وق ــد اختيـرت بيداغوجيا اإلدمــاج من بين
ُّ
أربـع مقاربات تعلمية منبثقة عـن الـمقاربة بالكفاءات ،2وهـي إطار منهجـي ألجرأة املقاربة بالكفاءات .وقد
ّ
املتعلمين ،3حسب زعم أصحاب املقاربة
اعتمدت بدال عن املقاربة باألهداف اإلجرائية التي أضرت بتكوين ُِّ
ُّ
بالكفاءات؛ ألنها حققت تعلمات لهم لكنـها مجزأة غير قابلة للتوظيف واالستثمار في املواقف الحياتية
املختلفةُ .
 -4مميزات بيداغوجيا اإلدماج:
 تعمل من جهة على إقامة ترابط بين التوجهات واالختيارات التي يتبناها نظام تربوي معين ،والتي
يترجمها إلى خطوات تعليمية أو تعلمية أو تقويمية مناسبة؛ ومن جهة ثانية بين املمارسات
البيداغوجية التي توضحها تلك الخطوات ،مع مراعاة خصوصية بعض املواد الدراسية.
 تتميز بكونها تستحضر الغايات واملحتويات العامة لنظام تربوي معين ،وتتكيف معه غير أنها تقترح في
مقابل ذلك تنظيما فعاال للتعلمات قصد الوصول إلى ملمح التلميذ املنشود.
 يتحدد ملمح الخروج على أساس مجموعة من الكفايات ،ترتبط بمواد دراسية محددة ويستدعي
إكسابها إرساء مجموعة من التعلمات أو املوارد سواء أكانت معارف أم مهارات أم مواقف (سلوكات)
 1ينظر املرجع السابق ،ص ُ .00
 2وهي املقاربة باملعايير ،املقاربة وفق الكفايات العرضية أو املستعرضة ،املقاربة وفق الكفايات الحياتية ،وبيداغوجيا اإلدماج.
ّ
تسطر مجموعة من املهارات والقدرات
 املقاربة باملعايير :شاعت مقاربة املعايير ( )Standardsفي العالم األنجلو-سكسوني ،وتميزت بكونها ِّ
أو مجموعة من املعارف في شكل أهداف إلكسابها للمتعلمين في كل مستوى دراس ي وبقي هاجسها األول هو توحيد الكفاءات
 uniformisationواالستجابة لتطلعات نموذج العولـمة.
 املقاربة وفق الكفايات العرضية أو املستعرضة :يحرص معدو املنهاج القائم على منطق املقاربة بواسطة الكفاية املستعرضة على تطوير
صنف آخر من املضامين التي هي عبارة عن مجموعة من القدرات املستعرضة واملشتركة بين مختلف املواد الدراسية ،وتدعى كذلك
الكفايات املفاتيح ،حيث يتجه االهتمام إلى بناء تمثل ملفهوم أو وضعية أو إشكالية باستحضار العديد من املواد الدراسية.
 املقاربة وفق الكفايات الحياتية :تعرف املقاربة بواسطة املهارة الحياتية ( ،)Life skillsأيضا ،باسم مقاربة ا ُألمم املتحدة؛ إذ شاعت في
أوساط الكثير من املنظمات التي تهتم بالشأن التربوي (كاليونيسكو واليونيسيف ،)...وتروم تنمية املواقف املواطنة داخل املجتمع ،أي
ّ
تركز على أهداف ترتبط باملواقف أو معرفة الكينونة ( )savoir êtreكالتعود على النظافة وتدبير املاء واالقتصاد في الطاقة...وتهتم
بالسلوكات ذات الطابع املحلي أو الكوني...ينظر لحسن توبي ،مرجع سابق ،ص ُ .11
 3ينظر اللجنة الوطنية للمناهج ،مرجع سابق ،ص ُ .0
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وإعداد املتعلمين عل ى تعبئتها على نحو يضمن لها اندماجها وذلك من أجل حل وضعية مشكلة أو
مركبةُ .1
ُّ
وبعدها عرفت باملقاربة التعليمية التعلمية املعتمدة في تدريس اللغة العربية وهي املقاربة النصية.
ّ
ّ
تعلم من
وقد أوضحنا أهمية هذه املقاربة بالنسبة إلى املقاربة بالكفاءات في كونها رافدا قويا ُِّ
يمكن امل ِّ
ممارسة كفاءته عن طريق تفعيل مكتسباته حيث إن النشاطات املقررة في تدريس اللغة العربية تنطلق
من النص .فالنص يصبح املحور الرئيس الذي تدور في فلكه هذه النشاطات خدمة مللكة التعبير الكتابي
والشفوي لدى التلميذُ .2
وبعدها ّ
وضحت حصص اللغة العربية للسنة األولى ثانوي (للجذعين) ،وهنا ،حرصنا على تقديم
نماذج تطبيقية للحصص املقررة بما رأيناه كافيا لتنوير درب األستاذ في تنشيط فعله التربوي وفق نمط
بيداغوجيا اإلدماجُ .3
ثم ختمت شرحها بالتعريف بمقاربة أخرى أو استراتيجية معتمدة في تدريس اللغة العربية واملواد
األخرى وهي بيداغوجيا املشروع .وقد بينا مدى نجوع هذا األسلوب التعلمي في بناء كفاءات التعلم؛ إذ
إن املشاريع املقررة فـي املنهاج كثيرا ما تدعو املتعلمين إلى البرهنة على قدراتهم املعرفية -الفعلية في إنجاز
أعمال فعلية .وقد حرصنا على تقديم نموذج تطبيقي في تنشيط حصة مشروع من املشاريعُ .4
 -2املقاربة بالكفاءات وبناء املنهاج:
في هذا العنصر أرادت الوثيقة املرافقة أن ّ
تبين دور املقاربة الجديدة في بناء منهاج اللغة العربية
ِّ
للسنة األولى ثانوي فقد اعتمدت هذه املقاربة البيداغوجية ،في السابق في بناء مناهج التعليم االبتدائي
واملت ُوسط وستعتمد كذلك في بناء كل مناهج التعليم الثانوي ،بما فيها منهاج اللغة العربية للسنة األولى
ثانويُ .
ثم طرحت السؤال :لـماذا وقع االختيار على بناء املناهج باعتماد املقاربة بالكفاءات؟ وهو سؤال
قد يتبادل إلى ذهن أساتذة الثانوي ،ثم أجابت عنه بش يء من التفصيل ،ومفاده ما يليُ :5
ّ
ُّ
املتعلم يقتض ي التفكير
 صعوبة التحكم في املعارف بسبب االنفجار املعرفي ،سواء من قبل املد ّ ِّرس أو ِّ
ّ
تركز على اختيار ما هو أنفع وأفيد بالنسبة إلى املتعلم وأكثر اقتصادا لوقته.
في مقاربة جديدة ِّ
ّ
ُّ
التكيف مع
باملتعلم من حيث بناء شخصيته داخل املجتمع الذي يعيش فيه بغرض حسن
 العناية
ِّ
ُّ
املحيط املحلي والعالمي ،وال يتحقق له إال بالتمكن من مستوى محدد من اإلتقان للكفاءات املطلوبة
 تجديد الكفاءات وتحيينها ملسايرة متطلبات التكيف مع املحيط الخارجي.
 1ينظر لحسن توبي ،مرجع سابق ،ص ُ .11
 2اللجنة الوطنية للمناهج ،مرجع سابق ،ص ُ .0
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4املرجع نفسه ،ص ُ .2
 5املرجع نفسه ،ص ُ .7
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وعن عالقة املقاربة بالكفاءات بالعملية التعلمية ،تحصرها الوثيقة املرافقة فـي ثالثة مستويات هي:
إضفاء داللة على التعلمات ،جعل أشكال التعلم أكثر فاعلية ،وبناء التعلمات الداخليةُ .1
 -0كيف تتحقق الكفاءة فـي الحقل التربوي؟
ّ
املتعلم
سؤال أجابت عنه الوثيقة املرافقة بعرض العناصر التي يجب أن تتوفر؛ حيث يفترض أن ِّ
يملك مكتسبات (معارف ،معارف فعلية ،طرائق ،مواقف )...ويستطيع تسخيـرها وتجنيدها بصورة فعلية
ملعالجة وضعية مشكلة معينة .ألن ُّ
تحقق الكفاءة يكون في وضعية تسمى الوضعية املشكلة ( situation
 )Problèmeأو الوضعية املسألة من خالل تسخير مجموعات مندمجة من القدرات واإلمكاناتُ .2
ّ
تفرق الوثيقة املرافقة بين أنواع أو مستويات املعرفة أو باصطالح املقاربة بالكفاءات (املوارد)،
ثمُ ِّ
فهناك :املعار ف واملعارف الفعلية واملعارف السلوكية .وضربت أمثلة عن هذه املوارد في اللغة العربيةُ :
 املعارف :أي التحكم في لغة التعبير.
 املعارف الفعلية :صوغ األسئلة ،اإلجابة عن األسئلة ،حسن توظيف أزمنة األفعال ،استعمال
عالمات الترقيم حسب مقتضيات املقام ،االستعمال الصحيح للتراكيب النحوية والصيغ الصرفية
وأدوات الربط والتسلسل في بناء األفكار .الرسم الصحيح لقواعد اإلمالء ،التعليل املنطقي للموقف.
 املعارف السلوكية :وضوح الكتابة ،حسن الخط ،التنظيم في عرض األفكارُ .3
ما هي الوضعيات املشكلة؟
ّ
تعرف الوضعية املشكلة (أو املسألة) بأنها
سؤال آخر طرحته الوثيقة املرافقة يرتبط بسابقيهِّ .
ُّ
ُّ
ُّ
وضعية تعلمية .أي يشترط أن يتم التعلم ببناء وضعيات تعلمية من طرف املد ِّرس تسمى الوضعيات
ّ
ُّ
ُّ
املتعلمين في وضعيات تعلمية
املشكلة .في املقاربات السابقة لم يكن االهتمام على بناء التعلمات بوضع
ِّ
ُّ
وإنما كانت التعلمات تتم في شكل تعليمات فوقية أو تلقينات من قبل املد ّ ِّرسُ .
تظهر قيمة الوضعية املشكلة فـي كونـها وضعية بيداغوجية شاملة ومعقدة وذات داللة بالنسبة
ّ
للمتعلم ،تسمح ببناء الـمعـارف4؛ وضعية عملية شاملة :ألنـها تـبنـى فـي ضوء مجموعة من املعطيات
ِّ
ُّ
املعرفية املنهجية وضمن سياق تعليمي-تعلمي اجتماعي من أجل تحقيق كفاءة قاعدية ،ثم تنفذ بتظافر
جملة من النشاطات والطرائق والعمليات ،تشغل ّ
حيـزا زمنيا يطول أو يقصر حسب نوع الكفاءة فهي "
ِّ
تـصاغ بداللة تغطيتـها لـهدف أو لعـدة أهداف مـن املنـهاج ،فهي مهيكلة على صعيد الـمخطط التعليمي
ألنـها مبنية من منطلق تعلمات مدققة " ،5تنسجم مع حجم املعارف واملوارد املراد تسخيرها .ولهذا السبب
تجزأ إلـى عدة أجزاء أو عناصرُ .
 1املرجع السابق ،ص ُ .2
 2املرجع نفسه ،ص ُ .1
 3ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .4
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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َّ
وهي وضعية عملية معقدة (مركبة) :ألنها تشترط وجود مستويات من املعرفة :معارف علمية،
ّ
املتعلم أمام تحد معرفي ينبغي عليه
معارف عملية ومعارف مشروطة .درجة تعقيدها تسمح لها بوضع
ِّ
ّ
ّ
املتعلمين
حله سيرورة معرفية ومنهجية ،حيث تناقش هذه السيرورات من طرف املد ّ ِّرس ُو ُِّ
أن يسلك إلى ِّ
ثم تختار السيرورة األحسن بمراعاة السالمة املعرفية والدقة العلمية واالقتصاد في الوقت والجهد .لذا
ّ
ّ
املتعلمين؛ أي أن تكون قابلة للتخطي
يشترك في بناء الوضعية املشكلة أال تكون مستعصية الحل على
ِّ
املعرفي واإلنجاز العمليُ .
املتعلم؛ ألنها تنطلق من واقعه املدرس ي أو االجتماعي ،فال
وهي وضعية ذات داللة بالنسبة إلى
ِّ
ّ
ُّ
املتعلم إلى اإلحجام عن التعلم .وتنطلق من
يجب أن تكون غريبة وبعيدة عن هذا الواقع وإال دفعت
ِّ
ّ
املتعلم تدعوه ألن ّ
يفعلها ،وطبيعة هذه املكتسبات هي معارف ،تقنيات،
مكتسبات سابقة يملكها
ِّ
ِّ
استـراتيجيات وطرائق متعددةُ .1
بعد اإلجابة عن سؤال :ما هي الوضعية املشكلة؟ تطرح سؤال آخر من أجل التفرقة بين الوضعية
املشكلة والوضعية املستهدف ،وإبراز الفرق ّ
يوضح طبيعة كل منهما ومجال استعمالهما ،وأسبقية
ِّ
ّ
إحداهما على األخرى ،وطريقة تقديمها أو تناولها ،والجدول اآلتي ي ُو ِّضح بجالء هذه الفروقاتُ :2
الوضعية املستهدفة
الوضعية املشكلة التعليمية
«Situation »cible
Situation – problème didactique
ّ
ّ
 تـع ِّـلـم التـلميـذ إدمـاج مكتسباتهُ .
 تـي ِّ ّـسـر السـبيل إلـى تعـلـمات جـديدة
(معارف ،معارف فعلية)
 ت ِّّـبيـن مـدى كـفاءتـه.
 إنجاز ا ُألعمال تتم عن طريق األفواج أو
جماعة.

 إنجاز األعمال يتم بشكل فردي بصورة
خاصة.

 الدقة في التعلماتُ .

 مجال لتعلم اإلدماج حيث إن املعارف
واملعارف الفعلية قد درست وأصبحت
من مكتسبات املتعلم.

 بعض املعارف واملعارف الفعلية جديدة
 الوضعية بنيت ألغراض بيداغوجية.

 الوضعية قريبة من وضعية فعلية
معيشة.

ُ
تـم ِّّـيـز الوثيـقة الـمرافقة ،مـن جـهة أخـرى ،بيـن نوعيـن من الوضعيات املستـهدفة؛ األولى وضـعيـة
ّ
ُّ
ّ
ُّ
ـعلم مـن تـعــلــم إدمـاج معارفه (النظرية ،الفعـلية والسلوكية) فتظـهـر كفاءته الفردية،
ـمكن الـمت ِّ
تعـلمية ت ِّ
ّ
ّ
ُّ
املتعلم من التأكد من كفاءاته ،وبجمع مختلف الوضعيات التقويمية
تمكن ِّ
والثانية وضعية تقويمية ألنـها ِّ
 1ينظر املرجع السابق ،ص ُ .4
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ّ
املتعلم إلى تحقيق الكفاءة الختامية وبعدها الهدف الختامي اإلدماجي ،فيسمى
القاعدية واملرحلية يصل ِّ
ّ
املتعلم الكفءُ .
حينها ِّ
املتعلم الكفء؟
 -1من هو ِّ
ّ
ـمتعلم الكـفء الذي يمتلك مـحتوى ( ،)Contenuفحسب ،وإنـما الذي له القدرة
ليس ال ِّ
ّ
( )Capacitéعلى توظيفـه فـي وضعية ( )Situationمحددة ودالة ) (significativeبالنسبة له ،أي تضفي
ّ
املتعلم على توظيف ما تعلمه في اللغة العربية ،بشكل مدمج،
معنى على ما تعلمه .1من أمثلة ذلك؛ قدرة ِّ
ّ
تحقق التواصل مع اآلخرين ،من قبيل الرسائل اإلخوانية أو املقاالت
من أجل كتابة نصوص لها معنى ِّ
األدبيةُ .2
 -6دور الوضعيات املستهدفة في املقاربة بالكفاءات:
تعتبـر الوثيقة املرافقة أن وجود الوضعيات املستـهدفة سبب في وجود املقاربة بالكفاءات؛ ألنها
ّ
املتعلم تجعله يضع كفاءته موضع االختبار والتقييم .3وقد كان
وضعيات فعلية واقعية قريبة من حياة
ِّ
ّ
نمثل لها بالجدول اآلتيُ :4
شعار املقاربة بالكفاءات هو " :املدرسة هـي الحياة " .ويمكن أن ِّ
الحياة قبل املقاربة املدرسة بتطبيق املقاربة بالكفاءات الحياة بعد تطبيق املقاربة
بالكفاءات
بالكفاءات
الحياة تتطلب أن يكون لالستجابة لهذا املطلب ،تحضر بما أن املدرسة استطاعت أن
ً
كفءا ،حينئذ
ًُ
كفءا .يعني أن املدرسة التلميذ ليتمكن من حل تجعل التلميذ
التلميذ
يكون قادرا على معالجة وضعيات فعلية وبداللة قدرته على يمكنه مواجهة وضعيات فعلية في
ّ
وحلها .حل هذه الوضعيات تكون كفاءته .الحياة.
وضعيات فعلية ِّ
ُّ ُّ
ُّ
يمر التعلم في
تنظر املقاربة بالكفاءات إلى التعلم نظرة تختلف عن املقاربات التي سبقتـها؛ حيث
ُّ
ويمس نوعين من النشاطُ :5
املقاربة الجديدة بمرحلتيـن
ُّ
 املرحلة األولى :ويكون النشاط التعلمي متعلقا بتحقيق التعلمات الدقيقة املتعلقة باملوارد وهي:
الـمعارف ،املعارف الفعلية واملعارف السلوكية املتعلقة بكفاءة محددة املنهاج وبشكل تدريجي
الكفاءات األساسية قبل كفاءات اإلتقان ،ثم تدريبهم على إدماجها فيما بينـها بالتدرج.
ّ
ُّ
ُّ
 املرحلة الثانية :ويكون النشاط التعلمي إدماجيا للتعلمات املحققة في املرحلة األولى بتدريب املتع ِّلم
على تجنيد وتسخيـر موارده وإمكاناته فـي وضعيات معقدةُ .6
 1املرجع السابق ،ص ُ .1
 2ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .9
 3ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .1
 4ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .01
 5ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 6ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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 -7الهدف الختامي املندمج(L’objectif terminal d’intégration):
ّ
ُّ
ّ
مرحلة
املتعلم كفاءة تسمى قاعدية ،ثم في ُ
يحقق
ِّ
بعد مرور نشاط التعلم بمرحلتيه السابقتين ِّ
تالية وبعد مرور فترة زمنية قد تكون ثالثيا دراسيا أو أقل قليال يتمكن من تحقيق كفاءة تسمى مرحلية،
ّ
املتعلم الكفاءة الختامية أو النهائية
وهي دمج للكفاءات القاعدية ،وفي مرحلة أخيرة يفترض أن يحقق
ِّ
ّ
تعلم بعدها قادرا على مواجهة وضعيات
وهي التي تحقق في نهاية سنة دراسية أو طور دراس ي .يصبح امل ِّ
ّ
ُّ
وحلها فيكون قد حقق ما يعرف بالهدف الختامي املندمج في مرحلة تكوينيةُ .
معقدة والتمكن من عالجها ِّ
قارنت الوثيقة املرافقة بين مصطلحات خاصة ،مثل الوضعية املشكلة والوضعية املستهدفة،
واآلن تقارن بين مصطلحات عامة :بيداغوجيا تبليغ املحتويات وبيداغوجيا الكفاءات من جهة ،والتكوين
باألهداف مع التكوين بالكفاءات .ولعل غرض الوثيقة املرافقة هي نقل أذهان وممارسات املد ّ ِّرسين على
وجه الخصوص من مقاربات تجاوزها الزمن وأثبتت فشلها البيداغوجي إلى مقاربة جديدة ،تزعم أنها
مناسبة بيداغوجيا وتعليميا ،فيتحكموا فيها من ناحية أسسها ومبادئها وتطبيقاتها .نعرض اآلن املقارنة
بين بيداغوجيا تبليغ املحتويات وبيداغوجيا الكفاءاتُ :1
بيداغوجية الكفاءات
ّ
املتعلم
ترتكز على منطق التعلم ،لذلك جعل ِّ
محور التعلم ،والبرنامج مبني على أساس
الكفاءات.

بيداغوجية تبليغ املحتويات
ترتكز على منطق التعليم ،لذلك املد ّ ِّرس هو
ّ
مستقبل للمعارف
واملتعلم
محور التعليم
ِّ
ِّ
وخزان لها ،فب ِّن َي البرنامج على أساس
املحتويات.
ّ
ّ
ـمعلم مالك املعرفة؛ ينظمها وي ّ
قدمها
ِّ
ِّ
ال ِّ
ّ
للمتعلمين الذين يكتسبون املعرفة ويستهلكون
ِّ
املقررات.
يرتبط املحتوى بكنوز املعرفة املتوافرة
املخزونة في الكتب واملراجعوالوثائق؛ ألن عقل
ّ
املتعلم مستودع فارغ ينبغي ملؤه بكنوز هذه
ِّ
املعرفةُ .
في طريقة التدريس :تعتمد التلقين ألن املد ّ ِّرس
ّ
ّ
واملتعلم سامع مستهلك
متكلم منتج وعارف
ِّ
ِّ
وجاهلُ .

ّ
ّ
ّ
نشط ،م ّ
واملتعلم
وجه فحسب،
ِّ
ال ِّ
ـمعلم مُ ِّ
ِّ
سهم فعال فـي بناء معارفه بمختلف
م ِّ
أنواعها.
املحتويات تحددها الكفاءة التي يأمل املدرس
ّ
املتعلم إلى البحث
تحقيقها؛ لذا يعمد
ِّ
واالكتشافُ .
في طريقة التدريس :تعتمد على الحوار
ّ
املتعلمين بصدد اكتساب
واملناقشة ألن
ِّ
قدرات ومهارات ،ومعارف ومعارف فعلية
وسل ُوكية بمساعدة املدرسُ .

 1ينظر املرجع السابق ،صُ .02-00
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تتعدد الوسائل واألدوات كما تتعدد معايير
اختيارها وتوظيفهاُ .
التقييم يتصف بالشمولية وال ينحصر في
املعارف وحدها بل يتعداها إلى املعارف
الفعلية والسلوكية ،بتوظيف قدرات املتعلم
ومهاراتهُ .

وسيلة التعليم تكاد تقتصر على الكتاب
املدرس يُ .
التقييم يكاد ينحصر في امتحانات مبنية على
قياس الحجم املعرفي املخزون في ذاكرة
املتعلمُ .

املقارنة الثانية بين مقاربة أخرى سابقة على املقاربة بالكفاءات والحقة على املقاربة باملحتويات
من حيث تطبيقها في املدرسة الجزائرية ،تعرف في األدبيات التعليمية الجزائرية باملقا ُربة باألهداف
اإلجرائية مع املقاربة بالكفاءات .وهي مقارنة منطقية على أساس أن الكثير من املنتمين إلى حقل التعليم
ّ
تحقق الثانية فال بد من االعتماد
والتربية يعتقدون أن املقاربتين تلتقيان في الكثير من العناصر وإن األولى ِّ
عليها أو على األقل االطالع ّ
الجيد على املقاربة باألهداف اإلجرائية قبل تطبيق املقاربة بالكفاءات،
والحقيقة أن املقاربتين تختلفان من حيث أسسهما املعرفية بين النظرية السلوكية والنظرية البراغماتية.
ّ
ّ
املكونين
لذا أرى أن توضيح الفرق بينهما ضروري للمد ِّرسين ولكل املنتمين لحقل التربية والتعليم وخاصة ِّ
ّ
املكونون) .واآلن نأتي إلى عرض املقارنة في شكل جدول
(مفتشو املواد ومنها مادة اللغة العربية واألساتذة ِّ
كما يليُ :1
التكوين بالكفاءات )(F.P.C
املوضوع التكوين باألهداف )(F.P.O
 يركز خصوصا على املعارف الفعلية.
 يرتكز خصوصا على املعارفُ .
 مقاصد التعلم في غاية الوضوح  ُ .مقاصد التعلم شاملة وأقل وضوحا.
 التعلم مندمج (معارف ،مهارات،
 التعلم مجزأ (األهداف غير
قدرات)ُ .
مندمجة).
ُّ
التعلم
 جد متأثر بالسيكولوجيا املعرفية.
 جد متأثر بالسيكولوجيا
السلوكية.
 يعتمد في تطوره على األنشطة
التطبيقية.
 يعتمد في تطوره على التمارين
النظرية.
 يدرك بصعوبة تحقيق النتيجة لكونها
 يدرك بسهولة تحقيق األهداف.
تتصف بالشمولية.
 يندفع إلى النشاط بحافز خارجيُ .
ّ
املتع ِّلم
 يندفع إلى النشاط بحافز داخلي.
 يرتكز على تعليمات واضحة
تساعد على إنجاز الفعل.
 1ينظر املرجع السابق ،ص ُ .02-07
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 يرتكز على تعليمات عامة تساعد على
املبادرة.

التعليم

 تظهر أهمية التعليم التلقينيُ .
 امليل إلى التحليلُ .
 تخطيط أنشطة التعليم ،أوال
بداللة األهداف ثم بداللة
محتوى املادة.





التقييم













حجم التقييم أقل سعة.
عملية القياس موضوعية.
في بعض األحيان يحدث شق
بين التعلم والتقييم.
التقييم يحدث بصوغ أسئلة
وأحيانا عن طريق املشروع.
التقييم معياري :املقارنة بين
التالميذُ .
امليل إلى الكميةُ .
البحث عن فاعلية املحتوى
(تغطية مجموع محت ُوى املادة)ُ .
ّ
يعرف بالنتائج بداللة األهداف.
ِّ









ظهور أهمية التعليم ذي العناصر
املتبادلة التأثير (يرتكز على أنشطة
التعلم والتقييم التكويني)ُ .
امليل إلى الشمولية.
تخطيط أنشطة التعليم بداللة
الكفاءات ثم بداللة محتوى املادة.
حجم التقييم أكثر سعة.
عملية القياس نسبية (تتضمن إصدار
حكم).
البحث عن اإلدماج بين التعليم والتعلم
والتقييم.
يحدث التقييم عن طريق فعل مندمج.
التقييم مقياس ي :مقارنة النتائج
بمقاييس النجاح.
امليل إلى النوعية.
انتقاء املحتوى.
البحث عن إدماج الكفاءات.
يعرف بدرجة التحكم في الكفاءات
استراتيجية التعلم.

 -0املقاربة النصية:
ّ
تعرف الوثيقة املرافقة املقاربة النصية بأنها ،من منظور بيداغوجي " ،مقاربة تعليمية تهتم
ِّ
بدراسة بنية النص ونظامه ،حيث تتوجه العناية إلى مستوى النص ككل ،وليس إلى دراسة الجملة ".1
وهذا ُّ
توجه جديد يستفيد من لسانيات النص والتداولية في دراسة وتحليل النصوص بعيدا عن املقاربات
ُّ
ُّ
ّ
التوجه بالربط بينه تعلم
وتبرر الوثيقة املرافقة هذا
اللسانية البنيوية التي ال تتعدى في دراستـها الجملةِّ .
اللغة واملقاربة النصية؛ إذ " إنُ تعلم اللغة هو التعامل معها من حيث هي خطاب متناسق األجزاء،
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منسجم العناصر .ومن ثم تنصب العناية على ظاهرة االتساق واالنسجام التي تجعل النص غير متوقف
على مجموعة متتابعة من الجمل ،بل تتعدى ذلك إلى محاولة رصد كل الشروط املساعدة على إنتاج
نص محكم البناء ،متوافق املعنى"ُ .1
ُّ
ُّ
ومن منظور بيداغوجي كذلك ،تربط الوثيقة املرافقة بين التعلمات السابقة والتعلمات التي
ّ
املتعلم في السنة األولى ثانو ّي؛ إذ إنه قد تعرف على أنماط النصوص في مرحلة التعليم
سيحصل عليها
ِّ
ّ
يعزز هذه التعلمات وتعميقها وفق ما
املتوسط ،وتدرب على فهمها وتقنيات الكتابة فيها ،فوجب اآلن أن ِّ
يسمح به املستوى الفكري للمتعلمُ .2
ومن باب الزيادة في اإليضاح ،نورد فيما يأتي بعض مظاهر االتساق واالنسجام التي تتخلل
النصوص وتعتريها وذلك ليستأنس بها األستاذ في الدراسة والتحليلُ .3
أ) من مظاهر االتساق:4
 الضمير :ويتعلق بعودته على سياق قبلي .مثال :كان خالد بن الوليد إذا سار ،سار النصر تحت لوائه.
 التعريف :ويتحقق باالنتقال من النكرة إلى املعرفة .مثال :وأشار إلى وردة في البستان ،ثم اقترب منها،
فحركها برفق ،فتحركت الوردة.
 االعتماد على موجود لغوي للوصول إلى غير موجود :مثال :أما امل ُوسوعة العاملية فقد تركها األب
البنه األكبر محمد ،بينما ظفر علي بمجموعة والده القصصيةُ .
فالسياق "بينما ظفر علي بمجموعة والده القصصية" يجعل القارئ يستنتج أن ً
عليا ابن هذا
األب مثل محمد ،والسياق "ابنه األكبر" يوصل إلى أن لهذا األب أكثر من ولدُ .5
 ربط السابق بالالحق :وذلك تحقيقا للعالقة القائمة بينهما .مثل :شراء النفوس باإلحسان خير من
بيعها بالعدوانُ .6
فالتعبير السابق "شراء النفوس باإلحسان" مرتبط بالتعبير الالحق "خير من بيعها بالعدوان"
والرابط هو خبر املبتدإ "خير"ُ .7
 إضافة ما هو جديد ملا هو قديم (والعنصر الرابط هو العنصر القديم في هذه الحالة) :مثل:
انطلق لسانه من عقاله فأوجز وأعجزُ .8

 1املرجع السابق ،ص ُ .01
 2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 3املرجع نفسه ،ص ُ .04
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 6املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 7املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 8املرجع نفسه ،ص ُ .03
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ومن أدوات االتساق نذكر ما يأتي :حروف العطف ،لكن ،إذن ،بما أن ،ألن ،وهكذا ،لهذا ،إذا،
ملا ،عندما ،ومهما يكن ،إال ،بمجرد أن ،حتى يكون ،أسماء اإلشارة ،األسماء املوصولة ،والظروف،
الضمائر ،أسماء الشرط ،أدوات التشبيهُ .1
ب) ومن مظاهر االنسجام:
 الترابط بالرابط أو بدونه( .والعالقة بين الجمل عالقة تركيبية وداللية) .والترابط ال يتوقف على
وجود الروابط ،كما أن عدم وجود الروابط ال يعني عدم الترابط .مثال :طارق بن زياد قائد مغربي،
فتح األندلس سنة  12هـ.2
 توفر العالقة الداللية بين معاني الكلمات .مثال :بسبب مسمار نضيع النضوة وبسبب النضوة نضيع
الحصان ،وبسبب الحصان نفقد الفارسُ .3
 الشخص املتحدث عنه في طرفي الجملة هو نفسه .مثال قوله تعالى" :أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم
وال هم يحزنون".4
 الترتيب الزمني :فلو قلنا – مثال – أمس كان الطقس حارا جدا ،فذهبنا إلى الشاطئ ،في األسبوع
املاض ي ،تعبير غير معقول وغير مترابط لعدم توفر الترتيب الزمني.5
 ارتباط املعنى الالحق بالسابق ارتباطا منطقيا :مثل :حلمت أن الطقس حار جدا ،فذهبت إلى الشاطئ.
(فكون الطقس حارا في الحلم ال يبرر الذهاب إلى الشاطئ في واقع الحياة) ،وإذن فهذا التعبير ينعدم
فيه ارتباط املعنى الالحق بالسابقُ .6
وتعيب الوثيقة املرافقة على التوجه القديم في التعامل مع النصوص األدبية إهماله وتغييبه
ّ
ُّ
املتعلم على اإلنتاج الكتابي والشفهي الذي يحقق
التوجه ضعف قدرة
للبعد النص ي ،ونجم عن هذا
ِّ
ّ
ّ
ُّ
ُّ
ّ
املتعلم من التحكم في إنتاج
تمكن
ِّ
مبرر كاف للبحث عن وسائل تعلمية ِّ
االتساق واالنسجام ،وهذا ِّ
النصوص بمختلف أنواعها ،عن طريق االطالع الكافي على ّ
عينات ونماذج من كل أنواع النصوص التي
ِّ
ّ
ُّ
املتعلم خالل السنة الدراسية أو الطور الدراس ي ،والغرض من هذا االطالع هو التحكم في
سيدرسها
ِّ
ّ
ّ
النصية ّ
تسهل عليه التعامل مع
تمكنه من اكتساب املهارات
الخصائص اللغوية والبنائية لهذه األنواع ِّ
ِّ
نصوص مشابـهةُ .7
ّ
وقد ّ
مهدت مناهج اللغة العربية للطور
املتوسط لهذا الغرض ،كما سبق أن أشرنا ،ولذا عمدت
ِّ
هذه املناهج إلى " تصنيف النصوص حسب املهارة النصية املراد تعليمها للتلميذ ،وكذا الكفاءات املأمول
 1املرجع السابق ،ص ُ .03
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 6املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 7ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .09
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التحكم فيها .وهكذا بنيت النية التعلمية على أساس جعل املتعلم يتموقع في الزمان واملكان من خالل
التدرب على نصوص اإلخبار والوصف والسرد " ،1وأضاف منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي نمطين
ّ
آخرين من أنماط النصوص هما النص الحجاجي والتفسيري لـما لهما من عالقة بالنمو الفكري
للمتعلم
ِّ
ُّ
في هذه املرحلة وتمكنه من بناء أسس االستدالل من أجل الدفاع عن هذه األفكار ،دون أن يهمل املد ّ ِّرس
األنماط النصية األخرىُُ .2
وتخلص الوثيقة املرافقة ،في هذا العنصر إلى اعتبار املقاربة النصية عماد اإلنتاج الشفوي
والكتابي؛ ألنها تعتمد منطق البناء واإلدماج ال التـراكم أو التعليم املجزأ،ويكون البناء باالعتماد على
ّ
املتعلم طيلة املوسم الدراس ي ،والتي تدرس انطالقا من
املوارد اللغوية والبالغية والنقدية التي يكتسبها
ِّ
ّ
املتعلم ،3فالروافد خادمة لإلنتاجين الشفوي
النص ،وليس من شواهد مصنوعة وبعيدة عن واقع
ِّ
ّ
ّ
املتعلمُ .
والكتابي وليست غاية في حد ذاتها لكي يصبح هذا اإلنتاج ملكة وكفاءة لدى ِّ

 1ينظر املرجع السابق ،ص ُ .09
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 3ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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ثالثا :دليل األستاذ
 -0ما هو دليل األستاذ؟ ُ
ٌ
ٌ
َ
ّ
وضح ما يقوم به الـمد ّ ِّرس
يعرف دليل األستاذ ،بصفة عامة ،بأنه دفتـر تُكتب فيه خطة مفصلة ت ِّ
ّ
ُّ
أثناء التدريس تشمل :املقاربة البيداغوجية املعتمدة ،املقاربات التعليمية التعلمية ،األهـداف التعلمية،
ُّ
الـمحتوى (مختصرا) ،طرائـق التدريس ،الوسائـل التعليمية ،األنشطة التعلمية ،أساليب التقويم ،كما
ّ
مفصلة لـما يقوم به الـمد ّرس من أعمال خالل فتـرة زمنية ّ
معينة ،قد تكون أسبوعا
يحتوي على خطة
ِّ
أو شهرا أو سنة ،بناء على تنسيق بينه وبين السلطات اإلشرافية بالوزارةُ .1
وقد اعتبر البعض أن وجود دليل األستاذ إلى جانب املنهاج والوثيقة املرافقة بمثابة اإلضافة التي
ُّ
وتشو أفكاره ،وقد ّ
ّ
تؤدي إلى إفشال العلمية التعليمية-التعلمية
ُال فائدة منها؛ بل إنها ترهق املد ّ ِّرس
ِّ
برمتـها .فيختلط األمر على املد ّ ِّرس أي الوثائق ألزم وأسهل في توظيفها فـي تدريسه؟ وربما يفاضل بينها
دون أن يدري أنها ُّكلها ملزمة له وفق ُّ
توجه وزارة التربية الوطنية .ولعل حجة هؤالء أن الوصاية قد
ّ
متقدمة في مجال التربية والتعليم ،ولم تراع خصوصية البلد ولم ّ
نقلت عن دول
توضح بشكل كاف
ِّ
ِّ
الهدف من كل وثيقة ،وإن كان املنهاج وثيقة أساسية ال غنى عنها ،إال أن االستغناء عن الوثيقة املرافقة
أو دليل األستاذ ممكن مادام هناك تداخل بينهماُ .
صحيح أن دليل األستاذ ،في نظر الوصاية هو دعامة تعليمية يستعين بها املد ّ ِّرس في التخطيط
ُّ
ّ
لدرسه أو لوحدته التعلمية ولتد ُّرجه السنوي
وليقدم له اإلرشادات التعليمية الضرورية ليكون عمله أكثر
ِّ
نجاعة وفعالية فـي تعامله مع الكتاب املدرس ي ،و ُألغراض أخرى سنأتي على ذكرها في حينها ،إال أنه تجاوز
هذا الهدف فأصبح وسيلة تعفي املد ّ س من تخطيط وضعياته البيداغوجية والتعليمية2؛ ألنها ّ
تقدم
ِّر
ِّ
ُّ
نماذج لوحدات تعلمية في ظاهرها العمق وفي باطنها البساطة والسطحية ،ربما خالفت توصيات املقاربة
البيداغوجية والتعليمية املعتمدةُ .
ولكن البعض اآلخر ،وهو األكثرية ،يرون أن دليل األستاذ جاء في وقته فأخرج املد ّ ِّرسين من
حيرتـهم وتململهم في تطبيق املقاربة البيداغوجية الجديدة (املقاربة بالكفاءات) وفي اعتماد املقاربات
ُّ
ُّ
التوجه ،ثراء دليل األستاذ مع ما فيه من نقائصُ .
التعليمية-التعلمية املنبثقة عنها .وسنرى ،وفق هذا
ولنبدأ بالحديث عن دليل األستاذ الخاص باللغة العربية ،وقد ّ
هيأ له املنهاج قبل صدوره بأن
عرفه كما يلي " :مرجع بيداغوجـي هدفــه مساعدة األس ـت ــاذ على استيـعاب الـمفاهيم التـربوية الواردة فـي
الـمنـهاج الجديد وتفعيلها فـي تدريـس نشاطات اللـغة العربيـة الـمقررة "ُ .3
 1ينظر الـمرك ـز الوطن ـي للوثائق الت ـربوية؛ ملحقة سعيدة الجهوية :الـمعجم الت ـ ـربوي ،تصحيح وتنقيـ ـح عثمان آيت مهدي ،طب ـعـ ـة ،2111
ص ُ .32-30
 2ينظر عبد الرحيم كلموني :مدخل إلـى القراءة املنهجية للنصوص ،من أجل كفايات قرائية بالتعليم الثانوي ،منشورات صدى التضامن،
مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى ،2114 ،ص ُ .99
 3منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص ُ .72
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واضح من تعريف منهاج اللغة العربية الهدف من إنشاء دليل األستاذ؛ فهو وثيقة بيداغوجية
تربط املد ّ ِّرس بالـمقاربة بالكفاءات من أجل تلق حسن لها من ناحية أسسها الفلسفية واملعرفية ،وفهم
مصطلحاتـها ودالالتـها فـي سياق الحقل التعليمي ،وهذه نقطة في غاية األهمية ،خاصة وأن املد ّ ِّرسين
(القدامى والجدد) لم يسبق لهم أن درسوا وفق هذه املقاربة .ثم ،إن مشكالت استيعابـها واضحة املعالم
فـي املمارسة امليدانية ،ويعود هذا إلى أسباب كثيرة منها ما له عالقة باملد ّ ِّرسين أنفسهم ،ومنها ما له
ّ
بمؤلفي الوثائق التربوية .وسيعود البحث إلى توضيح
عالقة باملشرفين على التكوين ،ومنها ما له عالقة ِّ
هذه النقطة في الدراسة امليدانيةُ .
أما تفعيل املقاربة بالكفاءات ،وخاصة بيداغوجيا اإلدماج في تدريس نشاطات اللغة العربية فله
ُّ
عالقة وطيدة بفهم املقاربة نظريا بشكل أعمق ،ثم تنزيل هذا الفهم على واقع العملية التعليمية التعلميةُ .
ّ
مكونات دليل األستاذ ،بصفة عامة ،وجدنا منـهاج اللغة العربية يحصرها في
إذا جئنا إلى ِّ
املعطيات اآلتيةُ :1
 شرح الـمقاربة الـمعتمدة فـي بناء الـمنـهاج من حيث هي اختيار منهجـي ،وشرح مقاربة تفعيل هذا
االختيار من حيث هـي طريقة تعليمية.
ُّ
 تقـديم نموذج عن كيفية تنـشيط وحـدة تعـلمية مــن منــظور الـمقاربة بالكفاءات بمراعاة خاصة
اإلدمـاج والنشاطات املقررة.
 شرح تدابيـر التقييم الـمقتـرحة وتقديم نماذج فـي أساليــب تفعيلــهاُ .
ولم يخرج دليل أستاذ اللغة العربية الخاص بكتاب السنة األولى من التعليم الثانوي العام
ّ
املشوق في األدب والنصوص
والتكنولوجي (جذع مشترك علوم وتكنولوجيا وجذع مشترك آداب)
ِّ
واملطالعة املوجهة عن هذه املعطيات؛ حيث شرح املقاربة املعتمدة في تدريس اللغة العربية ،وهي املقاربة
بالكفاءات وتناول عناصرها؛ كتعريف الكفاءة وتوظيفها في الحقل التربوي ،ثم دواعي اختيار املقاربة
بالكفاءات بالنسبة لتدريس اللغة العربية ،واألسس العلمية والفلسفية للمقاربة وهي النظرية البنائية.
ّ
ليقدم لنا إسهاماتها في العملية التعليمية ّ
ّ
للمتعلم واملد ُِّّرس يقوم على الكفاءة.
ويقدم لنا نموذجا جديدا
ِّ
ِّ
ِّ
ويختم الدليل هذا العنصر بتقديم الهدف الختامي املندمج 2للسنة األولى ثانوي (بجذعيـها)ُ :
ُ
ـمتعلـم قادرا على تسخيـر مكـتسباتــه القبـليــة إلنت ــاج
فـي مقــام تــواصل دال ،يكون ال ِّ
متعددة مـن التعبيـر.
متنوعــة فـي أشكال
ِّ
نصوص ِّ

 1املرجع السابق ،ص ُ .72
 2الهدف الختامي املندمج :كفاءة مكبرة ( )Macro-compétenceومثل كل كفاءة؛ فإن هذه الكفاءة املكبـرة تحدث في وضعية مندمجة وكلمة
"ختامي" تدل على الفترة الزمنية التي يصبح فيها املتعلم يتحكم في املادة التعلمية ،وقد تمتد هذه الفترة الزمنية إلى سنة دراسية أو طور
دراس ي .ينظر الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص ُ .01
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يتفرع عن هـذا الـهدف الختامـي الـمندمج كفاءتان؛ كفاءة شفوية وكفاءة كتابية .تتحقق األولـى
بإنتاج نصوص في وضعية تواصلية ذات داللة للتلخيص أو التحليل أو التعليق .1وسيحرص دليل األستاذ
على تقديم نموذج لنشاط التعبير الشفوي في تقنيات التلخيص والتحليل والتعليق ،وال تتحقق الكفاءة
الشفوية إال خالل فترة زمنية هي السنة الدراسية للسنة األولى ثانوي .وال يختلف الجذعان فـي املجال
الشفوي إال فـي بعض التفصيالت الصغيرةُ .
وأما الكفاءة الثانية الكتابية فتتحقق بإنتاج أو كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية في وضعيات
ذات داللة ونصوص لنقد أثر أدبي من العصور املدروسة .2وسيحرص دليل األستاذ على تقديم نموذج
لنشاط التعبيـر الكتابـي فـي كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية ،مثلما فعل مع املجال الشفويُ .وال تتحقق
الكفاءة الكتابيـة إال خالل فتـرة زمنية هـي السنة الدراسية للسنة األولـى ثانـوي .وال يختلف الجذعان فـي
املجال الكتابي إال فـي حسن توظيف مصطلحات النقد املناسبة 3في الجذع املشترك آداب ،باعتبار أن
نشاط النقد األدبي فيه أعمقُ .
يمكن اآلن أن نجمل العناصر التي شرحها دليل األستاذ فيما يلي (وستكون لنا عودة لبقية
العناصر بالشرح فيما هو آت من البحث)ُ :4
 شرح املقاربة البيداغوجية املعتمدة في تدريس نشاطات اللغة العربية.
ّ
املخصص لنشاطات اللغة العربية وآدابها.
 الحجم الساعي
 طريقة تناول نشاطات اللغة العربية في ظل املقاربة بالكفاءات.
ُّ
 طريقة تنشيط وحدة تعلمية.
 وضعيات التقييم في ظل املقاربة بالكفاءات.
ُّ
 توزيع النشاطات على الوحدات التعلميةُ .

 1دليل أستاذ اللغة العربية الخاص بكتاب السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي (جذع مشترك علوم وتكنولوجيا ُوجذع
ّ
املشوق في األدب والنصوص واملطالعة املوجهة ،ص ُ .7
مشترك آداب)
ِّ
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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رابعا :الكتاب املدرس ي
ّ
ُّ
واملتعلم على حد سواء،
يعد الكتاب املدرس ي كتابا تعليميا بامتياز ،يعتمد عليه كل من املد ّ ِّرس
ِّ
ّ
للمتعلم على اعتبار أن املد ّ ِّرس يعتمد على وسائل أخرى .وهو من أقدم الوسائل
أو بشكل أوسع بالنسبة
ِّ
التعليمية التي ال يمكن االستغناء عنـها ملا تحمله من خصائص ّ
ومميزات تجعله سهل االستعمال من
ِّ
ّ
واملتعلم واستثمار املعارف والخبرات التي يحتوي عليها .له تعريفات كثيرة لكنها تد ُور حول
طرف املد ّ ِّرس
ِّ
عناصر ّ
ّ
محددة ومضبوطة؛ املكانة ،األسس ،األهداف والغايات ،البنية ،املحتوي
واملكونات ،والعالقات
ِّ
التي تربطه باألشخاص أو الوثائق األخرىُ .
 -1تعريفه:
تتفق الكثيـر من التعريفات على مجموعة من الصفات التي يتصف بها الكتاب املدرس ي فهو
ّ
ُّ
وسيلة من الوسائل التعليمية التعلمية (بل لعله أقدمها) .يحتل مكانة أساسية فـي سيرورة العملية
ّ
ُّ
واملتعلم على حد سواء فهـو قـاسـم مشتـرك بيـنهماُ .
التعليمية التعلمية بالنسبة للمد ّ ِّرس
ِّ
من جهة هو وسيلة تعليمية؛ ألنه يحتوي على مجموعة من املعلومات الـمختارة وال ّ
ـمبوبة
ّ
والـمبسـطة التـي يمكن تد يـسها .1ع ْ
رضت فيه املادة العلمية بطريقة منظمة ومختارة فـي موضوع معيـن،
ر
وقد وضعت فـي نصوص مكتوبة بحيث تناسب موقفا تعليميا معينا إذا أحسن املد ّ ِّرس استخدامه.
وجوده ضروري وإلزامي للمد ّرس دون أن يجعل من نفسه ْ
عب ًـدا له ،بل عليه أن يستعين به لتكملة
ِّ
دروسه ،2ويستفيد من مراجع أخرى شبيـهة بـه تسمى " بالكتب املرجعية التي تعرض مجموعة من
املعلومات التي يمكن االعتماد عليها ،فهي معينة على التعلمات واكتساب املعارف املدرسية " ،3إلثراء
الدروس .وعلى املد ّ ِّرس أن يضع في اعتباره أنا الكتاب املدرس ي ليس هو املنهاج وإنما عليه أن يتقيد
ْ
عرض عن نقدها حتى ال تفقد مصداقيتها
باملنـهاج واستعن بالوثيقة املرافقة والتوزيع السنوي ،وأن ي ِّ
ّ
املتعلمُ .4
وقيمتها العلمية لدى ِّ
ُّ
ومن جهة أخرى هو وسيلة تعلمية؛ ألنه عبارة عن مجموعة من املعلومات املختارة وال ّ
ـمبوبة
ّ
تمكن التلميذ من استخدام الكـتاب املدرس ي بصورة
والـمبسـطة التـي يمكن تدريـسها ،ومـن حيـث عرضها ِّ
ّ
ّ
ّ
يعلم
مستقلة .5فهو وثيقة ضرورية وإلزامية
للمتعلم؛ ألن بناءه ومضمونه موجه ومقصود ليتعلم كيف ِّ
ِّ

 1املركز الوطني للوثائق التربوية ،مرجع سابق ،ص ُ .92
 2وزارة التربية الوطنية ،الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي ،أوت  ،2102ص ُ .20
 3طارق لكحل :دراسات في الكتاب املدرس ي؛ قراءة تركيبية ،ترجمة عبد الحق منصف ،مجلة دفاتر التربية والتكوين ،العدد  ،7شتمبر
 ،2101مكتبة املدارس ،الدار البيضاء ،ص ُ .42-40
 4وزارة التربية الوطنية ،الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي ،أوت  ،2102ص ُ .20
 5املركز الوطني للوثائق التربوية ،مرجع سابق ،ص ُ .92
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ّ
ُّ
نفسه .1بنـاؤه سهل " مطـبوع منـظم موجـه لالستعـمال " .2وفـي متناول
ويعد مدخال للمادة
املتعلم
ِّ
ُّ
تعلم ما ،ألجل تحسين نجاعته .3ع ْ
رضت
الدراسية ،ومبني على نحو مقصود بحيث تندرج ضمن سيرورة
ّ
فيه املادة العلمية بطريقة منظمة ومختارة فـي موضوع معيـن ،وقد وضعت فـي نصوص مكتوبة بحيث
ّ
ُّ
املتعلم استخدامه الفعال فـي القسم ،يتضمن مصطــلحات
تناسب موقفا تعلميا معيُنا إذا أحسن
ِّ
ّ
ُّ
ّ
للمتعلمين
ومتدرج 5بكيفية تسمح
ونصوصا مناسـبـة وأشكاال وتمارين .4فهو كتاب تعلم لكنه مجزأ
ِّ
ِّ
باالستفادة منه؛ ألن محتوياته متمفصلة مع بعضها بعضا في جداول مقسمة إلى مقاطع زمنية يومية أو
ّ
املتعلمينُ .
أسبوعية بمراعاة قدرات االنتباه لدى ِّ
ومن حيث املحتويات واملضامين ،فهو ليس مجرد مادة مطبوعة وال ُّ
يضم الكتاب املدرس ي معارف
وخبرات فحسب؛ نعم إنه ينقل املوروث املعرفي البشري والخبرات التقنية واالجتماعية لألجيال الصاعدة
ولكن ليس هذا هدفه وال املقاصد التي يسعى إليها ،وإنما يتجاوزها إلـى بناء املفاهيم وامليول واالتجاهات
ّ
ّ
ّ
ويحقق كفاءاتهم
املتعلمين فيبني أفكارهم
ويشكل نسيجهم الوجداني ِّ
ِّ
والقيم واملهارات في أذهان ونفوس ِّ
ويضبط سلوكاتهم ،6فهو ،في الحقيقة ،يعكس فكر وتصور الخبـراء وفلسفة املجتمع لكيفية إعداد النشء
وتخريج الجيل الصاعد .وبالتعبير االقتصادي إعداد مخرجات التعليم ،وأن يكون هذا الكتاب وسيلة
ّ
ّ
ّ
ـمتعلــم
يعلمون أنفسهم .7وأهميته تتمثل فـي كونه وسيلة هامة فـي بناء فكر ال ِّ
ليتعلم التالميذ كيف ِّ
ونسيجه الوجداني وتشكيل كفاءاته وسلوكهُ .
من حيث مصدر الكتاب املدرس ي ،فهو وثيقة رسمية ّ
موجهة مكتوبة أو مطبوعة ومنظمة ّ
تم
ّ
ّ
توزعه ّ
ّ
مجانا على املتمدرسين.
تأليفها طبقا لـمقرر دراس ي تحدده وزارة التربية الوطنية (الجزائرية) كانت ِّ
ي ُّ
عد مدخال لـمادة دراسية معينة (اللغة العربية) ولـمستوى دراس ي معيـن (السنة األولى ثانوي) ولشعبة
معينة (جذع مشترك آداب أو جذع مشترك علوم وتكنولوجيا) ،ومصمم لكي يستخدم فـي القسم من
ّ
ّ
واملتعلم ،كما يمكن أن يستعمل خارج القسم من أجل االطالع على النصوص والتمارين
طرف املد ّ ِّرس
ِّ
والتطبيقات لتحضيرها وإنجازها ،يتضمن مصطــلحات ونصوصا مناسـبـة وأشكاال وصورا وتمارينُ .

 1رجاء علي عبد املجيد سالم :جودة الكتاب املدرس ي في املرحلة الثانوية ،ضمن كتاب جودة املدرسة الثانوية العامة ،إشراف فيليب
إسكاروس ،املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ،مصر ،ص ُ .022
2طارق لكحل ،مرجع سابق ،ص ُ .40
 3يوسف العماريُ :أسئلة أولية حول تقويم الكتاب املدرس ي ،مجلة دفاتر التربية والتكوين ،العدد  ،7شتمبر  ،2101مكتبة املدارس ،الدار
البيضاء ،ص ُ .01
 4املركز الوطني للوثائق التربوية ،مرجع سابق ،ص ُ .91
 5يوسف العماريُ ،مرجع سابق ،ص ُ .01
 6منـهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص ُ .77
 7رجاء علي عبد املجيد سالم ،مرجع سابق ،ص ُ .022
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َ
نظر إليه من طرف ّ
ّ
محصلة لكل عمليات تخطيط املنـهج،
الفعاليات التربوية ،على اعتبار أنه
ي
ِّ
يتبنـى مواقـف التدريــس اليوميــة باعتبارهــا وحدات بنـاء هذا الـمنـهاج ،ووسيلة لتنفيذ ما يراد من
الخبـرات ،وخيـر مرجع متـرجم التجاهات وقيم املنـهاج إلـى مواقف حقيقيةُ .1
وقد تغيرت النظرة للكتاب املدرس ي فلم يعد دوره مقتصرا على الجانب البيداغوجي واملعرفي كما
كان من قبل وإنما أصبحت له ارتباطات بمجالين آخرين هما :املجال االقتصادي واملجال االجتماعي .فإذا
كان املجال البيداغوجي ،يعنى بكيفية ُّ
تصورُ الكتاب املدرس ي وتأثيره على مختلف جوانب شخصية
ّ
املتعلم الفكرية والثقافية واإليديولوجية واالنفعالية من جهة ،وارتباط بنيته وهيكلته ارتباطا وثيقا
ِّ
ّ
بالبيداغوجيا املعتمدة (بيداغوجيا توجيـهية كاملة ،توجيهية نسبية ،فردية ،جماعية ،)...والتي تؤثر بشكل
ّ
كبير على العالقة البيداغوجية بين املد ّرس واملتعلم .2فإن الـمجال االقتصادي ،يدفع األسر والعائالت
إلى زيادة اإلنفاق من أجل اقتناء الكتب املدرسية ،مع الزيادات في األسعار التي ّ
تقرها الوصاية من حين
إلى آخر الش يء الذي أثقل كاهل الطبقات الفقيرة واملتوسطة على السواءُ .
أما املجال االجتماعي ،فيرتبط بفائدة استعمال الكتاب املدرس ي بالنسبة للمجتمعات النامية
ّ
للمتعلمين كي ينتقلوا من الثقافة الشفهية إلى الثقافة املكتوبة التي تتطلب
(مثل الجزائر) ،فهي فرصة
ِّ
بالضرورة اختيار لغة رسمية مخالفة للدارجة املتداولة التي تشكلت داخلها شخصية املتعلم منذ
السنوات األولى لطفولته.3
 -4أصناف الكتاب املدرس ي:
ّ
ّ
ويصنفه آخرون
يصنف البعض 4الكتاب املدرس ي صنفيـن اثـنيـن ،حسب الغرض منه وبنيته،
ِّ
ِّ
ّ
حسب الوظيفة التي يؤديها إما بالنظر إلى أهدافه العامة أو أنماط العمل البيداغوجيأو بالنظر إلى عالقته
ُّ
بعملية التعلم والتكوين ،وأبدأ بالتصنيف األو ُل ُ
 -0حسب الغرض منهُ :5
ُّ
أ -الصنف األول موجه ألغراض تعلمية بحتة فلذلك نجد الكتاب املدرس ي يخضع فـي بنائه الداخلي
لترتيب نسقي لكل املحتويات واألنشطة ،وفق معاييـر من قبيل اختيار املعلومة بحسب قيمتـها
ونوعيتـها وأهميتها العلمية أو األكاديمية عموما ،ومالءمتـها مع املحيط الخارجي والبيئة الثقافية
واإليديولوجية للمجتمع ،وجعلها في مكنة مستعملي الكتاب املدرس ي مع تيسيـر قراءتـها ،وأخيـرا مراعاة
التماسك البيداغوجي للمضامين والوحدات .كل هذه املواصفات تنطبق على املفهوم الدقيق للكتاب
املدرس ي.
 1ينظر املرجع السابق ،ص  .071وينظر منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص ُ .77
 2ينظر طارق لكحل ،مرجع سابق ،ص ُ .41
 3ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .40
 4هناك صنفان للكتب املدرسية حسب شوبان (0112م) ،هما :كتب مدرسية بالـمعنى الدقيق للكلمة ،وكتب اكتسبت ،بعد تأليفها ،صفة
أو بعدا مدرسيا .ينظر طارق لكحل ،مرجع سابق ،ص ُ .42
 5املرجع نفسه ،ص ُ .40
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ب -أما الصنف الثاني فيتعلق بالكتب املرجعية التي تعرض مجموعة من املعلومات التي يمكن االعتماد
عليها عند الحاجةُ .
 -2حسب الوظيفةُ :
تختلف وظائف الكتاب املدرس ي باختالف األهداف التي يسعى القائمون على التربية والتعليم
تحقيقها ،وهي أهداف عامة ألنها تستهدف مستوى دراس ي معين .يمكننا التمييز بين ثالث وظائف
أساسيةُ :1
ّ
يتضمنـها الكتاب املدرس ي ،وبإيديولوجيا
أ -الوظيفة األكاديمية (أو العلمية) ،وترتبط بنوع املعارف التي
يتضمن الكتاب املدرس ي تصورا ّ
ّ
معينا عن التاريخ.)...
الـمعرفة التي يستند إليـها (كمثال على ذلك،
ُّ
وبالتوجه الفكري والسياسة العامة للدولة.
ّ
ّ
باملتعلم.
وتحدد نوع العالقة التربوية التي ينبغي أن تربط املد ّ ِّرس
ب -الوظيفة البيداغوجية:
ِّ
ِّ
ت -الوظيفة املؤسسية والتنظيمية ،وتمس عالقة الكتاب ببنية النظام املدرس ي وهيكلته حسب
األسالك والشعب واملستويات الدراسية.
ّ
ّ
نلخصها كاآلتي:2
نميز ثالث وظائف أساسية من منطلق أنماط العمل البيداغوجيةِّ ،
ِّ
أ -وظيفة اإلخبار ونقل املعلومات.
ب -وظيفة تنظيم التعلمات وهيكل ـت ــها.
ت -وظيفة التوجيه (فالكتاب املدرس ي ّ
يوجه الطفل أو الراشد في إدراك العالم الخارجي وتكوين الخبرات
ِّ
املعرفية والتمكن من ترصيد التجارب الشخصية)ُ .
ّ
ُّ
املتعلقة بعملية التعلم والتكوين اختالفا في نوعية الكتاب املدرس ي،
وينجم عن اختالف الوظائف ِّ
ّ
(املتعلم) ،وهناك الكتب املوجهة للتعليم الفردي
فهناك الكتاب الـموجـه لعملية التعليم (املد ّ ِّرس) والتعلم
ِّ
أو الجماعي ،وهناك الكتب التي يلزم استعمالها فـي التعلم ،وهناك أخيـرا الكتب املرجعية الـمعينة على
التعلمات واكتساب املعارف املدرسيةُ .3
في مقابل ذلك ،هناك الكتب والحوامل البيداغوجية التي ترافق الكتب املدرسية السابقة
(كالدالئل املوجهة للمد ّرسين ،وكتب التمارين والتطبيقات ،)...وهي غالبا ما تكون مفيدة للتعلم الصفي
ومرتبطة بمادة دراسية معينة ومستوى دراس ي وفصل دراس ي ،بل وحتى بمحور معين من املقرر .فهي
ّ
تقدم للتلميذ مضمون ّ
املقرر تبعا لنظام متسلسل واضح املعالم ،كما تصلح في الوقت ذاته لالستعمال
الجماعي (داخل الفصل) أو الفردي (داخل البيت)ُ .4
ُ
 1ينظر املرجع السابق ،ص ُ .40
 2ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .42-40
 3ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .42
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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 -2البناء الشكلي والهيكلي للكتاب املدرس ي
ّ
ّ
ُّ
يمثله
متمثلة في مدخلها اإلدماجي ،والذي ِّ
لعل توجه املدرسة الجزائرية نحو املقاربة بالكفاءات ِّ
التربوي البلجيكي كزافييه روجيرس ( )Xavier Rogersيجعلنا ّ
نقدم نظرته لبناء الكتاب املدرس ي ،ثم نقارن
ِّ
مع الكتاب املدرس ي الجزائري في نموذجنا الكتاب املدرس ي الخاصة باللغة العربية للسنة األولى ثانوي،
لنرى مدى التزامه بالتوجهات البيداغوجية لروجيرس .وقد وجدنا أنه ّ
يحدد خمس مراحل أساسية لبناء
ِّ
ك ـت ــاب مدرسـي م ـ ـ ْـد َمـج ،وهـيُ :
 -1تحديد بعض الكفايات :يرى كزافييه روجيرس أن املقاربة بالكفاءات مبنية على بيداغوجيا اإلدماج،
ُّ
فال ّبد أن يتضمن الكتاب املدرس ي أنشطة للتعلم وأخرى لإلدماج ،ولكنـها تحتاج إلى طرائق وكيفيات
ّ
متعلميه .وقد التزمت
لتنفيذ وتوجيهها وتوجيهها يكون بتحديد كفاءات يسعى املد ّ ِّرس لتحقيقها مع ِّ
الكتب املدرسية الجزائرية وقبلها مناهجها املدرسية بتحديد الكفاءات املستهدفة وكذا الكفاءات
ّ
واملتعلم بعدد كبير منها يتراوح بين  1إلى  02كفاءة في السنة
املستعرضة ،ولكنها أرهقت املد ّ ِّرس
ِّ
الد اسية؛ أي ّ
بمعدل  2كفاءات في كل ثالثي ،وحقيقة األمر أن كزافييه روجيرس " يقترح اعتماد ما
ر
بين أربعة إلـى ست كفايات فـي كل كتاب مدرس ي .ألن تحديد عدد أقل ،نادرا ما يسمح بتنمية
الـمضامين املطلوبة؛ أما إذا كان العدد أكبـر ،فإنه يض ِّعف الخاصية اإلدماجية للكتاب املدرس ي ".1
ُّ
 -4إدراج أنشطة اإلدماج داخل الكتاب املدرس ي :يبنى التعلم وفق املقاربة بالكفاءات على مبدأ
ُّ
ُّ
ُّ
التعلمية والوضعية اإلدماجية ،فال ّ
التعلم إال في وضعية تعلمية ذات داللة بالنسبة
يتم ُ
الوضعية
ّ
ّ
وحله .ثم تليها وضعية إدماجية تتحقق فيها
للمتعلم تطرح لديه إشكاال معرفيا يسعى للبحث عنه ِّ
ِّ
ّ
ُّ
الكفاءة املستهدفة .وقد حصر عز الدين الخطابي األنشطة التي يستدعيها التعلم وفق بيداغوجيا
ُّ
اإلدماج في " :أنشطة االستكشاف ّ
وحل املشكالت والتعلم النسقي والبنينة والتقويم واملعالجة .وتتميـز
أنشطة اإلدماج بتمركزها حول التلميذ باعتباره فاعال ،وتحييـن مجموعة من الـموارد واكتساب معنى
ّ
ُّ
وتضمنـها لـما هو جديد باستمرار ".2
للمتعلم
بالنسبة
ِّ
 -2حذف الـمضامين الزائدة :واملبدأ الثالث الذي تقوم عليه املقاربة بالكفاءات هو االرتكاز على تقديم
ُّ
ُّ
املضمون األهم دون املهم والتعلمات األساسية على حساب التعلمات الثانوية .وبالنظر إلى الكتاب
املدرس ي التقليدي ،فإنه مليء باملضامين وغزير باملعلومات؛ أي إنه يرتكز على بيداغوجيا املضامين،
" ويرجع ذلك إلـى عدة عوامل نذكر من بينـها :كون عدد كبيـر من الكتب املدرسية يرتبط بثقافة
مدرسية تـث ِّّـمــن كـثافــة الـمضاميـن ،وكـون الـمناهج والـمقررات تتضمن هذه الكثافة أصال .وألن
ُّ
التصور السائد حول التلميذ هـو
الكتاب املدرس ي ينجز مـن طـرف الـمتخصصين فـي املادة ،فإن

 1عز الدين الخطابي :تصور الكتاب املدرس ي من منظور بيداغوجيا اإلدماج؛ قراءة في كتاب بيداغوجيا اإلدماج لكزافيي روجييرز ،مجلة
دفاتر التربية والتكوين ،العدد  ،7شتمبر  ،2101مكتبة املدارس ،الدار البيضاء ،ص ُ .13
 2املرجع نفسه ،ص ُ .19

115

الفصل الثاني :روافد الخطاب التعليمي ومداخل تدريس اللغة العربية
ْ
ُّ
التوجه الجديد يفرض على القائمين على التربية
اعتباره بمثابة وعاء يتعيـن ملؤه بالـمعارف .1ولكن
ّ
ّ
ويركزوا على تنمية املهارات وإكساب القدرات وتحقيق
يخففوا من غزارة املحتويات ِّ
والتعليم أن ِّ
ّ
ؤكـد على ضرورة
الكفاءات .وعلى الرغم من أن بيداغوجيا اإلدماج ال تنكر دور الـمحتويات ،إال أنـها ت ِّ
مالءمتـها للكفايات التي يجب تعبئتها .2وبصيغة أخرى " فإن املحتوى ال يعتبـر مالئما إال إذا ما
ساهم في اكتساب الكفاية ".
 -0تنمية جوانب خاصة بالكفايات :يجب علينا أن نأخذ مـن التوجـهات بعيـن االعتـبار :صنف أول
يـهـتـم بالقدرات الضرورية الكتساب الكفاية؛ مثال ،إذا كانت الكفاية تستدعـي القيام بعرض شفـهي،
ّ
ننمـي لدى التلميذ القدرة على تبليغ رسالة شفهية .أما الصنف الثاني ،فيسعى
فإن الـمطلوب هو أن ِّ
إلى تنمية ثقافة اإلدماج ،ويخضع للمبادئ التالية:3
أ -بنينة الكفايات حول كفاية ّ
موجهة.
ب -أخذ تمثالت التالميذ بعين االعتبار.
ت -التحفيز على تعبئة املعارف املنهجية.
ث -االهتمام بتنوع العمليات الذهنية وأنماط الحلول لدى التالميذ.
ج -تشجيع التداخل والتقابل بين املواد.
ح -وضع األمثلة في سياقاتها.
خ -تعليم التالميذ كيفية مواجهة تعقد الوضعية.
 -1بنينة جديدة وتامة للكتاب املدرس ي من منظور تنمية الكفايات:
توجد مقاربتان بهذا الخصوص:4
د -مقاربة مركزة للكفايات التـي تعالج الكتاب املدرس ي.
ذ -مقاربة مرافقة أو متـزامنة للكفايات التي يتم تنميتـها فـي نفس الوقت.
ُّ
وتتجلى مزايا املقاربة املركزة للكفاية فـي تمكن التلميذ من إدراك التماسك الحاصل بيـن
ُّ
وتمكنه تد يجيا من معالجة ُّ
تعقد الوضعيةُ .5
عناصرها ووضوح الكفاية املوجهة بالنسبة إليه
ر
أمـا سلـبياتـها ،فتتمثل فـي إمكانية شعور التلميذ بالـملل وعـدم توفـره على الوقـت الكافـي إلدمـاج
ُّ
تعلمه ْ
عبـر اإلدماج التدريجــي للمكتسباتُ .6
مكتسباته .وكيفما كان الحال ،فإن التلميذ مطالب بتنظيم
والخالصة أن الكتاب املدرس ي مطالب بتجاوز تنمية املعارف لدى املتعلم ،واقتـراح أنشطة تسمح
بتطوير املكتسبات وتقويمها والعمل على إدماجهاُ .
 1املرجع السابق ،ص ُ .19
 2ينظر املرجع السابق ،الصفحة نفسهاُ .
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4املرجع نفسه ،ص ُ .11
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 6املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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يقترح طارق لكحل مبادئ أساسية تحكم بناء الكتاب املدرس ي وهيكلتهُ :1
 .0جذب نظرة القارئ وانتباهه؛ لذلك من املفيد أن توضع عناوين املحاور فـي املساحات العليا
للصفحة.
ّ
املشوق في
وهذا نموذج من الكتاب املدرس ي (للسنة األولى ثانوي):
ِّ
األدب والنصوص واملطالعة املوجهة ،يحتوي على عنوان املحور:
العصر الجاهلي بخط واضح وحجم كبير بما فيه الكفاية ،وأسفله
تفسير لسبب تقديم عرض مختصر عن هذا العصر وهو فهم
ّ
للمتعلم .وينسحب هذا على كل
النصوص األدبية التي ستقدم
ِّ
املحاور التي يحتوي عليها هذا الكتاب املدرس يُ .
َّ
القوية البارزة ،فيجب اعتمادها في كتابة العناوين الرئيسة
 .2بما أن ما يثيـر انتباه القارئ هو الخطوط
والعناوين الفرعية.
ك َتبت العناوين الرئيسية والفرعية بلون
وردي بارز وحجم كبير ّ
يميز بينها وبين بعض
ِّ
العناوين الصغيرة وكذا الفقراتُ .
العنوان الرئيس ي :النص األدبي :في اإلشادة بالصلح
والسالم والتحذير من ويالت الحربُ .
العناوين الفرعيةُ :
 أتعرف على صاحب النص. تقديم النصُ .وينسحب هذا على الكتاب املدرس ي ككلُ .
ُ
ُ
ُ

 1طارق لكحل ،مرجع سابق ،ص ُ .42
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 .7إبراز الكتل الخطية دون التدخل فـي هيئتـها وكثافة خطوطها ،وذلك بعزلها داخل املساحات الفارغة
البيضاء التي تحيط بها داخل الصفحة.
نالحظ أن الكتاب املدرس ي للسنة
األولى ثانوي يعتمد على إبراز بعض
الكتابات منها العناوين ،والتعريفات
وتقديم النص األدبي أو التواصلي أو نص
املطالعة املوجهة ،في مساحات ذات خلفية
زرقاء داخل إطار يعزلها عن الكتابات
ّ
يركز عليها
األخرى .وهذا ما يجعل القارئ ِّ
ف ُال يخرج عن إطارها حتى ينــهيـها.
 .2يتميز اإلخراج َّ
الفعال لصفحات الكتاب املدرس ي باقتصاد الوسائل .فهو يتعارض مع تنويع أساليب
وكتلة وكثافة الحروف داخل الصفحة الواحدة ،بل داخل الكتاب نفسه.
 .1يبحث القارئ أول األمر عن املعلومات التي هو في حاجة إليـها فـي الـمساحات العليا للصفحات ،وفي
يمين الصفحات التي توجد على اليمين داخل الكتاب املدرس ي.
ُّ
ّ
يتضمن جملة من األهداف التعلمية التي
فـي الصورتين املقابلتين نالحظ أن النص األدبي
ّ
ّ
ُّ
ّ
املتعلم في نهاية الوحدة التعلمية ،وهي أهداف تتوزع بين أهداف النص األدبي؛ مضمونه
سيتعلمها
ِّ
املعرفي ،نمطه وبناؤه الفكري .تليها أهداف موارد هذا النص؛ الظاهرة النحوية ،الظاهرة البالغية،
الظاهرة العروضية ،الظاهرة النقديةُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 .4كلما كانت التوضيحات كبيرة ،كلما أثارت انتباه القارئ ،شريطة اال تتجاوز حدود الصفحة كاملة.
 .3الرسومات امللونة أكثر إثارة لالنتباه من الرسومات باألبيض واألسود.
 .9يمكن الوصول إلى املبدأين السادس والسابع ،وأحيانا مخالفتهما ،وذلك بالتوظيف الذكي للمبدأ
األول والثالث والرابع .كمثال على ذلك ،إن االكتفاء بوضع رسم واحد على صفحة بيضاء ،مرفق
سيشد انتباه القارئ أكثر من وضع سوم ّ
ّ
عدة باأللوانُ .
بتعليق،
ر
 -2القيمة البيداغوجية للكتاب املدرس ي ُ
إن الحديث عن قيمة الكتاب املدرس ي البيداغوجية تجعلنا نقارن بينه وبين منهاج اللغة العربية
للسنة األولى ثانوي ،ما العالقة التي تربط بينـهما؟ ُ
بالعودة إلى منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي نجد أنه يضع الكتاب املدرس ي ضمن الوسائل
ُّ
التعليمية التعلمية ،ويعتبر أن التجسيد الحقيقي له يكون عن طريق إنجاز ما يحتوي عليه الكتاب
املدرس ي ( :)Le Manuel scolaireكتاب التلميذ الخاص باألدب والنصوص واملطالعة ،فضال عن إنجاز
املشوق في األدب والنصوص واملطالعة املوجهة وفقا لتوصيات منـهاج
دليل األستاذ ،وقد أ ِّنجز كتاب
ِّ
اللغة العربية للسنة األولى الثانوية للجذعين (آداب وعلوم وتكنولوجيا).1
املشوق في األدب والنصوص واملطالعة املوجهة)
يحتوي الكتاب املدرس ي للسنة األولى ثانوي (
ِّ
على ما يليُ :
 تقديم للكتاب :ويحتوي على قيمة اللغة العربية ،واملقاربة املعتمدة من أجل تنفيذ الكتاب. مداخل النصوص، الـمراحل واألنشطة املختلفة الواجب اتباعها فـي القراءة، أمثلة الدرس اللغوي وتحليلها والقواعد املستخلصة.النصوص األدبية :ويشتـرط فيـها أن تكونُُ :
 موافقة للظواهر املحددة بالنسبة إلى العصر األدبيُ . مناسبة ملستوى املتعلمين الفكري واللغويُ . مشتملة على أسئلة تساعد على الدراسة األدبية الوافية للنصوص املختارةُ . مطابقة ألهداف املنهاجُ . مشكولة شكال كامال إذا كانت كلماتها وعباراتها غير متداولة وجزئيا إذا كانت معروفة مألوفةُ . تحتوي نشاطات وتطبيقات ومشاريع تسمح بتحقيق األهداف والكفاءات وذلك ضمن عمليات التقييمُ . -1النصوص التواصلية :وهي نصوص داعمة للنص األدبي ويشترط فيها أن تكو ُن ُ
 مساعدة على تعميق الفهم الخاص بالظاهرة التي تعالجها النصوص األدبيةُ . من إنتاج كبار األدباء والنقاد في عالم األدب والفكرُ . 1ينظر منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص ُ .72-72
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 مقنعة في دعم الظاهرة التي تعالجهاُ . تتميز بالعمق الفكري والثراء اللغوي بحيث تغني معارف التلميذ ومعلوماته في املوضوع املعالجُ . مشتملة على أسئلة تساعد املتعلمين على حسن استثمار األثر من جميع الجوانبُ . مثيرة لفضول املتعلمين في البحث عن سندات ومراجع أخرى زيادة في املعرفة وفتحا آلفاق جديدةُ . مشكولة شكال جزئيا تدريبا للمتعلمين على قراءة نص غير مشكولُ . تراعي مستوى املتعلمين الفكري واللغويُ . -6نصوص املطالعة املوجهة:
يقترح منهاج السنة األولى من التعليم الثانوي نصوصا للمطالعة املوجهة .وهذه النصوص تكون
إما قصصا قصيرة أو مقاالت أو فصوال مسرحيةُ .
تختار القصص والفصول املسرحية على األسس اآلتيةُ :
 أن تكون متفقة مع مرحلة نمو املتعلمين الفكري واللغوي ،منسجمة مع رغباتهم وميولهمُ . أن تعالج قضايا اجتماعية ،أخالقية أو تاريخية مما يحتاج إلى بذل الجهد وإعمال الفكر ليكون ذلكً
أساسا لتدريب املتعلمين على النقد وإصدار الحكم واملوازنةُ .
 أن تكون ذات داللة بالنسبة للمتعلمين بحيث يحسون بأنها هامة ترتبط بخبراتهم ،وتتعلق بحاض ُرهم أومستقبلهمُ .
 أن تكون من نتاج كبار األدباء الجزائريين ،العرب ،أو العامليين بحيث تثري لغتهم وتقوم أسلوبهم في التفكيروالتعبير ،وتنمي فيهم حب املطالعةُ .
 وتختار املقاالت على أساس معالجتها لقضايا اجتماعية أو علمية أو نقديةُ .وينبغي أن تكون من تلك التي تختص بالخصائص اآلتيةُ :
 البعد عن التكلفُ . استخدام عبارات جزلة وألفاظ مختارة موحيةُ . تصوير املشكلة ومناقشتها في هدوء ورويةُ . صغر الحجم ووحدة املوضوعُ . يظهر فيها التمهيد والعرض والخاتمةُ .وال بأس أن تكون نصوص القصص القصيرة والفصول املسرحية واملقاالت مذيلة بأسئلة تيسر
لألستاذ والتالميذ استثمارها على أحسن وجه ،على أن تؤخذ هذه األسئلة من باب االستئناس ال من باب
االمتثال القسريُ .
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املبحث الثاني :البيئة املؤسسية ،واالجتماعية والثقافية للمدرسة
أوال :تعريف املدرسة
تـع ُّـد املدرسة مفـهوما مجردا ،وهـي مجتمع مصغر له ثقافته ومناخه الخاص كما رأى كل من
باكمان ( )Backmanوسيكورد ( ،)Secordأو هـي مؤسسة اجتماعية وتربوية وثقافية بطبيعتـها،
وسياسيةُ .1
ّ
مفهوم مجـرد من وجوه ع ّـدة؛ الوجه َّ
ومتعلميـن وإدارييـن
األول :الـمدرسـة ال تعنـي وجود مد ّ ِّرسيـن
ِّ
ُّ
ّ
وعمال فحسب ،إنـها تشمل البـرامج والـمناهج التـي هـي موضوع التعلم والبحث والدراسة.2الوجه الثاني:
ٌ
الثقافة املدرسية ليست ركاما من الـمعارف العلمية الخالصة ،وإنما هـي إضافة إلى ذلك نمط من القيم
والـمعاني والدالالت ونـس ٌـق من العالقات ونظام للتفاعل بيـن أعضائـها .وهكذا ينبغي على املدرسة أن
تتالئـم برامجها ومناهجها مع متطلبات املجتمع ،وذلك باحترام خصوصيات وزمان ومكان كل مجموعة
سكنية فـي حدود ما تسمح به اإلمكانيات االقتصادية والـماليةُ .3
ّ
ّ
وتتحدد هـذه الثقافة املدرسية وتتكون من مركب متمايز من ثقافات املنتمين إلى الـمدرسة كبارا
ّ
ّ
املتعلميـن وتكوينـهم بشتـى الطـرق وفـي مختلف املواقف.
وصغارا ،إدارة ومد ّ ِّرسيـن ،والتـي تـؤ ِّثـر فـي سلوك ِّ
ّ
املتعلمون عبـر
ويبـرز هـذا األثـر ،على وجه الدقة ،من خالل الـمواد واألنشطة الدراسية التـي يتلقاها
ِّ
املناهج .وألنـها ثقافات ،فهي " ال تتطابق بالضرو ة مـع جميـع الـمبادىء واآلداب التـي ّ
تلقنـها األسرة ألبنائها،
ر
وقل مثل هذا فـي وسائل اإلعالم واألعراف االجتماعية السائدة " ،4ويالحظ هنا أن الباحثين ينظرون إلـى
الـمدرسة بوصفها مجتمعا متكامـال بثـقافته ومكـونـاتـه 5ينطبق عليه ما ينطبق على الـمجتمع الكبيـر،
ّ
واملتغيـرات التـي تطـرأ عليه.
من حيث الظاهر التي تسود فيه ،والقواعد والسنن التي تطرد فيه،
ِّ
ُّ
التحوالت التـي أدخلت على الـمدرسـة
الوجه الثالث :يـسرد علينا عبد الكريم غريـب جملة
ّ
ـمتعلم فـي عالقته بالـمعرفة الـمتعلمة ،يقـول ":فـي ظل هذا املنطق
الجـديدة فيـما تعـلق بالنظرة إلـى ال ِّ
الجديد الذي أصبح يسود التكوين داخل املؤسسات التـربوية فإن األمر لم يصبح متوقفا على املعارف
واملكتسبات وعلى ما ّ
كدسه املتعلم في ذاكرته بقدر مـا أصبح متوقفا على تكوين قدرات الدراية ()Savoir
وقدرات اإلتقان ( )Savoir faireوقدرات حسن التـواجد ( )Savoir êtreوقدرات حسن التخطيط
للمستقبل ( ،)Savoir devenirذلك أن هذه القدرات فـي تـآلفها تسعى إلى تكوين شخصية وفق نموذج
الكفاياتّ ،
للتكيف مع مختلف الوضعيات والظـروف ،وقادرة بالتالي على الخلق واإلبداع "ُ .6
 1ينظر علي أسعد وطفة ،مرجع سابق ،ص  .009-003وينظر العربي اسليماني :الـمعين فـي التربية ،ص  .224وينظر عبد الكريم غريب:
مستجدات فـي التربية والتكوين ،ص ُ .11
 2ينظر العربي اسليماني ،مرجع سابق ،ص ُ .272
 3ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .277
ّ
 4عبد الكريم بكار ،مرجع سابق ،ص ُ .24
 5علي أسعد وطفة ،مرجع سابق ،ص ُ .009-003
 6العربي اسليماني ،مرجع سابق ،ص  .270مأخوذ من :عبد الكريم غريب :نحو قراءة جديدة للميثاق الوطني للتربية والتكوين ،صُ .33
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ُّ
ُّ
التوجه الجديد للمدرسة الجزائرية بحصرها على تخريج كفاءات قادرة
التصور،
ويتوافق مع هذا
ُّ
ُّ
التصرف بقدرتـها على توظيف ما تعلمتـها فـي الوضعية
التحرك لحل املشكالت التي تواجهها فتحسن
على
املناسبة ،وفـي الزمن املناسب وهذا أطلق عليه عبد الكريم غريب بـ " قدرات حسن التـواجد ( Savoir
 ،" )êtreإال أن املناهج الجزائرية وكل الوثائق الرسمية لم تشر إلى " قدرات حسن التخطيط للمستقبل
( " )Savoir devenirبلفظها إال أنـها توجد ضمنيا فيـهاُ .
ُّ
ّ
ُّ
التوجه العالمي اليوم يسيـر جله في سبيل توضيح الغايات
يعزز هذه النظرة الجديدة أن
وما ِّ
ُّ
الحقيقية للتعلم فليس " الـمهم اليوم أن يحفظ الط ُالب لدينا بعض املعلومات وبعض التواريخ ،وإنما
ّ
ّ
ّ
املهم أن نوجد املنافذ العملية التـي تمكن الطالب من فهم حقيقي للغايات التي تعلموا من أجلها ،ولن
يكون ذلك واضحا ومقنعا ما لم يعـرف الطالب كيف سيستخدم املعارف التي تعلمها عند الحاجة إليها،
وكيف يستفيد منها فـي مواجـهة ّ
تحديات الواقع ،واالرتقاء بنفسه .وهذا يعني أن الحاجة قائمة إلـى نوع
ِّ
ّ
من (البيان العملي) لكثيـر مما يتعلمه األوالد فـي املدارس "ُ .1
ثانيا :املدرسة واملحيط
ال يمكن للمدرسة ،بداية من القرن العشرين ،أن تبقى معزولة عن املجتمع ألن هذه العزلة ال
ُّ
التوجهات القديمة أثبتت فشلها حين كانت
تنسجم مع األهداف التي تسعى لتحقيقها ،وبخاصة وأن
املدرسة تتعالى على املجتمع وتعتبر أفرادها نخبة فوق العادة ،فلم تعد عزلة املدرسة تواكب العصر
ّ
تحقق املدرسة أهدافها البد لها أن تخرج من قوقعتـها وتنفتح على محيطـها
الراهن (عصر االتصال) .ولكي ِّ
القريب والبعيد واألبعد ،إذ إن عزلتـها " ضد طبيعة العملية التربوية .وتبعا لذلك ،فإن تعليم الطفل
باملدرسة من املستحيل أن يحقق أهدافه ما لم يكن هنالك تعاون وتكامل ما بين األسرة واملدرسة وتواصل
ّ
ّ
ـؤثـر فـي العالم الخارجي فتمده
فتؤثر وتتأثـر ،ت ِّ
مستمر بينـهما " .2ومن جهة أخرىبانفتاحها تتفاعل ِّ
ّ
ّ
فتعدل مناهجها وطرائقها ،فتبقى العالقة بينـها وبين العالم الخارجي
تخرجها وتتأثر به
ِّ
بالكفاءات التي ِّ
ديناميكيةُ .3
وفي سياق فهم العالقات التي تربط املدرسة بعاملها الخارجي ،وفهم العالقات الداخلية التي تربط
ّ
نفرق بيـن مجموعة من املصطلحات تستعمل فـي التدليل على مختلف هذه
أفرادها ينبغي لنا أن ِّ
العالقاتُ .
أما املحيط فهو مفهوم عام؛ قد يشمل عالقات داخل املدرسة ذاتها وقد يربط بين املدرسة
نفرق بيـن محيط قريب ّ
وشركائها االجتماعيينّ .
يسمى الوسط التعليمي ( )Le milieu Didactiqueأو
ّ
 1عبد الكريم بكار ،مرجع سابق ،ص ُ .007
 2عبد الكريم غريب :مستجدات في التربية والتكوين ،ص ُ .19
 3نتيجة لهذا االنفتاح على العالم ظهرت بيداغوجيات جديدة محل البيداغوجيات التقليدية مثل بيداغوجية االنفتاح وبيداغوجية
االكتشاف وبيداغوجية التحكم والبيداغوجية الفارقية وبيداغوجيا النجاح .وهي بيداغوجيات تدعو جميعها إلى انفتاح املدرسة على
محيطها وانفتاح املحيط على املدرسة ،وجعل املتعلم وباقي عناصر املنظومة التعليمية أطرافا تساهم بفعالية في التنمية الشاملة واملستدامة
للمجتمع .ينظر العربي اسليماني ،مرجع سابق ،ص ُ .221-229
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الفضاء املدرس ي ()L’espace Scolaire؛ فاملدرسة باعتبارها مؤسسة إذن ،هي محيط بالنسبة إلى
منظومة القسم الد اس يّ .
نتحدث عن فضاء مدرس ي يجمع املد ّرسين واملتعلمين؛ فه ُو ليس ّ
مجرد ساحة
ر
ِّ
للتواجد والحضور املشترك بينهم فحسب ،إنما هو مكان لتبادل عملية الكالم حيث " ينصت اآلخر
لكالمنا ويتلقاه ،والفصل بكامله ينبغي أن يأخذ وجهة املجموعة التي تشغل مكان اللغة املتكلمة،
حيث يوجد األفراد أو ال يوجـدون ،أو يكتشفون أنفسهم من جديد بذواتـهم" .1لذلك ينبغـي النظر إليـه
ّ
مـن زاويـة العـالقـات الدينـاميكية النـشـطة التـي تجـمع بيـن الـمـد ّ ِّرس ومتعلميه داخــل الفصل الدراس ي.
فتكون ،عالقتـهم بالفضاء املدرس ي حميـمية؛ أي أن " تتحول أمكنة ذلك الفضاء إلى مجال للتعبيـر
وتحرير الخطاب الشخص ي والتواصل مع باقي أفراد الجماعة " .2على أساس كل ذلك ،وجب أن يكون
ّ
مجرد مجال ي َ
الفضاء املدرس ي مجاال للكينونة ال ّ
فرض على املتعلم واملد ّ ِّرس من الخارجُ .
إن بعد اإلحساس بانعدام األمان ،والذي ّ
يميـز مناخ املؤسسات املدرسية في عمومها ،يبقى من
أهم األبعاد الهامة؛ ذلك أن املدرسة تعرف تنامي أشكال السلوك الالحضاري؛ بمعنى خرق القوانين
ّ
تؤثث الحياة داخل املجتمع والنظام املدرس ي ،مثال من قبيل قلة األدب واملشاجرة والشتم.
املبدئية التي ِّ
ال تقتصر هذه الظواهر على املؤسسات ذات الصعوبات 3فحسب؛ إذ يبدو أنها على ارتباط وثيق بتركيز
التالميذ املهمشين في وضعية فشل دراس ي؛ وهذا التفيؤ يفض ي بالتأكيد إلى فوارق ما بين أنماط التنشئة
األسرية للتالميذ وأنماط التنشئة لدى املد ّرسينُ .4
ومن أسباب الفشل الدراس ي أو التدريس مشاعر اإلحباط وخيبة األمل التي يعاني منها املد ّ ِّرسون،
ّ
املتعلمين ،في
وهي نتيجة لعدم إدراكهم لألثر السلبي الكبير جدا الذي تتـركه البيئة املحيطة فـي نفوس
ِّ
مقابل ضآلة األثر اإليجابي لرسائـهم التربوية الخاصة ،وإن كان بعض املد ّ ِّرسين ال يدركون األثر السلبي
الذي تتركه بعض رسائلهم التربوية التي ترافق عملية التدريس ،وإن كانت نيتـهم حسنة؛ ُألن ما نقوله
ّ
للمتعلمين ال يستوعب مباشرة وإنما ُّ
يمر بعملية ترميز من البيئة املحيطة أو رسائل املد ّ ِّرس ،ثم إن العبرة
ِّ
ّ
ّ
املتعلم بالوضعية التي يرى عليها مد ِّرسه ال بما تنطق به شخصيته ،فإن رآه في أحسن أحواله تأثر
لدى
ِّ
به إيجابيا وهذا من أسباب اإلرهاق في مهنة التدريس ،وإن رآه عكس ذلك كانت الرسالة البصرية سلبيةُ .5

 1عبد الحق منصف :رهانات البيداغوجيا املعاصرة ،ص  .21مأخوذ منF.Oury/ A.Vasquez : Vers une pedagogie institutionnelle, :
ُ Ed.F.Maspero, 1967, Paris, p : 178.
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ منF.Oury/ A.Vasquez : Vers une pedagogie institutionnelle, Ed.F.Maspero, 1967, Paris, :
p : 178.
 3املؤسسات ذات الصعوبة :هي املؤسسات التي تعاني من االكتظاظ ،وتواجدها في األحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية واملستوىُ
االجتماعي املنحط ،أو املؤسسات التي ال تعرف استقرارا إداريا وتربويا بالتغيير املستمر لطاقمها اإلداري وخاصة مدير املؤسسة ،والتغيير
املستمر لطاقمها التربوي بمجيء أساتذة جدد كل سنة إليها .وقد أصبحت الكثير من الثانويات اليوم ذات صعوبة لتضافر املشكالت املذكورة
سابقا ومشاكل أخرىُ ...
 4ينظر عبد الكريم غريب :مستجدات في التربية والتكوين ،ص .13
ّ
 5ينظر عبد الكريم بكار ،مرجع سابق ،ص  .21هناك إضافات لم يذكرها الكاتبُ .
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ّ
ويسمى البيئة املدرسية ( ،)L’environnement Scolaireوهو الذي يجمع
وهناك محيط واسع
كل ّ
فعاليات املؤسسة التربوية من مد ّرسين ومتعلمين وإداريين ّ
وعمال ،تجمع أطرافه عالقات ،مثل عالقة
ِّ
ّ
واملتعلمين باإلدارة عموما .وهـذا يعني ،يجب أن يوفر للفاعلين كل إمكانات التواصل .ولن
ُ
املدير باألساتذة
يكون ذلك ممكنا إال حينما تصبح جميع األمكنة املدرسية (الفصل ،املكتبة ،قاعة العروض ،ساحة
ّ
ّ
اللعب ،املطبعة ،قاعة الرسم واألنشطة املوازية )...ذات داللة بالنسبة للمتعلمين وتمثالتهم وثقافتهم
التي ّ
يكونونها ّ
ويعبـرون بواسطتـها عن ذواتهم .أن يصبح الفضاء املدرس ي داال داخل ثقافة املتعلم يعني
أيضا أن يكون بإمكانه تغييـره أو املساهمة فـي تعديل أشيائه وإعادة تنظيمهاُ .1
وتظهر أهمية املحيط املدرس ي في صورتيـن :نجاعة وهدوء أو قلة نجاعة واضطراب ،حيث تجمع
الفريق التـربوي والبيداغوجـي واإلداري عالقات من جهة ،وكـذا أنماط التواصل داخل املؤسسة
التـربويـة ،2وفـي عالقة املؤسسة باملؤسسات األخرى املنافسة لها؛ فالعمل على كشف أبعاد العالقات
ّ
معرفة ملاذا تنجح بعض
سيمكن من ُ
داخـل التنظيمات واملؤسسات -ومنها التربوية -على الخصوص
ِّ
املؤسسات وتصل إلى الريادة ضمن نمط معين من اإلدارة ،وأخرى تفشل وتتقهقر في وقت أصبح فيه
الحكم على نجاعة املؤسسة يخضع ملتطلبات املنافسة املابين-مؤسساتية على املستويين الداخلي
والخارجيُ .3
وفـي هذه الحالة نحن أمام محيط أوسع ،وهو األكثـر شمولية ،على اعتبار أنه يتجاوز حدود
املؤسسة التـربوية إلـى كـل ما يقع خارج حدودها ،لكنه يتفاعل معها بطريقة ديناميكية ،يمكن أن نطلق
َّ
عليه مصطلح املحيط وهو " مجموع التكوينات والتشكيالت الخارجية التي تؤلف ،منفردة أو متحدة
أنساقا متفاعلة "ُ .4
وهذا املحيط األوسع ّ
يحدد عالقة مباشرة وغير مباشرة بين املدرسة وبيـن هذا املحيط؛ فعلى
املستوى املباشر نجد املحيط املحلي (البلدي أو الوالئـي) والجـهوي والوطني ،وفق هذا الترتيب .وعلى
املستوى غيـر املباشر ،نجد العالمي أو الدول أو الكـونـي (ُ .)Universel
وضمن املحيط املحلي املباشر للمؤسسة التربوية نجد أن السمة الغالبة حاليا " املراقبة الواسعة
التي يمارسها اآلباء على أنشطة املدرسين؛ فهؤالء يتلقون على سبيل املثال طلبات إلعطاء دروس
خصوصية ،ويسهرون على أنشطة خارج املدرسة "5؛ حتى أصبحت ظاهرة نحت منحى خطيـرا تنافس
املد سة بطريقة غير نظامية مجهولة األهداف والنتائج ،بل إن األخطر أن ّ
يقدم الدروس الخصوصية من
ر
ِّ
هم غرباء وأجانب عن التعليم فال عالقة لهم بالبيداغوجيات (القديمة والحديثة) ،فضال عن بعدهم
 1ينظر عبد الحق منصف ،مرجع سابق ،ص  .21مأخوذ منF.Oury/ A.Vasquez : Vers une pedagogie institutionnelle, :
ُ Ed.F.Maspero, 1967, Paris, p : 176-177.
 2ينظر فوزي بن دريدي :املناخ املدرس ي؛ دراسة ميدانية ،منشورات االختالف ،الجزائر ،الطبعة األولى0271 ،هـ2111/م ،ص .27
 3ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4ينظر العربي اسليماني ،مرجع سابق ،ص ُ .223
 5عبد الكريم غريب :مستجدات في التربية والتكوين ،ص ُ .14
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عن االختصاص (من يد ّ ِّرس اللغة العربية في الثانوي وفي املستويات األخرى ليس من أصحاب االختصاص:
أساتذة العلوم اإلسالمية أو الشرعية أو التاريخ والجغرافيا أو الفلسفة) .واألدهى أن بعض اآلباء وأولياء
األمور ال يترددون في التماس فصل دراس ي أو مد ّرس بعينه ،والتدخل في محتوى العمل املدرس ي ،وانتقاد
ُّ
ق وليس االكتفاء بالنجاح
التفو ُ
الكتب املدرسية ،أو املطالبة بنقاط وعالمات مرتفعة ألبنائهم من أجل
فقطُ .
وهذا ما حدا بالبعض إلى النظر إلى الثقافة املهيمنة على املدرسة على أنها انعكاس لثقافة الطبقة
التي تـهيمن وتسود اجتماعياّ .
ويعد كل من بودلو ( )Baudelotواستابليه ( )Establetوبيير بورديو ( Pierre
 )Bourdieuوباسرون ( )Passeronوبرنشتاين ( )Bernstienمن أبرز ممثلي ذلك االتجاه في مجال علم
االجتماع التربوي املعاصرُ .1
ّ
ُّ
ومن تجليات هذه الهيمنة توفر بعض أولياء األمور على شبكة من العالقات على املستويات
ُّ
للتصرف في النتائج
املحلية أو الوطنية تسمح لهم بالتأثيـر على مديريات التربية ،ومن ثمة على الثانويات
املدرسية بتغييـرها بالترغيب أو بالترهيب ،فكيف للمد ّ ِّرس أن يعمل فـي هذا املحيط؟ ُ
أما بالنسبة لفئة أخرى من أولياء األمور ،فاألمر يختلف؛ ألن بعض املؤسسات التـربوية فـي عالقة
الشرائح
عمودية معهم ،الش يء الذي أحدث شبه قطيعة بين الطرفين بتأثيـر مباشر أو غير مباشر من " ُ
االجتماعية ذات االمتياز ،فهي تغذي من جهتـها استراتيجيات انغالق فـي وجه العناصر األجنبية؛ بهدف
ُّ
الحفاظ على امتيازاتـها ،وتقوية قدرتها على الفعل الجماعي في املدرسة " .2نتحدث عن بداية تشكل نوع
من الطبقية داخل مجتمع املؤسسات التربوية ناتجة عن الطبقية املوجودة فـي املجتمع الكبيـر وكل هذا
ناتج عن عوملة املجتمع اقتصادا وسياسة وثقافة وقيماُ .
ينبغي أال نفقد األمل فـي التقليل من مظاهر التمايز في املجتمع املدرس ي؛ إذ ال بد من استحداث
طرق تعامل جديدة بين املدرسة وجمعية أولياء التالميذ .فاملصالحة والتواصل والحوار والتفاهم ،كل
ذلك يبقى أرقـى سبل االنفتاح املنشود ،إذ ال بد من تقريب األولياء من املدرسة وتنظيم أيام مفتوحة
ّ
يحول املدرسة
والقيام بأنشطة تربوية وثقافية وعلمية مشتـركة .إن االنفتاح الناجح هو االنفتاح الذي ِّ
إلى مجال عموميُ .3
وضمن املحيط األوسع تبقى مؤسساتنا التربوية رهينة القرارات التي ّتتخذها الوصاية بما
يستجيب للضغوط التي تمارسها بعض القوى الخارجية تحت عنوان االنفتاح على العالم؛ وذلك ألن
العالقات الدولية ومتطلبات الحياة واالستمرارية تستدعي انخراط املؤسسة التربوية واملجتمع فـي املحيط
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الدولي من خالل االنفتاح على اآلخر والعيش معا .ويتكون املحيط كيفما كان مقياسه الجغرافي من عدة
عناصر اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وعلمية وتكنولوجيةُ .1
ّ
يفضل البعض استعمال مصطلح املناخ املدرس ي ،على اعتبار أنه شامل ملختلف العالقات
الداخلية والخارجية للمؤسسة التربوية؛ فهو يحيل على نوعية الحياة واالتصال املتصور داخل املدرسة
لعالقة املشابهة بينها والجو الذي " ُّ
يعم فـي العالقات االجتماعية وفـي القيم ،االنتظارات املشتـركة من
طرف الفاعلين فـي املؤسسة املدرسية " ،2وبربطه بقاعدة العالقات الخارج-مدرسية؛ ألن هناك تماهيا
فـي طبيعة العالقات الداخل-مدرسية مع طبيعة العالقات الخارج-مدرسية ،فالفعاليات التربوية تشتغل
ضمن منظومة القيم االجتماعية ،وإن كانت داخل الوسط التعليميُ .
ّ
يتبين لنا ،أن كل ما يجري داخل أسوار املؤسسة التربوية ال يعدو أن يكون استمرارا ملا يحدث
خارجها أي ضمن املجتمع الكبير  ،فجو املدرسة العام يحيل إلى الجو االجتماعي ككل؛ ألن النسق التـربوي
الـمدرس ي يستعيـر أنماط العالقات والتفاعالت وعمليات التواصل اللسانية وغيـر اللسانية من النسق
االجتماعـي العامُ .3
وج ّـو الـمدرسة أو املؤسسة التربوية هذا ،يصطلح عليه البعض مناخ العمل (وهو شامل للمناخ
املدرس ي)؛ ألنه ،فـي رأيـهم " ،انعكاس لخصائص البيئة الداخلية للعمل فـي وعـي والوعـي العاملين فيه،
مما يدفع الفرد لبناء تصور َّ
معيـن حول هذا العمل يتميـز بثبات نسبي ،ويحدد درجة كبيـرة سلوكه
ّ
ّ
واملتعلم ،ضمن بعدين
فيؤثر فـي الفعاليات التربوية ،وخصوصا املد ّ ِّرس
ِّ
وأداءه فـي هـذه البيــئة "ِّ .4
أساسيين هما :الوعـي والالوعـي فيجعلها تتمثل هذه البيـئة أو هذا املناخ وتتحرك وفقه ،فينطبع سلوكه
التغيـر ُّ
ُّ
بتغيـر الـمناخ أو البيئة ،إن
به (أي مناخ العمل) وينقاد أداءه له ،مع قدرة هذه الفعاليات على
سلبا أو إيجابا.5
ّ
ّ
ومن االعتقادات السائدة فـيما يتعلق بالوسط التعليمي أن العملية التعليمية-التعلمية تتم داخل
األقسام ولكن الحقيقة أنها تحدث داخل البيئة املدرسية ككل ،باعتبارها مجتمعا مصغرا شبيها
ّ
فتشكـل الـمدرسة تنظيما اجتماعيا يشتـرك فيه األفراد على غرار اشتـراكهم فـي
باملجتمع الكبير،
ِّ
التنظيم االجتماعي الخارجيّ ،
تتحرك ضمنه الفعاليات التربوية ،باعتبارها تنظيمات اجتماعية ،فتعقد
عالقات رسمية وغير رسمية ،وتمارس نشاطات ،وتستهدف غايات ومراميُ .

 1ينظر املرجع السابق ،ص ُ .223
 2فوزي بن دريدي ،مرجع سابق ،ص  .23مأخوذ منMarc Thiebaud (2005) : Climat scolaire, www.formaction.ch, consulte le : :
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هذا ويؤدي التجانس بين ثقافة الوسط الذي ينتمي إليه األطفال وثقافة املدرسة دورا كبيرا في
ّ
تحديد مستوى نجاحهم وتفوقهم على صعيد الحياة املدرسية .وعلى خالف ذلك فإن من شأن اتساع
ّ
ّ
الهوة بين الثقافة املرجعية األسرية والثقافة املدرسية أن يشكل عامل إخفاق مدرس ي بالنسبة لألطفالُ .1
ّ
ومما تجدر اإلشارة إليه أن تأثير الوسط الثقافي املرجعي ال يت ُوقف في مرحلة الدخول إلى املدرسة
وإنما يواصل استمراريته وهيمنته في مراحل التحصيل املدرس ي كافة .فالوسط الثقافي الذي ّ
يتميز بالغنى
ال يستمر في تعزيزه ملسيرة األطفال في نجاحهم املدرس ي فحسب ،وإنما يميل تأثيره اإليجابي إلى التضاعف
ّ
كلما ّ
تدرج األطفال في سلم التعليم املدرس يُ .2
وعلى العكس من ذلك يتضاعف التأثير السلبي للوسط الثقافي الشعبي ّكلما ّ
تدرج الطفل صعودا
في السلم املدرس ي ففي الوقت الذي يمكن فيه لآلباء الذين يتوضعون في الدرجة الدنيا من السلم
التعليمي مساعدة أطفالهم في تجاوز الصعوبات املدرسية في املرحلة االبتدائية فإنهم يقفون عاجزين عن
تقديم مثل هذه املساعدات في املرحلة الثانوية وهم في املقابل ال يستطيعون توفير الشروط املادية
الكافية لتوفير املناخ املناسب لتعليمهم (توفير دروس خاصة) ،وذلك كما يحدث في األوساط امليسورة
اجتماعيا وثقافياُ .3
ّ
متأثرة أيما تأثر باملجتمع ،إال أن لها تأثيرها التربوي الشامل على املجتمع؛ حيث
إن كانت املدرسة ِّ
ّ
عليها أن " تحاول أن تجعل من نفسها البيئة النموذجية لتجسيد ما تقدمه من قيم ومثل لطالبها في
ّ
فيؤثر إيجابيا فيهُ .
أوضاعها العامة وفي العالقات القائمة فيها " ،4فينتقل التفاعل املدرس ي إلـى املجتمع ِّ
ّ
وبعد استعراض مختلف العالقات التـي تحكم الـمدرسة داخليا وخارجيا ،ي ِّلخصها كيفيت
ّ
تؤثـر بطريقة أو بأخرى فـي العالقـة الديداكتيكية التي تجمع
( )Kivetفـي شكـل بنيات أو طبقات أو دوائـر ِّ
ّ
ـمتعلميـن ،وهـي :البنية الكبـرى ( ،)Macro-structureالبنية الوسطى (،)Meso-structure
املد ّ ِّرس بال ِّ
البنية الصغرى (ُ :5)Micro-structure
متخذو القرارات ُ
الطبقات املقررة ُ املكان ُ
مقررونُ ُ
بـني ــة ك ـ ـبـ ـ ــرىُ ُ وزارات ،إدارة مركزية ُ
بـني ــة وس ـ ـطـى ُ مؤسسات مدرسية ومحيطها املباشر ُ مجلس إدارة وسلطات منظمة للمدارس ،إدارة ُ
ى ُ قسم ،مختبر ،ورشة ،قاعة لالستماع ُ ّ
مدرس ،تالميذ ،آباء ُ
بـني ــة ص ـغ ــر ُ
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ثالثا :املدرسة واملجتمع
الـمدرسـة ذات طابـع اجتماعـي ،كما سبق القو ُل؛ ألنـها تع ُّـد منـظومة تنـهض بوظيفتيـن
ّ
اجتماعيتيـن :وظيفة إدماج املتعلميـن ،على نحو جوهري ،فـي املجتمع من دون تجاهل طبيعتـهم وهـذا
ليـس بالعمل السهل .1ووظيفة إنتاج املد ّ ِّرسين والباحثيـن واإلطارات التربوية من أجل استفادة املحيط
الـمدرس ي منـهم .2وبالوظيفتيـن تنـشأ أه ُّـم عالقـة اجتماعية فـي املؤسسة التـربوية وهـي العالقـة
البيداغوجيةُ .
خالل هذا القرن ،أخذت العالقة البيداغوجية تكتسب استقالليتـها بالنسبة لباقـي العالقات
االجتماعية؛ ذلك أن الـمد ّ ِّرس انعـتق مـن عبـاءة الحرفـي ( )Artisanالذي يقوم بنقل إتقانات (Savoir-
 )faireللمتعلم ،ومنه جاء تكسير قاعدة التعلم التي تتأسس على اإلنجاز واالستماع .إن االمتثال لقواعد
ال شخصية ،هو ما يجمع بين مختلف هذه العناصر ،أي املد ّرس والتالميذ ،وفضاء مختلف عن باقـي
األنشطة االجتماعية ،ومدة زمنية وأجندة خاصة ،وذلك ب ـهـدف إعطائـها شكال خاصا وبنية جديدةُ .3
ثم ،إن دور املدرسة ،حسب تقرير اللجنة الدولية املعنية بالتربية للقرن الواحد والعشرين مقدم
إلى اليونسكو ،هو خلق اللحمة االجتماعية التي أصبحت تـهددها عوامل متعددة كعدم املساواة
ّ
والتمدن العشوائي والتمزقات العائلية ،إلى جانب استغالل
والعنصرية والفقر والهجرة بمختلف أشكالها
السياسيين ملفهومي الدولة األمة والديمقراطيةُ .4
وكلما كان إحساس الفرد داخل عامة بمسؤولياته داخل املكان الذي يتواجد فيه ،كلما كان
ّ
اندماجه فيه كبيرا .لذلك ،كانت الطريقة التي يعيش بها املد ّ ِّرس واملتعلم تجربتهم داخل الفضاء املدرس ي
ذات أهمية كبرى ألنها تمس مباشرة صحتهم النفسية .لذلك ،كلما كان إحساسهم بهذا الفضاء عميقا
وحميما ،كلما ّقلت لديهم مشاعر القلق والخوف وسلوكات عدم ّ
التكيفُ .5
ويظهر الطابع االجتماعي للمدرسة فيما يؤكده أنصار البيداغوجيا املؤسسية ( Pédagogie
 )institutionnelleمن دور مـهـم وخـطيـر وسلبي أحيانا تلعبه الـمؤسـسة التـربويـة فـي ظـهـور مشاعر القلق
ّ
ّ
مكوناته املادية
والعدوانية والسلبية لدى ُ
األفراد والذي يتولد نتيجة إكراهات الـفضاء املدرس ي بكل ِّ
ّ
املتعلمين واملد ّ ِّرسين؛ ألنهم
وتنظيمه الهيكلي واإلداري الداخلي على األفراد املتواجدين فيه وخاصة لدى ِّ

ّ
 1عبد الكريم بكار ،مرجع سابق ،ص ُ .23
 2ينظر العربي اسليماني ،مرجع سابق ،ص ُ .272
 3عبد الكريم غريب :مستجدات في التربية والتكوين ،منشورات عالم التربية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،ص  .29مأخوذ من:
ُ G.Vincent, l’éducation prisonnière de la forme scolaire, p : 17.
 4ينظر العربي اسليماني ،مرجع سابق ،ص ُ .272
 5عبد الحق منصف ،مرجع سابق ،ص  .21مأخوذ منF.Oury/ A.Vasquez : Vers une pedagogie institutionnelle, Ed.F.Maspero, :
ُ 1967, Paris, p : 145.
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ّ
يولد لديهم هذه املشاعر السلبية وردود ا ُألفعال
لم يساهموا فـيه ولم يستشاروا فـي تحسينه ،مما ِّ
املضطربة على مستوى سلوكاتهمُ .1
ّ
ُّ
املتعلمون على وجه الخصوص من كل
ما يحث عليه أنصار البيداغوجيا املؤسسية حتى يتخلص ِّ
ّ
ُّ
املشاعر السلبية التي تصاحب عملية تعلمهم ،ينبغي أن يندمجوا في تجربة التعلم هاته ،وأن يعيشوا
الفضاء املدرس ي ،باعتباره تجربة للتفاعل واملشاركة وليس مكانا رتيبا ممال يفرض عليـهم فرضا بكل
ّ
املتعلمين فيه لـمدة أطول من ّ
املدة التي يتواجدون فيها في منازلهم قد تضعفهم
محتوياته .وإن كان تواجد ِّ
ّ
وقلل من قدرتهم على ُّ
التكيف الفعال مع هذا الفضاءُ .2
ِّ
وحسب الباحثين االجتماعيين ،من أمثال بولز (ُ )Bowlesوجنتيس ( ،)Gintisال يتم تبـرير النجاح
املدرس ي واملهـني بصفة تامة بكفاءات األفراد ،وإنما أيضا بشخصيتهم ،ومن ثم ،فإن املدرسة تقوم
بقولبة شخصية املتعلمين الذين تلقنهم قيما وحسن تواجد ( )Savoir êtreمالئمة لدورهم االجتماعي
املسبقُ .3
رابعا :املدرسة والتربية
ّ
وهـي تربوية بامتياز؛ ألن وظيفتـها هي تنشئة املتعلمين وتثقيفهم وإعدادهم للحياة االجتماعية
وليس ّ
مجرد نقل املعارف العلمية إليـهم فحسب ،فهي تسعى إلى تربية التالميذ وفقا لهذه املعاييـر والقيم
التي تسود فـي وسطها وثقافتـها .وتكمن مهمة هذه الثقافة فـي تشكيل أنماط من السلوك واالتجاهات
والوعي عند املنتمين إلـى املدرسةُ .
فلكل مجتمع مبادئه ومثله العليا؛ فاإلنسان ال يولد إنسانا ،حيث ال يملك شيئا من ّ
مقومات
اإلنسانية :اللغة والفكر واملشاعر األخالق...وال ينتقل إليه ش يء من ذلك بالوراثة من أبويه ،وعليه أن
يكتسب كل ذلك من خالل التربية األسرية واالجتماعية .4والتجارب البشرية تشير إلى أنه ال بد من املزج
في تربية الطفل بين عنصرين :عنصر حب الطفل ومراعاة مشاعره وتلبية بعض رغباته وعنصر التوجيه
والنظام واملنعُ .5
وفـي مقابل هذه املبادىء واملثل يسعى اإلنسان من أجل تحقيق مصالحه وطموحاته كما أن له
تقاليد ومشكالت تحول بينه وبين مبادئه ،وبين هذه وتلك نوع من التشابك والتضاغط الـمستمر؛ الـمثل
والـمبادىء تضغط على املصالح حتى تظل في إطارها واملصالح تضغط على املبادىء كـي تتسع لها من

 1ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ منF.Oury/ A.Vasquez : Vers une pedagogie institutionnelle, Ed.F.Maspero, 1967, :
Paris, p : 69.
 2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ منF.Oury/ A.Vasquez : Vers une pedagogie institutionnelle, Ed.F.Maspero, 1967, :
Paris, p : 69.
 3ينظر عبد الكريم غريب :مستجدات في التربية والتكوين ،ص .29
ّ
 4عبد الكريم بكار ،مرجع سابق ،ص ُ .21
 5املرجع نفسه ،ص ُ .29
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خالل توسيع مدلوالتها ،والتخفيف من صرامة أحكامها ومن املبادىء واملصالح ّ
تتكون البيئة القيمية
واألخالقيةُ .1
لذا ينبغي على اآلباء واملعلمون ،وكل من يقوم على الشأن التربوي ،أن يحاولوا االرتقاء بمن
يربونهم نحو أفق املبادىء والقيم التي يؤمنون بها وأن يحولوا دون استسالم الناشئة ألحكام البيئة التي
يعيشون فيهاُ .2
يتفق الباحثون على أن الثقافة تتـراكم بانتقالها عبـر األجيال مـن خالل التـربية؛ وفـي ضوء
املدرسة الحديثة ،أصبحت التربية ودورها في نقل التراث الثقافي ،هي الوظيفة األساسية لهذه املؤسسة،
ّ
املتمثلة فيما يليُ :3
أ -تبسيط التراث الثقافي وخبـرات الكبار وتقديمهما وفق نظام تدريجي ،يتوافق وقدرات األفراد؛ وعلى
ّ
هذه الشاكلة يتدرج الطفل في تعلمه من البسيط إلى املركب ،ومن السهل إلى الصعب ،ومن
املحسوس إلى املجرد .فاملدرسة كمؤسسة تربوية متخصصة ،تشكل أول فضاء بعد األسرة يزود
الطفل بالبيئة االجتماعية املبسطة؛ إذ نختار املالمح األساسية للبيئة االجتماعية الخارجية،
ونتمثلها في بيئتها املدرسية ،حتى يتمكن التالميذ من االستجابة لها والتفاعل معهاُ .
ب -تنقيح وتطهيـر التراث الثقافي وخبرات الكبار ،مما يفسد نمو الطفل ويؤثر سلبا على تربيته؛ فعمل
البيئة املدرسية يتمثل في حذف كل ما هو غير مالئم من البيئة الخارجية ،كي ال يؤثر في عادات الطفل
واتجاهاته ،ويتأتى ذلك من خالل بنائها لوسط تفاعلي نقي.
ّ
ّ
ت -توفير بيئة اجتماعية أكثر اتزانا من البيئة الخارجية ،مما يؤثر في تنشئة التلميذ وتكوين شخصيته
بشكل يمكنه من التفاعل والتكيف مع املجتمع ،ومن العمل على تطويره؛ فالبيئة االجتماعية خارج
املؤسسة تضم جماعات عديدة متباينة ،ولكل من هذه الجماعات أهدافها ونظمها وعالقاتها ،التي
ّ
تنعكس في تأثيرها التشكيلي لشخصيات أعضائها .واختالف هذا التأثير وتعارضه وعدم اتزانه ،يؤثر
في قدرة التلميذ على ّ
التكيف مع املاكرو مجتمع.
خامسا :املدرسة والثقافة
هي ثقافية؛ ألنها تسعى إلى جعل الفرد واعيا بجذوره الثقافية التي تمكنه من تحديد موقعه في
العالم أوال ،وأن تعلمه احترام الثقافات األخرى...وتقديرها ،وكذلك جعله قادرا على االنخراط في الحياة
وتأويل الوقائع التي تهم مصيـره الشخص ي ومصير اآلخرين.4
ّ
وصلها للناشـئـة وألولياء أمورهم وللقائمين على
أمـا الرسالـة التـي تريد الـمدرسة الجـزائريــة أن ت ِّ
ُّ
مـهـمة التــدريس فتكمن فـي " تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيــدة ،شديــد التعــلـق بقـيــم الش ـعــب
 1ينظر املرجع السابق ،ص ُ .21
 2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 3عبد الكريم غريب :مستجدات في التربية والتكوين ،ص ُ .19-13
 4العربي اسليماني ،مرجع سابق ،ص ُ .272-277
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ُّ
والتكيف معه والتأثيـر فيه ،ومتفتح على الحضارة
الجـزائري ،قــادر على فـهم العالم مـن حولــه
العالـمية "1؛ ألننا في من أصبحت فيه مخرجات املد سة ّ
تتعدى الحدود القطرية للوطن إلى تكوين ما
ر
ز
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ومتأثرا...وال بد
ومؤثرا
معلما
ِّ
ومتعلما ،وآخذا ومعطياِّ ،
ِّ
يسمى باملواطن العاملي " الذي يجوب األرض ِّ
للتربية أن تسعى إلى تكوين هذا اإلنسان فكرا وثقافة وروحا وخلقا "ُ .2
ّ
فالطفل يتشكل نفسيا واجتماعيا على منوال املعايير الثقافية لألسرة التي ينشأ ويعيش فيها ،أي:
وفقا للنمط الثقافي املرجعي بوصفه األساس الثقافي لصياغة سلوك الفرد وشخصيته ،3ثم يواصل
ُّ
تشكله في بيئة ثقافية أخرى هي املدرسة؛ فالعملية التربوية فـي املدرسة ال تبدأ فـي الفراغ ،حينها ي ُواجه
ّ
املتعلم هذه البيئة فـي مرحلة من أهم مراحل حياته يكون قد ّ
تشبع أوال بالقيم الثقافية لوسطه الـمرجعـي
ِّ
األسري فينتقل بـهذا الرصيد املهم ليعاد تشكيله من جديد ،وفق بيار بورديو .ألننا إزاء انتقاء الدالالت
التي تحدد بصفة موضوعية ثقافة جماعة أو طبقة بوصفها منظومة رمزية تعسفية ،ووظائف هذه
الثقافة ال يمكن أن تكون مستخلصة من أي مبدأ كوني أو طبيعي أو بيولوجي أو روحي فال يربطها أي نوع
من العالقات الداخلية الخاصة بطبيعة األشياء أو بالطبيعة البشريةُ .4
ّ
املتعلم فـي املدرسة من ُّ
تعدد في الثقافات ذات املرجعيات األسرية املختلفة يطرح
ما يواجهه
ِّ
ّ
إشكالية تربوية واجتماعية على قدر كبير من الخطورة واألهمية .وشكل ذلك حقال واسعا للدراسات
االجتماعية والتربوية التي تسعى إلى تحليل طبيعة العالقة بين هذه الثقافات املرجعية من جهة وتحليل
طبيعة العالقة بين هذه الثقافات والثقافة املدرسية من جهة ثانية وتحديد مدى تأثيـر هذه املنظومة
من العالقات فـي طبيعة التحصيل املدرس ي عند األطفال من جهة ثالثة وأخيـرةُ .5
إن اختيار وانتقاء التخصصات املدرسية كما هو الشأن بالنسبة الختيار محتويات هذه
التخصصات هو نتاج عالقات قوى بين الجماعات االجتماعيةُ .6
التصور السابق نحن إزاء ثقافة ّ
ُّ
متحيزة ،كما يقول عبد الوهاب
ما هي الثقافة املدرسية؟ وفق
ِّ
املسيري ،وربما هي ثقافة طبقية " فوضتـها الجماعة املسيطرة سلطة الفرض أي سلطة فرض
املحتويات املطابقة فقط ملصالح هذه الجماعة ُ ،"7وقد بسطنا الحديث فـي العالقة بين املدرسة
ّ
املتمثل فـي أولياء األمورُ .
واملحيط القريب
ِّ

 1املادة ( )12الثانية من القانون التوجيهي للتربيةُ .
ّ
 2عبد الكريم بكار ،مرجع سابق ،ص ُ .71
 3علي أسعد وطفة ،مرجع سابق ،ص ُ .009
 4عبد الكريم بزاز :املدرسة وإعادة اإلنتاج االجتماعي حسب بيار بورديو ،مجلة ثقافات ،2101 ،ص  .19مأخوذ منP.Bordieu : Les :
ُ Heritiers, Minuit, Paris, 1964
 5علي أسعد وطفة ،مرجع سابق ،ص .001-009
 6عبد الكريم بزاز ،مرجع سابق ،ص ُ .11
 7املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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إن أبـناء الطبقات العـليا لـهم رأسـمال ثـقافي مـوروث مـن عائالتـهم ،ويتكون من رصيد ثقافـي
مستبطن فـي شكل أدوات فكرية ،وبفضل التفاعالت التي تتم داخل أسرهم ،فإن أبناء الفئات الـميسورة
ّ
يبـرهنون على مستوى من النمو العملي الـمبكر ،وكذلك الشأن بالنسبة لنمط لغوي أكثـر تـالؤما مـع
متطلبات الـمدرسة .وهـذا الرأسمال يوجد فـي شكل متموضع داخل بيـئـة هؤالء األطفال :كتب وأعمال
ّ
ُّ
للتمرن والتدريب وتف ِّ ّـسر النجاح
تشكـل محيطا م ُالئما
فنية وسفريات ووسائل إعالم...ك ُّـل هذه العناصر ِّ
املدرس ي لألطفال املنحدرين من هذه الطبقةُ .1
ّ
مؤثرة ولها دور بالغ األهمية في عملية التنشئة
ولكن الثقافة املدرسية ،رغم هذا ،ثقافة ِّ
َ
االجتماعية ،فكلما حققت املدرسة النجاح كلما قلت املسافة بين الثقافة املدرسية وثقافة املحيط
القريب منهاُ .
سادسا :املدرسة والسياسة
ّ
املدرسة ذات طابع سياس ي؛ ألنها ال تمثل فضاء التقاء ما بين فاعلين فرديين فحسب؛ بل تمثل
كذلك فضاء سياسيا؛ إذ أن املؤسسة املدرسية ّ
تسيـرها جماعات تندرج في إطار الدولة ،أو تشتغل فـي
ّ
إطار تفاعل معها وفق منظور استراتيجي ّ
معين؛ أي عبر مشاريع تتوخى توجيه وتحويل اشتغال هذه
املؤسسة .في هذا الصدد ،ينبغي اإلحالة على األسس التي ترتكز عليها املدرسة الحديثة؛ ويتعلق األمر
بالتكافؤ ودمقرطة التعليم من جهة ،والنجاعة والالمركزية واستقاللية املؤسسات من جهة أخرىُُ .2
يتواجد في عمق نموذج املدرسة الحديثة عدة مثل ،من ضمنها التكافؤ وديمقراطية االستحقاق؛
بمعنى ،إرادة اإلقرار داخل املجتمعات الديمقراطية بمشروعية التفاوتات املرتبطة بقيمة كل فرد فحسب.
من هذا املنطلق ،فإن التكافؤ واالستحقاق يوافق سياسات لدمقرطة كمية للتعليم؛ بمعنى القيام بفتح
تدري جي لنظام التعليم في وجه شرائح اجتماعية كانت تقص ى منه سابقا؛ وهو ما يالحظ مثال في ولوج
التعليم األولي ،وفي محاربة األمية ،بناء على مبدأ الحق في تعلم القراءة والكتابة والحساب للجميع .كما
يالحظ ذلك في اتساع دائرة ولوج السلك الثانوي والتعليم العالي .من هنا كان اندراج السياسة املدرسية
في سياق إيجابيُ .3
تشكل املدرسة املصدر الرئيس للموارد البشرية التي تلج عالم الشغل ،فقد أضحت مطالبة
بتحويل وظيفتها إلى هذا االتجاه؛ بمعنى أنها لم تعد فضاء لتلقين املعارف فحسب؛ بل ينبغي أن تعمل
على استثمار رأسمالها البشري بغية تأهيله لحياة مهنية واجتماعية ناجعة .على هذا األساسّ ،
يتعين على
املدرسة أن تنسلخ من وظيفتها املختزلة في تلقين املعارف ،وأن تضطلع بدور إكساب الدرايات واإلتقانات
وحسن التواجد ،وهي العناصر التي يمكنها أن تخلق لدى املتعلم فن حسن العيش؛ بمعنى التعامل مع
مختلف الوضعيات أيا كانت ،مهنية أم اجتماعية ،وبطابع من املرونة وحسن التدبير والنجاعة املطلوبة.
 1املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 2عبد الكريم غريب :مستجدات في التربية والتكوين ،ص .11
 3املرجع السابق ،ص ُ .10
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زد على ذلك ،أن هذه العناصر من شأنها تربية املتعلم على حسن املسؤولية ،سواء في إطار منهي أو
اجتماعي؛ أي الوعي بحقوقه وواجباته؛ الش يء الذي يضمن خلق مواطن منتج في كافة املناحيُ .1

 1املرجع السابق ،ص ُ .11
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املبحث الثالث :مداخل تدريس اللغة العربية

إن التباين فـي املداخل والطرائق التي ّيتبعها املد ّ سون ّ
يعد أمرا إيجابيا فـي العملية التعليمية
ِّر
ُّ
التعلمية؛ إذ يوجد لكل موقف تعليمي مدخل أو طريقة مناسبة للتدريس ،ولكل هذه املداخل والطرائق
مبادئـها وأسسها الخاصة بـهاُ .
ينبغي قبل عرض وجهات النظر املختلفة تحديد املقصود بمصطلحات ثالثة أساسية في ميدان
تعليم اللغات :األول هو املدخل والثاني هو الطريقة والثالث هو اإلجراءات .ومن املمكن التمييز بين هذه
املصطلحات كالتاليُ :1
ّ
 الـمدخل :وي َقصد به الـمنطلقات التي تستند إليـها طريقة التدريس مثلُّ :
تصورها لـمفـهوم اللـغة
ّ
املتعلميـن.
وفلسفة تعليمها ،والنظرة إلى الطبيعة اإلنسانية وشخصية ِّ
ّ
 الطريقة :وي َللمتعلم من
قصد بـها مجموع األساليب التي يتم بواسطتـها تنظيم املجال الخارجـي
ِّ
أجل تحقيق أهداف تربوية ّ
معينة.
َ
ـرجم الطريقة إلى أداءات ،وت ِّّنفذ مبادئـها سواء من حيث ما يقوم
 اإلجراءات :هـي األساليب التـي تت ِّبه املد ّ ِّرس فـي الفصل بالفعل ،أو من حيث إعداد الـمواد التعليمية ،أو إعداد الوسائل
التعليمية ،أو أدوات التقويم.
ّ
وسيقدم البحث ثالثة مداخل مشهورة في تدريس اللغة األم واللغات األجنبية ،وهي :املدخل
ِّ
التكاملي ،املدخل الوظيفي ،واملدخل االتصالي ألن لها حضورا في املدرسة الجزائرية في مراحلها املختلفة،
ّ
ّ
نركز على
رغم وجود مداخل أخرى ال مجال لذكرها اآلن،
وسنفصل الحديث عن املداخل األربعة ،ثم ِّ
ِّ
التي لها حضور اآلن في الوثائق التربوية الرسمية أو في املمارسات امليدانية.
أوال :املدخل التكاملي (البنيوي):
يقتض ي الـمدخل التكامـل ـي فـي تدريس اللغةّ ،
أي لغة بما فيـها اللغة العربية ،أن يعتمد املد ّ ِّرس
يقدمها للمتعلمين (معرفة ووجدانا)،
فيه ،على " أسلوب تنظيم عناصر الخبـرة اللغوية 2التـي ِّ
ُّ
تمكنـهم مـن إدراك العـالقات بينـها ،وتوظيـفها فـي
يحقق ترابطها وتوحدها بصورة ِّ
وتدريسها بما ِّ
ّ
أدائ ـهـم اللـغوي " ،3وال يتمكن املد ّ ِّرس من ذلك إال من خالل منـهاج مبنـي على محتوى لغوي متكامل
العناصر؛ منطلق تطبيقه نص نثـري أو شعري أو موقف تعبيـري شفهي أو تحريري ،وطريقة تدريسه
تعتمد على التكامل واملمارسة والتدريب ،بمصاحبة التقويم املستمر والدوري للمتعلمينُ .4
 1رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة :تعليم اللغة اتصاليا؛ بين املناهج واالستراتيجيات ،منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعل ُوم
والثقافة ،إيسسكو ،مطبعة بني إزناسن ،سال ،املغرب األقص ى ،طبعة 0223هـ2114/م ،ص ُ .27
ّ
ممثال فيما ّ
ّ
2
يقدم ضمن املحتوى اللغوي ،وتوجيهات ملمارسة اللغة؛ استماعا أو تحدثا
تتضمن الخبرة اللغوية جانبين :الجانب املعرفي
ّ
أو قراءة أو كتابة ،والجانب الوجداني ممثال فيما يمكن أن يكتسبه الطالب من اتجاهات وقيم؛ نتيجة دراسته املوضوعات املتكاملة في
املنهج ،ومن ثم يتحقق التكامل داخل املتعلم ،مما ينعكس على ممارسته اللغة وأدائه لها .ينظر احمد عبده عوض ،مرجع سابق ،ص ُ .20
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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وقـد حصر اللغويـون العناصر التـي تك ّ ِّـون بن ـي ــة اللـ ــغة فـي أربعة ع ــناصر تع ـ ّـد أنظ ــمة (فــرعيــة)
دون ن ـظــام اللـغة ذك ــر تمام ّ
حسان ث ــالثة منـها " هـي النظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي
للغة " وأغفل العنصر الرابع ،وهو الجامع بينـها ،وهو النظام الــداللــي الذي يشتغل على مستــوى كـل
األنظ ــمة الس ــابــق ذكرها ،ويضيف ت ــم ــام حســان أن الـرابط بيـن أنـظمة اللـغة عضوي ووظيفي ،فحيـن
" ّ
نسمي أفكارا مركبة ما نظاما فال ّبد أن تكون بيـن بعضها وبعض عالقات عضوية معينة وكذلك أوجه
خالف بين ك ِّـل واحدة منـها وبيـن األخرى ،بحيث تؤدي كل واحدة منـهما فـي النظام وظيفة تختلف عما
ً
تؤديه األخرى ،فللنظام إذا تكامل عضوي ،واكتمال وظيفي يجعله جامعا مانعا ،بحيث يصعب أن
يستخرج منه ش يء ،أو أن يضاف إليه شــيء "ُ .1
وبالعودة إلى لسانيات سوسير ( ،)F.de Saussureنجد أن نظام (أو بنية) اللغة يحتوي على أنظمة
فرعية تتضافر فيما بينها ألجل تحقيق التكامل بينها ،وتتمثل هذه األنظمة الفرعية في األصوات أو
الفونيمات ُواملوفيمات والجمل أو التراكيب تربطها عالقات لغوية متبادلة " بحيث ال يؤدي كل نظام
غرضه كامال إال عندما تكون هناك تراكيب أخرى تضفي عليه دالالت .كما يرجع إلى كون األداء
الوظيفي للغة يعكس هذا التكامل ،حيث يستخدم اللغة بجملتـها وبكل عناصرها ،كما يؤدي كل
نظام منـها وظيفته بالتعاون مع النظم األخرى "ُ .2
ُّ
ومما ّ
يحتج به أصحاب هذا االتجاه ،أن التكامل اللغوي
يستمد أسسه ومرتكزاته من عدة أشياء
منـها:
 تكامل إنتاج اللغة عند اإلنسان.
 طبيعة األشياء فـي العالم.
 الخلفية الفلسفية واالجتماعية والنفسية.
 الطابع االجتماعي للغة ومل ّ
كوناتها وعناصرها التي تتضافر ألداء هذه الوظيفة االجتماعيةُ .3
ّ
للمتعلم؛ إذ ي ُّ
عد التكامل اللغوي تكامال اجتماعيا على اعتبار أنه
ولهذه املرتكزات تأثير بالنسبة
املتعلم على التكامـل
يعيش داخل مجتمع ،كما سبق القول ،ثم إنه " من أهم األسس التي تساعد
ِّ
ّ
املتعلم من املادة الدراسية،
الطبيعي ،وعلى استمرار هذا التكامل عنده ،وأن يعنى بالفائدة التي يجنيـها ِّ
املتعلم نمو متكامال في مختلف النواحي لتكامل خبـراته السابقة بخبـراته الحالية "ُ .4
ويـهتم بنماء
ِّ

ّ 1تمام ّ
حسان :اللغة العربية معناها ومبناها ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،طبعة 0112م ،ص ُ .702
 2احمد عبده عوض ،مرجع سابق ،ص ُ .22
 3ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ من :مجدي إبراهيم ،قراءات في املناهج0191 ،م ،ص  .211ينسجم هذا املدخل مع ما يطرح في
املقاربة بالكفاءات من االعتماد على املقاربة النصية؛ إذ إن عناصر الخبرة اللغوية التي يمكن دراسة التكامل من خاللها هي النصوص
اللغوية التي تكون مجاال للتكامل ،واملواقف التعبيرة األدائية وفنون األداء اللغوي والتدريبات اللغوية وقواعد اللغة وألوان النشاط اللغوي
املصاحب .ينظر احمد عبده عوض :مداخل تعليم اللغة العربية ،ص ُ .27
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ومن جهة أخرى ،يرى أصحاب هذا االتجاه أن املدخل التكاملي يقف على أرضية صلبة مقابـل
ّ
ناسب تعليم اللغات ،وأدلتـهم فـي ذلك تعود إلى طبيعة اللغة ذاتها فهي متكاملة،
املداخل األخرى ،كونه ي ِّ
ّ
تمنح الفرصة لكل من املد ّ ِّرس واملتعلم؛ فاملد ّ ِّرس يقض ي على تفتيت اللغة إلى فروع ويجمع الفروع
ّ
ويوفـر الوقت والجهد .كما يعطى له مجاال لتوحيد املفاهيم اللغوية .أما
املتداخلة في معالجة واحدةِّ ،
ّ
ُّ
املتعلم فتعطى له فرصة لتعلم اللغة فـي وحدة واحدة على نحو ما يمارسها فـي أدائـهُ .1
ولتحقيق التكامل بين العناصر السابقة ثمة عدة مداخل للتكامل تقتـرحها األدبيات التربوية
مثلُ :2
 املدخل املفهومي ،ويكون بالتركيـز فيه على املفاهيم الرئيسية.
 املدخل ْ
البينـي ،ويعتمد على الـمشكالت البينية كأساس للتكامل.
َّ
 مـدخل األفكـار األساسيـة ،وفيـه تنـظـم الـمجاالت الـمعرفية الـمختلفة فـي ضـوء بـعض األفكـار
األساسية.
 مـدخـل الـموضوع ،ويعتمد فيه على أن أيـة مجموعة من املوض ُوعات املميـزة فـي إطار خاص بـها
يمكن دراستها على أكثـر من ترتيــب.
 مدخـل العمليات ،وفيه توجه العناية إلـى عمليات خاصة تكون أساسا للتكامـل ،مثل العمليات التي
يحصل التالميذ بواسطتـها على املعلومات ،مع مراعاة تتابــع هذه العمليات ُّ
وتطورهاُ .
ّ
ـمتعلم الذي
ورغم أن مدخل العمليات هو األقرب إلى طبيعة اللغة ومهاراتـها لكونه يعنـى بال ِّ
ّ
ُّ
املتعلم من خالله على مهارات
يمارس اللـغة فـي التواصل مع غيـره ،كما يعنـى بالسيـاق اللغوي الذي يدرب ِّ
اللغة ،فإن مدخل املوضوعات ،ومدخل املفاهيم لهما الغلبة فـي البحوث التي د ُرست التكامل ،خاصة
العربيــة منـهاُ .
ثانيا :املدخل االتصالي
ّ
عرف قاموس الـمورد الحديث االتصال بأنـهُ :3
ّ
 -0االتصال ( :)Communicationمعلومات مبلغة وبخاصة رسالة أو خبـر.
 -2التواصل :تبادل الفكرات أو اآلراء أو املعلومات من طريق الكالم أو الكتابة أو اإلشاراتُ .
ّ
يركز ه ذا التعريف على مهمتيـن لالتصال؛ تبليغ معلومات أو أخبار مشافهة أو كتابة ،من جهة،
ِّ
ّ
ّ
ستمع.
وتبادل األفكار واآلراء بنفس الوسيلتين السابقتين .فيقتض ي وجود طرفين م ِّبلغ ومبلغ ،م ِّ
تحدث وم ِّ
ويقتض ي حدوثه فـي مجتمع واحد يشتـرك فـي وسائل االتصال اللغوية وغيـر اللغ ُويةُ .

 1ينظر املرجع السابق ،ص ُ .27
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ من :شيسمان ،مناهج العلوم املتكاملة ،ص ُ .22
 3منير البعلبكي ورمزي منير البعلبكي :املورد الحديث ،دار العلم للماليين ،بيروت ،طبعة 2119م ،ص ُ .221
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أما فـي االصطالح فهـو :عملية يتم بمقتضاها نقل فكرة أو معلومة إلى فرد أو مجموعة من
األفراد وقد تكون مجموعة من األفراد إلى فرد أو من فرد إلى فرد.1
واملستقبل والرسالة والوسيلة التي
رسل
فيشتـرط فـي هذه العملية وجود عناصر االتصال :الـم ِّ
ِّ
ً
وص َيغا يظـهر بـها؛ فقد يكون ملفوظا أو منطوقا ،أو
نستخدمها فـي عملية االتصال ،كما أن له أشكاال ِّ
من خالل الكتابات والـمراسالت أو الـمخططات أو الرسوم البيانية ،أو غيـر ذلك من الوسائل األخــرىُُ .2
ت " وظيفة االتصال إحدى أهم وظائف اللغة ذات الطابع االجتماعي،
لذا ،ولهذا السبب ،عد ْ ُ
ّ
تمثل عالقـة اللـغة باملجـتمع ،وعـالقة الفـرد باملجتمع مـن خـالل اللـغة؛ فالل ـغـة هــي أداة الـمـرء فـي
فهـي ِّ
االتصال بأفراد املجتمع "ُ .3
ُّ
التحدث واالستماع ،من أجل معرفة تبليغ
وأدوات الفرد فـي االتصال بالجماعة ،غالبا ،هي
أفكاره ومعرفة ما لديهم من أفكار ومعلومات وآراء ،ويستطيع التواصل كذلك عن طريق القراءة والكتابة
من أجل توسيع دائرة اتصاله من الجماعة الصغيـرة الـمباشرة إلـى الجماعة الكبيـرة غيـر الـمباشرة.4
وهو ما ّ
يبيـن أن اللغة هي الوسيلة األساسية في تحقيق عملية االتصال؛ " التي ال تتم بين املرسل
واملستقبل إال عن طريق الرسالة ،والرسالة هنا هي الوسيلة في عملية االتصال ،وبمعنى أوضح هي اللغة،
فاللغة إذن هي وسيلة االتصال األساسية"ُ .5
ترى ساندرا سافجنون ( )S.Savignonأن االتصال " عملية مستمرة للتعبيـر والتفسيـر وتبـادل
وجهات النظر(التفاوض) ،وأن فرص االتصال غيـر محدودة ( .)Infiniteوتشتمل على نظم مختلفة
لإلشارات ،والعالمات والرموز التي ال نستطيع اآلن البدء فـي تصنيفها ،أو حتى تعريفها بدقة والتي ّ
تتكون
منها أي لغة "ُ .6
اللغ ــة إذن ،هي وسيلة االتصال األساسية ،وهــذا مــا جعل اللسانييـن التطبيقييـن يعتقدون أن
ّ
غـرض اإلنس ــان فـي تعـل ــم اللـغة لي ــس من أجل اللغة فـي حد ذاتـها فحـســب ،بـل مـن أجـل التعامل مـع
الجـماعـة اللـغ ــويـة الصغـرى والك ـب ــرى ،ل ــذا أوجـدوا املدخل االتصالـي أو التواصلي مـن أجـل تحقيق هـذا
املتعلم اللــغة ،بمــهاراتـها األربـع ،مـن خالل املواقف الحياتية أو
الغـرض ،فكــان التركيـز على إكــساب
ِّ
القريبة منهاُ .

 1فهد محمد الشعابي الحارثي :االتصال اللغوي في القرآن الكريم ،ص  .04مأخوذ من :اللقاني والجمل :معجم املصطلحات التربوية املعرفة
في املناهج وطرق التدريس ،ص ُ .9
 2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 3احمد عبده عوض ،مرجع سابق ،ص ُ .41
 4ينظر محمود رشدي خاطر وآخرون :طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة ،مطابع سجل العرب،
القاهرة ،طبعة 0191م ،ص ُ .02
 5عبد العزيز شرف :اإلعالم ولغة الحضارة ،دار املعارف ،القاهرة ،د.ط ،د.ت ،ص ُ .70
 6رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة ،مرجع سابق ،ص ُ .72
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وقد اختلف اللسانيـون التطبيـقيون فـي املصطـلحات التي يطلقونها على تدريـس اللـغة أو إكسابها
للمتعلميـن وفـق هـذا االتجاه التواصلي بيـن مـن ّ
يسميه التدريس االتصالي ،والتعليم الوظيفي،
واملحادثة واملواقف ،1وهل هو مدخل أم طريقة أم إجراء؟ ُ
فرأى كل ريتشاردز ورودجرز ( )Richards and Rodgersوديان فريمان ( )D.Freemanأنـه
مدخل (باملفرد) ،وليس طريقةّ ،
وبررت فريمان ذلك بأن االتصال فـي أساسه عملية ،وليس ناتجا .أما
شتيـرون ( )Sternفيـرى أنه ليس مدخ ُال واحدا ،وإنما هو مداخل اتصاليةُ .2
ويرى كريستال ()Crystalوهو وات ( )Howattأنـها طـرق اتصالية 3تختلف إجراءاتـها وتتفق
فلسفتها ،وليست طريقة أو ّ
مجرد مدخل ،4وهو ما جعله يشملها عددا من الطرق أهمها :5الطريقة
اإليحائية ،الطريقة الصامتة ،تعليم اللغة من خالل املجتمع ،املمارسة الشفوية املرجأة ،االستجابة
الحركية الكلية.
وفـي موضع آخر ّ
يعرفه كريستال على أنه مدخل قائال " :إن املدخل االتصالـي هو ذلك املدخل
ّ
الذي يركز فـي تعليم اللغة على اللغة ذاتها ووظائفها ،وكذلك الكفاية االتصالية ،وليس على البنـى أو
الـمباني النحوية "ُ .6
ّ
فيذكر بذلك العناصر التي يركز عليها املدخل االتصالي واألهداف التي يسعى إلى تحقيقها؛ فهناك
ّ
الجانب الذاتي للغة فهي هدف في حد ذاتها ،ثم إن تعلمها يتغيا تحقيق التواصل وأداء الوظيفة كي يصل
ّ
املتعلم إلى الكفاءة التواصلية ال الكفاءة اللغوية كما يرى تشومسكيُ .
وهناك رأي آخر يخالف كل اآلراء السابقة فال ُّ
يقر بتكامليته فـي أداء وظيفته فـي تدريـس اللـغة
ـمحددة أو الـمعالم بـارزة ،وإنـما يعتبـره مزيجا (يطلق
وتدريب املتعلمين عليها؛ ألنه يفتقر إلى الخصائص ال ِّ
ّ
عليه  )Hodge-Podgeمن االستراتيجيات التدريسية التي تسعى جميعها إلـى تدريب الـمتعلم على
االستخدام التلقائي والـمبدع للـغة ،وليس ّ
مجرد إجادة قواعدهاُ .7
ّ
ومهما كانت التسميات أو االصطالحات ،فإن الش يء املؤكد أن له فلسفة عامة وطرقا عديدة
ّ
ّ
تتقصد إكساب الـمتعلم اللـغة وحسن استعمالها فـي الـمواقف الحياتية التواصلية
وإجراءات مناسبة

 1احمد عبده عوض ،مرجع سابق ،ص ُ .49
 2رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة ،مرجع سابق ،ص ُ .22
 3ذكر كريستال في قسم آخر من دائرة املعارف أنه مدخل اتصالي ،وذلك عند الحديث عن الكفاية االتصالية .ينظر املرجع نفسه ،الصفحة
نفسهاُ .
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 6املرجع نفسه ،ص ُ .21
 7ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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املختلفة .وسيسيـر البحث مع مصطلح " الـمدخل االتصالي " ألنه يشتمل على " مبادىء عامة ومنطلقات
توجه أسلوب العمل فـي أكثر من طريقة "ُ .1
مــن الناحية التاريخية ،يعتبـر ظـهور هــذا االتـجاه ،فـي تدريس اللغات(األم واألجنبية) ،حديـثا
مقارنة مـع الـمدخـل البنيوي التكاملي ،فهو يعود إلى أواخـر ستينات وسبعينات القرن العشرين الـميالدي
بوصفه بديـال للطـرق البنائية-الـموقفية والسمـعية الشفهية ،وعرف ازدهـاره فـي سبـعينات القـرن
ّ
العشرين امليالدي حيث اتجه الكثيـر من الناس نحوه رغم الغموض الذي لف هذا املدخلُ .2
وتعود أسباب ظهور املدخل االتصالي ،واسع االنتشار حاليا فـي التدريس ،إلى اعتباره " مبدأ
ّ
ّ
فتحول " التركيـز فـي علم
تنظيميا للتدريس بدال من التركيـز على التمكن من النظام القواعدي للغة "،
اللغة من القواعد بوصفها ّ
مكونا جوهريا للقدرات اللغوية إلى االهتمام بكيفية استخدام اللغة من قبل
ّ
ّ
ّ
املتحدثيـن فـي سياقـات اتصالية مختلفة " .3فليس الهدف من تعلم اللـغة أن يحيط املتعلم بكل جوانبـها
ّ
النحوية والتركيبية ويبقى عاجزا عن التواصل مع الجماعة اللغوية وفق ما تعلمه ،لذا جاء املدخل
االتصالي من أجل تغيير املنطلقات حول طبيعة اللغة وطبيعة الغايات واألهداف واملقررات ومناهج
تدريس اللغة وليس تغييـر طرائق تدريسها فحسبُ .
ّ
فغاية تعليم اللغة وتدريب املتعلمين عليـها هي قدرتهم على " استخدام اللغة استخداما اتصاليا
ّ
التحوالت أطلق عليـها اسم القدرة االتصالية
وفقا للمحيط وألدوار املشاركين ،ولطبيعة
(ُ .4" )Communicative Competence
ومع تحديد هذه الغاية حاول علماء اللسانيات التطبيقية تحقيقها باالنتقال من ّ
مقررات ومناهج
بنيت على مفهوم القدرة القواعدية ( )Grammatical Competenceإلى مقررات ومناهج تسعى لتحقيق
القدرة االتصاليةُ .5
وسعيا وراء فهم الـمدخل االتصالي ،وكيفية تحقيق أهدافه فـي تدريـس اللـغة ح ّـدد
ّ
ويكون
ولكنـز( )Wilkinsهدف تعليم اللغة اتصاليا فـي أنـه " تنمية القدرة عند الفرد ألن يبدع ِّ Create
 Constructأشكال التعبير ( Utterancesكالما أم كتابة) التي لها القبول االجتماعي ،أو ّ
تحقق الهدف
املطلوب" 6من خالل اإلجابة عن سؤال كيف يمكن أن يكون شكل املقرر الدراس ي فـي اللغة؟ ُ
فـي البداية ،وصف ولكنـز( )Wilkinsالنوع التقليدي من ّ
املقرر الذي قوامه القواعد بأنـه مذهب
ّ
ّ
تأليفي ،وهو مخالف للمذهب التحليلي الذي ليس فيه محاولة للتحكم الدقيق ببيئة التعلم لغويا،
فمكونات اللـغة ال ينظر إليـها على أنـها وحدات بناء يجب تكديسها تدريجيا ،بل يسمح ّ
بتنوع كبيـر للتراكيب
ُّ
 1املرجع السابق ،ص ُ .21
 2ينظر جاك ريتشاردز ،مرجع سابق ،ص ُ .47
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 5ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 6رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة ،مرجع سابق ،ص ُ .72
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ّ
اللـغويـة مـنـذ البدايـة ،ومـهمة الـمتعلم هي تقريب سلوكه أكثر فأكثر من اللغة الشاملة...إن املذاهب
(لكنـها ليـست ّ
التحليلية سلوكية ّ
متـصلة بالنظرية السلوكية) ،فه ــي منظـمة على أساس األغراض التـي
ّ
من أجلها يتعلم الناس اللغات وأنواع األداء اللغوي الضروري لتحقيق هذه األغراضُ .
ثم ،ولألسباب السابقة ،اقتـرح ولكنـز ّ
مقررا يقوم على مبدأ الفكرة على أساس أنه نوع جديد
من املقررات يحقق هذه املعاييـر .ويحتوي هذا ّ
املقرر على ثالثة أنواع من تصنيفات املعنى :املعنى الداللي-
الص َيغي ،والوظيفة االتصاليةُ .1
القواعدي ،واملعنى ِّ
وقد انت ِّقد ولكنـز فـي نموذجه خاصة ما تعلق باملجموعتين األوليين خاصة وأنه أعاد صياغتها
من خالل املفاهيم واألفكار ،التي اعتبرها (جاك ريتشاردز) خدعا داللية لم يكن لها فائدة كبيرة في تصميم
املقررات .إال أن املجموعة الثالثة عرفت اهتماما كبيرا من طرف املهتمين بالحقل التعليمي على أساس
أنها تحقق هدفين في املقررات الدراسية؛ فهي مفيدة وعملية في التفكير باملقرر اللغويُُ .2
ُّ
التحول الحاصل فـي بـنـاء الـمق ّـررات والـمناهـج ،في نـهاية السبعينات
ورغم هذا النقد إال أن
والثمانينات ،وفق املدخل االتصالي مـن نظـام الوحـدات اللغـويـة القواعدية إلـى نظام الوحدات اللغوية
االتصالية كان لـه تأثيـر كبيـر على أصحاب االختصاص وخاصة اللسانيون التطبيقيون .ولعل رغبتهم،
مقررات قادرة على إحداث التواصل املرغوب بطريقة مناسبة ّ
حسب يالدان ( ،)Yaldenفـي بناء ّ
وفعالة
ّ
ّ
املكونات لخصـها ريتـشاردز كـاآلتـيُ :3
هو الذي دعاهم إلى تقديم جملة من ِّ
ّ
ُّ 
املتعلمون فـي اكتساب اللغة الهدف من أجـلـها.
تأمل مفصل قدر اإلمكان باألغراض التي يرغب ِّ
 فكرة حول الـمحيـط الذي سوف يستخدمون فيه اللـغـة الـهـدف (يجب األخذ بالحسبان الجوانب
املادية إلـى جانـب الـمحيط االجتماعـي).
ّ
املتعلمون فـي اللغة الهدف إضافة إلى دور محاوريـهم.
 الدور املحدد اجتماعيا الذي سوف يتخذه ِّ
ّ
املتعلمون :املواقف اليومية واملواقف املهنية واملواقف
 األحداث االتصالية التي سوف يشارك فيـها
ِّ
األكـاديمية وهلم ج ّـرا.
ّ
املتعلم قادرا على القيام بـها من
 الوظائف اللغوية التي تتضمنـها تلك األحداث أو األشياء التي سيكون ِّ
خالل اللغة.
ّ
التحدث عنـها.
ُُّ
املتعلم إلى أن يكون قادرا على
 األفكار ذات العالقة أو األشياء التي يحتاج ِّ
َْ
الخطاب اجتماعيا " :الخطاب واملهارات البالغية.
 الـمـهـارات التي يتضمنـها " حبك ِّ
ّ
ـمتعلم ،ومستويات اللغة الـمحكية والـمكتوبة التـي
 ضرب أو ضروب اللغة الهدف التـي يحتاج إليـها ال ِّ
يحتاج الـمتعلم إلـى الوصول إليـها.
 1الوظيفة االتصالية :هي املعاني التي تم توصيلها بواسطة ما يطلق عليه علماء اللغة األحداث الكالمية ،مثل :الطلبات ،الشكاوى،
االعتذارات ،التحيات ،االقتراحات .ينظر جاك ريتشاردز ،مرجع سابق ،ص ُ .42
 2ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .41
 3املرجع نفسه ،ص ُ .44-41
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 الـمحتوى القواعـدي الذي سوف يحتاج إليه.
 الـمحتوى الداللـي الذي سوف يحتاج إليه.
ُّ
ّ
املكونات أن تعلم اللغة يتطلب التركيز على جوانب لغوية صرفة ،وعلى
ويظهر من خالل هذه ِّ
جوانب اجتماعية تتمثل في املحيط اللغوي االجتماعي ،وتحديد املواقف الكالمية والكتابية التي
ّ
متعلم اللغة هذه اللغة ،وقد اختصر هكتر هامرلي ()Hector Hammerlyموقفه من
سيستعمل فيها ِّ
مداخل تعليم اللغات من خالل نظرة تكاملية تجمع ثالث كفاءات في أي برنامج لتدريس اللغات وهي:
ُّ
والتدرج
الكفاءة اللغوية والكفاءة االتصالية والكفاءة الثقافية ،بطريقة متد ّ ِّرجة ،منضبطة ومتالحمة.
ّ
ُّ
ُّ
باملتعلم إلى التواصل مع
وفقه يتم بالتمكن والتحكم في األساس اللغوي أو الكفاءة اللغوية قبل الدفع
ِّ
اآلخرين في املواقف املختلفةُ .1
وقد نتج عن هذه االجتهادات ظهور مصطلحات لصيقة الصلة باملدخل االتصالي من قبيل
الكفاءة اللغوية ،الكفاءة التواصلية أو االتصالية والكفاءة الثقافية (عند هكتـر هامـرلـي) .وهي مصطلحات
ّ
ُّ
يحقق اآلخر ،ولكنها في نـهاية املطاف متكاملة.وقد استعمل هايمز ()D.Hymes
متقابلة تحقق إحداها ال ِّ
ألول مرة مصطلح الكفاءة التواصلية فـي سياق انتقاده لنموذج الكـفاءة اللغويـة عند تشومسكي
ّ
ـمتعلـم أو الـمعرفة اللـغوية والتـي يقابلـها األداء أو
( ،)N.Chomskyالذي يرى أن " الـملكة اللــغوية لدى ال ِّ
التعبيـر لغويا فـي املواقف املختلفة هما مظهران للتواصل اللغوي الذي يكشف عنـهما " ،2ولكنه تواصل
ُّ
محدود يبقي الكثير من الغموض بالنسبة لتعلم اللغة (األم أو األجنبية) خاصة عند ا ُألطفال؛ ألن " هذه
الفكرة عن اإلبداع املقنـن فـي وصف إتقان األطفال في الثالثة والرابعة للقواعد النحوية لم ّ
تفسر القواعد
الوظيفية واالجتماعية للغة "ُ .3
ورغم ه ــذا ّ
النـقــد إال أن هايمز ( )Hymesلم ينكر وجوده ــما (امللكة اللغوية واألداء اللغوي) ،بل
أضاف لهما كـفاءة استخدام اللغة فـي املجتمع فـي التعبير عن الوظائف اللغوية والقـدرة على املشاركة
فـي مختلف املواقف التواصلية (الشفوية والكتابية على حـد السواء) .4كونـها ،أي الكفاءة التواصلية،
ّ
تمكن
هـي التـي تعطينا التفسيـر الصحيح الستعمال اللــغة فـي الـمواقف االجتماعية املختلفة ،فهي التي ِّ
" الفرد على أن ينقل رسالة أو يوصل معنـى َّ
معيـنا وأن يجمع بكفاءة بين معرفة القواعد اللغوية

 1هكتـر هامرلـي :النظرية التكاملية في تدريس اللغات ونتائجها العمليةُ ،ترجمة راشد بن عبد الرحمن الدويش ،مكتبة امللك فهد الوطنية،
الرياض ،طبعة 0201هـ ،ص  01من ّ
املترجمُ .
ِّ
مقدمة ِّ
ّ
 2نايف خرما وعلي حجاج :اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها ،ص ُ .094
 3دوجالس براونُ ،مرجع سابق ،ص ُ .222
ّ
 4ينظر نايف خرما وعلي حجاج :اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها ،الكويت ،سلسلة عالم املعرفة ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
 ،0199العدد  ،024ص ُ .094
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والقيم والتقاليد االجتماعية فـي االتصال" ،1وال نكتفي بنقل الرسائل وإنما تفسيـرها والتفاوض مع
اآلخرين فـي سياقات محددةُ .2
وما ّ
يميـز الكفاءة التواصلية ،حسب سافينيون ( ،)Savignonأنـهاُ :3
ِّ
 لها طابع النسبية ،فهي ليست مطلقة؛ ألنالخصائص التواصلية تختلف من مجتمع إلى آخر نتيجة
اختالف خصائص اللغات وبالتالي اختالف األنماط اإلدراكية.
 عامة واجتماعية؛ ألنها تتحقق بتعاون أطراف عملية التواصل ،وليست مقتصرة على الفرد معزوال
كما كان يرى تشومسكي.
 لها طابع الديناميكية ،فهي ليست ساكنة ،خاصة وأنها تختبر في املواقف الحقيقية بين متخاطبين
أو أكثرُ .
ُّ
التحقق
ويضيف احمد عبده عوض ميـزة أخرى للكفاءة التواصلية تجمع بين خاصيتي
والديناميكية عند سافينيون وهو " وعـي الفرد بالقواعد الحاكمة لالستعمال املناسب فـي موقف
اجتماعي ،وتشتمل على مفهوميـن أساسييـن هما :املناسبة والفعالية وهذا املفـهومان يتحققان في كل
من اللغة الـمنطوقة والـمكتوبة "ُ .4
واملواقف التي يحتاج الفرد إلى استعمال اللغة لالتصال مواقف كثيرة يجعلها هاليداي
( )Hallidayفي ثماني وظائف أساسية :الوظيفة النفعية والوظيفة التنظيمية والوظيفة التفاعلية
والوظيفة الشخصية والوظيفة االستكشافية والوظيفة التخيلية ،الوظيفة البيانية ،الوظيفة
ّ
الشعائرية .وتضيف وليجا ريفرز ( )W.Riversالوظيفة التاسعة وهي وظيفة التالعب باللغة ،نلخصها
فيما يأتيُ :5
 -0الوظيفة النفعية ( :)Instrumental Functionويقصد بها استخدام اللغة للحصول على
ّ
األشياء املادية مثل :الطعام والشراب ،ويلخصها هاليداي في عبارة " أنا أريد " (.)I want
 -2الوظيفة التنظيمية ( :)Regulatory functionويقصد بها استخدام اللغة من أجل إصدار
ّ
أ ُوامر لآلخرين ،وتوجيه سلوكهم ويلخصها هاليداي في عبارة " افعل كما أطلب منك " ( Do as
ُ .)I tell you
 -7الوظيفة التفاعلية ( :)Intaractional functionويقصد بها استخدام اللغة من أجل تبادل
ّ
املشاعر ،واألفكار بين األفراد واآلخرين .ويلخصها هاليداي في عبارة " أنا وأنت " ()Me and you

 1احمد عبده عوض ،مرجع سابق ،ص  .49مأخوذ من :هويدا محمد الحسيني :دراسة تقويمية لكتب تعليم العربية كلغة أجنبية في ضوء
غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة املنصورة0110 ،م ،ص ُ .40
مفاهيم املدخل االتصالي ،رسالة دكتوراهُ ،
 2ينظر دوجالس براونُ ،مرجع سابق ،ص ُ .222
 3ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .221
 4احمد عبده عوض ،مرجع سابق ،ص ُ .49
 5رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة ،مرجع سابق ،ص ُ .23-24
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 -0الوظيفة الشخصية ( :)Personal functionويقصد بها استخدام اللغة من أجل أن ّ
يعبر الفرد
ّ
عن مشاعره وأفكاره .ويلخصها هاليداي في عبارة " إنني قادم " ()Here I come
 -1الوظيفة االستكشافية ( :)Heuristic functionويقصد بها استخدام اللغة من أجل االستفسار
ّ
ّ
عن أسباب الظواهر ،والرغبة في التعلم منها .ويلخصها هاليداي في عبارة " أخبرني عن السبب "
(.)Tell me why
 -6الوظيفة التخيلية ( :)Imaginative functionويقصد بها استخدام اللغة من أجل التعبير عن
ّ
ّ
تخيالت ،وتصورات من إبداع الفرد ،وإن لم تتطابق مع الواقع .ويلخصها هاليداي في عبارة "
دعنا نتظاهر أو ّندعي " (.)Let us Pretend
ّ
 -7الوظيفة البيانية ( :)Representational functionويقصد بـها استخدام اللغة من أجل تمثل
ّ
األفكار واملعلومات ،وتوصيلها لآلخرين .ويلخصها هاليداي فـي عبارة " لدي ش يء أريد إبالغك به
" (.)I have got something to tell you
 -0وظيفة التالعب باللغة ( :)Play functionويقصد بـها اللعب باللغة ،وبناء كلمات منها حتى ولو
ّ
كانت بال معنى ،ومحاولة استغالل كل إمكانات النظام اللغوي .وتلخصها وليجا ريفرز فـي عبارة
(.)Billy Pilly
 -1الوظيفة الشعائرية ( :)Ritual functionويقصد بها استخدام اللغة لتحديد شخصية
ّ
الجماعة ،والتعبير عن السلوكيات فيها .ويلخصها هاليداي في بعارة " كيف حالك؟ " ( How do
? .)you do
ومن خالل تحقق هذه الوظائف التي تؤديـها اللغة فـي املواقف الحياتية تتكامل عناصر عملية
االتصال من خالل مرسل تنشأ لديه رغبة فـي توصيل رسالة َّ
معينة إما ر ًّدا على مثيـر واستجابة له ،وإما
ِّ
املرسل ورغبته فـي تحقيق أهداف معينة
رغبة فـي البدء بطرح مثيـر .1وقد يكون الـمثيـر داخليا من دوافع ِّ
ّ
املستقبل أو من أي جهة أخرىُ .
محفزات من طرف
أو خارجيا من ِّ
ِّ
ونضرب مثاال على ذلك فـي مجال التعليم؛ إذ يقوم املد ّ ِّرس بإنتاج خطابه الشفوي عن طريق
ّ
املتعلم باستقبال هذه الرموز فيحاول
تركيب مجموعة من الرموز بناء على أهداف وكفاءات املنهاج ويقوم ِّ
فهمها من خالل ّ
فك شفرتـها بناء على ما يكتسبه من رصيد لغوي ومعرفي سابق ،ثم يؤولها في السياق
ُّ
التعليمي-التعلمي.
ّ
يلخص املوقف السابق وكل املواقف املشابهة لهُ :2
وقد وضع حسين الطوبجي نموذجا لالتصال ِّ

 1احمد عبده عوض ،مرجع سابق ،ص ُ .44
 2رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة ،مرجع سابق ،ص ُ .29
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ال تقتصر عملية اإلرسال على املد ّ ِّرس كما سبق أن ذكرنا ،ولكنها عملية متبادلة بينه وبين
ّ
ّ
املتعلمين أنفسهم؛ فكل طرف يساهم فـي إنتاج الخطاب الشفوي أو الكتابي من خالل
املتعلمين ،وبين
ِّ
ِّ
تركيب الرموز من جهة ،ويستقبل من جهة أخرى خطابا آخر  ،فيقوم بفك رموزهُ .
ولذا يشير مصطلح التواصل اللـغوي إلى األشكال اللغوية التي تنتقل خاللها األفكار واملعلومات
واالتجاهات ويشمل عمليات اإلرسال واالستقبالُ .1
ّ
ويتحقق التواصل ،حسب نايف خرما وعلي حجاج ،من خالل ثالثة عناصر هيُ :2
 موقف التواصل :كالظرف أو السياق الذي يتم فيه التواصل كإحدى الحصص الدراسية مثال.
 حدث التواصل :وهو أحد عناصر املوقف كالتمهيد للحصة مثال.
 فعل التواصل :يشمل مجموعة الجمل والعبارات التي تمثل محتوى الرسالة اللغوية وتمثل جوهر
عملية التواصل.
ويتحقق ،حسب رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة ،من خالل أربعة عناصرُ :3
ُّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 1احمد عبده عوض ،مرجع سابق ،ص ُ .44
 2نايف خرما وعلي حجاج ،مرجع سابق ،ص ُ .24-21
 3رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة ،مرجع سابق ،ص ُ .71-77
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ال ــوسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ــة ُ
خصائصها ُ
دق ـت ـه ـ ــا ف ــي ن ـق ـ ــل
األص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات
(ب ـ ـ ــال ـ ـ ــنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة
للحديث).
عـ ـ ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ـ ــود
مؤثرات ج ــانبي ــة
تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـو ع ـ ـل ـ ــى
الحديث.
وضوح الطباعة.
دق ـ ــة الـطـب ـ ــاع ـ ــة
وقـ ـل ـ ــة األخـ ـط ـ ــاء
املطبعية.
جــاذبيــة اإلخراج
وحس ـ ــن تنس ـ ــيق
الصفحةُ .

ـرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ُ
الـ ــرس ـ ــالـ ـ ــة ُ
ال ـم ـ ـ ـ ِّ
خصائصه ُ
خصائصها ُ

 الـ ـت ــرتـ ـي ـ ــب املـ ـنـ ـطـ ـق ــي  وض ـ ـ ــوح الفكرة في 
ذهنه.
ل ُألفكار.
 دق ـ ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــردات  ع ـ ـ ـم ـ ـ ــق خ ـ ـ ـب ـ ـ ــرت ـ ـ ــه

ب ــاملوض ـ ـ ـ ــوع ال ــذي
والعب ـ ــارات في التعبير

يعالجه.
عن األفكار.
 بس ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ـ ــة الـتراكي ـ ــب  تـنـ ّـوع طــريـقـت ـ ــه فــي
عرض األفكار.
اللغوية.
ّ

 قـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـة ال ـ ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ـ ــوز  قـ ــدرتـ ــه في اختيـ ــار
األلفاظ املناسبة .
والتجريدات.

 مناس ـ ــبة حجمها ،فال  وضوح صوته عند 
الحديث.
هي بـ ــالطويلـ ــة اململ ـ ـة
ّ
وال بالقصيرة املخلة  .إع ـ ـ ـ ـ ــادة ع ـ ـ ـ ـ ــرض

األفكــار بتفص ـ ـ ـ ـيــل 
 ص ـ ـ ـ ـ ّح ـ ـة الـلـغ ـ ــة الـتــي
أكثر.
ن ـق ـل ـ ــت م ــن خ ــالل ـه ـ ــا

األفكار.
 ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرب أمـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــة
تجع ــل الرس ـ ـ ـ ـ ــال ــة
 وضـ ـ ـ ـ ـ ــوح امل ـ ـف ـ ــاه ـ ـيـ ــم
ّ
مـ ـ ـ ــحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واملص ـ ـ ـ ــطلح ــات وقل ـة
وليست ّ
مجردةُ .
عددهاُ .
ّ
التأكيد على اشتمال أي خطة لدعم اللغة العربية على ما يليُ :1
ّ
ّ
متطورة ملراحل التعليم املختلفة...تستجيب إلى حاجات املتعلم،
 مناهج متقنة ووسائل تعليمية
وتستفيد من إمكانات العصر الحديث وتقنياته ّ
املتنوعة.
 املراعاة في هذه املؤلفات للجوانب النفسية والتربوية والثقافية واللغوية للمتلقي ،بحيث تتناسب مع
ّ
سنه وخلفيته الثقافية وقدراته العقلية ،وتعمل على تنمية مهاراته بالطرق العلمية والتربوية.
 االستعانة في إعداد املناهج والكتب ّ
املنفذة لها بنتائج الدراسات اللغوية الحديثة ،وأن يلتفت إلى
ّ
املشكالت اللغوية القائمة واملتوقعة ،مع االستفادة من الدراسات والبحوث السابقة في هذا الشأن.
ّ
ّ
 االهتمام بطرق التدريس التي تركز على املتعلم وتجعله محور العملية التعليمية ،وتراعي الفروُق
الفردية والفئات الخاصةُ .
 1املرجع السابق ،ص ُ .02
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ـقبـل ُ
الـمستـ ِّ
خصائصه ُ
س ـ ـ ـ ــالم ــة حواس ـ ـ ـ ـ ــه في
اس ـ ـ ـ ــتقب ــال الرس ـ ـ ـ ـ ــال ــة
(األذن والعين).
قدرته على فك الرموز
ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــت
إليه.درايته باللغة التي
يستقبل بها الرسالة.
خ ـ ـب ـ ــرت ـ ــه ب ـ ـم ـ ــوض ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
الرسالة.
ألـ ـ ـفـ ـ ـتـ ـ ـه بـ ـ ـامل ـ ــر ِّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
ومعرفتـ ــه لعـ ــاداتـ ــه في
الحديث أو الكتابة.
اتجاهه نحو املوض ـ ــوع
ّ
وتحمسه ألفكاره.
مفهوم ــه نحو نفس ـ ـ ـ ـ ــه
Self-concept
وم ـ ـ ـف ـ ـ ـه ـ ـ ــوم ـ ـ ــه ن ـ ـ ـح ـ ـ ــو
اآلخرينُ .
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وجدير باإلشارة أنه عند تدريس اللغة كأداة اتصال " فال بد من أن يكون من بين األهداف
االهتمام بكفاءة االتصال ،واالتصال في حد ذاته مهارة شديدة التعقيد حيث تتضمن أكثر من مجرد
إتقان تراكيب لغوية فينبغي مراعاة أن يكون املنطوق مالئما ملستويات عدة منها هدف املتحدث
والعالقة بين املتحدث واملتلقي واملوقف واملوضوع والسياق اللغوي"ُ .1
وخالصة القول إن عملية الكفاية االتصالية ال يراد بها استخدام اللغة بعد استيعاب نظامها،
بل إنها عملية فردية اجتماعية معا وتكمن فرديتها حين تتعلق باألساليب الخاصة للفرد ملواجهة
املوقف ،واجتماعية حين تتعلق بالسياق الذي تم فيه االتصالُ .2
ثالثا :املدخل الوظيفي
ُّ
أود أن أشيـر إلى أنه مـن الناحية التـاريخيةُّ ،
فـي البداية ُّ
يعد الـمدخل الوظيفي أحـد مـداخـل تعلم
وتعليم الل ــغة .وقد ظـهـر فـي سبعينات القرن الـماض ي بديـال عن الـمدخل التـركيبـي السائد ،آنذاك ،فـي
املناهج التعليمية .وهو " مدرسة من مدارس الفكر اللغوي املعاصر ،وهو ي ْعنـى بكيفية استخدام اللغة
وبالقيمة االتصالية للغة .فاللـغة فـي نظر هذا االتجاه عبارة عن وسيلة اتصال يستخدمها أفراد
املجتمع للتوصل إلى أهداف وغايات " .3وقد سبق القول بأن الـمدخل ،أي مدخل ،يعنـى بتبيان
ّ
الـمنطلقات التي تستند إليـها طرائق تدريس اللغات ،من قبيلُّ :
تصورها لـمفـهوم اللـغة وفلسفة تعليمها،
ّ
املتعلميـن.
والنظرة إلى الطبيعة اإلنسانية وشخصية ِّ
لذا كانت نظرة املدخل الوظيفي للغة مختلفة عن املداخل األخرى ،وإن كانت تلتقي في الكثير من
ُّ
والتصورات مع املدخل االتصالي ،فهو يقوم على سؤال مفاده :لـماذا نستعمل اللغة؟ ،4وتتفرع
النقاط
ُّ
عنه أسئلة أخرى تتعلق بكيفيات تعليم اللغات وتعلم مهاراتـها وبناء الـمنـهاج الدراس ي فـي اللغة الـهدف؛
فهو يـهتم بـها بوصفها أداة للتعامل االجتماعي أي لها وظيفة اجتماعية ّ
تؤديها أكثـر من كونـها نظامـا
ِّ
ـمتعلم كائـنا
مستقـال ،كما يراها الـمدخل البنيوي .وبـهذه النظرة االجتماعية الوظيفية اعتبـرت ال ِّ
ُّ
ّ
والفعالة التـي تكتسبـه هذه
اجتماعيا ،يربط تعلمه للغة بهذا الجانب ،فيبحث عن الطريقة املناسبة
اللغة الهدف ،ثم كيف يوظفها في تواصله مع اآلخرين فـي املواقف االجتماعية ّ
املتنوعة التي يصادفها في
ِّ
ِّ
ّ
ّ
حياته .وهي بهذا تكون قد أظهرت الـمتعلم فـي موقف إيجابـي ،وهذا ما تتبناه املدرسة الجزائرية حاليا
متجاوزة النظرة التقليدية التي تقوم على مركزية املد ّ ِّرسُ .
ُّ
ُّ
تتم عملية التعلم وفق هذا املدخل على طرح مشكلة أو قضية أو موضوع ،ويتم بعده تبادل اآلراء
ّ
ُّ
ُّ
للوصول إلـى تعلم فاعـل ضمن بيـئة مناسبة تعمل على خلق الدافعية عند املتعلميـن للتعلم والحصول
ُّ
التذوق األدبي لدى طالب الصف الخامس دراسة
 1احمد عبده عوض ،مرجع سابق ،ص  .49مأخوذ من :حسن شحاتة :تنمية مهارات
تجريبية ،املؤتمر السنوي الثالث للطفل املصري ،مركز دراسات الطفولة ،جامعة عين شمس0111 ،م ،ص ُ .21
 2املرجع نفسه ،ص ُ .41-49
 3يحيى احمد :االتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة ،مجلة عالم الفكر ،عدد خاص باأللسنية ،املجلد  ،21العدد 0191 ،7م ،وزارة
اإلعالم ،الكويت ،ص ُ .30
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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ّ
فاملتعلم ال يتعلم
على الـمعرفة ،مـن خالل الـمشاركـة الفعلية دون انتظار تقديمها جاهزة من قبل املد ّ ِّرس.
ِّ
اللغة ونظامها بعيدا عن جانبها االجتماعـي؛ فالنظام النحوي اللغوي ّ
يؤدي وظائف مختلفة حسب
ّ
ـمتعلمين ،وهما يتبادالن اللغة ،يؤديان
السياقات التي يرد فيها على اعتبار أن طرفـي العالقة الـمد ّ ِّرس وال ِّ
وظائف اجتماعية وليست لغوية فقطُ .
لهذا السبب اعتبر يحيى احمد أن الجمل والتـراكيب لها ارتباط مباشر بالوظيفة التـي ّ
تؤديـها فـي
ّ
يسميه هاليداي ( )Hallidayبالطاقة االستيعابية الكلية لوظائف اللغة،
السياقات املختلفة .1وهذا ما ِّ
وذلك عـبـر تــأكيـده على ض ــرورة إضافة عــبارة ذات صلة لتصبح الظروف أواملـالبسات ذات الصلة
وليس كـل شـيء محيط بالحدث الكـالمي ،يقول ":من املهم أن ّ
نقيد فكرة السياق وذلك بأن نضيف لها
كلمة ذات صلة ()Relevant؛ ألن سياق الحال ال يعني كل ش يء فـي املحيط املادي ،كتلك التي تظهر فيما
إذا كنا ّ
نسجل بالصوت والصورة حدثا كالميا مع كل املشاهد واألصوات املحيطة بنا ،2" ...واقترح أن
يفسر النوع املعين من املواقف كتركيب سيميائي ( )Semiotic Stuctureبحيث يمكننا أن نشير إليه على
أنه كيان ذو ثالثة أبعاد :النشاط االجتماعي املستمر ،عالقات األدوار ،الطريقة الرمزية أو البالغية.3
وتعد هذه األبعاد الثالثة اإلطار الفهمي الذي يمثل السياق االجتماعي كبيئة سيميائية؛ إذ من خاللها
يمكن لألشخاص أن يتبادلوا املعاني .4ونص على أنماط للسياق تصاحب عملية إنتاج الكالم بقوله" :
نغيـر مستوى الرسمية فـي كالمنا أو كتابتنا ،أو أن ننتقل بحرية من نمط سياقـي
إذا كان بإمكاننا أن ِّ
معيـن إلى نمط آخـر ،فنستعمل اللغة تارة لتخطيط نشاط منظم ،وتارة إللقاء محاضرة عامة ،وتارة
لتدبيـر شؤون األوالد؛ فألن طبيعة اللغة على شاكلة ،بحيث َّ
إن جميع هذه الوظائف مبنية حسب
طاقتها االستيعابية َّ
الكلية "ُ .5
ويضيف هاليداي فكرة طريفة عن وجود نص يصاحب النص املنتج 6فهو لصيق به وال ّ
ينفك
عنه ،فهما مظهران للعملة نفسها وال يمكن ألحدهما االستغناء عن اآلخر7؛ ألن سياق املوقف عنده "
جزء من التخطيط الكلي...فليس هناك انفصال بين ماذا نقول وكيف نقول ،اللغة إنما تكون لغة عن
طريق االستعمال فـي سياق الحال ،وكـل ما فيها مرتبط بالسياق " ،8وهو ما يشتمل على أشياء كثيـرة
لغوية وغيـر لغوية فـي البيـئة العامة التـي يظهر فيها النص ،9ولعل فكرة (ما يصاحب النص) هذه تخرج
 1املرجع السابق ،ص ُ .30
 2عرفات فيصل ّ
املناع :السياق واملعنى؛ دراسة في أساليب النحو العربي ،منشورات االختالف ،الجزائر ،الطبعة األولى2107 ،م ،ص .77
مأخوذ من :عواطف كنو املصطفى :الداللة السياقية عند اللغوييـن ،ص ُ .011
 3املرجع نفسه ،ص ُ .72-77
 4املرجع نفسه ،ص  .72مأخوذ منGregoy.M and Carroll.S(1978 :87-88) :
 5يحيى احمد ،مرجع سابق ،ص ُ .30
 6عرفات فيصل ّ
املناع ،مرجع السابق ،ص  .72مأخوذ منHalliday.M.A.K and Hassan.R(1989 :5) :
 7املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ منHalliday.M.A.K and Hassan.R(1989 :5) :
 8يحيى احمد ،مرجع سابق ،ص .92
 9عرفات فيصل ّ
املناع ،مرجع سابق ،ص  .72مأخوذ منHalliday.M.A.K and Hassan.R(1989 :5) :
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السياق الخارجي من كونه سياقا طارئا ( )Uegent Contextيلجأ إليه املف ّسر عندما يواجه بعض الغموض
ّ
في النص اللغوي ،وتجعله نصا رئيسيا ( )Main Textله دوره في إنتاج الداللة ،فمعرفة املتكلم واملستمع
والعالقة بينهما وكذا زمان الحديث ومكانه فضال عن البيئة االجتماعية التي قيل فيها النص تعمل
مصاحبة جنبا إلى جنب مع النص في فهم الخطاب ،1وتأسيسا على كالمه هذا يكون تحليل النص على
مرحلتيـنُ :2
األولى :داخلية تتعلق بالنص نفسه؛ ألن النص عنده وحدة لغوية مستقلة بذاتـها ،فمعرفة الخصائص
اللغوية التي يتكون منـها النص هي التي تكشف معنى النص ،ومعنى هذا أن املعنى في هذه املرحلة يكون
داخليا ويمكن فهمه من خالل النص  ،ويسمي هاليداي هذه املرحلة باملرحلة األقل تعقيدا باملقارنة مع
املرحلة الثانيةُ .
ّ
يمكن اإلنسان من أن
الثانية :وهي مرحلة تقييم النص ،وهي املرحلة األكثـر تعقيدا ،فالتحليل اللغوي ِّ
يعرف ملاذا النص هكذا ،أو ِّل َم لم يكن النص هكذا ،وإلى أي مدى نجح النص ،إلى أي مدى لم ينجح،
وهذه املرحلة تحتاج إلى تفسير ليس للنص فقط وإنما إلى سياقه ،وكذلك العالقة بين السياق والنصُ .
ميشيل توماسيللو:
يتعيـن علينا أن نعتـرف بالفكرة النظرية الـمحورية وهـي أن الـمرجعية اللغويـة أو اإلسـنـاد
اللغوي هو فعل اجتــماعـي يحــاول شخص مــا جـذب انتـباه شخص آخـر نحو شـيء مـا فـي العالم .ويجب
أن نعتـرف أيضا بالحقيــقة التجريبية وهـي أن اإلس ـنـاد اللـغــوي ال يمكن فـهـمه إال داخــل سيــاق أنــواع
بذاتـها من التفاعالت االجتماعية والتي سوف أسميـها مشاهـد االنتباه املشتـركُ .3
وإنُ مشاهـد االنتـباه الـمشتـرك هـي تفاعـالت اجتـماعية حيـث يشتـرك الطـفـل والكـبيـر فـي
االهتمام بش يء ثالث ،وبانتباه كل منـهما إلـى هـذا الشـيء الثالـث لفتـرة زمنـية ممــتدة لحد معقو ُلُ .4
إن مشاهـد االنتباه املشتـرك ليست ،من ناحية ،أحداثا إدراكية ،إنـها تتضمن فقط طائفة
ثانوية من أشياء فـي عالم الطفل اإلدراكي .ونجد من ناحية أخرى أن مشاهد االنتباه املشترك ليست
أيضا أحداثا لغوية؛ إنـها تحتوي على أشياء أكثـر مما تشيـر إليه صراحة فـي أي طائفة من الرموز اللغوية.
ْ
وهكذا فإن مشاهد االنتباه املشترك تشغل ما يش ِّـبه مكـانـا وسـطا ،هو فـي جوهـره وسـط للواقــع االجتماعي
املشترك ،بيـن العالم اإلدراكي األكبـر والعالم اللغوي األصغر ُ .5

 1املرجع السابق ،ص .71-72
 2املرجع نفسه ،ص  .72مأخوذ منWiddowson, H.G(2004 :17-18) :
 3ميشيل توماسيللو :األصول الثقافية للمعرفة البشرية ،ترجمة شوقي جالل ،هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث ،أبو ظبي ،الطبعة األولى،
الطبعة العربية األولى2114 ،م ،ص ُ .029
 4املرجع نفسه ،ص ُ .021
 5املرجع نفسه ،ص ُ .071-021
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فهم الطفل لـمشهد االنتباه املشترك يتضمن كعنصر متكامل معه ذات الطفل نفسه ودوره فـي
اآلخر واملوضوع بحيث يكون الجميع داخل
التفاعل الـمدرك من املنظور الخارجي نفسه باعتباره الشخص ُ
صيغة أو إطار تمثيلي مشتـرك والذي يصبح ذا أهمية حاسمة لعملية اكتساب الرمـز اللـغـويُُ .1
ولكن مشهد االنتباه املشترك ليس هو نفس املشهد املرجعي املعبر عنه رمزيا بصراحة في مقطوعة
من اللغة .إن مشهد االنتباه املشترك يهيـىء ببساطة السياق املتبادل بين الذوات التي تجري فيه
عملية الترميـزُ .2
انتبه ميشيل توماسيللو ( )Michael Tomaselloإلى مسألة تعارض العناصر اللغوية وغير
اللغوية فيما بينها في اإلحالة إلى املعنى املقصود وهنا أكد ضرورة االنتباه إلى ما يقصده منش ىء الحديث
وما يضعه من موجهات ّ
ترجح كفة عنصر من عناصره على األخرى ،فقد نختار سياقا ما من بين مجموع
ِّ
ِّ
السياقات املتاحة أمامنا ،ونبدأ بتوجيه انتباه املقابل إليه ،فيكون ذلك السياق هو العنصر املشترك بيننا
في العملية الكالمية ،وهي ما ّ
يسميها بمشاهد االنتباه املشتركُ .
ميشيل أودونيل:
أما ميشيل أودونيل ( )Michael O’Donnelفقد ّ
ميـز بين نوعيـن من السياق هما السياق
الديناميكي أو الـمتغيـر؛ إذ يتغيـر فـي السياق فـي أثناء عملية التواصل ،والسياق الثابت الذي ال ّ
يتغيـر
فـي التواصل ،ونادى بضرورة دراسة السياق املتغيـر ،فجميع العناصر التي ذكرها هاليداي ووصفـها
بأنها من محددات املعنى :الحقل ،التوجهات ،والنمط تكون عرضة للتغييـر  ،فقد يبدأ الكاتب بطريقة
رسمية ( )Formalوبالتدريج ينتقل إلى استعمال صياغة غيـر رسمية ،حتى إن املحادثات يمكن أن تبدأ
بالكالم وتنتقل إلى استعمال الكتابةُ .3
إن النظام اللفظـي على خــالف نـظـم العالمات األخرى يمكنه مـن خــالل التمحيص الدقيق لبنيته
النحويـة والـداللية أن يشيـر إلـى ُّ
تنوع واسع للمقاصد والـمفاهيم .فـي الوقت ذاته فإن التفاعـل اللفظي
يع ُّـد كـما يقـول جـامبـرز Gumperzنسقا اجتماعيا تختار فيه املنطوقات وفقا للمعاييـر والتوقعات
املعتـرف بـها اجتـماعيا .ويستتبع ذلك قابلية الظواهر اللغوية للتحليل ،سواء أكـان هـذا داخل سياق
اللغة ذاتـها أم داخل السياق األوسع للسلوك االجتماعيُ .4

 1املرجع السابق ،ص ُ .071
 2املرجع نفسه ،الصفحة نغسهاُ .
 3عرفات فيصل ّ
املناع ،مرجع سابق ،ص  .71-79مأخوذ منُ O’Donnel.M.(1999 :46-66) :
 4محمد العبد :العبارة واإلشارة؛ دراسة في نظرية االتصال ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،الطبعة الثانية2113 ،م ،ص  .01مأخوذ منGumperz, :
j : The Speech Community, in Pier Paolo Giglioli (ed) : Language and Scocial Context, Selected Readings, Penguin Books, Clays
ُ Ltd . England (1990) pp. 219-231, p 219.
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ويجتمع مع النظام اللفظي النظام غير اللفظي في املواقف التعليمية املختلفة ،ولعل املالحظ أن
املد ُّسين ال يحرصون كثيرا على انسجام النظامين ،1بل إن بعضهم ال ّ
يقدر قيمة النظام غير اللفظي
ِّر
ِّ
ّ
فيركز على النظام اللفظي رغم أن إمكانية جمع املوقف االتصالي الواحد بين االتصال اللفظي واالتصال
ِّ
ّ
وتبيـن تجارب خبـراء الذاكرة على نحو مقنع أن
غير اللفظي .وال غرو فاإلنسان مزود بالنمطيـن معاِّ .
ّ
مكو ْنيـن اثنيـن يتصل أحدهما باآلخر اتصاال وثيقا عند اإلنسان :أحدهما لفظي،
التفكيـر قد اتخذ لـه ِّ
واآلخر غيـر لفظي .2ولكل منهما خصائصه ّ
املميـزةُ .3
ِّ
أما خصائص النظام اللفظي فهو كما يصفه هادي نهر يتسم بكونه نظاما من العالقات أو الد ُالئل
اللغوية يعمل كما تعمل اآللة التي بواسطتها يتناقل الناس الخبر عن األشياء ،أو " إنها ليست إال نظاما
من القيم والعناصر املعتمد بعضها على بعض ،تنتج قيمة كل عنصر من وجود العناصر األخرى في وقت
ُّ
واحد " ،4هذا من جهة ،ومن جهة أخرى هو نظام عفوي يبتعد عن التكلف في غالب األحيان ،إال أنه
يبتعد عن العفوية كلما كان الخطاب أكثر رسمية وتجريدية ،واقتض ى نوعا من االنقباض النفس ي
والفيزيولوجي ،زيادة على أن اللغة املنطوقة أكثر عفوية من لغة التحرير لـما فـي األخيرة من الحشو
ُّ
والتصنعُ .5
والزيادات
يرتبط نجاح النظام اللفظي ،حسب هادي نهرُّ ،
بتحقق وظيفة اللغة في جانبينُ :6
أولهما :توكيد أهمية املوقف الكالمي أو املقام أو السياق الذي تباشر فيه اللغة عملهاُ .
ّ
ثانيـهما :النظر إلـى العوامـل الرئيـسة التـي ينتظـمها هـذا الـموقـف ،وهـي الـمتكلم أو الباث واملستمع أو
املستقبل ،واألشياءُ .
َ
وبالربط بين الجانبين؛ املوقف الكالمي وعناصر عملية الكالم (الـمتكلم واملخاطب ،األشياء أو
ّ
يحقق النظام اللفظي مراده باملواءمة بين املوقف الكالمي ُواملتكلمُ ،واملواءمة بين املوقف
العالم الخارجي) ِّ
الكالمي ُواملستمع ،أي املواءمة بين املوقف الكالمي وعناصره بكل أبعاده وأوضاعه وظروفه ،وسياقه

 1تبـرهن بحوث لغة الطفل علميا على اجتماع نمطي االتصال عند اإلنسان منذ ميالده .كما تحاول أن ّ
تقدم تفسيـرا علميا لتطور اللغة
اللفظية قياسا على نموذج الطفل؛ فالطفل منذ ميالده يبدأ فـي االتصال كثيرا أو قليال .ويستطيع الطفل حديث امليالد ،أن يعيـر بالفعل
انتباها :فعندما تتحدث إليه أمه ينصت وفـي خالل ثالثة أسابيع أو أر بعة ،يسهم بمشاركته الخاصة فـي النقا مستجيبا بحركات جسمه
النشطة بذراعيه وساقيه وبلسانه وشفتيه أيضا .ينظر املرجع نفسه ،ص  .04مأخوذ منHalliday, M.A.K : Spoken and Written :
Language, 2 ed. Impression, Oxford Uni. Press (1990), pp, 2-3.
 2يرى بعض الباحثين أن هذا النشاط الجسدي ليس له َبعد أن يعد لغة .ويسمي كول ُوين تريفارثن ( )Colwyn Trevarthenوهو من أوائل
ّ
يكرر النشاط العضلي الذي سوف يستخدمه بعد ذلك
دارس ي هذه العملية حركات اللسان والشفتين باسم ما قبل الكالم وذلك أن الطفل ِّ
فـي إنتاج الكالم .ينظر املرجع نفسه ،ص  .09مأخوذ منHalliday, op. cit, p 3. :
 3ينظر املرجع نفسه ،ص  .04مأخوذ منُ Sebeok, Zoosemiotic Components, p, 160. :
 4ينظر هادي نهر :علم اللغة االجتماعي ،الجامعة املستنصرية ،الطبعة األولى0219 ،هـ0199 /م ،ص ُ .093
 5ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .041
 6املرجع نفسه ،ص ُ .099-093
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املتعلق بكل ما قيل أو ما سيقال وغير ذلك .وقد اشتهر ما اصطلح عليه بـ سياق الحال لدى مالينوفسكي
وفيرثُ .1
وسياق الحال يعني فيما يعني :جملة العناصر ّ
املكونة للموقف الكالمي أو الحال الكالمية نذكرُ :2
أوال :شخصية املتكلم أو السامع وتكوينهما الثقافي وانتماؤهما االجتماعي أو املنهي وشخصيات من يشهد
الكالم من غير املتكلم واملستمع – إن وجدوا – وبيان ما لذلك من عالقة بالسلوك اللغوي ،ودورهم
أيقتصر على الشهود أم يشاركون في آن إلى آخر بالكالم ،والنصوص الكالمية التي تصدر عنهمُ .
ثانيا :موضوع الخطاب ،أو ما يدور حوله الكالمُ .
ثالثا :هدف النص الكالمي وغايته املتوخاة في املشتركين في الكالمُ .
رابعا :العوامل والظواهر االجتماعية ذات العالقة باللغة ،والسلوك اللغوي ملن يشارك في املوقف
الكالمي ،كحالة الجو ،والوضع السياس ي ،ومكان الكالم ،وجنس املتحدثين ،وكل ما يطرأ أثناء الكالم
ّ
ممن يشهد املوقف الكالمي من انفعال أو أي ضرب من ضروب االستجابة ،وكل ما يتعلق باملوقف
ّ
الكالمي أيا كانت درجة تعلقهُ .
خامسا :موقع الكلمات من التركيب اللغوي ،ومستوى ذلك التركيب من حيث قربه أو بعده من القواعد
املقررة في النظام اللغوي ّ
ّ
املعينُ .
وهكذا يتضح " أن أهم خصائص سياق الحال إبراز الدور االجتماعي الذي يقوم به املتكلم وسائر
املشتركين في املوقف الكالمي ،وبيان أهمية موقع الكلمات من السلسلة اللغوية ّ
املعينةُ .
ومن دون هذه العناصر املكونة للحال الكالمية ال يستقيم الرمز اللغوي وال يتم التواصل الصحيح
الناقل لألفكار ّ
واملعبر عن الحاجات سواء اختلف املتكلم أم املستمع أ عناصر املوقف وأحواله؛ ألن هذه
ِّ
3
العناصر املتوائمة هي الوظائف األساسية للغة عند املتحدثين " ُ .
وهذا ما يؤكد أن ثمة إطار اجتماعيا تستعمل ضمنه اللغة فتتأثر بمعطياته ،وتتكيف عناصره
وهي كما ذكرنا ":عنصر بشري في موقف لغوي ما ،وعنصر موضوعي ،يعمل على تحديد نوع الكلمات
املستعملة ،وعنصر هادف تحدث من أجله العملية اللغوية " .ومثلما دعا اللغويون االجتماعيون إلى
دراسة أثر النشاط االجتماعي والسياس ي واالقتصادي والثقافي وغير ذلك من مظاهر الحياة اإلنسانية على
األسلوب اللغوي كما ّبينا فيما مض ى ،فإنهم من جهة ثانية قد دعوا إلى دراسة املوقف الكالمي ّ
املعين
ومناسبته وظروفه في االستعمال اللغوي ،ويقتض ي ذلك مالحظة الكلمات والتعابير التي يستعملها املتكلم
في مواقف الفرح أو الحزن أو االستقبال والتوديع أو في مواقف تعليمية أو أدبية أو سياسية أو دينية وغير
ذلك من املواقف .ورصد أثر املستمع في تحديد الخصائص اللغوية ،كأن يكون من جنس النساء أو

 1املرجع السابق ،ص ُ .099
 2املرجع نفسه ،ص ُ .091-099
 3املرجع نفسه ،ص  .091مأخوذ منُ Paul Garvin, The Prague School of linguistics, edited by Hill A.A. 1969, p 261-262. :
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معينا من الكلمات ،أو كأن يكون املستمع طفال ّ
املثقفين كي يتحاش ى املتلكم نوعا ّ
يحدثه أحد والديه في
ّ
املتحدث ألفاظه أو أسلوبه في مخاطبة الجيران أو غيرهمُ .1
حديث قد ال يستخدم
ِّ
وبذلك فإن االتجاه الوظيفي يربط النظام اللغوي اللفظي وكيفية توظيف هذا النظام ألداء
املعاني في املواقف الكالمية ّ
املعينة وباالستعانة بالنظام غير اللفظي .ويتمثل هذا الربط في ثالثة مظاهرُ :2
املظهر األول :الخيارات املتعددة املتاحة للمتكلم واملتمثلة في األبنية والتراكيب املختلفة املوجودة في لغته.
إن كل تركيب يؤدي وظيفة مختلفة ألنه يمكن املتكلم من تنظيم كتل املعلومات طبقا لظروف الكالمُ .
املظهر الثاني :هو أن جذور اللغة تمتد على البنى االجتماعية بكافة أشكالها .فال يمكن فصل اللغة عن
الثقافة :ا لتراث والعادات والتقاليد .إن الظواهر االجتماعية التي يرتبط بها الفرد بحكم انتمائه إلى مجتمع
ما تفرض عليه سلوكا لغويا ّ
معينا .ويظهر ذلك بوضوح في أساليب التخاطب التي ينتقيـهـا الفرد في املواقف
املختلفةُ .
املظهر الثالث :تضافر العناصر ،بمعنى أن عناصر اللغة مجتمعة تساهم في أداء الفكرة التي يريد املتكلم
توصيلها واألمر هنا يشبه عمل السلك الكهربائي ( )...وهكذا األمر بالنسبة للغة فال يمكن أن يستقل
عنصر لغوي أو مستوى لغوي بأداء الوظيفة .فالوحدة الصوتية مثال تستطيع أن تؤدي وظيفة من خالل
وحدات صوتية أخرى تشكل الكلمة ذات الداللة املفيدة في املعجم والكلمة بدروها تؤدي وظيفتها ضمن
نظام نحويُ .
إذن فاالتجاه الوظيفي ّ
يتميز من بين االتجاهات األخرى في الدراسات اللغوية بأنه يربط اللغة
بالوظيفة التي تؤديها من جانب ،وبالبيئة االجتماعية وتضافر العناصرمن جانب آخر .والتحليل اللغوي
الوظيفي يكون من منظور يهدف على بيان الوظائف التي تؤديها اللغة في البيئة اللغوية .أم اإلطار النظري
الذي يتم من خالله التحليل فهم مصمم ألداء هذا الغرض العام .ولذلك ال يحفل الوظيفيون بجدلية
النظرية اللغوية وإلى أي حد تتمثل فيها الكفاية الوصفية والكفاية التفسيرية فالنظرية ليست هدفا وإنما
هي إطار يتم من خاللها الكشف عن الخيارات املتاحة أمام املتكلم .3يقول هاليدي في مقدمة كتابه "
مقدمة في النحو الوظيفي " ( " :)Halliday 1985 : 19إننا لسنا بحاجة إلى نظرية متخصصة إلى حد كبير
بحيث يستطيع املرء أن يفعل القليل بها...إن الكالم املنطوق يحتاج إلى شكل مرن وليس إلى بناء جامد
من التمثيل الشكلي "ُ .4
وقد اتجه تعليم اللغة نحو الوظيفية والنفعية واالجتماعية؛ إذ ال فائدة من تعلم أي مادة إذا
لم يكن لها نفع اجتماعي وفائدة للناش يء في تفاعله مع املجتمع الذي يحيا فيه .فمادامت اللغة وسيلة

 1املرجع السابق ،ص ُ .011-091
 2يحيى احمد ،مرجع سابق ،ص ُ .32-30
 3املرجع نفسه ،ص ُ .32
 4املرجع نفسه ،ص ُ .37
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اتصال بين األفراد والجماعات فإن لها وظيفة تؤديها في تسهيل عمليات االتصال ونقل الفكر والتعبير
عن النفسُ .1
إن النمط الوظيفي الذي اقترحه هايمز ( )Hymesيعتبر في جوهره رد فعل للتيار العقالني الذي
نشره شومسكي وأتباعه منذ منتصف الستينات .لقد قصر شومسكي معرفة الفرد بلغته على امللكة
الذهنية التي سماها القدرة والجانب التنفيذي الذي ّ
سماه األداءُ .2
لقد توقف هايمز عند هذه النقطة ورأى أن تعريف شومسكي للقدرة اللغوية تعريف ّ
ضيق ال
يناسب الطبيعة االجتماعية للغة .ومن ثم فقد اقترح أن تستبدل بفكرة القدرة على االتصال أن اللغة
وسيلة اتصال في املجتمع ،ومن ثم فإن أي حديث عن قدرة املرء على اللغة ينبغي أن يربط باستعمال
اللغة في بيئة ثقافية-حضارية ّ
معينةُ .3
ُووجد أن عناصر سياق املوقف عند أصحاب النظرية السياقية قبله ّ
معقدة ومتداخلة وغير
مقننة فحاول أن يرسم حدودا فاصلة بينها من خالل حديثه عن األحداث الكالمية ()Speech Events؛
ّ
الخطابي،
إذ إنها عنده املوحدات األكبر في النشاط اللغوي التي تحدث في السياق غير اللغوي أو املوقف ِّ
وعنده أن لكل موقف خطابي ّ
مكونات مهمة جمعها في كلمة ( 4)Speakingوهي :الخلفية (،)Setting
ِّ
املشاركون في الحوار ) ،(Participantsالغرض) ،(Endمفتاح الرمو ُز) ،(Keyاملسار أو وسيلة
االتصال) ،(Channelاملوضوع) ،(Topicنوع الرسالة)ُ .5(Message Form
ويرى هايمز ( )Hymes 1971 : 281أن قدرة املرء على اللغة لها أربعة مظاهر تنبع كلها من
استعمال اللغةُ :6
 إلى أي حد يكون الش يء ممكنا (نحويا) .وهذا املظهر يشير إلى إمكانيات اللغة وانفتاحها.
 إلى أي حد يكون الش يء معقوال استنادا إلى وسائل التنفيذ املتاحة .والتركيز هنا على الجوانب النفسية
التي نستخدمها في تنفيذها للغة ،مثل الذاكرة والتخطيط الذهني ،والفهم إلخ.
 إلى أي حد يكون الش يء مناسبا وذلك ضمن السياق الذي يستعمل فيه الش يء .وهذا يشير إلى فكرة
االستعماالت اللغوية واألساليب اللغوية التي يلجأ مستخدم اللغة إليها في الظروف املختلفة متخذا
لكل حالة ما يناسبها من مفردات وطريقة تعبير ،مع مراعاة األعراف والتقاليد االجتماعية.
 إلى أي حد يكون الش يء قد أنجز (من حيث األداء) .أي ماذا نطق املتكلم من عبارات وجمل وماذا
يستتبع هذا النطق من سلوك .وهذا املظهر يتكلم عن محوري املتكلم واملتلقي في آن واحد :ماذا
يستطيع أن يقوله الفرد كمتكلم ،وماذا يستطيع أن يتقبله كمتلقي.
 1احمد عبده عوض ،مرجع سابق ،ص ُ .33
 2يحيى احمد ،مرجع سابق ،ص ُ .17
 3املرجع نفسه ،ص ُ .12
 4عرفات فيصل ّ
املناع ،مرجع سابق ،ص ُ .70
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 6يحيى احمد ،مرجع سابق ،ص ُ .12
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والصورة النهائية التي يمكن أن تخرج بها بعد قراءتنا لهذه املظاهر األُربعة هي أن مفهوم القدرة
لم يعد مقصورا على املعرفة البحتة بقواعد اللغة وتوليد عدد ال متناه من الجمل ،وإنما أدخلت فيه
اعتبارات وظيفية جعلته يشمل أمورا أخرىُ ،1من بينهاُ :2
أوال :أنه يفسح املجال لعنصر النية أو القصد في التعبير .فقد يستعمل املتكلم في موقف ما جملة تبدو
من حصيلة مفرداتها أنها جارحة أو تنطوي على إهانة ،ولكن املتكلم يقصد بها املزاح أو الدعابة في ذلك
الظرفُ .
ثانيا :أنه ّ
يصرح بوجود مهارات أخرى عديدة يتمتع بها املتكلم واملتلقي بحكم كونهما أفرادا في بيئة
اجتماعية-ثقافية معينة ،مثال مهارة االستماع وإظهار الكياسة واألدب ،والرغبة في اإلبقاء على مودة زمالة
العمل وغيرهاُ .
ثالثا :أنه يؤكد على أهمية التقاليد االجتماعية واألعراف واملوروثات الشعبية في استعمالنا للغة وفهمنا
وتحليلنا لهاُ .
واملالحظ في اتجاه هايمز ،أنه ال يقترح نموذجا لغويا يمكننا من االستفادة من هذه امل ُالمح
االتصالية في التحليل ( )...ولذلك فإن النموذج الوظيفي الذي يقدمه عبارة عن مقترحات عملية في
الجانب الداللي على وجه الخصوص .ومن املمكن توظيف النموذج في مجال تحليل النصوص .وفي هذا
املجال نجد أن آراء هايمز تلتقي مع آراء هاليدي التقاء واضحا.3

 1املرجع السابق ،ص ُ .12
 2املرجع نفسه ،ص ُ .11
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
املبحث األول :استراتيجيتا العالقة
املبحث الثاني :استراتيجية الهدف

الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
يحكم الخطاب التعليمي ،وأي خطاب آخر ،معاييـر كثيـرة؛ منـها معيار شكـل الخطاب من حيث
ومؤثرا ،ومعيار العالقة ،فتكون تراحمية
بناؤه ،فيكون مباشرا وغيـر مباشر ،ومعيار الهدف فيكون مقنعا ِّ
وتوجيـهية .سندرس في هذا البحث نوعيـن من االستراتيجيات :استراتيجية الهدف واستراتيجية العالقة،
ُّ
على اعتبار أن الخطاب التعليمي يقوم على تحقيق الهدف التعليمي التعلمي ضمن عالقة تجـمـع بين
يحققهما معا.
ومتعلميـن .يسيـر بينـهما
مد ِّرس
يحقق العالقة وأحيانا ِّ
فيحقق الهدف أو جزءا منه أو ِّ
ِّ
ِّ
فلنـرى كيف يوظف املد سون واملتعلمون استراتيجية العالقة؟ وهل َّ
تتحققان معا عند كليـهما؟ ومن أكثر
ِّر
ِّ
ِّ
ُّ
ميال إلى الواحدة منهما دون األخرى؟ وما هي انعكاساتها على العملية التعليمية التعلمية؟

واملتعلم
املبحث األول :استراتيجيتا العالقة بين املد ِرس
ِ

ُّ
تتصف العـالقات بيـن النـاس عامـة وبيـن طرفـي العمـلية التعـليمية-التعـلمية،
الـمدرس( 1)Enseignantوالـمتعلم( 2)Apprenantخاصة ،بأسبقـيتـها على إنـتاج الخـطـاب ،أي خطاب ومنه
الخـطـاب التعليمي .وتوصف هـذه العـالقـة فـي علوم التـربية والبيداغوجيات الحديثة بالعالقة
الديداكتيكية/التعليمية (.)La Relation Didactique
ويختلف مستوى هذه العالقات حسب القرب والبعد بين الطرفيـن أو ما يعرف باملسافة
االجتماعية أو عامل التكافؤ فهي إما عمودية فتكون هناك مسافة اجتماعية كما يقول هدسون ،وإما
هي عالقة أفقية فيكون هناك عامل تكافؤ كما يقول براون وجيلمان .فإذا افتـرضنا ِّجـدة العـالقـة بينـهما
فاألصل أن تكون عالقة عمودية بين املدرس واملتعلميـنَّ ،
ولكن الطرفيـن يسعيان معا إلـى بناء عالقة
ِّ
ِّ
تحقق التوقيـر والتـراحم؛ ألنـها عالقة إنسانية .ولكن الواقع التعليمـي
تربوية-بيداغوجية ،األصل فيـها ،أن ِّ
يفرض نفسه بقـوة ،فتقوم عالقات هشة بيـن الطرفيـن يغيب فيـها االحتـرام واملودة والرحمة ويحل محلها
السلطوية والتـرهيب والعنف من جهة ،أو الضعف والتسيب واإلهمال من جهة أخرى .وقد تصل هذه
العالقة إلـى االنسداد التام ،فيسود جو من التوتر بيـن الطرفين قد يصل إلـى استعمال العنف من أحد
الطرفيـن أو كليـهما.
نحاول فـي هذا املبحث أن نتناول هذه العالقة ،ذات البعدين األفقي والعمودي ،من زاويتيـن؛
زاوية التضامن والتـراحم والتقدير بيـن طرفـي العالقة التعليمية-التعلمية ،وهي عالقة تكاد تكون أفقية،
من خالل سعي املدرس للتقرب إلـى متعلميه بالتخلي عن سلطته أو عن جزء منـها .وزاوية التوجيه
والسلطة من جهة أخرى ،وهي عالقة عمودية يسعى من خاللها املتعلمون إلـى كسرها أو تطويعها ولكنـها
1مدرس ،معلم ( :)Enseignantكل األشخاص الذين يتحملون مهمة تربية التالميذ داخل املدارس .عبد الكريم غريب :املنهل التربوي؛ معجم
موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية ،منشورات عالم التربية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار
البيضاء ،الطبعة األولى6002 ،م ،ص .040
2متعلم ( :)Apprenantتسمية من تسميات املتعلم ،استعملت على الخصوص من طرف االتجاهات البيداغوجية الحديثة ،ألنها توحي
ضمنيا بإمكانية الفرد في التعلم الذاتي واملبادرة الشخصية .املرجع نفسه ،ص .26
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
تقابل بالرفض من طرف الـمدرس؛ ألنه يريد االحتفاظ بمركزه البيداغوجي واالجتماعي .ينتج عن العالقة
األفقية استراتيجية ،قائمة على االحترام والرحمة ،هي االستـراتيجية التضامنية أو استراتيجية التراحم.
وينتج عن العالقة العمودية استراتيجية ،قائمة على السلطة والتوجيه ،هي االستراتيجية التوجيهية أو
استراتيجية السلطة.
وهاتان االستـراتيجيتان معتمدتان فـي بـناء الع ــالقات التـربويــة التعــليمية بيـن الـمدرس
والـمتع ــلميـن .ولنبدأ بالتعريف بـهما ،وسنعمد إلـى الـمقارنة بيـن االستراتيجيتيـن؛ َّ
ألن" الت ــضامن
ِّ
والسلطة يرتب ــطان بعــالقة متضادة "1ال تجتمعان معا ،أو إنهما ال َّ
تتحققان معا بشكل تام .وقد اختار
البحث تسمية االستراتيجية األولـى باالستراتيجية التراحمية تناصا مع التوجيـهات التـربوية النبوية التـي
ـركـز فـي بناء العالقات االجتماعية على ثنائية التـراحم /التوقيـر .2بديال عن ثنائية التضامن /السلطة
ت ِّ
باصطالح تينان ديبوراه ( ،)Deborah Tannenوأفضل من ثنائية التضامن /القوة باصطالح هدسون؛
ألن فـي التضامن الذي يظهره الطرفان لبعضهما ال يكون محققا إذا شابته أغراض أو مصالح أو منافع،
تحققان إذعانا تشوبه األغراض واملصالح أو
وخاصة من قبل
املتعلميـن .وأما القوة أو السلطة فهما ِّ
ِّ
املنافع والخوف أو الرهبة .على عكس ذلك نجد أن الرحمة والتوقيـر ،كما سنـرى فـي تحليلنا للخطاب
التعليمي ،ال تشوبـهما األغراض وال الـمنافع وال يعتـري صاحبــهما خوف وال رهبة ،ففيـهما ال َّ
ـمودة والتقدير.
وينبني تحديد استـراتيجية الخطاب اجتـماعيا على هذيـن العامليـن بشكل عام (التراحم
والتوقير) ،أو (التضامن والسلطة) ،وهو مرد تصنيف جيفري ليتش للعالقات بين الناس إلى صنفين:
الصنف العمودي ومحوره السلطة ،والصنف األفقي الذي يتحدد على أساسه " ما يسميه (براون
وجيلمان) معيار التضامنية كبعد اجتماعي ".3
واآلن ،سنتحدث عن مدى حضور هاتيـن االستـراتيجيتين فـي الخطاب التعليمي .نبدأ بتحديد
واملتعلم) فـي البيئة املدرسية؛ حيث تحكمهما عالقتان ،األولى داخل
نوع العالقة التي تربطهما (املد ِّرس
ِّ
هذه البيئة ،واألخرى خارجها؛ أي ما يعرفه كل من املدرس واملتعلم عـن اآلخـر .وما يعرفانه عن البيئة
املدرسية وماذا ينتظر كل طرف من اآلخر ،ماذا يريد أن يقوله وماذا يريد أن يسمعه .تسيـر العالقة فـي
اتجاهات ثالثة؛ مدرس ومتعلم ،مدرس وبيئة مدرسية ،ومتعلم وبيئة مدرسية ،شرط تفاعل هذه

 1عـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـه ـ ــادي ب ـ ـ ــن ظ ـ ــاف ـ ـ ــر ال ـ ـشـه ـ ــري :استـراتيـجيـات الخـط ـ ــاب ،مقاربة لغوية تداولية ،دار الكتاب الجديد املتحدة ،بيروت ،طبعة
6004م ،ص  .652مأخــوذ م ـ ــنp 93.، New york, 1992، Ballantine Books، s not what I meant،Deborah Tannen: That :
َ
ُ َّ
َّ
ُ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ
الله َ
2عن َع ْمرو ِّبن ُش َع ْي ٍب ،عن أ ِّبيه ،عن َج ِّده رض ي الل ُه عنهم قال :قال رسول
صلى هللا علي ِّه وسلم« :ليس ِمنا من لم يرحم ص ِغيرنا،
َ َ
ْ َ َ َ َ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
حسن صحيح وفي رواية أبي داود« َح َّق ك ِب ِيرنا» .وفي
صحيح رواه أبو داود والترمذي ،وقال الترمذي :حديث
َو َي ْع ِرف شرف ك ِب ِيرنا» حديث
َ
ُّ
لنبيه في عالقته مع صحابته ومع الناس عامة نجد القرآن الكريم يحثه على اللين والرحمة والرفق ،في قوله تعالى(( :ف ِّب َما
توجيه هللا تعالى ِّ
َ
َّ
ٍۢ
َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ۟ ْ َ ْ َ َ ْ ُ
ف َع ْن ُه ْم َو ْ
ٱس َت ْغ ِّف ْر َل ُه ْم َو َشاو ْر ُه ْم فى ْٱأل ْمر ۖ َفإ َذا َع َز ْم َت َف َت َو َّكلْ
َر ْح َم ٍة ِّم َن ٱلل ِّه ِّلنت لهم ۖ ولو كنت فظا غ ِّليظ ٱلقل ِّب َلنفضوا ِّمن حو ِّلك ۖ فٱع
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َّ
َ َّ
ُْ
َعلى ٱلل ِّه ۚ ِّإ َّن ٱلل َه ُي ِّح ُّب ٱمل َت َو ِّك ِّل َين)) آل عمران .956
 3عبد الهادي بن ظافر الشهري ،مرجع سابق ،ص .652
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
العناصر مع بعضها .فال تقاس العالقة بين املدرس من جهة واملتعلمين من جهة أخرى إال في ضوء معرفة
وتأثير البيئة املدرسية فهي تتناسب معها تناسبا طرديا إن سلبا أم إيجابا.
أوال :اللقاء األول
قد يحدث أن تكون العالقة بين املدرس واملتعلمين من جهة ،وبين املتعلمين أنفسهم من جهة
أخــرى معدومة أو تكاد ،كأن يكون اللقاء بينـهم َّ
ألول م َّـرة .ماذا يفـعل الـمد ِّرس إزاء ذلك؟يسعى الـمـدرس
إلـى إيجاد هذه العالق ـة عــن طــريق خطابــه التعليمـي الت ـف ــاعلي؛ إذ يستــهدف توطيد ع ــالقته بمتعلميه.
وهــذا ما ُي ـبـ ــرز دور اللـ ـغ ــة التفاعلي مــن خالل ما طوره سينكلير ( )Sinclairوكولت ــهارد ()9625( )Couthard
فـي دراستـهما التفاعالت اللغوية بين املعلم واملتعلم فـي الفصول الدراسية .فـي هذه الدراسة الـمـهمة
َّ
ميـزا بيـن التــفاعــل/الت ـبــادل الل ـغــوي/الكالمي  Exchangeوالنقلة أو االنتقالة  moveوالفعل اللغــوي
(.1)Act
َّ
َّ
ـمتعلمون يتـرقبون،
ـمتعلمين فـي اللقاء األول في حجرة الدرس ،ال ِّ
تبدأ العالقة بيـن الـمد ِّرس وال ِّ
خاصة وأنهم يلتحقون َّأول مرة باملؤسسة ،فهم فـي بيـئة جديدة ،والـمد ِّرس قد يكون عارفا بهذه البيئة
إال أنه ال يعرف مع من سيتعامل .وإن كان يحمل نظرة أو ُّ
املتعلمين
تصورا عاما حسنا أو سيئا عن
ِّ
َّ
الجددَّ ،
لكنه يترقب هو اآلخر .فتكون اللحظات األول ما قبل اللقاء األول حاسمة للطرفين .ور َّبما بعض
باملتعلمين علمية معرفية ،أو هي عالقة عقالنية وال دخل للمشاعر
املد ِّرسين ال يبالون فعالقتهم
ِّ
والعواطف ،ور َّبما عند البعض هي عالقة رسمية تبدأ وتنتهي عند باب حجرة الدرس .والش يء نفسه
املتعلمين .لكن هذا االختالف في النظرة للعالقة التي تجمع الطرفين ال يعني أن الجميع
بالنسبة لبعض
ِّ
ال يولي عناية لها ،بل إن الجميع يهتم بها وتختلف درجات االهتمام.
وبالعودة إلى الوثائق البيداغوجية نجد حرصا كبيرا على بناء عالقة وطيدة بين املد ِّرس
والـمتعلمين بدايـة من اللـقاء َّ
وتخفف من سلطة
األول .2وهـي عالقـة تميل نحو ثنائية التراحم/التوقير،
ِّ
ِّ
الـمد ِّرس من خالل قراءة اإلرشادات التربوية التي وجهتها الجهات الوصية للمد ِّرس.
ُّ
املتعلمين بالتعريف
التعريف/التعرف :يبدأ املد ِّرس بناء عالقته مع
 .9استراتيجية التعارف أو ثنائية
ِّ
َ
َّ ْ
قدم
بنفسه" :
تعرف على التالميذ وأ ِّق ْم عالقة تربوية معهم تقنعهم بحرصك على رفع مستواهمِّ .
ًّ
كال ْ
باس ِّمه مع
ناد التالميذ
نفسك بإيجاز لتالميذ القسم ،واحفظ أسماء تالميذ القسم تدريجياِّ ،
النطق السليم بها .وإن أردت يا ولدي لتحفظ عالقة التلميذ بأستاذه" ،3ويبدأ هذا التعارف بعيدا
ُ
يصدق كل ما
عن التقارير الصادرة عن الفوج الذي سيد ِّرسه سواء أكانت إيجابية أم سلبية ،وأال ِّ
يتعرف بنفسه عليـهم .وقد أوضح هدسون أن " الشواهد اللـغوية َّ
يقال ،وإنما عليه أن َّ
والدالـة على
العالقات االجتماعيــة بيـن الناس ،مثل استخدام األسماء مثل جون والسيد براون ،فلكل ف ــرد عــدد
 1ينظر بـهاء الدين محمد مزيد ،مرجع سابق ،ص .900
 2الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي ،ص .92
 3املرجع نفسه ،الصفحات .92-92-95
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
مــن األسماء املختلفة يمكن مخاطبته بـها ،منـها اسمه األول واسم العائلة واللقب إذا وجد .وينبغـي
علينا أن نتفحص صيغتيـن فحسب مــن هــذه األسماء ،هـما صيغة االسـم وحـده مثل  Johnوصيغة
اللـقب ،أو صي ــغة الـمهنة التـي يتبعها اســم األسرة مـثــل  Mr. Brownكيف إذن يقـرر الفـرد مخاطبة
غيره سـواء بصيغة االسم أو بصيغة اللـقـب واســم األسرة؟ ترتبط اإلجابة عن هـذا السؤال بكل من
عاملي القوة والتضامن ".1
َّ
وال يختلف األمر كثيرا عندنا فـيما يتعلق ببناء العالقات اجتماعية كانت أو ديداكتيكية أو معرفية
واملتعلمين فـي قسم السنة األولى ثانوي ،تستخدم صيغة االسـم
صرفة ،فعند اللقاء األول بين املد ِّرس
ِّ
وحـده أوصيغة اللـقب ،أو صي ــغة الـمهنة التـي يتبعها اســم األسرة مرتبط بتحديد موقفيـن نموذجييـن
ُ
واملتعلمين تستخدم فـي كل منهما صيغة االسم أو صيغة اللقب
يبينان درجة القرب والبعد بين املد ِّرس
ِّ
ِّ
واسم األسرة على حدة ،ويمكننا بعد ذلك ربط املواقف األخرى بـهذين املوقفيـن .فإذا استخدم املد ِّرس
َّ
املتعلم،
املتعلم ،وفق توجيهات الوثائق البيداغوجية ،فقد حقق قدرا كبيـرا من التضامن بينه وبين ِّ
اسم ِّ
وفي نفس املوقف هو ُّ
املتعلم اسم املد ِّرس
أقل سلطة ،وال يمكن أن يحدث العكس؛ أي أن يستخدم
ِّ
فحسب؛ ألن وجود قدر قليل من التضامن مقرون بأن يكون
املتحدث صاحب سلطة وأعلى منـزلة وأكثـر
ِّ
قوة من اآلخر.
املتعلم في البداية باحتشام أو حذر فيستخدم ،غالبا ،صي ــغة الـمهنة
وفي املوقف الثاني ،يدخل ِّ
مع مد ِّرسه مخاطبا َّإياه بـ " أستاذ "؛ لعدم وجود عالقة سابقة معه ،وأحيانا تأتي مقرونة بصيغة لقب
األسرة (أستاذ فالن) ،وعندما تصبح العالقة أكثـر قربا فيشعر أنه أصبح يعرفه أكثر ،فيستعمل بعض
املتعلمين صيغة املهنة مقرونة بياء النسبة (أستاذي) .وعندما ُيسألون عن مد ِّرس مادة اللغة العربية
ِّ
َّ
يذكرون صيغة لقبه وقد يكتفون بذكر اسمه فقط ،وربما إذا ساءت العالقة بينـهم وبين أستاذهم
يذكرون اسمه مصحوبا َّ
بسبة أو كنية.
ـمتعلميـن؛ ألنـهم ج ــاءوا
وفـي املقابل يستخدم املد ِّرس في بداية السنة ،صيغة اللقـب لـمناداة ال ِّ
مـ ــن متوسطات وال يعرفون أحدا فـي الثانوية والـمد ِّرس ال يعرفهم ،وبعد مدة ،قد تطول وقد تقصر،
يبدأ فـي استعمال صيغة االسم :فالنة ،فالن ،فالنة...وقد يحافظ الـمد ِّرس على صيغة اللقب مع بعض
واملتعلمين في غاية التعقيد واالختالف بين املد ِّرسين
املتعلميـن؛ ألن مسألة التقارب بين املد ِّرس
ِّ
ِّ
واملتعلمين ،فبعض املد ِّرسين سرعان ما يقتربون من تالميذهم والبعض اآلخر يبقون على املسافة
ِّ
االجتماعية مع الجميع أو الفئة الغالبة وخاصة الذين ال يشاركون في الدرس ،ومن جهة أخرى نجد أن
املتعلمين هم كذلك يختلفون فـي املدة الزمنية التي يقتربون فيها من مد ِّرسيهم ،وفي طريقة اقترابهم ،بل
ِّ
املتعلمين ال يحبذون االقتراب نهائيا ،ربما بسبب طبيعة املادة أو شخصية املد ِّرس أو غيرها من
إن بعض ِّ
َّ
نتصور.
األسباب ،فاملسألة أعقد مما
 1هدسون :علم اللغة االجتماعي ،ترجمة محمود عياد ،عالم الكتب ،القاهرة ،طبعة 9660م ،ص .966
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 .6استراتيجية ُّ
التأدب :وخير من يمثل هذه االستراتيجية جيفري ليتش فـي مبدئه :مبدأ ُّ
التأدب األقص ى
ِّ
واعتبار ُّ
التقرب ،يجمع بين صورتين سلبية وإيجابية:1
املؤدب (صورة سلبية) ،وأكـ ـث ـ ْـر من الكالم َّ
 قلل من الكالم غير َّ
املؤدب (صورة إيجابية).
ِ
ِ
ْ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ظه َر
يطلب من املد ِّرس أن يح ِّسن اإلصغاء إلى
املتعلمين ويظ ِّه َر اهتمامه بمن ِّ
ِّ
يحدثه منهم ،وي ِّ
ُ
متعلميه ،يتعامل بأدب واحترام فـي عالقته مع رؤسائه وزمالئه
حببه إلى ِّ
البشاشة واللطافة لكي ت ِّ
ُّ
وتالميذه .وأن َّ
والتلفظ بما يس يء إليهم .وأن َي ْحرص
يتجنب شتمهم أو لعنهم ألي سبب كان والسخرية
َّ
التجول بنظره في جميع أنحاء قاعة الدرس بثقة ورض ى وأن ينقل النظر بين التالميذ ليشعرهم
على
َّ
بالعطف والعناية .وأن يكون معتدال بيـن الصرامة والدعابة .وأن يتجنب البدء بنقد تلميذ أو التالميذ
َّ
املتعلمين وال يستثني منهم أحدا .2ولكن
الحصة على وجه الخصوص .وأن يهتم بجميع
ككل في بداية
ِّ
ينبغي عليه أال يكون ُّ
املتعلمين مشوبا بالتظاهر والنزعة إلى الغرضية ،3بل عليه أن يرتقي بأخالقه
تقربه إلى ِّ
ُّ
فيخرج من دائرة ُّ
َّ
يتقصد املجاملة والكياسة واملداراة ،إلى دائرة التخلق املخلص،
التأدب االجتماعي ،الذي
الذي ينشد الكمال في السلوك.4
وقد اعتبر جورج يول توظيف صيغ التهذيب السلبي هي تأكيد على حرية الطرفيـن املتحادثين،
َ
وخاصة املستمع أو املخاطب وفي هذه الحالة ال يوجد ش يء مشترك بين الطرفين فهي عالقة موضوعية
واملتعلمين في اللقاءات األولى حين
(غير شخصية) ،وهذا ما يكون في اللغة املستعملة من طرف املد ِّرس
ِّ
تكون مبنيا على استراتيجية أسماها جورج يول بـ استـراتيجية االحتـرام ( ،5)Deference strategyوهي
ٌّ
شكلي ( formal
املتكلم واملستمع ،لكن التهذيب فيها
أقرب ما تكون من التوقير ليس فيها تقريب بين
ِّ
 )politenessور َّبما داخلته املجاملة ،على عكس التوقيـر فهو نابع من سلطة أخالقية صادقة.
ميـز يـول بين حالتين تستعمل فيهما؛ فهي خيار للمتكلم فـي ظرف كالمي َّ
وقد َّ
معين أو في موقف
ِّ
اجتماعي أو قد تكون استراتيجية مثالية ملجموعة َّ
املتكلمون بعض
برمتها .6وفي كلتا الحالتين يستعمل
ِّ
أي طرف ،لعدم وجود عالقة شخصية كما قلت ،فهما مستقالن عن
الصيغ اللغوية التي ال تشير إلى ِّ
يقدم املد ِّرس درسه بعيدا عن اإلشارة إلى
بعضهما واقعا فال يشارك طرف الطرف اآلخر .ومثال ذلك أن ِّ
ُّ
املتعلمين باإلشاريات الشخصية؛ هيا املشاركة فـي الدرس تنجحه ،ضمن استـراتيجية التعلم
نفسه أو إلى ِّ
الفردي (ويصحبه بنبـرة صوت عادية وغيـر حيوية).
املتعلم) صيغ التهذيب اإليجابية بدال عن صيغ التهذيب السلبي
املتكلم (املد ِّرس او ِّ
يوظف ِّ
وقد ِّ
َّ
التقرب من الطرف اآلخر .وله الخيار في أن يستعملها في ظرف كالمي َّ
ُّ
معين أو في موقف
ألنه يسعى إلى
 1املرجع السابق ،ص .642
 2الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي ،الصفحات .92-95-6
 3هدسون ،مرجع السابق .ص .642
 4ينظر طه عبد الرحمن ،مرجع سابق .ص .650
 5ينظر جورج يول :التداولية ،ترجمة قص ي العتابي ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بيروت ،الطبعة األولى9409 ،هـ6090/م ،ص .902
 6ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
اجتماعي أو أن يجعلها استراتيجية مثالية للفوج َّ
برمته ،فيستعمل فيها بعض الصيغ اللغوية من قبيل
(نحن) و(لنذهب) وغيرها التي يفهم منها على أن الطرفين قريبان جدا من بعضهما لدرجة يستطيعان
استعمال املعلومات الشخصية واأللقاب وحتى املصطلحات البذيئة( 1خصوصا بين الذكور ،بل أصبحت
ظاهرة بين اإلناث في املستويات التعليمية املختلفة خصوصا املتوسط والثانوي) ،كما يمكن استعمال
َّ
يسمي يول هذا النوع من التقارب باستراتيجية التآزر ( .)Solidarity strategyوهو نوع
اللهجة
املحليةِّ .
من التضامن بين أطراف عملية الكالم.
ُّ
ويمكن للمد ِّرس أن يعمد إلى هذه االستراتيجية في بناء الوضعيات التعلمية ،وفـي الـمواقف
ُّ
ُّ
َّ
التعلمات ،من أجل إشعار املتعلمين بقربه منهم َّ
حتى يتمكن
التعليمية التعلمية ،وخاصة في مرحلة بناء
ِّ
ُّ
من إيصال املعلومات واملعارف وتحقيق األهداف التعليمية التعلمية املتوخاة .والصيغ التي يمكنه
املتكلمين (نحن) ضمن استراتيجية التعاون
استعمالها العبارات والجمل املقرونة بضميـر جماعة
ِّ
ُّ
للمتعلمين :افعلوا أو شاركوا أو أجيبوا وغيرها من صيغ األمر املقرونة بضمير
التعلمية؛ فبدل قوله
ِّ
َ
املخاطب (أنتم) يقول لهم :هيا يا أبنائي لنشارك فـي الدرس لننجح جميعا معا ،لنفعل كذا أو لنشارك في
إنجاز التمرين أو لنجيب عن السؤال .ويقرن كالمه بتنغيمات دالة على التفاؤل والحيوية ،وعالمات غير
املتعلمين.
لسانية تصاحب كالمه كبشاشة الوجه وانفتاح األسارير وتوزيع النظرات على جميع ِّ
َ
َ
َ
(أنت)
املتكلم (أنا) أو صيغة املخاطب (أنت) أو املخاطبة ِّ
وال يستعمل صيغة املفرد سواء صيغة ِّ
املتعلم الصيغة األولى (أنا) اعتبر
املتعلم ،فإذا سمع ِّ
كذلك ألنها ستستبعد مشاركة أحد الطرفين في نظر ِّ
نفسه غير معني بالدرس ألن الخطاب التعليمي غير َّ
موجه إليه فما يلبث حتى يذهب بذهنه بعيدا عن
َ
أنت) اعتبر املد ِّرس غير معني بالدرس
حجرة الدرس وعما يحدث فيها .وإذا سمع الصيغة الثانية (أنت أو ِّ
َ
يحمله املسؤولية وحده (وكذلك األمر في صيغة جماعة املخاطبيـن وإن
فشعر بثقل الحمل وكأن مد ِّرسه ِّ
َّ
املتعلمين).
كانت املسؤولية تتوزع بين ِّ
املتكلم (أنا) أو ضمير الـمفرد
املتكلمين (نحن) بدال عن ضمير الـمفرد
واستعمال ضميـر جماعة
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
َ
(أنت) أو ضمير جماعة املخاطبين (أنتم) أو ضمير جماعة
املخاطب (أنت) أو ضمير املفردة املخاطبة ِّ
َ
َّ
َّ
املتكلمين (نحن) " يفيد معنى املشاركة والقرب؛ إذ يجعل املتكلم
املخاطبات (أنتن)؛ ألن ضميـر جماعة ِّ
َ
عالم بما يخبره به
ناطقا باسمه وباسم غيره ،وال غير أقرب إليه من املخاطب ،حتى كأن هذا املخاطب ِّ
املتكلم ومشارك له فيه ،فيكون ضمير الجمع ،من هذه الجهة ،أبلغ في الداللة على ُّ
التأدب والتواضع من
ِّ
2
صيغة املفرد ،وال داللة له إطالقا على تعظيم الذات وال على اإلعجاب النفس " .
أصل األصول فـي هذا النموذج هو أسبقية العالقة التخاطبية بين املتكلم واملخاطب؛ فما تكلم
َ
َ ْ
أحد إال وأش َر َك معه املخاطب فـي إنشاء كالمه ،كما لو كان يسمع كالمه بأذن غيـره وكأن الغيـر ينطق

 1ين ــظر املرجع السابق ،ص .902
 2طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص .90
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بلسانه .1فيكون ،بذلك ،إنشاء الكالم من لدن املتكلم وفهمه من لدن املخاطب عمليتين ال انفصال
إلحداهما عن األخرى ،وانفراد املتكلم بالسبق الزمني ما كان ليلزم عنه انفراد بتكوين مضمون الكالم،
َ
الخطابية ال تنـزل
بل ما إن يشرع املتكلم في النطق حتى يقاسمه املخاطب دالالته؛ ألن هذه الدالالت ِ
على ألفاظـها نزول َ
َّ
وتتعرف مـن خـالل العالقة
املعنى على املفردات فـي املعجم ،وإنما تنشأ وتتكاثـر وتتقـلب
التخاطبية ،متجـهة شيئا فشيئا إلـى تحصيل االتفاق بين املتكلم ونظيره املخاطب ،بعد أن تكون قد
تدرجت فـي مجاوزة اختالف مقتضيات مقاميـهما واختالف طرق عقدهما للدالالت.2
كما يمكنه أحيانا أن يستعمل ُّ
َّ
املحلية والعبارات العامية حتى يربط االتصال
تجوزا اللهجة
متحدثا بها.
املتعلمين الذين ال يسمعون مد ِّرس اللغة العربية إال
ِّ
ببعض ِّ
حفظ ماء الوجه:
َّ
املتكلمين
تحدثنا فيما سبق عن استعمال صيغتي التـهذيب السلبي واإليجابي ،والحقيقة أن
ِّ
َّ
يتوقعون قبل اختيار أي صيغة كالمية واستعمالها املساس بوجه املخاطبين فيبدأ " عمل سلوك حفظ
ماء الوجه قبل إنشاء ألفاظ مثل هذه ،متخذا شكل تتابعات قبلية ( .3)Pre-sequencesوالغرض منه أن
يحدث التفاعل بين الطرفين قبل ُّ
التلفظ باألقوال.
وفي حالة بحثنا هذا ،قد َّ
املتعلم للمخاطرة؛ ألنه خطاب من طرف إلى
يتعرض وجه املد ِّرس أو ِّ
آخر ،أي هناك تشارك بينـهما ،واحد يسأل واآلخر يجيب فعندما تغيب املعلومة عن املسؤول يشعر
ُّ
التصرفات من
الطرفان (السائل واملسؤول) عندها بالحرج فتتفاقم املخاطرة .وكذا عند القيام ببعض
املتعلمين ،مثل:
املتعلمين فتس يء إلى وجهه أو على وجه
قبل املد ِّرس دون أن يعي مخاطرها عليه أو على
ِّ
ِّ
املتعلميـن ككل فـي بداية الحصة أو رفع الصوت بالصراخ ألسباب كثيرة تعود إلى
متعلم أو ِّ
البدء بنقد ِّ
يعرض
عدم انتباه من البعض أو خطأ في اإلجابة أو تأخر بعضهم عن االلتحاق بالصف ففي هذه الحالة ِّ
املتعلمين للمخاطرة .ومثال آخر :يجنح بعض املد ِّرسين إلى تقديم األعذار املسبقة عما سوف تعمله
وجه ِّ
ـهدد وجهه ،ثم إن بعض املد ِّرسين يظهرون االرتباك
أو بسبب نقص تحضيره أو غيرها من األعذار التي ت ِّ
ُّ
متعلميه.
والتوتر فـي بداية الحصة أو أثناءها فيصبح محل استهزاء أو انعدام الثقة من طرف ِّ
يقدم جورج يول طرائق لتفادي ذلك
وللخروج من هذا املأزق وتفادي املخاطرة وتهديد الوجه ِّ
َّ
الحصة من املد ِّرس
بإعطاء فرصة لآلخر إلنـهاء الفعل الخطر الكامن .على سبيل املثال :ينبغي في بداية
َّ
ويتغلب على االرتباك .وأن ي َّ
تجو َل املد ِّرس بنظره فـي جميع أنحاء قاعة الدرس بثقة
أن ي ِّثق فـي نفسه
ََ
ورض ى ،وأن يستجمع انتباه التالميذ قبل البدء فـي الحصة .وأن يتغافل عن بعض التفاهات الصادرة
َّ
يتحكم في أعصابه وال يعط األمور أكثـر مما تستحق ُّ
تجنبا إلثارة الفوض ى والكراهية نحوه .وأال
منهم .وأن

 1طه عبد الرحمن :في أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،الطبعة الثانية6000 ،م ،ص .50
2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3ينظر جورج يول ،مرجع سابق ،ص .902
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يصرخ فإن الصوت الهادئ أشد تأثيـرا .فكل هذه االستعدادات النفسية والسلوكات غيـر اللغوية تحفظ
واملتعلميـن على السواء قبل أن ينجز َّ
أي فعل كالمي.
ماء وجه املد ِّرس
ِّ
وهناك حاالت تحفظ ماء الوجه بإنجاز أفعال كالمية قبلية أو طلبات قبلية ( )Pre-requestكما
يسميها جورج يول بدال عن تقديم طلبات مباشرة فورية .1وهذا موقف حقيقي من واقع العالقة بين
ِّ
متعلمة:
مد ِّرس اللغة العربية مع ِّ
متعلمة ومد ِرسها يلتقيان ألول مرة في أولى الحصص
متعلمة ،س :مد ِرس) حوار بين ِ
نص الحوار( :مِ :

م :أوه ،أستاذي الفاضل ،كم أن سعيدة ألنني سأدرس عندك هذه السنة
س :شكرا لكَّ ،بنيتي
م :لقد سألت عن كل األساتذة ،قبل أن ألتحق بالثانوية
س :وماذا قالوا لك؟
ُّ
م :كلهم أجمعوا على كفاءتك
س :أتمنى أن أكون في مستوى هذه الشهادات
مُّ :
أحب اللغة العربية ،ولكن كل من د َّرسني َّزهدني فيـها
س :ستحبينها َّمرة أخرى.

َّ
املوسع فـي املثال السابق مقام كالم طلبي دون وجود فعل كالم مركزي
يمكن تسمية التفاعل
املتعلمة إلى املد ِّرس للقيام بأي ش يء ،يمكن أن نصف
للطلب .الحظ انعدام تقديم أي طلب حقيقي من ِّ
امللفوظ( :أوه ،أستاذي الفاضل ،كم أنا سعيدة ألنني سأدرس عندك هذه السنة) .على أنه طلب قبلي
يبيح للمتكلمة أن تطلب من مد ِّرسها أن يساعدها في مادة اللغة العربية ،خاصة وأنـها تلتقي به أول مرة
في الحصة األولى في بداية العام الدراس ي ،وهي تخش ى رد فعله اتجاهها وهي ال تعرفه وهو ال يعرفها ،مع
َّ
ما يبدو عليه من مظاهر الجدية والهيبة وقلة الكالم وكثـرة الصمت وعدم الضحك وحتـى االبتسامة.
على عكس املثال السابق ،نجد فـي الحوار اآلتي عدم استجابة من قبل املد ِّرس:
املتعلمة واملد ِرس فـي نهاية الحصة الدراسية األولى،
متعلمة ،س :مد ِرس) دار بين
ِ
نص الحوار( :مِ :
وقد انبهرت بأسلوبه وفصاحته.

متعلمة :أوه ،أستاذي الفاضل ،كم أن سعيدة ألنني سأدرس عندك هذه السنة
ِّ
املد ِّرس :يصمت.
متعلمة :لقد سألت عن كل األساتذة ،قبل أن ألتحق بالثانوية
ِّ
املد ِّرس :ال داعي لهذا اإلطراء (ينظر ناحية النافذة)
ُّ
متعلمة :كلهم أجمعوا على كفاءتك...
ِّ
َّ
املد ِّرس :يمكنك االنصراف (ويشير بيده للخروج) [يتوقف الحوار]
 1ينظر املرجع السابق ،ص .902-902
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
املتعلمين قصد تحقيق استجابتـهم
يشيع استعمال التتابعات القبلية من قبل الـمد ِّرسين مع
ِّ
ثان):
متعلم أول ،مِّ :6
لهم ،من قبيل (س :مد ِّرس ،مِّ :9
متعلم ٍ

س :قراءتك رائعة
م :9شكرا أستاذ.
س :اقرأ يا فالن.
م :6يواصل قراءة النص

فغرض املد ِّرس في هذا الحوار أن تتوقف (م )9عن القراءة دون أن يجرحها وقد أطالت القراءة.
متعلميه بأن يعطي صورة حسنة عنه في مظهره
 .0استراتيجية القدوة :يطلب من املد ِّرس أن يقترب من ِّ
َّ
فيتجنب الثقة الزائدة فـي النفس وأال يتصرف بديكتاتورية ،وأن يكون القدوة
وفي أخالقه وسلوكاته؛
املتعلمون فـي أخالقهم ،وأن يحرص على الوصول إلى القسم قبل املتع ِّلمين،
الحسنة التي يقتدي بها ِّ
ْ
ْ
وأن ُيظ َهر ب ِّـه ْندام يليق بوظيفة التعليم وهيبتها ،وأن ُيث ِّبت شخصيته فـي التعامل معهم ،وأن يتصرف
َّ
فينفذ املهام املوكلة إليه بمسؤولية ويتعامل باألخالقيات التي تتطلبها املهنة
بصفة موظف الدولة ِّ
ويحافظ على مظهره العام واتزانه وثباته االنفعالي ،وأن يمتنع عن التدخين واستعمال الهاتف خالل
الحصة ،واألهم من كل ذلك أال َ
يذكر زمالءه إال بكل خيـر ،1حتى ال تهتـز مكانة املد ِّرس ومركزه العلمي
املتعلمين.
واالجتماعي بين ِّ
واملتعلمين عقد ديداكتيكي ضمني غير معلن ،حيث يلتزم
 .4استراتيجية التعاقد :يربط بين املد ِّرس
ِّ
الطرفان بجملة من القواعد والنظم والسلوكات ،ومنها طريقة عمل املد ِّرس .فعليه أن يحرص على
فيوضح فيها أهم الحقوق والواجبات الخاصة بكل من
إعالنها في الحصة األولى أو الحصص األولى
ِّ
ُّ
ُ
قد ُم البـرنامج التعليمي والتوجيـهات البيداغوجية الضرورية لتعلم
املتعلم واملد ِّرس ،ثم بعدها ي ِّ
ِّ
الـمواد.2
يحدد عبد الكريم غريب مفهوم العقد الديداكتيكي بكونه يحتوي على مجموعة من القواعد
ِّ
ومتعلميه ،أين يكون الالتماثل هو سيد املوقف؛ ألن املد ِّرس ،وفق
التي تضبط آليات العالقة بين املد ِّرس
ِّ
املتعلم من جهة أخرى .وأرى أن حصر
عبد الكريم غريب ،مالك للمعرفة من جهة،
واملخطط لبنائها لدى ِّ
ِّ
املعرفة في املد ِّرس أمر عفا عليه الزمن ،وهو مخالف للتوجيهات التربوية والبيداغوجية في املقاربة
املتعلم؛ ألن هذا األخير ،ووفق النظرية
يسهل بناءها لدى
بالكفاءات ،فاملد ِّرس ال ِّ
ِّ
يقدم معرفة وإنما ِّ
ُّ
ُّ
البنائية االجتماعية يقوم ببناء تعلماته بنفسه ملا له من قابلية للتعلم مركوزة فيه منذ ميالده .قد يكون
ُّ
َّ
َّ
يقدمها
دور املد ِّرس مقتصرا على تسهيالت التعلمات لكنه بصورة أو بأخرى يتحكم في املعرفة التي ِّ
للمتعلمين ،فيراعي مستواهم املعرفي والذهني ،وحالة الفوج العامة.
ِّ

 1ينظر الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي ،الصفحات .92-95-6
 2املرجع نفسه ،ص .92
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
في الحالة العامة والغالبة يتمحور العقد البيداغوجي حول شخصية املدرس ،وقلما يتجاوز خطية
االتجاه؛ ومن ثم ،يستحسن تعويضه بالعقد الديداكتيكي الذي يعد أكثـر إجرائية.
ُّ
إضافة إلى ما ذكره عبد الكريم غريب ،يعتبـر العقد التعليمي-التعلمي (الديداكتيكي) عقدا مضمرا
مكوناته أو قواعده ،وأرى أن يكون العقد
بين املد ِّرس
ِّ
واملتعلمين وقلما يشير إليه املد ِّرس أو إلـى إحدى ِّ
معلنا وصريحا وواضحا للطرفين حتى يتحمال مسؤولية ما يترتب عن التقصير؛ ألن املد ِّرس ،من الناحية
ُّ
واملتعلم ملزم بالتعلم ،وال يجوز أن يتخلى كل طرف عن هذه
القانونية واإلدارية ،ملزم بالتدريس،
ِّ
املسؤولية القانونية واألخالقية.
واملتعلم ينبغي أن نعرف الدعامات
قبل وضع العقد الديداكتيكي قيد التنفيذ من طرف املد ِّرس
ِّ
واملتعلم ولكن ما محتوى هذا العقد؟ وما الدعامات التي
التي يقوم عليها ،صحيح أن طرفيه هما املد ِّرس
ِّ
يتأسس عليها؟ ترتبط معرفة هذه الدعامات بمعرفة مصطلح آخر يقارب مصطلح العقد الديداكتيكي
وهو النقل الديداكتيكي .فهذا األخير يقوم على نقل املعرفة ،وهذه املعرفة تنقسم قسمين هما :املعرفة
َّ
املتعلمة ،ولكن بالنسبة للعقد الديداكتيكي َّ
يتحدث عن معرفة املدرسية ومعرفة مد َّرسة
العاملة واملعرفة
املتعلمين .1يجمع املدرسون ذوو الحنكة والتجربة ،على أن التطبيق الجيد للعقد
إضافة إلى معرفة
ِّ
الديداكتيكي ،يؤسس لعالقات جيدة بين املدرس والتالميذ؛ إذ يمثل العقد الديداكتيكي إجماال ،تعاقدا
ضمنيا بين املدرس والتالميذ منذ مستهل السنة الدراسية؛ وبناء على هذا التعاقد ،تحدد واجبات وحقوق
كل من املدرس والتلميذ من تحديد األهداف والكفايات املنشودة والوسائل الديداكتيكية املعتمدة ،إلى
االنضباط داخل الفصل الدراس ي ،والحق فـي االعتـراض والـمناقشة.2
ما يالحظ فـي الحقل التعليمي ،هو جهل أغلب املدرسين بمفهوم العـقـد الديـداكـتيـكي؛ إذ َّإن
أغلبـهم ال يعمد إلى تحديد الواجبات والحقوق بمعية تالمذتـهم ،بالرغم من أن هذه املسألة ُت ُّ
عد جزءا
من العقد الديداكتيكي؛ ولذلك ،فإن املد ِّرس الذي يفطن إلى فاعلية هذا العقد ،يكون هو األنجح في
العملية التعليمية.3
ثانيا :العالقة بين التضامن والسلطة
يعتمد بعض الدارسين على مصطلح التضامن باعتباره استـراتيجية ينبغي أن يبنـى عليـها
الخطاب بصفة عامة ويسعون لتعريفه .ومن هؤالء وليم برايت الذي يرى صعوبة كبيـرة فـي تحديد
مفهوم التضامن؛ ألنـه " معقد ومراوغ؛ فهو صنف نظري بحت " ،4وتعمل هذه االستـراتيجية على
تحديد درجة العالقة بين املتخاطبين ونوعها ،ومتابعة مدى التـزام الطرفين باحتـرام هذه العالقة والرغبة
فـي املحافظة عليها ،أو السعي إلزالة الفروق بينـهما ،ومن ثم تقاس درجة التفاعل الحاصل في الخطاب
 1ينظر عبد الكريم غريب :مستجدات التربية والتكوين ،ص .964-960
2املرجع نفسه ،ص .964
3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4عبد الهادي بن ظافر الشهري ،مرجع سابق ،ص .652
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
جراء هذا التضامن الـمتبادل بقياس لغته وملفوظاته الـمشحونة بالعبارات الدالة على هـذا التقرب
والتقريب.
ويقيس الـمحور الرئيس ي درجة املسافة بالنظر إلـى السلطة أو تحويل مشارك سلطة اآلخر ،وهذا
َّ
املخول له السلطة يمكن أن يستعمل الشكل املألوف فـي البراعة
تدبير غيـر متناظر ،حيث إن أحدهما
مع آخر يستعمل هو بدوره نفس األسلوب .أما املحور األفقي فهو من جهة أخرى يقيس ما أطلق عليه
كل من (براون وجيلمان) عامل التكافؤ أو ما يمكن أن نعتبره من وجهة نظر مضادة املسافة االجتماعية
َّ
تتعلق على وجه الشمول بالعوامل املس َّ
تقرة
والدرجة الكلية لالحترام بالنسبة ألي موقف فعل كالمي إنما
ُْ
َّ
نسبيا لألوضاع والسن ودرجة األلفة...وأيضا إلى حد ما قد تتعلق بالدور املؤقت لعالقة الشخص األسرية
مع آخـر .وقد يرى
(قدم لي محاولتك في األسبوع القادم)،
املحاضر أنه من املعقول أن يقول لطالب ماِّ :
ِّ
ولكن ال يجوز أن يقول له( :ح ِّضر لي كأسا من القهوة) ففي الحالة األولى ينبغي أن يمارس سلطته
املشروعة على السلوك األكاديمي للطالب لكن في الحالة األخيرة قد يتجاوز ما يعترف له فيه بمهمته،
ومرة أخرى فإن الحقوق والواجبات تكون ذات أهمية عند تعريف منزلة املشارك في عالقات الناس
بعضهم ببعض.1
املسافة الرئيسية

املسافة األفقية

املسافة االجتماعية

ثالثا :العالقة بين التراحم والتوقير
لقد وقـع االخـتيار ،في هذا البحث ،على مصطلح التراحم بديـال عـن مصطلح التضامن لـما يحمله
َّ
األول مـن دالالت العالقات اإلنسانية املبنية على القيم األخالقية بعيدا عن املنفعة واللذة وحسب ،وكما
يقول عبد الوهاب املسيري؛ " كانت هناك حسابات أخرى غيـر مادية وغيـر أنانية تشكل مكونا أساسيا
فـي هذه العالقات " ،2حين فرق بين املجتمع التـراحمي واملجتمع التعاقدي.
فالعالقة التي تجمع بين طرفي العملية التعليمية-التعلمية يجب أن تكون تراحمية بعيدة عن
األغراض ،فال غرض للمتعلم إال نيل العلم من مدرسه .وهذا ما دعا إليه طه عبد الرحمن ،ومن قبله

 1جيفري ليتش :مبادئ التداولية ،ترجمة عبد القادر قنيني ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طبعة 6090م ،ص .922
 2عبد الوهاب املسيري :رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر؛ سيرة غير ذاتية غير موضوعية ،مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة،
القاهرة ،الطبعة ال األولى ،6000 ،ص.46
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
املاوردي ،إلى جعل قاعدة اإلخالص شرطا لتحقق مبدأ التأدب .فالتأدب الذي يظهره الطرفان لبعضهما
ال يكون محققا إذا شابته أغراض أو مصالح أو منافع.
وتـهدف هذه االستراتيجية من خالل تطبيقها من لدن املدرس خاصة والـمتعلمين فـي درجة أدنى
إلـى تحقيق املساواة بينـهما أو السعي لتحقيقها ،أو على األقل تقليص املسافات وتقليل الدرجات بينهما
مما يساهم في نجاح العملية التعليميةالتعلمية ،ومن ثم نجاح الخطاب التعليمي فـي تحقيق أغراضه
ومقاصده .ومما يساعد على إنجاحه وع ُـي الطرفيـن بقيمة إنماء العالقة بينـهما وتأليفها حتى تصبح
العالقة فـي نـهايـة الخطاب التعليمي أفضل منه في بدايته .ثم السعي إلـى تحسين البيئة املدرسية ،ماديا
ومعنويا ،ملا لها من تأثيـر على العالقة بين الطرفيـن.
واملتعلم
الخطابية ودورها فـي بناء العالقة بين املد ِرس
ِ
رابعا :البنيات ِ
 -1بنية التبادالت أو التناوبات
واملتعلمين ،بغض النظر
يقوم الخطاب التعليمي فـي عمومه على تبادل عملية الكالم بين املد ِّرس
ِّ
َّ
مفصلة في
عن صاحب النصيب األكبر فيها .لكن الحقيقة الساطعة أن تبادل الكالم وتقسيمه إلى أجزاء
الدرس حاصل ال محالة ،بل إن دراسات تحليل الخطاب تتحدث عن تناوب ( )take turnsعملية الكالم1
ُّ
املتحدثين أو ُجلهم.
أو مشاركة كل
ِّ
ُّ
وفي هذا السياق يتساءل هدسون عن مدى تحقق عملية التناوب في الكالم بين املتخاطبين :هل
يوضح
فعال يتناوب املتحدثون أدوارهم أم أن هذه األدوار تتشابك وتتطابق مع بعضها البعض؟ وكيف ِّ
يوضح املتلقون أنهم على وشك أن يبدأوا في الكالم؟
ِّ
املتحدث أنه على وشك االنتهاء من الكالم؟ وكيف ِّ
َّ
ُ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ومن يحدد من الذي سيتكلم في الدور التالي؟ ومن يقوم بمعظم الكالم؟ من يتحدث مع من؟2
ِّ
وحقيقة األمر أن عملية التناوب ليست بتلك السهولة؛ ألن واقع الحال في العملية التعليمية يبرز
جملة من املشكالت التي تواجه هذا التناوب والتبادل بكيفية سلسلة دون تشابك وال تداخل بين
املتحدثين .وقد َّبين هدسون من خالل دراسات قام بها علماء النفس االجتماعي فـي مجال األبحاث
ِّ
الخطابية ،وقد اتضح من هذه األبحاث والدراسات أن التناوب في الكالم نوع من النشاط غاية فـي
ِّ
ُّ
املتحدثين وحركة اليدين من
املهارة ،3وصعبة التحقق ملا فيها من وجوب التنسيق بين حركة العينين بين
ِّ
َّ
املتحدث ،أي ال
جهة وعملية الكالم من جهة أخرى ،من أجل أن يتكلم من كان مستمعا عندما يصمت
ِّ
بد أن تكون ردود أفعال املشتركين في الكالم غاية في الدقة واالنتظام.4

 1هدسون ،مرجع سابق ،ص .605
2املرجع السابق ،ص .605
3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
أ -األزواج املتجاورة أو األزواج املتوازية
يبحث الناس دوما عن طريقة للتعامل وإيجاد مساحة مشتـركة بينـهم للتفاهم والتفاعل
االجتماعي ،على الرغم من االختالفات فـي أسلوب الحديث ،وما يساعدهم في هذا التفاهم وجود نماذج
تلقائية تقريبا فـي بنية املحادثة ،1وهي بنية تقوم على التناوب والتبادل كما سبق القول .وضمن هذه
البنية َّ
يتحدث جورج يول وهدسون عن وجود بنيات أو أزواج متجاورة أو متوازية (،)Adjacency pairs
وهي العبارات واألقوال التي تقتض ي أقواال أخرى تجاورها أو توازيها ُّ
تعد بمثابة اإلجابة أو االستجابة أو
رد الفعل املناسب لألقوال األولى.
َّ
تتكون بنية التجاور من ثنائية سؤال/جواب ،أو فعل /رد فعل ،ومن أهم أنواعها ،رغم كثرتها:
 البنية األولى :تحية  +رد التحية،
 البنية الثانية :شكوى  +اعتذار،
 البنية الثالثة :نداء  +رد أو استجابة،
 البنية الرابعة :دعوة  +قبول الدعوة،
 البنية الخامسة :توديع  +رد التوديع.
 البنية السادسة :شكر  +إجابة.
ومن األمثلة الواضحة على هذه النماذج:2
املثال األول:

الشطر األول:
س :السالم عليكم
س :كيف حالك؟
س :مع السالمة

الشطر الثاني
ع :وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته.
ع :الحمد هلل.
ع :هللا معك

املثال الثاني:

الشطر األول:
س :كم الساعة؟
س :شكرا
س :هل لك أن تساعدني في هذا؟

الشطر الثاني
ع :حوالي الثامنة والنصف
ع :عفوا
ع :بالتأكيد

يسمي جورج يول هذه األزواج بالتتابعات التلقائية ،التي تتكون دائما ،وفق يول ،من شطر أول
ُّ
 first partوشطر ثان second partينشئـهما متكلمان مختلفان .يخلق قول الشطر األول على الفور توقع
لفظ الشطر الثاني لنفـس الزوج ،وهما شطران يجب أن يتوافر دائما.3
 1ينظر جورج يول ،مرجع سابق ،ص .996
2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
َّ
يرى هدسون ويول أن بعض األقوال والعبارات تتطلب رد فعل متوقع من قبل املتلقي إال أنه في
ُّ
توقع ردود أفعال املتلقين ،بل إن هناك ُّ
تنوعا كبيرا في الصيغ التي تمأل الفراغات،
بعض الحاالت ال يمكن
َّ
حسب يول .وفي بعض الحاالت ال تحدث االستجابة من املتلقي رغم أن الرد متوقع "،وعدم القيام بالرد
املتوقع في مثل هذه الحاالت يعد رد فعل ذا داللة َّ
معينة ،فعلى سبيل املثال إذا ألقى (أ) التحية على
(ب) ولكن األخير لم يردها فإن ذلك التصرف سيفهمه (أ) على أن (ب) لديه سبب َّ
معين لعدم ر ِّد التحية
" ،1يعتبـره يول فشال فـي اإلتيان بالشطر الثاني يعامل على أنه غياب ذو مغزى ولذا فإنه ذو معنى.
ولكن األنواع األخرى من العبارات ليست بمثل هذا الوضوح .فغالبا ما يعقب التحذير نوع من
االستجابة من جانب املتلقي ،حتى ولو كانت هذه االستجابة مجرد رفع لحاجب العين أو إيماءة من الرأس،
ولكن هذا النوع من إظهار االستجابة ليس ضروريا إذا وضح أن املخاطب قد سمع التحذير .وهناك فـي
الجانب اآلخر أنواع أخرى من الكالم ،مثل الـمحاضرة الجامعية حيث يكون رد الفعل من املتلقي محدودا
للغاية .وينبغي علينا أن نذكر أن الدراسات الخاصة باألزواج املتوازية لم تدرس بعد املشكالت النظرية
الخاصة بتحديد أنواع األزواج املتوازية ،وبدال من ذلك قامت هذه الدراسات بمناقشة استخدام أنواع
من األزواج ،مثل النداء  +الرد.2
َّ
تقسم األزواج املتجاورة أو املتوازية إلى أزواج افتتاحية (تحية  +رد التحية) وأخرى تكون ضمن
الخطاب (شكوى  +اعتذار ،نداء  +رد أو استجابة ،دعوة  +قبول الدعوة ،شكر  +إجابة) وثالثة تكون
في ختامه (توديع  +رد التوديع).
يشترط في البنيات املتجاورة أن تتألف من شطرين ولكن تتابعها قد ال َّ
يتحقق في بعض األحيان،
َّ
فيتأجل الشطر الثاني .فتتتالى األشطر األولى ثم تليها األشطر الثانية ،وتكون البنية حينها على الشكل:
ثان
ثان  +جواب أول  +جواب ٍ
سؤال أول  +سؤال ٍ
أو
ثان)  +جواب أول
ثان  +جواب ٍ
سؤال أول ( +سؤال ٍ
يسميه يول بتتابع الحشر ( ،)insertion sequenceحيث :الجواب الثاني
التتالي في الشكل الثاني ِّ
ثان).
ثان  +جواب ٍ
يتبع السؤال الثاني (سؤال ٍ
ويحدث أن يبدو الجواب الثاني مقابال للسؤال األول ،ولكن مضمونه يوحي بغير ذلك؛ ألن األصل
في تتابع األشطر أن تتتابع األجوبة بناء على تتابع األسئلة األول فاألول ،ولكن االلتزام بهذا التتابع ليس
شرطا لتحقق أزواج التجاور.يوضح الـمثال اآلتي هذا النموذج:3

املبكرة؟ (س)9
الوكيل :هل تريد الرحلة ِّ
املراجع :متى تصل؟ (س)6
 1هدسون ،مرجع سابق ،ص .602-605
2املرجع نفسه ،ص .602
 3جورج يول ،مرجع سابق ،ص .960

169

الشطر األول
الشطر الثاني

الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
الوكيل :في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة (ج )6الشطر األول
الشطر الثاني
املراجع :نعم -هذا عظيم (ج)9
من خالل هذا النموذج ،يستنتج يول أن تتابع الحشر هذا ينتج زوجين متجاورين ،أو باألحرى
زوجا متجاورا صغيرا أو وسطا (س-6ج )6داخل الزوج املتجاور الكبيـر الذي ينطلق من س 9ليصل إلى
ج .9نستنتج كذلك أن تتابع ثنائية سؤال/جواب أو ثنائية شطر/9شطر  6ال تعني أن السائل دوما هو
املنتمي إلى الشطر األول ،فقد الحظنا كيف أن السؤال ينتقل بين الشطرين بحسب الحاجة التخاطبية.
يسأل املدرس املتعلم ُّ
املتعلم ،بعدها
فيرد عليه املت ِّعلم بسؤال آخر فيو ِّضح املد ِّرس مجيبا عن سؤال
ِّ
ِّ
ِّ
املتعلم عن سؤال املد ِّرس ،وكثيرا ما يحدث هذا النموذج في الخطاب التعليمي ،خاصة إذا كان
يجيب
ِّ
للمتعلمين.
سؤال املد ِّرس غامضا بالنسبة
ِّ
َّ
يقدمه جورج يول ،يتمثل في ثنائية طلب /قبول الطلب ،كما مبين فـي املثال
هناك نموذج آخر ِّ
اآلتي ،هناك زوج يتألف من تقديم طلب-قبول الطلب (س-9ج )9مع تتابع حشر لزوج سؤال-جواب
(س-6ج )6الذي يبدو أنه يؤدي وظيفة شرط لقبول (ج:1)9

س :هل لك أن ترسل هذه الرسالة بالبريد؟ (س=9طلب) الشطر األول
الشطر الثاني
ع :أيوجد عليها طابع؟ (س)6
الشطر األول
س :أجل (ج)6
الشطر الثاني
ع :حسنا (ج=9قبول)
يالحظ يول في هذا املثال أن الجواب عن السؤال األول أو القبول بالطلب قد تأخر ،وهو ما أنتج
ُّ
تتابع حشر (س-6ج ،)6وسبب تأخره يعود إلى عدم توفر إمكانية القبول في زمن تقديم الطلب ،وهو ما
املتكلم.
يمثل حقيقة أساسية عند يول :ال تتلقى األشطر األولى بالضرورة األشطر الثانية التي يتوقعها
ِّ
ِّ
َّ
يوسم تأخيـر اإلجابة رمزيا عدم توافر كامن للجواب الـمتوقع املباشر (التلقائي عادة) .يمثل التأخيـر تباعدا
بين ما هو متوقع وما هو متوفر ،ويفسر دائما على أنه ذو معنى.2
ُّ
ب -بنيات التوقع:
َّ
تتحدث كليـر كرامش ( )Claire Kramschفي كتابها (اللغة والثقافة) عن ُّ
تكون بنيات ِّخطابية لدى
مستخدم اللغة فـي مرحلة الطفولة ،نتيجة لعاملي التنشئة االجتماعية واالمتزاج الثقافي في املجتمع الذي
َّ
عاش وترعرع فيه ،ثم َّ
وتترسخ .تسمي كلير كرامش هذه البنيات بخطط العمل أو بنيات
تتطور عبر الزمن
َّ
َّ
ُّ
التوقع( )Structures of expectationالتي يتعلمها كل املستخدمين للغة معينة ،فهم لم يتعلموا " كيف
َّ
َّ
يتوقعوا سلوكا َّ
َّ
معينا
يتصرفون على أساسها فحسب؛ وإنما تعلموا أيضا أن
يفسرون العالمات وال كيف
ِّ

1املرجع السابق ،ص .969
2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
من اآلخرين بالـمثل ،1"...فيقابلون أفعال كالم معينة بأفعال كالم تناسبـها فـي سياق ثقافي َّ
معين ،وإذا
تغير السياق َّ
َّ
تغيرت أفعال الكالم فهي ذات بعد اجتماعي ثقافي ،من قبيل استعمال فعل الشكر للرد على
تلقي الهدية ،أو قول مع السالمة أو إلى اللقاء من أجل إنهاء املحادثة.2
يفرق من خاللها بين الكبار والصغار ،بيـن املنتمين إلـى طبقات
يكون مستعمل اللغة كذلك بنيات ِّ
ِّ
َّ
اجتماعية أو ثقافية معينة ،فتصبح هذه البنيات جزءا من تكوينهم العضوي؛ ألنها ضاربة في أعماق
َّ
يفرقون بيـن اإلهانة
خبرتهم الحياتية التي يستقون منها فهمهم وتفسيرهم للعالم من حولهم .يتعلم كيف ِّ
والتحية.3إنـها " بنية عامة َّ
َّ
ترسخت فـي عقول الناس من خالل الثقافة التي يعايشونـها هـي ما نطلق عليه
األطر ( )Framesأو البنى الكبرى (.4" )schemata
وإذا َّ
واملتعلمين وجدناها شبيهة به ،تسير
طبقنا هذا النموذج على العالقات التي تنشأ بين املد ِّرس
ِّ
ُّ
ُّ
يكونان بنيات التوقع انطالقا من نماذج
على منواله ،فحقيقة األمر أن طرفي العلمية التعليمية التعلمية ِّ
يجمعونه من معلومات في بداية العام الدراس ي ،وفي مرحلة
ِّ
املتعلمين واملد ِّرسين السابقة لديهم ،وبما ِّ
َّ
ثالثة ما يكتسبونه في التعامل اليومي من عادات سلوكية تجعلهم يتوقعون أن يحييهم املد ِّرس (بالنسبة
للمتعلمين) عند أول مقابلة ،أو يستمعوا إليه عندما يتحدث أو يجيبهم عن أسئلتهم ،مع وجود اختالفات
ِّ
ُّ
تؤثر فـي هذه التوقعات...
ثقافية ِّ
ُّ
ومما َّ
يتكون لدى املدرس من بنيات توقع أن يحييه تلميذه بطريقة مختلفة عن َّ
تحية زميله
ِّ
َّ
األستاذ أو تختلف عن َّ
تحية زميلته األستاذة (املصافحة بين الذكور واملعانقة بين اإلناث) ،ويتوقع
َّ
املتعلمون أن يحييـهم
الصديق أن يحييه صديقه بطريقة تختلف عن تحيته الضيف الغريب ،كما يتوقع ِّ
األستاذ الجديد بطريقة مختلفة عن ت َّ
حية أستاذ د َّرسهم من قبل ،وانطالقا من خبرتـهم فـي ثقافتـهم
ينظم الناس معارفهم ومفاهيمهم عن العالم ،ويستخدمون هذه املعرفة الستباق التفسيـرات والعالقات
ِّ
الخاصة بأية معلومات وأحداث أو خبـرات جديدة يصادفونـها فـي مسيرة حياتهم.
ُّ
يكون بنيات توقع عن مد ِّرسيه ،كل مد ِّرس على حدة فيتعامل
نصل إلى أن كال من ِّ
املتعلم واملد ِّرس ِّ
ُّ
معهم بناء على هذه الخطة ،وكذلك األمر بالنسبة للمد ِّرس .يشتغل املد ِّرس مع كل فوج وفق بنيات التوقع
ُّ
َّ
يوظف املد ِّرس بنيات التوقع
املتعلمين .واألهم من هذا هو كيف ِّ
متعلم أو عن مجموع ِّ
كل ِّ
التي كونـها عن ِّ
املتعلمين ،فـي املحافظة على نظام قسمه
فـي سيـر الدرس ،فـي بناء اختباراته ،فـي بناء عالقته مع
ِّ
والسيطرة عليه ،فـي اختيار االستراتيجيات املناسبة مع املتعلمين :مع من يستعمل االستراتيجية
التـراحمية؟ ومع من يستعمل االستراتيجية التوجيهية؟.
 1كليـر كرامش :اللغة والثقافة ،ترجمة أحمد الشيمي ،مراجعة عبد الودود العمراني ،وزارة الثقافة والفنون والتراث ،الدوحة ،قطر ،الطبعة
العربية األولى6090 ،م ،ص .50
 2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3ينظر املرجع نفسه ،ص .59
4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
ج -بنية التفضيل :تقع بنيات التفضيل بين أزواج التجاور وبنيات التوقع ،فهي جزء من أزواج
ُّ
َّ
يفضلها أحد الطرفين وهو
التجاور،ألنها تتحقق في الشطر الثاني منها .ومن جهة أخرى هي بنية توقع ِّ
املتكلم الثاني .وقيمة بنيات التفضيل تكمن في كونها أفعاال اجتماعية مثلها مثل أزواج التجاور وبنيات
ِّ
ُّ
َّ
يمثل الشطر الثاني منه،
يمثل الشطر األول من زوج التجاور ،وقبول ِّ
التوقع .تتكون من عرض أو طلب ِّ
ويقابل هذا القبول ما أطلق عليه جورج يول " بنية التفضيل "؛ ألن الطلب قد يقابل بالرفض فتسمى
هذه البنية ،عند يول ،بالبنية غيـر املفضلة ،تقسم بنية التفضيل  preference strucrureاألشطر الثانية
َّ
مفضلة وغير َّ
إلى أفعال اجتماعية َّ
مفضلة .الفعل املفضل هو الفعل التالي الـمتوقع بنيويا ،أما الفعل غيـر
ال َّ
ـمفضل فهو الفعل التالي غيـر الـمتوقع بنيويا..1
َّ
ُّ
املتكلم األول عندما
تلتقي بنية التفضيل مع بنية التوقع في كون األولى متوقعة أكثر من طرف ِّ
يقدم طلبه أو عرضه أو ما شابه ذلك ،فالقبول َّ
مرجح بنيويا أكثـر من الرفض .تسمى هذه االحتمالية
ِّ
البنيوية تفضيال  ،preferenceيستعمل هذا املصطلح لإلشارة على نموذج بنيوي محدد اجتماعيا وال
يشيـر إلـى أي من رغبات الفرد العاطفية أو الذهنية .فـي هذا االستعمال التقنـي للكلمة ،فإن التفضيل
نموذج مراقب فـي الحديث وليس رغبة شخصية.2
ولنالحظ األمثلة الذي يسوقها جورج يول لتوضيح بنيتي التفضيل وغير التفضيل:
 -9املثالَّ :9
يتكون من أمثلة فرعية من [أ-د] ،تمثل األجوبة فـي كل شطر ثان جوابا مفضال 3أو جوابا
غير َّ
مفضل.

َّ
املفضلة:
الشطر الثاني (بنية التفضيل :الشطر (البنية غير
الشطر األول (العروض)
الرفض)
القبول)
ال يمكنني
أ-هل لك أن تساعدني؟ (طلب) بالتأكيد
ال ،ال أرغب
ب-تريد بعض القهوة؟ (عرض) نعم ،رجاء
ال أعتقد
ج-أليست رائعة بالفعل؟ (تقييم) نعم ،إنها كذلك
أنا ٌ
متعب
د-ربما يمكننا الذهاب للتمش ي .سيكون هذا رائعا
(مقتـرح)

الخطابية) أفعال كالمية اجتماعية وخاضعة للسياق
على اعتبار أن أزواج التجاور (ببنياتها ِّ
َّ
َّ
يتوقعون األشطر الثانية سواء ال َّ
ـمفضلة املتوقعة أو تلك التي ال يف ِّضلونها ،وإن
املتكلمين
الثقافي ،فإن ِّ
َّ
املتكلم األول تستقبل بالقبول
كانت غير مستبعدة .وفي املثال  ،9نالحظ أن العروض والطلبات التي قدمها ِّ

 1جورج يول ،مرجع سابق ،ص .966
2املرجع نفسه ،ص .969
3املرجع نفسه ،ص .966
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َّ
نتصور أنها قد تقابل إما بالرفض في صورة املثال  ،9وإما
املتكلم الثاني ،إال أنه يمكن أن
من طرف
ِّ
َّ
ُّ ُّ
املتكلم األول.1
بالصمت ،وفي كلتا الحالتين ،يعد الرد بنية غير مفضلة لدى ِّ
 -2املثال :2
ـمتكلم
يقودنا الـمثال الثاني الـذي ذكره يول إلـى فـهم طبيعة بنــية التفضيل ،وكيف يحاول ال ِّ
األول تحقيقـها أو الوصول إليـها ع ـبـر إعـادة القـول أو تقــيي ــم أقـوالـه نتيــجة للصمــت ال ــذي تقابل بـه
ـمتكلم األول غالبا إلـى مراجعة الشطر األول للحصول على شطر
عـروضه وط ـلــبات ـ ــه؛ فالصمت يقــود " ال ِّ
املتكلم اآلخر " .2وفيما يلي نعرض املثال :6
ثان ال يكون صمتا من ِّ

ساندي :ولكني متأكدة أن عندهم طعاما لذيذا هناك (ثانية وستة أجزاء من الثانية)
ساندي :أم م م -أظن أن الطعام ليس رائعا.
جاك :أي -يذهب الناس هناك غالبا ألجل املوسيقى.
نالحظ أن (ساندي) قد عدلت في قولها األول من التأكيد على أن الطعام لذيذ إلى أنه ليس رائعا،
تفضله (ساندي) ،بل كان ر ُّده الصمت التام،
وسبب التعديل فيه أن (جاك) لم يستجب ولم ِّ
يقدم قوال ِّ
" الحظ أن صمت جاك يقع فـي املكان الذي كان سينشأ فيه عدم موافقة (أي جواب غيـر مفضل) إزاء
َّ
مفضلة ." 3اعتبرت (ساندي) أن
املتكلم غير مؤهل لتقديم إجابة
تقييم ساندي .توصل عدم اإلجابة أن ِّ
َّ
َّ
توقعت ُّ
تحققها والتي َّ
فضلتـهالم تتحقق ،فقامت بمراجعة أقوالها من الوصول إلى بنية
البنية التي
مفضلة ،وهو ما حدث من د فعل من طرف (جاك) َّ
َّ
حقق لها بنيتها التفضيلية.4عموما ،عندما َّ
يتوجب
ر
على املشاركيـن إنشاء إجابات تمثل الشطر الثاني غيـر املفضل ،فإنهم يشيرون إلى أنـهم يقومون بش يء
موسوم للغاية.5
 -3املثال :3
َّ
يقدم يول في هذا املثال نموذجا آخر للبنية غيـر الـمـفضلة
ِّ
أنشأت املتكلمة األولى جملة خبرية يبدو أن املتكلمة الثانية تعارضها .ستكون املوافقة هي الشطر
الثاني املفضل ،ممثلة في إجابة مثل نعم أو حتى أعتقد ذلك .تجد املتكلمة الثانية جولي نفسها في محل
إنشاء شطر غيـر مفضل.6

سندي :إذن يعالج اإلقداميو ن األيدي
جولي :آم م م -حسنا – هنا – هم ،هم يعالجون أقدام الناس غالبا.

 1ينظر املرجع السابق ،الصفحة نفسها .هناك إضافات لم يذكرها الكاتب.
2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
3املرجع نفسه ،ص .960
4املرجع نفسه ،ص .966
5املرجع نفسه ،ص .960
6املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الحظ أن الشطر الثاني غير املفضل لجولي موسوم بترددات ابتدائية ،إنما الفعل صعب اإلتيان
(أساسا تصحيح اآلخرين) .يوجد تأخير (آم م م زائدا توقف) في البدء ،وجاءت الجملة الواقعية التي تشير
إلى التعارض بعد مقدمة (حسنا) ،وإشارة إلى آراء اآلخرين (هناك) ،وتكرار متعثر (هم ،هم) .حتى أن
الجملة تتضمن تعبيرا (غالبا) لجعل املعلومة أقل تحديا لالدعاء في الشطر األول .عن التأثير العام هو أن
تقدم نفسها على أنها غير راغبة (وتجد صعوبة) في وجوب قولها ملا قيل .توجد الترددات
هذه املتكلمة ِّ
َّ
املفضلة للدعوات ،كما هو مبين في [.]9
واملقدمات في األشطر الثانية غير
ِّ

[ ]9بيكي :تعالي فيما بعد لتناول القهوة
ويكي :آه-أيه -أرغب في ذلك -ولكنك تالحظين-أنا-يتوجب علي إنهاء هذه -أنت تعلمين.

كما هو الحال عادة ،يمكن إتمام تعبير الرفض (شطر ثان غير مفضل) دون قول كال فعليا .نقل
ش يء لم يتم قوله مطلقا في [ .]9بعد مقدمة (آه) وتردد (أيه) ،أنشأت املتكلمة الثانية في [ ]9نوعا من
َّ
(يتوجب علي إنهاء هذه) لتبيين
القبول الرمزي (أرغب في ذلك) لتقديم الشكر على الدعوة ،متبوعا بسبب
ماالذي يعيق املتكلمة من قبول الدعوة .يوجد أيضا معنى منقول إضافي مفاده أن ظروف املتكلمة خارجة
َّ
(يتوجب َّ
علي) و ،مجددا ،استحضرت تفهم موجهة الدعوة (أنت تعلمين).
عن سيطرتها بسبب التزام
َّ
املفضل في اإلنجليزية على شكل سلسلة من
يوضح [ ]6النماذج املرتبطة بالشطر الثاني غير
العناصر االختيارية.

كيف تنجز غير املفضل
أ-تأخر/تردد
ب-أبدأ بمقدمة
ج-عبر تشكيك
د-نعم رمزية
ه-اعتذار
و-إذكر التزام
ز-إدع للتفهم
ح-تبني املوضوعية
ط-قدم سبب
ي-استعمل ملطفات
ك-استدرك السالب

األمثلة
توقف؛ آم م م ،أه
حسنا؛ أوه
لست متأكدا؛ ال أعلم
هذا عظيم؛ أرغب في ذلك
آسف؛ آسف
َّ
يتوجب علي القيام بـ (س)
يتوقع مني أن أكون في (ص)
أنت ترى؛ إنك تعلم
الجميع؛ هناك
عمل كثير؛ ليس عندي وقت
حقا؛ غالبا؛ نوعا ما
ال أعتقد؛ غير ممكن

د -بنية موضوع الخطاب:
وهناك نوع آخر من البنية في بناء الخطاب وتعتمد هذه البنية أوال وأخيرا على املوضوع ،topic
أي موضوع الخطاب ومن الواضح أنه ال توجد عالقة بين التناوب في الحديث واملوضوع ألن املتحدثين
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كثيرا ما يغيرون املوضوع خالل تناوبهم األدوار .ومن السهل أن نتصور أن البنية القائمة على موضوع
الخطاب بنية هرمية أي أننا نستطيع تحليل الخطاب إلى وحدات أصغر فأصغر ،وذلك اعتمادا على بنية
املوضوع في الخطاب .ويدعم هذا التصور البنية السائدة في النصوص املكتوبة التي اعتاد عليها معظم
املثقفين .ويمكن على سبيل املثال التعرف على البنية التدريجية التي تعتمد على املوضوع في هذا الكتاب
فبنيتة هرمية واضحة للغاية تكون الفصول فيها أكبر الوحدات حجما ثم األقسام الرئيسة ثم األقسام
الثانوية ثم الفقرات وأخيرا التركيب .ويحدد كل هذه الوحدات نوع أو آخر من العرف الطباعي والكتابي.
وعند فرض هذه البنية على كتابنا الحالي ،حاولت أن أجعل هذه البنية تعكس املوضوعات التي يقدمها
الكتاب ولذلك تعد هذه الجملة مثاال على نوع البنية ،وهي جزء من الفقرة التي هي بالتالي جزء من هذا
القسم الثانوي الذي يتناول أنواع بنية الخطاب ،هذا باإلضافة إلى الدخول والخروج وهما جزءان آخران
من هذا القسم الذي يعالج بنية الخطاب ،ويعد كل هذا جزءا من الفصل الخاص بدراسة الكالم
باعتباره نوعا من التعامل االجتماعي.1
وقد ادعى كثير من الباحثين أنهم يستطيعون اكتشاف مثل هذه البنية الهرمية في أنواع من
الخطاب منها املكتوب واملنطوق .فقد قام جون سينكلير  John Sinclairومالكولم كولتهارد Malcolm
 )9625( Coulthardبتحليل عدد من األشرطة التي َّ
سجل عليها عددا من الحصص الدراسية في املدارس
ُّ
التعرف على بنية هرمية الخطاب  hierarchical discourseتبدأ بأكبر وحدة وهي
الثانوية ،واستطاعوا
الحصة ثم التعامل ثم التبادل ثم الحركة ثم تأتي في النهاية الفعل ،الذي يتطابق بالكاد مع الوحدات
التركيبية الجملة األساسية (انظر كولتهارد  9625الذي يقدم عددا من االقتراحات األخرى لتحليل
الخطاب تحليال هرميا) .وأيا كانت درجة اقتناعنا بهذه املقترحات فمن الواضح أنه ال توجد أي بنية هرمية
في انواع َّ
معينة من االتصال االجتماعي حيث يتغير املوضوع أو يتبدل تدريجيا إلى موضوع آخر دون تحديد
واضح.2
ويبدو أن السبب في ميل املتحدث إلى الكالم في نفس املوضوع أو عدم االبتعاد عن املوضوع
الرئيس ي إال بشكل تدريجي هو أن ذلك يزيد من فرص اهتمام املشتركين بما يقال ألنه يزيد من احتماالت
فهم املشتركين للخطاب ،ألننا نملك حصيلة ضخمة من املعلومات عن العالم في أي موضوع ونستطيع
واملتحدثون الذين يحافظون على موضوع واحد يفترضون أن
أن نحسن استغاللها كمتحدثين أو متلقين.
ِّ
الجميع يعرفون مهاد موضوع الحديث.3
والخالصة التي يبدو أننا ننتهي إليها في مسألة البنية التي تعتمد على املوضوع ،أن بعض أنواع
املتحدث فرصة للتخطيط للخطاب بأكمله
الخطاب قد تكون ذات بنية هرمية ،وخاصة إذا كانت لدى
ِّ
قبل أن يبدأ حديثه (كما هو الحال عند كتابة كتاب أو إلقاء محاضرة) ولكن غالبا ما تكون معظم أنواع
 1هدسون ،مرجع سابق ،ص .602
2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
3املرجع نفسه ،ص .602
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الخطاب ذات بنية فضفاضة وغير متماسكة إلى حد كبير .وهذه النصوص َّ
تتميز بتغير املوضوع فيها بين
َّ
وتتكون بحسب من املوضع الراهن املطروح في لحظة بعينها.1
آونة وأخرى،
خامسا :بنية موضوع الخطاب التعليمي واالستدالالت السياقية
 -1االستدالالت السياقية:
واملتعلمون في مواجهتهم الكالمية اليومية أو في كل حصة
ترتبط الكلمات التي يتبادلها املد ِّرس
ِّ
دراسية بطرق ال ُّ
تعد وال تحص ى بسياق الحال وسياق الثقافة التي تجري فيهما تلك املواجهات الكالمية.
َّ
فعندما يقول
املتعلم للمد ِّرس :أريد أن أدخل هنا هال فتحت لي الباب؟ فإن املد ِّرس سيفهم املعنى
ِّ
املتعلم والفعل (أر ُيد) التي تدل على الضمير أنا الذي
متعلمه فسيربط املد ِّرس بين
ِّ
املقصود من كالم ِّ
متعلميه من خالل صوته وهيئته الخارجية .ويربط بين هنا وحجرة الدرس التي تقع
جيدا إنه من ِّ
يعرفه ِّ
خلف الباب التي يراها من موقعه أين يقف .كما أن ال في لفظة الباب تشير إلى باب الحجرة هذه التي
املتعلم املرسومة على
يريد أن يدخل إليها وليس غيرها .أضف على ذلك أن عليه أن يفهم من ابتسامة
ِّ
متعلمه في هذا السياق
وجهه ومن نبرة صوته وطريقته في الكالم ومن خبرته معه أن الطلب مشروع من ِّ
التداولي حال النطق به .هذه األلفاظ (أريد ،هنا ،الباب) ومصاحبات األفعال (النبــر ونغمة الكالم وسرعة
النطق والضحك) وكذلك العالمات غير الكالمية (كـاتجاه الن ـظ ــر وم ــالم ــح الوج ـ ــه ووضعية الجسد ونغـمة
ـوضحون لهم أو يرشدونهم إلـى تفسيـر
الصوت) هـي التـي تجـعل الـمتك ِّـلــمين يشيــرون على مستمعيـهم أو ي ِّ
مـا يقولونه لـهم فـي خضم سلـسلـة ال تنت ـهـي مــن العوامـل ذات الصلة احتماليا فـي السياق ،كـل ذلك
نسمـيه إشـارات مساقية (.2)Contextualization cues
ِّ
نسميه االستدالالت السياقية ( )situated inferencesذات
تساعد هذه اإلشارات في صنع ما ِّ
ُّ
الصلة أو بعبارة أخرى تساعد في استحضار الخلفية الثقافية والتوقعات االجتماعية الضرورية لتفسير
ُّ
املتكلمين والسامعين ،من خالل استخدام اإلشارات املساقية ،نقل توقعاتهم إلى
الكالم ويصبح في مقدور ِّ
ُ
الطرف اآلخر حسب طريقتهم في التواصل أو التخاطب وعلى املشاركين في تلك املبادالت اللفظية أن تتوفر
لديهم القدرة على االستفادة من الحوار حسب فهم كل فريق لسياق الحال وسياق الثقافة لحظة
بلحظة.3
 -6التماسك السياقيُّ :
تعد الجهود املبذولة في سبيل جعل الكلمات املنطوقة ذات معنى في إطار
سياق الحال والثقافة ،جزءا من خضم املبادلة اللفظية ،في إطار الجهود التي تهدف لتأسيس
َ ُ
ستحدث
املتكلمين ُجزافا وإنما ُي
التماسك ( )coherenceالسياقـي .ال يأتي التماسك في كالم
ِّ
استحداثا في عقول
املتكلمين والسامعين على السواء وبفضل االستدالالت التي َيخرجون بها
ِّ
1املرجع السابق ،ص .602
 2ينظر كلير كرامش ،مرجع سابق ،ص .56-59
 3ينظر املرجع نفسه ،ص .56
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تأسيسا على الكلمات التي يسمعونها .ومن ثم فبينما يعمل التماسك الداللي على إقامة الصلة
بين الك لمات فإن التماسك التداولي يعمل على إيجاد الصلة بين املتكلمين والسامعين في إطار
ُ
التواصل.1
السياق الثقافي األوسع لعملية

نص الحوار:
املد ِرس :من يذكرنا بالسياق (الثقافي) التاريخي والسياس ي؟ (النص األدبي :قصيدة في مدح الهاشميين
للكميت بن زيد األسدي).
املتعلم :تميـز الشعر بالركود في عصر صدر اإلسالم وازدهر في العصر األموي.
ِ
املد ِرس (يسجل على السبورة) :تطور الشعر بظهور األحزاب السياسية ما جديد هذا العصر؟
املتعلم :ظهور العصبية القبلية
ِ
املد ِرس :هل ظهرت؟ يركز األستاذ (حالة الوجه ،النظرات ،تحريك الرأس ،نغمة السؤال)
املتعلم :بل تجددت.
ِ
املد ِرس :إالم يعود تناقض الشعراء؟
املتعلم :الصراع السياس ي حول الخالفة بنو هاشم وآل البيت.
ِّ
املد ِرس (يركز) :أنتم قلتم؟ هل هذا صحيح؟
املتعلم :بنو هاشم.
ِ
(مصوبا) :واألمويون.
املد ِرس
ِ
املتعلم :السنة والشيعة؟
ِ
املد ِرس :ظهرا فيما بعد
املد ِرس :ما هي ميزة العصر؟
املتعلمون :حرية التعبيـر
ِ
املد ِرس :من أمثلة الشعراء؟
املتعلم :الكميت بن زيد األسدي
ِ
املد ِرس :إلى أي فئة؟
املتعلم :إلى بني هاشم
ِ
املد ِرس :ما الدليل؟
املتعلمون (من التعريف الوارد في الكتاب املدرس ي) :يدافع ،يحب ،يمدح ،األحقية في الخالفة ،من
ِ
املتشيعين :يناصر ،تعلقه بالهاشميين ،يريد أن يصبح ناطقا باسمهم أو شاعرهم الخاص .أن يستعمل
كل ما لديه.
املد ِرس :في أي ش يء يدافع عنهم؟ الخالفة
 1ينظر املرجع السابق ،ص .50

177

الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
(مصوبا) :األولوية ،األحقية.
املد ِرس
ٍّ

األلفاظ (أريد ،هنا ،الباب) :األسئلة ،اإلجابات
مالحظات عامة على الحوار:
هناك مصاحبات األفعال (النبــر ونغمة الكالم وسرعة النطق والضحك) :التجاوب أو عدمه،
التفاعل ،االبتسامات أو ُّ
التجهم ،تقطيب الجبين ،رفع الصوت في حالة الخطأ وفي حالة انفعال املد ِّرس،
َّ
املتعلمون من طرف املد ِّرس وتكرارها ،استعمال
تلكؤ أو سرعة في الكالم ،الشد على املقاطع التي أخطأ فيها ِّ
ْ
سسسس لضبط القسم والتركيز على الدرس ،التفاعل أمام اإلجابات الصحيحة...
األصوات أس
وكذلك العالمات غير الكالمية (كـاتجاه الن ـظ ــر وم ــالم ــح الوج ـ ــه ووضعية الجسد ونغـمة الصوت) :ينظر
إل ى كل التالميذ ،ثم عند العجز عن اإلجابة ينظر إلى التالميذ املجيدين :هيا يا فالنة أسعفينا...وجه
مواجهة عند سؤالهم،
مشدود إلى املد ِّرس من طرف املتعلمين .وقفة جانبية عند إجابة
ِّ
املتعلم ووقفة ِّ
استعمال اليدين عند الشرح جمعهما وتشبيكهما.
من خالل هذه الشبكة املتقاطعة من التكرارات املعجمية والصوتية التي تمنح حديث املتحاو ِّري َن
ُ ً
واملتعلمين وهم من مدينة واحدة ولهم نفس الخلفية الثقافية إنما يدعمون
تماسكا دالليا نجد أن املد ِّرس
ِّ
متعلم) .أما التماسك الداللي للكلمات التي
كل إشارات اآلخر السياقية (إشارات املد ِّرس وإشارات كل ِّ
يؤس ُ
س لتماسك تداولي عميق
ينطق بها ِّ
املتكلمون مضافا إليها الخلفية الثقافية املشتركة لكليهم فإنه إنما ِّ
من خالل ما يفعله املتحاورون .والطريقة التي تصادت بها كلماتهم وتعانقت بها ألفاظهم وعباراتهم ،وبها
واصلوا حديثهم تصل بهم إلى أن استنباط املعلومات التي تنقلها الكلمات ليست هي أهم ما في هذه
املحادثة (بل إنها توحي في الواقع بأنهم يختلفون) ،ولكن املهم هو إحساسهم بانطالقهم من مساحة
حوارية واحدة وأنهم ينتمون لثقافة واحدة.1
ُ ْ
تؤكد على التناقضات الكامنة في استنتاجات املشاركين
في وسع اإلشارات املساقية أيضا أن ِّ
وإطارات توقعاتهم ،ومن َّ
ثم تؤدي بهم إلى انهيارات تماسك في املجابهات عبر الثقافية .2أو إلى مراجعات في
التوقعات من أجل الحفاظ على التماسك السياقي.
املتعلمين ،وقد يحدث سوء
تؤدي اإلشارات املساقية نفسها إلى استنتاجات مختلفة بين
وقد ِّ
ِّ
فهم حقيقي ألنها تعزى أحيانا إلى مواقف أو صفات شخصية وما ينتج عن ذلك من نقص في التماسك
املتكلمين في حالة ارتباك وحيرة شديدة و قد أخذ بهم اإلحباط والغضب كل مأخذ.
الداللي يترك ِّ
نص الحوار:

متعلم ،ينظر إليه)ُ :بَن ْي ،هل بإمكانك أن تقرأ النص؟
املد ِّرس (مبتسما
ِّ
ومتحدثا مع ِّ
وموجها نظره ناحية النافذة) :ال أر ْيد...أوووووف
ِّ
املتعلم (متجهماِّ ،
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املتعلم)...:ما هذا الزمان؟ ! قريني وأنا سيدك
املد ِّرس (مشدوها ،بقي صامتا ملدة وهو ينظر إلى ذلك
ِّ
(بالدارجة)
املتعلمات) :تقراي – ال (بصوت جهوري غاضب)
املد ِّر
س(موجها كالمه إلى إحدى ِّ
ِّ
املتعلمة :ما نقراش (بابتسامة خجولة)
ِّ
املد ِّرس (مبتسما وقد ذهب عنه الغضب) :نعم اقراي...اقرئي يا فدوى...
(يوجه مالحظة للقارئة) :أنت مستبدة (ألنها قرأت سطرين).
املد ِّرس ِّ
املتعلم املمتنع عن القراءة) :أنت ما تزيدش تجيني
(موجها كالمه إلى ِّ
املد ِّرس ِّ
املد ِّرس :ما معنى كلمة النهى؟
املتعلمون :ينظرون...وال يجيبون...
ِّ
املد ِّرس :أجيبوا يا أهل النهى؟ بل أنتم أصحاب النهي!
املد ِّر ُس (مجيبا)ُ :النهى :أصحاب العقول الراجحة.
املتعلمون :يضحكون...هاهاهاها
ِّ
املد ِّرس :حانت نـهايتكم!

(إذا نبرة الصوت قد َّ
املتكلم ،ومن هنا فهي جزء من
تفس ُر على أنها مفتاح الوصول إلى موقف ِّ
سلوكه املقصود .علو نبرة الصوت عند نطقه حانت نهايتكم على أنها عالمة على ُّ
توتره وعدم قدرته على
ضبط أعصابه وأن ارتفاع نبرة صوته عندما نطق بعبارة "أنت ما تزيدش تجيني" على أنها محاولة لطرده
واالنتقام ملوقفه معه بطريقة عنيفة؛ ألنه َّ
مس بمركزه كأستاذ ولو وجد طريقة أخرى لفعلها)
جيدة معها باعتبارها مجتهدة
أما مع
ِّ
املتعلمة فاألمر مختلف؛ فالعتبارات تراحمية وعالقة ِّ
املتعلم الذي يبدو املوقف َّ
محمال بتراكمات اجتماعية وشخصية بينهما .أراد املد ِّرس
وطيعة ،على عكس ِّ
ِّ
ُّ
ُّ
املتعلمة (حسن التخلص) املجتهدة.
أن يحفظ ماء وجهه بالتوجه إلى ِّ
املتحدثين والسامعين
تحكم هذه القواعد األربع ملبدأ التعاون في املحادثة ،في جزء منها ،توقعات
ِّ
ُّ
التعلمية) .فإذا ُأ َ
صيب
في املبادالت اللفظية القائمة على تبادل املعلومات (كما في العملية التعليمية
السامعون باإلحباط أحيانا ألنهم يشعرون أن محادثيـهم يسعون إلبالغهم بمعلومات غير ضرورية أو
جاوزت القصد ،أو أنهم يريدون البعد عن املوضوع األصلي ،أو األسوأ من ذلك يسعون لخداعهم ،فهذا
ألنهم يتوقعون منهم أن يلتزموا بقواعد السلوك التعاوني.1
 -3أدوار املشاركين والبناء املصاحب للثقافة:
املتكلم بحكم عمله أو موقعه (كموقع املد ِّرس
باإلضافة إلى األدوار املؤسساتية التي انتحلها
ِّ
واملتعلم) ،فهنالك أدوار أخرى محلية (حسب إيرفنج جوفمان  )Erving Goffmanأو إطارات مشتركة،
ِّ
املتكلم والسامع أن يكتسبها بنفسه من خالل ما يقوله والطريقة التي يقول بها .إذ يمارس املشارك
على ِّ
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في املبادالت الكالمية أدوارا اجتماعية مختلفة تكشف الكثير عن الشخصية االجتماعية التي يريدون
تمثيلها ،وكما تكشف الكثير أيضا عن الشخصيات االجتماعية التي يدعونها ألنفسهم أمام محادثيـهم.
فهم يمارسون تلك األدوار من خالل نوعية اللغة ( )regiterالتي ينتمون إليها (في لغة فصحى أو غير
فصحى) ،ومن خالل نبرة الصوت (الجادة أو الهازلة أو الذعة السخرية) ،وعدد مرات التوقف عن الكالم،
والطريقة التي يدخلون بها في املحادثة واإلشارات االسترجاعية التي يعودون بها واختيارهم للبنى املعجمية
والنحوية وطريقتهم في توزيع نوبات الصمت ،أو قد يأتي الواحد منهم واثقا أو حييا مهتما أو غير مكترث
دانيا أو مبتعدا معطاء أو ممسكا بل وقد يتخذ الواحد منهم لنفسه دور الودود املحب أو دور املنافس
الشريف أو دور
املتسلط الطاغية أو دور األم الحنون.1
ِّ
وقد تختلف أدوارهم التفاعلية ،خذ على سبيل املثال هذا التفاعل املتبادل بين مد ِّرس (س)
ومتعلم (م:)6
ومتعلم (م)9
ِّ
ِّ

س :ملاذا لم تنجز الواجب؟
م :9يصمت.
م :6إنه مريض ،ولم يحضر الحصة املاضية.
سْ :
أنجزه مكانه.

إن (م )6في الواقع يساهم بكلمات ليست له ،بل كان ينبغي أن تكون لـ (م .)9وقد ُيفهم تدخله
بالكالم نيابة عن (م )9على أنه يريد تقديم املساعدة ،أو على أنه يحشر نفسه فيما ليس من شأنه ،وكان
ينبغي أن يهتم بأموره الشخصية فحسب .كما يمكن أن ينظر إلى ُّ
تدخله في الكالم الذي جاء بعد صمت
(م )9والذي فهمه على أنه يطلب مساعدته أو أنه في حاجة إلى مساعدة ألن صمته يعود إلى سبب ما أو
مانع َّ
معين .وقد ُيفهم تدخله على أنه مدخل النعقاد الصلة بينه وبين (م)9ـ أو رَّبما هناك َّنية من (م)6
ُّ
للتقرب من (س) الختالف املراكز بينهما فيظهر (م )6بمظهر اإلنسان الخدوم ولغرض التقليل من األثر
السيىء الذي أحدثه صمت (م .)9أما إجابة (س) فتظهر عالقة السلطة التي أراد أن يمارسها على (م)6
فال َّ
حق له أن يجيب عن سؤال لم َّ
يوجه إليه ،ثم يظهر سلطته لـ (م)9؛ ألنه يجب أن يجيب عن سؤال
(س) حاال.
ُّ
إن الحديث بالنيابة أو التدخل من أجل التضامن مع ما يقوله اآلخر هو واحد من األدوار التي
يقوم بها املشاركون فـي الحديث في عالقة كلماتهم بكلمات اآلخرين .وقد يحق لنا أن نطلق على الدور
للمتحدث .ونطلق على الدور
الثاني دور املدير تأسيسا على السلطة املؤسساتية التي يمنحها املجتمع
ِّ
ً
َّ
يتحدثوا
املؤلف أي الذي يزعم لنفسه املسؤولية عن أقواله .يستطيع املتحدثون إذا أن
الثالث دور ِ
مؤلفين أو مسؤولين.2
بوصفهم ِّ
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َّ
ويتحقق البناء املشترك للثقافة من خالل تفعيل هذه األدوار جميعا أي من خالل ما نطلق عليه
(عمل اللغة في األداء) .فاألطفال مثال ليسوا كيانات بيولوجية فقط ،بل هم أدوار َّ
مشيدة اجتماعيا يقوم
الوالدان على تنشئتهم ثقافيا ويتكلمون نيابة عنهم باستمرار ،واألطفال يقبلون أن َّ
يتحدث الوالدان نيابة
عنـهم.1
وكذلك ليست أدوار النوع (املؤنث واملذكر) نتيجة طبيعية للتركيب البيولوجي ،لكنها أدوار محددة
اجتماعيا ،أي يقوم النوعان (الذكر واألنثى) بأداء أدوار مختلفة كمشاركين في محادثة .ويساعد في ُّ
تحقق
هذه األدوار منظومة من اإلشارات الصغيرة ،التي تظهر التأكيد على الذات أو الشك في قدرات الذات،
حب السيطرة أو الخضوع التام ،وقد التصقت الصفات بمرور الزمن بنوع أو آخر
كما تعمل على إظهار ِّ
من النوعين.2
نص الحوار:
وقد تختلف أدوارهم التفاعلية نتيجة للنوع (الذكر واألنثى) ،خذ على سبيل املثال هذا التفاعل املتبادل
ومتعلم (مذ):
بين مد ِّرسة (س)
ِّ

س :ملاذا لم تكتب درسك؟
َ
َ
مذ :ينظر إليـها نظرة غاضبة ،ثم يقول :ما كَت ْبت ْش (بنبـرة عالية).
س :هل أستطيع مساعدتك (بنبرة خافتة ومرتبكة).
مذ :وما شأنك بي (بنبرة عالية وغاضبة جدا).
س :ال عليك ،لم ْ
شرا(...وتنسحب إلى مكتبـها لتجلس وقد َّ
أقل ًّ
احمر وجهها)

نفسر نبـرة (مذ) املرتفعة والغاضبة من (س) على أنها دليل للسيطرة الذكورية ،أو على قدرة الذكر
ِّ
ُّ
على الرد على املواقف املحرجة دون أي تأثر بما يناسب شخصيته دون مراعاة أي قواعد للتأدب أو
اللياقة ،ثم نفسر ر َّد فعل (س) غير املنتظر إلجابة (م ) العنيفة َّ
بأن سؤالها له لم يكون فيه زجر له وتأنيب
ذ
ِّ
ِّ
وإنما استفسار قصد مساعدته اجتماعيا ،فهي حاولت توظيف االستراتيجية التراحمية معه ودليل ذلك
سؤالها له بإمكانية مساعدته إن كانت لديه مشكلة أو ش يء من هذا القبيل واستعمالها لنبرة خافتة ملا
َ
ُّ
لرد فعله معها ،وهذا
ظنها ،أما ارتباكها فيعود إلى عدم توقعها ِّ
في صوتها من تأثير على املخاطبين ،حسب ِّ
يعود إلى سلوكها املعتاد مع املتعلمين باملعاملة الحسنة واألخالق الراقية بتوظيف قواعد ُّ
التأدب مع
الجميع.
نعمم هذا املوقف على كل املواقف التي تربط بين نوع (أنثـى) ونوع آخر (ذكر) ،فقد
وال ينبغي أن ِّ
يختلف التفسير باختالف السياق املوقفي والثقافي.
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 -4تأنيب الذات
املتعلمون بتأنيب ذواتهم حتى ال يعاقبوا أو يخففوا من غضب املد ِّرس ،وقد تكون هذه
يقوم
ِّ
تعلمم باتجاه ذاته .وعليه فإنه " يتضمن صنف التذمر من الذات تلك
اآللية هي أقل ما يستعمله امل ِّ
الشكاوى التي ينتقص فيها املرسل نفسه بالشكوى من قدرته أو سلوكه أو أفعاله أو مظهره الجسدي .وال
يتضمن هذا املحور الشكوى من السياق الذي هو فيه".1
ولكن يجب أن ال يكون مفرطا في ذلك فالعبرة هي بإظهار التضامن مع املرسل إليه باستعمال
مؤشر عليها ،ويظل "مدار األمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم ،والحمل عليهم على
هذه اآللية ،إذ هي ِّ
أقدار منازلهم ،وأن تواتيه آالته وتتصرف معه أداته ،ويكون في التهمة لنفسه معتدال وفي حسن الظن بها
مقتصدا فإنه إن تجاوز مقدار الحق في التهمة لنفسه ظلمها فأودعها ذلة املظلومين وإن تجاوز الحق في
مقدار حسن الظن بها آمنها فأودعها تهاون اآلمنين".2
التنغيم :دور التنغيم في نجاح العملية التعليمية
وبـهذا فـإن التنـغيم الـمناسـب هـو أسـاس كـل ُّ
تلفظ بالخطاب فبه يستطيع املرسل تمثيل
االستـراتيجية التضامنية مهما كانت أداته اللغوية أو آليته املستعملة بل إن التنغيم لوحده قد يدل على
التضامن رغم عدم داللة الخطاب الحرفية.3
 -5التوقفات والتداخالت وقنوات اإلرجاع
ْ
مشاركيـن اثنين أو أكثر يتبادلون األدوار يتكلم مشارك واحد
تتكون املحادثة في معظم األوقات من
املتكلم اآلخر يتم تقييمها .تكون
متكلم إلى
ِّ
فقط في الوقت الواحد .ويبدو أن االنتقاالت السلسة من ِّ
االنتقاالت التي يصاحبها صمت طويل بين األدوار أو تداخل ( )overlapجوهري (أي محاولة كال املتكلمين
ُّ
التكلم في الوقت ذاته) غير مناسبة .عندما يحاول شخصان إجراء محادثة ويكتشفان انعدام االنسيابية
أو التناغم السلس النتقاالتهما فإن الكثير األوفر يتم إيصاله دون قولهَّ .4
يتبين وجود شعور بالبعد
وانعدام األلفة واالنزعاج في التفاعل املبين في املثال بين املد ِّرس ومتعلميه.
نص الحوار:

س :من صاحب القصيدة
م: 9
َّ
س :أجب بدقة وال لإلضافة
م :6وهو
 1عبد الهادي بن ظافر الشهري ،مرجع سابق ،ص  .060مأخوذ منDiana Boxer: Social distance and speech behavior: the case of :
p 109.، February 1993، no 2، volum 19، journal of pragmatics،indirect complaints
2الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر :البيان والتبيين ،تحقيق عبد السالم هارون ،ج ،9مكتبة الخانجي ،القاهرة ،الطبعة السابعة،
9492هـ9662/م ،ص .60
 3عبد الهادي بن ظافر الشهري ،مرجع سابق،ص .069
4جورج يول ،مرجع السابق ،ص .990
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م :0وهو
س :سؤالي هو
م 9وم :6يتكلمان معا :هو
س و م :0يتكلمان معا :ماذا؟
س :ينبغي أن تنتظم اإلجابات حتى نستطيع الفهم.
املد ِّرس:
املتعلم :اإلجابة ثم  ---إكمال ( 0ثوان) املد ِّرس :سؤال ---سؤال وتعليق
ِّ
املتعلم :ال  ---نعم ---إجابة مضطربة (ثانيتان ونصف)
ِّ
املد ِّرس :ملاذا؟  ---ماذا؟ ---حسنا
املتعلم :أعني لم ---آمممم  ---أوف آسف ----ال أدري
ِّ

تعتبر التوقفات القصيرة جدا (املوسومة بفراغ " )"-ترددات ،بينما تكون التوقفات األطول صمتا.
ال يعزى الصمت إلى أي من املتكلمين ألن كال منهما أكمل دورا .إذا سلم متكلم األرضية على متكلم آخر
َّ
ولم يتكلم هذا األخير ،فيعزى الصمت على املتكلم الثاني ويصبح ذا مغزى .يسمى هذا صمتا معزوا
()attributable silence

س :هل توجد كلمة تحتاج إلى شرح؟
م :9آممم – ال توجد— َّربما
سِّ :ركزوا—القصيدة واضحة؟
م :6واضحة؟-لم نفهم شيئا
م :0كلمة " --شعور ".
س :ماذا نقصد بطربت؟
م :6طربت؟ //--فرحت
م//:0فرحت
م --:9سعدت //سررت
س// :سررت حسنا—شرح مقبول

َّ
يبين الخطان املائالن ( )//في بداية الحديث املتداخل ،يحدث التداخل األول عادة عندما يحاول
ِّ
املتكلمين ليسمح لآلخر امتالك
كال املتكلمين البدء بالحديث .وفقا لنظام اإلدارة املحلي ،سيتوقف أحد ِّ
َّ
األرضية أو رَّبما سيتوقف اضطرارا ليفسح املجال لآلخر بسبب نقص املعلومة أو ألنه اآلخر صاحب سلطة
ُّ
التقرب إليه أو ألي سبب آخر.
أو ألنه يوهمه بالحديث ال أقل وال أكثر أو ألنه يريد
قد يواجه املتكلمون صعوبة في الوصول إلى إيقاع تحادثي مشترك ،قد َّ
يتكرر نموذج:
قف-ابدأ-تداخل-قف
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ومتعلمين لم َّ
يتعودوا على
يمثل نوع التداخل أحيانا جزءا من محادثة أولى عسيرة بين املد ِّرس
ِّ
ِّ
أخذ الدور أو تبادله ،أو إن العملية التعليمية تقتض ي ذلك أحيانا حتى يضفي املد ِّرس نوعا من الحيوية
املتعلمين
متعلميه .أو رَّبما ألن بعض
ِّ
على درسه ألن الغرض من ذلك هو إحداث التفاعل بينه وبين ِّ
يريدون إثبات الذات وخاصة في بداية السنة حتى يعرفهم املد ِّرس أو لغرض الحصول على نقطة عالية
ُّ
املتعلمين:
املتعلمين في الدروس أو لنمط التعلم لدى بعض
في التقويم املستمر التي تحسب بمشاركة
ِّ
ِّ
ُّ
متعلما أو شخصا آخر أو ألسباب
يتعلمون باملشاركة أو إن شئت قلت بالحديث إلى اآلخر مد ِّرسا كان أو ِّ
املتعلمين .توجد أنواع أخرى من التداخل َّ
تفسر
املتعلمين أو لغرض التنافس بين
أخرى شخصية بين
ِّ
ِّ
بصورة مختلفة بالنسبة للكثير من املتكلمين (الشباب غالبا) يبدو أن الحديث املتداخل يؤدي وظيفة
معينة مثل التعبير عن التآزر أو عن قرب في التعبير عن آراء أو قيم متشابهة .وكما هو َّ
َّ
مبين في املثال
اآلتي ،يخلق تأثير الحديث املتداخل شعورا بأن صوتين يتناغمان كأنهما صوت واحد.
قد يوصل التداخل إلى القرب وقد يوصل إلى التنافس

نص الحوار:
َ
(قصائد) بالفتح؟
س :ملاذا وردت في القصيدة كلمة
(بقصائد) مجرورة يا أستاذ.
م :9جاءت
ٍ
وم // :6بل مفتوحة (تنظر إلى م)9
م //:9الضرورة الشعرية—يحق للشاعر ما ال ُّ
يحق لغيره (تنظر ناحية األستاذ غير مبالية بـ م)6
م // :6ألنها --ممنوعة من الصرف.
س :أحسنت م --6املمنوع من الصرف يخالف القاعدة.
م :6نعم يا أستاذ --هذا ما قصدته (تبتسم وتنظر إلى م 9بسخرية)
سادسا :سلطة املد ِرس
للمدرس ،بالنظر إلى مركزه ،سلطة َّ
تتفرع إلى سلطات معرفية واجتماعية وبيداغوجية تربوية،
ِّ
ولنبدأ بالسلطة املعرفية:
 -1سلطة املعرفة:
واملتعلمين مجموعة من العالقات من بينها العالقة املعرفية ،وهي التي " تعكس
تقوم بين املد ِّرس
ِّ
انتصار الديداكتيكي على العالئقي وسيادة املعرفي على السيكولوجي .فالعالقة داخل الفصل من هذه
مقدما
الزاوية ،هي عالقة تلقين معارف وشحن عقول بطريقة أحادية وعمودية تجعل من املد ِّرس ِّ
للمعارف ومن التلميذ متلقيا سلبيا ".1

1ينظر عبد العزيز دادي :دور العالقات التربوية والبيداغوجية في تحقيق جودة األداء املدرس ي ،ص .69
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وتظهر سلطة املد ِّرس أكثر ومركزيته ،حسب لويس دينو 1وآخرون ،2في العالقة التربوية التقليدية،
ُّ
املتعلم ،وال تحدث
ومن مظاهرها امتالكه املعرفة وتحكمه في طرائق وتقنيات تبليغها وتمريرها إلى
ِّ
املتعلمين.
تفاعالت معرفية بين الد ِّرس
ومتعلميه ،ألن العالقة تسير في اتجاه وحيد؛ أي من املد ِّرس نحو ِّ
ِّ
يحتم على
ويرى عبد الكريم غريب أن تمركز الفعل التعليمي حول املضمون املعرفي-التعلميِّ ،
املدرس تحري الــدق ــة فـي عملية تبليغ املضمون املعرفي-التعلمي ،وفق مبدأ الكيف ،وذلك بالتحقق من
" وثوقية املعلومات املشاطرة ،وذلك في أفق املزيد من املوضوعية والعقالنية".3
للمتعلم؛ ألن معرفته وخبرته بهذه
ولهذا السبب اعتبر املد ِّرس صاحب السلطة في املعرفة املقدمة
ِّ
املتعلمين ،فهو مالك املعرفة يستطيع بناءها وتبليغها بالكيفية املناسبة
املعرفة تجعالنه يسيطر على
ِّ
ملستوى
املتعلمين ،يصفها عبد الكريم غريب باالختزال والضبط على مستوى فك رموز اإلرساليات التي
ِّ
يتم تلقيـها .4ولضمان استمرار االعتماد على هذا املبدأ ينبغي على املدرس أن يواصل البحث عن مزيد
من املوضوعية والدقة ،ثم عليه أن يخبـر متعلميه بما يراد تبليغه لهم ،شرط أن يتمكن املتعلمون من
تلقي وفهم ما يصرح لهم به ،وبعدها يتمكن املتعلمون من جهتـهم من التعبير عما يريدون تبليغه ،ويتلقى
املدرس ويفهم ما يعبرون عنه.
ُّ
املتعلم واعتباره محور العملية التعليمية التعلمية ،واعتباره
ورغم تركيز املقاربة بالكفاءات على ِّ
يحول املعرفة
قادرا على بناء معرفته بنفسه إال أن هذا ال ينزع عن املد ِّرس شرعيته املعرفية ،فهو الذي ِّ
يبسط املعرفة املمثلة في نظريات وقوانين ومدارس واتجاهات إلى دراية
العاملة إلى دراية؛ أي هو الذي ِّ
َّ
املتعلم من استيعابها وتطبيقها ما أمكنه ذلك.
يتمكن ِّ
ُّ
وسلطة املد ِّرس تكمن في قدرته على تمثل املعرفة واالنتقال بها من العلم إلى التعليم وإمكانية
َّ
ُّ
املتعلمين؛ فال يتكلم " على ما لم يقع له العلم به من
التعلم .ولكن عليه أال يستغل سلطته للتعالي على ِّ
َّ
جهته ،وال يتكلم إال على املقصود من كالمه وال يتعرض ملا ال يقصده مما جرى في خالله ،فإن الكالم
على ما لم يقصده عدول عن الغرض املطلوب؛ وال يستدل إال بدليل قد وقف عليه وخبره وامتحنه قبل
ذلك وعرف صحته وسالمته ألنه ربما يستدل بما لم يمعن في تأمله وال تصحيحه " ،5أوقعه في الحرج
أمامهم.

ُّ
1
واملتعلمين ،وبين املت ِّعلمين
املدرس
ِّ
العالقة التربوية هي مجموع التفاعالت التي تحدث داخل جماعات التعلم ،والتي تتم في الوقت نفسه بين ِّ
ُّ
ُّ
واملتعلمين ومواضيع التعلم واإلطار العام الذي تحدث في سياقه هذه التفاعالت هو الوضعيات التعليمية التعلمية.
املدرس
ِّ
أنفسهم ،وبين ِّ
ينظر محمد آيت موحى :العالقة التربوية (طبيعتها وأبعادها) ،ص .96
2ينظر املرجع نفسه ،ص .90-96
 3عبد الكريم غريب :التواصل والتنشيط؛ األساليب والتقنيات ،منشورات عالم التربية ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى 9466هـ6002/م،
ص ص .902-62
 4املرجع نفسه ،الصفحات نفسها.
 5الباجي ،أبو الوليد :كتاب املنـهاج فـي ترتيب الحـجاج ،ص .99
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املتعددة تزيد من فاعلية التعليم،
يطلب من األستاذ أن يدرك أن توظيف استراتيجية الحواس
ِّ
َّ
فكلما زاد عدد الحواس املستخدمة في إدراك املعرفة الجديدة َّ
دل ذلك على فاعلية الوسائل التعليمية
املناسبة إذا ما استخدمت بشكل مناسب.1
ورغم سعي (ج.دوكلو  )J.Duclosإلـى جعل العالقة التي تقوم على املعرفة عالقة تقنوقراطية ال
هيمنة فيها للمد ِّرس تقوم على عقالنية والفعالية ،إال أن حضور املد ِّرس أثناء تقديم املعرفة يضفي على
العالقة طابع السلطة والهيمنة من طرفه.2
وحتى فـي حال كانت العالقة البيداغوجية متمركزة حول
املتعلم فإن سلطة املد ِّرس حاضرة في
ِّ
لكنه أقل ُّ
توجيهه وإرشاده وتسهيله لعمل املتعلمين وتلبية حاجاتهم َّ
تدخال من ذي قبل ،فيتحدد دوره
ِّ
ُّ
َّ
متعلمين بطابع الشمولية؛ أي
في تنظيم وتوفير الشروط الضرورية للتعلم .وتتميز التفاعالت بينه وبين ِّ
املتعلمين أنفسهم .تقوم على أساس احترام شخصيتهم وإكسابهم
إنها متبادلة بين املد ِّرس واملت ِّعلمين وبين ِّ
َّ
يتحول دور املد ِّرس من
قيم الحرية واالستقاللية واإلبداعية (عالقة ديمقراطية) .وفي بعض الحاالت
ُّ
التعليم على التعلم.
عالقة وظيفية :وتخص التمثالت التي يبرمجها املد ِّرس والتلميذ .فاملد ِّرس مقتنع ،في ظل غياب دور األسرة
واملجتمع ،بأن مهمته ووظيفته األساسيتين هي التدريس وتلقين املحتويات ،وبأنه ليس مجبرا على قبول
أعباء إضافية تكلفه املزيد من الوقت والجهد للتربية والتنشئة والتكوين .ومن جهة أخرى ،ينحصر دور
التلميذ في التلقي واالستجابة ألوامر ونواهي مد ِّرسه .وال يستطيع أغلبهما االنخراط في األنشطة املوازية
الداعمة للتربية والتكوين والتثقيف واإلبداع ألسباب مرتبطة ببنيات االستقبال.3
 -2السلطة االجتماعية
هناك عدد من العناصر االجتماعية التي تسهم ،منفردة أو مجتمعة ،فـي اختيار االستراتيجية
واملتعلمين ،وغالبا ما تعكس عملية الكالم هذهالعالقة
املناسبة لبناء العالقة االجتماعية بين املد ِّرس
ِّ
(أو العالقات) ،والتي تنحصر في عالقتينعامتين هما ،حسب هدسون :القوة ( )Powerوالتضامن
(.4)Solidarity
َ
تركز على املخاطب قصد إضفاء املشروعية كقيمة
االستراتيجية التوجيهية أو استراتيجية القوة ِّ
على الخطاب .5وهي التي تسمى في حقل التربية والتعليم بالعالقة العمودية ،وتستمد أصولها من طرق
التدريس التقليدية حيث التـراتبية الـمبنية على مبدأ توازن القوى ،وعلى متغيرات غيـر تربوية (كالفارق
العمري ،واملكانة االعتبارية للوظيفة ،واإلكراهات التشريعية واملدرسية ،وثقل التمثالت
 1الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي ،ص .95
2ينظر محمد آيت موحى ،مرجع سابق ،ص .96
3ينظر عبد العزيز دادي ،مرجع سابق ،ص .69
 4هدسون ،مرجع سابق ،ص .966
 5ينظر آن روبول :وظائف اللغة ،ص .22
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السوسيوثقافية) ،وتجعل من املد ِّرس تارة ،ومن مادة التدريس تارة أخرى ،محور العملية التعليمية.
ويتخذ خط العملية التربوية اتجاها واحدا يفرز عالقات عمودية ال تسمح بالتواصل وبالتفاعل من
املد ِّرس إلى التلميذ.1
املتعلمين من جهة أخرى يتم تناولها من
ولعل النظرة إلى العالقة بين املد ِّرس من جهة وبين
ِّ
منظور بيداغوجي بعيدا عن جوانبها االجتماعية ،وهو ما جعل البعض يعتبر البعد األقل بروزا ومباشرة،2
ُّ
على الرغم من أن النظرة االجتماعية أو السوسيولوجية للعالقة ،أو ما يسمى بديناميكية جماعة التعلم
الداخلية ،تفرز جملة من التبادالت السوسيو وجدانية واالنفعالية املركبة وغير الصريحة .تصف هذه
ُّ
التوجهات االجتماعية جماعة التعلم ما يحدث من " عمليات تحويل وإسقاط وإحساسات وتصورات
يكون موضوعها هو املد ِّرس أو أي عضو من أعضاء الجماعة".3
َّ
وقد شكل البعد العالئقي موضوع أبحاث عديدة أبرزت جميعها أهمية اعتبار البعد العالئقي في
ُّ
املتولدة عن وجود املد ِّرس
النظر على العالقة التربوية .فركز بعضها على الدور الذي تؤديه التمثالت
ِّ
واملتعلمين في وضعية جماعة في تحديد عالقاتهم بعضهم ببعض .ويذهب ميشال جيلي ( )M. Gillyفي
ِّ
هذا الصدد إلى التأكيد على " الكيفية التي يدرك بها كل واحد من الشركاء املد ِّرسين اآلخر ،وعلى
املحددات الكامنة والنتائج التـربوية املحتملة " ،ومن خاللهما ،على البعد العالئقي ،وهكذا يهتم املد ِّرس،
ِّ
باملتعلم ،بالجوانب املعرفية في شخصية هذا األخير ،وبموقفه من العمل املدرس ي أكثر من
في عالقته
ِّ
املتعلم ،في إدراكه ألستاذه ،على مقدرة
يركز ِّ
اهتمامه بالجوانب الوجدانية (العاطفية واالنفعالية)؛ بينما ِّ
هذا األخير على ُّ
تفهم مواقفه ،وعلى كيفية تعامله معه وقدرته على إفساح مجال املبادرة أمامه .وتتحدد
ُّ
العالقة بين الطرفين بناء على مدى التوافق أو التباين بين تمثل وإدراك كل منهما لآلخر.4
ومن أهم الدراسات التي ركزت على البعد السوسيو-وجداني ،من منظور التحليل النفس ي،
دراسة " بيتر فرستناو " .5يتناول فيها الباحث العالقة التربوية من خالل مقارنتها بعالقة الطفل بأهله،
ويرى أن الطابع الغالب على هذه العالقة هو الطابع الالشخص ي ،إذا ما قورنت بالعالقة السائدة داخل
املتعلميـن من
األسرة بين الطفل وأهله .فبحكم طبيعة عمل املد ِّرس ودوره ،يتحاش ى هذا األخير النظر إلى ِّ
املتعلم.6
زاوية كونهم أطفاال [أو مراهقين] ،وال يعتبر فيهم سوى صفات ِّ
أما االستراتيجية التـراحمية ،فإن لها نظرة مختلفة إلى العالقة االجتماعية التي تربط املد ِّرس
َّ
تتحدث عن تقريب املسافة االجتماعية بين الطرفين؛ إذ " يختص التضامن باملسافة
بمتعلميه،
ِّ
االجتماعية بين الناس ،وبتجاربهم االجتماعية وخصائصهم االجتماعية املشتركة (مثل الديانة
1ينظر عبد العزيز دادي ،مرجع سابق ،ص .66
 2محمد آيـت موحى ،مرجع سابق ،ص  .95مأخوذ من :مرسيل بوستيك :العالقة التربوية.
3املرجع السابق ،ص  .95مأخوذ من :مرسيل بوستيك :العالقة التربوية.
4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ منpp 11-12-15، élève: rôles institutionnels et représentation،M. Gilly: Maitre :
 5بيتر فرستناو :مساهمة في التحليل النفس ي للمدرسة كمؤسسة ،مجلة الفكر العربي ،9626 ،ص .402-402
 6محمد آيـت موحى ،مرجع سابق ،ص .92
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والجنس والسن ومسقط الرأس والعرق واملهنة واالهتمامات) .ومدة استعدادهم للمشاركة فـي
مسائلهم الشخصية ".1
واملتعلمين)
املتخاطبين (املد ِّرس
 -9املسافة االجتماعية بين
ِّ
ِّ
ـمتعلميـن)
 -6التفاوت فـي التجربة االجتماعية (بيـن الـمد ِّرس وال ِّ
 -0الخصائص االجتماعية املشتـركة واملختلفة (الدين ،الجنس ،السن ،مسقط الرأس ،العرق ،املهنة،
االهتمامات)
 -4االستعداد للمشاركة فـي املسائل الشخصية.
ومدى التشابه واالختالف االجتماعي ،مدى تكرار االتصال ،مدى امتداد املعرفة الشخصية،
الخطاب لكل منهم ،مدى الشعور بتطابق املزاج أو الهدف أو
درجة التآلف ،أو كيفية معرفة طرفي ِّ
التفكير ،األثر اإليجابي/السلبي.2
 -0السلطة التربوية أو سلطة املركز التعليمي
واملتعلمين عالقة تربوية-بيداغوجية باعتبار العقد الذي يربطهما ،من بداية
تربط بين املد ِّرس
ِّ
السنة الدراسية إلى نـهايتـها .وطبيعة الخطاب التعليمي تقتض ي أن يكون توجيهيا في الكثير من الحاالت؛
ألنه خطاب تربوي بامتياز يقتض ي النصح واإلرشاد والتوجيه ،وهو ما يتجلى في القانون الداخلي للمؤسسة
املتعلمون بمجموعة من التوجيهات والتحذيرات املوجبة للعقوبة في حال اإلخالل
التربوية ،حيث يلزم
ِّ
بها ،داخل حجرة الدرس وداخل الوسط املدرس ي عموما.ولننظر إلى خطاب املد ِّرسين في بداية السنة
وخالل الحصص :يغلب على الكثير منهم أسلوب التحذير والتهديد إن لم يصل إلى العنف مع املتعلمين.
والعالقة التربوية-البيداغوجية عالقة مركبة تجمع بين عناصر العملية التعليمية تنجم عنها
ُّ
املتعلمين أنفسهم ،ثالثا
واملتعلمين ،ثانيا بيـن
تفاعالت تحدث داخل جماعات التعلم ،أوال بين املد ِّرس
ِّ
ِّ
ُّ
واملتعلمين ومواضيع التعلم واإلطار العام الذي تحدث في سياقه هذه التفاعالت هو
بين املد ِّرس
ِّ
ُّ
الوضعيات التعليمية التعلمية.3
يقوم املد ِّرس ،بالنظر إلى مركزه التربوي-البيداغوجي ،بمجموعة من العمليات واإلجراءات
ُّ
ُّ
والتدخالت قصد توفير الشروط الضرورية والالزمة ملمارسة فعل التدريس وتسهيل عمليات التعلم.
ُّ
وإحداث التفاعالت الالزمة في مختلف الوضعيات التعليمية التعلمية اإلدماجية والتقويمية ،والقيام
ُّ
املتعلم محتويات التعلم (معارف،
بمختلف العمليات واملظاهر والسيرورات التواصلية ،بغرض تبليغ
ِّ
مهارات ،قدرات وكفاءات ،قيم واتجاهات ،)...أو تبادله أو تتحقق عملية التأثير املتبادل بين طرفي عملية
ُّ
التعليم والتعلم .ويتخذ التواصل البيداغوجي في الغالب األعم اإلرسال اللفظي وسيلة أساسية لكنه قد

 1هدسون ،مرجع سابق ،ص .966
 2عبد الهادي بن ظافر الشهري ،مرجع سابق ،ص .656
3ينظر محمد آيت موحى ،مرجع سابق ،ص .96
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معززة لإلرسال اللفظي كالحركات واإليماءات وتعابير الوجه
يتم كذلك بواسطة وسائل أخرى غير لفظية ِّ
وهيئات الجسد ونبرات الصوت وغيرها.1
َّ
تتحدد بنموذج التواصل املتبنى
متعددة
وقد تأخذ التفاعالت في إطار التواصل اللفظي أشكاال ِّ
َّ
وطبيعة الطرائق البيداغوجية املوظفة واملعايير مؤسسية كانت أم غير مؤسسية التي تخضع لها العملية
التواصلية .وهكذا تفسح بعض النماذج والطرائق البيداغوجية املعتمدة هوامش فسيحة ملشاركة
املتعلم والطرائق الحديثة عموما) ،بينما
املتعلمين في عمليات التبادل والتواصل (النموذج املتمركز على ِّ
ِّ
واملتعلم
املرسل األوحد
ِّ
قد ِّ
تقلص نماذج وطرائق أخرى من هذه الهوامش إلى درجة يكون فيها املد ِّرس هو ِّ
َّ
متلق.2
مجرد ٍ
حدد بياجيه بعض الشروط التي بدونها ال تكون عالقة التواصل البيداغوجي داخل جماعة
ُّ
التعلم عالقة حقيقية ،قائال:3
 " ليس ثمة تواصل حقيقي عندما يكون املد ِّرس متمركزا على ذاته.
 عندما يبدي املتعلم ُّ
تحفزا وانتباها فإنه يسهم بفعالية في التواصل.
ِّ
واملتعلمين.
 يقوم التواصل البيداغوجي على العالقات االجتماعية اإلنسانية بين املد ِّرس
ِّ
 هناك شروط لتحقيق التواصل منها :االشتراك في اللغة واملرجع وتعزيز التواصل عن طريق
التغذية الراجعة (الفيدباك) واالنتباه إلى وضعيات املتلقي ".
ويدخل ضمن العالقة التربوية البيداغوجية ما يعرف بالجانب التنظيمي للعملية التعليمية وما
ُّ
يحيط بها .تتم عملية التعليم والتعلم في شكلها النظامي خاصة ضمن سياق مؤسس ي تحكمه قواعد
ويشكل هذا السياق ،في الوقت ذاته إطارا تتم فيه العالقة التربوية .ويشمل البعد
وضوابط محددة.
ِّ
التنظيمي بصفة أساسية صيغ تنظيم فضاء التعلم وأشكال توزيع املتعلمين داخله وكذا القواعد
ُّ
والتصرف العام لطرفي العملية التعليمية التعلمية داخل
(املوجودة أو املتفق عليها) التي تحكم السلوك
وتؤثر هذه الجوانب كلها في طبيعة العالقة وشكلها.4
ذلك الفضاءِّ .
ُّ
ينظم فضاء التعلم (داخل حجرة الدرس) في الغالب األعم بكيفية تقليدية (ترتيب الجلوس في
صفوف عمودية ،جلوس املتعلمين في مواجهة السبورة ،عدم قدرتهم على التواصل فيما بينهم وجها
متنوعة لتنظيم هذا الفضاء ،وهي تتيح إمكانية إقامة حلقات
لوجه )...بيد أن هنالك أشكاال أخرى عديدة ِّ
نقاش أو توزيع املتعلمين في مجموعات أو غير ذلك.5

1ينظر املرجع السابق ،ص  .90مأخوذ من :عبد اللطيف الفاربي :البعد التواصلي للعالقة (دينامية التواصل داخل القسم) ،ص .52
2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ من :محمد آيت موحى :دينامية الجماعة التربوية ،ص .942
3املرجع نفسه ،ص  .94مأخوذ منJ.Piaget: Le langage et la pensée chez l’enfant. p 44 :
4املرجع نفسه ،ص .95-94
5املرجع نفسه ،ص .95
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ُّ
للمتعلمين داخله ،ويقتض ي كل شكل من أشكال
ويفترض تنظيم فضاء التعلم توزيعا معينا
ِّ
املتعلمين من جهة ،وبينهم وبين املد ِّرس من جهة أخرى .كما
التوزيع نمطا محددا من التفاعالت بين
ِّ
ينطوي على قواعد وضوابط سلوكية محددة ترسم لكل طرف حدود ُّ
تصرفه .فغالبا ما يكون من الصعب
على املتعلمين ،في إطار التنظيم التقليدي للفضاء الفصلي ،التواصل املباشر والتلقائي فيما بينهم .وإذا
ما تم ذلك فإنه يتحقق في حدود ما يسمح به املد ِّرس وتقتضيه الضرورة البيداغوجية .وتتصف القواعد
والضوابط السلوكية املعمول بها بقدر كبير من الصرامة وبتوظيف الفت للنظر لسلطة املد ِّرس ،الش يء
الذي يطبع العالقة التربوية بطابع املركزية ،أو إنها تكون متمركزة على املد ِّرس.1
أما عندما ينظم الفضاء تنظيما أكثر ُّ
تفتحا (عمل في مجموعات ،مجموعات مناقشة ،)...فإن
ُّ
التفاعالت بين أطراف العملية التعليمية التعلمية تكون أكثر انفتاحا وقواعد السلوك أكثر مرونة ،كما
يكون التواصل بين املتعلمين مباشرا وأكثر تلقائية ،وبذلك تتقلص هوامش املنع ويغدو املتعلم (أو
ُّ
املتعلمون) مركز فعل التعليم والتعلم.2
ِّ
الخطابية وسلطة املد ِرس:
 -4البنى ِ
تعتمد البنى املحادثية ،أساسا ،على حقيقة أن " الناس يتناوبون ( )take turnsعند الكالم ،ذلك
في غالبية أنواع االتصال لدرجة أن الخطاب يمكن تقسيمه إلى أجزاء مفصلة من الكالم يتناوبها أو
يشترك فيها كل املتحدثين .وفي دراسة هذا الجانب من الخطاب علينا أن نطرح أسئلة خاصة بنوعية
هذه األدوار فعل يتناوب املتحدثون أدوارهم أم أن هذه األدوار تتشابك وتتطابق مع بعضها البعض؟
يوضح املتلقون أنهم على وشك أن يبدأوا
يوضح
ِّ
املتحدث أنه على وشك االنتهاء من الكالم؟ وكيف ِّ
وكيف ِّ
َّ
َّ ُ
يتحدث مع
يحدد َم ْن الذي سيتكلم في الدور التالي؟ َوم ْن يقوم بمعظم الكالم؟ َم ْن
في الكالم؟ ومن ِّ
َم ْن؟.3"...
ُّ
ولتحليل نظام تبادل األدوار مـن خـالل تحـليل ُبـناها فـي الـمحادثة التعليمية-التعلمية؛ ينبغي
النظر إلى عدة أشياء ،من بينها أن هذا النظام ليس نمطا واحدا وال ثابتا ،وإنما يحتوي على عدة أنماط
ونماذج َّ
يتسبب الجهل بها اختالف في املحافظة على النظام وإعطاء معان كثيرة ومختلفة من قبل املد ِّرس
َّ
واملتعلمين .فما يتوقعه البعض قد ال يجدونه في املوقف التعليمي التبادلي كما يشاءون فينجر عنه سوء
ِّ
فهم قد تكن عواقبه وخيمة على العملية التعليمية التعلمية.
َّ
ُّ
متعلميهم أن تكون
تتعدد أنماط التحدث بين الناس عموما ،فما يتوقعه بعض املد ِّرسين من ِّ
َّ
متعلميه،
مشاركتهم فعالة جدا وناجحة في الدرس ،قد يتوقع مد ِّرسون آخرون مشاركة باهتة وقليلة من ِّ
املتعلمين املشاركة تماما أو ربما تكون نادرة .وتفسير هذا االختالف في التوقعات
والبعض اآلخر ال ينتظر من ِّ
ُّ
التحدث.
يعود إلى معدل سرعة
 1محمد آيت موحى ،املرجع السابق ،ص .95
2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3هدسون ،مرجع سابق ،ص .605
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ُّ
ُّ
التحدث:
التحدث ،إذا ،بالنظر إلى معدل سرعة
نميز بين أنماط
ِّ
ُّ
ُّ
َّ
 فإذا كان معدل التحدث سريعا جدا دون أية توقفات بين األدوار ،مع كثرة التداخل أو حتى إكمال
دور اآلخرُ ،س ِّم َي هذا النمط بأسلوب االشتـراك الفوضوي أو املتداخل جدا (وهو أسلوب تحادثي
ُّ
التحكم في فوجه؛ حيث يتنازل
متعدد) .وهو نمط متفتح جدا من طرف املد ِّرس أو أنه لم يستطع
ِّ
املتعلمين أو لعجزه أمامهم أو خوفه منـهم.
املد ِّرس مكرها عن سلطته لصالح إرضاء ِّ
ُّ
ُّ
 وإذا كان َّ
التحدث " سريعا نسبيا دون أية توقفات بين األدوار تقريبا ،مع بعض التداخل أو
معدل
حتى إكمال دور اآلخر "ُ .1س ِّم َي هذا النمط بأسلوب عالي االشتراك ()High involvement style
(وهو أسلوب تحادثي واحد ( .))Conversational styleوهو نمط أكثر تفتحا من الطرفين؛ حيث
يتنازل املد ِّرس قليال عن سلطته لصالح سير الدرس ونجاحه وتحقيق أهدافه.
ُّ
التحدث أبطأ ،والتوقفات أطول بين
 يختلف هذا النمط جوهريا عن النمطين السابقين؛ ألن معدل
املتحدثين ألنهم يتفادون املقاطعة أو إكمال دور اآلخر؛ ويسمى هذا
األدوار ،وال توجد تداخالت بين
ِّ
األسلوب الذي يخلو من املقاطعة وفرض الذات أسلوب عالي املراعاة ( High considerateness
 .2)styleوهو نمط أقل ُّ
املتعلمون بمراكزهم وال يحاولون تجاوزها أو التقليل
تفتحا؛ حيث يحتفظ
ِّ
من سلطة املدرس ،خاصة وأن هذا األخير متحفظ وال يريد التنازل ،فيراعي املتعلمون قواعد ُّ
التأدب
ِّ
ِّ
ِّ
والكياسة مع مد ِّرسهم.
وعند التداخل بين األنماط املحادثية الثالثة تختلف التفسيرات بين املنتمين إلى كل نمط فتصدر
أحكام من كال األطراف غالبا ما تكون خاطئة؛ ألنها نابعة من جهلهم للطرف اآلخر .فالنتيجة املنتظرة
نفصل كل حالة على حدة:
هي أال يحدث تبادل محادثي بين الطرفين أو األطراف .وسوف ِّ
متكلم يستخدم النمط عالي االشتراك،
متكلم يستخدم النمط املتداخل جدا مع ِّ
 عندما يتحادث ِّ
يميل الحديث ألن يكون متداخال جدا ،ولكن من الطرف األول؛ ألنه األسرع واألكثر خرقا لقواعد
َّ
املتحدث األول بالكالم ،ولم يستطع
وتمسك
تبادل األدوار حيث تشابكت مع بعضها البعض،
ِّ
َّ
يحدد َم ْن الذي سيتكلم في
يسير املحادثة ومن ِّ
ِّ
املتحدث الثاني أن ينتزعه من األول ،بسبب غياب من ِّ
ُ
َّ
ْ
ْ
ْ
الدور التاليَ ،ومن يقوم بمعظم الكالمَ ،ومـن يتحدث ومـع َمن .3وال ينـتبه ،غالـبا ،الطرفــان أو أحد
البيـن فـي نـمط الـمحادثـة .بل على العكس من ذلك ،سيتهم كل طرف اآلخر إما
الطرفين إلى االختالف ِّ
َّ
بالسرعة أو بالبطء؛ فاألول يعتقد أن الثاني كالمه قليل ألن معلوماته قليلة ،وأنه خجول أو ٌ
حذر في
تعامله .والثاني يعتقد أن األول كثير الكالم مهذار وفوضوي ومستبد برأيه وكثير اإللحاح.
متكلم من النمط عالي املراعاة ،يميل الحديث
متكلم من النمط عالي االشتراك مع ِّ
 عندما يتحادث ِّ
ألن يكون أحادي الجانب .قد ال يعلم املتكلمان بالضرورة أن أسلوبي التحادث هما اللذان يختلفان
 1جورج يول ،مرجع سابق ،ص .992
 2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3ينظر هدسون ،مرجع سابق ،ص .605
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
قليال .بل بالعكس ،سيعتقد املتكلم األسرع (الذي يستخدم األسلوب األول) أن املتكلم األبطأ ليس
لديه ش يء لقوله ،وأنه خجول وربما ضجر أو حتى بليد .وباملقابل ُ
سيحكم عليه أنه ضوضائي لحوح
مستبد أناني ،وحتى ضجر .ستفسر خصائص أسلوب املحادثة هذه على أنها مزايا شخصية.1
وإيتـاء الكـالم فـي موضعه يقتض ي كـذلك أال يسكــت فـي األوقـات التـي يجب أن يـتـكـلم فيــها؛ ألنــه
" متى سكت عن الكالم فـي األوقات التي يجب أن يتكلم لحقه من الضرر بتـرك انتـهاز الفرصة فيها مثل
ما يلحقه من ضرر الكالم فـي غيـر وقته ".2
ويتعلق القـول بمقامـه من جـهـة ،وبـما يقابـلـه مـن عـمل مؤدى مـن جـهة أخرى؛ ألن القـصد مـنه
َ
املخاطبيـن ب ــه ،وإال ُعـ َّـد ه ــذا القــول هــذيــانــا ُ
وه ْـجـرا باصطـالح الـماوردي؛
تحقي ــق االنت ــفاع ب ــه من طرف
" ألن لـكــل مـقــام قــوال وفـي كــل زمــان ع ـمــال " .3وه ــذا م ــا اشتــرط ــه اب ــن وه ــب الكاتب في الكالم التام ،بأن
يضعه موضعه وأن يأتي به في حينه ،ويصيب مقصده.
عند محاولة الناس التعبير هم أنفسهم فإنهم ال ينشئون ألفاظا تحوي بنى نحوية وكلمات فقط،
وإنما ينجزون أفعاال عبر هذه األلفاظ .فإذا كنت تعمل في مكان يكون للمدير فيه قدر كبير من السلطة،
فإن قول املدير للتعبير في [ ]9يفوق الجملة الخبرية.4
[ ]9أنت مطرود.
قد يستعمل اللفظ في [ ]9إلنجاز فعل إنهاء توظيفك.5
للمتعلم :أنت راسب .فهو ليس إخبارا وإنما هو قرار يقتض ي أن
كما هو الحال في قول املد ِّرس
ِّ
املتعلم ليس من الناجحين وال يمكنه أن يلتحق بالقسم األعلى .فهو قرار صادر من صاحب سلطة
هذا
ِّ
وهو املد ِّرس على من هو دونه .ونفس األمر يقال ملن قيل له :أنت ناجح.
ُّ
هناك سياقات ال تناسبها الخطابات املرنة التي تمنح األولوية ملبدأ التهذيب وعوامل التخلق ،ومرد
َّ
يتعلق بأولوية التوجيه على ُّ
التأدب في خطابات النصح والتحذير وغيرها؛
ذلك إلـى أسباب كثيرة منها ما
فاملرسل يولي عنايته فيها لتبليغ قصده وتحقيق هدفه الخطابي بإغفال جانب التأدب التعاملي الجزئي
في الخطاب .كما ُّ
يود باستعمال هذه االستراتيجية أن يفرض قيدا على املرسل إليه بشكل أو بآخر ،وإن
يوجهه ملصلحته بنفعه من جهة وبإبعاده عن
كان القيد بسيطا أو أن يمارس فضوال خطابيا عليه ،أو أن ِّ
الضرر من جهة أخرى.6
َّ
تتشكل من خالل ُّ
يفسر مبدأ ُّ
التوتر بين الغايات
التأدب كثيرا من االختيارات البالغية .تلك االختيارات التي
ِّ
التواصلية والغايات االجتماعية.
 1جورج يول ،مرجع سابق ،ص .992
 2الكاتب ،ابن وهب ،مرجع سابق ،ص .602
3املاوردي ،أبو الحسن ،مرجع سابق ،ص .625
 4جورج يول ،مرجع سابق ،ص .29
5املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 6عبد الهادي بن ظافر الشهري ،مرجع سابق ،ص .066
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
سابعا :دور
املكونات الوظيفية في الخطاب التعليمي
ِ
تكون النص أو
مكونات وظيفية (9622م) ِّ
الحظ هاليداي ،حسب احمد محمد نحلة ،أربعة ِّ
واملكون الكالمي
الخطابي،
ـمكون املنطقي،
واملكون ِّ
ِّ
ِّ
الخطاب ،أي خطاب ،هـي :الـمك ِّـون التجريبـي ،وال ِّ
املتعلقة ببناء العالقة .بعدها قام هاليداي
املكونات
ِّ
املكون التبادليِّ ،
سنركز على إحدى هذه ِّ
الوظيفي أو ِّ
املكونين التجريبي واملنطقي تحت مصطلح جامع هو الوظيفة
بإعادة النظر في التسمية والعدد ،فضم ِّ
املكون التبادلي مطلقا عليه
املكون ِّ
الخطابي ليصبح الوظيفة النصية وأبقى على ِّ
الفكرية ،وأعاد تسمية ِّ
1
مكونات.
الوظيفة التبادلية  .فأصبحت لدينا ثالث وظائف أو ثالثة ِّ
مكون ،فيـرى هاليداي أال تفاضل بينـها وال انفصال ،بل إنها متداخلة
أما عن قيمة كل وظيفة أو ِّ
مكونا فكريا فحسب،
مكونة نسيج النص ،فنحن ال نستطيع أن نقول إن لهذه العبارة ِّ
الخيوط جميعا ِّ
مكونا تبادليا فقط ،فالحياة على وجه العموم ليست كذلك ،ومن املؤكد أن اللغة ليست
أو أن لتلك ِّ
واملكونات ،وما ينبغي أن ننظر إلى أي منها بمعزل عن اآلخر
كذلك أيضا ،ففي كل نص تتعدد الوظائف
ِّ
متعددة ،كل جهة منها تسهم في التفسير الكلي للنص أو الخطاب ،وتلك
بل ينبغي النظر إليها من جهات ِّ
2
املكون التبادلي أو الوظيفة التبادلية والتعريف بها لعالقتـها
طبيعة االتجاه الوظيفي  .سأكتفي بذكر ِّ
بالعنصر املدروس
مؤسس للعالقات االجتماعية بين الناس أو محافظ عليـها ،وذلك
املكون التبادليِّ ،
فهو أوال ،أي ِّ
من خالل فتح قنوات التواصل بينهم أو إبقائـها مفتوحة؛ كالتحيات والحديث عن الطقس أو السؤال عن
الحال .وتبادل األقوال في هذا املجال يجري على أنماط من الصياغة من املمكن توقعها ،ال يكاد يخرج
عنها أحد ،فإذا خرج عنها ُع َّد قوله شاذا أو خارجا عن الـمألوفَّ .3
تتحدث كليـر كرامش ()Claire Kramsch
في كتابه (اللغة والثقافة) عن ُّ
تكون بنيات ِّخطابية لدى مستخدم اللغة فـي مرحلة الطفولة ،نتيجة
َّ
تتطور عبر الزمن
لعاملي التنشئة االجتماعية واالمتزاج الثقافي في املجتمع الذي عاش وترعرع فيه ،ثم
ُّ
َّ
وتترسخ .تسمي كلير كرامش هذه البنيات بخطط العمل أو بنيات التوقع ()Structures of expectation
َّ
َّ
َّ
يتصرفون
يفسرون العالمات وال كيف
التي يتعلمها كل املستخدمين للغة معينة ،فهم لم يتعلموا " كيف ِّ
َّ
َّ
يتوقعوا سلوكا َّ
معينا من اآلخرين بالـمثل ،4"...فيقابلون
على أساسها فحسب؛ وإنما تعلموا أيضا أن
تغير السياق َّ
معين ،وإذا َّ
أفعال كالم معينة بأفعال كالم تناسبـها فـي سياق ثقافي َّ
تغيرت أفعال الكالم
فهي ذات بعد اجتماعي ثقافي ،من قبيل استعمال فعل الشكر للرد على تلقي الهدية ،أو قول مع السالمة
أو على اللقاء من أجل إنهاء املحادثة.5
 1محمود أحمد نحلة :علم اللغة النظامي (مدخل على النظرية اللغوية عند هاليداي) ،ملتقى الفكر ،مصر ،الطبعة الثانية،
9466ه6009/م ،ص .902
 2ينظر املرجع نفسه ،ص .949
3املرجع نفسه ،ص .906
 4كلير كرامش ،مرجع سابق ،ص .50
 5ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
وهو ثانيا :وسيلة للتأثيـر فـي سلوك اآلخرين ،وتوجيـههم إلـى أشياء َّ
معينة قوال أو فعال ،كالرجاء
املتكلم أو
واالستفسار والنصح والنهي والتحذير واألمر والتهديد...إلخ .1وهو ما يضفي نوعا ما سلطة من ِّ
َ
من منتج الخطاب على املخاطبين أو املتلقين.
ُّ
املتكلم قبوال أو رفضا ،أو ترجيحا أو شكا أو توقعا أو اندهاشا أو
وهو ثالثا :تعبير عن موقف
ِّ
أسفا...إلخ.2
املكون التبادلي ،مناقشته للسياق
ومن النماذج العملية التي قدمها لنا هاليداي ،في سياق شرح ِّ
ُّ
يمكن األم من التحكم في طفلها بالوسائل اللغوية املتاحة لالستنكار ()disapprobation
االجتماعي الذي ِّ
يبين التصنيف الفرعي
معتمدا في ذلك على معجم روجيه املوضوعي ( ،)Roget’s thesaurusوهذا املخطط ِّ
لتهديد األم لطفلها.3

وأمثلة التهديد تصفها الشبكة واملرتبطة بقواعد التحقيق ،وهي كلها قد تكون مصحوبة بشرط صريح
مثل :إذا فعلت ذلك...أو :إذا فعلت ذلك َّمرة أخرى ،أو :إذا استمررت [استمريت] في فعل ذلك...
املتكلم)
 .9فسوف أصفعك (عقاب بدني ،وسيلة محددة ،من ِّ
املتكلم)
 .6فسوف يضربك أبوك (عقاب بدني ،وسيلة محددة ،من غير ِّ
املتكلم)
 .0فسوف أغضب عليك (عقاب عقلي ،من ِّ
 .4فسوف يغضب عليك أبوك (عقاب عقلي ،من غير املتكلم)
 .5فلن تلعب الكرة بعد اآلن (تقييد السلوك).4
سابعا :أسماء العلم أدوات للتضامن والتراحم:
يستعمل املرسل االسم األول للمرسل إليه عند ندائه مثال ،أو عند الحديث عنه ،كما قد
يستعمل املرسل اسمه األول عند التعريف بنفسه مع غيره:5
 إذا كان املرسل أعلى من املرسل إليه مرتبة ،ولديه استعداد ملحو ذلك التراتب.
 أدنى منه مرتبة وملس رغبة لدى املرسل إليه أو تسامحا في محو ذلك التراتب.
 1محمود أحمد نحلة ،مرجع سابق ،ص .906
2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
3املرجع نفسه ،ص .959
4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5عبد الهادي بن ظافر الشهري ،مرجع سابق ،ص .620
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الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
 إذا كانا متساويين في عنصر أو أكثر من العناصر السابقة ،مثل السن ،أو الدرجة الوظيفية أو املهنة.
املرسل اسم املرسل إليه األول في الخطاب ،وهذا االستعمال ذو دالالت منها قربه منه،
ويستعمل ِّ
َّ
إما قربا ماديا [في املكان] أو قربا عاطفيا .وقد ال يكون القرب موجودا من قبل ،ولكنه حصل مع مرور
الوقت وتنامي التعامل بين طرفي الخطاب.1
املتعلمين فـي خطابه التعليمي ،وهذا االستعمال ذو دالالت منـها بعدهم
يستعمل املد ِّرس لقب
ِّ
عنه في بداية العام الدراس ي ،فال يكون القرب موجودا من قبل ،لغياب أية عالقة سابقة بينه وبينهم؛
وبخاصة وأنهم التحقوا بالثانوية ألول َّ
مرة (ما عدا معيدي السنة) ،فعدم معرفته لهم يجعله يتفادى
ذكر أسمائهم ،فالقرب في املكان (القرب املادي) ال يعني القرب العاطفي أو العقلي (الذهني) ،وإن حدث
وذكرت أسماء املتعلمين كانت قرينة اللقبَّ ،
ولكن القرب (العاطفي والفكري) سيحصل مع مرور الوقت
ِّ
ُّ
َّ
وتنامي التعامل بين طرفـي الخطاب التعليمي التعلمي بعد التوجيـهات التي قدمتـها الوصاية (وزارة التربية
الوطنية) للمدرس سعيا منها لتقريبه من متعلميه بداية من اللقاء َّ
األول؛ إذ يطلب منه " العمل على
ِّ
ِّ
2
إقامة عالقة وطيدة مع التالميذ "  .ومن خالل جملة من اإلرشادات التـربوية (في اللقاء األول) وفي
ُّ
املتعلمين ،في تسيير الدرس) ،كما يلي:3
مناسبات أخرى (بداية الدرس ،في
التعرف على ِّ
قدم نفسك بإيجاز لتالميذ القسم،
ِّ 
َّ
ُّ
والتصرف بديكتاتورية،
تجنب الثقة الزائدة في النفس

 احفظ أسماء تالميذ القسم تدريجيا،
َ أظه ْ
تحببك إلى تالميذك،
التي
واللطافة
البشاشة
من
شيئا
لديك
أن
ر
ِّ
ِّ
ُ
 ك ْن قدوة واحرص على الوصول إلى القسم قبل التالميذ،
َّ ْ
جيدة كانت أو سيئة عن القسم،
 تجنب تصديق كل ما يقال أو يكتب من تقارير ِّ
ُّ
 احترم التالميذ َّ
والتلفظ بما يس يء إليهم،
وتجنب السخرية
 اهتم بجميع التالميذ وال تستثني منهم أحدا،
ْ
ِّ اظ َه ْر ِّبه ْندام يليق بوظيفة التعليم وهيبتها،
ْ
 أث ِّب ْت شخصيتك في التعامل مع التالميذ،
 امتنع عن التدخين واستعمال الهاتف خالل الحصة،
 ال ْ
تذكر زمالءك إال بكل خير،
َ
َ ْ
بمحد ِّثك من التالميذ،
 أ ْح ِّس ْن اإلصغاء وأظ ِّه ْر اهتمامك
ِّ
َ أعل ْ
موضحا أهم الحقوق والواجبات الخاصة بكل من التلميذ
ستتبعها
التي
العمل
طريقة
عن
ن
ِّ
ِّ
واألستاذ.
1املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
 2الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي ،ص .92
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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يتعامل بأدب واحترام في عالقته مع رؤسائه وزمالئه وتالميذه ،ويعمل على تنشئة التالميذ على
التسامح وروح االحترام والتضامن.1
ِّا ْح ْ
رص على نقل النظر بين التالميذ لتشعرهم بالعطف والعناية.
ُ
ك ْن معتدال بين الصرامة والدعابة.
َ
تغاف ْل عن بعض التفاهات الصادرة من التالميذ.
َّ
تحكم في أعصابك وال تعط األمور أكثر مما تستحق ُّ
تجنبا إلثارة الفوض ى والكراهية نحوك.
ًّ
كال ْ
باس ِّمه وإن أردت يا ولدي لتحفظ عالقة التلميذ بأستاذه.
ناد التالميذ
ِّ
تجنب شتم التالميذ أو لعنهم ألي سبب كان.
ُ
ك ْن القدوة الحسنة التي يقتدي بها التالميذ في أخالقهم.2
َّ
تجو ْل بنظرك في جميع أنحاء قاعة الدرس بثقة ورض ى.
استجمع انتباه التالميذ قبل البدء في الحصة.
َّ
تجن ْب البدء بنقد تلميذ أو التالميذ ككل.
تقدم األعذار املسبقة عما سوف تعمله.
ال ِّ
ْ
ال تصرخ فإن الصوت الهادئ أشد تأثيرا.
َّ
ِّث ْق في نفسك وتغل ْب على االرتباك.3
َّ
َ
عرفت أفراد القسم بشكل أفضل كان باستطاعتك تعليمهم بشكل أجدى.4
كلما
ناد التالميذ بأسمائهم مع النطق السليم بها.
ِّ
َ
ْ
َّ
تعرف على التالميذ وأ ِّق ْم عالقة تربوية معهم تقنعهم بحرصك على رفع مستواهم.
َ ْ
أش ِّر ْك جميع تالميذ القسم في دروسك.
ال تحكم على التلميذ بصفة ما وتفترض بأنه لن َّ
يتغير.
َّ
ُ
ال تظهر إلى التالميذ أية أمور شخصية تتعلق بتلميذ أو بأسرته.
تفرق بين التالميذ في املعاملة.
ال ِّ
تركز اهتمامك على التالميذ املمتازين أو ِّ
ال تحاو ْل أن تصبح صديقا لهم...فأنت دائما موضع سلطة بالنسبة إليهم.
تشرك التالميذ في همومك الشخصية أو االجتماعية.
ال ِّ
ُ ْ
خذ في الحسبان أنك تتعامل مع تالميذ في سن املراهقة.

 1املرجع السابق ،ص .6
 2املرجع نفسه ،ص .92-95
 3املرجع نفسه ،ص .92
 4املرجع نفسه ،ص .92
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 ر ِّاع الفروق الفردية للتالميذ داخل القسم من كل النواحي محاوال معرفة حالتهم االجتماعية من
حيث العوز والصحة.1
املتعلمين ،قربا مكانيا،
ال شك أن املد ِّرس الذي يلتزم بهذه التوجيهات التربوية
سيحقق قربه من ِّ
ِّ
عاطفيا وفكريا.
املتعلمين فاألمر يختلف قليال ،وإن كان التشابه موجودا فـي بداية اللقاء؛ حيث يتعاملون
أما بين ِّ
في البداية باستعمال األلقاب ثم بعد نمو العالقة االجتماعية بينهم يكتفون باستعمال األسماء وربما
كنيات تصبح هي األكثر حضورا ،ولكن ينبغي اإلشارة إلى أن العالقة بين اإلناث والذكور تكون أقل
اجتماعية.
ومسوغات اختيار االستراتيجية العالئقية:
ثامنا :شروط
ِ
ترجح استعمال االستراتيجية التوجيهية دون غيرها ،وهي:
هناك عدد من
املسوغات التي ِّ
ِّ
 .9عدم التشابه في عدد من السمات مثل :السمة املعرفية ،الطالب/األستاذ ،خصوصا املبتدئ الذي
يحتاج إلى توجيه أكثر من مالطفته ،أو عند الشعور بعدم تطابق األمزجة ،أو اتحاد الهدف ،وانتفاء
الحاجة للسعي إلى ذلك.
 .6عدم وجود تكرار في االتصال بين طرفي الخطاب؛ إذ تنحصر اللقاءات في اللقاءات الرسمية التي
يؤطرها جو العمل مثال ،وبالتالي فليس هناك عمق في املعرفة الشخصية ،فال تتجاوز املعرفة داخل
إطار التعامل الرسمي.
 .0الشعور بالتفاوت في مستوى التفكير بين طرفي الخطاب ،مما يؤثر في فهم كل منهما لطبيعة اآلخر،
فقد يستعمل املرسل االستراتيجية التضامنية ،بالرغم من سلطتهَّ ،
ولكن املرسل إليه قد يؤول ذلك
املرسل ،ويتساءل ملاذا ال يستعمل التوجيهية كما تقتض ي صالحيته مثال ،ودرأ لهذه
بأنه ضعف من ِّ
التأويالت املفترضة ،يجد املرسل أن استعمال التوجيه بدءا هو أسلو استراتيجية وأضمنها نتيجة.
 .4تهميش ما قد يحدثه استعمال هذه االستراتيجية من أثر عاطفي سلبي على املرسل إليه ،فيقص ي
املرسل اعتبار التأثيرات على نفسية املرسل إليه متجاهال إياها.
 .5تصحيح العالقة بين طرفي الخطاب غير املتكافئين في املرتبة ،وإعادتها إلى سيرتها األولى ،إذا كان
يقلل من هيبة املرسل
يؤثر على سير العالقة بينهما ،أو ِّ
التعامل حسب االستراتيجية التضامنية قد ِّ
أو شأنه ،بسبب تنازله عن حقه املكتسب ،فالتلفظ بالخطاب بهذه االستراتيجية هو إعادة لهيبة
العالقة وتجسيد لها ،وتأكيد لحضورها في الذهن وعدم إغفالها ،حتى ولو استعمل املرسل
استراتيجية التضامن في بعض السياقات.
 .2رغبة املرسل في االستعالء أو االرتفاع بمنزلته الذاتية وقد يتضح هذا في خطاب املظلوم الذي يطلب
من القاض ي أو املوظف أن يمنحه حقوقه ،بقوله :أنصفني ،وأعرني سمعك لتسمع دعواي ،فإذا لم
 1املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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تفعل ،فمن تريد أن يفعل؟ بيد أنه ال يملك السلطة ،ليأمره وينهاه ،ولن يمتلك السلطة بهذا الخطاب
التوجيهي.
 .2إصرار املرسل على تنفيذ قصده عند إنجاز الفعل ،وعلى حصول أقص ى مقتض ى خطابه ،والتأكيد
على أنه ال يتوانى عن ُّ
ُّ
والتمسك بمدلوله؛ فمدلوله الحرفي هو الفيصل عند اللبس في
تعقب خطابه
ذهن املرسل إليه ،وبالتالي ،فإن استعمال تلك االستراتيجية يعد احترازا من سوء الفهم أو التأويل
الخاطئ.
تحد واضح للمرسل أو لتعليماته ،أو تحد ضد األنظمة والتعليمات العامة ،أو باإلساءة إليه
 .2حصول ٍ
رغم سلطته ،أو عندما يشعر املرسل بأن املرسل إليه قد يتجاوز حدوده في النقاش ،أو الحوار ،أو
أنه يتحداه بفعل ما؛ كمن يتجاوز رئيسه بأن يأمر بقية املوظفين بعدم قراءة الصحف في مكاتبهم،
رغم أنه ليس من حقه أمر أي موظف ،فليس لديه صالحية ،بما يبدو معه أنه يتلكأ في خطابه على
املدير ،مما يدعو املدير إلى املبادرة إلى إبراز حقه السلطوي في خطابه ،والرد بوصفه مرسال هذه املرة،
مستعمال االستراتيجية التوجيهية باالتكاء على موقعه السلطوي ،ليجعل املرسل إليه يتراجع عما
يقوله ويعيد حساباته.
 .6مناسبة السياق التفاعلي الستعمال التوجيهية بين الطبيب واملريض مثال ،عندما ال يلتفت إلى التراتب
االجتماعي بينهما ،فال يراعي كون املريض أميرا أو وزيرا أو غير ذلك مما يتميز به املرسل إليه ،إذ ينصب
اهتمامه على التبليغ واملتابعة ،كما يفعل طبيب األسنان عند نزع أعصاب أحد الضروس ،إذ يخاطب
املريض بقوله املتوالي :افتح فمك ،أ ِّم ْل رأسك ،ال َّ
تتحرك ،أغلق فمك.
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املبحث الثاني :استراتيجية الهدف التعليمي

واملتعلم على َّأنه خطاب؛ بفعل منابعه املعرفية املتعددة من لغة وثقـافـة
ينظر إلى كالم الـمد ِّرس
ِّ
يوظف كل منهما اللغة بكل جزئياتها
وسـ ـ ــياسـ ـ ــة وشـ ـ ــريعة وأخالق وتربية وغيرها من منابع املعرفة؛ حيث ِّ
وفروعهــا ،فجمع هــذا الخطــاب التعليمي بين الفكر والنص الثري بــالص ـ ـ ـ ــوت والص ـ ـ ـ ــرف والنحو واملعجم
ََ
وعالقاته الداللية ،والبالغة والسياق ،واألبعاد التداولية والحجاجية ،وغير ذلك.
أوال :إقناعية الخطاب التعليمي
قبــل إثبــات إقنــاعيــة الخطــاب التعليمي ينبغي التعريف أوال بمص ـ ـ ـ ــطلح اإلقنــاع ،وقــد ارتــأينــا أن
نقـ ـ ِّـدم تعريفـ ــا جـ ــامعـ ــا لجملـ ــة من العنـ ــاص ـ ـ ـ ــر لهـ ــا عالقـ ــة بـ ــالخطـ ــاب ،ولنبـ ــدأ بتعريف اإلقنـ ــاعُ .ي َّ
عرف
اإلق ـ ــناع(َّ )Persuasion
بأنـ ـ ــه محاولة واعية ْ
لحم ـ ــل اإلنسان على اعتـ ـ ــقاد رأي للعـ ـ ــمل به أو التأثير في
سلوكه دون إكراه أو قسر.1
نستخلص من هذا التعريف جملة من النتائج:
 اإلقناع عملية تأثير واعية مقصودة.
 يستـهدف اإلقناع االعتقادات والسلوكات بهذا الترتيب.
 اإلقناع عملية تنبذ العنف والقسر واإلكراه.2
ُ يحدث اإلقناع أثرا هو االقتناع ُّ
بتغير اعتقاد الفرد وسلوكه.
 يحصل االقتناع فقي مرحلتين :مرحلة االعتقاد بالرأي وهو إيمان اآلخر بش يء ما أو فكرة ما ،ومرحلة
العمل به؛ ألن االقتناع باعتقاد َّ
معين ال يعنـي العمل به في نـهاية املطاف.
 تتمظهر عملية اإلقناع في وجهين :وجه لغوي لساني ،ووجه فكري.
 يعتمد الوجه اللساني في اإلقناع على أدوات اللغة املعروفة في جانبيها اللغوي الصرف والبالغي.
 يعتمد الوجه الفكري على درايتين باآلخر؛ ثقافية ونفسية.
 عملية اإلقناع هي استمالة لآلخر باستعمال وسائل الحجاج والبراهين أو التوسالت.3

 1ينظر محمد العبد :النص والخطاب واالتصال .ص .192وينظر أيضا محمد العبد" :النص الحجاجي العربي"؛ دراسة في وسائل اإلقناع.
َّ
الجزء الرابع .ص  .2مقال ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ
إسماعيلي علوي .وكذلك موسوعة الروس الكبيرة Grand Larousse Encyclopedique (Persuasion)-Libraire Larousse-France.
واملوسوعة البريطانيةEncyclopedia Britanica (Persuasion) 15thedition.:
2
املحاور غيره بمشاركته اعتقاداته  ،فإن مطالبته
2يضع طه عبد الرحمن اإلقـناع ضمن شروط التداول اللغوي ،فيقول ":فعندما يطالب
ِّ
َ
ال تكتس ي صبغة اإلكراه ،وال ت ْد ُرج على منهج القمع ،وإنما تتبع في تحصيل غرضها سبال استداللية متنوعة تجر الغير جرا إلى االقتناع برأي
ْ
َّ
ُ
ُ
ُ
طالبا إياه
املحاور .وإذا اقتنع الغير بهذا الرأي ،كان كالقائل به في الحكم ،وإذا لم يقتنع به ،رده على قائله ،مط ِّلعا إياه على رأي غيره ،وم ِّ
مشاركته القول به" .ينظر طه عبد الرحمن :في أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،ص .02
3 KEVIN HOGAN, JAMES SPEAKMAN : COVERT PERSUASION; Psychological Tactics and Tricks to Win the Game. Published
by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 2006. P3.
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وإذا جئنا إلى الخطاب التعليمي وأسقطنا عليه التعريف السابق وجدناه خطابا إقناعيا بامتياز،
على األقل من الناحية النظرية .ودليل ذلك ما ن َّ
ص ـ ـ ـت عليه الوثائق التربوية البيداغوجية من توصـ ـ ــيات
وتعليمــات وتوجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهــات ،ثم بنــاء الــدرس في الخطــاب التعليمي يقوم على وس ـ ـ ـ ــائــل اإلقنــاع .ولنبــدأ بــأولى
القضـ ـ ـ ــايا التي يسـ ـ ـ ــتهدفها املنهاج الدراس ـ ـ ـ ـ ي ،بل ويلزم املد ِّرسـ ـ ـ ــين بضـ ـ ـ ــرورة تحقيقها ،وهي ملمح الخروج
ُّ
والهــدف الختــامي اإلدمــاجي ،الــذي تنــدرج تحتــه أهــداف وس ـ ـ ـ ــيطيــة وأهــداف تعلميــة خــاص ـ ـ ـ ــة بكــل وحــدة
ُّ
تعلمية.
املتعلم في بداية السـ ـنة الدراس ــية،
ينص املنهاج على ملمح الدخول وهو الص ــورة التي يلتحق بها ِّ
على األقل من الناحية النظرية ،أو الكفاءات املكتس ــبة لديه أو املفترض أن يكون قد اكتس ــبها في الس ــنة
املتعلم من الس ــنة الرابعة متوس ــط برص ــيد معرفي ومنهجي ولغوي
الس ــابقة ،وفي حالة بحثنا هذا يلتحق ِّ
يسمح له بأن يدرس السنة األولى ثانوي
عند دخول املتعلم إلى السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي يكون قاد ًرا على:
 القراءة الجهرية مقرونة بسالمة في النطق وحسن في األداء وضبط للحركات وتمثيل للمعنى.
 فهم املعاني املتعددة للكلمات.
 مناقشة أفكار النص بإقامة الحجة والتزام املوضوعية.
 تمييز الصواب من الخطأ في بنية الكلمات والعبارات والتراكيب.
 فهم محتوى املقروء ومناقشة أفكاره الرئيسة والجزئية.
 تلخيص قصة أو نص أو مقالة في حدود مستواه الفكري واملنهجي.
وفيما يلي ملمح الخروج من السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي للجذعين:
 .1الجذع املشترك آداب:
أ .إصدار األحكام على النص ــوص املقروءة.
ب .إبراز مواطن الجمال الفنـي في املقــروء.
ج .تلخيص املقروء بلغة سليمة وفكر منتظــم.
د .التمييز بين الصور البالغية التي يلبس األديب ب ـ ـهـ ـ ـ ــا معانيه وما فيـ ــها من جمال وقوة تأثيرها ف ـ ــي
النفس.
ه .البحث املنهجي وتقص ي املسائل واستخدام املراجع واالنتفاع بمختلف مصادر التوثيق.
و .توظيف األسس التي تق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم عليه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بالغ ـ ـ ـ ــة الكالم وجودة األسلوب من حيث الوضوح والقوة
والجمال بمراعاة خاصة اإلدماج.
ز .إبداء الرأي في قضية من القضايا املطروحة عليه باعتماد قوة ُ
الحجة وسالمــة التعبي ــر.
ح .تحديد الخصائص الفنية للنص األدبــي ومــا يتركه من أثر في النفس مع التعليل.
ط .كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية في مقام تواصل دال.
ي .الكتاب ـ ــة ف ــي أنماط متنوعة من النصوص.
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 .2الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا:
أ .استنتاج عناصــر العمل األدبي شكال ومضمونا وإصدار أحكام معللة عليـها.
ب .البحث املنهجي وتقص ي املسائل واستخدام املراجع واالنتفاع بمختلف مصادر التوثيق.
ت .إبداء الرأي فـي موضــوع ذي داللـة يطرح عليه بتوظيف مكتسباته العلمية.
ث .توظي ــف األســس التي يقــوم عليها األسل ــوب التعبير املؤثر بمراعاة خاصة اإلدماج.
ج .كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية في مقام تواصل دال.
ح .الكتابة في أنماط متنوعة من النصوص.
ملتعلمي الس ـ ـ ـ ـن ــة األولى ث ــانوي وملمح الخروج من نفس
وبعــد اطالع امل ــد ِّرس على ملمح ال ــدخول ِّ
َّ
الســنة ،ينبغي عليه أن يبني مخططا ،يقوم على اعتبار ملمح الدخول بمثابة األرضــية التي ينطلق منـ ـ ـ ـ ــها
للوص ــول إلى تحقيق ملمح الخروج وفق ما َّ
نص عليه الدراس ـ ي للغة العربية (للس ــنة األولى ثانوي) ،وهذا
طبعا بعد القيام بالتقويم التش ــخيصـ ـ ي في بداية الس ــنة الدراس ــية ،فيقارن بين ملمح الدخول في املنهاج
َّ
املتعلم امللتحق حـديثا بالس ـ ـ ـ ــنة األولى ثانوي ،وفي الغالب يجد املد ِّرس فرقا معتبرا
ومـا تحقق فعليـا لـدى ِّ
َّ
مخططه وفق ما َّ
تبين له بعد وض ـ ـ ـ ــع ش ـ ـ ـ ــبكة التقويم التش ـ ـ ـ ــخيص ـ ـ ـ ـ ي
فيكيف
عنـد الكثير من ِّ
املتعلمينِّ ،
وتحديد مواطن الخلل والنقص لدى كل متعلم على حدة .وبعدها يجمع املشترك من ـ ـ ـ ــها مقابل ما َّ
تحقق
ِّ
يكيف مخططه ويبدأ في
لدى ِّ
املتعلمين من كفاءات مس ــتهدفة ومس ــتعرض ــة ،وبعد هذه العملية الش ــاقة ِّ
تطبيقه بشكل تدريجي.
َ
ـعلم أثـ ـ ـ ـ ـ ٌـر
عتب ُر حصــول االقتناع لدى املتـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ويعتني املد ِّرس بخطابه التعليمي ،شــكال ومضــمونا ،وي ِّ
بالـ ٌـغ فــي القلب كأثــر الغيث فـي التربة الكريمة ،خاصة إذا زاوج بيـن اإلقـناع واإلمـتاع " فتكون ،إذ ذاك،
َ
أق ـ ـ ــدر على التأثير في اعتقاد املخاطب ،وتوجيه سلوكه ملا يهبها هذا اإلمتاع من قوة في استحضار األشياء،
َ
ونفوذ في إش ـ ـ ـ ـهـادهـا للمخـاطـب ،كـأنه يراها رأي العين " .1وفي هذا املقام يقول الجاحظ " إذا كان املعنى
شـريفا واللفظ بليغا وكان حـحيح الطبع بعيدا عن االستكراه ،وكان مهاها عن االختالل ،مصونا عن
التكلف ،ص ــنع في القلب ص ــنيع الغيث في التربة الكريمة" .2فيقص ــد املد ِّرس إلى إحداث تغيي ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ـ ــي
املتعلم.3
املوقـف الفكري أو العاطـفي لدى
ِ

 1طه عبد الرحمن :في أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،ص .02
َّ
2ينظر مثال :أبو سليمان حمد بن محمد إبراهيم الخطابي :بيان إعجاز القرآن .ص .64رسالة ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن ،تحقيق
محمد خلف هللا وزغلول سالم .وينظر كذلك محمد العمري .مرجع سابق .ص .99
 3ينظر هنريش بليث :البالغة واألسلوبية؛ نحو نموذج سيميائي لتحليل النصوص .ترجمة وتقديم وتعليق محمد العمري .ص .906
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يعتب ـ ــر كابفي ـ ــرر أن اإلقناع عبارة عن كل َّ
مكو ٍن من متتالية تشمل ست عمليات رئيسية ،نجملها
ٍ
َّ
فـي املخطط اآلتي:1

.9
.6
.0

.4
.5
.2

املتلقين وفق الترتيب اآلتي:2
تـهدف هذه العناصر الستة إلى تحقيق اإلقناع لدى ِّ
التعرض للرس ـ ـ ــالة أو للخطاب ُي َ
طرح الس ـ ـ ــؤاالن :ملاذا َّ
ُّ
نتعرض للرس ـ ـ ــالة أو الخطاب؟ وكيف
لكي يتم
َّ
نتعرض له؟
تفكيك شــفرة الخطاب :ويتم بواســطة متتالية العمليات التوجيهية والتحويلية من أجل إثارة حواس
املتلقين للخطاب بإعطاء صور وكلمات ومفاهيم مستقاة منه.
ِّ
قبول الرسالة (التصديق) :ويطرح فـي هذه املرحلة سؤاالن:
أ .كيف يتم إعداد مسلسل قبول القصد اإلقناعي للرسالة أو رفضه؟
ب .كيف يتم املرور من الفهم إلى االقتناع؟
ويطرح السـ ـ ـ ــؤال اآلتي :كيف يتم اندماج القبول في املوقف الشـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ـ ي ملتلقي الخطاب ،أي ما هي
املعالجات البسيكولوجية التي تسمح للمتلقين باملرور من مسلسل القبول إلى تكوين موقف جديد؟
وكيف يتم تعميق القبول والحفاظ عليه؟ أي كيف تتطور املواقف في الزمن؟ وهل تتمتع ُّ
التغيـ ـرات
بما يكفي من أسباب املقاومة؟
وأخيرا كيف َّ
يتقيد الس ــلوك الش ــخص ـ ي ملتلقي الخطاب بالقبول .كيف يترجم تغيير املوقف إلى تغيير
السلوك؟

َّ
 1هذا املخطط هو حوصلة لعمليات اإلقناع التي ذكرها ليونيل بلنجر في مقاله املوسوم بـ :اآلليات الحجاجية للتواصل .ص.900-66
 2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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 -9اإلقناع والتواصل في الخطاب التعليمي
يعتبر اإلقنــاع من أهم وظــائف التواص ـ ـ ـ ــل وغــايــاتــه وإحــدى النمــاذج أو القوالــب املهمــة في عمليــة
التواص ـ ـ ـ ــل ،حتى أن البالغــة العربيــة جــاءت من أجــل " التواص ـ ـ ـ ــل واإلقنــاع واإلمتــاع ،" 1حيــث جعلــت
اإلقنــاع من بين الوظــائف التي من أجلهــا وض ـ ـ ـ ـعــت البالغــة العربيــة ،وحس ـ ـ ـ ــب رأي كــل من هوراد مــارتين
( )Howarad Martinوكينيث أندرسين ( " )Kenneth Andersenأن َّ
كل اتصال هدفه اإلقــناع ،وذلك أنه
يبحث عن تحصيل رد فعل على أفكار القائم باالتصال".2
املتكلم في التعبير عن إحساس ،حالة
ويالحظ أن اإلقناع يهدف – فيما يهدف – إلى إبراز " رغبة ِّ
أو عن وجهة نظره عـ ـ ـ ـ ـ ــن العالم أو عن نفسـ ــه أو لإلخبار عن ش ـ ـ يء معين .أي أنه يصـ ــف بأكثر موضـ ــوعية
ممكنة ل ـ ـ ـ ــ :وضعية ،أو إقناع كذلك .أي إنه يقترح أسبابا قوية إللحاق املستمتع بالرأي املعروض عليه .ال
يمكن الخلط بين كلمـات من قبيـل :التعبير ،اإلخبـار ،اإلقنـاع ،لكن عنـد التكلم ال توجـد حدود واض ـ ـ ـ ــحة
بينها كما تريده النظرية.3
َّ
مركبة ،مس ـ ـ َّ
ـتمدة من
توظف طرائق
إن الوس ـ ــائل املس ـ ــتعملة في عملية اإلقناع عديدة
ِّ
ومتعددةِّ .
ثراء التصــرفات والســلوكات اإلنســانية...وإحدى هذه الوســائل هي الحجاج املتميز بتوظيف التفكير في ثنايا
عملية التواصل.4
َّ
يتعلق بمقــام ُّ
التلفظ،
وفعــل اإلقنــاع ،بص ـ ـ ـ ـفــة عــامــة "،هو أحــد أش ـ ـ ـ ـكــال الفعــل اإلدراكي ،وهو
َّ
ويتجلى في اس ـ ــتدعاء املتكلم لكل أنواع الص ـ ــيغ والطرق التي تهدف على أن يكون التواص ـ ــل َّ
فعاال ،ويقبل
ِّ
َ
املخاطب التعاقد أو التفاهم ُّ
التلفظي املقترح"ُّ .5
ويعد بدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عن اسـ ـ ــتعمال العنف الجسـ ـ ــدي .غالبا ما
نحصل على عكس ما نريد باستعمال القـ ـ ـ َّـوة .االبتعاد عن العنف خطوة نحو إنسانية أكبر ،ونحو روابط
اجتماعية مشتركة وغير مفروضة بالقوة.6

 1محمد مفتاح :التلقي والتأويل ،ص .02
 2محمد العبد :النص الحجاجي العربي؛ دراسة في وسائل االتصال .ص.45
3Philippe Breton: L'argumentation dans la communication. Collection Repères. 3eme éditions. 2003. P 3. Introduction.
4Ibid, p3.
 ،5Greimas, Courtes; Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, T1, p274في :حافظ إسماعيلي علوي ومحمد أسيداه:
"اللسانيات والحجاج؛ الحجاج املغالط  :نحو مقاربة لسانية وظيفية" .الجزء الثالث؛ الحجاج وحوار التخصصات .هامش ص .620
َّ
مقال ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
6Philippe Breton:, Ibid, P 4. Introduction.
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وقد وضـ ـ ـ ــع فيليب بروتون ( )Philippe Bretonرسـ ـ ـ ــما تخطيطيا يو ِّض ـ ـ ـ ـح فيه مسـ ـ ـ ــتويات عملية
التواصل ،نعرضه – مترجما  -كما يلي:1

ونالحظ اس ــتعمال التض ــليل والتغليط النفس ـ ي ( )La Manipulation psychologiqueعلى نطاق
واس ـ ـ ـ ــع من أجل تحقيق اإلق ـ ـ ـ ــناع .على سبيل املثال :ما يحدث في بعض تقنيات البيع هي نوع من العنف
املستعمل ضد الغير ،كما تثبت التجارب التي قام بها جول ( )Jouleو بوفوا (9622( )Beauvoisم)؛ حيث
َّ
يتفطن الغي ـ ـ ـ ـ ـ ــر إلى َّنية املتكلم .وهذا ما َّ
تحدث عنه فانس باكار
يمكن وضـ ــع هذه اإلسـ ــتراتيجيات دون أن
( )Vance Packardفي كتــابــه ( )La persuasion clandestineفي ( .2)9622هــذا التض ـ ـ ـ ــليــل قــد يحــدث في
املتعلمين ببعض املعــارف واملعطيــات التي تغيــب عنهــا
الخطــاب التعليمي من خالل محــاولــة املــد ِّرس إقنــاع ِّ
املص ـ ــداقية بسـ ـ ــبب ميوالت املد ِّرس الفكرية أو األيديولوجية ،وأحسـ ـ ــن مثاال على ذلك ادعاؤه أحقية بني
أمية بامللك ردا على شــاعر الهاشــميين الكميت بن زيد .وادعاء بعض املد ِّرســين في املوضــوع نفســه بأحقية
آل البيت بالخالفة مع أنها تتم بالش ـ ـ ـ ــورى واختيار األفض ـ ـ ـ ــل من طرف أهل الحل والعقد .يمكننا اإلقناع
كذلك بطرائق أكثـر لينا بإثارة إعجاب الغير ،يمكننا ُّ
تبني وجهة نظرنا.3
جرهم إلى ِّ

1Philippe Breton, Ibid, P 4. Introduction.
2Ibid, P 5. Introduction
3 Ibid, P 5. Introduction.
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َّ
املكونات املوظفة في عملية التواصــل ليســت ســوى وســائل وآليا تهدف إلى إيقاع
هناك الكثير من ِّ
متبنيا للرأي املعروض عليه .1الكثير من رجال الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــة يلعبون على هذا
الغير في فخ معنوي يخرج منه ِّ
الوتر َّ
الحساس بخلق عالقات حميمة مع الجماهير لكسب أكبر عدد ممكن من املنتخبين.2
سـ ـ ــبل أخرى لإلقناع تلجأ إلى مخاطبة العقل ال األحاسـ ـ ــيس ،وأال وهي األدلة والبراهين ،بحيث ال
يمكن للغير معارضــة وتكذيب أو تفنيد القضــية املعروضــة عليه إال بعرض نص آخر أكثر إقناعا (ببراهين
وحجج أقوى من األولى).3
 -2اإلقناع واالقتناع في الخطاب التعليمي
َّ
فأمـ ـ ــا االقتناع ) (Convictionفيعرف بأنه ":الرض ى به [أي بالش يء] ،ويطلق على اعتراف الخصم
َّ
َّ
الحجة عليه ،وهو على العموم إذع ــان نف ــس ي ملا يج ــده امل ــرء من أدل ــة تسمح ل ــه بق ــدر
بالش يء عند إقامة
َّ
من الرجحان واالحتمال كاف لتوجيه عمله ،إال أنه دون اليقين في دقـته "
َّ
يميزه من اليقين .ويســتند
إذعان نفس ـ ي ملا نجده من أدلة ،ويســمح بقدر من الرجحان واالحتمال ِّ
َّ
أدلة فكرية َّ
يتميز بها عن االعتقاد الذي قد يكون َّ
مجرد قبول أو نتيجة بواعث عملية أو شخصية.
إلى
وتؤيـ ـ ــد موسوعة الالند الفلسفية اختـ ـ ــالف االقتناع عـ ـ ــن اليقين من جهةَّ ،
وأنـ ـ ــه دونـ ـ ــه درجة أو
ِّ
ُّ
مرتبة ،حيث ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل مص ـ ـ ــطلح اقتناع – في نظر الالن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد – " على اش ـ ـ ــتراك العقل الكافي لتعيين العمل
وتقريره ،واملختلف:
َ
عملياَّ ،
إمكان الخطأ ،الض ـ ـ ـ ــئيل ًّ
 أوال ،عن اليقين ،بـأنـه يتق َّبـل جانبا من الترجيح ،وتاليا َّ
ولكنه
يتقبل
غير املنعدم نظريا؛
 ثانيا ،عن االعتقاد ،اإليمان ،بأن ذلك املقتنع إنما هو مقتنع بأسباب عقلية وليس بمؤثرات عم ـ ـ ـ ــلية
وشخصية" .
ُ
وتــورد موسوعة الالند الفلسفية أربعة تعــريفات لالقتناع ) ، (Convictionحيث يقابـل في إحـدى
تعريفــات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بين اإلقنــاع واالقتنــاع .ويعـ ُّـد االقتنــاع عن ـد ال النــد ذا داللتين األولى هي واقعــة االقتنــاع أو
عين ُه املُ َ
الح ْك ُم ُ
اإلقناع والثانية هي النتيجة أي ُ
قت ُنع به  .فتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـد ُد [واقعة االقتناع] على الطابع العقلي
[الح ْـك ُـم] مجـاال ُّ
واملنطقي؛ ويفـسح ُ
لتدخـل االعتقاد.
ويعت ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــد بيرل ـ ـ ـ ــمان وتيتي ـ ـ ـ ــكاه – حس ـ ـ ـ ــب عب ـ ـ ـ ــد هللا صول ـ ـ ـ ــة (ت6006م) " أن تحقيق االقتناع
) ،(convictionالذي هو غاية الحجاج ،يق ـ ـ ــع في منط ـ ـ ــقة وس ـ ـ ــطى بي ـ ـ ــن االست ـ ـ ــدالل La démonstration
واإلقـ ـ ـن ـ ــاع  La persuasion .ويهدف ـ ــان في نظرياتهما الجديدة إلى تحقيق الغاية من الحجاج وه ـ ــو " إذعان
العق ـ ـ ـ ـ ـ ــول بالتصـ ــديق ملا يطرحه املر ِّس ـ ـل أو العمل ع ـ ـ ـ ـ ـ ــلى زيادة اإلذعان " وال يتحقق هذا األخير إال بدفع
املس ــتمع إلى " املبادرة س ـ ـ ـ ـ ـ ــواء باإلقدام على العمل أو اإلحجام ع ـ ـ ـ ـ ــنه" أو الق ـ ـ ـ ـ ــيام " بالعمل في اللحظة
1Ibid, P 5. Introduction.
2Ibid, P 5. Introduction
3Ibid, P 5. Introduction
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املالئمة " .ويفـ ِّـرق شانييه  ((Chaignetبين اإلقناع واالقتناع ،حيث ير أن املرء في حالة االقتناع يكون قد
أقنع نفسه بواسطة أفكاره الخاصة .أما في حالة اإلقناع فإن الغير هم الذين يقـنعونه دائما" .
أن اإلق ــناع وه ــو "...أحد طرفي العالق ــة بين رسال ــة هادف ــة إلى توجيه الفـ ـك ــر أو االعتقاد ،وطرفها
اآلخر هو اإلقـناع ،وهـذان الطرفان متالزمان وج ً
ـودا أو ً
عدما فال وجود لالقتناع دون وجود اإلقـناع ".
َّ
يتبين مما س ــبق أن اإلق ــناع واالقت ــناع وج ــهان لعملة واح ــدة ،حيث ألن االقتناع يكون من طرف
املرس ـ ـ ــل إليه /املتلقي ،واإلقناع يكون من طرف األول وهو املرس ـ ـ ــل /امللقي ،فإن لم يكن َّ
األول فال وجود
ملتعلم إلى إقنــاع الطرف اآلخر بمـا يعرض ـ ـ ـ ــه عليـه من مقــدمـات ودعــاوى
للثـاني .يس ـ ـ ـ ــعى كـل من املـد ِّرس وا ِّ
تتعلق بمعارف ومعطيات الدرس أو بما يعرضــه من إجابات تحاول اســتمالة الطرف اآلخر من أجل تغيير
قنــاعتــه وجعلــه يتبنى آراءه .وكثيرا مــا يحــدث من طرف املــد ِّرس اس ـ ـ ـ ــتعمــالــه ألس ـ ـ ـ ــاليــب اإلقنــاع عن طريق
املتعلمين بعــدم
اس ـ ـ ـ ـتــدالالتــه اللغويــة أو األدبيــة أو النقــديــة ويجــابــه في الجهــة األخرى برفض من بعض
ِّ
االقتنــاع بعرض املــد ِّرس لض ـ ـ ـ ــعف الحجج واالس ـ ـ ـ ـتــدالالت .وفي هــذه الحــالــة يلجــأ بعض املــد ِّرس ـ ـ ـ ــين إلى
استعمال العنف الرمزي باستعمال املغالطة املنطقية أو العنف اللفظي من أجل التسليم واالقتناع.
 -3اإلقناع واإلذعان في الخطاب التعليمي
لإلذعان( )Déterminationمعنيان ،ذك ــرهما الكف ــوي في (كلي ــاته) ،املعنى األول :الع ــزم ،ومصدره
جزم اإلرادة بعد ُّ
القلب ،1في قول ـ ـ ـ ـ ــه " [...اإلذعان] اعتقاد بمعنى ع ـ ـ ـ ـ ـ ْـزم القلب ،والعزم ُ
ترد ٍد" ،2ويحص ــل
ِّ
ُّ
التردد نتيجة عدم االستقرار على رأي لشك أو ظن فيما يعرض عليه.
واملعنى الثــاني :الخض ـ ـ ـ ــوع واالنقيــاد ،ومصـ ـ ـ ـ ــدرهمــا القلــب كــذلــك " ،الخض ـ ـ ـ ــوع والــذل واإلقرار
واإلسراع في الطاعة واالنقياد ،ال بمعنى الفهم واإلدراك " .3ونفي الفهم واإلدراك نتيجة لعـ ـ ـ ــدم استيعاب
بمكوناته أو لس ـ ـ ـ ــلطته على املتلقي ،فيس ـ ـ ـ ــارع املتلقي إلى اإلقرار بما يعرض عليه (أو باألحرى بما
الخطاب ِّ
ًّ
َّ
يفرض عليه) .وقد حدد البعض مراتب لإلذعان ،من أدناها إلى أعالها ،فأدناها يس ـ ـ َّـمى ظنا ،واألعلى منها
َّ
يسمى ً
َّ
يقينا ،وما بينهما التقليد والجهل املرك ُب.4
يغيب فيه العقل؛ ألن ُّ
وعليه فالعـ ـ ـ ـ ـ ــزم الذي يحص ــل به اإلذعـ ـ ـ ـ ـ ــان ال َّ
التردد الحاص ــل في موقف
املتلقي إنمـا هو نتيجـة لتوظيفـه لكـل الفعـاليـات اإلدراكيـة ،ومنهـا العقل ،من أجل حس ـ ـ ـ ــم موقفه وإعالن
رأيه.

 1اعتقد فالسفة املسلمين قديما – تأثرا بالفلسفة اليونانية  -أن مفهوم العقل مستقل عن مفهوم القلب ،ألن العقل ،في اعتقادهم،
ُّ
واألصح – حسب طه عبد الرحمن – أن العقل فعالية من فعاليات القلب
يختص بوظيفة معرفية ،والقلب يختص بوظيفة وجدانية.
َّ
مصاحب لكل الفعاليات اإلدراكية الذهنية منها والحسية .فال يمكن تغييب العقل في أي عملية أو فعالية كانت ،وإنما نتكلم عن درجة
متعددة.
حضور العقل ألنه ليس درجة واحدة بل درجات ِّ
 2التهانوي :كشاف اصطالحات الفنون .ص  ،909والكفوي  :الكليات .ص  .26الجرجاني :التعريفات .ص .20
3الكفوي .مرجع سابق .ص .26
 4التهانوي .مرجع سابق .ص .909
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واإلقنــاع يبحــث ،فيمــا يبحــث ،عن تحقيق إذعــان املتلقي إذعــانــا تــامــا بحص ـ ـ ـ ــول اس ـ ـ ـ ــتجــابتــه ملــا
يعرض علي ــه من آ اءَّ ،
فيتخ ــذ موقف ــا إيج ــابي ــا منه ــا إم ــا فعال أو ترك ــا .ح ــاالت اإلذع ــان كثيرة في الخط ــاب
ر
للمتعلمين تجعلهم يس ـ ـ ِّـلمون تسـ ـ ــليما تاما فيتبعون ما يقوله
التعليمي نظرا للتركيبة النفس ـ ــية والذهنية
ِّ
املد ِّرس وما يفعله من أجل أن يحاججوه به ايام االختبارات والتقويمات الفص ــلية ،فهو إذعان مؤقت أو
مغالط وليس حقيقيا.
 -4اإلقناع والتأثير في الخطاب التعليمي
يعرف التأثير(َّ )L'Influence
َّ
بأنـ ــه" القـ ــدرة على إحـ ــداث تغيير في ا خرين – ال ُيرى إال من خالل
األثـر الذي يتسبب في إحداثه – دونما استخـدام للقـوة أو السلطة الرسمية ".1
ما يستنتج من هذا التعريف ما يلي:
 أن التأثير قـوة ناعمة تحدث أثـرها في املتلقين. يرى أثر هذه القـوة الناعمة من خالل مواقف وسلوكات املتلقين. التأثير نقيض لإلكراه واستخدام السلطة (بمفهومها الواسع).وي ــرى البعض أن التأثير أع ــم من اإلق ــناع ،ولكنه يقترب بدرج ــة كبي ــرة من ــه .فه ــو" إب ــقاء األث ــر في
َ
ً
ْ َ
َّ
الش يء وتركه فيه " .2و" جعل فيه أث ـ ـ ـ ـرا وعالمة؛ فتأثـ ـ ـ ــر أي :قـ ـ ـ ـ ِـبـ ـ ـ ـ َـل وانـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ـ َـع َل " .3فيكون القبول أقرب
للمؤث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،سـ ـ ـ ــواء أكان تأثيره ماديا أو نفسـ ـ ـ ــيا ،وقد يكون هذا التأثير متد ِّرجا
لإلقناع ،واالنفعال موافق
ِّ
َّ
ومتص ـ ـ ـ ــال ،أو يكون غير متص ـ ـ ـ ــل وغير متـدرج .ومـا يهمنـا هنـا هو التـأثير النفس ـ ـ ـ ـ ي ،أي مـا يتركـه الباث لدى
املتلقي من أثر نفس ي نتيجة ملا عرضه عليه في خطابه اإلقناعي.
املتعلم يتبع
وقفــت في الخطــاب التعليمي على حــاالت كثيرة للتــأثير في جــانبــه االنفعــالي لــدرجــة أن ِّ
مد ِّرسه في سلوكاته وأقواله.
 -5اإلقناع والتصديق في الخطاب التعليمي
تصور 4فحسب أو ُّ
التصديق  -عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــد الفالسفة الق ـ ـ ــدماء -إما ُّ
تصور مقرون بحكم 5ويقال لهذا
التصور تصديق 6وهو فع ــل عق ــلي يستل ــزم نسبة الص ــدق إلى القائ ــلُّ ،
وضده اإلن ــكار والتك ــذيب .7وه ــو –

 1برنامج مهارات اإلقناع والتأثير مقدم إلى املركز العربي للتدريب والتأهيل جدة -اململكة العربية السعودية .تقديم د .أيوب خالد األيوب.
6000/6/00م .معهد األيوب الدولي -دولة الكويت6000-م.Web Site: www.aljumana.net .
 2لسان العرب مادة (أثر) ،وينظر املصباح املنير مادة ( أثر ) ،ومختار الصحاح مادة ( أثر ) ،واملعجم الوسيط  9مادة ( أثر ).
 3املصباح املنير مادة ( أثر ).
 4التصور هو :حصول صورة الش يء في العقل.
ُّ
5
التصور املقرون بالحكم هو :إسناد أمـر إلى آخر إيجابا أو سلبا ،ينظر جميل صليبا  :معجم الفلسفة .ص .622
 6جميل صليبا :معجم الفلسفة .ص .622
 7املرجع نفسه .الصفحة نفسها.
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عـ ـ ــند بعـ ـ ــض الحكماء – أمـ ـ ــر كس ـ ـ ــبي كاإليمان يثـ ـ ــبت باالختيار .ولهـ ـ ــذا يؤمر املرء به ويثاب عليه .1وعند
ُ
الشريف الجرجاني" أن َتـنـس َب باختيـا ك الص َ
ـدق إلـى املخ ِّـبـر".2
ر
ِّ
ِّ
ظنيا 3أو تصديقا جازما ،4فإن كان هذا األخير غير مطابق
والتصديق درجاتَّ ،إم ـ ــا يكون تصديقا ِّ
َّ
للحقيقة ُس ِّـم َي جهال مركبا ،وإن كان مطابقا لها بدليل ُس ِّـم َي علما يقينيا.5
املتكلمة) والفلسـفة العرب واملسـلمين -قديما  -مصطلح التصديق
ويسـتخدم أه ـ ـ ـ ــل الك ـ ـ ـ ــالم (أو ِّ
ويقصدون ب ـ ـ ــه اإلق ـ ـ ــناع أو ُّ
يعدونه مرادفا له ،حيث يقول ابن رشد (565ه ـ ـ ــ) في هذا الصدد ":إن طباع
الناس متفاض ـ ـ ــلة في التص ـ ـ ــديق ،فمنهم من يص ـ ـ ــدق بالبرهان ،ومنهم من يص ـ ـ ــدق باألقاويل الجدلية
تص ـ ـ ـ ــديق ص ـ ـ ـ ــاحـب البرهـان بـالبرهان ،إذ ليس في طباعه أكقر من ذلك ،ومنهم من يص ـ ـ ـ ــدق باألقاويل
الخطابية كتصديق صاحب البرهان باألقاويل البرهانية".6
فالتصديق هـ ـ ـ ــنا هـ ـ ـ ــو اإلقناع العقلي الذي يحصل [في العقول] على حسب تفاوتها في اإلدراك "
فــالعقــل ليس درجــة واحــدة ،وإنمــا درجــات متعـ ِّـددة وال هو ش ـ ـ ـ ـكــل واحــد ،وإنمــا أش ـ ـ ـ ـكــال مختلفــة" ،7فهي
تقتنع باألدلة التي تناســب مســتواها الفكري والثقافي .8فالتصــديق واإلق ـ ـ ـ ــناع يلتقيان في كونهما يحصــالن
متعددة ،وإن كان التصديق يخص العقلي منها.
بأشكال ِّ
وأما ما يختلفان فيه ،حس ــب رأيي ،اش ــتمال مص ــطلح التص ــديق على وجهين؛ وجه تبليغي ووجه
ُّ
بتوفـ ــر الوجه التبليغي فحسبَّ .
فربما كان استعمال مصطلح التصديق
تهذيبي ،أما اإلق ــناع فقد يحصل
أفضل ُّ
لتحقق جانبي عملية التخاطب .وسيأتي بيان هذين الوجهين حين الحديث عن قوانين التخاطب،
وبخاصة ،مبدأ التصديق واعتبار الصدق واإلخالص عن طه عبد الرحمن.
بمتعلميه إلى إقناعهم بسـ ـ ـ ــلطة املعرفة حتى يتمكن من
يسـ ـ ـ ــعى بعض املد ِّرسـ ـ ـ ــين في بناء عالقته
ِّ
إحداث التصــديق املطلوب لديهم ،يجتهد في بناء املعارف واملعلومات مســتندا إلى األدلة اللغوية والعلمية
تؤيد رأيه.
التي ِّ
 -6اإلقناع والحجاج في الخطاب التعليمي
ُ
ُّ
يربط أوستين فريلي ( )Austin Frelyاإلق ـ ـ ـ ــناع بالحجاج (أو امل َّ
حاجة) ويعدهما جزأين من عملة
واحدةَّ ،
وأن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهما ال يختلفان إال ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي درجة التوكيد [.9Emphasisفإذا طمح الحجاج إلى عرض قض ـ ـ ــية
 1املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
 2الجرجاني ،علي بن محمد الشريف :التعريفات ،تحقيق وزيادة محمد عبد الرحمن املرعشلي .ص .960
مجوزا لنقيضه.
 3التصديق ِّ
الظني :هو الذي يكون ِّ
4
مجوزا لنقيضه
التصديق الجازم :هو الذي ال يكون ِّ
 5جميل صليبا .مرجع سابق .ص .622
 6ابن رشد :فصل املقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال .تحقيق محمد عمارة .ص 09
 7طه عبد الرحمن :سؤال األخالق؛ مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية .ص .950
8بن عيس ى باطاهر .مرجع سابق .ص .21
 9محـمد العـبـ ــد :النـص والخط ـ ـاب واالتصال .ص .192وين ـ ـظ ـ ـر أيضا محمد الع ـ ـبـ ـ ـ ـد" :النص الحجاج ـ ـي العرب ـ ـي؛ دراسة ف ـ ـي وسائل
اإلقناع" ،ص .2

208

الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
منطقية ما ،مرفقة ببراهين وضمانات ،فإن اإلق ـ ـ ـ ــناع يسعى إلى دح ـ ـ ـ ــض اآلراء القائمة واقت ـ ـ ـ ـراح البديل،
والسعي إلى التأثير الواضـح ،بـل وتعـديل موقـف املتلقي].
يع ــرف الحجاج Argumentationع ــلى َّأن ــه فن اإلق ــناع ،1إذ " َّيوجه إلى الشخص الذي نسعى إلى
َ
إقناعـ ـ ـ ـ ـ ــه " ،2فالحجاج إذن هـ ـ ـ ـ ـ ــو إجراء يس ــتهدف من خالله شـ ــخص ما حمل مخاطبه على تبني موقف
معين عبر اللجوء إلى حجج تستهدف إبراز صحة هذا املوقف أو صحة أس ـ ـ ــسه .فهو إذن عملية ه ـ ـ ــدف ـ ـ ــها
3
جيدا إال إذا نجح في تحقيق هدفـ ـ ـ ــه
إق ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاع اآلخـ ـ ـ ــر والتأثير عليه ،ووسيلتها الحجج  ،وال يكون الحجاج ِّ
هـذا.4
ويش ــير املص ــطلح  Argueفي اللغة اإلنجليزية الحديثة إلى وجود اختالف بين طرفين ،ومحاولة كل
منهمـا إقنـاع اآلخر بوجهـة نظره من خالل تقـديم األس ـ ـ ـ ـبـاب والعلـل التي يراهـا ح َّجـة مـدعمـة أو داحض ـ ـ ـ ــة
لفكرة أو رأي أو س ـ ـ ـ ــلوك .5فتظهر عالقـة الحجـاج بـاإلقنــاع انطالقـا من التعريف اللغوي للحجـاج؛ إذ إنــه
يرتبط بالهدف منه وهو اإلقناع ،فال وجود لحجاج دون تحق ـ ـ ـ ـ ــق اإلق ـ ـ ـ ـ ــناع؛ إذ " الحجاج هو بذل الجهد
لغاية اإلقناع ".6
ومما تجب معرفــته أن اإلقــناع مرتـبط أساسا بالحجاج ،وأن الحجاج قد يكـون حجاجا جدليا،
وقـد يكون حجاجا خطابيا ،ولكن اإلقناع الحادث في املحاورة الجدلية يس ـ ـ ـ ـ َّـمى تبكيتا؛ ألن تلك املحاورة
تقوم بين طرفين كالهمـا يحـاول تخطئـة الطرف اآلخر مس ـ ـ ـ ــتعمال البرهـانيـات من مقـدمـات وعالئق ونتائج
املتحدث واملتلقي ،وليس
ص ـ ـ ـ ــورية منط ـ ـ ـ ــقية .أما اإلق ـ ـ ـ ــناع الحادث في الحجاج الخطابي فهو تقريب بين
ِّ
بالضـرورة أن يسـتخدم البرهانيات الصورة بحرفيتها املستعملة في املحاورة الجدلية البرهانية ،بل هو قد
يسـ ـتعملها بص ــورة بسـ ــيطة ،أو قد يس ــتعمل حججا مختلفة ،ويمكن أن تكون تلك الحجج ،أو ما سـ ــماه
أرسطو بالتصديقات حججا خارجية (كالشهود ،واليمين) في بعض أنواع الخطابة.
والح ـ ــق أن ما يح ـ ــدث في املداخـ ـ ـل ـ ــة من حجاج ،ليس مناقشة جدلية برهانية باملف ـ ــهوم املنطقي
لهـذه املناقشة ،ولكنه جـدل أو حجاج خطابي يرمي إلى اإلقناع واالقتناع.
والحجاج عند فان إيميرن ( )Van EEMERENوخروتندورس ـ ـ ـ ــت ( )Rob GROOTENDORSTهو
َّ
عبارة عن " فعل تكلمي )Acte Illocutoire( 7لغـوي مركب ".8
 1أبو الزهراء  :دروس الحجاج الفلسفي ،Powered by PHILOMARTIL.com copyright © 2008 ،ص .5
 2ليونيل بلنجرَّ :
عدة األدوات اإلجرائية .ص .969
 3أبو الزهراء .مرجع سابق .ص .5
 4ليونيل بلنجرَّ :
عدة األدوات اإلجرائية .ص .969
 5ينظر مادة ( )Argueف ـي ،Longman, Dictionary of contemporary English, longman, 1989 :ف ـ ـي :حاف ـ ـظ إسماعي ـل ع ـ ـل ـ ـوي .مرجع
سابق .ص .6
 6حافظ إسماعيل علوي .مرجع سابق .ص .4
 7أو فعل إنجازي.
َّ
 8ومعنى ذلك أن الحجة فعل تكلمي لغوي مؤلف من أفعال تكملية فرعية وموجه ،إما إلى إثبات أو إلى إبطال دعوى معينة .ينظر طه عبد
الرحمن :اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي .ص .626
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وألداء فع ـ ـ ـ ــل الحجاج ،وض ـ ـ ـ ــع الل ـ ـ ـ ــسانيان فان إيميرن ( )Van EEMERENوخروتندورست ( Rob
َّ
َّ
املبطلة ،وض ـ ـ ــمن ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الش ـ ـ ــروط ،نجد
 ،)GROOTENDORSTش ـ ـ ــروطا للحجة املثبة ،وأخرى للحجة ِّ
َّ
الحجة
املستمع بصواب الدع ـ ــوى في حال
الشرط الجوهري ،يرب ـ ــط أداء الفعل الحجاجي بتحقق إق ـ ــناع
ِّ
َّ
املبطلة.1
املثبتة ،أو بطالنها في حال الحجة ِّ
ويرى كـل مـن هـاورد مارتيـن ( )Howard Martinوكينيث أندرسين(  )Kenneth Andersenأن كل
اتصال هـدفـه اإلقـنـاع ،وذلك َّأنـه يبحث عن تحصيل رد فعل على أفكار القائم باالتصال.2
يبدو أن هذين الباحثين يعنيان باإلق ــناع هنا معناه العام [اإلقناع في االتصال ،حيث كل حجاج
اتصــال وليس كل اتصــال حجاج] ،وليس اإلقـ ـ ـ ـ ــناع الحجاجي الذي يصــدر عن وســائل منطقية ولغـ ـ ـ ـ ــوية
خاص ــة .3وعلى هذا يكون النص الخطابي نص ــا إقناعيا ،ولكنه ليس نص ــا حجاجيا بالض ــرورة؛ ألنه ال
يعبر بالض ـ ــرورة عن قض ـ ــية خالفية .يعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني هذا أن كل نص حجاجي نص إقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا ي ،وليس كل نص
إق ـ ـ ـ ـ ــنا ي نص ــا حجاجيا .يرتبط اإلق ـ ـ ـ ـ ــناع بالحجاج إذن ارتباط النص بوظيفته الجوهرية املالزمة في
محيط أنواع نصية أخرى كالوصفيات والسرديات.4
ينتمي الحجـاج إلى أس ـ ـ ـ ــرة األفعـال اإلنس ـ ـ ـ ــانيـة التي تهـدف إلى تحقيق اإلقنـاع .العديد من حاالت
التواص ــل ( )en effetتهدف إلى اقتراح ،وعند االقتض ــاء ،للحص ــول على ما يلي :تبني املس ــتمع أو الجمهور
املتكلم في رأيه .وكثيرا ما نصـ ــادف مثل هذه الحاالت في حياتنا الخاصـ ــة أو
ملوقف أو سـ ــلوك أو مشـ ــاطرة ِّ
املهنية ،مثل :في اإلطار العام للتفاوض.5
ويـ ـ ـ ـأتـي ديكـ ـرو ( )Ducrotبرأي غريـ ـب – وفـي ت ـلميح غيـر بـريء لـ " الخـ ـطاب ـ ـة الج ـ ـدي ـ ـ ـدة " – 6بأن
" الحجاج مختلف فعـ ـ ـ ــال عن السني إلى اإلقـ ـ ـ ــناع ،فهو بحسب رأيي ،فعل علني ،صريح ،ال يمكن أن
ينجز إال إذا قـ َّـدم نفس ـ ـ ـ ــه على أنــه من ذات القبيــل " ،7فيبرر وجود نظريتــه بمنــافس ـ ـ ـ ــة النظريــات غير
ُ
املقومات غير اللغوية.8
اللسانية ،أي أن ال سبيل للتخلي عن الحجاج لصالح نظرية تدخل في اعتبارها ِّ

1ينظر طه عبد الرحمن :اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي .ص .626
 ،2Martin,Howard;H-Andersen,Kenneth,F:Speech communication. Allyn and Bacon.tnc.Boston(1968).p6.في :محمد العبد :
النص والخطاب واالتصال .ص.192
 3محمد العبد :النص والخطاب واالتصال .ص.192
 4املرجع نفسه .ص ص.193-192
5 Philippe Breton, Ibid. P 3. Introduction.
 6في رأي عبد الرزاق بنور" :األطر اإليديولوجية لبعض نظريات الحجاج" .ص .095
 7أوزفالد ديكرو .9624 :ص  .925ينظر عبد الرزاق بنور .مرجع سابق .هامش ص  .095النص األصلي بالفرنسيةL'argumentation, en " :
effet, bien différente de l'effort de persuasion est pour moi un acte public, ouvert, qui ne peut s'accomplir sans se dénoncer
." comme tel.
 8ينظر عبد الرزاق بنور .مرجع سابق .ص .095
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ثانيا :الحجاج والتواصل في الخطاب التعليمي
يدبره علماء النفس والبالغيون أكثر
يقول البعض أن الحجاج أصبح شأنا من شؤون التواصلِّ ،
ـنقدم هذا التعريف للحجاج لتبيان عالقته بالتواص ــل لتأكيد أو نف ـ ـ ـ ـ ــي املق ـ ـ ـ ـ ــولة
يدبره املناطقة .وس ـ ِّ
مما ِّ
َ
الس ـ ـ ـ ــابقـة ":إنـه تلـك الخطوات التي يحـاول بهـا الفرد أو الجمـاعـة أن تقود املس ـ ـ ـ ــتمع أو املخـاطب إلى تبني
موقف َّ
معين وذلك باالعتماد على تمثالت حجاجية ذهنية َّ
مجردة أو حس ـ ـ ـية ملموسـ ـ ــة تهدف إلى البرهنة
على صالحية رأي أو مشروعيته".1
ما يستنتج من هذا التعريف:2
 أن الحجاج إستراتيجية تواصلية. أن الهدف من هذه اإلستراتيجية هو التأثير في اآلخرين وإقناعهم. أن الحجاج نظام تواصلي يتفاعل فيه ما لفظي بما هو غير لفظي.ويمتاز التواصل الحجاجي بجملة من الخصائص ،تتمثل في:
 القصدية أو ال ـ ــمقصدية :وهي إستـ ـ ـراتيجية ضرورية لعملية التواصل الحجاجي؛ إذ األصل ف ـ ــيَّ
املتكلم في عملية التواصل الحجاجي
ـمتكلم ،القصد .وما يقصد إليه ِّ
الكالم ،ال ــموجه من قبل ال ـ ِّ
َ
َ
هو الوص ــول إلى إقناع املخاطب بما يعرض ــه عليه من آراء وأفكار؛ أي وص ــول املخاطب إلى درجة
املتكلم.
االقتناع بتغيير موقفه وتبني موقف ِّ
 االتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاق :وهو شرط لنجاح َّوفعالية التواصل الحجاجي؛ إذ " ينجح ف ـ ـ ـ ــي إنماء قوة االنضمام
بطريقة تحريك املستمعين للفعل املرتقب (إقدام (فعل إيجابي) أو إحجام (فعل سلبي)) ،أو على
األقل أن تخلق في أنفسهم ميال إلى الفعل الذي سيفصح عنه في وقت مناسب".3
 التس ـ ـ ـ ــييق( :)Contextualisationوهي أهم خــاص ـ ـ ـ ـيــة في التواصـ ـ ـ ـ ــل الحجــاجي ،على اعتبــار أنيحقق أهدافه ال بد من وضـ ــعه في
الخطاب يجب أن يوض ــع في سـ ــياق حتى يسـ ـ َّـمى خطابا ،ولكي ِّ
س ـ ـ ـ ــياقه الخاص به ،وهو الس ـ ـ ـ ــياق املقامي .الذي يجعل من عملية التواص ـ ـ ـ ــل أمرا ممكنا ،فيما
َّ
يتعلق بعناصر العملية التخاطبية ،الظاهرة منها واملضمرة.
ومما سـ ـ ـ ــبق عرضـ ـ ـ ــه ،عن عالقة الحجاج بالتواصـ ـ ـ ــل أو ما يسـ ـ ـ ــميه فيليب بروتون()Ph.Breton
يسميه املثلث الحجاجي:
بالتواصل الحجاجي ،يضع مخططاِّ ،

َّ
 1عبد العزيز السراج" :التواصل والحجاج (أية عالقة؟)" .الجزء األول؛ الحجاج :حدود وتعريفات .ص  .624مقال ضمن مؤلف :الحجاج
مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،ص ص .625-624
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مخ َّطـط التواصـل الحجـاجـي
رأي Opinion
خــطيــب Orateur
مخـا َطــب Auditeur

حـجــة Argument
َّ
سياق االستقبال

Contexte de reception

 -1حجاجية الخطاب التعليمي
ينبغي النظر إلى الخطــاب التعليمي بــاعتبــار منجزه َّ
األول وهو املــد ِّرس خطــابــا حجــاجيــا غــائيــا ألنــه
ُّ
يقع عادة بين أكثر من شــخصــين؛ َّ
األول هو األكثر حضــورا في العملية التعليمية-التعلمية ألنه هو قائدها
ُ
ويقومه فهو منجز الخطاب
واملوجه لها ،فاملد ِّرس هو الذي يح ِّضـر درسه وهو الذي ِّ
ِّ
يقدمه وبعدها ِّ
يقيمه ِّ
املتعلم ،إقناع الطرف
املتعلم في املنـاهج التعليميـة .يحـاول املـد ِّرس أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــا ،وبـدرجـة أقل ِّ
رغم مركزيـة ِّ
اآلخر بوجهـة نظره حول موض ـ ـ ـ ــوع مبرمج س ـ ـ ـ ــلفـا ومح َّـدد األهـداف والكفـاءات ،فيس ـ ـ ـ ــعى إلى توجيه فعله
املتعلمين وتثبيـت االعتقـاد لـدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم أو رَّبمـا ص ـ ـ ـ ـنـاعـة االعتقـاد ،كمـا تقول س ـ ـ ـ ــامية
التعليمي نحو إقنـاع ِّ
الـ ــدري ـ ـدي ،فهو خطـ ــاب حجـ ــاجي مو َّج ـ ـه بـ ــامتيـ ــاز .وبـ ــالعودة إلى تعريف الحجـ ــاج وفق منظور بيرملـ ــان
( )Perelmanفإنه " جملة من األس ـ ــاليب تض ـ ــطلع في الخطاب بوظيفة هي حمل املتلقي على االقتناع بما
نعرضه عليه أو الزيادة في حجم هذا االقتناع".1
وهذا ما ينطبق بنســبة تكاد تكون كاملة على الخطاب التعليمي ،خاصــة في الخطاب الذي يعتمد
على طرائق الت ــدريس الحواري ــة ،فيحم ــل ك ــل طرف الطرف اآلخر على االقتن ــاع برأي ــه أو الزي ــادة في ه ــذا
االقتنـاع ،ولعـل الطرف األكثر تـأثيرا في الخطـاب التعليمي الحجـاجي هو املـد ِّرس؛ ألنه هو األقدر على تغيير
املتعلمين وأفك ــارهم وس ـ ـ ـ ــلوك ــاتهم ب ــاعتب ــار الخط ــاب التعليمي خط ــاب ــا تربوي ــا ق ــائم ــا على التوجي ــه
عق ــائ ــد
ِّ
املتعلمين وهو أبس ـ ـ ــط تعريف للتربية فتنس ـ ـ ــجم مع غايات
والنص ـ ـ ــح واإلرش ـ ـ ــاد من أجل تعديل س ـ ـ ــلوك ِّ
املتعلمين على
املتعلم بأفكار مس ـ ــبقة واعتقادات راس ـ ــخة فيقوم املد ِّرس بحمل ِّ
الخطاب الحجاجي فيأتي ِّ
تغيير هـ ـذه االعتق ــادات والس ـ ـ ـ ــلوك ــات إذا ك ــان ــت ال تنس ـ ـ ـ ــجم مع الس ـ ـ ـ ـي ــاس ـ ـ ـ ـ ــة التعليمي ــة ومع األه ــداف
البيداغوجية ومع التوجيهات التربوية الرسمية.
 1سامية الدريدي ،مرجع سابق ،ص .69
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وبعـد أن أثبتنـا حجاجية الخطاب التعليمي ينبغي الحديث عن أدوات الحجاج فيه ،ول ن َّ
تحدث
املتلقين ،فــإن ديكرو يرى أن
بيرملــان عن الغرض من الحجــاج وهو تغيير االعتقــادات والس ـ ـ ـ ــلوكــات بــإقنــاع ِّ
الحجـاج يتم بـاللغـة بحيـث يجعـل األقوال تتتـابع وتترابط على نحو دقيق فتكومن بعض ـ ـ ـ ـهـا حججـا تــدعم
ُ
املتكلم إنمــا يجعــل قوال مــا ح َّجـة لقول آخر هو بلغــة الحجــاج نتيجــة يروم
وتثبــت بعض ـ ـ ـ ـهــا اآلخر؛ أي أن ِّ
املتكلم قد يص ـ ِّـرح بالنتيجة وقد
إقناع املتلقي بها وذلك على نحو ص ــريح أو بش ــكل ض ــمني .بمعنى آخر إن ِّ
ُيخفيهــا فيكون على املتلقي اس ـ ـ ـ ــتنتــاجهــا ال من مض ـ ـ ـ ــمون هــذه األقوال اإلخبــاريــة بــل اعتمــادا على بنيتهــا
اللغوية فحسب.1
ثالثا :بناء الخطاب التعليمي:
بمــا أن الخطــاب التعليمي خطــاب إقنــاعي دائمــا وحجــاجي أحيــانــا؛ ألن القض ـ ـ ـ ــايــا واملس ـ ـ ـ ــائــل التي
عد الخطاب حينها حجاجيا وإن كانت غير ذلك َّ
يطرحها ليست خالفية بالكامل ،فما كان منها خالفيا َّ
عد
إقنـاعيـا فحس ـ ـ ـ ــب ،وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الحـالتين هو إقنـاعي بامتياز2؛ ألن طرفيه يس ـ ـ ـ ــعيان إلى إقناع اآلخر ،وإن كان
واملتعلم مس ـ ـ ـ ــاهم في إنتاجه
النص ـ ـ ـ ـيـب األكب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر لإلقناع يرجع للمد ِّرس باعتباره باني الخطاب ومنتجه،
ِّ
بنسبة تزيد أو تنقص حسب طرائق التدريس واالستراتيجيات املنهاجية املعتمدة من قبل املد ِّرس.
يركز على ج ــانبين ال
وم ــادام البن ــاء يرجع إلى امل ــد ِّرس فينبغي علي ــه وهو يبني خط ــاب ــه ه ــذا أن ِّ
َّ
اختل ٌ
َّ
َّ
َّ
اختل
اختل الخطاب التعليمي كله ،وإذا
بناء
ينفص ـ ـ ـ ــالن همـا :البنـاء املنطقي والبنـاء اللغوي ،فـإذا
ُّ
البناءان معا َّ
تهدم الخطاب كله وإن كان سالم املضمون صحيح املحتوى.
ُّ
ويحتج لهــا احتجــاجــا قــد يكون ص ـ ـ ـ ــارمــا دقيقــا وقــد
إن الخطــاب الحجــاجي وهو يعرض فكرة مــا
َّ
يفتقر أحيــانــا على الص ـ ـ ـ ـرامــة والــدق ـة املنش ـ ـ ـ ـودتين إنمــا يهــدف إلى إقنــاع املتلقي أو إغرائــه أو حملــه على
اإلذعـان دون اقتنـاع حقيقي ،ونجـاعـة هـذا الخطـاب إنمـا تكمن في مـدى قـدرته على اقتحام عالم املتلقي
وتغييره ،إذ أن الحديث عن وض ـ ـ ــعية ما خارج الخطاب يمكن أن ينتهي بتغييرها ال على مس ـ ـ ــتوى الفكرة
فحس ــب بل على مس ــتوى الوقائع وهذا يعني حقيقة ال س ــبيل إلى دحض ــها هي ارتباط الخطاب الحجاجي
بوض ـ ـ ـ ــعيــة كــل البــاث واملتلقي وتعتبر نظريــة بيرملــان في هــذا املجــال هــامــة ومفيــدة ذلــك أنــه تنــاول مس ـ ـ ـ ــألــة
َّ
الحجـاج أكـد خـاص ـ ـ ـ ــيتي التفـاعـل والتحـاور في كـل خطاب حجاجي مش ـ ـ ـ ــيرا في الوقت ذاته إلى ارتباط هذا
الخطاب بوض ـ ـ ـعية طرفيه بحيث يبدو التناقض جليا بين اس ـ ـ ــتراتيجيات اإلقناع واالس ـ ـ ــتدالل الص ـ ـ ــوري
الذي يتناول الحقائق العامة دون ُّ
التقيد بالسياق وباعتماد قواعد صورية كونية.3

 1املرجع السابق ،ص .60
َّ
يعبر بالضرورة عن قضية خالفية .يعني هذا أن كل نص
 2يكون النص ِّ
الخطابي نصا إقناعيا ،ولكنه ليس نصا حجاجيا بالضرورة؛ ألنه ال ِّ
حجاجي نص إقناعي ،وليس كل نص إقناعي نصا حجاجيا .يرتبط اإلقناع بالحجاج إذن ارتباط النص بوظيفته الجوهرية املالزمة في محيط
أنواع نصية أخرى كالوصفيات والسرديات .ينظر محمد العبد :النص والخطاب واالتصال ،ص .950
 3سامية الدريدي ،مرجع سابق ،ص .06-09
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معينــة َّ
ويــذهــب بيرملــان إلى أن الخطــاب الحجــاجي وهو يلزم البــاث بوجهــة نظر َّ
ويتخــذ من إقنــاع
مجرد تواص ـ ــل عادي من جهة أنه ال يقوم على َّ
املتلقي هدفا أس ـ ــاس ـ ــيا إنما يبتعد عن كونه َّ
مجرد التبليغ
الــذي يقتض ـ ـ ـ ـ ي من املتلقي َّ
مجرد فــك الرموز بواس ـ ـ ـ ـطــة اللغــة ليكون الفهم بــل يقوم على الفعــل في هــذا
َّ
املتلقي ويقتض ـ ـ ـ ـ ي تــأويال محـ َّـددا للخطــاب وبهــذا وحــده يكون الحجــاج نــاجحــا والخطــاب نــاجعـا ألنـه تمكن
من تغيير وضـ ـ ــعية سـ ـ ــابقة له ،ويخلص بيرملان من هذا ِّكله إلى نتيجة أسـ ـ ــاسـ ـ ــية مفادها أن العالقة بين
موجه يقود الخطاب في كل
البـاث واملتلقي ليس ـ ـ ـ ــت معطى كمـا هي عليـه من وجهـة نظر س ـ ـ ـ ــكونيـة بـل هي ِّ
مراحلــه وهو مــا يقترب كثيرا في نظرنــا من النظريــة البالغيــة القــديمــة وتحــديــدا من ح ـديــث القــدامى عن
خصال الخطيب أو املتكلم عموما وأصناف املخاطبين ومقتضيات املقام.1
على أن اهتمــام بيرملــان بهــذا األمر قــد قــاده إلى تص ـ ـ ـ ــنيف آخر مش ـ ـ ـ ــهور وهو حــديثــه عن املتلقي
موجهين كمــا قـ َّـدمنــا يحـ ِّـددان نوع الخطــاب الحجــاجي،
الخــاص واملتلقي الكوني مؤ ِّكـدا أنهمــا وبــاعتبــارهمــا ِّ
فــاملتلقي الخــاص بــاعتبــاره الهــدف في الخطــابــات التي ترمي إلى اإلقنــاع يجعــل من هــذه الخطــابــات تنزع إلى
ُّ
وتحتج لــه،
اإلغراء والحمــل على اإلذعــان أكثر من كونهــا ترمي إلى تحقيق االقتنــاع الفكري بمــا تــدافع عنــه
في حين يجعل املتلقي الكوني َّ
أي خطاب حجاجي إقناعا فكريا خالصا.2
واملتعلم:
رابعا :الخطاب التعليمي بين املد ِرس
ِ
حجاج السلطة هو حجاج تأييد ،فهو يدعم نتيجة ق في حجاج شكله التقليدي هو التالي:
يمثل سلطة في هذا املجال.3
العارض :ق ،ألن س يقول إن ق ،وألن س ِّ
َّ
يوجـد حجـاج س ـ ـ ـ ــلطـة عنـدمـا يق ِّـدم العـارض دليال يؤ ِّيـد بـه إثبـاتـا مـا ويتمثـل هـذا الـدليل في كونه
متكلم حجة يعول عليه أو يلوذ به ،فبسـ ــبب اعتقاد ق (أو فعله) ال يطلب إذن في صـ ــحة ق،
صـ ــادرا عن ِّ
ومالءمت ــه للكون كم ــا هو أو كم ــا ينبغي أن يكون ،وإنم ــا هو في كون ــه مقبوال من ل ــدن ش ـ ـ ـ ــخص يض ـ ـ ـ ــمن
َّ
صحته.4
َّ
ينبغي التميي ـ ـ ـ ــز بين حالتين :حالة الســلطة التي تتجلى مباشــرة من قبل املخبر أو مصــدر اإلثباتات
املركز على الشــخص،
املتكلم لدعم أقواله .وكما هو الشــأن في الحجاج ِّ
وحالة الســلطة التي يســتشــهد بها ِّ
فإن حجاج السلطة يركز على صور املحاجين؛ إن رهانات نقد َّ
حجة السلطة تتجاوز َّ
مجرد تحديد شفرة
ِّ
ِّ
لالستعمال السديد للخبرة وهو املظهر األيسر تناوال.5

1املرجع السابق ،ص .06
2املرجع نفسه ،ص .00-06
 3كريستيان بالنتان :الحجاج ،ترجمة عبد القادر املهيري ،دار سيناترا ،املركز الوطني للترجمة ،تونس ،طبعة 6002م ،ص .950
4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
5املرجع نفسه ،ص .954-950
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 -1الخطاب التعليمي بين التوجيه والتقويم
ُّ
يس ـ ـ ـ ــود في الخطــاب التعليمي-التعلمي حجــاجــان؛ حجــاج توجيهي وحجــاج تقويمي .والفرق بينهمــا
َ
متعلما) من عدمه .وقد الحظنا أن بعض املد ِّرســين يكتفي
يكمن في اســتحضــار املخاطب (مد ِّرســا كان أم ِّ
ـمتعلمين وما ســيواجهون له من أســئلة وبما ســيواجهونه من
بإنتاج خطابه التعليمي دون تفكير فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ِّ
متعلما افتراضــيا ال يســأل وال يحاجج بل يذعن ويســتســلم ،وبعضــهم اآلخر ،وهم
حجج .أو ربما يواجهون ِّ
َّ
َّ
قلة ،يض ـ ـ ــعون في حس ـ ـ ــبانهم ،حس ـ ـ ــب علمهم ،كل الحجج املفترض ـ ـ ــة أو التي يتوقع أن تواجههم من قبل
َّ
املتعلمين ،وهم قلة ،فيبنون خطابهم التعليمي وفقها فهي أساسه ومرتكزه املنطقي واملعرفي.
بعض ِّ
نقدم نماذج منهما في الخطاب
وسنعرف اآلن بالحجاج التوجيهي ،ثم الحجاج التقويمي ،وبعدها ِّ
ِّ
املتكلم لخطــابــه بــالنظر إلى انش ـ ـ ـ ـغــالــه بمقــاصـ ـ ـ ـ ــده وأقوالــه
التعليمي .يرتكز الحجــاج التوجيهي على بنــاء ِّ
َ
ُّ
تمثله في محاولة لتوقع اعتراض ــاته
يجرد ذاتا أخرى ِّ
وأفعاله املص ــاحبة لها دون النظر إل ـ ـ ـ ـ ــى املخاطب فال ِّ
واسـتباق حججه ليدحضـها ويصل إلى إقناعه .1وقد َّ
عرف طه عبد الرحمن التوجيه بقوله ":التوجيه هو
هنا فعل إيصال الـمستدل َّ
لحجته إلـى غيره".2
ِّ
وهــذا هو املالحظ في الخطــاب التعليمي القــائم على الطريقــة التلقينيــة التي ال مجــال فيهــا للحوار
أو املناقشة أو االعتراض أو إبداء الرأي؛ إذ يعمد بعض املد ِّرسين إلى إعداد مذكرات ــهم بناء على مجموعة
املتعلمين فال ُّ
يهمهم مقدار إس ـ ــهامهم في إنتاج الخطاب
من املعلومات واملعطيات التي ينبغي توص ـ ــيلها إلى ِّ
وال يحبذون مش ــاركاتهم إال لغرض اإلجابة اآللية عن أس ــئلة املدرس دون زيادة أو نقص ــان ،ولهم َّ
حجة في
ِّ
ِّ
َّ
املتعلمين .وهذا
هذا وهي توفير الوقت إلنهاء املقرر .فيكتفي املد ِّرس في هذا النموذج بإيصـ ــال حججه إلى ِّ
الص ـ ـ ـ ــنف من الحجاج في منزلة أدنى ،حس ـ ـ ـ ــب الش ـ ـ ـ ــهري ،من الحجاج التقويمي لالعتبارات التي ذكرناها
آنفا.
نموذج َّأول:
املستوى التعليمي :السنة األولى ثانوي (جذع مشترك آداب)
ُّ
النشاط التعلمي :بالغة
عنوان الدرس :أضرب الخبـر
يعتمد املد ِّرس في تقديم هذا الدرس على املقاربة التعليمية وهي املقاربة النص ــية؛ إذ ينبغي عليه
ُّ
ُ
العودة إلى النص األدبي أو التواصـلي الذي ق ِّدم سـابقا في نفس الوحدة التعلمية .وفي درس أضـرب الخبر
يحيل إلى نص تواصـلي بعنوان :من آثار اإلسالم على الفكر واللغة (لزكريا عبد الرحمان صيام) .يستشهد
منه بجمل تناسب موضوع درس البالغة ،وهي:3
ُ
 جاءت خطبتها األسبوعية نعمة كبرى للنثر يعالج خاللها اإلمام شؤون الناس. 1ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري ،مرجع سابق ،ص .420
 2طه عبد الرحمن :اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي ،ص .662
 3الكتاب املدرس ي للسنة األولى ثانوي جذع مشترك آداب ،ص .944
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 إن الخطباء وجدوا املجال فسيحا لالستشهاد بقدر أكبر من ألفاظ اآلية القرآنية.ُّ
 وإذن فإن تأثر النثر بالقرآن الكريم كان أعمق غورا من الشعر...املتعلمين ،ثم يطرح
متمعنــة منــه ومن بعض ِّ
يس ـ ـ ـ ــتعرض املــد ِّرس هــذه األمثلــة بقراءة واض ـ ـ ـ ـحــة و ِّ
جملة من األس ــئلة ألجل اكتش ــاف أحكام هذا الدرس ،وقد قدم الكتاب املدرس ـ ي جملة من األس ــئلة التي
ُّ
يستأنس بها املد ِّرسون ،ويستطيعون االستغناء عنها واستبدالها بأخرى مناسبة ملوقف التعليمي التعلمي.
قد الحظنا أن أس ــئلة الكتاب املدرسـ ـ ي وأس ــئلة بعض األس ــاتذة تندرج ض ــمن الص ــنف األول من
َّ
الحج ــاج وهو الحج ــاج التوجيهي ،وعل ـة ذل ــك أن الغرض من ال ــدرس واض ـ ـ ـ ــح ِّبين من العنوان ،وهو أن
فيفرق بينهــا من خالل الش ـ ـ ـ ــواهــد واألمثلــة ،ثم يعـ ِّـدد أدوات توكيــد الخبر.
يعرف ِّ
املتعلم الخبر بــأض ـ ـ ـ ــربــه ِّ
استخراج أضرب الخبر بتحديد ما يلي:
حدد أضرب الخبر في األمثلة السابقة مع التعليل.
ِّ
 ما هي أدوات التوكيد املستعملة في املثال الثاني والثالث؟ ما هي أدوات توكيد الخبر عموما؟النتيجة:
َ
 إذا كــان املخــاطـب حين س ـ ـ ـ ـمــاعــه الخبر خــالي الــذهن من الحكم عليــه غير متردد في قبولــه س ـ ـ ـ ــميالخبر ابتدائيا ،مثل :الحياة مواقف.
املتكلم إلى
 أما إذا كان مترددا في قبول الخبر ومطالبا بالوص ــول إلى اليقين في معرفته حينئذ يلجأ ِّتوكيده بأداة واحدة فهو خبر طلبي ،مثل :إن أخاك عاقل.
 وإن كان منكرا للخبر يتم توكيده له بمؤكدين أو أكثر ،وذلك حس ـ ـ ــب درجة إنكاره قوة وض ـ ـ ــعفا،فهو خبر إنكاري ،مثل :إنك لعلى صواب في حكمك.
 أدوات توكيد الخبر هي َّ :أنَّ ،إن ،قد ،القسـ ـ ــم ،الم االبتداء ،نونا التوكيد الخفيفة والثقيلة ،أماالشرطية ،إنما ،أحرف التنبيه ،الحروف الزائدة.
َّ
َّ
متخيل أو حقيقي فيراعي
متعلم
قـد يكون خطـاب املـد ِّرس حجاجا على خطاب تعليمي متوقع من ِّ
املـد ِّرس في خطـابـه أمرين همـا الهـدف الـذي يريـد تحقيقـه ،وهو اإلقنـاع والحجج التي يمكن أن يعـارض ـ ـ ـ ــه
ويمحصــها عند اســتحضــار
املتعلم الكوني أو الحقيقي والتي يضــعها في الحســبان في أثناء بناء خطابهِّ ،
بها ِّ
َّ
املتعلم ،فال يتم َّس ـ ـ ـ ـك بها إال إذا أدرك أنها تؤول
حججـه ،فيف ِّنـدهـا ويعـارض ـ ـ ـ ـهـا بالحجج التي يتوقعها من ِّ
بخطابه إلى القبول والتس ـ ـ ــليم ،وهذا ما يس ـ ـ ـ َّـمى بالحجاج التقويمي ،واملقص ـ ـ ــود بالحجاج التقويمي هو "
يجرد من نفسـ ــه ذاتا ثانية ينزلها منزلة املعترض على
إثبات الدعوى باالسـ ــتناد إلى قدرة املسـ ـ ِّ
ـتد ِّل على أن ِّ
َ
َّ
الحجة إلى املخاطب ،واقفا عند حدود ما يوجب
ـتد ُّل بالنظر في فعل إلقاء
دعواه؛ فها هنا ال يكتفي املس ـ ِّ
عليه من ضــوابط وما يقتضــيه من ش ـرائط ،بل َّ
يتعدى ذلك إلى النظر في فعل التلقي باعتباره هو نفســه
َّ
يتعين على املس ـ ـ ـ ـ َ
أدلته أيض ـ ـ ـ ــا على مقتض ـ ـ ـ ـ ى ما َّ
َّ
ـتد ِّل له أن يقوم به ،مس ـ ـ ـ ـتبقا
متلق ملا يلقي ،فيبني
أول ٍ
َ
استفساراته واعتراضاته ومستحضرا مختلف األجوبة عليها ومستكشفا إمكانات ُّ
تقبلها واقتناع املخاطب
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ـتد َّل يتعاطى لتقويم دليله بإقامة حوار حقيقي بينه وبين نفس ـ ـ ـ ــه ،مراعيا فيه كل
بها .وهكذا ،فإن املس ـ ـ ـ ـ ِّ
كأن عين املسـ ـ َ
مسـ ــتلزماته التخاطبية من قيود تواصـ ــلية وحدود تعاملية ،حتى َّ
ـتدل له في االعتراض على
نفسه ".1
من أدوات الحجاج التقويمي أس ــئلة يطرحها املد ِّرس ويجيب عن ـ ـ ـ ـ ــها وهو يح ِّض ـر درس ــه ،أو يطرح
حد ذاته
س ـ ـ ـ ــؤاال واحـدا ثم يق ِّـدم االعتراض ـ ـ ـ ــات التي يمكن أن تواجهـه ،ومنهـا االعتراض على الس ـ ـ ـ ــؤال في ِّ
فيطلب تغييره إلى سـؤال آخر قبله أو أكثر أهمية منه ،وهو اعتراض منطقي عقلي .ثم يكون التسليم بهذا
ُ
َّ
متوقعـة له ُ
فتدفع وتعرض أجوبة أخرى فيكون االعتراض معرفيا وكل
الس ـ ـ ـ ــؤال واالعتراض على إجـابـات
هذا يتم في الخطاب نفس ــه ،وأثناء تقديم املد ِّرس لدرس ــه تعترض ــه حجج أخرى لم تكون في حس ــبانه من
َّ
متوقع .وفي هذه الحالة يقوم املد ِّرس بتقديم حجج أخرى
متعلم مفترض أو
قبـل؛ ألن حججه مبنية على ِّ
َّ
ليرد الحجج الجـديـدة ،قـد ال يس ـ ـ ـ ــتطيع ر َّدهـا فيس ـ ـ ـ ـلـك مس ـ ـ ـ ــلكين؛ مس ـ ـ ـ ـلـك املراوغـة واملـداورة واملغـالطة
الرد عليها بما يكفل له بناء حجج أخرى تناسب هذه الحجج
املتعلمين أو تأجيل ِّ
ومسلك التسليم بحجج ِّ
وتع ــا ض ـ ـ ـ ـه ــا بم ــا يحقق الغرض من ال ــد س وفي كلت ــا الح ــالتين َّ
يتحقق اإلقن ــاع ،ولكن ــه إقن ــاع مؤق ــت في
ر
ر
َّ
املس ــلك األول س ــرعان ما يظهر غلطه ،وفي املس ــلك الثاني َّ
يتأجل اإلقناع ولكنه يتحقق فيما بعد .فنحن
إ اء إقناع مراوغ وإقناع الحق َّ
محقق .ولنا هذا املثال من دروس السنة األولى ثانوي.
ز
نموذج َّأول:
املستوى الدراس ي :السنة األولى ثانوي
النشاط :نص تواصلي
العنوان :ظاهرة الصلح والسلم في العصر الجاهلي  /د  /أحمد محمد الحوفي
س :ماذا كان ينتج عن اشتعال الحرب فـي العصر الجاهلي؟
ُّ
ُّ
ج :ينتج عن اش ــتعال الحرب فـ ـ ـ ـ ـ ــي العص ــر الجاهلي إزهاق األرواح وتيتم األطفالُّ ،
وترمل النسـ ــاء ،وتثكل
األمه ــات وك ــذا الخراب وال ــدم ــار ،وانحالل عق ــد األس ـ ـ ـ ــر والقب ــائ ــل وطمع األع ــداء فيهم ،وزي ــادة األحق ــاد
والكراهية بين املتحاربين.
َّ
طرح املد ِّرس س ـ ــؤاله ثم حش ـ ــد عددا كبيرا من النتائج املتوقع حدو ها بس ـ ــبب الحرب في العص ـ ــر
الجاهلي ،وهي بعض هذه النتائج وس ــيس ــتقبل عددا آخر منها أثناء تقديم درس ــه فال يمكن أن يكتفي بما
املتعلمين الحقيقيين
مذكرته فهي مجرد افتراض ــات بناها بالنظر إلى معطيات س ــابقة يملكها عن ِّ
ذكره في ِّ
َّ
أو املفترض ـ ــين .وقد يعترض معترض فيقول :اش ـ ــتعال الحروب هي نتيجة ألس ـ ــباب أخرى ،تتمثل في ثقافة
الثأر التي يسـ ـ ــتند عليها الجاهلي ،فيسـ ـ ــفك دماء األبرياء بجريرة فرد من قبيلةَّ ،
فلما جاء اإلسـ ـ ــالم وضـ ـ ــع
الثأر وجاء بالقصاص.
س :ما الدوافع التي كانت تدفع عقالء العرب وأشرافهم إلى الصلح بين املتحاربين؟
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ج :الدوافع التي كانت تدفع عقالء العرب وأش ـ ـ ـرافهم إلى الص ـ ـ ــلح بين املتحاربين هي رؤيتهم إراقة الدماء،
وانقطاع الصالت.
وبنفس الكيفية يبني أسئلته األخرى التي لها عالقة بهذا النص التواصلي.
وقد يعتمد املد ِّرس على أدوات أخرى في حجاجه التقويمي من قبيل اإلش ــاريات الش ــخص ــية وهي
كثيرة االس ـ ــتعمال في الخطاب التعليمي من طرف املد ِّرس ـ ــين ،من قبيل :من يقول كذا أو من يعترض على
ك ــذا من ل ــه رأي آخر في ك ــذا .ويس ـ ـ ـ ــتعم ــل الفع ــل املبني للمجهول بتق ــديم س ـ ـ ـ ــلس ـ ـ ـ ـل ــة من االفتراضـ ـ ـ ـ ــات
َّ
ويتحقق االقتناع والتس ــليم بش ــكل تدريجي مع س ــوق
واالعتراض ــات تقابلها الردود والحجج التي تدحض ــها
الحجج َّ
حجة بعد أخرى ،من قبيل :لو سـئلت كذا ألجبت بكذا ،ولو قيل لي كذا لقت كذا .وقد يسـتعمل
املد ِّرس ض ـ ــمائر املخاطبة بش ـ ــكل مباش ـ ــر باس ـ ــتعمال فعل أمر كقوله :اعلم أن أو اعلموا أن ،أو بص ـ ــيغة
املتعلمي ـ ــن أو ن ـ ـه ـ ــي مثل قولنا :ال يغب عن بالكم ،ال
قريبة منها كقولنا :ليكن في علم الجميع مخاطبا كل ِّ
تنسوا أن،
َ
املتكلم فعليــا ،يؤدي أسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــا وظيفتين:
وبهــذا يتض ـ ـ ـ ــح أن " املخــاط ـب املتخ َّي ـل الــذي يحتويــه ِّ
َّ
املتخيلة ،التي
إحـداهمـا حجـاجيـة واألخرى حواريـة .وأوالهما منبثقة من الثانية؛ ألنه انطالقا من األجوبة
مكوناته البالغية واللغوية .ويظهر ذلك
يفترض أن تكون مطروحة في املقام ،يكون مسـ ـ ـ ــار الكالم وطبيعة ِّ
بصــفة جلية في الخطاب الشــفوي (البالغي منه) فعامل الحض ــور العياني فيه يعد مصــدر إلهام الص ــور،
وأسـ ـ ـ ــاس التفاعل مع املقام ،ذلك التفاعل الذي يعمل على تشـ ـ ـ ــكيل الحوار الذي ينبغي أن تسـ ـ ـ ــفر عنه
لوازم أفعال الكالم ".1
 -2البناء اللغوي للخطاب التعليمي:
يبرره؛ إذ يختــار املــد ِّرس
إن حرص ديكرو على اعتبــار اللغــة أداة إلنتــاج الخطــاب الحجــاجي لــه مــا ِّ
ـمتكلم األكثر حضـ ـ ــورا في العملية التعليمية ما يناسـ ـ ــبه من أدوات اللغة (األدوات اللغوية الص ـ ـ ــرفة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
املتعلمين بما يعرضــه عليه من أفكار متضــمنة في املوضــوعات التي ينص
واألدوات البالغية) قصــد إقناع ِّ
يؤكده ديكرو فـ ـ ـ ـ ــي الغاية من البناء اللغوي
عليها منهاج اللغة العربية للســنة األلى ثانوي صـراحة .وهو ما ِّ
للخطاب الحجاجي؛ إذ يعتـ ـ ـق ـ ــد ديك ـ ــرو ( )O. Ducrotأن ـ ــنا نتك ـ ــلم َّ
عام ـ ــة بقص ـ ــد التأثي ـ ــر ،2وه ـ ــذا التأثير
والحمل على اإلذعان واالقتناع بما يعرض علينا من أفكار ومعتقدات ،إنما يحصل " بالوسائل اللغ ـ ـ ـ ــوية
املتكلم" ،3كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون " اللغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تحمل بصـ ـ ــفة ذاتية وجوهرية
وبإمكانات اللغات الطبيعية التي يتوافر عليها ِّ

 1محمد سالم ولد محمد األمين :مفهوم الحجاج عند بيرملان وتطوره في البالغة املعاصرة ،ص .20
 2أبو بكر العزاوي" :الحجاج في اللغة" .الجزء األول؛ الحجاج :حدود وتعريفات .ص .52
3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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َّ
1
توجه (])Orienter
وظيفة حجاجية"  ،أي في بنية األقوال اللغوية ،فالغاية تتمثل فـ ـ ــي أن تفرض [أو أن ِّ
َ
َ
على املخاطب نمطا من النتائج باعتبارها الوجهة الوحيدة التي يمكن للمخاطب أن يسير فيه.2
 -3األدوات اللغوية:
السؤال الحجاجي في الخطاب التعليمي:
ً
ال يخفى أن حجــاجيــة الس ـ ـ ـ ــؤال ذات أهميــة كبرى في الخطــاب التعليمي ،تعود إلى كونــه حجــاجــا
ً
ً
ُ
متعلميــه
موقفي ـا أكثر التص ـ ـ ـ ــاقــا بــاملتخــاطبين فيــه ،وخــاص ـ ـ ـ ــة
املتعلمين ،يروم املــد ِّرس من خاللــه إقنــاع ِّ
ِّ
ُ
واستمالتهم وإذعانهم له ،ومنعهم من االنخراط في طريق مغاير ملا يراه املد ِّرس.
وحينئـذ؛ إذا كــان املتكلم والس ـ ـ ـ ــائـل يجهــل الجواب ف َّ
ـإن كالمـه يخلو من أي حجـاج ،وأمــا إذا كــان
يعيه ،فيحمل هذا شحنة حجاجية يريد ْأن يوصلها صاحب السؤال إلى املتلقي لتغيير قناعاته.
ْ
املتعلمين تذعن ملا ُيطرح علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها ،أو يزيد في
غاية الس ـ ـ ــؤال التعليمي الحجاجي أن يجعل عقول ِّ
درجـة ذلـك اإلذعـان ،فيكون الس ـ ـ ـ ــؤال نـاجعـا كلمـا ُو ِّفق املد ِّرس في جعل حدة اإلذعان تقوى درجتها لدى
وفق على األقل في جعل
املتعلمين بشـ ـ ــكل يبعثهم على العمل املطلوب إنجازه أو اإلمسـ ـ ــاك عنه ،أو هو ما ِّ
ِّ
املتعلمين مهيئين لذلك العمل في اللحظة املناسبة.
ِّ
َّ
َّ
ُّ
" وحــد الحجــاج أنـه فعــاليــة تــداوليــة جــدليــة ،فهو تــداولي؛ ألن طــابعــه الفكري مقــامي واجتمــا ي؛
إذ يأخذ بعين االعتبار مقتضيات الحال من معارف مشتركة ومطالب إخبارية ُّ
وتوجهات ظرفية ،ويـ ـ ــهدف
ََ
ً
ً
العالقة املوقفية
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى االشـ ــتراك جماعيا في إنشـ ــاء معرفة عملية ،إنشـ ـ ًـاء موجها بقدر الحاجة " .3وهذه
تنعكس على الس ـ ـ ـ ــؤال الحجـاجي القـائم على تغيير القنـاعـات ،وإذعـان األذهـان في املقـام التداولي املنطلق
من التواصل واإلقناع.
تنطلق نظرية املس ــائلة عند ميش ــال مايير من َّأن كل كالمنا يقوم على التس ــاؤالت التي تنطلق من
االفتراضـات املسبقة لدى املستمع ،وهذا ما سمي املبدأ االفتراض ي في النظرية ،ومبدأ االختالف اإلشكالي
داخل األقوال ،أي :األقوال املختلفة ،ويمكن تلخيص أهم الركائز فيها على وفق اآلتي:
ُ
الركيزة األولى :املجاز والبالغة ،والثانية :السؤال والجواب ،والثالثة :الضمني واملصرح به.
اش ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر ميش ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــايير ( )Michel Meyerبنظريت ـ ــه املوس ـ ـ ـ ــوم ـ ــة بنظري ـ ــة املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاءل ـ ــة ( La
 ،)Problématologieومـا يهمنـا في هـذا املقـام آراؤه ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الحجـاج " .فـالحجـاج لديه محايث الس ـ ـ ـ ــتعمال
الكالم؛ ألن الكالم يتض ـ َّـمن بالقوة س ــؤاال يس ـ ُّ
ـتمد منه داللته" ،4أو " إثارة الس ــؤال أو التص ــدي له" ،5أما
1املرجع السابق ،ص .55
 2سامية الدريدي ،مرجع سابق ،ص .60
ُ
3طه عبد الرحمن ،في أصول الحوار وتجديد علم الكالم :ص.25
 4محمد علي القارص ي" :البالغة والحجاج من خالل نظرية املساءلة مليشال ميار" .ص  .064مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في
التقاليد الغربية من أرسطو على اليوم ،إشراف حمادي صمود.
 5ميشال مايير" :اللغة واملنطق والحجاج؛ اللغة والسياق" ،تقديم وترجمة محمد أسيداه .الجزء الخامس؛ نصوص مترجمة .ص .92
َّ
مقال ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة .إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
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الحجاج فهو " ...يش ـ ـ ــمل كل ض ـ ـ ــروب الخطاب الش ـ ـ ــفوي واملكتوب األدبي وغيره...وهو ض ـ ـ ــرورة تؤدي إلى
يوفر للمتخاطبين مواد إخبارية
نتيجة أو موقف نحمل الغير على اتخاذه إزاء مشـ ـ ـ ــكل مطروح في س ـ ـ ـ ــياق ِّ
ويمثل لديه هذا الزوج الوحدة
ض ـ ـ ـ ــروريـة للقيـام بعمليـة االس ـ ـ ـ ــتنتاج املتص ـ ـ ـ ــل بالزوج س ـ ـ ـ ــؤال/جواب"ِّ .1
األساسية للغة ،ومن ثم فإن استعمال اللغة َّ
يحدد دائما تبعا لها.2
يمثل حجر
إن السـ ــؤال هو اإلمكانية الوحيدة التي يسـ ــمح بها السـ ــؤال عن جوهر الكالم وهذا ما ِّ
الزاويــة في نظريــة مــايير .أمــا بق َّي ـة األحــداث الكالميــة فهي فرع عن الس ـ ـ ـ ــؤال .ومن هــذه النتيجــة بــالــذات
َّ
تتفرع نظرية مايير حول املســاءلة ( )Le Questionnementوطبيعة الســؤال والفرق بين الســؤال والجواب
وطبيعة الكالمية االستفهامية والحجاجية.3
أ -خصائص السؤال عند مايير:4
 إننا عندما نسـ ـ ـ ــائل الكالم نجيب بأن عملية التفكير هي عملية املسـ ـ ـ ــاءلة وإن اسـ ـ ـ ــتعمال الكالمالحامل لقدرة الفكر على املساءلة ُّ
يعد فعل تفكير.
يقدم
 إنه بإمكاننا الوصـ ــول إلى الجواب حينما نسـ ــتفهم السـ ــؤال لكن السـ ــؤال بما هو س ـ ــؤال ال ِّجوابا ألن حقيقته األولى هي أن يكون سؤاال.
 إن حض ـ ـ ـ ــور الجواب يقتض ـ ـ ـ ــيه احترام عملية الس ـ ـ ـ ــؤال تلك ال وال أقل ومن هنا فرض االختالفوجاء الجواب لكنه جواب يشتق من السؤال وال يدع السؤال يختزله.
 إن الفرق بين السـ ــؤال والجواب باعتبارهما ظاهرتين تأسـ ــيسـ ــيتين للكالم ليسـ ــت بناء نحوي .إنمفهوم السؤال يتجاوز حدود املجال اللساني .ماذا نقصد بقولنا إن أمرا ما هو محل سؤال؟
يس ـ ـ ــتعمل املد ِّرس الس ـ ـ ــؤال في بناء الوض ـ ـ ــعية املش ـ ـ ــكلة (أو املس ـ ـ ــألة  )Situation problèmeالتي
املتعلمين وتحريك أذهانهم وعواطفهم بتوظيف االس ـ ـ ـتفهام
يتأسـ ـ ــس عليها درسـ ـ ــه ،وغرضـ ـ ــه إثارة انتباه ِّ
التقريري؛ ِّمل ـا يحملــه من ش ـ ـ ـ ــحنــة حجــاجيــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لحظــة علم املتلقي بــالجواب ،فيقوم املــد ِّرس بــإذكــاء
املتعلمين وترتيب أفكارهم على مس ــتوى الذهن بما يناس ــب املس ــألة املطروحة عليـ ـ ـ ـ ـ ــهم ،لكون
تص ـ ُّـورات ِّ
َّ
االس ـ ــتفهام َّ
للمتعلم أو عليه وخاص ـ ــة بعد أن يذكر في بداية تقديم الوض ـ ــعية املش ـ ــكلة بالبديهيات
حجة
ِّ
َ
ُ
ذكي تص ـ ـ ـ ــورات املخـاطـب ،ويـدعوه إلعـادة ترتيــب أفكـاره ،وهـذه أهم س ـ ـ ـ ـمـة أكـدهـا ميش ـ ـ ـ ــال
املعروفـة؛ ليـ ِّ
ً
ُ
مايي ـ ـ ـ ـ ــرمن حيث إن " مايي ـ ـ ـ ـ ــر يش ــترط ف ـ ـ ـ ـ ــي الس ــؤال الحجاجي ْأن يكون حامال لطرافة فكرية يكون بحث
ً
املخاطب عن دالالت ـ ـ ـ ـ ــها مص ـ َ
متعة له من جهة ،وتأييدا منه ل ـ ـ ـ ـ ــمض ــمون الفرض ــيات املقدمة من جهة
ـدر ٍ

 1محمد علي القارص ي .مرجع سابق .ص .064
 2ميشال مايير .مرجع سابق .ص .92
 3محمد علي القارص ي .مرجع سابق .ص .066
4املرجع نفسه ،ص .060-066
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ُ
ُ
َ
أخرى" ،1هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ((يجعل املخاطب ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي حالة اض ـ ــطرار إلى الجواب ...فهو يجعل
املخاطب يجيب فـي االتجاه الذي يرسمه السؤال".2
وانطالقا من الوحدة األساسية للغة عند ميشال مايي ـ ـ ـ ــر ( )M.Meyerوهي ثنائية سؤال /جواب،
يصوغ القانون العام اآلتي:3
َّ
 -9كل استعمال للغة يمثل جوابا عن مشكل ،حتى حينما يتعلق األمر بالتعبير عنه.
 -6إذا كانت الغاية من كل حل هي عرض الجواب ،فإن املشـ ــكل الذي اسـ ــتوجبه لن يطرح َّ
البتة بعد أن
يقترح لــه ،لــذلــك فــإن غــايــة اللغــة ال تتمثــل في التعبير عن املش ـ ـ ـ ــاكــل بــل في التعبير عن حلولهــا .ويلزم عن
هذا التقابل حل /مش ـ ــكل يطابق التقابل القائم بين َ
املظهر واملض ـ ـ َـمر .فاملش ـ ــكل ،حتى عندما يعبر عنه ال
ينقال؛ إنه ال يصرح به ،بل يطرح نفسه.
َ
َّ -0إن اإلجابة باللغة وااللتجاء إلى ال ـ ـ ـ ـ َ
ـمظهر للبت ف ـ ـ ـ ــي أيما مشـكل معناه بناء صـورة ما ،وهذه الصورة،
من حيث هي لغة ،هي ما به يرتسم بيـن املشاكل والحلول ،لذلك فهي تقيم حاجزا بينـهما بموجب الخط
َ
َ
واملظهر (الذي له صورة).
املضمر (الذي يكون عديم الصورة)
الفاصل بين
 -4عنـدمـا نجيـب عن مش ـ ـ ـ ـكـل مـا بـالتعبير عنـه ،فإن الحل الجزئي الذي يس ـ ـ ـ ــتدعي على نحو ص ـ ـ ـ ــريح حال
مكمال يرتسـ ـ ـ ــم صـ ـ ـ ــوريا باعتباره حال جزئيا .فهذا الذي ال ينقال ،الذي ال يصـ ـ ـ ــرح به أبدا يذكر بصـ ـ ـ ــورة
الحياة ،األثيـ ـ ـ ـ ــرة عند فتجنشــتاين ،التي تناس ـبـ ـ ـ ـ ــها مختلف االســتعماالت اللغوية التي ال تســتنفدها أبدا.
وهذه الفكرة كانت توجد أصـ ـ ــال في الرسـ ـ ــالة ،ألن األسـ ـ ــئلة عندما تحل أو تحلل فإن املشـ ـ ــاكل الحقيقية
واألصـ ـ ــلية التي ال تنقال ،املرتبطة بالحياة تبقى مطروحة ،وال يمكن ألي لغة أن تحيط بها على نحو كاف
بله أن تحلها.
ب -الوضعية املشكلة (أو املسألة) ( )Situation problèmeوالسؤال الحجاجي
ُّ
بادئ ذي بدءَّ ،إن الوض ــعية – املش ــكلة وض ــعية تعلمية .أي بوس ــاطتـ ـ ـ ـ ـ ــها تتم التعلمات ،إنـ ـ ـ ـ ـ ــها
وضعية بيداغوجية تسمح ببناء ال ـ ـ ـ ــمعارف وإن ـ ـ ـ ــها أخيرا عملية شاملة ،معقدة وذات داللة .4وإذن فما
املراد من هذه النعوت املسندة إلى الوضعية املشكلة؟
لتحقق هدفا ،وهي تنجز ف ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ـ ِّـل
الوضـعية املشـكلة عملية شـاملة :ألنها تنطلق من معطيات وسـياق ِّ
تظافر جملة من النشاطات والطرائق والعمليات .وقد تتجزأ إلى عدة أجزاء أو عناصر.5

 1محمد سالم محمد األمين الطلبة ،مرجع سابق ،ص.905
الح َجاج ،بحث ضمن كتاب (الحجاج مفهومه ومجاالته) :ج ،9ص.42
 2البالغة العربية في ضوء البالغة الجديدة أو ِّ
 3ميشال مايير .مرجع سابق .ص S.06
 4مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة األولـى مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،جذع مشترك آداب ،وجذع مشترك علوم
وتكنولوجيا ،ص .2
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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متعددة منـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمعارف العلمية واملعارف
الوض ـ ــعية املش ـ ــكلة عملية معقدة :ألنها تتطلب معارف ِّ
َّ
حله ،فهـ ــي
العملية واملعارف املشروطة .إن ــها تقدم للتلميذ إشكاال معرفيا ليس بالضرورة أن يصل إل ــى ِّ
تحد فـي متناوله بحيث يمكنه تخطيه ألنه فعلي وقابل لإلنجاز.
تضع املتعلم أمام ٍ
ُ
ت ــصاغ الوضعية املشكلة بداللة تغطيت ــها ل ــهدف أو لع ـ َّـدة أهداف مـ ــن املنهاج ،فهي مهيكلة على
ُّ
َّ
صعيد املخطط التعليمي ألنها مبنية من منطلق تعلمات مدققة.1
الوضـ ـ ــعية املشـ ـ ــكلة ذات داللةَّ :إنها ذات داللة بالنسـ ـ ــبة إلى التلميذ ألنها تدعوه إلى تفعيل مكتس ـ ـ ــبات
يتوافر عليـ ـ ـ ـ ــها وهي ذات عالقة مع واقعه املدرس ـ ي .فهي وضــعية فعلية تســتهدف منتوجا يتطلب تحقيقه
استعمال معارف ،تقنيات ،استراتيجيات وطرائق متعددة تؤدي إلى الحل املطلوب.2
خصائص الوضعية املشكلة:3
تحدد سياق الوضعية ،وتكون هذه املعطيات مفيدة لحل املشكـلة.
 تشتمل على معطيات أولية ِّ
 تتوافر على غرض تحقق ــه (وهو غرض يختلف عن اله ــدف التعليمي) وه ــذا الغرض ب ــدوره يف ِّس ـ ـ ـ ـر
تسخيـر الـمعارف وتنظيمها.
 تس ـ ــعى إلى تجاوز الص ـ ــعوبات والعراقيل؛ وهذه الص ـ ــعوبات والعراقيل تتطلب إعادة تنظيم املعارف
الداخلية الت ـ ـ ـ ـ ــي بدورها تدفع التلميذ إلى إيجاد وس ــائل أخرى
لتخط ـ ـ ـ ـ ــي هذه الص ــعوبات األمر الذي
ِّ
ُّ
يجعل املتعلم فـي وضعية تعلم.
ـمتعل ـ ــم إل ـ ــى إجراء بحث معرف ـ ــي ث ـ ــري ومتن ـ ـ ِّـوع ل ـ ــمعرفة طريقة األسلوب الذي يجب اتخاذه
 تدفع ال ـ ـ ِّ
للوصول إلى الحل.
ممياات الوضعية املشكلة:4
ُّ
 تسمح للمتعلمين بإنجاز تعلمات فعلية وذلك بجعلهم محور العملية التعلمية. تجعل من املتعلمين الفاعلين دون س ـ ـ ــواهم للعمل املنوط بهم باالعتماد على معارفهم الخاص ـ ـ ــةوذكائهم.
في التعامل مع القض ــايا الخالفية في الخطاب التعليمي ،يالحظ أن الذي ال يعرف س ــوى منظوره
مبرراته وجي ـ ـ ـ ـ ــهة ،وربما لم يتس ـ َّـن ألحد دحض ــها ،غير أنه
للقض ــية ال يعرف س ــوى القليل عنها .قد تكون ِّ
إذا كــان عــاجزا بــالقــدر نفس ـ ـ ـ ــه عن تفنيــد املوقف املعــاكس ،لن يكون لــديــه أس ـ ـ ـ ــاس لتفض ـ ـ ـ ـيــل أي من
املتعلمين إزاء املواقف النقدية األدبية.
املوقفين ،5وهذا ما يحدث لبعض املد ِّرسين والكثير من ِّ
1املرجع السابق ،ص .2
2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
3املرجع نفسه ،ص .2-2
4املرجع نفسه ،ص .2
 5م.نيل براون وستيورات م.كيلي :طرح األسئلة املناسبة ،ترجمة نجيب الحصادى ومحمد أحمد السيد ،املركز القومي للترجمة ،القاهرة،
الطبعة األولى6006 ،م ،ص .50
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الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
تنقس ــم املس ــائل التي تطرح في أي خطاب بأنـ ـ ـ ـ ـ ــها إما تثير أس ــئلة عن مدى دقة أوص ــاف املاض ـ ـ ي
والحاضـ ـ ــر واملسـ ـ ــتقبل وهي املسـ ـ ــائل الوصـ ـ ــفية ،وإما تثير أسـ ـ ــئلة عما ينبغي علينا القيام به ،أو عما هو
صائب أو مخطىء ،وهي املسائل املعيارية.1
تتحدد صــعوبة التعامل مع النصــوص األدبية والتواصــلية من طرف بعض املدرســين والكثير من
املتعلمين في تعيين املس ــألة األس ــاس ــية .في بعض األحيان يص ـ ِّـرح الكاتب أو الش ــاعر بها في نص ــه وعادة في
ِّ
مســتهله ،بل إنك تعثر عليها في عنوانه .ولكن في الكثير من األحيان ال يصـ ِّـرح بل ينبغي للقارىء أن يشــتقها
املؤلف " املسألة املركزية ف ـ ـ ـ ــي
من مفاتيح أخرى للنص .غالبا ما يقت ـ ـ ـ ــرح السؤال " ما الذي يستجيب له ِّ
النصَّ .ثمة مفتاح مفيد آخر َّ
املؤلف.2
يتعيـن فـي معرفة خلفية ِّ
املبررات ،والحجج
ترتبط ه ــذه املسـ ـ ـ ـ ــائ ــل بعنــاص ـ ـ ـ ــره ــا األسـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـي ــة ،وهي :النتيج ــة أو النت ــائجِّ ،
واالستدالالت ،وسينعرض لكل عنصر بهذا الترتيب:
ُ
ُيبحث دوما عن أضـ ــمن سـ ــبيل الكتشـ ــاف املسـ ــألة وتحليلها إلى عناصـ ــرها ،خاصـ ــة في حال عدم
ذكرها ص ـراحة من قبل الكاتب أو الشــاعر ،لذا ينبغي البحث عن النتيجة أو النتائج التي يريد الوصــول
املتحدث إثباته؟ [أو
املتعلم " ما الذي يحاول الكاتب أو
ِّ
إليها .يطرح الس ـ ـ ــؤال من طرف القارىء الخبير أو ِّ
املؤلف األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ي إقنــاعنــا بهــا؟ .اإلجــابــة عن أي من هــذين
نفيــه] أو " مــا النقطــة الرئيس ـ ـ ـ ــة التي يحــاول ِّ
السؤالين هي النتيجة.3
تفتش إب ــان بحث ــك عن النتيج ــة عن جمل ــة أو مجموع ــة من الجم ــل يرغ ــب الك ــات ــب أو
س ـ ـ ـ ــوف ِّ
املتح ِّـدث في إقنـاعـك بهـا .إنه يريد أن تعتقد في نتيجته تأس ـ ـ ـ ــيس ـ ـ ـ ــا على س ـ ـ ـ ــائر جمله ،باختص ـ ـ ـ ــار ،البنية
األسـ ــاسـ ــية لالتصـ ــال اإلقناعي أو َّ
الحجة هي :هذا ألن ذاك .هذا تشـ ــير إلى النتيجة ،ذاك يشـ ــير إلى الدعم
َّ
املقدم للنتيجة .إن هذه البنية إنما تعرض عملية االستدالل.4
ج -مفاتيح الوصول إلى النتيجة:5

1املرجع السابق ،ص .22
2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
3املرجع السابق ،ص .22
4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
5املرجع نفسه ،ص .29-26
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اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل مـ ـ ـ ــا ألن النتيجة عادة ما تكون اســتجابة ملســألة ،ســوف يعينك العثور على النتيجة حال
د ايتك باملســألة .بداية انظر على العنوان ،ثم اعتبر الفقرات االســتهاللية .إذا لم ْ
تفد
املسألة؟
ر
ُّ
َّ
من هذه الطريقة ،قد يكون تصفح عدة صفحات أمرا ضروريا.
اب ـ ـ ـحـ ـ ــث عـ ـ ــن غـالبـا مــا تس ـ ـ ـ ــب النتيجــة مؤش ـ ـ ـ ـرات لفظيـة تنبىء بمجيىء النتيجـة ،وفيمــا يلي قـائمــة
املـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات بهذه املؤشرات.1
وفق ذلك ،لذا ،يلزم عن ذلك ،يقترح أن ،لنا أن نشـ ـ ــتق أن ،التفسـ ـ ــير األوضـ ـ ــح هو،
اللفظية
يبين أن يتو َّجـب أن ،تش ـ ـ ـ ــير إلى نتيجــة مفــادهــا ،من
حقيقــة األمر هي ،من ثم ،هكــذاِّ ،
َّ
املرجح ،الحقيقة ،باختص ـ ـ ــار ،يش ـ ـ ــير إلى أن ،يس ـ ـ ــتبان أن ،األمر الذي أحاول إقراره،
يثبت أن.
اب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــث فـ ـ ـ ــي تنزع النتــائج على ش ـ ـ ـ ـغــل مواض ـ ـ ـ ــع بعينهــاَّ .أول موض ـ ـ ـ ــعين تبحــث فيهمــا همــا البــدايــة
ُّ
تحدد املقصـ ـ ــد ،تشـ ـ ــتمل على ما
امل ـ ـ ـ ـ ــواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع والنهاية .كثير من الكتاب يسـ ـ ــتهلون مقاالتهم بجملة ِّ
َّ
يودون إثبـاتـه .آخرون يوجزون نتـائجهم في النهـايـة .إذا كنـت تقرأ فقرة طويلـة مركبة،
املحتملة
ووجدت صعوبة في تحديد مسارها ،انتقل مباشرة إلى نهايتها.
َّ
تذكر ما ال تكون النتيجة ،النتائج ليسـ ـ ــت أيا مما يلي :أمثلة ،إحصـ ـ ــائيات ،تعريفات،
معلومات تشكل الخلفية ،شواهد.
َّ
مؤلف ــه؟ غ ــالب ــا م ــا يتخ ــذ الكت ــاب واملتح ــدثون ومواقع
تقص س ـ ـ ـ ـي ــاق املق ــال وخلفي ــة ِّ
الشـ ـ ــبكة مواقف متوقعة مم املس ـ ـ ــائل املناقشـ ـ ــة ،الدراية بمحاباة املص ـ ـ ــدر املحتملة
وخلفي ــة مؤلف ــه ق ــد تكون مف ــاتيح مفي ــدة في ح ــال ع ــدم التص ـ ـ ـ ــريح ب ــالنتيج ــة .اهتم
خصوصا باملعلومات املتعلقة باملنظمات التي قد يرتبط بها الكتاب أو املتحدثون.
حدد ما يجيب عن الســؤال " ومن ثم "؟ .اســأل "
اسـال السؤال ألن النتائج غالبا ما تكون مضـمرةِّ ،
املؤلف أن نستنبط نتيجة مضمرة من املعلومات التي ِّيلغنا بها؟".
" ومن ثم؟
هل يريد منا ِّ
املبررات هي الجمل والعبارات التي تشـ ِّـكل في مجموعها أســاس إثبات مصــداقية النتيجة.
ال ـ ـ ـ ــمب ـ ـ ـ ـ ِـرراتِّ :
وهي تفسـ ـ ــيرات أو مسـ ـ ـ ِـوغات لوجوب اعتقادنا في نتيجة بعينها .إنها ما يطرة بوصـ ـ ــفه أسـ ـ ــاسـ ـ ــا لعلة
قبول النتيجـة .2حين يكون لـدى املؤلف نتيجـة مـا ،يرغب في قبولك إياها ،فإنه َّ
يتوجب عليه أن يعرض
ِّ
ويبي ــن لك ل ــماذا ،3وقد رأينا كيف حاول الكميت بن زيد إثبات مزاعمه
مب ـ ِّـررات تقنعك بصحة ما يقول ِّ
بأحقية أهل البيت أو بني هاشـ ـ ــم بالخالفة ،أو في محاوالت زهير بن أبي سـ ـ ــلمى حل الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاع بين القبائل
واستباب السلم.

1املرجع السابق ،ص .26
2املرجع نفسه ،ص .20
3املرجع نفسه ،ص .29
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يقدم الكاتب معتقداته عارية وإنما ينبغي عليه دعمها بإثباتات مناسـ ــبة ،خصـ ــوصـ ــا
ال يكفي أن ِّ
في املســائل الخالفية .طبيعة هذه اإلثباتات عي عبارة عن مزاعم ،شــواهد ،مجازات ،مقارنات ،مسـ ِّـوغات
تؤمن استجابات املتلقين واقتناعهم ومعرفتهم :ملاذا َّيتخذ شخص ما قرارا ما أو ُّ
يقر معتقدا ما؟
ِّ
املبررات ال تعني ص ـ ـ ـ ـح ـة املعتقــد أو س ـ ـ ـ ــالمتــه من العيوب وقــد تكون املبررات واهيــة رغم
ولكن ِّ
َّ
وجاهة املعتقد وص ـ ــحته؛ فهزم القديم ليس لعلة قدمه وإنما لفس ـ ــاده وبطالنه .وطبيعة املبررات 1أنها
مجرد إعــادة للنتيجــة ليس إال .وال تكفي العبــارة :ألنني أعتقــد ذلــك من أجــل تبرير املعتقــد وإنمــا ينبغي أن
يكون الرضا عن الحجة التي تدعم النتيجة.
مؤشرات املبررات اللفظية:
فيما يلي قائمة بمؤشرات املبررات اللفظية:2
 نتيجة لـ ـ ـ ـ ـ ــ ،...بسـ ــبب حقيقة أن ،أوال...،ثانيا ،ذلك أن ،مثال ذلك ،بسـ ــبب املبرر أن ،بحسـ ــبان،يدعمه أن ،باعتبار الشاهد ،اكتشف الباحث أن.
للمبررات:3
املؤشرات املنطقية
ِ
تختلف املبررات باختالف املسـ ــألة املعروضـ ــة ،هناك أنواع عديدة من املبررات .يف ِّض ـ ـل الكتاب
استخدام نوع من الشواهد إلثبات معتقداتهم ،وهذه نماذج لهذه الشواهد:
 الحقــائق العلميــة .االكتشـ ـ ـ ـ ــافــات البحثيــة .أمثلــة من الحيــاة الواقعيــة ،إحصـ ـ ـ ـ ــائيــات ،الخبراتوالسلطات ،الشهادات الشخصية .املجازات .املقارنات.
من النــاحيــة النظريــة تــأتي الــدعــاوى واملقــدمــات بمبررات ونتــائج مبنيــة بنــاء منس ـ ـ ـ ــجمــا ومنطقيــا،
ولكن واقع الحال أنها في الكثير من األحيان تأتي غير منس ــجمة أو كثيرة االس ــتدالالت الطويلة واملش ــوش ــة.
َّ
مبررا لنتيجــة أخرى،
وأحيــانــا تــأتي النتيجــة مــدعومــة بمجموعــة من املبررات .وقــد توظف هــذه النتيجــة ِّ
املبرر لنتيجـة أخرى مـدعومـة بمبررات أخرى .وفي الحـاالت املركبـة يص ـ ـ ـ ـعـب تحـديـد بنية
فتكون النتيجـة ِّ
ُّ
املس ــألة بص ــورة واض ــحة ومفهومة .للتغلب على هذه املش ــكلة حاول تطوير إجراء تنظيمي يخصـ ـك لعزل
املبررات عن النتائج بشكل منطقي.4
الحجة :الحجة هي توليفة تجمع نوعين من الجمل :النتيجة واملبـ ِّررات التي يزعم أنها تدعمها.5
َّ
1
تقوم الرأي تقويما منصفا ما لم نسأل عن علة إقراره ونرض ى عن اإلجابة.
تحديد املبررات خطوة مهمة بشكل خاص في التفكير الناقد .ال ِّ
املبررات إنما يشترط علينا أن نظل قادرين على االنفتاح على رؤى قد تغاير رؤانا والتسامح معها .إذا كنا نستجيب للنتائج عوضا
التركيز على ِّ
ُّ
َّ
َّ
تسرع .إذا رغبنا حقيقة في فحص آرائنا ،يتوجب أن نظل مفتوحين على املبررات
عن االستجابة للمبررات ،سوف ننزع إلى التشبث بقبولنا امل ِّ
التي يؤمنها أشخاص يقرون آراء نختلف معها .ينظر املرجع السابق ،ص .26
2املرجع نفسه ،ص .22
3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
4املرجع نفسه ،ص .26
5املرجع نفسه ،ص .26
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 -2التعليل في الخطاب التعليمي
تعد األدوات اللغوية فـ ـ ـ ـ ــي كل خطاب ،وف ـ ـ ـ ـ ــي الخطاب التعليمي ،من الوســائل األفضــل لتحقيق
اإلق ـ ـ ـ ــناع ،والتصــديق بما جاء فيه ،ويمكننا أن نميز بين ع ـ ـ ـ ــدد منها التي يمكن أن تســهم بشــكل فعال في
عملية اإلقناع ،لعل من أهمها:1
أ -ألفاظ التعليل:
يستعمل الـ ــمد ِّرس من بداية درسه على نـ ــهايته فـ ــي خطابه الشفوي على وجه الخصوص ألفاظ
متعلميــه بمــا يعرض ـ ـ ـ ــه عليهم ،ونــذكر ،على س ـ ـ ـ ــبيــل املثــال ،بعض ـ ـ ـ ــا من هــذه
التعليــل من أجــل أن يقنع ِّ
َّ
املتكلم أي أداة من هذه األدوات ،إال تبـريرا
األلفاظ :2املفعول ألجله ،وكلمة السبب ،وألن؛ وال يستعمل ِّ
املتعلم الحقيقي أو الكوني أو كون الس ـ ـ ـ ــؤال
أو تعليال لفعلــه ،إمــا بنــاء على س ـ ـ ـ ــؤال ملفوظ بــه من قبــل
ِّ
َّ
يكونها جراء عملية التدريس املتواصلة.
مفترضا في ذهن املد ِّرس أو متوقعا بناء على الخبـرات التي ٍ
 لفظ التعليل َّ
(ألن):
يقوم الخطاب التعليمي على استعمال لفظ التعليل َّ
(ألن) ف ـ ــي جميع مراحل العملية التعليمية؛
ألنه خطاب تب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريري يقوم على تبيان النتائج املراد الوصـ ـ ــول إليها من العملية التعليمية َّ
برمتها ،وفي كل
ُّ
تعلمية ،بل وفي كل ح َّ
ص ـة .فالس ــؤال املطروح دوما في الخطاب التعليمي:
مرحلة دراس ــية ،وفي كل وحدة
َّ
ملــاذا نــد ِّرس؟ ملــاذا نقرأ؟ ملــاذا نكتــب؟ ملــاذا نتعلم اللغــة العربيــة؟ فــالس ـ ـ ـ ــؤال ملــاذا؟ بش ـ ـ ـ ـكــل عــامــة مرتبط
َّ
ُّ
باألهداف التعلمية والهدف الختامي اإلدماج لكل مسـ ــتوى دراس ـ ـ ي ،ومنه ما تعلق بتدريس اللغة العربية
واملتعلمون
في الس ـ ـ ــنة األولى ثانوي (بجذعيها) .واإلجابة عن هذا الس ـ ـ ــؤال تقتض ـ ـ ـ ي أن يس ـ ـ ــتعمل املد ِّرس
ِّ
لفظة ألن أو ما يقابلها من ألفاظ التعليل والسبب لتبرير اإلجابة.
ويندرج اللفظ (ألن) ضمن الروابط الحجاجية؛ إذ تشتـ ــمل اللغـ ــة العربية ،كغيـ ــرها من اللغات،
على ع ــدد كبي ــر م ــن الرواب ــط الحجاجية؛ إذ تع ـ َّـرف َّ
بأن ــها " :وح ــدة لغ ــوية تصل بين ملف ــوظين أو أكثر تم
سوقهما ضمن نفس االستراتيجية الحجاجية " .3ويختلف دور الروابـ ـ ــط الحجاجية عن دورها التقليدي
املـتـمـ ِّث ـ ـل فـي مـج َّـرد اإلخـب ـ ــار وإنـم ـ ــا تـكـون لـه ـ ــا قـيـم ـ ــة حـج ـ ــاجـي ـ ــة؛ إذ تض ـ ـ ـ ـطـلـع ب ـ ــدوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن :الـربط بين
قض ــيتين(ملفوظين) ،والترتيب بينهما حس ــب ق ـ ـ ـ ـ ـ َّـوة أو ض ــعف الحجج املعروض ــة في الخطاب .من هـ ـ ـ ـ ـ ــذه
غني عن القول ،لكن ،ب ــل ،فضال ع ــن ،حتى ،ال سيما ،إذن ،بما أن ،إذ ،ألن،
الروابط في اللغ ــة الع ــربيةِّ :
إذ ،إذا ،الواو ،الفاء ،الالم ،كي.4...
 .9معايير الرابط الحجاجي:
 1وردت بعض هذه اآلليات في كتاب :النص والخطاب واالتصال ،محمد العبد ،ص 230وما بعدها.
 2ذكر عبد الهادي بن ظافر الشهري هـذه األلفاظ .ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري ،مرجع سابق ،ص.422
َّ
 3رشيد الراض ي :الحجاجيات اللسانية واملنهجية البنيوية .الجزء الثاني؛ مدارس وأعالم .ص  .900مقال ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه
ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
 4ملزيد من االطالع على النماذج التطبيقية للروابط الحجاجية ينظر :عبد الهادي بن ظافر الشهري :استراتيجيات الخطاب؛ مقاربة لغوية
تداولية .ص  502وما بعدها .وينظر كذلك :رشيد الراض ي .مرجع سابق .ص  900وما بعدها.
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أ -معيار عدد املتغيرات:
يرب ــط الرابـ ــط الحجاجي بين املتغيرات الحجاجية ،فيكـ ــون محموال ذا موقعين حجاجيين ،1أو ذا
ثالثة مواقع.2
ب -معيــار وظيفــة الرابط :يحــدد هــذا املعيــار وظيفيتين للرابط الحجــاجي ،فهنــاك فئــة الروابط التي
وظيفتها سـوق الحجج ،3من هذه الروابط  :حتى ،بل ،لكن ،مع ذلك ،ألن .وفئة أخرى وظيفتها سوق
ً
النتيجة ،4من هذه الروابط  :إذا (إذن) ،لهذا ،وبالتالي...
ج -معيار العالقة بين الحجج التي يسوقها الرابط :وه ــذا املعي ــار يح ــدد فئتين من الروابط ،األولى
تكون حججها متس ـ ـ ـ ــاندة ،من هذه الروابط : 5حتى ،ال س ـ ـ ـ ــيما .والثانية تكون حججها متعاندة ،من
هذه الروابط :6بل ،لكن ،مع ذلك.
وهناك روابط تص ـ ـ ــنف حس ـ ـ ــب قوتها الحجاجية ،فهناك الروابط املد ِّرجة للحجج القوية ،وهي:
حتى ،بـل ،لكن ،ال س ـ ـ ـ ــيمـا .وأخرى مـد ِّرجـة للحجج الض ـ ـ ـ ــعيفـة .ثم ،تص ـ ـ ـ ــنف الروابط ،حس ـ ـ ـ ــب اتجـاهها
الحجـاجي ،إلى روابط التعـارض الحجـاجي ،وهي  :بـل ،لكن ،مع ذلـك .وروابط التس ـ ـ ـ ــاوق الحجاجي ،وهي :
حتى ،ال سيما.
 املفعول ألجله:
َّ
يتحقق الـمفعـول ألجله بوجود شروط أربعة:7
أ .أن يكون مصدرا قلبيا8؛
َّ
ب .يدل على سبب ما قبله (أي بيان علته)؛
ج .يشارك عامله فـي الزمـن؛
د .ويشارك عامله فـي الفاعـل،
ويرد املفعول ألجله فـي الخطاب فـي وجوه ثالثة قياسية:9
أَّ -
مجرد من (أل) ،واإلضافة؛
 1حيث َّ
يتوسط الرابط الحجاجي متغيرين حجاجيين ،ومثاله :الجو ممطر ،إذن سأبقى في املنزل .ينظر :رشيد الراض ي .مرجع سابق .ص
.909
َّ
يدخن ،ويشرب الخمر ،بـل وصار من مدمني
متغيرات حجاجية ،ومثاله :ساءت أحوال عمار ،أصبح ِّ
 2حيث يتوسط الرابط الحجاجي ثالثة ِّ
املخدرات .ينظر :رشيد الراض ي .مرجع سابق .ص .906
ُّ
بتصرف في
 3من أمثلتها ،قضاء العطلة في وهران مغر ،الجو فيها جميل ،وحتى شواطئها رائعة .ينظر رشيد الراض ي .مرجع سابق .ص .906
األمثلة.
 4من أمثلتها ،لقد تأخرت كثيرا ،ومع ذلك فلن أركب الحافلة .ينظر :رشيد الراض ي .مرجع سابق .ص .906
 5وتسمى كذلك روابط التساوق الحجاجي ،ومن أمثلتها :عمار يتقن السباحة والرماية ،وحتى ركوب الخيل.
 6وتسمى كذلك روابط التعارض الحجاجي ،ومن أمثلتها :فريد ذكي جدا ،لكنه كسول.
 7عباس حسن :النحو الوافي .الجزء الثاني .ص .602
 8سعيد األفغاني :املوجز في قواعد اللغة العربية .ص .640
 9عباس حسن .مرجع سابق .ص .602
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ب-مضاف؛
ج-مقترن بـ (أل).1
َّ
وإذا توفرت شروط املفعول له ،أو ألجله ،جاز 2فيه النصب أو الجر بحرف من حروف الجر التي
وم ْن.
تفيد التعليل :كالالم ،ثم ،فـي ،الباءِّ ،
 -3التكرار في الخطاب التعليمي:
اسـ ــتقر األمر منذ مرحلة التقعيد (القرن السـ ــابع الهجري) ،على أن وظيفة البديع هي التحسـ ــين،
وأن هذا التحس ـ ـ ــين قد يكون في اللفظ ،وقد يكون في املعنى .واألول هو تحسـ ـ ـ ــين األلفاظ أو املحسـ ـ ـ ــنات
اللفظية ،والثاني هو تحسين املعنى أو املحسنات املعنوية.3
املتكلم أش ـ ـ ــكاال لغوية تنتمي إلى املس ـ ـ ــتوى
ولكن النظرة املعاص ـ ـ ــرة للبديع اختلفت ،فاس ـ ـ ــتعمال ِّ
البــديعي ،وأن دورهــا يقف على الوظيفــة الش ـ ـ ـ ــكليــة .رأي غير كــامــل؛ إذ إن للبــديع دورا حجــاجيــا ال على
سبيل زخرفة الخطاب ،ولكن بهـدف اإلقناع والبلوغ باألثـر مبلغه األبعـد ،حتى لو َّ
تخيل الناس غير ذلك.
التكرير أو التكرارُ :4يعـ ُّـد التكرار أس ـ ـ ـ ــلوبــا من أس ـ ـ ـ ــاليــب الفص ـ ـ ـ ــاحــة العربيـة ،واس ـ ـ ـ ــتراتيجيـة من
إستراتيجيات اإلقـناع .5وظاهرة من الظواهر األبـرز في الخطابات عموما ،وفي الخطاب التعليمي خصوصا
َّ
املتعلمين من تكرار املد ِّرس للدرس أو جزء منه ألن بعض ـ ــهم
ولعلها الس ـ ــمة الغالبة عليه ،يش ـ ــتكي بعض ِّ
َ َ َ
ُ
َ
َ
لم يفهم] ،يعـ َّـرف عند أهــل اللغــة " الك ُّـر الرجـوع على الش يء ،وك َّـر َر الش يء وك ْركره أعاده مرة بعد أخرى،
َ
َ َ ُ
ويقال ك َّر ْر ُت عليه الحديث وك ْرك ْرته ِّإذا رددته عليه".6
ٌ
َّأمــا فــي االصطالح فهــو " داللــة اللفــظ عــلى الـمعـنـُ ُم َّ
ـرددا " ،7أو هـو " عبـارة عـن اإلتيان بش ٍّيء
مرة بعد أخرى" .8وه ــو تك ــرير الك ــالم أو مض ــمونه " ،9حتى ْيف َ
هم ُه م ـ ْـن ل ـ ْـم ْيف ْ
َّ
هم ُه ،أو لي ــزداد الف ــهم ل ــه

1وهذا القسم دقيق في استعماله وفهمه ،قليل التداول قديما وحديثا.
ُ
 2ومع أن النصب والجر جائزان ،واملعنى فيهما ال يختلف؛ فإن نصب َّ
أفضل من جره ،لشيوع النصبفيه ،ولتوجيه الذهن مباشرة إلى
املجرد
أن الكلمة :مفعول ألجله .وجر املقترن بـ (أل) أكثر من نصبه .أما املضاف فالنصب والجر فيه سيان .ينظر عباس حسن .مرجع سابق .ص
.602
 3جميل عبد املجيد :البديع بين البالغة العربية واللسانيات النصية .ص .25
 4أو الترداد كما سماه عبد امللك مرتاض في كتابه :نظام الخطاب القرآني .ص  .55أو الترديد كما ذكره محمد العبد في كتابه :النص
والخطاب واالتصال .ص .609
تسمي باربرا جونستون كوتش( )B.J.Kochالتكرار :استراتيجية اإلقناع بالتكرار .في :محمد العبد  :النص والخطاب واالتصال ،ص .234
ِّ 5
وفي :محمد العبد :النص الحجاجي العربي؛ دراسة في وسائل اإلقناع .الجزء الرابع؛ الحجاج واملراس .ص .04
 6ابن منظور :لسان العرب.902/5 .
 7ضياء الدين بن األثير :املثل السائر .ص ؟
 8علي بن محمد الشريف الجرجانيُ :
كتاب التعريفات .تحقيق وزيادة محمد عبد الرحمن املرعشلي .ص .900
 9الشاهد البوشيخي :مصطلحات نقدية وبالغية في كتاب البيان والتبيين .ص .924
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والتأثـر بـه " .1يظهر التكرار كذلك في مواضع منها :بداية الحصة حين يستذكر املد ِّرس عناصر ليبني عليها
يلخص أو يجمل القول.
درسه الجديد ،في نهاية الحصة أو العنصر أو املحور عندما ِّ
وما تجدر اإلشارة إليه ،في ه ــذا السياق ،ه ــو إب ـراز الدور الحجاجي للتك ـرار ،وه ــذا ما كادت تجمع
عليه الدراســات الدائرة حول الدور الذي يضــطلع به أســلوب التكرار؛ إذ " يعـ ـ ـ ـ ـ ُّـد رافدا أســاســيا يرفـ ـ ـ ـ ــد
َّ
يوفر طـاقة
الحجج والبراهين التي يق ِـدمهـا
املتكلم لفـائـدة أطروحـة أو دعوى معينـة ،بمعنى أن التكرار ِ
ِ
مضافة تحدث أثرا جليال في املتلقي وتساعد على نحو َّ
فعال في إقناعه أو حمله على اإلذعان".2
َ
وللتكرار وظيفتان؛ التبليغ وإفهام املخاطب الذي لم يفهم من جهة ،وترسيخ الرأي أو الفك ـ ــرة
َ
في األذهان وتحقيق التأثير في املخاطب ،من جهة أخرى .وذلك لتحويل الخطاب [التعليمي] املك ـ َّـرر إل ــى
ُمعتـقـد لديهم ،3أو ترسيخ املعلومات املراد إيصالها حتى َّ
يتحقق الهدف التعليمي.
يقول الجاحظ في شأن حد التكرار (أو الترداد) ":وجملة القول ف ــي الترداد أنه ليس له حد ُي َنت َهى
إليه وال يؤتى على وص ـ ــفه .وإنما ذلك على قدر املس ـ ــتمعين ،وما يحض ـ ــره من العوام والخواص .وقد رأينا
هللا عز وجل ر َّدد ِّذ َ
كر قص ـ ـ ــة موسـ ـ ـ ـ ى ،وهود ،وهارون ،وش ـ ـ ــعيب ،وإبراهيم ،ولوط ،وعاد وثمود ،وكذلك
ْ
وأمور كثيرة .ألنـه خـاطب جميع األمم ،من العرب وأص ـ ـ ـ ــناف العجم .وأكث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهم غبي
ِّذك َر الج َّنـة والنـار،
ٍ
غافل أو معاند مشغول الفكر ساهـي القلب ".4
إذا تكرر الش ـ ـ ـ ـ يء رس ـ ـ ـ ــخ في األذهان رس ـ ـ ـ ــوخا ،تنتهي بقبوله حقيقة ناص ـ ـ ـ ــعة ،وله تأثير في عقول
املس ـ ـ ـ ــتنيرين ،وت ــأثيره أكبر في عقول الجم ــاع ــات من ب ــاب أولى ،والس ـ ـ ـ ـب ــب في ذل ــك كون املكرر ينطبع في
تجاويف امللكات الالش ــعورية ،الت ـ ـ ـ ـ ــي تختمر فيها أس ــباب أفعال اإلنس ــان ،فإذا انقضـ ـ ى ش ــطر من الزمن
نس ي الواحد منا صاحب التكرار ،وانتـهـى بتصديق املك َّـرر.5
يق َّـسم التكـرار إلـى قسـمين:6
 التكرار فـي اللفظ واملعنى -والتكرار فـي املعنى دون اللفظ.

َ
َّ
تسمع َ
ُ
كالمهَّ ،
 1يروي الجاحظ في كتابه البيان والتبيين أن " ابن َّ
فلما انصرف إليها قال لها:
السماك جعل يوما يتكلم ،وجارية له حيث
َ
َُ
أرد ُد ُه حتى َ
يفهم ُه من لم ْيف ْ
أحسنه ،لوال َّأنك ُت ُ
هم ُه .قالت :إلى أن ْيف َه َم ُه من ال َ
يفه ْم ُه قد
سمعت كالمي ؟ قالت :ما
كيف
ِّ
كثر ترداده .قالِّ :
َ
َّ
ُ
َ
مله من ف ِّهمه .ينـظـر الجاحظ ،أبو عمرو عثمان بن بحر  :البيان والتبيين .الجزء األول .تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون .ص .904
 2سامية الدريدي .مرجع سابق .ص .922
 3التكرار كــما يقـول جوستاف لوبـون " :يحول َّ
املكرر إلى معتقد" ،ينظر جوستاف لوبون :روح االجتماع .ص  .952في .عبد العظيم بن
ِّ
إبراهيم املطعني :خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية .الجزء األول .ص .321
 4ينظر الجاحظ  :البيان والتبيين .الجزء األول .ص .905
5ينظر :احمد احمد بدوي :من بالغة القرآن .ص .112
 6ضياء الدين بن األثير :املثل السائر .ج .6ص .942
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
فال ــذي يوجد ف ــي اللف ــظ واملع ــنى ،على صعيد الجمل ،كثي ــر الورود في القرآن .وه ــو على نوعين،
ُ
ُ
َّ
والث ــاني م ــا َّ
األول م ــا َّ
دل على مع ــنى واح ــد وق ـ ِّـص ــد ب ــه غ ــرض
دل على مع ــنى واح ــد وق ـ ِّـص ــد ب ــه غرض ــان.
واحـد.
َّ
وأم ــا ال ــذي ف ــي املع ــنى دون اللف ــظ ،وه ــو كذلك على نوعين ،األول ،ي ـ ُّ
ـدل على معنيين مختلفين،
يدل على معنى واحد .ويج ـ ــيء هـ ـ ــذا َّ
والثاني ُّ
النـ ـ ــوع فـ ـ ــي الق ـ ـ ـرآن والعالقـ ـ ــة بين الجملتين قائـ ـ ــمة َّإمـ ـ ــا على
الفصل أو على الوصل.
 خصائـص التكـرار:1 -9للتكرير وظائ ــف خطابية ع ـ َّـدةُ ،ع ـ ِّـب ـ َـر ع ــنها باإلف ــهام واإلفصاح والكشف ،وتوكيد الك ــالم لدى السامع.
والتشييد من أمره ،وتقرير املعنى وإثباته بالعناية بامل َّ
كرر.
 -6ليس التكرير محـ ــض وقـ ــوع للفـ ــظ في الكـ ــالم أك ـ ـثـ ــر مـ ــن مـ ــرة ،أو صياغة املعنى الواحد أكثر من مرة.
يقتض ي سبك الكالم ،إذ ذاك ،أن يعـاد لفـظ األول مـرة ثانية ليكون مقارنا لتمام الفصل.
 -0ت ــرت ــبط بعض ح ــاالت التكري ــر بالتغ ــيي ــر ف ــي سل ــوك املخاطـ ـ ــب .يقـ ـ ــول ابن األثير ":إذا صدر األمر من
اآلمر على املــأمور بلفظ التكرير َّ
مجردا من قرينــة تخرجــه عن وض ـ ـ ـ ـعــه ،ولم يكن موقنــا بوقــت معين.
كان ذلك حثا على املبادرة إلى امتثال األمر على الفور ".2
 -4التكرير ظاهرة لغوية مقامية ،من أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ما يدل على هذا الفهم إش ـ ــارة ابن األثير إلى تكرير املعنى في
مقام االعتذار والتنصل قصدا إلى التأكيد والتقرير ملا ينفى عن املتكلم ما رمي به.3
 -5يعطي التكرار االستمرارية في النص.4
 -2يبرز التكرار أمـام انتبـاه القارئ ،قص ـ ـ ـ ــد تحديد الدور الذي يقوم به بين مجموع الوحدات املش ـ ـ ـ ـ ِّـكلة
للنص ،والذي ينبغي مراعاته في أي تأويل محتمل.5
 -2يس ـ ـ ـ ــمح التكرار املبــدع بتوليــد بنيــات لغويــة جــديــدة بــاعتبــاره أحــد [آليــات] ميكــانيزمــات عمليــة إنتــاج
الكالم ،ويضمن انسجام النص وتوالده وتناميه ".6
خامسا :املغالطات املنطقية في الخطاب التعليمي:
ُّ
ُّ
ُّ
املتعلمين كلهم أو جلهم أو ِّقلهم وإن كــان على حق ،ومــا يقـ ِّـدمــه لهم
ال يس ـ ـ ـ ــتطيع املــد ِّرس إقنــاع
ِّ
َّ
َّ
بالحجة بناء وعرض ـ ـ ــا وتقييما فالحجة في الخطاب التعليمي ،تعتمد على
عين الص ـ ـ ــواب ،ألن األمر يتعلق
مستويات عدة من اللغة؛ لغة علمية ،تعليمية ،عامية .ولذلك فإنها " ال تأتي مصفاة وال تكشف صيغتها

 1محمد العبد :النص والخطاب واالتصال ،ص .232-231
 2ضياء الدين ابن األثير .مرجع سابق .ص
3املرجع نفسه ،ص
4ينظر حميد لحميداني :القراءة وتوليد الداللة .املركز الثقافي العربي .ص ص .969-992
5ينظر املرجع نفسه .الصفحة نفسها.
 6أبو بكر العزاوي :الخطاب والحجاج .ص .42
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
املنطقي بس ـ ـ ـ ــهول وطواعي ــة إنم ــا ت ــأتي ممتزجــة بلحم اللغ ــة ودمه ــا متلفع ــة ب ــانفع ــاالت الن ــاس وأعرافهم،
موربة بتضاريس الواقع وبشؤون الناس وشجونها ".1
ُ
وما تشـ ـ ـ ـ ِّـكل الصـ ـ ـ ــيغة املجردة للحجة (املقدمات املؤدية إلى نتائج) إال ًّلبا ضـ ـ ـ ــئيال أو هيكال نحيال
متواريـا وراء طبقـة كثيفـة من االعتبـارات الـدالليـة والتـداوليـة للغـة .ومن طبيعـة الخص ـ ـ ـ ــم وأيـديولوجيته
وس ـ ـ ـ ــيكولوجيتــه ،ومن َمقــام الحــديــث وس ـ ـ ـ ـيــاق الجــدل ،ومن عواطف جمهور الحــاض ـ ـ ـ ــرين وانتمــاءاتهم
ُّ
وتحيزاتهم.2
ومن أجــل فهم الخطــاب التعليمي وتحليــل ل ِّب ـه ينبغي أن ينصـ ـ ـ ـ ــب التحليــل على اختبــار صـ ـ ـ ـ ــدق
املق ِّـدمات وص ـ ـ ـ ــواب االس ـ ـ ـ ــتدالالت ومن ثمة ص ـ ـ ـ ــواب النتائج؛ ألنه خطاب ينص ـ ـ ـ ــب على تبليغ املحتويات
واملضــامين الصــادقة والصــحيحة وبناء الكفاءات والقدرات املرتبطة بحســن فهم الواقع لحســن توظيف
َّ
ُّ
ُّ
التعلمات في مختلف مواقف الحياة العملية ،فال فائدة من تعلمات ال توظف توظيفا ص ـ ــحيحا .فأحيانا
ُ
نص ـ ـ ـ ـ ــدم بغي ــاب أي بن ــاء منطقي ال من حي ــث حس ـ ـ ـ ـن تق ــديم ال ــدع ــاوى واملق ـ ِّـدم ــات وال من حي ــث قوة
َّ
املتعلمين قبولهــا دون برهــان وال
االس ـ ـ ـ ـتــدالالت واملبررات وإنمــا ُيركز على تقــديم النتــائج التي يطلــب من
ِّ
مناقشة تذكر.
ومتعلميه
تحليل نماذج من الحوارات التي تدور غالبا بين املد ِرس
ِ
ُّ
املتعلم خطــابــه التعلمي فــإنــه ال يعتمــد حج ـة واحــدة وإنمــا يلجــأ على كم هــائــل من
عنــدمــا يبني
ِّ
نسميها " ححجا مندمجة " قصد إقناع مد ِّرسه والتأثير فيه كي ينال مراده.
الحجج ِّ
َّ
متعلمة (وهي تبكي) إلى مد ِّرس ـ ــها بمجموعة من الحجج من أجل نيل عالمة جيدة ،تنطلق
تتوجه ِّ
باملتعلمات املمتازات على وجه الخصوص في مادة اللغة العربية:
من اهتمام املد ِّرس
ِّ
م :أستاذي العزيز ،أنا حزينة جدا ألنني لم أحصل على عالمة جيدة ف ـ ــي مادتك وأنت الذي تحرص على
التلميذات املمتازات.
م :رغم أنني عملت طيلة الثالثي ،سـ ــهرت ليال ،ولم أغب في حص ـ ـصـ ــك أبدا ،وكنت دوما متابعة باهتمام
لدروسك.
ويعدل لها العالمة،
س ـ ـ ــيكون رد املد ِّرس محتمال إجابتين على األقل؛ إما أن يس ـ ـ ــتجيب
للمتعلمة ِّ
ِّ
وإما ال يستجيب.
س :حسنا يا بنيتي أرني ورقتك( ،يعيد قراءتها) اآلن أصبحت العالمة جيدة.
م :شكرا جزيال يا أستاذي.
أو:
س :حســنا يا بنيتي أرني ورقتك( ،يعيد قراءتها) ،كما قلت هذه هي عالمتك هذا ما تســتحقينه ،اجتهدي،
في املرة القادمة تنالين األفضل.
 1عادل مصطفى ،مرجع سابق ،ص .94
2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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م (تواصل البكاء) :ماذا أفعل؟
نالحظ في البــدء أن هــذا املثــال هو قيــاس مض ـ ـ ـ ــمر (حيــث أخفيــت النتيجــة) ،ثم إن الحجج التي
املتعلمة توضـ ــع ضـ ــمن فئة الحجج االنفعالية (البكاء والتركيز على عواطف املد ِّرس) ولكن يجري
قدمتها ِّ
عليهـا مـا يجري على الحجج املنطقيـة ،وبتحليلنا لرد فعل املد ِّرس في الحالتين ،نرى أن الرد املناس ـ ـ ـ ــب هو
املتعلمين وإنصـافهم ،وتفادي أي تمييز (حســب الجنس،
الرد الثاني؛ حيث إن دور املد ِّرس هو العدل بين ِّ
أو القرب الع ــاطفي ،االجته ــاد )...فــاملعي ــار املعتبر هو االحتك ــام للعلم وليس العتب ــار آخر اجتم ــاعي أو ثق ــافي
املتعلمــة مغــالطــة للمــد ِّرس في الحــالــة األولى تنــدرج ض ـ ـ ـ ــمن مغــالطــة االحتكــام إلى
ولــذلــك جــاءت ح َّج ـة
ِّ
الشفقة (.)ad misericordiam
املتعلمين أن نموهم املعرفي (حس ـ ـ ـ ــب بيــاجيــه) يمر بــأربع مراحــل آخرهــا مرحلــة
مــا يجري في عــالم ِّ
املتعلم الق ــدرة على التفكير املنطقي املعق ـد ،والتفكير التجري ــدي غير
العلمي ــات الص ـ ـ ـ ــوري ــة ،وفيه ــا تواتي
ِّ
املرتبط باألشياء واألحداث املادية ،والتفكير االفتراض ي ،والحل املنطقي للمشكالت.1
ولكن البعض يض ــيف مرحلة خامس ــة أرقى من املراحل الس ــابقة هي مرحلة التفكير الجدلي ،وهي
مرحلـة بعــد منطقيــة ،إن ص ـ ـ ـ ــح التعبير ،وفيهــا يكتس ـ ـ ـ ــب املرء التفكير النقــدي ،ويــدرك مفــارقــات الحيــاة،
ويتناول األس ــس التحتية التي يقوم عليها املنطق ويحللها ويض ــعها موض ــع التس ــاؤل والنقد .وهي مرحلة ال
يبلغها املرء إال بالتعلم والتدريب واملمارسة.2
املتعلم في مراحل تعليمه ،وخاص ـ ـ ــة في املرحلة
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا التفكير النقدي الذي ينبغي أن يكتس ـ ـ ــبه ِّ
ُ
ـمتعلم على التفكيـ ـ ـ ــر النقدي بالـ ـ ـ ــمرور بثالث
الثانوية أين اقتـ ـ ـ ــرب نموه العقلي من االكـ ـ ـ ــتمال .يد َّرب الـ ـ ـ ـ ِّ
مراحل " :الوعي بوجود افتراض ـ ــات أس ـ ــاس ـ ــية ،والتص ـ ــريح بهذه االفتراض ـ ــات وإخراجها الض ـ ــوء ،وبعدها
تس ـ ـ ـ ــليط أض ـ ـ ـ ــواء النقـد على هذه االفتراض ـ ـ ـ ــات :هل هي ذات معنى؟ هل تنس ـ ـ ـ ــجم مع الواقع كما نفهمه
ُ
ونعيشه؟ متى تصح هذه االفتراضات ومتى تبطل؟ ".3

 1ينظر املرجع السابق ،ص .60
 2ينظر املرجع نفسه ،ص .69
3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الفصل الرابع :االستراتيجيات املنهاجية
املبحث األول :االستراتيجيات املنهاجية العامة
املبحث الثاني :االستراتيجيات املنهاجية الخاصة

الفصل الرابع :االستراتيجيات املنهاجية
نعتمد في هذا الجزء من البحث على قراءة املنهاج الدراس ي عموما ،ومنهاج اللغة العربية للسنة
األولى ثانوي خصوصا ،من أجل ُّ
تبين االستراتيجيات املنهاجية املناسبة من ثالثة أوجه :ما َّ
نص عليه
َّ
املنهاج صراحة من استراتيجيات ّ
يتبناها ،وما ملح إليه املنـهاج من استراتيجيات ،وأخيرا ما رأيناه منسجما
مع التوجهات العامة للمنهاج في تدريس اللغة العربية.
وقد َّ
قسمنا االستراتيجيات قسمين؛ استراتيجيات عامة تصلح للغة العربية ولغيـرها من املواد.
وقد اقتصر بحثنا على تناول استراتيجيتيـن عامتيـن تنسجمان مع املقاربة البيداغوجية املعتمدة فـي
ُّ
ُّ
ُّ
الـمنـهاج هما :استراتيجية التعلم البنائي ،واستراتيجية التعلم التعاوني وهما استراتيجيتان تعلميتان
ُّ
تنسجمان مع ُّ
توجهات املنهاج الدراس ي الجزائري ،وإن كانت االستراتيجيات التعلمية كثيـرة جدا.
َّ
أما االستراتيجيات الخاصة فتتعلق بتدريس اللغة العربية ،وقد اختـرنا منـها استـراتيجيتين
ُّ
َّ
النصية ،األولى تعتمد على التلقي وهي
تنسجمان مع املقاربة التعليمية التعلمية املعتمدة وهي املقاربة
استراتيجية القراءة التفاعلية والثانية تعتمد على اإلنتاج وهي استراتيجية اإلنتاج الشفوي والكتابي؛ ألن
الهدف الختامي اإلدماجي فـي اللغة العربية عموما (في جميع مراحل وأطوار التعليم العام) ينص على
تحقيق اإلنتاج الكتابي والشفوي في نهاية السنة أو الطور الدراس ي ،ومثال ذلك الهدف الختامي اإلدماجي
ّ
ـمتعلـم قادرا على تسخيـر
للسنة األولى ثانوي فـي مادة اللغة العربية " :فـي مقــام تــواصل دال ،يكون ال ِّ
متنوعــة فـي أشكال ّ
ّ
متعددة مـن التعبيـر ".1
ِّ
مكـتسباتــه القبـليــة إلنت ــاج نصوص ِّ
وه ــذا االختيار لالست ـراتيجيات يستـ ــند على معاييـر علمية وموضوعية ،أو أكـ ـثـر تف ـ ــسيـرية ،بتعبيـر
َّ
عبد الوهاب املسيري ،منها ما تعلـق بالـمعرفة العمي ــقة بال ــمن ــهاج الـ ــدراس ــي والوثــائ ــق الــمرافقة لـ ــه
(الوثيقة املرافقة ،دليل األس ـ ـتـاذ ،الدليل التــربوي ألسـتاذ التع ــليم الثانوي ،وحتى الك ـتـاب الـمدرســي).
ُّ
وينبغي كذلك أن تنسجم االستـراتيجية الـمختارة مــع طبيعة األنشطة التعليمية التعـلمية الـمبـرمجة فـي
ّ
ّ
محفزة لهم على اإلقبال
ـعلمي ــن ،أو علـى األق ـ ــل ِّ
أي مادة وأنماطـها ،والشــرط األهــم أن تكون منــاس ـب ــة للمتـ ِّ
ّ
ُّ
ُّ
ـمتعلمين ليسوا ســواء فـي ّ
معدالت ذكــاءاتهم وال فـي أنماط تعلمهم وال فـي
على التعــلم ،خاصة وأن ال ِّ
ميـ ــوالت ــهم ورغباتهم ،ودور االستـراتيجية الـمختارة أن تصل إلـى الجميع قـدر اإلمكان.
املبحث األول :االستراتيجيات املنهاجية العامة
ّ
املتحكمة فـي اختيار االستراتيجيات املذكورة
وسيجيب البحث من خـالل سـرد وحـصـر للعـوامـل
ِّ
َّ
أعاله ،كل استراتيجية بالحجج واألدلة املنهاجية واملنطقية والعملية:
تحدد االستراتيجية
 .1توصيات الـمنـهاج الدراس ي ِّ
ُّ
بالنسبة الختيار استراتيجية التعلم البنائي؛ فقد نص الـمنـهاج الدراس ي للغة العربية (فـي السنة
األولى ثانوي) صراحة على الـمقا بة البيداغوجية التي ّ
يتبناها ويعتمد عليـها فـي الوصول إلى األهـداف
ر
العامة أو ما اصطلح عليه املـنـهاج بملمح الخروج وهـي القاعدة العامة األولـى التي تحكم اختيار
 1دليل أستاذ اللغة العربية الخاص بكتاب السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي (جذع مشترك علوم وتكنولوجيا وجذع
املشوق في األدب والنصوص واملطالعة َّ
ّ
املوجهة ،ص .3
مشترك آداب)
ِّ
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االستراتيجية ،أي استراتيجية؛ حيث إن " االستراتيجية تقررها طبيعة املهمة التعليمية حيث أن املعلمين
يبدؤون بأهداف املحتوى العامة ومن ثم األهداف املحددة واملهمات التعليمية وبعد ذلك يقررون أنماط
االستراتيجيات املناسبة التي تكون أكثر فاعلية ".1
ُّ
يرتكز التعلم النشط على املدخل البنائي الذي ُيعنى ببناء معرفة اإلنسان بعامله بما يمكنه من
ّ
واملتغيـرة وذلك من خالل صياغاتها فـي بناءات تتع َّدل
فهمه ،وجعله يتفاعل مع عناصره املتشابكة
ِّ
باستمرار نتيجة لتفاعله مع هذا العالم .فاملتعلم يحمل إلى املدرسة كل خبراته الشخصية والتعليمية،
وهي الرصيد الذي من خالله تكتسب خبراته الجديدة معنى ،وكلما ادت خبرات املتعلمين كلما ّ
تعدل
ز
البناء املعرفي لديـهم ،ويتم ذلك بمساعدة املعلم وتشجيعه للمتعلمين ليصلوا إلى املعرفة بأنفسهم بدال
من تلقيها بسلبية.
ّ
ّ
املتعلم وتنتج عنها سلوكيات
التعلم النشط هو تعلم قائم على األنشطة املختلفة التي يمارسها ِّ
ّ
ّ
املتعلم الفاعلة واإليجابية فـي املوقف التعليمي التعلمي؛ فاملتعلم محور العملية
تعتمد على مشاركة
ِّ
التعليمية التعلمية ،فالتعلم النشط يوفر فرصا عديدة أمام املتعلمين الكتساب واختبار ما يحيط بـهم
ّ
وهم يتبعون التكرار والتقليد والتجربة والخطأ من أجل أن يفـهموا عاملهم ّ
ويوسعوا مداركهم ،فيتعلموا
مهارات االتصال والتفاوض والتعامل مع املشاعر والصراعات.2
املتعلمون يتعلمون حين يشاركون في املسؤولية وفي اتخاذ القرار ويكون تعلمهم أشمل وأعمق
أثـرا وأمتع بوجود الكبار حولهم يهتمون بمشاركتهم ويحترمونهم ويوفرون بيئة داعمة وآمنة ومحفزة على
املزيد من االكتشاف.3
أهمية التعلم النشط:4
 يزيد من اندماج املتعلمين في العمل. يجعل التعلم متعة وبهجة.ّ
 ّينمي العالقات االجتماعية بين املتعلمين وبينهم وبين املعلم.
 ّينمي الثقة بالنفس والقدرة على التعبير عن الرأي.
ّ
 ّينمي الدافعية فـي أثناء التعلم.
ّ
املتعلمين على اتباع القواعد ّ
 ّوينمي لديـهم االتجاهات والقيم اإليجابية.
يعود ِّ
ِّ
 يساعد على إيجاد تفاعل إيجابي بين املتعلمين.ّ
التعلم والتعليم النظرية والتطبيق ،دار الثقافة للنشر والتوزيعّ ،
عمان ،الطبعة
 1حسين محمد أبو رياش وآخران :أصول استراتيجيات
الثانية5331 ،هـ4153/م ،ص .42
 2عبد الحميد حسن عبد الحميد شاهين :استراتيجيات التدريس املتقدمة واستراتيجيات التعلم وأنماط التعلم ،4151 ،ص .513
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.

235

الفصل الرابع :االستراتيجيات املنهاجية
دور كل من املعلم واملتعلم في التعلم النشط
ّ
ُّ
املعلم خالل التعلم النشط فيما يلي:1
املعلم :يمكن ذكر أهم ما يقوم به ِّ
 -5دور ِّ
ُّ
ميسر ومدير ّ
 هو ّوموجه للتعلم ومرشد له.
ِّ
ِّ
ّ
املتعلمين داخل الصف.
 يضع دستورا وأساليب للتعامل مع ِّ يـن ـ ّ ِّـوع األنشطة وأساليب التدريس وفقا للموقف التعليمي. يستخدم أساليب املشاركة وتحمل املسؤولية. يربط التدريس ببيئة املتعلمين وخبراتهم. يعمل على زيادة دافعية املتعلمين للتعلم. يراعي التكامل بين املواد الدراسية املختلفة.ثانيا :دور املتعلم:2
 يمارس أنشطة تعليمية /تعلمية متنوعة. يبحث عن املعلومات بنفسه في مصادر متعددة. يشترك مع زمالئه في تعاون جماعي. يطرح أسئلة وأفكارا آراء جديدة. يشارك في تقييم ذاته.معوقات التعلم النشط :تدور ّ
ّ
معوقات التعلم النشط حول عدة أمور منها:
ّ
املعلم لطبيعة عمله وأدواره.
 فهم ِّ عدم االرتياح والقلق الناتج عن التغير املطلوب. قلة الحوافز املطلوبة للتغيير،ويمكن تلخيص ذلك في النقاط اآلتية:3
 الخوف من تجريب أي جديد. قصر زمن الحصة. زيادة أعداد املتعلمين في بعض الصفوف. نقص بعض األدوات واألجهزة. الخوف من عدم مشاركة املتعلمين وعدم استخدام مهارات التفكير العليا. عدم تعلم محتوى كاف. 1املرجع السابق ،ص .511
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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 الخوف من فقد السيطرة على املتعلمين. قلة خبرة املعلمين بمهارات إدارة النقاش. الخوف من نقد اآلخرين لكسر املألوف في التعليم.ّ
التعلم النشط1
دور املعلم في استراتيجيات

ّ
دور املتعلم في استراتيجيات التعلم
النشط2
ّ
 تصميم املواقف التعليمية امل ّ طرح األسئلةللتحدي
شوقة واملثيرة
 اإلدارة الذكية للموقف التعليمي بتوجيه املتعلمين نحو  -فرض الفروضالهدف
 االشتراك في املناقشات تنظيم الوقت البحث إدارة املناقشات القراءة الذاتية طرح األسئلة .4الكتابة
 .5تقديم التغذية الراجعة
 .3حل املشكالت
 .3التجريب العملي
وحين اختيـرت املقاربة بالكفاءات بالنسبة لتدريس اللغة العربية َّ
نص املنهاج والدراس ي والوثيقة
املرافقة ودليل األستاذ بشكل صريح على الخلفية العلمية والفلسفية للمقاربة وهـي النظرية البنائية.
ولعل الوثيقة املرافقة تدعو املد ّ س إلـى ّ
ّ
تبنـي البيداغوجيا االجتماعية البنائية ،باعتبار أن استراتيجية
ِّر
ّ
ّ
التعلم النشط قد انبثقت من مضامين هذه النظرية (البنائية) ،تركز على املتعلم ،فهي أساسها النظري.
ّ
ثم إن املقارنات التي عقدتها مختلف الوثائق البيداغوجية ما تعلق باالستراتيجيات والطرائق
البيداغوجية؛ فقارنت بيـن بيداغوجيتين؛ بيداغوجيا تبليغ املحتويات وبيداغوجيا الكفاءات ،األولى هي
نفسها البيداغوجيا اإللقائية باعتبار الطريقة ،واآلخرة ترتكز على البيداغوجيا االجتماعية البنائية .ثم
ألقت (الوثيقة املرافقة) الضوء على أهم البيداغوجيات التي ّ
مرت بـها الـمدرسة الجزائرية؛ البيداغوجيا
اإللقائية ،البيداغوجيا السلوكية ،البيداغوجيا االجتماعية البنائية ،من خالل العبارة اآلتية :م ِّّيـز
بين الطرائق البيداغوجية التي ّ
تقدم تحت مسميات مختلفة .وجاء الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي
ّ
ّ
ليؤكد على ّ
تبني املنهاج للبيداغوجيا البنائية ،وفيما يلي جدول يلخص الفروق بين هذه
أخيرا ِّ
ِّ
البيداغوجيات:3

 1حسين محمد أبو رياش وآخران ،مرجع سابق ،ص .31
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3وزارة التربية الوطنية ،الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي ،أوت  ،4153ص .7-6
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البيداغوجيا اإللقائية
تقوم على عرض املضامين
واملحاضرات.

تتسم بالروتينية؛ ألنها
التلقين
على
تعتمد
التقليدي.
قد ُت ّ
سبب امللل لدى
التالميذ.

البيداغوجيا االجتماعية البنائية
البيداغوجيا السلوكية
تعتمد عموما على تحقيق تعتمد على أحدث أساليب التعليم
األهداف اإلجرائية من خالل والتعلم حيث يقوم املدرس بدور
طرائق التنشيط املجزأة املنشط (ال امللقن).
وترويض التلميذ.
يجتـهد املد ّ ِّرس في مساعدة املتعلم على
تصلح للتعلمات البسيطة.
اكتساب كفاءات أساسها بناء معارفه
بنفسه.
ّ
ُ ّ
ت ـق ـ ِّـل ـ ـ ُـل مـن استقـالليـة يتم التعلم من خالل وضعيات تستند
ّ
ـمتعلم .وال تسمح له بإدراك على االكتشاف وطريقة املحاولة
ال ِّ
الجانب الشمولي للنشاط والخطأ وتصحيح خطأ التمثالت التي
بسبب كثرة األهداف اإلجرائية ال يخلو عقل املتعلم منها مرتكزا عليها
ّ
للوصول إلى التعلم واالستقاللية.
املتزامنة التي ينبغي بلوغها.

إن تنشيط حصص اللغة العربية بصورة فعالة يتطلب من املدرس رسم خطة للعمل بما يفيد
املتعلمينويعالج أوضاعهم وينتقل بالفعل البيداغوجي من منطق التعليم إلى منطق التعلم وهذا املبدأ ال
يتحقــق إال بمراعاة حاجات املتعلمين واستعداداتهم والنتائج التي تسفر عنها مختلف العمليات التقويمية.
وبما أن املنهاج مبني على املقاربة بالكفــاءات فإن األمر يستوجـب مراعاة خاصـة اإلدماج في تفعيـل
النشاط ــات التعلميــة .علما بأن بيداغوجي ــا اإلدماج تستنــد بدورها على املعارف واملعارف الفعلية واملعارف
السلوكي ــة التي ال يتم التعلم الحقيقي بدونه ــا الكتساب كفاءة من الكفاءات في اللغة الشفويـة أو الكتابية
للمتعلم.1
ُّ
نص الـمنـهاج صراحة على ّ
التعلم التعاوني؛ فقد َّ
تبنـي بيـداغوجيا تعتمد
أما بالنسبة الستـراتيجية
ِّ
ّ
يعرفها املنـهاج بأنها " أسلوب تعليمي
على العمل ضمن مجموعة أو فوج ،وهي بيداغوجيا املشروع؛ إذ ِّ
يضع املتعلم أو مجموعة من املتعلمين فـي وضعية التعبيـر عن رغبات أو حاجات ،طموحات أو تساؤالت
ّ
" .2واعتبـرها كذلك امتدادا للطرائق النشطة التـي تستند إلى الفكر البنائي ،حيث يبـرهن املت ِّعلمون على
قدراتهم املعرفية الفعلية من خالل إنجاز أعمال فعلية يدعون فيـها إلى تسخيـر مختلف مكتسباتهم
الـمالئمة .ويستفيدون من جهة أخرى في أبعاد ثالثة َّ
سماها املنهاج وظائف؛ البعد النفس ي حين يزداد
ّ
ُّ
املتعلم على الدراسة والتعلم بوضعه في وضعية تعلمية ذات داللة تجعله يدرك أهداف العملية
إقبال
ِّ
 1منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .5
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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التعليمية التعلمية .البعد املعرفي بحسن توظيف املعارف املكتسبة والكفاءات املأمـول اكتسابـها فـي إنجاز
ّ
املتعلم يتـهيأ ملمارسة الحياة املدنية مستقبال بصفته مواطنا راشدا.
املشروع .البعد االجتماعي؛ ألن ِّ
وباالستناد إلى البنائية االجتماعية :نأخذ فـي االعتبار البيئة املجتمعية للمتعلم ،ونـهتم بالتركيـز
ّ
ُّ
على التعلم التعاونـي .ويرجع الكثيـرون الفضل إلـى فيجوتسكي الذي ركز على األدوار التي يلعبـها املجتمع.
وأشار كثيرون بأن تعلم األفراد كمجموعة يفوق بالطبع تعلم كل منهم على حدة ،وأن تعاون األفراد
يجعل تعلم كل منهم أفضل وأقوى ،حيث يجعل التفاعل بينهم عالقة تبادلية لولبية.1
ّ
ّ
ّ
املتعلمون ّ
بتبنيها؛ حيث
ِّ
يحققها ِّ
ثم بالعودة إلى تعريفات التعلم التعاوني واإليجابيات الكثيرة التي ِّ
ّ
ُّ
ّ
املتعلمون إلى مجموعات صغيرة غير متجانسين من حيث
يعرف بأنه استراتيجية تعلم يتم فيها تقسيم
ِّ
ّ
متعلم عليه
مستوياتهم التحصيلية السابقة ،وتعمل كل مجموعة معا إلنجاز مهارات تعليمية محددة وكل ِّ
ّ
ّ
ويعلم ويساعد بقية أفراد مجموعته في تنفيذ املهام املطلوبة ،ويكون املد ّرس ّ
موجها ومرشدا
أن يتعلم
ِّ
ّ
ُّ
فيقل العبء عن املد ّ ِّرس من حيث مسؤوليته الكاملة عن عملية
املتعلمين فـي املجموعات،
ومراقبا ألداء ِّ
التدريس.2
ّ
املتعلمين من أجل املشاركة اإليجابية فـي تعلمهم املستقبلي ،من أجل
ومن إيجابياته تكوين
ِّ
العالم الحقيقي والحياة الحقيقية التي تكافـىء من يتعاون مع اآلخرين .3يستهدف التعلم تحقيق تأثيـرات
تعليمية أبعد من التعلم األكاديمي ،وخاصة تنمية التقبل داخل الجماعة ،وتحسين مستوى الـمـهارات
ّ
املتعلمين يقبلون التحدي في سبيل تحقيق أهداف التعليم ،بـل
االجتماعية والجماعية ،حيث يجعل
ِّ
ّ
يعمل الجميع للوصول إلى الحد األعلى للتعلم سواء للفرد أو لآلخرين .ويبذلون الـمزيد من الجهد فـي
مواجهة الصعوبات ،كما أنه يزيد من الفعالية الذاتية لكل عضو من أعضاء الجماعة ،وبالتالي فمن
ّ
املتعلمين نتيجة الرتفاع فعاليتهم الذاتية.4
املتوقع أن يكون مستوى اإلنجاز مرتفعا لدى ِّ
ولكي ينجح التعلم التعاوني في الوصول إلى ملمح الخروج وتحقيق الهدف الختامي اإلدماجي ألي
مستوى دراس ي ينبغي أن تتوافر خمسة عناصر ،سيكتفي البحث بذكرها دون شرح ،ثم يعود إليها حين
ُّ
ّ
يفصل القول في استراتيجية التعلم البنائي ،وهذه العناصر هي :5االعتماد املتبادل اإليجابي ،التفاعل
ِّ
وجها لوجه ،املسؤولية (املحاسبة) الفردية ،املهارات االجتماعية بين األشخاص داخل املجموعات
الصغيرة ،عمليات املجموعة تقدم املجموعة.
أما عن املبدأ الذي روعي في تحديد مشاريع السنة األولى ثانوي في مادة اللغة العربية ،فينبني
ُّ
على اختيار الظاهرة املراد دراستـها فـي شكل مشروع يبنى في وضعية تعلمية وتكون موافقة لرغبات
 1ينظر كمال عبد الحميد زيتون :تصميم البرامج التعليمية بفكر البنائية؛ تأصيل فكري وبحث أمبريقي ،دار عالم الكتب ،القاهرة ،د.ط،
د.ت ،ص .51
 2ينظر محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .431
 3ينظر املرجع نفسه ،ص .437
 4املرجع نفسه ،ص .431-437
 5ينظر املرجع نفسه ،ص .411-432
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ّ
ّ
واملتعلمين
املتعلمين ،ثم إن املوضوعات املبرمجة في هذا املستوى اختيارية وغير ملزمة للمد ّ ِّرس
ِّ
وميوالت ِّ
ّ
املتعلمين واهتماماتهم وتناسب
يمــكن للمد ّ ِّرس أن يختار ظواهر أخرى وموضوعات تالئم حاجات
ِّ
استعداداتهم.
ّ
يمثل الشخصية املرجعية للمتعلمين وذلك
ويتم إنجاز املشاريع بتوجيـه املدرس وإش ـرافه لكونه ِّ
اعتمادا على ممارسة أنشطــة ذاتية متعـددة في مجاالت متنوعة ،وينطل ــق ه ــذا التوجــه من ممارسة تتجاوز
الحدود الفاصلة بين النشاطات الدراسي ــة حيث تتداخل هذه النشاط ــات لتتم ــحور حول مجموعــة من
األفعال الهادفة بحيث تصبح املعلومات واملعارف مجرد وسيلة ال غاية في حد ذاتها.1
وفي األساس ،فإن املحتوى واملهمة هما اللذان يحددان اختيار االستراتيجية بالشكل املناسب
لألهداف العامة واملحددة وأنماط األنشطة وإجراءات التدريس املوص ى بـها فـي الـمنـهاج أو دليل توظيفه.
وليس املهم فقط أن يرى املعلم أن هذه االستراتيجيات مفيدة للمنهاج ،ولكن يجب أن يرى الطلبة أنها
مهمة لتنفيذ األنشطة الصفية ،ولذا ،يجب أن ينظر إلى هذه االستراتيجيات باعتبارها جزءا أساسيا
وحيويا لتدريس املنـهاج ال ّ
ـمقرر.2
 .2البدء بعدد قليل من االستراتيجيات
املطبقة فـي تد يس اللغة العربيةّ ،
من حيث عدد االستراتيجيات َّ
يحدد العامل الثاني اختيار عدد
ر
ِّ
االستراتيجيات بالنظر إلى معيار البدء باختيار عدد قليل منـها ال يتجاوز استراتيجيتين اثنتين؛ أي يمكن
ُّ
ُّ
تعلمية واحدة َّ
تطبق في تدريس اللغة العربية واختبارها في امليدان وبعد التأكد
البدء باختيار استراتيجية
ّ
ُّ
املتعلمين يمكن االنتقال إلى االستراتيجية الثانية .واعتبارات هذا
من نجاحها والتحكم فيـها من قبل
ِّ
العامل كثيرة نذكر منها:3
ُّ
التعلمية دفعة واحدة ّ
يؤدي إلى الفشل فـي تطبيـقها
 الـبـدء بتطبيـق عـدد كبيــر من االستراتيجياتِّ
جميعا.
ّ
ُّ
املتعلمين عن التعلم ،وميل املد ّ ِّرسين إلى
 ما ينتج عن الفشل في تطبيق االستراتيجية هو عزوفِّ
ّ
املتعلمين باملعلومات دون فائدة.
اعتماد التلقيـن وحشو أدمغة ِّ
ّ
املتعلمين واالختالف في حاجاتهم ورغباتهم وميوالتهم واهتمامتهم.
 الفروق الفردية بين ِّّ
ُّ
ُّ
باملتعلمين إلى تعلم االستراتيجية التي تليها؛ ألنهم يدركون
 النجاح في تعلم استراتيجية واحدة يدفعِّ
أن االستراتيجية السابقة ذات فائدة كبيرة.
أمال في الوصول إلى أهداف الخطاب التعليمي ،وبالنظر إلى االعتبارات السابقة ،اختار البحث
ُّ
ُّ
استراتيجيتين عامتين هما :استراتيجية التعلم البنائي واستراتيجية التعلم التعاوني ،واختار

 1منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .5
 2ينظر حسين محمد أبو رياش وآخران ،مرجع سابق ،ص .31-42
 3ينظر املرجع نفسه ،ص .31
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استراتيجيتين خاصتين باللغة العربية وهما :استراتيجية القراءة التفاعلية واستراتيجية اإلنتاج
الكتابي والشفوي.
ثالثا :استخدام مهمات متوسطة الصعوبة
ّ
من القواعد ذات العالقة باختيار استراتيجية مناسبة ،أال تكون مهمة التعلم نفسها على درجة
كبيرة من الصعوبة ،فإذا كانت املهمة بالغة الصعوبة ،لن يكون لدى الطلبة فرصة املرور بخبرة النجاح
ّ
في وقت مبكر ،وسوف يتبادر إلى أذهانهم أن االستراتيجية غير مفيدة على سبيل املثال يجب أن يكون
ّ
نشاط القراءة املراد تعلمه من خالل استراتيجية معينة معقوال بحيث يمكن التعامل معه من قبل
الطلبة ،ويجب أن يحتوي على األقل من املعلومات التي يعرفها الطلبة مسبقا ،بدال من احتوائه كما
كبيرا من املفردات الجديدة باإلضافة إلـى التعقيدات اللغوية.1
وتشيـر الخبـرات حول هذا املوضوع إلى أن املواد واملهمات التعليمية بالغة الصعوبة تفشل حتى
ّ
في أفضل االستراتيجيات في تبسيطها وتسهيل عملية استيعابها وبالتالي إنجاز تعلمها ،األمر الذي يقود
الطلبة بسهولة إلى الشعور باإلحباط.2
رابعا :اختيار استراتيجات ذات سند تجريبي قوي
من ّ
املوجهات املهمة في اختيار استراتيجية التعلم املناسبة أن يكون لهذه االستراتيجية دعم قوي
من الناحية التجريبية ،وأال يعتقد أنه من املالئم البدء بغير ذلك ألن املعلم يقوم في هذه الحال بمغامرة
قد ال تعود على الطلبة بالفائدة أو استثارة الدافعية واالهتمام بالتعلم .ومن الناحية املثالية فإن
االستراتيجيات التي تدعمها البحوث التجريبية يجب أن تستخدم مع ذلك النوع من الطلبة الذين يناسبهم
استخدام مثل هذه االستراتيجيات.3
خامسا :استخدام استراتيجيات يمكن استخدامها في مجاالت مختلفة
القاعدة الخامسة التي تؤخذ في االعتبار عند اختيار استراتيجية التعلم هي أن تثبت هذه
االستراتيجية فائدتها من حيث القابلية لالستخدام في مجاالت وموضوعات مختلفة .فإذا كانت مفيدة في
االستيعاب القرائي للنصوص األدبية والعلوم والرياضيات والدراسات االجتماعية ،فإن الطلبة سيكونون
أكثر غبة في ّ
تبني االستراتيجية كجزء منظم من خبراتهم وعموما فقد يحتاج الطلبة إلى إرشاد وتوجيه
ر
من املعلم إلدراك أهمية استخدام استراتيجيات التعلم في جوانب وموضوعات مختلفة.4
استحدثت وزارة التربية الوطنية الجزائرية وثيقة تربوية تحت ّ
مسمى " الدليل التربوي ألستاذ
التعليم الثانوي " تقصد من ورائها تحسين أداء األساتذة فيما يعرف في أدبياتها بالتكوين املستمر أو

 1املرجع السابق ،ص .31
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املرجع نفسه ،ص .35
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أثناء الخدمة ،فيستفيد األساتذة من وثائق بيداغوجية وتربوية ،فضال عن الندوات التربوية واأليام
الدراسية الدورية.
وقد شملت الوثيقة البيداغوجية/التربوية (الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي) على جملة
من التوجيهات واإلرشادات البيداغوجية/التربوية والقواعد املهنية التي تصاحب األستاذ طيلة مساره
املنهي تـهدف إلى استكمال إصالح النظام التربوي الجزائري من خالل " تطوير مجموعة متكاملة من
الوسائل والجوانب البيداغوجية قصد تحقيق جودة التعليم املبنية أساسا على نوعية املوارد البشرية
التي تفرض نفسها كرهان استراتيجي وعامل حاسم لتلبية حاجيات التنمية املستدامة للبالد ".1
وقد جاء أسلوب الوثيقة بصيغة األمر على اعتبار أنها وثيقة رسمية من سلطة عليا مسؤولة عن
قطاع التربية إلى األساتذة باعتبا هم ّ
منفذين للبرامج الدراسية الرسمية.
ر
ّ
من بين التوجيهات واإلرشادات البيداغوجية ما تعلق بالطرائق البيداغوجية؛ إذ تلقي الوثيقة
الضوء على أهم البيداغوجيات التي ّ
مرت بها املدرسة الجزائرية؛ البيداغوجيا اإللقائية ،البيداغوجيا
السلوكية ،البيداغوجيا االجتماعية البنائية ،من خالل العبارة اآلتية :م ِّّيـز بين الطرائق البيداغوجية
التي ّ
تقدم تحت مسميات مختلفة.
ولعل الوثيقة تدعو األستاذ إلى ّ
ّ
تبني البيداغوجيا االجتماعية البنائية ،باعتبار أن استراتيجية
ّ
ّ
التعلم النشط قد انبثقت من مضامين هذه النظرية (البنائية) ،تركز على املتعلم ،فهي أساسها النظري
ّ
لـما ُعرف في أدبيات املدرسة الجزائرية بالتعلم النشط أو الطرائق النشطة ،وال يقتصر مفهوم التعلم
ُّ
النشط على نظرية محددة ،فكل نظرية ّتدعـي أنها قادرة على خلق تعلم نشط حسب تفسيرها لتعلم
الفرد ،فمثال ترى النظرية السلوكية أن التعلم النشط يمكن أن يخلق في غرفة الصف إذا ما استطاع
ّ
املعلم تقديم ّ
املعززات املناسبة للطلبة ،وتأتي هذه الرؤية من تفسير هذه النظرية للتعلم .لكن مثل هذه
ِّ
النظرية ال تستطيع تفسير عمليات التفكير ،وبالتالي سيكون تركيزها على اآلثار الخارجية املالحظة دون
االلتفات ملا يدور داخل دماغ املتعلم من عمليات ذهنية.2
ُّ
وترى النظرية املعرفية أن التعلم يكون نتيجة ملحاوالت املتعلم إعطاء معنى للعالم من حوله.
ولتحقيق ذلك فإن املتعلمين يستخدمون جميع األدوات الذهنية التي يملكونها؛ فطرق التفكير واملعرفة
ُّ
والتوقعات واملشاعر والتفاعل مع اآلخرين تؤثر فـي كيف وماذا نتعلم؟ ،وبناء عليه فإن التعلم هو
ُّ
عملية ذهنية نشطة الكتساب وتذكر ومعالجة وتوظيف ما يتعلمه الفرد.3
ّ
ّ
املتميزة فـي تحديد مسار املمارسات التعليمية
أسهمت نظريات التعلم بفضل أبحاثها التجريبية
ّ
تحديدا غدا معه الفعل التعليمي مقترنا بالفعل التعلمي ال من حيث السياق اللغوي الذي جعل من
ّ
مصطلح التعلم يرد فـي الغالب ِّردفا ملصطلح التعليم؛ ذلك أن العملية التربوية عملية تعليمية تعلمية،
 1وزارة التربية الوطنية ،الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي ،أوت  ،4153ص .4
 2حسين محمد أبو رياش وآخران ،مرجع سابق ،ص .44
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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ولكن أيضا من حيث طرائق التدريس وأساليب التقويم التي صارت تعكس في املجمل خلفية نظرية
ّ
معينة إما أن توصف بالسلوكية أو البنائية أو السوسيوبنائية.1
النموذج التحويلي :يحيل على تلك املمارسات التقليدية التي طبعت األنظمة التربوية ووجهت فعلها
التعليمي لعقود طويلة وذلك في غياب أي خلفية نظرية واضحة ،ويحضر املدرس في هذا النموذج
ّ
ّ
كشخص مالك ملعرفة موسوعية ّ
يقدمها جاهزة للمتعلم الذي يركز على مهارة االستماع في تحصيله
ّ
للمكتسبات الدراسية ،على اعتبار أن الفعل التعليمي-التعلمي هنا فعل سماعي فاملعارف بمثابة بضائع
تنقل أو َّ
تحول من جيل آلخر وفق عمليتي الحفظ واالستظهار.2
ساهم هذا النموذج في ترسيخ العديد من القناعات التربوية التي أسست في مجملها ملحورية
ّ
املد ِّرس في العملية التعليمية ،حيث اختزلت أنشطة التعلم في حفظ وتكرار املعارف بل وجعلت منهما
ّ
ّ
املقياس األبرز للحكم على ذكاء املتعلم ومن ثم سمة تفاضلية بيـن املتعلمين ( )...وهكذا أصبحت الكفايــة
ّ
املعرفية للمتعلم رهينة بمـدى قدرت ــه على حفظ واستظ ــهار املعارف عــن ظهر ق ـلــب .3فبحسب جيـرار
بـارن ــييه ( " )Gérard Barnierنحن جميعنا نعرفه [أي التعليم املباشر]؛ إذ سبق لنا أن مارسناه أو
سنمارسه في لحظة ما من حياتنا املهنية .يعمل املد ّ ِّرس في هذا النموذج على إلقاء الدرس حيث يعرض
ويشرح ملجموعة من التالميذ نقطة ّ
يحول املعارف لتالميذ في حالة إصغاء ّ
املقرر .إنه ّ
محددة من ّ
يدونون
املالحظات أو ّ
يسجلون ما يمليه عليهم املد ّ ِّرس بحسب مستوى الفصل".4
نستنتج مما سبق ما يلي:
ّ
 يركز هذا النموذج على نشاط املد ّرس الذي يحوز أو يملك املعرفة.
ّ
املتعلم فارغة قبل بدء سيرورة التكوين فهو ال يملك أي ّ
تصور
 ينطلق من فرضية أن رأس
حول املعا ف التي ّ
يقدمها له املد ّ ِّرس.
ر
ّ
 يقوم املد ّ ِّرس بالشرح التدريجي والواضح للمعارف التي يراد من املتعلم االحتفاظ بها.
 العملية الذهنية التي تصاحب تحويل (نقل) املعطيات هي نفسها بالنسبة لكل تلميذ كما أنها
ّ
تؤدي إلى تعلم ينسحب على جميع التالميذ ،ويبقى حياد التلميذ في عالقته بكل من نشاط
املد ّرس واملعارف املنقولة أهم ما يطبع هذه العملية.
 ترتبط فعالية تعلم املعارف بشكل مباشر بطبيعة هذه املعارف وأيضا بمدى تعقيدها.5
ّ
 1عبد الرحيم سالم :تأثير نظريات التعلم على املمارسة التعليمية ،مجلة علوم التربية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،العدد
الستون ،أكتوبر 4153م ،ص .61
 2املرجع نفسه ،ص .62-61
 3املرجع نفسه ،ص .62
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ منGérard Barnier : Théorie de l’apprentissage et pratique d’enseignement, IUFM d’Aix- :
Marseille, France, p :4.
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ منEric Szmata (2005) : Proposition de centre d’intérêt pour l’enseignement de la :
production, DAFPIC(Délégué Académique a la formation Initiale et continue) de l’Académie de Toulouse, France, p :4.
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ّ
وفيما يلي جدول يلخص الفروق بين هذه البيداغوجيات:1
البيداغوجيا االجتماعية البنائية
البيداغوجيا السلوكية
البيداغوجيا اإللقائية
تقوم على عرض املضامين تعتمد عموما على تحقيق تعتمد على أحدث أساليب التعليم
األهداف اإلجرائية من خالل والتعلم حيث يقوم املدرس بدور
واملحاضرات.
طرائق التنشيط املجزأة املنشط (ال امللقن).
وترويض التلميذ.
يجتـهد املد ّ ِّرس في مساعدة املتعلم على
تتسم بالروتينية؛ ألنها تصلح للتعلمات البسيطة.
اكتساب كفاءات أساسها بناء معارفه
التلقين
على
تعتمد
بنفسه.
التقليدي.
ّ
قد ُت ّ
سبب امللل لدى تقلل من استقاللية املتعلم .يتم التعلم من خالل وضعيات تستند
على االكتشاف وطريقة املحاولة
التالميذ.
والخطأ وتصحيح خطأ التمثالت التي
ال يخلو عقل املتعلم منها مرتكزا عليها
ّ
للوصول إلى التعلم واالستقاللية.
ال تسمح له بإدراك الجانب
الشمولي للنشاط بسبب كثرة
األهداف اإلجرائية املتزامنة
التي ينبغي بلوغها.
أما الوثيقة املرافقة للمنهاج ،وهي سابقة على الدليل التربوي ،فقد قارنت بين بيداغوجيتين
بيداغوجيا تبليغ املحتويات وبيداغوجيا الكفاءات ،األولى هي نفسها البيداغوجيا اإللقائية باعتبار
الطريقة ،واآلخرة ترتكز على البيداغوجيا االجتماعية البنائية ،وقد أفاضت الوثيقة في املقارنة من جوانب
ّ
ّ
عدة ،منها ما يرتبط بأطراف العالقة البيداغوجية التعليمية ،ومنها ما تعلق بطرائق التدريس ،ومنها ما
ّ
ّ
تعلق بالوسائل التعليمية ،ومنها ما تعلق بطريقة التقويم.
ومادامت املدرسة الجزائرية تعتمد في مقارباتها على املقاربة بالكفاءات واملستندة على البنائية
ّ
االجتماعية ينبغي التعريف بهذه النظرية وكيفية حدوث التعلم وفقها؛ ألنها تعتبر التعلم عملية نشطة؛
ّ
املتعلم جهدا عقليا في عملية التعلم وذلك للوصول إلى اكتشاف املعرفة بنفسه .وتنطلق
بمعنى أن يبذل ِّ
تلك العملية النشطة للتعلم كونها مسؤولة عن تعلمه وليست مسؤولية املعلم:2

 1وزارة التربية الوطنية ،الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي ،أوت  ،4153ص .7-6
 2محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .463
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أوال :استراتيجية التعلم البنائي
ترتكز النظرية البنائية ،في أفكارها ،على تشارك والتقاء حقول معرفية ثالثة ،هـي :علم النفس
املعرفي ،وعلم نفس النمو واألنثروبولوجيا .فقـد أسهم األول بفكرة " أن العقل يكون نشطا فـي بـناء
تفسيـراتـه للمعرفـة ،وتكويـن استدالالتـه منـها " .وأسهم الثانـي بفكرة " تبايـن بنيات الفرد املعرفيـة فـي
َّ
ُ
حدد بصـورة طبعية
مقدرته على التنـبؤ تـبعا لنموه املعرفـي " .أما الثالث فقـد أسهم بفكرة " أن التعلم ي ِّ
بوصفه عملية ثقافية مجتمعية يسهم فيها األفراد كممارسين اجتماعيين...إذ يعملون سويا على
إنجاز مـهام ذات معنـى ،ويحـلــون مشكالتـهم بصورة ذات مغزى ".1
ّ
والبنائية ،باعتبارها نظرية تعلم ،ليست تيارا واحدا وال اتجـاها وحيدا؛ بـل هـي تـيــارات واتجاهات
متعددةّ ،
ّ
ولكنـها تلتقي فـي أفكار كثيـر ة ونـقاط عديدة .يمكن أن نطلق عليها (بصيغة الجمع)
كثيـرة
"بنائـيات" أو "البنائيات" ،نلخصها فيما يلي:
ّ
ّ
ّ
املتعلم بالعالم من حيث
 -5البنائية البسيطة :ويتلخص هذا االتجاه فـي عالقة املعرفة باملتعلم ،أو عالقة ِّ
ّ
فهمه وتفسيره له ،وارتباط تعلم الفرد باملعرفة السابقة أو ما يعرف في أدبيات املدرسة الجزائرية
ّ
باملكتسبات القبلية أو السابقة فهي شرط أساس ي لبناء التعلم ذي املعنى حيث إن التفاعل بين املعرفة
الجديدة واملعرفة القبلية لدى املتعلم يعد من أهم مكونات التعلم ذي املعنى ،2فلها أثرها الكبير فـي بناء
املتعلم ملعرفته الجديدةّ .
ولعل املبدأ الذي صاغه بياجيه ،أشهر أعالم البنائية ،يعكس هذه األفكار" :
ّ
يتم ّ
تبنـي املعرفة بصورة نشطة على يد املتعلم ،فال يستقبلها بطريقة سلبية من البيئة" .وهنا تستبعد
البنائية النموذج التحويلي للمعرفة من حيث طريقة التدريس ،وتنتقد النظرية السلوكية من حيث
ّ
فاملتعلم يبني معرفته ،وال يستقبلها من بيئته حسب السلوكيين .وقد ّ
سماها
مصدرية املعرفة.
جالسرسفيلد ()Glassersfeldالبنائية البسيطة أو البنائية الشخصية.3
 -4البـنـائية الجـذريــة :وتـرتـك ــز ه ــذه البنائية على م ـب ــدأ ال ـبـنائـي ــة البـسيـط ــة وتـضيف ل ـ ــه م ـب ــدأ آخـر ،وهـو "
ُّ
التعرف على شـيء مـا عملية تكيف ديناميكية ،يتكيف فيـها الفرد مع تفسيرات قابلة للتطبيق"4؛
يعد
إذ كلما َّ
مر املتعلم بخبرات جديدة أدى ذلك إلى تعديل املنظومات املوجودة لديه أو تكوين منظومات
معرفية جديدة .وليس معنى ذلك أن التعلم مجرد عملية تراكمية آلية لوحدات املعرفة ،ولكنه عملية
ابتكار عضوي للمعرفة ،بحيث إننا نعيد بناء التراكيب املعرفية لدينا من جديد اعتمادا على نظرتنا
الجديدة للعالم.5

 1كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .32
 2محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .463-463
ّ
 3ينظر كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص  .57وينظر حسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون :التعلم والتدريس من منظور
النظرية البنائية ،الطبعة األولى5333 ،هـ4113/م ،ص .11
 4ينظر كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص  .57وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .15
 5ينظر محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .463
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ّ
ّ
ّ
البنائية االجتماعية :وتتلخص هذه البنائية فـي َّأن التعلم يحدث من خالل وجود املتعلم ضمن عالم
ّ
اجتماعي يحتوي على أفراد يؤثرون عليه في نمو املفاهيم لديه؛ أي إنه ال يبني معرفته عن معطيات العالم
الخارجي من خالل أنشطت ه الذاتية معها فقط ،ولكن أيضا من خالل التفاوض االجتماعي مع اآلخرين
(املد ّ ِّرس واألقران واألقرباء وجميع األفراد الذين يتشارك أو يتعامل معهم من خالل أنشطته املختلفة).
ّ
فـي بيئة تعاونية ،بمعنى أن التعلم وفق (البنائية االجتماعية) سياقـي فوجب أن نأخذ في االعتبار البيئة
املجتمعية للمتعلم من جهة ،وتعاوني من جهة ثانية ،فوجب التركيز على استراتيجية التعلم التعاوني،
وذو معنى بالنسبة له؛ أي أن " بصمته املعرفية التي ّ
تميزه عن غيره " 1من جهة ثالثة؛ ألن منظومته
املعرفية َّ
تتعدل معانيها تبعا ملا يحدث له نتيجة تفاوضه مع اآلخرين.
ّ
ويرجع الكثيـرون الفضل إلى فيجوتسكي الذي ركز على األدوار التي يلعبها املجتمع .وأشار كثيرون
ّ
بأن تعلم األفراد كمجموعة يفوق بالطبع تعلم كل منهم على حدة ،وأن تعاون األفراد يجعل تعلم كل
منهم أفضل وأقوى ،حيث يجعل التفاعل بينهم عالقة تبادلية لولبية.2
البنائية الثقافية :وهنا تتجه األنظار إلى ما وراء البيئة االجتماعية ملوقف التعلم فيما يطلق عليه
ّ
التأثيرات الثقافية وما يتضمنه من عادات وتقاليد وسمات بيولوجية ولغة .ويرى منظر هذا االتجاه
فيجوتسكي أن ما نحتاج إليه هو مفهوم جديد للعقل ال كمعالج للمعلومات بل ككائن بيولوجي يبني
نظاما يتواجد في ذهن الفرد بصورة متساوية لتسهيل التفاعل االجتماعي والثقافي من خالل أدوات
وأنظمة رمزية ويقصد باألدوات اللغة وغيرها من األنظمة الرمزية بجانب األدوات الفيزيقية التي لها دور
ّ
مؤثر في طريقة تفكيرنا.3
ِّ
البنائية النقدية :تنظر البنائية النقدية إلى بناء املعرفة في ظل البيئة االجتماعية والثقافية ،ولكن تضيف
ّ
إليهما البعد النقدي واإلصالح الهادف إلى تشكيل هذه البيئات ،حتى تتمكن البنائية من تحقيق ما ترمي
إليه وإنجازه .ويمكن وصف البنائية النقدية على أنها " معرفة اجتماعية تخاطب السياق االجتماعي
الثقافي لبناء املعرفة ".4
البنائية التفاعلية :تنظر البنائية التفاعلية للتعلم على أنه ذو بعدين؛ أحدهما :خاص واآلخر عام .ووفقا
ّ
لهذا الرأي فإن املتعلمين يبنون معرفتهم ويتعلمون عندما يكونون قادرين على التفاعل مع العالم الفيزيقي
ّ
حولهم ،ومع غيرهم من األفراد ،ويمثل هذا التفاعل امللمح العام لهذا النموذج ،أما املعنى فيبنى عندما
يتأمل املتعلمون في تفاعالتهم ،ويمثل هذا امللمح الذاتي (أو الخاص) .وعندما يتوافر للمتعلمين الوقت
ّ
للتمتع بهذين امللمحين يتسنى لهم ربط األفكار القديمة (أو الشائعة) بخبراتهم الجديدة ،ومن سمات
البنائية التفاعلية أنها تطلب من املتعلمين أن يكتسبوا القدرة على بناء التركيبات والتفكير بطريقة نقدية
 1املرجع السابق ،ص .463
 2كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص  .57وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .14
 3كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سباق ،ص  .57وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .13
 4كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص  .57وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .13
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والقدرة على إقناع اآلخرين بآرائهم ،وممارسة االستقصاء ّ
املوجه والتعامل مع التغير املفهومي والتفاوض
االجتماعي فضال عن القدرة على التجريب واالستكشاف والتبرير والتدعيم والدعم وخلق التفاعل بين
القديم والجديد واملهارة في تطبيق املعرفة.1
ويجب على املعلم أن يتعرف أوال على ما يعرفه املتعلمون بالفعل ،وما هم في حاجة إلى معرفته،
فيكون املعلم مرشدا (أو ّ
ميسرا) للموقف التعليمي ملتعلميه ،ويستثير أفكارهم ويتحداها أما املتعلم فتمثل
معرفته وأفكاره املبدئية عن املوضوع نقطة البداية ليقوم املعلم بمساعدته على التوصل للمعرفة عن
طريق مختلف األنشطة والخبرات.2
 -7البنائية اإلنسانية :ربط نوفاك ( )Novakبين بناء املعرفة الجديدة والتعلم ذي املعنى بقوله ":إن
العمليات النفسية التي يبني بها الفرد معنى خاصا وجديدا هي بالضرورة نفس العمليات اإلبستيمولوجية
ّ
التي عن طريقها تبنى املعرفة الجديدة ما هو إال صورة من صور التعلم ذي املعنى ".3
ّ
تؤكد البنائية اإلنسانية على أن العمليات املعرفية التي يوظفها املحترفون الذين ينتجون أعماال
ّ
خارقة للعادة هي نفسها التي يوظفها املبتدئون الذين ليس لهم خبرة واسعة في املجال .ففي كلتا الحالتين
يلجأ الفرد إلى بناء املعنى عن طريق تكوين عالقات بين املفاهيم الجديدة واملفاهيم األخرى التي هي جزء
من املعرفة السابقة .فهي عمليات ميكانيكية لصناعة املعنى .وبرغم املحاوالت العديدة السابقةلـ نوفاك
ّ
فإن البنائية اإلنسانية لـ نوفاك هي الشكل األمثل الذي تصف بالشمولية والذي نجح في تركيب املعرفة
ّ
الحالية واملستشفة من نظرية معرفية في التعلم.4
ّ
ومن هذا املنطلق يصبح التعلم تدريجيا ومتجانسا في طبيعته .واالعتقاد الذي ترس ي قواعده
ّ
بدقة ،حتى وإن َّ
تم تقديمه بصورة
البنائية اإلنسانية هو إصرارها على استحالة بناء فردين املعنى نفسه
واحدة لهذين الفردين .لذا ففهمنا للبنية املعرفية للمتعلمين يجب أن يعاد النظر فيه .وهذا بدوره يحملنا
إعادة النظر في أغراض التعليم ،والطرق التي يستخدمها املعلمون في تفاعلهم مع املتعلمين وتقويمهم.5
ويرفض البنائيون اإلنسانيون النظر إلى املعرفة على أنها منبع يمكن للمعلمين أن يحملوه فاملعرفة
ّ
تعد بناء فريدا وديناميا .وما يرمي إليه التعليم هو إرساء جسر يمكن عبوره بمساعدة املتعلمين على
تخطي االختالفات بينهم ويكون املعلم هو الشخص الذي يقوم بدور الوسيط في علمية بناء املعنى
والتفاوض حوله ،وتتضمن عملية التفاوض االستعداد والقدرة على التغير .ويتطلب التغير املفاهيمي وقتا
طويال مستغرقا في عملية التفاوض انطالقا من هذا املبدأ الذي ينعكس على كل املنهج والتدريس ،ومن
ثم التقويم .ويتطلب ذلك انتقاء املوضوعات ،وتقويم تعلمها تقويما حقيقيا.6
 1كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص  .57وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .11-13
 2كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص  .57وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .11
 3كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص  .57وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .11
 4كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص  .57وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .11
 5كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص  .57وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .17
 6كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص  .57وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .11
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النظرية البنائية عند بياجيه (:)J.Piaget
تعتبر البحوث التي أجراها عالم النفس جان بياجيه ( )j.Piagetفـي نمو املعرفة وتطورها عند
اإلنسان هي التي وضعت األساس للفلسفة البنائية ،فقد وضع بياجيه نظرية متكاملة ومنفردة حول
النمو املعرفي لدى املتعلم ،ولهذه النظرية شقان أساسيان متـرابطان يطلق على أولهما الحتمية املنطقية
ويطلق على ثانيـهما البنائية.1
وفـي إجابة بياجيه عن سؤال كيف ترد املعارف على األفراد؟ ر ّد بقوله :هو البنائية؛ أي إن املعارف
ال يتم نقلها من فرد يعرف إلى فرد آخر ال يعرف وإنما ّ
يتم بناؤها ،2وليست ّ
مجرد بناء ،حسب تصوره،
بل إنها تنتقل من الحالة املمكنة إلى الحالة الحقيقية " فـي ضوء سيرورة نمائية يتم خاللها االنتقال [عبر
قفزات متتالية] من حالة توازن إلى حالة توازن آخر جديد ظرفـي استدعاه االختالل الذي اعترى التوازن
القديم ،وذلك بغية تجاوز االضطراب وإعادة التوازن واالستقرار إلى الذهن ".3
وما يحقق التوازن ويوصل الفرد إلى الحالة الحقيقية للمعرفة شرطان أساسيان يصاحبان
السيرورة البنائية هما االستدماج واملواءمة؛ األول يدمجاملؤثرات الجديدة فـي الشيمات القائمة (أو
البنيات املعرفية الحالية) ،والثاني يظهر شيمات جديدة أو بنيات معرفية جديدة تمكن من مواجهة
صعوبات استخدام الشيمات القائمة (البنيات املعرفية الحالية) بشكل جديد أو بشكل اقتصادي.4
ّ
يؤثر
لذا ،امتاز النموذج البنائي عند بياجيه بالتركيـز على التفاعل بيـن الفرد ومحيطه :فالطفل ِّ
ّ
ـمؤثراته فـي الوقت نفسه ،وال يمكن للطفل أن يستمر فـي نموه دون فعل ورد
فـي محيطه ويستجيب ل ِّ
فعل.5

 1محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .464
 2عبد الكريم غريب :املعجم في أعالم التربية والعلوم اإلنسانية ،منشورات عالم التربية ،الدار البيضاء ،الطبعة األول5341 ،هـ4117/م،
ص .441
 3عبد الرحيم سالم ،مرجع سابق ،ص .74
 4ينظر كزافييه روجيرس :بيداغوجيا اإلدماج ،ص .541
 5ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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وإذا أردنا أن ّ
نعرف البنائية عند بياجيه فـي أبسط توصيفاتها هي " أن يبني املتعلم معرفته من
خالل تفاعله املباشر مع مادة التعلم وربطها بمفاهيم سابقة وإحداث تغييرات بها على أساس املعاني
الجديدة بما يتحول إلى عملية توليد ملعرفة متجددة "،1
تقييم النظرية البنائية عند بياجيه:
 ّميز  Piagetومعاونيه ،إثر العديد من املالحظات التي قاموا بـها فـي أوضاع طبيعة ومصطنعة عدة-

-

-

مراحل نوعية متتابعة وال رجعة فيها في نمو الفكر.2
ّ
تمثل الـمادة الخام للتفكيـر ،كما أن االتصال مع اآلخرين يمكن
يرى بيـاجيه أن الخبرات املحسوسة ِّ
الطالب من استخدام قدراتهم التفكيرية واختبارها وتعديلها.3
ّ
ما يعاب على بياجيه اهتمامه ،بحكم تكوينه في البيولوجيا ،بالنمو أكثر مما اهتمامه بعملية التعلم.
فجاءت نتائجه سيـرورة نضج مستقلة (أي خاضعة لقوانينها الذاتية) وفردية ومبرمجة وراثيا.
ويرى بياجيه َّأنه إذا تم فهم طريقة تفكير األطفال بشكل ّ
جيد عندها يمكننا املواءمة بين طـرق
التدريس وقدراتهم الذهنية؛ فالطلبة ّ
يطورون فهمهم الخاص الذي يعني أن التعلم عملية بنائية.
ففي كل مرحلة من مراحل النمو املعرفي ينبغي أن يرى املعلمون الطالب وكأنه عنصر نشط في عملية
التعلم ،كما يودون أن يدمج املعا ف واملعلومات والحقائق التي ّ
تقدم إليه لتصبح جزءا من مخططاته
ر
املعرفية الخاصة به للتعامل باملحيط ،لذا ينبغي من الطالب التفاعل مع معلميهم وزمالئهم الختبار
تفكيرهم ،والشعور بالتحدي واملنافسة والحصول على تغذية راجعة ومالحظة كيف يحل اآلخرون
املشكالت.
ّ
يعتبر بياجيه أن املتعلم يتفاعل مع األشياء فأهمل عالقته باألفراد والجماعات؛ أي إنه أهمل البيئة
ّ
االجتماعية أو السياق الثقافي للمتعلم.
وضع حدودا من أجل تسريع عملية النمو لهذا اعتبـر أنه من غير املمكن تسريع وتيرة النمو فوق حدود
ّ
معينة .وقد تمت إعادة النظر في هذا النموذج فيما بعد؛ إذ ّ
السن التي حددها بياجيه
تبيـن أن حدود
لكل مرحلة من مراحل النمو تختلف عما لوحظ في عينات أخرى ،وأن النتائج املحصل عليها تتباين
تباينا كبيـرا تبـعا لألوساط والثقافات التـي يعيـش فيها األطفال .ومن ناحية أخرى ّ
تبيـن أن عدم التـراجع
فـي النمو الذي ّ
تحدث عنه بياجيه ال يمكن املراهنة عليه.4
ّ
واصل بياجيه التشبث بهيمنة النمو على عملية التعليم والتعلم.

 1محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .463-464
 2ينظر كزافييه روجيرس ،مرجع سابق ،ص .541
 3حسين محمد أبو رياش وآخران ،مرجع سابق ،ص .44
 4كزافييه روجيرس ،مرجع سابق ،ص .541
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 ألح بياجيه في آخر حياته املهنية على أن التعليم ليس تلقينا للمعارف وإنما هو تسهيل لعملية بناءاملعارف من قبل الطفل نتيجة فعله على األشياء وتفاعالته مع املحيط .وهكذا أصبح التعليم يعني
اختيار األشياء ووضع وسط معين رهن إشارة األطفال تبعا لدرجة نموهم.
 يرى بياجيه أن الهدف النـهائي للتعليم هو تمكين الطفل عندما يصل إلى مرحلة املراهقة من بناءمعارف صورية صحيحة أي مفاهيم دقيقة ومنظمة في شكل شبكات معتـرف بعالقاتـها من قبل
املجتمع العلمي .يفترض هذا أن تكون للمدرسين معرفة علمية معمقة باملادة التي يد ّرسونها ،وأن
يكون لهم تكوين إبستيمولوجـي.1
ّ
تعد العملية التعلمية من املنظور البنائي عملية شخصية وتأملية وتحويلية تتكامل فيها األفكار
والخبرات ووجهات النظر وبهذا تنمو املعارف والخبرات الجديدة .هذا األسلوب يعني أن العملية
التعليمية تقوم على عملية البناء وعليه تكمن األهمية العملية للفلسفة التربوية البنائية في أن املتعلم
حتما يقوم بنفسه ببناء املعرفة وامتالك الحلول للمشكالت ،فتصبح هذه املعرفة جزءا أصيال في
بنيته املعرفية.2
ّ
 قد ال يستطيع املتعلم من الوصول إلى الهدف النـهائي للتعليم الذي وضعه بياجيه وهو تمكنه من بناءمعارف صورية صحيحة أي مفاهيم دقيقة ومنظمة في شكل شبكات معتـرف بعالقاتـها من قبل،
ّ
وذلك لغياب البعد االجتماعي في عملية التعلم.
نظرية البنائية الجديدة:
تنطلق هذه النظرية من القصور الذي صاحب النموذج البنائي عند بياجيه دون القدح في
مبادئه األساسية فحاول أصحابها (بيري كليرمون ( )Perret Clermont 1980ودواز ( )Doiseوموغني
( ))Mugny 1981وهـم تالميذ بياجيه ،تجاوز النموذج السابق بتقديم نموذج ّ
موسع عن نظرية بياجيه
يضيف مفهوما جديدا أغفله أستاذهم وهو الصراع السوسيو معرفي.
الحقيقة أنبناء " املتعلم معرفته من خالل تفاعله املباشر مع مادة التعلم وربطها بمفاهيم
سابقة وإحداث تغييرات بـها على أسـاس الـمعاني الجديدة بما يتحول إلـى عملية توليد ملعرفة متجددة
" يعتبر نوعا من الصراع املعرفـي الذاتي بين البنيات املعرفية القديمة والبنيات املعرفية الجديدة وبينها
ّ
وبين املحيط .لكن هذا الصراع ،حسب أصحاب هذه النظرية ،غير كاف لتحقيق عملية التعلم.
ولهذا السبب أضافوا الجانب االجتماعي فهو أساس للنمو والتعلم فهو يجعله كافيا ومتحققا.3
وتقوم نظرية الصراع السوسيو معرفـي ،إذن ،على فكرة مفادها أن التأثير املـهـيكل للصراع املعرفي
يتنامي إذا ما رافقه صراع اجتماعي ،فإذا طلبنا من مجموعة من املتعلمين أن يقوموا مجتمعين بمهمة
ّ
معينة ،فإن أفعالهم وأقوالهم ستتعارض فيما بينها ،ألنها تقوم على شيمات معرفية مختلفة .وهذا
 1املرجع السابق ،ص .542
 2محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .464
 3كزافييه روجيرس ،مرجع سابق ،ص .542
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التعارض هو الذي يتيح لهم فرصة إرساء سيرورات مواءمة البنيات املعرفية األصلية ،وتحسين سيرورات
التوازنات بين تلك البنيات.1
يقوم هذا النموذج على مجموعة من الوضعيات التجريبية ثم إجراؤها وفق منهجية سليمة في
أغلب الحاالت ،حيث يطلب من جماعات من املتعلمين (تتكون من ثالثة أفراد في كثير من األحيان) حل
مشاكل ّ
معينة (من النوع الذي وضعه بياجيه نفسه) بشكل جماعي .ثم تقارن النتائج التي حصلت عليها
الجماعات التي اشتغل أفرادها جماعة بنتائج الجماعات التي اشتغل أعضاؤها فرادى ،2ويشرح
دواز( )Doiseوكليرمون( )Clermontولورانزي سيولدي ( )Lorenzi-Cioldiفي كتاب تركيبي ( )5224النتائج
الرئيسية ملجموع تلك األبحاث كما يلي:3
 .5يساعد التفاعل االجتماعـي ،فـي ظروف ّ
جيدة ،تالميذ مستوى َّ
معيـن على إنجاز مهام ال يستطيعون
إنجازها فرادى.
ّ
 .4إذا واجه أولئك التالميذ تلك املهام مرة أخرى ،فإنهم يتمكنون من إنجازها فرادى.
 .3إن البنيات التي تتكون على أساس تلك املهام تكون قارة وقابلة للتعبئة من أجل إنجاز مهام جديدة.
 .3يت ّـرتب عن ذلك أن الصراعات السوسيو-معرفية تكون ّ
محركا للتعلم.
ّ
وقد مكنت األعمال التي قام بها فوندون بالس ( )Vandenplas 1999من فهم الشروط التي يكون
فيها التفاعل االجتماعي أكثر فعالية ،وذلك من خالل تغييـر تكوين الجماعة التجريبية من حيث تفاوت
أعضائـها فـي درجة النمو ،والشروط التي يتم فيها إنجاز املهمة املطلوبة .4وقد استنتج من ذلك ما يلي:5
 .5توجد مستويات تفاوت قصوى (املطلوب أال تكون الجماعة جد متجانسة ،وال غير متجانسة جدا).
 .4يوجد احتمال كبيـر لتعبئة املعلومات التي يأتي بها التالميذ اآلخرون الذين تتكون منهم الجماعة
بشكل ّ
فعال إذا دخلت في صراع مع الشيمات القائمة ،وإذا كانت التفاوتات بين مستويات التالميذ
غيـر كبيرة جدا.
 .3إن الشروط التي يتم فيها إنجاز املهمة واملعلومات التي يأتي بها باقي أفراد املجموعة ،تساعد التلميذ
على أخذ مسافة إزاء وجهة نظره الخاصة.
 .3إن شروط املهمة املطلوب إنجازها تساعد التالميذ على االنخراط في وضعية التعلم (طابعها الدال
والرهان االجتماعي املرتبط بها).

 1املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
 2املرجع نفسه ،ص .531-542
 3املرجع نفسه ،ص .531
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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النظرية البنائية االجتماعية عند فيجوتسكي(:)L.S.Vygotski
لقد اهتم فيجوتسكي ()Vygotskiمثل جون ديويبالتطور االجتماعي للعقل أو ما يطلق عليه
بالوظائف العقلية العليا .وكان على معرفة وثيقة بعلماء النفس فـي عصره من السلوكيين
ّ
والجشطالتيين ،كما كان مطلعا على أعـمال بياجيه .ولقـد استمد فيجوتسكي من ماركـس فكرتـه
االجتماعية القائلةَّ ":
إن الحياة العقلية للناس تتشكل من خالل األنشطة االجتماعية التي يشاركون
فيـها ".1
ولقد أثبت فيجوتسكي أن الوظائف العقلية العليا ّ
تتطور بالـمشاركة فـي األنشطة االجتماعية؛
ّ
ولهذا أكد على السياق االجتماعي للتعلم .ومدخل فيجوتسكي كان عبارة عن مدخل تاريخـي؛ ألنه ال
ّ
للتعلم الفردي ودوره في النشاط االجتماعي ضمن سياق ّ
محدد ،بل يرى أيضا أن كل أنواع األنشطة
ينظر
املتاحة هي شكل من أشكال الحياة االجتماعية.2
فـي الوقت الذي يركز نموذج بياجيه على بناء الفرد ملعارفه بفضل تفاعله مع األشياء ،وفـي
الوقت الذي يعطي النموذج البنائي الجديد أهمية كبيرة لدور األقران الذي يشكل مصدر الصراع
السوسيو-معرفي ،يعيد نموذج فيجوتسكي االعتبار لدور الراشد فـي عمليتي النمو والتعلم.
االفتراضات التي تقوم عليها نظرية النمو االجتماعي
تقوم هذه النظرية على أربعة افتراضات أساسية ،انعكست بعد ذلك على التدريس:
ُّ
التعلم والتفكيـرّ :
تعد اللغة وسيلة أساسية
االفتـراض األول :للحديث الذاتي دور مهم فـي عمليتـي
ّ
للتفكيـر والنمو املعرفي ،فهـي ّ
املتعلم بطرق التعبيـر عن األفكار ،ووسائل لطرح األسئلة ووعاء
تزود
ِّ
ّ
الستيعاب املفاهيم الالزمة لعملية التفكيـر ،فعندما نواجه مشكلة ما ،فإننا نفكر بواسطة كلمات وجمل
ّ
جزئية ،ومن هنا ركز فيجوتسكي على دور اللغة فـي النمو املعرفي مقارنة بـ بياجيه.3
ويعتقد فيجوتسكي أن اللغة التي تكون في شكل حديث ذاتي تعمل على توجيه النمو املعرفي.
وبما أن الحديث الذاتي يساعد املتعلمين على تنظيم أفكارهم فيصبح من املعقول السماح لهم
وتشجيعهم على استخدامه في املدرسة ،مع اإلصرار على استخدامه بصمت تام ،وخاصة مع هؤالء
الصغار الذين يحاولون حل مسألة أو مشكلة صعبة ،ويالحظ أنه كلما زادت تمتمة األطفال كان ذلك
مؤشرا على أنهم بحاجة إلى مساعدة أكثـر .وإذا صرفت بعض الوقت في مراقبة األطفال فستجدهم
يتحدثون مع أنفسهم وهم يلعبون ،وهذا ما أطلق عليه فيجوتسكي الحديث الذاتي.4
ويرى بياجيه أن الحديث الذاتي املتمركز حول الذات هو بمثابة مؤشر على أن الطفل ال يستطيع
رؤية العالم من وجهة نظر اآلخرين؛ ألنهم يتحدثون عن األشياء التي تـهمهم وحدهم دون سامعيهم .وكلما
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نضج هؤالء األطفال ،كما يرى بياجيهَّ ،
فإنـهم ّ
يطورون الحديث التفاعلي االجتماعي من خالل اإلصغاء
وتبادل األفكار.1
إال أن أفكار فيجوتسكي تختلف عن بياجيه عند الحديث عن حديث األطفال الذاتي ،فهو يتفق
معه في أنه مؤشر لعدم نضج الطفل املعرفي ،فـي حين يختلف عنه ويقتـرح أن هذه التمتمة تلعب دورا
تحول الحديث املسموع إلى الحديث الصامت الداخلي ي ّ
مهما في التطور املعرفي...وقد أكد على أن ّ
عد
عملية أساسية في النمو املعرفي ويستخدم الطفل اللغة خالل هذه العملية في إنجاز النشاطات املعرفية
ّ
املهمة لحل املشكالت ،التخطيط ،تكوين املفاهيم ،تعلم الضبط الذاتي.2
وينـزع األطفال إلى استخدام الحديث الذاتـي عندما يعانون من صعوبات ،فيشعرون باالرتباك
عندما يرتكبون خطأ ما .ولذا فالحديث الذاتي ال يساعدنا فقط على حل املشكالت بل ّ
يتعدى ذلك
ليسمح لنا بتنظيم تصرفاتنا.3
االفتراض الثاني :كل متعلم يجب أن يصل إلى أقص ى درجة فـي نطاق نموه الحدي
توجد حسب فيجوتسكي ،لحظتان أساسيتان في عملية التعلم ،في اللحظة األولى (اللحظة
ّ
املناسبة) ،يتدخل الراشد ليعطي االنطالقة للتعلم ،ال يستطيع التلميذ أن يقوم بهذه العملية بمفرده.
وإذا كانت اللحظة مناسبة وفعل الراشد مالئما أمكن للتلميذ في لحظة ثانية أن يشتغل بمفرده اعتمادا
على معارفه املكتسبة وحدها .هذا هو أساس مفهوم (املنطقة األقرب للتنمية) ،وهي الفرق بين مستوى
معالجة وضعية ّ
معينة تحت إشراف الراشد وبمساعدته ،ومستوى معالجتها من قبل املتعلم
بمفرده...ويشير فيجوتسكي بوضوح إلى أن التعلم هو مرحلة ّ
مؤسسة للنمو الذهني للطفل .فهو يعمل على
ِّ
ّ
تفعيل هذا النمو بإيقاظ سيرورات تطويرية ال يمكن أن تتحقق بدون ذلك التعلم.4
املوجهات أو اإليحاءات أو
قد يكون املتعلم على وشك حل مشكلة ،إال َّأنه بحاجة إلى بعض
ِّ
ّ
ّ
تذكر بعض الجزئيات والخطوات الالزمة لحل تلك املشكالتُ .وي َّ
عرف
املساعدة من اآلخرين للتمكن من
نطاق النمو الحدي َّ
بأنـه ":املساحة أو املنطقة التي ال يستطيع فيها الطفل حل املشكلة إال بمساعدة
وتوجيه الراشدين أو بالتعاون مع زميل أكثـر نموا منه .أي أنها تلك املنطقة التي تكون فيها التعليمات
ذات فائدة وتؤدي إلى تحقيق الغاية؛ وهي بذلك املنطقة التي يمكن أن يحدث فيها التعلم الحقيقي ".5
إذن هـي اكتشاف املعرفة التي يكتسبها املتعلم إذا تلقى مساعدة من اآلخرين أو تفاعال اجتماعيا
معهم من أجل النمو املعرفي بصورة متكاملة .وتمثل هذه املنطقة مجاال للتفاعل االجتماعي؛ ولهذا تنص
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نظرية فيجوتسكي على أن التفاعل االجتماعي يلعب دورا أساسيا في النمو املعرفـي .كما تؤكد على أن
ُّ
أي ش يء يمكن تعلمه من خالل التفاعل االجتماعي ،بما يؤدي إلى تكامل البنية العقلية لألفراد.1
ّ
وتتجسد أفكار فيجوتسكي عن الحديث الذاتي والنمو املعرفـي مع فكرة منطقة النمو الحدي
فـي مساعدة الراشد للطفل فـي حل املشكلة أو إنجاز عمل ما باستخدام املوجهات أو اإليحاءات
ّ
ّ
املتعلم هذه ّ
اللفظيةّ .
املوجهات.2
وتقل هذه املساعدة تدريجيا كلما اتبع

ُّ
االفتراض الثالث :التعلم بمساعدة اآلخرين
يرى فيجوتسكي أن سيـرورات النـمو الداخلية للطفل ال تكون ممكنة ،في أوقات معينة ،إال فـي
إطار تواصل هذا األخيـر مع الراشد أو مع األقران .3وال يستطيع إحداث هذا التواصل إال من خالل اللغة
ّ
ّ
ّ
كموجهيـن له؛
فهي أساس النمو املعرفـي لدى املتعلم .ويعمل الراشد واألقران أو من يتعامل مع املتعلم
إذ ّ
يزودونه باملساعدة الالزمة لتطوير قدراته على الفهم ونموها .فالطفل لم يولد وحيدا في هذا العالم
ليكتشف العمليات العقلية كالتصنيف واملحافظة على نفسه ،وإنما يكتشف هذه العمليات بمساعدة
ّ
واملعلميـن.4
أفراد األسرة واألقران
ِّ
وتتم معظم توجيهات املحيطيـن بالطفل من خالل اللغة أو مالحظة الطفل األداء املتقن لعمل
ما؛ مما يساعد الطفل على التعلم .لقد أطلق فيجوتسكي على املساعدة التي ّ
يقدمها الراشدون للطفل
املسانـدة .ويستخدم األطفال هذه املساندة أثـناء بنائـهم للفهم الذي يؤدي فـي النـهاية إلـى ّ
حل مشكالتهم
بأنفسهم5؛ وهكذا ّ
يميـز فيجوتسكي ( )5217بين التعلم والنمو؛ األول :وهو املرحلة األولى التي يتدخل فيها
الراشد ،والثاني :وهو املرحلة الثانية حيث يمكن لسيـرورة داخلية فردية أن تشتغل تبعا آللياتها الخاصة.6
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ويكون هذا الدعم أو املسانـدة على شكل إيحاءات أو تجزئة املشكالت إلى خطوات وإعطاء
أمثلة أو نماذج تطور نمو الطفل كمتعلم ،وتقديم التشجيع في الوقت املناسب وإعطاء معلومات...ثم
السماح للمتعلمين باالعتماد على أنفسهم في حل املسائل واملشكالت.1
لقد ّ
تطورت فكرة التلمذة املعرفية وهـي فرضية من فرضيات فيجوتسكي االجتماعية ،السيما
في الجزء املعرفـي منها ،فمثلما تتضمن التلمذة الحرفية العادية أو التقليدية قيام صبي بالتتلمذ على يد
حرفي ماهر يتعلم مهنته أو حرفته؛ فإن التلمذة املعرفية تتمضن أيضا قيام املتعلم باملشاهدة والتفاعل
ّ
مع مجموعة خبراء أو مجموعة أقران أكثـر تمكنا فـي العمليات املعرفية .وتستخدم التلمذة املعرفية
خبرات اجتماعية لتشكيل التعلم وإحداث تكامل في العملية املعرفية.2
ويبدأ مفهوم التلمذة املعرفية بمشاهدة املتعلم نموذجا أو عدة نماذج من أقرانه األكثر منه
خبرة ومهارة في املهام املعرفية املتعلمة ،ويكون مقدم النموذج هو املعلم ،ويتبع تقديم النموذج إرشادات
ّ
ّ
ويتضمن جزء من التدريب
وتوجيهات...فـي املحاوالت األولية من العمليات املعرفية الجديدة على املتعلم.
ّ
ّ
ّ
املتعلم األكثـر كفاءة وتمكنا.3
املعلم أو ِّ
الحصول على تغذية راجعة من القائد أو ِّ
ّ
وتكون هذه التغذية في شكل مساعدة معرفية؛ حتى يتمكن املتعلم من أداء العملية بنجاح .وبعد
تقديم هذه املساعدة املعرفية حافزا أو تعزيزا .وتعمل هذه الحوافز على إمداد املتعلم بتلميحات تساعده
على أداء عملياته بنجاح.4
ويتم تقليل تلك التلميحات أو التغيرات تدريجيا؛ مما يساعد على السيطرة على تلك املهمة
ّ
املعرفية شيئا فشيئا ،ومن ثم يعتمد على نفسه ،ويقلل اعتماده على املساعدة الخارجية حتى يستغني
عن هذه املساعدة نـهائيا.5
االفتراض الرابع :للمحادثة التعليمية دور كبيـر فـي التعلم
ّ
ّ
ُّ
التعلم َّ
املتعلمون
الفعال والفـهم ضرورة التفاعل واملحادثة أو الحوار .ويحتاج
يتطلب كل من
ِّ
إلى مجهود فـي حل املشكالت إلى أن يصلوا إلى منطقة نموهم الحـدي .وهم بحاجة إلى املساندة التـي
ّ
ّ
واملتعلمين اآلخرينّ .
وتعد املحادثة التعليمية بديـال عـن
املعلم
ِّ
يحصلون عليها من خالل التفاعل مع ِّ
ّ
ّ
املعلم هو مشاركة جميع
املعلم على الـموقف التعليمـي .فـهدف ِّ
املحاضرة التقليدية التي يسيطر فيه ِّ
ّ
املعلم ّ
موجـها يساعد املتعلمين فـي تحديد طريقة فهمهم للمشكلة.6
الطلبة فـي املناقشة ،وهكذا يصبح ِّ
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ّ
يتصور العالم الروس ي فيجوتسكي أن الكالم – لدى الطفل – يكون اجتماعيا فـي البداية ثم
يليه الكالم املتمركز حول الذات وبعده الكالم الداخلي (أو التفكيـر).1
أي أن عملية التفكير اللغوي تكون في مرحلة متأخرة بعد الكالم االجتماعـي ،ثم الكالم الذاتي أي
ّ
املتمركز حول ذاته ،ملاذا؟ ألن الطفل في هذه املرحلة املتأخرة يستطيع أن يفكر فـي صمت مع نفسه
بدون لغة منطوقة ،بل بلغة داخلية ،وهي التفاعل بين اللغة والتفكيـر .فال يسمعه أحد سواه ،ولذا نرى
الطفل املتأخر فـي نموه عن هذه املرحلة (مرحلة التفكير اللغوي) يك ّ ِّـرر كلماته وينطقها بصوت خافت
بدون وعـي أو تفكيـر أو مالحظة أن أحدا يسمعه.2
ويرى فيجوتسكي أن التعلم النشطوالفهم يتطلبان التفاعل واملحادثة ،فالطلبة يحتاجون إلى
الكفاح في حل املشكالت في منطقة نموهم (الحدية التقريبية) ،أي املنطقة التي ال يستطيع فيها الطفل
حل املشكلة بمفرده إال بمساعدة وتوجيه الراشدين أو التعاون مع زميل أكثر نموا منه .وقد أطلق
ّ
فيجوتسكي على هذا النمط من التفاعل باملحادثة التعليمية ،ألن املعلم قد خطط لها كـي تستثير
ّ
ّ
املعلم ّ
موجـها ليساعد
املتعلم ،وهذه املحادثة التعليمية ليست محاضرة أو مناقشة تقليدية ،بل يكون ِّ
الطلبة على تحديد طريقة فهمهم للمشكلة ،وب ـهـدف إشراك جميع الطلبة فـي املناقشة.3
ّ
عاد عالم النفس الروس ي غال بيران ( )Gal Perinإلى فرضية فيجوتسكي (يجب أن يؤدي التعلم
إلى االستبطان ،أي إلى ظهور سلوكات ذهنية) وتناولها بمزيد من التفصيل.4
ّ
يتميـز بأربعة ّ
التعلم ّ
متغيرات مستقلة هـي:5
يـرى غال بيـران أن
 .5مستوى السلوك الذي يمكن أن يكون من طبيعة مادية أو شفهية أو ذهنية .فلتنمية السلوكات
الذهنية بشكل الئق ،من الضروري املرور عبـر سلوكات مادية (االستعماالت اليدوية) وشفهية (التعبير
ّ
التصور).
أو
 .4مستوى كمال السلوك :يتوفر السلوك في شكله الكامل على ثالث خصائص هي االتجاه (الهدف
والوظيفة) ،والتحقيق واملراقبة .خالل التعلم ،يتطور السلوك ،عموما ،من شكله الكامل إلى شكل
مختصر.
 .3مستوى تعميم السلوك :يكتسب كل سلوك تم تعلمه قابلية تطبيق أعم .فهو يطبق في البداية على
أشياء وسياقات خاصة ،ثم ّ
يعمم على أشياء وسياقات أخرى أكثر عمومية ،وأكثر تجريدا.
 .3درجة التمكن من السلوك :يكون السلوك املكتسب في البداية بطيئا ومترددا وواعيا ،ليزداد بعد
ذلك سرعة وثباتا وآلية.
 1عطية سليمان احمد :في علم اللغة النفس ي؛ نمو الداللة وتكوين املفاهيم دراسة ميدانية الكتساب الداللة لدى األطفال ،األكاديمية
الحديثة للكتاب الجامعي ،القاهرة ،الطبعة األولى4153 ،م ،ص .11
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نموذج التعلم البنائي:
تتع َّـدد نمـاذج التدريس القائمة على الفلسفة البنائية نظرا لـما تتضمنه تلك الفلسفة من
نظريات عديدة في عملية التعليم والتعلم ،وتؤكد هذه النماذج على الدور النشط للطالب في عملية
ّ
التعلم كما تؤكد على املشاركة الفكرية للطالب بحيث يحدث تعلما ذا معنى قائم على الفهم.1
ُّ
هذا ّ
ويعد نموذج التعلم البنائي أحد النماذج التعليمية القائمة على املبادئ الرئيسية للفلسفة
البنائية ،والذي يعمل على تحقيق أهدافها ،كما َّأنـه يـهـتم بجعل املتعلم محـورا للعـملية التعـليمية،
ّ
ـمتعلم هو الذي يقوم بالبحث عن املعرفة أو التفكير للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحلول ملشكلة
فال ِّ
َّ
معينة مستخدما قدراته الخاصة ،لـذا فهو من النماذج التي تساعد على تنمية التفكيـر.2
مراحل نموذج التعلم البنائي:
يسير نموذج التعلم البنائي وفق أربع مراحل متتابعة هي :مرحلة الدعوة ،مرحلة االستكشاف
واالكتشاف ،مرحلة اقتراح التفسيرات والحلول ،ومرحلة اتخاذ اإلجراءات بـهدف تحقيق األهداف
التعليمية املحددة.3
ّ
املعلم بجذب انتباه الطالب إلى ما يريد عرضه عليهم
 .5مرحلة الدعوة :ويقصد بهذه املرحلة أن يقوم ِّ
ّ
سواء أكان درسا أم مشكلة معينة يريد منهم الوصول إلى حلها ،إذا مرحلة الدعوة متوقفة في املقام
األول على املعلم وشخصيته والطريقة التي يتبعها في جذب انتباه طالبه ،وقد تتم الدعوة من خالل
قيام املعلم بطرح بعض األسئلة أو املشكالت التي قد تبدو محيرة أو متناقضة لدى الطالب ،إال أن
ّ
مثل هذا النوع من األسئلة هو الذي يدعو الطالب إلى التأمل والتفكر ألنها تثير دهشتهم.4
 .4مرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار :تأتي هذه املرحلة بعد املرحلة السابقة والتي يكون فيها
املعلم قد قام بطرح مشكلة على الطالب طالبا منهم التوصل إلى حل لتلك املشكلة ويقوم املعلم
بتقسيم الطالب إلى مجموعات عمل غير متجانسة فيقوم الطالب من خالل العمل بتلك املجموعات
بتحدي قدراتهم العقلية ،والبحث عن إجابات ملا يتولد لديهم من أسئلة واستفسارات أثناء قيامهم
باملالحظة والتجريب ،ثم بعد ذلك يقوم كل طالب بطرح ما توصل إليه من أفكار ومقترحات على
أقرانه من الذين يبحثون عن حل للمشكلة نفسها ،ألن العمل هنا يتم بروح الجماعة ويجب مالحظة
أنه ليس من الضروري أن تعمل جميع املجموعات بالعمل نفسه ،وإنما قد تقوم كل مجموعة بمهمة
معينة تعمل على تحقيقها.5

 1محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .466
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املرجع نفسه ،ص .467-466
 5املرجع نفسه ،ص .467
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 .3مرحلة اقتراح التفسيرات والحلول :تعتمد هذه املرحلة بشكل أساس ي على الطالب ،حيث يقومون
بتقديم ما تم التوصل إليه من تفسيرات وحلول ومقترحات ،وذلك من خالل الطالب الذي قد أنابته
كل مجموعة للتحدث باسمها .فتقوم املجموعات الواحدة تلو األخرى بتقديم ما توصلت إليه .وال
نغفل في هذه املرحلة الدور األساس ي الذي يؤديه املعلم فهنا يقوم املعلم باالستماع الجيد ملقترحات
الطالب دون تدخل أو اعتراض حتى وإن كان في مقترحاتهم ما هو خطأ أو غير صحيح ،فيجب عليه
أال يقابل هذه األشياء بنوع من السخرية أو االستهزاء أو التقليل من شأن هؤالء الطالب ،حتى ال
يصيبهم بنوع من اإلحباط ،وألن هدف البنائية هو جعل الطالب معتمدا على نفسه في البحث عن
الحقيقة فإذا توصل إليها بشكل خطأ في املرات األولى فإنه بعد ذلك سوف يصل إلى هذه الحقيقة
بشكل صحيح.1
ولكن ليس املقصود بذلك أن يقبل املعلم مقترحات الطالب الصحيحة وغير الصحيحة ويسلم
بها ويعتبرها حلوال صالحة للمشكلة ،وإنما استماعه الجيد ملا يقدم إليه من مقترحات وحلول يكون أثناء
عرض الطالب ملقترحاتهم ،إال أنه أثناء التعقيب وبعد انتهاء املجموعات جميعها من عرض كافة
مقترحاتهم يقوم بمناقشة هذه املقترحات مع كل مجموعة على حدة ،فاملقترحات الصحيحة ّ
ينوه عنها
ويطلب من الطالب تقديم تفسير لهذه املقترحات أو الحلول ،أما املقترحات غير السليمة فإنه أثناء مناقشة
الطالب لها يكون املعلم قد توصل أو استقرأ األسباب التي جعلت الطالب يقومون بالتفكير الخطأ فيقوم
بإرشادهم إلى الطريق الصحيح والسليم الذي يجعلهم يتوصلون إلى الحل الصحيح للمشكلة بأنفسهم.2
مما سبق نجد أن هذه املرحلة تعد أهم مرحلة بالنسبة للمعلم حيث إنها تساعده في التعرف
على املستوى الحقيقي لطالبه كما تساعده في التوصل إلى بعض الفروق املوجودة لدى الطالب ليس
هذا فحسب بل إنها تساعده أيضا في التعرف على بعض طرق وأساليب التفكير الخطأ التي قد يتبعها
الطالب في أثناء حلهم لبعض املشكالت التي تواجههم ومن ثم إيجاد الطرائق املناسبة لعالجها.3
 .3مرحلة اتخاذ اإلجراء :في هذه املرحلة يقوم الطالب بتطبيق ما تم التوصل إليه من مقترحات ونتائج
وتفسيرات في خبرات جديدة يمرون بها أو مشكالت أخرى يبحثون عن حل لها .وبالتالي في هذه املرحلة
يقوم املعلم بإعطاء الطالب مشكلة معينة قد تكون مماثلة إل حل ما املشكلة األساسية املطروحة
سابقا ويطلب من الطالب أن يقوموا بإيجاد الحلول املناسبة لتلك املشكلة ،من هنا نجد أن هذه
املرحلة تعطي فرصة كبيرة للمعلم كي يقوم بتقويم طالبه كما أنها تعطي الطالب فرصة أيضا كي
ّ
يقوموا أنفسهم .ويقتصر دور املعلم هنا على التوجيه واإلرشاد للطالب أثناء قيامهم باألنشطة
املختلفة وتشجيعهم على مواصلة القيام بهذه األنشطة دون تدخل كبير منه.4
 1املرجع السابق ،ص .461-467
 2املرجع نفسه ،ص .461
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املرجع نفسه ،ص .462-461
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ومراحل نموذج التعلم البنائي متكاملة فيما بينها حيث تؤدي كل مرحلة مهمة معينة تمهيدا
للمرحلة التي تليها ،فمرحلة الدعوة تؤدي إلى دفع الطالب إلى البحث للوصول إلى حل فيما يعرض عليهم
بهذه املرحلة ،وفي مرحلة االستكشاف ينخرط الطالب في األنشطة بحثا عن الحل فيما يعرض في املرحلة
السابقة وفي مرحلة اقتراح التفسيرات والحلول يقود املعلم الطالب إلى التوصل إلى الحقائق واملفاهيم
والقوانين املطلوبة من خالل حلولهم وتفسيراتهم ومقترحاتهم وفي مرحلة اتخاذ اإلجراء يتم تطبيق
املفاهيم التي تم التوصل إليها في مرحلة اقتراح التفسيرات والحلول في مواقف مشابهة أخرى ،وفي أثناء
قيام الطالب بممارسة أنشطة مرحلة اتخاذ اإلجراءات قد تصادفهم معلومات جديدة تؤدي إلى دعوة
جديدة وهكذا تبدأ حلقة جديدة من نموذج التعلم البنائي.1
التدريس وفق نظرية البنائية االجتماعية:
يقوم التدريس على عدة مبادىء:2
 يعد التعلم والنمو بمثابة نشاط اجتماعي تعاوني. يستخدم نطاق النمو الحدي كمرشد في التصميم املنهجي وتخطيط الدرس. يتم التعلم املدرس ي في سياق ذي معنى؛ بحيث ال يكون منفصال عن نمو املتعلم املعرفي في العالمالحقيقي.
 يجب أن يكون الفصل مجتمعا تعليميا ،مما يستوجب االهتمام بإعداد الجانب املادي؛ مثل :إعادةترتيب املقاعد ،وترتيب ّ
الحيز املكاني.
دور املعلم:3
 التركيز على فكرة؛ اختيار املعلم فكرة لتكون محور النقاش ،ولديه خطة ملعالجتها ،واالستفادة منالخلفية املعرفية املتوافرة.
 ربط األفكار ،وإعطاء املتعلمين املعلومات الضرورية حول الفكرة ومصادرها وكيفية الوصول إليهاوتوظيفها.
 التعليم املباشر ملها ة أو مفهوم ّمحدد للمتعلمين.
ر
ّ
 استثارة لغة ذات تعبيرات معقدة...ليستثير املتعلمين ومشاركتهم في طرح األسئلة والتلخيص. الوصول إلى قواعد ومبادئ يستند إليها الفرد في مواقفه :يطلب من املتعلمين إعطاء آرائهم مع تدعيمهابالبراهين واألدلة اللفظية والصور.
 يطرح املعلم بعض األسئلة معروفة اإلجابة والتي تحتمل أكثر من إجابة. االستجابة إلسهامات املتعلمين مع الحفاظ على خطة للمناقشة وتماسكها. 1املرجع السابق ،ص .462
 2كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .11-17
 3املرجع نفسه ،ص .12-11

259

الفصل الرابع :االستراتيجيات املنهاجية
 املحادثة املتصلة وتكون تفاعلية متعددة الجوانب متصلة األدوار مبنية على ما سبق.ّ
ّ
واملودة واالحترام والتعاون.
 توفير جو يتسم بالتحدي دون تهديد تسوده مشاعر الحبّ
سيتحدث في املناقشة وإنما األمر
 املشاركة العامة بما في ذلك األدوار التي يخترها الفرد فال يحدد منمتروك للمتعلمين أنفسهم.
ّ
يشجع املتعلمين على االشتراك مع األقران منذ بداية العام الدراس ي.
ّ
 يخطط إلحداث مواءمة بين املتعلمين والبيئة املدرسية. يتواصل يوميا مع تالميذه من خالل خطط املنهج ،وعمليات تقويم إنجاز املتعلمين. يكون ثابتا حازما وفي الوقت نفسه مرنا في توجيهاته للمتعلمين وتوقعاته منهم. يستطيع أن يقيم نفسه وخبراته التدريسية.ّ
دور املتعلم:1
 يحاول حل املشكالت التي تطرح عليه. يعمل بصورة متعاونة مع زمالئه لرفع منطقة نموه الحدي. يشارك في الفعاليات العامة وطرح األسئلة والتلخيص وإعادة الصياغة. يكون قادرا على التفاعل االجتماعي. يتعاون مع املتعلمين اآلخرين. ينشط في املواقف التعليمية التي يصممها املعلم. يولد أفكارا جديدة وينتج حلوال للمشكالت املطروحة.ّ
 يحاول الوصول ملستوى التمكن والكفاءة بمساعدة زمالئه. يناقش تصوراته ويطرحها من خالل املحادثات واملناقشات التي يوفرها املعلم. يتبع اإليحاءات واملوجهات اللفظية التي يوجهها املعلم. يكون عضوا عامال في مواقف الجماعة املختلفة. يكون قادرا على تشخيص حاالت املجموعة من خالل العمل التعاوني مع األقران. يكون عضوا في الحلقات الدراسية. يكون قادرا على تقويم كفاءته في التفاعل وعمله مع املجموعة.الوسائط التعليمية :ورشة العمل الجماعية ،الزيارات امليدانية ،تنظيم الحلقات الدراسية ،زيارة املكتبات
واملتاحف ،عمل الندوات الثقافية ،تنظيم بيئة الفصل املادية ووضع املقاعد في شكل تجمعات تسمح
بمزاولة النشاط الجماعي.2
 1املرجع السابق ،ص .61-12
 2املرجع نفسه ،ص .65
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التقويم:1

 املشروعات الجماعية هي مشروع شامل للمها ات يتطلب إبداء فكر املتعلمين ويدير شرحا أو ّيقدم
ر
أداء في الفصل أمام األقران .وقد يأخذ شكل مناقشة بين األفراد أو الجماعات.
 العروض الشفوية واملقابالت تسمح املقابالت أو العروض الشفوية للمتعلمين بتبادل املعرفة فيمابينهم عن طريق سماع حديث املتعلمين في املواقف املختلفة.
 املقاالت :تستخدم املقاالت منذ القدم لتقويم فهم املتعلم ملوضوع معين من خالل وصف مكتوب أوتفسير موضوع ما .وتوضح املقاالت كيفية استخدام املتعلم للحقائق في سياق معين .وتتطلب أسئلة
املقال تحليال ناقدا ،وكذلك تستخدم املقاالت في تقويم مهارات التعبير.
ّ
 ملفات أو سجالت األداء :تحتوي هلى تجميعات لعمل املتعلم فهو يصف ويجمع أداء الفرد خالل فترةّ
زمنية لتوضح عمل املتعلم.
استراتيجية التعلم التعاوني:
ّ
ّ
املتعلمين؛ نمط
إن السائد في مدارسنا وثانوياتنا نمطين من العالقات البيداغوجية التعلمية بين ِّ
ُّ
ُّ
التعلم الفردي ونمط التعلم التنافس ي ،وهذا ما حدى ببعض التربويين ال يتفقون في كون حجرة الدرس
ّ
يمكنها ان تجمع ثالثة أنماط من التعلم في اآلن نفسه ،فباإلضافة إلى النمطين السابقين نضيف نمطا
ّ
ثالثا يظل غائبا أو يكاد وهو التعلم التعاوني .وقد جمعها محمد رضا البغدادي فيما يلي:2
ّ
املتعلمون في منافسات مكسب وخسارة لكي يروا من األفضل (التنافسية).
 -5يشترك ِّ
ّ
ُّ
املتعلمون مستقلين لتحقيق أهدافهم التعلمية الخاصة بكل واحد منهم لكي يصل إلى
 -4يعمل
ِّ
ّ
للتفوق (الفردية).
معيار متعارف عليه
ّ
ّ
متمكنا من
املتعلمون متعاونين في جماعات صغيرة بحيث يكون كل فرد في هذه الجماعات ِّ
 -3يعمل ِّ
املادة املوكولة إليه (التعاونية).
ّ
ّ
واملتطورة التي تضفيعلى العملية التعليمية كثيرا
يعد التعلم التعاوني من االستراتيجيات الحديثة
ّ
املتعلمين على وجه الخصوص ،حيث إنها ّ
تزودهم بالقدرة
من الحيوية وتبعد عنها امللل والضجر لدى
ِّ
ُّ
ُّ
ُّ
تعلماتهم بأنفسهم؛ وتخرجهم من تعلم صفي أكاديمي إلى تعلم ّ
ينمي
على املشاركة اإليجابية فـي بناء
ُّ
قدرات التفكير الناقد وزيادة الفعالية الذاتية وارتفاع مستوى اإلنجاز الرتباط هذا التعلم بالجماعة.
تعريف التعلم التعاوني :هناك تعريفات كثيرة للتعلم التعاوني سنقتصر على التعريفات اإلجرائية ،حيث
ُّ
ّ
يعرفه محمد السيد علي بأنه استراتيجية تعلم يتم فيها تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة غير
ِّ
متجانسين من حيث مستوياتهم التحصيلية السابقة ،وتعمل كل مجموعة معا إلنجاز مهارات تعليمية
ّ
ّ
محددة وكل طالب عليه أن يتعلم ويعلم ويساعد بقية أفراد مجموعته في تنفيذ املهام املطلوبة ،وتكون
 1املرجع السابق ،ص .64-65
ُّ
 2ينظر محمد رضا البغدادي وآخران :التعلم التعاوني ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،الطبعة األولى5346 ،هـ4111/م ،ص .53
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فيها العالقة ترابطية بين تحقيق الفرد ألهدافه وأهداف اآلخرين ،ويعمل الجميع للوصول إلى الحد األعلى
ّ
للتعلم سواء للفرد أو لآلخرين ،يكون االعتماد فيها إيجابيا متبادال بين أعضاء كل مجموعة .تقلل العبء
ّ
فيتحدد دوره في مراقبة وتوجيه وإرشاد
عن املد ّ ِّرس من حيث مسؤوليته الكاملة عن عملية التدريس،
ّ
ّ
ّ
املتعلمين فـي املجموعات ،فهي استراتيجية تعلم خاصة بالفصل ،حيث إنها تسهل
وتقويم التعلم لدى
ِّ
التعلم وفهم املشكالت.1
ُّ
ّ
ّ
يحدد التعريف السابق مجموعة من العناصر ّ
تحقق التعلم التعاوني هي:
ِّ
واملقومات التي ِّ
ِّ
متنوعة فـي مستويات الذكاءات وفـي ّ
ّ
تعددها.
 العمل في مجموعات ِّ
ّ
ُّ
املتعلمين صعب التحكم
 مجموعات العمل صغيرة حتى يسهل العمل؛ ألنه كلما زاد عدد ِّ
فيهم.
ّ
ُّ
املتعلمين تعليمي تعلمي.
 دور ِّ
 تعتمد أساسا على تعزيز أعلى مستويات السلوك وإكسابها للطالب،
ّ
 دور املد ّ ِّرس تشكيل مجموعات املتعلمين وتوضيح مهامهم وإرشادهم عند العجز.
العناصر األساسية للتعلم التعاوني:
لكي ينجح في إعطاء مخرجاته التربوية ،سواء أكاديمية أو اجتماعية أو انفعالية ،فال بد من توافر
خمسة عناصر رئيسة هي:2
االعتماد املتبادل اإليجابي :ويعني هذا املبدأ أن كل فرد في جماعة صغيرة هو عنصر هام
-5
فيها ،ويعتمد عليه أفراد الجماعة اآلخرين ،ولديه ما يقدمه لهم في املهمة املوكلة إليه .ويدرك
كل فرد أن نجاح الجماعة مسؤوليته الشخصية كما هو مسؤولية الجماعة ككل ،أي الكل
للفرد والفرد للكل .فأفراد الجماعة يرتبطون فـي ثالثة عناصر هي :الطريقة أو الكيفية والعمل
واملكافأة .ولزيادة الدافعية ،واملسؤولية الفردية ،ونجاح العمل فال بد من زيادة االعتماد
اإليجابي ،وتحديد املهام واألدوار ،ونوع املهمة ،وحجم املجموعة ،األمر الذي يساعد على
توفير األلفة وخلق الترابط بين الزمالء ،ويدعم االعتماد املتبادل اإليجابي بمكافأة املجموعة
التي تحقق الهدف املطلوب منها.
التفاعل وجها لوجه :ويعني ضرورة جلوس أفراد الجماعة مع بعضهم والتفاعل لفظيا
-4
وبصريا ،يتبادلون وجهات النظر ،ويتناقشون بشكل عقالني سعيا للوصول إلى فهم مشترك
وحلول متفق عليها .ونشيـر في هذا األساس إلى ضرورة زيادة عالقة الوجه للوجه وتحديد
ّ
يحقق التوافق النفس ي بين
واجبات أفراد كل جماعة وااللتزام بالعالقات داخلها بما ِّ
عناصرها والتنافس االجتماعي ودعم التفاعل بين األفراد وتحديد أبعاده من خالل املعلومات
واملعارف وتقديم التغذية الراجعة وتحسين األداء واتخاذ قرارات عالية الجودة واملوافقة
1ينظر محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .431
2ينظر املرجع نفسه ،ص  .411-432وينظر محمد رضا البغدادي وآخران ،مرجع سابق ،ص .13-37
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على الجهود املتبادلة .وقد أشار البعض إلى ُّ
تحقق التفاعل األمثل عن طريق بناء مجموعات
صغيرة تتراوح بين ( )7-4أفراد من أجل التقليل من مشكالت كثرة العدد وزيادة التواصل،
وتقوية التفاعل وخلق التفاهم من خالل الحركات ّ
املعبرة للوجه وتقارب الرؤوس معا،
ويساعد التفاعل اإليجابي في تدعيم كل فرد لآلخرين ،كما يساعد التفاعل في تحفيز النجاح
والتفوق وتحقيق أكبر فائدة للتعلم ،ومن مميزات التفاعل وجها لوجه أنه ّ
ّ
ينمي الفهم لدى
ّ
املتعلمين وقد تتعدى استفادتهم هنا االستفادة من املد ّ ِّرس.
ِّ
املسؤولية (املحاسبة) الفردية :أي أن يتحمل الفرد في كل جماعة مسؤولية إنجاز املهمة
ّ
املحدد وبالنوعية واإلتقان املطلوبين؛ ألن املد ّ ِّرس يقوم في البداية
املوكلة إليه في الوقت
بتوزيع األدوار واملهمات على كل فرد في كل جماعة صغيرة ،وتختلف األدوار ولكنها تتكامل
ّ
متعلم عن عمله
وتتفاعل ويتم تنسيق الجهود لتحقيق الهدف الجماعي ،وتتم مساءلة كل ِّ
باعتبا ه عضوا في املجموعة ،وسؤاله أو تكليفه بعمل ،وإعطاء إجابة ّ
محددة ومنحه درجات
ر
على إتقان األداء وإعطاء تغذية راجعة ،وتعتبر املساءلة الفردية طريقة للتقييم ويتم
ّ
تعلم ،وهي ضرورية لتعظيم التعلم وزيادة التحصيل .ويمكن أن
بواسطتها مراقبة تعلم كل م ِّ
ّ
نحدد بعض املسؤوليات الفردية:1
ِّ
 الحفاظ على حجم الجماعة الصغيرة وذلك على أساس أنه كلما كان حجم الجماعة
أصغر كلما أمكن تحديد املسؤولية الفردية بكفاءة.
ّ
متعلم.
 اختبار النواحي الفردية لكل ِّ
ّ
ّ
تمكن من
 االختبار باختيار عينات عشوائية لدى العمل الجماعي املوجود في قاعة الدرس ِّ
وضع كل فرد في حالة استعداد للمحاسبة.
 مالحظة كل جماعة وتسجيل تكرار كل عضو وإسهاماته في العمل الجماعي ،فكلما كان
تكراره عاليا كانت مساهمته إيجابية.
ّ
متعلم وتقديم آلياته من خالل هذا التوجه.
 تحديد دور كل ِّ
ّ
متعلم بعض املعارف واملعلومات املعنية باستشارة طرق النجاح املختلفة.
 تعليم كل ِّ
ّ
املتعلمون داخل
املهارات االجتماعية بين األشخاص داخل املجموعات الصغيرة :يكتسب ِّ
ُّ
جماعة التعلم التعاوني القدرة على التواصل اإليجابي وتبادل األفكار ووجهات النظر بفضل
املها ات االجتماعية التي َّ
تتحقق لهم ،وال يمكن النجاح بدونها؛ ألنها هي املحور الرئيس فـي
ر
عملية التعلم ،وتمثل مهارات املجموعة مفتاحا إلنتاجية أفراد املجموعة ويمكن تعلمها مثل
أي أسلوب وتتمثل في احترام آراء اآلخرين والتعبير عن الرأي بوضوح .إن العمل التعاوني
ضروري لتشكيل املهارات االجتماعية ،مثل الثقة بالنفس ،والقدرة على مشاركة اآلخرين في

 1ينظر محمد رضا البغدادي وآخران ،مرجع سابق ،ص .15
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األفكار ،واملشاعر ،والقدرة على التفاهم ،واالتصال ،والتعبير عن الفكرة بوضوح ،وممارسة
القيادة والقدرة على توجيه اآلخرين نحو إنجاز املهام ،وحل الخالفات بين األفراد ،وتوزيع
األدوار وتبادلها ،والتأكيد على مهارة التشارك من خالل التعاطف والتحاور واألخذ والعطاء
ّ
التحيز واألنانية.
واالنتماء للمجموعة ونبذ
وهناك بعض املهارات املهمة التي يجب أن ّ
تنمى لدى الطالب مثل:
 مها ات التكوين؛ املشاركة بالصوت الهادئ واملثابرة على التعلم ّ
وتجنب النقد السلبي.
ر
 مهارات التوظيف؛ مراعاة الوقت وخلق مناخ حيوي وطلب املساعدة والقيادة الفعالة.
 مهارات التوضيح؛ تبادل األدوار وتكوين مستوى واضح لفهم املادة وتنمية عملية التفكير.
 اإلثارة؛ تشجيع الجدل واملناقشة وإضافة األفكار الجديدة وتنمية التفكير اإلبداعي.
عمليات املجموعة تقدم املجموعة :ينمو السلوك التعاوني باملمارسة في العمل ويخضع
-1
إنجاز املجموعة للمالحظة واملتابعة من خالل التغذية الراجعة ألداء املجموعة ،وبيان مدى
التقدم الذي أحرزته بهدف التحسين والتطور للمهارات التعاونية للمجموعة ،وتحسب درجة
الطالب بناء على متوسط درجات زمالئه في املجموعة وضرورة إعطاء الوقت الكافي الذي
تحتاج إليه املجموعة للحفاظ على عالقات العمل.
واملتعلم في التعلم التعاوني:
أدوار املد ِّرس
ِّ
ّ
املتعلمين ،وال يعني أنه دوره ثانوي ،ولكنه ينسجم مع
يقوم املد ّ ِّرس بدور الوسيط بين املعرفة وبين
ِّ
ّ
ُّ
للمتعلمين ،وهذا ما قدمه روفن فيوير شتاين وليف
استراتيجية التعلم التعاوني التي تمنح مساحة أكبر
ِّ
ّ
فيجوتسكي وآخرون حيث عرفوا هذه الوساطة بأنها تسهيل وعرض وتدريب للمتعلمين.1
ّ
أدوار املد ِّرس :تتوزع أدوار املد ّ ِّرس على ثالث مراحل على النحو التالي:2
-5
ُّ
 قبل الدرس :وهي مرحلة تمهيدية تحضيرية للقيام بالتعلم التعاوني على أكمل وجه،
ويقوم فيها املد ّ ِّرس أوال بتحديد األهداف التعليمية لكل درس بوضوح ،وتحديد حجم
مجموعات العمل ،ويتوقف هذا على املهام املنشودة واألدوار املتاحة ،وتحضير
ّ
تقسيم الطالب إلى جماعات متعاونة ووفق مهام ّ
املتعلمين
محددة مسبقا ،وتزويد
ِّ
باملشكالت واملواقف ،وتحديد األدوار ألفراد املجموعة على أن يتبادل األفراد تلك
ّ
األدوار من درس آلخر .ثم يعمل على إعداد بيئة التعلم املناسبة (حجرة الدرس أو
أي فضاء آخر مناسب) ،ثم إعداد األدوات املناسبة من وثائق وأجهزة ووسائل إيضاح
مناسبة للموضوع .وفي حقيقة األمر ّ
تعد هذه املرحلة من إعداد الثانوية أو املؤسسة
ّ
ّ
َّ
يصعب من
ولعل ما الحظته ميدانيا
توفر البيئة املناسبة،
ِّ
التربوية ،فهي التي ِّ
 1يحيى أبو حرب وآخران :الجديد في التعلم التعاوني ملراحل التعليم والتعليم العالي ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،الكويت ،الطبعة األولى
5341هـ4113/م ،ص .527
 2محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص  .415وينظر يحيى أبو حرب وآخران ،مرجع سابق ،ص .522
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ّ
املتعلمين .أما الوسائل والوثائق التربوية املتعلقة باملوضوع
الحصول على ما يناسب ِّ
فيمكن توفيرها ،خاصة وأن املشاريع الكتابية في اللغة العربية ال تتطلب وسائل
كثيـرة ولنا عودة إليها من خالل بعض النماذج التطبيقية من كتاب اللغة العربية
للسنة األولى ثانوي.
قسم املجموعات ّ
 أثناء الدرس :عندما ينطلق املد ّرس في درسه يكون قد ّ
وحدد املهام
ِّ
َّ
لكل فرد في املجموعة بدقة ،ووضح لهم املشكالت التي قد تواجههم أثناء عملية
ّ
املتعلمين على تحديد املشكلة
البحث ،يقوم بعدها بمالحظة املجموعات ،ومساعدة ِّ
ّ
ّ
متعلم فـي املجموعة وحث
متعلمـي كل مجموعة ومتابعة إسهامات كل ِّ
ومتابعة تقدم ِّ
ّ
ّ
املتعلميـن واإلجابة
املتعلمين على التقدم وفق مسارات تتعلق بحل املشكلة وتوجيه
ِّ
ِّ
ّ
املتعلمين ومساعدتهم على تغيير األنشطة
عن استفساراتهم وتجميع البيانات عن
ِّ
وتنويعها بهدف استمرار تفاعلهم وحيويتهم ونشاطهم وإجراء التقويم التكويني من
ّ
املتعلمين من املادة وإمدادهم بتغذية راجعة مناسبة وتذليل
أجل تحقيق تمكن
ِّ
العقبات التي تعوق العمل.
 بعد الدرس :يقوم املد ّ ِّرس في هذه املرحلة بالتأكد من تحقيق أهداف املادة العلمية
ّ
ّ
املتعلمون ومدى تمكنهم منها والتعليق بموضوعية ووضوح وبعبارات
التي درسها
ِّ
محددة عما الحظه على املجموعات ومكافأة املجموعة أو املجموعات التي ّنفذت
مهامها على أفضل وجه.
ّ
املتعلم محور العملية التعليمية التعلمية ومصدر الفعالية في إجراء
علم :يعتبر ِّ
أدوار املت ِّ
ّ
التعلم التعاوني حيث يقوم بجميع أنشطة التعلم بالتعاون مع زمالئه ،وقد وزع يحيى أبو
ّ
حرب أدوار املتعلم على ثالث مراحل:1
ُّ
 قبل بدء التعلم :يضع األهداف مع زمالئه في الجماعة الصغيرة والخطة التي
ُّ
ُّ
يتم بها تعلم املهام التي ك ِّلفوا بها من طرف املد ّ ِّرس.
ّ
ُّ
املتعلمون معا من أجل إنجاز املهام املوكلة لهم وتتبع
 أثناء التعلم :يعمل
ِّ
ُّ
تقدمهم في حل املشكلة.
ُّ
ُّ
ّ
يتحدثون عما أنجزوه ّ
ويقيمون تعلمهم وأداءهم ،ويخططون
 بعد التعلم:
ِّ
ُّ
للتعلم املستقبلي.
ّ
ّ
متعلم في مجموعته بشكل عام ،وهي كاآلتي:2
أما محمد السيد علي فقدم دور كل ِّ

 1يحيى أبو حرب وآخران ،مرجع سابق ،ص .521
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يشترك الطالب في دراسة ومراجعة املوضوع واإلجابة عن التمارين واألنشطة طبقا لدور كل
أ-
منهم والحصول على التغذية الراجعة الصحيحة من املجموعات األخرى واملعلم ،وذلك
باستخدام املواد واملوارد واملصادر التعليمية من كتاب واألوراق التعليمية والوسائل وغيرها.
ب -كل طالب مسؤول عن تعلم نفسه وتعلم اآلخرين ،فال بد من ّ
تحمل املسؤولية وبذل أقص ى
الجهد لتحقيق تعلم فعال.
يعرض كل طالب أفكاره وآراءه ومقترحاته ويساعد اآلخرين في أداء مهامهم ويتناقش ويتحاور
ج-
ويستفسر ويبحث ويدرس ويجرب ويحل ويستنتج ويقرأ ويكتب.
يالحظ زمالءه لكي يحقق النجاح في أداء مهامه وتقبل تعليقات وآراء اآلخرين ويمارس
ح-
املناقشة الهادئة والهادفة ويتفاعل مع تغيرات الوجه املختلفة ويستجيب لتشجيع اآلخرين
ويتدرب على االستماع ّ
الجيد.
يقوم بدور املحدد طبقا لتقسيم املوضوع وتوزيع املهام التعليمية ويكون مستعدا للقيام
خ-
بأدوار زمالئه عند الحاجة ويحاول أن يساعد على تنسيق الجهود وتكاملها لتحقيق الهدف
املشترك.
ّ
متعلم في جماعته الصغيرة فهي ال تخرج عن هذه املهام :القائد،
أما حصر املهام التي يقوم بها كل ِّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تحدد
املشجع ،امليقاتي .هذه املهام ِّ
املقرر ،مسؤول الصيانةِّ ،
املحفز أو ِّ
مسؤول املواد والوسائل ،املسجلِّ ،
مسؤولية الجميع بدقة ووضوح ،ويمكن أن نجمع بعض املهام واملسؤوليات ،كالجمع بين مسؤول املواد
ّ
ّ
ّ
واملشجع ،وفيما يلي تعريف بكل مهمة:1
واملقرر أو بين القائد
املسجل
ومسؤول الصيانة او الجمع بين
ِّ
ِّ
ِّ
أ -القائد :يتولى مسؤولية إدارة املجموعة ووظيفته التأكد من املهمة التعليمية وطرح أي أسئلة
توضيحية على املعلم وكذلك توزيع املهام على أفراد املجموعة باإلضافة إلى مسؤوليته
املتعلقة بإجراءات األمن والسالمة.
ب -مسؤول املواد :ويتولى مسؤولية إحضار جميع تجهيزات ومواد النشاط من مكانها إلى مكان
عمل املجموعة ،وهو الطالب الوحيد املسموح له بالتجوال داخل الفصل.
ّ
املسجل :يتولى مسؤولية جمع املعلومات الالزمة وتسجيلها بطريقة مناسبة على شكل رسوم
ت-
بيانية أو جداول أو تقارير.
ثّ -
املقرر :يتولى مسؤولية تسجيل النتائج و ّيدم عمل مجموعته وما توصلت إليه من نتائج لبقية
املجموعات.
ج -مسؤول الصيانة :يتولى إعادة ترتيب املكان بعد انتهاء النشاط وإعادة املواد واألجهزة إلى
أماكنتها املحددة.
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ّ
املشجع :يتأكد من مشاركة الجميع ويشجعهم على العمل بعبارات تشجيع وتعزيز
ح -املعزز أو
ويحثهم على إنجاز املهمة قبل انتهاء املجموعات األخرى ويحترم الجميع ويتجنب إحراجهم.
خ -امليقاتي :يتولى ضبط وقت تنفيذ النشاط.
فوائد ومميزات التعلم التعاوني:
إن التعلم التعاوني إذا طبق بطريقة صحيحة فإن له كثيرا من الفوائد واملميزات ،منها الفوائد
العلمية ومنها الفوائد االجتماعية ومنها الفوائد النفسية ،فهو يساعد على فهم وإتقان املادة املراد تعلمها،
ّ
ّ
املتعلمون في مواقف جديدة ،وينمي القدرة على حل املشكالت بأسلوب
وينمي القدرة على تطبيق ما تعلمه ِّ
علمي ،وينمي القدرة على التعبير ،ويؤدي إلى القدرة على تقبل وجهات النظر املختلفة ،ويؤدي إلى تزايد
ّ
املتعلمين ملدرستهم .هذا وقد تعددت فوائد ومميزات التعلم التعاوني التي يمكن عرض أهمها على
حب
ِّ
النحو التالي:1
 يجعل الطالب محور العملية التعليمية.
 يرفع من مستوى التحصيل األكاديمي.
 ينمي الثقة بالنفس والشعور بالذات.
 يزيد من قدرة الطالب على اتخاذ القرار.
 يكسب الطالب القدرة على التحكم في وقته ،وإعطائه فرصة كاملة للتعلم وإثارة األسئلة
ومناقشة األفكار والوقوف على مواطن الضعف ومعالجتها.
 يجعل املدرسة بيئة تربوية تتمتع باإلنسانية ألنها تهتم بجميع الطالب على اختالف مستوياتهم
وقدراتهم.
 يراعي الفروق الفردية ويتعامل بشكل صحيح وينمي االتجاهات نحو املدرسة.
 يفيد في تعلم املوضوعات الصعبة أو التي تعتمد على تبادل وجهات النظر كما يفيد في عملية
املراجعة.
 يحقق الديمقراطية وينمي النواحي الوجدانية والقيم األخالقية.
 يزيد من دافعية الفرد للتعلم.
 ينمي املهارات اللغوية والقدرة على اإلبداع.
 ينمي االتجاهات وتقدير الذات ومهارات حل املشكالت.
ّ
 يحقق فعالية التعلم في متابعة وعالج الطالب الضعيف ،كما يقلل من األعمال التحريرية
للمعلم مثل التصحيح ألنها تكون للمجموعة ككل.

 1محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص  .413-413وينظر يحيى أبو حرب وآخران ،مرجع سابق ،ص .451-412
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مخرجات التعلم التعاوني:
من خالل العرض السابق ألهمية ومميزات التعلم التعاوني نجدا تعددا واضحا ملخرجاته ،حيث
إن أنشطته ومهاراته تعتبر سلوكيات هامة للمتعلمين تدفعهم إلى األداء الجيد ومن بين أهم هذه
املخرجات:1
 زيادة التحصيل األكاديمي.
 تنمية الدافعية عند الطالب.
 تنمية التماسك والترابط االجتماعي.
 نمو في عمليات التفكير العليا.
 تحسن ملحوظ في القيم واالتجاهات.
 إنتاج وجهات نظر بديلة.
 تكامل شخصية الطالب.
املقاربة بالكفاءات وبيداغوجيا اإلدماج
ّ
نصت كل الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن املقاربة البيداغوجية
املعتمدة في التدريس وهي املقاربة بالكفاءات ،وقد اعتمدت ،حسب الوثيقة املرافقة ،في بناء مناهج
التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي العام والتكنولوجي .2وطرحت السؤال ،بلسان األستاذ ،ملاذا وقع
االختيار على بناء املناهج باعتماد املقاربة بالكفاءات؟
ّ
ّ
ّ
ّ
املصرح بها تلخص األسباب فـي صعوبة التحكم في املعرفة من طرف املتعلم
ويبدو أن اإلجابة
ّ
بسبب االنفجار املعلوماتي ،فهو موقف يبدو صالحا وموفقا ولكن الحقيقة أن أسس املقاربة بالكفاءات
وخلفياتها املعرفية هي التي تجيبنا عن السؤال.
صحيح أن املعارف تزداد في هذا العصر بشكل سريع ،حيث إن الخبراء يؤكدون أن املعارف في
شتى امليادين تتغير كلية كل سبع أو خمس سنوات .ولكن املقاربة بالكفاءات تقوم على تقديم ما هو أفيد
وأنفع للمتعلم من جهة وعلى ما هو أكثر اقتصادا لوقته وجهده 3من جهة أخرى ،وفق منطق ّ
التكيف مع
الواقع الحالـي ومجاراة للدول األقوى نفوذا وسطوة.
ّ
ويتفق القانون التوجيهي للتربية مع ّ
مسوغات اختيار هذه املقاربة حين ّ
نص على رسالة املدرسة
الجزائرية بما يلي " :تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة ،شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري،
قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه ،ومتفتح على الحضارة العاملية ".4
1محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .413
 2اللجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية (وزارة التربية الوطنية) ،مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة األولـى
مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،جذع مشترك آداب ،وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا ،طبعة جانـفي  ،4111ص .3
 3ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املادة ( )14الثانية من القانون التوجيهي للتربية.
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ألننا في من أصبحت فيه مخرجات املد سة ّ
تتعدى الحدود القطرية للوطن إلى تكوين ما ّ
يسمى
ر
ز
ّ
ّ
ّ
ّ
ومتأثرا...وال َّبد للتربية أن
معلما
ومؤثرا ِّ
ومتعلما ،وآخذا ومعطياِّ ،
ِّ
باملواطن العاملي " الذي يجوب األرض ِّ
تسعى إلى تكوين هذا اإلنسان فكرا وثقافة وروحا وخلقا ".1
ّ
وتدعو املقاربة بالكفاءات إلى العناية بشخصية املتعلم داخل املجتمع بما يؤهله داخل املؤسسة
ّ
التكيف يقتض ي
التربوية وخارجها حتى يتمكن من التكيف السليم مع املحيط املحلي والعالمي وهذا
ّ
املتعلم أو مستوى ّ
معين من الكفاءات املسايرة ملتطلبات ُّ
التكيف.2
وجود ذكاء عملي لدى
ّ
وبالنظر الفاحص إلى بناء البرامج التعليمية السابقة ،وفق الوثيقة املرافقة ،يجدها قد ركزت
على املعارف واملحتويات من جهة ،ولهذا عرفت باملقاربة باملضامين ،وعلى معارف غيـر ضرورية فـي حياة
ّ
املتعلم وال داللة لها بالنسبة إليه من جهة أخرى ،وال تسمح لحاملها أن يتدبر أمره فـي الحياة العملية.
ّ
املتعلم في حيرة من أمره ألنه لم يستطع
ثم إن املقاربة األخرى الالحقة على املقاربة باملضامين جعلت
ِّ
َّ
تعلمه في املدرسة ،ليس بسبب عدم استيعابه بل ألنه ّ
مجزأ وال قدرة له على دمجه ،فكان
توظيف ما
البد من التفكير في مقاربة بيداغوجيا تساير مستجدات العصر.
وقد كانت املقاربة الكفاءات هي االختيار األنسب ،باعتبارها وسيلة أساسية ُّ
للتكيف مع املحيط
املحلي والعالمي ،تعتبـر فـي عصرنا الراهن محط اهتمام جميع املؤسسات التربوية والتعليمية ،خاصة
وأن املنافسة بين مختلف املجتمعات ،أصبحت تفرض من خالل منطقها أن الرابح في هذه املنافسة هو
ذلك الشخص أو املجتمع املتمكن من املستويات العليا من الكفاءات.3
ّ
وقد لخصت الوثيقة املرافقة خصائص املقاربة بالكفاءات فيما يأتي:4
 النظر إلى الحياة من منظور عملي.
 التخفيف من محتويات املواد الدراسية باالقتصار على الجانب العملي منها.
 تفعيل املحتويات واملواد التعلمية في املدرسة وفي الحياة.
 السعي إلى تثمين املعارف املدرسية وجعلها صالحة لالستعمال في مختلف مواقف الحياة.
 جعل املتعلمين في قلب العملية التعليمية – التعلمية – بدفعهم إلى بناء تعلماتهم بأنفسهم عن
طريق حسن التوجيه إلى استثمار مكتسباتهم.
تؤدى الكفاءة ،وفق الوثيقة املرافقة ،فـي إطار وضعية اندماجية ذات داللة ،وقبل أن ّ
ّ
تقدم
ّ
ُّ
للمتعلم الوضعيات اإلندماجية تسبق بمجموعة من الوضعيات التعلمية وتختم بالوضعية اندماجية أو
ِّ

ّ
 1عبد الكريم بكار ،مرجع سابق ،ص .31
 2ينظر اللجنة الوطنية للمناهج ،مرجع سابق ،ص .3
 3ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املرجع نفسه ،ص .3-3
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إدماجية ،والتي تسمح له أن يبـرهن على قدرته على تجنيد مختلف مكتسباته بصورة فعالة وإجرائية،
ومن ثمة تعطي للعملية التعلمية معنى خاصا.1
ّ
تؤدى الوضعية اإلندماجية فـي ثالثة مستويات هي:
 إضفاء داللة على التعلمات :وذلك بتحديد أبعادها عن طريق جعل املعارف النظرية روافد
مادية تساعد املتعلم بفاعلية في حياته املدرسية والعائلية أو في حياته املقبلة عندما يبلغ سن
الرشد ،حيث يدخل الحياة سواء بوصفه عامال أو مواطنا.
مثال :التلميذ يتعلم الكتابة ،ويزداد اهتمامه بتعلمها عندما يوضع فعل الكتابة في السياق
الداللي له ،مثل كتابة رسالة للتواصل مع اآلخرين في مختلف شؤون الحياة .وهنا يدرك املتعلم بأن تعلم
الكتابة يكتس ي معنى في حياته.2
 جعل أشكال التعلم أكثر فاعلية :بتثميـن الـمعارف الـمدرسية وجعلها صالحة لالستعمال ـفي
مختلف مواقف الحياة ،فتكون املكتسبات أكثر ارتباطا فيما بينها وأكثر وضوحا ،ويكون االهتمام
منصبا على األهم دون املهم .ولعل هذا ما جعل أحد املربين يطلق على املقاربة بالكفاءات تسمية
" بيداغوجيا األهم وترك املهم ".3
 بناء التعلمات الداخليةَّ :إن جعل مختلف مكتسبات التالميذ ف ـي وضعية تناسق تدريجي
وتوظيف متـ ـصل وفـي وضعيات ذات داللة؛ فك ـل هذا يجعل هذه الـمكتسبات تج ـ ـاوز إطار القسم
البيداغوج ـي أو الـموسم الدراس ي إل ـى ب ـ ـنـ ـاء – داخليا – لدى الـمتعلم نظام أك ـ ـثـر شمولية وث ـ ـ ـراء.
فمن سنة إل ـى أخرى ومن ط ـ ـ ـور إلـى آخر يعاد استغالل الـمكتسبات الـمتـراكمة تدريجيا وتوضع
هذه الـمكتسبات ف ـي خدمة كفاءات أكثـر تعقيدا.4
املقاربة بالكفاءات وطرق فهمها:
ُّ
يمكن تطبيق املقاربة بالكفاءات ،باعتبارها مقاربة بيداغوجية ،وفق مقاربات تعلمية أربع :املقاربة
باملعاييـر ،املقاربة وفق الكفايات العرضية أو املستعرضة ،املقاربة وفق الكفايات الحياتية ،بيداغوجيا
اإلدماج .واآلن نأتي إلى شرح كل مقاربة على حدة.
 -5املقاربة باملعاييـر(:)Standards
ّ
يسطـر مختلف الـمهارات والقدرات أو املعارف فـي شكل أهداف
تقوم هذه املقاربة على بناء منهاج ِّ
ُّ
تعلمية خاصة بكل مستوى دراس ي .لها ارتباطات بالعالم األنجلو-سكسوني ،لم تستطع توحيد الكفاءات
 uniformisationمن أجل االستجابة لتطلعات نموذج العوملة.5
 1املرجع السابق ،ص .3
 2املرجع نفسه ،ص .3
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5ينظر لحسن توبي :بيداغوجيا اإلدماج وديداكتيك التواصل الشفهي ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طبعة  ،4154ص  .32ينظر روجيرس
في بيداغوجيا اإلدماج.
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 -2املقاربة وفق الكفايات العرضية أو املستعرضة:
يبنى املنهاج في هذه املقاربة بربط الكفاءات املستعرضة املشتركة التي تجمع عددا من املواد،
وتدعى كذلك الكفايات املفاتيح ،حيث يتجه االهتمام إلى " بناء تمثل ملفهوم أو وضعية أو إشكالية
باستحضار العديد من املواد الدراسية " .1لألسف الشديد لم تستطع هذه املقاربة الصمود رغم أن
ُّ
التوجه الجديد للتدريس يقوم على التدريس باملوضوعات بديال عن التدريس باملواد ،وتعود أسباب فشلها
إلى عوامل مختلفة ذات طبيعة ثقافية وابستيمولوجية ومؤسساتية.2
 -3املقاربة وفق الكفايات الحياتية:
يقوم املنهاج في هذه املقاربة على البحث عن املهارات الحياتية ( ،)Life skillsلها ارتباط باملنظمات
التي تعنى بالشأن التربوي على مستوى األمم املتحدة (اليونيسكو واليونيسيف ،)...وتروم تنمية املواقف
ّ
املواطنة داخل املجتمع ،أي تركز على أهداف ترتبط باملواقف أو معرفة الكينونة ( )savoir êtreكالتعود
على النظافة وتدبير املاء واالقتصاد في الطاقة...وتهتم بالسلوكات ذات الطابع املحلي أو الكوني3...
 -4بيداغوجيا اإلدماج:
ُّ
يقوم املنهاج في هذه املقاربة على إدماج التعلمات بناء على مجموع الكفاءات املراد تحقيقها (من
 3إلى  6كفاءات خالل السنة الدراسية) والهدف الختامي اإلدماجي وملمح الخروج الخاص بذلك املستوى
الدراس ي .وهي اإلطار املنهجي ألجرأة املقاربة بالكفاءات.
ُّ
ُّ
تعد حلقة الربط بين السياسات التربوية والتعليمية والخطوات التعليمية التعلمية والتقويمية
املناسبة لها .ومن جهة ثانية بين املمارسات البيداغوجية التي توضحها تلك الخطوات ،مع مراعاة
خصوصية بعض املواد الدراسية .يفتتح املنهاج في هذه املقاربة باستحضار الغايات واملحتويات العامة
لنظام تربوي معين.4
عندما ننعت مقاربة بكونها منهاجية فإن املراد من ذلك إسناد مجموعة من املقاييس أو املعايير،
يلخصها كزافييه روجيرس في أربعة:5
 .5معيار العمق :ويتحدد في التساؤل التالي :هل طبيعة املقاربة املنهاجية املتبناة أو مبادئ اشتغالها تيهئ
األسباب كاملة ملكتسبات سطحية أم عميقة؟ ويرتبط هذا املعيار بمدى مالءمة املقاربة املنهاجية.
 .4معيار السياقية :يتضح هذا املعيار باإلجابة عن السؤال التالي :هل املقاربة املنهاجية تركز على ملمح
موحد ومعياري أم ملمح سياقي؟ ويرتبط هذا املعيار بالفعالية الخارجية للمقاربة ،في عالقتها بداللة
التعلمات.
 1املرجع السابق ،ص  .32مأخوذ منMaigain ; A. Dufour, B (2000). Approches didactiques de l’interdisciplinarité. Ed. De Boeck. :
P : 16.
 2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،ص .11
 4ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5املرجع نفسه ،ص .15
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 .3معيار اإلجرائية :ويتضح هذا املعيار بناء على التساؤل التالي :هل تقترح املقاربة املنهاجية تنظيما
للتعلمات ،يستهل بتقويم مكتسبات املتعلمين ،أم أنها تعد ذلك غير مجد ،وال فوائد ترجى منه؟ يرتبط
هذا املعيار بالفعالية الداخلية للمقاربة املنهاجية.
 .3معيار املساءلة :يتضح هذا املعيار بناء على التساؤل التالي :هل تضطلع املقاربة املتبناة باملسؤولية
املنوطة بها ،وذلك برجوعها إلى تعلمات كل تلميذ ،من أجل ضبطها ،أم أنها ّ
تعول على إمكانيات
املتعلم الذاتية ،انسجاما مع املنظور الليبرالي؟ باإلجابة عن هذا السؤال ّ
يتبين ما إذا كانت املقاربة
املنهاجية تستوفي معيار اإلنصاف.
طبيعة املعرفة في بيداغوجيا اإلدماج
يرى املعرفيون أن هناك ثالثة أنواع من املعارف:1
أوال :املعارف التقريرية (مثل القواعد ،األفعال ،املفاعيل ،أنواع الجمل ،)...وهي تناسب املعارف النظرية
املعترف بها كمعارف في تاريخ شعب ما .وقد تتكون من األحداث والقواعد والقوانين واملبادئ.
ثانيا :املعارف اإلجرائية وهي تناسب ماذا نفعل؟ ،أي املهارات :كتابة نص ّ
موجه لصديق في الصف
الثاني من التعليم االبتدائي...إلخ.
ثالثا :املعارف الشرطية التي ترتبط بمتى وملاذا .ومن بين األمثلة على ذلك التعرف على عاصمة في
خارطة...إلخ.
ويتجاوز النموذج املعرفي املعرفة إلى االهتام بالجانب املتعلق بامليتامعرفي الذي يعني من بين ما
ّ
يعنيه مراقبة الذات لذاتها ومراقبتها الستراتيجياتها .فاملتع ِّلم وهو في نشاط ينبغي أن يكون واعيا
بمتطلبات املهمة وباالستراتيجيات التي ستساعده على حلها الحل املناسب ونوع املعارف التي ينبغي أن
يوظفها في مراحل الحل.2
ّ
نحقق ما يلي:3
لكي تتحصل الكفاءة ،وفق منظور بيداغوجيا اإلدماج ،ينبغي أن ِّ
 .5إبداع بيئة انطالقا من املعارف السابقة.
 .4إبداع بيئة تدور حول استراتيجيات معرفية وميتامعرفية.
 .3إبداع بيئة تدور حول تنظيم املعارف.
 .3إبداع بيئة ملهام كاملة ومعقدة.
 .1إبداع بيئة قهرية.
 .6يتم التعلم عبر بناء تدرجي للمعارف.
1J.Tardif,

ينظر ترجمة الحسن اللحيةPour un enseignement stratégique, l’apport de la psychologie cognitive logique. 1992 :
الكفايات في علوم التربية ،ص .12
ينظر ترجمة الحسن اللحية2J.Tardif, Pour un enseignement stratégique, l’apport de la psychologie cognitive logique. 1992 ،
مرجع سابق ،ص .12
ينظر ترجمة الحسن اللحية3J.Tardif, Pour un enseignement stratégique, l’apport de la psychologie cognitive logique. 1992 ،
مرجع سابق ،ص .12

272

الفصل الرابع :االستراتيجيات املنهاجية
 .7يتم التعلم بخلق عالقة بين املعارف السابقة والالحقة.
 .1يتطلب التعلم تنظيما للمعارف من قبل الذات.
 .2يتم التعلم انطالقا من مهام شاملة.
 .51التدخل الدائم للتلميذ.
 .55يهم التقويم املعارف واالستراتيجيات املعرفية وامليتامعرفية.
 .54املتعلم نشيط.
 .53املتعلم يبني معارفه.
مزايا بيداغوجيا اإلدماج
من خاصيات بيداغوجيا اإلدماج أنها:1
 .5محفزة :ألنها تمكن من إعطاء معنى للتعلمات وتساعد ،بالتالي ،على تحفيز املتعلمين.
 .4مثمنة :ألنها تجعل املتعلمين يشعرون بقيمتهم نتيجة ما يقومون به من إنجازات ،ومن خالل تحديهم
للوضعيات املركبة.
 .3فعالة :ألنها تمكن من تحسين نتائج التالميذ والطالب.
 .3منصفة :ألنها تمكن جميع فئات التالميذ والطالب من التقدم.
 .1متد ّرجة وشاملة :تحدث قطيعة مع الطريقة التي ينظر بها إلى التعلمات ،وتحافظ في الوقت ذاته على
استمرارية املمارسات القائمة.
 .6ذكية :تقدم حلوال عينية لتضخم املقررات
 .7بسيطة :تقترح بنية واضحة وفي متناول الجميع.
 .1مفتوحة :تتوفر على إمكانات كبيرة لوضع التعلمات في سياقها.
ّ
يشترط كزافييه روجيرس الجمع بين تلك الخاصيات بشكل متوازن وفعال حتى نتمكن من حسن
تطبيق مبادئ بيداغوجيا اإلدماج ،وقد فرضت نفسها فعال فـي عدد متزايد من األنظمة التربوية عبر
العالم.2
بيداغوجيا اإلدماج والوضعية املشكلة:
وعلى العموم ،يمكن اعتبار طريقة التدريس بالوضعية املشكلة من أنسب الطرائق لبناء معارف
املتعلم فـي ضوء املقاربة بالكفاءات؛ ذلك ألن هذا األسلوب في التدريس يعتمد على تحسين نتائج
املتعلمين وتطوير خبراتهمومهاراتهم بفعل املمارسة ،فتتغير عالقتهم باملعرفة حيث يتحول موقفهم
ّ
يحفزهم على طلب املعرفة واكتسابها؛ إذ يشعرون بممارسة عمل تفاعلي
السلبي منها إلى موقف إيجابي ِّ
هادف يختلف عن األسلوب التقليدي املبني على االكتساب عن طريق االستقبال باإلصغاء والصمت
بـهدف ُّ
التزود ّ
بكم غزيـر من املعارف.
 1كزافييه روجيرس ،مرجع سابق ،ص .516
 2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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والوضعية املشكلة من حيث هي وضعية مبنية لغرض تعلمي ،يجب أن ترتكز على معطيات َّ
معقدة،
ُّ
مثيـرة للشعور بالحيرة والغموض ،يتطلب حلها إجهاد فكر ومعاناة بإثارة الحوار والنقاش املجدي ،ولكن
هذه املعطيات يجب أن تكون مالئمة ملرحلة نمو املتعلمين العقلي وذات داللة بالنسبة إليهم .ويتحدد
ُّ
التعلم عن طريق الوضعية املشكلة فـي الـمراحل اآلتية:
ّ
ّ
مرحلة عرض املشكلة :وفيها ّ
فيحدد لـهم أهدافها ويصف
املتعلمين إلى الوضعية املشكلة،
يوجه املد ّ ِّرس
ِّ
ِّ
ِّ
آلياتها ويعد الوسائل املطلوبة.
مرحلة التـهيئة :وتحصل بفهم معطيات الوضعية ،استيعاب املفاهيم واألفكار ،تنظيم الفوج وتوزيع املهام
على أعضاء الفوج.
مرحلة الدراسة والتعلم ،وتتم من خالل:
 ضبط املعلومات واختيار أنجع طريقة للحل ،التعرف على املعلومات الجديدة الالزمة للحل
املفترض وتسجيلها.
البحث عن الحل املناسب للمشكلة املطروحة.

وينجم عن هذه املرحلة:
 إعداد قائمة بعدد أهداف التعلم واملوارد التي يستعين بها املتعلم في بحثه.
 الحلول الفردية التي توصل إليها املتعلمون من خالل أعمالهم ،ونشاطاتهم.
مرحلة تقييم التعلم ،وتشمل:
 تقييم األعمال الفردية عن طريق جمع الحلول الفردية ومقارنتها ببعضها ،ثم تقييم عمل
ُّ
الفوج ،ويحصل من خالل تشخيص تعلمات التالميذ واألفواج.
نموذج تطبيقي في معالجة وضعية مشكلة:
 .5بناء الوضعية " :األصل في الخبر التأخير ألنه املحكوم به ،غير أنه قد يعرب ما يوجب أو يجيز العدول عن
األصلّ ،
وضح ذلك".
ِّ
عرض املشكـلة :يعرض املدرس نصا يجسد فيه تقديم الخبر على املبتدأ " :فـي جمال النفس سر الحياة،
وفـي اللوحة الفنية تأثيرها ،وإنما جميل مقدر الجمال ،هلل درك ،أيـن ذوقكَّ ،
تأمـل شمس األصيل .تكتشف
جمال ألوانها وأنوارها ".
.4مرحلة التهيؤ:
 -كتابة التالميذ للنص على كراريسهم
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 بعد قراءة التالميذ للنص تتبادر إلى أذهانهم جملة من األسئلة :هل يمكن للخبر أن يزحزحاملبتدأ عن مكانه ،فـي حين أن األصل فـي ا ملبتدأ التقديم ألنه املحكوم عليه؟
 الجملة االسمية هي جملة تتألف من مبتدأ وخبر ،بهذا الترتيب ،إلى أي مدى يصح هذا الحكم؟ استثمار النص الكتشاف صحة الجواب. .3مرحلة الدراسة والتعلم :بعد توزيع املهام على أعضاء الفوج شرع كل منهم يبحث عن الحل
بالتأمل في الجمل التي يتألف منها النص .وقد أخذ كل تلميذ يتساءل عن تركيب كل جملة من جمل
النص وعن املعنى الذي تفيده ،وعالقة املعنى برتبة املبتدأ والخبر ...إلخ .و بعد أخذ ورد وموازنة بين
الجمل توصل التالميذ  -بتوجيه من املدرس  -إلى أن الخبر يتقدم على املبتدأ وجوبا في أربعة مواضع:
 إذا كان الخبر ظرفا أو مجرورا بالحرف. إذا كان الخبر اسم استفهام. إذا كان املبتدأ محصورا بإنما أو إال. إذا اشتمل املبتدأ على ضمير يعود على الخبر. .3مرحلة التقويم :وفيها تتم مقارنة النتائج التي توصل إليها كل فوج .فيحدث اكتشاف خطأ القول
بكون املبتدأ يتصدر دوما الجملة االسمية ،وبالتالي ال يمكن اعتباره قاعدة مطردة مادام التأخير والتقديم
يحدث فـي املبتدأ والخبر معا بشروط.
أ) أساليب التدريس الناجعة:
إن إلزام األستاذ فـي تدريسه بطريقة معينة وأسلوب معين في تنشيط درسه أمر ال يتفق واملقاربة
بالكفاءات التي من مبادئها الدعوة إلى أن ّ
يكيف األستاذ درسه ليواف ــق ظروف املوقف التعلمي الذي
ِّ
يواجه ـه بما فيه من عوامل ومؤثرات .ولذلك فليس هناك طريقــة معينــة يمكن أن يتبعها املدرس فـي كل
نشاط بل وفي كل درس.
لقد كانت الصبغ ـة الغالبة على تنشيط الدرس من قبل قائمة على الحفظ واالستذك ــار
والتلقيــن وعـزل املتعلم عن الخبرات الواقعية في التعبير والكتابــة والقراءة .وكانت النظــرة إلى املتعلم
تق ـوم على أساس أن عقله مستودع فارغ ينبغي ملـؤه بكنوز املعرفــة ،فهو يكتســب هذه املعرف ــة ويستهلك
املق ـررات ،فأصبح األمــر يختلف من منظور املقاربــة بالكفاءات ،حيث صــار املتعلـم ُمسه ًما َّ
فعاال فـي بناء
ِّ
معارفه عن طريق البحث واالكتشاف فيكتسب قدرات ومهارات ومع ـارف ومعارف فعلية وسلوكية.
وإنما يتحقق كل ذلك عن طريق:
ُّ
والتثبت من املعرفة عن طريق البحث واالطالع.
 دفع املتعلم إلى االعتماد على النفس جعل املتعل ـم محور العملية التعليمية-التعلمية ومركزها ومن ثم البد من توجيهه إلى أن يسألويناقش ،يستفسر ،ويعارض ويثير الكثير من التساؤالت ويستنتج.
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 تحديد امله ـارات اللغوية املراد اكتسابها ،حيث كلما كانت هذه املهارات مح ــددة كانت أدعى إلى اكتسابالتالميذ لها في دقة وإتقان.
 العمل على إنماء املعجـ ـم اللغوي للمتعلم ،بالسعي ًدوما إلى ربط الكلمة الجديــدة بالش يء الحســي
تسهيال إلدراك معناها ومدلولها ،ثم تدريبه على توظيفها في سياق تجريدي.
 الحرص على إحاطة النشاط التعلمي بإثارة املناقشة واملجادلة حول إصدار األحكام وتعليلها،بمساعدة املدرس الذي يتدخل من أجل التوجيه واإلرشاد حينا والتصحيح حينا آخر.
 تنشي ـط الدروس بإثارة املعلومات القديمة على اعتبار أنها هي التي ستبن ــى عليه ــا املعلومــات الجديدةوتتالحم معها وترتبط بها وتتفاعل معها وتكون مدركا جديدا.
 تنشي ـط الفع ـل التربوي انطالقا من جعل املتعلم يكتســب معلوم ــات ومهارات واتجاهات وقيما ،فقواعداللغة مث ـال ليســت هدفا لذاتــه ولكنهـ ـا وسيلة لسالمة اللسان والقلم وصحة الكالم عند التعبير
الشفوي أو الكتابي.
 تدريب املتعلم على التفكير بوضعه في مواقف حل مشكالت وبذلك يتمرس على اكتساب معارفجديدة وأساليب جديدة ملواجهة املواقف املعقدة ،فتنمو لديه ملكات اإلدراك والتذكر والتخيل
والفهم واالبتكار( .العمليات العقلية العليا)
وعلى العموم ،فإن وضع املتعلم في وضعية حل مشكلة من شأنه:
 أن يغرس فيه الثقة في قدرته على العمل.
 أن يحسن أسلوب تفكيره.
 أن يحرك دوافع النشاط لديه.
بيداغوجي ــا املش ــروع:
بيداغوجيا املشروع أسلوب تعليمي يضع املتعلم أو مجموعة من املتعلمين في وضعية التعبير عن:
 oرغبات أو حاجات.
 oطموحات أو تساؤالت.
ّ
تمكــن من اإلجابـة عن التسـاؤالت ،وكـذا فـي وضعيـة التخطيط
وفـي وضعيــة البـحث عن الوسائــل التـي ِّ
الفردي أو الجماعي للمشروع ومعايشته.
ً
وإن بيداغوجيا املشروع تعد امتدادا للطرائق النشطة التي تجعل املتعلمين يبـرهنون على قدرتهم
املعرفية الفعلية ،حيث تقترح عليهم إنجاز أعمال فعلية يدعون فيها إلى تسخير مختلف مكتسباتهم
املالئمة.
وتؤدي بيداغوجيا املشروع وظائف منها:
 وظيفة تحسيسية تحفيزية :حيث يكون املتعلم في وضعية تعلمية ذات داللة تجعله يدرك أهدافالعملية التعليمية -التعلمية فيرتبط أكثر بالفعل التعلمي ويزيد إقباله على الدراسة.
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 وظيفة تعليمية :حيث إن استغالل املعارف املكتسبة والكفاءات املأمـول اكتسابها تحص ـ ــل في إنجازاملشروع.
 وظيفة اجتماعية :ضمن منظــور إسهام نشيــط في إنجــاز مشاريــع ذات طابع اجتماعي يحصل املتعلمعلى تكوين يهيئه ملمارسة الحياة املدنية -مستقبال -بصفته راشدا ومواطنا.
وعلى العم ـوم ،إن بيداغوجيا املشروع تقوم على أساس وضعيات تعلمية تدور حول ظاهرة معينة
واضحة تجعل املتعلمين يشعرون بميل حقيقي لبحثها وحلها حسب قدرات كل منهم ،وهذا هو املبدأ الذي
روعي في تحديد املشاريع بالنسبة إلى السنة األول ــى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي .وما هو جدير
ذكره أن هذه املشاريع موضوعة من باب االستئنـ ـاس بهــا ويمــكن لألستاذ االجتهاد في تنشيط مشاريع أخرى
يراه ـا أنس ــب الستعدادات املتعلميــن وأكثــر مالءم ــة النشغاالتهم واهتماماتهم.
ويتم إنجاز املشاريع بتوجيـه املدرس وإش ـرافه – لكونه يمثل الشخصية املرجعية للمتعلمين –
وذلك اعتمادا على ممارسة أنشط ـة ذاتية متعـددة في مجاالت متنوعة ،وينطل ــق ه ــذا التوجــه من ممارسة
تتجاوز الحدود الفاصلة بين النشاطات الدراسيـ ـة حيث تتداخل هذه النشاط ــات لتتم ــحور حول
مجموعــة من األفعال الهادفة بحيث تصبح املعلومات واملعارف مجرد وسيلة ال غاية في حد ذاتها.
ّ
تتعدد استراتيجيات التدريس التي تناسب التعلم النشط ويرجع هذا التعدد إلى أن التعلم النشط
ّ
ّ
يعتمد على نشاط املتعلم ومجهوداته أثناء تعلمه ،فهو محور التعلم النشط الذي يعمل ليتعلم ويشارك
زمالئه في تعلمه ،ومن ثم فإن استراتيجيات التدريس التي تالئم التعلم النشط متعددة وعلى املعلم أن
يتذكر أنه ال توجد طريقة أو استراتيجية مثلى بشكل مطلق ،ولكن توجد طريقة أو استراتيجية أكثر مالءمة
لدرس محدد وتتالءم مع طبيعة وخصائص الطالب ،1ومن هذه االستراتيجيات:
ّ
فال نستطيع أن نمارس التربية بشكل ّ
جيد دون أن نضع الطفل في موقف تعلمي حيث يختار
ّ
بنفسه ويرى ما يحصل ،ويستخدم الرموز ويضع األسئلة ويفتش عن إجاباته الخاصة ،رابطا ما يجده
هنا يما يجده في مكان آخر ،ومقارنا اكتشافاته باكتشافات األطفال اآلخرين.2

 1محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .433
 2عبد الرحيم سالم ،مرجع سابق ،ص  .74مأخوذ من :الزبير مهداد :من الدرس العلمي إلى التغيير االجتماعي ،مجلة علوم التربية ،مطبعة
النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،العدد السادس واألربعون ،4151 ،ص .32
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املبحث الثاني :االستراتيجيات املنهاجية الخاصة
أوال :استراتيجية القراءة التفاعلية
فـي البداية البد من توضيح املقصود باستراتيجية القراءة التفاعلية ،يقترح البحث االنطالق من
املنهجية املعتمدة في منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي والوثائق املرافقة له بالنسبة لتدريس
النصوص املبرمجة في هذا املستوى ،وهي األنشطة التي اصطلحنا عليها اسم نشاط القراءة التفاعلية،
وتشمل النصوص األدبية والنصوص التواصلية ونصوص املطالعة َّ
املوجهة.
وبعد تقديم خطوات تحليل هذه النصوص ،سنعمد إلى وصف املنهجيات املالحظة في تدريس
النصوص ميدانيا ،ثم تقديم منهجيات بديلة َّتمت مالحظتـها فـي أفواج السنة األولى ميدانيا ،استجابت
لتوجيـهات املنـهاج وأضافت عناصر وخطوات كان لها النفع فـي تحليل النصوص بما يستجيب لتحقيق
ّ
ـمتعلم والنص بالدرجة األولـى.
الهدف من نشاط القراءة وهو تحقيق التفاعل بين ال ِّ
َّ
وستقدم كل منهجية مقرونة بنموذج تطبيقي من نصوص أدبية وتواصلية ونصوص املطالعة
َّ
املوجهة على أن تصحب بمالحظات ومقاربات منهجية تحاول أن تسلك مسلك تطوير االستراتيجيات
املعتمدة في تدريس النصوص.
وقبل هذا وذاك سنضع نشاط القراءة ضمن سياقه املعرفي والبيداغوجي ،ومن هذا املنطلق
ينبغي اإلشارة إلى أن نشاطات اللغة العربية في السنة األولى من التعليم الثانوي (وفي السنتين الثانية
ُّ
والثالثة ثانوي) َّ
تقدم وفق نظام الوحدات التعلمية:1
السنة األولى –جذع مشترك علوم
السنة األولى – جذع مشترك آداب
وتكنولوجيا
 )1األسبوع األول:
 )1األسبوع األول:
 الحصة األولى :2أدب ونصوص (نص أدبي ،قواعد  -الحصة األولى :أدب ونصوص (نص أدبي،بالغة ،تطبيقات).
اللغة ،عروض ،نقد أدبي ،تطبيقات).
 الحصة الثانية :مطالعة موجهة. الحصة الثانية :مطالعة موجهة. الحصة الثالثة :تعبير كتابي. الحصة الثالثة :تعبير كتابي. )2األسبوع الثاني:
 )2األسبوع الثاني:
 الحصة األولى :أدب ونصوص (نص تواصلي ،قواعد  -الحصة األولى :أدب ونصوص (نص تواصلي،قواعد اللغة ،تطبيقات).
اللغة ،بالغة ،وتطبيقات).
 الحصة الثانية :تعبير شفوي. الحصة الثانية :تعبير شفوي. الحصة الثالثة :تعبير كتابي. الحصة الثالثة :تعبير كتابي. 1اللجنة الوطنية للمناهج ،مرجع سابق ،ص .52
 2تجدر اإلشارة إلى ضرورة تنشيط التعلمات الواردة في الحصة األولى من كل أسبوع بمنطق اإلدماج ال مجزأة بتحديد مدة زمنية لكل نشاط.
حيث إن هذه النشاطات تتـناول انطالقا مـن النص على أسـاس أنـها جـزء منه ال مفصولة عنه .ينظر مشروع الوثيقة املرافقة ملنـهاج السنة
األولـى مــن التع ــليم الثان ـ ــوي الع ــام والتكنولوجي ،ص .52
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الحجم الساعي املخصص لنشاطات اللغة العربية وآدابها:
 -1جذع مشترك آداب:
إن الحجم الساعي املخصص ملادة اللغة العربية في السنة األولى من التعليم الثانوي العام (جذع
ّ
ّ
مشترك آداب) هو ست ساعات أسبوعيا موزعة على الوحدة التعلمية على النحو اآلتي:
16
15
15
الزمن  3ساعات
األسابيع
قواعد اللغة عروض نقد أدبي مطالعة ّ
موجهة تعبير كتابي 16
النص األدبي
15
تعبير شفوي
تعبير كتابي 16
النص التواصلي قواعد اللغة بالغة
14
 -4جذع مشترك علوم وتكنولوجيا
إن الحجم الساعي املخصص ملادة اللغة العربية في السنة األولى من التعليم الثانوي العام (جذع
ّ
ّ
مشترك علوم وتكنولوجيا) هو أربع ساعات أسبوعيا موزعة على الوحدة التعلمية على النحو اآلتي:
13
15
15
الزمن  4ساعتان
األسابيع
مطالعة ّ
موجهة تعبير كتابي 13
بالغة
النص األدبي
15
النص التواصلي قواعد اللغة تعبير شفوي
تعبير كتابي 13
14
 -1النص األدبـي
األهداف الوسيطية املندمجة للسنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي:1
-1األدب والنصوص:

 1منهاج اللغة العربية السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،ص .53-53
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األهداف الوسيطية املندمجة1
األهداف التعلمية
 يكتش ــف املعنــى الع ــام للنــص.ّ
ّ
يعيـن التعابي ــر الغامض ــة ويع ِّـلل مواطن غموضها.
ِّ
 يح ـ ـ ِّّـدد األفك ـ ــار الرئيسـ ــة. يح ــدد التعابي ــر الحقيقي ــة واملجازيــة.ّ
ّ
مقومات الشعر عن النثـر.
ِّ
يميـز ِّ
 يستنب ــط القيــم الفكريــة واالجتماعي ــة والسياسية الواردة فـيالنص.
ّ
يكتشف معطيات النص الداخلية ُ -ي ِّعل ــل لـمظاهر الق ـ َّـوة فـي التعبيــر األدبــي.
 يستنتج األحكام األدبية من النصوص الشعرية والنثريةوالخارجية ويناقشها.
بطريقة ذاتية تلقائية.
 يكتشف الفروق الدقيقة بين التراكيب والعبارات والجمل. ينقد األساليب والعبارات نقدا ّيبيـن من خالله وجه الغموض
ِّ
وأسباب الركاكة فـي التعبيـر.
ّ
يوضح أث ــر العص ــر فـي حيـاة األديـ ـ ــب.
ِّ
 يكتشف مناسبـ ــة الن ــص من املضم ــون.ّ
يتعرف على عصر األديب وما َّ
َّ
مؤثرات.
يتميـز به من ِّ
 يـ ّـعيـن الرم ــز ويفسـ ــر مدلـول ــه.
ِّ
 يوازن بين عملين أدبيين من نوع واحد.َّ
 يطلــع على توثيــق متن ـ ّ ِّـوع لتحديــد النمطية الغالبة على النص:سردية ،وصفية ،تفسيرية ،حجاجية أو حوارية.
ّ
ويعلله ــا بإبراز خصائصها.
 يكتشف الظاهرة الغالبة على النص ُِّ
 يعـرض أقســام النص من مقدمــة وأحــداث وزمان ومكانحدد بنــاء الن ــص.
ي ِّ
وموضوع وموقف وخاتمة.
 يكتشف أهمية انتقاء الكلم ــات والعبــارات فـي بناء األفكار. -يربط بيـن الكلمــة والجــو النفسـي.

مكبرة ( )Macro-compétenceومثل كل كفاءة ،فإن الكفاءة ّ
 1الهدف الوسيطي املندمج :وهو كفاءة ّ
املكبرة تحدث في وضعية مندمجة.
ّ
ُّ
ّ
وكلمة (وسيطي) ّ
تدل على الفترة الزمنية التي يصبح فيها املتعلم يتحكم فـي جزء مهم من مادة تعلمه .األهداف الوسيطية املندمجة :وهي
ّ
تبين الوضعيات ّ
أهداف ّ
املعقدة التي أصبح املتعلم قادرا على مواجهـتـها وعالجها وذلك على إثر إنهائه لجزء من مرحلة تكوينية .ينظر دليل
األستاذ ،ص ص .15-32
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يكتشف االتساق واالنسجام فـي -
تركيب فقرات النص.
يشرح شرحا معجميا ويبنـي املعنـى- .
َّ
يتحكم فـي الـمفاهيم النقدية لفـهـم -
النصوص واستثمارها.
-

يحدد عوامل االنسجام من كلمات ومفردات مساعدة على
تسلسل الجمل وترابطها.
يذكـر التكـرار وأثره فـي إثبـات املعنى وتأكيده.
ّ
يعيـن األفع ــال واألحـداث وما بينـهـا من عالقة.
ِّ
ً
َّ
يتبيـن معاني النص اعتمــادا علـى عالم ــات الوقف واألحكام
النحوية والصيغ الصرفية.
يستعين بالقواع ــد النحوية ملعرفة العالقات القائمة بين
الكلمات واملفردات.
يكتشف معنى الكلمـات انطالقا من سياق الجملة.
ً
اعتمادا على املعجم أو على مرجع
إثبات معنى الكلمات
مناسب.
يفهم معنى الكلمات بإقامة العالقات اللغويــة بينها( .الجناس،
الطباق ،الترادف).
ّ
يبيـن معاني العبارات بتحليل العناصر التي تتألف منها.
ِّ
يضع فرضيات لشرح معاني الكلمات باعتماد سياق الفقرة أو
النص أو مؤش ـرات سياقي ــة أخرى.
يتمرس على تعريف النقد األدبي انطالقا من دراسة النصوص.
يستنتج أن البالغة راف ــد من روافــد النقــد.
يبين وظيفة األدب في الحياة بجميع صورها.
يتمرس على الذوق األدبي من خالل تقنيات التعبير عند
األدباء.
يوازن بين املوضوعيـة والذاتيـة في عملية النقد األدبي.
يستخلص مقومات نقد األثر األدبي من خالل دراسة النص.
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محاور النص األدبـي (جذع مشترك آداب – جذع مشترك علوم وتكنولوجيا)
محـاور النـ ــص األدب ـ ـ ــي
 التـ ــقال ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد واألخ ـ ـ ـ ـ ــالق والـم ـث ـ ــل العـ ـلـ ـ ـيــا. الفروسية.-1األدب الجاهلي (150سنة قبل اإلسالم)  -وصف الطبيعة.
 الحكم واألمثال. القيم الروحية واالجتماعية في اإلسالم.-2أدب صدر اإلسالم (ظهور اإلسالم 41هـ)  -النضال والصراع.
 شعر الفتوحات اإلسالمية. تأثير اإلسالم في الشعر والشعراء. الخالفة اإلسالمية واملؤثرات الحزبية في الشعر-3األدب األموي (41هـ 132-هـ)
 املواقف الوجدانية التقليد والتجديد نهضة الفنون النثريةالوحدة التعليمية-التعلمية فـي النص األدبي
ّ
ُ َّ
يحضر األستاذ
تحضر الدروس وفق بيداغوجيا اإلدماج ،أي دون الفصل بين النشاطات؛ حيث ِّ
ّ
ّ
فمذكرة
مذكرة واحدة لنشاط النص األدبي مع النشاطات الرافدة (قواعد ،عروض ،نقد أدبي)،
ِّ
ِّ
ّ
َّ
مذكرة للتعبير الكتابي (في األسبوع األول).1
للمطالعة املوجهة ثم ِّ
تقدي ـ ــم نشاط النص األدبي:
َّإن تحقيق الكفاءات َّ
املحددة فـي الـمناهج ومن ثم تحقيق الهـدف الخـتـامي املندمج لنـهـايـة السنة
يستوجب تناول النشاطات الدراسية اآلتية:
النصوص األدبية في السنة األولى ثانوي :تتناول النصوص األدبية لهذه السنة ثالثة محاور هي:
 األدب الجاهلي (511سنة قبل اإلسالم)
 أدب صدر اإلسالم (ظهور اإلسالم 35هـ)
 األدب األموي (35هـ 534-هـ)
ويحتوي كل محور منها على مجموعة من الوحدات ،حيث َّ
تتوزع كل وحدة على مدار أسبوعين
ّ
متعلميه في األسبوع األول النص األدبي (فـي الحصة األولـى) مع أنشطة رافدة
كاملين يتناول املد ّ ِّرس مع ِّ

 1دليل األستاذ ،ص .33
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له (قواعد اللغة ،عروض ،نقد أدبي ،تطبيقات) مع الجذع املشترك آداب ،و(بالغة ،تطبيقات) مع الجذع
املشترك علوم وتكنولوجيا.
َّ
تقدم النصوص األدبية فـي هذا السنوات الثالث للمرحلة الثانوية ضمن منهجية عامة هي
ّ
َّ
املتعلمين دون أن َّ
يتحول إلى هدف
مواءمتها لعصور أدبية متعاقبة فيوظف تاريخها بما يعود بالنفع على ِّ
في حد ذاته؛ حيث َّركـز املنهاج على النص ـوص التي تعكس املظاهر التي تطبع العصر ّ
وتميــزه عـن سواه .ثم
ِّ
ُّ
بعد تقديم هذه النصو ضمن وحدات تعلمية ،كما سنرى ،يد َّرب املتعلم على التفاعــل مع الـمنتوج األدبي
الذي يدرسه ليكتش ــف ويستنتــج خصــائص هذه املظاهر ،وفـي ذلك تفعي ـل لقدراته واستثمار ملكتسباته.
ّ
َّ
تعل ـم مـن ترسيخ معارفه عن العصر الذي يدرسـه
وبـهذا األسل ــوب فـي تن ــاول النصوص األدبية يتمكـن امل ِّ
من حيث الـمظاه ــر الفكري ــة والظواهر األدبية السائدة فيـه .وهو أسلوب يوافق مبدأ املقاربــة
ّ
فتفرق بين
بالكفاءات التـي تحرص على ما هو أنفع وأفيد للمتع ـلم ويجعله فـي وضعية بناء معارفه
ِّ
ّ
ُّ
ُّ
تعلمات أساسية ينبغي تحصيلها وبناؤها وتعلمات ثانوية يمكن التخلي عنها .وتقوم الدراســة – عموما –
ْ ة
حول البحث عما يتوافر عليه النص األدبي من عمق إنساني وأفكار ومستـوى فنـي ،من مشاعـر وأخ ِّيلة
وأشكــال التعـبيـر.1
طريقة تناول الحصة األولـى من النص األدبي:
ّ
تمثل األصل في نشـاط األدب والنصوص؛ والنصوص التواصلية
لـما كانت النصوص األدبية ِّ
الفرع ،فإن األمر يتطلب تفصيل القول فـي النصوص األدبيــة بم ــا يجعل املد ّ ِّرس يتعامل معها بشكل
ُمرض ينعكس إيجابا على استيعاب التالميذ ومردودهم الدراس ي.2
يقوم املد ّ ِّرس فـي الحصة األولـى للغة العربية (في السنة األولى ثانوي) ،من كل أسبوع ،بتناول
نص أدبي (األسبوع األول) أو نص تواصلي (األسبوع الثاني)َّ ،
ثم ُي ِّتب ُعه بالنشاطات الرافدة .3ينطلق من
ّ
واملتعلم
النص نفسه بتطبيق املقاربة النصية؛ فالنص هو املحور الذي تدور فـي فلكه هذه النشاطات.
ِّ
هو املحور الذي تدور في فلكه العملية التعليمية-التعلمية ،فيسعى املد ّ ِّرس إلى دفعه من أجل اكتشاف
أحكام النصوص املد َّرسة.
َّ
َّ
ٌ
نسيج مـ ـن العالقات املتشعبة ،فهو ُيخفي عـوالم وأسرار جديرة باالكتشاف .وكلما
النص األدبي
كانت ه ـ ـذه العوالم واألسرار مثي ـ ــرة الهت ـ ـمام ُ
الق ّراء فـي مختلف األزمنة واألمكنة إال واكتسب النص مزيدا
من الحيوية واألصـ ـال ـ ـة .ومن هذا ال ـمنطلق فالنص األصيل ،حتى وإن كان موغـ ـال فـي القدم ،يستهدفنا
ويسعى إلى أن يوقظ فـي داخـ ـل ـ ـنا ردود فع ـ ـل .ولك ـ ـي نكون مؤهليـن للتـ ـفاع ـ ـ ـل معه ،وقـ ـادريـ ـن على

 1منهاج اللغة العربية السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،ص .45
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3النشاطات الرافدة في السنة األولى ثانوي في الجذع املشترك (آداب) هي :قواعد اللغة والبالغة والعروض والنقد األدبي ،وفي الجذع
املشترك (علوم وتكنولوجيا) هي :قواعد اللغة والبالغة.
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ّ
استخـ ـالص الـمعطيات الجديرة بالدراسة وعلى بن ـ ـاء تحليل َّ
فعال وتأويـل متماسك ،يلزمنا التسلح بمعارف
ثقافية وكفاءات نقدية ومـهـارات فـي التنظيم الـمنـهج ـي والبناء الحجاج ـي.1
ّ
ومـ ـن منط ـ ـلق التخطيط ُيق ـ ـ ِّبـ ـ ـل الـمد ّ ِّرس على دراسة الن ـ ـص (األدبـ ـ ـ ـي خ ـصوصا) مع مت ـعلميه،
ّ
ف ّ
يتوجب عليه " اللجوء إليه للتعامل مع درس القراءة (النصوص) ،أي لتصميم وضعيات تعلمية
تنميـها القراءة لدى ّ
متمحورة حول الكفاءات األساسية التي ّ
املتعلم " .2ال باعتبار النص منغلقا على داللة
واحدة ،بل باعتباره نص مفتوحا ،احتماليا ،متعدد التأويالت والدالالت وفق سيـرورة ال نـهائية ،مما
ُيسهم فـي إغنائه وإثرائه.
ّ
يضع املد ّرس فـي اعتباره أن الـمتعلم فـي السنة األولـى ثانوي يمتلك مجموعة من الكفاءات سبق
حققها أو يفتـرض أنه قد ّ
له أن ّ
حققـها فـي املستوى السابق (ملمح الخروج للسنة الرابعة متوسط)
ّ
حددها منـهاج اللــغة العربية للسنة األولى ثانـوي تحت عـنوان :ملمح الدخول ،نوجزها فيما يأتـي:3
 القراءة الجهرية مقرونة بسالمة فـي النطق وحسن فـي األداء وضبط للحركات وتمثيل للمعنى.
 فـهــم الـمعاني الـم ـت ـعـ ِّّـددة للك ـل ــمات.
َّ
الحجة والتـزام الـموضوعية.
 مناقشة أفكار النص بإقامة
 تمييـز الصواب من الخطأ فـي بنية الكلمات والعبارات والتراكيب.
 فهم محتوى املقروء ومناقشة أفكاره الرئيسة والجزئية.
 تلخيص قصة أو نص أو مقالة فـي حدود مستواه الفكري واملنـهجـي.
ّ
فتعد هذه العناصر بمثابة أرضية ينطلق منـها املد ّرسَّ ،
ولكن الواقع يفرض عليه أن يجري تقويما
ِّ
ّ
تشخيصيا فـي بداية السنة األولى ثانوي ،من أجل تقييم مستوى متعلميه والتأكد من الكفاءات التي
ويعدل منه ما لم ّ
فيطبق برنامجه بناء على ّ
تحقق ّ
ّ
يتحقق منه وهو غالب الحدوث؛ فينتقل
يمتلكونـها؛
ِّ
من املنهاج املتوقع أو املنهاج الرسمي؛ والذي يجسد عمليات هندسية منهاجية ،ويوضع في خدمة
ّ
واملكونين إلى املنهاج ال ُـم ْـرس ى :وهو يترجم املمارسات الفعلية في الفصل أو في فضاءات التكوين
املدرسين
ِّ
ويستدعي الـموارد الخاصة بالتعلمات.4

 1محمد مساعدي :تحليل النصوص األدبية؛ مدخل منهجي بيداغوجي ،مجلة علوم التربية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،العدد
الواحد والستون4151 ،م ،ص .532
 2ينظر عبد اللطيف الجابري وآخران :تدريس القراءة (دليل نظري)؛ الكفايات واالستراتيجيات ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،
طبعة 4113م ،ص .1
 3وزارة التربية الوطنية الجزائرية :منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .3
 4لحسن توبي ،مرجع سابق ،ص .31ينظر كذلك كزافييه روجيرس في كتاب بيداغوجيا االدماج.
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ّ
ويسعى املد ّرس بعدها إلى الوصول إلى تحقيق ملمح الخروج1
للمتعلمين فـي السنة األولى ثانوي،
ِّ
ِّ
ّ
تعلماته ّ
ّ
2
ويقومها بناء على هذا الهدف الختامي املندمج لنهاية السنة األولى من
دروسه
م
ويقد
فيبنـي
ِّ
ِّ
التعليم الثانوي العام:3
فـي مقام تواصل دال ،4يكون املتعلم قادرا على تسخير مكتسباته القبلية إلنتاج نصوص متنوعة
في أشكال متعددة من التعبير.
ّأمـ ــا م ـل ـم ــح الـخـروج (الجـذع املشتـرك علوم وتكنولوجيا) ،فقـد حـ ّـددها منــهاج اللغة العربية فيما
يأتي:5
َّ
 استنتاج عناصــر العمل األدبي شكال ومضمونا وإصدار أحكام معللة عليها.
 البحث املنهجـي وتقص ي املسائل واستخدام املراجع واالنتفاع بمختلف مصادر التوثيق.
 إبداء الرأي فـي موضــوع ذي داللـة يطرح عليه بتوظيف مكتسباته العلمية.
 إنت ــاج نصــوص حجاجي ــة وتفسيـريــة فـي مقام تواصلي دال.
ّ
املؤثر بمراعاة خاصة اإلدماج.
 توظي ــف األســس التي يقــوم عليها األسل ــوب ِّ
 الكتابة فـي أنماط متنوعة من النصوص.
ّ
وأمـ ــا م ـل ـم ــح الـخـروج (الجـذع املشتـرك آداب) ،فقـد حـ ّـددها منــهاج اللغة العربية فيما يأتي:
 إصدار األحكام على النص ــوص املقروءة.
 إبراز مواطن الجمال الفنـي في املقــروء.
 تلخيص املقروء بلغة سليمة وفكر منتظــم.
 التمييز بين الصور البالغية التي يلبس األديب بهــا األديب معانيه وما فيـها من جمال ّ
وقوة تأثيرها
في النفس.
 البحث املنهجي وتقص ي املسائل واستخدام املراجع واالنتفاع بمختلف مصادر التوثيق.
 توظيف األسس التي تقــوم عليهــا بالغـة الكالم وجودة األسلوب من حيث الوضوح والقوة والجمال
بمراعاة خاصة اإلدماج.
قوة ُ
 إبداء الرأي في قضية من القضايا املطروحة عليه باعتماد ّ
الحجة وسالمــة التعبي ــر.
ّ
ّ
املتعلمين :وهي وصف لحصيلة املتعلمين عند نهاية عملية التكوين .ينظر دليل األستاذ ،ص .11
 1مالمح ِّ
 2الهدف الختامي املندمج :كفاءة مكبرة ( )Macro-compétenceومثل كل كفاءة؛ فإن هذه الكفاءة َّ
املكبـرة تحدث في وضعية مندمجة وكلمة
"ختامي" تدل على الفترة الزمنية التي يصبح فيها املتعلم يتحكم في املادة التعلمية ،وقد تمتد هذه الفترة الزمنية إلى سنة دراسية أو طور
دراس ي .ينظر الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .51
 3وزارة التربية الوطنية الجزائرية :منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .6
 4وذلك بتحديد أبعاده عن طريق جعل املعارف النظرية روافد مادية تساعد املتعلم بفاعلية في حياته املدرسية والعائلية أو في حياته املقبلة
َّ
عندما يبلغ سن الرشد ،حيث يدخل الحياة سواء بوصفه عامال أو مواطنا .مثال :التلميذ يتعلم الكتابة ،ويزداد اهتمامه بتعلمها عندما
يوضع فعل الكتابة في السياق الداللي له مثل كتابة رسالة للتواصل مع اآلخرين في مختلف شؤون الحياة .وهنا يدرك املتعلم بأن تعلم
الكتابة يكتس ي معنى في حياته .ينظر الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .3
 5وزارة التربية الوطنية الجزائرية :منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .3
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 تحديد الخصائص الفنية للنص األدبــي ومــا يتركه من أثر في النفس مع التعليل.
 كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية في مقام تواصل دال.
 الكتاب ـ ــة ف ــي أنماط متنوعة من النصوص.
وبالنظر إلى الهدف الختامي املندمج وملمح الخروج ّ
يتبين أن سعـي املد ّ ِّرس طيلة السنة
ّ
الد اسية ،ومن خالل مجموع الدروس (النصوص األدبية والتواصلية) التي ّ
يقدمها ملتعلميه وفق املقاربة
ر
ّ
النصية ذات البعد التعليمي (الديداكتيكي) هو الوصول إلى تحقيق بعدين أساسيين هما :اإلنتاج املكتوب
ّ
يمكن
واملنطوق؛ " و قد أوضحنا أهمية هذه املقاربة بالنسبة إلى املقاربة بالكفاءات فـي كونـها رافدا قويا ِّ
ّ
املتعلم من ممارسة كفاءته عن طريق تفعيل مكتسباته ،حيث إن النشاطات َّ
املقررة فـي تدريس اللغة
ِّ
العربية تنطلق من النص [وتعود إليه]؛ فالنص يصبح املحور الرئيس الذي تدور في فلكه هذه النشاطات
[القراءة ،قواعد النحو والصرف والبالغة والنقد األدبي والعروض] خدمة مللكة التعبير الكتابي والشفوي
لدى التلميذ ".1
ّ
ملتعلم
فتكون الدراسة بتبنـي املقاربة النصية كطريقة تربوية لتفعيل الـ ــدرس األدبي وكذا بوضع ا ِّ
موضع املتفاعل مع الدراسة باستثمار مكتسباته القبلية وحسن توجيـهه وإرشاده إلـى ما يجعله يبدع
فـي استقصاء مبنـى النص ومعناه بالحجة ّ
البينة والفكر الطليق.2
ِّ
َّ
ّ
والنص األدبي معي ٌـن ال ينضب ،فهو يتجدد وينبعث من خالل ك ــل قراءة؛ ومهمـة املــد ِّرس أن يعمد
ُّ
والتعمق في دراسته دراسة إبداعي ــة بنزعــة عقلية وتفكير منطقي يجعل التلميذ
إلى إذكاء روح التفكير
َّ
يتعلق باللغة وآدابها ما دامت تسمو بفكره وترقى بعقلــه وتمتع مشاعره؛ وإنما تفلح الدراسة بهذا األسلوب
إذا َّتمت وفق املقاربة بالكفــاءات؛ يعني وفــق منطـق اإلدمــاج ،أي بإدماج مكتسبات الروافد اللغوية
من نحو وصرف وبالغــة ونقــد وغيرها من الروافد األخرى في الدراسة .والن ــص األدب ــي أخي ـرا ،قد يبدو
أول وهلة عاملا صغيرا بسيطا غير معقد وال متشعب .ولكن بالنظر الثاقب والدراسة َّ
املعمقة تكتشف
مساحته الفكرية وحجمه الحقيقي .فالنـص األدبي عمومــا عالم منغلق ولكنه قابل لالنفتاح ،ومفتاحه
ال يؤخذ في اليد لفتح أبوابه وإنما يبحث عن هذا املفتاح في ثنايــاه ذاتها وذلك بفكـرة :أن ال طريقة في
دراسة النص األدبي هي الطريقة.3
والخالصة إن دراسة النص الحقة تأبى الدخول إلى النص بأحكام مسبقة .إنها تبدأ بالفهم
فالتحليل لتنتهي إلى االستنباط واالكتشاف .والتحليل ال يخضع للنمطية بقدر ما يتم عبر مناقشات

 1اللجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية (وزارة التربية الوطنية) ،مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة األولـى
مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،جذع مشترك آداب ،وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا ،طبعة جانـفي  ،4111ص .5
 2وزارة التربية الوطنية الجزائرية ،منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص.57
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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َّ
َّ
لتطل على موضوعات تتصل
موجهة تطرح فيها أسئلة هادفة ،تلتزم حدود النص حينا ،وتتخطاه أحيانا
بواقع املتعلمين وتثير اهتمامهم.1
ّ
وقد أثيـرت مسألة اختيار النصوص األدبية على مستوى املد ّرسيـن واملتعلمين وأولياء أمورهم،
من حيث موضوعاتها ومستوى لغتـها ومدى ثرائها وغنائها ،فبالنسبة للمد ّرسين ومن وجهة نظر تعليمية،
يرى بعضهم أن النصوص ليست مناسبة أو أن بعضها ليس مناسبا لتطبيق املقاربة النصية من خالل
محاولة تجنيد كل املوارد واملواد الرافدة (نحو ،صرف ،بالغة ،عروض ،اتساق وانسجام ،نقد أدبي) من
أجل تحقيق اإلنتاجيـن الكتابي والشفهـ ــي.
ومـن وج ـهـة ن ـظـر بيداغـوجيـة نظريـة ،تسعـى الجـهـات الـرســميـ ـ ـ ــة لق ـط ــاع الـتـربي ـ ــة ،إلـى اخــتي ـ ــار "
النصوص القرائية ( )...العتبارات متعددة (بيداغوجية أساسا ،ولكن أيضا جمالية ،ثقافية ،تربوية،
اجتماعية ،معرفية )...واالختيار نفسه ال يشتغل فـي الفراغ بل فـي إطـار تفاعل مع مختلف العناصر
ُّ
ّ
ـمشكـلة لوضعية القراءة والتعلم واألطراف املشاركة فـي هذه العملية ".2
ال ِّ
ومن الناحية البيداغوجية العملية ،تواجهنا جملة من األسئلة اإلشكالية؛ لنـرى كيف تنعكس
التصورات الفكرية واإلديولوجية على عملية االختيار هذه ،كما " أن كل اختيار يفترض معيارا " 3حاكما
ومهيمنا.
ما تفرضه هذه اإلشكالية ،أن نتساءل بشأن اختيار النصوص القرائية :هل يحتكم االختيار إلى
حسن التدبير وحسن التفكير فيه أم إنه خاضع إلكراهات معلنة أو مضمرة واعية أو ال واعية؟4
الواقع أن االختيار  ،بيداغوجيا ،يتم على مستوى الوصاية التي تربطه باملشروع البيداغوجي
الذي " يصاغ إجماال ثم َّ
تحدد صيغه التنفيذية بتعليل االختيارات " ،5والذي يأخذ شكل خطة ّ
مدبرة
ومحددة ،انسجاما مع طبيعة النص وصنفه؛ ألن " اإلشكالية النصية هي التي تخلق الخطة
الديداكتيكية وتتحكم في تنميتها " .6إال أنـها ،أي الوصاية ،في واقع الحال " تنوء بسلطتها وتفرض
اختيارات بيداغوجية وأدبية بناء على اعتبارات مختلفة ال تراعي فيها غالبا شروط العمل البيداغوجي
ومستوى التالميذ واختالفاتهم النوعية ووجهات نظرهم ووجهات نظر املدرسين ومستوى كفاياتهم
الفكرية والعملية " .7في حين أن املد ّ ِّرس ،في حقيقة األمر ،هو املسؤول عن " اختيار النصوص القرائية

 1املرجع السابق ،ص .57
 2عبد الرحيم كلموني :مدخل إلى القراءة املنهجية للنصوص ،من أجل كفايات قرائية بالتعليم الثانوي ،ص .41
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ من.Escarpit 77, p 10:
 4ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5املرجع نفسه ،ص  .45مأخوذ منCouprie et Guillo, 91, p : 115 :
 6املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ منCouprie et Guillo, 91, p : 7 :
 7املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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بناء على مجموعة من املقاييس التي تخولها له معايشته للوضعيات التعليمية التعلمية وخبراته
البيداغوجية واملعرفية والحياتية ".1
ُّ
ل ــذا ،والح ــالة هـ ــذه ،ف ــإن تأثر اختيار النصوص القرائية بتداخل " املعرفي والنفس ي
ّ
يؤثر بشكل كبيـر وواضح على " املمارستين
واإليديولوجي" 2الفكراني ،إلى درجة التعارض أحيانا ِّ
البيداغوجية والديداكتيكية ،حيث يترتب عن سوء االختيار وعدم مراعاة ميول التلميذ ومراكز اهتمامه
ومطامحه ووجهات نظر املدرس وعدم الوعي باشتغال مختلف املتعاليات قتل أهداف التربية ".3
على املدرس وهو يهيـئ وضعية تعليمية أن يدخل فـي حسابه ثالثة مناطق( :)Logiquesمنطق
املحتويات ،منطق التالميذ ،ومنطقه البيداغوجي الخاص .فبالنسبة للمنطق األول ،وفي حقل تخصص
متميز هو تخصص تدريس النصوص (النص األدبي بوجه خاص) وتحديدا إقراؤها منهجيا تفرض بعض
العلوم والنظريات منطقها الخاص ،في التعامل مع الظاهرة األدبية باعتبارها ملتقى علوم ونظريات
متباينة :األدب ،اللسانيات ،علم الجمال ،علم السرديات ،علم املعنى ،علم النفس واالجتماع )...لكن
منطق القراءة وطبيعة اشتغالها تفرض بأن تحظى بعض املعارف بوضع ذي امتياز خاص ،وعلى رأس
هذه املعارف تلك املتعلقة بنظرية النص ألن التصور العائم والفضفاض ملفهوم النص ال يمكن إال أن
يطرح مشكال عمليا وديداكتيكيا خاصة حين يتعلق األمر بقراءة ودراسة النصوص األدبية.4
وهذا االختيار يستدعي املعالجة الديداكتيكية أو ما يسمى بالنقل الديداكتيكي أي نقل املعارف
من املستوى العارف إلى املستوى املد َّرس عن طريق التخصيص ونزع الطابع العام ()Desyncretisation
للمعرفة وكذا تجريدها من البعد الشخص ي ( .5)Dépersonnalisationففي در س القراءة املنهجية مثال
أال يحول الدرس إلى درس في النقد أو اللسانيات ،ويربك املتعلمين بفيض من املفاهيم واملصطلحات التي
تعج بها املؤلفات النظرية.
يكون فعل املتعلم ديناميكيا متفاعال مع نصوص القراءة؛ على اعتبار أن تحقيق أهدافها ،وفق
ّ
ّ
ّ
واملتعلم واملضمون
توجهات املنهاج ،يتوقف على تفاعل عناصر العملية التعليمية التعلمية :املد ّ ِّرس
ِّ
املعرفـي والبيئة املدرسية ،وباإلجابة عن جملة من األسئلة تحصر فيما يلي " :من يقرأ؟ ملاذا يقرأ؟ ماذا
يقرأ؟ كيف يقرأ؟ بماذا يقرأ؟ متى يقرأ؟ أين يقرأ؟ ".6
وقبل أن ّ
يتدرج املد ّ ِّرس في شرحه وتحليله للنص ينبغي أن يضع فـي حسبانه تفريع مشروع
القراءة ،وفق املقاربة النصية ،إلى أهدافها الجزئية املرحلية بوضعها نصب عينيه وهي املعارف
 1املرجع السابق ،ص .45
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املرجع نفسه ،ص  .47-46مأخوذ من. Descotes, 1995, p 97:
 5املرجع نفسه ،ص  .47-46مأخوذ منDevelay, 1994, p 20:
 6ينظر عبد اللطيف الجابري وآخران :تدريس القراءة (دليل نظري)؛ الكفايات واالستراتيجيات ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،
طبعة 4113م ،ص .53
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واملعارف العملية /املهارات التي ينبغي للمتعلمين أن يكتسبوها بوضعهم داخل وضعية نشاط ذهني
حيث ينبغي عليهم من أجل أداء املهمة املنوطة بهم ،أن يشغلوا معارف ومهارات .1يفترض هذا تصور
خطط للقراءة ،استراتيجيات لبناء الدرس القرائي أو بتعبير إيكو سيناريوهات قرائية وبتعبير ماري لور
بوليتي ( )M.L.Polettiإخراج النص ،2أي إن نص القراءة يصبح نصا مسرحيا ينبغي على املدرس
واملتعلمين أن يمثلوه ،ولذلك قسمت بوليتي النص إلى فصول ومشاهد.
أليس الفصل مسرحا واملد ّرس مخرجا والتالميذ ممثلين ألنهم ّ
يجسدون الفعل القرائي ،وال
يكتفون بدور الفرجة كما في الدرس القرائي التقليدي؟! وحسب الباحثة يخضع هذا اإلخراج باعتباره
لعبة إلى مجموعة من القواعد تحصرها في:3
 ينبغي أن يلتصق هذا اإلخراج بالنص ( )...فاألول يجد في الثاني منبعه وتبريره أو بمعنى أصح في قراءةخاصة له أو في خطاب (مصوغ) حوله.
ّ
 يجب أن يخلق اإلخراج وضعية يكون فيها القارئ املتع ِّلم هو الذي يطرح األسئلة أو يسائل النص.فال نطالبه بأن " يوضح أن "...حتى ال يكون خطاب األستاذ حجابا بين النص والقارئ ويتحول عوض
النص إلى مكان لتفريخ املعنى.
 يجب أن يساعد اإلخراج على اإلقراء بل خصوصا على إعادة اإلقراء ( )Faire relireبعفوية ألن تأديةاملهمة املقترحة تتطلب ذلك.
 على اإلخراج أن يسهل بناء أدوات للتحليل .وليس من الضروري نعتها بمصطلحات تقنية ،وتشغيلعمليات أساسية في قراءة النصوص :التقاطّ ،
تعرف ،ترتيب ،عقد عالئق ،استنباط...إلخ .وتجدر
اإلشارة إلى أن اإلخراج يحترس من النزعات املهيبة والنظريات التي تمعن في تضخيم التعاليق :فالقراء
لن يكونوا جميعا أساتذة أدب.
 ينبغي على اإلخراج أن يراعي وسائل تعبير القراءة الحقيقية( ،هؤالء القراء القادرون طبعا على قراءةنصوص ليسوا قادرين على إنتاجها).
 على اإلخراج أن يسمح بتقويم القراءة ،ليس عن طريق االختبار وحده ،ودون االرتهان بخطية الداللةاألحادية.
ّ
 يتطلب اإلخراج من املخرج أن يتذكر تكوين خطته الخاص .فبعد قراءته للنص ينظم من جديدمالحظاته وردود أفعاله ويعيد وضعها ضمن شبكة منطقية .فاملسار املرسوم ال يذهب من البسيط
ّ
إلى املركب أو من العنصر املعزول إلى البنية األعلى تراتبيا :فاالستراتيجية ترسم مسارا يتنبأ بذهابات
وإيابات مسالك عبور شطوط للتيه الفردي خطط طائفة وليس وثبات خطية وذلك من أجل "
اإلحاطة بالنص ".
 1عبد الرحيم كلموني ،مرجع سابق ،ص  .44مأخوذ من.P.Meirieu, p 111 :
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها ،ص  .44مأخوذ منPoletti, 1988, p : 110 :
 3املرجع نفسه ،ص  .43-44مأخوذ منPoletti, 1988, p : 110 :
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هذا االستشهاد يتيح إضاءة بعض العتمات املتعلقة بتصور الدرس القرائي والتخطيط له ووضع
سيناريوهاته واستراتيجياته ،وألنه يلفت النظر إلى قواعد اللعبة القرائية ،وشروط اشتغالها واالحتياطات
الواجب اتخاذها لتيسير التعلم وتحقيق رهانات القراءة كمسار لبناء معرفة وخبرة عملية وتشغيل كفايات
قبلية وتنمية كفايات في طور التشكيل واكتساب كفايات بعدية (محتملة).1
واآلن نأتي إلى تبيان مراحل درس القراءة (من خالل نموذج تطبيقي) فـي السنة األولى ثانوي:
 -5التعريف بصاحب النص :ويكون التعريف بكلمة موجزة عن حياة األديب وعصره فيما له عالقة
ُّ
بالنص؛ إذ ال فائدة من تعلم أي مادة إذا لم يكن لها نفع اجتماعي وفائدة للناش يء فـي تفاعله مع
املجتمع الذي يحيا فيه .فمادامت اللغة وسيلة اتصال بين األفراد والجماعات فإن لها وظيفة تؤديها
فـي تسهيل عمليات االتصال ونقل الفكر والتعبير عن النفس.2
وهذه نماذج من التعريفات ،التي أوردها الكتاب املدرس ي للسنة األولى ثانوي ،وعالقتها بنصوصها
األدبية ،حيث نقارن بين التعريفات الواردة في الكتاب املدرس ي الخاص بجذع اآلداب مقابل جذع العلوم
والتكنولوجيا:
جذع مشترك علوم وتكنولوجيا
جذع مشترك آداب
ّ
املتشيعين لبني الكميت بن زيد األسدي :ولد ونشأ في
الكميت بن زيد األسدي :من الشعراء
هاشم ،ولد ونشأ في الكوفة ،مدينة اللغة واألدب الكوفة ،وقض ى فيها حياته ،حيث ّ
تأدب على
ّ
والعلم في العصر األمويّ .
تأدب على يد علمائها ،فصار علمائها .اتصل بالهاشميين ومدحهم بحرارة
مؤيدا ّ
من أنصار آل البيت ومن املدافعين عن ّ
حقهم في وإخالصّ ،
حقهم في طلب الخالفة
ِّ
ُ
الخالفة .مدح الكميت الهاشميين ّ
وأحبهم حتى صار من بقصائد ُع ِّرفت بـ " الهاشميات " ،ق ِّتل غيلة
أخلص أتباعهم بل شاعرهم الذي يدافع عن أفكارهم سنة 546هـ في خالفة مروان بن ّ
محمد آخر
وأحقيتـهم في طلب الخالفة ،مما ّ
عرضه مرارا ألذى خلفاء الدولة األموية.4
األمويين وعسفهمُّ .
ويعد الكميت َّأول من َّ
سن السجال
ّ
الحجاج
السياس ي في تاريخ الشعر العربي ،وأول من تبنى ِّ
الشعري.3
وعلى اعتبار أن النص الشعري الذي ّ
قدمه الكميت بن زيد يدخل ضمن النصوص الحجاجية،
وهو نمط من أنماط َّ
النصوص املبرمجة في السنة األولى ثانوي ،وهو عبارة عن وسيلة من وسائل اإلقناع

 1املرجع السابق ،ص .43
 2احمد عبده عوض :مداخل تعليم اللغة العربية؛ دراسة مسحية نقدية ،جامعة أم القرى ،مكة ّ
املكرمة ضمن سلسلة البحوث التربوية
النفسية ،طبعة 5345هـ4111/م ،ص .77
ّ
َّ
ّ
املشوق في األدب والنصوص واملطالعة املوجهة ،جذع مشترك آداب ،وزارة التربية الوطنية ،الجزائر ،ص .511
 3حسين شلوف وآخران:
ِّ
 4املرجع نفسه ،ص .533
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َّ
والتعبير عن الرأي؛ حيث َّإنه يتضمن مجموعة من الحجج والقضايا املثبتة أو النافية التي يؤتى بها َّإما
للتأكيد على صحة رأي أو بطالنه.
لذا ،وربطا للتعريف ّ
بنصه ،ينبغي أن يكون التعريف خادما له ال ّ
مجرد سرد لسيرة أو ترجمة
الشاعر صاحب النص .وباستعراض كل تعريف ّ
يتبين حرص مؤلفي الكتاب املدرس ي على تحقيق هذه
العالقة الوطيدة بين عناصر وخطوات تقديم النص األدبي مع مضمون هذا النص وموضوعه.
وفيما يلي إبراز جوانب الترابط والتعالق بينهما:
الكميت بن زيد األسدي:
ّ
املتشيعين لبني هاشم ( ،)...فصار
 إبراز شيعة الشاعر وانتمائه السياس ي والفكري ،فهو من الشعراءمن أنصار آل البيت ومن املدافعين عن ّ
حقهم في الخالفة .مدح الهاشميين ّ
وأحبهم حتى صار من
أخلص أتباعهم بل شاعرهم الذي يدافع عن أفكارهم وأحقيتـهم في طلب الخالفة.1
 إبراز مصادر ثقافته ،فقد ولد ونشأ في الكوفة ،مدينة اللغة واألدب والعلم في العصر األمويّ .تأدب
على يد علمائها،2
 إبراز خصومه؛ حيث ّتعرض الشاعـر مرارا ألذى األمويين وعسفهم.3
 التأريخ للنص الحجاجي ؛ حيث ُّيعد الكميت َّأول من َّ
سن السجال السياس ي في تاريخ الشعر العربي،
ّ
الحجاج الشعري.4
وأول من تبنـى ِّ
وال يختلف التعريفان إال في إضافة كتاب (الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا) أن الكميت بن زيد
محمد آخر خلفاء الدولة األموية .5وهي إضافة فيها ُّ
قد ُق ِّتل غيلة سنة 546هـ في خالفة مروان بن ّ
تحيز
ُ
لطرف ضد طرف ،فلو ق ِّرىء التعريف من شخص يوالي بني أمية أو يمالئـهم لرأى أن الكميت يستحق
َّ
القتل ألنه خرج على الدول آنذاك .ور َّبما صاحب التعريف تأثر بقصيدة الشاعر الكميت فقال ما قال.
من هذا النموذج يظهر وجه الترابط بين التعريف بالشاعر نصه األدبي تحقيقا لوظيفية تعليم
اللغة العربية والنصوص األدبية.
 )2تقديم موضوع النص:
ّ
للمتعلمين من ناحيتيـن:
ينبغي على املد ّ ِّرس أن يراعي أن مرحلة تقديم موضوع النص مهمة
ِّ
ّ
ومحفزة لهم فيقرأ قراءة سليمة يراعي
االستعداد النفس ي والذهنـي فعليه أن يجعل من قراءته جاذبة
ِّ
ّ
ّ
املتعلمين وتجعلهم
تنفر ِّ
فيها جودة النطق وحسن األداء وتمثيل الـمعنـى؛ ألن قراءة ال تراعي هذه الشروط ِّ
يعرضون عن النص وينشغلون بأمور أخرى ،وقد الحظت حرص املد ّ ِّرسين على حسن القراءة وجودتـها
 1املرجع السابق ،ص .511
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5املرجع نفسه ،ص .533
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ّ
يجمعون بين القراءة ذات الجودة والقراءة ال ّ
املتعلمين على مهارة
ـمعبـرة إال أن الحرص على تدريب
ِّ
ِّ
االستماع فيكاد يغيب عن العملية التعليمية ،رغم أنها الـمـهارة من حيث األهمية فال قراءة وال محادثة
وال كتابة دون ُّ
ّ
والجيد.
تحقق االستماع الصحيح
ِّ
مما تؤاخذ عليه املنهجية املعتمدة في تدريس النصوص إغفالها ملهارة االستماع ،إال ما انتبه إليه
ّ
َّ
املتعلمين اإلنصات واالستماع لقراءتهم
بعض املد ّ ِّرسين بطريقة غير منظمة وال واعية حين يطلبون من
ِّ
ّ
ُّ
املتعلمين على مهارة
وأظن أن نجاح درس القراءة مقرون بنجاح املد ّ ِّرس في تدريب
وقراءة زمالئهم.
ِّ
االستماع ،وينعكس هذا على استجابتهم ألسئلة املد ّ ِّرس وتفاعلهم مع النص وتماهيهم مع مضامينه.
إذا ،هناك عالقة وطيدة بين مهارتي االستماع والقراءة ،هناك تأثير واضح للمهارة األولى على
الثانية ،فلنرى كيف يحدث ذلك:1
ّ
َّ
املتعلم الرموز اللغوية املكتوبة أو املطبوعة ممثلة في الكلمات والعبارات والجمل إال أن
 كيف يدرك
ِّ
ّ
املتعلم منطوقة بطريقة صحيحة ،فهذه القدرة على القراءة
يكون قد سمعها من املد ّ ِّرس أو من زميله ِّ
سبقت بقدرة على االستماع ،فمن تحصيل الحاصل أن الفهم فـي القراءة يعتمد على فهم الـمنطوق،
ّ
ّ
الحساس للتدابير والعالقات بين الكلمات في اللغة املنطوقة ،يكون أكثر حساسية لنفس
واملتعلم
هذه األشياء في اللغة املكتوبة.
ّ
َّ
ـمتعلم اللفظية؛ فمن خالل االستماع يتعلم الكثيـر من
 تساعد مهارة االستماع على توسيع ثروة ال ِّ
الكلمات والجمل والتعبيـرات التي سوف يراها مكتوبة.
ّ
املتعلم املدرسية؛ ألنه سيستمع إلى مد ّ ِّرسه
 ومن جهة أهم ،يشغل االستماع املساحة األكبـر في حياة ِّ
َّ ُ
ّ
يوضحون شفاهيا معاني الكلمات ،وما
وزمالئه فـي كـل األوقات وال يتحدث هو إال قليال؛ فاملد ّ ِّرسون ِّ
ّ
املتعلمين اآلخرين وهم يقرءون قراءة جهرية ،أو
يقوله الكتاب املدرس ي ،واملتعلمون يستمعون إلى
ِّ
ّ
ّ
ّ
ويوضحون محتوياته.
يتحدثون عن موضوع معين في كتاب القراءةِّ ،
هذه بعض التأثيرات ملهارة االستماع على مهارة القراءة ،والتي ينبغي األخذ بها في تطوير منهاج
اللغة العربية.
أما بالنسبة لـمفـهـوم القـراءة وفـق املقاربة بالكفاءات ،فينبغي على املد ّ ِّرس أن يضع في حسبانه
أن املفهوم القديم قد تجاوزه الزمن ،وأن املفهوم الجديد ّ
يقدم القراءة في أربع عمليات متكاملة ،متـرابطة
ِّ
ّ
َّ
املتعلمون من اكتساب القدرات والكفاءات األساسية وكفاءات اإلتقان لفعل
ومتناسقة ،حتى يتمكن
ِّ
القراءة حسب مفهومه الجديد ،وفيما يلي هذه العمليات:2

 1جامعة املدينة العاملية :طرق تدريس مواد اللغة العربية ،ماليزيا ،طبعة  ،4155ص .451
 2ينظر عبد الرحمن التومي :منهجية التدريس وفق املقاربة بالكفايات ،طبعة 4111م ،ص  .24وينظر حسني عبد الباري :االتجاهات الحديثة
لتدريس اللغة العربية فـي املرحلتين (اإلعدادية والثانوية) ،املكتب العربي الحديث للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،ص .531
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 القدرة على اإلدراك بالجهاز البصري لحروف النص املكتوب وكلماته وتراكيبه وجمله وتعرفها والنطق
بـها على الوجه الصحيح بواسطة جهاز النطق ،فهو عملية ميكانيكية .وهذا هو املفهوم البسيط
للقراءة.
َّ
 فهم النص املقروء :هي عملية اتصال تتطلب سلسلة من املهارات؛ بتفسيـر وترجمة ذات معنى
ملجموعة من الرموز اللفظية املطبوعة واملكتوبة ذات العالقة فيما بينـها وقراءة من أجل الفهم
ّ
تمثل اللغة ومهارات اللغة للقارئ ويحاول
تحدث نتيجة التفاعل بين إدراك الرموز املكتوبة التي
القارئ ّ
فك وترجمة رموز املعاني إلى ما ُّ
تدل عليه من معان سواء أكانت معاني مفردة أم متصلة أو
املعاني التي قصدها الكاتب.1
ً
 تفاعل القارئ مع النص املقروء :وهي عملية عقلية َّ
معقدة ،حين ّ
يفسر تلك املعاني وفقا لخبراته
ِّ
الشخصية ،فيتم تفسيـر الـمعنـى ،وتشمل الفهم الصريح (املباشر) والفهم الضمني (غير املباشر أو
فهم ما بين السطور) واالستنتاج والتذوق ،واالستمتاع ،والتحليل ،ونقد الـمادة املقروءة ،وإبداء
الرأي فيـها.
ّ
والتصرف في مواقف الحياة اقتداء باملقروء :وأصبحت القراءة بهذا املفهوم
 توظيفه لحل املشكالت
الثالث عملية تفكيـر ال تقف عند استخالص املعنى من النص ،وال عند تفسير الرموز وربطها
بالخبرة السابقة ،وال عند التفاعل مع النص ،بل تتعدى ذلك كله إلى حل املشكالت .وأصبحت
القراءة علمية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسير الرموز والرسوم التي يتلقاها القارئ عن
طريق عينيه ،وفهم املعاني والربط واالستنتاج ،والنقد ،والحكم ،والتذوق ،وحل املشكالت.2
وقد َّ
مهد الكتاب املدرس ي للقصيدة بالحديث عن البيئة السياسية التي قيلت فيـها وعالقة الشعر
ّ َّ
توظفه أنى شاءت ومتى شاءت ،وخير نموذج
بالحياة السياسية .كان الشعر وال يزال وسيلة فـي يد السلطة ِّ
في العصر الجاهلي شعراء يناصرون قبيلتهم حتى املوت وآخرون خرجوا عنها َّ
يسمون الشعراء الصعاليك،
ّ
َّ
املؤرخون املوالون
وال يختلف الوضع كثير إال في تفصيالت وجزئيات في العصر األموي ،أو هكذا سماه ِّ
للسلطة ،فقد " واكب الشعر الحياة السياسية في العصر األموي بعد ظهور األحزاب السياسية إثر انفراد
األمويين بالحكم ،واحتكارهم للخالفة ،وكان لكل حزب سياس ي شعراؤه الذي ّ
يعبرون عن مبادئه
ّ
وأهدافه ،بحيث مثل الكميت آل البيت وناصرهم بكل صدق وشجاعة وثبات .عرفت قصائده السياسية
بالهاشميات ،ومنـها هذه األبيات ".3
 1ينظر أحمد عبد الكريم حمزة :سيكولوجية عسر القراءة (الديسليكسيا) ،دار الثقافة للنشر والتوزيعّ ،
عمان ،الطبعة األولى4111 ،م ،ص
 .55وينظر شيفرد بيتر وجريجوري ميتشل :القراءة السريعة ،ترجمة أحمد هوشان ،الطبعة األولى5347 ،ه4116/م ،ص  .55وينظر وينظر
حسني عبد الباري :االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية فـي املرحلتين (اإلعدادية والثانوية) ،املكتب العربي الحديث للنشر والتوزيع،
اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،ص .531
 2حسن شحاته ومروان السمان :املرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها ،مكتبة الدار العربية للكتاب ،القاهرة ،د.ط ،د.ت ،ص .533
وال لعبـا منـي وذو الشيــب يلعـ ــب
 -5 3طربت وما شوقا إلى البيض أطرب
 -4ولــم يلهنــي دار وال رســم من ــزل
ول ــم يتطربن ــي بن ــان مخض ــب
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َّ
وإزاء هذا الوضع ،سلطة بني َّ
أحقيتـها بالحكم وأطـيـاف أخـرى مـن الـمجتمع آنـذاك
أمية َّتدعـي
تعتبـرها سلطة غاصبة ،ومنـهم بنو هاشم وشاعرهم الكميت بن زيد ،وهم آل بيت الرسول (صلى هللا
َّ
عليه وسلم) َّيدعون أحقيتـهم بالخالفة ،وهي فـي الحقيقة شورى بين الـمسلمين ال تؤخذ ال بالنسب وال
بالعرق وال بغيرهما .قلت ،أمام هذا الـمشهد كيف سيستقبل القارئ هذه القصيدة؟ وقبل ذلك ما هـي
َّ
تتحدد مواصفات ومؤهالت هذا القارئ /الذات ()Lecteur/ Sujet
مواصفات ومؤهالت هذا القارئ؟
باإلجابة عن التساؤالت اآلتية :من هو القارئ؟ لـماذا يقرأ؟ كيف يقرأ؟ بماذا يقرأ؟
السؤال َّ
األول :من هو القـارئ؟
ّ
َّ
ـمتعلم ألنه هو املقصود واملستهدف بنصوص
يفتـرض فـي البداية أننا نتحدث عن القارئ ال ِّ
نفرق بين قارئين؛ قارئ مفترض وهو الذي َّ
ّ
نصت عليه الوثائق البيداغوجية الرسمية
القراءة .وهنا ِّ
(املنهاج ،الوثيقة املرافقة ،دليل األستاذ ،والكتاب املدرس ي) حين ُو ِّضعت الكفاءات املراد تحقيقها وملمح
الدخول إلـى السنة األولى ثانوي .وقارئ فعلي أو حقيقي وهو الذي يجده املد ّ ِّرس جالسا أمامه في حجرة
الد سَّ .أما األول فهو قارئ ديناميكي متفاعل مع نصوص القراءة .1وأما اآلخر فهو قارئ ّ
متعدد املستويات
ر
ِّ
َّ
واألحوال تحكمه معطيات ذاتية وموضوعية يتوقف نجاحه على تفاعله مع عناصر العملية التعليمية
ُّ
التعلمية األخرى :املد ّ ِّرس واملضمون املعرفـي والبيئة املدرسية.
أما بالنسبة للقارئ املد ّ س فهو قارئ محتـرف؛ َّ
ألنه يستطيع تقديم موضوع النص ،فيشتـرط
ِّر
فيه أن تكون قراءته األ َّولية " قراءة سليمة بمراعاة جودة النطق وحسن األداء وتمثيل املعنى " .2وفـي
ّ
َّ
يتدخل القارئ املتعلم أو الـمبتدئ للمشاركة فـي قراءة النص ،فنحن إزاء مجموعة من
مرحلة تالية
َّ ُ
ّ
َّ
القراء؛ ق َّراء محتـرفيـن وهم زمرة املد ّ ِّرسين عموما ،وهم ليسوا سواء
األقل نموذجيـن من
القراء ،أو على
من حيث الكفاءات التي يمتلكونـها ،يفترض أنهم يحوزون على الحد األدنى من الكفاءة اللسانية التي
وخيــر بنـي حــواء والخيــر يطل ــب
 -3ولكـن إلـى أهـل الفضائــل والنهــى
إلــى الل ــه فيم ــا نالن ــي أتقـ ـرب
 -3إلــى النفــر البيــض الذيـن بحبهــم
بهم وله ــم أرض ى م ـرارا وأغضب
 -1بنــي هاشـم رهــط النب ــي فإنن ــي
إلى كنــف عطف ــاه أه ــل ومرحـب
 -6خفضــت لهـم منـي جناحـي مــودة
تـرى حبهــم عــارا علـي وتحســب ؟
 - 7ب ــأي كـت ــاب أم بـأي ــة س ـن ــة
علـى حبكـم  ،بـل يسخرون وأعجـب
 -1يعيبوننــي مــن خبـهــم وضاللهــم
سفاهــا وح ــق الهاشمييــن أوجــب
 -2يرون لهم حقا علـى النـاس واجبـا
لق ــد شركــت فيــه بكيــل وأرحــب
 -51يقولون لم يـورث  ،ولـوال تراثـه
فــإن ذوي القربــى أح ــق وأقــرب
 -55فإن هي لـم تصلـح لحـي سواهـم
وفيهــم خبــاء املكرمــات املطنــب
 -54أناس بهم عزت قريش فأصبحوا
ّ
َّ
ّ
املشوق في األدب والنصوص واملطالعة املوجهة ،جذع مشترك آداب ،ص .511
ينظر حسين شلوف وآخران:
ِّ
 1ينظر عبد اللطيف الجابري وآخران :تدريس القراءة (دليل نظري)؛ الكفايات واالستراتيجيات ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،
طبعة 4113م ،ص .53
 2اللجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية (وزارة التربية الوطنية) ،مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة األولـى
مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،جذع مشترك آداب ،وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا ،طبعة جانـفي  ،4111ص .52
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تسمح لهم بتدريس اللغة العربية بمختلف أنشطتها ،ولكن الكفاءات األخرى سنجد فيها تفاوتا كبيرا بينهم
ّ
(الكفاءة املنطقية ،املوسوعية ،التداولية) .والنموذج الثاني من َّ
املتعلمون ،وهم أكثـر تفاوتا،
القراء هم
ِّ
ّ
غم أن املنهاج ّ
املتعلم الذي ينتمي إلـى صف
يحدد الكفاءات املفترض توافرها لدى هذا القارئ ،أي
ر
ِّ
ِّ
السنة األولى ثانوي فهو قارئ افتـراض ي ،أما القارئ الفعلي فهو ش يء آخر ومستوى آخر فـي واقع الحال
يبتعد كثيـرا عن القارئ االفتـراض ي.
َّ
يراعـي القـارئ الـمحتـرف (الـمـد ّ ِّرس) أهـداف النص بالعودة إلـى الوثائق الرسمية ممثـلة فـي
ّ
ُّ
ّ
ويصرح بـها لل ـق ــارئ الـمتعلم فـي ب ــدايـة الحصة أو الـوح ــدة التعـلمية ويمكن للقارئ
الـمنـهاج الـمق َّـرر؛
َّ
ُّ
ًّ
املبتدئ أن يطلع على ما يجب أن يتعلمه في نص من النصوص األدبية في بداية كل وحدة تعلمية في
َّ
الكتاب املدرس ي للسنة األولى ثانوي؛ ففي نموذج قصيدة الكميت بن زيد ،يتعلم من خالل هذا النص
(اإلضافة إلى دراسة املعاني واألفكار وأساليب التعبير املختلفة وجماليات اللغة) تأثيـر األحزاب السياسية
ُّ
التشيع لبني هاشم (جذع مشترك علوم
فـي شعراء صدر اإلسالم (جذع مشترك آداب) ،دواعي
وتكنولوجيا) ،وتحديد نمط النص وخصائصه ،والتد ُّرب على بناء أفكار وفق نمط النص الـمدروس
(للجذعين معا).
ما يشتـرك فيه الـ ـقـارئان املحـت ِّـرف والـمبتـدئ هـو أنـهما " ذات تمتلك قـدرات واستعدادات
ّ
ُ
فيـزيولوجية وذهنية وانفعالية تتمكن بواسطتها من ممارسة فعل القـراءة وتدرك الغرض الذي دفعـها
إلـى االنخراط في هذا الفعل ،والدخول فـي عالقة تبادلية مع نص َّ
معيـن ".1
ولذا ينبغي أن تتوافر مواصفات ّ
معينة فـي القارئ املحتـرف والقارئ املبتدئ ،مع االختالف فـي
ّ
مركز كل واحد منهما فـي العملية التعليمية التعلمية ،حصرها (عبد الرحيم كلموني) فـي أربع كفايات،
ّ
وإن كان قد ّ
خصصها للمتلقي ،أي املتعلم:
كفايات التلقي هي:2
 الكفاية اللغوية :وهي املعرفة الكافية باملعجم والتركيب واللغة التي كتب بها العمل األدبي ،ال يمكنقراءته دونها).
 الكفاية املعرفية أو املوسوعية :وهي ّخزان معرفـي [ذهني] ُّ
يضم املـعاني ،أشياء العالم املحتوية على
املعاني ،كما ّ
تتحدد داخل الثقافة ما.
 الكفاية املنطقية :ذات أهمية كبـرى في صياغة الفرضيات حيث تربط بين داخل النص (عناصرهومكوناته) ،وخارجه (الخبرات القرائية السابقة واملعارف املوسوعية) ،كما أنها تربط بين مختلف
الدوال داخل النص ذاته ،وتشتغل على مستوى سيرورة االستباق حيث تربط املعاني املؤقتة أو
فرضيات املعنى ومختلف التفاصيل املبثوثة في فضاء النص على النحو الذي يدفع باستمرار على
إعادة النظر في هذه الفرضيات في أفق بناء داللة متماسكة مبرهن عليها للنص.
 1ينظر عبد اللطيف الجابري وآخران ،مرجع سابق ،ص .53
 2عبد الرحيم كلموني ،مرجع سابق ،ص .51
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 الكفاية التداولية :معرفة التلفظ املزدوج  La double énonciationكخصيصة للنص األدبي ،وضعيتحدد من خالل اآلثار ّ
النص في إطار السياق ّ
التلفظي الخاص الذي ّ
التلفظية املنتشرة داخل الفضاء
النص ي...
ّ
ومن جهة أخرى يراعي القارئ الـمحتـرف دوافع وحاجات القارئ الـمتعلم من خالل اإلجابة عن
ّ
السؤال لـماذا يقـرأ؟ أو لـمـاذا ُيـقـ َّـدم النص للمتعلم؟ وبأي طريقة أي كيف يقرأ؟ وبأية وسائل وموارد أي
بماذا يقرأ؟
املتعلميـن :وتكون قراءة كل واحد منـهم مقتصرة على جزء من النص،
 )3قراءة فردية من قبل بعض
ِّ
ّ
املتعلمين.
مع عناية األستاذ بتصويب األخطاء تصويبا مباشرا سريعا حتـى ال ي ُثبت الخطأ فـي أذهان
ِّ
يتعرفوا على النص ُويحسنوا قـراءت ــهَّ .أمـا إجادة القراءة ُ
وينبغي أن تتكرر قراءاتهم إلـى أن َّ
فتتـرك إلـى
ما بعد الدراسة الشاملة.
ولقد َّ
يتميـز بـها القارئ ّ
لخص " داود عبده " بعض الصفات التي َّ
الجيد لتمكيـن الـمـد ّ ِّرس مـن
ِّ
ّ
ـمتعلميـن:
التخطيط لتحقيقها عند ال ِّ
في ّ
ُ
ميـز بيـن الحقائق واآلراء.
 .5يـفـهم الـمقروء ويقرأه قراءة ناقدة ِّ
ميـز بيـن األمور التي لها مساس بالقضية التـي َّ
ُ .4ي ّ
يتحدث عنـها الكاتب ،واألمور التي ال عالقة
ِّ
لها بالقضية.
 .3يكشف مقدار الصحة والخطإ فـي استنتاجات الكاتـب ،ويخرج هو نفسه باستنتاجات خاصة
قد تتفق مع استنتاجات الكاتب وقد تختلف معها.
 .3يكشف دوافع الكاتب وأهواءه وأهدافه ومراميه.
يميـز بيـن الكتابة الـموضوعية والكتابة امل ّ
ّ .1
تحيـزة ،بيـن كلمة الحق التي يراد بـها الحق وكلمة
ِّ
ِّ
الحق التي يراد بـها الباطل.
ميـز الـمعقول وغيـر الـمعقول ،وبيـن ّ
الجد ُ
ُ .6ي ّ
والسخرية.
ِّ
ِّ
 .7يفـهم ما يقصده الكاتب من توظيف التشبيه أو االستعارة أو املثال أو الرمز.
 .1قارئ سريع أداء وفهما.
 )4إثراء الرصيد اللغوي للمتعلمين:
يشتغل الـمد ّ ِّرس فـي ضوء األهـداف الوسيـطي ــة الـمندمـجــة (الـجذع املشتـرك علوم وتكنولوجـيا)،
ّ
ـعلميـن (فـي النص األدبـي)
فهي بمثابة املؤشرات التي يسيـر وفقـها ويـسـعى إلـى إثـراء الرصيد اللغــوي للمت ِّ
فـي ضوئـها ،وقد أورد منـهاج اللغة العربية (للسنة األولـى ثانوي) أهدافا خاصة بـهذه املرحلة ،وهـي كاآلتـي:1
 يكتشف معنى الكلمـات انطالقا من سياق الجملة.ً
اعتمادا على الـمعجـم أو على مرجع مناسب.
 إثبات معنـى الكـلمات 1وزارة التربية الوطنية الجزائرية :منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .7
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 يفهم معنـى الكلمات بإقامة العالقات اللغويــة بينـها (الجناس ،الطباق ،التـرادف).َّ
 ُي ِّبيـن معاني العبارات بتحليل العناصر التـي تتألف منـها. يضع فرضيات لشرح معاني الكلمات باعتماد سياق الفقرة أو النص أو مؤشــرات سياقي ــةأخرى.
مــن خالل القراءات األولية للنص يجتـهد الـمد ّ ِّرس فـي تعييـن الـمفردات والتـراكيب الل ـغـويـة
الجـديرة بالشرح [الوظيفي] ،إذ أن من أبسط الحقائــق التـربوي ــة وأه ــمها فـي ش ــرح الن ــص أن معاني ــه ال
ُ
تفهم إال إذا فهمت لغته .واللـغة مفـردات وتراكيـب؛ وعليه ،فمـهـارة الدارس فـي التحليل اللغوي [مهارة
لغوية] تؤدي دورا هاما فـي اكـتشاف املعنـى الخفي مـن خالل التـركيـب الظـاهــر .ذلك أن د اســة ّ
النص
ر
ّ
َّ
ـمشكـلـة لنـظــمه َّ
فإن ـه ــا ت ـصــل بـال ــدا س إلـى ال ـ َّـشـرح الصحيـ ــح ّ
للنـ ــص؛ ألن ــه "
ر
عندما تنط ـلـ ــق من أدوات ـ ــه ال ِّ
يكون الكالم وينجزه ّ
بنية كلية هو الذي ّ
ويؤديه .وهو الذي يؤسس وجوده على وجود العالقات التي تقوم
ِّ
بين ألفاظه في الجمل من ناحية وبين جملة وفقراته التي يتشكل منها النص الكتاب بوصفه مجاال إنتاجيا
للكالم ".1
وليس على الـمد ّ س أن يكثـر من الشرح اللغوي للكلمات والتراكيب َّ
وإنما ينبغي أن يتوقف على
ِّر
بعضها بما يجده كافيا إلدراك الـمتعلم للمعنـى ،على أن َّ
يتم الشرح بالتعرف املعجمي على معنى أو معاني
الكلمة ،ثم التعرض إلى ما توحي به من دالالت انطالقا من السياق [اللغوي] الذي وظفت فيه.
ُ ّ
عرف الوثائق التـربوية (املنـهاج الدراس ي ،الكتاب املدرس ي) الـمعطيات
 )5اكتشاف معطيات النص :ت ِّ
بمدلولها العامَّ ،
بأنـها عناصر أساسية تعتبـر بمثابة أرضية االنطالق فـي أي نشاط مهما كانت طبيعته
(فكرية أو مادية) .ومعطيات النص بمثابة املعالم األساسية التي يحتكم إليها بناء النص ومضمونه ،لذا
تعتبر هذه املرحلة ،في رأيـي ،أهم املراحل؛ ألنها َّ
تتوسطها من جهة (تسع مراحل) ،وألنها اكتشاف وهو
عملية شاقة وشائقة في نفس الوقت ،يستعمل فيها القارئ (املحترف أو املبتدئ) كل قـدراته واستعداداته
ّ
الفيـزيولوجية والذهنية واالنفعالية من أجل التماهي مع النص والدخول في عالقة تبادلية تفاعلية تمكنه
من ممارسة فعل القـراءة كامال.
يشتغل املد ّ ِّرس في ضوء األهداف الوسيطية املندمجة (الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا) ،فهي
بمثابة املؤشرات التي يسير وفقها ويسعى إلى اكتشاف معطيات النص األدبي في ضوئها ،وقد أورد منهاج
اللغة العربية (للسنة األلى ثانوي) أهدافا خاصة بكل مرحلة من مراحل درس القراءة ،بداية بمرحلة
اكتشاف معطيات النص ،وهي كاآلتي:2
 يكتش ــف الـمعنــى الع ــام للنــص.ُ
عيـن التعابي ــر الغامض ــة ُويع ِّـلل مواطن غموضها.
 ي ِّ 1محمد رجب النجار وآخران :الكتابة العربية؛ مهاراتها وفنونها ،مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع ،الكويت ،الطبعة األولى5344 ،هـ/
4115م ،ص .44
 2وزارة التربية الوطنية الجزائرية :منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .7
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 ُيح ـ ـ ِّـد ُد األفك ـ ــار الرئيسـ ــة. ُيح ـ ِّـد ُد التعابي ــر الحقيقي ــة واملجازيــة.ُ
مقومات الشعر عن النثـر.
 ي ِّميـز ِّ

 يستنب ــط القيــم الفكريــة واالجتماعي ــة والسياسية الواردة فـي النص.ُ
عل ــل لـمظاهر الق ـ َّـوة فـي التعبيــر األدبــي.
 ي ِّ يستنتج األحكام األدبية من النصوص الشعرية والنثـرية بطريقة ذاتية تلقائية. يكتشف الفروق الدقيقة بيـن التراكيب والعبارات والجمل. ينقد األساليب والعبارات نقدا ُي ِّبيـن من خالله وجه الغموض وأسباب الركاكة فـي التعبيـر.ُ
وضح أث ــر العص ــر فـي حيـاة األديـ ـ ــب.
 ي ِّ يكتشف مناسبـ ــة الن ــص من املضم ــون.َّ
َّ
مؤثرات.
يتعرف على عصر األديب وما يتميـز به من ِّ
ُ
ُ
فسـ ــر مدلـول ــه.
ـعيـن الرم ــز وي ِّ
 يـ ُِّ
وازن بين عملين أدبييـن من نوع واحد.
 ي ِّّ
يتعامل القارئ الـمحتـرف والقـارئ الـمتع ِّـلـم مع نص مبـرمج مسبقا وال دخل لـهـما فـي اختي ــاره
فيقعان تحت إكـراهـات .إن كان النص ال يالئم رغباتـهما وميولتـهما ،فيحاوالن ّ
التكيف معه .وهنا نجيب
عن السؤال ماذا نقرأ؟ ألن النص هو الذي ّ
يحدد طريقة القراءة ووسائلها من أجل تحديد معطياته
ُ
وعناصره األساسية باعتباره رسالة مكتوبة بعالمات لسانية دالة كتب حتى يستطيع القارئ تأويله وكتابته
وإنتاجه وبناءه بنشاط وإيجابية عند ّ
كل قراءة؛ وتكاد تنحصر سمات النص املكتوب في كونه فاعلية
نشطة للغة ،وهو عملية إنتاج وليس مادة قابلة لالستهالك ،وهو مفتوح ليس مغلقا.1
لذا ،ومن أجل اكتشاف معطيات النص األدبي (أو التواصلي وله شكل أدبي) ،يحاول القارئ
املتعلم بمعونة القارئ املحترف باستخراج " ما يتوافر عليه النص من املعاني واألفكار ،من املشاعر
واالنفعاالت والعواطف ،من التعابير الحقيقية واملجازية ،من األساليب التي يتخذها األديب وسيلة
لإلقناع والتأثير ،من موقف األديب وغرضه من إنشاء النص ".2
ّ
املتعلمين من اكتشاف وسائل الكاتب أو األديب في النص في نقل أفكاره ومشاعره
ومن أجل تمكين ِّ
إلى اآلخرين ،أي أن يكتشف العناصر الفنية بالتعرف تدريجيا على األدوات الجمالية ،3ينبغي على املد ّ ِّرس
ّ
تمكن
أن يحسن بناء أسئلته ،بل عليه أن يجعل منها استراتيجية ،من استراتيجيات القراءة التفاعليةِّ ،
ّ
املتعلم من بناء معارفه؛ بالقدرة على االكتشاف واالستيعاب والترسيخ .وقد َّ
قدم الكتاب املدرس ي
ِّ
 1ميجان الرويلي وسعد البازعي :دليل الناقد األدبي ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،طبعة 4114م ،ص .473
 2اللجنة الوطنية للمناهج ،مرجع سابق ،ص .52
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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ّ
واملتعلم .إذ
مجموعة من األسئلة في هذا العنصر وفي العناصر التي تليه من أجل أن يستأنس بها املد ّ ِّرس
ِّ
إنها تحفز املتعلمين على التفكير ،وتثير حيويتهم وفضولهم ونشاطهم ،وتوجههم إلى القضايا الهامة في
الدرس ،وأخيرا تبعث الثقة في نفوسهم حيث يشعرون بأهمية مشاركتهم في بناء عناصر الدرس ودورهم
في إثرائه وإغنائه .ومن جهة أخرى يراعي املد ّ ِّرس في أسئلته الشروط اآلتية:1
 ارتباط السؤال بأهداف الدرس التي يسعى األستاذ إلى تحقيقها. تنوع مستويات األسئلة من املستويات الدنيا إلى املتوسطة فالعليا. مراعاة خصائص املتعلمين العقلية واملعرفية. ترتيب األسئلة وفق ترتيب أحكام الدرس املراد استخراجها. عدد األسئلة يكون مناسبا لإلجابة املطلوبة. الدقة في صوغ السؤال بحيث يفض ي إلى اإلجابة املطلوبة. أن يصاغ السؤال في عبارات قليلة واضحة.ّ
املتعلميـن بتثمينـها
وبعد التزام املد ّ ِّرس بالشروط السابقة ينبغي عليه أن يستثمر إجابات
ِّ
ّ
ّ
يرت ُبـها
وتحفيزهم على االجتهاد فيها وإن كانت مجانبة للصواب،
فيسجل الصحيحة منها على السبورة ،ثم ِّ
ِّ
َّ
األقرب فاألقرب ،ولنأخذ نموذجا من األسئلة التي اقترحها الكتاب املدرس ي ،ثم نقارنها مع تلك التي وظفها
بعض املد ّ ِّرسين فـي دروسهم.
أسئلة الكتاب املدرس ي
ملن طرب الشاعر؟ وعمن أعرض عن طربه؟
في ّأية مرحلة من العمر نظم الشاعر هذه القصيدة؟
ّ
أي دار أو رسم أعلن الشاعر عزوفه؟ وما املقصود
عن ِّ
َّ
املخضب في البيت الثاني؟ بم وصف الشاعر بني
بالبنان
هاشم؟ وما العواطف التي تجمعه بهم؟ ماذا يفيد
االستفهام في البيت السابع؟
ماذا عاب عليه خصوم بني هاشم؟ وبماذا أجابهم؟
أي يظهر تعريض الشاعر بمذهب خصومه في النص؟
ما الفرق في املعنى بين الكلمتين (واجب) و(أوجب)؟
ِّلم ذكر الشاعر الحيين :بكيل وأرحب دون باقي األحياء؟
وماذا يقصد بهذا التخصيص؟
ِّبم أثبت الشاعر حق الهاشميين في الخالفة؟ وما تقديرك
ألوجه اإلثبات؟
ّ
ِّلخص مضمون النص.

أسئلة من درس حقيقي وإجاباتـها
 ملن طرب الشاعر؟ * ألهل الفضائل والنهى بني هاشم. وعمن أعرض؟ * عن النساء ،وعن اللعب.ُ
ُ
ُّ
ض عنه هنا؟ *تعريضا بالخصوم لتغزلهم
 لم ذ ِّكر املعر ِّبالنساء.
 في أي مرحلة من مراحل عمره نظم قصيدته؟ * في كبره. عن أية دار و رسم أعـلن رغبته عنه ؟ * عن ديار النساءَّ
املتغز ِّل بهم في مطالع القصائد.
 ما املقصود بالبنان املخضب ؟ * هن النساء . بم وصف الشاعر بني هاشم ؟ * وصفهم بخير بني آدموحواء  ،وبالطهر.
 ما العواطف التي تجمعه بهم؟ * .تقربه إلى هللا بحبهم،والرض ى لهم والغضب من أجلهم ،تواضعهَّ ،
ومودته لهم.
 ماذا يفيد االستفهام في البيت  7؟ * غرضه التوبيخوالتأنيب.
 ماذا عاب عليه الخصوم؟ *عابوا عليه َّحب ُه الهاشميين.

 1املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.

299

الفصل الرابع :االستراتيجيات املنهاجية
 بم أجابهم؟ * أجابهم بهجائهم ورميهم بالغفلة والضالل. أين يظهر تعريض الشاعر بمذهب خصومه؟ * يعيبوننيمن ِّخ ِّ ّبهم وضاللهم بـ  . 1ويرون سفاها بـ . 2
 ما الفرق بين"واجب" و"أوجب" ؟ تعلقت األولى كاسمفاعل باالستقبال  ،والثانية كاسم تفضيل بالوجوب
والتحيين أي اآلن .واملعنى ُمنهى في الثانية.
 لم ذكر الشاعر الحيين" بكيل" و"أرحب"؟ .وما املقصودمن هذا التخصيص؟ * ذكرهما لبعدهما عن آل هاشم
باعتبار أن الرسول صلى هللا عليه وسلم لم يترك أوالدا
يرثونه .واملقصود منه أن آل هاشم أولى بحب الشاعر من
غيرهم الذين يريدون السلطة بإبعاد الهاشميين أصحاب
الحق األول فيها.
 بم أثبت الشاعر الخالفة للهاشميين ؟ وما تقديركألوجه هذا اإلثبات؟ * بأن ذوي القربى أولى بالخالفة من
غيرهم ،وأنهم أهل املكارم التي أعلت قريشا .وتقديري هو
أن إثبات الشاعر في محله باعتبارآل هاشم أولى بالخالفة
ألنهم األقرب من رسول هللا -في هديه و دعواه ورسالته
الخالدة.
 التلخيص :لـم يطـرب الشاعــر كخصومــه بالتغـزلبالنســاء واللعب ،وإنما يتغنى بحبه آلل البيت من
الهاشميين الذيـن بحبهم يتقرب من هللا ليـرد على
خصومـه وخصومهم الذيـن أعابوا عليه تعصبه لهم
بالتعرض لهم ومحاججتهم بإبراز أحقية الهاشميين في
الخالفة وابتعادهم عنها .وألن الهاشميين هم عز العرب
وقريش كلها.

نالحظ أن أسئلة الكتاب املدرس ي عامة ُّ
تمس النص األدبي بكامله ،يستأنس بها من طرف املد ّ ِّرس،
ُّ
ولكن املواقف التعليمية الحقيقية تستدعي هذه األسئلة وأسئلة أخرى تتناسب واملوقف التعلمي ،وهو
ما الحظته عند مد ّ ِّرس ي السنة األولى ،ال يلتزمون إال بالقدر املناسب من أسئلة الكتاب املدرس ي ويتصرفون
ّ
ّ
متعلميهمّ ،
يحقق
يغيرون السؤال ،يتجاوزون آخر ،ويضيفون ثالثا بما ِّ
فيها بما يناسب ما يواجهه مع ِّ
ِّ
فهم النص ومقاصده.
 )6مناقشة معطيات النص:
يشتغل املد ّ ِّرس في ضوء األهداف الوسيطية املندمجة (الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا) ،فهي
بمثابة املؤشرات التي يسير وفقها ويسعى إلى اكتشاف معطيات النص األدبي في ضوئها ،وقد أورد منهاج
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َّ
اللغة العربية (للسنة األلى ثانوي) أهدافا خاصة لهذه املرحلة (يتحكم في املفاهيم النقدية لفهم
النصوص واستثمارها) ،وهي كاآلتي:1
َّ
يتمرس[املتعلم] على تعريف النقد األدبي انطالقا من دراسة النصوص.
-

يستنتج أن البالغة راف ــد من روافــد النقــد.
ُي ِّبيـن وظيفة األدب في الحياة بجميع صورها.
َّ
يتمرس على الذوق األدبي من خالل تقنيات التعبير عند األدباء.
ُ
وازن بين املوضوعيـة والذاتيـة في عملية النقد األدبي.
ي ِّ

مقومات نقد األثر األدبي من خالل دراسة النص.
 يستخلص ِّواملناقشة أهم مراحل الدراسة األدبية ،إذ في هذه املرحلة يوضع املتعلم في وضعية تسخير
مكتسباته ليسلط ملكته النقدية على املعطيات الواردة في النص؛ سواء أتعلق األمر باملعاني و األفكار
أو بأساليب التعبير املختلفة أو بجماليات اللغة على أن يكون النقد إبداعيا يعتمد تعيين الظاهرة ثم
تقييم مختلف أبعادها الفكرية ،والفنية في ضوء الرصيد القبلي للمتعلم ،واملهم أال يكون النقد وصفيا،
نمطيا ،يغلب عليه طابع النمذجة ،وإنما يتيح الفرصة للمتعلمين أن يتأولوا وأن يتوغلوا باقتراحاتهم
[الفرضيات] في طرح أكبر قدر ممكن من البدائل واملعاني املختزنة في أنساق النص ومجازاته بما يفيد
انفتاح النص على ما ال يحص ى من الدالالت واملعاني .وقراءته تعني التفاعل املباشر مع تلك الرسالة
الحاملة ألفكار املرسل وتصوراته ،سواء بالقبول أو الرفض ،وبأسلوب خاص في الكتابة ،وذلك انطالقا
من الحاجات الدافعة إلى القراءة.
وعموما ،يدرس النص األدبي بما يدعو إلى املبادرة والتفعيل وإعطاء شكل ينبض بالحياة من
أجل تحويل املعرفة األدبية إلى عمل والدرس األدبي إلى إبداع.

 1وزارة التربية الوطنية الجزائرية :منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .7
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األجوبة
األسئلة
 ما موضوع النص؟ املوضوع هـو مـدح الهاشميين ومواجهة الخصوم ومحاججتهم .ودوافعه هوالصراع السياس ي على الخالفة بين بني هاشم ومن يتصل بنسب الرسول  -صلى
وما هي دوافعه؟
هللا عليه وسلم –
 مقدمة القصيدةّ
على طريقة القدامى التشابــه هــو املقدمــة الطلليــة .االختــالف هـو عـدم التغــزل كـما تغـزل الجاهليــون.
بطريقة
لكن
ّ
مختلفة  .وضح.
 ما مذهب الشاعرالسياس ي ؟ استخرج هـو هاشمـي االتجـاه ومعـارض لغيرهــم قـربـوا مـن الرســول أو بعـدوا .ومـا يؤكــد
هـذا الحكــم  :البيــت 1،6،3
ما يؤيد حكمك.
 حدد مظاهر وفـي قولــه  " :و حق الهاشميين أوجب ".املعارضة والجدل في
األبيات.54.55.2.7 :
النص.
وضح بيان البيت 6
و" .54خفضت لهم
كناية عن صفـة التواضع وبرهـم .والجناحـان همـا الذراعـان .وأثره متجل في إبراز
جناحي مودة".
والثانيــة فــي قولــه :مدى حب الشاعر آلل البيت وتواضعه لهم.
"فيهم خباء املكرمات
ُ
وهـي استعارة مكنية في " :الخباء " ِّإذ شبه املكرمـات بالنسـاء فحذف املشبـه بـه
املط َّن ُب " .
ُ ُ
النسـاء ،وذك ــر احــدى خصائصه ــا وهـي الخبــاء الــذي تخبـأ فيــه النس ــاء .وأثره
 ما هي مميزات متجــل فـي تشخيـص املجـرد من بـاب إبراز أهمية احترام املكـارم عنـد بني هاشمكاحترامهــم املرأة .
أسلوب الشاعر؟
استعمال األلفاظ املادحة مثل :طربت ،البيض ،مودة ،حبهم ،املكرمات" ،وهو
معجم سهل وإيجابي.
كثـرة أفعال املضارع البالغة  51فعال .خال منها البيت السادس والثاني عشر
َّ
فقط للداللة على التجدد واالستمرار في محموالتها .كما مثل املاض ي ثلث
املضارع بست مرات تردد في البيت  5،3،6،51،54بمعدل مرة واحدة إال
البيت 54تردد مرتين .مما يدل على ثبات واستمرار داللة محموالت املاض ي .وما
يلفت النظر كثرة حرف الباء املالئم لجهريته غرض املدح والهجاء على حد سواء.
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ما هي مالمح بيئة وقد بلغ عدد تردده  37مرة .وتراوح تردده بين مرة واحدة كحد أدنى في البيت
 6وبين خمس مرات في البيت  .1،7كما ظهر األسلوب الخبري االبتدائي والطلبي
الشاعر؟
املالئم إلبراز الحجج وتثبيتها ،والوصف التعليلي .وقلة اإلنشاء املتمثل في
االستفهام بالبيت .7وغرضه التوبيخ.

بيئة يسودها اللهو ،والتغزل بالنساء ويمثل هذا التيار خصوم شاعرنا من جهة،
ومن جهة أخرى ظهور تيـار الزهـد والترف ــع عــن الدنايــا ويمثلــه شاعـرنــا بالتواضـع
آلل البيت ،والتقرب إلى هللا بحبهم .كما ظهر التنافس السياس ي واضـحا القائـم
علـى التهكـم والسخريــة بالنــاس والتطـاول علـى حقوقهـم .فهـي بيئة سياسيـة
تنافسية تقوم بيـن اللهـو ظلمـا وبيـن الزهد والطاعة عدال.
 )7تحديد بناء النص:
يشتغل املد ّ ِّرس في ضوء األهداف الوسيطية املندمجة (الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا) ،فهي
بمثابة املؤشرات التي يسير وفقها ويسعى إلى تحديد بناء النص األدبي في ضوئها ،وقد أورد منهاج اللغة
العربية (للسنة األلى ثانوي) أهداف هذه املرحلة ،وهي كاآلتي:1
َّ
 يطلــع [املتعلم] على توثيــق متن ـ ِّـوع لتحديــد النمطية الغالبة على النص :سردية ،وصفية،تفسيرية ،حجاجية أو حوارية.
ُ
علله ــا بإبراز خصائصها.
 يكتشف الظاهرة الغالبة على النص وي ِّ يعـرض أقســام النص من مقدمــة وأحــداث وزمان ومكان وموضوع وموقف وخاتمة. يكتشف أهمية انتقاء الكلم ــات والعبــارات في بناء األفكار. يربط بين الكلمــة والجــو النفس ي.تهتم املقاربة النصية ،باعتبارها مقاربة تعليمية ،بدراسة بنية النص ونظامه؛ حيث تتوجه
العناية إلى مستوى النص ككل ،وليس إلى دراسة الجملة ( )...وذلك من خالل محاولة رصد كل الشروط
املساعدة على إنتاج نص محكم البناء ،متوافق املعنى.2
لقد تمكن التلميذ من معرفة أنماط النصوص في مرحلة التعليم املتوسط وتد َّرب عموما على
ُّ
ينصب
فهم النصوص وتقنيات الكتابة في مختلف األنماط ،وفي بداية هذه املرحلة من التعليم الثانوي،
ّ
االهتمام على تعزيز التعلمات السابقة فـي مجال التعامل مع النص مع السعي إلى تعميقها وفق ما يسمح
به املستوى الفكري للمتعلم.3
 1وزارة التربية الوطنية الجزائرية :منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .7
 2ينظر الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .51
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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ّ
ّ
ُّ
املتعلم من التحكم في إنتاج
تمكن
ِّ
وعليه اتجه األسلوب التربوي إلى البحث عن وسائل تعلمية ِّ
ّ
النصوص بمختلف أنواعها عن طريق اطالعه على ّ
عينة كافية من ّ
يمكنه
كل نوع من األنواع النصية بما ِّ
ِّ
ِّ
ُّ
من تمثل الخصائص اللغوية والبنائية لكل نوع واستيعابها .وضمن هذا املنظور اتجه منهاج التعليم
املتوسط بمختلف مراحله إلى تصنيف النصوص حسب املهارة النصية املراد تعليمها للتلميذ ،وكذا
الكفاءات املأمول التحكم فيها .وهكذا ُب ِّنيت َّ
النية التعلمية على أساس جعل املتعلم يتموقع في الزمان
ُّ
التطرق إلى النص الحواري
واملكان من خالل التد ُّرب على نصوص اإلخبار والوصف والسرد .ومن خالل
َّ
والحجاجي يتمكن من املناقشة وبناء أسس االستدالل على وجهة نظره والدفاع عنها.1
ويتم التركيز في منهاج السنة األولى الثانوية على النص الحجاجي والتفسيري ملا لهما من صلة
بالنمو الفكري للمتعلم في هذا املستوى ولكن دون إهمال ألصناف النصوص األخرى.2
والفائدة التي يجنيها املتعلم من معرفة خصائص كل نمط من أنماط النصوص هي أن التلميذ
إذا استوعب ميكانيزمات نمط معين من خالل تعامله مع نماذج عديدة منه ،فإنه يكتسب كفاءة أو مهارة
نصية تيسر له التعامل مع أي نص آخر.3
ومن شأن االهتمام بالنصوص بمختلف أنماطها أن نجعل التلميذ يطلع على خصائص كل نمط
من النصوص ومميزاته األمر الذي يجعله يكتسب االستعماالت اللغوية وتقنيات التعبير وأنواع البناء
الخاصة بكل نمط فيمكنه كل ذلك من اإلبداع في الكتابة التحليلية واإلنشائية.4
والجدير بالذكر – في هذا السياق – أن مهمة األستاذ ال تنحصر في تمكين املتعلم من التحكم،
كتابة ،في أنماط نصية كيفما اتفق بل عليه الحذق في التوجيه بما يجعل املتعلم قادرا على إنتاج نص
وظيفي ذي داللة ،متماسك ،سليم البناء تماشيا مع املقاربة بالكفاءات التي تؤثر أن تكون التعلمات التي
يتلقاها املتعلم ذات منفعة تأخذ بيده في حياته املدرسية والعملية خارج املدرسة.5
إن َّ
أي نص أدبي – بادئ ذي بدء – ال يظهر باعتباره نصا حجاجيا أو سرديا أو وصفيا أو تفسيريا
إلخ ...ظهورا انتمائيا محضا لنمط من هذه النصوص .حيث إن عناصر وصفية أو حجاجية أو غيرها
تتخلل النص السردي وكذلك العكس .وإذن ،فمن باب املوضوعية القول بأن إحدى خصائص
النصوص هي الالتجانس ،ولكن رغم ذلك ،فإن نوعا يهيمن على األنواع األخرى ،وهو ما يسمح بنعت
نص بأنه نص سردي أو حجاجي أو وصفي إلخ  ...وهناك عالمات نصية وبنائية ونوعية تسمح بالتعرف
على الطبيعة الغالبة على النص .فإذا كان عنصر السرد هو الغالب ،املهيمن ،فإن البنية الحجاجية –
مثال – تكون في خدمة البنية السردية.
 1ينظر املرجع السابق ،ص .51
 2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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واعتمادا على هذه املعطيات فـي تحديد نمط النصوص ،يدعـى األستاذ إلى مساعدة تالميذه
على تحديد النمطية الغالبة على النص واكتشاف خصائصها .ثم تدريبه مشافهة وكتابة – على إنتاج
نصوص من النمط املدروس.
األجوبة
األسئلة
 أسلوب الشاعر مباشر ،ألن الشاعر في حالة ر ّد عنيـف بعدمــا تناولـه الخصـوم وهـو بعيد عنهـم أيبم ّ
ليـس فـي مواجهـة مباشــرة.
تفسر ذلك؟
ِّ
 عالم أقام الشاعر جدالهالسياس ي؟ وما نمط أقامه على معيار ديني في الوالء آلل البيت ،ومعيار أخالقي في رمي الخصوم
الحجـاج
أسلوبه؟
بالغفلـة والضالل عن الحق ،وسفاهة الرأي .ونمــط أسلوبـه ِّ
هل ترى في قلة اإلنشاء السياسـي ،أو بمـا يسمـى اآلن بالحـرب الكالميـة.
َّ
خصائص لنمط آخر؟ قل ُت ــه تعـزى إلى النمـط السردي والوصفـي العتمـاد الشاعـر علـى اإلخبـار
ّ
التوضيحـي والتوصيلـي.
وضح.
ِّ
ُّ
 )8تفحص االتساق واالنسجام في تركيب فقرات النص:
يشتغل املد ّ ِّرس في ضوء األهداف الوسيطية املندمجة (الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا) ،فهي
بمثابة املؤشرات التي يسير وفقها ويسعى إلى ُّ
تفحص االتساق واالنسجام في تركيب فقرات النص األدبي
في ضوئها ،وقد أورد منهاج اللغة العربية (للسنة األلى ثانوي) أهداف هذه املرحلة ،وهي كاآلتي:1
ُ
حدد عوامل االنسجام من كلمات ومفردات مساعدة على تسلسل الجمل وترابطها.
 ي ِّ يذكـر التكـرار وأثره في إثبـات املعنى وتأكيده.ُ
عيـن األفع ــال واألحـداث وما بينهـا من عالقة.
 ي ِّيتبيـن معاني النص اعتمـ ً
َّ
ـادا علـى عالم ــات الوقف واألحكام النحوية والصيغ الصرفية.
 يستعين بالقواع ــد النحوية ملعرفة العالقات القائمة بين الكلمات واملفردات.َّإن تعلم اللغة هو التعامل معها من حيث هي خطاب متناسق األجزاء ،منسجم العناصر .ومن
ثم تنصب العناية على ظاهرة االتساق واالنسجام التي تجعل النص غير متوقف على مجموعة متتابعة
من الجمل.2
النص منتوج مترابط في أفكاره ،متوافق في معانيه ،منسق ومنسجم وليس تجمعا اعتباطيا
للكلمات ،إذ قد نجد مجموعة متراصة من الجمل ولكنها ال تشكل نصا محكم البناء ،وحتى يتحقق ذلك
البد من وجود روابط بين هذه الجمل.
 1وزارة التربية الوطنية الجزائرية :منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .7
 2الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .51
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وال يحصل االنسجام لنص ما ،إال إذا كان متسقا ،حيث إن االتساق شرط ضروري لالنسجام
كما سبق ذكره .فعندما نقرأ نصا خاليا من عناصر االتساق كالروابط – مثال – فهذا يدل على عدم
تحكم صاحبه في آليات تشكيل النص مثل القواعد النحوية التي عن طريقها توظف العناصر التي تراعي
تناسق النص وانسجامه.
وعلى وجه اإلجمال ،فاالتساق هو ذلك التماسك الشديد بين األجزاء املشكلة للنص؛ وحتى يكون
هذا التماسك قائما ،يتجه االهتمام إلى الوسائل اللغوية (الشكلية) التي توصل بين العناصر املكونة لهذا
النص أي إلى الكيفية التي يتم بها تآلف الجمل لضمان تطوره .فاالتساق يقوم على العالقات ويشير إلى
مجموعة من اإلمكانات التي تربط شيئين ،وهذا الربط يتم من خالل عالقات معنوية ،التي تنتج بوساطة
وسائل داللية موضوعة بهدف خلق نص.
بينما االنسجام نظرة شاملة تضع في الحسبان مقاربة النص في بنيته الداللية والشكلية؛ إذ إنه
يفترض أن االنسجام يدل على " العالقة بين األفعال اإلنجازية " فهو ال يتعلق فقط بظاهر النص ،إنما
أيضا بالتصور الداللي أو املعرفي.
يعرف تالميذه بعناصر االتساق واالنسجام من باب
وعلى األستاذ – بوصفه مدير النص – أن ِّ
الدراسة الجمالية لأللفاظ والتراكيب اللغوية من جهة ومن باب اطالعهم على األدوات املشكلة
لتماسك النصوص وتدريبهم على محاكاة بنائها من جهة أخرى.
األجوبة
األسئلة
َّ
تكرر النفي في البيتين األول للمخالفـة واملغايـرة من حيـث أراد ضـرب الخصم في أضعـف نقاطـه وهـو
والثاني ،ما أثر ذلك في التغـزل باملرأة واللهو .وهي األماكـن التي يستهدفهـا غالبا الخصوم
السياسيون لإليقاع بهم وهزمهم سياسيا (الفضائح األخالقية).
املعنى؟
تكرر حرف الجر " إلى " فـي إلبـراز انتهـاء الغايـة الساميـة وهـي حـب آل البيـت الهاشميين .فليس هناك
البيتين الثالث والرابع ،ما غاية للشاعر أكبر من هذه الغاية.
داللة هذا التكرار؟
على من يعود ضمير الغائب يعود على الهاشميين .ومفاده أن الضمير يعكس شهرة بني هاشم وال داعي
"هم" من البيت الرابع إلى لتكرار ذلك للخصوم.
البيت األخير؟ وما مفاده؟
ما داللة أسماء التفضيل
في األبيات األخيرة على تتمثل في أنها األقدر على إنهاء املعاني وإشباعها وثباتها.
معاني النص؟
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في األبيـات الخمسـة األخيـرة
ارتباط السابق من األشطـر
بمـا يقابلها مـن األشطر ،بم
تفسـر هذا االرتباط؟ وما
أدواتـه؟

ُي َّ
فسر هذا االرتباط بالتدويـ ــر .وهو من العيوب املقبولة في الشعر ألنه ال
ينتهي بقصد دالل ــي وإن انتهى بقصد إيقاعي وعروض ي في أعاريض صدور
هذه األبيات .ومن أدواته بالترتيب" :على" وهو حرف جر ،و"سفاها" وهو
تمييز نسبة /جملة ،و" لقد" وهما مؤكدان خبريان للخبر اإلنكاري ،و"فإن"
فاألول حرف تعليلي زائد والثاني مؤكد خبري يفيدان إنكارية
الخبر.و"وفيهم" وهي شبه جملة مسبوقة بواو الحال.

 )9إجمال القول في تقدير النص :في ختام دراسة النص ،يتوصل األستاذ بالتالميذ إلى تلخيص أبرز
الخصائص الفنية والفكرية للنص مع التأكيد على إبراز خصوصيات فن التوظيف اللغوي عند
األديب للتعبير عن أفكاره وكذا عن طريقته في اإلفصاح عن معانيه وعن الوسائل األسلوبية التي
استعملها أو أكثر من استعمالها بوصفها من مميزات أسلوبه األدبي وتعكس رؤيته الجمالية بالدرجة األولى
وتفرده عن غيره.
األجوبة
األسئلة
 ما املوقف الذي تبناه تبنى الدفاع عن أحقية الخالفة لبني هاشم من حيث امتداحه إياهم.الشاعر في هذا النص؟
 أوجز القول في أوجهدفاعه عن حق بني
هاشم في الخالفة
ّ
وعلق عليها؟
ِّ

قام دفاع الشاعر على هجوم خصوم الهاشميين من حيث التعريض بهم إقباال
على التغزل بالنساء ،واللهو ،والغفلة والضالل ،وسفاهة الرأي من جهة ،ومن
أخرى قام على مدح الهاشميين بإبراز مكانتهم من الرسول ،وفضلهم على
الناس ،وسماحتهم ،وكثرة مكارمهم وصونها .ويعتبر دفاعه دفاعا شرعيا وقويا
في الوقت ذاته ملعرفته كيفية تصويب سهم النقض لهم نحو نقـاط ضعفهـم
التي نفـذ مـن خاللها لتسفيههـم وكأن الشاعـر محـام هاشمي ،أو نائب عام يمثل
حق املجتمع أمام الخصوم الذين يطلب فيهم معاقبتهم على اغتصاب حق
شرعي من أصحابه.

 جسد الشاعر مبدأالحقيقة في تعبيره أبلغ
من املجاز .بم تفسر ذلك أن الشاعر في موقف سياس ي انفعالي دفاعي ال يحتاج إلى كثير خيال
الذي يتالءم مع العواطف الهادئة واملستقرة .فاالنفعال الحاد يعطل عملية
هذه الظاهرة؟
التخيل.
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هذه هي املراحل التي يتوجب على األستاذ إتباعها في دراسة النص األدبي قبل أن يتطرق إلى
النشاطات الروافد املرتبطة به مثل قواعد اللغة والبالغة والعروض والنقد األدبي في الجذع املشترك
(آداب) أو قواعد اللغة والبالغة في الجذع املشترك (علوم وتكنولوجيا) مع مراعاة مستوى املتعلمين في
كل جذع.
وبما أن التدريس في ظل املقاربة بالكفاءات يتوجه إلى جعل املتعلم بانيا ملعارفه؛ فيتحول
نشاط القراءة عنده إلى نشاط وفعالية وليس مجرد عادة دراسية.1
ّ
ّ
يوظفها ّ
املتعلم وهو
ولتحقيق هذا البناء يعتمد على " االستراتيجيات واألساليب التعلمية التي
يمارس فعل القراءة ،كهدف في حد ذاته ،أو كوسيلة ضرورية للتعامل مع باقي املواد الدراسية "2؛ وذلك
بتنشيط األستاذ لدرسه بوساطة األسئلة التي ُت ُّ
ّ
والفعال ألن هذه األسئلة
عد عماد الفعل التربوي الناجع
تمكن املتعلم من االكتشاف واالستيعاب وترسيخ أحكام الدرس في الذهن.3
هي التي ِّ
وقديما قيل " إننا قد ننس ى ما تعلمناه ،ولكننا ال ننس ى أبدا ما اكتشفناه" .وإذا كان املربون منذ
القديم قد أدركوا أهمية صوغ السؤال في تنشيط الدرس ،فإن العناية بصوغ األسئلة تزداد أهمية في
ظل التدريس بالكفاءات حيث تصبح هذه األسئلة تمثل استراتيجية نجاح الدرس والتدريس إذ إنها:
ُ ّ
حفز املتعلمين على التفكير.
 .5ت ِّ
ُ
 .4تثير حيويتهم وفضولهم ونشاطهم.
ُ .3ت ّ
وجـ ُـهـهم إلى القضايا الهامة في الدرس.
ِّ
 .3تبعث الثقة في نفوسهم حيث يشعرون بأهمية مشاركتهم في بناء عناصر الدرس ودورهم في
إثرائه وإغنائه.
وبالنظر إلى األهمية التي تكتسيها األسئلة في تنشيط الدرس ،فإن هذه األهمية تدعو األستاذ إلى
تحليل أحكام الدرس وبناء أسئلة لكل حكم مع مراعاة – عموما – الشروط اآلتية:
 ارتباط السؤال بأهداف الدرس التي يسعى األستاذ إلى تحقيقها. ُّتنوع مستويات األسئلة من املستويات الدنيا إلى املتوسطة فالعليا.
 مراعاة خصائص املتعلمين العقلية واملعرفية. ترتيب األسئلة وفق ترتيب أحكام الدرس املراد استخراجها. عدد األسئلة يكون مناسبا لإلجابة املطلوبة. الدقة في صوغ السؤال بحيث يفض ي إلى اإلجابة املطلوبة. أن يصاغ السؤال في عبارات قليلة واضحة. 1ينظر عبد اللطيف الجابري وآخران ،مرجع سابق ،ص .1
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3اللجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية (وزارة التربية الوطنية) ،مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة األولـى
مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،جذع مشترك آداب ،وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا ،طبعة جانـفي  ،4111ص .52
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واألسئلة ال تكون بذات فاعلية إذا لم يعمد األستاذ إلى استثمار اإلجابات املتعلقة بـها .ولهذا
الغرض ،وجب تسجيل إجابات التالميذ التي تخدم أحكام الدرس على السبورة بـهدف إثراء الدرس بما
يتطلبه من معارف.
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ثانيا :استراتيجية اإلنتاج اللغوي (املنطوق واملكتوب):
ال يختلف اثنان حول قيمة التعبيـر بشكليه املنطوق واملكتوب ،فهو أهم فرع فـي كل اللغات ،وفي
اللغة العربية على وجه الخصوص ،فهو غاية بين مجموع نشاطات اللغة العربية املعروفة (القواعد
والبالغة ،)...وما هي إال وسائل مساعدة عليه؛ فاملطالعة ّ
تزود القارئ باملادة اللغوية والثقافية ،أي البعد
املعرفي .وفي هذا البعد يرتبط بتحصيل املعلومات والحقائق واألفكار والخبرات وال يتم ذلك إال بالقراءة
املستمرة ّ
املتنوعة الواعية ،أي أنه يجب أن تسبق عملية القراءة كل عملية تعبير .ويتطلب هذا األمر من
املد ّرسين تحديد موضوعات قرائية أو كتب تقرأ قبل تكليف طلبتهم بالحديث عن موضوع ّ
معين أو
الكتابة فيه .1أما النصوص فهي منبع الثروة األدبية ،وقواعد النحو وسيلة لصون اللسان والقلم عن
الخطأ ،واإلمالء وسيلة لرسم الكلمات والحروف رسما صحيحا.
ّ
املتعلم املدرسية ،فهو الهدف الذي تسعى اللغة العربية
وتكمن قيمة التعبير ،بنوعيه ،فـي حياة ِّ
ُّ
الوصول إليه ،وهو الكفاءة التي تحث املناهج الدراسية على ضرورة اكتسابها ،لـما لها من آثار على حياته
فيما بعد ،فهو ضرورة من ضرورات الحياة؛ إذ ال يمكن االستغناء عنه فـي أي زمان أو مكان ،ألنه وسيلة
االتصال بين األفراد ،وهو الذي يعمل على تقوية الروابط الفكرية واالجتماعية ،وبه ّ
يتكيف الفرد مع
مجتمعه؛ إذ تتحقق األلفة واألمن وبه يربط املاض ي بالحاضر وبه ينتقل التراث اإلنساني من جيل آلخر،
وبه يتم االتصال بتراث املجتمعات األخرى.2
أما حضور التعبير فـي أنشطة اللغة العربية يكاد يكون مهيمنا عليها ،فهو نشاط لغوي مستمر
حاضر فـي الحصص املبرمجة له (حصص التعبير) ،إضافة إلـى امتداده إلـى جميع نشاطات اللغة األخرى
داخل حجرة الدرس وخارجها .وال يكتفي باللغة العربية بل يمتد إلى الـمواد الدراسية األخرى .ودليل
ّ
املتعلم عن أسئلة القراءة والنصوص األدبية ،وفي شرح أبيات القصيدة ،وفي األنشطة
حضوره في إجابة ِّ
ّ
يعبر عن الظواهر الطبيعية أو االجتماعية أو التاريخية أو الفيزيائية .ورغم هذا
األخرى .وفي املواد األخرى ِّ
الحضور إال أن ُّ
تحقق الكفاءة في إجادته مشافهة وكتابة يحتاج إلى املمارسة املستمرة والتدريب املتواصل.
يـهدف التعبير ،باعتباره نشاطا لغويا ،إلى إبراز ثقافة اإلنسان ومدى اطالعه ،ودليل على ما لدى
اإلنسان من عمق فكري ونضج عقلي ،ودليل على ما عند اإلنسان من قدرة على العرض والشرح
والتفسير ،فهو يمكننا من تبادل وجهات النظر ،والتأثير في املواقف واالتجاهات ،وبناء عالقات
اجتماعية.3

 1سعاد عبد الكريم الوائلي :طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بين التنظير والتطبيق ،دار الشروق للنشر والتوزيعّ ،
عمان ،الطبعة
األولى ،الطبعة العربية األولى4113 ،م ،ص .71
 2املرجع نفسه ،ص .77
 3فهد محمد الشعابي الحارثي :االتصال اللغوي في القرآن الكريم ،ص  .541مأخوذ من :احمد بن راشد بن سعيد :فن الكالم؛ مدخل إلى
االتصال العام ،دار جبل الشيخ ،الرياض ،طبعة 5351هـ5227/م ،ص .3
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يأتي التعبير ،حسب اللغويين املحدثين ،فـي شكل درجات يعلو بعضها بعضا ،تنتج عنـها مستويات
للتعبير ،فهناك التعبير الذي غرضه اإلفهام ،وهو أدنى درجات التعبير ،وهناك التعبير بلغة صحيحة
سليمة ويأتي فـي الدرجة الوسطى ،وهناك التعبير الذي غرضه التأثير ،وهو الذي تكون لغته بليغة ،فضال
عن سالمتها وصحتـها.
وبناء على هذا التقسيم ،نتج نوعان من التعبير؛ التعبير الوظيفي ،ويقابل الدرجة الوسطى أي
التعبير الصحيح؛ ألنه يلتزم فيها بقواعد اللغة وقوانينها ،فضال عن تحقق اإلفهام .والتعبير اإلبداعي يعلو
ُ
فه ٌم وصحيح ،وهذا النمط من التعبير ال يتأتى إال لألدباء املوهوبيـن.1
الدرجتين السابقتين فهو م ِّ
ّ
ّ
املتعلمين على
وعلى مستوى املدارس والثانويات ،ير ِّكز املد ّ ِّرسون على التعبير الوظيفي ،مع تدريب ِّ
ّ
يتخرج بعضهم وقد امتلك ناصية اللغة واألسلوب الجيد الذي يؤهله ألن يصبح
التعبير اإلبداعي ،كي
كاتبا أو شاعرا.
 -1مهارات اللغة العربية وأنواع التعبير:
تبدأ العالقات االتصالية من خالل عمليات اإلرسال اللغوي ،وبوساطة هذه العمليات يستطيع
الفرد نقل أفكاره إلى اآلخرين والتأثير فيمن حوله ،وتحقيق أهدافه ،تقوم اللغة العربية على أربع مهارات؛
اثنتين سلبيتين :القراءة واالستماع ،واألخريين إيجابيتين :املحادثة والكتابة ،والتعبير اللغوي يرتبط
بمهارتي الحديث والكتابة ،فإذا ارتبط بالحديث يكون التعبير شفهيا ،أما إذا ارتبط التعبير بالكتابة فهو
التعبير الكتابي.2
 1-1التعبير بين الوظيفة واإلبداع:
يرتكز التعبير على ركنين أساسيين :األول معنوي والثاني لفظي ،فركنه املعنوي هو :األفكار التي
يعبر عنها ،وركنه اللفظي هو :األلفاظ والعبارات التي ّ
يريد اإلنسان أن ّ
يعبر بها اإلنسان عن أفكاره ،وهما
ِّ
ِّ
مرتبطان ببعض ارتباطا وثيقا ،بل لقد قال علماء النفس أن التفكير والتعبير مظهران لعملية عقلية
واحدة ،فنمو كل منهما مرتبط بنمو اآلخر.3
والتعبير ،شفهيا كان أو كتابيا ،ينقسم قسمين بالنظر إلـى نوع املعالجة وطبيعة املوضوع .فإذا
كان املقصود منه اتصال الناس بعضهم ببعض كاملحادثة واملناقشة واإلخبار وغير ذلكُ ،س ِّم َّـي التعبيـر
هنا وظيفيا .أما إذا كان الغرض منه التعبير عن األفكار والخواطر النفسية ونقلها إلى اآلخرين بطريقة
ّ
مشوقة مثيرةُ ،س ِّم َّي تعبيرا إبداعيا.4
أ -التعبير الوظيفيّ :
يتميز التعبير الوظيفي كونه مهارة لغوية ينبغي ملتكلم اللغة أن يمتلكها؛ ألنه
بدونها ال يستطيع التواصل مع أفراد مجتمعه في مختلف القضايا واملوضوعات ذات الطابع
 1سعاد عبد الكريم الوائلي ،مرجع سابق ،ص .15
 2ينظر سعاد عبد الكريم الوائلي ،مرجع سابق ،ص  .11وينظر فهد محمد الشعابي الحارثي ،مرجع سابق ،ص .551
 3محمود علي ّ
السمان :التوجيه في تدريس اللغة العربية ،دار املعارف ،القاهرة ،طبعة 5213م ،ص .433
 4سعاد عبد الكريم الوائلي ،مرجع سابق ،ص .12-11
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االجتماعي أو الثقافي أو السياس ي .أما أغراضه فيشمل املحادثة واملناقشة وحكاية القصص
والنوادر واألخبار وإلقاء الخطب وإمالء التعليمات وكتابة التقارير واملذكرات وامللخصات
والنشرات واإلعالنات وتحرير الرسائل ،1 ...فهو تعبيـر غائي يتطلب لغة ساملة من الخطأ .وفقرات
مترابطة وبعيدة عن الحشو واالستطراد.2
ّ
ب -التعبير اإلبداعيّ :
املتحدث أو الكاتب شرطي
يسميه البعض اإلنشائي أو البليغ ،يتجاوز فيه
ِّ
ّ
ويحس
الصحة واإلفهام إلى التأثير في القارئ وحمله على التعاطف مع املنش ئ ليعيش في تجربته
بإحساسه من خالل ما يعرضه من أفكار ومشاعر وخبرات على الناسّ ،3
يتميز بوجود عنصرين
مترابطين هما :األصالة والعاطفة؛ فالعاطفة هي عماد التعبير اإلبداعي والباعث عليه .فما لم
يختلج في نفس املنش ئ عاطفة ما ،أو ّ
يتحرك في قلبه شعور معين ،ال يندفع للتعبير ،وال ينشط
ّ
الفتية التي
لإلفصاح واإلبداع .وإن توافر عنصر العاطفة في التعبير يؤدي إلى استعمال اللغة
تقوم على الخيال وتعتمد على العناصر البالغية املعروفة من تشبيه واستعارة ومجاز وكناية.4
أما األصالة فنعني بها أن يكون التعبير ّ
متميـزا ،لم يسبق إليه قائله ،ويحمل طابع صاحبه
ِّ
5
أو يختلف بما له من خصائص لغوية وأسلوبية عن كتابات اآلخرين  .له أشكال شتى فقد يكون
قصيدة أو قصة أو مقالة وجدانية مؤثرة أو خطبة أو مسرحية ،6وكتابة اليوميات واملذكرات
الشخصية والتراجم والسيـر.
 -2التعبير بيـن الشفهي والكتابي:
أوجز موسكوفتش ي ( ،)S.Moscoviciوكذا مجموعة كبيرة من األعمال التي تنتمي إلى مجال علم
النفس التجريبي ،مظاهر االختالف والتمايز بين التعبير الشفهي والكتابي كما يلي:7

 1محمود علي ّ
السمان ،مرجع سابق ،ص .433
 2سعاد عبد الكريم الوائلي ،مرجع سابق ،ص .14
 3محمود علي ّ
السمان ،مرجع سابق ،ص .433
 4سعاد عبد الكريم الوائلي ،مرجع سابق ،ص .15
 5املرجع نفسه ،ص .14
 6املرجع نفسه ،ص .15
 7حسن بدوح :املحاورة؛ مقاربة تداولية ،عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن ،الطبعة األولى ،4154 ،ص .73-73
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التعبير الكتابي
التعبير الشفهي
الطاقات العضلية العصبية املبذولة إن الطاقات العضلية العصبية املبذولة خالل الكتابة هي طاقات أهم.
خالل الكالم أقل أهمية.
تفترض التبادالت الشفهية وجود اآلخر .تتوجه التبادالت الكتابية إلى شخص غائب.
لإلشارات الحركية وإيماءات الوجه قيمة ال قيمية لإلشارات الحركية وإيماءات الوجه ألنها ال تظهر.
كبيرة.
إرسال نادر ومتقطع أكثر؛ إذ تقتض ي الكتابة تعمدا أكبـر للقيام بها،
إرسال متواتر ومألوف ومستمر.
وجهودا أعظم للتكيف مع موقف ّ
مقيد نسبيا.
القيمة االجتماعية التي تضفي على التعبير القيمة االجتماعية التي تضفي على التعبير الكتابي غير مألوفة عموما،
الشفهي مألوفة ّ
تعمم على صورة خصائص مميزة للرسائل الناتجة عن هذا النمط من
وحرة.
التعبير .وهذه القيمة هي قيد مفروض على املرسل ،يسهم في توجيه
سلوكه.
يميل في الغالب إلى اإلطناب ،وإلى يحرص على أن يكون أفضل إعدادا من الوجهة النحوية ،وأقل إطنابا
استخدام األفعال بنسب مهمة ،أما من في مفرداته ،وأكثر تواترا باألسماء.
الوجهة الصورية فهو أقل إعدادا.
يمتاز بحجم أكبر إلرساله اللغوي ،من معدل متوسط عدد الكلمات قليل
حيث ّ
املعدل املتوسط لعدد الكلمات.
تتواتر التعابير الشائعة وغير الدقيقة تتواتر التعابير ّ
املجردة ،بنسبة أكبر.
بنسبة أكبر.
قدرة اللغة املنطوقة على تقديم تمثيل عجز اللغة املكتوبة عن تقديم تمثيل دقيق للغة املنطوقة؛ إذ غالبا ما
تظل األولى عاجزة عن تقديم تمثيل فونولوجي أمين لكثير من الظواهر
للغة املكتوبة.
الصوتية.1
يمكن أن تنتقل عبر الزمان واملكان بفضل االستمرارية عبر الزمان والتنقل عبر املكان.3
التكنولوجيات الحديثة.2

ومما يزكي ُّ
تميـز الكالم عن الكتابة أيضا ،أن عددا من الدول ،وخاصة الدول املتقدمة تعتمد في
ّ
املسمى باملنهج السمعي النطقي ،وهو منهج يعنى بتدريس
تدريس اللغة األجنبية في مدارسها ،على املنهج
 1املرجع السابق ،ص .71
 2إذا كانت الكتابة تتمتع بتينك امليزتين ((االستمرارية عبر الزمان والتنقل عبر املكان)) ،فقد تم تجاوز ذلك بفضل التقدم العلمي الذي
سلب اللغة املكتوبة هاتين امليزتين بعد اختراع أجهزة التسجيل املختلفة واإلذاعة والتلفاز ،بل إن التلفاز زيد على علمية حفظ النصوص
بنغمته ،االحتفاظ بتعبيرات املالمح وحركات أجزاء الجسم .ينظر حسن بدوح ،مرجع سابق ،ص .73
 3يقول الجاحظ " :القلم أبقى أثرا ،واللسان أكثـر هدرا وأن اللسان مقصور على القريب الحاضر ،والقلم مطلق فـي الشاهد والغائب وهو
للغابر الكائن ،مثله للقائم الراهن ومن ذلك أيضا قولهم الكتاب يقرأ بكل مكان ويدرس في كل زمان ،واللسان ال يعدو سامعه وال يتجاوزه
إلـى غي ــره " .ينظر الجاحظ :البيان والتبيين ،تحقيق عبد السالم هارون ،ج ،5ص ص .11-72
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اللغة األجنبية األولى أو الثانية ،ويقوم على أساس تعليم الكالم واالستماع قبل تعلم القراءة والكتابة،
ويستعمل الحوار والتمرينات وال يشجع استعمال اللغة األم فـي قاعة الدرس ،كما يستعمل التحليل
التقابلي.1
ويمكن إرجاع أسباب ّ
تميز اللغة املنطوقة عن املكتوبة إلى ما يلي:2
 إن اإلنسان تكلم قبل أن يكتب ،وال يزال كل منا يكتسب لغة مجتمعه ويتعلمها كالما ونطقا
قبل أن يمارسها كتابة وتدوينا.
 توجد مجتمعات كثيرة تتكلم لغاتها وال تكتبها ،كما يوجد أفراد أميون يتكلمون اللغة وال
يكتبونها.
 يمكننا أن نحول الكالم املكتوب إلى كالم منطوق بسهولة ،ولكن يصعب علينا أن نحول
الكالم املنطوق إلى كالم مكتوب بالطريقة نفسها التي ينطق بها املتكلم.
 إن الكالم يقوم بدور هام في حياتنا اليومية أكثر من الكتابة ،ألن عملية التواصل والتفاهم
التي تعتمد الكالم تستغرق أكثر من نصف وقت اإلنسان الذي يقضيه متكلما ومستمعا.
ورغم ذلك كله ال ينبغي أن ننس ى التفاعل املوجود بين اللغة املكتوبة واألخرى املنطوقة من حيث
األخذ والعطاء ،وهذا التفاعل طبيعي وحتمي؛ ذلك أن الكالم عبارة عن مسار يجري في الزمان وال ش يء
أكثر تالشيا من هذه الظاهرة االجتماعية إذ ال يكاد يلفظ به حتى يموت إن لم يستعده فكر آخر أو ذاكرة
أخرى .ولذلك فنحن نعمد إلى الكتابة كي نتخذها خزانا مكانيا لهذه الظاهرة املضمحلة.3

 1حسن بدوح ،مرجع سابق ،ص .71
 2املرجع نفسه ،ص .76-71
 3املرجع نفسه ،ص .76
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 -3استراتيجية اإلنتاج اللغوي املنطوق
يعد التواصل اللفظي الشكل َّ
األولـي للتواصل ،وهو عبارة عن مسار وسيـرورة اجتماعية .ويتحقق
هذا النسق التواصلي عن طريق تبادل ملفوظات تالئم النظام الصوتي للسان املعتمد أثناء التعبير.
وغالبا ما يكون هذا التواصل اللفظي في حاجة إلى مساندة أنساق تواصلية أخرى كاإليماءات ،ومختلف
األنساق األخرى ،التي تعد دعامة أساس لهذا النسق التواصلي .أضف إلى ذلك ،الدور الهام ّ
للحيـزين
الزمني واملكاني .ومعنى ذلك أن الفصل بين التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي من الناحية العملية
والواقعية ،يعد من األمور الصعبة جدا؛ ألن التواصل يعد كال غير قابل للتجزيئ.1
ويعد التعبير الشفهي أو املحادثة أو التعبير املنطوق ،أساسا لكل تعبير كتابي ألنه يبنى عليه.
والنجاح في التعبير الكتابي أو التحريري ال َّ
يتحقق إال باالنطالق من التعبير الشفهي ،خاصة في بداية
التحضير إلنجاز التعبير الكتابي فـي شكل مشروع جماعي أو فردي.
وللتعبير الشفهي مميزات ال نجدها فـي التعبير الكتابي؛ ذلك أنه يقوم على إعطاء الحرية الكافية
ّ
للمتعلمين فـي اختيار ما يشاءون من مفردات املعجم وعبارات وأساليب من ناحية اللغة ،وتوظيف األفكار
ِّ
ّ
َّ
املتعلم باملوضوع.
التي يريدون خاصة في التعبير الحر ،أما في التعبير املوجه فتقل هذه الحرية الرتباط ِّ
ّ
التحدث أو املحادثة بأنه" :مهارة إرسال شفوية ،وهي من أكثر املهارات اللغوية استخداما
ُيع َّرف
في الحياة بعد االستماع ،ويمارس من خاللها الفرد اتصاله باآلخرين بطريقة مباشرة ،فيعلم ويتعلم ويقنع
ويقتنع " .2وفي تعريف آخر ،املحادثة هي ذلك الكالم املنطوق " الذي ّ
يعبر به املتكلم عما في نفسه من
هاجسة أو خاطرة...وما يزخر به عقله من رأي أو فكر ،وما يريد أن يزود به غيره من معلومات أو نحو
ذلك ،فـي طالقة وانسياب ،مع صحة في التعبير وسالمة في األداء ".3
ولكونه أكثر استخداما من طرف اإلنسانُ ،ع َّد ظاهرة اجتماعية وضرورة بشرية لتحقيق االتصال
مع اآلخرين ،على صورة رموز صوتية منطوقة فيها سالمة اللغة وصحة التعبير.
وبالعودة إلى منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي (للجذعين) " ينبغي النظر إلى نشاط التعبير
الشفوي على أنه رافد قوي للتعبير الكتابي ،ولهذا وجب االستعداد له بكل ما يستحق من العناية
ّ
يؤكد على املسألة التي طرحتها حول عالقة التعبير الكتابي بالشفهي وقيمة كل منهما
والرعاية " .4فهو ِّ
ضمن نشاطات اللغة العربية.

 1املرجع السابق ،ص .74
 2فهد محمد الشعابي الحارثي ،مرجع سابق ،ص .556-551
 3املرجع نفسه ،ص  .556مأخوذ من :محمد صالح الدين مجاور :تدريس اللغة العربية باملرحلة االبتدائية أسسه وتطبيقاته ،دار القلم،
الكويت ،طبعة 5273م ،ص .512
 4وزارة التـربية الوطنية الجزائرية :منـ ـهاج اللغة العربية للسنة األول ـ ـى ثانوي (الجذع املشترك آداب والجذع املشترك علوم وتكنولوجيا)،
ص .52
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وقد انطلق منهاج اللغة العربية في تقديم نشاط التعبير من خالل تشخيص حجم القصور الذي
يعاني منه املتعلمون القادمون إلى مرحلة التعليم الثانوي؛ حيث " إن إدخــال هذا النشاط فـي املقرر إنما
جاء استجابة لعالج ما يعاني منه املتعلمون من قصور في لغتهم الشفوية وذلك نتيجة اإلقبال املفرط
على املالهي الترفيهية من تلفزة وأشرطة الفيديـو وتطلع إلى األنترنيت وإعالم آلي ...إلخ ".1
َّ
فقلت العناية بالقراءة واملطالعة ،ومن ثمة ضعف وازع التعبير بنوعيه الشفوي والكتابي .وبما
أن نشاط التعبير الشفوي يؤدي دورا حيويا فـي حياة اإلنسان بوصفه عضوا فـي املجتمع فإن التعامل
اإليجابي لإلنسان مع محيطه االجتماعي ال يتم إال عن طريق التحكم فيه2؛ إذ إن التعبير الشفوي يعد
وسيل ــة للتواصل مع اآلخرين لتحقيق مطلب أو اكتســاب معرفــة أو اإلعراب عن أفكار وما إلى ذلك.3
وبالعودة إلى الكفاءة املستهدفة ،فـي السنة األولى ثانوي للجذعين (اآلداب والعلوم والتكنولوجيا)،
ُّ
بتحقق " إنتاج نصوص في وضعية تواصلية ذات داللة للتلخيص أو التحليل أو
نجد أنها تتحقق
التعليق " .4يقتض ي ّ
تحقق املنتج الشفوي ،وهو عبارة عن نصوص ذات طبيعة خاصة (تلخيص ،تحليل،
تعليق ) .ومادامت النصوص تشترط حصولها في مقامات تواصلية فهي خطابات منتجة من طرف
ّ
املتعلمين ،ثم إنها ذات داللة بالنسبة إليهم أي مرتبطة بمحيطهم الثقافي واالجتماعي والنفس ي.5
ويستمد املدرس ،فـي هذا املستوى ،مادة تنشيط حصص التعبير الشفوي من مواضيع املطالعة
املوجهة كأن تتمحور حول:6
 تلخيص فصل من فصول القصة أو القصة بكاملها. تحديد املوضوع الذي تعالجه القصة والتعليق عليه. تغيير نـهاية القصة وفق رؤية مغايرة لرؤية الكاتب. تحديد موقف الكاتب من القضية التي يعالجها ونقده. تحديد شخصيات القصة وتحليل تصرفاتهم من خالل األدوار املنوطة بهم.وعلى املدرس أن يراعي في تنشيط حصة التعبير الشفوي ما يأتي:7
 الحرص على دفع التالميذ إلى تحضير املوضوع في املنزل. -توجيههم بحديث قصير إلى سبب اختيار املوضوع.

 1املرجع السابق ،ص .52
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،ص .41
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 6املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 7املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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 أثناء املناقشة ،التدخل بأسئلة محفزة ملواصلة املناقشة أو لتوجيهها أو إلقفالها أو الستنتـ ــاج مغزىأو حكم عام.
 توزيع األدوار بين التالميذ إلشراك أكبر عدد ممكن في الحوار واملناقشة وتشجيع الساكتين منهم علىالدخول في التعبير حتى ال يقتصر النشاط على فئة معينة من التالميذ.
 التشجيع على تقديم إجابات مختلفة حول املعنى الواحد. تأكيد اإلجابات ذات األفكار الصحيحة والعبارات الفصيحة ترسيخا لها في األذهان. اإلشادة باإلجابات ّالجيــدة تشـجيعا ألصحابها والتعام ــل م ـ ــع اإلجابات الخاطئة بأسلوب تربوي ال
يجرح املشاعر.
بالنظر إلى األهمية التي يكتسبها التعبير الشفوي ،تم إثباته في منهاج السنة األولى من التعليم
الثانوي العام والتكنولوجي .ولكي يحقق هذا النشاط الفائدة املرجوة منه ،على األستاذ أن يجعل من
حصص التعبير الشفوي وسيلة هامة لتدريب التالميذ على التفكير وإبداء الرأي الحر ،والتجاوب العقلي
املثمر ،وأن يجتهد في التوجيه إلى التعبير السليم والتشجيع على املناقشة الحرة.
 1-3مهارات التعبير الشفهي:
وقد حصرت سعاد عبد الكريم الوائلي املهارات التي يسعى التعبير الشفهي إلى تنميتها فيما يلي:1
 ترتيب األفكار وتواصلها في الحديث.
 التركيز على الجوانب املهمة في املوضوع.
 املهارة في حسن صوغ البدء وحسن صوغ الختام.
 صياغة العبارة وعرض الفكرة في ضوء مستوى السامعين.
 استخدام املنهج املالئم املنطقي في عرض املقدمات واستخالص النتائج.
 القدرة على االلتماس أفضل األدلة واختيار األمثلة وانتقاء الشواهد لتأكيد رأي أو دعم وجهة
نظر.
 القدرة على تقديم الصيغ املناسبة لتحقيق اإلقناع واإلمتاع.
 تمكن املتعلم في انطالق من مخاطبة جمهور الناس في موضوع عايشه واهتم به.
 القدرة على املشاركة في حوار حول موضوع يهم املتعلم أو يهم مجتمعه.
 املهارة في إبداء املالحظات حول خبر منشور أو حديث مذاع.
 تمكن املتعلم من إدارة ندوة أو قيادة حوار في موضوع ّ
يهمه أو يهم مجتمعه في لباقة وحسن
تصرف.
ّ
ّ
متحدث أو معلق.
 القدرة على التعقيب السليم على أي
ّ
 تحديد أهم جوانب املوضوع الذي يطرحه متحدث أو معلق بأبعاده ومطالبه.
 1سعاد عبد الكريم الوائلي ،مرجع سابق ،ص .25-21
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 القدرة على اإلملام بنتائج الحوار وتقديمه ملخصا بعبارة واضحة محددة.
 القدرة على اإلجابة املركزة عن تساؤالت املستمعين.
 القدرة على االستجابة ملشاعر السامعين.
 تحديد الخطأ الواضح في أثناء حديث غيره لغة وتركيبا وعالقة.
وهي مهارات عامة لم ينص املنهاج على أغلبـها ،لكنها ممكنة التحقيق تدريجيا من طرف املد ّ ِّرس
إذا أحسن استثمار حصص القراءة واملطالعة والبالغة في متابعة ُّ
تحققها.
 2-3خطوات تدريس التعبير الشفهي:
 -5تحديد وضعية االنطالق ،وهي مقدمة أو تمهيد للموضوع :يشرح املدرس املطلوب عمله في هذا
ّ
املتعلمين بأن يذكر لهم امليادين التي يختارون منها املوضوعات،
الدرس ،ويجب عليه أن يساعد ِّ
أو هو الذي يختار موضوع ميعنا يميل أكثر الطلبة إلى التحدث فيه أو مناقشته .1ولكن البرنامج
السنوي للغة العربية في السنة األولى ثانوي ّ
حدد املوضوعات فال مجال لالختيار .لهذا يقوم
ّ
املتعلمين على التحدث واالنطالق في املوضوع وبما ينير عقل املتعلم ويسترعي
املد ّ ِّرس بمساعدة
ِّ
اهتمامه .والجدير بالذكر أن ال وجود لوضعيات جاهزة ،بل األمر يتوقف على طبيعة املوضوع
ومستوى التالميذ املعرفي والذهني من جهة وعلى حذق األستاذ وثقافته من جهة أخرى.
 -4تحديد إطار املوضوع وعناصره وعرضه :يعرض املوضوع على السبورة مع عناصره األساسية،
وال ضير أن يوضح املدرس هذه العناصر شريطة أن تكون طريقة العرض تالئمه من حيث الفكرة
واللغة ّ
يتجنب فيها املد ّرس األفكار الفلسفية واألخيلة البعيدة .2ويفتح حوارا واسعا مع التالميذ
تتخلله أسئلة دقيقة تتمحور حول عنصر من عناصر املوضوع ،وكلما توصل التالميذ إلى تركيب
عنصر طالبهم األستاذ بالتعبير عنه؛ وهكذا يفعل معهم بقية العناصر.
 -3الخاتمة وحديث الطلبة :بعد أن يأخذ أكثر الطلبة فكرة واضحة عن املوضوع تأتي املرحلة
األساسية من التعبير الشفهي وهي حديث الطلبة عن املوضوع املختار ،وقد يلجأ املد ّرس إلى
ّ
التحدث كي يدله على الطريقة الصحيحة
توجيه بعض األسئلة على الطالب الذي يروم
والتعبير .3ويصل إلى خالصة ملا توصل إليه التالميذ من خالل مناقشتهم للموضوع وهي مناسبة
لتدريب التالميذ على حسن االختتام والحوصلة واالستنتاج .وفي أثناء ذلك ،يقوم األستاذ بتدريب
التالميذ على إيضاح الفكرة مع التحليل والتعليل واالستنتاج والربط واملوازنة واالستشهاد
والدعم .علما بأن مناقشة املوضوع مهما يكن مضمونه يجب أن تنطلق من منطق خدمة الهدف
الوسيطي املندمج .واألهداف الخاصة بالدرس التي ال تخرج عن إطار الكفاءة املحددة للمجال
الشفوي.
 1املرجع السابق ،ص .21
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
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وهذه املنهجية املعتمدة في منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،إال في أنماط التعبير املراد
التد ُّرب عليها ،ثالثة هي :التلخيص ،التعليق والتحليل .وإن كانت بعض األنماط تد ّرس ضمنيا.
 3-3أهداف تدريس التعبير الشفوي:
األهداف التعلمية
األهداف الوسيطية املندمجة
يتواصل (املتعلم) بلغة سليمة ويعبر عن  -يعتمد على ثراء لغته وخصوبة أفكاره في املحادثة
مشاعره وأفكاره وآرائه.
واملناقشة.
 يتناول الكلم ــة في وضعية ذات داللة. يقدر على ضبط نفسه في محادثة اآلخرين مع مراعاةشعور من يحدثهم ويميز الكالم الذي يوجهه إليهم
وفقا ملقامهم ومنزلتهم.
 يستعين في تعبيره بما يصلح من معلومات. يضــرب أمثل ــة لتوضي ــح أقوال ـ ـ ـ ــه. يلتزم التسلسل والترابط في سـرد الحوادث. يراعي التالؤم بين األفك ــار ويعبر عنها بالكلماتاملناسبة.
 يركز على اإليجاز واالختصار في املواقف املناسبة. يحسن الربط بين املق ــام واملق ــال في اإلفصاح عنموقفه.
 يقدر على عرض أفكاره منظمة متسلسلة. يستمع إلى آراء اآلخريــن ويعبر عن مساندته أومعارضته لها.
 يدير الحديث عن موضوع يتمحور حول قضية ذاتداللة بالنسبة إلي ــه مستعين ــا بأساليب االستدالل.
وقد حرص دليل األستاذ على تقديم أمثلة لبناء وضعيات مستهدفة في التعبير الشفهيّ ،
أقدمها فيما يلي:
ِّ
أ -منصوص الكفاءة :إنتاج نصوص في وضعية تواصلية ذات داللة للتلخيص أو التحليل أو
التعليق
أ 1-التلخيص:
ّ
متعلميه ،أن تكون ذات داللة
يشترط فـي الوضعيات التواصلية التي يقوم املد ّ ِّرس ببنائـها مع ِّ
ّ
املتعلم ،وهو الشرط األساس ي الذي تحرص عليه املقاربة بالكفاءات فـي بناء
وذات ارتباط باهتمامات
ِّ
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ُّ
الوضعيات التعلمية واإلدماجية والتقويمية .ولهذا السبب استثمرت نصوص املطالعة من أجل بناء هذه
الوضعيات ،إما بتلخيص نص املطالعة أو التعليق على قضية تناولها هذا النص أو تحليله.
منصوص الوضعية املستهدفة رقم:11
بمناسبة اليوم العاملي للسلم ،ألقى بثانويتك خبير في شؤون السياسة محاضرة موضوعها:
السلم أساس تنمية الشعوب .وعند رجوعك إلى القسم طلب منك أستاذك استخالص الحجج التي
قدمها املحاضر لربط التنمية بالسلم والتعليق عليها.
ّ
ّ
املطلوبّ :
قدم ملخصا شفويا يفي باملطلوب مع توظيف ما يناسب من تعلمات اكتسبتها في هذه
ِّ
الوحدة.
ّ
سبق أن تناول
املتعلم نصوصا في هذه الوحدة عن السلم ،وكان موضوع التعبير الشفهي هو
ِّ
نفسه موضوع الوحدة التعلمية.
منصوص الوضعية املستهدفة رقم :12
بمناسبة اليوم العاملي للبيئة ،ألقى بثانويتك خبير في شؤون البيئة محاضرة موضوعها :البيئة
آفاق وتحديات .وعند رجوعك إلى القسم طلب منك استاذك استخالص الحجج التي قدمها املحاضر
لضرورة حماية البيئة واالعتناء بنشر الثقافة البيئية والتعليق عليها.
قدم َّ
املطلوبّ :
ملخصا شفويا يفي باملطلوب مع توظيف ما يناسب من التعلمات التي اكتسبتها من
ِّ
الوحدة التعليمية الثالثة.
أ 2-التحليل:
منصوص الوضعية املستهدفة:
أعار زميل لك كتابا من مكتبة املؤسسة التي تدرس بها وبعد مدة رد هذا الكتاب املعار إلى
صاحب املكتبة ،فكان لهذا القيم أن تفقد الكتاب فوجد بعض صفحاته ممزقة ،فرفض استالم
القيم وزميلك ،حينئذ تدخلت للصلح بينهما.
الكتاب من املعير وطلب منه دفع ثمنه .فشب نزاع بين ِّ
ّ
تصرف زميلك ّ
حلل ُّ
مبينا سوء تقديره لفعله واألسلوب الذي سلكته إلصالح ذات البين بين
املطلوب:
ِّ
ّ
ّ
موظفا ما يناسب مما تعلمته في هذه الوحدة.
املتنازعين ِّ
ّ
املتعلم أن
ينسجم منصوص الوضعية املستهدفة مع النص األدبي ،ومع نص املطالعة ،وعلى
ِّ
يحسن اسثمارهما في تحليل ظاهرة النزاع بين الناس والبحث عن أسبابـها ،ويطرح الحلول املمكنة.
أ 3-التعليق:
منصوص الوضعية املستهدفة:
وقع خصام بين جارين لك بسبب ترك أحدهما لكيس القاذورات في سلم العمارة.
ّ
ّ
علق على ُّ
موظفا
تصرف الفاعل ،ثم اذكر ما اعتمدت عليه من أسلوب للحد من خصامهماِّ .
املطلوبِّ :
َّ
ما يناسب مما تعلمته في هذه الوحدة.
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ّ
املتعلم ،فهي من القضايا واملشكالت التي
نالحظ أن الوضعيات الثالث ذات داللة بالنسبة إلى
ِّ
ّ
ملتعلم يوميا في ّ
حيه أو مدينته.
يصادفها ا ِّ
ّ
ّ
ويفككها إلى عناصرها،و
متعلميهِّ ،
على املد ّ ِّرس في حصة التعبير الشفهي أن يناقش الوضعيات مع ِّ
ّ
ّ
ويسجل التعبيرات الجميلة والهادفة على السبورة.
شفاهة
عنه
التعبير
مين
املتعل
في كل عنصر يطلب من ِّ
ِّ
ّ
وهكذا مع باقي العناصر على أن يصل إلى خالصة املوضوع فيطلب من املتعلمين أن ّ
يعبروا مرة واحدة
ِّ
ِّ
على كل العناصر فيكتسبوا الطالقة الالزمة.
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 -4استراتيجية اإلنتاج اللغوي املكتوب
ّ
واملتعلمين .يختلف عن التعبير الشفهي في
أما التعبير الكتابي فهو غاية الغايات ومبتغى املد ّ ِّرس
ِّ
بعض العناصر َّ
ويتميز عليه في أخرى .وألنه كتابي ،فهو القالب الذي يصب فيه اإلنسان أفكاره بلغة
ّ
املتعلمون فـي كراريس التعبيـر من موضوعاتٌ ،
ّ
الحق على التعبيـر الشفهي.
سليمة وتصوير جميل ،يدونه ِّ
َّ
تعرف الكتابة بأنها " مهارة إرسال كتابية تجاوز اإلنسان من خاللها العوائق الزمنية واملكانية
ّ
ّ
َّ
فعبـر بـها عن مشاعره وأرسل أفكاره وعلم وأقنع وأثر في شخص املستقبل مهما كان الزمان أو املكان ".1
يختلف مفهوم التعبير الكتابي في ظل املقاربة بالكفاءات ،عنه في املقاربات السابقة في املنظومة
ُّ
التربوية الجزائرية ،فهو نشاط تعلمي بنائي وليس نشاطا تراكميا .يتم تناول التعبير الكتابي وفق بيداغوجيا
اإلدماج ،حيث ُّ
يعد ضربا من التقييم ومجاال إلدماج املتعلم مكتسباته.
وانطالقا من هذه املفاهيم وهذه البيداغوجيات واملقاربات ،يتم صوغ موضوع التعبير الكتابي.
وكما هو الحال بالنسبة إلى نشاط التعبير الشفوي ،وسائر النشاطات التقييمية الجزئية (الروافد واملوارد
ُّ
اللغوية والبالغية) ،يجب مراعاة الهدف الوسيطي املندمج واألهداف التعلمية املرتبطة به في تسيير حصة
التعبير الكتابي وبناء املوضوع.
 1-4أهداف تدريس التعبيـ ــر الكتاب ـ ـ ــي:
األهداف التعلمية

األهداف الوسيطية املندمجة

 يراعي قواعد الكتابة من حيث وضوح األفكار وسالمة اللغة.ّ
يوظـف املفردات والتراكيب البليغ ــة في تحريره.
ِّ
 يستخدم لغة سليمة واضحة ومناسبة للوضعية التواصلية. يعبر عن خلجــات نفسـه إزاء املظاه ــر والظواهر بعبارة سليمةولغة صحيحة.
ّ
 يحلل النصوص األدبية بشرحه ــا ونقده ــا. يعد موضوعًــا ّيؤيـد أو يعارض فيـه فكــرة أو مبــدأ مع الحرص على
دعم موقفه باألدلة والشواهد.

ً
نصوصا يبرز من خاللها قدرته على حسن
ينتج
 يحرص على انسجام األفك ــار وتسلسلهــا بالكلمات والعباراتالتفكير وصواب التعبير.
املناسبة.
ّ
يعلق عليـها.
 يشرح أبياتا شعرية ويناقشها ثم ُِّّ
يعد خطبة إللقائها في مناسبة معينـة.
 يلخص القصص واملوضوعات املقروءة. ُيكمــل قص ــة قصي ــرة ناقصـ ـ ـ ــة. يكتب قص ــة يعالـج فيها مسألـة ذات داللة بالنسبة إليه. يحلل مختلــف النصـوص ويبـرز خصائصها ومميزاتها. 1فهد محمد الشعابي الحارثي ،مرجع سابق ،ص .556
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 2-4مهارات التعبير الكتابي:
إن هذا النوع من التعبير يسعى إلـى تنمية املهارات اآلتية:1
ّ
 قدرة املتعلم على وضع خطة ملا يكتب موضحا فيـها هدفه وأسلوب تحقيقه.
 قدرة املتعلم على تحديد أفكاره واستقصاء جوانبـها ومراعاة ترتيبـها وتكاملها.
 املهارة فـي إخضاع منهج تعبيره ملطالب املوقف وغايته.
 قدرة املتعلم على نقل صورة واضحة عن أفكاره في أي مناسبة تأثر بها.
 مراعاة املنطق فيما يكتب تسلسال وتتابعا ودقة في التنظيم والتصنيف.
 القدرة على إيراد بعض عناصر اإلقناع في التعبير تأييدا لرأي أو دعما لوجهة نظر.
 القدرة على استحضار األمثلة والشواهد املناسبة للموضوع ووضعها في املوطن املالئم من التعبير.
 املهارة في استخدام اإليجاز مع الوضوح واإلطناب مع االستقصاء والشمول في املواقف املناسبة.
 القدرة على الكتابة إلى كل فئة بما يناسبها فكرا ولغة وأسلوبا.
 قدرة املتعلم على تقويم ما يكتبه ببيان ما يبدو فيه من ثغرات وطرق معالجتها.
 القدرة على الكتابة السليمة رسما وتركيبا للجملة وبناء للعبارة.
 الدقة في استخدام عالقات الترقيم.
 تمكن املتعلم من الكتابة في موضوع يهمه مستعينا ببعض املراجع.
 تمكن املتعلم من كتابة رسالة وظيفية في شأن من شؤون الحياة اليومية يبسط فيه مراده ويدعمه
بما يؤيده.
 تمكن املتعلم من وصف ظاهرة أو حادثة أو مشهد وصفا شامال.
 قدرة املتعلم على كتابة تقرير عن زيارة أو رحلة أو عمل كلف القيام به.
 القدرة على الكتابة في املناسبات االجتماعية والوطنية والقومية واإلنسانية.
 قدرة املتعلم على كتابة تعليق على ندوة حضرها أو محاضرة استمع إليها أو برنامج شاهده.
 تمكن املتعلم من تحليل مشكلة اجتماعية بعرض أبعادها واستقصاء أسبابها وآثارها.
 تمكن املتعلم من تسجيل خالصة ملوضوع قرأه أو استمع إليه مع الحفاظ على أهم أفكاره
وخصائصه.
 القدرة على تلخيص موضوع ما مع الحرص على الهدف ودقة املعنى واإلحاطة بالعناصر األساسية.
 3-4خطوات تدريس التعبير الكتابي:
َّ
تنشط حصص التعبير الكتابي وفق ما يأتي:
 الحصة األولى تخصص لتقديم املوضوع ومناقشته.
 الحصة الثانية لتحرير املوضوع داخل القسم؛ بعدها يستلم األستاذ املواضيع ليصححها.
 1سعاد عبد الكريم الوائلي ،مرجع سابق ،ص .23-23
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 الحصة الثالثة ،يقوم األستاذ بإجراء تصحيح جماعي لألخطاء مع التالميذ داخل القسم ثم يوزع
األوراق مصححة ،ويساعد التالميذ على تصحيح أخطائهم فرادى.
 -1الحصة األولى :التمهيد للموضوع :تخصص لتقديم املوضوع ومناقشته .يمهد املدرس بما يش ّوق
ّ
متعلميه إلـى الد س ويـه ـ ّـيـئ أذهانهم له ،أما اختيار املوضوع فهو ّ
محدد مسبقا في منهاج اللغة العربية.
ر
ِّ
يناقش املد ّ ِّرس املوضوع من زاوية تحديد طبيعته
أ -طبيعة املوضوع:1
ّ
املتعلمين وضمن ما يهتمون به ،أما مدارها فواسع
 يحسن (بل يجب) أن تكون املوضوعات في متناول ِّّ
املتعلم.
سعة حياة ِّ
مجردة وموضوعات ال يحسون بقرب منهاّ .
 أن ّنجنبهم قدر اإلمكان موضوعات ّ
ونجنبهم موضوعات
تتكرر عليهم في الدروس واملواد األخرى يمكن أن ّ
ّ
تسبب لهم ملال ويفقد امليزة الخاصة بدرس التعبير
ّ
وخيل إليهم ان درس التعبير درس إعادة كتابة معلومات سابقة.
ّ
ّ
املتعلم
 أن تكون املوضوعات منوعة ،تؤخذ مرة من البيت أو الشارع ومرة من الطبيعة ومرة من ذات ِّفي ماضيه أو حاضره أو مستقبله ومرة من غرائب الواقع أو عجائب التصوير ،من كل ما يثير فيه
مكامن الشخصية ويبعث على الخيال والفكر ويوقظ الشعور والعاطفة.
 اختيار املوضوع :املوضوعات مختارة مسبقا ومنصوص عليها في البرنامج السنوي للسنة األولى ثانوي.ب -عرض املوضوع :يعرض املدرس املوضوع املختار سواء أكان مختارا من املدرس أم كان من الطلبة
على السبورة مع عناصره األساسية ،وينبغي للمد ّرس هنا أن ّ
ينبه إلى ضرورة العناية بالفكرة من
حيث تسلسلها وترابط أجزائها وتد ّرجها ،وكذلك توضيح خطوات املوضوع ،والتزام الترابط
املنطقي واالنسجام التام بين العبارات من غير اضطراب وال تناقض وال حشو وال تكرار.2
وبعبارة أخرى يؤكد املدرس أن تكون جمل الطالب مناسبة تحتوي املعنى املطلوب فال هي موجزة
ّ
ال توضح الفكرة وال مسهبة تؤدي إلى تشتيت الفكرة وفقدانها لجمالها وينبغي للمدرس أن يركز على
ضرو ة إفصاح الطالب عن أيه الشخص ي وأن ّ
يتجنب الطالب قدر اإلمكان األخطاء النحوية واللغوية
ر
ر
واإلمالئية.3

 1علي جواد الطاهر :أصول تدريس اللغة العربية ،دار الرائد العربي ،بيروت ،لبنان ،طبعة 5313هـ5213/م ،ص .34
 2سعاد عبد الكريم الوائلي ،مرجع سابق ،ص .26
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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ت -الحصة الثانية لتحرير املوضوع داخل القسم :1وهي الخطوة األساسية من خطوات التعبير
الكتابي إذ ّ
يدون الطالب معلوماته وتصوراته حول املوضوع في دفتر التعبير.2
ّ
املتعلمين ويتأملوا أبعاده وما يمكن أن يحتوي
 الكتابة :يحسن أن ينظر فـي املوضوع قليال من طرف ِّّ
من مواد تتصل بنفوسهم وآرائهم وتجاربهم ،ثم يبدأوا الكتابة ويسيروا مزودين بالنصائح السابقة
من التأني وتجويد العبارة وهندسة الصفحة أي ترك هامش ثم بدء الفقرة بعد ترك بياض مناسب
إلى اليمين ،ووضع الفواصل والنقاط ،وبدء الفقرة الجديدة بترك بياض إلى اليمين مع مراعاة حسن
الخط وصحة اإلمالء والقواعد3 ...
ّ
ّ
مفكرا بعوامل الربط إذ ال بد من أن تأتي األفكار
املتعلم بين الفقرة والفقرة قليال ِّ
 ال بأس في أن يقف ِّّ
متماسكة وأن تكون الخطة متصلة األجزاء .ويحسن أال ّ
يحد املتعلم بعدد ّ
معين من الكلمات أو
ِّ
الصفحات ،إذ ليس املهم الطول والقصر وإنما التجويد في التعبير.4
 تسهل هذه الطريقة على املتعلم العملية إذ تسهل عليه ورود األفكار وتنبه العواطف بمعنى أنها التلقى عليه األشياء من الخارج وإنما تستثير فيه تجاربه الخاصة وتشجعه على استثمار هذه التجارب.
ومن ثم يحسن تعبيره ويعد ملا هو أكثر من التعبير أي إلى اإلنشاء ،وما يضفي على الكتابة عناصر من
األصالة.5
 إن الطريقة املثلى لتدريس التعبير تأخذ بعدها السليم عندما يناقش املد ّرس طلبته فيموضوعاتهم ،وعندما يتحول درس التعبير القادم إلى حوار حر ومفتوح وبخاصة املرحلة االعدادية إذ
يشارك الطلبة جميعا كل يبدي رأيه وموقفه...وبالتالي تكون الحصيلة طلبة لديهم القدرة على
املناقشة والتحليل والنقد وتبني املواقف والتحدث بصراحة وموضوعية وهكذا يكون الهدف
الحقيقي من درس التعبير.6
ث -الحصة الثالثة ،يقوم األستاذ بإجراء تصحيح جماعي لألخطاء مع التالميذ داخل القسم ثم
يوزع األوراق مصححة ،ويساعد التالميذ على تصحيح أخطائهم فرادى.

 1إن التعبير الكتابي إما أن ينجز داخل الصف وتجمع الدفاتر لتصحيحها ،أو أن يكتب في البيت وذلك في الواقع يتوقف على نوعية املوضوع
املختار ،وعلى هدف املدرس من اختياره ( )...ومع هذا فالتعبير الكتابي ال يخلو من مالحظات فيما يتعلق بكتابته في الصف أو في البيت.
فالتعبير الصفي يعطي املدرس مؤشرا واضحا عن إمكانية الطلبة في الكتابة ،وإنه يحصر ذهن الطالب وقابلياته الكتابية في ذلك املوضوع.
ولكن قد ال يستطيع بعض الطلبة إنجاز املوضوع في الصف ()...أما التعبير البيتي فإنه يعطي فرصة كافية للطالب للتأمل وا ّ
لتخيل واختيار
العبارات والجمل املناسبة فتأتي الفكرة واضحة واألسلوب منسجما معها...ولكن قد يعتمد بعض الطلبة على غيرهم في كتابة املوضوع
فتضيع إذ ذاك الفائدة املوجودة من التعبير الكتابي .ينظر سعاد عبد الكريم الوائلي ،مرجع سابق ص .27-26
 2املرجع نفسه ،ص .26
 3علي جواد الطاهر ،مرجع سابق ،ص .33
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 6سعاد عبد الكريم الوائلي ،مرجع سابق ،ص .27-26
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يراعي املد ّ ِّرس في تصحيح موضوع التعبير الكتابي جملة من األسس والشروط أجملها كاآلتي:1














االهتمام باملعنى قبل اللفظ إذ على املد ّرس أن يهتم باألفكار قبل األلفاظ التي تعبر عن تلك
األفكار ،ويجب على الطالب أن يشعر بذلك ألن تكوين الفكرة لديه تسبق اختيار األلفاظ
للتعبير عنها.
لكي تؤدي اللغة وظيفتها يجب أن يتم التعبير في مواقف طبيعية ،وعلى املدرس أن يخلق تلك
املواقف للطلبة.
أن يتد ّرب الطالب على بعض مجاالت التعبير الكتابي اعتمادا على املعلومات التي استقاها
من املواد الدراسية األخرى .ألن هذه املواد مع مادة اللغة العربية هي التي تكون ثقافة معينة
لدى املتعلم.
ّ
يجب أن يتم التعبير في جو بعيد عن التكلف يشعر فيه الطالب بالحرية ،ذلك مدعاة ألن
ينطلق الطالب في التعبير فكرا ولغة.
ضرورة أن ّ
يتزود الطلبة بمستويات وبمعايير يستخدمونها عند الكتابة ألنهم بمعرفة تلك
املعايير سوف يحققون األهداف املرجوة من كتاباتهم .تكوين الدافع لدى الطلبة نحو الكتابة.
والواقع أن هناك وسائل عديدة الستثارة هذا الدافع منها :خبرتهم السابقة ،وتوفر موضوعات
في مجالت خاصة ،أو معالجة موضوع معين من خالل اإلذاعة املدرسية أو تخصيص جائزة
ملن يكتب في موضوع ما مثال.
يجب إجراء مناقشة حرة مع الطلبة لجوانب املوضوع لكي تتحدد األفكار األساسية فيه وهذا
ال يتم إال بالتعاون البناء بين املدرس وطلبته.
تعويد الطلبة أن يعالجوا املوضوع التعبيري بطريقة محددة ،فاملوضوع يتضمن مقدمة
وعرضا وخاتمة .فتخطيط املوضوع من أهم واجبات املد ّرس التي يقف فيها مرشدا أو ّ
موجها.
ّ
فكتابة املوضوع يجب أن تتضمن ّ
جذابة ّ
مشوقة عرضا تنتظم منه األفكار بطريقة
مقدمة
سليمة مع مراعاة استخدام نظام الفقرات وخاتمة توجز ما تضمنه املوضوع من أفكار.
ضرورة مراعاة سالمة التركيب ،واختيار الجمل ،والتعبير عن األفكار وصحة استخدام أدوات
الربط بحسب معناها.
مراعاة استخدام عالمات الترقيم وعلى املد ّرس أن ّ
يوضح كيفية استخدام كل عالمة من
هذه العالمات وتأثيرها في املعنى.

 1املرجع السابق ،ص .13-14
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 4-4نموذج ملوضوع في التعبير الكتابي:
أ -صوغ املوضوع :الشعر السياس ي قديم فـي تاريخ األدب العربي حيث كان في العصر الجاهلي
محصورا في القبيلة ،غيـر أن انتشاره استفحل فـي العصر األموي .فأصبح الشاعر يطرق بابه عن
طريق أغراض مختلفة تكون مدحا أو هجاء أو وصفا ،وذلك على أثر الرغبة في اعتالء عرش
الخالفة اإلسالمية وانقسام املسلمين شيعا وأحزابا.
ب -املطلوب :بالرجوع إلى اآلثار الشعرية التي درستها للعصر األمويِّّ :بيـن خصائص الشعر السياس ي
فـي هذا العصر مع ذكـر الحجج التي كان يعتمدها الشعراء ملناصرة أحزابهم والتعليق عليها.
ّ
املتعلم في السنة األولى ثانوي في ثالث أنماط من النصوص ،هي :النص الحجاجي ،النص
يكتب
ِّ
ّ
بمتعلمي الجذع املشترك آداب .جمعت في جدول بعض
التفسيري ،والنص النقدي ،وهذا األخير خاص
ِّ
ّ
املتعلم فيما يلي:
النماذج التي عرضها دليل األستاذ وكتاب ِّ
املجال
الكتابي
(ج.م.علوم
وتكنولوجيا)

منصوص
الكفاءة

حجاجي
منصوص الوضعية
املستهدفة

في نهاية السنة حصلت
كتابة
على نتائج تؤهلك
نصوص
لالنتقال إلى القسم األعلى
حجاجية
وتفسيرية في فاختلفت مع والدك في
اختيار الشعبة املالئمة.
وضعيات
ادعم اختيارك بالحجج
ذات داللة
املناسبة إلقناع والدك
ّ
باختيارك موظفا ما
يناسب من األفعال املزيد
ومن املحسنات البديعية.
منصوص الوضعية
منصوص
املجال
املستهدفة
الكفاءة
الكتابي (ج.م.
آداب)
ف ـ ـ ــي نهاية السنة حصلت
كتابة
نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص عـ ـ ـل ـ ــى ن ـ ـت ـ ــائ ـ ــج ت ـ ــؤهـ ـ ـل ـ ــك
ح ـ ـ ـجـ ـ ــاجـ ـ ـيـ ـ ــة لالنتقال إلى القسم األعلى
وتفس ـ ــيرية في ف ــاختلف ــت مع وال ــدك في
اختيــار الشـ ـ ـ ــعبــة املالئمــة.
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نمط النص
تفسيري
نقدي
منصوص الوضعية املستهدفة
منصوص
الوضعية
املستهدفة
 ،على إثر انتشار
داء الرمد الحبيبي
في ثانويتك ،أخذ
التالميذ َّ
يتغيبون
الواحد تلو اآلخر.
كيف ّ
تفسر ظهور
ِّ
الداء
هذا
وانتشاره.

منصوص
الوضعية
املستهدفة
عـلـى إثـر انتش ـ ـ ـ ـ ــار
داء الرمد الحبيبي
في ثــانويتــك ،أخــذ
التالمي ــذ َّ
يتغيبون
الواحــد تلو اآلخر.

منصوص الوضعية املستهدفة

بينما كنت في البادية ّ
تمتع نظرك
ِّ
بمشــاهد طبيعية ،عندئذ تذكرت
قيمة الطبيعة في الشـ ـ ــعر العربي،
وأثن ــاء رجوع ــك إلى بيت ــك أخ ــذت
تبحــث عن قصـ ـ ـ ـ ـيــدة تج ِّ ّس ـ ـ ـ ـ ـد مــا
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وضـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـيـ ــات ادعم اختي ـ ــارك ب ـ ــالحجج كيف ّ
تفسر ظهور شـ ـ ــاهدته من مناظر .فعثرت على
ِّ
املنــاسـ ـ ـ ـبــة إلقنــاع والــدك هـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ـ ــداء نص من العصـ ـ ـ ــر الجاهلي ش ـ ـ ـ ـفى
ذات داللة
ّ
غليل ــك ،وعن ــدمـ ــا عرض ـ ـ ـ ـتـ ــه على
ب ـ ــاخ ـت ـي ـ ــارك م ــوظ ـف ـ ــا م ـ ــا وانتشاره.
أسـ ـ ـ ـتــاذك طلــب منــك اكتشـ ـ ـ ــاف
يناسب من األفعال املزيد
معطيــاتــه ومنــاقشـ ـ ـ ــتهــا .انقــد هــذا
ومن املحسنات البديعية.
النص مستوفيا طلب أستاذك.
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ّ
أما حصص التعبير الكتابي فتتوزع إلى مشاريع كتابية ،وحصص التعبير الكتابي وحصص إدماج
ّ
أحكام الدرس في نشاطي قواعد اللغة والبالغة ،اكتفيت بذكر بعض أمثلتها ،وهي موزعة على وحدات
الكتاب املدرس ي ،يقتض ي درس القواعد والبالغة أن تدمج التعلمات والتعلمات الفعلية ثم تدمج أحكام
الدرس ككل .وإليكم البرنامج على الشكل اآلتي:
املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
الكتابية








التعبير
التدريبي

برنامج التعبير الكتابي
مواضيع التعبير الكتابي
التعبير الفكري
التعبير األدبي


إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد
فهرس حول  تـلـخـيــص
م ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــر
نص ــوص
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاة
متنوعة.
ال ـ ـع ـ ـقـ ـ ـل ـ ـي ـ ــة  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح
ل ـ ـل ـ ـعـ ــرب فـ ــي
نص ــوص 
ال ـ ـ ـ ــعص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
متنوعة.
الجاهلي.
 إت ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــام
إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد
قص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة 
فهرس حول
قصيرة.
ظ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ــرة
الـ ـنـ ـق ـ ــائ ـ ــض
وع ـ ــالقـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا

بالسياسة.
إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد
خـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــة
إللـ ـ ـقـ ـ ــائ ـ ـ ـهـ ـ ــا

بـمن ـ ــاسـ ـ ـ ـب ـ ــة
معينة.
كتابة قص ــة
قصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة

ت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــج
ظ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ــرة
اجـتـم ـ ــاعـي ـ ــة
ذات داللـ ـ ــة

الـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ــل 
امل ـ ـ ـ ـج ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة
ل ـ ـتـ ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ــق
امل ـ ـ ـطـ ـ ـ ــال ـ ـ ــب
واآلمال.

أثر العمل في
حي ـ ــاة األم ـ ــة
والفرد.
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـ ـ ــت
وأهـمـيـتـ ــه في 
حـي ـ ــاة الـفرد
واملجتمع.
ال ـ ــدق ـ ــة فـ ـ ــي
امل ـ ـح ـ ــاف ـ ـظ ـ ــة 
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
املواعيد.
رسالة املعلم
وأث ـ ــرهـ ـ ــا فـ ـ ــي
رقـ ـ ــي األمـ ـ ــم
وازدهارها.
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
التس ـ ـ ــامح في
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
املـجـتـمـع ـ ــات
اإلنسـ ـ ـ ـ ــانيـ ــة
ورقيـها.

زه ـ ـيـ ــر بـ ــن أبـ ــي
سـ ـ ــلمى شـ ـ ــاعر
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
والسالم.
الـ ـخـ ـط ـ ــابـ ــة ف ــي
عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ـ ـ ــا
الـ ـ ـ ـ ـ ــذه ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــي
(األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاب
والخصائص).
م ـ ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ــر
ال ـتـ ـجـ ــديـ ــد ف ــي
ش ـ ـ ــعر ش ـ ـ ــعراء
املدينة.
خص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــص
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الس ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ي في
العصر األموي.
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البالغة
قواعد اللغة
اكـ ـ ـت ـ ــب فـ ـ ـقـ ـ ــرة
تتح ّـدث فيها عن
مزايـ ــا الحيـ ــاة في
ظ ـ ـ ــل الس ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ــم
والوئام بتوظيف
مــا ينــاسـ ـ ـ ــب من
أدوات الشـ ـ ـ ــرط
الجــازم ــة لفعلين
مض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن.
(ج.م.آداب)
ّ
ُّ
ر ِّكـب فقرة تحث
فيها أحد زمالئك
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــد
واالجـ ـ ـتـ ـ ـهـ ـ ــاد فـ ـ ــي
الدراس ـ ـ ـ ــة وعدم
تض ـ ـ ـ ــييع الوق ــت
ّ
م ـ ــو ِّظ ـ ـف ـ ــا ف ـ ـي ـ ـه ـ ــا
الفعل املضـ ـ ـ ــارع
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
واملنصـ ـ ـ ــوب بــأن
املض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــرة.
(ج.م.ع ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
وتكنولوجيا)

كنت بصــدد إعداد
ب ـح ـ ــث ،ف ـتــو ّج ـه ـ ــت
عـلـى املـكتب ـ ــات غير
أنـ ــك لـم تـج ـ ــد مـ ــا
يفي بحثـ ــك .فكـ ــان
لـ ــك أن قص ـ ـ ـ ـ ــدت
صـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـق ـ ـ ــا لـ ـ ــك،
فوج ــدت عن ــده م ــا
ي ـل ـبــي ب ـح ـث ـ ــك .ع ـ ِّّب ـر
عـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــرك
لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع ه ـ ـ ــذا
الص ـ ـ ــديق بش ـ ـ ــكره
مسـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـخ ـ ــدم ـ ــا مـ ــا
يناس ـ ـ ـ ــب من أركان
الـ ـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــه
(ج.م.آداب).
اكتب فقرة قصــيرة
تـتـح ـ ـ ّـدث فـيه ـ ــا عن
م ـ ـ ـ ـزاي ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــرم
باس ــتخدام ما يلزم
من أركان التش ـ ــبيه
(ج.م.ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
وتكنولوجيا).
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ب ـ ــال ــنسـ ـ ـ ـ ـب ـ ــة
للمتعلم.
تـ ـ ـ ـ ــأل ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــف
مس ـ ـ ـ ــرح ـي ـ ــة
ت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــج
ظ ــاهرة ذات
دالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بالنسـ ــبة إلى
املتعلم.
كـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــة
ت ـ ـ ـح ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــق
اسـ ـ ـ ــتطالعي
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
مؤسسة ما.
كتــاب ــة تقرير
حول ظاهرة
ب ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ـي ـ ــة أو
صـ ـ ـ ــحيـ ــة أو
سكانية.
إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد
مـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــرض
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
السالم.

 أسـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـي ـ ــب
اس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـث ـ ـمـ ــار
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل
االتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
واإلعـ ــالم فـ ــي
ال ـ ــحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
ع ـل ــى ال ـع ـل ــم
واملعرفة.
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يحتوي هذذال لل ع ذ ذ ذ ذ ذ لدر سةولمل دانذذامل للذذبتلرذ ذ ذ ذ ذذي ل ذذبلا ذذي ل ت ذذي تذذبت
ت ِّ مي للسذ ذ ذذثي لي بر يااوي بيثي لء لل ذ ذ ذذا  ،قب ُ ِّجهت أرذ ذ ذذا ي لرذ ذ ذذد ااي لدر
للسذ ذذثي للت ا لل ااوي للاي ا اترذ ذذول للسذ ذذثي لي بر يااوي سالل سذ ذذاتها ل اي ،وال أ
كالك أرا ي دلذى ت ِّ مي للسثي لي بر يااوي .تت سةولمل هاه للبتلري ل بلا ي ف

لل ذذي لل ذذي
ب ِّت ذ ذ ذ ي
قع ذ ذ ِّ ،جهت
ا يدي:

أوال :مد ِّرسو التعليم الثانوي:

وعينة الدراسة
 -1تحديد مجتمع ِّ
ب ِّت ذ ذ ذ ي لل ي لل ي في للت ا لل ااوي للاي ا اتر ذ ذ ذذول أ يب ِّتر ذ ذ ذذو
تتكو ل ثي للبتلرذ ذ ذذي
للسذذثي لي بر يااوي ،قب غ لباها ف ذ ذ ذ ذ ذي رذذت يااو امل بيثي لء لل ذذا  24ب ِّترذذا لرذذتناه ا
ي اا ي لش  81ب ِّترا.
قب لستات لل حث ل ِّ ثي ثتظ ي ،قب ش ذ ذ ذ ذ ت ل ثي للبتلرذ ذ ذ ذذي رذ ذ ذ ذذت  60يااو امل لرذ ذ ذ ذذت ث ت
ا
يااو ي لحبة ير اه وضول ي تت ق نبت ا لبم لرت لت واق ها لإلالتي للتر وي.
أ – متغير الجنس:
ش ذ ت ل ثي للبتلر ذذي ك ا أر ذ ثا  81ب ِّتر ذذا ث ذ ذ ذ ذ ذذها ياليي  60ب ِّتر ذء س س ذذي لش ذ 81
ا
ومللي حسب للجن :
ب ِّتري ،للجب ل لآلتي يوضح ل ثي للبتلري ل ب ِّترء
لل با للنس ي ل او ي
للجن
80.0.
60
ذك
10.00
81
أاثى
866
ل ن وع 81
ب – متغير املؤهل العلمي:
يوضح للجب ل لآلتي للشهاالمل لل

ي ألبلاها نس ذها ل ب ِّترء للذ ستنو ذ :

لل با للنس ي ل او ي
ؤه لل مي
ل ِّ
08.88
88
شهااة لل سان
88.88
شهااة للتخ ج ل بتري لل ا لألراتاة 64
44.44
62
شهااة ل ارتر
1.11
68
شهااة ل اجستءر
866
81
ل ن وع
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ج – متغير الخبرة في التدريس:
ن ث ذ ذ ذ ذي الخ ذ ذ ة للتبت س ي أ للخ ذ ذ ة لل ذ ه ذث ي ف ذذي للت ا ،ت ك لل ذ بة للز ث ي للت ذي ق ذ ذ ذ ا ذ ذ ذ ذاها
للذ ذ ب ِّترذ ذ ذ ذ ذذو فذ ذي نال للتبت ذ ذ  ،لدسذ ذه ض ةها قذ ذ ذ ذثا ت س ذ ذها دلذ ذذى أت ذذع  62ف ذا ذ ذامل تذ ذ بي ذ ذ
لدر ل ذ ذ ذ ذبا رث ذ ذ ذ ذ ذولمل للت ذ ذبت ذ  ،ق ذ ذب تذ ذ ذا حذ ذس ذ ذاه للنسب لل ذ او ي يف ذ ذ لا ل ذ ذثي للذ ذبتلر ذ ذي للذ ذ بلا ذ ذذي،
حسب للخ ذ ة للتبت س ي للج ذ ذب ل لآلت ذ ذي يب ِّ ذ ذلك:
لل با للنس ي ل او ي
للخبرة في للتبت
4....
61
 1-6رثولمل
88.88
64
 86-0رثولمل
80.00
60
81-88
22.22
أكثر  81رثي 61
866
81
ل ن وع
ج – متغير الخبرة في التدريس (لسنوات األولى ثانوي):
ن ني ذذالخبرة للتذذبت س ذ ذ ذ ذ ذذي أ للخبرة ل هث ذذي ،ت ذذك ل ذذبة للز ث ذذي للتي ق ذ ذ ذ ذذاهذذا ل و في نذذال
تبت للسذذثي لي بر يااوي ،لدسذذه ض ذ ةها ق ثا ت س ذ ها دلذ ذ ذ ذ ذذى  2فاامل ت بي لدر لبا رذذثولمل
تذذبت للس ذ ذ ذ ذثذذي لي بر يذذااوي ،قذذب تا حس ذ ذ ذ ذذاه للنس ذ ذ ذ ذذب ل او ذذي يف لا ل ثذذي للذذبتلر ذ ذ ذ ذذي حس ذ ذ ذ ذذب للخبرة
للتبت س ي للجب ل للتابي ي ء ذلك:
للخبرة في تبت للسثي لي بر يااوي لل با للنس ي ل او ي
01.43
60
 1-6رثولمل
40.14
62
 86-0رثولمل
40.14
62
81-88
8..02
60
أكثر  81رثي
866
8.
ل ن وع
الحظذي :لا ي ا في لر ذ ذ ذ ذذد ذااي لحبة  68لبا ر ذ ذ ذ ذذثولمل تبت
أذك .

333

للس ذ ذ ذ ذذثي لي بر يااوي ،اات لإلجا ي:

الفصل الخامس :الدراسة امليدانية
 -2االستبانة َّ
املقدمة
ت ت أالة لل حث في لرد ااي ا
كواي ل حا ت لآلتذ ي:
 الوثائق البيداغوجية :املنهاج ،دليل األستاذ ،الكتاب املدرس ي.
 املقاربات البيداغوجية
 العالقات البيداغوجية /التربوية
 عناصر العملية التعليمية-التعلمية
 طرائق واستراتيجيات التدريس
 تقييم تدريس اللغة العربية
قذذب ج ذذت ل ر ذ ذ ذ ذذد ذذااذذي ء لير ذ ذ ذ ذذا ذذي ل ذذي ل توحذذي في ذ حوت ل حذذا ت للس ذ ذ ذ ذذا ذذي،
ت ل حت لير ذذا ي فذ ذ ذ ذ ذ ذي للذ ذ ذ ذ ذ ذ حوت للولحب ء للس ذذؤلل لل ام للولحب للس ذذؤللء لل اليي ،ت ع ل
ر ذ ذذؤلل ن ولي للتعذ ذ ذ حامل ت ا خ اتلمل ياليي أ أت ي تختا بس ذ ذذؤلل لام تو  ،ي اب ت ا
ل سؤلل لل ام أ ل حوت كك .
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أوال :الوثائق البيداغوجية
 .1السؤال األول :ا هي اتجي ولف تك أ لبم ولف تك لدر للتع حامل لآلت ي خعوص ل اج؟
ا
يتكو هال للسؤلل رتي  60تع حامل أ و مل ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
يذ ذ ي تةو دح ذ ذ ذ ذذال ل ذ ذذاج و وح ذ ذذامل
ليرتاذ
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
64
6.
63
66
لل با
88.88
01.11
16
66
للنس ي ل او ي
التعليق:
االحظ تس ذ ذ ذذا ء ل ولف ء يءر ل ولف ء لدر ق ي ل اج للاال ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي النس ذ ذ ذ ي لألر ذ ذ ذذتاذ في ت ي
ذذي-
و وح ذذات ا في ت ذذبت لل ذذي لل ذذي؛ ح ذذث ل ذذات ذذي لل ذذبليوج ذذي ل ت ذذبة ل ذذات ذذي للت
ا
للت ي ل ث ذذو ي تح( ا ل ات ي للثعذ ذ ي  .لك ل الحظ أ لير ذذاتاة فذ ذ ذ ذ ذ ذي ل و ها ل س ذذول تح س ذذء
ل ذهال لل ذ ذث ذ ذهاج د أ بى اع ها ولف ته ل ه للت ذ ه
يلبي تطوير (إصالح) املنهاج طموحات
ي ذ ذ ذي و وحامل ليراتاة ،د أ للثعف لآلس يولفق
األستاذ
ذل ذ ذذك خ ِّ ذ ذذا
لذدذر ه ذ ذذال للذ أي تبره لدر لل ك
أوافق ال أوافق
آل الها .د  88ا ائي ا ي ف ذذواه بشذ ذذبة .رذ ذذبب
بشدة ;.بشدة; ;2
%11 %0 ;0
هال لل فض ت ب للوح ذذايي لألر ذذاتاة ل لر ذذدش ذذاتت ا
أوافق ;
في ثائه في حتو اته؛ دذ يشذ للك ءر ليراتاة 16
ال أوافق;
%50 ;9
أوافق
%39 ;7
ذا ذائذي ا في هذاه ل ر ذ ذ ذ ذذد ااي الت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه  ،قب ذك
بشدة.
أوافق
لل حذث في ثذا ل اج ش ذ ذ ذ ذ ر اناحه جوه دش ذ ذ ذ ذ ل
ال أوافق
لير ذ ذ ذ ذ ذذات ذذاة ل ت ِّ ء في ث ذذائ ذذه ،في لست ذذات ل ذذات ذذامل
ي ،في لست ات للثع ذ ذ ذ ذذوص ليا ي
لل بليوج ي للت
للتولح ذ ذ ذ ذ ذي ات قوللذب لل ذي لل اليي للث ب ليا ي .تيا هال للث ب ل وجه و ف لير ذ ذ ذ ذذاتاة
ل وح ذ ذ ذ ذذايذذي د أ ذذبيال ث ذذا فذذالال اذذا اذذا يءر وجوا ،د هي د تا ا أف ذذال لذذاو ذذي لا ذذال ذذي
ذي؛ يا ذا للاذالذي للث س ذ ذ ذ ذ ي لألر ذ ذ ذ ذذاتاة لن كس ذ ذ ذ ذذت لدر أال ا
تؤس انذا لل ذي للت
ت ِّذبم ،ذ دا ذا ِّ
لل بليوجي ،ف س ذ ذذدس ذ ذ ا ية ِّ ق للبراا ج حالفءره ين( ب ف ه ق ب أا ي دبر تلفض له ت ِّا لدر
ت اته تعذ ذ ذ ذ ِّف ف ه ب بل ل لل ي ل ثتج ي للا ذ ذ ذذا حتء  .ا ابت لير ذ ذ ذذاتاة ي و و ي
لدر عءرة.
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 .2التصريح الثاني:
ي ذ ل ذذي ت ذةذذو ذ دحذ ذ ذ ذ ذذال ل ذ ذ ذ ذذاج ح ذ ذذاج ذ ذذامل
ل ت ء تي ات ا.

أ لفق
بشبة
66
66

لل با
للنس ي ل او ي

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
88
60
08.88
00.00

أ لفق
بشبة
68
61.11

التعليق:
ء  81أرذ ذ ذذتاذل،
أ ا هال للتع ذ ذ ذ ح ف الت للك ي ف ه لعذ ذ ذذالح لبم لل ول ه؛ دذ ي تبر 84
أي أكثر  ،% 00أ ل ذاج للاابي ي ي حاجامل تي امل ل ت ِّ ء  ،للا ي ت ال د ل ثاهج لا ي
ت ل ي ل ت ِّ ا في للك ءر ح ذذاج ذذات ذذه تيا أا ذذا تزلا أا ذذه
يراعي تطوير (إصالح) املنهاج حاجات
ذ ذذي للت ذ ذذي ،هذ ذذال لل ول يثة ق
حوت لل ذ ذذي للت
املتعلمين ورغباتهم.
لدر اج لل ي لل ي ل س ذ ذذثي لي بر يااوي ،ساح ذ ذذي أاه
أوافق ال أوافق
ج ذ ذذا ذ قذ ذ ذ ل ذ ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذءذ أا س ذ ذ ذ ذذها ها أه ذ ذ ل ذ ذذبل
بشدة بشدة
%6 %0
لل اتفو خ اياه.
أوافق
أوافق بشدة
%33
أوافق
ذذالثظ دبر ل ثذذاهج للذذبتلر ذ ذ ذ ذ ذذي للجزلئ ذذي ،ذذا في ذذا
ا
ال أوافق
ثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهاج لل ي لل ي ،ل ه ليها ،فإ ش ذ ذ ذذك ي تحبيب
ال أوافق
ال أوافق بشدة
%61
ي أ ت و ي يحظى اهت ام ك ذ ذ ذ ذ ذ
الا ف س ذ ي ت
للبلتر ذ ذ ذذء ذلك ح ث يع ذ ذ ذ ب لل ول هثا ف س ذ ذ ذ ي
ت و ي لضاي تس ذ ل ذها للب لي ،جع ذلك دل ذى ا س ه ل رت ات ت لث ي افي ا مللثا ن اني ثه
حتى لل وم ل ملا لج لل ذاف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ح ذث اس ذت للجزلئ في تذاهذذامل للتن ذب ذا حذا لذي للخةذ أ وض ذ ذ ذ ذذع
ااى لا ي دحالح ي فذي ظاه ها ،د أ أق ا ي ك قوله أاذها تح ع امل لل للذ تن .
 .3التصريح الثالث:
ل ست اتلمل
يح ق ل ذذاج للاذذابي للك ذذا لمل للتي ض ذ ذ ذ ذذع
أج ها.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
64
61
88
66
لل با
88.88
4....
08.88
66
للنس ي ل او ي
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التعليق:
هال للتع ذ ح يشذذا ه للتع ذ ح للسذذا ق؛ ي ل سذذ( بف الك ا ة ها ل ت ِّ و  ،االم ل اج
ي ل ي في ل و ذه حذاجذات ا تي ذات ا فذإاذه ال ذ ذ ذ ذ تة يح ق للك ا لمل للتي ض ذ ذ ذ ذذع أج ها ،هال ا
لفق ل ه حولبي  03ا ائي ليراتاة .قب بل ل ذ ذ ذي ي ا تأي  08ا ائي ليراتاة للاي للت ذ ذ ذ ل
لل ذ ذ ذ ذ ثذ ذ ذ ذ ذهاج للاابي يح ِّ ق للك ا لمل للتي ضع أج ها،
يحقق املنهاج الحالي الكفاءات التي
ح ذ ذ ذ ذ و ذي تح ق
سذاح ذ ذ ذ ذذي أ أي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها يش ذ ذ ذ ذذتكو
وضع من أجلها.
لث ذها ف ذي ل ث ذهاج ،بسبب لباها للك ذ
للك ا لمل ل
اتاي ع ل ورا للبتل ي ،ح و ي تح ذ ذ ذ ذ ذها ل ف
أوافق ال أوافق
بشدة
بشدة
كذ ذ ذذا ة ل ذتذ ذ ِّ ء لل و ذ ذذي يحع ذ ذ ذ ذ لل ذ ذذبلتر ذ ذ ذ ذذو ل ذ ذذبا
أوافق بشدة
أوافق
للك ذ ذذا لمل في للذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ور ذ ذ ذ ذذا للولحذ ذذب ء  0-2ك ذ ذذا لمل ،
ال أوافق
ال أوافق أوافق
ح ذ و ي ق ار ذذها و ف ل ب ِّتر ذذء ير ذ اه ا :لبم
ال أوافق بشدة
ا
تحكا للك ءر ل ذ ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء في ل ذ ذذات ذذي لل ذ ذذبليوج ذ ذذي
ذذي ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل  ،ح ذذث
ذذات ذذات ذذا للت
ف س ذ ذ ذ ذ ( ذذا دج ل لت ذذا .ك ذذال ح ذ ذ ذ ذ و ذذي للتحكا في ب ض
للك ا لمل ليهبلف للت ي ل ثب ي ل ا بسبب ل ( ا لل ا ي لل ائ ي.
 .4التصريح الرابع:
ل ست اتلمل
يدثار ذ ذ ذذب ل اج للاابي ع س ذ ذ ذذتوى قبتلمل
ل ت ء لل ي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
68
63
61
66
لل با
61.11
16
22.22
66
للنس ي ل او ي
التعليق:
شذك لثبي أ أحذ ب ليشذ ا للتذ ذ ذ ذ ذي ين غي أ ت ل ر فذ ذ ذ ذ ذي ثا ل ثاهج للبتلر ي ل و ا هذ ذ ذ ذ ذي
للتولفق ء ل في لل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ب ي ل س ذذتوى لل دي للاهث ذ ذ ذ ذ ذ ذي ل ت ِّ ا ،ا ي ع ف ه ب ض ل ب ِّتر ذذء
س ط ذ ذ ذ ذ ذ ل سذذتوى لل دي للثظ ي ل ت ِّ ء ل سذذتوى للا ي لل دي ،ف ح ااا ي تبر أ للبرل ج
للتي ت ذ اذبم ل ت ِّ ء فوم س ذ ذ ذ ذذتولها للذذاهني ،لك للا ذذي أ للتكو للت ذذبي لل ذ ذ ذ ذ ف للذذاي
يت واه هو للسبب فذي هال ل ستوى ،ل لكو ل اج ا يحتو ه يولفق قبتلت ا.
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ثة ق هال للكالم لدر ث ذ ذهاج لل ي لل ي ل سثي لي بر يااوي؛ دذ د للك ءر
ذ ذذاإلح ذ ذذار
 ،81أي حولبي  10ذ ذذا ذ ذذائ ذ ذذي يش ذ ذ ذ ذ
يتناس املنهاج الحالي مع (مستوى)
ستوى ل ت ِّ ء ف او هال ب بم تثارب للذ ذ ذ ثذ ذ ذهاج ع
قدرات املتعلمين العقلية.
قبتلمل لل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ت ِّ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ،الثظ دبر ل ج لل ي لل ي في
ثذذاهج جزلئ ذذي ر ذ ذ ذ ذذا ذذي أ في ثذذاهج ب ض للذذب ل لل ذذي
أوافق ال أوافق
بشدة; 0بشدة; 1
ساح ذ ذ ذذي ل ه ليق ذ ذ ذ ذ ى تون ي ِّء أ للبرل ج للاال ي
أوافق; 8
ل سذت ح ي فوم ل ستوى لل دي للاهني ل ت ِّ ء ،
أوافق
ال أوافق;
بشدة
9
د ل شك ي تك ف ذ ذي للترلك امل ل ف ي ل ثتج ي للتي
أوافق
ح تذي ل تبلئي ل تورط ،ال ذلك
تخ ت لبي ا
س ذذتوى ت مي ،ا ف ذ ذ ذ ذ ذ ذها
ال ح للبسول للخ ج في
حي للبسول للخ ج.
للسثي لي بر يااوي .قب قب ت ا اذج ل
 .5التصريح الخامس
ل ست اتلمل
ت ت ذب لدر ل اج فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي تة ق اا ج لل ي
لل ي فذي لي بر يااوي
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
68
68
82
64
لل با
61.11
61.11
.....
88.88
للنس ي ل او ي
التعليق:
ف ذي هال للتع ح يتولفق يال ي ليراتاة  11.11لدر ض تة ل لتزلم ا ث ذهاج ف ذي تة ق اا ج
لل ي لل ي ل س ذذثي لي بر يااوي ،لر ذذدثاال دبر للثعذ ذذوص
تعتمد على املنهاج في تطبيق برنامج
للتوجي ي ،توحذ ذ ذ امل دةذ ذ ذ ي ااة لل ي لل ي ،د أ
اللغة العربية في األولى ثانوي
نسذ ذ ذ ي  88.88ا ائي ت ى ضذ ذ ذ تة لاللتزلم ا اج ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
تة ق ا ذذا ج لل ذذي لل ذذي ،ذ دا ذذا ت ت ذذب لدر ي ذذائق
ال أوافق
أوافق
بشدة
بشدة
ال أوافق
أس ى ترذ ي يءر ترذ ي .ساحذذي ال ليرذذتاذ للكتاه
أوافق بشدة
أوافق
ل ذذبت ذ ذ ذ ذ ي ذالنس ذ ذ ذ ذ ذذي ل ض أ للكتذذب ش ذ ذ ذ ذ ذذه ل ذذبتر ذ ذ ذ ذ ذذي
ال أوافق
ل ذذاك لمل للجذذاهزة ل وجواة لدر للش ذ ذ ذ ذذا كذذي .قذذب جذذبمل
ال أوافق بشدة
أوافق
أ اظ ة ليراتاة ل ث ذ ذ ذ ذذهاج يءر نسج ي ،في ل و ها ،ع
ق ي ل اج لل بليوج ي ا ته في ثا للخةاه للت مي
ي شذ ذ ذ ذ ع ل نت ع
ا ينس ذ ذ ذذجا ع للسذ ذ ذ ذ ار ذ ذ ذذي للت
فذذا ثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذذاج ي ت؛ ياذه ي تبر ذذا ذذي ذذات  " Normeومااا يجا أن يكون " ،ذذا ذذي أ Injonction
وجه دبر لل ال ء ل ب ِّترو أي ا ،شك يءر اش  ،دبر ل ت ِّ ء .

ل ب ِّترء 86
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 .6التصريح السادس:
يدثارذذب ل ث ذ ذ ذ ذ ذهاج للاال ذ ذ ذ ذ ذي ذ ذ ذ ذ ذع اا ج لل ي
لل ي فذي لي لذى يااذ ذوي.
لل با
للنس ي ل او ي

أ لفق
بشبة
66
66

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
64
81
88.88
10.00

أ لفق
بشبة
68
61.11

التعليق:
أ ا هال للتعذ ذ ح ف ب حع ذ ذ لدر ولف ي أي ي ليرذ ذذاتاة نس ذ ذ ي  10.00ا ائي  81/81هو
ا يتولفق ع للتع ح للسا ق ،س ذ ذ ذ ف ذ ذذي لتناهه؛ دذ
تعتمد على املنهاج في تطبيق برنامج
ل ث ذ ذ ذ ذ ذ ذذهاج ،ف ه سذ ذذائ ق ذ ذذايا ل و ي
للبراا ج جز
اللغة العربية في األولى ثانوي
الي ذي ا ذبيي ت ةي هبلف ك ا لمل ل و ي أس ى
ال أوافق
أوافق
بشدة
يذءذذر ل ذ ذذو ذ ذذي تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ للذجذذولا ذ ذذب لل ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ليسذذالق ذ ذ ذذي
بشدة أوافق
ال
%
6
%
11
%5
أوافق بشدة
ل جت ال ي للسذ ذ ارذ ذ ي للا ذذات ي .ي ل اج يسذ ذ ر
أوافق
دبر تكو ف ا قذاات لدر تح ا ذ س ذ ذ ذ ذذؤ ل ذاتذه للا ذات ي في
ال أوافق
ل س ذ ذ ذ ذذت ذ  ،لذذه للك ذذا ة لاذ ل ش ذ ذ ذ ذذكالمل للتي تولجهذذه،
ال أوافق بشدة
أوافق
ف ذذي ل ذذاتف لل و ذذي تك في حس ذ ذ ذ ذ توظ ه ذذا ذذا
%78
ا
للتوجهامل لل ا ي ل ب لي.
ينسجا ع
السؤال املفتوح :ك ف ت ا تن تك في للت ا ع ثذهاج لل ي لل ي؟
ي اب هال للسذذؤلل سالحذذي ل تع ذ حامل للسذذت للسذذا ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل ب ِّتر ذذء ل ِّب ول
تناتب ا لل ي في للت ا لل و ي ع ث ذ ذهاج لل ي لل ي ل سثي لي بر يااوي .تتلخص دجا ات ا ف ا
يدي:
 فاي ا لا تة ع لدر ل اج ،هي ق ي.
 فاي ت ى جب ى لل واة دبر ل اج ،لت اتلمل فك ي أيبيولوج ي .تح وق ا رذ ذ ا ثه دبر
اتجي للت اته ي ي ستوتاة.
ي.
 فاي يال ي ت وا دبر ل اج فذي ب ض لل ايا للبس ةي للخةور لل
 فاذذي لو ذذت لدر ل ذذاج لهذذا وقف ذذبئي ي ذ دبر تفض ل ذذاج ،لك ذذا تت ذذا ذ ذذه حذذات وق هذا
لل ك ي ثذه .تحذا ل تك ذه لل بتلمل لل ي ل ت ء لق ها ل جت ا ي للس ذ ذ ذ ذ ا ذ ذ ذ ذ ي لل افي
ج ( ا للبين ي.
ه في
 فاي ق ي لو ت لدر ل اج ح ته نت ا ائع ذذه للع ذ و امل للتي لجهت ذ ذ ذ ذ ذها في للت ا
بليي ل شذ ذ ذذولت ل اي ،تة ب سذ ذ ذذالبة ل دشذ ذ ذذء ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي تال ها ،لها تح ظامل لدر ب ض لي وت ف ه.
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ليح ا  ،ت له ك ِّ ال لها دذل لرتةاع ليرتاذ لرت اله .يحتاج دل ذى
لك ا ت ى أاه ُ نب ف ذي ك ذ
تةو فذي ب ض ل حا ت ساي ة ل ي للتبت ل بلا ي ل ت اش ى ع قبتلمل ل ت ِّ ء لل ي.
ه.
 فاي أس ى لا ت ها لل ض ل اج للبتل ي ،دبر ُ ِّجه ،لهال فش ت فذي للت ا
 .4الس ا ا ااؤال الثاني :ما هي درجة موافقتك أو عدم موافقتك على التص ا ا ااريحات ا تية ب ص ا ا ااو
دليل األستاذ؟
ا
يتكو هال للسؤلل أت ي  62تع حامل أ و مل ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
ي ي ال ليرتاذ و وحامل ليرتاذ.
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
68
86
6.
66
لل با
61.11
11.11
01.11
66
للنس ي ل او ي
التعليق:
ق ي ال ليرتاذ
جا للتعذ ح لي ل ل
ك ذذاات ذذه ء للوي ذذائق لل ذذبليوج ذذي للتر و ذذي ليس ى،
يلبي دليل األستاذ طموحات األستاذ.
فكذ ذذا تأي حولبي  26ذ ذذا ذ ذذائذ ذذي ليرذ ذ ذ ذ ذ ذذاتذ ذذاة ولف ذ ذذا
ل تع ذ ذ ذ ح ،أ ال ليرذ ذ ذذتاذ يدثارذ ذ ذذب ع و وحات ا
أوافق الأوافق
بشدة; 0بشدة; 1
أوافق بشدة
آ ذ ذذالذهذا فذي ت ذ ذذبت ذ للذ ذ ذ ذذي للذ ذ ذ ذ ذذي ،لذكذ ي ذ ذذالذ ذ ذذي
أوافق; 7
أوافق
لير ذ ذ ذ ذذاتذاة  06ذا ذائذي ي لل ك  ،ف ذب س ب ال
ال أوافق
ال أوافق;
10
ليرتاذ آ الها.
الأوافق بشدة
لتح هاي ل وق ء ين غي لل واة دبر كااي
ال ليرتاذ ء للويائق لل بليوج ي ليس ى ساحي
ل اج للوي ي ل لف ي للبل للتر وي يراتاة
للت ا لل ااوي للكتاه ل بت ي ل سثي لي بر يااوي .ل فه ل اج ء ق ته لل بليوج ي كااته ء
للويائق ليس ى ،فهو جع بليوجذي هبفذذه سالبة لير ذت ذذاذ لدر لرد ذ اه للذ اه ا للتذ و ي للولتاة
فذي للذ ثذهاج للجبيب ت ها فذي تبت ذ نشاوامل لل ذ ي لل ذي للذ ا تة ،يحتوي لدر تح ءر لوحبلمل
ت ي يست ن ب ا ل ب ِّترو  .ا هو الحظ أ ال ليرتاذ أحبث لضة ل ا تشو شا لبى للك ءر
ليراتاة ف لحول ي اتاو ء للويائق لل بليوج ي ح ث أ لو تذها ،فارت ا لل ض ا اج لل ض
لآلس بل ليرتاذ للك ءر ا الكتاه ل بت ي .للوجهي للاا حي أ لل ااو للتوج هي ل تر ي أ بر
للويائق يا ا ت ط ل ب ِّت ايهبلف لل ا ي ل بتري للجزلئ ي ،هو ا ين غي ل ه لت اله ،يا ل ثذهاج
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اج

وجها ل ب ِّت في ت ني ل ات ي الك ا لمل ،يالث ا ال ليرتاذ ياه ي ي ك ي ل
الت اته ِّ
شاتحي ا جا ف ه .أ ا للكتاه ل بت ي فهو ي ي ساحي ا ت ِّ ا ،ي ك ل ب ِّت ل رتئثا ب ا.
 .2التصريح الثاني:
ل ست اتلمل
يدث ذذار ذ ذ ذ ذ ذذب ال ذ لير ذ ذ ذ ذت ذذاذ ع توجي ذذامل
ل اج.
أ لفق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لفق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
60
81
66
لل با
66
80.00
10.00
66
للنس ي ل او ي
التعليق:
ي ى يال ي لير ذذاتاة حولبي  12ا ائي أ ال لير ذذتاذ يدثار ذذب ع ل اج؛ ي هال ليسءر هو
للوي ي لل بليوج ي لي بر للتي ين غي أ ي ت ب ل ي ا ليرذ ذ ذذتاذ ت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها للوي ي ل لف ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ال
لير ذ ذ ذ ذتذذاذ ،هذذا ين غي أ تكو تولف ذذي نس ذ ذ ذ ذذج ذذي ح ذذث للك ذذا لمل ل ثع ذ ذ ذ ذذوص ل ي ذذا ل ذذات ذذي
ذي للتاب ي لها،
لل ذبليوج ذي ل ت ذبة ل ذات ذامل للت
و لئق للت و ا للت ا .د ذذاا ذذت للوي ذذي ل لف ذذي
يتناس دليل األستاذ مع توجيهات
املنهاج.
نذ ذذال للخذ ذذب ذ ذذي ف ذ ذذا ،فال انذ ذذب
قذ ذذب س جذ ذذت
يس ذ ذ ذ ذذت ء ب ذذا د لذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ذذا .ر ذ ذ ذ ذبذذب هذذال
ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء
الأوافق
أوافق
ل نسجام ء ل اج ال ليرتاذ ي وا دلذ ذ ذذى ثا ال
بشدة
ال أوافق
أوافق بشدة
ليرذ ذذتاذ لدر ا جا في ل اج ت ع ذ ذ ب ض لل ثاح ذ ذ
أوافق
ا
للتي يس ذتة ع ل اج للت ع ذ في ا ،ساح ذذي ا ت ق
ال أوافق
ال أوافق بشدة
ذ ذذا ع ذ ذ ذ ذذةلاذ ذذامل ل ذ ذذاه ا للتي قذ ذذا ذ ذذت ل ي ذ ذذا ل ذ ذذات ذ ذذي
أوافق
الك ا لمل ،كال رءر تة للوحبة للت ي في ااة لل ي
لل ي.
 .3التصريح الثالث:
ل ست اتلمل
يح ق للك ا لمل ليهبلف للتي ض ذ ذ ذذع
أج ها.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
68
62
80
66
لل با
61.11
44.44
.4.44
66
للنس ي ل او ي
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التعليق:
ي ى يال ي ليرذ ذذاتاة حولبي  .0ا ائي أ ال ليرذ ذذتاذ يح ِّ ق للك ا لمل ليهبلف للتي ضذ ذذع
أج ها؛ ياه يدثارب ع ل اج س ذ ذ ذ ذ ف ذ ذ ذ ذي لتناهه نسجا ه ،فكا لزل ا أ يكو ولف ا ل ذ ذ ذ ذ ا
اص ل ه ل ث ذ ذهاج ك ا لمل أهبلف يس ر لتح ذ ذها
يحقق الكفاءات واألهداف التي وضع
و ي ل ورذذا للبتل ذ ي .هال للتولفق ل نسذذجام يسذذالب
من أجلها.
لدر ث ذذا سة ذذاه ت مي نس ذ ذ ذ ذذجا ف ذال؛ ي ت لف ذذبه
أوافق ال أوافق
ذتذذولف ذ ذ ذذي س ذ ذ ذ ف ذي ذ ذ ذذا لض ذ ذ ذ ذ ذة ذ له ،ف ذ ذ ذ ذ ذذال ل ذ
بشدة بشدة
أوافق بشدة
ل رترلت ن امل للة لئق ل ت بة.
ال أوافق
أوافق
ال أوافق
ال أوافق بشدة

 .4التصريح الرابع:
يسالب ال ليرتاذ في لل
للت ي.

ي للت

ي
أ لفق
بشبة
66
66

لل با
للنس ي ل او ي

أوافق

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
60
86
00.00
11.11

أ لفق
بشبة
64
88.88

التعليق:
هال للتع ذ ذ ح نسذ ذذجا ع للتع ذ ذ حء للسذ ذذا ء  ،ح ث بأاا ب القي ال ليرذ ذذتاذ ا اج يا
بى تح ه ل ك ا لمل ليهبلف للت ي لآل لالقته
يساعدك دليل األستاذ في العملية
ذي؛ أي للس ذ ذ ذ ذ ي لتح ق هذاه للك ذذا لمل
ذال ذي للت
التعليمية التعلمية.
ليهذبلف سالل ل ذي للتذبت  .لذال ذاات للنس ذ ذ ذ ذ ي
لل ال ي حولبي  10ا ائي ت تبر ال ليرذ ذ ذ ذذتاذ سذ ذ ذ ذذالبل
أوافق ال أوافق
بشدة
بشدة
فالال في تبت س ذ ذ ذذها ل ي لل ي في للس ذ ذ ذذثي لي بر يااوي،
أوافق بشدة
أوافق
د اات نس ي تبرة تكاا تال للثعف ليراتاة
ال أوافق
ال أوافق أوافق
ي اه س ذ ذذالبل لها ،في تأ ي أ اد ني هال للتع ذ ذ ح
ال أوافق بشدة
اجاي اولا ا ف ا ت ق ال لف ذ ذذء لالرذ ذذت ااي بل
لير ذذتاذ؛ ي لل واة دل ه الت اته س ذذالبل لدر للتبت
ذذي للت ذذي في
ض ذ ذ ذ ذ ت ذذي أجذ تذ وءر لل ذذي للت
ة ،حتى ي ى ل ب ِّت في ل سات للاا ح.
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السؤال املفتوح :ك ف ت ا تن تك في للت ا ع ال ليرتاذ؟
ي اب هال للس ذذؤلل سالح ذذي ل تع ذ حامل للس ذذا ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل ب ِّتر ذذء ل ِّب ول تناتب ا
لل ي في للت ا لل و ي ع ال ليرتاذ في لل ي لل ي ل سثي لي بر يااوي.
 فاي ت ى أه ته الت اته ي ي تر ذ ذ ذ ذ ي ا ي للسذ ذ ذ ذذثب ل سذ ذ ذ ذذالب لك أرذ ذ ذ ذذتاذ ساحذ ذ ذ ذذي في بليي
شولته للت مي.
 فاي أس ى ت له ثارذ ا ق ي بليوج ي له ،فهي ت ه ت ا ا ،تح وق ا رذ ا ثه ك ا
ا لها ا ل وقف ع ل اج.
 فاي لا ت ال ليرتاذ د اااتل ،لا تسع للاعول ل ه.
 فاذذي أس ى ت تبره ذذا ذذي ي ذذي تح ذ ذ ذ ذذءر ،يا ذذا لا تنذذب د ا ذذاذج ق ذذي ل ذذاك لمل ل وجواة
ف ه ،سبب دينامله فهي ت ف ه.
 فاي أس ى ت له يءر ثارب ياه ي ي و وحات ا.
 .3الس ا ا ا ااؤال الثاالااث :ذا هي اتجذي ولف تذذك أ لذبم ولف تذك لدر للتع ذ ذ ذ ذ حذذامل لآلت ذي خع ذ ذ ذ ذذوص
للكتاه ل بت ي ل سثي لي بر يااوي ؟
ا
يتكو هال للسؤلل رتي  60تع حامل أ و مل ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي للكتاه ل بت ي و وحامل
ليرتاذ.
أ لفق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لفق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
60
86
62
68
لل با
80.00
11.11
44.44
61.11
للنس ي ل او ي
التعليق:
ج ذا للس ذ ذ ذ ذذؤلل لل ذذالذذث ل للكتذذاه ل ذذبت ذ ذ ذ ذ ي
يلب ا ااي الكتاب املدرس ي طموحات
ذالت ذاته ي ذي أقذ أه ذي ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذاج ال
األستاذ.
ليرذ ذ ذ ذذتاذ النس ذ ذ ذ ذ ي ل ب ِّت ؛ ياذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ي ي وجهي
أوافق
ال أوافق
ل ت ِّ ا البتجي لي ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى ،هو أقبم للورذ ذ ذذائ
1
بشدة;
بشدة; 3
ا
أوافق بشدة أوافق; 4
ي-للت ي للتي ي ك ل رت ثا لث ذ ذذها ا
للت
أوافق
تذحذ ذ ذ ذذه ذ سع ذ ذ ذ ذ ذ ذذائذص ِّءزلمل تن ذ ذذه ر ذ ذ ذ ذه ذ ذ
ال أوافق
ل ر ذ ذ ذ ذذت ذذال و ف ل ذذب ِّت ل ت ِّ ا لر ذ ذ ذ ذذد ذذات
ال أوافق بشدة
ال أوافق;
10
ل اتف للخبرلمل للتي يحتوي ل ذها.
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قب جا للتع ذ ذ ح لي ل ل اظ ة للذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ب ِّت لل ا ي ل كتاه ل بت ذ ذ ي ،ه ي ي و وحاته آ اله
ذلك يح ق ا ية ح دل ه أر ذ ذذتاذ ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي لل ي
النسذ ذ ذ ي ااة لل ي لل ي أم أاه لدر لل ك
لل ي .جا مل دجا امل ليرذذاتاة ف ذ ذ ذ ذ ذي يال ت ذ ذ ذ ذ ذها تلف ذذي حتو اته  .4.48ا ائي فهي ت له للخ ءرة ه
لل ذذاتفذذي خ ذذايذذاه ،تت ذذا ذ يو ذذا ع حتو ذذاتذذه فق ذذات ذذي لذذاجزة في اظ ها ل ذذات ذذي لل ذذي لل ذذي
هاتلت ا أنشةذتذها.
 .2التصريح الثاني:
ل ست اتلمل
ي للذذي قذبتلمل ستوى ل ت ء .
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
64
6.
6.
64
لل با
88.88
01.11
01.11
88.88
للنس ي ل او ي
التعليق:
النس ي ل ذ ذ ذه ذ ذ ذال للتع ح ت االت لإلجا ذ ذ ذامل  3/3فشة ليراتاة ي ذ ذ ذ ى للكتاه ل بت ي لل ا
ي ي شذك ي فذ ذ ذ ذ ذي اعوحه فذ ذ ذ ذ ذي تة اته ي ل ت ِّ ا ارتةالته أ يتابع
ل بتلمل ل ت ِّ ء ،
ها ت ال ة ِّ ق ،أ ا للش ذ ذ ذذة لآلس ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ى لل ك ت ا ا ،دذل ا لي كالك رذ ذ ذ ذ نب ل ب ِّت
حذ و ي في تبت اعذذوحذذه رذ نب ل ت ِّ ا حذ و ي في
يراعااي قادرات (مستوى) املتعلمين.
فه هذذا للتة ق ل ي ذذا .أتى أ لل ء يحك ذذا لدر
للكت ذذاه ل ذذبت ذ ذ ذ ذ ي حك ذذا ل ذا ذذا ق ذذب يثة ق لدر ذ
ال أوافق
أوافق
للعذذوله ،ف ض
حتو اته ،لكثه حكا ف ه ش ذ ي
بشدة
بشدة
أوافق بشدة
للثعذ ذذوص ساحذ ذذي ليا ي تولفق سذ ذذتوى ل ت ِّ ء
أوافق
يا ذها تنتمي دل ذى ح ي مل ث ي قبي ي لل ع للجاهدي أ
ال أوافق
ال أوافق أوافق
ح ذ ذ ذ ذذبت لإلر ذ ذ ذ ذذالم  ،لك ك ل ش ذ ذ ذ ذذك ذذي فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي دقثذذاع
ال أوافق بشدة
ذ ذ ذ ذ تة اتلر ذ ذ ذذي هاه ل لح لل بي ي ،د
ل ت ِّ ء
اات ل ت ذ ذ ذها ي ذ ذ ذ ست ي ف ذ ذ ذي لع اا للاابي ،ت وا
هاه ل شك ي دلذ ذ ذى ا
توجه ل ات ي الك ا لمل دلذ ذ ذى تبت
فذذي ي لهذذا ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
ذذا هو اذذافع ل ت ِّ ا في لع ذ ذ ذ ذ ه في ح ذذاتذذه ،ف ثحو هذذال ل ثحر للذذاي ي ذبه ل ذ
ض ت ي لآل .
 .3التصريح الثالث:
ل ست اتلمل
يدثارب ع ك ا لمل للذ ذث ذ ذهاج.
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
66
6.
88
66
لل با
66
01.11
08.88
66
للنس ي ل او ي
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التعليق:
تأى أي ي ليرذ ذ ذذاتاة  08ا ائي أ ثا للكتاه ل بت ذ ذ ذ ي حتو اته تدثارذ ذ ذذب ع للك ا لمل للتي
حوت
اص ل ي ا ل ث ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهاج ح ذ ذ ذ لحي ،ساحذ ذ ذذي أ للكتاه ل بت ذ ذ ذ ي ي ِّبم هاه للك ا لمل ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي بليي
ل س ذ ذذت ء ذ ذ ذ ذ ذ ذها ل ب ِّت فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ت بيا للوحبة للت ي،
كو ل ت ِّ ا لدر ل ا ا ر ح ه فذ ذ ذ ذي اذ ذ ذ ذهايي هذ ذ ذ ذاه
يتناس مع كفاءات الامانا ااهاج.
للوحبة .هال هو ل ثع ذ ذذوص ل ه في للويائق لل ر ذ ذ ي
الأوافق
أوافق
بشدة
ا
للتي تحث ل ب ِّت لدر دلال أهبلف اتره ل ت ِّ ء .
%0
ال أوافق
%39
أوافق
%61

 .4التصريح الرابع:
تدث ذذار ذ ذ ذ ذ ذذب اع ذ ذ ذ ذذوص للكت ذذاه ل ذذبت ذ ذ ذ ذ ي ليا ذذي
للتولح ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ل س ذ ذ ذ ذث ذ ذذي لي بر ي ذ ذذااوي ع تة ق
ل ات ي للثع ي.
لل با
للنس ي ل او ي
التعليق:
ح ث ل بأ ،تدثارذ ذ ذ ذذب للثعذ ذ ذ ذذوص ع
تة ق ل ات ي للثع ذ ذ ذ ي لك ل شذ ذ ذذك ي ل ة حي لبى
ل ب ِّتر ذ ه ذي ي ذ ل للثص ل ابم ل ت ِّ ء ثاربته
ر ذ ذذتخ لج للظوله لل و ي لل الي ي للث بيي ،هال
ل ب ِّتر ذ ذذء يث س ذ ذ و اع ذ ذ ء ت ا 86
اج
ل ولف ء  1ل لف ذذء  .ف ب تكو ل ش ذذك ي ف ذ ذ ذ ذ ذي
للثص ،بت ا هي ف ذ ذ ذ ذ ذي للظاه ة ل ة وه ل ب ِّت
ل ت ِّ ا لرذذتخ لجها هال للثص ،ساحذذي للظوله
للذ و ذ ذذي للثحو ذ ذذي ذ ذذا للع ذ ذ ذ ذ ف ذ ذذي ،ك ذ ذذال للظوله
لل الي ي لل اا ي أ لل بي ي.
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أ لفق
بشبة
64
88.88

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
6.
61
01.11
22.22

أ لفق
بشبة
68
1.11

تتناس نصو الكتاب املدرس ي
(األدبية والتواصلية) للسنة األولى
ثانوي مع تطبيق املقاربة النصية.
أوافق
بشدة

ال أوافق
بشدة

أوافق بشدة
أوافق
ال أوافق
ال أوافق بشدة

ال أوافق
أوافق
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ا تثهى لثه ل ات ي للثع ذ ي أ تكو لي ي ل ب ي ف ذ ذ ذ ذ ذي للظاه ة ل بترذذي عذذثولي ل سذذت
أح ذ ذ ي .لال ينب ل ب ِّترذ ذذو ح ذ ذ و ي ف ذ ذ ذ ذ ذ ذي تحبيب للشذ ذذولهب لي ي للثص ل بت قعذ ذذب اتلرذ ذذي
ظذذاه ة ل و ذذي الي ذذي ثذذي ،أتى أ يذذال ذذي ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء يلج ذ دبر لي ذذي ل ع ذ ذ ذ ذذثولذذي فت ذذات للثص
ا
ل شذذولهب للثريي ل ثارذ ي ل ظاه ة ل لا اتلرذذ( ا في للوحبة للت ي أ لسذذهولي للاعذذول لدر للشذذولهب
للكتب للخاتج ي أ ش ه ل بتر ي.
 .5التصريح الخامس:
ل ست اتلمل
ت ت ذب لدر للكتذاه ل بت ذ ذ ذ ذ ي لي بر يااوي في
تة ق للبراا ج للبتل ي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
60
84
60
لل با
66
80.00
00.00
80.00
للنس ي ل او ي
التعليق:
جذذا مل دجذذا ذذامل ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء ولف ذذي لولقع للاذذال
تعتمد على الكتاب املدرس ي (األولى
 ، 81/81خال ي ل توج ذ ذ ذ ذ ذ ذهامل لل رذ ذ ي؛ ي للكتاه
ثانوي) في تطبيق البرنامج الدراس ي.
ل ذبت ذ ذ ذ ذ ي ل كتذاه ل ذب ِّت ذالبتجي لي بر ،دا ا هو
ا
أوافق ال أوافق
ي
كتاه ل ت ِّ ا .ي وم ل ب ِّت تح ذ ذ ذذءر للوحبة للت
بشدة
ال أوافق
بشدة
أوافق بشدة
ذ ذ ذ ذثا لدر ي تء تر تء ه ا ث ذ ذ ذ ذهاج لل ي لل ي
أوافق
ال ليرذذتاذ ،يا ب ب ذلك يسذذت ء الكتاه ل بت ذ ي
ال أوافق
ا
أج ذ أ ُيتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ِّجا للك ذذا لمل ليه ذذبلف للت ذذي
ال أوافق بشدة
أوافق
ل عذ ذ ا ذ ذ ذ ذ ذ ذها ،ذ ذ ذ ذ ذ ذبث ذ ذ ذ ذ ذ ذي سةا ه للت مي ا يثار ذذب
ت ِّ ه ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي فوجه للاي ر ذ ذ ذ ب ِّترذ ذ ذذه ظ فه ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
للورط ل بت ي ل ح ط ل حدي ل ح ط لي رع لل الا ق ي ح ءرة أ ت ك ذ .
 .6التصريح السادس:
ل ست اتلمل
ك ذ ذ ذذاي ذ ذذي لل ذك ذت ذ ذذاه ل ذ ذذبت ذ ذ ذ ذ ذذي ل ذت ذ ذ ذ ذ ذذامل
لت ء .
أ لفق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لفق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
60
6.
61
66
لل با
00.00
01.11
4....
66
للنس ي ل او ي
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التعليق:
ا للس ذ ذذؤلل :ه يك ي للكتاه ل بت ذ ذ ذ ي للاابي لكي
ا
يت ا ل ت ِّ ا ل ته لل ي ا أ يس ذذت ذ ذ ذ ذ ذ كتب أس ى؟
و ا اات لإلجا امل لل ال ي تث ي هاه للك ايي؛ ي للكتاه
ل بت ذ ذ ذ ي ل س ذ ذ ذذت كتاه في ،دا ا هو كتاه يس ذ ذ ذذالب لدر
ي ذذي ي ك أ يكت ي ل ت ِّ ا ذذه ،د
ا ذ ذ ل ف ذذي،
ذااذت لل ذال ذي ا يخ جو ل ا يحتو ه ،ي تز و ا
جا ف ه ح ف ا ،ساحي فذي ل ست اتلمل.

كفاية الكتاب املدرس ي لتعلمات
املتعلمين.
أوافق
بشدة
أوافق بشدة

أوافق

أوافق

ال أوافق
بشدة

ال أوافق
ال أوافق بشدة

ال أوافق

السؤال املفتوح :ك ف ت ا تن تك في للت ا ع للكتاه ل بت ي ل سثي لي بر يااوي للجالا ؟
ي اب هال للسذؤلل سالحذي ل تعذ حامل للسذا ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل ب ِّترء ل ِّب ول تناتب ا
لل ي في للت ا لل و ي ع للكتاه ل بت ي في لل ي لل ي ل سثي لي بر يااوي.
وجهها لير ذذا ذ ي ُ ث ذ ذ ذ ذ ذها في ل ي للتبت  ،فتع ذذثف
 فاي ت تبر للكتاه ل بت ذ ي ج ها لي لِّ ،
ه.
ا سها فذي سااي للثا اء فذي للت ا
 فاذذي أس ى ت ى أ للكتذذاه ل ذذبت ذ ذ ذ ذ ي لا ي ذذبم ذذا يك ي ات ل ولتا قوللذذب ،اليذذي ،ل ض
ل ذ ذ تحج ها ،ي ة ح ث ذ ذها لل ذ ذ بت دل ذ ذى لل حث ف ذ ذي كتب أس ى ،يا د ا للوقت ل خعص له ذ ذاه
لينشةي ي ذ كذاف ،لال ت له ااقعا ن غي أ ي لجع.
 فا ذذي أس ى ،ل ف ذذت ك ذذاا ذذي للكت ذذاه ل ذذبت ذ ذ ذ ذ ي ذذالنس ذ ذ ذ ذ ذذي ل ت ِّ ا ،فهي ت ى أ للكت ذذاه ذذب ج ذذبل
ل ت ء ياه ي ل ي ستولها في للك ءر جولا ه.
ه ،أ ل ك افي ،ياا ا لألسةا ،
 فاي أس ى ،ل بترء للجبا ،جبمل ح و ي ك ءرة في للت ا
يال ا لع و ي للثعوص ل بر ني في تأيذها .
 فاي أس ى ت ى للث ائص ل وجواة فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي للكتاه تخص ر ذ ذ ذ ذذو لست ات للثع ذ ذ ذ ذذوص ليا ي ،فترلها
تثارذذب قبتلمل للتال ا ،لدر لك للثعذذوص للتولح ذ ي للشذذاتحي ل ظاه ليا ي ل بت ر ذذي فهي
ثار ي.
 فاي ااقشت للشك  :ت له فوضا ا
ياذ ذه اهت لل و  ،يوحي الث وت ل ااة ،لبتجي لبم ل رت ااي
ه د ل ل ة للثص.
 فاي ااقشذذت ل ذ و لل ك ي ،ف ف ذذت ب ض ل وضذذولامل  :وضذذوع ليحزله للسذ ارذ ي ،فهي
ت له يءر ثارب ل ت ِّ ء .
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ثانيا :املقاربات البيداغوجية
 .1الس ا ا ا ااؤال األول :ذذا هي اتجذذي ولف تذذك أ لذذبم ولف تذذك لدر للتع ذ ذ ذ ذ حذذامل لآلت ذذي خع ذ ذ ذ ذذوص
ل ات امل لل بليوج ي؟
ا
يتكو هال للسؤلل رتي  60تع حامل أ و مل ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
تثذار ذ ذ ذ ذذب ل ذذات ذي ذالك ذذا لمل تذذبت لل ذذي
لل ي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
64
60
86
66
لل با
88.88
00.00
11.11
66
للنس ي ل او ي
التعليق:
ا ل حوت لي ل رذ ذ ذ ذذا ته حول ت لفب للخةاه للت مي ،هال ل حوت ُيسذ ذ ذ ذذائ ل ب ِّترذ ذ ذ ذذء ل
املقاربة البيداغوجية ل ت بة ف ذي تبت لل ي لل ي .ت حوت للتع ح لي ل ل بى للتثارب ذ
ل ات ي الك ا لمل تبت لل ي لل ي في للسثي لي بر يااوي.
جذذا مل للثد نذذي ت ذذات ذذي ح ذذث يكذذاا يدس ذ ذ ذ ذذا ى ل ولف و لل لف ذ ذ ذ ذذو  . 1/86ن ا هي ذذات ذذي
ج بة ،ل اتة يك تها يال ي ل ب ِّترء  ،لكثذها تعلح ،في تأي ب ها  22ا ائي  ،أ ت ت ب في تبت
لل ذذي لل ذذي .ي ك أ تكو ث ذذار ذ ذ ذ ذ ذذي في ل ولا ليس ى لل ذذاض ذ ذ ذ ذ ذذامل ،لل وم للة ذذي ،لل ءزي ذذا ،
ل جت ال امل لك ع لل ي لل ي يولجه ل ب ِّترو شك ي للت ا ع ب ض اائ ل ات ي ،ساحي
ا
بأ ليا ع ليف ب ل ت ِّ ا ،بأ للت امل لير ذ ذ ذذار ذ ذ ذ ي
تناس املقاربة بالكفاءات تدريس
أ بر للت ذامل لل ذااو ذذي ،ف حتذات ل ذب ِّتر ذ ذ ذ ذذو في تحذذبيذذب
اللغة العربية.
هال ليا ع ليف ب ليرا ي اتاي ع ليق ا ا فائبة
يءر لير ذ ذذا ذ ذ ذ ي؛ ي رذ ذ ذ ي ل ات ي الك ا لمل احو ت ج ي
أوافق ال أوافق
بشدة
بشدة
ت ذذامل ل ت ِّ ا في للا ذذاة ل ذذبتر ذ ذ ذ ذ ذذي ل جت ذذال ذذي أ ذذا
أوافق بشدة
ي ف حس للتع ا ف.
أوافق بشدة
أوافق
ال أوافق
جه ذذي أس ى أتى أ ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء لل ذذاي لف ول
ال أوافق بشدة
ال أوافق بشدة
لدر ل ات ي الك ا لمل يث سذ ذ ذ و قسذ ذ ذ ء ؛ قس ذ ذذا ات
ات امل ر ذ ذ ذذا ي لآل ي ات هاه ل ات ي فءرلها أف ذ ذ ذ
را اتذ ذ ذ ذذها ،قسا آس لا ي ات د هاه ل ات ي قب
ل بترذذي لل ا لألرذذاتاة  ،لال ي لها ثار ذ ي لتبت لل ي
لرذذد اب ا ساحذذي ل تخ جو
تك
لل ي.
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 .2التصريح الثاني:
تذحذ ذق ل ذ ذ ذذات ذ ذذي ذ ذذالذك ذ ذذا لمل ت ذ ذذا ك ؤل
شافهي كتا ي .

أ لفق
بشبة
68
61.11

لل با
للنس ي ل او ي

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
6.
61
01.11
22.22

أ لفق
بشبة
64
88.88

التعليق:
جا مل لإلجا ي ل هال للتعذ ذ ذ ح دس ذ ذذا ي ء ل ولف ء لل لف ذ ذذء ع ها ل لف ذ ذذء 4
يولف و بش ذ ذذبة ا  8يولفق بش ذ ذذبة  .ي ى للة ف
تحقق املقاربة بالكفاءات متعلما كفؤا
ل ذولفذق أ ل ذ ذذات ذ ذذي ذ ذذالك ذ ذذا لمل ق ذ ذذااتة لدر تخ ج
(مشافهة وكتابة).
ت ِّ ا كف  ،يس ذ ذ ذذت لل ي ةالقي لر ذ ذ ذذترر ذ ذ ذذال
ف ذي لل تء ل ثةوقي ل كتو ي .ى للة ف لل لفض
ال أوافق
أ هاه للذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ات ي تخ ِّج ل ت ِّ ا للكف  .أتى أ
أوافق
بشدة
بشدة
أوافق بشدة
تح ا ق ل ت ِّ ا للكف ي جع دل ذ ذ ذ ذ ذى ل ات ي فحسذذب،
أوافق
دا ذذا دبر حس ذ ذ ذ ذ تة هذذا و ف ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء  ،د
ال أوافق أوافق
ال أوافق
ذااذذت ل ذذات ذذي ذالك ذذا لمل ذذبة فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي تذذبت لل ذذي
ال أوافق بشدة
للذ ذ ذ ذ ذذي يذءذره ذ ذذا ذ ل ذولا د أاذ ذ ذذا تذخذ ِّج ذتذ ذ ِّ ء
ا ء  ،قب يحسثو ف ذي ب ض جولاب للا اة د أ
واي.
قبتتذها لدر دت ا لل ي لل ي ي ذ
 .3التصريح الثالث:
ل ست اتلمل
تثذذارذ ذ ذ ذ ذذب ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل ليرذ ذ ذ ذ ذذات ذذاة
للاال ء .
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
64
86
61
68
لل با
88.88
11.11
4....
61.11
للنس ي ل او ي
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التعليق:
في تأي ل ب ِّتر ذ ذذء فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي تة ق ل ات ي الك ا لمل فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي لل ي
ض ذ ذذع هال للتعذ ذ ذ ح يج
ذي ،فكذااذت لإلجا امل توق ي ولف ي لولقع ل بتر ذ ذ ذ ذذء  ،ح ث ت ى لل اي لل ال ي  00.00ا ائي
للت
أا ا تثار ذ ذ ذ ذها ،ه ذ ذ ذ ذي نس ي ت ذ ذ ذ ذ ة؛ ي تف ها ي ث ذ ذ ذ ذي
تناس املقاربة بالكفاءات األساتذة
لل ش فذ ذي للوحول دلذ ذى ليهبلف ل ع ذ ذها فذ ذي ل اج،
الحاليين.
تة ها و ف هاه لل اي يكو ب ذ تي ذ ي ،فالثد ني
أوافق
ال أوافق
في س ا.
بشدة
بشدة

أوافق بشدة
أوافق

أوافق

ال أوافق
ال أوافق بشدة

 .4التصريح الرابع:
تث ذذار ذ ذ ذ ذ ذذب ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل ل ت ِّ ء
للاال ء .
لل با
للنس ي ل او ي

أ لفق
بشبة
66
66

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
86
60
11.11
00.00

ال أوافق

أ لفق
بشبة
64
88.88

التعليق:
ذ ذثة ذ ق للتن ذ ذ ذ ذي للخذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ة لل ذ ه ذث ي للك ا ة لل ذ ه ذذث ذذي ف ذي تة ق ل ات ي الك ا لمل ي ذ ى
 ، 81/84أي  00.00ذذا ذذائ ذذي أ ا
ذي
ذ
ذا
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
لل
اه
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ه
ت
تناس املقاربة بالكفاءات املتعلمين
لل بليوج ي تثارب لل ذ ذ ت ِّ ذ ذ للاال ذ ذ ؛ يا ذ ذها
الحاليين.
يس ذذتة و ذ ذ ذ ذ ذثا ت اتذ ذ ذ ذ ذ ذها ا س ذذها ،يس ذذتة و
أوافق ال أوافق
للت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ةذ ذ ذ ذ ذ ذالقي للكتا ي بس ذذالر ذذي ر ذ وه تلم،
بشدة
بشدة
أوافق بشدة
ذذي ر ذ ذ ذ ذ ذذي ليسة ذذا  .ت ذذا ق ذذالول أ ا ل ذذات ذذي
أوافق
أوافق
ا ا ء هي لينسب؛ يا ا ت ت ب لدر للاشو للت ء
ال أوافق
للذتذركذءذز لذدذر للذكذا ل ذ ذ فذي لل ذ ذذاي يذنذ ذغذي أ يحع ذ ذ ذ ذ ذ ذذه
ال أوافق
ال أوافق بشدة
ل ت ِّ ا ،ق ذذب ق ذذت لدر ل ث ذذامل ت ت ذذب ه ذذاه ل ذذات ذذي
ذذا ذ ذ ذ ذ ذذا ء أ ذذا حتو ذذامل د لا تع ذ ذ ذ ذ ِّ ب ذذا .ت ذذب
ا
لل ذذب ت لي مل في ت ذذبت لل ذذي لل ذذي ،هي لل ذذالمل لل ذذال ذذي ،تتك ا ،ت ِّ  ،تح ذذا ت ا س ذ ذ ذ ذه ذذا ب ذذبل ل
في لإلجا ي ر ا.
ي
ل ت ِّ ء  ،تحتك ل في ت ِّب ها أنى شا مل ،ة ي للت ء  .أرا ( ا
350

الفصل الخامس :الدراسة امليدانية
 .5التصريح الخامس:
تثارب ل ات ي الك ا لمل للتثو ع في و لئق
للتبت .
لل با
للنس ي ل او ي

أ لفق
بشبة
68
61.11

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
60
63
00.00
16

أ لفق
بشبة
64
88.88

التعليق:
ل ب ِّترذ ذذء أ هثا تثار ذ ذ ا
ي ى  10ا ائي
تناس املقاربة بالكفاءات التنويع في
ك ذ ذ ذ ذ ل ذ ذ ذ ذ ل ات ي الك ا لمل ع للتثو ع فذ ذ ذ ذي و لئذ ذ ذ ذق
طرائق التدريس.
تذذبت لل ذذي لل ذذي؛ ي هذذاه ل ذذات ذذي ل س ذ ذ ذ ذذت و ذذي
أوافق
ال أوافق
تبت دا ا هي سالب ك ءر رتخبلم و لئق شتى فذي
بشدة
بشدة
أوافق بشدة
للتذبت سذاح ذ ذ ذ ذذي للة لئق للنش ذ ذ ذ ذذةي ،ا يدثار ذ ذ ذ ذذب ع
أوافق
ا
ي
الس
لمل
ؤي
ف
ظ
ول
ب
ي
ت
ل
مي
ل وقف للت
ِّ
ال أوافق
ال أوافق أوافق
سذذاتج ذذي ،فذذا ذذب ِّت  ،فق هذذاه ل ذذات ذذي ،ل س ذ ذ ذ ذذت ز ذذا
ال أوافق بشدة
ة ذ ذذي ثذ ذذي أ أر ذ ذ ذ ذ وه حذ ذذبا ،ذ ذ د ذ ذ ات
يست ء ف ه ل ب ِّت ة لئق أرال ب لبيبة.
ق قائمة على الحفظ واالستذك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار
ل ب اات للع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي لل ال ي لدر تنش ط للبت
والتلقيا اان وع ازل املتعلم عن الخبرات الواقعية في التعبير والكتابا ااة والقراءة .اات للثظ ذ ذ ة دبر ل ت ا
ت ذ ذ ذ ذوم لدر أرا أ عقله مستودع فارغ ين غي ذ ذذؤه بكنوز املعرف ا ا ا ااة ،فهو يكدس ذ ذ ذ ذذب هاه ل ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي
سه اما
س( ك ل ذ ذ ذ تلمل ،ف ح ح لي ذ ذ ذ ذ يخت ف
ثظوت ل ات ذ ذ ذذي الك ا لمل ،ح ث ح ذ ذ ذذات ل ت ذ ذذا م ِّ
َّ
فعاال فا ا ا ا ااي بناء معارفه ل و ق لل حث ل كدشذذاف ف كدسذذب قدرات ومهارات ومعا ا ا ا ا ا ا ا ا اارف ومعارف
فعلية وسلوكية.
 .6التصريح السادس:
ل ست اتلمل
تث ذذارذ ذ ذ ذ ذذب ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل تة ه ذذا لدر
ليفولج للاال ي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
60
86
61
66
لل با
80.00
11.11
4....
66
للنس ي ل او ي
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التعليق:
ب ب للز اتلمل للتذ ذي ق ت ذ ذها دلذ ذى ب ض أفولج للسثي لي بر يااوي ،حظت حجا ل كتظاظ ف ذ ذي
ذذا ي ق بش ذ ذ ذ ذكذ ك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ تة ق ل ذذات ذي ذذالك ذا لمل للتي ت ت ذب لدر
للحج لمل  01ت ذال لدر ليقذ
لل ذت ذ ذ ذ ذا لإلف ذ لاي ،ل ذدذذر ذث ذ ذذا لل ذت ذ ذ ذ ذ ذذامل ذ ق ذ ذ ذ
تناس املقاربة بالكفاءات تطبيقها
ل ت ِّ ء أا س ذ ذ ذ ذذها ،دا ذذا ل ذذب ِّت س ذ ذ ذ ذ ذذال ذذب و ِّجذ ذه
على األفواج الحالية.
ا
ذن ِّش ذ ذ ذ ذط .للع ذ ذ ذ ذ ذو ذ ذذي ليسذ ى تذ ذ ذذات ق ذ ذذام ل ت ِّ ء
أوافق
ذا ش ذ ذ ذ ذذات ع للكتذا ي؛ يا ا تس ذ ذ ذ ذذتب ي للت و ج ،هو ا
ال أوافق
بشدة
بشدة
أوافق
ي ك لل ذذام ذذه لدر أف ذ ذ ذ ذ ذ ح ذذال ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ظ ذ ةى
أوافق بشدة
أوافق
ل كتظاظ ،ف ذ ذ ذذال ل لينشذ ذ ذذةي لل و ي ليس ى .هال
ال أوافق
ا تولفق ع دجا امل ل ب ِّترء  ، 81/80تيا للتحبيامل
ال أوافق بشدة
ال أوافق
للتي تف ( ذذا للوح ذ ذ ذ ذ ذذاي ذذي لت ص حجا ليفولج قع ذ ذ ذ ذ ذذب
ي للت ي.
تسه لل ي للت
ذي؟ ه هثا

الس ا ا ا ااؤال املفتوح :ك ف ت ا تن تذك في تة ق ل ذات ذي ذالك ذا لمل في ذااة لل ذي لل
سعوح ي تة ها لدر أفولج للسثي لي بر يااوي؟
ي اب هال للسذؤلل سالحذي ل تعذ حامل للسذا ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل ب ِّترء ل ِّب ول تناتب ا
لل ي في للت ا لل و ي ع ل ات ي الك ا لمل تة ها لدر للسثي لي بر يااوي.
 فاي ت فض ل ات ي الك ا لمل ير ذ اه ت لها وض ذذول ي ت ي ا كتظاظ في ليفولج ،ا ذذا ء
ل ف ي للك ا ة لل و ي لبى ل ت ا للاابي ،لعذ و ي فها للك ا ة ،لك افي للبراا ج ،لاللت اتلمل
ي ي ك تح ق للك ا ة لبيه.
للسا ي ي ك ضع ل ت ا في كز لل ي للت
 فاذذي أس ى ت ى أ تة ق ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل ك ش ذ ذ ذ ذكذ تذذبت ي ،فهي ل ذذي فذذال ذذي في تة ق
ذذي للت ذذي ،تد ح ل ةذذالذذب للت وم تنس ذ ذ ذ ذ ذذب
للبرل ج ح ذذث أا ذذا تس ذ ذ ذ ذ ِّه ذ لل ذذي لل ذذي للت
شخع ته حتى في ح اته للخاتج ي.
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ثالثا العالقات البيداغوجية /التربوية
 .1الس ا ا ا ااؤال األول :ذذا هي اتجذذي ولف تذذك أ لذذبم ولف تذذك لدر للتع ذ ذ ذ ذ حذذامل لآلت ذذي خع ذ ذ ذ ذذوص
لل القامل لل بليوج ي؟
ا
يتكو هال للسؤلل ر ي  6.تع حامل أ و مل ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
تؤي ض ذ ذ ذ ذ ت ذذك ل جت ذذال ذذي لدر أالئ ذذك
للت مي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
62
68
63
62
لل با
44.44
61.11
16
44.44
للنس ي ل او ي
التعليق:
يذهبف هال للسؤلل ،تع حاته للس ي ،دلذى ق ا بى ت ي ذ للجولاب ل جت ال ي لدر ل ب ِّت
سعوحا لل القامل ع ل ح ط ل بت ي .جا للتع ح لي ل ل سؤلل ل ت يءر للوض ي ل جت ال ي
ل بت ل ه فذي أالئذه للت مي .اات نس ي  .4.44ا ائي ع ت يءر للوض ي ل جت ال ي هو ا
توجه
ِّ
ثة ي لق ي؛ ي للاالي ل جت ال ي ل ب ِّت لها ت ي ذ ها ،د دينا ا أ ر ا ،فثح دملل محيط أوسع،
كواات ا ل ب ِّت ة ي
يتنا مل حب ا لل ااو ي دلذى كال ما يقع خارج حدودها ،لكثه يت ال ها ع ِّ
َّ
ايثا ك ي ،هو " مجموع التكوينات والتشكيالت الخارجية التي تؤلف ،منفردة أو متحدة أنساقا
ي تي دلذى لل ااو ي سالذي للاه
متفاعلة " .فا ب ِّت
تؤثر وضعيتك االجتماعية على أدائك
ن ال ل شال لل ولوف
أفكات نت ه،
التعليمي.
ر ف أ ا ها ل ب ِّترها ،داه يستب ي
لتناه
ق ذلك أيثا
هاه لل افي أيثا ت بيا اتره،
ال أوافق
أوافق
تح ءره له ،ف ت ي سةا ه أ ام ت ِّ ه ك للا ولي
بشدة
بشدة
أوافق بشدة
لل اف ي للتر و ي ،ل " املراقبة الواسعة التي
أوافق
ال أوافق
يمارسها ا باء على أنشطة املدرسين " أ بر ليش ا للتي
ال أوافق
ال أوافق بشدة
يستح ها ل ب ِّت في للسؤلل ل أ ثا ا أ حاربته
أوافق
لدر لل ال امل أ ل ا المل لتناهها ،د ب ها
يتبس فذي ل حتوى ل بت ي.
ا
تن امل هاه لله ثي توف ب ض أ ل ا لي وت لدر ش كي لل القامل لدر ل ستو امل
ي ي لدر لل ااو امل ل تع ا ف في للثتائج
ل ح ي أ للووث ي تس ح لها الت ي ذ لدر بي امل للتر ي،
ل بتر ي ت ذ ها التري ب أ التره ب ،فك ف ل ب ِّت أ ي فذي هال ل ح ط؟
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أ ا النس ي ل اي أس ى أ ل ا لي وت ،فاي يخت ف؛ ي ب ض ل ؤرسامل للتذ و ي فذي لالقي
" الشرائح
ل وايي ها ،للة ي للاي أحبث ش ه قة ي ء للة فء ت ي ذ اش أ يءر اش
ا
االجتماعية ذات االمتياز " .ا
اتحبث ل بليي تشك اوع للة ي الس نت ع ل ؤرسامل للتر و ي
هال ااتج ل لو ي ل نت ع لقتعاال ر اري
ااتني ل للة ي ل وجواة فذي ل نت ع للك ذ
ي افي ق ا.
 .2التصريح الثاني:
ل ست اتلمل
تؤي لالقاتك الس ل ؤرذ ذ ذس ذ ذذي لدر أالئك
للت مي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
68
60
88
60
لل با
61.11
80.00
08.88
80.00
للنس ي ل او ي
التعليق:
للتع ذ ذ ذ ح لل اني ،ينت دبر الس ل ؤر ذ ذ ذس ذ ذ ذذي ب ب أ ا للتع ذ ذ ذ ح لي ل ساح ذ ذ ذذا الوض ذ ذ ذ ي
ل جت ال ي ل ب ِّت ساتج ؤر ذ ذس ذ ذذته .لا تخت ف ك ءرل دجا امل ل ب ِّتر ذ ذذء  81/82ع ت ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ لالقامل
ل ذذب ِّت الس ذ لل ذذااو ذذي ،هي نس ذ ذ ذ ذ ذذي تبرة؛ ياذذه
تؤثر عالقاتك داخل املؤسسة على
ل ؤكب أ لل القامل للتي يبثي ا ل ب ِّت الس ؤر ذسذذته
أدائك التعليمي.
ر ذ ذدث ك د ر ذ ذ ا أ دينا ا لدر تبت س ذ ذذه ،لدر أالئه
في حج ة للبت  ،ساحذ ذ ذ ذذي ع ل سذ ذ ذ ذذؤ لء ل اش ذ ذ ذ ذ
ال أوافق
أوافق
بشدة
بشدة
بي ل ؤر ذ ذ ذ ذسذ ذ ذ ذذي ،بي للبتلرذ ذ ذ ذذامل ،ل لقب لل ام ،
ال أوافق
أوافق بشدة
قب ق ت لدر ب ض لل ثامل لدر للت يءر ل اش ذ لهاه
أوافق
ال أوافق
لل القذامل لدر أال ل ذب ِّت ؛ ا :ب ض ل ب ِّتر ذ ذ ذ ذذء لها
ال أوافق بشدة
أوافق
لالقي ج بة ع ل بي  ،ي و ت ح ي ع ت ِّ ذها،
بي ه
لدر لل ك جبمل ب ض للتوت لمل ء ل ب ِّت
لن ك لدر أال ل ذذب ِّت في حج ة للذذبت  ،ح ذذث ذذا
لا ال ا ع ت ِّ ه ،ي حث ل أانى ر ذ ذ ذذبب ل اق ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذها أ يتخدر ل ها ه لل بليوج ي .و ا هاه
ل س ذذت حا مل لا ي .ف ب حظت أ ب ض ل ب ِّتر ذذء يتعذ ذ و ة ا ا س ذذؤ لء ل اشذ ذ د لثب
لل تة ،فتنبها ي و ع ت ِّ ي ا ب بل ل هاه لل القي.
ي-للت ي تتا
ل لت االمل للس ذ ذذائبة ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ا يت ق الور ذ ذذط للت مي أ لل ي للت
السذ ليقس ذ ذ ذ ذذام لك ا للا ذي أا ذا تحذبث السذ لل اذي ل ذبتر ذ ذ ذ ذ ذي ككذ  ،ذالت ذاتها مجتمعا مص ا ا ا ااغرا
فدشك ذ ذ لل ذ ذ بتري تنظيما اجتماعيا يشت ذ ذ ف ه ليف لا لدر ي لت لشت ذ ذ لكها
شب ذ ذها باملجتمع الكبير،
ِّ
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ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي للتثظ ا ل جت ا ي للخاتجي ،تتح ض ذ ذ ذ ذ ثه لل ال امل للتر و ي ،الت اتها تنظيمات اجتماعية،
فت ب لالقامل تر ي يءر تر ي ،ت ات نشاوامل ،تس( بف يايامل ل ي.
 .3التصريح الثالث:
ل ست اتلمل
تذؤيذ لالق ذ ذذات ذ ذذك ع ل ت ء لدر أالئ ذ ذذك
للت مي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
68
66
88
60
لل با
61.11
66
08.88
00.00
للنس ي ل او ي
التعليق:
ت ِّ ذذه،
أ ذذا للتع ذ ذ ذ ذ ح لل ذذالذذث ف نت ذ ثذذا دبر حج ة للذذبت  ،أي تكو لل القذذي ء ل ذذب ِّت
ذذي ،لك ذذا أح ذذااذذا تتنذذا مل دبر أ
هي يذذال ذذا ذذا تكو لالقذذي ذذب ِّت ت ِّ ا؛ أي دا ذذا لالقذذي ل ذذي ت
تكو لالقذ ذذي ق ذ ذذي تث ك دين ذ ذذا ذ ذذا لدر أال ل ذ ذذب ِّت
تؤثر عالقاتك مع املتعلمين على
ل ت ِّ ء  .يال ا ا تكو لل القي الس حج ة للبت ،
أدائك التعليمي.
ذايكثر السذ لل ذااو ذي ،تت ذبلهذا دبر ل ح ط للخاتجي
د ق ال .وا ه ذذال دبر ح ذذا ل ذذي ل ذذب ِّت للا ذذاظ لدر
ال أوافق
بشدة
أوافق
ال
كزه لل مي ل جت ذ ذذا ي ل ني لدر ل حترلم أ لله ذ ذذي
أوافق
أوافق بشدة
بشدة
أوافق
ليراتاة.
لثب لل ض أ حتى لل ه ي لثب لل
ال أوافق
ا ى أ يال ي ل ب ِّترذ ذذء رذ ذذات ل ع للتع ذ ذ ح،
أوافق
ال أوافق بشدة
تؤي بش ذذك ك ءر لدر
فالتبر ل أ لالقات ا ع ت ِّ ي ا ِّ
أال ا للت مي  ، 81/8.أي أكثر  32ا ائي .
 .4التصريح الرابع:
ل ست اتلمل
ت كز لدر ثا لالقي ج بة ع ل ت ء .
أ لفق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لفق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
60
84
لل با
66
66
00.00
00.00
للنس ي ل او ي
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التعليق:
للة ذ ذ ي أ يس ر لل ذ ذ ب ِّت دل ذ ذى ثا لالقي ج بة و ي ع ت ِّ ه ،هو ا ت كب لثا
سالل دجا امل ل ب ِّترء  81/81لف ول لدر هال للتع ح؛ ياذها ي أ لل القي للج بة ع ل ت ِّ ء
ت ح ي،
تس ذ ذ ذ ِّذه ل ها ت ِّكثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها تس ذ ذ ذ ءر للبت
ت ِّ ي ا ،رذذول
ياذ ذ ذ ذ ذها رذ ولجهو ارذذتنا ي ا ي
تركز على بناء عالقة جيدة مع
ا
املتعلمين.
ت ق لي ذذا ش ذ ذ ذ ذذاتكذذي لإلينذذا ذذي أ ل حذذافظذذي لدر هذذب
لل س ذ ذ ذ ذذا .للولقع للت مي ي ك ه ذذاه لل ي ذذي ل ذذبى
ال أوافق
ل ب ِّترذ ذ ذذء بسذ ذ ذذبب للع ذ ذ ذ و ي للك ءرة للتي ينب ا ا ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
أوافق
البشدة
بشدة
أوافق
ا
أوافق
للسثي
أفولج
أ
يا
ا،
روا
يب
للتي
ليفولج
ي
ذ
ف
ا
للتحك
ت
ت
أوافق
لقع
لي بر يااوي أرذ ذ ذ ذذه حسذ ذ ذ ذذب ب ض ليرذ ذ ذ ذذاتاة.
ال أوافق
أوافق
بشدة
ال أوافق بشدة
ش ذ ذ ذ ذ ذذاه ذذبلتي ل ض ليفولج س ذ ذ ذ ذ ذذت تي ذذي ل ذذبى ب ض
ل ب ِّترء ف ذي ت للتبت ا ذهائ ا اد ني لل ط لل و ي
للذذاي ي ذذات ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها و ف ب ض ل ت ِّ ء ،
ت ي ذ للولقع ل جت ا ي ل ب ِّترء ل ت ِّ ء .
للجو لل ام ل ؤرسامل للتذ و ي،
 .5التصريح الخامس:
ل ست اتلمل
ت كز لدر للسذ ذ ة ة لدر فوجك ق ت بيا
للبت .
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
62
82
لل با
66
66
44.44
.....
للنس ي ل او ي
التعليق:
ا ى أ هال للتع ذ ذ ذ ح ي ت ط التع ذ ذ ذ ح للس ذ ذ ذذا ق
تركز على السيطرة على فوجك قبل
لتت اوا ل ذذو ا؛ ي تي ي ل ب ِّت ف ذ ذ ذ ذ ذي ثا لالقي ج بة
تقديم الدرس.
ع ل ت ِّ ء للولقع للت مي للذ ذذاي ي ش ذ ذ ذ ذ ذ ذذه ل ذ ذذب ِّت
ال أوافق
ر ث ك ف ذ ذ ذي دجا امل ل ب ِّترء ل تع حثا هال ،فإ
أوافق
البشدة
أوافق
يؤي لدر
أوافق بشدة
ذذا لإلجذذا ذذي ذذال ول ل فثذذا أ للولقع للت مي ِّ
أوافق
دجذا ذي ل ذذب ِّت  ،د ذا لل ك  ،يحتذذاج هذا ل ذذب ِّت
ال أوافق
دبر أ ي ِّكز لدر للس ذ ذ ذ ذ ة ة لدر لل وج ق ذ ذذب لل ذ .
أوافق
ال أوافق بشدة
بشدة
دجا امل ل ب ِّترذ ذ ذذء ت ِّء للة لي ل ،نس ذ ذ ذ ي تبرة
ل ب ِّترذ ذ ذ ذذء تولفق بشذ ذ ذ ذذبة لدر جوه للترك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذز أ لدر
للس ة ة لدر لل وج ق ب للبت قات ت  .1ا ائي ،
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هال ي ني أ هثا ش ذ ذذك ي ك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ة ف ذ ذ ذ ذ ذ ذي للس ذ ذ ة ة لدر لل وج ،لال ي ِّكز ل ب ِّتر ذ ذذو لدر اس ا ااتراتيجية
السلطة ف ذ ذ ذ ذذي تس ءر للاعي ،هي ا
توجه لام ي ك ثحر ي اف ذ ذ ذ ذذي رائب تث ك لثه للثظ ة دبر ل ت ِّ ا
ل ابي أ ل ح ا ق ل ب ِّترذ ذ ذ ذذء لإلالت ء  ،اد ني للترلك امل لل اف ي للس ذ ذ ذ ذ ار ذ ذ ذ ذ ي للتر و ي ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي
جهذذي
ل نت ع في لل وا للس ذ ذ ذ ذذا ذذي .يح ِّ ذا ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذو ل ت ِّ ا ل ة ع للخثوع للذذاي ي فض و ذذا،
أس ى يكو نتذهبل يايي فذي للظ ف.
 .6التصريح السادس:
ل ست اتلمل
ت كز ،في لالقتذك ع ل ت ء  ،لدر دقثالها
اتف للبت .
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
68
6.
86
لل با
66
61.11
01.11
11.11
للنس ي ل او ي
التعليق:
ا
يت ق هذذال للتع ذ ذ ذ ذ ح ذذإحذذبى ل ر ذ ذ ذ ذذترلت ن ذذامل ل ت ذذبة فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي للخةذذاه ع ذ ذ ذ ذ ذذي لذذا ذذي ،هي
ظاه ها هو سا االطة املعرفة .يختات ب ض ل ب ِّترذ ذذء
االسا ااتراتيجية التوجيهية ،تن ي ف ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ظه
للس ذ ذ ذ ذ ة ة لدر لل وج ذ ذذا لت ذ ذذاا لدر ت ذ ذذبيا املعرفا ااة
تركز ،في عالقتك مع املتعلمين ،على
العلميااة الاادقيقااة والش ا ا ا اااملااة ،ف ِّؤي فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ل ت ِّ ء ،
إقناعهم بمعارف الدرس.
ف ن ها ي ذ ذ ذ ذهبؤ  ،يتاب و ا ي ِّب ه لها ،ا ذ ذ ذ ذذهاتها
ذ ذ ذ فذت ذ ذذه ،أ دا ذ ذذه يس ذ ذ ذ ذ ة لدر ل ولها ،ياذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها
ال أوافق
بشدة ال أوافق
يس ذ ذ ذ ذتة و لل ا ل ذه ف ع ذ ذ ذ ذ تو  ،هي لل اذي لل ذال ي
أوافق بشدة
أوافق
ء ل ت ِّ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ د ذا اذذبت فاذي تحذذا ج ت ذ ذذا
أوافق
أوافق
أوافق
ال
بشدة
ي ِّب ه ل ب ِّت د بل ل مي ثة ي.
ال أوافق بشدة

 .7التصريح السابع:
ت كز لدر أرذ ذ وه لإليحا في للسذ ذ ة ة لدر
فوجك.
لل با
للنس ي ل او ي

أ لفق
بشبة
61
22.22
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ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
64
61
88.88
22.22

أ لفق
بشبة
66
66
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التعليق:
أ ا هال للتعذ ذ ح ف س ذذ( بف في ل ر ذذترلت ن ي ل ت بة ف ذ ذ ذ ذ ذ ذي للت ا ع ل ت ِّ ء  ،ه هي
ل رذترلت ن ي ل اشذ ة أم ل رترلت ن ي يءر ل اش ة أ لإليحائ ي؟ قب لستات  81/80أر وه لإليحا أي
نس ذ ذ ذ ذ ي ت اته  36ا ائي  ،لل اقي  81/4لستات لير ذ ذ ذ ذ وه
تركز على أسلوب اإليحاء في السيطرة
ل اش .
على فوجك.
ت س ذ ذ ذ ذذءر ه ذذاه ل ست ذذاتلمل ي وا دبر و ذذي ل ح ذذي
ال أوافق
ي ،ح ث يت ا ل ب ِّترذذو ع له ء يتحسذسذذو
للت
بشدة ال أوافق
أوافق بشدة
للتوج ذ ذ ذ ذذهامل ل اش ة أ للتي ت دلذ ذ ذ ذذى لي ل للثولهي
أوافق
أوافق بشدة
للع حي.
ال أوافق

أوافق

ال أوافق بشدة

السؤال املفتوح :ك ف ت ا لالقاتك ع ل ت ء سالل سات ل اي؟
ي اب هال للسذؤلل سالحذي ل تعذ حامل للسذا ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل ب ِّترء ل ِّب ول تناتب ا
لل ي في ت ا ها لل و ي ع ل ت ِّ ء .
 تن ع أجو ذذي ل ذذبتر ذ ذ ذ ذذء لدر ض ذ ذ ذ ذ تة ث ذذا لالق ذذي ج ذبة ع ت ي ا ،ق ذذب ذذاا ذذت أجو ذذي أي ذذي
ل بترء ت ى اناحها في ثا هاه لل القي ،د أا ا تخت ف في ك امل ثا ا تح ها لرت لتها.
 هثا فاي ت ني لل القي لدر أرا ا س ي لاو ي ت ى أاه أرا لل القي ء ل بت ل ت ء .
ا
 فاي أس ى تثة ق ل في ت لها هي ليرا ل تحكا في ا دقا ي لالقي ج بة ها.
 فاي يال ي ت كز لدر ش ذ ذ ذذخع ذ ذ ذ ي ل بت  ،ت ى لل القي ت نى لدر ل حترلم ل ت اال ،للتولض ذ ذ ذذع يز ب
ح ذي ل ت ء ذذبتر ذ ذ ذ ذذها بش ذ ذ ذ ذ ر لذذبم ل ذذال ذي .تنثذذب ل زل قذذبت لإل كذذا لل ذ نذذبيذي .كذذال
لل بل ء ل ت ء  .شب ها ب ض ل بترء بش ة ا ي.
 .2الس ا ا ا ااؤال الثاااني :ذذا هي اتجذذي ولف تذذك أ لذذبم ولف تذذك لدر للتع ذ ذ ذ ذ حذذامل لآلت ذذي خع ذ ذ ذ ذذوص
هاتلمل تس ءر للبت ؟
ا
يتكو هال للسؤلل أت ي لش  82تع حا أ ولي ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
ت ذ ذ ذ ذذب ات ر ذ ذ ذ ذ ذ ذذك دل ذ ذذبلال ج ذ ذ ذ ذبل
س ا.
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
62
64
66
84
لل با
44.44
88.88
66
00.00
للنس ي ل او ي
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التعليق:
ا للسؤلل لل اني فذي حوت لل القامل لل بليوج ي/للتر و ي ت ا بمهارات تسيير الدرس ،هذي
ثا ا ،ا يح ظ ل ب ِّت حس رءر اتره حس ت ي ل ت ِّ ء له.
ه ذاتلمل تت ق تح ءر للبت
هو ح ذذي ذا ق ذ ت ذبيا للذبت ؛ دذ يح ص ل ذذب ِّت لدر ثذذا
ذبأاذا للتع ذ ذ ذ ذ ح لي ل ذإلذذبلا للذبت
اتره ا يدثارب ع للك ا لمل ل ع ذ ذها ف ذ ذي ث ذ ذهاج
تعد دروسك إعدادا جيدا مسبقا.
لل ذي لل ذي ،ذا يدثذار ذ ذ ذ ذذب ع فوجذذه للذاي يذب ِّتر ذ ذ ذ ذذه.
ل ذ دجذا ذامل ل ذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء ذا ق ي للولقع للت مي
نعم أفعل
في الكثير
يح ِّ ذ ذ ذ ذ اتر ذ ذ ذذه .يح ِّ ذ ذ ذ ذ
فال يوجب ل ب ِّتر ذ ذ ذذء
من
ا
األحيان
ال أفعل
اتر ذذه حبته للت ي للتي ر ذ ب ها ت ِّ ه .يح ِّ ذ
في بعض
حذا ل أ يكو تح ذ ذ ذ ذذءره ج ذبل ،يختبر هال للتح ذ ذ ذ ذذءر
في بعض األحيان
األحيان
أفعل
ال
نعم أفعل
أيثذ ذذا ت ذ ذذبيا حذ ذذبتذ ذذه للت ذ ذذي ف نذ ذذبه ج ذ ذذبل أح ذ ذذااذ ذذا
في الكثير من
األحيان
ااقع ذ ذ ذذا أح ااا أس ى ،ف ع ذ ذ ذ ِّذو ه ب ثا ه جبيب
فذي للوحبلمل للت ي للالح ي ،هكال.
 .2التصريح الثاني:
ل ست اتلمل
تت كب فها ل ت ء ل وضذ ذ ذذولامل للتي
ل.
يبتروا ا أ
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
61
66
66
80
لل با
4....
66
66 .4.44
للنس ي ل او ي
التعليق:
فها ل ت ِّ ء فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذ
ن ا يت ذ كذذب ل ذذب ِّت
تتأكد من فهم املتعلمين للموضوعات
التي يدرسونها أوال بأول.
لح ذ ذ للذ ذذبت  ،د فش ذ ذ ذ ذ ذ ذ اترذ ذ ذ ذ ذ ذذه .ي وم
ح ذ ذذي
الت ايي لل لج ي ل ب ِّترء  ،د ا ب ها ي
نعم أفعل
هذذال في ب ض ليح ذذا  ،ير ذ ذ ذ ذ ذذاه تت ق ذ ذ ذ ذ ق للوقذذت،
في الكثير
من
ال أفعل
حالته للث س ي للجو لل ام ل وج.
األحيان
في بعض
يذ ذ ذ ذذب لذدذر للذخذة ذ ذذاه للذتذ ذ ذ ذمذذي ش ذ ذ ذ ذ ذوع للذ ذنذ ذ ذذي
ال أفعل
في بعض األحيان
األحيان
نعم أفعل
لل الي ي ل ا
كواي  :االساههالل  Initiativeيا االساتجابة
في الكثير من
األحيان
( )Responseيا التقييم ( ،)Evaluationفا ب ِّت يست ذه
ل وض ذ ذ ذ ذذوع ل و ق و أر ذ ذ ذ ذذا ذذي ذذبة ق ذذا ذذي ل تن ؤ،
سالل
هبفها لست ات قبتة ل ت ِّ ء لدر لرتبلا ل و امل ل ب ي س ا ،يا يستن ب ل ت ِّ و
ت ذبيا دجذا ذامل ختع ذ ذ ذ ذ ة ،يا ي وم ل ب ِّت ت ا دجا امل ل ت ِّ ء ع دو ل لإلجا امل للا ذ ذ ذ ذذا حي أ
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لات ذاا ت ع لإلجا امل للخاواي .هثا ب ض لل اح ء ي أ لل ن ي لل الي ي ل كواي االس ا ا ا ااههالل
اذذي
( )Initiativeيا االس ا ا ا ااتجااابااة ( )Responseيا التغااذيااة الراجعااة ( )Feedbackأكثر ال ذذي
لل ن ي لي بر يا ا ت ك للوظائف ل ت باة ل ب ت لل الث.1
 .3التصريح الثالث:
ل ست اتلمل
تذ ذ ذذبم ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي لاذةذالم له ذ ذذا لتت ذ ذذار ي ق
نشاوامل لل ي لل ي ل بر ني.
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
60
68
66
82
لل با
80.00
61.11
66 .....
للنس ي ل او ي
التعليق:
ي ا ردثاا دل ذ ذى ض ي لاةالم ت ذ ذه ذ ذ ل ذ ذه ت بيا
لل تي أ يبث ذ ذي ل ب ِّت حبته للت
أنشةي لل ذ ذ ي لل ذ ذي؛ ي ا لل ذ ات ي الك ا لمل ت وم لدر ذبأ ت ذ ذبي ذا لينشةي للت امل ف ذي شك ذ
ا
ض ذ امل ت ي ذلمل ا لي النس ذ ي ل ت ِّ ا،
تقدم وضعية انطالق لها ارتباط وثيق
لا ي هال ذ ذ ذ ذ لل ذ ذ ذ ذ ب ِّترء  ،ف ب لاا
بنشاطات اللغة العربية املبرمجة.
دل ذى لل ذ اترامل للسا ي للتي ت ذ وم لدر ت بيا
للذ اتف بشك ذ ذ اش ذ دلذى للذ ت ِّ ذ  ،تي ذا
في الكثير
من األحيان
أ نس ي ق ي ذ للذ ب ِّترء ت ني ض امل
في بعض
نعم أفعل
ا
أفعل
ال
األحيان
ت ي فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي بليذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي للبت د أ و وحامل
ال أفعل
في بعض األحيان
لل ذ ذ بتري للجزلئ ي أ ي ت ذ ذزم ج ذ ذ ذع ل ب ِّترء
ان
األحي
من
الكثير
في
نعم أفعل
التذ ذ ذ ذوح ذ ذ ذ ذ ذ ذامل للتوج ذ ذ ذ ذ ذ ذهامل لل بليوج ذ ذ ذ ذ ذ ذي،
للسذذؤلل ل ة هو ا بى ثار ذ ي ض ذ ي
ل اةالم ل ذذبت ل ت ِّ ا ل وقف للت مي-
ا
للت مي؟
 .4التصريح الرابع:
ل ست اتلمل
ت ذة ذ ذذع ل ذت ذ ذ ذ ذء ذ ل ذد ذذر لل ذك ذ ذ ذذا لمل ل ذت ذذوق ذع
ي.
للوحول دل ذها فذي بليي حبة ت
في ب ض في للك ءر
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
64
61
60
61
لل با
88.88
4....
80.00 22.22
للنس ي ل او ي
 1يثظ حالح ااح للشو خ :ق ايا اح ة في لل ساا امل للتة ي ،الت جوه ل نش للتومل ع ،لل اض ،دحبلتلمل كز ل ك ل ب هللا
ل ب لل ز ز لخب ي لل ي لل ي ،للة ي لي بر8201 ،هذ468./م ،ص 8.1
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التعليق:
توج ذهامل ل اج للويائق لل بليوج ي ليس ى ،كال توح امل ل ات ي الك ا لمل ،أ ية ذ ع
ا
ل ت ِّ و لدر للك ا لمل ل لا للوحول دل ذ ذ ذها ،ك ذ ذ ذال ليهبلف للت ي حتى يكو ل ت ِّ ا لدر ِّ ثه
ا
حبة
أ ه ،ف ات ء ليهبلف للك ا لمل ل
لثذ ذ ذ ذ ذ ذها ،ا ح ه هو لدر س ذذتوى كذ ذ ذ ذ ذ ذ ات
ا
ا
ت ي؛ ي ل ات ي الك ا لمل توص ذ ي الترك ذ ذ ذ ذ ذز لدر ل ت ِّ ا لدر للت ا للالتي ،ف نى ل ت ِّ ا أ ي ِّ ا
ا
ا
ت اته هو ينه للك ا لمل ليهبلف للت ي .لدر سذتوى هال للتعذ ح ت ء أ نس ي  10ا ائي
ا
تة ع ل ت ِّ ء لدر للك ا لمل ل توقع للوحول دل ذ ذ ذها ف ذ ذ ذي بليي ك ذ ذ ذ حبة ت ي ،هي نس ي ق ي دذل
ذ ذذا قوتاذ ذذت ذ ذذا ينذ ذذب أ يكو  ،هذ ذذال ذ ذذا ية
تطلع املتعلمين على الكفاءات املتوقع
ا
ذذي للت ذذي
للس ذ ذ ذ ذذؤلل حول جذذب ى لل ذذي للت
الوصول إلياها في كل بداية وحدة تعليمية.
أر ذ ذ ذذار ذ ذ ذذه ،دذل اات لل ايامل ليهبلف ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
فذذي لذذبى ل ت ِّ ا أ يءر ع ذ ذ ذ ذ ا ب ذذا وجواة
في الكثير
من األحيان
ب ِّت ؟ آيات هاه للثد ني
لدر سذ ذ ذ ذذتوى ذه
نعم أفعل
نعم أفعل
ي ف ذ ذ ذ ذ ذي لتناه نهول ،ت الب
رذذءر لل ي للت
ال أفعل
في بعض
األحيان
في بعض األحيان
ذ ذذا ي ذة ذ ذذح دل ذ ذ ذذه ل ذت ذ ذ ِّ ذا
ذء ذ ي ذ ذذاي ذ ذذامل ل ذ ذذب ِّت
في الكثير من األحيان
ال أفعل
للك ذ ذذا لمل ل لا تح هذ ذذا .ق ذ ذذب ر ذ ذ ذ ذ ذ ذ لذ ذذت ب ض
ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء ل ر ذ ذ ذ ذب ذذب ل ذذبم لوالع ل ت ِّ ء لدر
ا
للك ذذا لمل ليه ذذبلف للت ذذي ،فك ذذاا ذذت لإلج ذذا ذذامل
ت ِّ ذ ذ ذ ل قعوت ف ذ ذ ذي فها ل ات ي الك ا لمل لل ايامل للتي تس ر دل ذ ذ ذها لير لل س ي للت ذ ذ ذي قا ت
ل ذها.
 .5التصريح الخامس
ل ست اتلمل
ذه ذ ذذاتلمل للذ ذ ذ ذ ذ ذذي
ت ذ ل ذذي للذ ذت ذك ذ ذذا ذ ذ ف ذذي ت ذ ذذبت ذ ذ
لل ي ل رت اع ،لل ل ة ،ل حاايي ،للكتا ي .
في ب ض في للك ءر
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
60
64
66
80
لل با
80.00
88.88
66 .4.44
للنس ي ل او ي
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التعليق:
قب ت فذ ذ ذ ذ ذي لل عذ لل اني لل حث ات امل تبت لل ي عذ ي لا ي ،ثذ ذ ذ ذ ذها لل ي لل ي،
اات ها ت ِّكز لدر للةابع للكدي للتكا دي ل ي ،أي ل ي .للتع ذ ذ حامل ك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ها تعذ ذذب ف ذ ذ ذ ذ ذ ذي هال ل ثحر
للتك ذذا دي للكدي فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ت ذذبت لل ذذي لل ذذي
تراعي التكامل في تدريس مهارات اللغة
جذذولا ذ ذذب ذه ذ ذذاتلت ذ ذ ذذا ليت ذذع :االسا ا ا ا ات ام ا اااع ،ال اق اراءة،
العربية(االستماع ،القراءة ،املحادثة،
املحادثة ،الكتابة ،د أ للولقع للت مي يب ِّ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
الكتابة).
ي ذاه هاتت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ا بيداغوجيا وتعليميا ،ه ا:
مهارة االسااتماع ،ومهارة املحادثة ،صذذا ح أا ذ ذ ذ ذ ذه ا
في الكثير
من األحيان
حاض ذ ذ تا  ،لك ح ذ ذذوته ا ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ خةط له
نعم أفعل
في بعض
ال أفعل
األحيان
بر ج ،قب لاينت ث س ذ ي سالل للبت للتي
ال أفعل
في بعض األحيان
سالل رؤلبي ل ض ل ب ِّترء  ،أ
ح ت ذ ذ ذ ذذها،
نعم أفعل
في الكثير من األحيان
هاتة ل ر ذذت اع ت ات د ضذ ذ ات لل ل ة
للثص ليا ي للتولح ذ ذ ذ ذذدي ل ةذذال ذذي ،أ ذذا هذذاتة
ل حذاايذذي فال تة ق و ف للك ءر ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء
ا لت اا
تيا نتذ ذ ذ ذ ذها فذ ذ ذ ذ ذي نشاوامل لل ي لل ي ل سثي لي بر يااوي للتلخ ص ،للت ق للتح
لااة لدر اص ل ةال ي ل وجهي؛ ياه هو لل لفب لنشار للت ءر للش هي ل حاايي .
 .6التصريح السادس:
ل ست اتلمل
ت بم لخعا يها ليفكات في ا ايي
حعي.
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
60
62
66
88
لل با
80.00
44.44
66
08.88
للنس ي ل او ي
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التعليق:
ية ب لل ذ ب ف ذي نش ذ ذار لل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ل ة للث ذ ذ ذ ذص ليا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي سعوحا أ ي بم ا
لخعا ل ثص
ِّت
ِّ
لل ذ ذ ذ ابم أ ا هو ثو فذذي للك ذ ذتاه للذ بتر ذ ذ ذي
تقدم ملخصا ألهم األفكار في نهاية كل
ذ ذ ذ ذ ذذ :أجمل القول .قب ح ذ ا ج ع لل ذ ذ ذ ذ ذ ب ِّترذذء
حصة.
ا
لخعا يها ليفكات فذ ذي ا ذ ذ ذهاي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
اذ ذها ي ِّب و
للاع ذ ذ ذذي ،تيا أ ب ذ ذ ذذها  44 81/2ا ائي
في الكثير
من األحيان
يذ ذ ذ ذ ذل ذ ذذك د قذ ذ ذذال .ف ذ ذذائ ذ ذذبة لل ذتذل ذخذ ذذص أ
نعم أفعل
ال أفعل
يتحع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ل ت ِّ ا لدر سالح ذ ذ ذ ذ ذ ذذي كزة أفك ذ ذذات
في بعض
في بعض األحيان نعم أفعل
األحيان
أر ذذارذ ذ ي تثار ذذب ثع ذذوص ل ات ي الك ا لمل،
ال أفعل
في الكثير من األحيان
ا
هو تحع ذ ذ ذ ذ ذ ليها ا للذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ها ،للت ذذامل
ليرار ي ا لل ل ي لل ااو ي.
 .7التصريح السابع:
ل ست اتلمل
ت ل ي في ت ذذبيا لل ذذبت لل م لل اي ذذي
ء لت ء .
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
64
61
68
86
لل با
88.88
4....
61.11 11.11
للنس ي ل او ي
التعليق:
َ
ت ِّ ا أ
للاة لل م لل ايي شذ ر أرذذا ذ ي لت بيا ت ا ثارذذب للج ع ،يخاوب ف ه
ا ط أا ار ل ت ِّ ء ال ي للتي ي ه ها ايرذ ذ وه للاي يس ذذتة ع ه أ يس ذذتولب ذ ذ و
لل ذذبت  .ل ذ ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل تثص لدر للت ا لإلف لاي للت ا لل ذذاتقي أج ذ أ يث ذذال ذ
ت ِّ ا حظ ذ ذه ذ ذذا يح ِّ ق ل س ذ ذ ذ ذ ذ ذذا لة ء ل ت ِّ ء
تراعي في تقديم الدرس الفروق الفردية
ذكذ ذ ذ تذك ذ ذذافؤ لل ص .ح ذ ذذي لي أ تح ق
بين املتعلمين.
للت ا لإلف لاي ض ذ ذ ذ ذ ه للخ ذذال في لقع حذذال
للت ا في يااو اتثا؛ ي أ بر ل ش ذ ذذكالمل للتي تولجه
في الكثير
من األحيان
ل ب ِّت هي ل كتظاظ في ليقس ذذام ضذ ذ ط للبراا ج
نعم أفعل
لذذبم ك ذذايذذي للحجا للس ذ ذ ذ ذذا ي للومللتي ذذااة لل ذذي
ال أفعل
في بعض
في بعض األحيان نعم أفعل
األحيان
لل ذذي ،هو لل ذذاي ج ذ لل ض  00ذذا ذذائ ذذي
في الكثير من األحيان
ال أفعل
ي للو في لل وم لل م لل ايي.
لال أقتر أ يخ ف لل ذ ذ ذ ط لدر ليقس ذ ذذام
أ يخ ف للبرا ذذا ج لل ذذبتل ذ ذ ذ ذ ي ،يا ي وم ل ذ ذب ِّت
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ا
للشذذك
ت سذ ا فوجه حسذذب أا ار للت ا :لل عذ ي ،للسذ ي ،للاسذ ي ،أ ت ِّءر ج سذذي ل ت ِّ ء
للاابي للت بي للث ةي دبر ج سامل أس ى أكثر ح و ي للةا لي ل ستبي ة أ ليفولج حسب ليا ار .
 .8التصريح الثامن:
ل ست اتلمل
تك ف ل ت ء ولج امل أل ال نزل ي
ارت لت.
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
64
63
68
60
لل با
88.88
16
61.11 00.00
للنس ي ل او ي
التعليق:
تبس للولج امل ل نزل ي ضذ ذ ذ لينش ذ ذذةي للالحذ ذ ذ ي ،هي أنش ذ ذذةي تك ي ل ت ِّ ا ،ي ك أ
يك ِّ ف ل ذذب ِّت ت ِّ ذذه ذذإانذذامل ت ذذات لل اليذذي أ قوللذذب لل ذذي أ لل ض أ للث ذذب ،هي ولتا ل ت ءر
للش هي للكتا ي ،ك له كالك أ يك ِّ ها تح ءر ات لل ل ة للثص ليا ي أ للتولحدي  ،ات
ل ةال ي تح ذ ذذءرل لاع ذ ذذي للت ءر للش ذ ذ هي فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي لير ذ ذ وع لل اني ل وحبة للت ي ،ك له أي ذ ذذا أ
ذ ذ ذ هال
يك ِّ ها كتا ي س ذ ذذواة ل وض ذ ذذوع للت ءر للكتا ي أ ل شذ ذ ذ ع للكتا ي .يس ذ ذذتة ع ل ب ِّت
اا نه ل ي لل ي ش ر أ يتحول دبر نشار أرا ي.
للنشار للالح ي أ يستك
قذذب جذذا مل للتع ذ ذ ذ ذ حذذامل خ ِّ ذذي لك ذذا ت ِّبر ل
تكلف املتعلمين بواجبات وأعمال
لقع ح ذ ذ ذ ب ي شذ ذ ذذه ل ب ِّترذ ذ ذذو  21ا ائي أي أق
منزلية باستمرار.
للثعذ ذ ذذف يك ِّ و ت ِّ ي ا للنس ذ ذ ذ ي لل ال ي يك ِّ وا ا
في الكثير
د في أح ذ ذذايء ق ذ ذذي أ يك ِّ وا ا أر ذ ذ ذ ذ ذ ذذار ذ ذ ذ ذ ذ ذذا .ي ذ ذذاني
نعم أفعل
من
ا
األحيان
ل ذ ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذو ذ ح ذ ذ ذ ذ ذو ذ ذذي في للتحكا في أفولجها لدر
ال أفعل نعم أفعل
س ذذتوى للاع ذذي فال يك ِّ و ت ِّ ي ا الولج امل ل نزل ي
في بعض األحيان
في بعض
ياذ ذا يذثذنذز اذ ذ ذذا أ يذثذنذز للذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ،يذة ذ ذذالذبذ ذذا
ال أفعل
األحيان
في الكثير من
ل ب ِّتر ذذو فال يس ذذتن و  ،د ب ذذها يعذ ذ دبر حب
األحيان
لل ثف لل ظي ع ب ِّتر ذ ذذه ،ف حذ ذ ذ ح ل ب ِّتر ذ ذذو يكت و
ت بيا للبت  ،يز ب لدر ذلك.
 .9التصريح التاسع:
ل ست اتلمل
ت ا للت ذ ذذامل لل و ذ ذذي لدر ل س ذ ذ ذ ذذتو ء
للثظ ي للتة ي.
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
61
61
66
61
لل با
4....
4....
66
22.22
للنس ي ل او ي
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التعليق:
جذذا مل للتع ذ ذ ذ ذ حذذامل ،في ل و هذذا ،س ذ ذ ذ ذذتن ذذي
تقيم التعلمات اللغوية على املستويين
ا
لتوجي ذامل ل ذاج ف ذا يخص ت ا للت ذذامل؛ ي هذذال
النظري والتطبيقي.
للذذبت  ،ياذه
لل ثع ذ ذ ذ ذ أح ذ ذ ذ ذ ح جز ل ل ذذاج،
ا
ذ ذذي للت ذ ذذي ،فق
جز يتنزل لل ذ ذذي للت
نعم أفعل
في الكثير
ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل للتي تثص لدر جوه دحكذذام ل ولتا
من
ال أفعل
األحيان
نعم أفعل
ض ذ ذ ذ ذ ةهذا في ل ذاتف ل ذاتف لل ي دا اجها .فب ال
في بعض األحيان
ذذبى تح ا ق للك ذذا ة
للت ا ي ك ل ذذب ِّت أ ي
في بعض
ال أفعل
في الكثير من
األحيان
فق ش ذ ذ ذ ذ كي للت ا .جب أ يكو للج ع لدر ا
األحيان
ل س ذ ذ ذ ذذتوى للت ا ،أي ين غي أ ت ا ذ للذذبت
ا
في دوات ل ولتا للوض امل للت ي لإلا اج ي.
 .11التصريح العاشر:
ل ست اتلمل
ت ل ي للجذااذب للوظ ي في تبت هاتلمل
لل ي لل ي.
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
60
64
66
86
لل با
00.00
88.88
66
11.11
للنس ي ل او ي
التعليق:
تس ر لل ذ ذ ات ي الك ا لمل دل ذ ذى تبت ك ذ ذ ذ ذا ل ذ ذه لالقي ح اة لل ذ ذ ت ِّ ا ،أي له ا لي النس ي
ا
دل ه .كذ ذ ذ ذ ذ ت ا ين ذ ذ ذ ذ ذي أ ي ةى ف ذ ذ ذ ذ ذي جاا ه للوظ ي للشذذا  .ا ظ ي لل ل ة ساحذذي؟ ا ظ ي
ولتا لل ي لل اليي لل ض للث ب ليا ي؟ ظ ت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ه ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي تز ب للت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ للش ذ ذ ذ هي للكتا ي ا
يحتذذاجذذااذذه أا لمل ،لذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذذال ت ت ط ل هذذاتلمل ليت ع:
تراعي الجان الوظيفي في تدريس مهارات
ذ ذ ذ ذهذذا ذذا
ل ر ذ ذ ذ ذذت ذذاع ،لل ل ة ،ل حذذاايذذي للكتذذا ذذي
ا
اللغة العربية.
هاتتي
يح ِّ ق أحس ذ ت ا ل ي لل ي ،ل اةالم
للت ي ل ر ذ ذ ذ ذذت ذاع لل ل ة دلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى هذاتتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي لإلاتذاج
نعم أفعل
ل حذاايذي للكتذا ذي أ للت ءر للش ذ ذ ذ ذ هي للكتذا ي ه ذا
في الكثير
يذايتذذا ت ا لل ذذي لل ذذي للهذذبف للختذذا ي لإلا ذذاجي
ال أفعل
من األحيان
ل سثي لي بر يااوي .قب ر ق د لمله ف ذي لل ع لل لبع
في بعض األحيان نعم أفعل
في بعض
ف ذ ذي حث ل رترلت ن امل للخاحي :لل ل ة للت ال ي
ال أفعلاألحيان
في الكثير من
لإلاتاج للشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذ ذ ذ ذ ذ ذي للكذ ذ ذ ذ ذ ذتا ذ ذ ذ ذ ذ ذي  ،قب يا ت مهارة
األحيان
االستماع ا ذهائ ا ل أنشةي لل ي لل ي لهاه للسثي
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ا
ل سذذثولمل ليس ى كالك .النس ذ ي إلجا امل ل ب ِّترذذء فكاات ها تنسذذجا ع
للتوجه للوظ ي لتبت
لل ي لل ي.
 .11التصريح الحادي عشر:
ل ست اتلمل
تذذوظذف للذذور ذ ذ ذ ذ ذ ذذائ ذ ذ للذتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي للذا ذ ذذبيذ ذ ذذي
لتحسء اتاجامل للت ا لل وي.
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
68
6.
62
60
لل با
61.11
01.11
44.44 00.00
للنس ي ل او ي
التعليق:
ت اب الوسائل التعليمية ُ ثامل ه ذ ي ف ذي ل ي للتبت  ،ساحي دذل اات سد ة ك ي
ف ذالذذي .ح ذذي الوس ا ا ا ااائاال التعليميااة الحااديثااة للتي ين غي أ توظف فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي تذذبت لل ذذي لل ذذي ،هي
ثامل حذذوت ي حذذوت يا تي تح ِّكي ،ف بيوهامل سذ ح امل ،أال شذ ي ،ت وتتاجامل يءرها  ...ا
 06ا ائي للتي أل ثت
يدثار ذ ذ ذذب ع اا ج للس ذ ذ ذذثي لي بر يااوي ،أظ أ للنس ذ ذ ذ ي لل ال ي أك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
توظ ها ف ذي أح ا
ح لحي أا ا
توظف هاه للورائ أ ِّ
ِّ
ق ي ،وا هال دل ذى اظ ة ب ض ل ب ِّترء دل ذى للور ي
توظف الوسائل التعليمية الحديثة
لتحسين نتاجات التعلم اللغوي.
ل و ا ،ت ك للتي توحذ ذ ذ ذذف الابي ي سعذ ذ ذ ذذوحذ ذ ذ ذذا ،اظ ة
ِّ ي ق ت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ،لبلئ ي لثب لل ض ،ساحذ ذ ذ ذذي
في الكثير
نعم أفعل
من
ينذ ذ ذ ذه ك ي تش ها أ توظ ها ،اظ ة أس ى دبر ااة
األحيان
ال أفعل نعم أفعل
لل ي لل ي فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي حب ذلت ا ،ف تبرها لل ض تحتاج
في بعض
ا
ق
دبر هذذاه للور ذ ذ ذ ذذائ ذ  ،فال ال ي لذذالذذك .ك ذذا أ لي يت
األحيان
في بعض األحيان
كذذالذذك ثظ ة لل ذذائ ء لدر دالتة ل ؤر ذ ذ ذ ذس ذ ذ ذ ذذامل للتر و ذذي.
ال أفعل
في الكثير من
األحيان
ذذي للت ذذبيذذي
لي لثذذبي أ توظ ف للور ذ ذ ذ ذ ذذي للت
للابي ي أك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ أه ي دذل أحس ذ ذ ذ اذثا لست ات للور ذ ذ ذ ي
ا
ل ثارذ ذ ذ ي أحس ذ ذ اذثا لر ذ ذذد اتها ،ساح ذ ذذي ا يدثار ذ ذذب ع أا ار للت ا لل عذ ذ ذ ي ،للسذ ذ ذ ي ،للاسذ ذ ذ ي ،
ا
فتوظف للور ي ف ا لك ا ط ،فذي قتذها للذ ثارذب ش ةي أ تذه لدر للاعي ك ها.
 .12التصريح الثاني عشر
ل ست اتلمل
تذ كذز فذي تذ ذ ذذبيذا أنش ذ ذ ذ ذة ذ ذذي للذ ذ ذ ذذي للذ ذ ذ ذذي
تة ات ا لدر للت ا للالتي.
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
61
61
64
60
لل با
4....
4....
88.88 00.00
للنس ي ل او ي
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ا
التعليق :توح امل ث ذ ذ ذ ذهاج لل ي لل ي أ ي ِّكز ل ب ِّت لدر ثح ل نال ل ت ِّ ا ي يت ا ث سه،
ا
أ ا ي ف ف ذي لل بليوج ا الت ا للالتي ،أظ أ يال ي ل ب ِّترء أك ذ ذ ذ  11ا ائي ل ذه ذا لذ ذ ذ ذي
ا
ه ي ذلك ،ذ تة أ يسذذاها ل ت ِّ ا فذ ذ ذ ذ ذي للبت ا شذذات امل للتي تن ه ي ذ ذ ذ ذ ذثذ ذ ذ ذ ذي ت اته ث سذذه،
رذ ذ ذ ذذا ته ،جو ته ،ش ذ ذ ذ ذذات ه كتا اته فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي للت ءر للكتا ي ،تح الته ،تلخ ع ذ ذ ذ ذذاته ت اته لدر
ا
خت ف لل ذذايا ليا ي لل و ي للث بيي .لك لولئق لبة ت ف ا تح ا ق للت ا للالتي ،ث ذ ذ ذ ذ ذ ذها ا
هو لجت ا ي-ي ذ ذ افذي؛ ح ث أ للتذ ك ي للاهث ي للاال ي
تركز في تقديم أنشطة اللغة العربية
ل ب ِّترذذء ل ت ِّ ء  ،ت دلذ ذ ذ ذ ذى ل لت اا لدر ل ب ِّت ،
وتطبيقاتها على التعلم الذاتي.
ت ذ دبر للت ذذب ل ت ذذاع ب ذذبل ل ل ذذااتة لإل ذبلع،
دذل حا ل ب ض ل ب ِّتر ذ ذذء أ ل ت ِّ ء للخ ج لث ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها
نعم أفعل
في الكثير
من
جو ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهول ذذال فض لذذبم للتنذذا ه ،ف ذ ذ ذ ذذال ل لل اذذي
ال أفعل نعم أفعل
األحيان
ل ذ ذذبتر ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ل ِّ ةذ ذذي ،ل اذ ذذي ذ ذذاإلك لهذ ذذامل للتثظ ذ ذذي
في بعض األحيان
لل ذااوا ذذي للولق ذذي .هثذذا حذذا مل اذذا اذذي جذذبمل اذذي
ال أفعل
في بعض
في الكثير من
األحيان
ذذبتر ذ ذ ذ ذ ذذي ث ذذار ذ ذ ذ ذ ذذي لر ذ ذ ذ ذذت ذذبلال و ذذا ل ت ِّ ء ،
األحيان
ا
أفسات ل نال لها ل ت ا ل ااتة لإل بلع.
 .13التصريح الثالث عشر:
ل ست اتلمل
ت ذ ذذط لل ذت ذ ذ ذ ذ ذذامل لل ذ ذ ذذو ذ ذذي لل ذا ذ ذذال ذ ذ ذذي
الت امل للسا ي.
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
68
68
66
80
لل با
61.11
61.11
66
11.11
للنس ي ل او ي
اذل ا ط للت امل ب ذذها ب ذذا رذذا ي حال ي ؟ أجاه ل هال للسذذؤلل
التعليق :للسذذؤلل ل ة
جون بياجيه ،ف ذ ذذي اظ ته لل ثائ ي ،ا ُلذ ذ ذ ذ ذ ِّف لثبه
تربط التعلمات اللغوية الحالية
بالت ا ا ا ا ا اوزان املعرف ا ا ااي؛ أي د ا ل اتف تترلكا ،دا ا
بالتعلمات السابقة.
ُ
ت ذ ذ ذ ذث ذ ذى يث ها حالي لل ذ ذ ك دل ذ ذى حالي للا ي،
ف ا ي وم ه ل ب ِّت بشك ت ت ثذ ذي ،لل ذ ذ ذي أح ااا،
ر
الكثي
في
في بعض
دا ا هو ر ذ ذ ذ تة ا ا ل في لبى لل ذ ذ ذ ت ِّ ا ،ينت ذ ذ ذ
من األحيان
األحيان
أفعل
ال
نعم أفعل
ف ذ ذها ذ ذ حالي للال تولمل دل ذى حالي للتولمل لرت لت
ال أفعل
للة ذ ذ ذي أ تك ذو تع حامل ل ب ِّترء
للاه ذ .
في بعض األحيان
ا
في الكثير من األحيان
تولف ي ت ذ ذ ذ ا حول ضذ ذ تة لل ذ ذ ذط ذ ذ للت ذ ذ امل
نعم أفعل
للاال ذ ذي للت امل للسا ي أ ذ ذا يسمى ا كدس امل
للس ذ ذ ذ ذذا ذذي أ لل ذذي .يتح ا ق هذذال لل ط د توف
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ا
ش و ذ ذ يعاح ا ر ذ ذ تة للت ا ه ا :االستدماج واملواءمة؛ دا اج للت امل للاال ي ف ذ ذي للت امل
للسا ي ،حس لرتخبل ذها توظ ذها في ل ولقف ل بتر ي للا ات ي ل خت ي.
 .14التصريح الرابع عشر:
ل ست اتلمل
تذكذ ِّ ذف لير ذ ذ ذ ذذا ذ ذذي حس ذ ذ ذ ذ ذ ذذب ل ولقف
ي.
للت
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
68
68
66
80
لل با
61.11
61.11
66
11.11
للنس ي ل او ي
التعليق:
ذ ذذي،
ذذا تؤ ار ذ ذ ذ ذ ل ذ ذذه لل ذذي للت
تكيف األسئلة حس املواقف التعليمية.
ِّ
ا
ي للت ي ،ا يح ذ ذ ذ ذ ذ ِّ ق انا
لير ذذا ي للت
للسؤلل للت ذ ذي اذ ذته تكذ ذ ا ه ذ ذ ذع للذ ذ ولقف
الكثير
بعض
في في
للت ذ ذ ي ،ف ال ل ذ ذ ح ذ ذس ذ ذ ح اي ذ ذت ذ ذه صاي
األحيان
من
األحيان
أفعل
ال
نعم أفعل
ذ ذوا ذ ذ ذ ذ ذه ،فالس ذ ذؤلل للت مي وق ذ ذي ر اق ذ ذي
ال أفعل
ا ت ذامل ،ف ذال ج ذ ذ ذ ذ ذوا يرا ي ات ي Standard
في بعض األحيان
في الكثير من األحيان
أ لا ي تع ذ ذ ذح لك ذ ذ ذ ل ولقف أ لك ذ ذ ذ للثعوص.
نعم أفعل
يال ذ ا ذا ا ذن ذب ب ض لل ذ ب ِّتر ذ يتع فو فذي
ا
أر ذ ذ ذ ذذا ي للكتاه ل بت ذ ذ ذ ذ ي ف ا ت ق الثع ذ ذ ذ ذذوص
ليا ذ ذذي للتولح ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ات لل ذ ذذي لل الي ذ ذذي
لل ض للث ذب ليا ي ،ذ يث واذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذذا ح ف ذذا ،هو ذذا ي ذ ذ ذ ذ ا ذالتو اجذه لل ذذام ل ذذبت ؛ دذ ي ةع ح ذ ذ ذ ذ ذذي
يوجه للبت جهي
ل ت ِّ ذ ذ البت ل بم تثارب أرا ي لل ذ ذ ب ِّت ذ ذ ذع للبت للجو لل ام ل وج ،أ ِّ
يحسثو
ي ذ ذ صا حي تبت ب ل أهبلف للبت  .شك لثبي أ لل ذ ذ ب ِّترء  ،ذ ذع س ذ ذ ة للسن ذ ذ ِّ ،
ا
أالئ ذ ذ ذها ف ذ ذ ذي حس لست ات للسؤلل ا يدثارب ع ل وقف للت مي .أ ا للسؤلل للت مي ف ه ناله
للاي يثاق ف ه ،د ا ي ق للع ي السؤلل للت مي.
سالل اتلرذ ذ ذذي أرذ ذ ذذا ي للكتاه ل بت ذ ذ ذ ي اك لمل
قب حظت سالل ل ايثي ل بلا ي،
ي ل ي أ ل ا بة ا لير ذ ذذا ي ل توحي،
لل ي لل ي ل س ذ ذذثي لي بر يااوي ،ي ي لير ذ ذذا ي للت
ح ث تكاا تسذ ة لدر للاعذذي للبتلرذ ي ك ها ،قب قب ت ا اذج في فعذذول لل حث للسذذا ي .ا ِّسذ
هاه ل الحظي بس ذ ذ ااة ا
توجه لام احو ض ذ ذ ط ل اه ا لل و ي لل الي ي للث بيي لل ض ذ ذ ي النس ذ ذ ي
ا
ولتا لل ي لل ي ،تحكا لل ل ة للولحبة ليحاايي النس ذ ذ ذ ي ل ثعذ ذ ذذوص ليا ي للتولح ذ ذ ذ ي ،د ا
ا س ذ ذ ا لإلجا ي ل
ابت ،ف امللل ل ب ِّت هو ل الك للوح ب ل في ل حتك لها ،يس ذ ذ ل ا يش ذ ذذا
هاه ليرا ي ،ل ت ِّ ا تهء هاه لإلجا ي.
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سالل تن تك في للتبت  ،للة ي ل ثار ي في تس ءر لل سا؟
السؤال املفتوح :ء ،
ي اب هال للسذؤلل سالحذي ل تعذ حامل للسذا ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل ب ِّترء ل ِّب ول تناتب ا
لل ي في حس تس ءر فوجها ل سثي لي بر يااوي.
 قبم ل ب ِّترذ ذذو ج ي للش ذ ذ ر للتي ين غي للات ذ ذ ذ ذ ذ ذها ي يتح ق للس ذ ذذءر للاس ذ ذ ل وج ،ت بم
ا
و
للبت فذي جو هاائ ل مي شاتكي ل ت ء  ،فذق لرترلت ن امل للت ا للنشط،
ف ذ ذ ذ ذ ذي رذ ا سذذت ز ل ا ،ي وم لدر للوضذ ي ل ش ذك ي ،للاة لل م لل ايي ء ل ت ء
تح ق ل سا لة ثذها فذي لل ص.
لل بليي ض ل حترلم ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي للاعذ ذ ذ ذذي لي بر،
 ي ى ب ض ل بتر ذ ذ ذذء أ للتحكا في لل وج يكو
دقثاع ل ت ء ال بتلمل لل ي.
 ى آس أ لإللبلا للتر وي ل بت  ،للتح ءر للج ب لألرتاذ ،ا
أها أ إلانا ر ذ للبت فذي
ِّ
لل سا.
الس ا ااؤال الثالث :ا هي اتجي ولف تك أ لبم ولف تك لدر للتع ذ ذ ذ حامل لآلت ي خعذ ذ ذذوص للتبت
لل ال؟
ا
يتكو هال للسؤلل س سي  61تع حامل أ و مل ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
للتبت لل ال هو للاي ي وم لدر أرتاذ
ف ال.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
64
64
82
لل با
66
88.88
88.88
.....
للنس ي ل او ي
التعليق :للتبت لل ال هو للاي ي وم لدر لت اع أف ذ ذ ذ ذ للة لئق ل وحذ ذ ذ ذذول دل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى تح ق ليهبلف
للت ي للهبف للختا ي لإلا اجي ،لير ذ ذذتاذ لل ال هو
التدريس الفعال هو الذي يقوم على
للذذاي يس ذ ذ ذ ذذتة ع لست ذذات للة لئق ل ثذذار ذ ذ ذ ذ ذذي ،فق ذذبلسذ
أستاذ فعال.
تبت لل امل؛ للتكا دي ،للوظ ذ ي ،للتولحدي .قب لفق
ل ب ِّترذ ذذء لدر هال للتع ذ ذ ح،
 11ا ائي
أك ذ ذ ذ ذ ذ ذ
ال أوافق
بشدة ال أوافق
ذ تة تح ا ق هال
هال ال لدر ل ذ ذ ذ ذ ذي لل ذ ذ ذ ذ ذ ب ِّتر ذ ذ ذ ذ ذ ذ
أوافق بشدة
أوافق
أوافق
للوح ذ ذ ذ ذذف هذذاه للخع ذ ذ ذ ذذائص ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ،حتى يت كثول
ال أوافق
تح ق أهبلف ك ا لمل ث ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهاج لل ي لل ي ،ساحذ ذ ذذي
أوافق
ال أوافق بشدة
ا
بشدة
أ ل ث ذ ذ ذ ذ ذ ذهاج ي ِّكز لدر ت بيا للت امل ليها ،لال ين غي
أ يكو ل ب ِّت لدر اتجي لال ي لل ا ال ي.
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 .2التصريح الثاني:
للاي ي وم لدر ت ا ت ا .

ل ست اتلمل
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
66
64
61
88
لل با
66
88.88
4....
08.88
للنس ي ل او ي
التعليق :للش ذ ذ ذ ر لل ذ ذ ذاا ذ ذ ذ ذ ذ ذي أ للخع عي لل اا ي للت ذي ين ذغي أ تكو وجواة ل ذبى لل ذ ب ِّتر ذ ذ  ،ه ذي
قبتت ذ ذها لدر للت ذ ذا ذ ذع ت ِّ ذ ذها؛ أي دا ذ ذها ق ذاات
الذي يقوم على متعلم متعاون.
لدر جا ذها دل ذ ذها لذ ذ و ذ ذ ذق ح ذسذ ذ للت ذولحذ ذ ذ ذهذ ذا
ا
لدر سالبتذ ذ ذها فذي ث ذا ت ات ذ ذها .ق ذب لف ذق 81/80
ال أوافق
 11ا ائي لدر هال للتع ح ،يب ِّ ذ لثا ل ذي للذ ب ِّتر ذ
بشدة ال أوافق
أوافق بشدة
تة دحبلث للت اته لل ذ ذي لل الئ ي ث ذ ذها ذ ذ
أوافق
أوافق
ت ِّ ذ ذ ذ ذ ذها ف ذ ذي رب ا ذ ذ ذ ذ ايبلك ذ ذت كي اا ح ل في
ال أوافق أوافق
بشدة
ال أوافق بشدة
للذ ا ء للذ ع ذها.

 .3التصريح الثالث:
للاي ي كز لدر ل ت ا ذي للبلف ي.

ل ست اتلمل
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
66
64
61
88
لل با
66
88.88
4....
08.88
للنس ي ل او ي
التعليق :تت للخع عي لل ال ي فذ ذ ذ ذي قبتة ل ب ِّت لدر حس لرد ات قبتلمل ل ت ِّ ء  ،ث ذ ذ ذ ذها ذ
لل ذذبلف ذذي ،لل ض ه ذذال للترك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذز هو لجت ذذاله
للذ ت ِّ ء لآلس للاي تث عها هاه للبلف ي ،ا
الذي يركز على املتعلم ذي الدافعية.
يذحذ ِّ ذزهذا ذ للذخ ذ ذذاتج حذتذى يذ ذتذحذ ذول ذز ال ا فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
ا
11
جبل
ولي
ي
ذ
ذ
س
للن
اات
قب
.
ا
للش ذ ذ ف الت
ال أوافق
بشدة ال أوافق
ا ائي  ،أي  81/80ي ضذ ذ ذ ذ تة للترك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذز لدر هاه
أوافق بشدة
لل اذذي ل ت ِّ ء  .لك هذذال للترك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذز لذذه حذذاذي ه
أوافق
أوافق
ال أوافق أوافق
اتائنه للوس ي ،د لا يتا الك ي للس ذ ي ،ذلك
بشدة
ال أوافق بشدة
أ للترك ذ ذ ذ ذ ذز لدر ب ض ل ت ِّ ء قب ي ها مل ال ا
أ ب ِّترها ي ِّ ذزها لث ذها ،ي ثحها ا لل ص
ا
ف ذ ذ ذذي للت ا ،ف نتج لثه شا ا سذ ذ ذ ذي ذ ذ ذ ذ ل ت ء
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أا س ذ ذ ذ ذذها جهذذي ،ء ل ت ء ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذها جهذذي أس ى .لذذال أقتر أ يكو هذذال للترك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذز لدر
ل ت ِّ ء ذ ي للبلف ي فذ ذي بليي للاعي ،فذ ذي ض ي ل اةالم ،فذ ذي ب ض للاا مل للتي يعجز ف ذ ذها
ي ى ض ذ ذ تة لل ب ا ت ِّ ء للاي تث ع ذ ذذها للبلف ي ،حتى يح ا ز ل
ل ت ِّ و لآلس ؛ ي ا هثا
ا
ُ
تسد َ أسةاؤها فذ ذي ثا للت امل فذ ذق ذ ذبليوج ا للخة  ،فالخة ثة ق ل ت ا ك ا ي ى أصااه
ل ات ي الك ا لمل.
 .4التصريح الرابع:
ل ست اتلمل
في لضح.
و
للاي ي كز لدر
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
66
64
61
88
لل با
66
88.88
4....
08.88
للنس ي ل او ي
التعليق:
فذ ذي لضذ ذح
للخع عي ليس ى ت ك ذز ب ذض لل ذ ب ِّتر ذ  ،ف ذي تبت سها ،لدر ت بيذ ذا ذ ذ و
ره ذ ذ  ،ف ذي رب ت ذ ق حس له ق ل ت ء  ،هثا ي وم ل ب ِّترو تك ف لل ذ و لل ذ ف ذي
ع لقع لل ذ ذ ذ ذ ذ ت ِّ ا الثظ دل ذ ذ ذ ذ ذى لبا ل ت ء ف ذ ذ ذ ذ ذي لل وج ،س ذذتولها لل اي ل ؤر ذس ذ ي ل جت ال ي
ي ذ ذ ذ ها لل ول  ، ...ف خ جو أح ااا ل ل ت
الذي يركز على مضمون معرفي واضح.
للبتل ي لهال لل ض ،لكث ذ ذها ف ذ ذي للث ذ ذهايي يثجاو
ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي أال ه ت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ،رذ ذ ذ ذذبب للخ ج لبم تولفق
ال أوافق
للبراا ج فذي ب ض ح اته ع للولقع لل دي ل ت ِّ ا
بشدة ال أوافق
ل ب ِّت  ،لك هؤ ل ب ِّتر ذ ذذء يناب و س ذ ذذا مل
أوافق بشدة
أوافق
دالت ي و ف للوحذ ذ ذ ذذايي ل اش ذ ذ ذ ذ ة يءر ل اش ذ ذ ذ ذ ة.
أوافق
ال أوافقأوافق بشدة
ذذاج لل ذذي لل ذذي ،ك ءره ل ث ذذاهج،
تأ ي أ
ال أوافق بشدة
يحتوي لدر ب ض ليسةذذا ض للع ذ ذ ذ ذ و ذذامل للتي
يح ص ل ب ِّت لدر تنا ملها ،ف وم تك ف ااته،
رذ ذذول ف ذ ذ ذ ذ ذ ذي قوللب لل ي أ لل اليي أ أنشذ ذذةي لل ي
ليس ى ،ذذا يح ِّ ق فها ل ت ِّ ء  .ق ذذب لفق أي ذذب
ا
للتوجه  11ا ائي يا ذ ذها يولجهو يو ا للع و امل لل امل ف ذ ذي رب تة ق
لل ذ ذ بتر ذ ذ لدر ه ذ ذال
اا ج للسثي لي بر يااوي.
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 .5التصريح الخامس
ل ست اتلمل
للتبت لل ال هو للاي توظف ف ه لر ذذترلت ن امل
أ لفق
للت ا للا ذذبي ذذي للت ا للت ذذا ني ،للت ا لل ث ذذائي ،أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
ل ب ليا لت ،للت ا للالتي ،للت ا للت اابي. ...
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق بشبة
بشبة
66
66
60
84
لل با
66
66
00.00 00.00
للنس ي ل او ي
التعليق:
للخع ذ ع ذذي ليس ى فذ ذ ذ ذ ذ ذي للتبت لل ال ،هذ ذ ذ ذ ذ ذي حس ذ لست ات ل ر ذذترلت ن ي أ ل ر ذذترلت ن امل
ا
ل ثارذ ي ل وقف للت مي للت مي ،شذذك أ لرذذد اه ل ب ِّترذذء لهاه ل رذذترلت ن امل ،لدر ل سذذتوى
للثظ ي ،ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ اف يج تة ها أحس ذ ذ ذ تة ق ،ف أى
التدريس الفعال هو الذي توظف فيه
ب ض لل اح ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ضذ ذ ذ تة تح ق ج ي للشذ ذ ذ ر في
استراتيجيات التعلم الحديثة.
تة ق ل رذ ذذترلت ن امل للابي ي ،ه ذ ذ ذ ذ ذ ذي :لل ب ب با ق
ال أوافق
ذ ل ر ذ ذ ذ ذتذرلت ن ذ ذذامل ،لر ذ ذ ذ ذذتخ ذ ذذبلم ه ذ ذذامل تور ذ ذ ذ ذة ذ ذذي
أوافق
البشدة
أوافق بشدة
للعذ ذ و ي ،لست ات لر ذذترلت ن امل ذلمل ر ذذثب تن ي قوي،
أوافق
أوافق
لر ذ ذ ذذتخبلم لر ذ ذ ذذترلت ن امل ي ك لر ذ ذ ذذتخبل ها في نا مل
ال أوافق
أوافق
بشدة
خت ي .هاه للش ذ ر للت اتلمل أس ى لها لالقي ال اي
ال أوافق بشدة
ذذي
ل ؤر ذ ذ ذ ذس ذ ذ ذ ذ ذذي ل جت ذذال ذذي لة فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي لل ذذي للت
ا
للت ي ،تس ح تح ق تبت ف ال اا ح.
سالل تن تك في للتبت  ،سعائص للتبت لل ال.
السؤال املفتوح :حبا،
ي اب هال للسذؤلل سالحذي ل تعذ حامل للسذا ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل ب ِّترء ل ِّب ول تناتب ا
لل ي فذ ذ ذ ذ ذ ذذي تحبيب سع ذذائص للتبت لل ال .أج لل ول في سع ذذائص للتبت لل ال ك ا ي لها
ل بترو ف ا يدي:
 للت اا للة ي للاولت ي للثا اي ،سالل لير ذ ذ ذذا ي ل بت ر ذ ذ ذذي للبق ي .ض ذ ذ ذذع ل ت ِّ ا ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
ا
ض ي لرت زلمل ي تبف ه دلذى توظ ف ت اته.
و ف ليرتاذ ،ع تح ذ ذ ذ ذ ذ للتال ا
 ي وم للتبت لل ال لدر أرذا للتح ءر لل و ي ل بت
تة ق ل ات ي الك ا لمل ،للتثو ع فذي و لئق للتبت .
 ي وم لدر للت ا ء أو لف ياليي؛ ل ب ِّت ل ت ِّ ا لإلالتة .ب ِّت  :حب هثته ،ثارذ ذ ذذب كف ،
ة ع ،س وم ،حترم ،هذاائ .ت ِّ ا ذا  ،ث ذ ذ ذ ذ ط ذي الف ي له ش ذ ذ ذ ذ ف فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ،دالتة
حات ي اي ،فذي ا للوقت ،ت تذزم ها ها .ف ال ل ا ت لير ة فذي تاب ي ل ثذها.
 ي وم لدر ف ض للشذذخعذ ي ،لبم للدسذذا ح ف ذ ذ ذ ذ ذي لي وت للجبيي للولج امل ،للوضذ امل ل سذذ( بفي،
للوض امل لإلا اج ي .
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رابعا :عناصر العملية التعليمية-التعلمية
 .1السؤال األول :ا هي اتجي ولف تك أ لبم ولف تك لدر للتع حامل لآلت ي خعوص ليرتاذ
للثا ح؟
ا
يتكو هال للسؤلل ياليي لش  80تع حا أ ولي ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
ليرذذتاذ للثا ح هو للاي ي ني لالقامل ت ثي
ع ت ه.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
68
60
82
لل با
66
61.11
80.00
.....
للنس ي ل او ي
التعليق:
ي .قب ج ت
لثاح انا للذ ذ ذ ب ِّت فذ ذ ذي أال هذ ذ ذ ته للت
هذ ذ ذال للسؤلل ،تع حاته ،ي
لثع ذ ذ ذ ا ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي تع ذ ذ ذ ح .تن ع هاه لل ثاح ذ ذ ذ ء للك ا لمل للتولح ذ ذ ذ ي للتبل ل ي ،ل ور ذ ذ ذذول ي
ل ثة ي ،لل و ي لل ساا ي ل هث ي.
األستاذ الناجح هو الذي يبني عالقات
ي بأ للتع ح لي ل ا للك ا ة للتولح ي
متينة مع متعلميه.
ت ِّ ه،
ثا لل القي للج بة ل ت ثي ء ل ب ِّت
ال أوافق
حس ر ذ ذ ذ اتره،
ت ا ها له،
حتى ي
بشدة ال أوافق
ا
أوافق
لل ذذبتة لدر للتحكا فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي فوجذذه .لا ت ذ مل للثتذذائج
أوافق بشدة
أوافق
اجاي؛ دذ يح ص أي ب للذ ذ ذ ذ ذ ب ِّترذ ذ ذ ذ ذ ذ لدر ذ ذ ذ ذ ذثا
ال أوافق
لل القذذي للج ذذبة ع ت ِّ ي ا فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذذبليذذي للس ذ ذ ذ ذثذذي
أوافق
ال أوافق بشدة
بشدة
للبتلر ذ ذ ذ ي ،ا ي ذ ذ ذ لها للتبت فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي أت ح ي
وذ ذ ذ ذولل لل ام للبتل ي ،د ب ض ل ب ِّترء ي
ض ذ ذ ذ ذ تة لل ذ ذذب بث ذ ذذا ه ذ ذذاه لل الق ذ ذذي ق ذ ذ ت ذ ذذبيا
للبت  .أتى أا ذها لالقي ست ة تبة لدر سات مل ثذ ذي ي بأ للاعي لي بر أ لل ا لي ل دبر آس
حعذذي ،ل اة اع لي ل للاي يتركه ل ب ِّت ي ى عذذاح ا ل ت ِّ ء ف ذ ذ ذ ذ ذي خ الها ،ف در لل ذ ذ ذ ذ ذ ب ِّتر ذذء
للا ص لدر ت لاة اع ج ب فذي لل ا لمل لي لذى.
 .2التصريح الثاني:
ل ست اتلمل
للاي يستة ع للس ة ة لدر فوجه.
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
66
66
62
82
لل با
66
66
44.44
.....
للنس ي ل او ي
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التعليق:
ُ ِّن َي هال للتع ذ ذ ح لدر اسا ااتراتيجية التوجيه أو السا االطة ،ف ال ا ا يح ص ل ب ِّترذ ذذو  ،ك ا هو
لضح ف ذي دجا ات ذها ،لدر للس ة ة لدر فوجها للبتل ي ق ل اةالم فذي ل ي للتبت ؛ ياذه ي
لها هب ل ت ِّ ء تاب ت ذ ذ ذ ذ ذ ذها ل بت  .تخت ف أا لمل و م للس ذ ذ ة ة لدر لل وج حس ذ ذذب ش ذ ذذخع ذ ذ ي
ل ب ِّت شخع ي لل ذ ذ ت ِّ ذ ذ  ،فالس ة ة قب تتا بس ةي
الذي يستطيع السيطرة على فوجه.
ل في أ وة شخع ي للذ ذ ذ ذ ذ ب ِّت  ،ف ذ ذ ذ ذذي ح وته للاهني
للث س ذ ذ ذ ذ ي ل ا ذذالذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ،أ كزه للت مي أ كذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذزه
ال أوافق
أوافق
ال بشدة
ل جت الذي ،لذال ت كت للتع ح ذتوحا ،لدر أ أسععه
أوافق
أوافق بشدة
ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي للتع ذ ذ ذ ذ حامل للالح ي .قب تأيت أ للس ذ ذ ذ ذ ة ة لدر
أوافق
ال أوافق
لل وج تنسجا ذ ذ ذع و ذ ذ ذ ي لل ذ ذ ذ ح ي لل ي ل ت ِّ ء
أوافق
ال أوافق بشدة
بشدة
للاي يتوقو دل ذى للا ي لل ايي ،دل ذى د لمل شخع ت ذها،
لك للولقع للاالذ ذ ذ ذ ذي يسذ ح ،فق تع حامل ل ب ِّترء ،
لت اتلمل ا س ي لجت ال ي تكو ن ي.
 .3التصريح الثالث:
ل ست اتلمل
لل ذذاي يتذ ذ كذ ذذب ص ذ ذ ذ ذاذ ذذي و ذ ذذات ذذه ق ذ ذ
ت بي ها ت ه.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
60
81
لل با
66
66
80.00
10.00
للنس ي ل او ي
ذ ات الكفاءة اللغوية واملعرفية ل ذبى لل ذ ب ِّت ت ذ ذ ا ذ ذ للذ ت ِّ ذ ل ذه لذ ا ي ِّب ه لها،
التعليق :ي
ساحي دذل ا ي لل ذ ذي لل ذ ذبقي لل ي ف ذ ذي ت بيا و ات ذ ذه .لك لي ذ ذ ل ذ ذ ت ك للسهولي؛ ي ه ي
ل ب ِّت ف ذ ذ ذي تح ق للث للبيبلكت كي للس ا تعةبم
الذي يتأكد من صحة معلوماته قبل
ع و ذ ذ ذي تبس ط ل في لل ِّال ذ ذ ذ ي أ تحو ها دل ذ ذ ذى اتليي
تقديمها ملتعلميه.
لبى لل ذ ذ ت ِّ ذ ذ  .أظ ا أ ا لجت ذ ذهاا لل ذ ذ ب ِّت ف ذ ذي ل ي
ال أوافق
للث ذ للذبيذبلكت كي ،ع ت ر ذ ذ ذ ذذثولمل للخبرة للتن ذذي
البشدة
أوافق أوافق
أوافق بشدة
تذ ِّكث ذ ذذاا ذ ذذه ل قترله لل ذ ذذبق ذ ذذي لل ذ ذذي ل ة و ذ ذذي،
أوافق
ساح ذذي دذل تع ذذاحب هال ل ج( اا ع للتكو ثامل ل ف ي
ال أوافق
لل بليوج ي ل ثار ي .أشك أ بل فذي ر ي ل ب ِّترء
ال أوافق بشدة
أوافق
بشدة
دلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى للث ذ ذ للج ذذب للس ذ ذ ذ ذ ا للس ذ ذ ذ ذ ل ف ذذي دبر
ت ِّ ي ا ،ا ي ذ ذ ذ حس ذ ذ ذ فه ها حس ذ ذ ذ تة ها
لها.
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 .4التصريح الرابع:
للاي يستة ع دقثاع ت
ااة ل ي.

ل ست اتلمل
ه اي ب ه
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
62
82
لل با
66
66
44.44
.....
للنس ي ل او ي
التعليق :رذ ق أ تحبيت ل للس ذ ة ة لدر لل وج ،ل أا لمل و م هاه للس ذ ة ة ،ل للتع ذ ح
للاال ذي يس ذ ف ذي هال ل تناه .تأيت أ أ حظ ا
توجه لل ذ ب ِّتر ذ احو دقثاع ت ِّ ذها بسلطة املعرفة،
بسذ ذ ذ ةي أس ى قب يكو ظاه ها ل ا ذ ذ ذ ار ل حترلم
الذي يستطيع إقناع متعلميه بما
ا
اوثذ ذ ذ ذ ذها للدسذ ط لله ثي .قب لرذتناه ل ب ِّترذذء
يقدمه من مادة علمية.
له ذ ذذال للتو اج ذ ذه ،س ذ ذذاح ذ ذ ذ ذ ذ ذذي أ ت ِّ مي ح ذ ذذي للت ا
لل ذذااوي يتع ذ ذ ذ ذ و كثرة للجذذبلل لذذبم ت ا ذ ذذا ي ذ ا
ال أوافق
م
ذب
أوافق
البشدة
أوافق
أوافق بشدة
لها ،د أ ذب ل سالف ذلذك ،ساح ذ ذ ذ ذذي دذل ا ب ءر حجي
أوافق
ف ذ ذ ذ ذ ذي ا ت اسذكها اتلئذ ذ ذ ذ ذذها ،د ا ب ءر ال قوي
ال أوافق
أوافق
يس ذ ذ ذ ذثذبهذا .للاذالذذي للوح ذبة للتي ر ذ ذ ذ ذ ت و ذا ي ض
ال أوافق بشدة
بشدة
و امل هو للتزلم ل ب ِّت ت بيا للبل
ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها
لل و ِّي لدر للذ في للذ ب اتري.
 .5التصريح الخامس
ل ست اتلمل
لل ذ ذذاي يذتذحذكذا في و لئق لر ذ ذ ذ ذذترلت ن ذ ذذامل
للتبت .
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
62
82
لل با
66
66
44.44
.....
للنس ي ل او ي
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هذذا ذذالك ذذي

التعليق :قذذب يكو ل ذذب ِّت ح ذ ذ ذ ذذاحذذب ك ذذا ة ف ذذي ور ذ ذ ذ ذذول ذذي ،لكثذذه يس ذ ذ ذ ذذتة ع ت
ا
ل ثار ذ ذ ي ،لال ين غي ل ه أ يدسذ ذذلح ا رذ ذذترلت ن امل
الذي يتحكم في طرائق واستراتيجيات
و لئق للتبت  ،حس توظ ها لل ذ ذ ول ي ث ذ ذها.
التدريس.
تيا ت ك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذز للويذائق لل بليوج ي لدر د لمل و لئق
لرترلت ن امل للتبت للابي ي ،د أ لقع للت ا
ال أوافق
أوافق
ال بشدة
أوافق
يظه ت اسذ ذ ذ ذ ذك ب ض ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذء ذذالة لئق للت ذذبيذذي
أوافق بشدة
للذتذ ذ ذ ذنذ ذ ذذي ،تذحذ اجذجذهذا ع ذ ذ ذ ذ ذو ذ ذذي تذةذ ذ ذق للذةذ لئق
أوافق
ال أوافق
للاذذبي ذذي لت ذذاتلمل ذذبلا ذذي .لذذال أتى ض ذ ذ ذ ذ تة دملللذذي
أوافق
ال أوافق بشدة
بشدة
هاه ل ِّوقامل ل كتظاظ في ليقس ذ ذ ذ ذذام ،ا ص تكو
ل ب ِّترذ ذ ذذء  ،ض ذ ذ ذ ط لل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ اا ج ،للع ذ ذ ذ و امل لإلالت ي
للتثظ ي. ...
 .6التصريح السادس:
ل ست اتلمل
لل ذ ذذاي يس ذ ذ ذ ذتذةذ ذع دش ذ ذ ذ ذ ل ذتذ ذ ذذه في
للبت .
أ لفق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لفق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
60
81
لل با
66
66
80.00
10.00
للنس ي ل او ي
التعليق:
لهال للتع ذ ذ ذ ح لتت اوامل التع ذ ذ ذ ح للسذ ذ ذذا ق ،ف ا ت ق حس ذ ذ ذ لست ات و لئق لرذ ذ ذذترلت ن امل
ذ
للتبت  ،كال ارذذترلت ن تي لل القي ،ساحذذي االسااتراتيجية التراحمية ،ح ث يسذذتة ع ل ب ِّت
قبتته للتولح ذ ي ق ه ل ت ِّ ء أ يش ذ كها ف ذ ذ ذ ذ ذي
الذي يستطيع إشراك متعلميه في
ا
لها ثا ت اتذها ا سها.
اتره ،ا ي
الدرس.
قب لفق ك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ل ب ِّتر ذذء لدر ضذ ذ تة دش ذ ذ ل
ل ت ِّ ء ف ذي للبت أ ج ها ،هو ات انا النس ي
ال أوافق
البشدة
أوافق أوافق
دل ذ ذ ذ ذ ذها .فإذل فشذ لل ذ ذ ذ ذ ذ ب ِّت فذ ذ ذ ذ ذي دشذ ل للك ذ ذ ذ ذ ذ
أوافق بشدة
أوافق
ت ِّ ه ،لس ذذبب ليرذ ذ اهُ ،ل اب ذلك فش ذذال ل بت ،
ال أوافق
ساحذ ذ ذ ذذي ل شذ ذ ذ ذذاتكي للش ذ ذ ذ ذ و ي ،لك ب ض ل ب ِّترذ ذ ذ ذذء
ال أوافق بشدة
أوافق
يست و لثذ ذ ذ ذ ذها الذ ذ ذ ذ ذ شاتكي للذ ذ ذ ذ ذ كتو ي ذ ذ ذ ذ ذ سالل
بشدة
للتة امل للت ات للع ذ ذ ذ ي يءر للع ذ ذ ذ ي ل نزل ي ،
وضولامل شات ع للت ذ للكتا ي.
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 .7التصريح السابع:
للاي يحس ذ ذ ذ ذ لست ات و ي تبت
ل وقف للت مي.

حسذ ذ ذ ذذب
أ لفق
بشبة
80
.4.44

لل با
للنس ي ل او ي

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
66
61
66
4....

أ لفق
بشبة
66
66

التعليق:
دذل أحع ثا و لئق لرترلت ن امل للتبت جبااها ك ءرة جبل ،لست ات لحبة ثذ ذ ذ ذ ذها أ ب ها
ا
ي،
له لتت ار ي ق ا وقف للت مي للت مي ،فال توجب و ي تبت تعلح لك ذ ذ ذ ل ولقف للت
دا
حبا لست ات و ي للتبت هو لملوقف التعليمي،
ِّ
الذي يحسن اختيار طريقة تدريس
هو جملة عناص اار تعليمية تعلمية س ااياقية اجتماعية
حس املوقف التعليمي.
تتحكم ف ا ا ا ا ا ا ا ااي إنجاح الوضا ا ا ااعية التعلمية من طرفيها،
ال أوافق
وقع للخ ءر ذذالت ذذبت تأى ذ
واملتعلم.
امل ااد ِّرس
ِّ
أوافق
البشدة
ل ب ِّترء ض تة ت ذ للة ي ت ا ذ ل وقف للت مي.
أوافق
أوافق بشدة
أوافق
أتى أ ت ق للتكو فذ ذ ذ ذ ذ ذي هاه للجزئ ي ها ل ايي،
ال أوافق
أوافق
سذاح ذ ذ ذ ذذي أاثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ق ذت لدر حذا مل ذبلا ي لستات في ا
ال أوافق بشدة
بشدة
بليي للبت دل ذ ذ ذى ا ذ ذ ذهايته،
لل ذ ذ ذ ب ِّت و ي ح بة
ير ذ ذ ذ ذ ذاه تت ق ذال ذبتة ل هث ذي لل ث ذي ل ذب ِّت  ،هال
ل ت ِّ ء  01ت ِّ ا فذ ذ ذ ذ ذي حج ة
أ ام لل با للهائ
ح ذة.
 .8التصريح الثامن:
ل ست اتلمل
للاي يستة ع تح ءز ت ه ل ت ا.
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
66
66
60
84
لل با
66
66
00.00
00.00
للنس ي ل او ي
التعليق:
ا
قب يثة ق ل بت ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ض ذ ذ ذ ذ ته للت ي ،ك ا ر ذ ذ ذ ذ ق لل ول ،ل ت ِّ ء  ،ذ ي للبلف ي،
لل ض هال للترك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذز هو لجتاله ل ت ِّ ء لآلس  ،للاي تث ع ذ ذذها هاه للبلف ي ،ا يح ِّ زها
ا
للخاتج حتى ي تح ول ز ال ا ف ذي للش ف الت ا .لك هال للترك ذز له حاذي ه اتائنه للوس ي،
ق مل الئ ذ ذ ذ ذها أاه اوع
د لا يتا الك ي للس ي؛ ذلك أ للترك ذ ذ ذ ذز لدر ب ض ل ت ِّ ء قب ي اس
للت ءز لبم س ذ ذ ذذا لة ،ف نتج لثه شذ ذ ذ ذذا ا س ذ ذ ذ ذ ي ء ل ت ء أا سذ ذ ذ ذذها جهي ،ء ل ت ء
377

الفصل الخامس :الدراسة امليدانية
ب ِّتر ذ ذذها جهي أس ى .لال أقتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ أ يكو
هال للتركءز ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي بليي للاع ذ ذذي ،ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ضذ ذ ذ ي
ل اةالم ،فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ب ض للاذذا مل للتي يعجز في ذذا
ي ى ض ذ ذ ذ ذ تة
ل ت ِّ و لآلس ؛ ي هث ذذا
لل ذذب ذذا ت ِّ ء للذذاي تث ع ذ ذ ذ ذذها للذبلف ذذي حتى
يح ا ز ل تسذ ذ ذذد أسةاؤها ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ثا للت امل
فق بليوج ا للخة .

الذي يستطيع تحفيز متعلميه للتعلم.

ال أوافق
أوافق
ال بشدة
أوافق

أوافق بشدة
أوافق
ال أوافق
ال أوافق بشدة

 .9التصريح التاسع:
للذذاي يد ح ل ت ء ف ح ذ ذ ذ ذذي ذذاتر ذ ذ ذ ذذي لل ذذي
لل ي في ولقف ح ات ي هاافي.
لل با
للنس ي ل او ي

أوافق بشدة

أ لفق
بشبة
80
.4.44

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
68
62
61.11
44.44

أ لفق
بشبة
66
66

التعليق:
ل ب ِّت للاي يس ذ ذذتولب توحذ ذ ذ امل ل اج للويائق ل لف ي له للوي ي ل لف ي ،ال لير ذ ذذتاذ،
للذبل ذ للتر وي ير ذ ذ ذ ذذاتذذاة للت ا لل ذذااوي ين غي لذه
الذي يتيح للمتعلمين فرصة ممارسة
أ ي حث ل ولقف بتر ذ ذ ي ذلمل ا لي النس ذ ذ ي
اللغة العربية في مواقف حياتية هادفة.
ا
ل ت ِّ ء  ،ت ِّكثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها توظ ف ت ات ا ك ا ة
فذي ل ولقف للا ات ي ل خت ي ،فإذل تح ا ق لها ذلك
ال أوافق
بشدة ال أوافق
تح ا
ي
لل
هاج
ذ
ث
ي
ذ
ف
ها
ذ
ل
ثعوص
ل
لمل
ا
للك
ت
أوافق
أوافق بشدة
لل ذ ذذي ل س ذ ذ ذ ذث ذ ذذي لي بر ي ذ ذذااوي تح ا ق هذ ذذا ح
أوافق
ال أوافق
للخ ج ،لك قذ ذذبتة ل ذ ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء لدر دينذ ذذاا هذ ذذاه
ال أوافق بشدة أوافق بشدة
ل ولقف لر ذ ذ ذ ذذد ذذاتهذذا ي ى حذ تس ذ ذ ذ ذذاؤل ،تيا أ
 81/8.لف ول لدر للتع ح.
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 .11التصريح العاشر:
للاي يتحكا في ل ي للتبت
لل با
للنس ي ل او ي

ل ست اتلمل
هاتلت ا.
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
66
62
82
66
44.44
.....

أ لفق بشبة
66
66

التعليق:
ا
تح ا ق للك ا ة لل ساا ي ل ب ِّت ش ر ض تي ف ذ ذ ذي تح ا ذ ذ ذها لبى ل ت ِّ ء  ،للتحكا ف ذ ذ ذي لل ي
لل ي ين غي أ يت ظه ف ذي هاتلت ذها ليت ذع :االستماع ،القراءة ،املحادثة والكتابة .يب ِّت ليرتاذ ي
فه ه للتنا ه ه ،حا اته ف ذ ذ ذ ذ ذي ل ته ف ذ ذ ذ ذ ذي أر ذ و ه،
ل ي فع ذ حي ظ ي ،ت ِّك ل ت ِّ ء
ل ت اا ل لر ذ ذ ذذت ال للبلتجي ه ا ا للظ ف؛
الذي يتحكم في لغة التدريس ومهاراتها.
ا
ياذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها أها ِّوم أ ام تحكا لل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ت ِّ ا ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ل ته
ا
لل ي .قذب لفذق كذ للذ ب ِّتر ذ لدر ض تة تحكا
ال أوافق
بت فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي للك ا ة لل س ذ ذذاا ي .ص ذ ذذا ح أ ا
أوافق
ال بشدة
لقع
ِّ
أوافق
أوافق بشدة
للاال ي ذ ذ ذ مل أسةا فذ ذ ذي للكتا ي ل حاايي لبى ب ض
أوافق
ل ب ِّتر ذ ذ  ،د أ ر ذ ذها أج تحسء ك ا تذ ذها
ال أوافق
أوافق
ال أوافق بشدة
لل س ذ ذ ذ ذذاا ذذي ر ذ ذ ذ ذ ؤ ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها دلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى ت ذذالذ ل ت ِّ ء
بشدة
ا
لرتنا ( ا ل ي لل ي ت ها حس توظ ها.
 .11التصريح الحادي عشر:
للذذاي يذذبي فوجذذه ك ذذا ة لذذال ذذي فذذال ذذي
ك ءرة.
لل با
للنس ي ل او ي

أ لفق
بشبة
84
00.00
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68
61
61.11
4....

أ لفق
بشبة
66
66
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التعليق:
ؤتم ب ض لل ذ ب ِّتر ذ  ،ذ ذ ذ ج ها يشتك ذ ذي ذ للع ذ ذ ذو ذ ذ ذ ذي ف ذي
دالتة لل ذ ذ ذوج ذ ليش ا للت ذ ذي ت ذ ِّ
تس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ لل وج ت ح ي ف ال ي .ن ا ،تأى أك ذ ذ  32ال ذ ائ ذ ذ ذ ذي أ ا لل ذ بت للكف هو لل ذ ذ ذاي يبي ذ ذ ذ ذ ذ ذ
اااة ك ذ ة فذي للس ة ة لدر لل وج
فذ ذ ذ ذوجذ ذ ذ ذ ذ ذه ال ي ،د أاثذي ق ت لدر حا مل ي اني ف ذها للذ ب ِّت
دلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى اتجي اتر ذ ذ ذ ذذي لل ثف لل ظي أ لل زي لدر
الذي يدير فوجه بكفاءة عالية وفاعلية
ت ِّ ذذه أجذ تح ق ي ض ذ ذ ذ ذذه ل و ق لل( ذذبيذذب
كبيرة.
امل ش ذ ذذاواي
للة ا ،يس ذ ذذت
الث ار للت
ال ثف قب تع دل ذى دهاا ذي لل ذ ت ِّ ا .ف ذال للولقذع ذ
ال أوافق
بشدة ال أوافق
لبى ب ض ل ب ِّتر ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  .لك لل ض لآلس يحس ذ ذ ذ
أوافق بشدة
أوافق
أوافق
للس ة ة ع امل ذك ت ذها ف ذي تع حامل ح ي ،ث ذها
ال أوافق
لل ذ ذ ذ ذ ذهب لل مللاي لبم تفع للع ذذومل ،للع ذ ذ ذ ذ ذ ذ لدر
أوافق
بشدة
أوافق
ال
بشدة
ب ض تع ذ ذ فامل ل ت ِّ ء  ،د اات زوجي ،يءرها
للع امل.
 .12التصريح الثاني عشر
ل ست اتلمل
لل ذ ذذاي ي ذ ذة ذ ذوت ذ ذ ت ذ ذذبت س ذ ذ ذ ذ ذ ذذه فذ ذذق ل ذ ذ ذ ذذات ذ ذذامل
أ لفق
لل ذذبليوج ذ ذذي للاذ ذذبي ذ ذذي في ت ا لل ذ ذذي لل ذ ذذي أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
ت ها.
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق بشبة
بشبة
66
66
62
82
لل با
66
66
44.44
.....
للنس ي ل او ي
التعليق:
لرتحبيت مللتة للت ذ ي للووث ي للجزلئ ي ي ذ ي ت و ي تحت س ذى " الدليل التربوي ألستاذ
تلئ ذ ذ ذ ذ ذها تحس ذ ذ ذ ذ ذ ذ أال
التعليم الثانوي " ،ت ع ذب
ال ااذي يط ااور م اان تدريس ااه وف ااق املقاربا اات
ليرات ذ ذاة ف ا ي ف ف ذي أا ات ذها التكو لل ذ ست أ
البيداغوجي ا ااة الحديث ا ااة ف ا ااي تعل ا اام اللغ ا ااة
العربية وتعليمها.
يائذ ذ ذق
للتكو ذ ذ ذ أيثا للخب ي ،ف ست ب ليراتذ ذ ذاة
بلي ذ ذ ذوج ي ت و ذ ذ ذي ،ف ال ل ذ ذ ذ للث ذ ذ ذب لمل للت ذ ذ ذ و ذ ذ ذي
ال أوافق
أوافق
ال بشدة
ا
ليي ذام للبتلر ي لل ذب ت ذي .ض هال لل ذ س ذى ا
يكو
أوافق
أوافق بشدة
ل ب ِّترذذو لدر لرذذد اه ل ات امل للابي ي ف ذ ذ ذ ذ ذي ت ا
أوافق
ا
ال أوافق
لل ي لل ي ت ها .لك ب ض ل ب ِّتر ذ ذذء يش ذ ذذتكو
ال أوافق بشدة
أوافق
فذ ذ ذي ب ض دجا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذامل ليرا ي ل توحي لالرد ااي
بشدة
ي ذ ذذاه للتكو أ ض ذ ذ ذ ذ ذ ذذه لذ ذذبم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذول تذ ذذه لولقع
ا
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للتبت  ،ي ك ت ا ه ذ ذ ذ ذاه للذ ذ الحظي .ي تكذ ذز للتكو فذ ذي ح ي للت ذ ذ ا لل ذ ذااذ ذوي لدر للذ ذ ِّد
يثظ و
كو بتجي أق  .ح ي لي أ ا ب ض للذ ذ ذ ِّدش ذ ذ ذ
ِّ
فذ ذ ذي ااة لل ي لل ي لدر ليرتاذ ل ِّ
ي؛
ف ذ ذ ذه ذ ذ ذا لل ذ ذ ذ ات ي الك ذ ذ ذا لمل ات ات ذ ذ ذها للت
اب لمل أيا ا اتلر ي أج ت ك ذ ذ ذ ل ب ِّترء
ا
ل ات ي للثع ذ ذ ي بليوج ا ل ش ذ ذ ع بليوج ا لإلا اج ،ا يدثار ذ ذذب ع ت ا ت ا لل ي لل ي
سعوح اتذها لل ساا ي.
 .13التصريح الثالث عشر:
ل ست اتلمل
لل ذ ذذاي يذحذ ذ ذ ذحذتوى للوي ذ ذذائق لل ذ ذذبليوج ذ ذذي
تح ال شا ال ق للتبت .
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
63
63
لل با
66
66
16
16
للنس ي ل او ي
التعليق:
ل لتزل امل ل اة لدر لاتق ل ب ِّت ض ذ ذ ذ تة لوالله لدر للويائق لل بليوج ي للت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ و ي،
ثظا ،اات
أج فه ها تح ها ض ها وضع للتث ا ،د ا ل ه لشولئ ا ي ذ بت
آيذذاته س ذذي لدر ل ت ِّ ا لدر أهذذبلف تذذبت لل ذذي
الذي يحلل محتوى الوثائق
ل ب ِّتر ذذء لف ول لدر ضذ ذ تة
لل ي .ص ذذا ح أ
البيداغوجية تحليال شامال قبل
تح ذ حتوى للوي ذذائق لل ذذبليوج ذذي تح ال شذ ذ ذ ذ ذذا ال
التدريس.
ي ذ فه ها ف ذ ذ ذ ذ ذي أر ذس ذذها دج ل لت ا ،د أ ا لق ذ ذ ذ ذ ذع
ال أوافق
للاال يب ِّ ذ ذ ذ ذ ذ أ ب ض ل ب ِّترذذء لا ية ول لدر هاه
أوافق
ال بشدة
أوافق بشدة
للويائق ،ف ذذال ل تح ها ضذ ذ ها وض ذذع للتث ا.
أوافق أوافق
أوافق
ذذي
يؤي لدر ر ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ لل ذذي للت
هذال س ذ ك ءر ِّ
ال أوافق بشدة
للت ي ت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ،لدر اتائج للت و ا للتي ين ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها
ال أوافق بشدة
ل ب ِّتر ذذو ف ا ب ب .ه ا اات ذ ذ ذ ذ ذ ذ ِّ تلمل ل ب ِّتر ذذء
ألالتها ،ينب أ ي ب ل أذهاا ذ ذ ذها أ ل ها
ا
ا فها للويائق لل بليوج ي ت ها ي اب ض ا لل شولئ ي ل تتنال ل د .
سالل تن تك في للتبت  ،ح امل ليرتاذ للثا ح في هثته؟
السؤال املفتوح :حبا،
أج لل ول في ح امل ل ب ِّت للثا ح حسب ا ي له ل ب ِّترو أا سها ك ا يدي:
 ي تذ ذ ذ ذ ذزم ل ب ِّت ن ي للشذ ر ،تعذف ن ي للعذ امل للخعذائص ،ثذ ذ ذ ذ ذها للشذخعذ ي،
ثذ ذ ذ ذها ل هث ي لل بليوج ي ،ثذ ذ ذ ذها لل ي ل ف ي ،ثذ ذ ذ ذها ل جت ال ي لل الئ ي :لإلسالص ف ذ ذ ذ ذي
لل  ،لل ب ة للاسثي ،ليسالم لل ف ي ،للشخع ي لل و ي ،حس للتخة ط لإلت ا  ،للتح ذ
للج ِّ ذب ل ذبت  ،للش ذ ذ ذ ذ ف ل هت ذام ال  ،لل بتة لدر للتولح ذ ذ ذ ذ لل ال ،ل ا تا لدر ل ح ط
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لل ذذبلسدي للخ ذذاتجي ،للت ذذا ذ ذذا ذذا ع فا ذذي ل له ء  ،ل والع لل ذذبلئا لدر ل س ذ ذ ذ ذذتن ذذبلمل لل ذذي
لل بليوج ي ،حس ذ للت ا ع ت ه ،حس ذ للتحكا ف ذ ذ ذ ذ ذي ل ته ،ل تزل للث س ذ ي لل او ي،
للتنا ه ع لحت اجامل ل ت ِّ ء  ،للهب  ،للجبيي ل ا ذ ار ،للع ذا ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ،لإلنس ذذاني ،لل اال فذ ذ ذ ذ ذ ذي
ق لتلته ،ل ت ِّ  ،للنش ط ،ذ للك ا ة ل ف ي ،للذ ُ حتوي.
 .2السؤال الثاني :ا هي اتجي ولف تك أ لبم ولف تك لدر للتع حامل لآلت ي خعوص ل ت ا
للثا ح؟
ا
يتكو هال للسؤلل رتي  60تع حامل أ و مل ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
ل ت ا للثا ح هو للاي يس ذ ذذتولب ا قب ه
له أرتاذه.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
63
63
لل با
66
66
16
16
للنس ي ل او ي
التعليق:
أتامل ذ ذ ذ س ذ ذالل هذال للس ذ ذؤلل ،تذع حذاتذه،
املتعلم الناجح هو الذي يستوع ما
و مل للذ ذ ب ِّتر ذ ذ احو أا ذ ذار ذ ذثي ذ ذ
أ أق
قدمه له أستاذه.
ا ةا
للذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ت ِّ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ،هذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذال للتعذ ذ ذ ذ ح ي
ال أوافق
ا ي ِّب ه له
لل ذ ذ ت ِّ ذ ذ له لل بتة لدر لرد اه
أوافق
ال بشدة
ب ِّتره لرد ا ا ا ذال ،هو ا ذ ذ ذوع ح ذ ذا ل ذبى للك ذ
أوافق بشدة
أوافق أوافق
ذ لل ذ ب ِّتر ذ  ،فهو يت ذذها ،ة ذولع ،تاب ذع ،ذ ِّ ذ ٌب.
أوافق
ال أوافق بشدة
قذذب لفق ذ ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء لدر للتع ذ ذ ذ ذ ح ثذذاح ذ ذ ذ ذ ذذي
ال أوافق بشدة
 16/16ء ل ولفق بش ذ ذ ذذبة ل ولفق ،ا يتولفق ع
للتوجهامل ل جت ال ي للسائبة.
 .2التصريح الثاني:
ل ست اتلمل
للذذاي يس ذ ذ ذ ذذتة ع لر ذ ذ ذ ذذد ذذات ذذاتفذذه في ولقف
بتر ي ح ات ي خت ي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
6.
88
لل با
66
66
01.11
08.88
للنس ي ل او ي

382

الفصل الخامس :الدراسة امليدانية
التعليق:
أ ذذا هذذال للتع ذ ذ ذ ذ ح ف نس ذ ذ ذ ذذجا ع توجهذذامل
ا
ذذاج لل ذذي لل ذذي ،للتي ت ى ض ذ ذ ذ ذ تة ت ك
ا
ل ت ِّ ا ذذبتتذذه لدر لر ذ ذ ذ ذذد ذذات ذذا يت ذذه فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
ح ذ ذذاتذ ذذه لل و ذ ذذي فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ولقف خت ذ ذذي ،حتى
نستة ع أ اع ه ا ذ ذ ذ ذذه ت ِّ ا كف  .قب لفق
ا
للتوجه ينتج
ل ب ِّترء لدر ذلك .ح ي هال
تحءزل احو ذ ذذا يث ذ ذذه
لثذ ذذا ت ِّ ذ ذذا لي ذ ذذات ذ ذذا أ
ِّ
ف ط ،ت ذذا و ذذت ل ذذه لياذذاا ذذي لات ذا ل فذي
ك ي تنتج لثذها ف ليامل ف ي ته ي ي ك
تأ ذ ذها.
 .3التصريح الثالث:
للذ ذذاي يح ظ قوللذ ذذب لل ذ ذذي لل ذ ذذي ل
ظه ق ب.
لل با
للنس ي ل او ي

الذي يستطيع استثمار معارفه في
مواقف مدرسية وحياتية م تلفة.
ال أوافق
أوافق
ال بشدة
أوافق بشدة

أوافق

أوافق
ال أوافق
ال أوافق بشدة

أ لفق
بشبة
62
44.44

أوافق
بشدة

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
62
6.
44.44
01.11

أ لفق
بشبة
60
80.00

التعليق:
ل ت ِّ ذ ذ ذ لذ ذ ذه لل بتة لدر للا ظ ،لك ح ظه ي تع لدر
هال للتع ح ا ةا آس
ي
لل ذذي لل ذذي ،هو قوللذذب لل ذذي للثحو ذذي للع ذ ذ ذ ذ ف ذذي لل الي ذذي ،هو ش ذ ذ ذ ذ ي ج ذب ،لكثذذه ل
جز
ذذاف ذذا ل ذذه ي يكدس ذ ذ ذ ذ ذذب للك ذذا ة لل س ذ ذ ذ ذ ذذاا ذذي ،للك ذذا ة
الذي يحفظ قواعد اللغة العربية عن
للتذ ذذبل ل ذ ذذي ،ه ذ ذال للثوع ح ذ ذا لذ ذذبى ب ض ل ذ ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء
ظهر قل .
 ، 81/88تيذذا أا ذ ذذه ي ذت ذن ذ ذذا مل فذذي سذ ذ ذ ذ ذتذذوله ل ذ ذ فذذي،
س ذ ذ ذ ذتذوى للذاذ ذظ هذو ليانذى فذي س ذ ذ ذ ذتذو ذ ذذامل ل ف ذ ذذي
ال أوافق
أوافق
بشدة
بشدة
أوافق بشدة
ل في في حثافي وم .ن ا ،ين غي ل ت ِّ ا أ يح ظ
أوافق
ثظوت ظ ي؛ أي أ
قولل ذذب لل ذذي لل ذذي لك
ال أوافق
ال أوافق
ا
يت ا ذذا ذذا ي ث ذذه لدر تنث ذذبهذذا في نشذ ذ ذ ذ ذذاوي للت ءر
بشدة
أوافق
ال
أوافق
للش ذ ذ ذ هي للكتا ي ،فهي ل سذ ذ ذذت هبفا في حب ذلت ا ،ك ا
اص لدر ذلك اج لل ي لل ي ل سثي لي بر يااوي.
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 .4التصريح الرابع:
للاي يحس للت ءر ش اهي كتا ي.
لل با
للنس ي ل او ي

ل ست اتلمل
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
66
63
63
66
16
16

أ لفق بشبة
66
66

التعليق:
ح ي هال للتع ذ ح ت ت ط التع ذ ح للس ذذا ق؛ أي لل ط ء للور ذ ي لل ايي ،ء ولتا لل ي
ا
لل ذي قوللب لل ي لل اليي للث ب ليا ي ء لل ايي ت ها هو تنث بها في نش ذ ذ ذ ذذاوي للت ءر
للش ذ ذ ذ ذ ذهذي للكت ذ ذذا ي .ذ ذذال واة دبر لله ذ ذذبف للخت ذ ذذا ي
الذي يحسن التعبير شفاهة وكتابة.
لإلا اج ذي ل سثي لي بر يااوي :فاي مقام تواصل دال،
يكون املتعلم قادرا على تس ا ا ااخير مكتس ا ا ااباته القبلية
ال أوافق
إلنت اااج نص ا ا ا ااو متنوع ااة في أش ا ا ا اك ااال متع ااددة من
أوافق
ال بشدة
أوافق بشدة
التعبير .دذل تح ا ق ل ت ِّ ا حس ذ ذ ذ ذ للت ءر ش ذ ذ ذ ذ ذذاهذذي
أوافق أوافق
أوافق
كت ذذا ذذي ف ذذب أح ذ ذ ذ ذ ح ت ِّ ذذا كف ل ك ذذا ة لسذ ذ ذ ذ ذذاا ذذي
ال أوافق بشدة
تذ ذذبل ل ذ ذذي؛ ياذ ذذه لر ذ ذ ذ ذذتةذ ذذاع أ ين ِّث ذ ذب ذ ذ ل ولتا في
ال أوافق بشدة
ل ولقف للتولح ذ ذ ذ ذ ذذي ل خت ذذي للس ذ ذ ذ ذ ذذاقذذامل ل ت ذ ِّذباة
تثولي،
ل نتج اعذ ذ ذذوحذ ذ ذذا ثةوقي كتو ي في أا ار ِّ
فق ذا ا
اص ل ذه ذاج لل ذي لل ذي ل س ذ ذ ذ ذثذي لي بر
يااوي؛ للثعوص للحجاج ي ،للت سءريي ،للث بيي ،للتلخ ص ،للت ق للتح .
 .5التصريح الخامس
ل ست اتلمل
لل ذ ذذاي يذظذهذ ذ لل ذ ذذي كذ ءرة في لإلج ذ ذذا ذ ذذي ل
أرا ي ليرتاذ.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
68
63
61
لل با
66
61.11
16
22.22
للنس ي ل او ي
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ل ت ِّ ء له لل بتة لدر فها ليرذذا ي للتي تة في خت ف
هال للتع ذ ح ا ةا آس
التعليق :ي
ا
ل ولقف للت ي؛ ياه ي ت ك ن ولي للك ا لمل ساحذي ا لل ساا ي للتبل ل ي ،يكت ي ها
لير ذ ذ ذ ذذا ذذي لكثذذه ين ذذب لثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذذا برللذذي؛ أي داذذه ي ت ذذك
الذي يظهر براعة كبيرة في اإلجابة عن
ه ذذاتلمل ت ذذب ل للث ةء للس ذ ذ ذ ذ ذذا ء  ،ل س ذ ذ ذ ذذتول ذذب
أسئلة األستاذ.
للا ذذافظ ل ولل ذذب لل ذذي ،ه ذذال للثوع ح ذا
ل ذذبت
ال أوافق
أكذثر ل ذ ذذبى للك ءر ل ذ ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء  ، 81/8.ه ذ ذذال ذ ذذا
بشدة ال أوافق
ين ها يلجؤ دل ه ك ءرل فذي دانا ات رها ذه و
أوافق بشدة أوافق
بشدة
أوافق
ل ت ِّ ء لآلس ل يءر قعذ ذ ذ ذ ذذب .هذذال للث ط ش ذ ذ ذ ذذب ذذه
ال أوافق
أوافق
الذ ذ ذ ذ ت ا ذي للبلف ي ،لال يت ا
وجب لدر للذ ذ ذ ذ ب ِّتر ذ ذ ذ ذ
ِّ
ال أوافق بشدة
للاذات ثذذه؛ ياذذه ر ذ ذ ذ ذ خ ق لها ش ذ ذ ذ ذذكالمل ع ل ت ِّ ء
لآلس  ،كال فذي للت و ا ثول ه ل ست لل ا ي.
 .6التصريح السادس:
ل ست اتلمل
للاي يحس للت ال ع مل الئه.
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
66
68
60
88
لل با
66
61.11
00.00
08.88
للنس ي ل او ي
التعليق :قذذب ين ع ل ت ِّ ا ن ولذذي للك ذذا لمل ،قذذب
الذي يحسن التفاعل مع زمالئه.
تكو له ك ا ة لحبة يبرع في ا ا رولها ا للك ا ة
للتولح ذ ذ ذ ذ ذذي؛ دذ ي ت ذذك ه ذذال ل ت ِّ ا ذذبتة وج ذذي لدر
ال أوافق
للت ذذالذ ذ للتذ ذ يءر في مل الئ ذذه ،يس ذ ذ ذ ذذتن ذذب لها ،ي ك أ
بشدة ال أوافق
أوافق بشدة
يوظف هذال للث ط في ق ذااة أفولج ل ش ذ ذ ذ ذذات ع للكتذا ي أ
أوافق
أوافق
ي وم ب ت ل ح ِّ ز لز الئه في دانامل ل شذ ذذات ع .يسذ ذذد
ال أوافق أوافق
بشدة
و ف ل ذذب ِّت في للس ذ ذ ذ ذ ة ة لدر لل وج أج ذ للس ذ ذ ذ ذذءر
ال أوافق بشدة
للاس للاعي أ للبت .
سالل تن تك في للتبت ،
السؤال املفتوح :حبا،
ح امل ل ت ا للثا ح؟ أج لل ول في ح امل ل ت ِّ ا للثا ح ك ا ي لها ل ب ِّترو ك ا يدي:
 للجبي ،للنش ذ ط ل ت ال ل شذذات  ،ل ا  ،ل تخ ق ،ل هتا ،ل سذذت ع للج ب ،للش ذ وف ا في،
ل ولظب للاي ي تا تح ذ ذ ذ ذذءر ات ر ذ ذ ذ ذذه ،لل ال للااض ذ ذ ذ ذ في للبت إجا اته أر ذ ذ ذ ذذا ته ،للهااف دبر
ا
للت ءز ،ل سذذتولب ا ي بم له أرذذتاذه ،ل ث ذ ط ،حب ااته ،للاي يسذذتة ع أ يسذذد ا ت ه
في ل ولقف للا ات ي ل خت ي.
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خامسا :طرائق واستراتيجيات التدريس
 .1السااؤال األول :ا هي اتجي ولف تك أ لبم ولف تك لدر للتع ذ حامل لآلت ي خعذذوص و لئق
لرترلت ن امل تبت لل ي لل ي؟
ا
يتكو هال للسؤلل ليثا لش  84تع حا أ ولي ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
ي ت ط لست ات و ي للتبت ا ات ي ل ت بة
في ل اج ل ات ي الك ا لمل .
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
68
81
64
لل با
66
1.11
10.00
88.88
للنس ي ل او ي
التعليق:
ا
ت ت ذذب ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل ،ذذالت ذذاتهذذا ذذات ذذي ذذبليوج ذذي ،لدر ن ولذذي ل ذذات ذذي للت ذذي،
ث ذ ذها ل ات ي للثع ي .قب أ ضاثا أه ي هاه ل ات ي النس ي دل ذ ذى ل ات ي الك ا لمل فذ ذذي واذ ذذها تلفبل
كدس ذ امل؛ ح ث د ا للنشذذاوامل ل ا تة فذ ذ ذ ذ ذذي
اترذذي ك ا ته ل و ق ت
ق ذ ذ ذ ذ ذو ا ُي ِّك ل ت ِّ ا
تبت لل ي لل ي تثة ق للثص ت وا دل ه ،فالثص يع ح ل حوت لل ئ للاي تب ت فذ ذ ذ ذ ذي ف كه
هاه للنشذذاوامل لل ل ة ،قوللب للثحو للع ذ ف لل اليي للث ب ليا ي لل ض سب ي ل ذ ذ ذ ذ ذ هاتت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي
للت ءر للكتا ي للشذ وي لبى ل ت ِّ ا .ت اب الوضعية املشكلة أنسب للة لئق لبناء معارف املتعلم
ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ض ذ ذ ذ ذذو املق ااارب ااة ب ااالكف اااءات؛ ذل ذذك ي ه ذذال
يرتبط اختيار طريقة التدريس باملقاربة املعتمدة في
األسا االوب ف ا ا ا ا ا اي التدريس ي ت ب لدر تحس ذ ذذء اتائج
املنهاج (املقاربة بالكفاءات).
ل ذت ذ ذ ذ ذء ذ وت اطااوي اار خ اب ارات اهاام وم اه ا ااارات اهاام ب اف اع ا اال
َّ
فتتغيا ا ا ا ا ا ا ار عالقتا ا ا ا ا ا ا اهم باملعرفة ،ا
تحول
املمارس ا ا ااة،
ال أوافق
أوافق بشدة بشدة ال أوافق
وق ها للس ي ثذ ذ ذ ذها دلذ ذ ذ ذى وقف دينا ي ،يح ِّ زها
أوافق بشدة
اتري
لدر طل املعرفة واكتسااهها؛ دذ يشذ
أوافق
ال أوافق
عمل تفاعلي هادف يخت ف ل لير ذ وه للت بي
ال أوافق بشدة
ل ذ ذنذذي لذدذذر االكااتس ا ا ا ا ا اااب عاان طااريااق االسا ا ا ا اتاقاب ا ااال
أوافق
باإلصااغاء والصاام ذ ذ ذ ذ ذذهبف للتز ا ا كا يز ذ ذ ذ ذ ذ
ل ذذاتف؛ ي ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل هي بي ااداغوجي ااا
األه اام وتا اارك املا اها اام .يذ ذ ذ ذن ذذي ه ذ ذذال أ ل ذ ذ ذ ذذات ذ ذذي
ُ
الك ا لمل ت ِّزم لل ذ ذ ذ ذ ذ ب ِّت ة ي ثي ،داذ ذ ذ ذ ذذها تتبث ذ ذ ذ ذ ذى ف س ذ ي تك ف و ي للتبت ع ل وقف
للت مي لاللت اتلمل للتي ذك تذها را ا.
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 .2التصريح الثاني:
يذ تذ ذط لسذتذ ذ ذذات وذ ذ ذ ذذي للت ذ ذذبت
ل ت ء لي بر يااوي .

س ذ ذ ذ ذذتوى
أ لفق
بشبة
6.
01.11

لل با
للنس ي ل او ي

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
68
86
61.11
11.11

أ لفق
بشبة
66
66

التعليق:
ت ِّ ا لدر
ن ا ،ست ات و ي للتبت لتت ار ستوى ل ت ِّ ء  ،فذ ذ ذ ذي ن ولها لل ام،
ح ذ ذذبة .نذ ذا ،للا ذ ذذي لل ذ ذذي ت ا ذ ذ لل ذ ذذا ذ ذذا لمل
يرتبط اختيار طريقة التدريس بمستوى
ت ذ ِّذباة لل م لل اي ذذي ح ذذي أس ى ي ا ه ذذا ل ا
املتعلمين (األولى ثانوي).
يذ تذ ذذط
للذثذ ذ  ،لذكذ لسذتذ ذ ذذات وذ ذ ذ ذذي للذت ذ ذذبت ذ
ذ س ذ ذ ذ ذتذذوى لل ذ ذذا ذ ذذا فذ ذذط ،ذ ذ ل ذ ذذه للذتذ ذ ذذاتلمل أسذ ى
ال أوافق
بشدة ال أوافق
ة امل
لجت ذال ذي ي اف ي ت و ي ،هذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ز ج
أوافق
أوافق بشدة
بشدة
يحوملهذذا ل ذذب ِّت ل ت ِّ ذذه ،فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذذبليذذي للس ذ ذ ذ ذثذذي،
أوافق
ال أوافق
ي ساها ب ء ل لت ات فذ ذ ذي لست ات للة لئذ ذ ذق للذ ذ ذ ثار ي.
أوافق
ال أوافق بشدة
لفذ ذ ذ ذ ذق  81/8.لدر هال للتع ح لولذ ذ ذ ذ ذي ثذ ذ ذ ذ ذها أ ا
لل ذ ذ ذ ذ ت ِّ ذ ذ ذ ذ ل سول رول ف ذ ذ ذ ذي لل وج للولحب ،ف ذ ذ ذ ذي
للز ا ل كا للاال للث سذ ذ ذ ذ ي ل جت ال ي ،ادا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها
ا
ة امل السياق الخارجاي للتذي تتحكا فذي لست ات و لئذق للتبت ل ست ات ثذها للتثو ع ف ذها.
 .3التصريح الثالث:
ل ست اتلمل
يذ تذ ذذط لسذتذ ذ ذذات وذ ذ ذ ذذي للذت ذ ذذبت ذ ذ ذذالذ ذ ذا ذ ذذي
ل بتر ي لل ااو ي .
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
64
86
60
لل با
66
88.88
11.11
00.00
للنس ي ل او ي

387

الفصل الخامس :الدراسة امليدانية
ا
تحكا ف ذ ذي لست ات و ي للتبت  ،يت ق الورط ل بت ي؛ ي ل ب ِّت
التعليق :لل ذ ذ ةى لآلس ذ ذ لل ذ ذ ِّ
يب ِّت ف ذي ذاي ذز لي لل ذ ت ِّ ا يبت ف ذي ا هاه لل اي .للورط ل بت ي نت ع ح ذ تحك ه
تنذذاذ ذذامل ح ذ ذ ذ ذ للذذامل ،ذذاائ ع ذ ذ ذ ذذالح .ي وم ل ذذب ِّت
يرتبط اختيار طريقة التدريس بالبيئة
يحبا
بتلرذي هال ل نت ع ل ع  ،ل ت ِّ ا كالك ،يا ِّ
املدرسية (الثانوية).
ة امل لل اي ل س ذ ذذالبة ،ت ك للتي ت ق ل ه ،ثا
لدر ه ذ ذذاه لل ذ ذذبتلر ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ي وم ب ذ ذذي للت ذ ذذبت  ،يك ِّ ف
ال أوافق
بشدة ال أوافق
أوافق
ل ذ ذ ذ و  ،يختات أنس ذ ذذب للة لئق ،أنس ذ ذذب للت و امل،
أوافق بشدة
بشدة
أوافق
ُي رذ ذ ذ ذي الك ثذ ذ ذ ذهاجا جبي ذ ذ ذ ذبل ،هال ا ضاه ءرتو
ال أوافق
 Mertonحء ء ا ت لينسام ل جت ال ي ف ذذي توج ه
أوافق
ال أوافق بشدة
ظائف س ي.
ل ثاهج للبتلر ي ا ت وم ه
 .4التصريح الرابع:
ي ذ ت ذ ذذط لس ذت ذ ذ ذذات و ذ ذ ذ ذذي لل ذت ذ ذذبت ذ
ل ت ء في لي بر يااوي .

ل ست اتلمل
ذ ذ ذذبتلمل
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
64
63
6.
لل با
66
88.88
16
01.11
للنس ي ل او ي
التعليق :ن ا ،ست ذذات و ذذي للت ذذبت لتت ذذار ذذبتلمل ل ت ِّ ء لل ذذاهث ذ ذي لل ذذي .ن ا للا ذذي
لل ذذي أ للذذا ذذا لمل ت ذ ِّذباة ،حس ذ ذ ذ ذذب هولتا يذذاتاا  ،لل م لل ايذذي ح ذذي أس ى في ل ا للث .
كذ رثي ،أج للوقوف لدر هاه لل بتلمل ،يا
ي وم ل ب ِّت ت و ا تشخ ي ف ذي شه ربت ذ
ي
ي ذاتاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذا ع ح للذبسول ل س ذ ذ ذ ذثذي لي بر يذااذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذوي ،بها يختات ا يثار ذ ذ ذ ذذب ل ولقف للت
لرذذترلت ن امل و لئق أرذذال ب تبت  .لف ذ ذ ذ ذ ذق 81/80
يرتبط اختيار طريقة التدريس بقدرات
لدر هال للتع ح لولذ ذ ذ ذي ثذ ذ ذ ذها أ للذ ذ ذ ذ ت ِّ ذ ذ ذ ذ ل سول
املتعلمين (في األولى ثانوي).
رول فذ ذ ذ ذي لل وج للولحب ،للا ي للتي ق ت ل ي ا أ
دجذ ل للذتذ ذو ا للدش ذ ذ ذ ذذخ ذ ذ ذ ذ ي ش ذ ذ ذ ذذكدي لث ذ ذذب للك ءر
ال أوافق
بشدة ال أوافق
ل بترذ ذ ذذء  ،د ا
تا دج لؤه ،ي ب لرذ ذ ذذد اته ع ل ت ِّ ء
أوافق بشدة
أوافق
ِّ
بشدة
أوافق
د ذذا تش ذ ذ ذ ذذخ عذ ذ ذ ذ ذذا ف ذذا ح ذذا ،ل ذ لذذات ب ض
ال أوافق
ليرذ ذذاتاة أ د كااامل ل رذ ذذت ااة ثه يءر اف ي .أتى أ
أوافق
ال أوافق بشدة
لإلتلاة لذبى لل ائ ء لدر للتر ي في ل س ذ ذ ذ ذذتو امل ل ح ي،
دالت ء ت و ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ يءر اف ي لتة ق ت و ا ح ي
 ،ير اه ي اف ي لجت ال ي ا س ي.
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 .5التصريح الخامس
تؤي ك افي للبراا ج للبتل ذ ذ ذ ذ ي في لي بر يااوي
في لست ات و ي للتبت .

ل ست اتلمل
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
61
80
لل با
66
66
4....
.4.44
للنس ي ل او ي
ء ل ش ذ ذذكالمل للتي و حها ل ب ِّتر ذ ذذو ك افي اا ج للس ذ ذذثي لي بر يااوي ،ج ها يشذ ذ ذتكو
التعليق:
ح ذ ذ ذ ذ و ذذي تة ق ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل لهذذال ل لت ذذات؛
تؤثر كثافة البرنامج الدراس ي (في األولى ثانوي)
في اختيار طريقة التدريس.
ي تح ق للك ا ة ع لبا ك ءر ذ ذ ذ لل ذ ذ ذ ت ِّ ذ ذ ذ يءر
ك فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي تأيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها دثاقض ع ف سذ ذ ذ ي للذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ات ي.
ال أوافق
تة ها ي تضذ ي لست ات و لئق أرذذال ب للتبت للتي
أوافق
ال بشدة
أوافق
أوافق بشدة
ر ت لإلشاتة دل ذ ذ ذ ذي ا .ع ل شك ي ل ة حي ألاله ي ى
أوافق
ل ب ِّترء  81/81أا ذها ت ِّوقها ف ذي لست ات للة ي
ال أوافق
ل ثارذ ي لير وه ليل ق ،تحول ا تح ا
أوافق
ليهبلف
ق
بشدة
أوافق
ال
بشدة
ا
للت ي للك ا لمل ل ع ذ ذ ذها ف ذ ذ ذي لل ذ ذ ذ ث ذ ذ ذهاج .ه ذ ذ ذي
ح ذ ذذي ي ك داكذ ذذاتهذ ذذا ،فك ف ي ك ل ذ ذذب ِّت أ
ا
يتبثذى بليوج ا للت ا لإلف لاي أ لل اتقذي؟
 .6التصريح السادس:
ل ست اتلمل
تؤي ل ااة ل بترذ ذ ذذي لل ي لل ي في لست ات
و ي للتبت .
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
68
68
6.
63
لل با
61.11
61.11
01.11
16
للنس ي ل او ي
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التعليق :يخت ف للذ ذ ث ذذهاج للذ ذ بتر ذذي استالف للذ ذ ااة ل ب اتري ،الن ذذس ي لذ ذ ثاهج ت ا لل امل ،ث ذذها
لل ي لل ي ،ف ذها سعوح تذها ف لاتذها ،فال ذ ل ج لل و ي يتا تث اها فذي ر اقامل أ ولقف ثي،
ح ث تب ات لل ي لل ي ال ي لل ي ،يتا ف ذها تحبيب لل القامل للذ ت االي للتذي ت ط ذ للذ سائذ
للخاح ذذي ال ي لل ي ف ذ ذ ذ ذ ذي حب ذلت ذ ذ ذ ذ ذها؛ س ذذتو ات ذ ذ ذ ذ ذها
تؤثر املادة املدرسة (اللغة العربية) في اختيار
طريقة التدريس.
للع ذ ذ ذذوت ي للع ذ ذ ذ ف ي للترك ب ي للب ل ي للتبل ل ي،
يا ع لول أس ى أك ذ ذ ذ ذ ذ ذ لت ذ ذ ذ ذ ذ ذسذ ذذالا ،للت ذ ذ ذ ذ ذ ذذي تش ذ ذ
الأوافق
لل ذ ذذايا ل جت ال ي /للس ذ ذ ار ذ ذ ي لل س ذ ذ ي ،أاظ ي
بشدةال أوافق
أوافق بشدة
ذذي ،للثظ ذذي للتة ق ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي تع ذ ذ ذ ذ ا
لل ا للت
أوافق
أوافق
ل ثذ ذذتج ،ذ ذ ذ ذذاتف ل ذذبت ل كدس ي التن ذذي ،الف ي
ال أوافق بشدة
أوافق
ل ت ا ،يءرهذذا ل س ذ ذ ذ ذذائذ للخذذاتج لس ذ ذ ذ ذذاا ذذي Extra-
الأوافق بشدة
 . linguistiqueقب لفق  81/80لدر لستالف و لئق
تبت لل ي لل ي ل و لئق تبت ولا أس ى.
 .7التصريح السابع:
ل ست اتلمل
تثوع و لئق للت ذذبت في للوح ذذبة لل و ذذي
ِّ
للولحبة.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
68
64
63
60
لل با
61.11
88.88
16
00.00
للنس ي ل او ي
التعليق:
تحتوي للوحبة لل و ي ف ذ ذ ذ ذ ذي للسذذثي لي بر ياا ذ ذ ذ ذ ذوي لدر أنشذذةي تئ س ذ ي أس ى ف ل ي .تثة ق
للثص ليا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي أ للتولحذ ذ ذذدي تع ذ ذ ذ دل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى للت ءر للكتا ي للش ذ ذ ذ هي تل نشذ ذ ذذةي لل وللب لل اليي
لل ض للث ذذب ليا ي .ت ذذبا لينش ذ ذ ذ ذةذ ذذي تثولهذ ذذا
تنوع طرائق التدريس في الوحدة
ِّ
لل ذ بت يختات ذ للة لئ ذق ا يثارب هاه
ين
اللغوية الواحدة.
لينش ذ ذذةي أ يثار ذ ذذب وض ذ ذذوع كذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ نش ذ ذذار .النس ذ ذ ي
ل ثع ذ ذ ذ ذذوص ت بم فق ل ات ي للثع ذ ذ ذ ذ ي ،أ ا أنش ذ ذ ذ ذذةي
ال أوافق
بشدة
لل ي فت بم ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذق للوضذ ذ ذ ي ل ش ذ ذذك ي ،أ ا نش ذ ذذار
ال أوافق
أوافق
أوافق بشدة
بشدة
للت ءر ف ذ ذذبم فق ذ ذذبليوج ذ ذذا لإلا ذ ذذاج .قذ ذذب لفق
أوافق
ال أوافق
 81/81لدر ضذ ذ ذ ذ تة للتثو ع ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي و لئق للتبت ،
بشدة
أوافق
ال
أوافق
ضذ ذ ذ ذ للوحبة لل و ي للولحبة ،أ ا لل لف ذ ذ ذ ذذو فها
 81/60ي ض تة ل لت ذزلم ة ي لحبة ف ذي ك ذ
أنشةي للوحبة ،هال ثاف ل ات ي الك ا لمل.
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 .8التصريح الثامن:
ت تزم ة ذذي ت ذذبت
لل وي للولحب.

ل ست اتلمل
أ لفق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
60
62
61
80.00
44.44
22.22
ح ،ح ذذث تفض ي ذذث ل ذذبتر ذ ذ ذ ذذء ل كت ذذا

لح ذذبة في للنش ذ ذ ذ ذ ذذار

أ لفق
بشبة
60
لل با
80.00
للنس ي ل او ي
التعليق :لست ف ل ذذبتر ذ ذ ذ ذذو ء تلفض قذذا ذ لهذذال للتع ذ ذ ذ ذ
ة ذ ذذي لحذ ذذبة في تذ ذذبت نشذ ذ ذ ذ ذ ذذار ل وي لحذ ذذب ،هو
تلتزم بطريقة تدريس واحدة في
للتوجذه للس ذ ذ ذ ذ ا ف ذا ت له ل ات ي الك ا لمل ،ف ذ ذ ذ ذ
النشاط اللغوي الواحد.
تة ق ل ات ي للثعذ ي نسذذتة ع للت اا و لئق للتبت
لل ذذا ذذي :للة ذذي للاولت ذذي أ و ذذي ل ح ذذاض ذ ذ ذ ذ ة ،ك ذذا
أوافق
ال أوافق
بشدة
بشدة
أوافق بشدة
ي ك للت اا للت ا للت ا ني أ لل اي أ للتثافس ذ ذ ذ ي في
أوافق
للاع ذ ذ ذ ذ ذذي للولح ذذبة ،في نش ذ ذ ذ ذ ذذار للت ءر للكت ذذا ي ا
ال أوافق
ال أوافق
للة ذ ذ ذ ذ ي ي ك للتثو ع في للة لئق ل ر ذ ذ ذ ذذترلت ن ذامل .لذذال
أوافق
ال أوافق بشدة
أتى ض ذ ذ ذ ذ ذ تة ت ذك ذذو ذ ل ذ ذذبتر ذ ذ ذ ذ ذء ذ ف ذذي ذح ذذوت لل ذة ذ لئ ذذق
ل رذذترلت ن امل ل ثار ذ ي لتبت لل ي لل ي هاتلت ا
أنشة( ا.
 .9التصريح التاسع:
ل ست اتلمل
تخت ف و لئق تذ ذذبت لل ذ ذذي لل ذ ذذي ل
ل ولا ليس ى.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
68
68
63
6.
لل با
61.11
61.11
16
01.11
للنس ي ل او ي
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التعليق :االم لل ذ ذ ثذ ذذهاج لل ذ ذ بترذ ذذي خت ف استالف ل ااة ل ب اتري ،فهال ي ني أ للة لئق للتي توضع
ض هال ل اج رتخت ف ،فالة لئق في ثاهج ت ا لل امل ،ثذ ذ ذذها لل ي لل ي ،لذ ذ ذذها سعوح ( ا،
للة لئق ل ت بة في ا للتبت للس ذ ذ ي لل ع ذ ذ ي ب ج
ح ث تب ات لل ي لل ي ال ي لل ي،
س ذ ذ ذ ذذتو ذات ذا للع ذ ذ ذ ذذوت ذي للع ذ ذ ذ ذ ف ذي للترك ب ي للب ل ي
ت تلف طرائق تدريس اللغة العربية
للتبل ل ي ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي حولت أ حاايي قعذ ذ ذذءرة أ وو ي ذلمل
عن املواد األخرى.
وض ذ ذ ذذولامل خت ي ،أ للتبت فق ل بسال للوظ ي
ال أوافق
أ للتولح ذ ذ ذ ذذدي .ق ذذب لفق  81/80لدر لستالف و لئق
بشدة أوافق
ال
أوافق بشدة
أوافق
ولا أس ى.
ت ذذبت لل ذذي لل ذذي ل و لئق ت ذذبت
بشدة
أوافق
ذذا ي ِّء ي ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء ت اءز لل ذذي لل ذذي ل ل ولا
ال أوافق
أوافق
ليس ى للتي ي ذذبتر ذ ذ ذ ذه ذذا ل ت ِّ ا في للس ذ ذ ذ ذث ذذي لي بر ي ذذااوي
ال أوافق بشدة
لل اض ذ ذ امل ،للتات غ للج لف ا ، ...د اات ت ت ي ع
ااتي لل نس ي لإلان ءزيي يا ا ل تا .
 .11التصريح العاشر:
ل ست اتلمل
تبت لل ي لل ي أح ب ل ولا.
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
64
62
60
60
لل با
88.88
44.44
00.00
00.00
للنس ي ل او ي
ه ذال للتع ح ا ذظ ذ ة ذب ِّت لل ذ ذ ذي لل ذ ذ ي ل ذ اات ذ ذ ذ ذه .ه ذ ين ذ ذ ذ ذبها ف ذ ذال ح ذ ذ ذ ي ل ذ ذ ذذبى
التعليق :ي
لل ذ ت ِّ ء  ،ي ك تبت سها لها د ع و ي؟ ساحي أ ه ذ ذاه للث ذظ ذ ة ذ لل ذ ذ  ،ذذب ِّترذ ذذو لل ذ ذ ذامل
ليس ذ ذ ذ ى لل ذ ذ ذولا لل ذ ذ ذ ذ ذ ذي لل اض ذ ذامل ، ...ف ذ ذ ذ ذذال ل ي ذ لل ذ ب ِّتر ذ  .قب لفق  81/84لدر هال
للتع ذ ذ ذ ذ ح .قب تسذ ذ ذ ذذا لت ل رذ ذ ذ ذذبب ه ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذاه للثظ ة
تدريس اللغة العربية من أصع املواد.
للخاواي للس ذ ذ ذ ي ل لل ي لل ي ،ف ا جبمل د
أحكا ا س ذ ذ ذ ذ ي ذلمل ح ذ ذ ذ ذ ي اييبيولوج ا أ للثظ ة
ال أوافق
بشدة
للس ذ ي دبر لل وم لإلنسذذاا ي لآلاله .فال ي ها
أوافق
أوافق بشدة
بشدة
ذ ذ أي ل ذذي أس ى ي ك أ ت ذذبت ت ها تة ق،
ال أوافق
أوافق
يتح ذذبث ب ذذا ؤلف ب ذذا .ل ذ ب ض ل ش ذ ذ ذ ذذكالمل للتي
ال أوافق
ال أوافق بشدة
ذك هذذا ب ض ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء تت ق ذذا ملا لج ذذي لل و ذذي،
أوافق
هي شذ ذ ذذك ي لا ي ت اني ا لل امل للا ي ،هي
ظاه ة صذذا ي تى اات لل القي ء لل ي لل ع ذ حي
للبلتجي ق ي.
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 .11التصريح الحادي عشر:
تخت ف و لئق ت ذذبت نش ذ ذ ذ ذ ذذاو ذذامل لل ذذي
لل ي.
لل با
للنس ي ل او ي

أ لفق
بشبة
88
08.88

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
64
62
88.88
44.44

أ لفق
بشبة
68
61.11

التعليق:
االحظ تثاق ا ف ذي دجا امل ب ض ل ب ِّترء لدر تع ح را ق هال للتع ح .ي ك ل كت ا
ة ذذي لح ذذبة في ت ذذبت نش ذ ذ ذ ذ ذذار ل وي لح ذذب ،هو
ت تلف طرائق تدريس نشاطات اللغة
للتوجه للسذ ذ ذ ا ف ا ت له ل ات ي الك ا لمل ،ف ذ ذ ذ
العربية.
تذة ق ل ذ ذذات ذ ذذي للثع ذ ذ ذ ذ ذ ذذي نس ذ ذ ذ ذذتة ع للت ذ ذذاا و لئق
أوافق بشدة
أوافق
لل ذت ذ ذذبت ذ لل ذ ذ ذذا ذ ذذي :لل ذة ذ ذ ذ ذذي لل ذا ذذولت ذ ذذي أ و ذ ذ ذ ذذي
ال أوافق
ال أوافق
بشدة
ل ذح ذ ذذاض ذ ذ ذ ذ ة ،كذ ذ ذا يذ ذك للت ذ ذذاا للت ا للت ذ ذذا ني أ
ال أوافق
ال أوافق بشدة
لل اي أ للتثافسذ ذ ذ ي في للاع ذ ذذي للولحبة ،في نش ذ ذذار
أوافق
أوافق
للت ءر للكتا ي ا للة ذ ذ ذ ذ ي ي ك للتثو ع في للة لئق
بشدة
ل رذ ذ ذذترلت ن امل .لال أتى ض ذ ذ ذ تة تكو ل بترذ ذ ذذء في
حوت للة لئق ل رذذترلت ن امل ل ثار ذ ي لتبت لل ي
لل ي هاتلت ا أنشة( ا.
 .12التصريح الثاني عشر
ل ست اتلمل
ت ت ذذب لدر و ذذي للت ا لل ث ذذائي في ت ذذبت
نشاوامل لل ي لل ي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
68
84
61
لل با
66
61.11
00.00
4....
للنس ي ل او ي
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للذتذ ذ ق :ينس ذ ذ ذ ذذجا ه ذ ذذال للتع ذ ذ ذ ذ ح ع للتوج ذ ذذه لل ذ ذذام
ل ذذبتر ذ ذ ذ ذذي للجزلئ ذذي ،للذذاي ي وم لدر أر ذ ذ ذ ذ للثظ ذذي
ا
لل ثذذائ ذذي ل جت ذذال ذذي؛ أي د ل ت ِّ ا ي وم بثذذا ت ذذاتذذه
ا
ث سه ،نى أ للت امل ه ذ ذ ذ ذي ثا ل ست ت لك امل،
هذذال ذذا أش ذ ذ ذ ذذات دل ذذه ذذاج ذذه فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي اظ تذذه .قذذب جذذا مل
ا
للتوجه نس ذ ي 32
دجا امل ل بتر ذذء نس ذذج ي ع هال
ا ائي .

تعتمد على طريقة التعلم البنائي في
تدريس نشاطات اللغة العربية.

أوافق بشدة

أوافق
بشدة

ال أوافق
بشدة ال أوافق

أوافق
ال أوافق
ال أوافق بشدة

سالل تن تذذك في للتذذبت  ،ا ت و لئق للت ذبت

أوافق

الس ا ا ا ااؤال املفتوح :ك ف ت ا،
ي للت ي؟
للت
ذي حس ذ ذ ذ ذذب ذا ي له ل ب ِّتر ذ ذ ذ ذذو
أج ذ لل ول حول ا ت و لئق للتذبت في انذا لل ذي للت
ف ا يدي:
ي ،لها ا ت ف ال فذي اناحها.
ح ث جواها ،هي ض ت ي ،هي ل ب لل ي للت

ح ث لست اتها :ل ست ات للثا ح ل ة ي هو أ ل ل ثي فذي تح ق للك ا لمل.

ح ث تثولها :ا تثولت للة لئق لتبت لل ي لل ي ،هاتلت ا أنشةتذ ذ ذ ذها ،ا ل رد اه

أك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ل رذ ذذتنا ي أف ذ ذ ؛ فنشذ ذذار للثعذ ذذوص يخت ف ل نشذ ذذار ل ةال ي ،كاله ا يخت ف ل
نشاوي لل وللب لل اليي ،كال نشار لل ض ،ف ث ذ ذ ذ ذها ا ي ت ب لدر للسثب للثص ف ذ ذ ذ ذي لإلجا ي
حع لل دي قوللب احو ي ح ف ي .
ل ليرا ي ،ثذها ا ي ت ب لدر ل ِّ
ذذي للت ذذي؛ يا ذذا تس ذ ذ ذ ذذاي قذذبتلمل
ح ذذث لالق( ذذا ذذا ت ِّ ا :لهذذا ا ت فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي انذذا لل ذي للت

ل ت ء لستالف ستو ات ا لل ي.
ي للت ي.
 تخت ف للة لئق استالف ل ولقف للت
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سادسا :تقييم تدريس اللغة العربية
 .8الساؤال األول :ا هي اتجي ولف تك أ لبم ولف تك لدر للتعذ حامل لآلت ي خعوص تبت
هاتلمل لل ي لل ي؟
ا
يتكو هال للسؤلل تس ي  63تع حامل أ و مل ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
تنسجا قبتلمل ت مي للسثي لي بر يااوي ع
اا ج لل ي لل ي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
64
61
60
64
لل با
88.88
22.22
00.00
88.88
للنس ي ل او ي
التعليق:
ذك مل ،ف ذذا ر ذ ذ ذ ذ ق ،أ ل ذذاج للذذبتل ذ ذ ذ ذ ي ل ذذي لل ذذي ني لدر للثظ ذذي لل ثذذائ ذذي ل جت ذذال ذذي
ل اج ه ف نوتس ذ ذ ذذكي .هذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي للخ ي ل ف ي ل ات ي الك ا لمل للتي ت نتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها مللتة للتر ي للووث ي
ذي ،فهو للاي
للجزلئ ذي .قذب اص ل ذاج لدر ض ذ ذ ذ ذ تة للتركءز لدر ل ت ِّ ا ج ذه حوت لل ذي للت
ا
ي ني ت ذذاتذذه ث س ذ ذ ذ ذذه ،ي ك لذذه هذذال د دذل ذذا
تنسجم قدرات متعلمي السنة األولى
للبرا ذذا ج للذ ذذبتل ذ ذ ذ ذ ي ينس ذ ذ ذ ذذجا ع قذ ذذبتلت ذذه للذ ذذاهث ذ ذي
ثانوي مع برنامج اللغة العربية.
تي اته و ته للث سذ ذ ذ ي .ل دجا امل ل ب ِّتر ذ ذذء
ت ِّء حجا لل اتم للك ءر ذ ذ ذ ذ ذ ذ ا هو بر ج ل ت ِّ ا
ال أوافق
أوافق
بشدة
ذءذ ق ذ ذذبتلت ذ ذذه لل ذ ذذاهذثذ ذ ذذي ،حذ ذ ذذث ق ذ ذذال  81/86أ
بشدة
أوافق بشدة
أوافق
للبراذذا ج ينس ذ ذ ذ ذذجا ع قذذبتلتذذه؛ ي ثذذا ل ذذاج لا
ال أوافق أوافق
ي لع ل ت ِّ ا فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ك ءر جولا ذذه ،ه ذذال ي ني أ
ال أوافق
ال أوافق بشدة
ل ت ِّ ا ،حس ذ ذ ذذب ب ِّت ذ ذ ذ ذ ي للس ذ ذ ذذثي لي بر يااوي ،ينب
حذ ذ ذ ذ و ي ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي للت ا ع للثعذ ذ ذ ذذوص ليا ي لهاه
للسذ ذ ذ ذذثي ،نب ح ذ ذ ذ ذ و ي في تحبيب ظاه ل تسذ ذ ذ ذذام
ل نسجام ،في فها للظوله للث بيي.
 .2التصريح الثاني:
ل ست اتلمل
تذخذتذ ذف وذ لئذق ت ذ ذذبت ذ للذ ذ ذ ذذي للذ ذ ذ ذ ذذي ل
و لئق تبت ل ولا ليس ى.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
68
64
86
61
لل با
61.11
88.88
11.11
4....
للنس ي ل او ي
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التعليق:
يخت ف لل ذ ذ ث ذ ذذهاج لل ذ ذ بتر ذ ذذي استالف ل ااة ل ب اتري ،هال ي ث ذ ذي أ للة لئق للتي توضع ض
هال ل اج رتخت ف ،فالة لئق في ثاهج ت ا لل امل ،ث ذ ذذها لل ي لل ي ،ل ذ ذذها سعوح ت ذ ذها ،ح ث
للة لئق
ت ذ ذذب ات للذ ذ ذ ذذي للذ ذ ذ ذذي ذ ذذال ذ ذذي لل ذ ذذي،
ت تلف طرائق تدريس اللغة العربية
ل ت بة ف ذها للتبت للس ي لل ع ي ب ج ستو ات ا
عن طرائق تدريس املواد األخرى.
للع ذ ذ ذ ذذوت ذي للع ذ ذ ذ ذ ف ي للترك ب ي للب ل ي للتبل ل ي في
حولت أ حذ ذذاايذ ذذي قع ذ ذ ذ ذذءرة أ وو ذ ذذي ذلمل وض ذ ذ ذ ذذولذ ذذامل
ال أوافق
بشدة
أوافق
خت ذذي .قذذب لفق  81/81لدر لستالف و لئق تذذبت
ال أوافق
أوافق بشدة
بشدة
ولا أس ى .ذذا ي ِّء
لل ذذي لل ذذي ل و لئق ت ذذبت
أوافق
ال أوافق
ل ذ ذ ذي ل ب ِّترء ت اءز لل ي لل ي ل ل ولا ليس ى للتي
ال أوافق بشدة
أوافق
يذذبتر ذ ذ ذ ذهذذا ل ت ِّ ا في للس ذ ذ ذ ذثذذي لي بر يذذااوي لل ذذاض ذ ذ ذ ذ ذذامل،
للذت ذ ذذات ذذغ لل ذج ذ ذ لف ذ ذ ذذا ، ...د ذ ذذاا ذ ذذت تذ ذت ذ ذذي ذذع ذ ذذااتذذي
لل نس ي لإلان ءزيي.
 .3التصريح الثالث:
تح ق أه ذذبلف لل ذذي لل ذذي في لي بر ي ذذااوي
ل ست اتلمل
التحكا في و لئق تبت سها.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
68
80
62
لل با
66
61.11
.4.44
44.44
للنس ي ل او ي
التعليق:
ه ذ ت ت ط و لئق للتذذبت ذذايهذذبلف للت ذذي للك ذذا لمل ل س ذ ذ ذ ذذ( ذذبفذذي؟ نى آس  ،ه ذ تؤ ِّي
و لئق للتبت ل ختاتة ف ذي تح ا ق ليهبلف للت ي
تحقق أهداف اللغة العربية في األولى ثانوي بالتحكم
للك ا لمل ل س ذ ذذ( بفي؟ أم أ ت ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ها حب ا؟ تأى
في طرائق تدريسها.
 32ذا ذائذي أ هثا لالقي ت يءر اش ذ ذ ذ ذ ة
أك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
لذةذ لئذق للذت ذ ذذبت ذ لذدذر تذحذ ذ ذق ليه ذ ذذبلف للذتذ ذ ذذي
ال أوافقال أوافق;
أوافق
بشدة; 1 0
للك ا لمل ل س ذ ذ ذ ذذ( بفي ،يا د اتجي للتحكا ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها
بشدة; 4
أوافق بشدة
ت ِّك ل بت ل ت ِّ ا للوحول دلذى هاه ليهبلف
أوافق
للك ا لمل .ل عذ ذ ذ ذذوا ة لئق للتبت ل تحكا في ا
ال أوافق
ال أوافق بشدة
للة لئق لل ذذا ذذي :ل ر ذ ذ ذ ذذترلت ن ذذي لل ثذذائ ذذي للت ذذا ا ذذي،
أوافق; 13
للة لئق للخذذاح ذ ذ ذ ذذي :ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل ،للوض ذ ذ ذ ذ ذذي
ل شك ي ،بليوج ا لإلا اج.
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 .4التصريح الرابع:
ل ست اتلمل
ت ذذبت ولتا لل ذذي لل ذذي في لي بر ي ذذااوي احو،
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
ح ف ،اليي ...ة لئق تخت ف ل و لئق تبت
نشاوي للت ءر للش هي للكتا ي.
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق بشبة
بشبة
66
66
86
61
لل با
66
66
11.11 22.22
للنس ي ل او ي
التعليق :لت ق ل بتر ذذو لدر ضذ ذ تة تبت للنش ذذاوامل ،للتي ت تبر ولتا ر ذذائ أا لمل ف ذ ذ ذ ذ ذ ذي لل ي
لل ي هي قوللب لل ي لل اليي لل ض  ،ة لئق تخت ف ل تبت أنش ذذةي أس ى ،ت ب يايامل
أه ذذبلف ذذا لت ذذبت لل ذذي لل ذذي كك ذ ه ذذا نش ذ ذ ذ ذ ذذاو ذذا
تدرس موارد اللغة العربية في األولى ثانوي (نحو،
صرف ،بالغة )...بطرائق ت تلف عن طرائق
للت ءر للكتا ي للش هي  ،هو للتوجه للس ا ف ا ت له
تدريس نشاطي التعبير الشفهي والكتابي.
ل ات ي الك ا لمل ،فتة ق للوض ذ ذ ذ ذ ي ل شذ ذ ذ ذذك ي ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
نش ذذار قوللب للثحو ،يخت ف ل تة ها فذ ذ ذ ذ ذ ذي نش ذذار
ال أوافق
أوافق
البشدة
للت ءر ،ك ذذا ي ك ل ر ذ ذ ذ ذذت ذذاا ذذي ذذار ذ ذ ذ ذذترلت ن ذذي للت ا
أوافق بشدة
أوافق
للت ا ني أ لل اي أ للتثافس ي فذي للاعي للولحبة ،في
أوافق بشدة
أوافق
ال أوافق
نش ذذار للت ءر للكتا ي .لال أتى ضذ ذ تة تكو ل بتر ذذء
ال أوافق بشدة
ذ و ذ ف ذ ذذدة ذ ذ ذ ذ ذذي ل ذ ذذااة ،فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذح ذذوت لل ذة ذ لئ ذذق
ل رترلت ن امل ل ثار ي لتبت لل ي لل ي هاتلتذها
أنش ذ ذ ذ ذذةتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذذا ،أ ي ك دقذذا ذذي ش ذ ذ ذ ذ لكذذي ع للجذذا ذذامل
ل بلت لل ا لألراتاة.
 .5التصريح الخامس
ل ست اتلمل
تذبت هذاتلمل لل ذي لل ذي ل ر ذ ذ ذ ذذت ذاع ،لل ل ة،
أ لفق
ل ذح ذ ذذااي ذ ذذي ،للذكذت ذ ذذا ذ ذذي فذذي لي بذذر ي ذ ذذااذذوي ذ سذذالل أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
للثعوص ليا ي للتولح ي.
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق بشبة
بشبة
66
62
86
62
لل با
66
44.44 11.11 44.44
للنس ي ل او ي
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التعليق :ي وم ل ب ِّت  ،ف ذ ذ ذذي ح ي للت ا لل ااوي ،الت اا ل ات ي للثع ي فذ ذ ذ ذي تبت هاتلمل لل ي
لل ي ليت ع ،ح ث يدثا ل اع ذ ذ ذا أا ا لير ذ ذ ذ وع لي ل أ اع ذ ذ ذا تولح ذ ذ ذ ا لير ذ ذ ذ وع لل اني  ،ا
يا ُيد ِّ ُ ه
ذذالنش ذ ذ ذ ذذاوذذامل لل لفذذبة أ ل ولتا .يثة ق للثص ا س ذ ذ ذ ذذه؛ ياذذه هو ل حوت للذذاي تذذب ت ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ف كذذه هذذاه
للنشاوامل ع دلذى اعوص أس ى داتاج ل ت ِّ ء
تدرس مهارات اللغة العربية (االستماع،
ف ذ ذ ذ ذ ذي للت ءر للش ذ هي للكتا ي .قب اات لإلجا امل ف ذ ذ ذ ذ ذي
القراءة ،املحادثة ،الكتابة) في األولى ثانوي
من خالل النصو األدبية والتواصلية.
أي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذا  81/82تد نى هاه ل ات ي للت
ي تب ِّت
ف ها ،د أ  81/62ي و و التبت ف ها ،تيا
ال أوافق
أوافق
بشدة
أ توح ذ ذ امل ل اج لضذ ذذاي ،أتى أ هاه لل اي تنت ب
ال أوافق
بشدة
أوافق بشدة
ل ات ي لل بليوج ي ( ا؛ يا ا ت لها فاش ي في تبت
أوافق
ال أوافق
لل ي لل ي ،يا د للثعذذوص ل ختاتة ،تسذذالب لدر
ال أوافق بشدة
أوافق
ل لت ذذاا لدر ل ذذات ذذي للثع ذ ذ ذ ذ ذذي؛ يا ذذا ل س ذ ذ ذ ذذت ي ذي ذذا
يك ي ر ذ ذ ذ ذذد ذذاته ذذا في ت ذذبت لينش ذ ذ ذ ذة ذذي ليس ى ،ذ
للظوله للثحو ي لل الي ي.
 .6التصريح السادس:
تبت نش ذ ذ ذ ذذاوامل لل ي لل ي في لي بر يااوي
ل ست اتلمل
ع ي ست ي ل ب ها.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
62
6.
60
68
لل با
44.44
01.11
00.00
61.11
للنس ي ل او ي
التعليق :ي ت ي هال للتع ح ع للتع ح للسا ق فذ ذ ذي
تدرس نشاطات اللغة العربية في األولى
رؤلل ذ ذ ذذه ل تة ق لل ذ ات ي للثع ي ف ذي تبت لل ي
ثانوي بصفة مستقلة عن بعضها.
لل ي ،أظ أ هثا تثاق ذ ذ ذذا ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي دجا امل ب ض
ل ب ِّتر ذذء ؛ ي تبت نش ذذاوامل لل ي لل ي ،عذ ذ ي
ال أوافق
أوافق بشدة
سذذت ي ،ينسذذجا ع ف سذ ي لل ذ ذ ذ ذ ذ ات ي الك ا لمل،
بشدة
أوافق بشدة
أوافق
ع تة امل ل ات ي للثع ذ ي للتي تس ذ ر دل ذ ذ ذ ذ ذى ت بيا
أوافق
ا
ت امل ش ذذا ي ذلمل ا لي النس ذ ي ل ت ِّ ا ،ل س ذت
ال أوافق
ال أوافق بشدة
نزأة س ذذت ي ل ب ذذها .لألر ذذف أ 81/6.
ال أوافق
للذ ذ ذ ذ ذ ب ِّترذ ذ ذ ذ ذ ذ يب ِّترو نشاوامل لل ي لل ي ك ي
س ذذت ي ل ب ذذها ،هال يعذ ذ ِّ ب دا اجها فذ ذ ذ ذ ذ ذي
ا
يا يع ذ ذ ذ ذ ب تح ق للك ا لمل ل س ذ ذ ذ ذذ( بفي للهبف للختا ي
ض ذ ذ ذ ذ امل دا اج ي ت ي ت و ي،
لإلا اجي .لال أقتر أ ت ابم اب لمل تش ذ ذ ذذامل لك ي تبت نش ذ ذ ذذاوامل لل ي لل ي ك ي ش ذ ذ ذذا ي،
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ساحي ك امل لرد ات ل ات ي للثع ي فذي تبت للنشاوامل لل لفبة .قب أش مل في للتع ح للسا ق
ب ض ل ب ِّتر ذذء ينت ب للثع ذذوص ل ختاتة ،ساح ذذي للثع ذذوص ليا ي الت اتها ف ءرة ،تسذ ذ ح
ارد اتها في ت بيا نشاوامل لل ي لل ي.
 .7التصريح السابع:
ل ست اتلمل
تح ق لإلاتذاج للكتذذا ي للش ذ ذ ذ ذ هي ذذا لت ذاا لدر
تح ق نشاوامل لل ي لل ي ليس ى.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق بشبة
بشبة
66
60
63
60
لل با
66
80.00
16
00.00
للنس ي ل او ي
التعليق :أ ا هال للتع ذ ح ،ف ذ ذ ذ ذ ذ ط للع ذ ي ء اولء
تحقق اإلنتاج الكتابي والشفهي باالعتماد
نش ذ ذ ذ ذذاوذذامل لل ذذي لل ذذي؛ للنش ذ ذ ذ ذذاوذذامل لل لفذذبة هي
على تحقق نشاطات اللغة العربية األخرى.
أجذ ذ تح ق نش ذ ذ ذ ذ ذذاو ذذامل أس ى،
أا لمل ر ذ ذ ذ ذ ذذائذ ذ
ال أوافق
للنشذاوامل ل سذ( بفي ،هي لل ايي للك ذ ذ ذ ذ ذ ى تبت
بشدة
ال أوافق
أوافق
أوافق بشدة
لل ذذي لل ذذي .ق ذذب لفق  81/81لدر ل لت ذ ذذاا لدر
بشدة
أوافق
للنش ذ ذ ذ ذ ذذاو ذذامل لل لف ذذبة أ ل ولتا قولل ذذب لل ذذي لل الي ذذي
ال أوافق
أجذ تح ق لإلاتذذاجء للكتذذا ي للش ذ ذ ذ ذ هي،
يءرهذذا
ال أوافق بشدة
أوافق
أ ذذا  81/60فال ي ت ذذب لدر للنش ذ ذ ذ ذ ذذاو ذذامل لل لف ذذبة،
فك ف يتح ق للت ءر للش هي للكتا ي؟
 .8التصريح الثامن:
ل ست اتلمل
تذحذ ذق كذ ذ ذذا لمل للس ذ ذ ذ ذث ذ ذذي لي بر ي ذ ذذااوي في لل ذ ذذي
أ لفق
لل ذ ذذي يكو ذ ذذالتحكا في ولتا لل ذ ذذي لل ذ ذذي أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
للثحو ،للع ف ،لل اليي. ...
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق بشبة
بشبة
68
66
86
6.
لل با
61.11
66
11.11 01.11
للنس ي ل او ي
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التعليق :ي تره هال للتع ح للتع ح للسا ق ف ذ ذ ذ ذي
لتت ذ ذذار تح ا ق للك ذ ذذا لمل ل س ذ ذ ذ ذذ( ذ ذذبفذ ذذي تح ا ق أهذ ذذبلف
للنش ذ ذ ذ ذ ذ ذذاو ذ ذذامل لل لف ذ ذذبة ،ذ ذذال ذل ذ ذذك لله ذ ذذبف للخت ذ ذذا ي
لإلا اجي ل س ذذثي لي بر يااوي فذ ذ ذ ذ ذ ذذي ااة لل ي لل ي" :
فذذي ذذام ت ذذولح الل ،يكو للذ ت ِّ ذا قااتل لدر تسخ ذ
ال أوافق
بشدة
أوافق
ال
تثول ذذي ف ذذي أشكال
أوافق بشدة
أوافق
كذذدس ات ذذه لل ذ ذذي إلاتذ ذ ذذاج اعوص ِّ
بشدة
أوافق
يسخ ها
ت ِّباة ذ ذ للت ذ ذ " .ل كدس امل لل ي للتي ِّ
ال أوافق
أوافق
أ ي ذن ذ ِّث ذ ذبه ذ ذذا هذذي لل ذث ذحذذو للعذ ذ ذ ذ ذ ف لإل ذذال لل ذ ذذالي ذ ذذي
ال أوافق بشدة
لل ذ ذ ذ ذ ض . ...ج ذ ذذا مل دج ذ ذذا ذ ذذامل ل ذ ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذ ذ ذء ذ ذ 81/8.
نسج ي ع للتوجهامل لل ا ي ل اج.
 .9التصريح التاسع:
تسذ ذ ذذالب نشذ ذ ذذاوامل لل ي لل ي في لي بر يااوي
ل ست اتلمل
لدر كتا ي اعوص ت سءريي حجاج ي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
64
68
88
62
لل با
88.88
61.11
08.88
44.44
للنس ي ل او ي
التعليق :أ ا هال للتع ح ،ف خت ذ بى قبتة نشاوامل
تساعد نشاطات اللغة العربية في األولى
لل ذذي لل ذذي لدر تح ق للك ذذا تء ل س ذ ذ ذ ذذ( ذذبفتء في
ثانوي على كتابة نصو تفسيرية
للس ذ ذ ذ ذثذذي لي بر يذذااوي ه ذذا لل ذذبتة لدر داتذذاج اع ذ ذ ذ ذذوص
وحجاجية.
حجاج ي ت سذ ذ ذذءريي شذ ذ ذذافهي كتا ي .قب تأى 81/81
ال أوافق
أوافق
أ هاه للنشاوامل ت ِّك ل ت ِّ ا ف ال تح ق هات ذ
بشدة
بشدة
ال أوافق
أوافق بشدة
للك ذذا تء  ،تأى  81/60أا ذذا ت ِّكث ذذه .ح ذذي لي
أوافق
ال أوافق
أ للثعذ ذ ذ ذذوص ليا ي للتولح ذ ذ ذ ذ ي اعذ ذ ذ ذذوص ل ةال ي
ال أوافق بشدة
ات لل اليي قوللب لل ي تساها بتجي ك ذ ذ ة ف ذ ذي
أوافق
تح ق هات ذ للك ا تء  ،دذل أحس ل ب ِّت لرد اتها.
الس ا ا ا ااؤال املافاتاوح :ك ف ت ا ،سالل تن ت ذ ذذك في
للتذذبت  ،دكس ذ ذ ذ ذذاه ت ا ل ت ء هذذاتلمل لل ذذي لل ذذي؟ أج ذ لل ول في ك ذذي دكس ذ ذ ذ ذذاه ل ت ِّ ء
هاتلمل لل ي لل ي ،فق آتل ل بترء  ،ف ا يدي:
 لإللاا لدر ل ةال ي للخاتج ي ل ست ة للهاافي ،ل شاتكي فذي نشاوامل د بلل ي.
ذذها ،ساح ذذي ل ولتا الت ءر للكتا ي للشذ ذ هي .ش ذذاتكي ل ت ا ف ذ ذ ذ ذ ذ ذي
 ت ط للنش ذذاوامل لل و ي
ا اتره في ح اته لل و ي.
للبت  ،للت ءر للش هي توظ ف
تحقق كفاءات السنة األولى ثانوي في
اللغة العربية يكون بالتحكم في موارد
اللغة العربية (النحو ،الصرف،
البالغة.)...

400

الفصل الخامس :الدراسة امليدانية
ا
 للتركءز لدر ت ا ل هذذاتلمل ليت ع ل ذذي لل
لل اي للت ا للت ا ني.
 للتركءز لدر حا اة ل ب ِّت  ،فال ي ك أ تكدسب ل هاتلمل د دذل أساها ل ت ِّ ا ل أرتاذه.
 .4الس ا ا ا ااؤال الثاااني :ذذا هي اتجذذي ولف تذذك أ لذذبم ولف تذذك لدر للتع ذ ذ ذ ذ حذذامل لآلت ذذي خع ذ ذ ذ ذذوص
للك ا ة لل و ي يرذذتاذ لل ي لل ي؟ ا
يتكو هال للسذذؤلل رذ ي  6.تعذ حامل أ و مل،
ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
ي تزم لل ذذي لل ذذي لل ع ذ ذ ذ ذ ح ذذي للوظ ذذي
ل بسةي في للتبت .
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
86
61
لل با
66
66
11.11
22.22
للنس ي ل او ي
التعليق :ست ُت ل ر ذ ذ ذذد ااي تحبيب ل هاتلمل لل بتلمل للتي ين غي ب ِّت لل ي لل ي أ يحوملها ،حتى
تح ق للك ذذا لمل ل س ذ ذ ذ ذذ( ذذبفذذي لذذبى ت ِّ ذذه .ذذبليذذي ذذا لتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذزلم ذذالاذذبيذذث ذذال ذذي لل ذذي
يت ك
يبسط دل ذى اتجي ت ب في ا ق ي
لل ع حي ف ذي تبت سه ،ا يدثارب ع ستوى ل ت ِّ ء  ،ش ةي أ ِّ
لل ي لل ي لل ث ي لل الي ي .جا مل دجا امل ل ب ِّتر ذذء
يلتزم اللغة العربية الفصيحة
نسذذج ي ع للتع ذ ح؛ دذ ي تزم ل ب ِّترذذء ارذذتخبلم
(الوظيفية) املبسطة في التدريس.
ل ي فع حي ظ ي .د أاه فذ ذ ذي ب ض ليح ا  ،يخ ج
ب ض ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء ل هذذاه لل ذذي ،د ذذا دلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى ل ذذي ت وم
ال أوافق
أوافق
البشدة
سذذتوى ل ت ِّ ء أ دل ذ ذ ذ ذ ذى لرذذت ال للابيث لل و ي.
أوافق بشدة
أوافق
أوافق بشدة
جه ذذي اظ ي ،أتفض لر ذ ذ ذ ذذت ذذال لل ذذبلتج ذذي ت ذذا ذذا فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
أوافق
ال أوافق
للت ذذبت  ،أ ذذا لر ذ ذ ذ ذذت ذذال ل ذذي ذذي فال ذ  ،د ذذا
ال أوافق بشدة
لل ض ثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها حا اة ل ت ِّ ء ب ِّتر ذ ذذها ،أج تفع
ستولها ف ذ ذ ذي فها لل ي لل ي للتحبث ذ ذ ذ ذها للكتا ي
ف ها.
 .2التصريح الثاني:
ل ست اتلمل
ي ذح ذ ذذظ ق ذ ذذبتل ذ ذ ذذو ذ لل ذ ذ آ لل ذك ذ ذذا
للابيث للش ف.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
60
84
لل با
66
66
00.00
00.00
للنس ي ل او ي
ذذي ذذا ،ا
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التعليق :للشذ ر ليرذذا ذ ي أ يكو ل ب ِّت حافظا ل ذ ذ ذ ذ ذ ا
ليحاايث للث و ي للش ذ ي،
لل آ للك ا
ت اس ذ
لا يكو حافظا لكتاه هللا ت الذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى ،ر ذ ذ ذ ذ كو قب ة
ل ذ ذ ت ِّ ه .لسثا حاجي دل ذ ذى تب ذ ذا ق ي لل آ للك ا
للابيث للث وي ف ذ ذ ذ ذ ذي أسا لل عذذاحي لير ذ وه للج
لل ول لل غ .لهال للسبب لفق ك ذ ل بترء لدر هال
للتع ح.
 .3التصريح الثالث:
يذحذ ذظ ق ذ ذذبتل ذ ذ ذو
لل ي.

ل و للش ذ ذ ذ ذ

لل با
للنس ي ل او ي

أ لفق
بشبة
80
.4.44

يحفظ قدرا مقبوال من القرآن الكريم
والحديث الشريف.
ال أوافق
أوافق
البشدة
أوافق بشدة

أوافق

أوافق
ال أوافق
ال أوافق بشدة

أوافق
بشدة

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
66
61
66
4...4

أ لفق
بشبة
66
66

التعليق:
لدر ل ب ِّت كالك ،أ يح ظ ل و للش لل ي؛ لل عائب للج ي ف ذ ذ ذ ذي للاك ي لل ذ ذ ذ ذ ب
لل يا للتجا ي ذ ذ ذ ذ ذ ها ليي لض .يسذذد ها ل ب ِّت
يحفظ قدرا مقبوال من عيون الشعر
فذ ذ ذي تث ي للتا ا م ليا ي لبى ل ت ِّ ء حتى يح ول لل ي
العربي.
ا
لل ي،
و لدر ت ذ ذ ذ ذ ذها بش ذ ف .دذل ا ل ب ِّت
للش ذ ذ ذ ذ ا ت يءره فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
يح ظ د لل ذ لل
ال أوافق
أوافق
البشدة
ل ت ِّ ذ ض ا ،أحسول ذه الذ ذ لل تا ذي.
أوافق
أوافق بشدة
أوافق
هثا ،ي ب بترو لل ي لل ي دلذى تح ظ
ال أوافق
أوافق
ت ِّ ي ا قة ا اثريي أ قعائب ش ي؛ ياه يسالب لدر
ال أوافق بشدة
بشدة
تور ع اةام ل في دت ا لل ي قوللبها ت لك ذها
لرت ال ليل اظ فذي ولق ها للذ ة و ذي.
 .4التصريح الرابع:
ل ست اتلمل
يذحذ ذذظ ق ذ ذذبتل ذ ذ ذذو ذ للذاذكذذا لي ذ ذ ذذال
لل ي لل ا ي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
62
82
لل با
66
66
44.44
.....
للنس ي ل او ي
402

الفصل الخامس :الدراسة امليدانية
التعليق :لدر ل ذذب ِّت كذذالذذك ،أ يكو حذذافظذذا لأل ذذال
وا ا؛
للاكا لل ي لل الذ ذ ذ ذ ي ،كو ستول ا
الت اتها جز ل للبراا ج للاي يب ِّتره.

يحفظ قدرا مقبوال من الحكم واألمثال
العربية والعاملية.
ال أوافق
أوافق
البشدة
أوافق بشدة

أوافق

أوافق
ال أوافق
ال أوافق بشدة

 .5التصريح الخامس
ي ت ذذك ف ذذي ذذاف ذذي خع ذ ذ ذ ذ ذذائص لل ذذي
لل ي.

أ لفق
بشبة
80
لل با
.4.44
للنس ي ل او ي
التعليق :ي ب هال للش ذ ر ض ذ ت ا جبل يي ب ِّت د
يذا ذت لثذه ج ذذال ذي لل ذي لل ذي .ذب أ يكو لذاتفذذا
ذذالظوله لل و ذذي للثحو ذذي ثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذذا للع ذ ذ ذ ذ ف ذذي للخط
لل ي للظوله لل الي ي :لل اا ي ،لل بي ي للت ذي ت ذ مل
ج ذذال لل ذذي؛ ي هذذاه ل فذذي تس ذ ذ ذ ذذالذذب ل ذذب ِّت لدر
ت ي ب ل ت ِّ ء في ل ( ا لل ي د أل ض ذ ذذول لثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذها
لزفول ل اتلرتذها.

 .6التصريح السادس:
ي ت ذ ذذك فذ ذذي ذ ذذاف ذ ذذي في ق ذ ذ ذ ذ ذ ذذايذ ذذا لياه
لل ي ا به.
لل با
للنس ي ل او ي

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
66
61
66
4...4

أ لفق
بشبة
66
66

يمتلك معرفة كافية ب صائص اللغة
العربية.
ال أوافق
أوافق
البشدة
أوافق

أوافق بشدة
أوافق
ال أوافق
ال أوافق بشدة

أ لفق
بشبة
82
.....
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أوافق
بشدة

أوافق
بشدة

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
66
62
66
44.44

أ لفق
بشبة
66
66
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التعليق :ت ذ اذب لل ذ ذ ذ ذذايذذا للث ذذبيذذي أها للجولاذذب
تاب ي جبيب
للتي ين غي ل ب ِّت لل ا ذها،
ا
ف ذ ذ ذ ذ ذ ذها ،ساحذ ذذي ا ت ق ا بلت للت اتلمل للث بيي
ال أوافق
للابي ي ل اح ذ ذ ذ ة ،ف ذ ذ ذذال ل لل بي ي ،د ت ات
أوافق
ال بشدة
أوافق
ل ه ت بيا للظوله للث بيي في ات للسثي لي بر
أوافق بشدة
أوافق
يااوي في للسثولمل ليس ى .قب جبمل أ ليراتاة
ال أوافق
لل بل ى فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ل و ها يءر ة ء لدر للجبيب في
ال أوافق بشدة أوافق بشدة
للث ب ليا ي ،ض ليراتاة للجبا ،يءر تحك ء
في للث ب للجبيب.
 .7التصريح السابع:
ل ست اتلمل
ي ت ك قبتل ثار ا لل افي لل ا ي.
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
66
66
60
81
لل با
66
66
80.00
10.00
للنس ي ل او ي
التعليق :ي ت ذذك ل ذذب ِّت ي ذذاف ذذي س ذذاح ذ ذ ذ ذ ذذي ذذاات ذذه لل ذذي
يمتلك قدرا مناسبا من الثقافة
لل ذي؛ يح ظ ذااة لل ي ش ذ ذ ذ ذ اثر ،أ ال حكا
العامة.
يءرهذا .لذاتف خع ذ ذ ذ ذذائع ذ ذ ذ ذذها لل و ي لل الي ي ،ح ط
ذذايا ليا ي للث بيي .يحتاج كالك دل ذ ذ ذ ذ ذى ي افي لا ي
ال أوافق
أوافق
ال
بشدة
أوافق
فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي خت ف للتخع ذ ذع ذ ذذامل ،حتى يس ذ ذذتة ع للت ا ع
أوافق بشدة
أوافق
خت ف للثع ذ ذ ذ ذذوص للتي يذذب ِّتر ذ ذ ذ ذهذذا ذلمل للةذذابع لل مي أ
ال أوافق
ل جت ا ي للس ذ ذ ذ ا ذ ذ ذ ي ،ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ها ل نا مل ،حتى
ال أوافق بشدة
أوافق
ا
بشدة
تخععه.
يكو سجء
الس ا ا ا ااؤال املافاتاوح :كذ ذف تذ ذ ذا ،ذ سذالل تن ت ذ ذذك في
للتذذبت  ،للك ذذا لمل للولجذذب تولف هذذا في لير ذ ذ ذ ذتذذاذ؟ أج ذ لل ول في للك ذذا لمل للتي ين غي ل ذذب ِّت أ
يحوملها ،فق ا ح ه ل ب ِّترو  ،ك ا يدي:
للثظ امل ل اح ة في للت ا.
 ل هت ام ،ل والع لدر ل ا للث
 دذل ت وا لير ذ ذ ذذتاذ لدر تال ة لل آ أ ام ل ت ء  ،اظا للشذ ذ ذ ذ ذك لي ال للاكا حء دبر
ا
حب لل ي لل ي ش ها.
آس  ،ر ثتج ل ت ا رب ه ،ست ا لسااه ة ي ي ذ اش ة،
ا ا ليرذذتاذ الكا ل بتة لال ي ف ذ ذ ذ ذ ذي لل ي لل ي ِّ ،ا نولا ذ ذ ذ ذ ذها ،احو ح ذ ف اليي،

لر ذ ذ ذذتةاع أ ي ِّبم ل ت ا ل ي ل ي رذ ذ ذ ذ ي ،بشذ ذ ذ ذ ر ت بيا هاه ل ااة ،حس ذ ذ ذذب قبتلمل ل ت ا
بسط و لئق أان ها ،ف ال ل ي افته للولر ي.
يمتلك معرفة كافية في قضايا األدب
العربي ونقده.
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ملتعلمين
ثانيا :االستبانة الخاصة با ِّ
لت ثا ا للخةولمل في دانامل للبتلر ذذي ل بلا ي ل ت ي تبت لل ي لل ي ت ِّ مي للس ذذثي
لي بر يااوي بيثي لء لل ا  .تت هاه للخةولمل ف ا يدي:
وعينة الدراسة
 -1تحديد مجتمع ِّ
تتكو ل ثي للبتلر ذ ذذي ل ت ِّ ء في للس ذ ذذثي لي بر للت ا لل ااوي ل ور ذ ذ ء للبتلر ذ ذ ء
 ،468./4680 4680/4681قذب غ لذبا ليفولج في ر ذ ذ ذ ذذت يذااو ذامل ذبيثذي لء لل ذ ذ ذ ذذا  21فوجذذا،
ا  00فوجا في ش ي جاع شتر آاله لل اقي في للجاع ل شتر ل وم تكثولوج ا.
قب لستات لل حث ل ِّ ثي تا لست اتها ة ي لشذ ذ ذ ذذولئ ي ثتظ ي ،قب ش ذ ذ ذ ذ ت ل ثي للبتلرذ ذ ذ ذذي
يالث  60يااو امل لرذت ث ت لل ااو امل ليس ى ير اه دالت ي تت ق ع و ي للتولح ع لإلالتة ،تيا
دظهات لل سعي ل اب ي قسا لل ي لياه لل ي نا ي اتثي .8
أ – متغير الجنس:
ش ذ ت ل ثي للبتلر ذذي ك ا أر ذ ثا ي اا ي ي ااء  11ت ِّ ا ث ذ ذ ذ ذ ذذها ياليء  06ت ِّ ا ذك ل
ا
ومللي حس ذ ذ ذذب
ي اا ي س س ذ ذ ذذء  11ت ِّ ي أاثى ،للجب ل لآلتي يوض ذ ذ ذذح ل ثي للبتلر ذ ذ ذذي ل ت ِّ ء
للجن :
لل با للنس ي ل او ي
للجن
02.63
06
ذك
01.38
11
أاثى
866
ل ن وع 11
ب – متغير الشعبة أو الجذع املشترك:
يوضح للجب ل لآلتي للش ي أ للجاع ألبلاها نسب ا ل ت ِّ ء للذ ستنو ذ :
لل با للنس ي ل او ي
للش ي أ للجاع
80.2.
82
للجاع ل شتر آاله
10.10
للجاع ل شتر ل وم تكثولوج ا .8
866
11
ل ن وع
مالحظة :لا ياك يالث  60ت ِّ ء ش ( ا.
 -2االستبانات َّ
املقدمة
َّ
متعلمي الس ا ا ا ان ااة األولى ث ااانوي :ذذا هي اتج ذذي ولف ت ذذك أ ل ذذبم ولف ت ذذك لدر
الس ا ا ا ااؤال املوجا اه إلى ِّ
للتع حامل لآلت ي:
ا
يتكو هال للسؤلل لش  46تع حا أ ولي ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
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 .1التصريح األول:
ي ل ي للكتاه ل بت ي ات

لل ي لل

ي ستول لل دي للاهني .

ل ست اتلمل

اولا ا
نا
46
60
04
لل با
44..4 60.18 .6.21
للنس ي ل او ي
التعليق :ت ى نس ذ ي ت ذ ذ ذ ذ ذ ة ل ت ِّ ء أ للكتاه ل بت ذ ي يت اش ذ ى قبتلت ا للاهث ي أ س ذذتولها
لل دي أكثر  34ا ائي  ،ت ى للنس ذ ذ ذ ي لل اق ي أ ات لل ي لل ي ت ل ي س ذ ذ ذذتولها .الثظ
ا
دبر جهذذي اظ ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء ف ذذا ت ق ذذبت لل ذذي لل ذذي ذذبى تن ذذا ه ل ت ِّ ء ه ذذا ،ين ذ
للنس ي لي بر ت ب يءر ح ي لق ي ،ف ي للخ ؟
يراعي الكتاب املدرس ي (دروس اللغة
أتى أ تع ذ ذ ذ ذ ذح ل ذتذ ذ ِّ ذ ذء يءر اق ق ،دا ذ ذذا هو
العربية) مستواك العقلي (الذهني).
تعذ ذ ذ ح لام الكتاه ل بت ذ ذ ذ ي ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي لل ي لل ي ،لو
اق ثا للثظ فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي نش ذ ذ ذذار ،ساح ذ ذ ذذي في للثع ذ ذ ذذوص
ليا ي ،لوجباا أ نسذ ذ ذ ي ولي ث ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ،تش ذ ذذتكي
نوعا ما
نعم
ح و ي اعوص للش لدر جه للخعوص ،هي يال ي
ال
ال
فذ ذ ذ ذ ذي للكتاه ل بت ي ،ف ال ل ات لل اليي قوللب
نوعا ما
نعم
لل ذي ،انس ذ ذ ذ ذ ى ات للث ذذب ليا ي ذذالنس ذ ذ ذ ذ ذذي للجذذاع
ل ش ذ ذذتر آاله .أ ا نش ذ ذذار للت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ بش ذ ذذك ه للشذ ذ ذ هي
ل كتوه ،فاي يكاا يكو ؤر ا ،ل ذ ذ ا آل ذ ذت دل ه حال
لل ي لل ي.
 .2التصريح الثاني:
ل س ذ ذت ذ ذاتلمل
تدثارب اعوص للكتاه ل بت ي ل ي لل ي ع تي اتك ولك.
اولا ا
نا
4.
48
26
لل با
06.01 40.10 21.21
للنس ي ل او ي
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التعليق :تثا ُ
لت فذ ذ ذ ذ ذي لثعذ للكتاه ل بت ذ ي ض تة أسا تي امل ل ت ِّ ا
ذ ذ ذ ذذا ثذذه ،لك للولقع للت مي
للكتذذاه ل ذذبت ذ ذ ذ ذ ي
تتناس نصو الكتاب املدرس ي
ا
يس ذ ذ ذذءر ب ك هاه لل ي ي؛ دذ أتى أ حذ ذ ذ ذذثالته ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
(للغة العربية) مع رغباتك وميولك.
ا
للتوجهذذامل لل ذذا ذي ل نت ع،
ل ثظو ذي للاذذال ذذي ي ل ي
قب تأى  21.21ا ائي أ للكتاه ل بت ذ ذ ذ ي يدثارذ ذ ذذب
نوعا ما;
27
ع تي ذات ا ولها ،هي نس ذ ذ ذ ذ ذذي ق ذ ذذاتاذذي ،ع ذذا
نعم نعم; 40
ال
ينب أ يكو .

وله ب ء ل لت ات فذ ذ ذ ذ ذي ثا

نوعا ما

ال; 21

 .3التصريح الثالث:
ت ت ب لدر للكتاه ل بت ي في ت ا ات

لل ي لل

ل س ذ ذذت ذذاتلمل
ي.
اولا ا
نا
41
43
02
41.26 04.31 01.00

لل با
للنس ي ل او ي
التعليق:
ا ثه ا يتولفق
ي اب للكتاه ل بت ذ ي للوي ي ليرار ي لبى ل ت ِّ ا ،ف ب ُ ث ت و اته
ا
ع قذبتلمل ل ت ِّ ا س ذ ذ ذ ذذتوله ر ذ ذ ذ ذثذه ،ذا يس ذ ذ ذ ذ ِّهذ لذه ل ي للت ا ل اش ذ ذ ذ ذ ة ثه .قب جا مل دجا امل
ل ت ِّ ذ ذ توق ي فذ ذي جز ك ذ ذ ثذ ذها؛ دذ ي ي ث ل ت ِّ ء  04.31ا ائي للكتاه ل بت ي ،ت ا
للنس ذ ي تع ذ لدر للثعذذف ،ي نس ذ ي ل ت ِّ ء
تعتمد على الكتاب املدرس ي في تعلم
ا
للتوجه
ت ت ذب ل ه د فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ب ض ليح ا  ،هو
دروس اللغة العربية.
للاابي لنس ي ت ذ ذ ذ ة ل ت ِّ ء احو للكتب ش ه
ل بتر ذ ذ ي ،احو للبت للخعذ ذذوح ذ ذ ي للتي ت ذ ذ
لها للت ي ل ذاش ذ ذ ذ ذ للس ذ ذ ذ ذهذ لذبت لل ي لل ي
نوعا ما
نعم
نعم
ا ال نهوا أك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ،نسذ ذ ذ ذ ي أس ى ت ت ب لدر
ال
للبت ل ئ ي ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ للش ذ ذذا كي .ص ذ ذذا ح أ للكتاه
نوعا ما
ل بت ذ ذ ي ي ِّبم ل في ،فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي أي لستع ذ ذذاص،
ال
لك ل لت اا ل ه فذ ذ ذ ذ ذ ذي تأيذ ذ ذ ذ ذ ذي أر ذذا ذ ذ ي ضذ ذ تي،
ساحذذي دذل ا ن ا ك ي ج بة عذذثولا بشذذك
أج أل ق ،حتو ا لدر ل اتف ة ي تثار ذذب للجولاب للث س ذ ي ل ا ال ي للاهث ي ل ت ِّ ء ،
ل ت ِّ ء ل ب ِّتر ذ ذ ذذء
لك ش ذ ذ ذذك للكتاه ل بت ذ ذ ذ ذ ي ل س ذ ذ ذذثي لي بر يااوي ض ذ ذ ذذا ثه ،ين
ثه أ يس ذذت واه د ق ال .لال أقتر أ يح اس ذ ش ذذك للكتاه ل بت ذ ي ،تحاف ثه ب ض
يث
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للع للامل للس ار ي ذ ث ذي
ل ا ء  ،ساحي للثعوص للتي لالقي لها اهت ا امل ل ت ِّ ء ،
أ ي للهاش ء يءرها ،فال أتى اأيذي فائبة ت جر ثه فذي هاه ل ح ي للخة ذ ة ح اة ل ت ِّ ء .
 .4التصريح الرابع:
ل س ذ ذذت ذذاتلمل
تذ ات للكتاه ل بت ي اف ي في فه ك لبت لل ي لل ي.
اولا ا
نا
81
01
01
لل با
46.21 03... 03...
للنس ي ل او ي
ا
التعليق :لهال للتع ذ ذ ذ ح لالقي التع ذ ذ ذ ح للس ذ ذ ذذا ق ،ساح ذ ذ ذذي ف ا ت ق بثا ت ات للكتاه ل بت ذ ذ ذ ي،
لالقتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ا ات ي ل ت بة فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي اج لل ي لل ي ،ل هت ام الجااب للوظ ي ل ي ،ا ي ذ ذ ذ
ل ت ِّ ء حس ذ ذ للتوظ ف ،ف ال ي ل ر ذ ذذد ات فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ل ولقف ل بتر ذ ذ ي للا ات ي ل خت ي؛ ي لل ي
تكدس ذذب ا اتر ذذي ،لهال قبم للكتاه ل بت ذ ذ ي للجااب
تامارين الكتاب املدرس ي كافية في
للتة ي ،فذ ذ ذ ذي شكذ ذ ذ ذ أتله و  ،ياه ي ِّكز فذ ذ ذ ذي جز
فهمك لدروس اللغة العربية.
للثع ذ ذ ذ ذذوص لدر ل ذذاتف
تة ذاتذذه لدر للذبت
لل ذذي لدر دحك ذذام دا ذذاج للت ذذامل .تن ذذا ه حولبي
نوعا ما
 06ذذا ذذائذذي ع ت ذذات للكتذذاه ل ذذبت ذ ذ ذ ذ ي ،هي نس ذ ذ ذ ذ ذذي
نعم
نعم
ق ذ ذذي ذ ذذاتا ذ ذذي ع ذ ذذا ين غي أ يكو ل ذ ذذه للكت ذ ذذاه
ال
نوعا ما
ق ي لي ي
ل بت ذ ذ ي ،قب لش ذ ذذتكى ب ض ل ب ِّتر ذ ذذء
ال
فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ات قوللذذب لل ذذي لل اليذذي ،ق ذي للتة ذذامل
حولها ،لبم ك ايتذها النس ي ل ت ِّ ء .
 .5التصريح الخامس
ل س ذ ذذت ذذاتلمل
تؤي ض تك ل جت ال ي للاالي ل جت ال ي لدر اتلرتك.
اولا ا
نا
82
24
04
لل با
81.36 2...4 00.00
للنس ي ل او ي
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التعليق :أ ا هال للتع ذ ذ ذ ذ ح ف ختبر بى ت ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ للاالي
ل جت ال ي ل ت ِّ ا ل شذذي ،للسذذك  ،لالقي للوللبي ،
يءره ذذا لل ث ذذاح ذ ذ ذ ذ ل جت ذذال ذذي لدر اتلر ذ ذ ذ ذت ذذه ،ق ذذب
يىأ
جا مل للنس ي دسا ي ت ا  16/16ذ ذ ذ ذ
ي ى أاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها
للاالي ل جت ال ي تؤي لدر اتلرذ ذ ذذته،
نعم
تؤي ف ال .قب ت كت للتعذ ذ ح توحا؛ ي للت ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ قب
ِّ
ال
نوعا ما
يكو دينذا ذا قذب يكو ر ذ ذ ذ ذ ذا .فذالاذالي ل جت ال ي قب
تكو لذذا ال دينذذا ذذا د ذذااذذت فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ظذذاه هذذا ر ذ ذ ذ ذ ذذي،
لل ك صا ح ،ف ب تكو لا تح ءز أ لا ت ب ط.
 .6التصريح السادس:
تؤي لالقتك الس ل ؤرسي لإلالتة ،ليراتاة لدر اتلرتك.

تؤثر وضعيتك االجتماعية (الحالة
االجتماعية) على دراستك.
نوعا ما;
14
نعم; 32

ال; 42

ل س ذ ذذت ذذاتلمل
اولا ا
نا
6.
21
00
لل با
6..31 18.80 26.36
للنس ي ل او ي
التعليق :يختبر هال للتع ح بى ت ي ذ ذ لالقي ل ت ِّ ا ع ل ب ِّترء  ،لإلالتة يءرها لثاح للورط
ي ى أ لالقته الس
ل بت ذ ذ ذ ذ ي لدر اتلر ذ ذ ذ ذذته ،قب جا مل للنس ذ ذ ذ ذ ي دس ذ ذ ذ ذذا ي ت ا  16/16ء
تؤي ف ال.
لل ذذااو ذذي تؤي لدر اتلر ذ ذ ذ ذتذذه،
ي ى أا ذذا ِّ
تؤثر عالقتك داخل املؤسسة (اإلدارة،
قذب ت كذت هذال للتع ذ ذ ذ ذ ح توحذا؛ ي للتذ يءر قذب يكو
األساتذة) على دراستك.
دين ذذا ذذا ق ذذب يكو ر ذ ذ ذ ذ ذذا .ف ذذال الق ذذي الس ذ للور ذ ذ ذ ذذط
ل ذذبت ذ ذ ذ ذ ي قذذب تكو لذذا ال دينذذا ذذا د ذذااذذت في ظذذاه هذذا
نوعا ما
ر ذ ذ ذ ذ ي ،لل ك صذ ذ ذ ذذا ح ،قب ق ت لدر ت ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ لمل
نعم
نعم
ض ل ت ِّ ء لدر
لل الق ذذي ل دش ذ ذ ذ ذ ِّذثن ذذي ء ل ذذب ِّت
ال
أالئ ذ ذ ذذها ،في حوتتء اتملتء  :ل اك ا لدر للالمل ،لل ا
نوعا ما
ال
ب ثف ل ظي .لي ا سذه النس ي ل القي للج ِّ بة ،أي
تأيذ ذذت ت ذ ذذالال دينذ ذذا ذ ذذا و ف ل ت ِّ ء ل ا ء
ل ب ِّت .
 .7التصريح السابع:
ل س ذ ذذت ذذاتلمل
تؤي لالقتك ع ل ت ء لدر اتلرتك.
اولا ا
نا
6.
16
08
لل با
6..31 10.18 01.44
للنس ي ل او ي
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التعليق :يخت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ هال للتع ذ ذ ذ ذ ح بى ت ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ لالقي ل ت ِّ ا ز الئه الس لل ااو ي ذ وتل داايا لدر
اتلرذته ،قب جا مل للنسذ ي حولبي  22ا ائي ع ت يءر لل القي ع للز ال ليق ل لدر للبتلرذي بشك
اش ذ ذ ذ ذ  ،للنس ذ ذ ذ ذ ي لل اق ي حولبي  10ا ائي ت ى أ ت يءرل دوالقا لدر للبتلرذ ذ ذ ذذي .قب ت كت للتع ذ ذ ذ ذ ح
توحذا؛ ي للتذ يءر قذب يكو دينا ا قب يكو ر ذ ذ ذ ذ ا .فالاالي ل جت ال ي قب تكو لا ال دينا ا د
اات ف ذ ذ ذي ظاه ها ر ي ،لل ك صا ح .قب ق ت
تؤثر عالقتك مع املتعلمين على
ذذها ذ وتل
لدر حا مل ك ذ ذ ذ ذ ذ ة يت ي في ا ل ت ِّ و
دراستك.
داذايذا ،ر ذ ذ ذ ذذول حذا لذي ل قترله أ ل ت اا للجن
لآلس  ،ت يءر ل ت ِّ ء في ح ذ ذذوت :ت يءر ل نت ذ ذ ذ ذ ذ ذذهبي ف ذ ذ ذ ذ ذ ذذي
نوعا ما
ل نت ذ ذ ذ ذ ذذهبي  ،كال للجنسذذء  ،ساحذذي ت يءر لإلااث في
نعم
نعم
للذ ذذا وت أ لل ك  .ت ذ ذ يءر ل ن( ذ ذذبي في مل ال ا ليق ذ ذ
ال
نوعا ما
لج( اال ،لل ك ص ذ ذ ذذا ح .ت ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ل ت ِّ ء أص ذ ذ ذذااه
ال
للش ذ ذ ذ ذذخع ذ ذ ذ ذ ذذي لل و ا ذي ،أ للش ذ ذ ذ ذذخع ذ ذ ذ ذ ذذي للال ذذال ذذي ،أ
للشخع ي لل كاه ي ،يءرها أا ار للشخع ي.
 .8التصريح الثامن:
ل س ذ ذذت ذذاتلمل
ت كز في اتلرتك لدر ثا لالقي ج بة ع مل الئك.
اولا ا
نا
82
84
04
لل با
81.36 80.00 .6.21
للنس ي ل او ي
التعليق :يثبتج هال للتع ذ ذ ح ض ذ ذ ن ولي للتع ذ ذ حامل للتي تسذ ذ ذ ر دلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى لست ات للجااب لل الئ ي
ح ث ق ا س ذ ذ ذ ذذتوى هاه
ل ت ِّ ا ،ح ذث جوا لل القذي ء ل ت ِّ ا ع أق لاذه ذ وتل داذايا ،
لل القي ،ف ب لستبرمل ب ض للتع ذ حامل ل وجهي ل ت ِّ ا بى ت ي ذ ذ ذ ذ ذ لالقته ع ل ح ة ذ ذ ذ ذ ذ للبلسدي
للخاتجي لدر اتلرته ،لآل اخت ذ ذ بى ر ه ل ثا لالقي ج بة ع مل الئه ،قب اات للنس ي لل ال ي
حولبي  .8ا ائي ت دلذى ثا هاه لل القي تحس ثذها
تركز في دراستك على بناء عالقة جيدة
تنو بها .د أ نس ي تبرة  43ا ائي ت ى أه ي
مع زمالئك.
ثا لالقي ج بة  82ا ائي أ أاذها ت ِّكز ك ءرل حولبي
 80ذذا ذذائ ذذي  ،ذ ذ ت ِّكز لدر أش ذ ذ ذ ذ ذذا أس ى .أي أ ا ي ذذث
نوعا ما;
14
ل ت ِّ ء ي ِّكز لدر ثذذا لالقذذي ج ِّ ذبة ع مل ال ا،
نعم
ال; 12
هذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي فاذذي ،ب ض لإلاذذاث ،ت ى ض ذ ذ ذ ذ تة لوجوا
ال
لالق ذذي ع مل ال ا لل ذذا وت ،ك ذذال ذذك ب ض لل ذذا وت ع
نوعا ما نعم; 62
لإلااث .ين غي لإلشاتة دبر أ لل القي ء لإلااث للا وت
أق ذ لجت ذذال ذذي .هثذذا فاذذي يذذال ذذي يذذائ ذذي لجت ذذال ذذا ل
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لل ااو ي ،هي فاي ل ت ِّ ء ل ث وذي لس ذ ذ ذذبب ليرذ ذ ذ ذ اه :لل ر ذ ذ ذذوه ل بت ذ ذ ذ ذ ي ،ل س ذ ذ ذذتوى ل جت ا ي،
للجذذااذذب للجس ذ ذ ذ ذ ذذاني ،للس ذ ذ ذ ذ و لل ذذبل ني لتنذذاه ليق ل  ،أر ذ ذ ذ ذ ذذاه أس ى ،هثذذا فاذذي تلب ذذي هي فاذذي
ل ت وقء ب ها للتي ت ى أه ي ل القي ل جت ال ي الس لل ااو ي فتنش البتلري.
 .9التصريح التاسع:
ل س ذ ذذت ذذاتلمل
ت كز في اتلرتك لدر ثا لالقي ج بة ع أرتاذ لل ي لل ي.
اولا ا
نا
60
60
.0
لل با
60.18 60.18 10.00
للنس ي ل او ي
التعليق :يختبر هذال للتع ذ ذ ذ ذ ح لل القذي ء ل ت ِّ ا ل ب ِّت  ،قب اات للنس ذ ذ ذ ذ ي لل ال ي  30ا ائي ع
ثا هاه لل القي للج بة ،هي نس ي و ي؛ ي أراتاة لل ي لل ي يتولح و ع ت ِّ ذ ذها بشك
ج ب سالل للبت  ،ساح ذذي اع ذذوص لل ل ة ،ع أ ل ت ِّ ء يس ذ و دلذ ذ ذ ذ ذ ذى ت أي دينا ي لبى
ب ِّتر ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ير ذ اه لبيبة ثذ ذ ذ ذ ذ ذها :حب للت ا ه ل ب ِّت ساح ذذي ل ت ِّوقو لإلااث؛ ياذ ذ ذ ذ ذ ذه أك ذ ذ ذ ذ ذ ذ
لجت ال ي للا وت .ا
حب ا للاظوة لبى ل ب ِّت
تركز في دراستك على بناء عالقة جيدة
أج للاعذذول لدر ا ار ج بة في ل ست اتلمل ل كتو ي أ
مع أستاذ اللغة العربية.
ي ني هذ ذذاه لل القذ ذذي حتى
للت و ا ل س ذ ذ ذ ذذت  ،هثذ ذذا
ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذه .لل اذذي لل ذذاق ذذي
ذذا ذذي ر ذ ذ ذ ذ اذذي
يس ذ ذ ذ ذ ا
نوعا ما
ال
حولبي  .ا ائي ت ى ض ذ تة لالك ،د ا بس ذذبب لكت ا
نعم
لل ض ذذال ذذبتلر ذ ذ ذ ذ ذذي ه ذذا ذذاا ذذت لل الق ذذي ع ل ذذب ِّت أ
ال
نوعا ما
بس ذذبب لبم لل بتة لدر ثا هاه لل القي ل ذ ذ ف ف ذ ذ ذ ذ ذ ذي
نعم
لل بتة للتولحذ ذ ي أ لبم جوا لل ي ي بس ذذبب للت اتلمل
لجت ال ي.
 .11التصريح العاشر:
ل س ذ ذذت ذذاتلمل
تح ِّ ات رك في لل ي لل ي ق ل ي دبر لل ااو ي.
اولا ا
نا
02
8.
0.
لل با
01.00 83.08 24.62
للنس ي ل او ي
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التعليق :هال للتع ذ ح ،يءره للتع ذ حامل ،للتذ ذ ذ ذ ذ ذي
ِّجهت دل ذ ذ ذ ذ ذى لل ذ ذ ذ ذ ذ ت ِّ ء  ،ي ذ ذ ذ ذ ذهبف دل ذ ذ ذ ذ ذى لست ات للجااب
ا
ا
للت مي لذذبى ل ت ِّ ء  ،ذذا ت ق ذذالتح ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ،فها
دانامل للولج امل للع ذ ذ ذ ي يءر للع ذ ذ ذ ي .قب
للبت
جبمل أ نس ي تبرة  16ا ائي أ أك ذ ذ تح ِّ أ
يؤي لدر ر ذ ذ ذ ذذءر
أ تح ذ ذ ذ ذذءرهذذا ق ذ  ،ش ذ ذ ذ ذذك أ هذذال ِّ
ا
للبت  ،ساحذ ذ ذ ذذي ا ت ق الثعذ ذ ذ ذذوص ليا ي للظوله
لل و ذي لل الي ذي ،ذا يز ذب لل ذب لدر ل ب ِّت ِّ ،
ا
ان ذذا ل ذذات ذذامل للت ذذي؛ أي ت ذذك للتي تن ذ
ا
ي للت ي.
ل ت ِّ ا حوت لل ي للت
 .11التصريح الحادي عشر:
تس ل أرتاذ لل ي لل ي ل ت كب فه ك ل بت .

تحضر دروسك (في اللغة العربية)
ِّ
قبل املجيء إلى الثانوية.

نعم

نوعا ما

نعم

ال
نوعا ما

ال

ل س ذ ذذت ذذاتلمل
اولا ا
نا
80
80
13
81.81 82... 0..62

لل با
للنس ي ل او ي
الاتاعالاياق :يذ ى حذولبذي  0.ذ ذذا ذ ذذائ ذ ذذي ذ ل ت ِّ ء
تسأل أستاذ اللغة العربية للتأكد من
ضذ ذ ذ تة ر ذ ذذؤلل ل بت ل لل ذ ذذايا لل ا ذ ذ ذذي أ
فهمك للدرس.
للجزئ ذذامل ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ل هو ذذي ،هي نس ذ ذ ذ ذ ذذي أق ذ
ل ة وه؛ ي فاذذي تتنذذا مل لل ذذث تس ذ ذ ذ ذ ل ت ذذب
نوعا ما
أ تسذ ذ ل .قب تس ذذا لت ل ليرذ ذ اه ع ن ولي
نعم
ل ت ء  ،ا تأى أ أه ي ل س ذ ذ ذ ذذؤلل دذل
ال
ال
اات لإلجا ي تز ب تث ص ،ثذ ذ ذ ذ ذ ذها تح ج
نعم
نوعا ما
للس ذ ذ ذذؤلل بسذ ذ ذ ذذبب فسذ ذ ذ ذذاا لالقته ع بترذ ذ ذ ذذه،
ا كت ا ث سه.
ثذها
 .12التصريح الثاني عشر
ل س ذ ذذت ذذاتلمل
تكت ي ا و امل للتي ي ِّب ها لك أرتاذ لل ي لل ي في للاعي.
اولا ا
نا
84
4.
23
لل با
80.00 06.01 11.01
للنس ي ل او ي
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التعليق :ت ى نس ي حولبي  .6ا ائي أ
و امل ل ب ِّت
ت ى للنس ذ ذ ذ ذ ي لل اق ي  06ا ائي أ ا ي ِّب ه ل ب ِّت
يقدمها لك
التي
باملعلومات
تكتفي
ِّ
ذذاف ذا ،يحت ذذاج دلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى ت ذذبل ا لجع أ ذذبت
ل
أستاذ اللغة العربية في الحصة.
ينب ف حذذي
سعذذوح ذ ي أ ا شذذا ه ذلك ،هثا
ذب ِّتر ذ ذ ذ ذذه بس ذ ذ ذ ذبذب لكتظاظ ليقس ذ ذ ذ ذذام،
لالر ذ ذ ذ ذذت ذااة
نوعا ما
س ذ ذ ذ ذذبب للج س ذ ذ ذ ذذي للت بيي الس حج ة للبت  ،فال
نعم
ا
يثال حظه للت ا .تح ثا لنسذ ذ ي  .6ا ائي للتي
ال
نعم
ال
نوعا ما
تكت ي بت ل ب ِّت ت وا دلذى لات ا أي ي ل ت ِّ ء ،
لل ذ ذذايذ تذا ر ذ ذ ذ ذذؤللذهذا ،دلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى للج ذ ذذاع ل ش ذ ذ ذ ذذتر ل وم
تكثولوج ا ،ااة لل ي لل ي ل ست أرار ي.
 .13التصريح الثالث عشر:
ل س ذ ذذت ذذاتلمل
ت لجع اترك في لل ي لل ي في ل نزل.
اولا ا
نا
41
80
2.
لل با
08.18 82... 10.26
للنس ي ل او ي
التعليق :يخت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ه ذال للتع ذ ذ ذ ذ ح للت ا لل ذذالتي
تراجع درسك (في اللغة العربية) في
لذ ذ ذتذ ذ ذا ،هذو ت ا َ
ذي
ذ
ذ
ل
لدر
حق
أ
ذبي
ذ
ذ
ب
املنزل.
ا
ا
للت ا الس ذ ذ حج ة للذ ذذبت  ،هو ل تذ ذذبلا ل ت ا
للذذالتي .تأمل نس ذ ذ ذ ذ ذذي ت ذذاته للخ س ذ ذ ذ ذذء ذذا ذذائذذي 16
ا ائي أ ض تة ل لج ي أ أا ذ ذها ل ست ض ت ي
نوعا ما
نعم
الئ ذذا ،ع أاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذذا ت تح ل ت ا ذذاه للس ذ ذ ذ ذذؤلل ل
ال
نعم
للث ائص للتي ي اني ث ذ ذ ذ ذ ذها حتى يتبلتكها ث س ذذه أ
نوعا ما
ال
بسؤلل بتره.
اف ي

 .14التصريح الرابع عشر:
تشات في ات لل ي لل ي.
لل با
للنس ي ل او ي

ل س ذ ذذت ذذاتلمل
اولا ا
نا
44
82
14
41 81.36 13.63
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التعليق :أ ذ ذا للذ ذ شاتكي ف ب ااها كذ ذ ذ ذ ة ،ثذ ذها ا
ت ق الجااب لل ذ ذ ذ ف ذ ذ ذي ،ا ا ت ذ ذ ذ ق الجااب
ل جت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ال ذ ذي ،ا ا ت ق الجااب للث ذ ذ ذ ذس ي
ل ت ا .أظ ذ أ لل ذ ت ذ لل ذ شاتك ذ أف
حا ذ ذ لآلس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ؛ ي شاتكت ذها تن ها أك ذ
فه ا ،يا ا ين و ل أر ذذا ي ل بت ف ع ذ و
ا
خةاو  ،ذذا أسة ذ ل ُ
ص ذ ذ ذ ذ ِّحح لها ،ف ت و
أسةذائذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ،سذاح ذ ذ ذ ذذي دذل للت ذب ل ذب ِّت لدر
بليوج ا للخة  .يا دا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها يسذ ذ ذ ذ لو ف ت و
ثذ ذ ذها حس للسؤلل لرد اه للجوله .ي ت ذ ذ ذ و
بترها بثو شخع تذها ي تذها ا سها،
بتر ذها.
ساحي دذل جب ل للدشج ع
 .15التصريح الخامس عشر:
تثنز ليل ال ل نزل ي في لل ي لل ي ارت لت.
لل با
للنس ي ل او ي
التعليق :يخت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ هذذال للتع ذ ذ ذ ذ ح كذذالذذك للت ا
للذ ذذالتي ل ت ا ،هو ت ا ب ذ ذذبي أ حق ،تأمل
نس ذ ذ ذ ي تتنا مل للخ سذ ذ ذذء ا ائي أ ض ذ ذ ذ تة إلانامل
ليل ال ل نزل ي أ أا ا ل س ذ ذ ذذت ضذ ذ ذ ذ ت ي الئ ا ،ع
أا ا ت تح ل ت ا اه للسذ ذ ذ ذذؤلل ل للث ائص للتي
ي اني ا حتى يتبلتكها ث سه أ بسؤلل بتره.

تشارك في دروس اللغة العربية.

نوعا ما
نعم
ال
نوعا ما

نعم

ال

ل س ذ ذذت ذذاتلمل
اولا ا
نا
40
48
28
43.12 40.10 20.13
تنجز األعمال املنزلية (في اللغة العربية)
باستمرار.

نوعا ما
نعم

نعم

ال
نوعا ما

ال

 .16التصريح السادس عشر:
ت ِّبر ش و ا كتا ا في لل ي لل ي ةالقي.
لل با
للنس ي ل او ي

ل س ذ ذذت ذ ذاتلمل
اولا ا
نا
06
82 22
02.63 81.36 16
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التعليق :يس ذ ر هال للتع ذ ح ،تع ذ حامل أس ى ،دل ذ ذ ذ ذ ذى
للختذذا ي لإلا ذذاجي ل س ذ ذ ذ ذثذذي لي بر يذذااوي .للت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
تعبر شفويا وكتابيا في اللغة العربية
ِّ
ةالقي للكتا ي بسذ ذ ذذالرذ ذ ذذي ر ذ ذ ذ وه تلم ي ني أ
بطالقة.
ل ت ا أح ذ ذ ذ ذ ح كف ل .قذ ذذب ذ ذذااذ ذذت للنس ذ ذ ذ ذ ذ ذذي 16
ذذا ذذائذذي  ،دذل اظ اذذا دبر لقع للت ا ،ولذذي جذذبل.
دذل اظ اا دلذ ذ ذ ذ ذ ذى ا ت ف ه للوح ذذايي ،فهي نسذ ذ ي
نوعا ما
ض ذ ذ ي ،تحتاج دبر ل لج ي لل حث ل أر ذ ذ اه
نعم
نعم
ال
هال لل ع ذ ذذوت ،ساح ذ ذذي دذل ل ثا أ حع ذ ذذي للت ءر
نوعا ما
للشذ هي ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ني ف ذ ذ ذ ذ ذي للسذذثي لي بر يااوي تكاا
ال
ت ذ ذ ذ ذذب ،ت ذ ذ ذذبم د ق ذ ذ ذذال ،ب ذ ذذض لل ذث ذظ ذ ل ذ
وضولات ذ ذ ذ ذها أا او ذ ذ ذ ذها ،فك ف ا ت ا يتحبث
د ق ال أ يكتب ر وه تلم تف ع؟ ي ااة للت ذ للكتا ي هي ا ي بم فذي للت ذ للش هي.
 .17التصريح السابع عشر:
ل س ذ ذت ذذاتلمل
تستولب ا ي ب ه لك أرتاذ لل ي لل ي.
اولا ا
نا
80
64
.6
لل با
81.81 64.4. .3.12
للنس ي ل او ي
التعليق :تأمل نس ذ ذ ذ ي  16ا ائي أا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها تس ذ ذ ذذتولب ا
ي ذذب ذذه لهذذا ل ذذبت  ،هي نس ذ ذ ذ ذ ذذي و ذذي د ر ذ ذ ذ ذ ثذذا
تستوع ما يقدمه لك أستاذ اللغة
ااي للتع حامل ،ت ى فاي  46ا ائي تحتاج دل ذ ذ ذى
العربية.
ل تاب ي ق ل بت ل و ق للولج امل للع ذ ي
ي ذ ذ ذ ذ ذ للع ذ ي للتي ت بم لها .لك لائق ل كتظاظ
نوعا ما
يعذ ذ ذ ذ ذ ذ ذب ذ ذه ذ ذ ذذي ل ذ ذذبت ذن ذ ذ ذ ذ نسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي
ال
نعم
َ
ل ستول ذ تذ .
ال
في بى تح ق ليهبلف للت

نوعا ما

نعم
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 .18التصريح الثامن عشر:
توظف ا ت ته في لل ي لل
ِّ

ل س ذ ذذت ذذاتلمل
ي في ولقف بتر ي ح ات ي خت ي.
اولا ا
نا
43
60
10
لل با
04.31 60.18 06.44
للنس ي ل او ي
ي ،خ جامل للس ذ ذذثي لي بر يااوي ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي لل ي
هال للتعذ ذ ذ ح خ جامل لل ي للت
التعليق :ي
لل ي ،ح ث تس ذ ذ ذ ذ ر ل ات ي الك ا لمل دل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى حس ذ ذ ذ ذ
توظف ما تعلمته (في اللغة العربية)
ِّ
ا
ذت
ذ
ا
ذا
ذ
ذك
ذ
ل
ذا
ذ
ل
ذه،
ذ
ت
ذا
ذ
ح
ي
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ف
ذه
ذ
ت
ذا
ذ
توظ ف ل ت ِّ ا لت
في مواقف مدرسية وحياتية م تلفة.
للوضذ ذ ذ امل ،للتي ت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ج له ،ذلمل ا لي النسذ ذ ذ ي دل ه.
 06ا ائي ل ت ء اأا ذ ذها يوظ و
قب تأى أك ذ ذ
نوعا ما
ا ت وه فذ ذي لل ي لل ي ،فذ ذي ح ات ا لل و ي .أظ ذ ذ
نعم
أ ا للنس ذ ذ ذ ذ ذي ولي ،دذل ا قاتااها ولقع للت ا فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
ال
نعم
نوعا ما
ال
يااو امل ل بيثي ،ح ث ل كتظاظ فذ ذي أفولج للسثي لي بر
يذ ذذااوي ،شذ ذ ذ ذ ذ ذذا ذ ذ أس ى لجت ذ ذذال ذ ذذي لالئ ذ ذذي الس ذ ذ
ل ؤرسي ساتجها.
 .19التصريح التاسع عشر:
ل س ذ ذذت ذذاتلمل
تستة ع للتولح ع أرتاذ لل ي لل ي.
اولا ا
نا
86
61
.0
لل با
88.00 61.01 14.31
للنس ي ل او ي
التعليق :ت ذب للك ذا ة للتولح ذ ذ ذ ذ ذي أها للك ذا لمل للتي تس ذ ذ ذ ذ ر ل ذات ذي ذالك ذا لمل دبر تح هذا .قب
بى تح ا ق هاه للك ا ة؛ ي ت ا لل ي لل ي ين غي أ
ر ذ ذ ذ ت سالل هال للتع ذ ذ ذ ح أ أق
يت حوت حول ظذ ذذائ هذ ذذا ،تح ا
،
ذي
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ح
ول
للت
ة
ذا
ذ
ذ
للك
ق
تستطيع التواصل مع أستاذ اللغة
ذالت ذذاتهذذا ل ذذي ف ايذذي لجت ذذال ذذي فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ا للوقذذت،
العربية.
ا
ولجهذذي ل ولقف
للجذذااذذب لل اي يظه ذذبى ت كثذذه
ا
توظ ف ا ت ه فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي لل ي ،للجااب ل جت ا ي يظه
نوعا ما
ال
قبتة هال لل ا لدر للتك ا ف ع ر ذ ذ ذ ذ ام للتولح ذ ذ ذ ذ  .قب
نعم
 10ا ائي أ يستة و
تأى أي ب ل ت ِّ ء أك ذ ذ
ال
نوعا ما
للتولح ذ ذ ذ ذ ع ذب ِّت لل ي لل ي ،هي نس ذ ذ ذ ذ ي ولي
نعم
جذ ذذبل .ين غي لدر ذ ذذب ِّت لل ذ ذذي لل ذ ذذي أ يس ذ ذ ذ ذ ر دبر
ل ت ِّ ء .
تح ق للتولح ع أك ذ لبا ك
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 .21التصريح العشرون:
ل س ذ ذذت ذذاتلمل
تس ذذالب مل ال في فها أنش ذذةي لل ي لل ي للثع ذذوص ليا ي ،للثحو،
لل اليي. ...
اولا ا
نا
01
40
06
لل با
03... 40.80 02.63
للنس ي ل او ي
التعليق :آس تع ذ ذ ذ ذ ح ست ذت ذه ل ر ذ ذ ذ ذذد ذااذي ذا له لالقي ا ر ذ ذ ذ ذذترلت ن ي للتي ين غي أ ت ت ب فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
ل ثظو ذذي للتر و ذذي للجزلئ ذذي ،هي لر ذ ذ ذ ذذترلت ن ذذي للت ا للت ذذا ني ،ح ذذث ي ذذا ان ذذا ل ت ِّ ء ذذبى
فق لر ذذترلت ن ي للت ا للتثافس ذ ي ،حبها ،للتي تزتع ليااا ي فذ ذ ذ ذ ذ ذي ا و
ت ا ا ا ع ب ذذها ،ل
ل ت ِّ ء  ،دذل ذذا يذذا ذذت هذذاه ل ر ذ ذ ذ ذذترلت ن ذي .أتى أ دجذذا ذذامل ل ت ِّ ء ت ك ب ق ذذبى للخ ذ للذذاي
فعول لل حث دلذ ذ ذ ذ ذى ض تة
ت اني ثه ثظو تثا للتر و ي فذ ذ ذ ذ ذي هال ل ستوى .قب أش مل فذ ذ ذ ذ ذي فع
توظ ف لرذذترلت ن ي للت ا للت ا ني ف ذ ذ ذ ذ ذي ل اج ،بشذذك
تساعد زمالءك في فهم أنشطة اللغة
لض ذ ذذح خةط اق ي حتى اتر أي شذ ذ ذ ي ل ع ذ ذذبفي.
العربية (النصو األدبية ،النحو،
صا ح أ ل شات ع للكتا ي تثنز ف ذ ذي شك أفولج ،أ ا
البالغة.)...
ي ف ذ ذ ذ ذ " بيداغوجيا املشروع " ،ل ذ ذ ذذال أتى أاذ ذ ذ ذها تحتاج
دل ذ ذى توض ح أك ذ ذ  .ك ا أتى أ ت ا استراتيجية التعلم
نعم
التعاوني لدش ذ ذ ك ذ ذ ذ ذ ذ ذ نشذ ذذاوامل لل ي لل ي ،لدر أ
نوعا ما
نعم
ال
تس ذ ذ ذ ذ ذ جث ا دلذ ذ ذ ذ ذى جثب ع لرترلت ن تء أس ذ ذ ذ ذ ذ  ،ه ا
نوعا ما
اس ا ا ا اتاراتاياجاي ا ااة الاتاعالام الافاردي واس ا ا ا اتاراتاياجاي ا ااة الاتاعلم
ال
التنافس ي.
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خــات ـم ــة

أصل ،بعد هاتيك الرحلة الشائقة الشاقة داخل فضاء العملية التعليمية التعلمية،
إلى آخر محطة فيـها ،ألختمها بما ّ
توصلت إليه من نتائج ميدانية عملية .فقد بذلت جهدي فـي
متابعة بناء الخطاب التعليمي في مرحلة التعليم الثانوي ،فـي سنته األولى ،من طرف مد ّ ِّرس ي
ّ
متعلميهم ،وفي استقرائهم للوثائق البيداغوجية ،وفي مواجهتهم
هذا املستوى في تعاملهم مع ِّ
لبيئة مدرسية وخارجية كثيـرة املصاعب واإلكراهات.
انطلقت من حيث يجب ،بتعريف االستراتيجية والخطاب ،والخطاب التعليمي ،ثم
التعريف بأهم القواعد التي يبنى عليها هذا الخطاب ،وبعدها بحثت في روافده ومداخل
تدريس اللغة العربية آلتي إلى تعيين االستراتيجيات التي يعتمدها املد ّ ِّرسون ،أو يجب أن
يعتمدوها في ممارسة العملية التعليمية ،وهي استراتيجيات ِّخطابية ومنهاجية ،عامة وخاصة.
وأختم البحث بدراسة ميدانية وقفت فيها على دروس حقيقية وحصص تطبيقية لبعض
ّ
واملتعلمين قصد الوقوف على واقع هذا الخطاب.
املد ّ ِّرسين ،وأجريت استبانات للمد ّ ِّرسين
ِّ
وخرج البحث بمجموعة متنوعة من النتائج:
أوال :روافد الخطاب التعليمي
 -1بالنسبة للمنهج الدراس ي ،الفئة الغالبة من املد ّ ِّرسين لم تستفد من املنهاج الدراس ي؛ ألنها
ّ
ّ
لم تطلع عليه أو ال تراه ضروريا أو لها موقف فكري أو ايديولوجي .والفئة التي أطلعت عليه
لم تستفد منه إال في خطوطه العريضة أو بعض جزئياته وال تعرف قيمته البيداغوجية،
ّ
ّ
أما الفئة األقل التي اطلعت عليه وحللته واستفادت منه وأبرزت نقائصه واقترحت حلوال
من منطلق الواقع التدريس ي والتجربة املهنية ،ومن هذه الحلول مراعاة املنهاج الدراس ي
ّ
ُّ
املتعلمين وحاجاتهم وميوالتهم وانتماؤهم العقدي
التوجه نحو مراعاة قدرات
معطيات
ِّ
ّ
ّ
متعلقة بفهم الغرض
والثقافي واالجتماعي والتاريخي .وأرى أن نجاح العملية التعلمية برمتها ِّ
من املنهاج الدراس ي باعتباره الوثيقة الرسمية األساسية األولـى ،وفهم فلسفته ومقاصده
وفلسفة املقاربة بالكفاءات وطرائق تدريس اللغة العربية وفقها.
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 -2بالنسبة لدليل األستاذ :ال تختلف املالحظات كثيرا عن املنهاج الدراس ي ،ولكن فئة أقل لم
ّ
تستفد من دليل األستاذ؛ ألنها لم تطلع عليه أو لم تبحث عنه أو ال تراه ضروريا .أما الفئة
ّ
التي أطلعت عليه لم تستفد منه إال في بعض جزئياته أو حسبته دليل مذكرات األستاذ
ّ
فرأت أنه مختصر جدا فهي ال تعرف قيمته البيداغوجية ،أما الفئة األقل التي اطلعت
ّ
عليه وحللته فرأت أنه سند لها خاصة في بداية املشوار املنهي ،والفئة األخيرة التي اطلعت
ّ
ّ
متعلقة بفهم
عليه رأت أنه ال يلبي طموحاتها .وأرى أن نجاح العملية التعلمية برمتها ِّ
الغرض من دليل األستاذ باعتباره الوثيقة الرسمية األساسية الثانية بعد املنهاج.
ّ
 -3بالنسبة للكتاب املدرس ي :رأى بعض املد ّ ِّرسين أن الكتاب املدرس ي مرجعها األول
وموجهها
ِّ
األساس ومعينها في تقديم الدروس ،وحقيقة األمر أنها ال تعرف الغرض من الكتاب
ّ
املدرس ي وال تعلم أنه ّ
للمتعلم .وبعض املد ّ ِّرسين يرون أن الكتاب املدرس ي
موجه باألساس
ِّ
ّ
ّ
للمتعلم ولكنه غير كاف في تمارينه وتطبيقاته وال موفق في اختيار بعض
مفيد بالنسبة
ِّ
النصوص األدبية ،وال في بعض املوضوعات التي يطرحها فهي غير مناسبة له .وبعضهم يرى
أنه مرفوض شكال ألنه لم يراعي االنسجام فيه وال في ألوانه .والفئة األخيرة ،من املد ّرسين
الجدد ،وجدت صعوبة كبيرة في التعامل معه أوال للكثافة ثانيا لألخطاء ثالثا لصعوبة
النصوص املبرمجة.
خالصة القول أن أغلب املد ّ ِّرسين لم يستفيدوا من الوثائق البيداغوجية بالقدر الكافي
ّ
ّ
املتعلمين ويصل إلى
يحقق التواصل املرغوب مع
ِّ
الذي يجعلهم يبنون خطابا تعليميا ناجحا ِّ
الكفاءات املستهدفة والهدف الختامي اإلدماجي للسنة األولى ثانوي ،وأسباب عدم االستفادة
كثيرة منها ما له عالقة باملد ّ ِّرس نفسه ،ومنه ما له عالقة بالوسط املدرس ي القريب ،ومنه ما
له عالقة ّ
بالتوجهات العامة والسياسة التعليمية للوصاية .ونتيجة هذا الخلل في مرحلة ما
قبل إنتاج الخطاب التعليمي وخيمة على مرحلة بنائه ومرحلة تقويمه ،فالحصيلة التعليمية في
ّ
تبشر بالخير ملستقبل العربية.
مادة اللغة العربية هزيلة وثمرتها الشفوية والكتابية ال ِّ
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ثانيا :املقاربات البيداغوجية
 -1بالنسبببة للمقاربببة بالك ببا ات :يمكــن أن تجمــع آراء املد ّ ِّرســين فيهــا فــي فئتــين كبيــرتين؛ فئــة
ت ـ ــرفض املقارب ـ ــة بالكف ـ ــاءات ألس ـ ــباب تراه ـ ــا موض ـ ــوعية متعلق ـ ــة باالكتظ ـ ــا ف ـ ــي األف ـ ــواج،
ّ
وباملضامين املعرفية والكفاءة اللغوية لدى املتعلم الحالي ،ولصعوبة فهـم الكفـاءة ،ولكثافـة
البرنــامج ،لالعتبــارات الســابقة ال يمكــن وضــع املــتعلم فــي مركــز العمليــة التعليميــة وال يمكــن
تحقي ــق الكف ــاءة لدي ــه .والفئ ــة األخ ــرى تـ ـرى أن تطبي ــق املقارب ــة بالكف ــاءات ممك ــن وبش ــكل
تــدري ي فهــي عمليــة فاعلــة فــي تطبيــق الب ـرامج حيــث أنهــا تسـ ِّّـهل العمليــة العلميــة التعليميــة
التعلمية وتتيح للطالـب التف ّـوو وتجسـيد يخصـيته حتـى فـي حياتـه الخارجيـة .أرى أن الفئـة
الثانية التي ّ
تطبق املقاربة بالكفاءات وتحـاول تجـاوز الصـعوبات تحتـاج إلـى الـدعم والتكـوين
ِّ
على املقاربة أكثر حتى تستطيع تحقيق الكفاءات املستهدفة.
خالص ــة الق ــول أن املد ّ ِّرس ــين عل ــى وع ــي ك ــاف بأهمي ــة املقارب ــة املعتم ــدة ف ــي الت ــدريس ف ــي
مرحل ــة التعل ــيم الث ــانوي ،ودلي ــل ذل ــك أن أغل ــاهم ي ــدر ص ــعوبة تطبيقه ــا وتحقي ــق الكف ــاءات
املســتهدفة ،ولكــنهم فريقــان؛ فريــق يحــاول تطبيــق املقاربــة بكــل مــا أوتــي مــن معرفــة وخبــرة ومهمــا
ّ
ّ
كانــت العقبــات ،وفريــق آخــر ّ
يحققهــا .وال ـرأي
ـعثر علــى عملــه وعلــى النتــائج التــي ِّ
تكبلــه العقبــات وتـ ِّ
ِّ
َّ
عنــدي أن يركــز علــى التكوينــات الهادفــة والعميقــة والنوعيــة فــي التــدريب علــى املقاربــة بالكفــاءات
بمختلف مقارباتها التعليمية ،وفي ظل الظروف الصـعبة والعقبـات مـن أجـل أن ّ
يتكيـف املـد ّ ِّرس
معها؛ ألنه ال سبيل إلى إزالتـها أو التخفيف منها العتبارات تخرج عن نطاو املعسسة إلـى املحـيط
األوسع (الوطني والدولي).
ثالثا :العالقات البيداغوجية /التربوية
 -1بالنس بببة للعالق ببة ب بِّس امل ببد :ر وامل ببتعل  :تجم ــع أجوب ــة املد ّرس ــين عل ــى ض ــرورة بن ــاء عالق ــة
ّ
ّ
جيــدة مــع متعلمــيهم ،وقــد كانــت أجوبــة أغلبيــة املد ّرســين تــرى نجاحهــا فــي بنــاء هــذه العالقــة،
إال أنها تختلف في كيفيات بنائها وتحقيقها واستمرارها .هنـا فئـة تبنـي العالقـة علـى أسـاس
ّ
نفس ـ ي ع ــاطفي وت ــرى أن ــه أس ــاس العالق ــة ب ــين امل ــد ّرس واملتعلم ــين .وفئ ــة ثاني ــة تنطل ــق م ــن
ّ
ُّ
ـتحكم في ـهم وإقامــة عالقــة ّ
جيــدة معهــم .فئــة أخيــرة تركــز علــى
املعرفــة وتراهــا هــي األســاس للـ
يخصــية املــد ّرس ،وتــرى العالقــة تبنــى علــى االحت ـرام املتبــادل ،وأن التواضــع يزيــد مــن محبــة
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ّ
بجديــة ،وكــذا
املتعلمــين ملد ّرســهم بشــرا عــدم املبالغــة ،وتجنــب املـزاح قــدر اإلمكــان والعمــل
العدل بين املتعلمينّ ،
شاهها بعض املد ّرسين بشعرة معاوية.
 -2بالنسببة لسسبيِّر ال بو  :قـ ّـدم املد ّ سـون جملــة مـن الشــروا التـي ينبهــي مراعاتهـا كــي ّ
يتحقــق
ِّر
ّ
الس ــير الحس ــن للف ــوج ،وتق ـ ّـدم ال ــدروس ف ــي ج ــو ه ــادّ وعلم ــي بمش ــاركة م ــن املتعلم ــين وف ــق
اســتراتيجيات الــتعلم النشــط وبمضــمون معرفــي ســليم ومســتفز علميــا يقــوم علــى الوضــعية
ّ
املشــكلة ،بمراعــاة الفــروو الفرديــة بــين املتعلمــين وبتحقيــق املســاواة بيــنهم فــي الفــرص .يــرى
ّ
بعــض املد ّرســين أن الــتحكم فــي الفــوج يكــون مــن البدايــة بفــرض االحت ـرام فــي الحصــة األولــى،
وإقن ــامل املتعلم ــين بالق ــدرات العلمي ــة .وي ــرى آخ ــرون أن اإلع ــداد الترب ــوي لل ــدرس ،والتحض ــير
الجيد لألستاذ ،أهم أمر إلنجاح سير الدرس في القسم.
 -3بالنسبة للتدريس ال :عال :اعتماد الطريقة الحوارية الناجحة مـن خـالل األسـئلة املدروسـة
والدقيق ـ ــة .ووض ـ ــع امل ـ ــتعلم ف ـ ــي وض ـ ــعية اس ـ ــتفزازية تدفع ـ ــه إل ـ ــى توظي ـ ــف التعلم ـ ــات .يق ـ ــوم
التدريس ّ
الفعال على أساس التحضير اليومي للدرس من طرف األستاذ مـع تحضـير التالميـذ
وتطبيــق املقاربــة بالكفــاءات ،والتنويــع فــي طرائــق التــدريس .يقــوم علــى التعــاون بــين أط ـراف
ّ
ّ
ـتعلم واإلدارة .م ـ ــد ّ ِّرس :محـ ـ ّـب ملهنت ـ ــه ،مناسـ ــب وك ـ ــفء ،مطلـ ــع ،خل ـ ــوو،
ثالثـ ــة؛ امل ـ ــد ّ ِّرس املـ ـ ِّ
ّ
ـتعلم مث ــابر ،منض ــبط وذي دافعي ــة ول ــه ش ــغف معرف ــي ،وإدارة ص ــارمة
محت ــرم ،ه ــادّ .وم ـ ِّ
تلت ـزم بمهامهــا .فضــال عــن دور األســرة فــي متابعــة ابن ـها .يقــوم علــى فــرض المخصــية ،عــدم
التسامح في األمور الجدية (الواجبات ،الوضعيات املستهدفة ،الوضعيات اإلدماجية).
ّ
خالصــة القــول أن العالقــات البيداغوجيــة التربويــة ليســت عالقــات عموديـة وال خطيــة،
وإنمــا هــي عالقــات مرنــة تنحــو أحيانــا من ــى عمــودي ،وأحيانــا أخــرى من ــى أفقــي ،وأحيانــا ثالثــة
ُّ
منحـة حلزونـي ،وأحيانـا رابعــة من ـى شـبكي تتناســب مـع املواقـف التعليميـة التعلميــة بمـا لهـا مــن
ارتباط ــات بالوس ــط املدرس ـ ي املباش ــر واملح ــيط املدرس ـ ي القري ــب واملح ــيط األوس ــع .تت ـداخل فيه ــا
ّ
ّ
ّ
املتعلم ـ ــين وتركيب ـ ــاتهم
مكون ـ ــات ِّ
عناص ـ ــر يخص ـ ــية امل ـ ــد ِّرس العلمي ـ ــة واالجتماعي ـ ــة والنفس ـ ــية ب ِّ
المخصــية واالجتماعيــة واالنفعاليــة (مرحلــة املراهقــة) ،فضــال عــن تــأثير إدارة الثانويــة والشــركاء
االجتماعيين خصوصا جمعية أولياء التالميذ.
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:
رابعا :عناصر العملية التعليمية-التعلمية
 -1بالنسبببة لاب ات املببد :ر النببا

 :يلتـ م املــد ّ ِّرس بجملــة مــن الشــروا ويتصــف بجملــة مــن

الصــفات والخصــائص منهــا المخصــية ،ومنه ــا املهنيــة البيداغوجي ــة ومنهــا العلمي ــة املعرفيــة
ومنهـ ــا االجتماعيـ ــة العالئقيـ ــة :اإلخـ ــالص فـ ــي العمـ ــل ،القـ ــدو ة الحسـ ــنة ،األخـ ــالو الرفيعـ ــة،
المخص ـ ــية القوي ـ ــة ،حس ـ ــن التخط ـ ــيط واإلتق ـ ــان ،التحض ـ ــير الجي ـ ــد لل ـ ــدروس ،الش ـ ــغف
واالهتمام بالعمل ،القدرة علـى التواصـل الفعـال ،االنفتـاح علـى املحـيط الـداخلي والخـارجي،
ّ
التعامــل بــذكاء مــع فئــة املـراهقين ،االطـالمل الــدائم علــى املســتجدات العلميــة والبيداغوجيــة،
ّ
ّ
حسـن التعامــل مــع متعلميـه ،حســن الــتحكم فـي لغتــه ،االتـزان النفسـ ي والعــاطفي ،التجــاوب
ّ
املتعلم ـ ــين ،اله ـ ــدوءّ ،
الجدي ـ ــة واالنض ـ ــباا ،الص ـ ــبر ،اإلنس ـ ــاني ،الع ـ ــادل ف ـ ــي
م ـ ــع احتياج ـ ــات ِّ
ّ
املتعقل ،النشيط ،ذو الكفاءة املعرفية ،ال ُـمحتوي.
قراراته،
ِّ
:
 -2بالنسبببة للمببتعل النببا  :الجـ ّـدي ،النشــيط واملتفاعــل واملشــار  ،املثــابر ،املتخلــق ،املهــتم،
الجيــد ،الشــغوف باملعرفــة ،املواظــب الــذي دهــتم بتحضــير دروســهّ ،
املســتمع ّ
الفعــال الحاضــر
في الدرس بإجاباته وأسئلته ،الهادف إلى ّ
التمي  ،املسـتوعب ملـا يقـدم لـه أسـتاذه ،املنضـبط،
َّ
محب ملادته ،الذي يستطيع أن يستثمر ما تعلمه في املواقف الحياتية املختلفة.
ّ
ـتعلم ليسـت صـفات كاملــة؛ وإنمـا تخضـع لشــروا
خالصـة القـول أن صـفات املــد ّ ِّرس وامل ِّ
املدرس ـ ـ ــة والثانوي ـ ـ ــة واملنه ـ ـ ــاج املدرس ـ ـ ـ ي والسياس ـ ـ ــة التعلمي ـ ـ ــة وفلس ـ ـ ــفة املجتم ـ ـ ــع والتجاذب ـ ـ ــات

األيديولوجيــة والفكريــة ،وهنــا ينبهــي التفريــق بــين أنــوامل لتخطابــات التعليميــة؛ الخطــاب الرســمي
ال ــذي يخض ــع للتوجيه ــات العام ــة للس ــلطة السياس ــية والتربوي ــة الرس ــمية ،والخط ــاب املع ــارض
الــذي ّ
يتبنــى من ــى رفــض كــل مــا تطلبــه الوصــاية ومــا تــدعو إليــه .والخطــاب الــواق ي الــذي يتبنــى
من ــى تكييــف املنهــاج الدراس ـ ي مــع واق ــع املعسســة مهمــا كانــت الصــعوبات الحقيقيــة والوهميــة.
ّ
واملتعلمــين مــن أجــل تجــاوز
والخطــاب النخب ـوي الــذي يتبنــى سياســة االرتقــاء بمســتوى املد ّ ِّرســين
ِّ
كل العقبات وتخريج نخبة قادرة على مواجهة الواقع وتغييره نحو األحسن.
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خامسا :طرائق واستراتيجيات التدريس
 -1بالنسب بببة لطرائب ببق التب ببدريس :مـ ــن حيـ ــث وجودهـ ــا ،هـ ــي ضـ ــرورية ،بـ ــل هـ ــي عضـ ــد العلميـ ــة
التعليمية ،لهـا دور فعـال فــي نجاحهـا .مـن حيـث اختيارهـا :االختيـار النـاجر للطريقـة هـو أول
تنوعهــا :كلمــا ّ
لبنــة فــي تحقيــق الكفــاءات .مــن حيــث ّ
تنوعــت الطرائــق لتــدريس اللغــة العربيــة
بمهاراتهـا وأنشطت ـها كـان االســتيعاب أكب ـر واالسـتجابة أنجـع ،فنشــاا النصـوص يختلـف عــن
نشــاا املطالع ــة وكالهم ــا يختل ــف ع ــن نش ــاطي القواع ــد والبالغ ــة وك ــذا بالنس ــبة للع ــروض،
ّ
املحصـل
فمن ـها مـا يعتمـد علـى السـند (الـنص) ف ـي اإلجابـة عـن األسـئلة ومن ـها مـا يعتمـد علـى
ِّ
ّ
ـاملتعلم :له ــا دور ف ــي نج ــاح العملي ــة
القبل ــي (قواع ــد نحوي ــة وص ــرفية) .م ــن حي ــث عالقته ــا ب ـ ِّ
التعليمي ــة التعلمي ــة ألنه ــا تس ــاير ق ــدرات املتعلم ــين واخ ــتالف مس ــتوياتهم العلمي ــة .تختل ــف
الطرائق باختالف املواقف التعليمية التعلمية.
خالص ـ ــة الق ـ ــول أن الطرائ ـ ــق واالس ـ ــتراتيجيات واألس ـ ــاليب التدريس ـ ــية ليس ـ ــت ناجح ـ ــة
وناجع ــة ف ــي ح ــد ذاته ــا ،فليس ــت هن ــا طريق ــة ناجح ــة وأخ ــرى ليس ــت ك ــذلك؛ ب ــل إن نجاحه ــا
ونجاعتها مرتبطان باملواقف التعليمية والتعلمية أو السياو التعليمـي فمـا كـان ناجحـا فـي موقـف
تعلمـ ــي قـ ــد يكـ ــون ناجحـ ــا فـ ــي موقـ ــف آخـ ــر .واألمـ ــر كـ ــذلك فـ ــي تـ ــدريس اللغـ ــة العربيـ ــة بمختلـ ــف
أنشطتــها .يــحيح أن املقاربــة النصــية هــي املعتمــدة فــي تــدريس النصــوص ،ولكنهــا ليســت ناجحــة
ّ
ـتعلم .وبيــداغوجيا اإلدم ــاج ليســت ناجحــة م ــع
مــع نصــوص فقيــرة ول ــيس لهــا داللــة بالنس ــبة للمـ ِّ
ّ
ـتعلم أو أن مــا ّ
تلقــاه مــن مــوارد وروافــد (قواعــد اللغــة والبالغــة)
موضــوعات بعيــدة عــن واقــع املـ ِّ
ألجل بناء نص شفهي أو كتابي ليست مناسبة وال كافية.
سادسا :تقيي تدريس اللغة العربية
:
 -1بالنسب بببة إسكسب بباب املتعلم ب بِّس ملب ببارات اللغب ببة العربيب ببة :اإللحـ ــاح علـ ــى املطالعـ ــة الخارجيـ ــة
املسـ ــتمرة والهادفـ ــة ،واملشـ ــاركة فـ ــي نشـ ــاطات إبداعيـ ــة .ربـ ــط النشـ ــاطات اللغويـ ــة ببعضـ ــها،
خاص ــة املـ ــوارد بـ ــالتعبير الكت ــابي والشـ ــفهي .االعتمـ ــاد علـ ــى ال ــتعلم الـ ــذاتي الفـ ــردي والـ ــتعلم
ُّ
التع ــاوني .التركي ـ عل ــى تعل ــم امله ــارات األرب ــع للغ ــة العربي ــة مع ــا دون فص ــل بينه ــا .التركي ـ عل ــى
ّ
ـتعلم ع ــن أس ــتاذه ورآه
محاك ــاة امل ــد ّ ِّرس ،ف ــال يمك ــن أن تكتس ــب امله ــارات إال إذا أخ ــذها امل ـ ِّ
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يتعامــل اهــا .التركيـ علــى مشــاركة املــتعلم فــي الــدرس ،التعبيــر الشــفهي وتوظيــف كــل مــا درســه
في حياته اليومية.
 -2بالنس بببة لك ببا ات امل ببد :ر  :االهتم ــام ،االط ـالمل عل ــى عل ــم ال ــنفس والنظري ــات املعاص ــرة ف ــي
ال ــتعلم .إذا تع ـ ّـود األس ــتاذ عل ــى ت ــالوة القـ ـرآن أم ــام املتعلم ــين ونظ ــم الش ــعر وق ــول األمث ــال
والحكم من حين إلـى آخـر فـاملتعلم يـنبي سـبيله ويسـتقيم لسـانه بطريقـة غيـر مباشـرة ويحـب
اللغ ــة العربي ــة ويعش ــقها .كلم ــا ك ــان األس ــتاذ يمل ــك ق ــدرة عالي ــة ف ــي اللغ ــة العربي ــة واإلمل ــام
بجواناه ــا م ــن نح ــو وص ــرف وبالغ ــة اس ــتطامل أن يق ــدم للم ــتعلم لغ ــة عربي ــة س ــليمة وأحاه ــا
املتلق ــي بش ــرا تق ــديم ه ــذه امل ــادة حس ــب ق ــدرات امل ــتعلم بأبس ــط طرائ ــق ل ــه .أن يك ــون ذا
ثقافة عامة واسعة ،على اطالمل بخصائص العربية خاصة في مجال تخصصه.
خالصــة القــول أن ارتبــاا تــدريس اللغــة العربيــة فــي الســنة األولــى ثــانوي بكفــاءة املــد ّ ِّرس
اللغويـة أمــر ال نقـاه فيــه ،ولكـن النقــاه يقـع فيمــا ال يسـتطيع املــد ّ ِّرس أن يسـتثمره مــن معارفــه
وقدرات ــه اللس ــانية وثقافت ــه العام ــة ،وه ــذا يع ــود عل ــى كف ــاءة أخ ــرى ينبه ــي أن ّ
تنم ــى لدي ــه وه ــي
َّ
الكف ــاءة التداولي ــة ،فض ــال ع ــن الكف ــاءات األخ ــرى (املوس ــوعية واملنطقي ــة) .ل ــذا أقت ــرح أن ت ــنظم
تكوينات علمية في كيفيات استثمار املعارف اللسانية لـدى املـد ّ ِّرس وتحويلهـا إلـى درايـات بالنسـبة
ّ
للمتعلمين عن طريق تبصير املد ّ ِّرس بالسياقات واملواقف التعليمية املختلفة.
ِّ
ف ــي خت ــام ه ــذا البح ــث أرغ ــب ف ــي إث ــارة مش ــكالت واقعي ــة وحقيقي ــة تواج ــه امل ــد ّ ِّرس ف ــي
العملي ــة التعليمي ــة ،وأراه ــا جـ ــديرة بالدراس ــة والبح ــث ،وه ــي الصـ ــعوبة الكبي ـ ـرة الت ـ ـي يواجههـ ــا
املد ّ ِّرس ــون الواعـ ــون ف ـ ـي تحقيـ ــق االنسـ ــجام بـ ــين الخطـ ــاب اللسـ ــاني والخطـ ــاب البصـ ــري ،وهمـ ــا
ينتميـ ــان إل ـ ـى نظـ ــامين مختلفـ ــين لسـ ــاني وغيـ ــر لسـ ــاني ،وخاصـ ــة أن التنـ ــاقض بينهمـ ــا يـ ـ ّ
ـعدي إلـ ــى
التضا ب فـي النتائج ّ
املحققة في مخرجات العملية التعليمية.
ر
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قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـمصـادر والـم ـراجع

قائـمـة املصـادر واملراجـع:
 القرآن الكريم برواية حفص.
أوال :املـصـادر:
-1
-4
-3
-2
-1
-6

دليل أستاذ اللغة العربية الخاص بكتاب السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
(جذع مشترك علوم وتكنولوجيا وجذع مشترك آداب) .أوت .4112
ّ
ّ
املوجـهة ،السنة األولـى ثانـوي
املشوق في األدب والنصوص واملـطالعة
حسين شلوف وآخ ـران:
(جـذع مشتـرك آداب).
القانون التوجيهي للتربية :قانون رقم  .12-10مؤرخ في  11محرم عام  1241املوافق  43يناير
.4110
املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم (وزارة التربية الوطنية الجزائرية):
النظام التربوي واملناهج التعليمية4112 ،م.
منـهاج اللغة العربية السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
اللجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية (وزارة التربية الوطنية)،
مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة األولـى مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،جذع
مشترك آداب ،وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا ،طبعة جانـفي .4111

َّ
ثانيا :املـراجع املؤلفة بالعربية:
-1
-4
-3
-2
-1
-6
-7

ّ
اآلمدي :اإلحكام في أصول األحكام ،علق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي ،ج ،1دار الصميعي،
الرياض ،الطبعة األولى1242 ،هـ4113/م.
ابن األثير ،ضياء الدين :املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .تحقيق احمد الحوفي ،بدوي
طبانة .دار الرفاعي ،الرياض .الطبعة الثانية.1103 ،
احمد احمد بدوي :من بالغة القرآن ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع .القاهرة .مارس،
4111م.
احمد حساني :دراسات في اللسانيات التطبيقية؛ حقل تعليمية اللغة ،ديوان املطبوعات
الجامعية ،الجزائر ،طبعة 4111م.
احمد عبده عوض :مداخل تعليم اللغة العربية؛ دراسة مسحية نقدية ،جامعة أم القرى ،مكة
ّ
املكرمة ضمن سلسلة البحوث التربوية النفسية ،طبعة 1241هـ4111/م.
أحمد عبد الكريم حمزة :سيكولوجية عسر القراءة (الديسليكسيا) ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،
ّ
عمان ،الطبعة األولى4110 ،م.
احمد املتوكل :قضايا اللغة العـربية في اللـسانيات الوظيفية؛ بنيـة الخــطاب مــن النــص إلــى
الجـملة ،دار األمان ،الرباط ،طبعة 4111م.
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ّ
 -0احمد املتوكل :الخطاب وخصائص اللغة العربية؛ دراسة في الوظيفة والبنية والنمط ،منشورات
االختالف ،الجزائر ،الطبعة األولى1231 ،هـ4111 /م.
 -1احمد أوزي ،املعجم املوسوعي لعلوم التربية .مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،املغرب.
الطبعة األولى1247 ،هـ4116 /م.
 -11األزهر الزناد :دروس في البالغة العربية؛ نحو رؤية جديدة ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
الطبعة األولى ،أيلول /سبتمبر.1114 ،
 -11أبو بكر العزاوي :الخطاب والحجاج ،دار األحمدية للنشر ،الدار البيضاء .الطبعة األولى،
1247هـ4117/م.
 -14أبو بكر العزاوي :اللغة والحجاج ،دار األحمدية للنشر ،الدار البيضاء .الطبعة األولى،
1246هـ4116/م.
 -13بـ هاء الدين محمد مزيد :تبسيط التداولية؛ من أفعال اللغة إلى بالغة الخطاب السياس ي ،دار
شمس للنشر والتوزيع ،القاهرة ،الطبعة األولى.4111 ،
ّ -12تمام ّ
حسان :اللغة العربية معناها ومبناها ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،طبعة 1112م.
ّ
 -11التهانوي ،محمد علي :كشاف اصطالحات الفنون ،تقديم وإشراف ومراجعة :رفيق العجم.
مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت .الطبعة األولى1116 ،م.
 -16الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر :البيان والتبيين ،تحقيق عبد السالم هارون ،ج ،1مكتبة
الخانجي ،القاهرة ،الطبعة السابعة1210 ،هـ1110/م.
 -17جامعة املدينة العاملية :طرق تدريس مواد اللغة العربية ،ماليزيا ،طبعة .4111
ُ
كتاب التعريفات .تحقيق وزيادة محمد عبد الرحمن
 -10الجرجاني ،علي بن محمد الشريف:
املرعشلي ،د.ط ،د.ت.
 -11جميل صليبا :معجم الفلسفة ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت1104.م.
 -41جميل عبد املجيد :البديع بين البالغة العربية واللسانيات النصية ،الهيئة املصرية العامة
للكتاب ،القاهرة .طبعة .1110
 -41جميل عبد املجيد :البـالغـة واالتـصال ،دار غريب للطباعة والنـشر ،القاهــرة ،الطــبعة األولـى،
4111م.
ّ
واملتميزين ،دار الشروق للنشر والتوزيعّ ،
عمان،
 -44جودت احمد سعادة :املنهج املدرس ي للموهوبين
الطبعة العربية األولى4111 ،م.
 -43حسن بدوح :املحاورة؛ مقاربة تداولية ،عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن ،الطبعة األولى.4114 ،
ّ
 -42حسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون :التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية،
الطبعة األولى1233 ،هـ4113/م.
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حسن شحاته ومروان السمان :املرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها ،مكتبة الدار
-41
العربية للكتاب ،القاهرة ،د.ط ،د.ت.
 -46حسن شحاتة وزينب ّ
النجار :معجم املصطلحات التربوية والنفسية ،عربي إنجليزي ،إنجليزي
ّ
عربي ،مراجعة حامد ّ
عمار ،أصول استراتيجيات التعلم والتعليم النظرية والتطبيق.
 -47حسني عبد الباري :االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية فـي املرحلتين (اإلعدادية
والثانوية) ،املكتب العربي الحديث للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،د.ت.
 -40حسين خمري :نظرية النص؛ من بنية املعنى إلى سيمائية الدال ،منشورات االختالف ،الجزائر،
الطبعة األولى1240 ،هـ4117/م.
ّ
 -41حسين محمد أبو رياش وآخران :أصول استراتيجيات التعلم والتعليم؛ النظرية والتطبيق ،دار
الثقافة للنشر والتوزيعّ ،
عمان ،األردن ،الطبعة الثانية4112 ،م1231/هـ.
ّ
 -31عبد الحق منصف :رهانات البيداغوجيا املعاصرة؛ دراسة في قضايا التعلم والثقافة املدرسية،
أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طبعة .4117
 -31عبد الحميد حسن عبد الحميد شاهين :استراتيجيات التدريس املتقدمة واستراتيجيات التعلم
وأنماط التعلم.4111 ،
 -34حميد لحميداني :القراءة وتوليد الداللة .املركز الثقافي العربي ،املركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء ،طبعة 4113م.
 -33الرازي ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر :مختار الصحاح ،مكتبة لبنان ،بيروت ،طبعة 1106م.
 -32رجاء علي عبد املجيد سالم :جودة الكتاب املدرس ي في املرحلة الثانوية ،ضمن كتاب جودة
املدرسة الثانوية العامة ،إشراف فيليب إسكاروس ،املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية،
مصر.
 -31عبد الرحمن التومي :منهجية التدريس وفق املقاربة بالكفايات ،طبعة 4110م.
 -36عبد الرحمن صالح عبد هللا :املنهاج الدراس ي وصلته أسسه وصلته بالنظرية التربوية اإلسالمية،
مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،الرياض ،طبعة 1211هـ1101 /م.
 -37عبد الرحيم كلموني :مدخل إلى القراءة املنهجية للنصوص من أجل كفايات قرائية بالتعليم
الثانوي ،منشورات صدى التضامن ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى،
.4116
 -30ابن رشد :فصل املقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال .دراسة وتحقيق محمد عمارة.
دار املعارف ،القاهرة ،الطبعة الثالثة ،د.ت.
 -31رشدي احمد طعيمة :األســس العامـة لـمناهـج تعـليـم اللـغة العربية؛ إعـدادها تطويـرها تقـويمـها،
دار الفكر العربي ،القاهرة ،طبعة 1241هـ4112 /م.
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 -21رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة :تعليم اللغة اتصاليا؛ بين املناهج واالستراتيجيات،
منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ،إيسسكو ،مطبعة بني إزناسن ،سال،
املغرب األقص ى ،طبعة 1247هـ4116/م.
 -21ابن رشيق ،أبو علي الحسن القيرواني :العمدة في صناعة الشعر ونقده ،تحقيق النبوي عبد
الواحد شعالن ،الجزء األول ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،الطبعة األولى1241 ،ه4111/م.
الزبيدي ،محمد مرتض ى :تاج العروس ،تحقيق عبد الكريم العزباوي ،مراجعة عبد ّ
َّ -24
الستار احمد
فراج ،ج ،10مطبعة حكومة الكويت ،الكويت ،طبعة 1311هـ1171 /م.
 -23الزركش ي ،بدر الدين محمد بن عبد هللا :البرهان في علوم القرآن ،تحقيق محمد أبو الفضل
إبراهيم ،الجزء األول ،مكتبة دار التراث ،القاهرة ،د.ط ،د.ت.
 -22سامية الدريدي :الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه ،عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن،
طبعة .4111
 -21السرخس ي ،أبو بكر محمد :أصول السرخس ي ،ج ،1حقق أصوله أبو الوفا األفغاني ،لجنة إحياء
املعارف النعمانية ،حيدر آباد .د.ط ،د.ت.
 -26سعاد عبد الكريم الوائلي :طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بين التنظير والتطبيق ،دار
الشروق للنشر والتوزيعّ ،
عمان ،الطبعة األولى ،الطبعة العربية األولى4112 ،م.
 -27سعيد األفغاني :املوجز في قواعد اللغة العربية ،دار الفكر .بيروت .د.ط ،د.ت.
 -20سعيد علوش ،معجم املصطلحات األدبية املعاصرة ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،الطبعة األولى،
1211هـ1101/م.
 -21السكاكي ،أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي :مفتاح العلوم .دار الكتب العلمية،
بيروت .الطبعة الثانية1217 ،هـ1107/م.
 -11عبد السالم بنعبد العالي وسالم يفوت :درس اإلبستمولوجيا ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء،
املغرب ،الطبعة الثالثة.4111 ،
َّ
 -11أبو سليمان حمد بن محمد إبراهيم الخطابي :بيان إعجاز القرآن .رسالة ضمن ثالث رسائل في
إعجاز القرآن ،تحقيق محمد خلف هللا وزغلول سالم ،دار املعارف ،مصر .الطبعة الثالثة ،د.ت.
 -14السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر :املزهر في علوم اللغة ،شرح وضبط وتصحيح
وعنونة للمواضيع وتعليق :محمد احمد جاد املولى ،ومحمد أبو الفضل إبراهيم ،وعلي محمد
البجاوي .منشورات املكتبة العصرية ،صيدا-بيروت1210 .هـ1107/م.
 -13الشاهد البوشيخي :مصطلحات نقدية وبالغية في كتاب البيان والتبيين ،دار القلم ،الكويت،
الطبعة الثانية.1111 ،
ّ
 -12طـارق السويـدان ومحمد أكـرم العـدلـونـي :كـيـف تكـتـب خـط ــة اسـتراتيــجيــة ،اإلب ــداع الخلي ــجي،
الكوي ــت ،طبعة 1241هـ.
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 -11طه عبد الرحمن :اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،الطبعة
الثانية4116 ،م.
 -16طه عبد الرحمن :في أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
الطبعة الثانية4111 ،م.
 -17طه عبد الرحمن :العمل الديني وتجديد العقل ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء .الطبعة
الثانية1117 ،م.
 -10طه عبد الرحمن :سؤال األخالق؛ مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية .املركز الثقافي
العربي .الدار البيضاء ،بيروت .الطبعة األولى4111 ،م.
 -11عادل مصطفى :املغالطات املنطقية؛ طبيعتنا الثانية وخبزنا اليومي ،املجلس األعلى للثقافة،
القاهرة ،طبعة 4117م.
 -61عباس حسن :النحو الوافي .الجزء الثاني ،دار املعارف ،القاهرة .الطبعة الثالثة ،د.ت.
 -61العربي اسليماني :الـمعين فـي التربية ،د.ط ،د.ت.
 -64عرفات فيصل ّ
املناع :السياق واملعنى؛ دراسة في أساليب النحو العربي ،منشورات االختالف،
الجزائر ،الطبعة األولى4113 ،م.
 -63عبد العزيز دادي :دور العالقات التربوية والبيداغوجية في تحقيق جودة األداء املدرس ي.
 -62عبد العزيز شرف :اإلعالم ولغة الحضارة ،دار املعارف ،القاهرة ،د.ط ،د.ت.
 -61عبد العزيز بن صالح ّ
العمار :التصوير البياني في حديث القرآن عن القرآن؛ دراسة بالغية
تحليلية ،املجلس الوطني لإلعالم بدولة اإلمارات ،جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم .دبي .الطبعة
األولى1240 ،هـ4117/م.
 -66عطية سليمان احمد :في علم اللغة النفس ي؛ نمو الداللة وتكوين املفاهيم دراسة ميدانية
الكتساب الداللة لدى األطفال ،األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي ،القاهرة ،الطبعة األولى،
4112م.
 -67عبد العظيم بن إبراهيم املطعني :خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية .الجزء األول ،مكتبة
وهبة ،القاهرة .الطبعة األولى1213 ،هـ1114/م.
 -60علي أسعد وطفة :أصول التربية ،إضاءات نقدية معاصرة ،لجنة التأليف والتعريب والنشر،
الكويت ،طبعة 4111م.
 -61علي جواد الطاهر :أصول تدريس اللغة العربية ،دار الرائد العربي ،بيروت ،لبنان ،طبعة
1212هـ1102/م.
 -71بن عيس ى باطاهر :أساليب اإلقناع في القرآن الكريم ،دار الضياء للنشر والتوزيعّ ،
عمان ،األردن،
الطبعة األولى1247 ،هـ4116/م.
 -71فؤاد محمد موس ى :املناهج (مفهومها ،أسسها ،عناصرها ،تنظيماتها) ،طبعة .4113
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 -74فهد محمد الشعابي الحارثي :االتصال اللغوي في القرآن الكريم؛ دراسة تأصيلية في املفاهيم
واملهارات ،منتدى املعارف ،بيروت ،الطبعة األولى4112 ،م.
 -73فوزي بن دريدي :املناخ املدرس ي؛ دراسة ميدانية ،منشورات االختالف ،الجزائر ،الطبعة األولى،
1231هـ4111/م.
 -72الفيومي ،احمد بن محمد بن علي :املصباح املنير ،معجم عربي عربي ،مكتبة لبنان ،بيروت،
طبعة 1107م.
 -71عبد القادر الفاس ي الفهري :عن أساسيات الخطاب العلمي والخطاب اللساني ،ضمن :املنهجية
في األدب والعلوم اإلنسانية ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،الطبعة الثالثة4111 ،م.
 -76عبد الكريم غريب :املنهل التربوي؛ معجم موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية
والديداكتيكية والسيكولوجية ،ج ،1منشورات عالم التربية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار
البيضاء ،الطبعة األولى4116 ،م.
 -77عبد الكريم غريب :التواصل والتنشيط؛ األساليب والتقنيات ،منشورات عالم التربية ،الدار
البيضاء ،الطبعة األولى 1241هـ4110/م.
 -70عبد الكريم غريب :املعجم في أعالم التربية والعلوم اإلنسانية ،منشورات عالم التربية ،الدار
البيضاء ،الطبعة األول1240 ،هـ4117/م.
 -71عبد الكريم غريب :مستجدات التربية والتكوين ،منشورات عالم التربية ،مطبعة النجاح
الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى1231 ،هـ4112/م.
 -01الكـفـوي ،أبو البقاء :الكليات؛ معجم في املصطلحات والفروق اللغوية .أعده للطبع ووضع
ّ
ومحمد املصري .مؤسسة الرسالة ،بيروت .الطبعة الثانية،
فهارسه عدنان درويش
1211هـ1110/م.
 -01كمال عبد الحميد زيتون :تصميم البرامج التعليمية بفكر البنائية؛ تأصيل فكري وبحث أمبريقي،
دار عالم الكتب ،القاهرة ،د.ط ،د.ت.
 -04عبد هللا البهلول :في بالغة الخطاب األدبي؛ بحث في سياسة القول ،التسفير الفني صفاقس،
الطبعة األولى ،جانفي 4117م.
 -03لحسن توبي :بيداغوجيا اإلدماج وديداكتيك التواصل الشفهي ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء،
طبعة .4114
 -02عبد اللطيف الجابري وآخران :تدريس القراءة (دليل نظري)؛ الكفايات واالستراتيجيات ،مطبعة
النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،طبعة 4112م.
 -01لطيف زيتوني :معجم مصطلحات نقد الرواية ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت ،الطبعة األولى،
4114م.
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 -06املاوردي ،أبو الحسن :أدب الدنيا والدين ،شرح وتعليق محمد كريم راجح ،دار اقرأ ،بيروت،
الطبعة الرابعة1211 ،هـ1101/م.
 -07مجدي إبراهيم :موسوعة املناهج التربوية ،مكتبة األنجلو مصرية ،القاهرة ،طبعة 4111م.
 -00مجدي وهب وكامل املهندس :معجم املصطلحات العربية في اللغة واألدب ،مكتبة لبنان ،الطبعة
الثانية ّ
(منقحة ومزيدة).1102 ،
 -01مجمع اللغة العربية :املعجم الوسيط ،مكتبة الشروق ،القاهرة ،طبعة 4112م.
 -11مجمع اللغة العربية :املعجم الوسيط ،الهيئة العامة لشؤون املطابع األميرية ،القاهرة.
 -11مجمع اللغة العربية :معجم التربية وعلم النفس ،القاهرة ،الهيئة العامة للمطابع األميرية.1102 ،
 -14محمد األخضر الصبيحي :مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبيقه ،منشورات االختالف ،الجزائر،
الطبعة األولى1241 ،هـ4110/م.
 -13محمد حمود :املعرفة بين خطابي النقل الديداكتيكي والتبسيط العلمي ،منشورات الجمعية
املغربية ملفتش ي التعليم الثانوي ،الدار البيضاء ،املغرب ،الطبعة األولى4112 ،م.
 -12محمد رجب النجار وآخران :الكتابة العربية؛ مهاراتها وفنونها ،مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع،
الكويت ،الطبعة األولى1244 ،هـ4111 /م.
ُّ
 -11محمد رضا البغدادي وآخران :التعلم التعاوني ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،الطبعة األولى،
1246هـ4111/م.
محمد السيد علي :اتجاهات وتطبيقات حديثة في املناهج وطرق التدريس ،دار املسيرة،
-16
ّ
عمان ،الطبعة األولى1234 ،هـ4111/م.
 -17محمد العبد :العبارة واإلشارة؛ دراسة في نظرية االتصال ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،الطبعة
الثانية4117 ،م.
 -10محمد العبد :النص والخطاب واالتصال ،األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي ،القاهرة ،مصر.
الطبعة األولى1246 ،هـ4111/م.
 -11محمد العمري :في بالغة الخطاب اإلقناعي؛ مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطاب العربية.
أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء .الطبعة الثانية 4114 ،م.
محمد عناني :املصطلحات األدبية الحديثة؛ دراسة ومعجم إنجليزي عربي ،الشركة
-111
املصرية العاملية للنشر لونجمان ،الجيزة ،مصر ،الطبعة الثالثة4113 ،م.
محمد محمد يونس علي :املعنى وظالل املعنى؛ أنظمة الداللة في العربية ،دار املدار
-111
اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة الثانية ،آذار/مارس4117 ،م.
محمود أحمد نحلة :علم اللغة النظامي (مدخل على النظرية اللغوية عند هاليداي)،
-114
ملتقى الفكر ،مصر ،الطبعة الثانية1244 ،ه4111/م.
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محمود رشدي خاطر وآخرون :طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء
-113
االتجاهات التربوية الحديثة ،مطابع سجل العرب ،القاهرة ،طبعة 1101م.
ّ
السمان :التوجيه في تدريس اللغة العربية ،دار املعارف ،القاهرة ،طبعة
محمود علي
-112
1103م.
املركز الوطني للوثائق التربوية؛ ملحقة سعيدة الجهوية :املعجم التربوي ،تصحيح وتنقيح
-111
عثمان آيت مهدي ،طبعة 4111م.
مسعود صحراوي ،التداولية عند العلماء العرب ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،لبنان،
-116
الطبعة األولى4111 ،م.
ابن منظور ،جمال الدين :لسان العرب ،إعداد وتصنيف يوسف ّ
خياط ،دار لسان
-117
العرب ،بيروت.
منير البعلبكي ورمزي منير البعلبكي :املورد الحديث ،دار العلم للماليين ،بيروت ،طبعة
-110
4110م.
ميجان الرويلي وسعد البازعي :دليل الناقد األدبي ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
-111
طبعة 4114م.
ميشال زكريا :مباحث في النظرية األلسنية وتعليم اللغة ،ملؤسسة الجامعية للدراسات
-111
والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية1211 ،هـ1101/م.
ّ
نايف خرما وعلي حجاج :اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها ،الكويت ،سلسلة عالم
-111
املعرفة ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،العدد 1100 ،146م.
عبد الهادي بن ظافر الشهري :إستراتيجية الخطاب؛ مقاربة لغوية تداولية ،دار الكتاب
-114
الجديد املتحدة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى ،آذار /مارس4112 ،م.
هادي نهر :علم اللغة االجتماعي ،الجامعة املستنصرية ،الطبعة األولى1210 ،هـ1100 /م.
-113
ّ
عبد الواسع الحميري :مـ ــا الخطاب وكي ــف نح ــل ـلـ ــه ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
-112
والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى1231 ،هـ4111/م.
عبد الوهاب املسيري :رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر؛ سيرة غير ذاتية غير
-111
موضوعية ،مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة ،الطبعة األولى4111 ،م.
ابن وهب :البرهان في وجوه البيان ،تقديم وتحقيق حفني محمد شرف ،مطبعة الرسالة،
-116
مصر ،د.ط ،د.ت.
يحيى أبو حرب وآخران :الجديد في التعلم التعاوني ملراحل التعليم والتعليم العالي ،مكتبة
-117
الفالح للنشر والتوزيع ،الكويت ،الطبعة األولى 1241هـ4112/م.
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ثالثا :املراجع املترجمة إلى العربية
 -1أندريه الالند :موسوعة ال الند الفلسفية ،تعريب خليل احمد خليل ،منشورات عويدات ،بيروت،
باريس ،الطبعة الثانية4111 ،م.
 -4آن روبول وجاك موشالر :التداولية اليوم؛ علم جديد في التواصل ،ترجمة سيف الدين دغفوس
ومحمد الشيباني ،مراجعة لطيف زيتوني ،املنظمة العربية للترجمة ،بيروت ،طبعة 1110م.
 -3أوليفيي روبول :لغة التربية؛ تحليل الخطاب البيداغوجي ،ترجمة عمر أوكان ،إفريقيا الشرق،
4114م.
 -2بول ريكور :من النص إلى الفعل؛ أبحاث التأويل ،ترجمة محمد ّبرادة وحسان بورقية ،عين
للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،القاهرة ،الطبعة األولى4111 ،م.
 -1تـزيفيـتـان تـودوروف :املـبـدأ الحـواري ،ترجـمـة فـخـري صـالــح ،الش ــؤون الثــقافي ــة ،بغ ـ ــداد ،الط ـب ــعة
األولى1114 ،م.
 -6جاك ريتشاردز :تطوير مناهج تعليم اللغة ،ترجمة ناصر بن عبد هللا بن غالي وصالح بن ناصر
الشويرخ ،د.ط ،د.ت.
 -7جوستاف لوبـون :روح االجتماع ،ترجمة أحمد فتحي زغلول ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،
القاهرة ،طبعة 4113م.
 -0جورج اليكوف ،مارك جونسون :االستعارات التي نحيا بها ،ترجمة عبد املجيد جحفة .دار توبقال
للنشر ،الطبعة الثانية4111 ،م.
ّ
 -1جورج يول :التداولية ،ترجمة قص ي العتابي ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بيروت ،الطبعة
األولى1231 ،هـ4111/م.
 -11جون أوستين :نظرية أفعال الكالم العامة؛ كيف ننجز األشياء بالكالم ،ترجمة عبد القادر قنيني،
أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طبعة 1111م.
 -11جيفري ليتش :مبادئ التداولية ،ترجمة عبد القادر قنيني ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طبعة
4113م.
 -14جيل دولوز :املعرفة والسلطة؛ مدخل إلى قراءة فوكو ،ترجمة سالم يفوت ،املركز الثقافي العربي،
الدار البيضاء ،الطبعة األولى1107 ،م.
ّ
 -13دوجالس براون :أسس تعلم اللغة وتعليمها ،ترجمة عبده الراجحي وعلي علي أحمد شعبان ،دار
النهضة العربية ،بيروت ،طبعة 1112م.
 -12دومينيك مانغونو :املصطلحات املفاتيح لتحليل الخطاب ،ترجمة محمد يحياتن ،منشورات
االختالف ،الجزائر ،الطبعة األولى1240 ،هـ4110 /م.
 -11شيفرد بيتر وجريجوري ميتشل :القراءة السريعة ،ترجمة أحمد هوشان ،الطبعة األولى،
1247ه4116/م.
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 -16فان دايك :النص والسياق؛ استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي ،ترجمة عبد القادر
قنيني ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طبعة 4111م.
 -17فرانسواز أرمنكو :املقاربة التداولية ،ترجمة سعيد علوش ،مركز اإلنماء القومي ،د.ط ،د.ت.
 -10فيليب جوناير وسيسيل فاندر بورخت :التكوين الديداكتيكي للمد ّرسين؛ التدريس بالكفايات من
ّ
خالل خلق شروط التعلم ،ترجمة عبد الكريم غريب وعز الدين الخطابي ،منشورات عالم
التربية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى4111 ،م.
 -11كريستيان بالنتان :الحجاج ،ترجمة عبد القادر املهيري ،دار سيناترا ،املركز الوطني للترجمة،
تونس ،طبعة 4110م.
 -41كزافييه روجيرس :بيداغوجيا اإلدماج؛ أنظمة التربية والتكوين في قلب مجتمعاتنا ،ترجمة نصر
الدين الحافي وحماني أقفلي ،مكتبة املدارس ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى1234 ،هـ4111/م.
 -41كليـر كرامش :اللغة والثقافة ،ترجمة أحمد الشيمي ،مراجعة عبد الودود العمراني ،وزارة الثقافة
والفنون والتراث ،الدوحة ،قطر ،الطبعة العربية األولى4111 ،م.
ّ
 -44كيريرا أوريكيوني :كفايات املتكلمين ،ترجمة وتعليق محمد نظيف ،مقال ضمن كتاب :في
التداولية املعاصرة والتواصل ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طبعة 4112م.
 -43ميشيل توماسيللو :األصول الثقافية للمعرفة البشرية ،ترجمة شوقي جالل ،هيئة أبو ظبي
للثقافة والتراث ،أبو ظبي ،الطبعة األولى ،الطبعة العربية األولى4116 ،م.
 -42م.نيل براون وستيورات م.كيلي :طرح األسئلة املناسبة ،ترجمة نجيب الحصادى ومحمد أحمد
السيد ،املركز القومي للترجمة ،القاهرة ،الطبعة األولى4111 ،م.
 -41هدسون :علم اللغة االجتماعي ،ترجمة محمود عياد ،عالم الكتب ،القاهرة ،طبعة 1111م.
 -46هكتـر هامرلـي :النظرية التكاملية في تدريس اللغات ونتائجها العملية ،ترجمة راشد بن عبد
الرحمن الدويش ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض ،طبعة 1211هـ.
 -47هنـريش بليث :البالغة واألسلوبية؛ نحو نموذج سيميائي لتحليل النصوص .ترجمة وتقديم وتعليق
محمد العمري.

َّ
رابعا :املراجع املؤلفة باللغات األجنبية:
1- Encyclopedia Britanica, 15th edition.
2- Philippe Breton: L'argumentation dans la communication. Collection Repères. 3 eme
éditions. 2003.
3- Gérard Vigner : lire du tete au sens.C.L.E international, paris, 1979.
4- Grand Larousse Encyclopedique (Persuasion)-Libraire Larousse-France
5- Jean Dubois : Dictionnaire de linguistique, Edition Larousse, Paris, 1994,
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6- KEVIN HOGAN, JAMES SPEAKMAN : COVERT PERSUASION; Psychological Tactics
and Tricks to Win the Game. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New
Jersey. 2006.
7- La Didactique des langues est la science qui étudie les méthodes d’apprentissage des
langues
8- Le Discours est le langage mis en action. (Syn: Parole), in: jean dubois et autres:
dictionnaire de linguistique. .
9- J.Tardif, Pour un enseignement stratégique, l’apport de la psychologie cognitive
logique.
10- Universalis, 2010, discours.
خامسا :املجالت والدوريات:
 -1إميل بنفينست :الشكل واملعنى ،ترجمة الحسن الهاللي ،مجلة نوافذ ،ع  ،31ديسمبر 4112م.
َّ
 -4أبو بكر ّ
العزاوي" :الحجاج في اللغة" .الجزء األول؛ الحجاج :حدود وتعريفات ،مقال ضمن مؤلف:
الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة .إعداد وتقديم حافظ
إسماعيلي علوي .عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن .الطبعة األولى1231 .هـ4111/م.
 -3بيتر فرستناو :مساهمة في التحليل النفس ي للمدرسة كمؤسسة ،مجلة الفكر العربي.1171 ،
 -2جين آدم :تحليل تداولي ونص ي لقصة سياسية؛ النموذج الجيسكاري لنهاية خطاب االختيار الجيد
لفرنسا ،ترجمة ثامر ّ
الغزي ،مجلة نوافذ ،العدد  ،41رجب1243ه /سبتمبر 4114م.
 -1حافظ إسماعيلي علوي ومحمد أسيداه" :اللسانيات والحجاج؛ الحجاج املغالط :نحو مقاربة
َّ
لسانية وظيفية" .الجزء الثالث؛ الحجاج وحوار التخصصات .مقال ضمن مؤلف :الحجاج
مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ
إسماعيلي علوي.
 -6عز الدين الخطابي :تصور الكتاب املدرس ي من منظور بيداغوجيا اإلدماج؛ قراءة في كتاب
بيداغوجيا اإلدماج لكزافيي روجييرز ،مجلة دفاتر التربية والتكوين ،العدد  ،3شتمبر ،4111
مكتبة املدارس ،الدار البيضاء.
ّ
 -7عبد الرحيم سالم :تأثير نظريات التعلم على املمارسة التعليمية ،مجلة علوم التربية ،مطبعة
النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،العدد الستون ،أكتوبر 4112م.
َّ
 -0عبد الرزاق بنور :األطر اإليديولوجية لبعض نظريات الحجاج .مقال ضمن مؤلف :الحجاج
مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ
إسماعيلي علوي .الجزء الثاني :الحجاج مدارس وأعالم .عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن.
الطبعة األولى1231 .هـ4111/م.
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 -1رشيد الراض ي :الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر وديكرو ،عالم الفكر ،ع ،1مجلد  ،32يوليو
سبتمبر 4111م.
 -11رشيد الراض ي :الحجاجيات اللسانية واملنهجية البنيوية .الجزء الثاني؛ مدارس وأعالم .مقال
َّ
ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد
وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
 -11شاييم بيرملان :التمثيل واالستعارة في العلم والشعر والفلسفة ،ترجمة حمو النقاري .الجزء
َّ
الخامس .مقال ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة
الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
 -14طارق لكحل :دراسات في الكتاب املدرس ي؛ قراءة تركيبية ،ترجمة عبد الحق منصف.
 -13عبد العزيز دادي :دور العالقات التربوية والبيداغوجية في تحقيق جودة األداء املدرس ي ،مجلة
دفاتر التربية والتكوين ،العدد  ،1نوفمبر 4111م ،مكتبة املدارس ،الدار البيضاء.
 -12عبد العزيز السراج" :التواصل والحجاج (أية عالقة؟)" .الجزء األول؛ الحجاج :حدود وتعريفات.
َّ
مقال ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة،
إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
َّ
 -11فان إيمرين وروب غروتندورست :الحجاج فعل لغوي مركب ،ترجمة ياسين ساوير املنصوري.
َّ
الجزء الخامس .مقال ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في
البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
ّ
والخفي ،ترجمة عز الدين الخطابي ،مجلة رؤى تربوية،
 -16فيليب بيرنو :املنهاج الشكلي والواقعي
العدد الثالث والثالثون ،مركز القطان للبحث والتطوير التربوي ،رام هللا.
 -17عبد الكريم بزاز :املدرسة وإعادة اإلنتاج االجتماعي حسب بيار بورديو ،مجلة ثقافات.4111 ،
َّ
 -10ليونيل بلنجر :اآلليات الحجاجية للتواصل ،ترجمة عبد الرفيق بوركي .مقال ضمن مؤلف:
الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ
إسماعيلي علوي .الجزء الخامس :نصوص مترجمة .عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن ،الطبعة
األولى1231 ،هـ4111/م.
َّ
 -11ليونيل بلنجرَّ :
عدة األدوات اإلجرائية ،ترجمة قوتال فضيلة .مقال ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه
ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
الجزء الخامس :نصوص مترجمة .عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن .الطبعة األولى.
1231هـ4111/م.
 -41محمد آيت موحى :العالقة التربوية (طبيعتها وأبعادها( ،مجلة دفاتر التربية والتكوين ،العدد ،1
نوفمبر 4111م ،مكتبة املدارس ،الدار البيضاء..
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 -41محمد سالم ولد محمد األمين :مفهوم الحجاج عند بيرملان وتطوره في البالغة املعاصرة ،مجلة
عالم الفكر ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت .مج  ،28عدد يناير -مارس .2000
 -44محمد العبد" :النص الحجاجي العربي"؛ دراسة في وسائل اإلقناع .الجزء الرابع .مقال ضمن
َّ
مؤلف :الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم
حافظ إسماعيلي علوي.
 -43محمد العبد ،تعديل القوة اإلنجازية؛ دراسة في التحليل التداولي للخطاب ،مجلة فصول ،الهيئة
املصرية العامة للكتاب ،العدد  ،61خريف  4112شتاء .4111
 -42محمد علي القارص ي" :البالغة والحجاج من خالل نظرية املساءلة مليشال ميار" .مقال ضمن
كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو على اليوم ،إشراف ّ
حمادي صمود.
 -41محمد مساعدي :تحليل النصوص األدبية؛ مدخل منهجي بيداغوجي ،مجلة علوم التربية ،مطبعة
النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،العدد الواحد والستون4111 ،م.
 -46محمد الولي :االستعارة الحجاجية بين أرسطو وشايم بيرملان ،مجلة عالمات في النقد .د.ع ،د.ت.
 -47منير الحجوجي :نظرية التعامل مع التلميذ؛ من اإلرسال األحادي للمعرفة إلى العالقة التربوية،
ّ
مجلة رؤى تربوية ،مركز القطان للبحث والتطوير ،رام هللا ،العدد الثاني والثالثون.
 -40ميشال مايير" :اللغة واملنطق والحجاج؛ اللغة والسياق" ،تقديم وترجمة محمد أسيداه .الجزء
َّ
الخامس؛ نصوص مترجمة .مقال ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية
وتطبيقية في البالغة الجديدة .إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
 -41نبيل موميد :حد الخطاب بين النسقية والوظيفية ،مجلة عالمات ،العدد  ،01ماي 4117م.
 -31يحيى احمد :االتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة ،مجلة عالم الفكر ،عدد خاص باأللسنية،
املجلد  ،41العدد 1101 ،3م ،وزارة اإلعالم ،الكويت.
 -31يوسف العماري :أسئلة َّأولية حول تقويم الكتاب املدرس ي ،مجلة دفاتر التربية والتكوين ،العدد
 ،3شتمبر  ،4111مكتبة املدارس ،الدار البيضاء.
 -34يوسف منصر :الخطاب العلمي مرتكزاته وخصائصه ،مجلة اللسانيات واللغة العربية الصادرة
عن مخبر اللسانيات واللغة العربية ،جامعة عنابة ،العدد السادس ،جوان 4111م ،ص.27
سادسا :املواقع اإللكترونية:
 -1أبو الزهراء :دروس الحجاج الفلسفي.Powered by PHILOMARTIL.com copyright © 2008 ،
 -4أيوب خالد األيوب :برنامج مهارات اإلقناع والتأثير مقدم إلى املركز العربي للتدريب والتأهيل جدة-
اململكة العربية السعودية4113/1/31 .م .معهد األيوب الدولي -دولة الكويت4113-مWeb Site:.
www.aljumana.net
 -3زاهي طلعت قبيعة :لوديكسيونير قاموس فرنس ي – فرنس ي – عربيLe dictionnaire Francais- ،
 ،Francai-Arabeبرمجة وتصميم إلكتروني محمد وفيق حبلي.
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الـفــه ـرس

فـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرس الـ ـم ـ ـ ـوضـ ـوع ـ ـ ـ ـات
مـق ِّـدمــة
الفصل األول :مدخل مفاهيمي (الخطاب ،الخطاب التعليمي وقواعد إنتاجه)
املبحث األول :مفهوم الخطاب
أوال :تعريف مصطلح استراتيجيا
ثانيا :مفهوم النص
ثالثا :مفهوم الخطاب
املبحث الثاني :مفهوم الخطاب التعليمي
أوال :الفرق بين الخطاب التعليمي والخطاب البيداغوجي
ثانيا :الفرق بين الخطاب العلمي والخطاب التعليمي
امل ـبـحــث الثالث :ال ـق ــواع ـ ــد التـبــلي ـغ ــية
أوال :مبدأ التعاون وقواعده
ثانيا :نقد مبدأ التعاون
امل ـبـحــث الرابع :ال ـق ــواع ـ ــد الت ـه ـ ــذيـ ـبـة
املبحث الخامس :قـواعـد الحدث الكالمي
أوال :التعريف بنظرية الحدث الكالمي
ثانيا :مراحل نظرية الحدث الكالمي
الفصل الثاني :روافد الخطاب التعليمي ومداخل تدريس اللغة العربية
املبحث األول :الوثائق التربوية والبيداغوجية
أوال :الـمن ـ ــهاج
 .1تعريفات املنهاج الدراس ي
 .2تصور السياسة الـمنـهاجية وفق كزافييه روجيرس
 -3خصائص املنـهاج وفق توجه املدرسة الجزائرية
 -4بناء املنـهاج الدراس ي وفق املقاربة بالكفاءات
 -5وصف عام ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي
ثانيا :الوثيقة املرافقة
 -1تعريفها
 -2مميزات بيداغوجيا اإلدماج
 -3املقاربة بالكفاءات وبناء املنهاج
 -4كيف تتحقق الكفاءة فـي الحقل التربوي؟
املتعلم الكفء؟
 -5من هو ِّ
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الصفحات
أ-ز
44-9
29-9

34-33

43-33

22-49
44-23

154-45
122-42

 -2دور الوضعيات املستهدفة في املقاربة بالكفاءات:
 -4الهدف الختامي املندمج
 -3املقاربة النصية
ثالثا :دليل األستاذ
 -1ما هو دليل األستاذ؟
 -2وظائفه
رابعا :الكتاب املدرس ي
 -1تعريفه:
 -2أصناف الكتاب املدرس ي
 -3البناء الشكلي والهيكلي للكتاب املدرس ي
املبحث الثاني :البيئة املؤسسية ،واالجتماعية والثقافية للمدرسة
أوال :تعريف املدرسة
ثانيا :املدرسة واملحيط
ثالثا :املدرسة واملجتمع
رابعا :املدرسة والتربية
خامسا :املدرسة والثقافة
سادسا :املدرسة والسياسة
املبحث الثالث :مداخل تدريس اللغة العربية
أوال :املدخل التكاملي
ثانيا :املدخل االتصالي
ثالثا :املدخل الوظيفي
الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِّ
واملتعلم
املدرس
ِّ
املبحث األول :استراتيجيتا العالقة بين ِّ
أوال :اللقاء األول
ثانيا :العالقة بين التضامن والسلطة
ثالثا :العالقة بين التراحم والتوقير
واملتعلم
املدرس
ِّ
رابعا :البنيات ِّ
الخطابية ودورها فـي بناء العالقة بين ِّ
خامسا :بنية موضوع الخطاب التعليمي واالستدالالت السياقية
املدرس
سادسا :سلطة ِّ
 -1سلطة املعرفة
 -2السلطة االجتماعية
 -3السلطة التربوية أو سلطة املركز التعليمي
املدرس
 -4البنى ِّ
الخطابية وسلطة ِّ

442

135-123

154-132

232-156
233-156

سابعا :دور
املكونات الوظيفية في الخطاب التعليمي
ِّ
ثامنا :أسماء العلم أدوات للتضامن والتراحم
ومسوغات اختيار االستراتيجية العالئقية
تاسعا :شروط
ِّ
املبحث الثاني :استراتيجية الهدف التعليمي
أوال :إقناعية الخطاب التعليمي
 -1اإلقناع والتواصل في الخطاب التعليمي
 -2اإلقناع واالقتناع في الخطاب التعليمي
 -3اإلقناع واإلذعان في الخطاب التعليمي
 -4اإلقناع والتأثير في الخطاب التعليمي
 -5اإلقناع والتصديق في الخطاب التعليمي
 -2اإلقناع والحجاج في الخطاب التعليمي
ثانيا :الحجاج والتواصل في الخطاب التعليمي
ثالثا :بناء الخطاب التعليمي
واملتعلم:
املدرس
ِّ
رابعا :الخطاب التعليمي بين ِّ
 -1الخطاب التعليمي بين التوجيه والتقويم
 -2البناء اللغوي للخطاب التعليمي
 -3األدوات اللغوية
أ -السؤال في الخطاب التعليمي
ب -التعليل في الخطاب التعليمي
ت -التكرار في الخطاب التعليمي
خامسا :املغالطات املنطقية في الخطاب التعليمي
الفصل الرابع :االستراتيجيات املنهاجية
املبحث األول :االستراتيجيات املنهاجية العامة
أوال :استراتيجية التعلم البنائي
 -1النظرية البنائية عند بياجيه
 -2النظرية البنائية االجتماعية عند فيجوتسكي
 -3نموذج التعلم البنائي
 -4مراحل نموذج التعلم البنائي
 -5التدريس وفق نظرية البنائية االجتماعية
ثانيا :استراتيجية التعلم التعاوني
 -1تعريف التعلم التعاوني
 -2العناصر األساسية للتعلم التعاوني
واملتعلم في التعلم التعاوني
املدرس
ِّ
 -3أدوار ِّ

443

232-231

330-233
249-234

 -4فوائد ومميزات التعلم التعاوني
 -5مخرجات التعلم التعاوني
ثالثا :املقاربة بالكفاءات وبيداغوجيا اإلدماج
 -1املقاربة بالكفاءات وطرق فهمها
 -2طبيعة املعرفة في بيداغوجيا اإلدماج
 -3مزايا بيداغوجيا اإلدماج
 -4بيداغوجيا اإلدماج والوضعية املشكلة
 -5بيداغوجي ــا املش ــروع
املبحث الثاني :االستراتيجيات املنهاجية الخاصة
أوال :استراتيجية القراءة التفاعلية
 -1الحجم الساعي املخصص لنشاطات اللغة العربية وآدابها
 -2األهداف الوسيطية املندمجة للسنة األولى من التعليم الثانوي
 -3الوحدة التعليمية-التعلمية فـي النص األدبي
ثانيا :استراتيجية اإلنتاج اللغوي (املنطوق واملكتوب)
 -1مهارات اللغة العربية وأنواع التعبير
 1-1التعبير بين الوظيفة واإلبداع
 -2التعبير بيـن الشفهي والكتابي
 -3استراتيجية اإلنتاج اللغوي املنطوق
 1-3مهارات التعبير الشفهي
 2-3خطوات تدريس التعبير الشفهي
 3-3أهداف تدريس التعبير الشفوي
 -4استراتيجية اإلنتاج اللغوي املكتوب
 1-4أهداف تدريس التعبيـ ــر الكتاب ـ ـ ــي
 2-4مهارات التعبير الكتابي
 3-4خطوات تدريس التعبير الكتابي
 4-4نموذج ملوضوع في التعبير الكتابي
الفصل الخامس :الدراسة امليدانية
خــات ـم ــة
قـائـمـة املصادر واملراجع
الـف ـهـرس
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330-233

417-331
425-418
439-426
444-440

-

-

لخضر-

 جــامـعـة الحاج -بــاتـنــــة - 1

أطروحة مقدّمة لنيل درجة دكتوراه العــلـــوم في اللسانيات العامة
إشـراف األستاذ الدكـتور:

إعـداد الطـالـب:

أستاذ التعليم العالـي

جامعة باتنة 1

أستاذ التعليم العالــي

جامعة باتنة 1

عز الدين صحراوي
ع ـ ـ ّـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ّرب ـ ـ ـ ـي ـ ــح

أستاذ التعليم العالـي

جامعة باتنة 1

رئ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسا
ّ
ومقررا
مشرفا
ِّ
عضوا مناقشا

السعيـ ـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ــادف
ّلب ـ ــوخ بوجـم ـ ــلي ـ ـ ــن

أستاذ التعليم العالـي

جامعة بسكرة

عضوا مناقشا

نـ ــور عبد الرشيد

أستاذ محاضر (أ)

جامعة املسيلة

عضوا مناقشا

لـ ــزه ـ ـ ــر ك ــرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

أستاذ محاضر (أ)

جامعة الوادي

عضوا مناقشا

السنـة الجـامعيـة9331-9341 :ه8191-8192/م

-

-

لخضر-

 جــامـعـة الحاج -بــاتـنــــة - 1

أطروحة مقدّمة لنيل درجة دكتوراه العــلـــوم في اللسانيات العامة
إشـراف األستاذ الدكـتور:

إعـداد الطـالـب:

أستاذ التعليم العالـي

جامعة باتنة 1

أستاذ التعليم العالــي

جامعة باتنة 1

عز الدين صحراوي
ع ـ ـ ّـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ّرب ـ ـ ـ ـي ـ ــح

أستاذ التعليم العالـي

جامعة باتنة 1

رئ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسا
ّ
ومقررا
مشرفا
ِّ
عضوا مناقشا

السعيـ ـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ــادف
ّلب ـ ــوخ بوجـم ـ ــلي ـ ـ ــن

أستاذ التعليم العالـي

جامعة بسكرة

عضوا مناقشا

نـ ــور عبد الرشيد

أستاذ محاضر (أ)

جامعة املسيلة

عضوا مناقشا

لـ ــزه ـ ـ ــر ك ــرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

أستاذ محاضر (أ)

جامعة الوادي

عضوا مناقشا
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﴿قَالَ رَبِّ َأ ْوزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ ِن ْعمَتَكَ ٱلَّتِى أَنْ َع ْمتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ
ضىٰهُ وََأصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِى ۖ إِنِّى
صـِٰلحًا تَ ْر َ
َٰواِلدَىَّ وَأَنْ أَ ْعمَ َل َ
تُْبتُ ِإلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْ ُمسِْلمِنيَ﴾ [األحقاف]51:

مـق ِّـدمــة

م م م م مهيم بيحلتل الخطتبتد املكيوبي ااملنطوقي

يدخل هذا البحث ض م ا الدساتممتد اليداالتي ال
ف م م م مي املواقف املل وتي اامل َّ
عتني ،ما حتث إنيتج النتس لهت افه هت ا أايلهت .العل الس تد ال م م م م شي م م م مركي

الي م مي ت م مز الخطتبتد املخيلفي ،هي كون م مهت نيم إل م مى نظتمين عتمين؛ نظتم طبتعي انظتم غت م مر طبتعي أا
نظتم العالمتد اللسم ممتنتي انظتم العالمتد غيا اللسم ممتنتي ،فتنيج عن م م م م م مه ت خطتبتد لسم ممتنتي اأخرى غت م م م م م مر
لسممتنتي أا مزيج من م م م م مه ت .لهذا كتن التسممتدو اامت عا كتفتي بنتل الخطت بتالتمميعتني ب ِّونتد النظتمين
َ
اإنيتجه اكتفتي حقتقه لليواصل االيأثت مر ف مي املختطبت مما؟ فهو ف مي هذه الحتو أمتم اتيجتبتت ما؛ ا فتق
بين امليخممتطبين أا اخيالا اافقااق بتا ممت ،انتتجممي لهممذا االفقااق طرا اليممداالتممي إ م م م مِّممتلتممي البحممث ي
أتبت فشل امليختطبين فمي حقتق الغرض ما الخطت .
األن الخطت ؛ لسمتيي ما جهي اتي دااه لم م م م م تا ه ما اللستن نفسه ،فتحوز الم م م م م يدخلون على
كفتلة لستنتي ،هي مقدس م مهم على إنيتج افهم ا م مأاي م م م م م م م م م مل الخطتبتد ما جوانب م مهت اللستنتي ،األن م مه كذلك
ختسج لستيي ،بسبب خضوعه ملج وعي ما ال م عتيت مر االجي تعتي ااألخالقتي ،فإن إني متجه افمهم ه ا مأايمله
ال ييوقف على الجوانب اللسممتنتي فحسممب ،بل يقيض م أن ي يلك امليختطب كفتلة أخرى مسمممك الكفتلة
اليممداالتممي ،ا قيض م م م م

وفر ج لممي ما املع ممتسا؛ معرفممي املسم م م م ممتفممي االجي ممتعتممي ااملر ب ممي االجي ممتعتممي بين

املشتسكين فمي املوقف اليواصلي ،معرفي ثقتفتي ،امعرفي لغمويي (ظتهرة اض نتي).
االخطت خطتبتد؛ ما جهي موضمموعت ه ااملسممتال ال لعتلجهت ااأليشممطي ال ييواى منتقش م ت،
لهذا كتن الخطت الس م ممتت م م الهي تمه بش م مميان الس م ممتتت م ممي االحكم ،اكتن الخطت الفلس م ممفي الهي تمه
بفقه الفلسفي ااإلجتبي عا مستدالت ت الع تقي ،اكتن الخطت اليعلتم الهي تمه بتلل م م ممغي املع م م م م م م م م م اة عا
ج لمي التص و و و و ا واملفاهيم واالقتراحا حوو الواقع اليعلتم  ،اص م م م ممفت ا حلتال انقدا اات م م م ممتش م م م مرافت
ملسيقبله.
اعلى الرغم ما أن الخطممت اليعلتم ينيم إاى الخطممت عممتمممي ،إال أنممه يتس م م م ممم بممأنممه خطممت

ا

خصممتام م ت م م م م مزة اعنتصممر محداة ،بتم م م م مما طبتعي بنتاه امض م ونه ،مدخال ه امخرجت ه ااألهداا ال
لس م م م ممعى إاى حقتقهممت .إ َّن مه بممذلممك يخيلف اخيالفممت ب نممت عا خطممتبممتد أخرى (الخطممت القابو  ،الخطممت
البتممداغو،ي ،الخطممت العلم  ،)...اهممذا االخيالا فم م م م م م م م مي طبتعممي نظممتم الخطممت اليعلتم (لس م م م ممتيي اغيا
لس م ممتيي) هو مت افعن إاى البحث فم م م م م م مي هذه الطبتعي اعنتص م ممر بنتاه اساافده امِّونت ه اللس م ممتنتي اغتم م م م م م مر
اللستنتي ،اكذا البحث عا االتقاا تجتتد ال ينبغي أن ييبنتهت منيجوه (املدسس اامليعل ون).
أ

 .2بين يدي امل ض ع:

بنتل على مت َّ
قدم سغبت ف م م م مي أن يِّون موضوع بحث م م م مي ي إط م م م متس اليداالتي ،افقت آللتتد اليحلتل

اليداااي ،اأن يِّون الخطت اليعلتم م ثال ف م م م م م م مي دسيس متاة اللغي العربتي ف م م م م م م مي الس م ممني األااى ثتنو
ب ديني عين البتضتل مينت للدساتي ،فتخيمرد أن يِّون موضوع بحث املقدم لدسجي الدكمميوساه بعنوان:
إستراتيجيا الخوطاب التعليمي فوي مرحولوة التعوليوم الثان و ي؛
تد يوس اللوغة العوربية فوي السونة األولى ثانو ي بمدينة عين البيوضاء نم ذجا،
م وقووا ب ووة تووداولويووة.
 .3أسباب اختيا امل ض ع:
كتنت عالق م ب وضوع إستراتيجيا الخطاب التع ووليمي الت ممدة اليعتمل املتدايي الصفي م ممع
منتهج الل ممغي العربتي م ممت يقتس الخ سي عشر تني؛ اه ممي مدة كتفتي ملا تبع تتم مر منتهج اللغي العربتي
ما بدايي طبتقهت إل م م ممى غتيي حقق أهدافهت اكفتلات ت املس دفي امخرجت م م مهت .ما النتحتي النظريي ،يعم
ال م م راحل ااضحي ااألهداا محداة االطرااق مب َّ ني .أمت على املسيوى اليطبتقي االيفعتل املتدايي ،ل م م ت
ت ممبق كره ،يجد عوااق اص ممعوبتد موض مموعتي ا ا تي ،ااخل امليتم مس ممي اختسجهت ،يا بتلقتا ين على
الفعل اليعلتم إاى الفشل ااإلحبتط االوق م م م موع فم م م م مي االس جتو االر تبي ،اينعكس هذا على ال م م م م يعل تم م م م ما
أنفس ممهم ،االنتتجي ض ممعف ااضم م فم م م م م مي معلم اللغي العربتي محتاثي اكيتبي .اقد ج عت العوااق اليم م م م م مي
واجه امل تستي املتدانتي ي النقتط اآل تي:
 افيقتس الع ل املتدايي إلم م م ممى املر كزاد النظريي العل تي ااملن جتي ال
بممتلكفممتلاد ،ال

نفجم مع فلسفي املقتسبي

ركز على ممدسيس م م م ممتمممل ييفممتاى اليعل ممتد املجزأة ،بممل يحرع على إامممتجهممت

ا جنتدهت ااتتث تسهت.
 افيقتس الع ل املتدايي إل مى املر كزاد النظريي العل تي ااملن جتي ال
ما طبتق املقتسبي النص ممتي ،ال

نفجم ااألهداا املرتومي

م م م م م مهدا إلم م م م م مى دسيب امليعلم على ات ممتث تس مواساه فم م م م م مي إنيتج

نصوع منطوقي امكيوبي فمي اضعتتد اد االلي.
 إعراض الكثيا ما امليعل ين عا معلم اللغي العربتي ألتبت ميتستي ااجي تعتي اثقتفتي.
 الينتاو الر ب للنصم م مموع األابتي سغم وجت م م م م م م مهتد املا تج االوثتاق املرافقي له ما أجل بن م م م م م م مي
مقتسبتد يشم م ممطي افعتلي ي دسيس النصم م مموع ،اال معد أهم اتم م ممتلي ليدسيس اللغي العربتي ي
ج تع مراحل اليعلتم.
ب

انطالقت ما هذا الواقع غتمر الم رغو فته بتداغوجتت ااجي تعتت ولدد لد الرغبي فمي البحث
عا ت ممبتل للوقوا على األت ممبت الحقتقتي اإيجتا الحلوو الالزمي بش ممِّل علم ما ي مدساس ،ا قديم
صمموس مخيلف عا امل تستممتد الس متادة .اقد كتنت فقاة الدساتممتد العلتت عونت ل م م م م ممي ف م م م م مي قديم ات ممتاله
امل ثلي ف م م م مي األبحتث ال

وصلت إلي ت اللستنتتد اليطبتقتي ف م م م مي مجتو معلتم اللغتد االيداالتي ،اف م م م مي

مجممتو حلتممل الخطممتبممتد ااملحممتاثممتد .فِّممتنممت امل ممتست م م م ممي ممد املوض م م م مموع بممتملالحظممتد ،اكممتنممت الممدسات م م م ممتد
النظريي ده بتملن جتي االضبط االجديد.
ك ت أن سغب ف م م م م م م م مي إنجتز ا حقتق هذه الدسات م م ممي ،اال مس م م ممتش م م ممرا مقتسبي الخطت اليعلتم
بأاااد من جتي حديثي ،مسيقتة ما لستنتتد الخطت االيداالتي م ثلي فمي استراتيجيا الخطاب.
أمت عا اخيتتس للخطت اليعلتم (اللغي العربتي ي السني األااى ب ديني عين البتضتل ن و جت)
مينت للدساتم م ممي؛ فل عرفي خصم م مموصم م ممتي الخطت اليعلتم اإتم م ممقاا تجتت ه ف م م م م م م مي هذه املنطقي ،مقتسني مع
الغتيتد ال مسعى إلت م م مهت الهتئتد الوصتي على قطتع القابتي االيعلتم ،هذه هي األتبت ال افعين إاى
اخيتتس هذا املوضوع.
ّ .4
ّ
السابقة:
الد اسا
اهي ت الدسات ممتد الس ممتبقي بيحلتل مخيلف الخطتبتد؛ الخطت الس ممتت م  ،الراايي ،الش ممعر ،
املسرحي ،الحجت،ي ،األابي ،الصحفي ،اإلعالمي ،إال أن الخطت اليعلتم لم يكا له نص ب ي اليحلتل
االمدسات م م م ممي ما قبمل البمتحثين ي حقمل المدسات م م م ممتد اللغويمي ،إال ممت معلق بيحلتمل الع لتمي اليعلت تي ،ا ي
معلت تممي اللغممي العربتممي ،ا ي حلتممل النص م م م مموع األابتممي افق املقممتسبممي بممتلكفممتلاد .مممت عممدا مممت اجممد ممه ما
عنتايا اهي ت بإتقاا تجتتد الخطت اليعلتم فمي اليعلتم الجتمعي فمي جتمعي يز ازا.
تم م م م مزد الدساتمتد السمتبقي حوو اعي تا إتمقاا تجتي دسيس النصوع ي املرحلي الثتنويي افق
املقتسبي بتلكفتلاد بتلقلي ألتبت أه هت:
أنمهت كتنت مقاج ي عا الدساتتد األجنبتي ي مجتو معلت تي اللغتد.

أ-
-

كتنت ي يز بتلينظيا أكث م م م م مر ما اليطبتق على منتهج اساتممتي كتملي ،ي محتالي ليبن سدى

لسم ممتنتي معتصم ممرة أثبتت نجتعي م م م م م مهت ي البلدان الغربتي ،اهي بحتجي إاى معريف ا قديم ي م ممِّل ستم ممتال
اأطراحتد جتمعتي.
افت ت يلي أهم الدساتممتد ال

نتالت الخطت اإتممقاا تجتت ه ،أا نتالت الخطت اان اليعرض

لهذه اإلت م ممقاا تجتتد ،أا نتالت الع لتي اليعلت تي بتلدسات م ممي اان نتاو الخطت اليعلتم  ،أا اسات م ممتد
ج

نممتالممت النص م م م مموع اطرااق حلتله ممت ،الكا ممت لم تن ممتاو الخط ممت اليعلتم ي إت م م م ممقاا تجت ممت ممه ي مرحل ممي
اليعلتم الثتنو :
 أنطوان صتتا :معل تي اللغي العربتي. أنطوان صتتا :اساتتد ي اللغي العربتي الفصحى اطرااق معلت هت. لطتفي هبتش  :اتتث تس النصوع األصتلي ي ن تي مهتسة القرالة النتق ممدة. مح د األخضر الصبتحي :أثر املنتهج اللستنتي املعتصرة ي دسيس النصوع.مدخل إاى علم النم .مبتااه ا طبتقت ه. مح د ال اهم  :ايداكيتك النصوع القرااتي بتلسلك الثتيي األتت  ،بين النظريي االيطبتق. مح د ح وا :مِّونتد القرالة املن جتي للنصوع ،ا دسيس األا  ،إتقاا تجتي القرالة ااإلق مرال. مح د العبد :النم االخطت ااال صتو. عبد الهتا با ظتفر الشهر  :إتقاا تجتتد الخطت ؛ مقتسبي لغويي داالتي.اأم مت هممذا البحممث فتحممتاو أن يِّون ع لت مت أكوا منممه نظري مت؛ ا لممك بممت خممت ما ممتج اللغممي العربت مي
اآااب ت ي املرحلي الثتنويي الختع بأقس ممتم الس ممني األااى ثتنو (بجذعت م م م م ممهت) مجتال لليطبتق االدسات ممي ي
ضول مت فتد به إتقاا تجتتد الخطت اليعلتم االيداالتي الستنتتد الخطت .
 .5إشكو والية البحث:
يطرا البحث تياال مفتاه:
كتف ي كا الكشمف عا خصموصتي الخطت اليعلتم  ،ما حتث نظتمه اقواعد بنتاه اساافده
ااإلتممقاا تجتتد ال ييبنتهت قصممد حقتق الكفتلاد املسممي م م م م مهدفي لدى ميعلم السممني األااى ثتنو ف م م م م مي
بعديمهت الشفو االكيتبي؟ ا يفرع عنه مج وعي ما األتئلي:
 مت هي طبتعي الخطت اليعلتم ؟ مت هي القواعد اليداالتي ال مستهم فمي بنتاه؟ متهي إتقاا تجتتد الخطت اليعلتم ؟ مت مدى وافر هذه اإلتقاا تجتتد لدى أطراا الع لتي اليعلت تي اليعمل تي؟ -مت هي الم يثمراد ال

حرك ع لتي اخيتتس إتقاا تجتتد الخطت اليعلتم ؟

د

 مت م م م م م ممدى حقق االيسم م م م م ممجتم بين وجي تد ا وجهتد املا تج الدسا م (الصممتاس عا ازاسة القابتي الوطنتيالجزااريم ممي) ،مع حقتق م ممي امل م ممتست م م م م م ممتد املت م ممدانت م ممي ألطراا الع لت م ممي اليعلت ت م ممي اليعل ت م ممي ،فت م ممت يخم
إتقاا تجتتد الخطت اليعلتم ؟
 -ممت هي العوااق ال

حوو اان حكم أطم م م م م م م م مراا الع لتمي اليعلت تمي اليعل تمي ي إت م م م ممقاا تجتتد الخطت

اليعلتم ؟
ّ
 . 6املنهج املتبع في د اسة امل ض ع:
طلق املم ممقتسبي اليم ممداالتي على النظريي ال

دسس اللغي بتعيبتسهت مج وعي ما األفعتو لس ق السم ممتتق

بيحقتقهمت .ا ك ا الص م م م ممعوبمي ي طبتق همذه املقمتسبمي على أ خطت  ،ي كواة املص م م م ممطلحتد امفتهت هت ،م ت
يجعل البتحث يقع فم مي حياة كبتم مرة ،ما أيا يبدأ اإاى أيا ينيه ؟ اسغم هذه الصعوبي ،إال أن البتحثين ف م مي
حقلهمت اافق من جهمت ،حمتالوا حديد أهم األاااد ال

قوم علتم م م م م م م م مهت ،اال

حتاو املزج بين عنتص م م م ممر اللغي

اعنتص م ممر الس م ممتتق املر بطي بتمليِّلم ااملختطب اكل الظراا ال كتنت ت م ممببت فم م م م م م مي نجتا الع لتي اليبلتغتي،
م ثلي فم م م م مي :القصودية؛ اال

دسس مقتصد امليِّلم ،اكتف لسيطتع القتتم بع لتي اليبلتغ ميجتازا مسيوى

االلمي املقوو الحرفتمي ،وإس و و و ووتراتيجيوا اوخ مب املتإلم وامللاطا في إنتاج الخطاب وفهمه وتأويله وإعادة
إنتاجه .حتث ربط ع لتي اليبلتغ بعنتصممر السممتتق الذ حدثت فته ،اما ت مت هو مِّون امي ،مثل :مقتصممد
امليِّلم ،امعيقدا ه ،اكذا اهي تمت ه اسغبت ه ،اما ت أيضم ممت املِّونتد املوضم مموعتي ،أ الوقتيع الختسجتي ،مثل:
زما القوو امِّ ممتن ممه ،اك ممذل ممك العالق ممي بين طر ي الخط ممت  .فتعنك املن ج الي ممداااي إ ن ،ب ممدسات م م م م ممي م ممت لعنت ممه
الخطت

ي تتتق معين ،ك ت لعنك ب عرفي أثمر هذا الستتق ي لغي الخطت عند إنيتجه اعند أايله.
اطبتعي هم م م ممذا املوضوع (إتقاا تجتتد الخطت اليعلتم ) االعنتصر ال

ِّونه ابختصي :املدسس

اامليعلم ،قميض اعي تا املقتسبي اليداالتي ألنمهت معد من جت لقرالة النصوع االخطتبتد.
 .7أهو ووداف د اسة امل ض ع :

ط
أبغي ما خالو ه م م م ممذا البحث الكشمف عا أهم اإلتقاا تجتتد ال يجب أن م م م م َمي م م م م َّمبنك ي خطتبنت

اليعملتم حمقتمقت للنمجتعي االنجتا ،اي كا حصر أهمدا ي ي النقتط اآل تي:
 اليعريف بممتلخطممت بص م م م مفممي عممتمممي ،ابممتلخطممت اليعلتم بص م م م مفممي خممتص م م م ممي ا تيزه عا غياه ماالخطتبتد.
 الكشف عا القواعد اليداالتي إلنيتج الخطت اليعلتم . الكشف عا إتقاا تجتتد الخطت ع ومت ،ا لك ال لعي دهت الخطت اليعلتم .ه

 الكشف عا العوامل امليثرة ي اخيتتس اإلتقاا تجتتد افمقت لل مواقف اليعلت تي املخيلفي. -الكشف عا العوااق ال

حوو اان حقتق الخطت اليعلتم ألهمدافمه.

اقممد جممتلد خطممي البحممث مش م م م مي لمي على خ س م م م ممي فص م م م مموو ميممدسجممي ما العممتم إاى الخممتع اما
النظر إاى اليطبتقي املتدايي:
 الفص م م ممل أاو؛ م م م م ل معريفت لالتم م م ممقاا تجتي االخطت االخطت اليعلتم مع إجرال مقتسني ب نهابين الخطت العلم االخطت البتداغو،ي .ثم حص م ممر لقواعد بنتل الخطت اليعلتم اليبلتغتي
اال ذيبتي ،األحداث الكالمتي.
 الفص م م م ممل الثممتيي؛ م م م م ممل معت نممت لراافممد الخطممت اليعلتم ما :ما ممتج ااثتقممي مرافقممي لممه ،التمملاألتيت اكيت مدس  ،ثم اساتي للب ئي امليتستي ،اأخياا مداخل دسيس اللغي العربتي.
 الفص ممل الثتلث؛ حوو االت ممقاا تجتتد الخطتبتي؛ قس ممم قسم م ين مبحث نتالت فته ات ممقاا تجتيالعالقي بين املدسس اامليعلم امبحث خصم التقاا تجتي الهدا اليعلتم .
 الفصم م م م ممل الرابع؛ خص م م م ممم لالت م م م ممقاا تجتممتد املا ممتجتممي ،اهي عممتمممي اخممتصم م م م ممي؛ أمممت العممتمممي فهاالتم م م ممقاا تجتي البنتاتي ااالتم م م ممقاا تجتي اليعتانتي ،االختصم م م ممي هي اتم م م ممقاا تجتي القرالة اليفتعلتي
ااتقاا تجتي اإلنيتج الشفو االكيتبي.
 الفصم ممل الختمس؛ خصم ممم للدساتم ممي املتدانتي ،بتعي تا اتم ممتبتني أااة لقتتس آسال ال م م م م م م دستم مميناامليعل ين اا جتهتت م فمي عنتصر بنتل الخطت اليعلتم .
 الخمت مي كمتنمت حص م م م ممتلمي ملمت أفرز مه المدسات م م م ممي املتمدانتمي ب مت لهمت ما اس بتطتد بتلفص م م م مموو األخرىختصي الفصلين الثتلث االرابع.
اعي د البحث على مج وعي ما املصم م ممتاس ااملراجع العتمي ما ت اامليخصم م مص م ممي؛ فتملصم م ممتاس هي كل
الوثتاق البتداغوجتي االقابويي ال لعي د علي ت املدسس ي قديم اسات م ممه ،ما ت :ما تج الس م ممني األااى ما
اليعلتم الثممتنو العممتم االيكنولو،ي ي اللغممي العربتممي ،االوثتقممي املرافقممي لممه ،الممدلتممل القابو ألت م م م ممت ممذة
اليعلتم الثتنو  ،االتل أتميت اللغي العربتي الختع بتلسني األااى ما اليعلتم الثتنو  ،الكيت املدس
للغي العربتي الختع بتلسم ممني األااى ما اليعلتم الثتنو (الجذع املشم ممقاك آاا  ،االجذع املشم ممقاك علوم
ا كنولوجتت).
ابخصمموع املراجع فه الكيب امليخص مصممي ي اللسممتنتتد اليداالتي امعلت تي اللغي ،مثل :كيت
نظريممي أفعممتو الكالم ألات م م م ممقن ،فعممل القوو ما الممذا تممي ي اللغممي ،ألاسيكتويي ،املعجم املوت م م م ممو ي لعلوم
و

القابتي ألح د أاز  ،اليداالتي التوم؛ علم جديد ي اليواص م م م ممل،ل م م م م م م م مم :آن سابوو اجتك مو م م م ممالس  ،حلتل
الخطمت  ،و براان ايوو ،ات م م م ممقاا تجتممتد الخطممت لعبممد الهممتا با ظممتفر الش م م م ممهر  ،اللس م م م ممتن اامليزان أا
اليِّوثر العقلي لطه عبد الرح ا ،ايداكيتك النصم م مموع القرااتي بتلس م م ملك الثتيي األتم م ممت م م م ل م م م م م م م مح د
ال اهم  ،دسيس األا ؛ إت ممقاا تجتي القرالة ااإلقرال ل م م م م م مح د ح وا .النم االخطت اال ص ممتو ملح د
العبد .مت الخطت ؟ اكتف نحلله؟ ل م م م م م م عبد الواتم ممع الح يا  .اليداالتي ما أاتم ممقن إاى غوف تن ،فتلتب
باليشته.
افمي خيتم هذا البحث أ َّ
وجه بتلشكر الجزيل لِّل ما تتعديي على مسيوى الثتنويتد ما أتت ذة
امديريا اإااسيين ،اعلى مسيوى الجتمعي ما أتت ذة ،اأخم بتلذكر االشكر ،األتيت الم شرا :األتيت
الدكيوس لب خ ب جمليوب على قبوله اإل راا على بحثمي ،اعلى تبعه لجزاتت ه اقرال ه له ،ا قوي ه لم ت
اعوج منه ،امسديده ملت انحرا منه ،ا ث تنه ملت ص منه .أتأو هللا أن يجعل جهده مقبوال مجتزى علته
فمي الدنتت ااآلخرة.

ز

الفصل األول :مدخل مفاهيمي (الخطاب ،الخطاب التعليمي
وقواعد إنتاجه)
املبحث األول :مفهوم الخطاب
املبحث الثاني :مفهوم الخطاب التعليمي
املبحث الثالث :ال ـق ــواع ـ ــد التـبــلي ـغ ــية
امل ـبـحــث الرابع :ال ـق ــواع ـ ــد الت ـه ـ ــذيـ ـبـة
امل ـبـحــث الخامس :قـواعـد الحدث الكالمي

الفصل األول :مدخل مفاهيمي (الخطاب ،الخطاب التعليمي وقواعد إنتاجه)
املبحث األول :مفهوم الخطاب
أوال :تعريف مصطلح استراتيجيا (:)Stratégie
حاول بعض الباحثيـن تعريف استراتيجيات التعلم والتعليم من خالل الرجوع إلى أصل كلمة
استراتيجيا ( ،)Strategyحيث أشاروا إلـ ى أن هذه الكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية التي تعني فن
الحرب ،أي القدرة على وضع الخطط وإدارة القتال في ساحة املعركة .والتكتيك ( )Tacticsمن املفردات
ّ
التي تستخدم أحيانا للتعبير عن املعنى نفسه ،وهذا يتعلق باألدوات املستخدمة لتحقيق نجاح
االستراتيجيات.1
لذا ،كانت االستراتيجية لفترة طويلة أقرب ما تكون إلـى املهارة املغلقة التي يمارسها كبار القادة
واقتصرت استعماالتها على امليادين العسكرية ،وارتبط مفهومها بتطور الحرب ،كما تباين تعريفها من
قائد إلى آخر .وبـهذا الخصوص ،فإنه ال بد من التأكيد على ديناميكية االستراتيجية؛ حيث إنه ال ي ّ
قيدها
ِّ
تعريف واحد جامع .وقد بدأ استخدام االستراتيجية في امليادين العسكرية إال أن مدلولها كان يختلف
من قائد إلى آخر ومن بلد إلى آخر مع اختالف معانيها ،هذا من كونها فن استخدام الوسائل املتاحة
لتحقيق األغراض أو لكونها نظام املعلومات العلمية عن القواعد املثالية للحرب إال أنها تتفق جميعا فـي:
 اختبار األهداف وتحديدها. اختبار األساليب العلمية لتحقيق األهداف وتحديدها. وضع الخطط التنفيذية. تنسيق النواحي املتصلة بكل ذلك.2إذن " ،استراتيجا " مستعار من ميدان العلوم الحربية والعسكرية ،التي تقتض ي أنه ال يمكن
الدخول في معركة دون إستراتيجية تأخذ بعين االعتبار كل األبعاد والعوامل التي من شأنها أن تشكل
سندا وعونا في سبيل االنتصار على العدو ،ولكل طرف في املعركة إستراتيجيته الخاصة به .وينصرف
ّ
كذلك هذا املصطل إلى مجموعة من األششطة واألفعال من شأنها أن ّ
تحقق النصر وتضمن التغلب على
الخصم ،وهو املعنى األصلي للفظ ( )Suntaxixلدى اإلغريق.
يعرفها الباحثون بوضوحّ ،
ّ
لكنها بصفة
مفهوم استراتيجيا غامض ،بل إنـها كلمة شائعة ،نادرا ما ِّ
عامة تشيـر إلـى الفروق الكيفية بين األفراد فـي عمليات الضبط ،وليس فقط النواحي البنائية؛ إذ ليس
ُّ
بالتعرف على العمليات املعرفية املتضمنة فـي أداء املهام العقلية ،لكننا نحتاج إلـى
من الـمرض ي االكتفاء
أن شعطي مزيدا من االنتباه لطرق تنظيم هذه العمليات وصوال إلـى أداء ّ
فعال.3

ّ
التعلم والتعليم النظرية والتطبيق ،دار الثقافة للنشر والتوزيعّ ،
عمان ،األردن،
 1حسن محمد أبو رياش وآخران :أصول استراتيجيات
الطبعة الثانية4102 ،م0241/هـ ،ص .01
 2كمال عبد الحميد زيتون :التدريس نماذجه ومهاراته ،عالم الكتب ،القاهرة ،الطبعة األولى0244 ،هـ4114/م ،ص .461
 3حسن محمد أبو رياش وآخران ،مرجع سابق ،ص .01
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الفصل األول :مدخل مفاهيمي (الخطاب ،الخطاب التعليمي وقواعد إنتاجه)
استعمل مصطل استراتيجا ( )Stratégieفـي العلوم األخالقية وخصوصا في االقتصاد
السياس ي ،قبل أن يدخل إلى حقل التعليم ،حسب ما جاء فـي موسوعة الالند للفلسفة ،باملعنى الذي
ّ
وضحه رنيه روي  " Royفـي لغة نظرية األلعابّ ،
تدل استراتجيا على مجموعة قرارات متناسقة ،تأخذ
على كاهلها ّاتخاذ عامل يتحمل مسؤولياته ،بمواجهة مختلف االحتماالت التي يتوصل إلـى ّ
تصورها،
سواء بموجب الظروف الخارجية أو بمقتض ى فرضيات تدور حول سلوك عامليـن آخرين ّ
معنييـن بقرارات
كهذه .يستلزم وضع استراتيجيا :من جهة ،تقدير احتماالت وقوع أمور خليقة باالهتمام ،من جهة ثانية،
اعتماد قاعدة أو مؤشر تفضيلي يسمح بتصنيف النتائج املحسوبة على أساس تنفيذ استـراتيجيات
مختلفة ".1
ّيتض من هذا التعريف املجال الذي ّ
تطبق فيه االستراتيجيا ،وهو نظرية األلعاب .حيث يظهر
ّ
ّ
دور املكـلف بتتبع مجموع القرارات التي ّتتخذ بالنظر إلى مختلف املعطيات الداخلية والخارجية املتوفرة
لديه ملواجهة أي احتماالت ممكنة الوقوع أو الحدوث ،وما يشترط في هذه القرا ات ّ
تحقق شرط التناسق
ر
واالشسجام بينها.
وفي تعريف آخر ل ـ "هـنـري منتـزبرج " يقول ":االستراتيجيا هـي الخ ـط ــة أو االتـج ــاه أو منهج العمل
املوضوع لتحقيق هدف ما ،وهي ّ
املمر أو الجسر الذي يأخذنا من هـنا إلى هناك ،وهي األسلوب وشعني
بذلك نمط أو طريقة العمل والثبات على سلوك ّ
معين ،وهي مكان أو موقع ،أي تحديد مكانة نريد الوصول
إليها ،وهي منظور أو صورة تطمح املؤسسة إليها مستقبال.2
ّ
وهذا التعريف أوض من األول؛ إذ يربط االستراتيجيا بجانبـها اإلجرائي ،واملتمثل فـي الخطة أو
منهج العمل أو االتجاه ،فهي طريقة تحقيق الهدف ،أي كيف شستطيع تحقيقه عن طريق الخطة أو
األسلوب ،هذا من جهة ،وربطها باملكان أو الهدف املراد الوصول إليه ،ولذلك ذكر االتجاه ،فهي طريقة
عمل في اتجاه ّ
معين قصد الوصول إلى املكان املطلوب ،وتتسم هذه الطريقة أو األسلوب بنمطية ّ
معينة
ّ
تفرقها عن غيرها من الطرق واألساليب.
ويتجاوز مدلول مصطل االستراتيجية معناه اللغوي املباشر :الهجوم أو النزعة الهجومية إلى
مدلوالت أخرى ،فاستراتيجيات الدفاع فـي أحيان كثيرة أهم من الهجوم وأجدى نفعا ألنها ال تكتفي
بتحقيق النصر زمن الخيبة وإنما هي قادرة على حفظ الحياة وإبقاء ماء الوجه أي حماية األنا واألتباع
جسديا ونفسيا.3
وقد بدأ استعمالها في املجاالت املختلفة بمعاشي مختلفة كفن للتخطيط والتدبير ،أو فن املزج
بين الفكرة والوسائل من أجل الوصول إلى القبول بالغاية أو تحقيق الغايات الحميدة ،أو سيرورة
 1أندريه الالند :موسوعة ال الند الفلسفية ،تعريب خليل احمد خليل ،منشورات عويدات ،بيروت ،باريس ،الطبعة الثانية ،4110 ،امللحق،
ص .0111-0116
ّ
 2طـارق السويـدان ومحمد أكـرم العـدلـونـي :كـيـف تكـتـب خـط ــة اسـتراتيــجيــة ،اإلب ــداع الخلي ــجي ،الكوي ــت ،طبعة 0241هـ ،ص .01
 3عبد هللا البهلول :في بالغة الخطاب األدبي؛ بحث في سياسة القول ،التسفير الفني صفاقس ،الطبعة األولى ،جانفي 4111م ،ص .01
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ّ
لتحسين األداء .وتتعدد اإلستراتيجيات بتعدد ّ
وتنوع الظروف املحيطة والسياقات التي توظف فيها ،فال
يمكن االعتماد على نفس اإلستراتيجيات بصفة دائمة وثابتة كما سبقت اإلشارة إليه .فيقال إستراتيجية
اللعب ،إستراتيجية التعليم...ولهذا يمكن القول إن االستراتيجية استراتيجيات (.)Stratégies
وتتحدد اإلستراتيجيات ،من حيث املجال أو الحقل الذي ّ
تطبق فيه ،إلى إستراتيجية شاملة والتي
ّ
ّ
التوجه العام للفعل الذي يسعى املتكلم أو الباث إلى تطبيقه أثناء العملية التفاعلية ،ثم هناك
مفادها
ّ
اإلستراتيجية املحلية التي تميز فترة ّ
التعدد في مجاالت استخدامها
محددة للعملية التفاعلية .ورغم هذا
إال أنها واحدة في حقيقتها واحدة من حيث الجوهر والهدف واألسلوب.
وإذا ّ
خصصنا مجاال تطبيق االستراتيجيات في قطاع التعليم؛ فإنها إستراتيجيات كثيرة سيكون
التركيز فيه على االستراتيجيات الخطابية واملنهاجية؛ أي استراتيجيات الخطاب التعليمي .وتثيـر دراسة
سياسة القول واالستراتيجية الخطابية مسائل منهجية يجب أخذها بعين االعتبار ،من هذه املسائل
دراسة الوسائل في ضوء املقاصد .فالنص تنضيد وترتيب وتنظيم؛ إذ ال مجال للحديث عن العنصر
خارج املجموعة ،فكل عنصر ينظر إليه ّ
منزال في املجموعة التي ينتمي إليها .واملقاصد نوعان منها ما هو
بعيد ومنها ما هو قريب األمد .1ومن خصائص االستراتيجية أنها ّ
خفية ّ
متفردة ،ال تصل منها واحدة لـ
معركتين مختلفتين .وهذا االختالف ّ
يشرع الحديث عن استراتيجيات مختلفة ويكسب النص األدبي
فرادته.2
على مستوى الدولة ،تلك الغايات التـي ّ
تحددها هذه الدولة في إطار سياستـها التعليمية وفلسفتها
التربوية من أجل تخريج أجيال تخدم بلدها وتساهم في بنائه .هذه الغايات ّ
تتفرع فيما بعد إلى مرامي
وأهداف جزئية ّ
تتحقق بالتدريج مع جميع املستويات التعليمية.
ّ
ّ
املعلم داخل
وعلى مستوى الفصل الدراس ي ،هي مجموعة من اإلجراءات واملمارسات التي يتبعها ِّ
ّ
تتضمن مجموعة من األساليب
الفصل للوصول إلى مخرجات ،في ضوء األهداف التي وضعها .وهي
والوسائل واألششطة وأساليب التقويم التي تساعد على تحقيق األهداف أو هي مجموعة من إجراءات
ّ
ّ
ّ
يخطط الستخدامها أثناء تنفيذ
املعلم أو
مصمم التدريس ،والتي ِّ
التدريس املختارة سلفا من قبل ِّ
ِّ
ّ
ّ
املرجوة بأقص ى فاعلية ممكنة ،وفي ضوء اإلمكانات املتاحة.3
يحقق األهداف التدريسية
التدريس ،بما ِّ
ّ
يمكن أن ّ
شسمي كال من املد ّرس واملتعلم في هذه االستراتيجيات بفاعـلي العبارة؛ أي ما يقوم به
كالهما من عمليات مبرمجة للوصول إلى تحقيق الكفاءات املستهدفة ،حسب ما ينص عليه املنهاج،
ّ
الحصة األكبر باعتباره ّ
ّ
املوجه لهـذه العملية
داخل وضعيات تعليمية-تعلـمية متميزة .وإن كان للمد ّرس
ّ
دون أن شغفل دور املتعلم.
 1املرجع سابق ،ص .01
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3حسن شحاتة وزينب ّ
النجار :معجم املصطلحات التربوية والنفسية ،عربي إنجليزي ،إنجليزي عربي ،مراجعة حامد ّ
عمار ،أصول
ّ
استراتيجيات التعلم والتعليم النظرية والتطبيق ،ص .43
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ّ
والحديث عن االستراتيجية الخطابية مشروط ّ
ّ
املتقبل
بتحقق كفاءات ثالث ال ّبد من توفرها في
ّ
املتعلم؛ إذ بها يمكن استنطاق النص ّ
وتبين سياسة القول واالهتداء إلى االستراتيجية التي ّ
توسلها
أو
ّ
املتكلم أو الكاتب إليقاع تأثيرات ّ
معينة في ذات مخاطبه :الكفاية اللسانية (،)Compétence linguistique
الكفاية التداولية ( ،)Compétence pragmatiqueالكفاية املوسوعية ( Compétence
.1)encyclopédique
ُّ
ّ
يعرف قطامي االستراتيجية التعلمية التعليمية بأنها " جملة من األساليب أو الطرائق املستخدمة
ِّ
ُّ
ّ
وتتضمن االستراتيجية التعليمية جملة من املبادئ والقواعد والطرائق
في مواقف التعلم والتعليم.
ّ
ُّ
ّ
واألساليب املتداخلة التي ّ
الصفي وتحقيق النتاجات
املعلم في سعيه لتنظيم خبرات التعلم
توجه إجراءات ِّ
ِّ
املوصودة ".2
ّ
ُّ
ّ
املتعلم لجعل
املحددة التي يقوم بها
إن استراتيجية التعلم هي إجراء أو مجموعة من اإلجراءات
ِّ
ُّ
ّ
وموجهة ذاتيا بشكل أكبر ،باإلضافة إلى قابليتها لالنتقال إلى
عملية التعلم أكثر سرعة وسهولة ومتعة،
مواقف جديدة.3
إن كل استراتيجية من استراتيجيات التدريس تتضمن عددا من طرق التدريس ،وإتقان املعلم
آلليات كل طريقة ،وإجادة مهارات التعامل معها ،وفهمه فنيات (تحركات) تنفيذها يضمن نجاح
االستراتيجية املختارة في املوقف التعليمي التعلمي .مجموعة القرارات التي يتخذها املعلم بشأن التحركات
املتتالية التي يؤديها في أثناء تنفيذ مهامه التد يسية ،بغية تحقيق أهداف تعليمية ّ
محددة سلفا.4
ر
ّ
ّ
يعرفها كمال عبد الحميد زيتون بأنها " خطة من أجل تحقيق األهداف التعليمية ،فهي تضع
ِّ
ّ
ّ
املتعلم يفعلها في الواقع ليصل للهدف ".5
الطرق والتقنيات (أو اإلجراءات) التي من املؤكد أن ِّ
وقد ذكر ممدوح سليمان أن استراتيجية التدريس عبارة عن مجموعة تحركات املعلم داخل
ّ
املعدة مسبقا،
الفصل والتي تحدث بشكل منتظم ومتسلسل وتهدف لتحقيق األهداف التدريسية
ّ
وتتضمن أيضا أبعادا مختلفة مثل طريقة تقديم املعلومات للتالميذ وطريقة التقويم ونوع األسئلة
املستخدمة وهكذا ،فهي الخطة العامة للتدريس.6

 1املرجع السابق ،ص .06
 2حسن محمد أبو رياش وآخران ،مرجع سابق ،ص .03
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
ّ
 4محمد السيد علي :اتجاهات وتطبيقات حديثة في املناهج وطرق التدريس ،دار املسيرة ،عمان ،الطبعة األولى0244 ،هـ4100/م ،ص .011
 5كمال عبد الحميد زيتون :التدريس نماذجه ومهاراته ،عالم الكتب ،القاهرة ،الطبعة األولى0244 ،هـ4114/م ،ص .461
 6املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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وهكذا يمكن القول بأن استراتيجية التدريس عبارة عن إجراءات التدريس التي يخططها القائم
بالتدريس مسبقا ،بحيث تعينه على تنفيذ التدريس على ضوء اإلمكانات املتاحة لتحقيق األهداف
التدريسية ملنظومة التدريس التي يبنيها ،وبأقص ى فعالية ممكنة.1
ّ
نفرق بين مصطلحات ثالثة من حيث عمومها وخصوصها؛ العملية ،االستراتيجية واألسلوب.
ِّ
فالعملية أكثر املفاهيم عمومية؛ إذ إن كل البشر يشتركون في عمليات كلية ّ
معينة ،يشتركون في مستويات
أو أنماط ّ
معينة من التعلم تماما كما يحتاجون جميعا إلى الهواء واملاء والغذاء أي أننا جميعا شستعمل
مثال أسسا كلية من النقل في عملية التعلم واالسترجاع فالعملية إذن خصيصة لكل كائن بشري.2
وأما االستراتيجيات هي الطرق ّ
املعينة لتناول مشكلة أو عمل ،وهي أنواع الفعل إلنجاز ش يء ما،
وهي الخطط التي تحكم معلومات معينة وتعالجها ،إنها كخطط املعركة قد ّ
تتنوع من خطة ألخرى ،ومن
يوم آلخر ،ومن سنة ألخرى ،أي أن االستراتيجيات ّ
تتنوع داخل الفرد ،إذ إن كل فرد فينا يمتلك حشدا
هائال من الطرق املحتملة لحل مشكلة ما ،ثم نختار واحدة أو عددا منها ملشكلة ّ
معينة.3
ّ
ويبقى األسلوب خاصا؛ ألنه مصطل يشيـر إلى امليول والتفضيالت املطردة الثابتة داخل الفرد،
واألساليب هي تلك الخصائص العامة للعمل العقلي ،والنمط الشخص ي أيضا التي تنسب إليك باعتبارك
فردا والتي ّ
تميزك نت أي شخص آخر ،فقد تكون مطبوعا على الرؤية ،أو أكثر اتساعا مع اللبس أو
ِّ
4
اشعكاسيا أكثر من غيرك ،هذه كلها أساليب تحدد نمطا عاما في تفكيرك وشعورك .
ثانيا :مفهوم النص (:)Texte
املفهوم اللغوي لكلمة " نص "
أ-
ْ
ُ
نصاَ َ :ف َعهُ.
َ
ُ
ص أقص ى الش يء َ
ص :رف ُعك الش َيء .نص الحديث ُّ
أصل الن ّ
وغايته .أقص ى الن ُّ
-0
ينصه ًّ ر
ِ
ِّ
ْ
َ
الحديث إلى فالن ،أي َر َف َعه ،وكذلك َن َ
ص ْ
صته إليه .والن ُّ
ص
وكل ما أظ ِّه َر ،فقد نص .يقال :نص
ٍ
َّ ْ ُ ّ
َ
تستخرج الناقة أقص ى سيرها .قال ابن األعرابي :الن ُّ
ص اإلسناد إلى الرئيس
ريك حتى
التح
ونص األمر شدتهَ .ونص الرج َل ًّ
ص التعيين على ش ٍيء ماُّ ،
ص التوقيف ،والن ُّ
األكبر ،والن ُّ
نصا إذا
ِّ
ِّ
ُّ َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
ّ
ُّ
َ
كل ش ٍيء منتهاه .قال األزهري :النص أصله منتهى
سأل ُه عن ش ٍيء حتى يستقص ي ما عنده .ونص
ِّ
مس َأ َلت ُه عن الش يء َّ
اس َت ْق َ
صت الرج َل إذا ْ
ص ْي َت ْ
األشياء َوم ْب َلغ أقصاها ،ومنه قيلَ :ن َ
ص ْ
حتى
ِ
ِّ
ِ
ْ
َ َ ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
ت ْستخ ِرج كل ما عنده .ويقال :نصنصت الش يء حركته.5

 1املرجع السابق ،ص .466
 2دوجالس براون :أسس تعلم الل ـ ـ ـغة وتعليمها ،ترجمة عبده الراجح ــي وعلي علي أحمد شع ــبان ،دار الن ــهضة الع ــرب ــية ،بيـروت ،طبعة
 ،0332ص .012-014
 3املرجع نفسه ،ص .012
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5ابن منظور ،جمال الدين :لسان العرب ،إعداد وتصنيف يوسف ّ
خياط ،دار لسان العرب ،بيروت ،مادة (ن ص ص).
13

الفصل األول :مدخل مفاهيمي (الخطاب ،الخطاب التعليمي وقواعد إنتاجه)
ّ ْ
َ
نص إليه ،إذا ر َف َع ُهْ .
ينصه ًّ
الحديث ُّ
نصا ،وكذا ًّ
ص :رف ُعك للش ِيء .ونص ناقته
الن
ل
وأص
نص
-4
ِّ
َ ََ
ْ
َ
استخرج أقص ى ما عندها من َّ
ينصها ًّ
ُّ
الس ْي ِر ،وهو كذلك من الرف ِّع ،فإنه إذا رفعها في
نصا :إذا
َ
الس ْير فقد استقص ى ما عندها من الس ْير .الن ُّ
تستخرج من الناقة أقص ى
ص :التحريك حتى
ِّ
ِّ
َّ َ
َ ُ ْ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ًّ
ًّ
ُّ
سيرها .ونص الش يء ينصه نصا :حركه ،وكذلك نصنصه .ونص املتاع نصا :جعل بعضه فوق
َ
ْ َ
بعض .ومن املجاز :نص ً
ألت ُه عن الش يء ،أي ْ
ْ
فالنا ًّ
أحفاه فيها ورف َع ُه
نصا ،إذا استقص ى مس
ِ
ٍ
ّ
َ
إلى ّ
َ
عند ُه من الع ْلم ،كما في األساس وفي التهذيب ّ
استخرج َّ
كل ما عنده.
والصحاح :حتى
حد ما
ِ
ِّ
ِ ِ
ْ
ْ
وكل ما أظه َر ْ
فقد نص .ونصص الرجل َ
ونص الش َيء أي أظ َه َر ُهُّ ،
غريمه تنصيصا ،وكذا ناصه
ِّ
ُ
يستخرج رْأيهم ُ
ُ
وناقشه .وفي حديث ه َر ْق َلُّ :
مناص ًة ،أي استقص ى ْ
ظه ُر ُه.
وي
ينصهم ،أي
علي ِه
ِّ
ِ
قيل :ومنه ًّ
نص القرآن والسنة.1
ّ
ْ
ّ
املؤلف .والن ُّ
ص م ــا ال يح ـتــمل إال معـ ً
ـنى واحدا،
-4
النص :صيغة الكالم األصـلية التي وردت من ِ
أو ال يحتمل التأويل ،ومنه قولهم :ال اجتهاد مع الن ّ
ص( .ج) نصوص .عند األصوليين :الكتاب
ِّ
َْ ُ
َ ْ
ََ
ّ
والسنة .والن ُّ
ومبلغ أقصاه .يقال :بلغ الش يء نصه وبلغنا من األمر نصه:
ص من الش ِّيء :منتهاه
َّ َ
شدت ُه.2
ّ
للن ّ
ص:
ب -املفهوم االصطالحي
من املصطلحات الغامضة والعائمة مصطل " النص " ،فبدون " تحديد مفهوم النص وبحث
ّ
ويتحول إلـى مفهوم عائم ".3
حدوده املنهجية ،فإن هذا املفهوم يفقد طابعه اإلجرائي
ّ
ّ
للنص:
املتخصصة ،نجد التعريفات اآلتية
وبالعودة إلى معاجم املصطلحات
 الكلمات املطبوعة أو املخطوطة التي يتألف منها األثر األدبي. اقتباس أجزاء من الكتب املقدسة والتعليق عليـها في الوعظ. االقتباس الذي يعتبر نقطة انطالق لبحث أو خطبة.4ً
يحل مصطل النص محل العمل األدبي ،ويصبح النص أثرا للكتابة ،ويستـهدف إنكار مفهوم
ّ
العمل الـمكتوب كحقيقة تعبيـرية .وال يفكر فيه ،إال من خالل أدبيته وفضائه.
تقترح جوليا كريستيفا تعريف ظاهرة النص فـي تعارض مع توليد النص لإلشارة إلى النص فـي
أدبيته ،وال تقرأ ظاهرة النص الـمطبوع دون إلـمام ّ
بمكوناته اآلتية:
 الـمقوالت اللسانية. طوبولوجية الفعل الدال ،بحيث تصبح الداللة هي هذا التوليد. 1الزبيدي ،محمد مرتض ى :تاج العروس ،تحقيق عبد الكريم العزباوي ،مراجعة عبد ّ
الستار احمد فراج ،ج ،01مطبعة حكومة الكويت،
الكويت ،طبعة 0433هـ0313 /م ،مادة (ن ص ص) ،ص .014-011
 2مجمع اللغة العربية :املعجم الوسيط ،الهيئة العامة لشؤون املطابع األميرية ،القاهرة ،مادة (ن ص ص) ،ص .346
 3حسين خمري :نظرية النص؛ من بنية املعنى إلى سيمائية الدال ،منشورات االختالف ،الجزائر ،الطبعة األولى0241 ،هـ4111/م ،ص .24
 4مجدي وهب وكامل املهندس :معجم املصطلحات العربية في اللغة واألدب ،مكتبة لبنان ،الطبعة الثانية ّ
(منقحة ومزيدة) ،0312 ،ص.204
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ّ
املحدد عند جماعة تيل كيل قوة ّ
حية نظرية شكلية للغة .والتنصيص طريقة تصبح بها
والنص
الكتابة ًّ
نصاّ .1
يعرف النص التام ،بأنه نص انتهي من كتابته ،قابل لعضوية ما ،يقابل النص غير التام.2
ومن تعريفات الن ُّ
ص كذلك كونه مجموعة أقوال خاضعة للتحليل ،فهو مرادف للمتن
َّ
املوسع أو
اللغوي( .)corpusيطلق يلمسليف ( )Hjelmslevكلمة نص على القول الشفوي أو الخطي،
املوجز ،القديم أو الجديد :فكلمة " قف " نص ،والرواية بكاملها نص .وقد يشبه النص الجملةّ ،
ولكنه
يبقى نظاما خاصا مستقال عن نظام اللغة ،وإن تجاورا وتشابـها ،3فال يشترط في النص طوال ّ
معينا ،له
نظام خاص يختلف عن الجملة وإن تشابه معها ،شفوي أو مكتوب.
ّ
يفرق روالن بارث بين العمل األدبي والنص بقوله :إن العمل األدبي ش ٌيء مكتمل ،ش يء يقبل العد
والحساب ،ش يء يشغل ّ
حيزا ماديا ،ولكن النص مجال منهجي .والعمل األدبي هو ما يوجد في أيدينا،
ِّ
ّ
ّ
والنص هو ما يوجد في اللغة .إذا كان لنا أن شعرف العمل األدبي بألفاظ تتخطى اللغة أي تتضمن اللغة
فيما تتضمن (من شكل الكتاب إلى العوامل االقتصادية التي ّ
تحدد إنتاجه) فإن النص ّ
يظل مقصورا
ِّ
على اللغة وحدها من ألفه إلى يائه .فهو ليس سوى لغة ،وال يمكن أن يوجد إال في لغة غير نفسه .وبعبارة
أخرى فنحن ال شستطيع أن ششعر بوجود النص إال في اإلنتاج .4إذن فالعمل األدبي يحتوي النص
ويتجاوزه ،ويتجاوز اللغة وله وجود مادي.
ّ
يعد حدثا تبليغيا occurrence
أما بالنسبة لدي بوقراند ودريسلر فالنص
 )communicationnelleيستجيب ملعايير مترابطة:
ّ
معيار االتساق ،الذي يتجلى خاصة في لعبة ارتباط الجمل بعضها بعض.
-0
معيار االنسجام Cohérence/Cohésion
-4
ّ
هناك معياران آخران يتعلقان باملشاركين في فعل التبليغ  /االتصال:
ّ
ّ
املتلفظ املشارك.
-4
املتلفظ إلى إحداث نص من شأنه التأثير على ِّ
معيار القصدية :يسعى ِّ
ّ
ّ
املتلفظ املشارك إلى تأويل نص
-2
معيار االستحسان (أو املقبولية)  :acceptabilitéيستعد ِّ
يأتي ليندرج في عامله.5

 1ينظر سعيد علوش ،معجم املصطلحات األدبية املعاصرة ،دار الكتاب اللبناشي ،بيروت ،الطبعة األولى0211 ،هـ0311/م ،ص .404-404
 2ينظر املرجع نفسه ،ص.402-404
 3لطيف زيتوشي :معجم مصطلحات نقد الرواية ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت ،الطبعة األولى4114 ،م ،ص .061
 4محمد عناشي :املصطلحات األدبية الحديثة؛ دراسة ومعجم إنجليزي عربي ،الشركة املصرية العاملية للنشر لونجمان ،الجيزة ،مصر،
الطبعة الثالثة4114 ،م ،ص.001
 5دومينيك ماشغونو :املصطلحات املفاتيح لتحليل الخطاب ،ترجمة محمد يحياتن ،منشورات االختالف ،الجزائر ،الطبعة األولى0241 ،هـ/
4111م ،ص .041
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باإلضافة إلى هذا ،هناك معيار التناصية (ال يكتس ي نص ما داللته إال من خالل عالقته بغيره
من النصوص)  .Intertextualitéوكذا معيار اإلخبارية واملقامية (الوجاهة  /الحصافة بالنسبة إلى سياق
ُّ
التلفظ).1
ولتمييز النص عن الخطاب وامللفوظ ،ربط النص بخصيصتين متالحمتين أيما تالحم هما :افتـراق
ّ
مستقل نسبيا عن السياق ،لهذا ّ
النص عن السياق؛ فهو بنية ّ
ّ
ّ
يفضل بعض املؤلفين هذه
قوية وهو
ِّ
التسمية بالنسبة للنصوص األدبية والقانونية إلخ .والنص هو امللفوظات الشفوية أو املكتوبة املصوغة
بحيث يكتب لها الديمومة وترديدها داخل تقليد أو تراث بعينه.2
لذا ّ
فضلت اللسانيات النصية مصطل النص بدال عن الخطاب ،في منظور هذه الفكرة القائلة
باستقاللية النص الكبرى إزاء السياقّ .أمـا حين يستعمل لفظ خطاب ،فيحصل حينئذ ربط امللفوظ
بمقام ّ
تلفظ ّ
متميز ،وحينما يستعمل لفظ النصّ ،
فيتم التشديد على ما يضفي عليه وحدته ،التي تجعل
ِّ
منه كيانا وليس سلسلة بسيطة من الجملّ ،
يميز جون ميشال آدم بين ملفوظ (موضوع مادي أكان
ِّ
ّ
ّ
ًّ
ّ
3
لنسم نصا كل خطاب تثبته الكتابة .تبعا
شفويا أو مكتوبا ،وموضوع تجربة ما) والنص (موضوع مجرد) ِّ .
لهذا التعريف ،يكون التثبيت بالكتابة مؤسسا للنص نفسه.4
وقــد عرفت الوثيقة املرافقة ملنــهاج اللغة العربية للسنة األولى ثــان ــوي ،النص من منظور لسانيات
الن ــص .ف ـهـ ــو " مجموعة من الجمل املترابطة ،فهو منتوج ،مترابط ،متسق ومنسجم وليس تتابعا عشوائيا
لأللفاظ ،والجمل واألفعال الكالمية؛ وإنما هو تتابع للجمل تستند فيه الجملة الالحقة على الجملة
السابقة .وحتى يتحقق ذلك البد من وجود روابط بين هذه الجمل ،وهذا يتطلب ارتباط عناصر ببعضها،
أي الجمل ،وهذا ما يوصل إلى بناء شسيج النص .وكل نص له شسيج يميزه عما هو غير نص ،وهذا النسيج
ينتج من العالقة االتساقية بين عنصر وآخر ،ومفهوم النسيج باعتباره عالقة اتساقية يفتح مجال الكالم
عن الروابط .ولكن قبل ذلك يجب التطرق إلى ماهية االتساق ".5
ومن منظور تعليمي بيداغوجي ترى الوثيقة املرافقة أن تناول النصوص األدبية والتواصلية ينبغي
أن يتم وفق املقاربة النصية التي ترتكز على النص ال الجملة ،وتنطلق منه ال من الجملة .وال يتم ذلك إال
َ
ُّ
بالتحكم في آليات تناسق أجزائه وترابطها ،ومن ثم التمكن من القدرة على إنتاج النص ،وعلى هذا
األساس يقصد باالتساق ذلك التماسك الشديد بين األجزاء املشكلة لنص ما.6

 1املرجع السابق ،ص .041
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،ص .043
 4بول ريكور :من النص إلى الفعل؛ أبحاث التأويل ،ترجمة محمد ّبرادة وحسان بورقية ،عين للدراسات والبحوث اإلشسانية واالجتماعية،
القاهرة ،الطبعة األولى4110 ،م ،ص.011
 5وزارة التربية الوطنية الجزائرية ،اللجنة الوطنية للمناهج ،ص .01
 6ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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وإذن ،يتناول االتساق الكيفية التي يتم بـها تآلف الجمل لضمان تطور النص ّ
ونموه ،ويتجلى
ذلك في قدرة املتعلم على إنتاج نص متسق .فالنص عموما كلية تحده مجموعة من الحدود تسمح لنا
أن ندركه بصفته كال مترابطا بفعل العالقات النحوية التركيبية التي تسوده .وكذلك باستعمال أساليب
اإلحالة وضروب العائد والروابط املختلفة ،على أن النص ال يكون مترابطا فحسب بل ينبغي أن يتصف
باالتساق الذي يعد من الشروط األساسية لبناء نصية املعنى ،وينتج هذا االتساق باستعمال النظائر
الداللية .وإذن فمفهوم االتساق داللي إذ أنه يحيل إلى العالقات املعنوية القائمة داخل النص والتي
تحدده من حيث هو نص ،ولكن ليس معنى هذا أن نتوقف عند املحتوى الداللي (املعاشي) فحسب ،بل
يتم االتساق كذلك على املستوى النحوي املعجمي (األشكال) والصوت والكتابة (التعبير).1
هذا ،والالفت للنظر ،أنه ال يتم اشسجام نص ما إال إذا كان متسقا ،فعندما نقرأ نصا خاليا من
عناصر االتساق ،كالروابط مثال ،فهذا يدل على عدم تحكم صاحبه فـي آليات تشكيل النص ،مثل
ّ
يوظف العناصر التي تراعـي تناسق النص واشسجامه.2
القواعد النحوية التي تجعله ِّ
وإذن ،ال يمكن أن نتصور نصا منسجما دون أن يكون متسقا ،وبـهذا املعنى يكون االتساق شرطا
ضروريا لالشسجام .3على أن االشسجام نظرة شاملة ،تضع فـي الحسبان مقاربة النص فـي بنيته الداللية
والشكلية .بينما يقوم االتساق على الصيغة التي يتم بوساطتـها التركيب أو الربط فيما بيـن الجمل أو
أقسامها .فاالتساق بذلك يتعلق على وجه الخصوص باألساليب املعتمدة إلحالل الربط فيما بين
املعلومات السابق تقديمها (املعلومات السابقة) وتلك الجديدة.4
ثالثا :مفهوم الخطاب ()Discours
املفهوم اللغوي لكلمة خطاب
أ-
ْ
ْ
ُ
األمر .والخطبْ :
خطب ،الخطب :الشأن أو ْ
األم ُرَ ،
وقيل :هو َس َبب ْ
صغ َر ْأو َعظ َم؛ َ
األم ُر الذي
-0
ِ
ِّ
ّْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
تقع فيه املخاطبة ،والشأن والحال؛ ومنه ْ
أي عظ َم ْ
قوله ْم :جل الخطبْ ،
األمر والشأن .وفي
ِ
َ
َُ َ
ُْ ُ
ْ
ُّ
ٌ
والخطاب واملخاطبة:
العز ِّيز ":قال فما خطبكم أيها املرسلون " وجمعه خطوبِّ .
التنزيل ِّ
َ
َ
ُ َ َُ َ
َ
ً
ََ ٌ
ْ
َ
َ
َ
َ
ً
واملخاطبة مفاعلة
بان.
الم مخاطبة ِّ
وخ َطابا ،وهما يتخاط ِّ
الم ،وقد خاطبه ِّبالك ِّ
مراجعة الك ِ
ّ
بالبينة أو َ
ْ ْ ُ َ
ََ َ ْ
اليمينَ ،
وقيل :معناه
طاب واملشاور ِّة .وفصل ِّ
ِّمن ِّ
ِ
الخ ِّ
الخ ِّ
طاب ،قيل هو أن يحكم ِ ِ ِ
ْ
َ
الحق والباطلَ ْ َ ّ ،
ّ
أن ْيفص َل ْ
وض ِّّد ِّه.5
ن
بي
ِ
ويميز بين الحك ِّم ِّ
ِ
ِّ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
الخ ْطب :الشأن ،وما خطبك ؟ ْ
أي ما شأنك الذي تخطبه ،وهو مجاز كما في األساس.
-4
ْ
ْ
ََ
ْ
َ
َ
ُ
األمر ،يقال :ما خطب َك ؟ ْ
َ
أي ما
والخطب :الحال ،واألمر صغر أو عظم ،وقيل :هو سبب ِّ
 1املرجع السابق ،ص .06-01
 2املرجع نفسه ،ص .06
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5ابن منظور ،جمال الدين ،مرجع سابق ،ص .0031-0032
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َ
ْ
ْ
َ ْ
والخطبْ :
وخط ٌب ٌ
األمر الذي يقع فيه املخاط َبة،
يسير،
ْأمر َك ،وتقول :هذا خط ٌب جليل،
َ
الخ ْطب ْ
أي َعظ َم األ ْمر والشأن.1
وجل
َ
َ
َ
ْ
َ َ
ْ
ْ
ً
ً
ً
ً
َ
َ
الناس ،وفيهم ،وعليهم خ َ
طابة ،وخط َبة :ألقى عليهم خط َبة .وخاط َبه مخاطبة وخ ً
َ
طابا:
خط َب
-4
ِّ
َّ َ ُ ْ
َ
َ
َ
َ
كالما .ويقال :خاط َبه في ْ
كال َـم ُه وحادث ــه .ووج َه إليه ً
األم ِّر :حدثه بشأ ِنه .تخاطبا تكاملا وتحادثا.
َ
َ
ََ
نيها َّ
وف ْ
ال َأ ْكف ْل َ
صل الخطاب:
اب ".
ط
الخ
في
ني
وعز
الخطاب :الكالم .وفي التنزيل العزيز" :فق َ ِ
ِ ِ
َ
ْ َ َ َ
َ
وف ْ
صَ
األ ُ
ينف ُ
طاب ".
الخ
ل
ة
م
ك
الح
وآتيناه
العزيز":
التنزيل
وفي
.
طاب
الخ
من
مر
صل به
ما
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ُّ
بأما ب ُ
ُ ُ ّ
َ ْ
بالبينة ،أو اليمين ،أو الفقه في القضاء ،أو النط ُق َّ
عد،
الخطاب أيضا :الحكم ِ ِ
وفصل ِّ
ْ
ّ
أن َ
ٌ
خطاب ال يكون فيه اختصار ٌّ
مخل ،وال إسهاب
الحق والباطل ،أو هو
يفصل بين
أو
ِ
ْ
َ ْ
ُم ّ
ٌ
خطاب يوجه إلى بعض أولي األمر عالنية .والـخ ـطب :الحال والشأن.
والخطاب املفتوح:
ـملِّ .
ْ
خط ُب ُك ْم َأ ُّيها املرسلون "ْ .
واألمر الشديد يكثر فيه التخاطب،
وفي التنزيل العزيز ":قال فما
(ج) خط ٌ
وب.2
أمـا فـي الثقافـة الغربية ،فالخطاب ( ،)Discoursعلى املستـوى اللغـوي البحـت ،مأخوذ من
الالتينية ( ،)Discursusومما يعنيه الجري ذهابا وإيابا.3
والترجمة الشائعة ملصطل ( )Discourseهي الخطاب ،ومعناه اللغة املستخدمة أو استخدام
اللغة ( )Language in useال باعتبارها نظاما مجردا .4أو هـو وضع اللغـة في حالة استعمال.5
ومـما تعنيه كـلمة (خـطاب) ( )Discoursفـي املعاجم الفـرشسيـة:6
ّ
 املوضوع الذي نتكلم فيه.
 الحديث أو املكاملة أو التعبير اللفظي عن الفكر (= الكالم).
 خطبة شفوية أمام جمع من الناس.
 أحاديث تتعلق بنفس املوضوع.
 كتابة أدبية تعالج موضوعا بطريقة منهجية.
 الكالم ،وقد يعني ملفوظا لغويا قابال للمالحظة (جملة ،متوالية من الجمل املنطوقة ،نص
مكتوب ،وذلك على النقيض من النسق املجرد للسان).
 عالم الخطاب :أي مجموع أسيقته.

 1الزبيدي ،محمد مرتض ى ،مرجع سابق ،ص .411
 2املعجم الوسيط ،مرجع سابق ،ص .424-424
3Universalis, 2010, discours.

 4محمد عناشي ،مرجع سابق ،ص .03
5 Le Discours est le langage mis en action. (Syn: Parole), in: jean dubois et autres: dictionnaire de linguistique. P 450.
 6زاهي طلعت قبيعة  :لوديكسيونير قاموس فرشس ي – فرشس ي – عربي ،Le dictionnaire Francais-Francai-Arabe ،برمجة وتصميم إلكتروشي
محمد وفيق حبلي .ص؟ ينظر كذلك Le petit Robert, sous la direction de : josette rey debove et alain rey, 2001, p735. :
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يالحظ أن مدلول كلمة (خطاب) غير ثابت ،له مدلوالت عامة وأخرى خاصة ،فالعامة من قبيل
الحديث أو املكاملة الشفوية بين الناس ،ولكنه يتعلق أساسا بالحديث الشفوي أو التعبير اللفظي ،أو
مجموع األحاديث الشفوية في نفس املوضوع.
تلتقي التعريفات السابقة ،في الثقافة الغربية ،مع تلك الواردة فـي الثقافة العربية في النقاط
اآلتية:
 تركيزها على الخطاب امللفوظ؛ ألنه هو األصل (دون إهمال الخطاب املكتوب).
 الخطاب هو نفسه املوضوع املتحدث فيه.
 تحقق خاصيتي التواصل والتفاعل في الخطاب.
ّ
املتلقين.
 الهدف من الخطاب هو إقناع الجمهور أو ِّ
وإن كان الكالم ،في الثقافة العربية ،يتوخى تحقق شرطين :تحقق قصد اإلفـهام ،وإال نفيت عنه
الصفة الخطابية من جهة .وتحقق شرط اللغة املشتركة (اللفـظ املتواضع) بين املتخاطبين من جهة
أخرى.
ب -املفهوم االصطالحي للخطاب:
بالعودة إلـ ـى تاريخ لـفـظ خطاب وتاريخ استعماالتهّ ،
يتبيـن ارت ـباطهما بتاريخ الفكر .وفـي تراثـ ـنا
العربي نجد أن مف ـ ـهوم الخطاب من أكثـر الـمفاهيـ ـم دورانا على ألسنة علماء أصـ ـول الفقه وكتاباتـهم،
ّ
وال نحتاج إلـى بحث كبيـر للوقوف على شدة تواتـر هـذا املفهوم فـي كالمهم؛ بل إنه مفهوم مركزي في
دراساتـهم األصولية .ونضرب مثاليـن للتدليل على مـ ــا س ـبــق من ق ــول؛ فهـذا السرخس ي يجمع " أسماء
ّ
ّ
واملفسر
والنص
صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها في هذه األسماء األربعة :الظاهر
ُ َ
الخفي وال ُـمشكل وال ُـم َ
ّ
واملتشابه " .1وهـذا اآلمـدي يشتـرط فـي
ل
جم
بعة:
أ
أضداد
ولها
م،
حك
والـم
ر
ِ
ِ
الخطاب ،ثالثـة شروط ،وهـي:2
مضمون الخطاب :اللغة املشتركة بين املتخاطبين.
َ
املقصد من الخطاب :تحقيق اإلفهام لدى املخاطب أو املستمع.
َ
َ
وضعية املخاطب :تهـيؤ املخاطب أو املستمع لتلقي الخطاب.
َّ
الفضة ،فيذيب
وقد شبه عبد القاهـر الجرجاشي واضع الكالم بمن يأخذ قطعا من الذهب إلى
بعضها في بعض حتى تصيـر قطعة واحدة ،فيـربط بين أجزاء الخطاب ربطا عالئقيا ،بحيث يصبح
مجموع الكالم كالما واحدا .ويشير العلماء القدامى إلـى الترابط العضوي بين الوحدات اللغوية – داخل
الخطاب – بالعبارة الشهيرة " كل كلمة مع صاحبتـها مقام" ،حيث ُّ
التغير الحادث فـي أي وحدة لغوية
يصاحبه ُّ
تغير فـي سائر الوحدات اللغوية.
 1السرخس ي ،أبو بكر محمد :أصول السرخس ي ،ج ،0حقق أصوله أبو الوفا األفغاشي ،لجنة إحياء املعارف النعمانية ،حيدر آباد ،ص .064
ّ
 2اللفظ املتواضع عليه املقصود به إفهام من هو متهيء لفهمه .ينظر اآلمدي :اإلحكام في أصول األحكام ،علق عليه الشيخ عبد الرزاق
عفيفي ،ج ،0دار الصميعي ،الرياض ،الطبعة األولى0242 ،هـ4114/م ،ص .044
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وعـند امل َ
حدثيـن ،يعـرف بالنـظـر إلـى عالقـته بمصطلحات أخرى ،مثل النص ،الـملفوظ ،والجـملة.
بالنسبة لع ـالقته بالجـمـلة ،يع ـرف الخـط ـاب بـأنـه" كــل ك ــالم تجاوز الجملة الواحدة ،س ـ ـواء ك ـان مكـتوبا
أو ملفوظا " .1ويضيف التعريف اآلت ـي الصفة التواصلية فـي الخطاب ،فضال عن تج ـاوزه الجم ــلة،
ّ
حيث " يع ُّـد خطابا كل ملفوظ  /مكتوب يشكل وحدة تواصلية قائمة الذات " .2ويتـسم الخط ـاب ب ـأنـ ـه
" كتـلة بنيوية واحـدة متماسكة األجزاءَّ ،
وأيـة محاولة لفـصل أجزائـه بعضها ع ـن بعض ،تؤدي إلـى
تغييـره وإعادة بنائه" .3ويربـط تعريف آخـر بيـن الكتلة البنيوية للخطاب وبيـن ظ ـروف إنت ـاجه الخارجي ـة،
بأنـه " كل إنتاج لغـوي يربـط فيه ربط تبعية بين بنيته الداخلية وظروفه املقامية (باملعنى الواسع)".4
فالخطاب – حسب التعريفات أعاله – يشمل امللفـوظ والـمكـتوب ،ويشمل الجملة ويتجاوزها،
ذو بعد تواصلي .حيث يربط ،فـي الخطاب ،بين البنية اللغوية (األصوات والوحدات املعجمية والعالقات
ُّ
التركيبية )...والظروف املقامية .ويشتـرط توفـر معارف (عامة 5ومقامية 6وسياقية )7تب ّ ِّـرر إنتاج الخطاب
ُّ
وتحقق التواصل بين املتخاطبيـن.8
وقد جاء في معجم اللسانيات لـ " جون ديبوا " ( )Jean Duboisأن الخطاب ّ
يدل على أربعة
معان ،9يمكن إرجاع اثنين منها إلـى اختالف في التسمية .فاملعـنى ّ
األول يرادف فيه الخطاب الكال َم ،وهـذا
َ
ما يوافق تعريف الخطاب في اللغة ،واملعنى الثاشي يرادف فيه الخطاب القو َل ِأو امللفوظ .يبـ ِّرز املعجم
ّ
التوجهات اللسانية املعاصرة.
أن للخطاب معنيين آخرين ،أحدهما ينتمي إلى البالغة ،واآلخر وارد في بعض
أما دومينيك مانغونو ( ،)Dominique Maingueneauفيعتبـر الخطاب ذا داللة ّ
عامة،
باعتباره ششاط فواعـل واقعيـن فـي سياقات ّ
معينة .ومثلما يفتـرض الخطاب تمفصل اللغة ،وف ـق م ـعاييـر
غيـر لساني ـة ،فإنه ال يكون موضوع مق ـاربة لساني ـة صرف ـة .ويرى أن الخطاب يدخل ضمن التداولية،
ألن هـذه األخيـرة تـهتم بالعملية التواصلية والعالقة التي تجمع بين أطرافها .وفـي هذا السياق ،يضع
ماشغونو مجموعة من الخصائص 10والسمات للخطاب ،يمكن أن تختصر فيما يلي :سمة املجتمعية،11
 1ميجان الرويلي وسعد البازعي :دليل الناقد األدبي ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،الطبعة الثالثة ،4114 ،ص .011
ّ
 2احمد املتوكل :الخطاب وخصائص اللغة العربية؛ دراسة في الوظيفة والبنية والنمط ،منشورات االختالف ،الجزائر ،الطبعة األولى،
0240هـ4101 /م ،ص .42
 3محمد محمد يوشس علي :املعنى وظالل املعنى؛ أنظمة الداللة في العربية ،دار املدار اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة الثانية ،آذار/مارس4111 ،م،
ص .014
 4احمد الـمتوكـل :قضاي ـا الل ـغة العـربية ف ـي اللـسانيات الوظيفية؛ بنيـة الخــطاب م ـ ـن النـ ــص إل ـ ـى الجـملـ ـة ،دار األمان ،الرباط ،طبعة
4110م ،ص .06
 5وهي مدركات املتخاطبين عن العالم.
 6وهي مشتقة من عناصر املقام الذي تتم فيه عملية التواصل.
 7وهذه املعارف يوفرها للمتخاطبين ما تم إيراده في قطعة خطابية سابقة.
 8نبيل موميد :حد الخطاب بين النسقية والوظيفية ،مجلة عالمات ،العدد  ،13ماي 4111م ،ص .11
9 Jean Dubois : Dictionnaire de linguistique, Edition Larousse, Paris, 1994, P150.
 10ينظر نبيل موميد ،مرجع سابق ،ص .11
 11ويقصد بها أن الخطابات – باعتبارها وحدات عبر -جملية ( )Transphrastiqueتخضع للقواعد املعمول بها داخل مجتمع محدد.
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التوجيهية ،1الفعل والتأثير ،2التفاعلية ،3السياقية ،4الذاتية ،5التبريرية ،6والتبعية .7إذن الخطاب هو
نسق تفاعـلي مفتوح على أسيقة مقامية متعددة :لغوية ،اجتماعية ،سياسية ،ثقافية...
وقـ ـ ــد أورد أوليفيي روبول ( )Olivier Reboulثالثة تعريفات ملصطل الخطاب بقوله " :هذا
ّ
ّ ً
معان:
االصطالح ،الذي صار حاليا ادعاء فارغا من طرف كل العلوم يشتمل بالفعل على عدة ٍ
املعنى الشائع :الخطاب هو مجموع منسجم من الجمل املنطوقة جماهيريا من طرف نفس
-0
الشخص عن موضوع معطى ،ومثال ذلك (خطاب انتخابي) .ويمكن أن يعني عن طريق
نصا مكتوباّ .
التوسعّ ،
ّ
لكنه في األخير جنس محدود جدا ،خصوصا في ثقافتنا ،إنتاج شعائري
واحتفالي شيئا ما ،ومثاله :خطاب استقبالي باألكاديمية الفرشسية.
َّ
املضيق ،بالنسبة للسانيين املعاصرين ،يعتبر الخطاب (متوالية من الجمل
املعنى اللساني
-4
ّ
املشكلة لرسالة لها بداية وانغالق) ،إنه إذن وحـدة لسانية تساوي الجـملة أو تـفـوقها
ِ
ومثال ذلك فـي لغة التـربية :حكمة ،مقال... ،
ّ
املعنى اللساني ّ
املوسع ،تأخذ اللسانيات االصطالح بمعنى أكثـر اتساعا .إنـها تقصد بالخطاب
-4
مجموع الخطابات (باملعنى املضيق) املرسلة من طرف نفس الفرد أو من طرف نفس الجماعة
االجتماعية ،والتي تعرض طبائع لسانية مشتركة.8"...
ّ
ّ
واملوسع ،واعتبار الثاشي
املضيق
ما يلفت النظر فـي كالم روبول ربطه بين الـمعنيين اللسانيين
متكونا من مجموع ّ
ّ
األول ،دون أن يشير إلـى دور االجتماع والثقافة في تكوين هذا الخطاب ،وال هدفه.
ّ
التصورات الجديدة آنذاك ،والتي سيكون لها تأثير في تغيير منهج الدراسة ما يراه بنفنست
ومن
ّ
من أن اللغة ظاهرة إشسانية تلتقي فيها الحياة الذهنية والحياة االجتماعية للمتكلمين بـها ،وهي أيضا
وسيلة هذا االلتقاء والتفاعل .وهذا ما يدعو ،فـي نظره ،إلى إرساء قواعد لسانيات جديدة تقوم على
ّ
مثلث :اللغة ،الثقافة والشخصية.9
وهذا ما يجيب عنه بنفنست  ،Benvenisteحين يربط الخطاب بأهدافه املتوخاة منه ،ثم
َ
ّ
ّ
ومخاط ًبا ،ويت َّ
ضمن
متكلما
مساواته بيـن مصطلحي الخطاب والتلفظ ،حين يقول :بأنه قول يفتـرض ِ
َ
غبة ّ
األول بالتأثيـر فـي الثاني ،بشكل استراتيجيات من األشكال .وهذا يشمل الخطاب الشفهي بك ِّ ّل
ر
ّ
مشكل تبعا لوجهة نظر املتكلم ،ولكن أيضا ألنه ّ
يتطور بشكل خطي في الزمان.
 1حيث يكون الخطاب موجها ،ليس فقط ألنه
 2حيث يعد فعل الكالم شكال من أشكال التأثير على الغير وليس فقط تمثال للعالم.
 3يعد الخطاب ششاط بيني يشرك شريكين بحيث يبرزان في امللفوظ من خالل الزوج أنا – أنت.
 4ال يمكن أن يوجد خطاب إال داخل سياق ّ
معين.
 5ال يعتبر خطابا إال إذا أرجع إلى ذات ،إلى أنا تمثل في اآلن مصدرا لتحديد الشخصية والزمكانية ،كذا تحديد موقفها إزاء مقولها ومخاطبها.
 6حيث يخضع الخطاب لعدة معايير ،مثال  :طرح السؤال يقتض ي جهل الجواب.
 7حيث يتموقع الخطاب داخل عوالم خطابات أخرى يشق عبرها مساره الخاص.
 8أوليفيي روبول :لغة التربية؛ تحليل الخطاب البيداغوجي ،ترجمة عمر أوكان ،إفريقيا الشرق4114 ،م ،ص .24-20
 9محمد األخضر الصبيحي :مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبيقه ،منشورات االختالف ،الجزائر ،الطبعة األولى0243 ،هـ4111/م ،ص
 .26نقال عنBenveniste(Emile). Problème de linguistique générale. Editions Gallimard. 1966, p.16. :
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ّ
ّ
َ
ّ
الخطي الذي يستعيـر وسائل الخطاب الشفهي
الخطاب
الخطية ،ويشمل
ومدوناته
أنواعه ومستوياته
ِّ
َّ
ّ
واملذكرات واملسرحيات واملؤلفات التعليمية (املناهج والكتب املدرسية وشبه
وغاياته ،كالرسائل
ِّ
ّ
املدرسية) ،أي كل خطاب يتوجه به شخص إلى شخص آخر ّ
املتكلم.1
معبـرا عن نفسه بضمير ِّ
ِّ
ِّ
ّ
وقد وضعنا تعريف بنفينيست ،فـي سياق بحثنا بتحديده لعناصر العملية التخاطبية؛ من متكلم
َ
ّ
ّ
تكلم.
ومخاطب ،والهدف من الخطاب وهو التأثير فـي املتلقي وفق استراتيجيات محددة ومعروفة لدى امل ِّ
وال يجب أن يفوتنا أن بنفينيست يساوي بين القول والخطاب ،أو بين امللفوظ والخطاب ،وهذا
ما يجعلنا نثبت له تعريفه للخطاب كخطاب شفوي ،وتفريقه بين النص والخطاب على هذا األساس.
َ
ّ
ّ
مؤشرا ً
كافيا لغياب املخاط َبة،
ولكن بعض الدارسين خالف بنفينيست ،فـي اعتبار غياب ِّ
املتكلم ِّ
ّ
ّ
وداللة ذلك وجود نصوص أخرى ،غير ّ
النص التاريخي ،يغيب عنها املتكلم ومنها النص التعليمي الذي
َ َ
ّ
ّ
ْ
(متكلم/مخاطب) وإن كانت تقاليد
الخطاب
يقدم املعلومات كحقائق ثابتة ،من غير إشارة إلى
ِّ
ِّ
طرفي ِ
ّ
ّ
تعوض مثل هذا الغياب.2
التعليم ِّ
(معلم/طالب) ِّ
ّ
ّ
التوجه التداولي ،مفاده أنه ال يمكننا التطلع إلـى فهم اللغة إذا
وعليه ،حصل اقتناع لدى دعاة
ّ
لم نفهم الخطاب ،ولن نفهم الخطاب إذا لم نراع الهدف منه (نوايا املتكلمين ومقاصدهم) ،وإذا لم
نحاول معرفة مؤثرات السياق فيما نقول.3
تجرد الخطاب من سياقاته " ّ
تظل قاصرة وربما ينتج عنـها ّ
لذا ،نقول إن ّأية مقاربة ّ
مجرد
توصيفات سطحية شكلية ،وربما ساذجة ،ال تفي الخطاب أو الحوار ّ
حقهما من التحليل؛ ذلك أن
الخطاب ،وما أعقبه من كلمات ،ال يمكن اجتثاثـهما من الواقع االجتماعي والسياس ي الذي أحاط بـهما".4
ّ
ّ
فليس ما يؤثر فـي الخطاب أو يتأثر به هو املوقف االجتماعي فـي حد ذاته " ،بل رؤية الـمشاركيـن فـي
الخطاب هذا املوقف وإدراكهم ّإيـاه ".5
ليست السياقات إذن مجموعة من األسباب املباشرة التـي تحاول تقديم تبـريرات للخطاب،
ّ
ّ
وليست الظروف املوضوعية ّ
التصورات الذاتية الشخصية التي تتشكل
املجردة ،بل ه ـي " مجموعة من
ّ
وتتغيـر باستمرار أثناء التفاعل بيـن املشاركين فـي الخطاب ،بوصفهم أفرادا ينتمون إلـى جماعات
ّ
ومجتمعات .آية ذلك أننا إذا سلمنا بأن السياقات هي مجموعة من الظروف والقيود االجتماعية

 1لطيف زيتوشي ،مرجع سابق ،ص .11
 2ينظر املرجع نفسه ،ص .13-11
 3محمد األخضر الصبيحي ،مرجع سابق ،ص  .26نقال عنKerbrat-Orecchioni (Cathérine). L’énonciation de la subjectivité dans :
le langage. Arnand Colin 1980.p.9.
 4بهاء الدين محمد مزيد :تبسيط التداولية؛ من أفعال اللغة إلى بالغة الخطاب السياس ي ،دار شمس للنشر والتوزيع ،القاهرة ،الطبعة
األولى ،4101 ،ص .41
 5املرجع نفسه ،ص .43
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ّ
ّ
ّ
املجردة ،فال ّبد أن نتوقع ممن يقفون املوقف االجتماعي نفسه أن يتكلموا بنفس الطريقة
املوضوعية
واألسلوب " .1وهذا غيـر ّ
متحقق فـي واقع الحال.
وقد ذهب كل من أشسكومبـر وديكرو ،فـي سياق املقارنة بين الجملة وامللفوظ ،إلـى أن الجملة
ّ
املجردة ،منظورا إليـها فـي غياب أي ارتباط بالسياقّ ،أم ــا امللفوظ فعبارة
عبارة عن الوحدة اللسانية
عن جملة فـي حال استخدامها فـي سياق ،أو منظورا إليـها من زاوية عالقتـها بسياق استخدامها .أي
ّ
ّ
من زاوية عالقتـها بمقام التلفظ بـها ،وأغراض املتلفظ (ومقاصده) ،وانتظارات السامع (فهوماته
َ
ّ
وتأويالته) ،واملعارف املشتركة (السنن) بين املتلفظ فـي الجملة واملخاطب.2
مجردة تصير ملفوظات ،فقط حين تستعمل في سياقات ّ
إن الجملة الـ ّ
محددة ،عند ذاك تصير
ملفوظات من جهة ،وتصير ملفوظات ذات معنى ّ
(معين) من جهة ثانية.3
ّ
إنه لكي تقتـرب جملة من ملفوظ ما ،عليها أن تستجيب لبعض الشروط النحوية والداللية،
باإلضافة إلى إنتاجها ،الذي عليه أن ّ
يلبي بعض الشروط التداولية ،كإنتاجها من طرف كائن واع ،له
موقف من الوجود والعالم.4
ّ
ومن املمكن تحليل السياق أكثـر فأكثـر (السياق التعليمي-التعلمي على سبيل املثال) ،بالتركيز على
ّ
ّ
املتكلم (املد ّ
واملستقبل (املتعلم) وزمن اإلنتاج(الدرس) واملكان (حجرة الدرس)...إلمكانية حصولنا
س)
ر
ِّ
ِّ
ّ
5
بذلك على عالقات متعـددة الثنائيات بأربعة حدود وبخمسة فأكثر .
في سياق تحليلنا مللفوظ(النص) الخطابّ ،
نفرق بين امللفوظات واأللفاظ التي تتألف منها تلك
ّ
امللفوظات ،من جهة أن امللفوظات هي األلفاظ في حال التلفظ بها ،أي في حال االتصال والتواصل بها
ومن خاللها ،أو في حال العالقة املباشرة معها ،ومع عالم ّ
التلفظ من خاللها ،أي وقد صارت (األلفاظ)
ّ
ّ
والتلقي.6
في طور الصيرورة والجدل ،أو في حال التشكل والتشكيل= اإلنتاج
ّ
وإن تركيزنا على امللفوظات املنتظمة في سلك /نظام ّ
التلفظ (الخطاب) املشخص في امللفوظ
املنجز ،دون األلفاظ؛ مفردة معزولة بعضها عن بعضّ ،
يعد تركيزا على األلفاظ أيضا ،لكن في إطار
عالقتها (الزمانية والتزامنية) بعضها ببعض ،من جهة ،وفي عالقتها االستبدالية ،هذا فضال عن شبكة
ّ
باملتلفظين بها في حال ّ
ّ
ّ
كمتحدثين ،وليس
تلفظهم بها ،من جهة ،كمتكلمين أو
العالقات التي تربطها
ّ
ّ
ّ
وباملتلفظ فيه ،وباملتلفظ له أو ألجله ،وباملتلفظ إليه ،وأن نكشف عن شبكة العالقات القائمة
كفاعلين،
ّ
ومركبة) وعناصر ّ
التلفظ األخرى هذه ،أو عن بنية امللفوظ/
بالفعل بين امللفوظات (كألفاظ مفردة
 1املرجع السابق ،ص .41
ّ
 2عبد الواسع الحميري :مـ ــا الخطاب وكي ــف نح ــل ـلـ ــه؟ املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى،
0241هـ4113/م ،ص .44
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4فراشسواز أرمنكو :املقاربة التداولية ،ترجمة سعيد علوش ،مركز اإلنماء القومي ،د.ت ،ص .24
 5املرجع نفسه ،ص .22
 6عبد الواسع الحميري ،مرجع سابق ،ص .03
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ّ
التلفظ في حضور شبكة العالقات القائمة (بالفعل) بين تلك العناصر ،فهذا يعني أننا نكشف عن طبيعة
النظام /الخطاب الناظم بين عناصر امللفوظ.1
َّ
يق ّـدم طـه عـبد الرحـمن تعريـفا ّ
متميـزا وشامـال للخـطاب ،يقـول فيـه " :ح ُّـد الخطاب أنـه كـل
ِّ
ِّ
َّ
منطوق به موجه إلى الغير بغرض إفهامه مقصودا مخصوصا ".2
فالخطاب – حسب طه عبد الرحمن – يحتوي على ثالثة عناصر:
الخطاب املنطوق.
 أن الخطاب كل منطوق ،فهو يستبعد املكتوب على أساس أن األصل في
ِّ
ٌ
متلق(ين).
 أن الخطاب موجـه إلى ٍ
 أن الخطاب يوجه إلى املتلقي قصد إفهامه مقصودا مخصوصا.
َّ
وفي تعريف آخـر َي ِّربـط بيـن الخطاب والنص؛ إذ يعتبر النـص اللغـوي بعـد استعماله3خطـابـا.
فيع ُّـد عنصر االستعمال حاسما في التفرقة بين النص والخطاب فأي نص دخـل مجال التعامل والتفاعل
املخاطب
بين املتكلم واملستمع أصبح خـطابـا .وهـو " وسيـلة املتخاطبين في توصيل الغرض اإلبـالغـي من
ِّ
َ
إلى املخاطب .وتترابط أجزاء الخطاب فيما بينها عالئقيا ،عضويا وخارجيا ".4
ّ
ويضيف أحـد التعـريفات كـون الخطاب استـراتيـجية للتـلـفـظ؛ أي إن الخطاب هـو عمـلية تـل ّـف ــظ
ّ
امللـفــوظ أو القـول وفـق نظام (أو نسق) مركـب مـن عدد من األنظمة التوجيهية والتركيبية والداللية
والوظيفية (النفعية) التي تتوازى وتتقاطع جزئيا أو ّكليا فيما بينها .5أي إن هذه األنظمة ّ
املكونة
ّ
للخطاب تتضافر ّكلها من أجل ّ
تحقق أهـداف هـذه العـملـيـة كـليـة.
ّ
ّ
وبـهـذا ،يـع ّـد الخطاب برنامجا للتلفظ الذي نخضع لنظامه خالل عملية التلفظ ،ونخرج أو
تمرد على نظامه ،في الوقت نفسهّ ،إنـه نظام القـول أو الفعل (ودوافعهما) الذي يسكن وعيناّ ،
ن ّ
ويكيف
سلوكنا ،أو لنقل :إنه النظام /البرنامج الذي يصوغ وعيناّ ،
ويوجه إرادتنا ،وسلوكنا التواصلي.6
ّ
ّ
ما يبدو من التعريف السابق هـو تأثير الخطاب أو نظام ّ
التلفظ فـي املتكلم أو تحكمه فيه إلى
درجة يغيب فيها وعيه ،ويصبح خاضعا إلرادته؛ فهـو نظام العقل الذي نعقل من خالله األشياء،
ّ
ونتصرف إزاءه بمقتضاه ،إنـه نظام الوعي بنفسه ،وبما هو ٌ
وعي به ،وبما هو وعي فيه ،ولــه وألجله.7
ّ
إن هـذا النـظام التل ّـفظي يح ّـدد وعـي املتكـلم بما يـقـول أو يتـل ّـفظ؛ أي ناتـج الفـعـل اإلنجازي للقول
أو الفعل ،ما يعني أنه بمثابة إنجاز لذلك الفعل التواصلي أو لنظام القـول أو الفعل ،8ووعيه بما يريد
 1املرجع السابق ،ص .41
 2طه عبد الرحمن :اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،الطبعة الثانية4116 ،م ،ص .215
 3محمد محمد يوشس علي ،مرجع سابق ،ص .011
 4املرجع نفسه ،ص  014وما بعدها.
 5ينظر عبد الواسـ ــع الحميري ،مرجع سابق ،ص .3
 6ينظر املرجع نفسه ،ص.00
 7املرجع نفسه ،ص .04
 8املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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أن يوصله إلى متلقيه؛ باعتباره نظاما للسلوك االجتماعي والتواصلي ،حيث التفاعل والجدل بين
ويتغياه ،إنه بالجملة الوعي بالعملية ّ
ّ
التلفظية.
أطراف العملية التواصلية .1وبما يقصده ويهدف إليه
التلفظي يسيطر علينا أحيانا خالل عملية ّ
ولكون هذا البرنامج ّ
التلفظ ،ونخرج أو ّ
نتمرد على
نظامه ،أحيانا أخرى ،وجب أال يكون لهذا البرنامج نظام واحد فحسب؛ بل إن له أنظمة ثالثة تسير وفق
درجة سيطرة الخطاب على منتجيه؛ فإما يكون:2
متضمنا تعاليها على ما ّ
املتلفظة على عالم ّ
نظام التعالي؛ تعالي الكينونة ّ
ّ
تتلفظ به،
التلفظ،
-0
تتلفظ له أو ألجله ،وتعاليها على ّ
تتلفظ فيه ،وتعاليها على ما ّ
وتعاليها على ما ّ
املتلفظ إليه .وعن
هذا النظام ينتج ما ّ
شسميه بـ ملفوظ خطاب التعالي.
املتلفظة في عالم ّ
علو الكينونة ّ
ّ
متضمنا ّ
العلو (التفاعل والجدل)؛ ّ
ّ
علوها فيما
التلفظ؛
ونظام
-4
ّ
ّ
ّ
ّ
وعلوها فيما تتلفظ له أو ألجلهّ ،
وعلوها فيما تتلفظ فيهّ ،
تتلفظ بهّ ،
وعلوها في املتلفظ إليه،
شسميه بـ ملفوظ خطاب ّ
وينتج عن هذا النظام ما ّ
العلو أو بخطاب الكينونة املتفاعلة أو الجدلية.
املتلفظة في عالم ّ
ونظام التبعي والسقوط؛ سوط الكينونة ّ
ّ
متضمنا تبعيتها
التلفظ ،وتبعيتها له،
-4
تلفظ له أو ألجله ،وسقوطها فيما (أو من) ّ
تتلفظ به ،وسقوطها فيما ّ
وسقوطها فيما ّ
تتلفظ
إليه ،وينتج عن هذا النمط من األنظمة ما ّ
شسميه بـ ملفوظ خطاب البينونة /السقوط.
ّ
ّ
ّ
يمكن وصف النظام األول بأنه يمثل نظام التواصل الكلي املنفتح ،والنظام الثاشي بأنه يمثل
ّ
نظام التواصل الجزئي املنغلق والنظام الثالث بأنه يمثل نظام التواصل التابع .والسؤال املطروح في
هذا السياق ،ويحتاج إلى إجابة خالل البحث بأكمله هو :ما النظام ّ
التلفظي السائد في التعليم الثانوي؟
نتوصل إلى بناء هذا النظام ّ
ّ
التلفظي وجب االنطالق من بنية امللفوظ للوصول إلى بنية
ولكي
ّ
ّ
التلفظ .وبنية امللفوظ ّ
تتكون من بنيتين؛ بنية القول املفرد ،من ناحية ،وهي بنية القول املركب من
ّ
ناحية أخرى .أما بنية التلفظ ،فهي بنية الخطاب ،بوصفه نظام بناء النص ،أو بوصفه " النسق أو
املنوال الذي تنسج خالله النصوص (نصوص األقوال ونصوص األفعال) "ّ ،3
فتعد البنية األولى سطحية
أو فوقية ،والثانية عميقة أو تحتية.
وعند ّ
تكون هذا النظام تقــتض ي عملية تحليل املل ــفوظات الب ـحــث فــي كـ ّـل مل ــفوظ عن بني ــته
ّ
ّ
التلفظية؛ أي االنتقال من البنية السطحية إلى البنية العميقة بمحاولة ّ
فك رموزها .وتتألف البنية
تتحقق في إطار ّ
تتم أو ّ
متلفظة تربطها بـملفوظاتها عالقة ّ
التلفظية من " ذات ّ
ّ
تلف ٍظّ ،
متلفظ فيه (مقام
أو سياق بعينه) لتحقيق غاية أو غرض (مقصدية) بعينها نطلق عليهاّ :
املتلفظ له أو ألجله ،وهي عملية
مشروطة في الغالب بحضور طرف سادس نطلق عليهّ :
املتلفظ إليه (مباشر أو ضمني) ".4
 1املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
 2املرجع نفسه ،ص .04-04
 3ينظر املرجع نفسه ،ص .02
 4ينظر املرجع نفسه ،ص .01-02
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وكذلك الحال بالنسبة للمكتوب (أو امللفوظ املكتوب)؛ إذ يمكننا ،في كل ملفوظ كتابي ،البحث
عن :ذات كاتبة تربطها بمكتوبها عالقة كتابة تتم أو ّ
تتحقق في إطار مكتوب فيه (مقام أو سياق) ومكتوب
له أو ألجله (غاية أو مقصدية) ومكتوب إليه (مباشر أو ضمني).1
ّ
ّ
وفي السياق نفسه؛ أي تحليل النظام ّ
التلفظي متمثال في عالق ـ ــة املتلفظ بملفوظاته (املد ّر أو
ّ
املتلفظ أن ّ
املتعلم في العملية التعلمية) نطرح جملة من التساؤالت :ما الذي استدعى من ّ
يتلفظ بـهذا
ّ
ّ
املتلفظ قد انطلق منها،
يتضمن طرح سؤال الضرورة التي يفترض ّأن
امللفوظ بالذات ،2وهو سؤال
التلفظ (سؤال املقام أو السياق الخا جي؛ واقع حال ّ
خالل عملية ّ
املتلفظ وملفوظاته ،في آن معا [واقع
ر
ّ
األستاذ واملتعلم ،الظروف االجتماعية والنفسية والثقافية والسياسية املحيطة بهما]) ،وسؤال الحرية
التي سعى إليها خالل عملية ّ
التلفظ ،في الوقت نفسه (سؤال املقصدية[ماذا يقصد كل من األستاذ
ّ
واملتعلم في خطابهما]).3
ّ
وهذا يقتض ي البحث في مقام التلفظ ،من جهة ،وفي الغاية أو املقصدية التي سعى إلى تحقيقها
ملتلفظ ،خالل عملية ّ
ا ّ
تلفظه الشفاهي أو الكتابي ،بوصفه السبيل الوحيد لإلجابة عن هذين السؤالين.4
انطالقا مما يسعى املنهاج الدراس ي إلى تحقيقه ،أي املقارنة بين أهــداف املنهاج الدراس ي وما سعى إليه
األستاذ أو املد ّرس.
مـا الـذي استــدعى مـن الكــائـن املت ّـلفـظ التـل ّـفــظ بـ ـهـذا اللـف ـ ــظ (دون غيـره)؛ أي مـ ــا ه ــي االخــتيـ ــارات
ّ
ّ
اللـف ــظيــة لكــل مـن املـد ّرس واملتـعلم؟ ولـماذا لفـظه أو تل ّـفـظ به بهـ ــذه الكيفية املشخــصة ،دون غيرها من
الكيفيات األخ ــرى املمــكنة (االستراتيجيات ّ
التلفظية)؟
ّ
ّ
متعلم؟ وإلى من ّ
يتلفظ؟ إلى املتعلم أم
مـن املت ّـلفظ في هذا امللفوظ؟ ما هي صفته؟ :مد ّرس أم
ّ
ويتضمن :مـن ّ
أي موقـع يت ّـلفظ؟ هـل ل ــه السلطـة ،الدرجـة االجتماعية ،املسـتـوى الثــقافــي؟
إلى املـد ّرس؟
وكيــف يتـلـ ّـفــظ (استراتيــجيــات التـ ّـلفــظ)؟ ولـماذا يتـلـ ّـفــظ؟ أيتـل ّـف ــظ مـن موقع انتمائه إلى ذاته ّ
املتلفظة
ّ
بوصـفـها ذاتــا فرديـة مفــردة؟ أم مــن مـوقــع انتـمائ ــه إلـى املل ــفوظ املشخص في ذاته ،أي من حيث هو
تم ّ
ملفوظ جاهز؛ ّ
التلفظ به (بناؤه) من قبل؟ ه ــل الخــطاب التعليمي مـصــوغ م ــن ق ـبــل أم إن امل ــد ّرس
ه ــو مـ ــن يــصوغه؟ أم م ــن مــوق ــع ان ـتــمائه إل ــى املت ـ ّـلفظ في ــه (إلـى امل ـق ــام أو السي ــاق) ؟ أم م ــن م ــوق ــع
ّ
انتمائه إلى املتل ـ ّـفظ له أو ألجله ؟ أم م ــن موقع انتمائه إلى ّ
املتلفظ إليه ؟ أم من موقع انتمائه الكلي إلى
كل ذلك ،وفي سبيله ؟ أي إلى ذاته ّ
املتلفظة ،وإلى امللفوظ ،في الوقت نفسه ؟
مــا ال ــذي يحــمله إلـي ــنا الـمل ـفــوظ م ــن آثــار املت ـل ـ ّـفظ ؟ وم ــا ال ــذي تعــكسه عالق ـتــه امل ـبــاشرة به ؟
 1املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
ّ
ّ
2هذا امللفوظ مفردا ،في مرحلة من مراحل التحليل ،وهذا امللفوظ مركبا من جملة األلفاظ التي يتألف منها ،في مرحلة الحقة ،أي في سياق
ّ
تشكل ّ
وإياه بنية امللفوظ ككل.
تحليل عالقات اللفظ املفرد التركيبية بباقي األلفاظ التي
 3عبد الواسع الحميري ،مرجع سابق ،ص .01
 4املرجع نفسه ،ص .01-01
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الفصل األول :مدخل مفاهيمي (الخطاب ،الخطاب التعليمي وقواعد إنتاجه)
ّ
يـعـ ّـد الخـطـاب بـرنـامـجا لل ـتـلـف ــظ ،كـمـا سـبـق ال ـقـول،يـنت ــج ع ـن ــه إم ــا خضوع ت ــام لن ـظـام ــه خالل
عملية ّ
التلفظ ،وإما خـروج وتـ ـم ّـرد ع ــليـه .مـما يجـعلنا نبحـث فــي مـقـاصـد ه ـ ــذا ال ـتـل ـ ّـف ــظ وآث ــاره على ال ــذات
ّ
املتل ـ ّـفــظة وعلى الــذات املت ــفاعــلة ،وق ـب ــلها وجــب التـع ـ ّـرف على حــقي ـق ــة الن ـش ــاط الت ــلف ــظي ،وخ ـص ــائ ــص ــه:
الت ــفاع ــليــة ،االج ـتـمـاعـي ــة ،الس ـل ـط ــويــة.
ّ
 -1التلفظ :املقاصد واآلثار
املتقبل أو ّ
املتلقي على نص بأنه متناسق إذا وجدا فيه قصدا ّ
ّ
يتمسك به من البداية إلى
يحكم
ّ
ّ
النهاية .كل ّ
تلفظ لقصة يسعى إلى إنتاج أثــر فـي ّ
التحقق من
للتحقق:
متقبل ،وهذا بفضل مسار مزدوج
ّ
والتحقق من املؤسسة.1
القصد
ألن فعل ّ
التلفظ يعني " االنخراط في شكل من السلوك القصدي محكوم بقواعد " .2وهذا ما
ّ
أصبح سائد في التقاليد التداولية منذ أوستين وسيرل ،ومن بعدهما أوزفالد ديكرو " ما يؤكد أنه ال
يمكن اعتبار القصدية ثانوية؛ فمفهوم ّ
التلفظ يجب أن ّ
يتنزل وفق امللفوظ اإلنجازي ،والفعل اإلنجازي
وأثر القول التأثيري ّ
املتصلة باملؤسسات التي تدعم املقاصد ".3
التلفظ اتساقا دالليا وتداولياّ .
يحقق فعل ّ
ّ
يتحقق من البنية التداولية الكبرى بفعل األحداث
ّ
الكبرى غير املباشرة املنجزة بسلسلة من األحداث املحلية (وعد ،سؤال ،ترغيب ،تهديد ،تعجب،
استفهام.)...
املتلفظة هي " كائن كينونته في عملية ّ
والذات ّ
التلفظ ،أي أنه عبارة عن كائن كينونته مرتبطة
ّ
ّ
يتكلم ّ
يتكلم في كل ّ
مرة لغة
ويدل وهو
بالكون " ،4فهو نشاط إنساني دال؛ فاإلشسان وحده الكائن الذي
خاصة.5
ّ
تسعى الذات ّ
ّ
يستفز القارئ النشيط فيفتح أمامه أبواب التأويل فال يكف
املتلفظة لبناء خطاب
عقله ولسانه عن التساؤل واالستغراب.
ّ
 -2حقيقة النشاط التلفظي:
ّ
ّ
يت ــساءل عــن طبيعة النــشاط التـل ّـفـظي الذي تـقـوم به الـذات املت ّـلفظة ،وال شك أنـه فـعـل لـغــوي،
وإن كـان م َ
صاحــبا بأف ـعــال غير لغــويــة .يقوم بهذا الفعل فاعل لغوي ما أو متل ّـفظ ،وتظهر قيمته في
ٌ
اشعكاس آثاره في البنية الداخلية للملفوظات ،كما يقول ديكرو " إن القول
منطبع في املقول " .6ولتحليل

 1جين آدم :تحليل تداولي ونص ي لقصة سياسية؛ النموذج الجيسكاري لنهاية خطاب االختيار الجيد لفرشسا ،ترجمة ثامر ّ
الغزي ،مجلة
نوافذ ،العدد  ،40رجب0244ه /سبتمبر 4114م ،ص .31
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،ص .36
 4عبد الواسع الحميري ،مرجع سابق ،ص .46
 5إميل بنفينست :الشكل واملعنى ،ترجمة الحسن الهاللي ،مجلة نوافذ ،ع  ،41ديسمبر 4112م ،ص .26
 6رشيد الراض ي :الحجاجيات اللسانية عند أشسكومبر وديكرو ،عالم الفكر ،ع ،0مجلد  ،42يوليو سبتمبر 4111م ،ص .401
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ّ
ّ
بنية امللفوظات ينبغي " مراعاة معطيات سياق التلفظ التداولي ،وبخاصة االستراتيجية التلفظية
ّ
للمتلفظ (مقاصده املضمرة) ،وهذا يعني اعتماد التداولية املدمجة ".1
ّ
 -3خصائص النشاط التلفظي
 التفاعلية :ويقصد بالتفاعلية في النشاط ّ
التلفظي كون عملية التخاطب وإنتاج امللفوظات ال ّ
ينجر
عنه نقل املعلومات واألخبار إلى املخاطبين فحسب ،وإنما ّ
يتحقق التفاعل فيه بين املتخاطبين "
وتبـرز فيـ ــه العالقات البشرية بكل زخمها وحمولتها االجتماعية والنفسية؛ ألن األصل في اللغة أنها
عرفها سوسير ،بل هي لعـب كما ّ
مجرد أداة للتواصل ،كما ّ
ليست مج ّرد سنن ،أو ّ
يعرفها ديكرو ،فهي
تضع قواعد لعب تمتزج بصورة كبيرة مع حياة الناس اليومية" .2لذا ،ولفهم امللفوظات في أي نشاط
ّ
ّ
تلفظي (تعليمي-تعلمي) يقتض ي استخدام البعـد التداولي اللغوي أثناء عملية التحليل.
التلفظي ألن الذات ّ
 االجتماعية :تظهر اجتماعية النشاط ّ
املتلفظة وإن بدا لنا انجذابها للداخل قصد
ّ
إنجاز الفعل ّ
التلفظي " إال أنها ّ
تعد صورة كلية نتاجا لعالقات اجتماعية متداخلة " .3ذلك أن هذا
ّ
يمثل الخبرة الداخلية للذات ّ
املتلفظة التي تقع أيضا ضمن الحدود االجتماعية مثلها مثل
الفعل
ّ
التعبيرات الخارجية " ،ومن هنا فإن السبل التي تصل الخبرة الداخلية املعبر عنها بعملية تحويلها
ّ
(التلفظ) إلى موضوع خارجي تقع بكاملها ضمن العالم االجتماعي".4
هذا يعني أن النشاط ّ
التلفظي عبارة عن فاعلية بين متحاورين (فعليا أو افتراضيا) ينتميان
َ
عضويا إلى مجتمع واحـد؛ إذ األصل في هذا النشاط – حسب باختين – أنه ّ
موجه ملخاطب ما ،وإلى ما
َ
املخاطب .مما يطرح مسألة نمط النشاط ّ
التلفظي ،أو إن شئت قلت ،نمط الخطاب فيقع
يكونه ذلك
هذا ّ
التلفظ ،بالضرورة ،في إطار نمط واحد (كالخطاب التعليمي) أو أكثر من أنماط الخطابات التي
يحددها أفق بعينه .ويرجع هـذا بد جة أساسية إلى أن األصل في لغة ّ
ّ
التلفظ بالنسبة للوعي الذي يسكنها
ر
أنها ليست نظاما ّ
مجردة من األشكال والصور املعيارية بل هي رأي مختلف ملمو عن العالم أو قل:
ّ
تتضمن موقفا جاهزا من العالم ،لذا فكل كلمة شستخدمها تفوح برائحة السياق أو مجموع
إنها
ّ
السياقات التي عاشت فيها حياتها االجتماعية بحدة وكثافة.5
 السلطوية :أصبح الحديث عن الخطاب والسلطة مرتبطا بفكر ميشال فوكو ،ففي كتاب املعرفة
والسلطة؛ مدخل إلى قراءة فوكو لجيل دولوز يذهب فوكـو إلى أن السلطة التي ّ
يجسدها الخطاب
ُ
هي عالقة قـوى ،والعكس صحيح ،لذلك فهو ال يطرح سؤال ماهية السلطة /الخطاب بل يتساءل

 1املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
 2املرجع نفسه ،ص .406
 3يـنـظـر تـزيفيـتـان تـودوروف :املـبـدأ الحـواري ،ترجـمـة فـخـري صـالــح ،الش ــؤون الثــقافي ــة ،بغ ـ ــداد ،الط ـب ــعة األولى0334 ،م ،ص .61
 4ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5ينظر املرجع نفسه ،ص .63
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الفصل األول :مدخل مفاهيمي (الخطاب ،الخطاب التعليمي وقواعد إنتاجه)
عن كيفية تحقيق السلطة /الخطاب ،بعبارة أخرى كيف تتمظهر هذه السلطة /الخطاب؛ أي كيف
تصبح موجودة بالفعل بعد أن كانت موجودة بالقوة؟1
وليجيب عن هذا السؤال يقارن فوكو بين ّ
قوتين متجابهتين تنتج عنهما السلطة /الخطاب للعيان.
ّ
نوع هذه العالقة هي " سجال وصراع وتدافع أو عالقة تأثير وتأثر ما دامت ّ
تتحدد هي نفسها
القوة
ّ
بقوتها على التأثير في قوة أخرى تربطها بها عالقة ،وبقابليتها للتأثر بقوة أخرى ،فالتحريض واإلثارة
ّ
التعرض للتحريض والحث...فهي مؤثرات
واإلنتاج (وسائر املفردات املشابهة) مؤثرات فاعلة .أما
استجابية (منفعلة) ".2
وال يعنى أن هذه العالقة تجمع طرفا فاعـال ّ
قويا بطرف آخر ضعيف منفعل بل إن هذا األخير ال
يفقد كلية القدرة على املقاومة ،فكال الطرفين له قدرة على التأثير في اآلخر وقابلية ألن يتأثر في الوقت
ّ
ذاته بقوة أخرى .فنكون إزاء " حقل قـوى في عالقات دائمة فيما بينها توزع القوى تبعا لهذه العالقات
ّ
ولتنوعاتها ،لذا فإن الفاعلية أو التلقائية وقابلية التأثير يحصالن مع فوكو على معنى جديد وطريف أال
وهو التأثير والتأثر ".3

 1ينظر جيل دولوز :املعرفة والسلطة؛ مدخل إلى قراءة فوكو ،ترجمة سالم يفوت ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى،
 ،0311ص .11-11
 2املرجع نفسه ،ص .11
 3املرجع نفسه ،ص .13
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الفصل األول :مدخل مفاهيمي (الخطاب ،الخطاب التعليمي وقواعد إنتاجه)
املبحث الثاني :مفهوم الخطاب التعليمي

لقد سبقت اإلشارة إلـى مفهوم االستراتيجية فـي املبحث ّ
األول؛ فهي جملة قرارات متناسقة
َّ
املتصورة بالنظر إلى الظروف الخارجية أو بسبب وجـود
ناتجة عن عامـل يواجـه مختلف االحتماالت
فرضيات لها عالقة بعـوامل أخرى وثيقة الصلة بالقرارات آنفة الـذكـر.
أما مفهوم االستراتيجية في حقل التعليم ،فهي ال تختلف كثيـرا عن مفهومها العام إال فـي
ّ
تخصيص العوامل املكلف القيام بـها وتنفيذها من جهة ،واختالف الظروف الخارجية املحيطة بها ،وهي
ّ
استـراتيجيتان عامتان؛ استراتيجية للتعليم واستراتيجية للتعلم ،أو إن شئت قلت ،استراتيجيات
بالجمع .فاألولـى هي سلسلة اإلجراءات التي يقوم بـها املد ّرس لجعل عملية التعليم أكثـر فاعلية وسرعة
ّ
ّ
ويسرا ومتعة لدى املتعلم ،بتوجيه من املد ّرس ولصال املتعلم ،من أجل تحقيق األهداف والغايات
ّ
ّ
ّ
املحددة التي يقوم بها املتعلم
واملحددة فـي مناهج التعليم .والثانية سلسلة اإلجراءات
املعلنة مسبقا
ّ
ّ
لجعل عملية التعلم أكثر سرعة وسهولة ومتعة ،وموجهة ذاتيا بشكل أكـبـر ،باإلضافة إلى قابليتـها
لالنتقال إلـى مواقف جديـدة.1
ّ
وأه ــم االستراتيجيات املنبثقة ع ــن االستـراتيجية التعليمية والتع ــلمية نـجـد االستـراتيجية
ّ
ّ
الذهنية .بالنسبة للمتعلم هي حلقة متكاملة ،تقريبا ،طويلة ومعقدة من اإلجراءات املنتقاة لتحقيق
ّ
ّ
هـدف ما ،مثل جعل األداء التعلمي أفضل .فهذه االستراتيجية بمثابة سيرورة املتعلم لتحسين األداء،
ّ
املتعلم لبلوغ هدف ّ
محدد ،إذن هي مجموع
فهي بالتالي تتألف من اإلجراءات الذهنية التي يمتلكها
العمليات التي يبرمجها املتع ّلم طبقا ملكتسباته السابقة وذلك قصد الوصول إلى هدف معرفـي ّ
معين
ّ
تعلمية ّ
متميزة.
داخل وضعية
ّ
وبالنسبة للمد ّرس هي كذلك عبارة عن حلقة متكاملة ،تقريبا ،طويلة ومعقدة من اإلجراءات
املنتقاة لتحقيق هدف ما ،مثل جعل األداء التعليمي أفضل .فهذه االستراتيجية بمثابة سيرورة املد ّرس
لتحسين األداء ،فهي بالتالي تتألف من اإلجراءات الذهنية التي يمتلكها املد ّ س لبلوغ هدف ّ
محدد ،إذن
ر
هي مجموع العمليات التي يبرمجها املد ّرس طبقا لكفاءاته التداولية واملعرفية ،وذلك قصد الوصول إلى
أهدافه املعلنةّ ،
واملبينة في املناهج املدرسية ،داخل وضعيات تعليمية ّ
متميزة.
ّ
فهاتان االستراتيجيتان تلتقيان فـي العنصرين األساسيين للعملية التعليمية -التعلمية ،وهما
ّ
املد ّرس واملتعلم؛ حيث يشتركان في القيام بإجراءات ذهنية طيلة أطوار هذه العملية ،مع ما فيـها من
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تعطالت وضغوط وإكراهات داخلية وخارجية ،فيعلم املد ّرس متعلمه كيف يتعلم تعلماته ،من جهة،
ّ
ّ
متبعا فـي ذلك تلك اإلجراءات التي سبق الحديث عنـها مستثمرا القدرات الداخلية ،التي يمتلكها املتعلم
ّ
ّ
ّ
وتعلمه ملوضوع ّ
معين ،وكذا توجيه عملية التذكر واالحتفاظ
حتى يتمكن بواسطتـها من توجيه انتباهه

 1ينظر حسين محمد أبو رياش وآخران ،مرجع سابق ،ص .03
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لديه ،مع تمكينه من مراقبة تنفيذ أو تطبيق عمليات ذهنية مختلفة .1ويبـرمج املد ّرس ،من جهة أخرى،
كل اإلجراءات التي من شأنـها تحقيق ما ّ
ّ
حددته املناهج من كفاءات وأهداف.
أوال :الفرق بين الخطاب التعليمي والخطاب البيداغوجي:
 -1الفرق بين التعليمية والبيداغوجيا:
ّ
ّ
التطور والتـعدد
لـقـد خضع مصطل التعليمية أو الديداكتيك ،كما يحـلــو للبعض ،للكثيـر مــن
والظهور تحت ع ــناوي ــن مخت ــلفة عـند الباحثين فـي امل ــوض ــوع ،على الرغــم م ــن وج ــود تحدي ــدات دقيــقة،
ّ
فـي بـعــض األحيان ،لهـذا املصطل ومجال اهتمامه .و ّ
يعد من املصطلحات الشائعة االستعمال إال أنـها،
ولهذا الشيوع ،ليست من الوضوح بمكان؛ إذ يرى مياالري أن حداثة استخدام مصطل الديداكتيك
( ) La Didactiqueالتساع مجال استخدامه ،جعله عرضة لكثير من الخلط والغموض وسوء استعمال
مفهومه في ميادين تتجاوز اختصاصه.
ول ـقــد ظهر هذا املصطل فـي منتصف القرن العشرين (ق ،)41واستخدم بمعنـى فن التدريس أو
فن التعليم ( .)Art d’enseignerهذا هو التعريف الذي ّ
قدمه قاموس  Le Robertسنة 0311م وقاموس
 Le Littréسنة 0361م .وابتداء من هذا التاريخ أصبح املصطل لصيقا بميدان التدريس ،دون تحديد
ّ
دقيق لوظيفته .وهناك من منظري علوم التربية من اعتبـر هانس ابلي ( )Hans Aebeliأول من اقترح عام
0310م إطارا عمليا ملوضوع الديداكتيك فـي مؤلفه ()La Didactique psychologique؛ حيث نظر إلـى
الديداكتيك كمجال تطبيقي لنتائج السيكولوجيا التكوينية.2
إال أن املشكلة تبقى مطروحة ،على مستوى املفهوم االصطالحي للتعليمية ،على مستوى العلم
الذي يبحث فـي أصول التدريس أو على مستوى املمارسة؛ فالترجمات العربية للمصطل متفاوتة تتراوح
بيـن فن التدريس وعـلمـه وأصولــه وأســسه وطـرائـقـه التدريسية .وهي تسميات تتقاطع فيما بينـها مقابل
املصطل الفرشس ي الواحد ( )La Didactiqueالذي يترجم إلـى مصطل (التعليمية) فـي الـمجـال التداولـي
البيداغوجي الجزائــري على املستويين النظري والتطبيقي.
ونظرا لتوافر شرطي الشيوع فـي االستعمال واملقابل الفرشس ي الواحد ( ،)La Didactiqueفإنه من
القوية التي ّ
ّ
تحتم على الباحث أن يستجيب لها التـزاما بالضبط املصطلحي املحكوم
الدواعي املنهجية
بالشرطين املذكورين ،لذلك كان مصطل التعليمية هـو املعتمد في البحث ،مع ضرورة اإلشارة إلى أن
ّ
هناك مصطلحا آخرّ ،
يعد بديال للمصطل األول هو التعلمية .وقد عرف رواجا كبيرا ،حيث يكون التركيز
ّ
ّ
املعلم .وهناك من ّ
عرب املصطل الفرشس ي ( )La Didactiqueإلى ديداكتيك أو
فيه على املتعلم بدل
ديداكتيكا.

 1احمد أوزي ،املعجم املوسوعي لعلوم التربية .مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،املغرب .الطبعة األولى0241 ،هـ4116 /م ،ص .46
 2املرجع نفسه ،ص .021
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هذا على مستوى تحديد املصطل  ،أما على مستوى املفهوم فنجد بعض التداخل والتقاطع
أحيانا بين مصطل التعليمية ومصطل البيداغوجيا ،لذلك سنبدأ أوال بتعريف التعليمية ،ثم
البيداغوجيا ،وبعدها ّ
نحدد عالقتـهما ببعضهما فـي إطار التعريف بالخطاب التعليمي.
أما الالند ،في موسوعته الفلسفية ،فقد ّ
عرف الديداكتيك (أو التعليمية) بقوله هـي " جزء من
مكون من ّ
علم التربية موضوعه التدريس " .1فهي شق أو ّ
مكونات البيداغوجيا ،موضوعه التدريس
ّ
أخص من األول ّ
ّ
تعد التعليمية " العلم الذي يدر طرائق تعلم
بمختلف طرائقه .وفـي تعريف آخر
اللغات " .2فموضوع التعليمية هو عملية التدريس بكل ّ
مكوناتـها ،وعلى وجه الخصوص ،الطرائق التي
يعتمدها املد ّرس فـي تقديم دروسه.
وقد أطلق قديما على علم التربية ،وال تزال بعض اللغات األوروبية تحتفظ به كالفرشسية
واألملانية .3وبالعودة إلـى الدراسات التأثيلية ،نجد أنـها كلمة إغريقية األصل ،كانت ّ
تدل على العبد الذي
يرافق الطفل في تنقالته وبخاصة من البيت إلى املدرسة .ولقد ّ
تطور استعمال الكلمة وأصبح ي ّ
دل على
ّ
ّ
املربي  .Pédagogueوالبيداغوجيا هي مجمل األششطة التعليمية -التعلمية التي تتم ممارستـها من قبل
ّ
ّ
املعلمين واملتعلمين.4
ّ
عرف سميث ( )Smithالتعليمية بأنـها فـرع من فـروع التربية ،موضوعها التخطيط للوضعية
البيداغوجية وكيفية مراقبتـها وتعديلها عند الضرورة .موضوع التعليمية التخطيط للوضعية
البيداغوجية ،ثم املراقبة أثناء تنفيذ الوضعية والتعديل أو التغذية الراجعة أو الفيد باك .يربط هذا
التعريف العالقة بين التعليمية والبيداغوجيا كون األولـى استراتيجية للثانية ،فهي تتبع مسار الوضعية
البيداغوجية من بداية التخطيط لها حتى الوصول إلى تقييمها وتقويمها مرورا بكيفيات مراقبتـها أثناء
عملية التنفيذ.
ّ
ّ
وباالنطالق من التعلم " اشتقت عبارة التعلمية وهي علم تربـوي مستحدث ،يدرس التفاعالت
ّ
ّ
متعلم واملعرفة ،فـي إطار مفاهيمي ّ
معيـن ،قصد إعانة الطفل على امتالك
التي تربط بين الـمعلم والـ
ّ
ّ
ّ
املعرفة " .5وقد جاء التعلم من الفعل تعل َم ،ويفيد علم نفسه بعلم أو عالمة .وتفيد صيغة تفع َل النشاط
والحركة والفعل .ومعناه اكتساب سلوك أو خبرة جديدة بعد تمرين أو تدريب خاصّ .6
ويتم هذا االكتساب

 1أندريه الالند ،مرجع سابق ،ص .416
2La Didactique des langues est la science qui étudie les méthodes d’apprentissage des langues.Jean Dubois et autres :
Dictionnaire de linguistique, paris, 2001, p : 147.
3مجمع اللغة العربية :معجم التربية وعلم النفس ،القاهرة ،الهيئة العامة للمطابع األميرية ،0312 ،ص .11
4احمد أوزي ،مرجع سابق ،ص .10
 5املرجع نفسه ،ص .12
 6املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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يتكيف مع مواقف جديدة فـي بيئته .وهو عملية ّ
تكيفية ،بفضلها يستطيع الفرد أن ّ
وفق سيرورة ّ
معقدة
ال يمكن إ جاعها إلـى خطاطة ذهنية ّ
محددة.1
ر
ّ
أما مياالري
فيعرف التعليمية بأنـها مجموعة طرق وأساليب وتقنيات التعليم .إنـها
االستراتيجيات الـ ّ
متبعة لتحقيق التعليم .وفيه تركيـز على عملية التعليم ،بالدرجة األولى ،وبعدها يأتي
ّ
التعـلم.
ّ
التعلم ّ
أما بروسوّ ،
ليحقق التلميذ من خاللها
فيعرفها بأنـها الدراسة العلمية لتنظيم وضعيات
أهدافا معرفية عقلية أو وجدانية أو نفسية حركية .يشتـرط في الدراسة العلمية ما ّ
توصلت إليه النظريات
ّ
التعليمية-التعلمية من نتائج ،وما تـهدف إليه العملية -التعلمية لتكوين شخصية املتعـلم.
من خالل هذه التعريفات يمكن تعريف التعليمية على أنـها علم من علوم التربية له قواعده
ّ
ونظرياته ،حيث استطاعت التعليمية ،عبر سيرورة تشكلها ،أن تتوافر على الخصائص األساسية للبناء
العلمي املتمثلة فـي توافرها على حقل الدراسة واالشتغال ،وعلى مصطلحات وجهاز مفاهيمي خاص بها،
ّ
وعلى منهجية ّ
محددة ملقاربة املوضوعات املشكلة لحقل اهتمامها.
وقد ّ
قسم الباحثون فـي مجال علوم التربية التعليمية إلـى تعليميتيـن؛ تعليمية عامة والتي تسعى
إلى تطبيق مبادئـها وخالصة نتائجهاّ ،
وتقدم املعطيات القاعدية ،التي تعتبـر أساسية ،لتخطيط كـل
ّ
موضوع وكل وسيلة تعليمية ملجموع املتعلمين .وتعليمية خاصة والتي تـهتم بتخطيط عملية التدريس أو
ّ
ّ
التعلم ملادة دراسية ّ
معينة وتبنـي الوضع التعلمي األفعل لتحصيلها؛ ألن لكل مضمون معرفـي طرائق
خاصة ببنائه ،فلتعليم إنتاج نص سردي طرائقه الخاصة ،أو تعليم كتابة رسالة طرائق خاصة ،ومن
هذا املنطلق ،لم يعد ممكنا االكتفاء بالتـربية العامة (بيداغوجيا) ،بل برزت الحاجة ّ
امللحة إلى الطرائق
ّ
ّ
الخاصة فـي تعلم املواد واألششطة داخل املادة الواحدة ،مراعاة لخصوصية املحتوى التعلمي ،ولفرادة
ّ
ّ
املتعلم ،والوضع التعلمي.
ّ
ّ
باملميـزات اآلتية:2
وتتميـز البيداغوجية
هذا،
 تسعى البيداغوجية اليوم إلـى نقل املعارف ،وهذا النقل ّ
يتم بكيفية معتمدة على نتائج البحث
العلمي ،باستخدام تقنيات تم اختيارها تبعا للتفكير املبنـي على تحديد غايات ،يفرضها السلوك
االجتماعي على الـممارسة البيداغوجية.
 تؤسس البيداغوجية على تأمالت تستند إلـى بديهيات فلسفية ،كالقول بأنـها موهبة فطرية أكثـر منها
ش يء مكتسب.
 تؤسس البيداغوجية على املمارسة التي تكسب صاحبـها الخبـرة ،وتجعله قادرا على نقل املعارف إلى
الغيـر.

 1املرجع السابق ،ص .12
 2املرجع نفسه ،ص .14-10
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 تستند البيداغوجية إلـى نظريات التربية ،املعتمدة على العلوم التجريبية ،والتي لها عالقة بميدان
ّ
التربية ،كما هو الحال مثال بالنسبة لنظريات التعلم.
 تؤسس البيداغوجية على االعتقاد السائد لدى بعض الناس ،أنـها موهبة فطرية ،وهذا األمر هو
الذي يجعلها تختلف عن العلوم الدقيقة كالفيـزياء أو البيولوجيا ،وذلك بالنظر إلى ّ
ّ
املتغيـرات
تعدد
ّ
ّ
تتدخل فـي كل وضعية بيداغوجية ،وكذلك بالنظر إلى ّ
تعدد أهدافها وعدم دقتـها فـي كثيـر من
التي
األحيان.
ثانيا :الفرق بين الخطاب العلمي والخطاب التعليمي
 -1تعريفات الخطاب العلمي:
ّ
ّ
يعرف الخطاب العلمي بأنه كـ ّل عملية تواصل لسان ـي مؤطر بالرؤية العلمية ،ما يجعله يشترك
مع الخطاب ات األخرى في أداة التبليغ ،وهي اللغة .ولكنه يختلف عنـها من حيث الهدف؛ ألنه يسعى إلى
نقل مضامين علمية دقيقة أو ينقل موقفا نظريا إزاء اإلشسان أو الطبيعة ،مـع تفاوت فـي املستـهدف ،من
ّ
ومتلقيه ،ففي الحالة األولـىّ ،
تتقدم عمليات شرح وجهة النظر العلمية أو
النقل بيـن فحوى الخطاب
التصورات على ّ
ّ
ّ
منصب على مضمون الخطاب أكثـر من التركيـز على
املتلقي ،أي أن الغرض
األفكار أو
َ
إعالم أو إقناع املتلقي بما ينقل إليه .وأما الحالة الثانية ،فيحتل املتلقي الصدارة؛ إذ يصبح املستـهدف
بالخطابّ ،
فيتخذ املرسل ألجل ذلك استراتيجيات تواصلية وطرائق ّ
فعالة إلنجاح عملية التبليغ العلمي1؛
إذ " تستدعـي املقتضيات التعليمية استحضار إواليات "(ّ )axiomes
معينة تضمن استالل هذا املوضوع
من مجاله العالم ،قصد إدماجه بشكل مالئم فـي إطار خطاب ديداكتيكي " .2ينطلق الخطاب التعليمي
من بديهيات علمية ّ
معينة فـي الخطاب التعليمي.
شكال الخطاب العلمي:
من التعريف السابق ،نجد أن الخطاب العلمي ّيتخذ شكليـن ّ
يجسدان غايته:
 شكـل ت ـع ـبي ـري تفـ ـسيـري :مضم ـ ـون الخط ـ ـاب ه ـ ـو الغ ـ ـاي ـة الـمرج ـوة ،وهو بذلك يهمل املتلقي أو
َ
املخاطب .يعمل على تقديم أفكار وتصورات وتفسيـرات ملختلف الظواهر ،فهـو " خطاب نظري يمكن
ّ
تص ّـوره كبنـية تفـسيريـة تربـط عــددا مـن الظواه ــر بعـدد من املفاهيم واملسلمات واملبادئ عن طريق
جهاز استنتاجي " .3فهو خطاب نظري :يكتفي بربط الظاهرة باملفهوم أو املبدأ.

 1يوسف منصر :الخطاب العلمي مرتكزاته وخصائصه ،مجلة اللسانيات واللغة العربية الصادرة عن مخبر اللسانيات واللغة العربية،
جامعة عنابة ،العدد السادس ،جوان 4113م ،ص.21
 2محمد حمود :املعرفة بين خطابي النقل الديداكتيكي والتبسيط العلمي ،منشورات الجمعية املغربية ملفتش ي التعليم الثانوي ،الدار
البيضاء ،املغرب ،الطبعة األولى4112 ،م ،ص .41
 3عبد القادر الفاس ي الفهري :عن أساسيات الخطاب العلمي والخطاب اللساشي ،ضمن :املنهجية في األدب والعلوم اإلشسانية ،دار توبقال
للنشر ،الدار البيضاء ،الطبعة الثالثة4110 ،م ،ص .11
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َ
 شك ـل تعبي ـري نقلي :وهذا الشكل ينتقل إلى املتلقي أو املخاطب ،فيـهتم بآليات ومنهجيات تحويل
املضمون العلمي من الشكل التعبيري التفسيري إلـى الشكل التعبيـري النقلي ،1وفـي هذه الحالة
يوسم الخطاب العلمي بأنه عملية " نقل محتوى داللي خاص بنشاطات معرفية وتبليغية ،دون
هدر للمعلومات ،ودون غموض ولو ضئيل " .2يشتـرط الوضوح والدقة واالختصار فـي تبليغ أو نقل
محتويات املعرفة ذات الداللة.
ينطلق الخطاب العلمي من الشكل التعبيري التفسيري إلى الشكل التعبيري النقلي ،فهل يشترط
هذا االنتقال؟ وما شكل هذا النقل أو التحويل؟ ومن يقوم به؟
 -2نظام العالمات في الخطاب العلمي:
يتأسس الخطاب العلمي على نظامين عالميين عامين؛ إما على العالمات اللسانية (اللسان) أو
العالمات غيـر اللسانية ،كالخطابات التي ترتكز على األرقام واألشكال الخاصة والبيانات والرسومات
وغيـرها أو ما يصطل عليه باللغة الصورية .وقد يجمع الخطاب العلمي بين النظامين ،حيث يكون
أحدهما رئيسيا ومحوريا كوسيلة فـي التبليغ ،بينما يكتفي اآلخر بلعب دور الـمساعد فـي عملية إنجاح
التواصل والتبليغ.
 -3معايير تصنيف الخطاب العلمي:
أ -املعيار اإلبستيمولوجي:
إن النشاط العلمي الذي ينشأ حول ظاهرة طبيعية أو إشسانية ،يستند فـي أصل ششأته إلى فلسفة
ّ
ّ
تحدد طبيعة املعرفة وأهـدافها ومسلماتها وأسسها .ويحفل تاريخ املمارسات العلمية اإلشسانية بالعديد
ّ
من الفلسفات والرؤى التي تمكننا من اإلجابة عن أسئلة من قبيل :ملاذا درست هذه الظاهرة من هذه
الزاوية؟ وملاذا اعتمدت على أسس ّ
معينة وأهملت أخرى؟ وألي سبب كانت تهدف إلى تحقيق غايات دون
أخرى؟ وغيرها من األسئلة ذات الطابع اإلبستمولوجي ،وعلى هذا النحو تكون مساءلة الخطاب العلمي
إبستمولوجيا وقوفا عند بعض املنعطفات الكبرى التي عرفتها بعض املعارف العلمية ،ال من أجل مسحها
والتأريخ لها ،بل بغية رصد مظاهر التجديد والطرافة فيها باعتبار أنها كانت مناسبات إلعادة النظر في
املطلقات وفيما ينظر إليه على أنه أولى وضروري ال داع للتساؤل حول صالحيته والتشكيك فيه.3
ب -املعيار التراكمي:
ّ
تتطور العلوم على اختالف أنماطها وغاياتها على صورتين :التراكم والقطيعة ،فالتراكم تضاف
ّ
املتقدمين ،مع بقاء مجال الرؤية ّ
موحدا مستمرا على الوتيرة نفسها ،وفي
فيه جهود املتأخرين إلى جهود
الطبيعة تكون حركية العلم مبنية على االتصال واالنفصال في اآلن نفسه ،فبقدر ما يعنى املتأخرون

 1يوسف منصر ،مرجع سابق ،ص.26
2Gérard Vigner : lire du tête au sens.

C.L.E international, paris, 1979, p :98.
 3عبد السالم بنعبد العالي وسالم يفوت :درس اإلبستمولوجيا ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،املغرب ،الطبعة الثالثة ،4110 ،ص .1
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بتغيير اتجاهات البحث ومناهجه وزوايا النظر للظاهرة ،بقدر ما يكونون قد دفعوا باملعرفة أشواطا إلى
ّ
األمام ،أو بثوا فيها جديدا.1
ت -املعيار التداولي:
الخطاب العلمي خطاب تداولي بامتياز ،بصرف النظر عن الوسيلة التبليغية التي يعتمدها كقناة
ّ
للتخاطب؛ إذ ال يخفى على أحد أن النشاط العلمي في حد ذاته يهدف إلى تحقيق غايات تتجلى آثارها
ّ
ّ
وتطور
على الفرد واملجتمع في مختلف مجاالت الحياة ،فالعلوم كانت وال زالت تؤثر في حياة البشر،
أساليب معيشتهم وحتى تفكيرهم.2
وكون الخطاب العلمي تداوليا باألساس ،بالنظر إلـى العلم في حد ذاته أو وظيفته أو من باب نفي
مقولة العلم للعلم ،ال يعني أن الوسيلة التي يعتمدها قناة ينفذ عبرها إلى مخاطبيه ال تلعب أي دور
تأثيري ،بل إنها تساهم بشكل ّ
فعال في تحقيق هذا الدور من خالل استعمال منش ئ الخطاب لصيغ
ّ
وألفاظ وتراكيب لغوية مخصوصة وال يتوقف البعد التداولي في الخطاب العلمي عند العامل اللغوي
يتعداه إلى أشكال تواصلية أخرى يصطنعها هذا الخطابّ ،
فحسب ،بل قد ّ
يقدر صاحبه أنها األنجع
ّ
املرجوة ،من ذلك مثال :الرسوم ،البيانات ،األشكال الهندسية ،املعادالت
واألكثر فعالية في تحقق الغايات
الرياضية.3
ّ
أما فيما يخص الخطاب التعليمي فننطلق من املسلمة التي مفادها أنه ال يمكن ّ
تصور مت ِّـكلم مـا
بإمكانـه أن يخـتار الوحـدات املعجمية والبنيات التركيبية مـن مخزونه مــن العناصر الل ـغـويــة دون أن يكون
ل ـ ــه قـ ـي ــد سـوى مـا يريـد أن يقـولــه .بــل إن هـناك قـيودا أخـرى تظهر وتشتغل تح ّـد مـن اختياراته ،ويمكن
أن تحصر هـذه القيود فـي عاملين :عامل خارج-لساشي ) (Extralinguistiqueهي الشروط الواقعية
ّ
للتواصل ،والثاشي القيود الشكلية .وفـي هـذا املقام نمـثــل لهـذيـن العاملـين بالخطاب التعليمي؛ حيث يجب
األخذ بعين االعتبار بما يلي:
َ
ّ
 الطبيعة الخاصة للمتكلم (املد ّ ِّرس) حيث يجب توافر جملة من املعايير ،ثم طبيعة املخاطبين
ّ
املتعلمين (عددهم ،سنهم ،مستواهم ،سلوكهم) ،التنظيم االجتماعي للمجال حيث تقام العالقة
بينهما وهو البيئة التعليمية ،وتتم وفـق االستراتيجية التوجيهية.
ّ
 يستجيب الخطاب التعليمي للقيود اآلتيـة :خـطـاب توجيـهي وهـذا عامـل شـكـلي ،مـا يتعـلـق باللغة
كعامل موضوعي.
ويـعـد النـص إح ــدى الدعائ ــم األسـاسيـة التي يقـوم عـليـها الخـطاب التعـليمي بشـتى مجاالته؛ ألن
التحصيل العـلمي واملعـرفي ال يمكن أن ّ
يتحقق بطريقة جيدة إال مـن خـالل نصوص حسنة التنظيم .وعن
طريق ما يطلق عليه بالنقل أو التحويل التعليمي ()Transposition Didactique؛ حيث تنتقل املعرفة
 1يوسف منصر ،مرجع سابق ،ص.21
 2املرجع نفسه ،ص.23
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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من الجانب العلمي إلى الجانب التعليمي .وهذا ما يفـرض علينا طرح اإلشكاالت الكبرى لتدريسها مادة
تعليمية ،فنتساءل :مم تعاشي تعليمية اللغة العربية في التعليم الثانوي ،هل من غياب الطريقة التعليمية
الناجعة الكفيلة بمساعدة املد ّ س على تلقين مادته والتلميذ على ّ
تلقيها دون تك ّـلف؟ أم في املنهاج ّ
املقرر؟
ر
ّ
وهل وف َرت الوسائل البيداغوجية املساعدة على ترسيخ املحتوى اللغوي في أحسن الظروف؟ وما مدى
نجاعة التقويم الثانوي ملادة اللغة العربية؟ وما مدى رضا التالميذ بنوعية التقويم؟
ّ
املوجهة للتدريس في شكل برامج مق ّـررة على تالميذ الثانوي ،تكون معرفة
إن املعرفة اللغوية
علمية ّ
مبسطة ،قد ّ
تم تعديلها وتحويلها وفق متطلبات العملية التعليمية ،حتى تصبح مهيأة ومالئمة
ّ
املتعلمين ،وصالحة للثانوية كمؤسسة اجتماعية فاعلة ،ويعرف هذا النمط من املعرفة ّ
لجمهور
املوجهة
إلى التدريس باملعرفة التعليمية أو املدرسية ( )Le savoir scolaireأو الـدرايـة.
ّ
كما أن معرفة املتعلم لخصائص خطاب املادة التي يدرسها (اللـغة العربية مثال) يعيـنه كثيـرا في
فـهـم املـادة واستيـعابـها .لذلك يهـتم جـزء مـن لسانيـات النص أو الخطاب بوضع املعايير التي تصاغ أو تنتج
وفقها النصوص التعليمية في مختلف التخصصات واملجاالت ،وذلك بتحديد خصائص الخطاب
التعليمي بصفة عامة ،وتحديد خصائص هذا الخطاب في كل مادة تعليمية بصفة خاصة.
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امل ـبـحــث الثالث :ال ـق ــواع ـ ــد التـبــلي ـغ ــية
ّ
تتصف العالقات بين الناس عامة وبين طرفي العملية التعليمية-التعلمية ،املد ّرس(1)Enseignant
ّ
واملتعلم( ،2)Apprenantخاصة بأسبقيتـها على إنتاج الخطاب والخطاب التعليمي ذاته .وتوصف هذه
العالقة فـي علوم التربية والبيداغوجيات الحديثة بالعالقة الديداكتيكية (.)La Relation Didactique
وقد كان منطلقها املثلث الديداكتيكي ( ،)Le Triangle Didactiqueأحد أقدم األوصاف لهذه العالقة،
ّ
ّ
ّ
وأقطابـها :املــد ّر  ،املتـعلم واملعرفة أو مضمون التعلم .لكن التفكير الديداكتيكي يتطلب أكثر مـن ذلك؛
إذ تسعى املقاربة الديداكتيكية إلى االهتمام بالعالقات فيما بين أقطاب املثلث أك ـثــر من االهتمام بكل
قطب على حدة .3وهذا ما ّ
يحدده التعريف اآلتي للعالقة الديداكتيكية " :قصد شخص من أجل وضع
ّ
ّ
شروط تسمح لشخص آخر أو ّ
لعدة أشخاص بتعلم مضمون تعلم بنجاح ".4
ّ
ّ
ومن املهم جدا قبل البدء في أي عملية تعليمية-تعلمية مع املتعلمين االعتراف بهم ،من جهة
وجودهم املختلف عن املد ّرس اختالفا جذريا ،وهذا ما يجعل إنتاج الخطاب التعليمي ينبني على هذه
الحقيقة الساطعة وإال فشل املد ّرس في أداء مهمته الحقيقية؛ وذلك لسبب بسيط يعود إلى اختالف
ّ
ّ
ّ
مشكالت املتعلمين وتعثراتهم وتطلعاتهم وقدراتهم عن املد ّرس فوجب عليه أال يسجنهم في قناعاته
وتفسيراته ّ
املقدسة اجتماعيا ،فيحكم عليهم بالنجاح والفشل بناء على ما سبق ذكره.
ّ
سنركز في التعريف السابق للعالقة الديداكتيكية أو التعليمية على جملة التفاعالت التي تحدث
بين أقطابها:5
ّ
ّ
ّ
التصورات التي
 -تفاعالت بين املتعلمين واملضمون؛ من خالل األسئلة التي يطرحها املتعلم أو

يحملها عن املضمون.
ّ
 تفاعالت بين املد ّرس واملضمون؛ من خالل تكوينه للوضعيات التعلمية بسيطة كانت أوّ
مركبة.
ّ
 تفاعالت بين املد ّرس واملتعلمين مستقلة عن املضمون؛ من خالل تنظيم املد ّرس لعملّ
املتعلمين داخل حجرة الدرس ضمن ما يعرف ببيداغوجية املشروع على سبيل املثال.

ّ
معلم ( :)Enseignantكل األشخاص الذين ّ
ّ 1
يتحملون مهمة تربية التالميذ داخل املدارس .عبد الكريم غريب :املنهل التربوي؛ معجم
مدرس،
موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية ،ج ،0منشورات عالم التربية ،مطبعة النجاح الجديدة،
الدار البيضاء ،الطبعة األولى4116 ،م ،ص .421
ّ
ّ
2متعلم ( :)Apprenantتسمية من تسميات املتعلم ،استعملت على الخصوص من طرف االتجاهات البيداغوجية الحديثة ،ألنها توحي
ّ
ضمنيا بإمكانية الفرد في التعلم الذاتي واملبادرة الشخصية .املرجع نفسه ،ص .63
ّ
ّ
للمدرسين؛ التدريس بالكفايات من خالل خلق شروط التعلم ،ترجمة
 3ينظر فيليب جوناير وسيسيل فاندر بورخت :التكوين الديداكتيكي
عبد الكريم غريب وعز الدين الخطابي ،منشورات عالم التربية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى ،4100 ،ص .61
 4املرجع نفسه ،ص .012
 5املرجع نفسه ،ص.004-000
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ّ
 تفاعالت مباشرة بين املد ّرس واملتعلمين بخصوص املضمون؛ من خالل ما يتم تبادله بينّ
تعلمية ّ
معينة.
الطرفين أثناء تنفيذ وضعية
ّ
 تفاعالت بين أقطاب العالقة التعليمية؛ املد ّرس واملتعلمين واملضمون؛ من خالل استعمالّ
الوسائل التعليمية التي تساعد على تنفيذ وضعيات التعلم.
من خالل هذه العالقات الفرعية داخل العالقة الديداكتيكية يمكن اعتبارها تجميعا للتفاعالت
ّ
ّ
ّ
القائمة بيـن املد ّرس واملتعلمين " من أجـل إنـجـاز عـمـل خاضع لغاية تتعلق بمضمون التعليم والتعــلم،
داخــل إطـار مكـاني وزمانـي مح ّـدد ،وهـو اإلطار املدرس ي عـمـومـا ".1
ّ
يحافظ كل من املد ّرس واملتعلمين على مبدأ التعاون وذلك في سياق " دينامية العملية التعليمية-
ّ
التعلمية[ ،والتي] تندرج ضمن تمفصل التنازالت الديداكتيكية والتنازالت الديداكتيكية املضادة .ويلزم
هذا الفسخ للعقدة الديداكتيكية ،املد ّرس والتلميذ باستمرار ،على لعب الدور املوكول لهما ،أي التعليم
ّ
والتعلم تباعا".2
ّ
تمر عملية إنتاج الخطاب التعليمي بمراحل ثالث؛ مرحلة استباقية ،مرحلة تفاعلية ومرحلة
ّ
تغذية راجعة؛ فأثناء املرحلة االستباقية ملا قبل العملية التعليمية-التعلمية ييهئ املد ّرس ويس َـت ـ ِّـب ــق املق ــطع
ّ
التعليمي-التع ــلمي.
ّ
وخالل املرحلة التفاعلية والتي ينتج فيها الخطاب التعليمي فعليا ،يضع املد ّرس املتعلمين داخل
ّ
وضعيات مالئمة ملوضوع التع ّـلم وي ّ
ـدبـر التفاعالت بين املتعلمين من جهة ومعه من جهة أخ ــرى.
ِّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وأثناء مرحلة التغذية الراجعة ،يحلل املدرس أثـر املقطع التعليمي-التعلمي عليه وعلى متعلميه.
ّ
تحكم العالقة التي تربط املتخاطبين ،املد ّرس واملتعلمين ،من حيث السياق ،عالقتان ،األولى
ّ
داخل السياق ،واألخرى خارجه؛ أي ما يعرفه املتخاطب عـن اآلخـر ،سواء أكان املد ّرس أو املتعلم .وما
يعرفه املتخاطبان عن املقام املدرس ي وعما يريدان قوله أو سماعه ،فالعالقات ذاتها ولكن صور هذه
العالقات تتناسب مع املقام الذي توضع فيه.
ّ
ّ
وقد يحدث أن تكون العالقة بين املد ّرس واملتعلمين من جهة ،وبين املتعلمين أنفسهم من جهة
أخرى معدومة أو تكاد ،كأن يكون اللقاء بينهم ألول مرة؛ فإن املد ّرس يسعى إلى إيجاد هذه العالقة عن
ّ
طريق خطابه التعليمي التفاعلي؛ إذ يسعى إلى توطيد عالقته بمتعلميه .وهذا ما يبرز دور اللغة التفاعلي
من خالل " ما ّ
طوره سينكلير ( )Sinclairوكولتهارد ( )0311( )Couthardفي دراستهما التفاعالت اللغوية
ّ
ّ
واملتعلم في الفصول الدراسية .في هذه الدراسة ّ
املهمة تمييز بين التفاعل  /التبادل اللغوي /
بين املعلم
الكالمي  Exchangeوالنقلة أو االنتقالة  moveوالفعل اللغــوي (.3)Act

 1املرجع السابق ،ص .004
 2املرجع نفسه ،ص .404
 3بهاء الدين محمد مزيد ،مرجع سابق ،ص .014
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فمـن األفـعـال اللغـوية أو الكالمية وهـي الوحـدات أو البـنيات الصغـرى ومـن أمـثـلـتها السؤال،
ّ
ّ
واألمـر ،والنهي ،والخـبـر ،والنـداء وغيرها من األفعال تتـشكل النـقـالت التعليمية-التعلمية بين املد ّرس
ّ
واملتعلمين ،وتكون حسب سينكلير وكولتهارد بداية باالستهالل ، Initiationويكون عادة من املد ّرس ،ثم
ّ
تعلم ،ويليه التعقيب على ّ
ّ
الرد Feedback-وعادة يكون من املد ّرس،
الرد  ،réponseوعادة يكون من امل
وهكذا األمر طوال الحصة الدراسية ،ومن مجموع تـلك النقالت يتك ّـون التـبادل اللـغــوي.
ونأخذ مثاال عن األفعال اللغوية أو الكالمية وهو السؤال ،فما طبيعة السؤال التعليمي؟
ملاذا شسأل؟ من البداهة أن طرح السؤال ناتج عن حالة فراغ معرفي شسعى إلى تحقيق اكتمال
ّ
معرفة السائل ،وقد يسعى املتكلم بالسؤال إلى معرفة ما إذا كان املتلقي يمتلك اإلجابة أم ال كما هو
ّ
الشأن في السؤال التعليمي يلقى للتأكد من فهم املتعلم الدرس.1
ّ
ولكن مادام السؤال ينطلق من املد ّرس فهو ال يخلو من سلطة؛ ألنه يتح ّـرك مـن موقع ّ
القوة
َ
ّ
املتعلم ،وهذا التفاوت يجعله ذا سلطة ّ
تخول له معرفة ما يريد
والنفوذ فهو أعلى رتبة من مخاطبه
معرفته.2
ّ
وبالعودة إلـى العالقات التعليمية فـإن مجموع التفاعالت التـي تحدث داخل جماعات التـعلـم،
ّ
ّ
ّ
تتـم كذلك بيـن املد ّرس وبيـن الـمتعلمين ومـواضيــع التـعــلــم أو الـمضمون الـمعرفـي-الت ـعـلمي ،أو مــا يـعـ َـرف
بـ " املثلث التعليمي" ( ،)Le Triangle Didactiqueوالسياق العام الذي تحدث فـي سياقه هذه التفاعالت
ّ
هو الوضعيات التعليمية-التعلمية.
وقـد حاولـت الت ّ
ـوجـهـات التـربــوية الحديــثة تـأسيــس العـمل البيـداغـوجي على مـا يس ّـميـه فيـليب
ّ
ميـريــو ( )Philippe Meirieuتكامـل عـناصـر املـنهج البيداغــوجي وهـي املكـ ّـون [أو املد ّرس] واملتعلم
واملعرفة".3
فـي الواقع ،ال يمكن تحقيق هذا التكامل إذا كان املد ّرس " يشتغل كناقل للمعلومات ال يشرك
ّ
ّ
تالميذه فـي تعلمهم في الغالب .وهو ينس ى أن هؤالء التالميذ يتعلمون بأساليب مختلفة وسرعات متفاوتة،
بينما يتخذ هو لتعليمه طريقة ال ّ
تتغيـر وإيقاعا واحدا مفروضا على الجميع .كما ينس ى أن التعليم ال ّ
يتم
حقيقة إال من خالل النشاط والعمل .وإن املعارف التي ترسخ فـي الذهن هي تلك التي نكتشفها بأنفسنا،
وينس ى أيضا أن نمو املهارات العقلية أكثـ ر أهمية من تحصيل املعلومات .فالواقع أن الشخص الذي
ّ
تنمت لديه مهـارات عقلية أكثـر هو الذي يستطيع النفاذ بسهولة وبنفسه إلـى عالم الـمـعارف ،والعكس
غيـر صحيح".4
 1ينظر عبد هللا البهلول ،مرجع سابق ،ص .13
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
ّ
 3عبد الحق منصف :رهانات البيداغوجيا املعاصرة؛ دراسة في قضايا التعلم والثقافة املدرسية ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طبعة
 ،4111ص  .11مأخوذ منmode d’emploi-E.S.F.Editeur-1992-Paris-p :105.،PH.Meirieu: l’école :
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ من :كلود بيجان :الديداكتيك واششغاالته األساسية ،ترجمة رشيد بناشي ضمن كتابه :من
البيداغوجيا إلى الديداكتيك ،منشورات الحوار األكاديمي والجامعي-0330-الدار البيضاء ،ص .14
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ّ
وأما العالقة التي تربط املتخاطبيـن فـي العملية التعليمية – التعلمية ،من حيث القواعد
والقوانين التخاطبية ،فهي عالقتان ،األولى تبليغية واألخرى تـهذيبية ،أما األولى فنجدها في منجزات بول
ّ
غرايس( ،)Paul GRICEحين صاغ مبدأ التعاون( )Principe de coopérationبمسلماته األربع ،وهو أول
من وضع قواعد للتخاطب فـي القرن العشرين ،حيث عـرف هذا الباحث بمب ـدئه هذا ،والذي ّ
يعد أول
مبدأ تداولي للتخاطب .وكان هدفه من وضع هـذه القواعد التخاطبية " أن تنـزل منـزلة الضوابط التي
َ
تضمن لكل مخاطبة إفادة تبلغ الغاية فـي الوضوح ،بحيث تكون املعاشي التي يتناقلها املتكلم واملخاطب
معاشي صريحة وحقيقية ".1
وسنكتفي بذكـر فحوى هـذا املبدأ وما ينبثق عنه مـن مـبـادئ فرعية ،ث ّـم" مـا قـ ِّّـدم ل ــه مــن نقـد.
وما تجدر اإلشارة إليه أن هــذه املبادئ وإن كانت حديثة ،إال أن فحواها ورد عند العديد من باحثينا
العرب القدامى.
يصاغ مبدأ التعاون كاآلتي:
ليكن انتـهاضـك للـتخاطـب على الـوجـه الـذي يقتـضيه الغـرض مـنـه.2

أي إن " مشاركتك الحوارية تطابق ما هو مطلوب من طرفك فـي امليدان الذي تصله ،فـي إطـار
الهـدف أو االتجاه الذي يقبله التبادل الكالمـي الذي تساهم فيه".3
َ
وانطالقا من تسمية مـبـدأ غرايـس ،نالحظ وجوب التعاون بين املتكلم واملخاطب ألجل تحقيق
الغرض من الخطاب ،وما يساعـد على ذلك ما حدده غرايس من مبادئ فرعية:
-1مبدأ الكم ( ،)Maxime de quantitéوقاعدتاه:4
َ
 لتكن إفادتك املخاطب على قدر حاجته؛ أي أن تشتمل مشاركتك على أخبار ومعلومات ومعطيات
قـدر املطلوب (لكي تعتبـر مناسبة للتبادل).
 ال تجعل إفادتك تتعدى القدر املطلوب؛ أي أال تشتمل مشاركتك وإفادتك على أخبار أكثر من
املطلوب.
َ
ّ
انطالقا من هاتين القاعدتين ،يسعى املتكلم ،ممثال في املد ّرس ،إلى إخبار املخاطب ممثال فـي
ّ
املتعلم .لذا اختلفت نظرة الباحثين البيداغوجيين واملشتغلين فـي حقل التعليم والتـربية إلى التدريس،
 1طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص .443
 2املرجع نفسه ،ص  .441ويترجمه البعض بقوله :أن تكون مساهمتك الحوارية بمقدار ما يطلب منك في مجال يتوسل إليه بهذه املساهمة،
تحدوك غاية الحديث املتبادل أو اتجاهه ،انت ملتزم ،بأحدهما ،في لحظة معينة" .ويالحظ في هذه الترجمة أنها شملت القواعد الفرعية
املنبثقة عن مبدأ التعاون .ينظر p45-46.، (in) communication N30, 1979، fr، logic and conversation trad، P.Grice:في :عبد العزيز
السراج .مرجع سابق .ص .413
ّ
 3كيريرا أوريكيوشي :كفايات املتكلمين ،ترجمة وتعليق محمد نظيف ،مقـال ضمن كتاب :في التداولية املعاصرة والتواصل ،أفريقيا الشرق،
الدار البيضاء ،طبعة  ،4102ص .044
 4ينظر طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص  .441وينظر كيريرا أوريكيوشي ،مرجع سابق ،ص  .044ينظر آن روبول وجاك موشالر :التداولية
اليوم؛ علم جديد في التواصل ،ترجمة سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباشي ،مراجعة لطيف زيتوشي ،املنظمة العربية للترجمة ،بيروت،
طبعة  ،0331ص .11
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ّ
حيث لم يعد ّ
مجرد نقل للمواد واملحتويات بشكل تلقائي ،بل أصبح توليدا ألششطة التعلم وتغذية لها
ّ
بوسائل مالئمة من بينـها املعلومات واملحتويات التـي ّ
يتم نقلها للمتعلم وتزويده بـها " .إن نظام التدريس
ّ
بكامله ّيتجه حسب شارل هادجي ( )Charles Hadjiنحو تحقيق التعلم وتسهيله ".1
ّ
ّ
فالتعلم هو قاعدة التدريس ،والعامل ّ
املقرر ألهدافه ولـمادته وكيفياته .فعندما يد ّرس املعلم
ّ
ّ
التعلم الذي ّ
يجسده هذا الش يء والرغبة فـي تعلمه منـهم ،وفـي
شيئا للتالميذ يقوم بذلك على أساس نوع
ّ
الواقع ،تأتي أهمية التعلم فـي توجيه التدريس وتقرير استراتيجيات تنفيذه من مبادئ وأساليب وطرق.2
ّ
ّ
لذا ،ينبغي على عملية تبليغ (أو إخبار) املضمون املعرفي-التعلمي أال تكون عائقا أمام فعل التعلم،
ّ
ّ
كون ارتباط أششطته به تجعله يتخلى عن العديد من مثاالته ،فقد انتهى زمن املد ّرس الذي يدفع متعلمه
ّ
ّ
إلـى الوعي بفقره الداخلي وبجهله ،وإنما عليه أن ّ
يقر بوجود مكتسبات قبلية لدى املتعلم تمكنه من
ّ
َج ْس ِّرها مع تعلماته الجديدة.
-2مبدأ الكيف ( ،)Maxime de qualitéوقاعدتاه:3
 ال تقل ما تعلم كذبه وال تثبت ما تعتقد أنه كاذب؛ أي أن تكون مشاركتك صادقة.
 ال تقل ما ليست لك عليه ِّّبينة .ال تثبتوا ما تعوزكم فيه الحجج.
ّ
متوخـى من تطبيق هذا القاعدة ،وكـل قواعد مبدأ التعاون ،هو تحقيق مردودية كبـرى
الهدف الـ
ّ
ّ
لتبادل األخبار بيـن املد ّرس واملتعلمين وبين املتعلمين أنفسهم .ويرتكز على اعتبارات تجريبية أن يكون
ّ
سلوك األشخاص على هذا النحو ،فذلك ألنهم تعلموا ذلك خالل طفولتهم ،ولم يفقدوا تلك العادة،
ّ
واعتبارات منطقية ،أريد أن أتمكن من اعتبار القواعد العادية للحوار ليس باعتبارها مبادئ فقط حيث
نالحظها كلنا أو قريب من ذلك في إجراء الحوار ،لكن باعتبارها مبادئ نتتبعها بدراية ويجب أن ّ
نتمسك
بها فهي نتاج لخاصية املتخاطبين النفسية الجوهرية.
-3مبدأ املناسبة أو العالقة (:4)Maxime de relation
ّ
تحدثوا في الوقت املناسب وبكيفية مالئمة ،بعبارة أوض وأبلغ ليناسب مقالك مقامك.

ّ
ّ
يقدم املد ّرس املعلومات واملعارف ويحللها ويصوغ العمليات الضرورية التي تجعل اكتساب املعرفة
ممكنا وسهال .يقوم إذن بتحليل املعلومات بوصفها عمليات لإلنجاز وذلك بواسطة تمارين وأششطة للتدريب
على املهارات تكون مالئمة.

 1عبد الحق منصف ،مرجع سابق ،ص  .11مأخوذ منrègles du jeu-E.S.F.Editeur-1992-Paris-P :86.،Charles Hadji: l’évaluation :
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ من :محمد زيدان حمدان :ترشيد التدريس بمبادئ واستراتيجيات نفسية حديثة ،دار التربية
الحديثة ،األردن ،0311 ،ص .46
 3ينظر طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص  .441وينظر كيريرا أوريكيوشي ،مرجع سابق ،ص  .044ينظر آن روبول وجاك موشالر ،مرجع
سابق ،ص .16
 4ينظر طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص  .441وينظر كيريرا أوريكيوشي ،مرجع سابق ،ص  .044ينظر آن روبول وجاك موشالر ،مرجع
سابق ،ص .16
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إن اإللقاء أو التبليغ ال يمكنه أن يؤدي وظيفته داخل أششطة التدريس ما لم يخضع لشروط
ّ
ّ
السجل
بيداغوجية أهمها وظيفته ،أي توجيهه نحو مهام يكون في مقدور املتعلم إنجازها .كما ينبغي احترام
ّ
ّ
للمتعلم (سجل الخبرات واملعارف التي ّ
ترسخت لديه في تعلم سابق وأصبحت جزءا من رصيده).
املعرفي
ّ
وأخيرا يجب أن يتالءم هذا اإلخبار – حسب أوليفيي روبول – مع حاجات املتعلم واهتماماته واتجاهاته.1
-4مبدأ الجهة أو الطريقة ( ،)Maxime de modalitéوقواعده:2
 لتحترز من االلتباس؛ أي تجنب الحديث الغامض واملبهم.
 لتحترز من اإلجمال؛ أي ّ
تحدث بوضوح.
 لتتكلم بإيجاز.
ّ
لترتب كالمك؛ أي كن منهجيا.
ِّ 
ملاذا يجب أن نكـون متعاونين خــالل تـبادل كـالمي مـا؟ مـاذا نجـني ّ
جراء هـذا التعـاون؟ إنه تحقيق
املقاصد واألهداف التخاطبية بكل بساطة ،حينما نتمتع باإلصرار على تحقيقها يمكننا أن نكون كذلك.
ّ
متعذرا ومقفال حتما ،مما ّ
يسبب ضررا
التبادل التخاطبي يجد نفسه ،في حال االمتناع عن التعاون،
ّ
ّ
يتضرر املتكلم؟! بلى ،سيتضرر هو كذلك :حينما تخرق املبادئ
كبيرا للمخاطب .للمخاطب فحسب؟ أال
الحوارية من طرف املد ّرس في حالة بحثنا هذا يلحق الضرر منافعه الخاصة إضافة إلى منافع الحضور.
ّ
سيجد املد ّرس نفسه مضطرا إلى التعاون وإال فشل في الوصول إلى أهداف دروسه ،واملتعلم كذلك.
هذا التصور الجديد للغة ،حسب ما يصبو إليه غرايس ،عبارة عن آلة ذات تناغم ضروري
وتعاضد مناسب في كنف املجتمع .رغم أن البعض يرى أن هـذا النموذج التعاوشي ليس إال وهما خياليا
ّ
ومهد ًأ يخ ّفف من الصراعات ،املواجهات التي ّ
تميز أيضا التبادالت الكالمية والواقع التعليمي يثبت ذلك.
ِّ
ّ
ّ
ورغ ــم وجـود أفـعـال تـدل على حـدة الصراع والعـنف اللفـظي بين املتخاطـبين ،إال أن جـادل(ولو
كـان مذمـوما) تعـني شـارك هـي تـقـاسـم (أو اإلقرار بوجود قيم مشتركة ولو ضمنيا) " ،عـدد من قـيم وقواعد
اللعبة اللسانية والحوارية لن تطرح قاعدة لالشتغاالت التواصلية تلك التي ترتكز على وجود عقد مشابه
للعقد الذي يحكم مجموع السلوكات االجتماعية (العقد البيداغوجي مثاال) ،هذا ما يعلنه بلطف
ديسكمبر" ندعو مجتمعا مجموعة من االلتزامات التي تكون بين عدة أشخاص بإزاء بعضهم البعض
حينما يكونون مجتمعا" أي حينما يتشاركون الربح والخسارة".3
إنه صحيح أيضا أن بعض أنماط التبادل ،نحو املجادلة ،الحرب الكالمية ،هي من حيث مبدؤها
أقل تعاونا من التبادالت الهادئة السليمة ،ال بل االندماجية .ويتاح بالتأكيد أن نجد املواجهات والخالفات

1عبد الحق منصف ،مرجع سابق ،ص  .11مأخوذ منOlivier Reboul: Qu’Est-ce qu’apprendre ?Ed.P.U.F.1980-Paris-P :21. :
 2ينظر طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص  .441ينظر كيريرا أوريكيوشي ،مرجع سابق ،ص  .044-044ينظر آن روبول وجاك موشالر ،مرجع
سابق ،ص .16
 3كيريرا أوريكيوشي ،مرجع سابق ،ص .041
43

الفصل األول :مدخل مفاهيمي (الخطاب ،الخطاب التعليمي وقواعد إنتاجه)
ومظاهر االششقاق وإجراءات اإلقصاء مفيدة أكثر من التفاعالت السعيدة بل أكثر تمييـزا :بحسب تمحور
ّ
فكرتها حول التبادالت الناجحة أو الفاشلة ،وبحسب أن تشكل فيها صورة مرحة أو مشؤومة.1
ّ
فيما يخص مبدأ التعاون ،ينحصر فـي التذكير بأن املتحاورين يشكلون مجتمعا .إذا طلب املد ّرس
ّ
ّ
ّ
من املتعلم اإلجابة عن سؤال يتعلق بدرسه ،يمنح لنا املبدأ اعتبار املد ّرس واملتعلم يشتركان في ممارسة
ششاط مشترك يتمثل في ثنائية سؤال /جواب ،والتي تكون متبادلة بينهما أثناء سير الدرس .ينجم عن هذا
ّ
التشارك أن االلتزام الذي على املد ّرس أن يضطلع به هو أن يسأل سؤاله بكلمات وعبارات يفهمها املتعلم.
ّ
املتعلم بأن يعطي جوابا بكلمات وعبارات يفهمها املد ّرس " .إذا ّ
تصرف أحدهما بخالف ذلك
بينما يلتزم
ّ
فإنه يعاكس هدف املجتمع الذي شكله هو نفسه مع شريكه ومن ثم هدفه الخاص .االلتزام الذي يعلنه
مبدأ التعاون ليس إال االرتباط االجتماعي الكالمي".2
ّ
إذا حصل للمتخاطبين ،املد ّرس واملتعلمين ،التخاطب أن تكون فائدة بينهما أو مقاصد وأهداف
بينهما ،فإنهما يحصالن معا على هذه الفائدة وهذه املقاصد واألهداف ،إذا نجحا في فعل ذلك ،ويخسران
معا إذا لم ينجحا في ذلك " ،هناك إذن تشارك الربح والخسارة ،ويكون لنا الحق في أن شعتبـر تبادلهم
الكالمي ششاطا منجزا فـي املجتمع".3
ّ
املتكلم ال يسعى ّ
ملجرد التعاون بينه وبين
يصرح ويلسون ( )Wilsonوسبيربر( )Sperberبأن
َ
املخاطب ،وإنما يبحث فـي " أن يكون له أكبـر تأثيـر ممكن على املستمع ،درجة ما من التعاون ستكون
ّ
ّ
الثمن الذي على املتكلم دفعه للنجاح في مشروع أساس ي أناشي ،سيكون متكلما إذن ،بشكل ما ،غيـر
تعاوشي بطبعه ّ
لكنه تعاوشي بالضرورة ".4
ّ
املتفرعة عنه ،بمدى ّ
ّ
ّ
تحقق التفاعل بين املد ّرس واملتعلم ،وهذا ال
ويتحقق هذه املبدأ ،بقواعده
ّ
ّ
يعني أن هذه القواعد " عبارة عن معاييـر ينبغي للمخاطبين اتباعها فحسب ،بل تمثل ما ينتظرونه من
مخاطبيـهم ،فهي مبادئ تأويل أكثر من كونها قواعد معيارية أو قواعد سلوك".5
وتكمن أهمية مبدأ التعاون ،كونه أداة مالئمة ومهمة فـي تحليل الخطابات .ومما يحسب له أن
التأدب والتهذيب والكياسة واللباقة ،التي سنناقشها فيما بعد؛ ألنـها ّ
تأسست عليه نظريات ّ
تعد ّ
مكملة
ّ
وموضحة ملا غمض من جوانبه.
له
وهناك مبدأ حــواري آخــر يـقابـل وحـده ،حـسـب صاحبيه ويلسون وسبربـر ،مجـموع أدوار املبادئ
ّ
الغرايسية وهو مسلمة املالءمة ( .)Axiome de pertinenceيقـوالن فـي هـذا الصدد ":توصلنا إلـى أن

 1املرجع السابق ،ص .041
 2املرجع نفسه ،ص .046
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املرجع نفسه ،ص .041
 5آن روبول وجاك موشالر ،مرجع سابق ،ص .11
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ّ
الـمــبادئ تـرجع إلـى مـس ّـلـمة الـمـالءمـة التي كانـت الوحيـدة الـ ّ
متصفة بالوضوح والدق ـ ـة ،أكثـر من مجموع
املبادئ ".1
قـد يكون الفعل التعليمي للمد ّ س متمركزا حول ذاته ،فهو الفاعل األساس ي ،بحيث ّ
يتحدد دور
ر
ّ
هذا األخير في تقديم املعرفة .وهنا نجد تفاعال بين املد ّ س واملعرفة التي ّ
يقدمها ال غيـر ،ويغيب املتعلم
ر
عن الفعل التعليمي تماما ،ويصبح الفعل التربوي من طرف واحد ،يقوم املد ّرس " بتـرويض التلميذ
اعتمادا على قيم السلطة والنظام واالمتثال ،لهذا تتصف باألوتوقراطية ".2
ففي الطرق التلقينية اإللقائية القديمة ،يكون الخطاب التعليمي منتجا من طرف املد ّرس
ّ
فحسب ،فهو سابق زمنيا عن املتعلم؛ ألن فكر هذا األخير يبقى تابعا لفكر مد ّرسه.
ّ
وشأن فـكـر املتعلم فـي هذه الحالة أنه الحق وتابع فـي مراحله فكر املد ّرس؛ ألن هذا األخيـر سبق
ّ
وأن وضع خطوات ّ
املتعلم ذلك البناء حتى ينخرط فيه .لذلك ّ
تظل عالقته
كونها وبناها دون أن يعرف
بموضوع الدرس جزئية متد ّرجة ّ
بتدرج خطوات الدرس اإللقائي.
ّ
ّ
لذا ،يجد فكر املتعلم صعوبة فـي متابعة فكر املد ّرس؛ ألنه يشتغل بشكل سريع ومنظم إلحاطته
ّ
ّ
يحس بـها
مسبقا بكل مراحل الدرس ،فال يجد الـمتعلم الوقت الكافي لإلحساس بنفس االهتمامات التي
ّ
الـمد ّرس .ويحدث فـي هذه الحالة فشل ذريع للخطاب التعليمي؛ ألن املتعلم سينتهي به املطاف إلى امللل
ّ
والسلبية .وقد يحدث أن يفتح خطابه هـذا للمتعلم آفـاقا للتفكير ،ليس في الدرس ،بل على هامشه،
مشوشة على صيرورته داخل قاعة الدرس .ناهيك عن مخاطر ّ
كثيرا ما تصبح ّ
تحول انتباهه عن الدرس
بفعل ّ
منبهات خارجية.
ّ
وعموما ،إن موقع كل مـن املـد ّرس واملتعـلم فـي الـدرس القـائـم على اإللـقـاء والتـلـقيـن ،يختلف؛
ّ
يتصور خطابه التعليمي بشكل كامل :فهو لديه خطاب متكامل اللحظات يعرف من أين يبدأ
فاملد ّرس
ّ
وإلى أين سينتهي؛ ألنه قد ّ
حضره بشكل مسبق وضبط لحظاته .أما املتعلم فال يعلم عن هذا الخطاب
ّ
شيئا وهو غائب عنه كلية .وإن كان متابعا للدرس فهي لحظات يتابع تحققها بالتدريج.
يقوم املد ّرس فـي هذا النوع من الخطابات بمهمة تفكيكه إلـى وحدات من املنطوقات ،حسب
ّ
لحظات الدرس ،أما مهمة املتعلم فهي تركيب هذه الوحدات املتد ّرجة بعد تحصيله كل وحدة ،فـي تكاملها
مع الوحدات األخرى.
ّ
وأثـناء قـيام املتعلم بمهمته ،يحدث أن تنـهك قـواه الفكـرية فـي الحفاظ على نفس مستوى االنتباه
ّ
يتقلص بفعل ّ
منبـهات داخلية،
والفهـم .وإذا كان انتباهه أقوى فـي اللحظات األولى من الدرس ،فإنه
ومنبـهات خا جية .فال ّ
كامللل والشرود ّ
تتحقق مهمته ويفقد القدرة على التـركيب فـي نـهاية الدرس.
ر
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وقد يتمركز الفعل التعليمي حول املادة الدراسية أو املضمون املعرفي ،حسب تصنيف ج.ديكلو
ّ
ّ
ويتحرى
والفعالية ،وتتصف بكونها ذات طابع تقنوقراطي.1
( ،)J.Duclosوقيمها األساسية هي العقالنية
ّ
ّ
ّ
املد ّرس الــدق ــة في تبليغ املضمون املعرفي-التعلمي ،وذلك بالتحقق من " وثوقية املعلومات املشاطرة،
وذلك في أفق املزيد من املوضوعية والعقالنية".2
ّ
ّ
وما ّ
تحققه الدقة من إيجابيات الخبرة التي يكتسبها املد ّرس في تبليغ املضمون املعرفي-التعلمي،
والذي ّيتصف " باالختزال والضبط على مستوى فك موز اإل ساليات التي يتم ّ
تلقيها" .3ولضمان استمرار
ر
ر
ّ
االعتماد على هذا املبدأ ينبغي على املد ّرس أن يواصل البحث عن مزيد من املوضوعية والدقة ،ثم عليه
ّ
ّ
ّ
املتعلمون من ّ
تلقي وفهم ما ّ
يصرح لهم به،
أن يخبـر متعلميه بما يراد تبليغه لهم ،شرط أن يتمكن
ّ
ّ
املتعلمون من جهتـهم من التعبير عما يريدون تبليغهّ ،
ويتلقى املد ّرس ويفهم ما ّ
يعبر عنه
وبعدها يتمكن
ّ
الجيد ،ال ّ
ّ
تتحدد بنوع املحتويات واملضامين
املتعلمون .ولكن قيمة هذا الفعل التعليمي وقيمة املد ّر
ّ
املعرفية التـي ّ
يقدمها فقط إنما بنوع العالقة التي يبنيـها مع املتعلم.
ّ
ّ
لهــذا السـبب ،وإلنجاح الفـعـل التعليمي-التعلمي ،وجب أن يتمركز حول املتعلم ،فيكون " االهتمام
األكبر فيها ّ
موجها نحو التلميذ ،ومبدؤها األساس ي احترام شخصيته وتثبيت قيم الحرية واالستقاللية
ّ
واإلبداعية لديه ،لهذا تتسم هذه العالقة بالتلقائية وتنبني على تعامل ديمقراطي" .4وفي هذه الحالة
ّ
ّ
ّ
يكتفي املد ّرس بمساعدة املتعلم على بناء املعرفة ،فالدور اإليجابي يعود للمتعلم فـي بناء تعلماته بنفسه.
ّ
ّ
واملنشط ،فيكون
ويقوم املد ّرس بدور الـمرشد واملنشط .وقد يؤدي فيـها املد ّرس دورا أكبـر من دور املرشد
ّ
له دور ّ
التعلم من غيـر أن ّ
املحفز؛ إذ ّ
يوجهها أو يشارك فيها ،ويستجيب لطلبات
يسهل سيـرورة التعليم/
ّ
التالميذ .فالـمعرفة في نـهاية املطاف ناتجة عن ششاط املتع ِّلم ومرتبطة باششغاالته ،وليست صادرة عن
ّ
املد ّرس؛ ألن الهدف من إنتاج الخطاب التعليمي هو تحقيق حاجات وطموحات املتعلمين ،فربما كان
ّ
ّ
ثريا ،ولكنه غيـر مالئم ّ
التعلمي ّ
يسبب للمتعلمين امللل والشرود ،وقد " يكون القول
املضمون املعرفي-
مالئما باألحرى مع القليل من األخبار؛ إذ يقود املستمع إلى إغناء أو تغيير معارفه أو ّ
تصوراته" 5وهذا هـو
املطلوب.
ما سعى غرايس إلى تحقيقه فـي مبدأ التعاونّ ،
يتحقق بحسن تأويل األقوال ،وإن حدث خرق
لبعض القواعد الفرعية .بعبارة أخرى نقول إن مالءمة القـول التعليمي تكون مباشرة وحاسمة بمقدار
ّ
ما تحقق من نتائج تداولية لدى املتعلم.6
 1املرجع السابق ،ص .142
 2عبد الكريم غريب :التواصل والتنشيط؛ األساليب والتقنيات ،منشورات عالم التربية ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى 0243هـ4111/م،
ص  31وص .046
 3املرجع نفسه ،الصفحات نفسها.
 4عبد الكريم غريب :املنهل التربوي؛ معجم موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية ،ج ،4ص .142
 5ينظر كيريرا أوريكيوشي ،مرجع سابق ،ص .043
 6املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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ّ
وإذا حدث وأن ّ
حقق الخطاب التعليمي أغراضه ومقاصده ،قـد يصبح املد ّرس متعلما ،وهنا
ّ
يمكن أن يتحقق مبدأ التعاون الغرايس ي بشكل مذهل؛ ألن العملية التعليمية–التعلمية تتم داخل
ّ
الفصل الدراس ي الـمغـلق ،أين يقوم فيـها املد ّرس بتقديم املضمون املعرفي-التعلمي وفق أهداف وكفاءات
ّ
ّ
محددة بدقة ومصرح بها فـي املنهاج الدراس ي ،على افتراض أن هذا األخيـر راعـى أطراف العملية التعليمية
ّ
وخاصة املتعلم.
وبالعودة إلـى أهمية تحقيق التفاعل الجيد بيـن أقطاب العالقة الديداكتيكية ،فإنه يمكن القول
ّ
املتعلمين في أغلب األحيان بينهم وبين املد ّرس .وما ّ
يدمر العالقة
إن التفاعالت عامة وشاملة تتم بيـن
ّ
ّ
ّ
التعلمية هي سلطوية املد ّر  ،ومن ثم ّ
تدمر كل ما يتعلمه املتعلم ،حتى وإن كانت املحتويات
التعليمية
التي ّ
تقدم من املستوى الجيد .لذلك ال ّبد لكل مد ّرس ،وهـو ّ
ّ
سيوجهه إلـى
يحضر خطابه التعـليمي الذي
ّ
ّ
متعلميه ،أن ّ
يميـز وبدقة ،داخل ذهنه ،بيـن الـمضمون الـمعرفـي والعالقة التعليمية.
ّ
ثم ،عليه أن يعامل املتعلم من داخل عوالـمه النفسية والوجدانية ،ومن قلب مخاوفه ،وأن
ّ
ّ
ينصت إلـى ما يتطلع إليه من دون أن يتمكن من اإلفصاح عنه .وعليه أن يبذل الجهود القصوى لكسب
ّ
ثقة املتعلم قبل البـدء في ّأيـة عملية-تعليمية.
ّ
يقول فيليب ميـريو ( ":)F.Meirieuإذا لم أكن قادرا على اعتبار اآلخر ،املراهق أو املتعلم عموما،
ّ
كائنا حرا له ّ
التحدث إليه على قدم املساواة ومقاربته
هويته وتاريخه الشخص ي ،وإذا لم أكن قادرا على
والنظر إليه على الدوام كذلك ،وإذا لم أكن قاد ا على مواجهته بكل ّ
الجدية املطلوبة ،وعندما أكون
ر
مهووسا بالبحث ،وبأي ثمن ،عن اإلجابة عن أسئلته ال عن فهمه واالعتراف باختالفه ،حينها ّ
أضيع كل
ّ
فرصة ألمكنه من أن يكبر معه أيضا ".1
فليست األمكنة املدرسية ّ
مجرد ساحات للتواجد والحضور املشترك ،بل هي فوق ذلك أمكنة
للكالم حيث " ينصت اآلخر لكالمنا ّ
ويتلقاه .والفصل بكامله ينبغي أن يأخذ وجهة املجموعة التي تشغل
ّ
مكان اللغة املتكلمة ،حيث يوجد األفراد أو ال يوجدون ،أو يكتشفون أنفسهم من جديد بذواتهم ".2
ّ
متحقق ،إال أن أق ـ ـل م ـ ـا
ورغم ما نحاول إصباغه على العالقة التعليمية م ـن شروط نجاح
يوصف ب ـه أن ـه نجاح ناقص التح ـ ّقق؛ الق ـتصاره على الجانب التبليـ ـغ ـي فحسب ،بنـ ـاء على قـ ـواع ــ ـ د
ّ
غراي ـ ـس؛ ألن املد ّرس فـي هذه الحالة يقتصر على تبليغ الـمعارف والخبـرات واملعطيات ملتعلميه ،وهذا ما
يعترض عليه في هذه القواعد التخاطبية الغرايسية " إغفالها للجانب التهذيبي ُّ
التأدبي".

ّ
 1ينظر منير الحجوجي :نظرية التعامل مع التلميذ؛ من اإلرسال األحادي للمعرفة إلى العالقة التربوية ،مجلة رؤى تربوية ،مركز القطان
للبحث والتطوير ،رام هللا ،العدد الثاشي والثالثون ،ص .14
 2عبد الحق منصف ،مرجع سابق ،ص  .11مأخوذ منF.Oury/A. Vasquez: Vers une pédagogie institutionnelle ? Ed. F.Maspéro :
– 1967- Paris- p : 69.
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وقـد ذكـر طـه عـبد الرحمن ثالثـة أسـباب لعـدم اهـتمام غرايـس ( )P.Griceبالجانـب التهـذيـبي فـي
التخاطب ،نجملها فيما يلي:1
 .0ذكره له في جملة حديثه عن الجوانب االجتماعية التجميلية في التخاطب.
 .4أغفل ذكر كيفية تطبيق ه ــذه القواعد التهذيبية ،وما ترتيبها مع القواعد التبليغية.
 .4غفلته عن كون الجانب التهذيبي ربما يكون أصال في خروج العبارات عن املعاشي الحقيقية أو
املباشرة.

 1ينظر طه عبد الرحمن .مرجع سابق .ص .443
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امل ـبـحــث الرابع :ال ـق ــواع ـ ــد الت ـه ـ ــذيـ ـبـة
لـقـد شغـلت املزايا العالئقية مكانة هـامــة فـي مـواصـفــات املـد ّرس الج ّـيـد ،ومـن ث ّـم ،إمكانية نجاح
ّ
التعلمي الذي ّ
يقدم
العالقة التعليمية ،إال أنها تبدو ،عند الكثيرين ،مرتبطة دوما باملضمون املعرفي-
ّ
للمتعلمين ،أي ما ه ــو مرتبط بالكفايات التقنية أو املعرفية.
إال أن هناك من رأى غير ذلك ،فلقد بين مونتاندون ( ،)Montandonمن خالل تمييزه بيـن
مخـتلف املـزايا العالئـقية؛ كاملـزايـا الديـداكتيـكية واملـزايـا البيـداغـوجيـة املـرتبطة بالصـرامة والسـلطة،
ّ
واملـزايا اإلنسانية التي ترتبـط بالطـيبة ،رأى " أن املتعلمين يضعون في الواجهة باملقام األول املزايا
اإلشسانية لتحديد املد ّرس ّ
الجيد".1
ويمكن أن نقابل الـمزايا األول ـى بالجانب التبليغ ـي البحت ،ونقابل الـمزايا الثانية بالجان ــ ـ ب
ّ
التهذيب ـي .فالتخاطــب فـي الع ـمــلية التعليمية/التعـلمية ال ينبـني عـلى مبـدأ التعـاون (الجانب التبليغي)
فحسب ،رغم كونه أداة مالئمة ومهمة فـي تحليل الخطاب التعليمي .بـل الب ــد ل ــه م ــن م ـبـدأ تداولي ث ــان
ّ
ّ
الت ُّ
ّ
التأدب والتهذيب والكياسة
املتنوعة؛
ـأدب أو التهذيب " .والذي تأسس ،فـي نظرياته
هـو م ـب ــدأ "
ّ
واللباقة ،على مبدأ التعاون ،أو إن شئت قلت على مبدأ التبليغ ،فهو ّ
وموض لـما غمض من
مكمل له
جوانبه.
ّ
وأولى هذه النظريات ،نظرية " روبين الكـوف"( )Robin LAKOFFفـي التأدب ،والتي أوردتـها فـي
ّ
مقـالتها املوسـومة بـ " م ـنـطــق ُّ
التأدب " .وقـد صاغـت ال كـوف فـي شكـل مبـدأ عام ،وقواعـد فرعية ،تأثرا
بغرايس ،تنبثق عنه:
املبدأ العام:
 لتكن َّ
مؤدبا :2وهـو مبـدأ يضبط قواعد التهـذيب ،مع الحفاظ على قواعد التبليغ بضوابطها املعلومة.
وق ــد ّ
تفرعت عن هــذا املبدأ مجموعة من القواعد:3
ُّ
-1قاعدة التعفف ،ومقتضاها:
َ
َ
 ال تفرض نفسك على املخاطب :أي أن يجعل املتكلم بينه وبين املخاطب مسافة تحفظ لهما
املكاشفة في األحوال الداخلية .لذا يحترز املتكلم في انتقاء العبارات ،في تالفى أفعال القلوب ،واألفعال
َ
املكروهة من قبل املخاطب ،وإذا كاشفه استأذن قبال واعتذر بعدا.

 1عبد الكريم غريب :مستجدات التربية والتكوين ،منشورات عالم التربية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى،
0241هـ4102/م ،ص .36
 2طه عبد الرحمن .مرجع سابق .ص .421
 3املرجع نفسه .ص  .420-421لتفصيل أكبـر في هذا العنصر يمكن العودة إلى الكتاب.
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ّ
تنطبق هذه القاعدة على املتعلم أكثر من انطباقها على املد ّرس ،بالنظر إلى مركزيهما في العملية
ّ
التعليمية/التعلمية؛ فاملد ّرس يحتل مركز الصدارة معتمدا على كل " قيم السلطة والنظام واالمتثال "،1
ّ
ّ
للمتعلم بتجاوز ما يراه حدودا ّ
ّ
يخاطب مد ّرسه.
مقدسة ال يجب تجاوزها،
وال يسمح
فيتحرز املتعلم وهو ِّ
ّ
ّ
فقد يحدث أن يصير املتعلم عرضة للمعاناة ،عندما تتقلص قدرته على التعبير عن ذاته أو يحرم
ّ
منها بصفة كلية؛ إذ ينصاع لهيمنة واستبداد املد ّرس ،الذي يمارس عليه سلطته من دون هــوادة .وما
ّ
املتعلم من لحظة ألخرى ،إلى ّ
تبني سلوك عدواشي اتجاه مد ّرسه أو
ينتج عن هذه الهيمنة نزوع هـذا
محيطه بصفة عامة؛ وذلك بفعل حاجته إلى الثأر أو تفريغ شحنة العنف والغضب التي تعتمل في دواخله.
ّ
إذن ،من مصلحة املتعلم ،أن يعمل على تنمية قدراته على التعبير عن ذاته وتدريب نفسه على
ّ
إظهار شخصيته الحقيقية بمزيد من الحرية " ،وال يتأتى ذلك إال من خالل االمتثال لخمسة مبادئ هي:
اإلصغاء للذات ،التصريح باملعتقدات ،التصريح باملشاعر ،التصريح بالحاجيات والرغبات ،التقييم
الذاتي بموضوعية ويقظة ".2
ّ
ّ
وقد يحدث أن يكون
التحرز من جانب املد ّرس في حال كان املتعلم مركز العملية التعليمية-
ّ
التعلمية ،وحينها يكون مبدأ العالقة " احترام شخصيته وتثبيت قيم الحرية واالستقاللية واإلبداعية
لديه".3
ُّ
-2قاعدة التشكك ،ومقتضاها:
َ
ّ
ّ
متكلما) للمتعلمين (باعتبارهم
 لتجعل املخاطب يختار بنفسه :أي أن يترك املد ّرس (باعتباره ِّ
َ
مخاطبين) املبادرة في اتخاذ القرارات ،فيتجنب األساليب التقريرية املباشرة .ويأخذ باألساليب
االستفهامية كما لو كان متشككا في مقاصده .من قبيل " :قد يكون من املفيد لكم إنجاز الوضعيات
اإلدماجية ".
ّ
التطرق إلى طريقة طرح السؤال من طرف املد ّرس ،أو إن شئت
ويقتض ي تطبيق هذه القاعدة
ّ
ّ
قلت ،طريقة طلبه من املتعلمين ألجل تحصيل املعرفة أو تطبيق األششطة التعليمية-التعلمية ،فينبغي
على املد ّ س أن ّ
يحقق شروط صياغة السؤال بتفادي طرح األسئلة بطريقة مباشرة ،ألنها قد ال تح ّقق
ر
املطلوب .إضافة إلى ارتباط السؤال باملوضوع ،وجب أن يكون صعبا بما فيه الكفاية حتى يثير االهتمام
ّ
ّ
ّ
يحضر ويجمع أسئلة خاصة ملختلف
ويولد النشاط العقلي لدى كل املتعلمين .كما ينبغي على املد ّرس أن
امللكات التي يمكن للتدريس تشغيلها كأسئلة الذاكرة وأسئلة ال ّ
تخيل وأسئلة البرهان وأسئلة الحكم .وأن
ّ
يصوغ أسئلته بعبارات واضحة وصحيحة تجعلها سهلة الفهم واالستيعاب لدى املتعلم .وتكييفها مع
متوسط قدرات الفصل إذا كانت تستهدف مجموعة التالميذ ،ومع قابليات الفرد العقلية إذا كانت أسئلة
فردية .كما يجب مراعاة الترتيب النفس ي املالئم فال ّ
تتسبب في التشتت والتبعثر بل تسهم في تركيز االنتباه
 1عبد الكريم غريب :املنهل التربوي؛ معجم موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية ،ج ،4ص .142
 2عبد الكريم غريب :التواصل والتنشيط؛ األساليب والتقنيات ،ص  31وص .011
 3عبد الكريم غريب :املنهل التربوي؛ معجم موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية ،ج ،4ص .142
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على ما هو جوهري على أن يهدف إلى تشجيع االكتشافات واالستدالل وتداعي األفكار ،ال أن يكون تمرينا
للذاكرة فحسب مبنيا على العمل اآللـي أكثر منه على فعل العقل واإلدراك.
ُّ
التودد ،ومقتضاها:
-3قاعدة
َ
 لتظهر الود للمخاطب:
تظهر قيمة ّ
الود ،1فيما يذكره ابن وهب الكاتب ،في صالح جميع أمـور اإلشسان فهي من " أنفع
ّ
باملودة صالح جميع األمور ،وبالعداوة فسادها".2
األشياء لإلشسان وأعونها على الزمان ،ألن
ّ
ّ
سماه ابن وهب ّ
ّ
والتودد املقصود في سياقنا هذا ما ّ
ويتحقق ،عنده " ،بتأكد
بود املنفعة للدنيا،
ّ
املتكلم إلى بذل الجهد في ّ
التودد
األسباب املوجبة لها ،ويزيد فيها اإلحسان واإلفضال" .3ويدعو ابن وهب
َ
ّ
إلى املخاطبين بكل ِّج ٍّـد وك ٍّـد ،من أجل نيل مح ّـبتهم؛ " فإنـك لن تعـدم بذلك مروءة كريم ،أو أمن لئيم،
فتكون قد نلت املحبوب وكفيت املرهوب ،إن شاء هللا ".4
َ
ّ
املتكلم أعلى مرتبة من املخاطب أو مساويا له؛
وتتحقق هذه القاعدة في حالتين وهما أن يكون ِّ
َ
إذ الهدف من هذه ّ
الندية في التخاطب تحقيق األشس واالطمئنان لدى املخاطب .فيستعمل املتكلم كل
َ
ّ
يقوي عالقة التضامن والصداقة من قبيل ضمير املخاطب واالسم والكنية واللقب.
ما ِّ
ّ
التعلمية ،ال بد من ّ
تحقق وعي الطرفين بذواتهم وبالعالقة املرساة ما بين
وفي العملية التعليمية
املتخاطبين ،بمعنى وعي كل طرف بمركزه كونه يتواجد في وضع مهيمن أو َ
مهيمن عليه داخل منطقة
ِّ
التوازن ،ويرتكز التخاطب الواعي على طرح العديد من التساؤالت على امتداد فعل التخاطب ،وهكذا،
فإن من يقوم بتسيير فعل التخاطب " ،يتساءل بصفة مستمرة حول نفسه وحول محاوره بشأن مالءمة
ّ
إرساليته سواء من زاوية الباث أو التلقي أو املحتوى في حد ذاته وظروف بث اإلرسالية".5
وال يمكن أن ّ
ّ
التودد هذه ،حسب فيليب ميريو ( ،)F.Meirieuإذا لم يكن املد ّرس
تتحقق قاعدة
ّ
قادرا على اعتبارا املتعلمين أحرارا ،لهم شخصيتهم وكيانهم املستقل ،وإذا لم يستطع أن يخاطبهم على
قدم املساواة وأن ينظر إليهم بهذه النظرة دوما.6
ّ
ّ
ّ
التحرر لدى املتعلمين جهلهم لكيفية تكوين خطابهم التعلمي وكيفية صياغته
وقد يعوق هذا
بصفة كاملة ،وال ّ
يتحقق لهم ذلك إال من خالل سلوكهم واإلبقاء على طبيعتهم والتقليص من قلقهم
ّ
ّ
املتعلمين " يعانون بشكل بالغ مما ّ
ّ
ولعل املجال
يسمى بالقلق العالئقي،
وتوترهم ،فهناك العديد من
الذي يظهر فيه هذا القلق في املجال الجماعي عندما ّ
يعرض لألضواء فتظهر عليه عالمات القلق في
ود للمشاكلة واملجانسةّ .
ودانّ :
ود العصمة في الدين ،واآلخرّ :
وود بالعرض ،وهو ينقسم قسمين :أحدهما ّ
والود ّ
ّ
1
ود املنفعة للدنيا .ينظر
الكاتب ،ابن وهب :البرهان في وجوه البيان ،تقديم وتحقيق حفني محمد شرف ،مطبعة الرسالة ،مصر ،د.ط.د.ت ،ص .441
 2املرجع نفسه ،ص .441-441
 3املرجع نفسه ،ص .421-441
 4املرجع نفسه ،الصفحات نفسها.
 5عبد الكريم غريب :التواصل والتنشيط؛ األساليب والتقنيات ،ص .31-31
 6ينظر منير الحجوجي ،مرجع سابق ،ص .14
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سحنته وحركاته وتموضعه ،وعندما يدعى ألخذ الكلمة يزيد قلبه خفقانا وينقبض صدره ويجد صعوبة
ّ
في ّ
ويتكلم بصوت خفيض لدرجة ّ
يتعين معها أن نطلب منه إعادة
التنفس وتنحبس الكلمات في حنجرته
ّ
ما قاله ّ
لتوه وهو األمر الذي يشكل بالنسبة إليه معاناة ال تطاق ،ولكي نتالفى هذه املعاناة ينبغي االمتثال
لهذه املبادئ :اإلصغاء للجسد ،كون الفرد ذاته ،ضبط االنفعاالت من خالل ّ
التنفس ،إفساح املجال
لنفاذ األحاسيس ،التقليص من درجة الضغط".1
ّ
التعلمية ،وجب تحقيق ما ّ
يسمى التبادلية ،وهي
ولتحقق املساواة بين طرفي العملية التعليمية
" تعني اإلصغاء لآلخر واألخذ بعين االعتبار لواقع واختالفات اآلخر ،واحترام املحاور" ،2ويمكن أن نجمل
مبادئ التخاطب التبادلي في خمسة " :إصغاء كل طرف لآلخر ،االهتمام بما يعتقده اآلخر ،االنفتاح على
املشاعر ،تلبية الحاجات ،تقدير اآلخر".3
والذي ّ
يهم داخل الفصل الدراس ي " تجاوز موقف الحذر وعدم الثقة باآلخرين والصراع
ّ
ّ
معهم...وقبولهم بوصفهم أناسا مثلنا يتكلمون كما نتكلم ونمارس .هؤالء اآلخرون –راشدين كانوا أو
أطفاال-ينصتون لنا وينبغي أن ننصت لهم .والحال ،إننا نصادف دوما داخل الفصل أفرادا قد تحدث
ّ
لنا معهم ارتباطات ال شعورية –كأن نتعلق بهم ونتماهى معهم مثال-لكي نخرج من وضعية األفق املسدود
التي شعيشها خارج املجال املدرس ي أو داخله ".4
بالنظر إلى مبدأ ّ
ّ
املتفرعة عنه يظهر لنا قصورها من ثالثة أوجه:
التأدب والقواعد
 اقتصارها على الجانب التجريدي من التهذيب ،وعدم إمكانية تطبيقها في الجانب العملي ،أي ما ينتج
عن التهذيب.
 عدم إمكانية تطبيقها كاملة ،حيث يمكن العمل بقاعدة أو اثنتين واالستغناء عن الثالثة " فحيث
ُّ
تصلح قادة التودد ،فقد ال تصلح قاعدة التشكك.5"...
ُّ
التعفف.
 تعارضها مع قواعد التعاون عند غرايس .فيمكن أن توضع هذه القواعد تحت قاعدة
ّ
املقوم
وإذا كانت روبين الكوف قد اقتصرت في مبدإها على الجانب التجريدي من التهذيب ِّ
للتخاطب ،وأغفلت جانبي العمل واإلصالح فإن هذا األث ــر يظهر في املـبـدأ الــذي وضعـه كل من ب ــراون
وليف ــنسن فـي دراستهـما املشتركــة " الكليات في االستعمال اللغوي :ظاهرة التأدب" ،ويسمى هذا املبدأ
بـ :مبدأ التواجه واعتبار العمل .ويتكون من وجه وخطة؛ فالوجه عبارة عن اإلرادات األساسية أو املقاصد
التي يسعى طرفا عملية التخاطب إلى تحقيقها (رغبات دفع االعتراض ورغبات جلب االعتراف).

 1عبد الكريم غريب :التواصل والتنشيط؛ األساليب والتقنيات ،ص  31وص ص.041-003
 2املرجع نفسه ،ص  31وص.043
 3املرجع نفسه ،الصفحات نفسها.
 4عبد الحق منصف ،مرجع سابق ،ص  .11مأخوذ منF.Oury/A. Vasquez: Vers une pédagogie institutionnelle ? Ed. F.Maspéro :
– 1967- Paris- p : 69.
 5طه عبد الرحمن .مرجع سابق .ص .424
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والخـطـة عـبـارة ع ــن املسلك أو امل ـس ــار املناس ــب الـذي يخـتاره طـرفـا عمـلية التخاطـب لتنـفيذ هـذه
َ
ّ
اإلرادات وتحقيــق هـذه املقاصد .فيحتاج هــذان الطرفان (املتـك ِّـلم واملـخاطـب) " إلى االستدالل باملقاصد
[الوجه الدافع والوجه الجالب] على الوسائل [الخطط التخاطبية] الكفيلة بتحقيقها ،كما يحتاج إلى
املوازنة بين مختلف الوسائل حتى يتخير أفضلها تحقيقا لهذه املقاصد".1
ضرب طه عبد الرحمن مثاال لهذه الخطط ،بما يلي:2
املثال :طلب إغالق النافذة.
وأعطى خيارات للمتكلم إزاء مخاطبه.
تضر به أو ُّ
-0فقد يمتنع املتكلم عن أن يطلب إغالق النافذة ،ألن في هذا الطلب مخاطرة ُّ
تضر باملستمع.
ّ
تلطف من األثر التهديدي لهذا
-4قد يطلب املتكلم من املستمع إغالق النافذة دونما استعانة بصيغة ِّ
الطلب ،كما إذا قال :أطلب منك أن تغلق النافذة.
 -4قد يطلب املتكلم من املستمع إغالق النافذة مع التوسل بصيغة تحفظ الوجه الدافع لهذا املستمع،
كأن يقول :هل لك أن تغلق النافذة؟
-2قد يطلب املتكلم من املستمع إغالق النافذة مع التوسل بصيغة تحفظ الوجه الجالب لهذا املستمع،
كما إذا قال :ألست تبادر إلى إغالق النافذة كلما تعرضنا ملجرى الهواء؟
-1قد يطلب املتكلم من املستمع إغالق النافذة بطريق التعريض ،كأن يقول :إن الجلوس في مجرى الهواء
مؤذ ً
إيذاء ،تاركا ملخاطبه استنباط املعنى املقصود بنفسه.
ٍ
وصيغة هذا املبدأ:
 لتصن وجه غيرك.3
ويتكون هذا املبدأ من مفهومين أساسيين هما :مفهوم الوجه ومفهوم التهديد ،فأما الوجه ففيه
وجه دافع ووجه جالب أو إن شئت قلت وجه سالب؛ ويتمثل في إرادة كل طرف من طرفي عملية
التخاطب إلى رفض اعتراض الغير سبيل أفعاله .ووجه جالب؛ ويتمثل في إرادة كل طرف من طرفي عملية
التخاطب إلى اعتراف الغير وإقراره بأفعاله .ففي املخاطبة يتوخى املتكلم حفظ ماء وجهه ووجه مخاطبه.
وأما التهديد فيحدث في األقوال التي تنزل في التداولية منزلة األفعال؛ إذ تهدد بطبيعتها إرادة
َ
املتكلم أو املخاطب.
نضرب أمثلة على األقوال التي تهدد وجه املتكلم ،إما الدافع وإما الجالب ،ففي الدافع من
األقوال التي تهدد وجهه الدافع الشكر وقبول الشكر .وفي الجالب ،مثال هذه األقوال :االعتذار ،اإلقرار
والندم.4
 1املرجع سابق .ص .421
 2ينظر املرجع نفسه ،ص .422
 3املرجع نفسه ،ص .424
 4ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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َ
ومن أمثلة األقوال التي تهدد وجه املخاطب ،إما الدافع وإما الجالب ،في الدافع هناك أقوال
تحمله على أداء أشياء ،مثل :األمر ،الطلب ،النص  ،التذكير ،اإلنذار ،التحذير والوعيد .وفي الجالب،
فقد تكون أقواال تعبر عن التقويم السلبي مثل :الذم والسخرية ،أو أقواال ّ
تعبر عن عدم االكتراث مثل:
ِّ
ُّ
التعرض لكالم املخاطب قبل أن يفهم مراده أو قطع كالمه قبل أن يتمه.1
ويتفرع على هذا املبدأ ،خطط تخاطبية ،حددها " براون " و " ليفنسن " يختار منها املتكلم ما
يراه مناسبا لقوله ذي الصبغة التهديدية:2
ّ
املتكلم عن إيراد القول ّ
املهدد.
ِّ
-0أن يمتنع ِّ
ّ
يصرح بالقول ّ
ّ
يخفف من جانبه التهديدي.
ِّ
املهدد من غير تعديل ِّ
-4أن ِّ
يصرح بالقول ّ
ّ
املهدد مع تعديل يدفع عن املستمع اإلضرار بوجهه الدافع.
ِّ
-4أن ِّ
يصرح بالقول ّ
ّ
املهدد مع تعديل يدفع عن املستمع اإلضرار بوجهه الجالب.
ِّ
-2أن ِّ
-1أن يؤدي القول بطريق التعريض ،تاركا للمستمع أن يتخير أحد معانيه املحتملة.
ُّ
وتظهر قيمة مبدأ التواجه عند براون وليفنسن ،في أخذه بمبدأي التعاون
والتأدب؛ حيث إنه "
يأخذ بالداللة العملية لعنصر التهذيب...فضال عن أخذه بعنصر التبليغ".3
ولكن ما يعاب على هذا املبدأ-حسب طه عبد الرحمن – هو جعله للتهديد أصال في الدخول في
عملية التخاطب وسمة ّ
مميزة فيها ،ويجعل " جميع األقوال حاملة للتهديد ،إما بالذات وإما بالعرض"،4
ّ
املقوم للتهذيب في وظيفة التقليل من التهديد فحسب ،ولكن التهذيب أوسع من ذلك
فيحصر العمل ِّ
َ
ّ
واملخاطب ،سواء أكان القول ّ
مهددا
املتكلم
ِّ
بكثير؛ إذ تحتاج عملية التخاطب بطريقة أو أخرى إلى أدب ِّ
أم لم يكن كذلك.
ُّ
ُّ
التحوط من التهديد.
التقرب من الغير ،بقدر ما يقصد إلى
وهذا ما يجعل هذا املبدأ ال يقصد
وما تحتاجه عملية التخاطب لتحقيق التواصل اإلشساشي هو تحقيق األنس واإللف والقرب .وهذا ال
يتحقق إال مع وجود التأمين .وإذن ،ورغم أهمية مبدأ التواجه واعتبار العمل إال أننا نحتاج إلى مبدأ آخر
ُّ
التقرب.
يتقصد تحقيق
ُّ
التقرب بين املتخاطبين ،من خال لصياغته ملبدأ
وقد سعى ليتش ( )Geoffrey LEECHإلى تحقيق
ُّ
ُّ ّ
ُّ
مكمال ملا سبقه من مبادئ،
أسماه :مبدأ التأدب األقص ى واعتبار التقرب ،وهو رابع مبدأ تداولي ،يعد ِّ
وصيغته:5
ّ قلل من الكالم غير َّ
املؤدب (صورة سلبية).
ِ
 1ينظر املرجع السابق ،ص .424
 2املرجع نفسه ،ص .422
 3املرجع نفسه ،ص .421
 4املرجع نفسه .الصفحة نفسها.
 5املرجع نفسه ،ص .426
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يفترض في الخطاب التعليمي أن يخلو أو يكاد من الكالم الخارج عن نطاق التربية والقيم واألخالق
ّ
ّ
العالية ،لذا ينبغي على املد ّرس واملتعلمين أن يتحلوا بما يحفظ للعملية التعلمية-التعلمية قيمتها .وقد
ّ
ّ
أورد املاوردي في (أدب الدنيا والدين) كالما ينطبق على جميع املتكلمين ،ومنهم املد ّرس واملتعلم ،حيث
ّ
قال " :واعلم أن للكالم آدابا إن أغفلها املتكلم أذهب رونق كالمه وطمس بهجة بيانه ولها الناس عن
محاسن فضله بمساوئ أدبه فعدلوا عن مناقبه بذكر مثالبه".1
ّ
وهذا ما يمكن أن يحدث للمد ّرس خصوصا ،ولو كان صاحب علم يشهد له به ،فتغطي مساوئ
ّ
ّ
أدبه وقيمه الهابطة كل املحاسن العلمية واملعرفية .وقد يحدث األمر نفسه للمتعلم ،فينشغل املتعلمون
واملد ّرس عما يملكه من قدرات علمية ومعرفية وذكاءات خارقة إلى أخالقه الهابطة وسوء أدبه.
ومن القواعد التي يجب أن تراعى للتقليل من الصور السلبية في عملية التخاطب أال يسرف
ّ
التعلمية في ّ
الذم " وإن كانت النزاهة عن الذم كرما...والسرف في الذم انتقام
أطراف العملية التعلمية-
يصدر عن ّ
شر وكالهما شين وإن سلم من الكذب ".2
ومن القواعد كذلك أال يسترسل في الوعيد؛ فإن من بعثته الرهبة في وعيد يعجز عنه وال يقدر
على الوفاء به ،فإن أطلق لسانه به ولم يستثقل من القول ما يستثقله من العمل صار وعيده عجزا.3
ومن القواعد عدم رفع الصوت بكالم مستكره مزعج ،وال يقوم بحركة طائشة " فإن نقص
الطيش أكثر من فضل البالغة ".4
ومن القواعد ّ
تجنب القول املستقبح ،والعدول عنه إلى الكناية " عما يستقبح صريحه ويستهجن
فصيحه ليبلغ الغرض ولسانه نزه وأدبه مصون ".5
 أكث ْر من الكالم َّ
املؤدب (صورة إيجابية).
ِ
ّ
ويقسم ليتش هـذا املبـدأ إلى قواعـد تحمل كل قاعـدة صورتين ،األولـى سلبية واألخرى إيجابية،
ِّ
ّ
ُّ
ويركـز على قاعـدة اللباقـة ،حيث تعد السبب الرئيس في استعمال التعابير غير املباشرة ،كما سنرى في
ِّ
املثال ،وهذه القـواعد مرتبة كما يلي:6
-1قاعدة اللباقة:
ّ
ِّ قلل من خسارة الغير.
 أك ِّثر من ربح الغير.
-2قاعدة السخاء:
ّ
ِّ قلل من ربح الذات.
 1املاوردي ،أبو الحسن :أدب الدنيا والدين ،شرح وتعليق محمد كريم راج  ،دار اقرأ ،بيروت ،الطبعة الرابعة0211 ،هـ0311/م ،ص .431
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3ينظر املرجع نفسه ،ص .430
 4املرجع نفسه ،ص .434
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 6طه عبد الرحمن ،مرجع سابق .ص ص .421-426
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 أكثر من خسارة الذات.
-3قاعدة االستحسان:
ّ قلل من ّ
ذم الغير.
ِّ
ِّ
 أكثر من مدح الغير.
-4قاعدة التواضع:
ّ
ِّ قلل من مدح الذات.
 أكثر من ذم الذات.
-5قاعدة االتفاق:
ّ
ِّ قلل من اختالف الذات والغير.
 أكثر من اتفاق الذات والغير.
-6قاعدة التعاطف:
ّ
ِّ قلل من تنافر الذات والغير.
 أكثر من تعاطف الذات والغير.
ُّ
التقرب الذي يدعو إليه ليتش " يشوبه امليل إلى
وما يعاب على هذا املبدأ التداولي الليتش ي أن
التظاهر والنزعة إلى الغرضية بمقتض ى أمرين :أحدهما الخاصية الالتناظرية ملفهوم ُّ
التأدب األقص ى؛
والثاشي ،خاصية الربح والخسارة ملفهوم اللباقة والسخاء".1
ففي الخاصية الالتناظرية ،نالحظ اختالف مفهوم التأدب بالنسبة لطرفي عملية التخاطب ،مما
يجعله محل تنازع بينهما ،ألن طرفا واحدا فقط سينتفع به ،فال يمكن أن يوصف بالتأدب الصادق لعدم
حصول االنتفاع به لدى املتخاطبين معا.
وفي خاصية الربح والخسارة ،فإن التصور الذي قدمه ليتش لألقوال " يجعل من العمل التهذيبي
َ
للتخاطب عمال أشبه باملعاملة التجارية منه بالتعامل األخالقي" .2وعالقة املتكلم باملخاطب هي عالقة
خدمية أو مصلحية كعالقة الدائن باملدين .فال يعد هذا عمال تهذيبيا خالصا متى ما غابت القيم واملعايير
املعنوية.
ورغـم أهـمية هــذا املـبــدأ ،مـبـدأ الت ُّ
ـأدب األقـص ى واعـتـبار الت ـق ُّـرب ،إال أنـه ي ـقــوم على " التظاهر
وتحصيل األغـراض " .3فوجب البحث عن مـبـدأ آخـر يحقق الصدقية بعيدا عن التظاهر ،واإلخالص
بعيدا عن الغرضية.

 1املرجع السابق ،ص .421
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،ص .423
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وهـذا ما حققه طـه عبد الرحمن ،في املبـدأ املوسـوم بـ :مبدإ التصديق واعتـبار الصدق
واإلخالص ،ويجـد هـذا املبـدأ جـذوره في التراث العربي اإلسالمي في أقوال كثيرة ،منها :مطابقة القول
للفعل ،وتصديق العمل للكالم.
وصاغ طه عبد الرحمن هذا املبدأ ،كما يلي:
 ال تقل لغيرك قـوال ال ّ
يصدقه فعلك.
ِ
ّ
يدعــو املـاوردي املتكلمين عامة إلـى االحتراز مـن الوقـوع في زلـل الكالم العتبارات دنيوية وأخروية،
وذلك بالصمت إن لم تكن هـنـاك حـاجـة ،1وإما بالتقليل من الكالم إن كانت الحاجة ّ
ملحة له2؛ ألن "
الكالم ترجمان ّ
يعبر عن مستودعات الضمائر ويخبر بمكنونات السرائر ال يمكن استرجاع بوادره وال يقدر
على ر ّد شوارده ".3
وقد جاءت شروط الكالم التام مجموعة عند ابن وهب الكاتب ّ
سماها بالفضائل ،وهي :البالغة
والج ُّـد الصائب والحسن الحق والنافع الصادق ،املقبول عند ذوي
الصحيحة ،والجزالة الفصيحةِّ ،
ّ
متكلف وال فضلة ائدا ،شرط أن يوضع هذا الكالم في موضعه مانا ومكانا ّ
وحقق
العقول واأللباب ،غير
ز
ز
به أهدافه ومقاصده " .فأما التام من الكالم ما اجتمعت فيه فضائل هذه األقسام ،فكان بليغا صحيحا،
ّ
وجزال فصيحا ،وكان جدا صوابا ،وحسنا حقا ،ونافعا صدقا ،وعند ذوي العقول مقبوال ،ولم يكن تكلفا
وال فضوال ،فإذا اجتمع ذلك فيه ،ووضعه قائله موضعه ،وأتى به في حينه ،وأصاب به مقصده ،فهو
التام ".4
ومـن هـذا املبدأ ينبثـق عنصران يك ّ ِّـونان عملية التخاطب ،وهما الجانب التبـليغي والجانـب
التهذيبي ،فالجانـب األول أسـماه ،طـه عبد الرحمن ،بـ " نقـل القـول" ،والثاشي أسـماه بـ " تطـبيق القـول".
ووضع – طه عبد الرحمن – فروعـا هـي بمثابـة القواعـد لتحقيق مبدأ التصديق في جانبه
التواصلي التبليغي استـقاها ،مما ذكـره املاوردي في كتابه " أدب الدنيا والدين" ،وهي:5
-0ينبغي للكالم أن يكون لداع يدعـو إليه ،إما في اجتالب نفع أو دفع ضرر.
-4ينبغي أن يأتي املتكلم به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته.
-4ينبغي أن يقتصر من الكالم على قدر حاجته.
-2يجب أن يتخير اللفظ الذي به يتكلم.
ّ
يشدد املاوردي على ضرورة األخذ بها وتحصيلها واستيفائها حتى يحقق املقصود من الكالم
والغرض منه وال ّ
يتعداه إلى غيره ،فيسلم بذلك من الزلل وال يعتري كالمه نقص.6
املحبة ويؤمنك سوء ّ
 1قال أحد البلغاء :الزم الصمت فإنه يكسبك صفو ّ
املغبة ويلبسك ثوب الوقار ويكفيك مؤونة االعتذار.
 2وقال بعض الفصحاء :اعقل لسانك إال عن حق ّ
توضحه أو باطل تدحضه أو حكمة تنشرها أو شعمة تذكرها.
 3املاوردي ،أبو الحسن ،مرجع سابق ،ص .414
 4الكاتب ،ابن وهب ،مرجع سابق ،ص .426
 5املاوردي ،أبو الحسن ،مرجع سابق ،ص  .414طه عبد الرحمن .مرجع سابق .ص .423
ّ
 6واعلم أن للكالم شروطا ال يسلم املتكلم من الزلل إال بها ،وال يعرى من النقص إال بعد أن يستوفيها.
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ولكي يجتلب النـفع من هذا الكالم ،كما قال املاوردي ،ينبغي أن تكون عواقبه في القول أو
االستماع إليه أو العمل عليه تؤدي بصاحبها إما إلى نفع عاجل أو آخر آجل والضار ضد ذلك.1
أما القاعدة األولى فتقابل مبدأ التعاون عند غرايس ،حيث يشترط تحديد الغرض والهـدف من
ّ
عملية التخاطب ،فتحقيقها يلزم بالضرورة حماية املتكلم من الهذيان ،ألن الكالم الذي " ال داعي له
هذيان وما ال سبب له ه ْجر .2ومن سامح نفسه في الكالم إذا عـ ّـن ولم يراع صحة دواعيه وإصابة معانيه
كان قوله مرذوال ورأيه معلوال ".3
أما القاعدة الثانية :فتقابل قاع ــدة العالقة أو املناسبة عند بـول غرايس ،حيث يناسب املقام
املقال.
ّ
فإذا أ اد املتكلم أن ّ
يحقق مطلوبه وجب عليه " أن يأتي بالكالم في موضعه " .4وموضعه املقصود
ر
ّ
ّ
ّ
ّ
بأال ّ
يقدم ما حقه التأخير وال يؤخر ما حقه التقديم " ،فإن قـدم ما يقتض ي التأخير كان عجلة وخرقا
ّ
وإن أخر ما يقتض ي التقديم كان توانيا وعجزا ".
ّ
ّ
وإيتاء الكالم في موضعه يقتض ي كـذلك أال يسكت فـي األوقـات التي يجب أن يتـكـلم فيــها؛ ألنــه "
ّ
متى سكت عن الكالم في األوقات التي يجب أن يتكلم لحقه من الضرر بترك انتهاز الفرصة فيها مثل ما
يلحقه من ضرر الكالم في غير وقته ".5
ّ
ويتعلق القول بمقامه من جهة وبما يقابله من عمل ّ
مؤدى من جهة أخرى؛ ألن القصد منه
َ
املخاطبين به ،وإال عــد ه ــذا القـول هــذيـانــا ُ
وه ْـجـرا باصطالح املاوردي؛ "
تحقيق االنتفاع به من طرف
ألن لـكــل مـقــام قــوال وفي كــل زمــان ع ـمــال ".6
وهذا ما اشترطه ابن وهب الكاتب في الكالم التام ،فوجب على قائله أن يضعه موضعه وأن يأتي
به في حينه ،ويصيب مقصده.7
القاعدة الثالثة :تقابل قاعدة الك ّـم عند غرايس ،حيث يكتفى في الخبر بضروريه ،فال يزيد وال
سمي هذرا ،وإن أنقص ّ
ينقص ،فإذا زيد ّ
سمي حصرا باصطالح املاوردي.
ِّ
ِّ
" وهو أن يقت صر منه على قـدر حاجته فإن الكالم إن لم ينحصر بالحاجة ولم يقدر بالكفاية لم
يكن لح ّـده غاية وال لقـدره نهاية وما لم يكن من الكالم محصورا كان إما حصرا إن قصر أو هذرا إن
كثر".8
 1ينظر الكاتب ،ابن وهب ،مرجع سابق ،ص .403-401
 2اله ْجر :الهذيان والقبيح من القول ،ينظر املعجم الوسيط ،مادة (هجر) ،ص .314
 3املاوردي ،أبو الحسن ،مرجع سابق ،ص .414
 4املرجع نفسه ،ص .411
 5الكاتب ،ابن وهب ،مرجع سابق ،ص .411
 6املاوردي ،أبو الحسن ،مرجع سابق ،ص .411
 7الكاتب ،ابن وهب ،مرجع سابق ،ص .426
 8املاوردي ،أبو الحسن ،مرجع سابق ،ص .411
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من علم أن كالمه من علمه ّ
قل كالمه إال فيما يعنيه.1
ّ
واشترط ابن وهب الكاتب في الكالم التام أال يكون زائدا عن الحاجة بقوله " :ولم يكن تكلفا وال
فضوال ".2
 القاعدة الرابعة :وتقابل قاعدة الجهة أو الطريقة عند غرايس ،حيث يشترط في الخطابمراعاة صحة املعاشي وفصاحة األلفاظ ووضوح األسلوب ،فإذا خرج الخطاب عن هذه الشروط
كان مختل املعنى مستغلق األلفاظ.3
ّ
ودقة؛ حيث ّ
يعد اللسان عنوانا لكل
ما يقابل هذه القاعدة جاء على لسان بصورة أكثر وضوحا
ّ
يتحرى تهذيب ألفاظه ّ
متكلم يشترط في إنتاجه للكالم أن ّ
وتخير كلماته والحرص على تقويمها؛ " اختيار
ّ
اللفظ الذي يتكلم به فألن اللسان عنوان اإلنسان يترجم عن مجهول ويبرهن عن محصوله فيلزم
أن يكون بتهذيب ألفاظه ّ
حريا وبتقويم لسانه مليا ".4
ويشترط ابن وهب في الكالم التام ،5كما ّ
يسميه ،أن يكون " بليغا صحيحا ،وجزال فصيحا ،وكان
جدا 6صوابا ،وحسنا حقا ،ونافعا صدقا ،وعند ذوي العقول مقبوال ".7
ويمكن أن تكفي قاعدة الصواب عند ابن وهب في اإلحاطة بقاعدة الجهة أو الطريقة ،أال ترى
َ
ّ
أن املتكلم يراعي أحوال املخاطبين بأن " يعرف أوقات الكالم ،وأوقات السكوت ،وأقدار األلفاظ ،وأقدار
املعاشي ،ومراتب القول ،ومراتب املستمعين له ،وحقوق املجالس وحقوق املخاطبات فيها .فيعطي كل
ش يء من ذلك ّ
ّ
ويضم كل شكل منه إلى شكله ،ويأتيه في وقته ،وبحسب ما يوجبه الرأي له "،8
حقه،
وتلتقي هذه القواعد مع القواعد الجامعة ملبدإ التعاون عند غرايس ،إال قاعدة واحدة هي قاعدة
الكيف (أو قاعدة الصدق).
وفرع قواعـد ثالث لتحقيق مبدأ التصديق في جانبه التهذيبي استقرأها من التراث العربي
اإلسالمي ،وهي:9
-1قاعدة القصد:
 1وقيل في عمله وهي أشسب للسياق ،الكاتب ،ابن وهب ،مرجع سابق ،ص .033
 2املرجع نفسه ،ص .426
 3ينظر طه عبد الرحمن .مرجع سابق .ص .411
 4املاوردي ،أبو الحسن ،مرجع سابق ،ص .411
ّ
ّ
 5ثم إن للمتكلمين من أهل اللغة أوضاعا ليست في كالم غيرهم مثل :الكيفية ،والكمية ،والكمون والتولد والجزء والطفرة وأشباه ذلك
ّ
ّ
ّ
مقصرا .الكاتب ،ابن
فمتى كان املتكلم غيرهم كان املتكلم بذلك مخطئا ،ومن الصواب بعيدا ،ومتى خرج عنها في خطابهم كان في الصناعة
وهب ،مرجع سابق ،ص .036
 6الحديث الجد :فإنه كل كالم أ وجبه الرأي وصدر عنه ،وقصد به قائله وضعه موضعه ،وكان مما تدعو إليه الحاجة ،وباستعمال ذلك
وباإلمساك عما سواه .ينظر الكاتب ،ابن وهب ،مرجع سابق ،ص .031
 7املرجع نفسه ،ص .426
 8املرجع نفسه ،ص .411-411
 9طه عبد الرحمن ،مرجع سابق .ص .411
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ُ
 لتتفقد قصدك في كل قول تلقي به إلى الغير.
ّ
ّ
املتكلم في خطابه ّ
يبلغ إلى املقاصد التي ّ
بتتبع جملة من القواعد أوردها ابن وهب ،وكلها
يتغياها
تأدبية؛ تجمع بين وجهين؛ وجه إيجابي ووجه سلبيّ ،
قواعد تهذيبية ّ
يحققان معا قواعد ليتش جميعها
ّ
ّ
ّ
بتدرج يوصل إلى الغاية منها؛ يقوم املتكلم ،حسب ابن وهب ،بحسن التلطف في قـوله بتحقيق القبول
لدى سامعه من خالل اإلتيان بالقول ّ
املقدر له ،وحسن حيلة في إيراد ما يقبل عليه ،هذا بالنسبة للوجه
ِّ
ّ
ّ
اإليجابي ،أما الوجه السلبي ،فينبغي على املتكلم أن يتجنب القول الذي ينكره مستمعه ،وأال يهجم عليه
ّ
بما يغضبه ،أو ما ال يحتمله قلبه ،وال يسعه صدره ،وال يليق به قبوله .وفي هذا كله يراعي قاعدة أخيرة
ّ
تعد جامعة لكل القواعد بأن يزيد قوله شيئا بعد ش يء حتى يبلغ به أقص ى مراده منه.1
يمكن أن نجمع قواعد ابن وهب في وجهين؛ وجه إيجابي ووجه سلبي فيما يلي:
قواعد الوجه اإليجابي في عملية التخاطب عند ابن وهب الكاتب:
ّ
التلطفّ :
حسن قولك.
 -0قاعدة
 -4قاعدة التقدير :أكثر من القول الالئق.
 -4قاعدة التحققّ :
تحقق من قبول قولك.
ّ
التدرجّ :
تدرج في أقوالك.
 -2قاعدة
قواعد الوجه السلبي في عملية التخاطب عند ابن وهب الكاتب:
تجنب القول املنكرّ ،
التحرزّ :
ّ
وتجنب القول املغضب.
 -0قاعدة
ّ
ّ
 -4قاعدة التحقق :تحقق من احتمال قولك.
ّ
التدرجّ :
تدرج في أقوالك.
 -4قاعدة
َ
ّ
ويخالف املاوردي ابن وهب في ضرورة التلطف على أي حال والبحث عن القبول لدى املخاطب
ّ
مهما كانت الحالة التخاطبية ،ألن لكل قول مقصدا أو مقاصد ّ
يتغياها املتكلم كما اتفق عند كليهما (ابن
وهب واملاوردي)؛ فال ّبد " أن يراعي مخارج كالمه بحسب مقاصده وأغراضه فإن كان ترغيبا قرنه باللين
واللطف وإن كان ترهيبا خلطه بالخشونة والعنف ألن لين اللفظ في الترهيب وخشونته في الترغيب خروج
عن موضعهما وتعطيل للمقصود بهما فيصير الكالم لغوا والغرض املقصود لهوا ".2
-2قاعدة الصدق:
 لتكن صادقا فيما تنقله إلى غيرك.
ّ
ّ
وهذه القاعدة تلخص فعال حرص املسلمين األوائل فيما تعلموه من الرسول عليه الصالة
التورط في قول ال ّ
ّ
والسنة ،وعدم ّ
يصدقه عمل
والسالم من ضرورة الجمع بين القول والعمل في القرآن
ّ
لذا يقول املاوردي " :ومن آدابه أنه إذا قال قوال ّ
تكلم بكالم ّ
صدقه بعمله".
حققه بفعله وإذا

 1ينظر الكاتب ،ابن وهب ،مرجع سابق ،ص .400
 2املاوردي ،أبو الحسن ،مرجع سابق ،ص .430
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ّ
ّ
ّ
اضطر إلـى العمل به كما يقول
فالـمتكلم لي ـس مـ ـلزما بالكالم وال مضطرا إليه ،وإن تكلم
الـماوردي .وال يشترط الـماوردي اقتـران القول بالفعل إذا كـان الفعل سابقا؛ ألنـ ـه " أجمل م ـن أن يقول
ما لم يفعل ".1
ّ
وقد يضطر املتكلم نتيجة الرغبة في االسترسال في الكالم أو الرهبة أن يعد بالترغيب أو بالترهيب
ما يعجز عن تحقيقه والوفاء به؛ " فإن من أطلق بهما لسانه وأرسل فيهما عنانه ولم يستثقل من القول
ما يستثقله من العمل صار وعده نكثا ووعيده عجزا ".2
-3قاعدة اإلخالص:
 لتكن في ُّ
ّ
متجردا عن أغراضك
توددك للغير
ِ
وتلتقي هذه القواعد مع مبدأي ُّ
التأدب والتواجه ،في بعض النقاط ،مع ُّ
تفوقها عليهما في الكثير
من النقاط ،منها:
 ربطها بين الجانبين التبليغي والتهذيبي ،وإمكانية خروج القول عن الداللة الظاهرة ،في قاعدة
القصد.
 ربطها ،في قاعدة الصدق ،بين مستويات ثالثة في الصدق :الصدق في الخبر ،الصدق في العمل
ومطابقة القول للفعل.
فما يقابل الصدق في الخبر ما ذكـره ابن وهب الكاتب في (البرهان في وجوه البيان) في حرص
الناس جميعا على ّ
تقصد الحق والصدق " فال ترى أحدا إال وهو يحرص أن يصدق في قوله ،وأن يصيب
الحق اعتقاده "3؛ وقد ّ
ّ
املتحرية له في إخبار
صنفهم في ثالث فئات ،أما األولى فهي املوصوفة بالصادقة
الناس فهذا قصدها وبغيتها ،وأما الفئة الثانية فهي املوصوفة بالكذب وإن كانت طالبة للصدق" حتى
إن الكاذب إنما يكذب ليصدق على كذبه ،فطلب الصدق قصده ،ونيله بغيته" ،4والفئة األخيرة وهي التي
جانبت الحق والصدق عن طريق التمويه ،وقد ّ
سماها امل ْبطل ،والذي " يقصد الحق فيخطئ في الوصول
إليه ،وطلب الحق قصده ،وإن كان من املموهين على الناس ،فإنما يزخرف لهم باطله حتى يقيمه مقام
الحق الذي يقبل ويعمل به ".5
وما تتفق فيه هـذه الفـئات ّ
تقصد الحق والصدق بقولهم وفعلهم .وإن اختلفت الطرق ّ
والنيات.
ُّ
 تحقق قاعدة اإلخالص ُّ
التجرد والتخلق.
تقربا صادقا وخالصا ألنها تنبني على التنافس في

 1املرجع السابق ،ص .430
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3الكاتب ،ابن وهب ،مرجع سابق ،ص .401
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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يحقق مبدأ التصديق ارتقاء للجانب التهذيبي من عملية التخاطب؛ إذ يخرجه من دائرة ُّ
التأدب
ِّ
ُّ
االجتماعي ،الذي يتقصد املجاملة والكياسة واملداراة ،إلى دائرة التخلق املخلص ،الذي ينشد الكمال في
السلوك.1

 1ينظر طه عبد الرحمن ،مرجع سابق .ص .414
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املبحث الخامس :قـواعـد الحدث الكالمي
أوال :نظرية الحدث الكالمي :ويطلق عليـها أيضا نظرية أفعال الكالم ،وهي ترجمة للمصطل اإلنجليزي
( ،)Speech act theoryوقد ترجمت إلـى العربية ترجمات عدة منـها :نظرية الحدث الكالمي ،نظرية الحدث
اللغوي ،النظرية اإلنجازية ونظرية الفعل الكالمي وغيـرها من الترجمات.
احتلت هذه النظرية مكانة كبيرة فـي مجال تحليل الخطابات ،ولقد فتحت بابا جديدا أمام
ّ
منهجية لسانية جديدة ،فهي ال ّ
تفرق بين أنواع الخطابات؛ ألنـها تسعى إلـى تحليلها كلها مهما كانت
ّ
خصوصيتـها وخصائصها التي ّ
تميـزها عن بعضها بعضا .فكلها ،فـي نظر هذه التداولية ،توصف بكونها
ّ
أفعاال لغويا ترتبط بمقاصد ّ
ونية املتكلم وأغراضه .ثم ،إن تحقيق الـمعنـى وإدراكه ،وفق هذه النظرة
الجديدة ،ال يتم إال فـي سياق التواصل الفعلي بين املتخاطبيـن .بل إنـها اقتحمت مجاال كان حكرا على
املناهج النقدية األدبية وهو املسرح ،من خالل توظيفها لبعض األسس املنهجية ،قصد فهم سيمياء
املسرح.
ّ
املتكلمين هو أفعال
ومن هنا ،توصلت نظرية الحدث الكالمي إلـى حقيقة أن ما يحدث بين
ِّ
حقيقية وأداءات فعلية؛ فللملفوظات قدرات اجتماعية وأدائية ،بعبارة أخرى الكلمات تنجز األفعال
واألداءات ،أو كما قال أوستين متسائال :كيف ننجز األشياء بالكلمات؟ (.)How to do things with words
ّ
وتحتل تداولية الحدث الكالمي الدرجة الثالثة فـي الدرس التداولي ،ولعلها أهم الـمـحاور فيه.
ومبدؤها الذي تنطلق منه فـي عملية التحليل التداولي أن " االستعمال اللغوي ليس هدفه إبراز منطوق
لغوي فقط ،بل إنجاز حدث اجتماعي َّ
معيـن أيضا فـي الوقت نفسه " .ويظهر من هذا القول البعد
ّ
التلفظ
االجتماعي الذي سبق وأن ذكرناه؛ فامللفوظات املتبادلة بين الـمتخاطبين ضمن وضعيات
الـمحدد ،ال تبقى كذلك وإنما تتح ــول إل ــى أفع ــال ذات أبع ــاد اجتماعية .وبـهذا يختلف القول أو امللفوظ
عن الجملة ،فهذه األخيرة مفهومها نحوي ،ومهمتـها ن ــقل مضامين مج ــردة بعيدة عن السياق ،أما األقوال
وامللفوظات فتنقل مضامين السياقات التي ترد فيـها ،وتؤدي وظائـف تختـلف باختـالف املقـامات واألحوال.
 -1مراحل النظرية:
أما عن مؤسس ي هذه النظرية ،نبدأ بـم ـ ــن وضـع أصـول هـذه النظرية ،وه ــو الفيلسوف أوستين
 ،((Austinثم أقـام بناءه ــا س ــيرل ، (Searle)،ووس ــع مجـال ــها غ ـرایس (Griceوف ــان إیمی ــرن Emeren
ّ
Vanوغروتندورست )Grootendorst( .على مستوى األفعال املركبة ،ثم فان دايك). (Van dijk
نتساءل اآلن ،ما الفعل الكالمي؟ يجيبنا مسعود صحراوي بقوله " كل ملفوظ ينـهض على نظام
ّ
شكلي داللي إنجازي تأثيري" .1الفعل الكالمي أفعال ثالثة قولي وإنجازي وتأثيري ،فحين ينجز املتكلم قوال
أو ملفوظا فهو ال يقف عند حدود هذا امللفوظ أو القول إنما يتجاوزه إلى جانب عملي فيه ،يسمى إنجازيا،
ّ
فهو أوسع من مجرد التكلم وإن " استعمال اللغة ليس هو إنجاز فعل مخصوص فقط ،وإنما هو جزء
 1مسعود صحراوي ،التداولية عند العلماء العرب ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،لبنان ،الطبعة األولى4111 ،م ،ص .12
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كامل من التفاعل االجتماعي" .1فأفعال الكالم تحقق أغراضا إنجازية تواصلية من لدن املتكلمين،
َ
وغايات تأثيـرية تخص ردود أفعال املخاطبيـن.
ما شستنتجه من الكالم السابق اعتبار الفعل الكالمي وحدة تحليل الخطاب ،وليست العالمة
أو الجملة.
وقد شهدت هذه النظرية ،حسب طه عبد الرحمن ،أطوارا ثالثة أساسية:2
 تمییـز مستويات مختلفة فـي الفعل اللغـوي.
 وضع شروط محددة للفعل اللغـوي.
 وضع قواعد خطابية للفعل اللغـوي.
ّ
ولعلنا نضيف مرحلة رابعة عما ذكره طه عبد الرحمن ،تعود إلى فان دايك ،الذي ّ
وسع مفهوم
ّ
سنفصل فيـها فـي حينـها.
الحدث الكالمي أو الفعل الكالمي ليشمل النص،
ثانيا :مراحل نظرية الحدث الكالمي
ّ
مرت نظرية الحدث الكالمي بعدة مراحل:
 .0مرحلة الفعل الكالمي املباشر مع أعمال كل من أوستين وسيرل.
 .4مرحلة الفعل الكالمي غيـر املباشر مع أعمال بول غرايس وأعمال سيرل املتأخرة.
 .4مرحلة الفرضية اإلنجازية ،أين انتقل الفعل الكالمي إلى النحو التوليدي ،بحيث أدخل امل ّ
كون
الداللي فـي البنية العميقة ،وأصبح يمثل له تمثيال دالليا على يد مجموعة من علماء الداللة
التوليدية من بينهم صادوك (.)Sadok
 .2وأخيرا مرحلة الفعل الكالمي الكلي لدى فان دايك.
 -1مرحلة الفعل الكالمي املباشر:
أ -أفعال الكالم عند أوستين:
بدأ أوستين تأسيس نظرية الحدث الكالمي ،انطالقا من التمييز بين الجمل الوصفية والجمل غير
الوصفية ،حين ّ
فرق بين موقفين من هذه هذه القضية؛ موقف الفالسفة وموقف النحاة .فالجمل التي
تستحق الوصف والدراسة ،حسب الفالسفة ،هي الجمل الوصفية أو التي تحقق واقعا عينيا ،والتي
ّ
يتحقق فيها شرطا الصدق والكذب .والثاشي ّ
يقسم الجملة إلى عدة أنماط :الجمل اإلثباتية ،والجمل
ّ
والتمني.3
االستفهامية ،والجمل التعجبية ،والجمل التي تفيد الطلب
 1فان دايك :النص والسياق؛ استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي ،ترجمة عبد القادر قنيني ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء،
طبعة 4111م ،ص .441
 2طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص .461
 3يقول جون أوستين " :أما الفالسفة فلطاملا ّ
توهموا حينما افترضوا أن شأن الحكم في القضية إما يصف حالة ش يء ما ،وإما يثبت واقعة
ّ
عينية مما يعني أن حكم القضية إما أن يكون صادقا أو كاذبا .أما علماء النحو فإنهم في الحقيقة قد أشاروا على وجه مطرد أنه ليست
جميع الجمل بالضرورة تفيد فائدة خبرية أو تنتج أحكاما .إذ باإلضافة إلى األحكام على اصطالح النحاة ،هناك من الجمل ما يفيد التعارض
التعجب ،واألمر والتمني ،ومنها ما يفيد التعارض على وجه ما .وال ّ
ّ
شك أن الفالسفة ال ينكرون هذا
في العادة االستفهام ،ومنها ما يفيد
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وإن بدا ألوستين أن الوصف النحوي أوسع من الوصف الفلسفي؛ ألنه ال يقتصر على نمط واحد
من الجمل فإنه دحض املنظورين معا .واعتبر أن الجمل الوصفية عند الفالسفة ليست دائما وصفية
وسماها شبه وصفية ،وبدال من تسميتها جمال وصفية ّ
ّ
سماها جمال خبرية " فليست كل الجمل القابلة
للصدق والكذب جمال وصفية ،ولهذا اخترت استعمال لفظ خبرية " .1وينتهي أوستين في آخر قوله إلى
صعوبة التمييز فعال؛ ألن الحدود الرابطة بينـها غيـر معلومة وال شعرف كيف نصل إليـها.
والحظ أوستين ،أن إطالق لفظ الوصف وهم ،وأن هناك عبارات ال تصف وال تخبر ،وال تثبت،
فهي ال تدل على صدق وال كذب لكن مجرد النطق بها هو إنجاز للفعل أو جزء منه.2
وقد الحظنا أن أوستين لم يكن واضحا في نظريته في البداية ،ولذا اتسمت بالغموض ،ثم بدأت
تتض ويستدرك عليها ما كان قد غفل عنه.
ففي البداية ر ّسخ أوستين ثنائية الوصف /اإلنجاز " ،فالنطق بجملة هو إنجاز لفعل أو إششاء
لجزء منه ،ولنكرر القول هنا ،نصف بقولنا شيئا ما على وجه الضبط" ،3و قد أفادته هذه الثنائية في
تقسيم أفعال الكالم فيما بعد ،فإذا كان الوصف ّ
يوض حالة أو حدثا بعيدا عن الجانب العملي الفعلي
وينطبق عليه شرطا الصدق والكذب،فإن املصطل الثاشي في ثنائيته ينجز أفعاال باألقوال ويخضع لشرطي
النجاح والفشل بدال عن الصدق والكذب.
ب -أفعال الكالم عند سيرل:
جاء تلميذ أوستين جون سيرل(ّ )J.Searle
ليطور نظرية الحدث الكالمي من خالل اإلضافات التي
ِّ
ّ
ضمنها كتابه األفعال الكالمية ( ،)Les actes de langageوقد كانت إضافاته مهمة جدا إلى درجة أن اعتبر
صاحب النظرية الفعلي من خالل ما أدخله عليها من تعديالت جوهرية أضفى عليها قيمة علمية أكبر
وبخاصة في تطبيقاتها في الخطابات املختلفة.

بالرغم من تسامحهم في استعمال لفظ الجملة .وهم يعنون القضية .وال شك أيضا أن كال من الفالسفة والنحاة يدركون تمام اإلدراك أنه
ليس من السهل دائما أن ّ
نميز الجمل االستفهامية والطلبية عن الخبرية بسبب ما نفتقر إليه من عالمات نحوية كضابط نظم األلفاظ
وترتيبها وكصيغ األفعال ونحوها ،وليس من املتعارف في مثل هذا الحدث أن نطيل الكالم عما يثار من الصعوبات .ألننا في نهاية األمر ال
ندري كيف يمكن أن ّ
نميز أصناف هذه الجمل ونفصل بعضها عن بعض؟ ثم ما هي الحدود التي تفصل بينهما وكيف شعرفها؟" ،جون
أوستين :نظرية أفعال الكالم العامة؛ كيف ننجز األشياء بالكالم ،ترجمة عبد القادر قنيني ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طبعة 0330م،
ص .04
 1املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
ّ
 " 2وقد اتض بعد ذلك أن كثيرا من األلفاظ املحيرة مما يدرج في الجمل الوصفية ظاهريا ال تستخدم في التنبيه على وجود خاصية زائدة
وغريبة عن الواقع املخبر عنه على وجه أدق .بل إنما تستعمل هذه األلفاظ لتدل (ولم أقل لتخبر) بل ّ
لتنبه على الظروف واملالبسات التي
وقع فيها حكم مضمون الجملة أو على االحترازات التي روعي فيها ذلك الحكم أو على الكيفية التي اتخذ بها أو على ش يء من هذا القبيل .وإن
الذهول عن هذه اإلمكانات هو الذي أشاع إطالق وهم الوصف على أن مصطل الوصف هذا ليس هو بأفضل تسمية ،إذ لهذا اللفظ ذاته
معنى مخصوص ،ثم إن جميع القضايا الصادقة منها والكاذبة ليست كلها دالة على الوصف .ولهذا عدلت عن لفظ الوصف واخترت بدله
استعمال لفظ خبرية " ،املرجع نفسه ،ص .01-02
 3املرجع نفسه ،ص .06
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وقد استخرج شروطا أربعة 1للفعل الكالمي ،حتى يؤدى ً
أداء موفقا وناجحا ،وهي على أنواع أربعة:
-0شروط مضمون القضية-4 ،2الشروط الجوهرية-4 ،3شروط الصدق-2 ،4الشروط التمهيدية.5
ّ
ولعل ما اشتهر به سيرل أكثر تركيز حديثه في نظرية الحدث الكالمي على الفعل اإلنجازي ،فهو
يعتبر النظرية ككل ترتكز على هذا الفعلّ .
وحجته في هذا أن الوحدة اللغوية للتحليل التداولي ووحدة
التبليغ هي الفعل الكالمي ممثال في الفعل اإلنجازي ،وليست الجملة أو العبارة أو العالمة أو التأليف بين
الوحدات اللغوية ،واالعتبارات التي بنى عليها سيرل هذه النظرة كون الفعل الكالمي اإلنجازي مرتبطا
بالعرف اللساشي االجتماعي .لذا ،وحين نتلفظ بملفوظ ما فإننا نقوم بسلوك ّ
معين خاضع لقواعد ّ
معينة
تتسم بالتعقيد ،ينبغي احترام هذه القواعد الرتباطها باالستعمال .إننا ،حسب سيرل ،ننجز أوامر ونثبت
وقائع ّ
ونقدم وعودا ونطلب طلبات وشعتذر ونلتمس...وما ّ
يسوغ لنا هذا هو العرف ،فمن يستطيع أن يأمر
يتعهد إذا لم يكن له القد ة على تنفيذ ما ّ
أو يطلب أو ينهى أو يعد أو ّ
تلفظ به أو قاله؟ حقيقة األمر إذن
ر
أن تداولية الحدث الكالمي هي تداولية الفعل اإلنجازي .بالفعل الكالمي اإلنجازي نؤدي أفعاال لغوية:
كاإلخبار ،وتوجيه السؤال ،وإعطاء األوامر ،وعمل الوعود ،واالعتذارات...إلخ .كل من األفعال اللغوية
السابقة يسمى الفرض اإلنجازي أو املقصد اإلنجازي.6
ّ
ّ
وإذا كان أوستين يركز ،في عملية الفهم ،على قصد املتكلم وحده ،فإن هذا غيـر كاف في نظر
سيرل ،بل ال ّبد من النظر املستمعين في الوضعيات االجتماعية ّ
املعينة .فأخضع سيرل إنجاز الفعل
الكالمي من طرف القواعد عرفية :اجتماعية وثقافية ّ
صنفها سيرل صنفين؛ تأسيسية وضابطة .فاألولى
ّ
مهمتها إنتاج الفعل اإلنجازي .والثانية تنظم أشكال الفعل الكالمي املوجودة.
ث -أنواع الفعل الكالمي عند سيرل:
كما سبق القول ،تقوم نظرية الحدث الكالمي عند سيرل على مفهوم الفعل اإلنجازي فهو أهم
األفعال في تداولية الحدث الكالمي منذ تأسيسها حتى اآلن .ويظهر اهتمام سيرل في تعريفه للفعل الكالمي،
بطرح السؤال ما الفعل الكالمي؟ وأشار بأنه ينبغي له أن يطرح السؤال بصيغة ّ
أدق ما الفعل اإلنجازي؟.

 1أورد طه عبد الرحمن هذا املثال لتوضيح الشروط التي وضعها سيرل للفعل الكالمي والنظر في مدى مطابقتها ،يقول :فإذا قلنا مثال:
الشرق مهد الحضارة ،فقد قام بفعل الجزم ،والشرط القضوي للجزم هو أنه حكم يحتاج إلى دليل ،وشرطه الجوهري هو أن املتكلم
يتحمل إثبات الحكم الذي أصدره ،وشرطه الصدقي هو أن يعتقد صدق هذا الحكم ،وشرطه التمهيدي هو أن املتكلم يعتقد أن املستمع
ال يعلم بمضمون قوله وأن اإلتيان بالدليل عليه قد يحمله على التسليم به .ينظر طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص .460
 2وهي التي تحدد أوصاف املضمون املعبر عنه بقول مخصوص.
ّ 3
وتعين هذه الشروط الغرض التواصلي من الفعل التكلمي .هذا الغرض الذي يلزم املتكلم بواجبات ّ
معينة.
ِّ
 4وهي تحدد الحال االعتقادي الذي ينبغي أن يقوم باملتكلم املؤدي لهذا الفعل التكلمي.
 5وتتعلق هذه الشروط بما يعرفه املتكلم من قدرات واعتقادات وإرادات املستمع وعن طبيعة العالقات القائمة بينها .ينظر طه عبد
الرحمن ،مرجع سابق ،ص .460
 6محمد العبد ،تعديل القوة اإلنجازية؛ دراسة في التحليل التداولي للخطاب ،مجلة فصول ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،العدد ،61
خريف  4112شتاء  ،4111ص .041
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ولإلجابة عن هذا السؤال اعتبر سيرل أن الفعل اإلنجازي هو " وحدة االتصال اإلشساشي باللغة.
وكذلك الرأي عند دانيال فاندرفيكن ،فالفعل اإلنجازي في رأيه هو الوحدة األولية ملعنى الجملة ،وهو
الوحدة األولية لالتصال ".1
يتضمن كل فعل إنجازي حسب ،سيرل على (محتوى قضوي) ّ
ّ
يعبر عن هذا الفعل .فهو قاسم
ّ
مشترك بين مختلف األفعال اإلنجازية في أشكالها ووظائفها ،وندلل على هذا باملثال اآلتي:2
 .0هل يترك س الغرفة؟ (سؤال)
 .4س سيترك الغرفة( .إخبار)
 .4س اترك الغرفة! (أمر).
فالفعل اإلنجازي في ( )0سؤال ،وفي ( )4إخبار ،وفي ( )4أمر أو طلب ،ولكن املحتوى القضوي
سمة مشتركة بين املنطوقات الثالثة السابقة .وهو أن يترك الغرفة.
وتجدر اإلشارة هنا ،أن سيرل ّ
يقسم األفعال الكالمية إلى :فعل التلفظ والفعل القضوي والفعل
يتغياه ّ
اإلنجازي .وهي ّتتحد في امللفوظ الواحد .إضافة إلى الفعل التأثيري الذي ّ
املتلفظ من مستمعه أو
متلقيه.
ثمّ ،ميز سيرل بين مجموعة من املصطلحات ومفاهيمها ،وهي القوة اإلنجازية ،مقصد الفعل
اإلنجازي وغرضه ،ثم ّبين مؤشرات القوة اإلنجازية ودرجاتها.3
ج -مفهوم القوة:
لكي نفهم القوة اإلنجازية للفعل الكالمي ينبغي االنطالق من املثال السابق (أعاله) ،لدينا ثالثة
أفعال إنجازية (السؤال ،اإلخبار ،األمر) ملحتوى قضوي واحد هو ترك الغرفة .تختلف إذن ،قوة
املنطوقات اإلنجازية .ومن جهة أخرى تختلف أيضا هذه القوة الختالف الغرض اإلنجازي التي تعرض
ألجله ،على سبيل املثال؛ الطلب :فقد يعرض بقوة األمر ،وقد يعرض بقوة االلتماس أو الدعوة وهي
أضعف ،أو بقوة العرض ،أو بقوة التمني وهي األضعف درجة.
ّ
ّ
تعرف القوة اإلنجازي بعد هذا التدليل بأنها " هي الشدة أو الضعف اللذان يمكن أن يعرض
بأحدهما غرض إنجازي واحد " .4ويعود هذا االختالف في قوة الغرض اإلنجازي الواحد إلى اختالف سياق
وظروف ومالبسات استعمال امللفوظ الواحد ،ولهذا ّ
تعددت قوى اإلنجاز .لهذا السبب اعتبر سيرل أن
وحدة التواصل والتبليغ هي الفعل الكالمي اإلنجازي وليست الجملة ،وهذا الفعل ّ
يضمن في ملفوظ؛
فامللفوظات هي التي تمتلك هذه القوى اإلنجازية ال الجمل.

 1املرجع السابق ،ص .041
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املرجع نفسه ،ص .041
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وإن كان األمر يبدو ،من خالل املثالين السابقين ،سهال ويسيرا ،فإن واقع حال تحليل امللفوظات
ّ
يبين صعوبة إدراك قواها اإلنجازية بسبب صعوبة تحديد مالبسات كل ملفوظ والظروف التي قيلت
فيه.
ولهذا ّ
نميز في هذه اللحظة بين قوة اإلنجاز ومقصده والسياق اإلنجازي ،أما القوة فقد سبق
الحديث عنها ،وأما املقصد من امللفوظ فيرتبط عند سيرل باملستمع عكس أوستين الذي ربطه باملتكلم؛
ّ
املتكلمّ .
ويؤيد نظرة سيرل " بعض محللي الخطاب مثل ساكس
لذا أعطى اهتمامه األكبر إلبراز مقصد
ّ
وزمالئه في أن يبرهنوا على أن قوة املنطوق اإلنجازية هي ما يعمد إليه املستمتع ال ما يقصد إليه املتكلم
وذلك أن أحدا من املستمعين أو محللي الخطاب ال يمكنه أبدا أن يتأكد من مقصد املتكلم ألنه ال يقبل
يحدد ّ
الفحص أما تفسير املستمع فإنه يتجلى في استجابته وهذا ما ّ
تقدم التفاعل اللغوي أو نجاحه.
غني عن البيان أن فكرة تفسير املستمع واستجابته قد صار لها اآلن امتدادات قوية في نظرية التأويل
األدبي".1
ويتفق أوستين وسيرل في تداولية الحدث الكالمي على ّ
ّ
تحقق املقصد بنجاح الفعل الكالمي
ّ
اإلنجازي .ولكن أوستين يرى أن قوة املنطوق اإلنجازية تحقيق ملقصد املتكلم تحقيقا ناجحا ،وسيرل يرى
أن القوة حاصل تفسير املستمع للمنطوق.2
أما عن عالقة القوة اإلنجازية بالسياق ،فهي ارتباط األولى بالعرف االجتماعي وبالشبكة
املعقدة؛ أي ما يمكن أن يفعله ّ
االجتماعية ّ
املتلفظ على نحو أفضل ،أي " إن كان يريد بمنطوقه التهديد
أو التحذير أو نحوهما .ومن الضروري أن يكون السياق كما يقول هولدكروفت على النحو الذي يراه فيه
ّ
املتكلم فمثال ينبغي للمتكلم أن يكون في موقع السلطة حتى يصبح منطوقه طلبا حقيقيا وينبغي له أن
يمتلك موقع املالحظة حتى يصبح منطوقه تبليغا حقيقيا...وهكذا .يستنبط من ذلك أن دراسة أفعال
الكالم ينبغي لها أن تكون عمال لغويا اجتماعيا ،وذلك أن هناك دائما صلة وثيقة بين الفعل الكالمي
ودور املتكلم االجتماعي ".3
ما ّ
يميز الغرض اإلنجازي انقسامه إلى أغراض إنجازية فرعية؛ فمثال إذا كان الغرض اإلنجازي
األكبر هو التوجيه ،انبثقت عنه أغراض إنجازية ،تعكس اختالفا في القوى اإلنجازية بين غرض فرعي
وآخر وفقا للمقصد والسياق.4
د -القوة والغرض:
ّميز سيرل بين القوة اإلنجازية والغرض اإلنجازي حين اعتبر الغرض اإلنجازي جزءا من القوة
اإلنجازية وعنصرا من عناصرها ال أقل وال أكثر ،هذا ال ينفي قيمته في نجاح القوة اإلنجازية في تحقيق
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ّ
املقصد من عملية ّ
ّ
التلفظّ .
التوجه كال من فاندرفيكن وجانيت هوملز وغيرهم وندلل على
وأيده في هذا
هذا بما ذكره سيرل فمثال " :الغرض اإلنجازي لاللتماس هو ذاته الغرض اإلنجازي لكل أنواع الطلب؛
ألن كال منهما محاولة لجعل املستمعين يفعلون أشياء ّ
محددة ،ولكن القوى اإلنجازية بينهما مختلفة
اختالفا ّبينا .بناء على ذلك يرى سيرل أن القوة اإلنجازية حصيلة عناصر عدة ،الغرض اإلنجازي عنصر
واحد فقط منهما ،وإن كان كما يعتقد أهم هذه العناصر" .1هذا التمييز لم نجده عند أوستين وال عند
ّ
هارولد وأنا ويرزبيكا واحمد املتوكل.2
وتجدر باإلشارة هنا أن سيرل كان يرى القوة بعدا من أبعاد التمييز بين األفعال اإلنجازية ،ولكنني
أرى األحرى أن تكون القوة بعدا من أبعاد التمييز بين األغراض اإلنجازية الفرعية لغرض إنجازي أكبر
واحد :فاالقتراح واإلصرار فعالن إنجازيان يمثالن غرضا إنجازيا واحدا هو الغرض اإلخباري ولكن درجات
القوة بينهما مختلفة.3
 -2األفعال الكالمية غير املباشرة:
ال شك أن اإلشكالية الكبرى التي سعت نظرية الحدث الكالمي إلى تحقيقها والوصول إليها هي
معالجة امللفوظات من أجل الوصول على طبقات املعنى املختلفة ،وفي هذا السعي طرحت قضية األفعال
الكالمية غير املباشرة .وهنا ينبغي الربط بين امللفوظ وقوته اإلنجازية في سياق الظروف واملالبسات التي
ّ
قيل فيها واألغراض التي يبتغي تحقيقها وهو جوهر اإلشكالية .ينبغي حلها لتحليل هذه العالقات وتحديد
ّ
املتعددة من
املسافة بين امللفوظات ومقاصدها من جهة والقوى اإلنجازية وأغراضها مع طبقات املعنى
جهة أخرى ،وبين املحتوى القضوي والفعل اإلنجازي من جهة ثالثة .وألن املتكلم ال ّ
يتلفظ بما يريد أن
يقوله بصفة مباشرة ،وإنما يمكن للمتكلم أن يعني أكثر مما يعنيه امللفوظ نفسه .ولهذا السبب كان
البحث عن املعنى الحرفي يسيرا والبحث عن املعاشي املقصودة أقل يسرا إن لم نقل إنه بحث عسير.
فإذا كانت " األفعال اإلنجازية اإلعالنية واالستفهامية واألمرية تستعمل عادة على الترتيب للتبليغ
والسؤال والطلب ،فإن هذا ال يعني وجود تناظر كلي بين الفعل ووظيفته .مثال ذلك أن الفعل اإلنجازي
يقيد السياق الخاص :اللغوي وغير اللغوي يمكن أن ّ
اإلعالشي :أنت آت غدا" يمكن إذا لم ّ
يفسر بأنه
تبليغ :أنت آت غدا ،أو استفهام :أنت آت غدا؟ أو طلب :أنت آت غدا !".4
يظهر في هذا املثال ارتباط الفعل الكالمي املباشر بالفعل الكالمي غير املباشر ارتباطا وثيقا من
جهة ،ثم ارتباط الفعل الكالمي غير املباشر بالسياق التواصلي االجتماعي ،أو ما يشار إليه بالعرف من
جهة أخرىّ .
فنفرق بين االستفهام باعتباره فعال كالميا مباشرا غرضه السؤال ،وبين الطلب (الذي فيه
التماس) باعتباره فعال كالميا غير مباشر ناجما عن االستفهام ،مثاله :هل يمكن أن تناولني املل ؟
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َ
ّ
فاملتلفظ ،في هذا املثال ،ال يعني بملفوظه ّ
مجرد سؤال عن املل  ،وإنما يطلب من املخاطب مناولته املل
بنوع من االلتماس في طلبه.
ّ
توصل سيرل في عملية تحليله ألفعال الكالم غير املباشرة إلى جملة من النتائج املهمة:1
يمتلك املنطوق الواحد قوتين إنجازيتين ،إذ يؤدي فعل إنجازي أداء غير مباشر عن طريق أداء
-0
فعل آخر.
تبدو بعض الجمل من النوع السابق مستعملة غالبا استعماال عرفيا على أنها التماسات غير
-4
مباشرة.
في أفعال الكالم غير املباشرة يبلغ املتكلم أكثر مما يقوله عن طريق االعتماد على خلفية املعلومات
-4
املشتركة املتبادلة بينهما لغوية وغير لغوية باإلضافة غلى اعتماده على قوى اإلدراك واالستدالل
العامة عند املستمع.
بناء على ذلك ،فإن الجهاز الضروري لشرح الجانب غير املباشر من أفعال الكالم غير املباشرة
-2
سوف يشتمل على نظرية الحدث الكالمي وعلى بعض األسس للمخاطبة ،وعلى خلفية املعلومات
املشتركة املتبادلة بين املتكلم واملستمع ،فضال عن مقدرة املستمع على االستدالل.
من حقل األفعال ال،جاوية غير املباشرة ،كانت التوجيهات األكثر فائدة للدراسة وذلك أن
-1
ّ
متطلبات الكياسة أو التأدب في املخاطبات املألوفة تجعلها ثقيلة ومحيرة في إنتاج جمل أمرية
بسيطة (مثل اترك الغرفة) أو أدائيات صريحة(مثل آمرك أن تترك الغرفة) من ثم يسعى الناس
إلى إيجاد وسائل غير مباشرة ألداء أفعالهم اإلنجازية.
يلعب العرف في بعض الحاالت دورا خاصا .هناك بعض الصيغ اللغوية التي تميل إلى أن تصبح
-6
مؤسسة تأسيسا عرفيا على أنها الصيغ اللغوية القالبية املعيارية ألفعال الكالم غير املباشرة.
تحتفظ تلك الصيغ بمعانيها الحرفية ،ولكنها تكتسب أيضا استعماالت عرفية ،مثل صيغ التأدب
التي تستخدم لاللتماس.
في ضوء ما سبق ،يسلم سيرل بالتمييز بين املعنى واالستعمال .ولكنه يرى التسليم بالتمييز بين
-1
أعراف االستعمال وأعراف املعنى على درجة أقل .بين ذلك أن (هل يمكنك وأريد أن ونظائرها
من األشكال اللغوية األخرى ،ليست في رأيه إال وسائل عرفية لعمل التماسات ،ومعروف أن
الدافع األظهر إلى ّ
تجنب املباشرة في االلتماسات هو التأدب .تميل بعض الصيغ هنا إلى أن تصير
وسائل التأدب العرفية لعمل االلتماسات غير املباشرة.
لقد احتل سيرل منزلة متميزة في تداولية أفعال الكالم ،ألنه انفرد بمحاولة إعادة بناء الخطوات
-1
الضرورية إلنتاج فعل إنجازي أولى من فعل إنجازي حرفي ،وهي إعادة بناء مؤسسة على حقائق
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عن املخاطبات ،وأسس التعاون الخطابي ،ونظرية أفعال الكالم ،وخلفية املعلومات املشتركة
بين املتخاطبين ،ومبدأ االستدالل.
ّ
 -3مرحلة الفعل املركب:
جاء غرايس( )Griceفوضع قواعد خطابية للفعل الكالمي ،انطالقا من املبدإ العام املسمى" مبدأ
التعاون" ،ومقتضاه إجماال أن يتعاون املتخاطبون على الوصول إلى الغرض املطلوب من دخولهما في
التخاطب.1
وما يقدم كنقـد لجهـود هؤالء الباحثين اشتغالهم ،في الغالب ،باألفعال اللغوية البسيطة،
وإهمالهم لألفعال اللغوية املركبة؛ وهـذا ما أراد الباحثان الهولنديان فان إيميرن ()Van Emeren
وغروتندورست( )Grootendorstتفاديه ،فقاما بتوسيع هذه النظرية حتى تشمل األفعال اللغوية املركبة،
فضال عن األفعال اللغوية البسيطة .2فأدرجا الحجاج في جملة األفعال اللغوية ،الذي يعرف عندهما
بأنه " فعل تكلمي لغوي مركب" ،3واقتفى الباحثان أثـر سيرل ( )J.R.Searleآخذين بمبدئه في تحديد
شروط أداء الفعل اللغـوي ،وتولى هـذان اللسانيان استقصاء الشروط التي يؤدي استيفاؤها إلى توفق
املبطلة".4
املثبتة" و"شروط الحجة ِّ
املتكلم في أداء فعل الحجاج ،وقد قسماها إلى " شروط الحجة ِّ
وما يمكن أن يقـدم كنقـد ملا قدمه هـذان الباحثان " رد هـذا التصور وظائف النص إلى وظائف
ّ
الجملة" 5على اعتبار أن الفعل اللغـوي مختص ومستقل بالجملة؛ أما الحجة ،فتتعلق " بحقيقة خطابية
م ّ
تميزة هي النص" .وما فعله فن إيميرن وغروتندورست هو " نقل مقوالت وقواعد نظرية األفعال اللغوية
ِّ
ّ
6
املتعلق بالنص"  ،ودعماها بمبدأ التعاون عند غرايس وما يتفرع عنه من قواعد ،فأبدال،
إلى هذا الفعل ِّ
هـذا املبدأ ،بمبدإ آخر يتسع للحقيقة الخطابية النصية أطلقا عليه اسم مبدأ التواصل.
وبناء على املبدإ يصبح الفعل الحجاجي هـو األصل والفعل اللغوي البسيط هو الفرع ،فيكون
الحجاج حاكما على هذه األفعال البسيطة ال محكوما بها .وأن بعض األفعال اللغوية 7تسهم بأدوار

 1طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص .460
 2ينظر املرجع نفسه .ص .464
 3ويقصد به أن الح َّـجة فعل تكلمي لغـوي مؤلف من أفعال تكلمية فرعية وموجه ،إما إلى إثبات أو إلى إبطال دعـوى معينة.
 4ينظر السابق ،الصفحة نفسها.
 5املرجع نفسه .الصفحة نفسها.
 6املرجع نفسه .الصفحة نفسها.
ّ 7
تتبع فان إيمرن وغروتندورست دور كل صنف من األفعال اللغوية التي صنفها سورل ،إذ وجدا أن بعضها ذو دور حجاجي ،أما البعض
اآلخر فليس له ذلك الدور .ينظر فان إيمرين وروب غروتندورست :الحجاج فعل لغوي مركب ،ترجمة ياسين ساوير املنصوري .الجزء
الخامس .ص  .031مقال ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ
إسماعيلي علوي.
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َ
ّ
مختلفة في الحجاج .1تلزم هـذه األفعال املتكلم واملخاطب بوجه ما ،لتحقيق الداللة التفاعلية للفعـل
اللغوي.
ّ
يفرق فان إيميرن وغروتندورست بين فعل الحجاج وأفعال اللغة البسيطة كالجزم وااللتماس
ِّ
والوعد واإللغاء واملعارضة واإلعالن والنص والتنبؤ ،نذكرها في الجدول اآلتي:2
أفعال اللغة املركبة (الحجاج)
أفعال اللغة البسيطة
 يتكون فعل الحجاج من عدة منطوقات.
 تتكون من منطوق واحد ووحيد.
مثاله :ستحسن صنعا بأن ال تأخذ دروسا في
مثاله:
أ -الوعد :غدا سأردم هذا الحائط .السياقة ،فعمرها يقارب الواحد والستين وقلبها
يفرق بسهولة وتقاعدها ال يؤهلها البتياع سيارة.
ب -الجزم :لقد توقف املطر.
ت -النص  :أفضل ما تفعله ذهابك
للتمدد لحظة.
 للمنطوقات التي تبني الحجاج وظيفتين
 للمنطوق وظيفة تواصلية واحدة.
تواصليتين في اآلن نفسه .فاملنطوقات
الثالث السابقة معا تشكل حجاجا لها
وظيفة تواصلية إذا كانت متصلة،
ووظائف تواصلية أخرى إذا كانت
منفصلة.
 عدم استقاللية الحجاج وارتباطه بفعل
 استقاللية كل فعل لغوي بسيط
لغوي آخر ّ
يعبر عن الدعوى التي يدافع عنها
ِّ
الحجاج.
 له وظائف تواصلية في النص.
 لها وظيفة تواصلية في الجملة
 يطلب الحجاج القبول ال التسليم.


فاملخاطب يستعمل أغلب أصناف
 1إذ يضطلع كل منها بدور محدد في الحجاج بين طرفي الخطاب وتترتب األفعال حسب مقـدار االستعمال؛
ِّ
ّ
الفعل التقريري ،إن لم يكن كلها ّ
وليحدد موقفه من نقطة الخالف ،كما يستعمله للمواصلة في حجاجه من خالل
ليعبر عن وجهة نظره
التأكيد أو ّ
االدعاء ،ولتدعيم وجهة نظره أو للتراجع عنها عند اقتناعه بأنها لم تعد صالحة ،كما ّ
يعبر بها عن تنازله عن دعواه ،وكذلك
لتأسيس النتيجة .ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري :إستراتيجية الخطاب؛ مقاربة لغوية تداولية .ص .210
 2فان إيمرين وروب غروتندورست .مرجع سابق .ص .033
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 -4مرحلة الفعل الكلي:
املركبة ّ
ّ
ليقدم نموذجا أكبر
وقد تجاوز فان دايك فيما بعد األفعال الكالمية البسيطة واألفعال
وأكمل ،في نظره ،وهو ما سماه باألفعال الكالمية الكلية " بدا أنه من الضروري أن ّ
نميز بين بنية أفعال
الكالم الفرد والتركيب الخطي (املستقيم) ملتواليات فعل الكالم من ناحية أولى ،والبنية الكلية الشاملة
للفعل املشترك اإلنجاز من ناحية ثانية".1
وفي كتابه املعروف النص والسياق عنى فان دايك بتطوير تداولية أفعال الكالم عن طريق
توجيهها من مجال الجملة (أو املنطوق) إلى طريق النص .وكان من أهم ما صنعه في ذلك الكتاب تحليله
ما أسماه أفعال الكالم الكبرى .الفعل الكالمي األكبـ ـر عند فان دايك هو ف ـع ـل الكالم اإلجمالي الذي
ّ
يؤديه منطوق الخطاب الكلي والذي تنجزه سلسلة من أفعال الكالم ال ـمختلفة .انتهى فان دايك هنا إلـى
أن سلسلة األفعال الك ـالمية تفسر بأنها فعل كالمي واحد .إذا كانت تشي ـر إل ـى مقصد إجمالي واحد.
ويمكن لهذا الفعل الكالم ـي على مستوى أعلى أن يكون بدوره شرطا أو نتيجة ألفعال كالمية أخرى .أطلق
فان دايك على أفعال الكالم املفردة (أو البنية الطولية لسالسل أفعال الكالم) اسم التداولية الصغرى،
وأطلق على دراسة التنظيم الكلي للتفاعل االتصالي ،أي التنظيم الكلي ملتواليات األفعال الكالمية
والسياقات وعالقتها ببنية الخطاب ،اسم التداولية الكبرى .الفعل الكالمي الذي تؤديه متوالية من
األفعال الكالمية هو إذن فعل كالمي إجمالي أو فعل كالمي أكبر .تفسر متوالية األفعال الكالمية فيما
يأتي مثال بأنها فعل إجمالي واحد هو الوعد(والد ّ
يتأمل ما رسمه ولده الصغير):
-1

ولكن هذا رسم خرافي! هل أنت الذي رسم هذا؟

-2

بالطبع ،أنا الذي رسمه.
هائل ،أحبه .لكنني أرى أنك بحاجة إلى ألوان أكثر.

-4

شعم ،كاد األزرق أن ينفد.
إذن سأشتري لك بعض األلوان الجديدة.

-6

ال تنسها ثانية.

-3
-5

كال! لن أشساها أبدا!
-7
ّ
يبين فان دايك أن هذه املحادثة قد اشتملت على أفعال كالمية عدة :كاملدح والسؤال والتصريح
واالقتراح والتوكيد والوعد ،ولكن الوظيفة اإلجمالية هي الوعد ،وربما كانت الوعد في ثناء.2
مجردة كاملعاشي والدالالت ،هي أمور قصدية معنويةّ ،
األفعال من حيث هي أفعال ّ
وتتعين ضروب
تتعين بضروب الدالالت ضروب ّ
اإلنجاز املالحظة ما ّ
التلفظ .ثم إن األفعال كالدالالت تنتظم وتقترن مع
ّ
ّ
مركبة ّ
ومعقدة ومتواليات من األفعال .وأخيرا يمكن أن األفعال كالحال
أفعال أخرى لكي تشكل أفعاال
 1فان دايك ،مرجع سابق ،ص .413
 2محمد العبد ،مرجع سابق ،ص .046
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تماما مع املعلومات السيمانطيقية تنتظم في املستوى األعلى للوحدات والبنيات .وبوجه خاص فإن
متواليات حصول ضروب اإلنجاز إنما ّ
تحدد ّ
ّ
وتصمم وتؤول من حيث
وتعين بنيات الفعل تعينا تراتبيا،
هي كذلك على مستويات ّ
متنوعة من تنظيم كلي شامل.1
واختم هذا الفصل بالتحليل الذي قام به ديتر فوندرليش  Dieter wunderlichملقطع من نص،
وقد رأى فيه كيف تحدد أفعال الكالم املقصودة فيه .شرح فوندرليش هذه الفكرة من خالل الحوار
اآلتي:2
 .1األم :كالوس! أال تأتي ّ
إلي؟
 .2االبن :ملاذا؟
 .3األم :آه ،ما زلت هناك ،لتناولني الوسادة!
 .4األم :عندما تفرغ مما بيدك ،تعال ّ
إلي ،شعم.
 .5االبن :ملاذا؟
 .6األم :لننظف أسناننا.
 .7االبن )...( :هذا ما يفعله أبي لي.
 .8األم :شعم ،يفعله.
ّ
 .9االبن :أبي! نظف لي أسناشي!
 .11األب :تستطيع أن تفعل هذا وحدك.
 .11االبن :ال ،افعل هذا لي.
 .12األبّ :
طيب!
 .13االبن :تعال يا أبي.
ّ
الحظ فوندرليش أن املنطوق رقم  1في املحادثة السابقة يعد من الناحية الداللية إثباتا أو إقرارا.
ولكنه فض أو استنكار من الناحية االتصالية التداولية .يستنتج فوند ليش أن للفعل الكالمي ّ
ّ
عدة
ر
ر
وظائف في نفس الوقت .يمكن للمنطوق أن يكون إقرارا من الناحية الداللية (وفقا لشروط النجاح
املحددة للمنطوق) ولكنه من الناحية التداولية (أي وفقا لوظيفته في الخطاب) استنكار.3

 1فان دايك ،مرجع سابق ،ص 401
 2محمد العبد ،مرجع سابق ،ص .041
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
74
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اللغة العربية
املبحث األول :الوثائق التربوية والبيداغوجية
املبحث الثاني :البيئة املؤسسية ،واالجتماعية والثقافية للمدرسة

املبحث الثالث :مداخل تدريس اللغة العربية

الفصل الثاني :روافد الخطاب التعليمي ومداخل تدريس اللغة العربية
املبحث األول :الوثائق التربوية والبيداغوجية
تُسيُـر املؤسسة التربوية الجزائرية (ابتدائية ،متوسطة ،ثانوية) بناء على نصوص تشريعية
وقانونية ،يلتزم بـها ّ
كل من ينتمي إليـها .من بيـن هذه القوانين ،القانون التوجيهي للتربية ،تلتزم به كل
ّ
املنظمة لسيرها منهُ .
املؤسسات التربوية ،تصوغ قوانينـها الداخلية ِّ

أوال :الـمن ـ ــهاج
 .1تعريفات املنهاج الدراس ي:
فـي بداية األمر ،ينبغي االنطالق من الـمدخل املعجمي ،من أجل تحديد تعريف واضح للمنـهاج،
ولكن هذا املدخل نفسه يثيـر اختالفا تاريخيا " ،خاصة إذا أخذنا بعيـن االعتبار وجود تباين فـي
الـمرجعيات التـربوية الفرنكو-فونية واألنجلو-سكسونية " .1لذا ،والحالة هذه ،ال يمكننا اعتبار املنهاج
عالـميا (ُ .2)Savant
( )Curriculumمفهوما ِّ
نحن إزاء مسارين مفهومييـن على األقـل ،الـمسار َّ
األول :أنجلو-ساكسوني ،يرتبط فيه املنـهاج
ّ
ـمتعلميـن ،أما الـمسار الثاني :فرنكوفوني ،يعتبـر فيه املنـهاج مرادفا
بالـمسار التـربوي الـمقتـرح على ال ِّ
لبـرنامج الدراسة ( )Plan d’étudeأو البرنامج عموما ( )Programmeأو ّ
املقرر ()Cursus؛ وهذا راجع إلـى
ّ
عدة عواملُ :
ّ
يركز فيه على سيـرو ة اكتساب املعا ف ّ
وتلقيـها،
 العامل األول:ر
ر
ّ
 العامل الثاني :يركز على تراتبية املحتويات،ّ
 العامل الثالث :يركز فيه على بنية الحياة املدرسية فـي الـمؤسسة التـربويـةُ .3ّ
سيقدم البحث جملة
وبعد هذا العرض العام لتعريف املنهاج ،ذي الـمفهوم الواسع والحديث،
من التعريفات االصطالحية ،ثم يحاول رصد عناصره ومك ّوناته ،ثم مقارنتـها مع منـهاج اللغة العربية
للسنة األولى ثانويُ .
يـع ُّـد الـمنـهاج أهم أداة تسعى الج ـهــة الـمسؤولة عن التربية والتعليم ،فـي أي دولة ،أو املجتمع
ّ
مـن أجـل تربية األجيال الناشئة ،بالنظر إلى سياستـها التعليمية ومشروع الـمجتمع الـمأمول .لذاُ ،ركزت
الكثيـر من التعريفات على تبيان غايات ومرامي املنـهاج وأهدافه العامة ،والتي ال تخرج عن كونها تسعى
ّ
املتعلمين وتنمية شخصيتـهم فـي جوانبـها ال ّ
ـمتعددة بشكل متكامل ،وهذا ما ي ّتضح فـي
إلى تعديل سلوك ِّ
التعريف اآلتيُ :
 مجموع الخبـرات التـربوية التـي تـ ِّهيـئـها الـمدرسة للتالميذ ،بقصد مساعدتـهـم على النموالشامل؛ أي ُّ
النمو فـي جميع الجوانـب (العق ـلية ،والث ـقافية ،واالجتماعية ،والجسمية،
 1لحسن توبي :بيداغوجيا اإلدماج وديداكتيك التواصل الشفهي ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طبعة 2102م ،صُ .73
ّ
والخفي ،ترجمة عز الدين الخطابي ،مجلة رؤى تربوية ،العدد الثالث والثالثون ،مركز القطان
 2فيليب بيـرنو :املنهاج الشكلي والواقعي
للبحث والتطوير التربوي ،رام هللا ،ص ُ .10
 3ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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والنفسية ،والفنية) ،نموا يؤدي إلـى تعديل سلوكهم ،ويعمل على تحقيق األهداف التـربويـة
الـمن ـ ـشودةُ .1
ّ
عرفه
وال يختلف عنه كثي ُـرا تعريف ُّ
كل من دوالندشيـر ولودهاينون ()L’Dhainant؛ فاألول ي ِّ
بإضافة الخبـرات الـمعرفية ،فضال عن التـربوية " الخبـرات التـربوية والـمعرفية التي تتيحـها الـمدرسة
للتالميذ داخل حدودها أو خارجها بغية مساعدتـهم على نمـو شخصي ـتـهم ،فـي جوانبـها املتعددة نم ًّوا
ينسجم واألهداف املسطرة "ُ .2
تقدم الـمدرسة
والثاني يضيف عنصر االتـزان فـي تنمية جوانـ ـب الشخصية " هو كـل ما ِّ
نموهم الشامل؛ روحيا وعقليا وجسميا ونفسيا واجتماعيا فـي تكامل وات ـ ـ ـزان "ُ .3
لتالمـذتــها لتحقيق ِّ
ّ
أما َّ
يتحدث عن
محمد عزت عبد الـموجود ،وبـ ـن ـ ـاء علـى الـمواصفات الجدي ـ ـدة لل ــم ـ ـن ـهـاج،4
ّ
يبيـن الهدف من العملية
حدوث تفاعل بيـن الـمتعلم وبيـن الخبـرات التـربوية والـمعرفية التـي يتلقاها ،ثم ُّ
التربوية-التعليمية ،متفقا مع سابقيه ،بتحديد جوانب تعديل السلوك وإحداث التغييـرات املطلوبة على
ّ
شخصية املتعلم ،وهي النمو الشامل املتكاملُ .5
ّ
ّتتفق التعريفات السابقة على اعتبار املدرسة أو املؤسسة التـربوية حاض ـن ـ ـة للمتعلمي ــ ـ ن؛ فخط ـ ـاب
الـمن ـ ــهاج مج ِّدد ،وظيفي ،إنسانـي.
ّ
ّ
ّ
جدد؛ ألنُـه يتمحور حول
بالحرية ،يُحفز املتعلمين من
ُّ
املتعلم ،وهو ذو نزعة استقاللية يطالب
ُِّ
م ِّ
خالل االنطالق من تجربتـهم واهتمامهم العفويُ ،6عكس الخطاب الذي ّ
قدمه الـمنـهاج السابق ،املتمحور
ّ
حول البـرامج واملضاميـن ،فهـو ذو نزعة سلطوية ،يضبط املتعلميـن عن طريق الرغبة فـي الثواب والخوف
من العقابُ .
املجدد 7أنُ ـه تعاوني ،واقعي ينطلق من الـملموس والـممارس ،يستند إلـى
من آثـار خطاب املنـهاج
ِّ
التجارب الـمعاشة الكامـلة والناجحة ،طريقـته شاملة شبيـهة بالحيـاة ،فال يفصل بين التعليم والتـربيـة
ّ
ألنـه يـهـدف إلـى تخريج إنسان متكامل؛ فـي أبعاده النفسية ،األخالقية والبيداغوجية ،فاألمر يتعلق
 1فؤاد محمد موس ى :املناهج (مفهومها ،أسسها ،عناصرها ،تنظيماتها) ،طبعة  ،2117ص ُ .70
 2املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم (وزارة التربية الوطنية الجزائرية) :النظام التربوي واملناهج التعليمية2112 ،م،
ص ُ .072
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4عـرف َّ
محمد عزت عبد الـموجود املنهاج بـأنـه ":مجموعة الخبـرات واألنشطة التي تقدمها املدرسة تحت إشرافها للتالميذ بقصد
ُّ
احتكاكهم بـهذه الخبرات وتفاعلهم معها .ومن نتائج هذا االحتكاك والتفاعل يحدث تعلم أو تعديل في سلوكهم ،ويؤدي إلى تحقيق النمو
الشامل املتكامل الذي هو الهـدف األسمى للتـربية "ُ .
 5عبد الرحمن صالح عبد هللا :املنهاج الدراس ي وصلته أسسه وصلته بالنظرية التربوية اإلسالمية ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات
اإلسالمية ،الرياض ،طبعة 0211هـ0191 /م ،ص  .9مأخوذ من :محمد ّ
عزت عبد املوجود :أساسيات املنهج وتنظيماته ،ص ُ .00
 6ينظر أوليفيي روبول ،مرجع سابق ،ص ُ .19
 7ما يعاب عليه اهــتمام ــه امل ـف ــرط بال ــطرائ ــق على حـس ــاب املح ــتويـات؛ فاملحتوى ليس مهما وإنما األساس ي أن يتعلم الناس سوية ما هم
املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
بحاجة إلى تعلمه .ينظر ُ
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ّ
ّ
بمعرفة املتعلم لحاجاته ،بنياته ،مراحله قبل تثقيفه ،وينبغي كذلك احترام استقاللية املتعلم وكرامته
ّ
الخاصة وأن يكون ّ
متصال بالسيـرورة التربوية ،وأخيـرا الـمتعلم هو أصل االبتكار واإلبداعّ .أما خطاب
ّ
ّ
املناهج السابقة فيغذي األنانية فـي متعلميه ،ينطلق من الـمجـ ّردُ .1
ووظيـفي؛ ألنـه " يؤكـد على أن العلوم والتقنيات التـي يستمد منـها كفيلة بمعالجة كـل مشاكـل
التـربية ،وأن التقدم الحقيقي بالنسبة للبيداغوجيا 2هو أن تصير علمية "ُ .3
ّ
ّ
يحفز الـمتعلم من أجل
وهو خطاب إنساني؛ ألنه يحتـرم اإلنسانية فـي اإلنسان4؛ ألن الـمد ّ ِّرس ِّ
ّ
ّ
املتحركة ،أو يكتشف الـمتعلم ذاته من خالل تقليد النماذج
تقليد آبائه ،الكبار ،أبطال الرسوم
ّ
ّ
ّ
ّ
حقق اإلبداع فـي ضوء التعاون مع
اإلنسانية الكبرى التي خلدها التاريخ ،من كتاب وفنانين وعلماء ،في ِّ
األقران أو بشكـل فرديُ .
وما لم تشر إليه التعريفات السابقة ،وهـي العناصر الخارجة عن املنـهاج فـي بنائه ومضمونه
ّ
تؤثـر فيه بشكل أو بآخر ،فضال عـن العناصر الداخلية ،وهـذا ما رصــده لحسن توبـي فـي تعريف
ولكنـها ِّ
شامــل ودقيــق نـ ّ
ـص عليه مرصد إصالح التربية ( " :)OREيضم املنـهاج مجموعة من العناصر التي تنتظم
َّ
فيما بينـها بشكل َّ
فعـال ،تخول أجرأة خـطـة عـمـل بيـداغـوجيـة داخـل نـظـام تـربـوي .ويـرسـى داخــل واقـع
تـاريخـي واجتــماعـي وسيـاس ي واقتـصادي ودينـي وجغرافـي وثقافـي لبلد َّ
معيـن...هكذا يضطلع املنـهاج
َّ
بوظائف أجرأة خطـة عمل بيداغـوجية ،وتوجيه اإلجراءات التي يتعين القيام بها ،وتكييف نظام
تربوي معين مع املشروع املجتمعي "ُ .5
وبعد استعراض كـل هذه التعريفات ،أضح ـ ـى مفهوم الـمنـهاج كام ـال أو يكاد ،فقد أحاط التعري ـف
السابق بعناصر لم تذكر فـي التعريفات التـي سبقته ،م ـن بينـها تركيـزه عل ـ ـى ذكر الـمؤثرات الخارجية التـي
ّ
وجه ب َ
ناء ّ
أي منـهاج ،وتتمـثـل فـي الواقع التاريخي والسياس ي واالقتصادي والديني والجغرافي والثقافـي؛
تُ ِّ ُ ِّ
ألن لها حضورا ّ
ّ
ومطبقيه فيما بعدُ .
قويا عند مؤسسـي املنهاج،
وقـد أشـار التعـريف إلـى مـا يعرف فـي األدبيـات التعليمية بملمح الخروج ،فال ّبد أن ّ
يحدده
ّ
بدقة .وهذا التحديد وذلك التأثيـر يجعل من القائمين عليه ّ
يكيفونه مع مشروع املجتمع ومع
املنـهاج
السياسة التعليمية للدولة من ناحية األسس التي يقوم عليـها والبرامج الدراسية التي ينبغي تطبيقها،

 1ينظر املرجع السابق ،ص ُ .19
ّ
 2يسعى هذا الخطاب إلى تحقيق الدقة الالزمة بعيدا عن املفاهيم املبهمة واملستعارة والجمل امللتبسة؛ أي إنه يسعى إلى تحاش ي " اصطالحات
مثل تحسيس أو حتى مثل فهم ،التي ال يمكنها أن تترجم إلى سلوكات قابلة للمالحظة .ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .42
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4املرجع نفسه ،ص ُ .31
 5لحسن توبـ ــي ،مرجع سابق ،ص .79-73مــأخــوذ مـ ــنMoussadk. E, Renato.O et Jonnaert. Ph (2008). Logique des compétences :
développement curriculaire. Débats, perspective pour les systèmes éducatifs. Direction. Ed. L Harmattanp : 31.
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وخطط التكوين الواجب القيام بـها إزاء الـمد ّرسين والقائميـن على الجوانب البيداغوجية فـي املؤسسات
التربوية فـي ضوء الواقع الذي تعيشه املؤسسة بمختلف أبعادهُ .1
وباستقراء التعريفات السابقة وتحليلها نصل إلى جملة من النتائجُ :
ّ
 يسعى الـمنـهاج إلـى تنمية شخصية املتعلم فـي مختلف الجوانب وبشكل متكامل ومتوازن.ّ
ّ
يقدم الـمنـهاج إلـى املتعلمين جملة من املعارف والخبرات التربوية.
ّ
 يسعى املنهاج إلى تحقيق التفاعل بين املتعلم وتلك الخبرات املعرفية والتربوية بما يكفل له حسنّ
التصرف ( )Le savoir vivreفـي الحياة العامة.
 يسعى املنهاج إلى وضع خطط بيداغوجية تناسب الواقع املدرس ي والحياتي. يسعى املنهاج إلى تحقيق ملمح الخروج لدى املتعلمين من خالل حسن تطبيق البرنامج.أما مـن الناحية الشكـلية والرسمية ّ
فيعرف املنـهاج بأنـه " وثيقة بيداغوجية رسمية تصدر عن
وزارة التربية الوطنية لتحديد اإلطار اإلجباري لتعليم مادة دراسية ما "ُ .2
وبالعودة إلى القانون التوجيهي للتربية الوطنية (قانون رقم . 80 -80مؤرخ في  11محرم عام
 1041املوافق  42يناير  )4880فـي بـابه الثـالـث تحت عنوان :تنظيم التمدرس ،وفـي فصله األول (أحكام
مشتركة) ،وفي املادة الثامنة والعشرين (ّ ،)29
يحدد غايات ومهام املدرسة ،والجهة ّ
املخولة إلصدار الوثائق
الرسمية ومنـها املنـهاج والبـرنامج؛ حيث " يصدر الوزير املكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل
مستوى تعليمي " ،وفـي املادة التاسعة والعشرين ( ،)21يلزم أعضاء الهيئة التربوية واإلدارية
والبيداغوجية بضرورة االلتزام بكل ما جاء فـي الوثائق التي تصدرها الوزارة الوصية؛ إذ " تشكـل
األهداف والبـرامج التعليمية اإلطار الـمرجعي الرسمي واإللزامـي لجميع النشاطات البيداغوجية
الـممنوحة فـي الـمؤسسات الـمدرسية العمومية منـها والخاصة ".
هـذا عـن الـمنـهاج الـمدرسـي بصفة عامة ،أمـا بالنـسبة ملناهج تعليم اللغات ،ومنـها اللغة العربية،
ّ
يتم تنفيذها فـي سياقات أو مواقف ّ
فلـها خصوصيتـها ،فالبـرامج اللغوية ّ
معينة ،يعلق كالرك ()Clark
على ذلك بقوله ":إن الـمنـهـج اللـغوي عبارة عن وظيفة من العالقات املتبادلة التي تربط بين املسائل
ّ
الخاصة باملادة والعوامل األخرى األكثـر اتـساعا ،والتـي تشمل القضايا االجتماعية /السياسية
والفلسفية ،وأنظمة القيم التعليمية ،والنظرية والتطبيق فـي تصميم املنــهج ،ومـع ــارف املـد ّرس املكتسبة
ّ
بالتجربـة ،ودافعية املتعلم "ُ .3
ّ
يلخص مجدي إبراهيم العالقة التي تربط منـهاج اللغة بالعوامل التي تساهم في بنائه؛ فيعتبره
ِّ
منظومة فرعية للعديد من املنظومات األكبـر ،وذلك فـي الشكـل اآلتيُ :4
 1ينظر املرجع السابق ،صُ .79
 2املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ،ص ُ .072
 3جاك ريتشاردز :تطوير مناهج تعليم اللغة ،ترجمة ناصر بن عبد هللا بن غالي وصالح بن ناصر الشويرخ ،ص ُ .022
 4مجدي إبراهيم :موسوعة املناهج التربوية ،مكتبة األنجلو مصرية ،القاهرة ،طبعة 2111م ،ص ُ .20
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ُ
ُ
الثقافة العاملية
الثقافة القومية
ُ
النظام التعليمي
ُ
ُ
الـمـن ـه ـ ـ ـ ـج
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
بالنظر إلـى الـمناهج الدراسية الجزائرية ،بما فيـها منـهاج اللغة العربية ،ولعله األهم ،فإنُ مشكلة
تحديد معالم فلسفة تعليمية أو تربوية ،يحظى باهتمام كثيـر من الدارسين ،ومن الصعب القول بأنُ
ّ
هناك فلسفة تربوية تسيـر عليـها الدولة ،ويرجع ذلك إلـى ما خلفه االستعمار من ثـقافة ،ما زلنا نعاني
منه حتى اليوم (االزدواج الثقافـي) ،دخلت الجزائر ،بسببه ،فـي متاهات التجريب باملحاولة والخطأ أو
بوضع مبادىء عامة إصالحية فـي ظاهرها ،إال أن ّ
أقل ما يمكن قوله أنـها تحمل بصمات العمل الـمرتجلُ .
 .4تصور السياسة الـمنـهاجية وفق كزافييه روجيرس(:)Xavier Rogers
إذا جئنا إلـى كزافييه روجيرس ( )Xavier Rogersوجدنا لـه تصورا يختلف عمُا أورُدناه فـي
أجرأتـها
تعريفات الـمنـهاج السابقة ،فهو ينطلق مما يصطلح عليه بالسياسة الـمنـهاجية؛ إذ يعتبـر أن ُ
(أي جعلها إجرائية عملية) ّ
تتم عبـر منـهاج ُالحت ُوائه على مجموع العناصر ،والتي تساهم فـي تنفيذ تلك
السياسة ،منـها :مـالمـح التخرج ،محتويات التعلم ،والبـرامج الدراسية ،والتوجيـهات التـربوية،
وكيـفيات تكويـن الـمدرسيـن واملكونيـن وطرائـق التقويم ونوع الوسائط البيداغوجية ،1وغيـرها من
العناصر التي احتوى عليـها املنـهاج الد اس ي الجزائريُ ،كونه ّ
يتبنى هذا التصورُ ،وسبق لـوزارة التربية
ر
الوطنية الجزائرية أن تعاملت مع كزافييه روجيرس فـي بداية اإلصالحات التربوية (فـي  2110وما بعدها)
وتبنت طروحاتهُ .
ّ
يعرف روجيـرس السياسة املنهاجية بأنـها ":مجموع القيم والغايات واملحتويات األساسية التي
يقترح نظام التربية والتكوين إرساءها "ُ .2

 1ينظر كزافييه روجيرس :بيداغوجيا اإلدماج؛ أنظمة التربية والتكوين في قلب مجتمعاتنا ،ترجمة نصر الدين الحافي وحماني أقفلي ،مكتبة
املدارس ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى0272 ،هـ2100/م ،ص ُ .22
 2املرجع نفسه ،ص ُ .20
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يظهر من التعريف السابق ،أن صاحبه ّ
يتبنى ما يعرف فـي األدبيات التربوية-التعليمية بمشروع
املجتمع أو الفلسفة التربوية للدولة أو سياستـها التعليمية؛ إذ ينبغي عليـها أن ّ
تحدد غاياتـها الكبـرى من
ّ
نخرج؟
قطاع التعليم والتربية ،مجيبة عن السؤال :ما هي مخرجات قطاع التربية والتعليم؟ ماذا نريد أن ِّ
ّ
ّ
ما هي القيم التي ينبغي أن يحملها املتعلمون؟ ما هي اللغات التي ينبغي أن يتعلموها؟ ُ
ينطلق املختصون فـي بناء املناهج الدراسية عادة ،من ّ
تصور ّ
معيـن لـمجموعة من القضايا
ومكوناتهّ ،
تصورهم لعملية التعليم ،وملفهوم املنهج ّ
الخاصة بالعملية التربوية وفلسفتها ،مثل ّ
ومقومات
ّ
ّ
يتصدون للعمل معها ،والـمهارات التي ينبغي إكسابـها
وتصورهم للشخصية اإلنسانية التـي
بنائه،
للدارسين ،ومفهوم الخبـرة التربوية لديـهم .1وبالحديث عن الـمنـهاج املدرس ي الجزائري ،فإنه يعتمد على
جملة من األسس ،ال تخرج عمُا ذكره كزافييه ،وهـيُ :2
أ -األساس الفلسفـي :وهـي أن كل الـمجتمعات تسترشد ،فـي مما ستـها ،بالفلسفة التـي ّ
يتبناها املجتمع،
ر
معينة ،وعليه فكـ ُُّل منـهاج
وتتلخص فـي العقيدة واألفكار واملبادئ التي تحكم مسار املجتمع فـي فتـرة ُّ
ّ
معينة ّ
محددة وواضحة ،تعكس فـي املقام األول فلسفة
ركز على فلسفة تربوية ُّ
دراس ي يجب أن يتـ ُ
املجتمع؛ ألنـها هي التي ّ
التوجهات العامة للمنـهاج.
ُُّ
تحدد
ّ
وقد ّ
نصت الـمادة الثانية من (القانون التوجيهي للتـربية )3على أن رسالة املدرسة الجزائرية تتمثل
ُّ
فـي تكوين مواطن َّ
مزود بمعالم وطنية أكيدة ،شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري ،قادر على فهم
ِّ
ُّ
تفتح على الحضارة العاملية.
العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه ،وم ِّ
وبـهذه الصفة ،تسعـى التربية إلى تحقيق الغايات التاليةُ :
 تجذير الشعور باالنتماء للشعب الجزائري فـي نفوس أطفالنا ،وتنشئتهم على حب الجزائر وروح
ُّ
االعتزاز باالنتماء إليها ،وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ورموز األمة؛
 تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية ،باعتباره وثاق االنسجام االجتماعي وذلك بترقية
القيم املتصلة باإلسالم والعروبة واألمازيغية؛
 ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر  0112ومبادئها النبيلة لدى األجيال الصاعدة واملساهمة من خالل
التاريخ الوطني ،في تخليد صورة األمة الجزائرية بتقوية تعلق هذه األجيال بالقيم التي يجسدها تراث
بالدنا ،التاريخي والجغرافي والديني والثقافي؛
 تكوين جيل متشبع بمبادئ اإلسالم وقيمه الروحية واألخالقية والثقافية والحضارية؛
 ترقية قيم الجمهورية ودولة القان ُون؛

 1رشدي احمد طعيمة :األســس العامـة لـمناهـج تعـليـم اللـغة العربية؛ إعـدادها تطويـرها تقـويمـها ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،طبعة 0221هـ/
2112م ،ص ُ .23
 2املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ،مرجع سابق ،ص ُ .073-074
 3القانون التوجيهي للتربية :قانون رقم  .12-19مؤرخ في  01محرم عام  0221املوافق  27يناير ُ .2119
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 إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم والديمقراطية ،متفتح على العاملية والرقي واملعاصرة ،بمساعدة
التالميذ على امتالك القيم التي يتقاسمها املجتمع الجزائري والتي تستند إلى العلم والعمل والتضامن
واحترام اآلخر والتسامح ،وبضمان ترقية قيم ومواقف إيجابية لها صلة ،على الخصوص ،بمبادئ
حقوق اإلنسان واملساواة والعدالة االجتماعيةُ .
ُّ
تطلعاته التي يطمح
ب -األساس االجتماعـي :ال بد من مراعاة املجتمع ومشكالته التي يعاني منـها ،وكذلك ُ
ّ
يمكن الـمتعلمين من إدراك ممارسة مبادئ املجتمع وعاداته والقيم " التي يقوم عليـها،
إليها ،حتـى ِّ
والتي ّ
تتحدد على أساسها غايات النظام التربوي والتعليم العالي والتكوين املنهي " ،1وذلك للمحافظة
على تطويره ّ
وتقدمه.
األول إلـى مساعدة الفرد الـمتعلم على النمو الشامل
ت -األساس النفس ي :تسعى التربية فـي الـمقام ُّ
املتكامل ،من خالل ما تقدم فـي مناهجها الدراسية ،ومن هنا فاملنهاج ّ
الجيد ،هو الذي يضع فـي
ّ
الحسبان الخصائص النفسية ،وخصائص النمو فـي كل مرحلة من مراحل التعلم ،وذلك باالعتماد
على الدراسات واألبحاث التـربوية والنفسية فـي هذا املجالُ .
يسعى املنهاج الدراس ي الجزائري ،من ضمن ما يسعى إليه ،إلـى ضمان تعليم ذي نوعية ،يكفل
التفتح الكامل واملنسجم واملتوازن لشخصية التالميذ ،بتنمية قدراتهم الذهنية والنفسية والبدنية ،وكـذا
قدرات التواصل لديـهم ،واستعمال مختلف أشكال التعبيـر ،اللغوية منـها والفنية والرمزية والجسمانية،
وتمكينهم من اكتساب مستوى ثقافي عام ،وكذا معارف نظرية وتطبيقية كافية ،قصد االندماج فـي
مجتمع الـمعرفة.2
ث -األساس الثقافـي :إن الثقافة املحلية للمجتمع هي األخرىُ ،لها دورها فـي توجيه املنهاج الحتواء
ّ
خبـرات ومعارف مقبولة اجتماعيا ،وهـي " املحتويات الضرورية التي تتشكل منـها الثقافة التـي يراد
نشرها؛ كاملحتويات التا يخية واألدبية والدينية وغيـرها "ّ ،3
وتجنبه أخرى غيـر مرغوبة أو مرفوضة
ر
ِّ
فـي املجتمع .يضمن املنهاج املدرس ي الجزائري تكوينا ثقافـيا (فـي مجاالت الفنون واآلداب والتـراث
كسب املتعلمين معارف في مختلف مجاالت املواد التعليمية ،ويجعلهم يتحكمون فـي
الثقافـي) ي ِّ
ّ
ويزودهم بكفاءات مالئمة ومتينة ودائمة يمكن توظيفها،
أدوات املعرفة الفكرية واملنهجيةِّ ،
بتب ُّ
ـصر ،فـي وضعيات تواصل حقيقية ّ
وحل املشاكل ،بما يسهل عمليات التعلم والتحضير للحياة
العملية مدى الحياة واملساهمة ،فعليا فـي الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية ،وكذا التكيف
مع الـ ّ
متغيـرات.4
ِّ

 1كزافييه روجيرس ،مرجع سابق ،ص ُ .22-20
 2ينظر املادة الرابعة ( )12من القانون التوجيهي للتربية :قانون رقم ُ .12-19
 3كزافييه روجيرس ،مرجع سابق ،ص ُ .22-20
 4ينظر املادة الرابعة ( )12من القانون التوجيهي للتربية :قانون رقم ُ .12-19
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ومن ضمن ما تقتـرحه السياسة املنهاجية ،نجد على وجه الخصوصُ :1
ّ
أ -االختيارات الكبـرى في مجال اللغات :لغة أو لغات التدريس واللغات األجنبية التي ينبغي تعلمها؛
فبالنسبة للغة التدريس يضمن املنـهاج املدرس ي الجزائري " التحكم فـي اللغة العربية ،باعتبارها
اللغة الوطنية والرسمية ،وأداة اكتساب املعرفة فـي مختلف املستويات التعليمية ووسيلة
التواصل االجتماعي وأداة العمل واإلنتاج الفكري " ،2ثم يسعى املنـهاج إلى ترقية وتوسيع تعليم
اللغة األمازيغية باعتبارها لغة وطنية ورسمية حسب آخر دستور جزائري.
أما اللغات األجنبية فقد ّ
نص القانون التوجيهي للتربية على ضرورة " تمكين التالميذ من التحكم
في لغتين أجنبيتين على األقل للتفتح على العالم ،باعتبار اللغات األجنبية وسيلة لالطالع على التوثيق
واملبادالت مع الثقافات والحضارات األجنبية ".3
ب -مكانة التكوين العلمـي والتكنولوجي (ومنها تكنولوجيات االتصال والتواصل) :ضرورة إدماج
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثة فـي محيط التلميذ ،وفـي أهداف التعليم وطرائقه،
بفعالية ،منذ السنوات األولـى للتمدرس.4
والتأكد من قدرة التالميذ على استخدامها ُّ
ت -املوقع املخصص للتكوين الفني والرياض ي :يثـري الثقافة العامة لدى املتعلمين بتعميق عمليات
ّ
التعلم ذات الطابع العلمي واألدبي والفني ،ويمكنهم من ممارسة النشاطات الرياضية والثقافية
والفنية والتـرفيـهية والـمشاركة فـي الحياة املدرسية والجماعية ،وتكييفها باستمرار مع التطورات
االجتماعية والثقافية والتكنولوجية واملهنية.5
ث -األسس التي تعتمد في منح الشهادات :أي دبلوم؟ ملن يمنح؟ على أية أسس؟ وفي أي مستوى أو
أية مستويات؟ ُ
ولقد ّ
قدمت باسكا ( )Baskaوستامباوج ( )Stambaughجملة من األسـس التـي يقوم عليـها
ّ
ّ
املنـهاج ،ولعلها األشمل ،منـها ما يرتكز على الـمتعلم ذاته :بالتـركيـز على الجانب العلمـي والعمليات العقلية
وعالقاته الشخصية واالجتماعية والـمهنـية ،ومنـها ما يرتكز على الوسائل واألدواتُ .
ُ
ُ
ُ

 1كزافييه روجيرس ،مرجع سابق ،ص ُ .22
 2ينظر املادة الرابعة ( )12من القانون التوجيهي للتربية :قانون رقم ُ .12-19
 3ينظر املادة الرابعة ( )12من القانون التوجيهي للتربية :قانون رقم ُ .12-19
 4ينظر املادة الرابعة ( )12من القانون التوجيهي للتربية :قانون رقم ُ .12-19
 5ينظر املادة الرابعة ( )12من القانون التوجيهي للتربية :قانون رقم ُ .12-19
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أسس
املنهاجُ 1

الشرح والتفصيل ُ

تركيز املنهج على تطوير تركيز املنهج تركيز املنهج على تركيز املنهج على تركيز املنهج على
العمليات العقلية ُ
على املبرر العالقة
إعادة التمهيد للعمل
عملية
الشخصيةُ :
األكاديمي ُ
أو
البناء االجتماعي ُ املنهي
التخصص ي ُ

  -يهتم بمهارات تطوير العمليات العقلية للطالب والتوصل إلى تبني املواد املنهجية املنظمةحول مهارات التفكير العليا.
  -له جذور سيكولوجية نتج عنه ظهور نموذج املحتوى املستقل للمنهج ،والذي يستخدماملهارات العقلية كمركز أساس ي لجميع األنشطة التعلمية والتعليمية.
  -يفترض أن تعلم املهارات العقلية سوف يترجم ويطبق ويتم تعزيزه في أي مجال مناملجاالت التي يريد الطالب أن يستقصيهاُ .
ّ
  -له جذور قوية في الحضارة األوروبية واألمريكية التي ركزت على املبرر اإلنساني.  -له ارتباط بالفلسفة املثالية حيث يزود الطلبة بفهم األفكار واملثل العليا العظيمة.  -يوفر القدرة على تحليل وتركيب ما تم تحصيله في املاض يُ .  -يؤمن أصحاب هذا التوجه بالنموذج املتمركز حول الطفل ،الذي يزود الطالب بالخبراتأو األنشطة التعلمية التي تناسب حاجاته واهتماماته وميوله وقدراته.
  -يمثل الهدف الرئيس للمنهج هنا في املشاركة الشخصية للطالب في الخبرات أو املناشطالتعلمية ،وعرض خبرات تكميلية متعددة تعمل على تنمية مستوى فهم كل طالبُ .
  -ينبغي التركيز في املنهاج على القضايا واملشكالت واألمور االجتماعية والثقافية.  -يتم اختيار املوضوعات الدراسية من أجل تشجيع الطلبة على التعامل املباشر مع بيئةاملجتمع املحلي املحيطة بهم.
  -تنمية روح املسؤولية الجماعية لدى الطالبُ .  -له جذور تاريخية مع نموذج املدرسة التخصصية ونموذج املدرسة املهنية ،التي أثرتبقوة على عملية طرح املقررات املنهجية خالل عدة عقود من النصف الثاني للقرن
العشرين ،حيث تم التركيز بقوة على الجوانب التطبيقية أو العملية في مناهج املرحلة
الثانوية وما بعدهاُ .

 1ينظر جودت احمد سعادة :الـمنهج الـمـدرس ي للموهوبـيـن والـمـ ّ
تميزين ،دار الشروق للنشر والتوزيعّ ،
عمان ،الطبعة العربية األولى2111 ،م،
ص ُ .214-217
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تركيز املنهج على التكنولوجيا ُ

  -يركز على تنظيم املنهج حول مدخالت الطالب ومخرجاته.  -يعتمد هذا املنحى بقوة على األهداف السلوكية أو األدائية املحددة ،مع نواتج يتم قياسهابدقة من أجل تحديد مدى التقدم التربوي املطلوب أو التحصيل التربوي املرغوب فيه.
 يفترض وضوح معايير املنهج وتحديد مسار عمليات التدريس ودقة اختيار نتائج تطبيقاتها.تم ّ
  -فعالية املنهج وكفاءته واقعا فعليا وقابال للتطبيق ،وبخاصة إذا ما ّتبني نظام تعلمي
وتعليمي مناسب من جانب املدارس األساسية والثانويةُ .

 -2خصائص املنـهاج وفق توجه املدرسة الجزائرية:
بالعودة إلـى الوثائق التربوية الصادرة عن مركز تكوين املستخدمين (بالجزائر العاصمة وهـي الهيئة
املشرفة على تكوين إطارات قطاع التـربية الوطنية) ،نجده ي ّ
فرق بيـن الـمنـهاج والبـرنامجُ ،ويق ّدم أسـسا
لبناء الـمـن ـهاج ،وفق التصورات البيداغوجية والتربوية الجديدة .وقبل ذلك ،ينبغي إجراء مقارنة داخل
الـمنـهاج ذاته؛ فالـمنـهاج ليس واحدا حسب فيليب بيرنو ( )Philippe Perrenoudوإنما هو منـهاجان؛
ولكنـهما ال يتناقضان ،وإنما هما صفتان متكاملتان ،رغم االختالف فـي تعريف
األولُ شكلي والثاني مقـ َّـررُّ .
كل منـهماُ .
ّ
ويتحدث كذلك ،عن منـهاج خفي أو مضمر ( ،)Hidden Curriculumوهو جانب التعلم غيـر
َ
املبرمج من قبل املؤسسة املدرسية ،أو على األقل غيـر الـ ّ
علن أو
مصرح بـه من قبلها .يقابله الـمنـهاج الـمُ ُ
الـمصرح به ،وهو " وثيقة بيداغوجية رسمية تصدر عن وزارة التـربية الوطنية ،لتحديد اإلطار اإلجباري
ّ
يتدخل علم االجتماع ،بمفاهيمه التي ّ
يضمنـها أي منهاج
لتعليم مادة دراسية ما " ،1وبيـن الـمنـهاجيـن
مهما كان واضحا ،من أجل إبراز " النتائج غيـر اإلرادية ( )Involontairesالناجمة عن األفعال واملؤسسات
اإلنسانية " .2وهذا ما ّ
وضحه ميـرتون ( ،)Mertonحين ُّبيـن دور األنساق االجتماعية فـي توجيه الـمناهج
الدراسية ،بما تقوم به من وظائف خفية ،هـي تأثيـرات منحرفة فـي نظر بودون (.3)Boudon
بالنسبة للمنهاج الشكلي هو " عبا ة عن عالم من النصوص والتمثالت ،ويشمل القواعد ّ
املحددة
ر
ِّ
يتعيـن االشتغال عليـها داخل مختلف املستويات أو أسالك
ألهداف التعليم العمومي ،والبـرامج التـي ُّ
الدراسة ،وكيفما كان نوع املسالك والـمناهج املفروضة والوسائل التعليمية الرسمية بـهذا القـدر أو ذاك،
وكل الشبكات واملذكرات ووثائـق العمل األخرى التي ت ـ ّـدعـي مساعدة أو تدبير الفعل البيداغوجيُ .4

 1املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ،مرجع سابق ،ص ُ .072
 2فيليب بيرنو ،مرجع سابق ،ص ُ .10
 3ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4املرجع نفسه ،ص ُ .12
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فاملنـهاج يقرر؛ ألنه يعتبر بمثابة معيار ( " )Normeوما يجب أن يكون " ،وبمثابة أمر ()Injonction
ّ
ّ
موجه إلى الفاعلين؛ وبشكل رئيس ي إلـى املعلمين؛ وأيضا ،لكن بشكل غير مباشر ،إلى أولئك الذي يتوقف
عليهم احترام البرنامج وبخاصة التالميذُ .1
وهو شكلي ،باملعنى املأخوذ من سوسيولوجيا التنظيمات ،التي ترجع واقع املمارسات إلـى البنيات
الشكلية للمقاولة أو اإلدارة ،أي إلى الهيكل التنظيمي ( )Organigrammeوقواعد االشتغال والخطوط
التراتبية والوظيفية املرسومة على الورق واملبادئ املنظمة لتقسيم املهام والكفايات األساسية لهؤالء
وأولئك ،وإجراءات التشاور واتخاذ القرار ونقل املعلومة...إلخ .وهنا يتم التأكيد على اإللزام باملعنى الضيق
للكلمة ،أقل من التأكيد على دور الحلم والضبط واليوتوبيا العقالنية ،داخل كل تنظيم إنساني .وبالتالي
معرفة ما يتم تعريفه وتعلمه حقا داخل األقسامُ .2
وقد يبدو هذا التمييز عديم الفائدة ،لكنه أساس ي على الرغم من كل ش يء .فحتى لو رغبنا في
دراسة نتائج التعليم ،فإنه من الالزم علينا ضبط املتغيرات الوسيطة ()Variables Mediatrices
وبالخصوص ،الطريقة التي ينجز بها املنهاج املقرر ،داخل القسم .وترتبط تلوينات وتنويعات املضامين
الواقعية للتعليم ،باستقاللية وذاتية املدرسين في تأويلهم للنصوصّ ،
وبتنوع العمل.3
نأتي اآلن إلـى إبراز الفرق بيـن املنـهاج والبـرنامج؛ حيث يرجع االختالف إلـى سببيـن اثنيـنُ :4
أوال :االختالف فـي االستعمال مـن طرف الـمدارس الغربية نفسها؛ فالـمدرسة الفرنسية تستعمل عـبارة
 Programmeبمعنى دال على املنـهاج ،والـمدرسة اإلنجليزية تستعمل مصطلح منـهاج  .Curriculumوهذا
ما أشرنا إليه فـي بداية تعريفنا للمنـهاج؛ مسار أنجلو-ساكسوني ،يرتبط فيه املنهاج بالـمسار التـربوي
املقترح على املتعلمين ،ومسار فرنس ي ،يعتبر فيه املنهاج مرادفا لبرنامج الدراسة ( )Plan d’étudeأو البرنامج
عموما ( )Programmeأو ّ
املقرر (ُ .)Cursus
ثانيا :املنـهاج أشمل من البـرنامج ،من حيث أنه يتضمن أهدافا عامة وطرائق شاملة وتوزيعا للوقت
ى،
وتحديدا للمبادئ ،التكوين والتسيير اإلداري وتوزيع أوقات العمل أو املقررُ ،قد يكتفي بتحديد املحتو ُ
وقد يلتقي مع املنهاج فـي مبادئ مثل األهداف والوسائل والطرائق وأساليب التقويمُ .
تميـزه عن البـرنامج الدراس يّ ،
يشتمل املنـهاج على خصائص ّ
نفصلها فـيما يأتيُ :5
ِّ
أ -املحور الذي يدور حول املنهاج هو التلميذ نفسه وليس العكس؛ فيكون املنـهاج َّ
املقرر برمجة
ّ
للتجربة ،فتبـرز اتجاهات بناء املنهاج ،منـها التي تراعي حضور املتعلم فيه ،ومنها التي تتعامل معه
ّ
مقررين " بتنسيق وتأطيـر أو دعم
على أساس املتلقي السلبي .فيهتم البعض من االختصاصييـن والـ ِّ
 1املرجع السابق ،ص ُ .12
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 3املرجع نفسه ،ص ُ .17
 4املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ،مرجع سابق ،ص ُ .077
 5ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .077
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النقل الديداكتيكي الداخلي ،بمنح املدرسين شرحا للبـرامج ووسائل تعليمية أساسية وشبكات
وأدوات للتقويم ودليال منهجيا أو ديداكتيكيا؟ " .1وهذا ما يوافق نوعا ما املناهج الدراسية فـي
الجزائر ،على اعتبار أن املد ّرسين يحصلون على جملة من الوثائق البيداغوجية الالزمة لسير العملية
ّ
التعليمية-التعلمية ،مثل :املنهاج ،الوثيقة املرافقة للمنهاج ،دليل األستاذ ،إضافة إلـى القرارات
ّ
ّ
والتعليمات الوزارية الدورية التي تنظم عمل األستاذ فيما تعلق بكيفيات التقويم.
ّ
ّ
متعلم ّ
مجرد ،بعيد عنا ال نعرفه
فـي هذه الحالة ،نحن إزاء متعلم حقيقي أو يكاد ،ولسنا أمام
وال يعرفنا " ،وإن كانت فكرتنا عن القسم الذي نريده بعيدة املنال ،ونقصد به القسم الخاضع ملنـهاج
بغض النظر عن
ُّ
نموذجـي ،أو على األقل ملنهاج أرقـى ،صالح ملئات وآالف أو عشرات اآلالف من التالميذ،
اختالفهم ،ألن املطلوب هو أن يتبعوا البرنامج نفسه ،وعن املخاطر املقتـرنة بأجرأة كل غرض تربوي"ُ .2
أما آخرون ،فقد اهتموا " بما يدعوه شيفالر ( )Chevellardالنقل الديداكتيكي الخارجـي ،أي
بإعادة تحديد دائرة دائمة للمعارف واإلتقانات ( )Savoir faireالتي ّ
يتعين تعليمها وفق تطور العلوم
والتكنولوجيات والثقافة وأنماط الحياة واإليتيقا وتنظيم الشغل " .3وهذا ما يوافق نوعا ما املناهج
الدراسية في الجزائر ،على اعتبار أنـها مناهج منفتحة على املحيط الخارجي ،وتسعى فـي مالمح الخروج
ّ
التي تنص عليها ،إلـى تكوين متعلم قادر على مواجهة وضعيات حقيقية فـي الحياةُ .
ّ
تعلم شيئا آخر ،يتجاوز ما تعلن عنه.
ب -يشمل املنهاج أكثـر من املحتوى املطلوب تعلمه؛ فاملدرسة ِّ
وهنا نجد أنفسنا ،حسب فيليب بيرنو ،فوق صفيح ساخن :فما الذي يخفيه هذا الخفي؟ وملاذا تظل
بعض نتائج التمدرس غامضة بالنسبة للمعنيين بـها؟ واملالحظ ،أن مفهوم املنهاج الخفي ،يمكن أن
ّ
املكيافلية للنظام التربوي ،كجهاز أيدلوجي للدولة وكأداة للعنف الرمزي
يتضمن كل التأويالت
وكمصنع أو آلة لغسل الدماغ ،أو ببساطة ،كإطار للتنشئة االجتماعية ( )Socialisationفي خدمة
النزعة املحافظة اجتماعيا .وبهذا املعنى ،سيوجد املنهاج الخفي على مفتـرق طرق التحليل والتشهيـر
والتقرير والتشكيك.4
ت -يتجسد فـي خبـرات التالميذ وليس فـي الكتب؛ إال أن الغالب واملعتاد أن القائمين على بناء املناهج
الدراسية " يبنون نصوص البرامج ،على تلميذ مجرد شبيه بالذات اإلبستيمية ()Epistémique Sujet
لدى بياجيه...فتجربة التلميذ توجد فـي أقص ى طرف من سلسلة النقل الديداكتيكي؛ ألن جزءا كبيـرا
من الفاعلين داخل النظام التربوي ،يعتبر أن تمفصل الحلقات السابقة للسلسلة ،هو الرهان األكبـر
".5
 1فيليب بيرنو ،مرجع سابق ،ص ُ .12
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4املرجع نفسه ،ص ُ .10
 5املرجع نفسه ،ص ُ .12
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ث -يؤكد املنهاج بمفهومه الواسع الصحيح النظرة املتكاملة لكل من الفرد واملجتمع معا؛ ُألن التربية
لم تعد مقصورة على اإلعداد للحياة فقط ،بل هي الحياة بكامل أبعادها املاض ي بخبراته والحاضر
بمشكالته واملستقبل بتوقعاته .ففي معناه العام " ،يعتبر املنهاج مسارا؛ وهو ما تلخصه لفظة سيرة
الحياة ( .)Curriculum Vitaeأما في الحقل التربوي ،فهو بمثابة مسار التكوين .وهنا يبرز التعقيد:
ّ
ّ
ّ
فهل هو مسار واقعي أو ّ
متخيل أو مفكر فيه أو منظم ومبرمج لتوليد بعض التعلمات؟ ".1
يفرض املنـهاج علـى الـمد ّ ِّرس استخـدام األساليـب واكـت ـسـاب الـم ـه ــارات والخبـرات ،وتحويلـها إلـى
ّ
ّ
املتعلمين ِّاتساعا ،داخل األنظمة التـربوية
كفاءات " .تزداد املسافة بين الغرض التعليمي وتجارب
ِّ
املعاصرة ،إلـى درجة أن التمييـز بينـهما أصبح أمرا ضروريا .غيـر أن بإمكاننا إقرار هذا التمييـز وفق
الصيغتيـن اآلتيتيـنُ :2
ج -الصيغة األولى من الغرض التعليمي تنطلق من منهاج مقرر ،لتهتم بإنجازه الفعلي ،أي لتصل إلى
مستوى ال ِّـمـنـهاج الـمن َـجـز.
ح -أما الصيغة الثانية ،فهي على العكس من ذلك ،تنطلق من تاريخ الحياة التـربوية ،ومن تسلسل
التجارب التكوينية ،وتتساءل حول األغراض واالستـراتيجيات التي يتضمنـها هذا املنهاج الواقعي .وتبدو
الـمقاربتان متكاملتيـن ،وهما توضحان ،كل واحدة بطريقتها ،واقع الفعل التربوي وعمليات التعلم
والتنشئة االجتماعية.
َّ
وجـها لتالميذ يتعلمون بأنفسهم من مصادر مختلفة؛ فه ُو " عامل
خ -يعتبر ِّ
املعلم فـي ظل املنهاج م ِّ
ّ
أساس ي فـي التطبيق الناجح للتغييـرات فـي املنهج .فالـمد ّرسون
املتميـزون يمكن فـي الغالب أن
ِّ
ّ
يعوضوا عن املوارد واملواد التعليمية الضعيفة الجودة التي يستخدمونها ،في حين أن املد ّرسين غيـر
جيدا ،قد ال يستطيعون استخدام املواد التدريسية استخداما ّ
املد ّربين تدريبا ّ
فعاال ،مهما كانت
جودتها ،ويتفاوت الـمد ّرسون فـي ك ِّ ّـل مؤسسة وفقا لألبعاد اآلتية :الكفاية اللغوية ،الخبرة التدريسية،
املهارة والدربة ،التدريب واملؤهالت ،املعنويات والدافعية ،أسلوب التدريس ،االعتقادات واملبادئ ".3
ّ
ويأتي الـمنـهاج الـمنـجـز متوافقا مع الواقع؛ عندما ننطلق من املنهاج املقرر ،فإنه يتعيـن علينا
ّ
املتجلية فـي الواقـع .ويبـدو هـذا املنظور مشروعا ،وبخاصة أن
طبعا التساؤل حول نسبة األغراض
ِّ
ّ
ـمعلـمين تعليمه ،وما يجب على التـالميذ
التنظيمات التـربوية تتبنـى خطابا جوهريـا حـول مـا يجب على ال ِّ
دراسته .ومـن الطبيعي في هذه الحالة ،أن يعمل املالحظ على قياس حجم تحقق هذه األغراض أو
ّ
االدعاءات .ونحن ُّ
نقر على الفور ،بأن غايات التربية ،غالبا ما تتسم بالطموح ،وهي ال تتحقق إال لدى
جزء ضئيل من التالميذ .غير أن هذه املسافة تخضع للتفكك :فمن جهة ،يتم تأويل املنهاج املقرر وأجرأته

 1املرجع السابق ،ص ُ .10
 2املرجع نفسه ،ص ُ .12
 3جاك ريتشاردز ،مرجع سابق ،ص ُ .021

88

الفصل الثاني :روافد الخطاب التعليمي ومداخل تدريس اللغة العربية
ُّ
باألقسام ،بأشكال مختلفة .ومن جهة أخرى ،ال تتحقق التعلمات الـمنتظرة إال لدى جـزء صغيـر مـن
التالميذ على الرغم مـن االحتـرام التـام للمنـهاج الـمقر ُرُ .1
وتحيل هذه اآللية األخيرة على الشكوك املقترنة بكل فعل تربوي ،كما تحيل ،فيما يخص اإلطار
املدرس ي ،على التفاوتات واالختالفات من كل نوع (فـي املواد والشرط االجتماعي والثقافة األسرية واملوقف
تفسر ،إذا ما ربطناها بشكل ّ
والشخصية) التي ّ
معين للتنظيم التربوي وللممارسات البيداغوجية ،التفاوت
الحاصل على مستوى املكتسبات؛ أي على مستوى االمتياز والنجاح.2
د -يـب ـ ِّـرز الـمنـهاج اإليجابيــات التـي يـجـب أن يـكـون عـلـيـها التـلـميذ؛ وذلك مــن خ ــالل األن ـشـطـة العـديــدة
التـي يـقـوم بـهـا لتنـمية مختـلف جوانـب الشخصية .على خالف الـمناهـج الـدراسية السابـقـة ،فقـد
ّ
املتعلم مستودعا فارغا ينبغي ملؤه بكنوز املعرفة،
ب ِّنـي ْـت على" املحتويات؛ فانطلقت من كون عقل
ِّ
ّ
بغض النظر عن جدوى حاجته إلى هذه املعرفة " .3فـي هذا السياق ،جاءت املقاربة بالكفاءات وتم
ِّ
ّ
تبنيـها من قبل الهيئات التربوية الجزائرية ،فهي " تقوم على أساس أن قليل العلم يستعمله العقل
ِّ
خير من كثيـر يحفظه القلب .حيث إنُ العناية موجهة إلى فاعلية التعلمات وعمليتـها ،على صعيد
حياة املتعلم .وجدوى ما يتعلمه مرهون بما يقدر على فعله ،ال بما يقدر على خزنه ".4
والسؤال املطروح :كيف يتعامل املد ّ ِّرس مع املنهاج؟ كيف يبني خطابه باالعتماد على منهاج ليس
هو املنـهاج؟ ُ
ّ
ولإلجابة عـن هـذا السؤالّ ،
يقر فيليب بيرنو بوجود مجموعة مـن العوامل التـي تتحكم فــي تنفيذ
املنهاج ،وهـيُ :5
أ -إن البرنامج هو مجرد لحمة ( .)Trameوإلنجازه ،يستدعي املد ّ ِّرس عالقته الخاصة باملعرفة وثقافته
ّ
وتصوره لـما هو مهم وضروري.
ّ
يخفف املد ّ ِّرسون ،على طريقتـهم وبشكل انتقائي ،من البرامج التي تعتبر " مشحونة أكثر من الالزم ".
بِّ -
ت -يتمثل البرنامج الحقيقي في الكتب املدرسية ودفاتر التمارين املستعملة يوميا ،فهي تجسده أكثر من
النصوص العامة.
ّ
املعلم خطوات ديداكتيكية شخصية ،تتضمن تأويال خاصا للبرامج.
ث -يبني ِّ
ّ
ّ
يمرر عددا من املفاهيم واملعارف واإلتقانات خالل السنة الدراسية نفسها ،وذلك
ج -يمكن للمد ِّرس أن ِّ
بحسب طاقاته وقدراته على تعبئة التالميذ.

 1فيليب بيرنو ،مرجع سابق ،ص ُ .17
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 3اللجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية (وزارة التربية الوطنية) ،مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة األولـى
مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،جذع مشترك آداب ،وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا ،طبعة جانـفي  ،2111ص ُ .0
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 5فيليب بيرنو ،مرجع سابق ،ص ُ .12-17
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ّ
حّ -
املعلم املحتويات ،بحسب مستوى ومواقف التالميذ وفي إطار تفاوض ( )Negociationصريح
ِّ
يعدل ِّ
أو ضمني معهم ،لكي تكون هذه املحتويات في متناولهم وتسمح بأجرأة التعاقد الديداكتيكي.
ّ
املعلم بمنتظرات زمالئه الذين يد ّ ِّرسون الـمقرر نفسه أكثـر من اهتمامه بالبرنامج.
خ -يـهتم ِّ
ّ
تؤثـر الثقافة واملناخ البيداغوجي ودرجة االنتقائية داخل املؤسسة على املقتضيات والتوجهات
دِّ -
التربوية ملدرسة ّ
معينة.
ذ -يأخذ املد ّ ِّرسون بعيـن االعتبار ،التشكيلة السوسيولوجية لجمهورهم.
ر -يوجه التعليم بحسب املنافذ املدرسية أو املهنية املمكنة.
ز -تؤثر الجماعة املحلية على تأويل الثقافة املدرسية.
أما كزافييه روجيرس فيـرى ،وفقا لسياسته املنهاجية ،أن املنـهاج ُّ
يمر بثالث مراحل؛ مرحلة املنهاج
ّ
املتوقع أو املأمول ،مرحلة املنهاج امل ْرس ى أو املطبق ،ومرحلة املنهاج املحقق أو املقيمُ .1
أ -املنـهاج املتوقع :يجسد عمليات هندسية منهاجية ،ويوضع في خدمة املدرسين واملكونين.
ب -املنهاج الـم ْرسـى :وهو يترجم املمارسات الفعلية في الفصل أو في فضاءات التكوين ويستدعي املوارد
الخاصة بالتعلمات.
ت -املنهاج املحقق :وينظر إليه على أساس النتائج التي حصل عليها املتعلمون ،وبناء على التقويمات التي
أنجزت ،من جهة املستوى املحلي أو الدولي ،وينزل منزلة مرجع يركن إليه لتعديل املنهاج املتوقع.
وتترجم الخطاطة التالية هذه الحاالت الثالث وتفاعالتهاُ :2
ُ
املمارسات املنهاجية

السياسة املنهاجية

اهلندسة املنهاجية

أي مشروع تربوي
ألي مشروع
جمتمعي؟
أية غايات تربوية؟
أي مضامني دراسية؟

أي منهاج لتجسيد
سياسة املنهاج؟
املنهاج املرتقب
أو املتوقّع

الغايات والنوايا

موقع بيداغوجيا اإلدماج

التقومي املنهاجي

أية ممارسة تعلمية
يومية؟

أية ممارسات تقوميية؟

املنهاج املوطّن

املنهاج املنجز

أو الـمُرْسى

أو احملقَّق

ُ
ُ
ُ
ُ
 1ينظر لحسن توبي ،مرجع سابق ،ص .79ينظر كذلك كزافييه روجيرس ،مرجع سابقُ .
 2كزافييه روجيرس ،مرجع سابق ،ص ُ .27
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 -0بناء املنـهاج الدراس ي وفق املقاربة بالكفاءات:
إن املقاربة البيداغوجية املعتمدة فـي بناء مناهج التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،إنما هـي
املقاربة بالكفاءات ،1وقد اعتمدت فـي بناء مناهج التعليم االبتدائي واملتوسط والثانويُّ .2
تتميـز عن
املقاربات السابقة (املقاربة باملضامين أو املحتويات واملقاربة باألهداف اإلجرائية) فـي تركيـز اهتمام أكبـر
ّ
ّ
التصرف
على املتعلمين وعلى دمج التعلمات من أجل تحقيق كفاءات لديـهم ،تساعدهم على حسن
والتدبير في الحياة العامةُ .
ّ
بالنـسـبة للمتعلميـن تسـعى هـذه الـمقـاربــة إلـى " وضع مبـادئ تربوية توافـق الحاجـات الفيـزي ُولـوجية
ّ
للمتعلمين ،بـهدف تنميتـها تنمية ّمتسقة ّ
ومتـزنـة ،حيث ال مجال لالهتمام بالحاجات
والوجدانية والعقلية
ّ
للمتعلم؛
ُ
املستقلة عن بعضها ،وإنما االهتمام بـها فـي شموليتـها بحيث تسهم بكليتـها فـي التنمية العامة
ّ
أي انطالقا من مفهوم إدماجـي ووظيفي يأخذ بعين االعتبار الدوافع والرغبات املختلفة للمتعلميـن "ُ .3
ّ
وبالنسبة للتعلمات ،فإن االختالف بينـها وبين املقاربة باألهداف اإلجرائية ،أن هذه األخيرة تقوم
ّ
ّ
ّ
ّ
املتعلمين ال يستطيعون استثمار ما تعلموه فـي الوضعيات الحياتية
على تعلمات مجزأة ،أثبت الواقع أن ِّ
املختلفة ،على العكس من ذلك تقوم املقاربة بالكفاءات ،فـي الحقل البيداغوجي ،على اإلدماج ،أي على
ّ
ّ
" إدماج الـمعارف ملعالجة وضعيات ّ
واملجزأة ألنـها
معينة ذات داللة .وإذن فال مجال للتعلمات املنفصلة
ّ
املحددة "ُ .4
ال تخدم الكفاءة أو الكفاءات
وانطالقا من هـذا الـمـبدإ الذي تقوم عليه املقاربة بالكفاءات ،تم تناول النشاطات التعلمية
ال ّ
ـمقررة ،بالنسبة إلـى السنة األولـى من التعليم الثانوي العام ،حيث ّتمت دراسة النص األدبي أو النص
ّ
يتعلق باملسائل ّ
املقررة في النحو والصرف والب ُالغة والعروض
التواصلي بتحليل معطياته ومضمونه ،وما
والنقد األدبي .وتحليل النص من منظور املقاربة بالكفاءات يطمح إلـى فتح جديد فـي دراسة النصوص،
ّ
حيث إن استثمار املعا ف ضروري ّ
ّ
والتقص ي
لكنه غيـر كاف ،فال ّبد من تدريب املتعلميـن على البحث
ر
ّ
واالكتشاف وجعلهم محور العملية التعليمية-التعلمية.5
ُومن جهة أخرى ،انتقدت املقاربة بالكفاءات املقاربة باملضامين أو ما يعرف في األدبيات التعليمية
ّ
املتعلميـن أكبـر قدر ممكن من املعارف ،ولكن الثابت
باملقاربة املوسوعية؛ ألنـها تقوم على الـمعرفة ،تلقيـن ِّ
أن " املعارف أخذت تزداد فـي هذا العصر بشكل سريع ،حيث إن الخبراء يؤكدون أن املعارف في شتى
امليادين تتغير كلية كل سبع أو خمس سنوات ،األمر الذي يجعل من عالم اليوم يعيش بحق مرحلة
االنفجار املعرفـي ،فكان لخبراء التربية أن أخذوا يفكرون فـي إعادة بناء الفعل التعليمي – التعلمي على
املشوق في األدب والنصوص واملـطالعة ّ
ّ
املوجـهة ،السنة األولـى ثانـوي (جـذع مشتـرك آداب) ،وزارة التـربيـة ال ُوطنية،
 1حسين شلوف وآخ ـران:
الجزائر ،ص ُ .7
 2اللجنة الوطنية للمناهج ،مرجع سابق ،ص ُ .7
 3حسين شلوف وآخ ـران ،مرجع سابق ،ص ُ .7
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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مبادئ قائمة على ما هو أنفع وأفيد بالنسبة إلى املتعلم وأكثر اقتصادا لوقته .واملتعلم ال يستطيع أن
يكون في مستوى تتبع هذه املعارف املتنامية واستفادة أهمها إذا لم يكن يتوافر على ذكاء يرقـى إلى فهم
ّ
مركبات هذا العصر "ُ .1
ُ
ّ
ّ
ً
تعلم فينبغي
إذا ،مع الـمقاربة الجديدة تغيـرت النظرة
للمتعلم وللمعارف ،نتحدث عن ذكاء امل ِّ
ِّ
العناية به ،بشخصيته فـي اتصالها باملجتمع الذي تعيش فيه ،عن حسن التواجد وحسن التدبير وحسن
ُّ
التصرف وحسن التخطيط للمستقبل .فال مجال ملعارف غيـر مستعملة " ،وبنظر فاحص إلـى بنـاء البـرامج
التعليمية السابقة ،يمكن أن نالحظ دون عنـاء بأن هـذه البـرامج مثقلة بمعارف غيـر ضرورية للحياة فـي
مجملها وال تسمح لحاملها أن يتدبر أمره فـي الحياة العملية .فكان البد من التفكيـر فـي مقاربة بيداغوجيا
ّ
املتعلم اآلن مع معارف يستثمرها في حياته لحل مشكالت تواجهه،
تسايـر مستجدات العصر " ،2يتعامل ِّ
ِّ
ّ
ّ
كم هائل من املعلومات النظرية في اللغة قواعد وبالغة وعروضا وهو ال
ما فائدة ِّ
املتعلم الذي يحوز على ِّ
يستطيع أن يستثمرها في حديثه أو في كتاباته بما ينسجم مع املحيط املحلي والعالمي .تتحدث املقاربة
بالكفاءات عن حد أدنى من الكفاءة وحد مقبول من اإلتقان ،مع تحيين هذه الكفاءات وهذه اإلتقانات
ألنـها تصبح غير صالحة بمرور فترة زمنية معينةُ .
ّ
يلخص منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي خصائص املقاربة بالكفاءات فيما يأتيُ :3
ِّ
 النظـر إلـى الحياة من منظور عمـلـي.
 التخفيف من محتويات املواد الدراسية باالقتصار على الجانب العمــلي من ــها.
 تفعيل الـمحتويات والـمواد التعلمية فـي املدرسة وفـي الحياة.
 السعي إلـى تثميـن املعارف املدرسية وجعلها صالحة لالستعمال فـي مختلف مواقف الحياة.
ّ
ُّ
ُّ
املتعلميـن فـي قلب العملية التعليمية التعلمية بدفعهم إلـى بناء تعلماتـهم بأنفسهم عن
 جعل
ِّ
طريق حسن التوجيه إلـى استثمار مكتسباتـهمُ .
من جهة أخرى يب ّ ِّـرر القائمون على املنهاج أسباب اختيار املقاربة بالكفاءات ،بدءا بأهمية التكوين
الذي تطمح إليه خاصة ،وأنه يسعى إلى حسن استثمار املعا ف وحسن توظيفها ،فيعتبـر ّ
تحديا بالنسبة
ر
ِّ
ّ
ُّ
للمتعلم .وثانيا يقارن بين الكفاءة باعتبارها منتهى التعلمات وغايتـها مع املعارف والـمهارات ،فيعتبـر
ِّ
ّ
يشكالن رافدا لها .وثالثا ،يشتـرط املنهاج جملة شروط لتحقيق
الـمنـهاج أن الكفاءة أعلى منـهما؛ ألنهما ِّ
الكفاءة منها " :أن تؤدى فـي إطار وضعية اندماجية ذات داللة ،وإن هذه الوضعية االندماجية تسمح
للتلميذ أن يبرهن بأنه قادر على تسخير مختلف مكتسباته بصورة فعالة وإجرائية ،ومن ثمة تعطي
للعملية التعلمية معنى خاصا "ُ .4
 1اللجنة الوطنية للمناهج ،مرجع سابق ،ص ُ .7
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 3املرجع نفسه ،ص ُ .2-7
 4املرجع نفسه ،ص ُ .2
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ولع ـ ـ ـل هــذا الك ـ ـالم يقودنا إلـى الحديث عن عالق ـة الـمق ـ ـارب ـ ـ ـة بالك ـ ـفاءات بالعمـ ـلية التعلمية.
وهنا يمكن القول بأنُ الـمقاربة بالكفاءات تسهم فـي ترقية العملية التعلمية ،1وهذه التـرقية تتحدُد
أساسا في ثالثة مستويات هيُ :2
 إضفاء داللة على التعلمات :وذلك بتحديد أبعادها عن طريق جعل املعارف النظرية روافد
مادية تساعد املتعلم بفاعلية فـي حياته املدرسية والعائلية أو في حياته املقبلة عندما يبلغ سن
الرشد ،حيث يدخل الحياة سواء بوصفه عامال أو مواطناُ .
مثال :التلميذ يتعلُم الكتابة ،ويزداد اهتمامه بتعلمها عندما يوضع فعل الكتابة في السياق
الداللي له ،مثل كتابة رسالة للتواصل مع اآلخرين في مختلف شؤون الحياة .وهنا يدرك املتعلم بأن تعلم
الكتابة يكتس ي معنى في حياتهُ .
 جعل أشكال التعلم أكثر فاعلية :بتثمين الـمعارف الـمدرسية وجعلها صالحة لالستعمال في
مختلف مواقف الحياة ،فتكون املكتسبات أكثر ارتباطا فيما بينـها وأكثر وضوحا ،ويكون ا ُالهتمام
منصبا على األهم دون املهم .ولعل هذا ما جعل أحد الـمربين يطلق على املقاربة بالكفاءات
تسمية " بيداغوجيا األهم وترك املهم ".
 بناء التعلمات الداخلية :إن جعل مختلف مكتسبات التالميذ فـي وضعية تناسق تدريجي
وتوظيف متصل وفـي وضعيات ذات داللة؛ فكل هذا يجعل هذه املكتسبات تجاوز إطار القسم
البيداغوجي أو املوسم الدراس ي إلى بناء داخلي لدى املتعلم نظام أكثر شمولية وثراء .فمن سنة
إلى أخرى ومن طور إلى آخر يعاد استغالل املكتسبات املتراكمة تدريجيا وتوضع هذه املكتسبات
في خدمة كفاءات أكثر تعقيدا.
 -1وصف عام ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي:
يحتوي منـهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي (للجذعيـن) على العناصر اآلتيةُ :
 -0تقـدي ـ ــم املـ ــادة
 -2الكفاءات املستعرضة
 -7التوزيع الزمني (جذع مشترك آداب)
 -2التوزيع الزمني (جذع مشترك علوم وتكنولوجيا)
 -1ملمح دخول املتعلم إلى السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
 -4ملمح الخروج من السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
 -3الهدف الختامي املندمج لنهاية السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
 -9األهداف الوسيطية املندمجة للسنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
 -1طرائ ـ ــق التدري ـ ــس
 1املرجع السابق ،ص ُ .2
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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 -01تقدي ـ ــم النشاطـ ــات :النصوص األدبية ،املطالعة املوجهة ،التعبي ــر الشفوي والتعبيــر الكتاب ــي،
قواعد النحو والصرف ،البالغـ ـ ـ ـ ــة ،الع ـ ـ ــروض ،النق ـ ــد األدب ــي ،األعمال التطبيقية.
 -00املحتوي ـ ـ ـ ــات
 -02وضعيـات التعلم.
 -07الوسائ ـ ـ ـ ـ ــل.
 -02التقيي ـ ـ ـ ـ ـ ــم
تقديـ ــم امل ـ ــادة:
إن اللغة هي جوهر التفكير ألن التفكير في حقيقته عملية ذهنية ال تتم بدون اللغة .وقد أثبتت
األبحاث والتجارب أن التمكن من اللغة له ارتباط وثيق بالقدرات العقلية وبالقدرة على الفهم واإلفهام
وبالتحصيل في كل نواحي املعرفة والثقافةُ .
ُومن هنا تبــرز أهمية اللغ ــة العربيــة من حيث هي ِّقوام الفعل التعليمي-التعلمي في منظومتنا
التربوية عامة وفي النهوض بفكر املتعلم في األقسام األدبية خاصةُ .
ل ـه ــذا السبب يسعى تدريس اللغ ــة العربية بالنسبــة إلى السن ــة األولـى من التعليــم الثانــوي العــام
والتكنولوجي إلىُ :
 جعل املتعلم يكتسب مهارات أساسية للتعلم الذاتي واالعتماد على النفس في اكتساب املعارف.
 اكتساب القدرة على التعبير عن الخواطر النفسية واملشاعر الوجدانية واملنهجية في التفكير والعمل.
 القدرة على التعبير السليم في مختلف املجاالت.
 امتالك التعبير اإلبداعي واالبتكار في األساليب واألداء وإدراك دور اللغة في التعبير عن شخصية الفرد
وآرائه ومتطلباته.
 القدرة على مناقشة مختلف اآلراء والقضايا والتواصل مع اآلخرين واإلقناعُ .
إن تنشيط حصص اللغة العربية بصورة فعالة يتطلب من املدرس رسم خطة للعمل بما يفيد
امل تعلمين ويعالج أوضاعهم وينتقل بالفعل البيداغوجي من منطق التعليم إلى منطق التعلم وهذا املبدأ
ال يتحقــق إال بمراعاة حاجات املتعلمين واستعداداتهم والنتائج التي تسفر عنها مختلف العمليات
التقويميةُ .
وبما أن املنهاج مبني على املقاربة بالكفــاءات فإن األمر يستوجـب مراعاة خاصـة اإلدماج في تفعيـل
النشاط ــات التعلميــة .علما بأن بيداغوجي ــا اإلدماج تستنــد بدورها على املعارف واملعارف الفعلية واملعارف
السلوكي ــة التي ال يتم التعلم الحقيقي بدونه ــا الكتساب كفاءة من الكفاءات في اللغة الشفويـة أو الكتابية
للمتعلمُ .
الكف ـ ـ ــاءات املستعرض ـ ــة:
 ممارسة التواصل الشفوي والكتابي بشكل منسجم في وضعيات الحياة املعيشة.
 االستماع إلى اآلخرين وتسجيل املالحظات ،والتدخل بفاعلية وفق ما يقتضيه املقام.
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 اإلجابة بلغة سليمة واضحة عن األسئلة.
 البحث في املراجع واملصادر.
 الشعور باملتعة في الكتابة والقراءة.
 التزام املنهجية في أداء األعمال الفردية والجماعية.
 ممارسة امللكة النقدية في تناول النصوص املختلفة.
 تفسير الظواهر االجتماعية والسياسية واألدبية والعلمية انطالقا من معطيات ملموسة.
 إجراء املوازنة واملقارنة بين الظواهر واملظاهر.
 تطبيق تقنيات وفق حقل االختصاص.
 إصدار أحكام نقدية معللة.
 االستقالل بالرأي تدريجياُ .
مالحظة :سنقوم بتضمين باقـي العناصر في الفصول الالحقةُ .
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ثانيا :الوثيقة املرافقة
بعد ت ـعــري ـف ـن ــا بالـمنـهاج ،باعتـباره الوثيـقــة البيـداغوجي ــة الت ـعـليمية األس ــاسية فـي العمـلية
ُّ
التعـليـمية التعـلمية ،والتـي ال يمكن االستغناء عنـها لوجوب العودة إليـها .1يـأتـي الـدور على وثيــقة أخــرى
مـه ــمة لكن ــها أق ـ ُّـل أهمية م ــن ال ــمن ــهاج ،لكون ــها ف ــي درج ــة أدن ــى م ـن ــه ،وهـي الوثيقة الـمرافـقةُ .
 -0تعريفهاُ :
ّ
عرفها اللجنة الوطنية للمناهج (املجموعة املتخصصة لـمادة اللغة العربية) بأنُـها وثيـقة
ت ِّ
بيـداغوجية تعليمية مـساعـدة؛ إذ تضمن حـسـن تعامـل الـمد ّ ِّرسيـن مـع املنـهاج ،منـهاج اللغة العربية
السنة األولى من التعليم الثانوي (بجذعيه) ،فهي تشرح خطوطه العريضة .2وقد اعتمدت الوثيقة
املرافقة على منهجية ترتكز على شرح العناصر األساسية التي ّ
نص عليـها املنـهاج مدعومة بأمثلة عملية
تطبيقية ترفع اللـبس عن ك ّـل غموض وت ّ
ـوضـح كـل مب ـهـمُ .3
ِّ
ِّ
ّ
باملتعلقة
ويظهر من فحص منهجية الوثيقة املرافقة في عرض املعلومات ُواملعارف واملعطيات
ِّ
تعرض
باملنهاج؛ منهاج اللغة العربية لسنة األولى ثانويُ ،أنـها تعتمد على االستقراء واالستنباط واملقارنة؛ ُ
ّ
األخص بنفس املنهجية
املصطلحات العامة فتتناولها بالوصف والشرح ،ثم تنتقل إلـى املصطلحات
السابقة ،وتعمد أحيانا إلى املقارنة بين بعض املصطلحات ،واآلن تفصيل لهذه املنهجيةُ .
ركزت الوثيقة املرافقة على مفردات املقاربة بالكفاءات ،من قبيل :املقاربة بالكفاءات ،املقاربة
النصية ،بيداغوجيا املشروع ،املقاربة بالكفاءات وبناء املنهاج ،تحقيق الكفاءة فـي الحقل التربوي،
الوضعيات املشكلة (الوضعية املشكلة عملية شاملة ،الوضعية املشكلة عملية معقدة ،الوضعية املشكلة
ّ
ذات داللة) ،الوضعية املشكلة التعليمية والوضعية املستهدفة ،مفهوم التلميذ الكفء ،مركبات الكفاءة
(املحتوى ) ،(contenuالقدرة ( ،)capacitéالوضعية ( )situationو نعنـي بـها الوضعية – املشكلة) ،مفهوم
الداللية فـي وضعية التعلم ،مفهوم إدماج املكتسبات ،الكفاءات والوضعيات املستـهدفة (« ُُ»ُ cibles
ّ
ُّ
ُّ
ـمتعلقة
 ،)Compétences et situationsمفهوم التعلم مـن منـظور الـمقـاربـة بالكــفاءات ،التعلمات ال ِّ
بالـمعارف والـمعارف الفعلية والـمعارف السلوكية ،نشاطات ا ُإلدماج ،الـهدف الختامـي الـمندمـج

 1الـمنـهاج " وثيقة بيداغوجية رسمية تصدر عن وزارة التربية الوطنية لتحديد اإلطار اإلجباري لتعليم مادة دراسية ما " .1وبالعودة إلى
القانون التوجيهي للتربية الوطنية (قانون رقم . 80 -80مؤرخ في  11محرم عام  1041املوافق  42يناير  )4880في بـابه الثـالـث تحت عنوان:
تنظيم التمدرس ،وفي فصله األول (أحكام مشتركة) ،وفي املادة الثامنة والعشرين (ّ )29
يحدد غايات ومهام املدرسة ،والجهة ّ
املخولة إلصدار
الوثائق الرسمية ومنـها املنـهاج والبرنامج؛ حيث " يصدر الوزير املكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل مستوى تعليمي " ،وفي
املادة التاسعة والعشرين ( ،)21يلزم أعضاء الهيئة التربوية واإلدارية والبيداغوجية بضرورة االلتزام بكل ما جاء في الوثائق التي تصدرها
الوزارة الوصية؛ إذ " تشكل األهداف والبرامج التعليمية اإلطار املرجعي الرسمي و اإللزامي لجميع النشاطات البيداغوجية املمنوحة
في املؤسسات املدرسية العمومية منها والخاصة " .ينظر املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ،ص ُ .072
 2ينظر اللجنة الوطنية للمناهج ،مرجع سابق ،ص ُ .0
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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) ،(L’objectif terminal d’intégrationمقارنة بيـن بيداغوجيا تبليغ املحتويات وبيداغوجيا الكفاءات،
مقارنة بين التكوين باألهداف والتكوين بالكفاءات ،املقاربة النصية ،مظاهر االتساق واالنسجامُ ،
وهدف الوثيقة املرافقة إلقاء الضوء على املقاربة بالكفاءات باعتبارها مسعى بيداغوجي معتمد
فـي بناء املناهج ،من أجل تقريب مفهومها وخصائصها من أذهان املد ّ ِّرسين حتى يكون فعلهم البيداغوجي
ُّ
ُّ
مبنيا على رؤية جديدة قطباها التعلم ذو املعنى والداللة وإدماج التعلماتُ .1
وقـد ركزت الوثيـقة الـمرافقة على مصطــلحات أســاسيــة فـي الـم ـقــارب ــة بالك ـفــاءات؛ حيــث عرفـت
الـم ـقـ ــارب ـ ــة بالك ـفــاءات باع ـت ــبارها الـم ــقارب ــة البيـداغوجي ــة الـمع ــتم ــدة فـي ب ـن ــاء الـمناه ــج الــدراسي ــة
الج ـزائـ ــريـ ــة ،وفــي م ـنـهاج اللـغة العربيـة للس ـنــة األولــى ثانـوي .وق ــد اختيـرت بيداغوجيا اإلدمــاج من بين
ُّ
أربـع مقاربات تعلمية منبثقة عـن الـمقاربة بالكفاءات ،2وهـي إطار منهجـي ألجرأة املقاربة بالكفاءات .وقد
ّ
املتعلمين ،3حسب زعم أصحاب املقاربة
اعتمدت بدال عن املقاربة باألهداف اإلجرائية التي أضرت بتكوين ُِّ
ُّ
بالكفاءات؛ ألنها حققت تعلمات لهم لكنـها مجزأة غير قابلة للتوظيف واالستثمار في املواقف الحياتية
املختلفةُ .
 -4مميزات بيداغوجيا اإلدماج:
 تعمل من جهة على إقامة ترابط بين التوجهات واالختيارات التي يتبناها نظام تربوي معين ،والتي
يترجمها إلى خطوات تعليمية أو تعلمية أو تقويمية مناسبة؛ ومن جهة ثانية بين املمارسات
البيداغوجية التي توضحها تلك الخطوات ،مع مراعاة خصوصية بعض املواد الدراسية.
 تتميز بكونها تستحضر الغايات واملحتويات العامة لنظام تربوي معين ،وتتكيف معه غير أنها تقترح في
مقابل ذلك تنظيما فعاال للتعلمات قصد الوصول إلى ملمح التلميذ املنشود.
 يتحدد ملمح الخروج على أساس مجموعة من الكفايات ،ترتبط بمواد دراسية محددة ويستدعي
إكسابها إرساء مجموعة من التعلمات أو املوارد سواء أكانت معارف أم مهارات أم مواقف (سلوكات)
 1ينظر املرجع السابق ،ص ُ .00
 2وهي املقاربة باملعايير ،املقاربة وفق الكفايات العرضية أو املستعرضة ،املقاربة وفق الكفايات الحياتية ،وبيداغوجيا اإلدماج.
ّ
تسطر مجموعة من املهارات والقدرات
 املقاربة باملعايير :شاعت مقاربة املعايير ( )Standardsفي العالم األنجلو-سكسوني ،وتميزت بكونها ِّ
أو مجموعة من املعارف في شكل أهداف إلكسابها للمتعلمين في كل مستوى دراس ي وبقي هاجسها األول هو توحيد الكفاءات
 uniformisationواالستجابة لتطلعات نموذج العولـمة.
 املقاربة وفق الكفايات العرضية أو املستعرضة :يحرص معدو املنهاج القائم على منطق املقاربة بواسطة الكفاية املستعرضة على تطوير
صنف آخر من املضامين التي هي عبارة عن مجموعة من القدرات املستعرضة واملشتركة بين مختلف املواد الدراسية ،وتدعى كذلك
الكفايات املفاتيح ،حيث يتجه االهتمام إلى بناء تمثل ملفهوم أو وضعية أو إشكالية باستحضار العديد من املواد الدراسية.
 املقاربة وفق الكفايات الحياتية :تعرف املقاربة بواسطة املهارة الحياتية ( ،)Life skillsأيضا ،باسم مقاربة ا ُألمم املتحدة؛ إذ شاعت في
أوساط الكثير من املنظمات التي تهتم بالشأن التربوي (كاليونيسكو واليونيسيف ،)...وتروم تنمية املواقف املواطنة داخل املجتمع ،أي
ّ
تركز على أهداف ترتبط باملواقف أو معرفة الكينونة ( )savoir êtreكالتعود على النظافة وتدبير املاء واالقتصاد في الطاقة...وتهتم
بالسلوكات ذات الطابع املحلي أو الكوني...ينظر لحسن توبي ،مرجع سابق ،ص ُ .11
 3ينظر اللجنة الوطنية للمناهج ،مرجع سابق ،ص ُ .0
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وإعداد املتعلمين عل ى تعبئتها على نحو يضمن لها اندماجها وذلك من أجل حل وضعية مشكلة أو
مركبةُ .1
ُّ
وبعدها عرفت باملقاربة التعليمية التعلمية املعتمدة في تدريس اللغة العربية وهي املقاربة النصية.
ّ
ّ
تعلم من
وقد أوضحنا أهمية هذه املقاربة بالنسبة إلى املقاربة بالكفاءات في كونها رافدا قويا ُِّ
يمكن امل ِّ
ممارسة كفاءته عن طريق تفعيل مكتسباته حيث إن النشاطات املقررة في تدريس اللغة العربية تنطلق
من النص .فالنص يصبح املحور الرئيس الذي تدور في فلكه هذه النشاطات خدمة مللكة التعبير الكتابي
والشفوي لدى التلميذُ .2
وبعدها ّ
وضحت حصص اللغة العربية للسنة األولى ثانوي (للجذعين) ،وهنا ،حرصنا على تقديم
نماذج تطبيقية للحصص املقررة بما رأيناه كافيا لتنوير درب األستاذ في تنشيط فعله التربوي وفق نمط
بيداغوجيا اإلدماجُ .3
ثم ختمت شرحها بالتعريف بمقاربة أخرى أو استراتيجية معتمدة في تدريس اللغة العربية واملواد
األخرى وهي بيداغوجيا املشروع .وقد بينا مدى نجوع هذا األسلوب التعلمي في بناء كفاءات التعلم؛ إذ
إن املشاريع املقررة فـي املنهاج كثيرا ما تدعو املتعلمين إلى البرهنة على قدراتهم املعرفية -الفعلية في إنجاز
أعمال فعلية .وقد حرصنا على تقديم نموذج تطبيقي في تنشيط حصة مشروع من املشاريعُ .4
 -2املقاربة بالكفاءات وبناء املنهاج:
في هذا العنصر أرادت الوثيقة املرافقة أن ّ
تبين دور املقاربة الجديدة في بناء منهاج اللغة العربية
ِّ
للسنة األولى ثانوي فقد اعتمدت هذه املقاربة البيداغوجية ،في السابق في بناء مناهج التعليم االبتدائي
واملت ُوسط وستعتمد كذلك في بناء كل مناهج التعليم الثانوي ،بما فيها منهاج اللغة العربية للسنة األولى
ثانويُ .
ثم طرحت السؤال :لـماذا وقع االختيار على بناء املناهج باعتماد املقاربة بالكفاءات؟ وهو سؤال
قد يتبادل إلى ذهن أساتذة الثانوي ،ثم أجابت عنه بش يء من التفصيل ،ومفاده ما يليُ :5
ّ
ُّ
املتعلم يقتض ي التفكير
 صعوبة التحكم في املعارف بسبب االنفجار املعرفي ،سواء من قبل املد ّ ِّرس أو ِّ
ّ
تركز على اختيار ما هو أنفع وأفيد بالنسبة إلى املتعلم وأكثر اقتصادا لوقته.
في مقاربة جديدة ِّ
ّ
ُّ
التكيف مع
باملتعلم من حيث بناء شخصيته داخل املجتمع الذي يعيش فيه بغرض حسن
 العناية
ِّ
ُّ
املحيط املحلي والعالمي ،وال يتحقق له إال بالتمكن من مستوى محدد من اإلتقان للكفاءات املطلوبة
 تجديد الكفاءات وتحيينها ملسايرة متطلبات التكيف مع املحيط الخارجي.
 1ينظر لحسن توبي ،مرجع سابق ،ص ُ .11
 2اللجنة الوطنية للمناهج ،مرجع سابق ،ص ُ .0
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4املرجع نفسه ،ص ُ .2
 5املرجع نفسه ،ص ُ .7
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وعن عالقة املقاربة بالكفاءات بالعملية التعلمية ،تحصرها الوثيقة املرافقة فـي ثالثة مستويات هي:
إضفاء داللة على التعلمات ،جعل أشكال التعلم أكثر فاعلية ،وبناء التعلمات الداخليةُ .1
 -0كيف تتحقق الكفاءة فـي الحقل التربوي؟
ّ
املتعلم
سؤال أجابت عنه الوثيقة املرافقة بعرض العناصر التي يجب أن تتوفر؛ حيث يفترض أن ِّ
يملك مكتسبات (معارف ،معارف فعلية ،طرائق ،مواقف )...ويستطيع تسخيـرها وتجنيدها بصورة فعلية
ملعالجة وضعية مشكلة معينة .ألن ُّ
تحقق الكفاءة يكون في وضعية تسمى الوضعية املشكلة ( situation
 )Problèmeأو الوضعية املسألة من خالل تسخير مجموعات مندمجة من القدرات واإلمكاناتُ .2
ّ
تفرق الوثيقة املرافقة بين أنواع أو مستويات املعرفة أو باصطالح املقاربة بالكفاءات (املوارد)،
ثمُ ِّ
فهناك :املعار ف واملعارف الفعلية واملعارف السلوكية .وضربت أمثلة عن هذه املوارد في اللغة العربيةُ :
 املعارف :أي التحكم في لغة التعبير.
 املعارف الفعلية :صوغ األسئلة ،اإلجابة عن األسئلة ،حسن توظيف أزمنة األفعال ،استعمال
عالمات الترقيم حسب مقتضيات املقام ،االستعمال الصحيح للتراكيب النحوية والصيغ الصرفية
وأدوات الربط والتسلسل في بناء األفكار .الرسم الصحيح لقواعد اإلمالء ،التعليل املنطقي للموقف.
 املعارف السلوكية :وضوح الكتابة ،حسن الخط ،التنظيم في عرض األفكارُ .3
ما هي الوضعيات املشكلة؟
ّ
تعرف الوضعية املشكلة (أو املسألة) بأنها
سؤال آخر طرحته الوثيقة املرافقة يرتبط بسابقيهِّ .
ُّ
ُّ
ُّ
وضعية تعلمية .أي يشترط أن يتم التعلم ببناء وضعيات تعلمية من طرف املد ِّرس تسمى الوضعيات
ّ
ُّ
ُّ
املتعلمين في وضعيات تعلمية
املشكلة .في املقاربات السابقة لم يكن االهتمام على بناء التعلمات بوضع
ِّ
ُّ
وإنما كانت التعلمات تتم في شكل تعليمات فوقية أو تلقينات من قبل املد ّ ِّرسُ .
تظهر قيمة الوضعية املشكلة فـي كونـها وضعية بيداغوجية شاملة ومعقدة وذات داللة بالنسبة
ّ
للمتعلم ،تسمح ببناء الـمعـارف4؛ وضعية عملية شاملة :ألنـها تـبنـى فـي ضوء مجموعة من املعطيات
ِّ
ُّ
املعرفية املنهجية وضمن سياق تعليمي-تعلمي اجتماعي من أجل تحقيق كفاءة قاعدية ،ثم تنفذ بتظافر
جملة من النشاطات والطرائق والعمليات ،تشغل ّ
حيـزا زمنيا يطول أو يقصر حسب نوع الكفاءة فهي "
ِّ
تـصاغ بداللة تغطيتـها لـهدف أو لعـدة أهداف مـن املنـهاج ،فهي مهيكلة على صعيد الـمخطط التعليمي
ألنـها مبنية من منطلق تعلمات مدققة " ،5تنسجم مع حجم املعارف واملوارد املراد تسخيرها .ولهذا السبب
تجزأ إلـى عدة أجزاء أو عناصرُ .
 1املرجع السابق ،ص ُ .2
 2املرجع نفسه ،ص ُ .1
 3ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .4
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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َّ
وهي وضعية عملية معقدة (مركبة) :ألنها تشترط وجود مستويات من املعرفة :معارف علمية،
ّ
املتعلم أمام تحد معرفي ينبغي عليه
معارف عملية ومعارف مشروطة .درجة تعقيدها تسمح لها بوضع
ِّ
ّ
ّ
املتعلمين
حله سيرورة معرفية ومنهجية ،حيث تناقش هذه السيرورات من طرف املد ّ ِّرس ُو ُِّ
أن يسلك إلى ِّ
ثم تختار السيرورة األحسن بمراعاة السالمة املعرفية والدقة العلمية واالقتصاد في الوقت والجهد .لذا
ّ
ّ
املتعلمين؛ أي أن تكون قابلة للتخطي
يشترك في بناء الوضعية املشكلة أال تكون مستعصية الحل على
ِّ
املعرفي واإلنجاز العمليُ .
املتعلم؛ ألنها تنطلق من واقعه املدرس ي أو االجتماعي ،فال
وهي وضعية ذات داللة بالنسبة إلى
ِّ
ّ
ُّ
املتعلم إلى اإلحجام عن التعلم .وتنطلق من
يجب أن تكون غريبة وبعيدة عن هذا الواقع وإال دفعت
ِّ
ّ
املتعلم تدعوه ألن ّ
يفعلها ،وطبيعة هذه املكتسبات هي معارف ،تقنيات،
مكتسبات سابقة يملكها
ِّ
ِّ
استـراتيجيات وطرائق متعددةُ .1
بعد اإلجابة عن سؤال :ما هي الوضعية املشكلة؟ تطرح سؤال آخر من أجل التفرقة بين الوضعية
املشكلة والوضعية املستهدف ،وإبراز الفرق ّ
يوضح طبيعة كل منهما ومجال استعمالهما ،وأسبقية
ِّ
ّ
إحداهما على األخرى ،وطريقة تقديمها أو تناولها ،والجدول اآلتي ي ُو ِّضح بجالء هذه الفروقاتُ :2
الوضعية املستهدفة
الوضعية املشكلة التعليمية
«Situation »cible
Situation – problème didactique
ّ
ّ
 تـع ِّـلـم التـلميـذ إدمـاج مكتسباتهُ .
 تـي ِّ ّـسـر السـبيل إلـى تعـلـمات جـديدة
(معارف ،معارف فعلية)
 ت ِّّـبيـن مـدى كـفاءتـه.
 إنجاز ا ُألعمال تتم عن طريق األفواج أو
جماعة.

 إنجاز األعمال يتم بشكل فردي بصورة
خاصة.

 الدقة في التعلماتُ .

 مجال لتعلم اإلدماج حيث إن املعارف
واملعارف الفعلية قد درست وأصبحت
من مكتسبات املتعلم.

 بعض املعارف واملعارف الفعلية جديدة
 الوضعية بنيت ألغراض بيداغوجية.

 الوضعية قريبة من وضعية فعلية
معيشة.

ُ
تـم ِّّـيـز الوثيـقة الـمرافقة ،مـن جـهة أخـرى ،بيـن نوعيـن من الوضعيات املستـهدفة؛ األولى وضـعيـة
ّ
ُّ
ّ
ُّ
ـعلم مـن تـعــلــم إدمـاج معارفه (النظرية ،الفعـلية والسلوكية) فتظـهـر كفاءته الفردية،
ـمكن الـمت ِّ
تعـلمية ت ِّ
ّ
ّ
ُّ
املتعلم من التأكد من كفاءاته ،وبجمع مختلف الوضعيات التقويمية
تمكن ِّ
والثانية وضعية تقويمية ألنـها ِّ
 1ينظر املرجع السابق ،ص ُ .4
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ّ
املتعلم إلى تحقيق الكفاءة الختامية وبعدها الهدف الختامي اإلدماجي ،فيسمى
القاعدية واملرحلية يصل ِّ
ّ
املتعلم الكفءُ .
حينها ِّ
املتعلم الكفء؟
 -1من هو ِّ
ّ
ـمتعلم الكـفء الذي يمتلك مـحتوى ( ،)Contenuفحسب ،وإنـما الذي له القدرة
ليس ال ِّ
ّ
( )Capacitéعلى توظيفـه فـي وضعية ( )Situationمحددة ودالة ) (significativeبالنسبة له ،أي تضفي
ّ
املتعلم على توظيف ما تعلمه في اللغة العربية ،بشكل مدمج،
معنى على ما تعلمه .1من أمثلة ذلك؛ قدرة ِّ
ّ
تحقق التواصل مع اآلخرين ،من قبيل الرسائل اإلخوانية أو املقاالت
من أجل كتابة نصوص لها معنى ِّ
األدبيةُ .2
 -6دور الوضعيات املستهدفة في املقاربة بالكفاءات:
تعتبـر الوثيقة املرافقة أن وجود الوضعيات املستـهدفة سبب في وجود املقاربة بالكفاءات؛ ألنها
ّ
املتعلم تجعله يضع كفاءته موضع االختبار والتقييم .3وقد كان
وضعيات فعلية واقعية قريبة من حياة
ِّ
ّ
نمثل لها بالجدول اآلتيُ :4
شعار املقاربة بالكفاءات هو " :املدرسة هـي الحياة " .ويمكن أن ِّ
الحياة قبل املقاربة املدرسة بتطبيق املقاربة بالكفاءات الحياة بعد تطبيق املقاربة
بالكفاءات
بالكفاءات
الحياة تتطلب أن يكون لالستجابة لهذا املطلب ،تحضر بما أن املدرسة استطاعت أن
ً
كفءا ،حينئذ
ًُ
كفءا .يعني أن املدرسة التلميذ ليتمكن من حل تجعل التلميذ
التلميذ
يكون قادرا على معالجة وضعيات فعلية وبداللة قدرته على يمكنه مواجهة وضعيات فعلية في
ّ
وحلها .حل هذه الوضعيات تكون كفاءته .الحياة.
وضعيات فعلية ِّ
ُّ ُّ
ُّ
يمر التعلم في
تنظر املقاربة بالكفاءات إلى التعلم نظرة تختلف عن املقاربات التي سبقتـها؛ حيث
ُّ
ويمس نوعين من النشاطُ :5
املقاربة الجديدة بمرحلتيـن
ُّ
 املرحلة األولى :ويكون النشاط التعلمي متعلقا بتحقيق التعلمات الدقيقة املتعلقة باملوارد وهي:
الـمعارف ،املعارف الفعلية واملعارف السلوكية املتعلقة بكفاءة محددة املنهاج وبشكل تدريجي
الكفاءات األساسية قبل كفاءات اإلتقان ،ثم تدريبهم على إدماجها فيما بينـها بالتدرج.
ّ
ُّ
ُّ
 املرحلة الثانية :ويكون النشاط التعلمي إدماجيا للتعلمات املحققة في املرحلة األولى بتدريب املتع ِّلم
على تجنيد وتسخيـر موارده وإمكاناته فـي وضعيات معقدةُ .6
 1املرجع السابق ،ص ُ .1
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 -7الهدف الختامي املندمج(L’objectif terminal d’intégration):
ّ
ُّ
ّ
مرحلة
املتعلم كفاءة تسمى قاعدية ،ثم في ُ
يحقق
ِّ
بعد مرور نشاط التعلم بمرحلتيه السابقتين ِّ
تالية وبعد مرور فترة زمنية قد تكون ثالثيا دراسيا أو أقل قليال يتمكن من تحقيق كفاءة تسمى مرحلية،
ّ
املتعلم الكفاءة الختامية أو النهائية
وهي دمج للكفاءات القاعدية ،وفي مرحلة أخيرة يفترض أن يحقق
ِّ
ّ
تعلم بعدها قادرا على مواجهة وضعيات
وهي التي تحقق في نهاية سنة دراسية أو طور دراس ي .يصبح امل ِّ
ّ
ُّ
وحلها فيكون قد حقق ما يعرف بالهدف الختامي املندمج في مرحلة تكوينيةُ .
معقدة والتمكن من عالجها ِّ
قارنت الوثيقة املرافقة بين مصطلحات خاصة ،مثل الوضعية املشكلة والوضعية املستهدفة،
واآلن تقارن بين مصطلحات عامة :بيداغوجيا تبليغ املحتويات وبيداغوجيا الكفاءات من جهة ،والتكوين
باألهداف مع التكوين بالكفاءات .ولعل غرض الوثيقة املرافقة هي نقل أذهان وممارسات املد ّ ِّرسين على
وجه الخصوص من مقاربات تجاوزها الزمن وأثبتت فشلها البيداغوجي إلى مقاربة جديدة ،تزعم أنها
مناسبة بيداغوجيا وتعليميا ،فيتحكموا فيها من ناحية أسسها ومبادئها وتطبيقاتها .نعرض اآلن املقارنة
بين بيداغوجيا تبليغ املحتويات وبيداغوجيا الكفاءاتُ :1
بيداغوجية الكفاءات
ّ
املتعلم
ترتكز على منطق التعلم ،لذلك جعل ِّ
محور التعلم ،والبرنامج مبني على أساس
الكفاءات.

بيداغوجية تبليغ املحتويات
ترتكز على منطق التعليم ،لذلك املد ّ ِّرس هو
ّ
مستقبل للمعارف
واملتعلم
محور التعليم
ِّ
ِّ
وخزان لها ،فب ِّن َي البرنامج على أساس
املحتويات.
ّ
ّ
ـمعلم مالك املعرفة؛ ينظمها وي ّ
قدمها
ِّ
ِّ
ال ِّ
ّ
للمتعلمين الذين يكتسبون املعرفة ويستهلكون
ِّ
املقررات.
يرتبط املحتوى بكنوز املعرفة املتوافرة
املخزونة في الكتب واملراجعوالوثائق؛ ألن عقل
ّ
املتعلم مستودع فارغ ينبغي ملؤه بكنوز هذه
ِّ
املعرفةُ .
في طريقة التدريس :تعتمد التلقين ألن املد ّ ِّرس
ّ
ّ
واملتعلم سامع مستهلك
متكلم منتج وعارف
ِّ
ِّ
وجاهلُ .

ّ
ّ
ّ
نشط ،م ّ
واملتعلم
وجه فحسب،
ِّ
ال ِّ
ـمعلم مُ ِّ
ِّ
سهم فعال فـي بناء معارفه بمختلف
م ِّ
أنواعها.
املحتويات تحددها الكفاءة التي يأمل املدرس
ّ
املتعلم إلى البحث
تحقيقها؛ لذا يعمد
ِّ
واالكتشافُ .
في طريقة التدريس :تعتمد على الحوار
ّ
املتعلمين بصدد اكتساب
واملناقشة ألن
ِّ
قدرات ومهارات ،ومعارف ومعارف فعلية
وسل ُوكية بمساعدة املدرسُ .
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تتعدد الوسائل واألدوات كما تتعدد معايير
اختيارها وتوظيفهاُ .
التقييم يتصف بالشمولية وال ينحصر في
املعارف وحدها بل يتعداها إلى املعارف
الفعلية والسلوكية ،بتوظيف قدرات املتعلم
ومهاراتهُ .

وسيلة التعليم تكاد تقتصر على الكتاب
املدرس يُ .
التقييم يكاد ينحصر في امتحانات مبنية على
قياس الحجم املعرفي املخزون في ذاكرة
املتعلمُ .

املقارنة الثانية بين مقاربة أخرى سابقة على املقاربة بالكفاءات والحقة على املقاربة باملحتويات
من حيث تطبيقها في املدرسة الجزائرية ،تعرف في األدبيات التعليمية الجزائرية باملقا ُربة باألهداف
اإلجرائية مع املقاربة بالكفاءات .وهي مقارنة منطقية على أساس أن الكثير من املنتمين إلى حقل التعليم
ّ
تحقق الثانية فال بد من االعتماد
والتربية يعتقدون أن املقاربتين تلتقيان في الكثير من العناصر وإن األولى ِّ
عليها أو على األقل االطالع ّ
الجيد على املقاربة باألهداف اإلجرائية قبل تطبيق املقاربة بالكفاءات،
والحقيقة أن املقاربتين تختلفان من حيث أسسهما املعرفية بين النظرية السلوكية والنظرية البراغماتية.
ّ
ّ
املكونين
لذا أرى أن توضيح الفرق بينهما ضروري للمد ِّرسين ولكل املنتمين لحقل التربية والتعليم وخاصة ِّ
ّ
املكونون) .واآلن نأتي إلى عرض املقارنة في شكل جدول
(مفتشو املواد ومنها مادة اللغة العربية واألساتذة ِّ
كما يليُ :1
التكوين بالكفاءات )(F.P.C
املوضوع التكوين باألهداف )(F.P.O
 يركز خصوصا على املعارف الفعلية.
 يرتكز خصوصا على املعارفُ .
 مقاصد التعلم في غاية الوضوح  ُ .مقاصد التعلم شاملة وأقل وضوحا.
 التعلم مندمج (معارف ،مهارات،
 التعلم مجزأ (األهداف غير
قدرات)ُ .
مندمجة).
ُّ
التعلم
 جد متأثر بالسيكولوجيا املعرفية.
 جد متأثر بالسيكولوجيا
السلوكية.
 يعتمد في تطوره على األنشطة
التطبيقية.
 يعتمد في تطوره على التمارين
النظرية.
 يدرك بصعوبة تحقيق النتيجة لكونها
 يدرك بسهولة تحقيق األهداف.
تتصف بالشمولية.
 يندفع إلى النشاط بحافز خارجيُ .
ّ
املتع ِّلم
 يندفع إلى النشاط بحافز داخلي.
 يرتكز على تعليمات واضحة
تساعد على إنجاز الفعل.
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 يرتكز على تعليمات عامة تساعد على
املبادرة.

التعليم

 تظهر أهمية التعليم التلقينيُ .
 امليل إلى التحليلُ .
 تخطيط أنشطة التعليم ،أوال
بداللة األهداف ثم بداللة
محتوى املادة.





التقييم













حجم التقييم أقل سعة.
عملية القياس موضوعية.
في بعض األحيان يحدث شق
بين التعلم والتقييم.
التقييم يحدث بصوغ أسئلة
وأحيانا عن طريق املشروع.
التقييم معياري :املقارنة بين
التالميذُ .
امليل إلى الكميةُ .
البحث عن فاعلية املحتوى
(تغطية مجموع محت ُوى املادة)ُ .
ّ
يعرف بالنتائج بداللة األهداف.
ِّ









ظهور أهمية التعليم ذي العناصر
املتبادلة التأثير (يرتكز على أنشطة
التعلم والتقييم التكويني)ُ .
امليل إلى الشمولية.
تخطيط أنشطة التعليم بداللة
الكفاءات ثم بداللة محتوى املادة.
حجم التقييم أكثر سعة.
عملية القياس نسبية (تتضمن إصدار
حكم).
البحث عن اإلدماج بين التعليم والتعلم
والتقييم.
يحدث التقييم عن طريق فعل مندمج.
التقييم مقياس ي :مقارنة النتائج
بمقاييس النجاح.
امليل إلى النوعية.
انتقاء املحتوى.
البحث عن إدماج الكفاءات.
يعرف بدرجة التحكم في الكفاءات
استراتيجية التعلم.

 -0املقاربة النصية:
ّ
تعرف الوثيقة املرافقة املقاربة النصية بأنها ،من منظور بيداغوجي " ،مقاربة تعليمية تهتم
ِّ
بدراسة بنية النص ونظامه ،حيث تتوجه العناية إلى مستوى النص ككل ،وليس إلى دراسة الجملة ".1
وهذا ُّ
توجه جديد يستفيد من لسانيات النص والتداولية في دراسة وتحليل النصوص بعيدا عن املقاربات
ُّ
ُّ
ّ
التوجه بالربط بينه تعلم
وتبرر الوثيقة املرافقة هذا
اللسانية البنيوية التي ال تتعدى في دراستـها الجملةِّ .
اللغة واملقاربة النصية؛ إذ " إنُ تعلم اللغة هو التعامل معها من حيث هي خطاب متناسق األجزاء،
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منسجم العناصر .ومن ثم تنصب العناية على ظاهرة االتساق واالنسجام التي تجعل النص غير متوقف
على مجموعة متتابعة من الجمل ،بل تتعدى ذلك إلى محاولة رصد كل الشروط املساعدة على إنتاج
نص محكم البناء ،متوافق املعنى"ُ .1
ُّ
ُّ
ومن منظور بيداغوجي كذلك ،تربط الوثيقة املرافقة بين التعلمات السابقة والتعلمات التي
ّ
املتعلم في السنة األولى ثانو ّي؛ إذ إنه قد تعرف على أنماط النصوص في مرحلة التعليم
سيحصل عليها
ِّ
ّ
يعزز هذه التعلمات وتعميقها وفق ما
املتوسط ،وتدرب على فهمها وتقنيات الكتابة فيها ،فوجب اآلن أن ِّ
يسمح به املستوى الفكري للمتعلمُ .2
ومن باب الزيادة في اإليضاح ،نورد فيما يأتي بعض مظاهر االتساق واالنسجام التي تتخلل
النصوص وتعتريها وذلك ليستأنس بها األستاذ في الدراسة والتحليلُ .3
أ) من مظاهر االتساق:4
 الضمير :ويتعلق بعودته على سياق قبلي .مثال :كان خالد بن الوليد إذا سار ،سار النصر تحت لوائه.
 التعريف :ويتحقق باالنتقال من النكرة إلى املعرفة .مثال :وأشار إلى وردة في البستان ،ثم اقترب منها،
فحركها برفق ،فتحركت الوردة.
 االعتماد على موجود لغوي للوصول إلى غير موجود :مثال :أما امل ُوسوعة العاملية فقد تركها األب
البنه األكبر محمد ،بينما ظفر علي بمجموعة والده القصصيةُ .
فالسياق "بينما ظفر علي بمجموعة والده القصصية" يجعل القارئ يستنتج أن ً
عليا ابن هذا
األب مثل محمد ،والسياق "ابنه األكبر" يوصل إلى أن لهذا األب أكثر من ولدُ .5
 ربط السابق بالالحق :وذلك تحقيقا للعالقة القائمة بينهما .مثل :شراء النفوس باإلحسان خير من
بيعها بالعدوانُ .6
فالتعبير السابق "شراء النفوس باإلحسان" مرتبط بالتعبير الالحق "خير من بيعها بالعدوان"
والرابط هو خبر املبتدإ "خير"ُ .7
 إضافة ما هو جديد ملا هو قديم (والعنصر الرابط هو العنصر القديم في هذه الحالة) :مثل:
انطلق لسانه من عقاله فأوجز وأعجزُ .8

 1املرجع السابق ،ص ُ .01
 2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 3املرجع نفسه ،ص ُ .04
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 6املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 7املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 8املرجع نفسه ،ص ُ .03
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ومن أدوات االتساق نذكر ما يأتي :حروف العطف ،لكن ،إذن ،بما أن ،ألن ،وهكذا ،لهذا ،إذا،
ملا ،عندما ،ومهما يكن ،إال ،بمجرد أن ،حتى يكون ،أسماء اإلشارة ،األسماء املوصولة ،والظروف،
الضمائر ،أسماء الشرط ،أدوات التشبيهُ .1
ب) ومن مظاهر االنسجام:
 الترابط بالرابط أو بدونه( .والعالقة بين الجمل عالقة تركيبية وداللية) .والترابط ال يتوقف على
وجود الروابط ،كما أن عدم وجود الروابط ال يعني عدم الترابط .مثال :طارق بن زياد قائد مغربي،
فتح األندلس سنة  12هـ.2
 توفر العالقة الداللية بين معاني الكلمات .مثال :بسبب مسمار نضيع النضوة وبسبب النضوة نضيع
الحصان ،وبسبب الحصان نفقد الفارسُ .3
 الشخص املتحدث عنه في طرفي الجملة هو نفسه .مثال قوله تعالى" :أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم
وال هم يحزنون".4
 الترتيب الزمني :فلو قلنا – مثال – أمس كان الطقس حارا جدا ،فذهبنا إلى الشاطئ ،في األسبوع
املاض ي ،تعبير غير معقول وغير مترابط لعدم توفر الترتيب الزمني.5
 ارتباط املعنى الالحق بالسابق ارتباطا منطقيا :مثل :حلمت أن الطقس حار جدا ،فذهبت إلى الشاطئ.
(فكون الطقس حارا في الحلم ال يبرر الذهاب إلى الشاطئ في واقع الحياة) ،وإذن فهذا التعبير ينعدم
فيه ارتباط املعنى الالحق بالسابقُ .6
وتعيب الوثيقة املرافقة على التوجه القديم في التعامل مع النصوص األدبية إهماله وتغييبه
ّ
ُّ
املتعلم على اإلنتاج الكتابي والشفهي الذي يحقق
التوجه ضعف قدرة
للبعد النص ي ،ونجم عن هذا
ِّ
ّ
ّ
ُّ
ُّ
ّ
املتعلم من التحكم في إنتاج
تمكن
ِّ
مبرر كاف للبحث عن وسائل تعلمية ِّ
االتساق واالنسجام ،وهذا ِّ
النصوص بمختلف أنواعها ،عن طريق االطالع الكافي على ّ
عينات ونماذج من كل أنواع النصوص التي
ِّ
ّ
ُّ
املتعلم خالل السنة الدراسية أو الطور الدراس ي ،والغرض من هذا االطالع هو التحكم في
سيدرسها
ِّ
ّ
ّ
النصية ّ
تسهل عليه التعامل مع
تمكنه من اكتساب املهارات
الخصائص اللغوية والبنائية لهذه األنواع ِّ
ِّ
نصوص مشابـهةُ .7
ّ
وقد ّ
مهدت مناهج اللغة العربية للطور
املتوسط لهذا الغرض ،كما سبق أن أشرنا ،ولذا عمدت
ِّ
هذه املناهج إلى " تصنيف النصوص حسب املهارة النصية املراد تعليمها للتلميذ ،وكذا الكفاءات املأمول
 1املرجع السابق ،ص ُ .03
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 6املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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التحكم فيها .وهكذا بنيت النية التعلمية على أساس جعل املتعلم يتموقع في الزمان واملكان من خالل
التدرب على نصوص اإلخبار والوصف والسرد " ،1وأضاف منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي نمطين
ّ
آخرين من أنماط النصوص هما النص الحجاجي والتفسيري لـما لهما من عالقة بالنمو الفكري
للمتعلم
ِّ
ُّ
في هذه املرحلة وتمكنه من بناء أسس االستدالل من أجل الدفاع عن هذه األفكار ،دون أن يهمل املد ّ ِّرس
األنماط النصية األخرىُُ .2
وتخلص الوثيقة املرافقة ،في هذا العنصر إلى اعتبار املقاربة النصية عماد اإلنتاج الشفوي
والكتابي؛ ألنها تعتمد منطق البناء واإلدماج ال التـراكم أو التعليم املجزأ،ويكون البناء باالعتماد على
ّ
املتعلم طيلة املوسم الدراس ي ،والتي تدرس انطالقا من
املوارد اللغوية والبالغية والنقدية التي يكتسبها
ِّ
ّ
املتعلم ،3فالروافد خادمة لإلنتاجين الشفوي
النص ،وليس من شواهد مصنوعة وبعيدة عن واقع
ِّ
ّ
ّ
املتعلمُ .
والكتابي وليست غاية في حد ذاتها لكي يصبح هذا اإلنتاج ملكة وكفاءة لدى ِّ

 1ينظر املرجع السابق ،ص ُ .09
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 3ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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ثالثا :دليل األستاذ
 -0ما هو دليل األستاذ؟ ُ
ٌ
ٌ
َ
ّ
وضح ما يقوم به الـمد ّ ِّرس
يعرف دليل األستاذ ،بصفة عامة ،بأنه دفتـر تُكتب فيه خطة مفصلة ت ِّ
ّ
ُّ
أثناء التدريس تشمل :املقاربة البيداغوجية املعتمدة ،املقاربات التعليمية التعلمية ،األهـداف التعلمية،
ُّ
الـمحتوى (مختصرا) ،طرائـق التدريس ،الوسائـل التعليمية ،األنشطة التعلمية ،أساليب التقويم ،كما
ّ
مفصلة لـما يقوم به الـمد ّرس من أعمال خالل فتـرة زمنية ّ
معينة ،قد تكون أسبوعا
يحتوي على خطة
ِّ
أو شهرا أو سنة ،بناء على تنسيق بينه وبين السلطات اإلشرافية بالوزارةُ .1
وقد اعتبر البعض أن وجود دليل األستاذ إلى جانب املنهاج والوثيقة املرافقة بمثابة اإلضافة التي
ُّ
وتشو أفكاره ،وقد ّ
ّ
تؤدي إلى إفشال العلمية التعليمية-التعلمية
ُال فائدة منها؛ بل إنها ترهق املد ّ ِّرس
ِّ
برمتـها .فيختلط األمر على املد ّ ِّرس أي الوثائق ألزم وأسهل في توظيفها فـي تدريسه؟ وربما يفاضل بينها
دون أن يدري أنها ُّكلها ملزمة له وفق ُّ
توجه وزارة التربية الوطنية .ولعل حجة هؤالء أن الوصاية قد
ّ
متقدمة في مجال التربية والتعليم ،ولم تراع خصوصية البلد ولم ّ
نقلت عن دول
توضح بشكل كاف
ِّ
ِّ
الهدف من كل وثيقة ،وإن كان املنهاج وثيقة أساسية ال غنى عنها ،إال أن االستغناء عن الوثيقة املرافقة
أو دليل األستاذ ممكن مادام هناك تداخل بينهماُ .
صحيح أن دليل األستاذ ،في نظر الوصاية هو دعامة تعليمية يستعين بها املد ّ ِّرس في التخطيط
ُّ
ّ
لدرسه أو لوحدته التعلمية ولتد ُّرجه السنوي
وليقدم له اإلرشادات التعليمية الضرورية ليكون عمله أكثر
ِّ
نجاعة وفعالية فـي تعامله مع الكتاب املدرس ي ،و ُألغراض أخرى سنأتي على ذكرها في حينها ،إال أنه تجاوز
هذا الهدف فأصبح وسيلة تعفي املد ّ س من تخطيط وضعياته البيداغوجية والتعليمية2؛ ألنها ّ
تقدم
ِّر
ِّ
ُّ
نماذج لوحدات تعلمية في ظاهرها العمق وفي باطنها البساطة والسطحية ،ربما خالفت توصيات املقاربة
البيداغوجية والتعليمية املعتمدةُ .
ولكن البعض اآلخر ،وهو األكثرية ،يرون أن دليل األستاذ جاء في وقته فأخرج املد ّ ِّرسين من
حيرتـهم وتململهم في تطبيق املقاربة البيداغوجية الجديدة (املقاربة بالكفاءات) وفي اعتماد املقاربات
ُّ
ُّ
التوجه ،ثراء دليل األستاذ مع ما فيه من نقائصُ .
التعليمية-التعلمية املنبثقة عنها .وسنرى ،وفق هذا
ولنبدأ بالحديث عن دليل األستاذ الخاص باللغة العربية ،وقد ّ
هيأ له املنهاج قبل صدوره بأن
عرفه كما يلي " :مرجع بيداغوجـي هدفــه مساعدة األس ـت ــاذ على استيـعاب الـمفاهيم التـربوية الواردة فـي
الـمنـهاج الجديد وتفعيلها فـي تدريـس نشاطات اللـغة العربيـة الـمقررة "ُ .3
 1ينظر الـمرك ـز الوطن ـي للوثائق الت ـربوية؛ ملحقة سعيدة الجهوية :الـمعجم الت ـ ـربوي ،تصحيح وتنقيـ ـح عثمان آيت مهدي ،طب ـعـ ـة ،2111
ص ُ .32-30
 2ينظر عبد الرحيم كلموني :مدخل إلـى القراءة املنهجية للنصوص ،من أجل كفايات قرائية بالتعليم الثانوي ،منشورات صدى التضامن،
مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى ،2114 ،ص ُ .99
 3منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص ُ .72
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واضح من تعريف منهاج اللغة العربية الهدف من إنشاء دليل األستاذ؛ فهو وثيقة بيداغوجية
تربط املد ّ ِّرس بالـمقاربة بالكفاءات من أجل تلق حسن لها من ناحية أسسها الفلسفية واملعرفية ،وفهم
مصطلحاتـها ودالالتـها فـي سياق الحقل التعليمي ،وهذه نقطة في غاية األهمية ،خاصة وأن املد ّ ِّرسين
(القدامى والجدد) لم يسبق لهم أن درسوا وفق هذه املقاربة .ثم ،إن مشكالت استيعابـها واضحة املعالم
فـي املمارسة امليدانية ،ويعود هذا إلى أسباب كثيرة منها ما له عالقة باملد ّ ِّرسين أنفسهم ،ومنها ما له
ّ
بمؤلفي الوثائق التربوية .وسيعود البحث إلى توضيح
عالقة باملشرفين على التكوين ،ومنها ما له عالقة ِّ
هذه النقطة في الدراسة امليدانيةُ .
أما تفعيل املقاربة بالكفاءات ،وخاصة بيداغوجيا اإلدماج في تدريس نشاطات اللغة العربية فله
ُّ
عالقة وطيدة بفهم املقاربة نظريا بشكل أعمق ،ثم تنزيل هذا الفهم على واقع العملية التعليمية التعلميةُ .
ّ
مكونات دليل األستاذ ،بصفة عامة ،وجدنا منـهاج اللغة العربية يحصرها في
إذا جئنا إلى ِّ
املعطيات اآلتيةُ :1
 شرح الـمقاربة الـمعتمدة فـي بناء الـمنـهاج من حيث هي اختيار منهجـي ،وشرح مقاربة تفعيل هذا
االختيار من حيث هـي طريقة تعليمية.
ُّ
 تقـديم نموذج عن كيفية تنـشيط وحـدة تعـلمية مــن منــظور الـمقاربة بالكفاءات بمراعاة خاصة
اإلدمـاج والنشاطات املقررة.
 شرح تدابيـر التقييم الـمقتـرحة وتقديم نماذج فـي أساليــب تفعيلــهاُ .
ولم يخرج دليل أستاذ اللغة العربية الخاص بكتاب السنة األولى من التعليم الثانوي العام
ّ
املشوق في األدب والنصوص
والتكنولوجي (جذع مشترك علوم وتكنولوجيا وجذع مشترك آداب)
ِّ
واملطالعة املوجهة عن هذه املعطيات؛ حيث شرح املقاربة املعتمدة في تدريس اللغة العربية ،وهي املقاربة
بالكفاءات وتناول عناصرها؛ كتعريف الكفاءة وتوظيفها في الحقل التربوي ،ثم دواعي اختيار املقاربة
بالكفاءات بالنسبة لتدريس اللغة العربية ،واألسس العلمية والفلسفية للمقاربة وهي النظرية البنائية.
ّ
ليقدم لنا إسهاماتها في العملية التعليمية ّ
ّ
للمتعلم واملد ُِّّرس يقوم على الكفاءة.
ويقدم لنا نموذجا جديدا
ِّ
ِّ
ِّ
ويختم الدليل هذا العنصر بتقديم الهدف الختامي املندمج 2للسنة األولى ثانوي (بجذعيـها)ُ :
ُ
ـمتعلـم قادرا على تسخيـر مكـتسباتــه القبـليــة إلنت ــاج
فـي مقــام تــواصل دال ،يكون ال ِّ
متعددة مـن التعبيـر.
متنوعــة فـي أشكال
ِّ
نصوص ِّ

 1املرجع السابق ،ص ُ .72
 2الهدف الختامي املندمج :كفاءة مكبرة ( )Macro-compétenceومثل كل كفاءة؛ فإن هذه الكفاءة املكبـرة تحدث في وضعية مندمجة وكلمة
"ختامي" تدل على الفترة الزمنية التي يصبح فيها املتعلم يتحكم في املادة التعلمية ،وقد تمتد هذه الفترة الزمنية إلى سنة دراسية أو طور
دراس ي .ينظر الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص ُ .01
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يتفرع عن هـذا الـهدف الختامـي الـمندمج كفاءتان؛ كفاءة شفوية وكفاءة كتابية .تتحقق األولـى
بإنتاج نصوص في وضعية تواصلية ذات داللة للتلخيص أو التحليل أو التعليق .1وسيحرص دليل األستاذ
على تقديم نموذج لنشاط التعبير الشفوي في تقنيات التلخيص والتحليل والتعليق ،وال تتحقق الكفاءة
الشفوية إال خالل فترة زمنية هي السنة الدراسية للسنة األولى ثانوي .وال يختلف الجذعان فـي املجال
الشفوي إال فـي بعض التفصيالت الصغيرةُ .
وأما الكفاءة الثانية الكتابية فتتحقق بإنتاج أو كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية في وضعيات
ذات داللة ونصوص لنقد أثر أدبي من العصور املدروسة .2وسيحرص دليل األستاذ على تقديم نموذج
لنشاط التعبيـر الكتابـي فـي كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية ،مثلما فعل مع املجال الشفويُ .وال تتحقق
الكفاءة الكتابيـة إال خالل فتـرة زمنية هـي السنة الدراسية للسنة األولـى ثانـوي .وال يختلف الجذعان فـي
املجال الكتابي إال فـي حسن توظيف مصطلحات النقد املناسبة 3في الجذع املشترك آداب ،باعتبار أن
نشاط النقد األدبي فيه أعمقُ .
يمكن اآلن أن نجمل العناصر التي شرحها دليل األستاذ فيما يلي (وستكون لنا عودة لبقية
العناصر بالشرح فيما هو آت من البحث)ُ :4
 شرح املقاربة البيداغوجية املعتمدة في تدريس نشاطات اللغة العربية.
ّ
املخصص لنشاطات اللغة العربية وآدابها.
 الحجم الساعي
 طريقة تناول نشاطات اللغة العربية في ظل املقاربة بالكفاءات.
ُّ
 طريقة تنشيط وحدة تعلمية.
 وضعيات التقييم في ظل املقاربة بالكفاءات.
ُّ
 توزيع النشاطات على الوحدات التعلميةُ .

 1دليل أستاذ اللغة العربية الخاص بكتاب السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي (جذع مشترك علوم وتكنولوجيا ُوجذع
ّ
املشوق في األدب والنصوص واملطالعة املوجهة ،ص ُ .7
مشترك آداب)
ِّ
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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رابعا :الكتاب املدرس ي
ّ
ُّ
واملتعلم على حد سواء،
يعد الكتاب املدرس ي كتابا تعليميا بامتياز ،يعتمد عليه كل من املد ّ ِّرس
ِّ
ّ
للمتعلم على اعتبار أن املد ّ ِّرس يعتمد على وسائل أخرى .وهو من أقدم الوسائل
أو بشكل أوسع بالنسبة
ِّ
التعليمية التي ال يمكن االستغناء عنـها ملا تحمله من خصائص ّ
ومميزات تجعله سهل االستعمال من
ِّ
ّ
واملتعلم واستثمار املعارف والخبرات التي يحتوي عليها .له تعريفات كثيرة لكنها تد ُور حول
طرف املد ّ ِّرس
ِّ
عناصر ّ
ّ
محددة ومضبوطة؛ املكانة ،األسس ،األهداف والغايات ،البنية ،املحتوي
واملكونات ،والعالقات
ِّ
التي تربطه باألشخاص أو الوثائق األخرىُ .
 -1تعريفه:
تتفق الكثيـر من التعريفات على مجموعة من الصفات التي يتصف بها الكتاب املدرس ي فهو
ّ
ُّ
وسيلة من الوسائل التعليمية التعلمية (بل لعله أقدمها) .يحتل مكانة أساسية فـي سيرورة العملية
ّ
ُّ
واملتعلم على حد سواء فهـو قـاسـم مشتـرك بيـنهماُ .
التعليمية التعلمية بالنسبة للمد ّ ِّرس
ِّ
من جهة هو وسيلة تعليمية؛ ألنه يحتوي على مجموعة من املعلومات الـمختارة وال ّ
ـمبوبة
ّ
والـمبسـطة التـي يمكن تد يـسها .1ع ْ
رضت فيه املادة العلمية بطريقة منظمة ومختارة فـي موضوع معيـن،
ر
وقد وضعت فـي نصوص مكتوبة بحيث تناسب موقفا تعليميا معينا إذا أحسن املد ّ ِّرس استخدامه.
وجوده ضروري وإلزامي للمد ّرس دون أن يجعل من نفسه ْ
عب ًـدا له ،بل عليه أن يستعين به لتكملة
ِّ
دروسه ،2ويستفيد من مراجع أخرى شبيـهة بـه تسمى " بالكتب املرجعية التي تعرض مجموعة من
املعلومات التي يمكن االعتماد عليها ،فهي معينة على التعلمات واكتساب املعارف املدرسية " ،3إلثراء
الدروس .وعلى املد ّ ِّرس أن يضع في اعتباره أنا الكتاب املدرس ي ليس هو املنهاج وإنما عليه أن يتقيد
ْ
عرض عن نقدها حتى ال تفقد مصداقيتها
باملنـهاج واستعن بالوثيقة املرافقة والتوزيع السنوي ،وأن ي ِّ
ّ
املتعلمُ .4
وقيمتها العلمية لدى ِّ
ُّ
ومن جهة أخرى هو وسيلة تعلمية؛ ألنه عبارة عن مجموعة من املعلومات املختارة وال ّ
ـمبوبة
ّ
تمكن التلميذ من استخدام الكـتاب املدرس ي بصورة
والـمبسـطة التـي يمكن تدريـسها ،ومـن حيـث عرضها ِّ
ّ
ّ
ّ
يعلم
مستقلة .5فهو وثيقة ضرورية وإلزامية
للمتعلم؛ ألن بناءه ومضمونه موجه ومقصود ليتعلم كيف ِّ
ِّ

 1املركز الوطني للوثائق التربوية ،مرجع سابق ،ص ُ .92
 2وزارة التربية الوطنية ،الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي ،أوت  ،2102ص ُ .20
 3طارق لكحل :دراسات في الكتاب املدرس ي؛ قراءة تركيبية ،ترجمة عبد الحق منصف ،مجلة دفاتر التربية والتكوين ،العدد  ،7شتمبر
 ،2101مكتبة املدارس ،الدار البيضاء ،ص ُ .42-40
 4وزارة التربية الوطنية ،الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي ،أوت  ،2102ص ُ .20
 5املركز الوطني للوثائق التربوية ،مرجع سابق ،ص ُ .92
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ّ
ُّ
نفسه .1بنـاؤه سهل " مطـبوع منـظم موجـه لالستعـمال " .2وفـي متناول
ويعد مدخال للمادة
املتعلم
ِّ
ُّ
تعلم ما ،ألجل تحسين نجاعته .3ع ْ
رضت
الدراسية ،ومبني على نحو مقصود بحيث تندرج ضمن سيرورة
ّ
فيه املادة العلمية بطريقة منظمة ومختارة فـي موضوع معيـن ،وقد وضعت فـي نصوص مكتوبة بحيث
ّ
ُّ
املتعلم استخدامه الفعال فـي القسم ،يتضمن مصطــلحات
تناسب موقفا تعلميا معيُنا إذا أحسن
ِّ
ّ
ُّ
ّ
للمتعلمين
ومتدرج 5بكيفية تسمح
ونصوصا مناسـبـة وأشكاال وتمارين .4فهو كتاب تعلم لكنه مجزأ
ِّ
ِّ
باالستفادة منه؛ ألن محتوياته متمفصلة مع بعضها بعضا في جداول مقسمة إلى مقاطع زمنية يومية أو
ّ
املتعلمينُ .
أسبوعية بمراعاة قدرات االنتباه لدى ِّ
ومن حيث املحتويات واملضامين ،فهو ليس مجرد مادة مطبوعة وال ُّ
يضم الكتاب املدرس ي معارف
وخبرات فحسب؛ نعم إنه ينقل املوروث املعرفي البشري والخبرات التقنية واالجتماعية لألجيال الصاعدة
ولكن ليس هذا هدفه وال املقاصد التي يسعى إليها ،وإنما يتجاوزها إلـى بناء املفاهيم وامليول واالتجاهات
ّ
ّ
ّ
ويحقق كفاءاتهم
املتعلمين فيبني أفكارهم
ويشكل نسيجهم الوجداني ِّ
ِّ
والقيم واملهارات في أذهان ونفوس ِّ
ويضبط سلوكاتهم ،6فهو ،في الحقيقة ،يعكس فكر وتصور الخبـراء وفلسفة املجتمع لكيفية إعداد النشء
وتخريج الجيل الصاعد .وبالتعبير االقتصادي إعداد مخرجات التعليم ،وأن يكون هذا الكتاب وسيلة
ّ
ّ
ّ
ـمتعلــم
يعلمون أنفسهم .7وأهميته تتمثل فـي كونه وسيلة هامة فـي بناء فكر ال ِّ
ليتعلم التالميذ كيف ِّ
ونسيجه الوجداني وتشكيل كفاءاته وسلوكهُ .
من حيث مصدر الكتاب املدرس ي ،فهو وثيقة رسمية ّ
موجهة مكتوبة أو مطبوعة ومنظمة ّ
تم
ّ
ّ
توزعه ّ
ّ
مجانا على املتمدرسين.
تأليفها طبقا لـمقرر دراس ي تحدده وزارة التربية الوطنية (الجزائرية) كانت ِّ
ي ُّ
عد مدخال لـمادة دراسية معينة (اللغة العربية) ولـمستوى دراس ي معيـن (السنة األولى ثانوي) ولشعبة
معينة (جذع مشترك آداب أو جذع مشترك علوم وتكنولوجيا) ،ومصمم لكي يستخدم فـي القسم من
ّ
ّ
واملتعلم ،كما يمكن أن يستعمل خارج القسم من أجل االطالع على النصوص والتمارين
طرف املد ّ ِّرس
ِّ
والتطبيقات لتحضيرها وإنجازها ،يتضمن مصطــلحات ونصوصا مناسـبـة وأشكاال وصورا وتمارينُ .

 1رجاء علي عبد املجيد سالم :جودة الكتاب املدرس ي في املرحلة الثانوية ،ضمن كتاب جودة املدرسة الثانوية العامة ،إشراف فيليب
إسكاروس ،املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ،مصر ،ص ُ .022
2طارق لكحل ،مرجع سابق ،ص ُ .40
 3يوسف العماريُ :أسئلة أولية حول تقويم الكتاب املدرس ي ،مجلة دفاتر التربية والتكوين ،العدد  ،7شتمبر  ،2101مكتبة املدارس ،الدار
البيضاء ،ص ُ .01
 4املركز الوطني للوثائق التربوية ،مرجع سابق ،ص ُ .91
 5يوسف العماريُ ،مرجع سابق ،ص ُ .01
 6منـهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص ُ .77
 7رجاء علي عبد املجيد سالم ،مرجع سابق ،ص ُ .022
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َ
نظر إليه من طرف ّ
ّ
محصلة لكل عمليات تخطيط املنـهج،
الفعاليات التربوية ،على اعتبار أنه
ي
ِّ
يتبنـى مواقـف التدريــس اليوميــة باعتبارهــا وحدات بنـاء هذا الـمنـهاج ،ووسيلة لتنفيذ ما يراد من
الخبـرات ،وخيـر مرجع متـرجم التجاهات وقيم املنـهاج إلـى مواقف حقيقيةُ .1
وقد تغيرت النظرة للكتاب املدرس ي فلم يعد دوره مقتصرا على الجانب البيداغوجي واملعرفي كما
كان من قبل وإنما أصبحت له ارتباطات بمجالين آخرين هما :املجال االقتصادي واملجال االجتماعي .فإذا
كان املجال البيداغوجي ،يعنى بكيفية ُّ
تصورُ الكتاب املدرس ي وتأثيره على مختلف جوانب شخصية
ّ
املتعلم الفكرية والثقافية واإليديولوجية واالنفعالية من جهة ،وارتباط بنيته وهيكلته ارتباطا وثيقا
ِّ
ّ
بالبيداغوجيا املعتمدة (بيداغوجيا توجيـهية كاملة ،توجيهية نسبية ،فردية ،جماعية ،)...والتي تؤثر بشكل
ّ
كبير على العالقة البيداغوجية بين املد ّرس واملتعلم .2فإن الـمجال االقتصادي ،يدفع األسر والعائالت
إلى زيادة اإلنفاق من أجل اقتناء الكتب املدرسية ،مع الزيادات في األسعار التي ّ
تقرها الوصاية من حين
إلى آخر الش يء الذي أثقل كاهل الطبقات الفقيرة واملتوسطة على السواءُ .
أما املجال االجتماعي ،فيرتبط بفائدة استعمال الكتاب املدرس ي بالنسبة للمجتمعات النامية
ّ
للمتعلمين كي ينتقلوا من الثقافة الشفهية إلى الثقافة املكتوبة التي تتطلب
(مثل الجزائر) ،فهي فرصة
ِّ
بالضرورة اختيار لغة رسمية مخالفة للدارجة املتداولة التي تشكلت داخلها شخصية املتعلم منذ
السنوات األولى لطفولته.3
 -4أصناف الكتاب املدرس ي:
ّ
ّ
ويصنفه آخرون
يصنف البعض 4الكتاب املدرس ي صنفيـن اثـنيـن ،حسب الغرض منه وبنيته،
ِّ
ِّ
ّ
حسب الوظيفة التي يؤديها إما بالنظر إلى أهدافه العامة أو أنماط العمل البيداغوجيأو بالنظر إلى عالقته
ُّ
بعملية التعلم والتكوين ،وأبدأ بالتصنيف األو ُل ُ
 -0حسب الغرض منهُ :5
ُّ
أ -الصنف األول موجه ألغراض تعلمية بحتة فلذلك نجد الكتاب املدرس ي يخضع فـي بنائه الداخلي
لترتيب نسقي لكل املحتويات واألنشطة ،وفق معاييـر من قبيل اختيار املعلومة بحسب قيمتـها
ونوعيتـها وأهميتها العلمية أو األكاديمية عموما ،ومالءمتـها مع املحيط الخارجي والبيئة الثقافية
واإليديولوجية للمجتمع ،وجعلها في مكنة مستعملي الكتاب املدرس ي مع تيسيـر قراءتـها ،وأخيـرا مراعاة
التماسك البيداغوجي للمضامين والوحدات .كل هذه املواصفات تنطبق على املفهوم الدقيق للكتاب
املدرس ي.
 1ينظر املرجع السابق ،ص  .071وينظر منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص ُ .77
 2ينظر طارق لكحل ،مرجع سابق ،ص ُ .41
 3ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .40
 4هناك صنفان للكتب املدرسية حسب شوبان (0112م) ،هما :كتب مدرسية بالـمعنى الدقيق للكلمة ،وكتب اكتسبت ،بعد تأليفها ،صفة
أو بعدا مدرسيا .ينظر طارق لكحل ،مرجع سابق ،ص ُ .42
 5املرجع نفسه ،ص ُ .40
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ب -أما الصنف الثاني فيتعلق بالكتب املرجعية التي تعرض مجموعة من املعلومات التي يمكن االعتماد
عليها عند الحاجةُ .
 -2حسب الوظيفةُ :
تختلف وظائف الكتاب املدرس ي باختالف األهداف التي يسعى القائمون على التربية والتعليم
تحقيقها ،وهي أهداف عامة ألنها تستهدف مستوى دراس ي معين .يمكننا التمييز بين ثالث وظائف
أساسيةُ :1
ّ
يتضمنـها الكتاب املدرس ي ،وبإيديولوجيا
أ -الوظيفة األكاديمية (أو العلمية) ،وترتبط بنوع املعارف التي
يتضمن الكتاب املدرس ي تصورا ّ
ّ
معينا عن التاريخ.)...
الـمعرفة التي يستند إليـها (كمثال على ذلك،
ُّ
وبالتوجه الفكري والسياسة العامة للدولة.
ّ
ّ
باملتعلم.
وتحدد نوع العالقة التربوية التي ينبغي أن تربط املد ّ ِّرس
ب -الوظيفة البيداغوجية:
ِّ
ِّ
ت -الوظيفة املؤسسية والتنظيمية ،وتمس عالقة الكتاب ببنية النظام املدرس ي وهيكلته حسب
األسالك والشعب واملستويات الدراسية.
ّ
ّ
نلخصها كاآلتي:2
نميز ثالث وظائف أساسية من منطلق أنماط العمل البيداغوجيةِّ ،
ِّ
أ -وظيفة اإلخبار ونقل املعلومات.
ب -وظيفة تنظيم التعلمات وهيكل ـت ــها.
ت -وظيفة التوجيه (فالكتاب املدرس ي ّ
يوجه الطفل أو الراشد في إدراك العالم الخارجي وتكوين الخبرات
ِّ
املعرفية والتمكن من ترصيد التجارب الشخصية)ُ .
ّ
ُّ
املتعلقة بعملية التعلم والتكوين اختالفا في نوعية الكتاب املدرس ي،
وينجم عن اختالف الوظائف ِّ
ّ
(املتعلم) ،وهناك الكتب املوجهة للتعليم الفردي
فهناك الكتاب الـموجـه لعملية التعليم (املد ّ ِّرس) والتعلم
ِّ
أو الجماعي ،وهناك الكتب التي يلزم استعمالها فـي التعلم ،وهناك أخيـرا الكتب املرجعية الـمعينة على
التعلمات واكتساب املعارف املدرسيةُ .3
في مقابل ذلك ،هناك الكتب والحوامل البيداغوجية التي ترافق الكتب املدرسية السابقة
(كالدالئل املوجهة للمد ّرسين ،وكتب التمارين والتطبيقات ،)...وهي غالبا ما تكون مفيدة للتعلم الصفي
ومرتبطة بمادة دراسية معينة ومستوى دراس ي وفصل دراس ي ،بل وحتى بمحور معين من املقرر .فهي
ّ
تقدم للتلميذ مضمون ّ
املقرر تبعا لنظام متسلسل واضح املعالم ،كما تصلح في الوقت ذاته لالستعمال
الجماعي (داخل الفصل) أو الفردي (داخل البيت)ُ .4
ُ
 1ينظر املرجع السابق ،ص ُ .40
 2ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .42-40
 3ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .42
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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 -2البناء الشكلي والهيكلي للكتاب املدرس ي
ّ
ّ
ُّ
يمثله
متمثلة في مدخلها اإلدماجي ،والذي ِّ
لعل توجه املدرسة الجزائرية نحو املقاربة بالكفاءات ِّ
التربوي البلجيكي كزافييه روجيرس ( )Xavier Rogersيجعلنا ّ
نقدم نظرته لبناء الكتاب املدرس ي ،ثم نقارن
ِّ
مع الكتاب املدرس ي الجزائري في نموذجنا الكتاب املدرس ي الخاصة باللغة العربية للسنة األولى ثانوي،
لنرى مدى التزامه بالتوجهات البيداغوجية لروجيرس .وقد وجدنا أنه ّ
يحدد خمس مراحل أساسية لبناء
ِّ
ك ـت ــاب مدرسـي م ـ ـ ْـد َمـج ،وهـيُ :
 -1تحديد بعض الكفايات :يرى كزافييه روجيرس أن املقاربة بالكفاءات مبنية على بيداغوجيا اإلدماج،
ُّ
فال ّبد أن يتضمن الكتاب املدرس ي أنشطة للتعلم وأخرى لإلدماج ،ولكنـها تحتاج إلى طرائق وكيفيات
ّ
متعلميه .وقد التزمت
لتنفيذ وتوجيهها وتوجيهها يكون بتحديد كفاءات يسعى املد ّ ِّرس لتحقيقها مع ِّ
الكتب املدرسية الجزائرية وقبلها مناهجها املدرسية بتحديد الكفاءات املستهدفة وكذا الكفاءات
ّ
واملتعلم بعدد كبير منها يتراوح بين  1إلى  02كفاءة في السنة
املستعرضة ،ولكنها أرهقت املد ّ ِّرس
ِّ
الد اسية؛ أي ّ
بمعدل  2كفاءات في كل ثالثي ،وحقيقة األمر أن كزافييه روجيرس " يقترح اعتماد ما
ر
بين أربعة إلـى ست كفايات فـي كل كتاب مدرس ي .ألن تحديد عدد أقل ،نادرا ما يسمح بتنمية
الـمضامين املطلوبة؛ أما إذا كان العدد أكبـر ،فإنه يض ِّعف الخاصية اإلدماجية للكتاب املدرس ي ".1
ُّ
 -4إدراج أنشطة اإلدماج داخل الكتاب املدرس ي :يبنى التعلم وفق املقاربة بالكفاءات على مبدأ
ُّ
ُّ
ُّ
التعلمية والوضعية اإلدماجية ،فال ّ
التعلم إال في وضعية تعلمية ذات داللة بالنسبة
يتم ُ
الوضعية
ّ
ّ
وحله .ثم تليها وضعية إدماجية تتحقق فيها
للمتعلم تطرح لديه إشكاال معرفيا يسعى للبحث عنه ِّ
ِّ
ّ
ُّ
الكفاءة املستهدفة .وقد حصر عز الدين الخطابي األنشطة التي يستدعيها التعلم وفق بيداغوجيا
ُّ
اإلدماج في " :أنشطة االستكشاف ّ
وحل املشكالت والتعلم النسقي والبنينة والتقويم واملعالجة .وتتميـز
أنشطة اإلدماج بتمركزها حول التلميذ باعتباره فاعال ،وتحييـن مجموعة من الـموارد واكتساب معنى
ّ
ُّ
وتضمنـها لـما هو جديد باستمرار ".2
للمتعلم
بالنسبة
ِّ
 -2حذف الـمضامين الزائدة :واملبدأ الثالث الذي تقوم عليه املقاربة بالكفاءات هو االرتكاز على تقديم
ُّ
ُّ
املضمون األهم دون املهم والتعلمات األساسية على حساب التعلمات الثانوية .وبالنظر إلى الكتاب
املدرس ي التقليدي ،فإنه مليء باملضامين وغزير باملعلومات؛ أي إنه يرتكز على بيداغوجيا املضامين،
" ويرجع ذلك إلـى عدة عوامل نذكر من بينـها :كون عدد كبيـر من الكتب املدرسية يرتبط بثقافة
مدرسية تـث ِّّـمــن كـثافــة الـمضاميـن ،وكـون الـمناهج والـمقررات تتضمن هذه الكثافة أصال .وألن
ُّ
التصور السائد حول التلميذ هـو
الكتاب املدرس ي ينجز مـن طـرف الـمتخصصين فـي املادة ،فإن

 1عز الدين الخطابي :تصور الكتاب املدرس ي من منظور بيداغوجيا اإلدماج؛ قراءة في كتاب بيداغوجيا اإلدماج لكزافيي روجييرز ،مجلة
دفاتر التربية والتكوين ،العدد  ،7شتمبر  ،2101مكتبة املدارس ،الدار البيضاء ،ص ُ .13
 2املرجع نفسه ،ص ُ .19
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ْ
ُّ
التوجه الجديد يفرض على القائمين على التربية
اعتباره بمثابة وعاء يتعيـن ملؤه بالـمعارف .1ولكن
ّ
ّ
ويركزوا على تنمية املهارات وإكساب القدرات وتحقيق
يخففوا من غزارة املحتويات ِّ
والتعليم أن ِّ
ّ
ؤكـد على ضرورة
الكفاءات .وعلى الرغم من أن بيداغوجيا اإلدماج ال تنكر دور الـمحتويات ،إال أنـها ت ِّ
مالءمتـها للكفايات التي يجب تعبئتها .2وبصيغة أخرى " فإن املحتوى ال يعتبـر مالئما إال إذا ما
ساهم في اكتساب الكفاية ".
 -0تنمية جوانب خاصة بالكفايات :يجب علينا أن نأخذ مـن التوجـهات بعيـن االعتـبار :صنف أول
يـهـتـم بالقدرات الضرورية الكتساب الكفاية؛ مثال ،إذا كانت الكفاية تستدعـي القيام بعرض شفـهي،
ّ
ننمـي لدى التلميذ القدرة على تبليغ رسالة شفهية .أما الصنف الثاني ،فيسعى
فإن الـمطلوب هو أن ِّ
إلى تنمية ثقافة اإلدماج ،ويخضع للمبادئ التالية:3
أ -بنينة الكفايات حول كفاية ّ
موجهة.
ب -أخذ تمثالت التالميذ بعين االعتبار.
ت -التحفيز على تعبئة املعارف املنهجية.
ث -االهتمام بتنوع العمليات الذهنية وأنماط الحلول لدى التالميذ.
ج -تشجيع التداخل والتقابل بين املواد.
ح -وضع األمثلة في سياقاتها.
خ -تعليم التالميذ كيفية مواجهة تعقد الوضعية.
 -1بنينة جديدة وتامة للكتاب املدرس ي من منظور تنمية الكفايات:
توجد مقاربتان بهذا الخصوص:4
د -مقاربة مركزة للكفايات التـي تعالج الكتاب املدرس ي.
ذ -مقاربة مرافقة أو متـزامنة للكفايات التي يتم تنميتـها فـي نفس الوقت.
ُّ
وتتجلى مزايا املقاربة املركزة للكفاية فـي تمكن التلميذ من إدراك التماسك الحاصل بيـن
ُّ
وتمكنه تد يجيا من معالجة ُّ
تعقد الوضعيةُ .5
عناصرها ووضوح الكفاية املوجهة بالنسبة إليه
ر
أمـا سلـبياتـها ،فتتمثل فـي إمكانية شعور التلميذ بالـملل وعـدم توفـره على الوقـت الكافـي إلدمـاج
ُّ
تعلمه ْ
عبـر اإلدماج التدريجــي للمكتسباتُ .6
مكتسباته .وكيفما كان الحال ،فإن التلميذ مطالب بتنظيم
والخالصة أن الكتاب املدرس ي مطالب بتجاوز تنمية املعارف لدى املتعلم ،واقتـراح أنشطة تسمح
بتطوير املكتسبات وتقويمها والعمل على إدماجهاُ .
 1املرجع السابق ،ص ُ .19
 2ينظر املرجع السابق ،الصفحة نفسهاُ .
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4املرجع نفسه ،ص ُ .11
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 6املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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يقترح طارق لكحل مبادئ أساسية تحكم بناء الكتاب املدرس ي وهيكلتهُ :1
 .0جذب نظرة القارئ وانتباهه؛ لذلك من املفيد أن توضع عناوين املحاور فـي املساحات العليا
للصفحة.
ّ
املشوق في
وهذا نموذج من الكتاب املدرس ي (للسنة األولى ثانوي):
ِّ
األدب والنصوص واملطالعة املوجهة ،يحتوي على عنوان املحور:
العصر الجاهلي بخط واضح وحجم كبير بما فيه الكفاية ،وأسفله
تفسير لسبب تقديم عرض مختصر عن هذا العصر وهو فهم
ّ
للمتعلم .وينسحب هذا على كل
النصوص األدبية التي ستقدم
ِّ
املحاور التي يحتوي عليها هذا الكتاب املدرس يُ .
َّ
القوية البارزة ،فيجب اعتمادها في كتابة العناوين الرئيسة
 .2بما أن ما يثيـر انتباه القارئ هو الخطوط
والعناوين الفرعية.
ك َتبت العناوين الرئيسية والفرعية بلون
وردي بارز وحجم كبير ّ
يميز بينها وبين بعض
ِّ
العناوين الصغيرة وكذا الفقراتُ .
العنوان الرئيس ي :النص األدبي :في اإلشادة بالصلح
والسالم والتحذير من ويالت الحربُ .
العناوين الفرعيةُ :
 أتعرف على صاحب النص. تقديم النصُ .وينسحب هذا على الكتاب املدرس ي ككلُ .
ُ
ُ
ُ

 1طارق لكحل ،مرجع سابق ،ص ُ .42
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 .7إبراز الكتل الخطية دون التدخل فـي هيئتـها وكثافة خطوطها ،وذلك بعزلها داخل املساحات الفارغة
البيضاء التي تحيط بها داخل الصفحة.
نالحظ أن الكتاب املدرس ي للسنة
األولى ثانوي يعتمد على إبراز بعض
الكتابات منها العناوين ،والتعريفات
وتقديم النص األدبي أو التواصلي أو نص
املطالعة املوجهة ،في مساحات ذات خلفية
زرقاء داخل إطار يعزلها عن الكتابات
ّ
يركز عليها
األخرى .وهذا ما يجعل القارئ ِّ
ف ُال يخرج عن إطارها حتى ينــهيـها.
 .2يتميز اإلخراج َّ
الفعال لصفحات الكتاب املدرس ي باقتصاد الوسائل .فهو يتعارض مع تنويع أساليب
وكتلة وكثافة الحروف داخل الصفحة الواحدة ،بل داخل الكتاب نفسه.
 .1يبحث القارئ أول األمر عن املعلومات التي هو في حاجة إليـها فـي الـمساحات العليا للصفحات ،وفي
يمين الصفحات التي توجد على اليمين داخل الكتاب املدرس ي.
ُّ
ّ
يتضمن جملة من األهداف التعلمية التي
فـي الصورتين املقابلتين نالحظ أن النص األدبي
ّ
ّ
ُّ
ّ
املتعلم في نهاية الوحدة التعلمية ،وهي أهداف تتوزع بين أهداف النص األدبي؛ مضمونه
سيتعلمها
ِّ
املعرفي ،نمطه وبناؤه الفكري .تليها أهداف موارد هذا النص؛ الظاهرة النحوية ،الظاهرة البالغية،
الظاهرة العروضية ،الظاهرة النقديةُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 .4كلما كانت التوضيحات كبيرة ،كلما أثارت انتباه القارئ ،شريطة اال تتجاوز حدود الصفحة كاملة.
 .3الرسومات امللونة أكثر إثارة لالنتباه من الرسومات باألبيض واألسود.
 .9يمكن الوصول إلى املبدأين السادس والسابع ،وأحيانا مخالفتهما ،وذلك بالتوظيف الذكي للمبدأ
األول والثالث والرابع .كمثال على ذلك ،إن االكتفاء بوضع رسم واحد على صفحة بيضاء ،مرفق
سيشد انتباه القارئ أكثر من وضع سوم ّ
ّ
عدة باأللوانُ .
بتعليق،
ر
 -2القيمة البيداغوجية للكتاب املدرس ي ُ
إن الحديث عن قيمة الكتاب املدرس ي البيداغوجية تجعلنا نقارن بينه وبين منهاج اللغة العربية
للسنة األولى ثانوي ،ما العالقة التي تربط بينـهما؟ ُ
بالعودة إلى منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي نجد أنه يضع الكتاب املدرس ي ضمن الوسائل
ُّ
التعليمية التعلمية ،ويعتبر أن التجسيد الحقيقي له يكون عن طريق إنجاز ما يحتوي عليه الكتاب
املدرس ي ( :)Le Manuel scolaireكتاب التلميذ الخاص باألدب والنصوص واملطالعة ،فضال عن إنجاز
املشوق في األدب والنصوص واملطالعة املوجهة وفقا لتوصيات منـهاج
دليل األستاذ ،وقد أ ِّنجز كتاب
ِّ
اللغة العربية للسنة األولى الثانوية للجذعين (آداب وعلوم وتكنولوجيا).1
املشوق في األدب والنصوص واملطالعة املوجهة)
يحتوي الكتاب املدرس ي للسنة األولى ثانوي (
ِّ
على ما يليُ :
 تقديم للكتاب :ويحتوي على قيمة اللغة العربية ،واملقاربة املعتمدة من أجل تنفيذ الكتاب. مداخل النصوص، الـمراحل واألنشطة املختلفة الواجب اتباعها فـي القراءة، أمثلة الدرس اللغوي وتحليلها والقواعد املستخلصة.النصوص األدبية :ويشتـرط فيـها أن تكونُُ :
 موافقة للظواهر املحددة بالنسبة إلى العصر األدبيُ . مناسبة ملستوى املتعلمين الفكري واللغويُ . مشتملة على أسئلة تساعد على الدراسة األدبية الوافية للنصوص املختارةُ . مطابقة ألهداف املنهاجُ . مشكولة شكال كامال إذا كانت كلماتها وعباراتها غير متداولة وجزئيا إذا كانت معروفة مألوفةُ . تحتوي نشاطات وتطبيقات ومشاريع تسمح بتحقيق األهداف والكفاءات وذلك ضمن عمليات التقييمُ . -1النصوص التواصلية :وهي نصوص داعمة للنص األدبي ويشترط فيها أن تكو ُن ُ
 مساعدة على تعميق الفهم الخاص بالظاهرة التي تعالجها النصوص األدبيةُ . من إنتاج كبار األدباء والنقاد في عالم األدب والفكرُ . 1ينظر منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص ُ .72-72
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 مقنعة في دعم الظاهرة التي تعالجهاُ . تتميز بالعمق الفكري والثراء اللغوي بحيث تغني معارف التلميذ ومعلوماته في املوضوع املعالجُ . مشتملة على أسئلة تساعد املتعلمين على حسن استثمار األثر من جميع الجوانبُ . مثيرة لفضول املتعلمين في البحث عن سندات ومراجع أخرى زيادة في املعرفة وفتحا آلفاق جديدةُ . مشكولة شكال جزئيا تدريبا للمتعلمين على قراءة نص غير مشكولُ . تراعي مستوى املتعلمين الفكري واللغويُ . -6نصوص املطالعة املوجهة:
يقترح منهاج السنة األولى من التعليم الثانوي نصوصا للمطالعة املوجهة .وهذه النصوص تكون
إما قصصا قصيرة أو مقاالت أو فصوال مسرحيةُ .
تختار القصص والفصول املسرحية على األسس اآلتيةُ :
 أن تكون متفقة مع مرحلة نمو املتعلمين الفكري واللغوي ،منسجمة مع رغباتهم وميولهمُ . أن تعالج قضايا اجتماعية ،أخالقية أو تاريخية مما يحتاج إلى بذل الجهد وإعمال الفكر ليكون ذلكً
أساسا لتدريب املتعلمين على النقد وإصدار الحكم واملوازنةُ .
 أن تكون ذات داللة بالنسبة للمتعلمين بحيث يحسون بأنها هامة ترتبط بخبراتهم ،وتتعلق بحاض ُرهم أومستقبلهمُ .
 أن تكون من نتاج كبار األدباء الجزائريين ،العرب ،أو العامليين بحيث تثري لغتهم وتقوم أسلوبهم في التفكيروالتعبير ،وتنمي فيهم حب املطالعةُ .
 وتختار املقاالت على أساس معالجتها لقضايا اجتماعية أو علمية أو نقديةُ .وينبغي أن تكون من تلك التي تختص بالخصائص اآلتيةُ :
 البعد عن التكلفُ . استخدام عبارات جزلة وألفاظ مختارة موحيةُ . تصوير املشكلة ومناقشتها في هدوء ورويةُ . صغر الحجم ووحدة املوضوعُ . يظهر فيها التمهيد والعرض والخاتمةُ .وال بأس أن تكون نصوص القصص القصيرة والفصول املسرحية واملقاالت مذيلة بأسئلة تيسر
لألستاذ والتالميذ استثمارها على أحسن وجه ،على أن تؤخذ هذه األسئلة من باب االستئناس ال من باب
االمتثال القسريُ .

120

الفصل الثاني :روافد الخطاب التعليمي ومداخل تدريس اللغة العربية
املبحث الثاني :البيئة املؤسسية ،واالجتماعية والثقافية للمدرسة
أوال :تعريف املدرسة
تـع ُّـد املدرسة مفـهوما مجردا ،وهـي مجتمع مصغر له ثقافته ومناخه الخاص كما رأى كل من
باكمان ( )Backmanوسيكورد ( ،)Secordأو هـي مؤسسة اجتماعية وتربوية وثقافية بطبيعتـها،
وسياسيةُ .1
ّ
مفهوم مجـرد من وجوه ع ّـدة؛ الوجه َّ
ومتعلميـن وإدارييـن
األول :الـمدرسـة ال تعنـي وجود مد ّ ِّرسيـن
ِّ
ُّ
ّ
وعمال فحسب ،إنـها تشمل البـرامج والـمناهج التـي هـي موضوع التعلم والبحث والدراسة.2الوجه الثاني:
ٌ
الثقافة املدرسية ليست ركاما من الـمعارف العلمية الخالصة ،وإنما هـي إضافة إلى ذلك نمط من القيم
والـمعاني والدالالت ونـس ٌـق من العالقات ونظام للتفاعل بيـن أعضائـها .وهكذا ينبغي على املدرسة أن
تتالئـم برامجها ومناهجها مع متطلبات املجتمع ،وذلك باحترام خصوصيات وزمان ومكان كل مجموعة
سكنية فـي حدود ما تسمح به اإلمكانيات االقتصادية والـماليةُ .3
ّ
ّ
وتتحدد هـذه الثقافة املدرسية وتتكون من مركب متمايز من ثقافات املنتمين إلى الـمدرسة كبارا
ّ
ّ
املتعلميـن وتكوينـهم بشتـى الطـرق وفـي مختلف املواقف.
وصغارا ،إدارة ومد ّ ِّرسيـن ،والتـي تـؤ ِّثـر فـي سلوك ِّ
ّ
املتعلمون عبـر
ويبـرز هـذا األثـر ،على وجه الدقة ،من خالل الـمواد واألنشطة الدراسية التـي يتلقاها
ِّ
املناهج .وألنـها ثقافات ،فهي " ال تتطابق بالضرو ة مـع جميـع الـمبادىء واآلداب التـي ّ
تلقنـها األسرة ألبنائها،
ر
وقل مثل هذا فـي وسائل اإلعالم واألعراف االجتماعية السائدة " ،4ويالحظ هنا أن الباحثين ينظرون إلـى
الـمدرسة بوصفها مجتمعا متكامـال بثـقافته ومكـونـاتـه 5ينطبق عليه ما ينطبق على الـمجتمع الكبيـر،
ّ
واملتغيـرات التـي تطـرأ عليه.
من حيث الظاهر التي تسود فيه ،والقواعد والسنن التي تطرد فيه،
ِّ
ُّ
التحوالت التـي أدخلت على الـمدرسـة
الوجه الثالث :يـسرد علينا عبد الكريم غريـب جملة
ّ
ـمتعلم فـي عالقته بالـمعرفة الـمتعلمة ،يقـول ":فـي ظل هذا املنطق
الجـديدة فيـما تعـلق بالنظرة إلـى ال ِّ
الجديد الذي أصبح يسود التكوين داخل املؤسسات التـربوية فإن األمر لم يصبح متوقفا على املعارف
واملكتسبات وعلى ما ّ
كدسه املتعلم في ذاكرته بقدر مـا أصبح متوقفا على تكوين قدرات الدراية ()Savoir
وقدرات اإلتقان ( )Savoir faireوقدرات حسن التـواجد ( )Savoir êtreوقدرات حسن التخطيط
للمستقبل ( ،)Savoir devenirذلك أن هذه القدرات فـي تـآلفها تسعى إلى تكوين شخصية وفق نموذج
الكفاياتّ ،
للتكيف مع مختلف الوضعيات والظـروف ،وقادرة بالتالي على الخلق واإلبداع "ُ .6
 1ينظر علي أسعد وطفة ،مرجع سابق ،ص  .009-003وينظر العربي اسليماني :الـمعين فـي التربية ،ص  .224وينظر عبد الكريم غريب:
مستجدات فـي التربية والتكوين ،ص ُ .11
 2ينظر العربي اسليماني ،مرجع سابق ،ص ُ .272
 3ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .277
ّ
 4عبد الكريم بكار ،مرجع سابق ،ص ُ .24
 5علي أسعد وطفة ،مرجع سابق ،ص ُ .009-003
 6العربي اسليماني ،مرجع سابق ،ص  .270مأخوذ من :عبد الكريم غريب :نحو قراءة جديدة للميثاق الوطني للتربية والتكوين ،صُ .33
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ُّ
ُّ
التوجه الجديد للمدرسة الجزائرية بحصرها على تخريج كفاءات قادرة
التصور،
ويتوافق مع هذا
ُّ
ُّ
التصرف بقدرتـها على توظيف ما تعلمتـها فـي الوضعية
التحرك لحل املشكالت التي تواجهها فتحسن
على
املناسبة ،وفـي الزمن املناسب وهذا أطلق عليه عبد الكريم غريب بـ " قدرات حسن التـواجد ( Savoir
 ،" )êtreإال أن املناهج الجزائرية وكل الوثائق الرسمية لم تشر إلى " قدرات حسن التخطيط للمستقبل
( " )Savoir devenirبلفظها إال أنـها توجد ضمنيا فيـهاُ .
ُّ
ّ
ُّ
التوجه العالمي اليوم يسيـر جله في سبيل توضيح الغايات
يعزز هذه النظرة الجديدة أن
وما ِّ
ُّ
الحقيقية للتعلم فليس " الـمهم اليوم أن يحفظ الط ُالب لدينا بعض املعلومات وبعض التواريخ ،وإنما
ّ
ّ
ّ
املهم أن نوجد املنافذ العملية التـي تمكن الطالب من فهم حقيقي للغايات التي تعلموا من أجلها ،ولن
يكون ذلك واضحا ومقنعا ما لم يعـرف الطالب كيف سيستخدم املعارف التي تعلمها عند الحاجة إليها،
وكيف يستفيد منها فـي مواجـهة ّ
تحديات الواقع ،واالرتقاء بنفسه .وهذا يعني أن الحاجة قائمة إلـى نوع
ِّ
ّ
من (البيان العملي) لكثيـر مما يتعلمه األوالد فـي املدارس "ُ .1
ثانيا :املدرسة واملحيط
ال يمكن للمدرسة ،بداية من القرن العشرين ،أن تبقى معزولة عن املجتمع ألن هذه العزلة ال
ُّ
التوجهات القديمة أثبتت فشلها حين كانت
تنسجم مع األهداف التي تسعى لتحقيقها ،وبخاصة وأن
املدرسة تتعالى على املجتمع وتعتبر أفرادها نخبة فوق العادة ،فلم تعد عزلة املدرسة تواكب العصر
ّ
تحقق املدرسة أهدافها البد لها أن تخرج من قوقعتـها وتنفتح على محيطـها
الراهن (عصر االتصال) .ولكي ِّ
القريب والبعيد واألبعد ،إذ إن عزلتـها " ضد طبيعة العملية التربوية .وتبعا لذلك ،فإن تعليم الطفل
باملدرسة من املستحيل أن يحقق أهدافه ما لم يكن هنالك تعاون وتكامل ما بين األسرة واملدرسة وتواصل
ّ
ّ
ـؤثـر فـي العالم الخارجي فتمده
فتؤثر وتتأثـر ،ت ِّ
مستمر بينـهما " .2ومن جهة أخرىبانفتاحها تتفاعل ِّ
ّ
ّ
فتعدل مناهجها وطرائقها ،فتبقى العالقة بينـها وبين العالم الخارجي
تخرجها وتتأثر به
ِّ
بالكفاءات التي ِّ
ديناميكيةُ .3
وفي سياق فهم العالقات التي تربط املدرسة بعاملها الخارجي ،وفهم العالقات الداخلية التي تربط
ّ
نفرق بيـن مجموعة من املصطلحات تستعمل فـي التدليل على مختلف هذه
أفرادها ينبغي لنا أن ِّ
العالقاتُ .
أما املحيط فهو مفهوم عام؛ قد يشمل عالقات داخل املدرسة ذاتها وقد يربط بين املدرسة
نفرق بيـن محيط قريب ّ
وشركائها االجتماعيينّ .
يسمى الوسط التعليمي ( )Le milieu Didactiqueأو
ّ
 1عبد الكريم بكار ،مرجع سابق ،ص ُ .007
 2عبد الكريم غريب :مستجدات في التربية والتكوين ،ص ُ .19
 3نتيجة لهذا االنفتاح على العالم ظهرت بيداغوجيات جديدة محل البيداغوجيات التقليدية مثل بيداغوجية االنفتاح وبيداغوجية
االكتشاف وبيداغوجية التحكم والبيداغوجية الفارقية وبيداغوجيا النجاح .وهي بيداغوجيات تدعو جميعها إلى انفتاح املدرسة على
محيطها وانفتاح املحيط على املدرسة ،وجعل املتعلم وباقي عناصر املنظومة التعليمية أطرافا تساهم بفعالية في التنمية الشاملة واملستدامة
للمجتمع .ينظر العربي اسليماني ،مرجع سابق ،ص ُ .221-229
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الفضاء املدرس ي ()L’espace Scolaire؛ فاملدرسة باعتبارها مؤسسة إذن ،هي محيط بالنسبة إلى
منظومة القسم الد اس يّ .
نتحدث عن فضاء مدرس ي يجمع املد ّرسين واملتعلمين؛ فه ُو ليس ّ
مجرد ساحة
ر
ِّ
للتواجد والحضور املشترك بينهم فحسب ،إنما هو مكان لتبادل عملية الكالم حيث " ينصت اآلخر
لكالمنا ويتلقاه ،والفصل بكامله ينبغي أن يأخذ وجهة املجموعة التي تشغل مكان اللغة املتكلمة،
حيث يوجد األفراد أو ال يوجـدون ،أو يكتشفون أنفسهم من جديد بذواتـهم" .1لذلك ينبغـي النظر إليـه
ّ
مـن زاويـة العـالقـات الدينـاميكية النـشـطة التـي تجـمع بيـن الـمـد ّ ِّرس ومتعلميه داخــل الفصل الدراس ي.
فتكون ،عالقتـهم بالفضاء املدرس ي حميـمية؛ أي أن " تتحول أمكنة ذلك الفضاء إلى مجال للتعبيـر
وتحرير الخطاب الشخص ي والتواصل مع باقي أفراد الجماعة " .2على أساس كل ذلك ،وجب أن يكون
ّ
مجرد مجال ي َ
الفضاء املدرس ي مجاال للكينونة ال ّ
فرض على املتعلم واملد ّ ِّرس من الخارجُ .
إن بعد اإلحساس بانعدام األمان ،والذي ّ
يميـز مناخ املؤسسات املدرسية في عمومها ،يبقى من
أهم األبعاد الهامة؛ ذلك أن املدرسة تعرف تنامي أشكال السلوك الالحضاري؛ بمعنى خرق القوانين
ّ
تؤثث الحياة داخل املجتمع والنظام املدرس ي ،مثال من قبيل قلة األدب واملشاجرة والشتم.
املبدئية التي ِّ
ال تقتصر هذه الظواهر على املؤسسات ذات الصعوبات 3فحسب؛ إذ يبدو أنها على ارتباط وثيق بتركيز
التالميذ املهمشين في وضعية فشل دراس ي؛ وهذا التفيؤ يفض ي بالتأكيد إلى فوارق ما بين أنماط التنشئة
األسرية للتالميذ وأنماط التنشئة لدى املد ّرسينُ .4
ومن أسباب الفشل الدراس ي أو التدريس مشاعر اإلحباط وخيبة األمل التي يعاني منها املد ّ ِّرسون،
ّ
املتعلمين ،في
وهي نتيجة لعدم إدراكهم لألثر السلبي الكبير جدا الذي تتـركه البيئة املحيطة فـي نفوس
ِّ
مقابل ضآلة األثر اإليجابي لرسائـهم التربوية الخاصة ،وإن كان بعض املد ّ ِّرسين ال يدركون األثر السلبي
الذي تتركه بعض رسائلهم التربوية التي ترافق عملية التدريس ،وإن كانت نيتـهم حسنة؛ ُألن ما نقوله
ّ
للمتعلمين ال يستوعب مباشرة وإنما ُّ
يمر بعملية ترميز من البيئة املحيطة أو رسائل املد ّ ِّرس ،ثم إن العبرة
ِّ
ّ
ّ
املتعلم بالوضعية التي يرى عليها مد ِّرسه ال بما تنطق به شخصيته ،فإن رآه في أحسن أحواله تأثر
لدى
ِّ
به إيجابيا وهذا من أسباب اإلرهاق في مهنة التدريس ،وإن رآه عكس ذلك كانت الرسالة البصرية سلبيةُ .5

 1عبد الحق منصف :رهانات البيداغوجيا املعاصرة ،ص  .21مأخوذ منF.Oury/ A.Vasquez : Vers une pedagogie institutionnelle, :
ُ Ed.F.Maspero, 1967, Paris, p : 178.
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ منF.Oury/ A.Vasquez : Vers une pedagogie institutionnelle, Ed.F.Maspero, 1967, Paris, :
p : 178.
 3املؤسسات ذات الصعوبة :هي املؤسسات التي تعاني من االكتظاظ ،وتواجدها في األحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية واملستوىُ
االجتماعي املنحط ،أو املؤسسات التي ال تعرف استقرارا إداريا وتربويا بالتغيير املستمر لطاقمها اإلداري وخاصة مدير املؤسسة ،والتغيير
املستمر لطاقمها التربوي بمجيء أساتذة جدد كل سنة إليها .وقد أصبحت الكثير من الثانويات اليوم ذات صعوبة لتضافر املشكالت املذكورة
سابقا ومشاكل أخرىُ ...
 4ينظر عبد الكريم غريب :مستجدات في التربية والتكوين ،ص .13
ّ
 5ينظر عبد الكريم بكار ،مرجع سابق ،ص  .21هناك إضافات لم يذكرها الكاتبُ .
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ّ
ويسمى البيئة املدرسية ( ،)L’environnement Scolaireوهو الذي يجمع
وهناك محيط واسع
كل ّ
فعاليات املؤسسة التربوية من مد ّرسين ومتعلمين وإداريين ّ
وعمال ،تجمع أطرافه عالقات ،مثل عالقة
ِّ
ّ
واملتعلمين باإلدارة عموما .وهـذا يعني ،يجب أن يوفر للفاعلين كل إمكانات التواصل .ولن
ُ
املدير باألساتذة
يكون ذلك ممكنا إال حينما تصبح جميع األمكنة املدرسية (الفصل ،املكتبة ،قاعة العروض ،ساحة
ّ
ّ
اللعب ،املطبعة ،قاعة الرسم واألنشطة املوازية )...ذات داللة بالنسبة للمتعلمين وتمثالتهم وثقافتهم
التي ّ
يكونونها ّ
ويعبـرون بواسطتـها عن ذواتهم .أن يصبح الفضاء املدرس ي داال داخل ثقافة املتعلم يعني
أيضا أن يكون بإمكانه تغييـره أو املساهمة فـي تعديل أشيائه وإعادة تنظيمهاُ .1
وتظهر أهمية املحيط املدرس ي في صورتيـن :نجاعة وهدوء أو قلة نجاعة واضطراب ،حيث تجمع
الفريق التـربوي والبيداغوجـي واإلداري عالقات من جهة ،وكـذا أنماط التواصل داخل املؤسسة
التـربويـة ،2وفـي عالقة املؤسسة باملؤسسات األخرى املنافسة لها؛ فالعمل على كشف أبعاد العالقات
ّ
معرفة ملاذا تنجح بعض
سيمكن من ُ
داخـل التنظيمات واملؤسسات -ومنها التربوية -على الخصوص
ِّ
املؤسسات وتصل إلى الريادة ضمن نمط معين من اإلدارة ،وأخرى تفشل وتتقهقر في وقت أصبح فيه
الحكم على نجاعة املؤسسة يخضع ملتطلبات املنافسة املابين-مؤسساتية على املستويين الداخلي
والخارجيُ .3
وفـي هذه الحالة نحن أمام محيط أوسع ،وهو األكثـر شمولية ،على اعتبار أنه يتجاوز حدود
املؤسسة التـربوية إلـى كـل ما يقع خارج حدودها ،لكنه يتفاعل معها بطريقة ديناميكية ،يمكن أن نطلق
َّ
عليه مصطلح املحيط وهو " مجموع التكوينات والتشكيالت الخارجية التي تؤلف ،منفردة أو متحدة
أنساقا متفاعلة "ُ .4
وهذا املحيط األوسع ّ
يحدد عالقة مباشرة وغير مباشرة بين املدرسة وبيـن هذا املحيط؛ فعلى
املستوى املباشر نجد املحيط املحلي (البلدي أو الوالئـي) والجـهوي والوطني ،وفق هذا الترتيب .وعلى
املستوى غيـر املباشر ،نجد العالمي أو الدول أو الكـونـي (ُ .)Universel
وضمن املحيط املحلي املباشر للمؤسسة التربوية نجد أن السمة الغالبة حاليا " املراقبة الواسعة
التي يمارسها اآلباء على أنشطة املدرسين؛ فهؤالء يتلقون على سبيل املثال طلبات إلعطاء دروس
خصوصية ،ويسهرون على أنشطة خارج املدرسة "5؛ حتى أصبحت ظاهرة نحت منحى خطيـرا تنافس
املد سة بطريقة غير نظامية مجهولة األهداف والنتائج ،بل إن األخطر أن ّ
يقدم الدروس الخصوصية من
ر
ِّ
هم غرباء وأجانب عن التعليم فال عالقة لهم بالبيداغوجيات (القديمة والحديثة) ،فضال عن بعدهم
 1ينظر عبد الحق منصف ،مرجع سابق ،ص  .21مأخوذ منF.Oury/ A.Vasquez : Vers une pedagogie institutionnelle, :
ُ Ed.F.Maspero, 1967, Paris, p : 176-177.
 2ينظر فوزي بن دريدي :املناخ املدرس ي؛ دراسة ميدانية ،منشورات االختالف ،الجزائر ،الطبعة األولى0271 ،هـ2111/م ،ص .27
 3ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4ينظر العربي اسليماني ،مرجع سابق ،ص ُ .223
 5عبد الكريم غريب :مستجدات في التربية والتكوين ،ص ُ .14
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عن االختصاص (من يد ّ ِّرس اللغة العربية في الثانوي وفي املستويات األخرى ليس من أصحاب االختصاص:
أساتذة العلوم اإلسالمية أو الشرعية أو التاريخ والجغرافيا أو الفلسفة) .واألدهى أن بعض اآلباء وأولياء
األمور ال يترددون في التماس فصل دراس ي أو مد ّرس بعينه ،والتدخل في محتوى العمل املدرس ي ،وانتقاد
ُّ
ق وليس االكتفاء بالنجاح
التفو ُ
الكتب املدرسية ،أو املطالبة بنقاط وعالمات مرتفعة ألبنائهم من أجل
فقطُ .
وهذا ما حدا بالبعض إلى النظر إلى الثقافة املهيمنة على املدرسة على أنها انعكاس لثقافة الطبقة
التي تـهيمن وتسود اجتماعياّ .
ويعد كل من بودلو ( )Baudelotواستابليه ( )Establetوبيير بورديو ( Pierre
 )Bourdieuوباسرون ( )Passeronوبرنشتاين ( )Bernstienمن أبرز ممثلي ذلك االتجاه في مجال علم
االجتماع التربوي املعاصرُ .1
ّ
ُّ
ومن تجليات هذه الهيمنة توفر بعض أولياء األمور على شبكة من العالقات على املستويات
ُّ
للتصرف في النتائج
املحلية أو الوطنية تسمح لهم بالتأثيـر على مديريات التربية ،ومن ثمة على الثانويات
املدرسية بتغييـرها بالترغيب أو بالترهيب ،فكيف للمد ّ ِّرس أن يعمل فـي هذا املحيط؟ ُ
أما بالنسبة لفئة أخرى من أولياء األمور ،فاألمر يختلف؛ ألن بعض املؤسسات التـربوية فـي عالقة
الشرائح
عمودية معهم ،الش يء الذي أحدث شبه قطيعة بين الطرفين بتأثيـر مباشر أو غير مباشر من " ُ
االجتماعية ذات االمتياز ،فهي تغذي من جهتـها استراتيجيات انغالق فـي وجه العناصر األجنبية؛ بهدف
ُّ
الحفاظ على امتيازاتـها ،وتقوية قدرتها على الفعل الجماعي في املدرسة " .2نتحدث عن بداية تشكل نوع
من الطبقية داخل مجتمع املؤسسات التربوية ناتجة عن الطبقية املوجودة فـي املجتمع الكبيـر وكل هذا
ناتج عن عوملة املجتمع اقتصادا وسياسة وثقافة وقيماُ .
ينبغي أال نفقد األمل فـي التقليل من مظاهر التمايز في املجتمع املدرس ي؛ إذ ال بد من استحداث
طرق تعامل جديدة بين املدرسة وجمعية أولياء التالميذ .فاملصالحة والتواصل والحوار والتفاهم ،كل
ذلك يبقى أرقـى سبل االنفتاح املنشود ،إذ ال بد من تقريب األولياء من املدرسة وتنظيم أيام مفتوحة
ّ
يحول املدرسة
والقيام بأنشطة تربوية وثقافية وعلمية مشتـركة .إن االنفتاح الناجح هو االنفتاح الذي ِّ
إلى مجال عموميُ .3
وضمن املحيط األوسع تبقى مؤسساتنا التربوية رهينة القرارات التي ّتتخذها الوصاية بما
يستجيب للضغوط التي تمارسها بعض القوى الخارجية تحت عنوان االنفتاح على العالم؛ وذلك ألن
العالقات الدولية ومتطلبات الحياة واالستمرارية تستدعي انخراط املؤسسة التربوية واملجتمع فـي املحيط

 1ينظر علي أسعد وطفة ،مرجع سابق ،ص ُ .001
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الدولي من خالل االنفتاح على اآلخر والعيش معا .ويتكون املحيط كيفما كان مقياسه الجغرافي من عدة
عناصر اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وعلمية وتكنولوجيةُ .1
ّ
يفضل البعض استعمال مصطلح املناخ املدرس ي ،على اعتبار أنه شامل ملختلف العالقات
الداخلية والخارجية للمؤسسة التربوية؛ فهو يحيل على نوعية الحياة واالتصال املتصور داخل املدرسة
لعالقة املشابهة بينها والجو الذي " ُّ
يعم فـي العالقات االجتماعية وفـي القيم ،االنتظارات املشتـركة من
طرف الفاعلين فـي املؤسسة املدرسية " ،2وبربطه بقاعدة العالقات الخارج-مدرسية؛ ألن هناك تماهيا
فـي طبيعة العالقات الداخل-مدرسية مع طبيعة العالقات الخارج-مدرسية ،فالفعاليات التربوية تشتغل
ضمن منظومة القيم االجتماعية ،وإن كانت داخل الوسط التعليميُ .
ّ
يتبين لنا ،أن كل ما يجري داخل أسوار املؤسسة التربوية ال يعدو أن يكون استمرارا ملا يحدث
خارجها أي ضمن املجتمع الكبير  ،فجو املدرسة العام يحيل إلى الجو االجتماعي ككل؛ ألن النسق التـربوي
الـمدرس ي يستعيـر أنماط العالقات والتفاعالت وعمليات التواصل اللسانية وغيـر اللسانية من النسق
االجتماعـي العامُ .3
وج ّـو الـمدرسة أو املؤسسة التربوية هذا ،يصطلح عليه البعض مناخ العمل (وهو شامل للمناخ
املدرس ي)؛ ألنه ،فـي رأيـهم " ،انعكاس لخصائص البيئة الداخلية للعمل فـي وعـي والوعـي العاملين فيه،
مما يدفع الفرد لبناء تصور َّ
معيـن حول هذا العمل يتميـز بثبات نسبي ،ويحدد درجة كبيـرة سلوكه
ّ
ّ
واملتعلم ،ضمن بعدين
فيؤثر فـي الفعاليات التربوية ،وخصوصا املد ّ ِّرس
ِّ
وأداءه فـي هـذه البيــئة "ِّ .4
أساسيين هما :الوعـي والالوعـي فيجعلها تتمثل هذه البيـئة أو هذا املناخ وتتحرك وفقه ،فينطبع سلوكه
التغيـر ُّ
ُّ
بتغيـر الـمناخ أو البيئة ،إن
به (أي مناخ العمل) وينقاد أداءه له ،مع قدرة هذه الفعاليات على
سلبا أو إيجابا.5
ّ
ّ
ومن االعتقادات السائدة فـيما يتعلق بالوسط التعليمي أن العملية التعليمية-التعلمية تتم داخل
األقسام ولكن الحقيقة أنها تحدث داخل البيئة املدرسية ككل ،باعتبارها مجتمعا مصغرا شبيها
ّ
فتشكـل الـمدرسة تنظيما اجتماعيا يشتـرك فيه األفراد على غرار اشتـراكهم فـي
باملجتمع الكبير،
ِّ
التنظيم االجتماعي الخارجيّ ،
تتحرك ضمنه الفعاليات التربوية ،باعتبارها تنظيمات اجتماعية ،فتعقد
عالقات رسمية وغير رسمية ،وتمارس نشاطات ،وتستهدف غايات ومراميُ .

 1ينظر املرجع السابق ،ص ُ .223
 2فوزي بن دريدي ،مرجع سابق ،ص  .23مأخوذ منMarc Thiebaud (2005) : Climat scolaire, www.formaction.ch, consulte le : :
ُ 10/07/2008.
 3ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املرجع نفسه ،ص  .29-23مأخوذ من :القريوتي محمد قاسم ،املناخ املدرس ي في الجامعة األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،
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هذا ويؤدي التجانس بين ثقافة الوسط الذي ينتمي إليه األطفال وثقافة املدرسة دورا كبيرا في
ّ
تحديد مستوى نجاحهم وتفوقهم على صعيد الحياة املدرسية .وعلى خالف ذلك فإن من شأن اتساع
ّ
ّ
الهوة بين الثقافة املرجعية األسرية والثقافة املدرسية أن يشكل عامل إخفاق مدرس ي بالنسبة لألطفالُ .1
ّ
ومما تجدر اإلشارة إليه أن تأثير الوسط الثقافي املرجعي ال يت ُوقف في مرحلة الدخول إلى املدرسة
وإنما يواصل استمراريته وهيمنته في مراحل التحصيل املدرس ي كافة .فالوسط الثقافي الذي ّ
يتميز بالغنى
ال يستمر في تعزيزه ملسيرة األطفال في نجاحهم املدرس ي فحسب ،وإنما يميل تأثيره اإليجابي إلى التضاعف
ّ
كلما ّ
تدرج األطفال في سلم التعليم املدرس يُ .2
وعلى العكس من ذلك يتضاعف التأثير السلبي للوسط الثقافي الشعبي ّكلما ّ
تدرج الطفل صعودا
في السلم املدرس ي ففي الوقت الذي يمكن فيه لآلباء الذين يتوضعون في الدرجة الدنيا من السلم
التعليمي مساعدة أطفالهم في تجاوز الصعوبات املدرسية في املرحلة االبتدائية فإنهم يقفون عاجزين عن
تقديم مثل هذه املساعدات في املرحلة الثانوية وهم في املقابل ال يستطيعون توفير الشروط املادية
الكافية لتوفير املناخ املناسب لتعليمهم (توفير دروس خاصة) ،وذلك كما يحدث في األوساط امليسورة
اجتماعيا وثقافياُ .3
ّ
متأثرة أيما تأثر باملجتمع ،إال أن لها تأثيرها التربوي الشامل على املجتمع؛ حيث
إن كانت املدرسة ِّ
ّ
عليها أن " تحاول أن تجعل من نفسها البيئة النموذجية لتجسيد ما تقدمه من قيم ومثل لطالبها في
ّ
فيؤثر إيجابيا فيهُ .
أوضاعها العامة وفي العالقات القائمة فيها " ،4فينتقل التفاعل املدرس ي إلـى املجتمع ِّ
ّ
وبعد استعراض مختلف العالقات التـي تحكم الـمدرسة داخليا وخارجيا ،ي ِّلخصها كيفيت
ّ
تؤثـر بطريقة أو بأخرى فـي العالقـة الديداكتيكية التي تجمع
( )Kivetفـي شكـل بنيات أو طبقات أو دوائـر ِّ
ّ
ـمتعلميـن ،وهـي :البنية الكبـرى ( ،)Macro-structureالبنية الوسطى (،)Meso-structure
املد ّ ِّرس بال ِّ
البنية الصغرى (ُ :5)Micro-structure
متخذو القرارات ُ
الطبقات املقررة ُ املكان ُ
مقررونُ ُ
بـني ــة ك ـ ـبـ ـ ــرىُ ُ وزارات ،إدارة مركزية ُ
بـني ــة وس ـ ـطـى ُ مؤسسات مدرسية ومحيطها املباشر ُ مجلس إدارة وسلطات منظمة للمدارس ،إدارة ُ
ى ُ قسم ،مختبر ،ورشة ،قاعة لالستماع ُ ّ
مدرس ،تالميذ ،آباء ُ
بـني ــة ص ـغ ــر ُ
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ثالثا :املدرسة واملجتمع
الـمدرسـة ذات طابـع اجتماعـي ،كما سبق القو ُل؛ ألنـها تع ُّـد منـظومة تنـهض بوظيفتيـن
ّ
اجتماعيتيـن :وظيفة إدماج املتعلميـن ،على نحو جوهري ،فـي املجتمع من دون تجاهل طبيعتـهم وهـذا
ليـس بالعمل السهل .1ووظيفة إنتاج املد ّ ِّرسين والباحثيـن واإلطارات التربوية من أجل استفادة املحيط
الـمدرس ي منـهم .2وبالوظيفتيـن تنـشأ أه ُّـم عالقـة اجتماعية فـي املؤسسة التـربوية وهـي العالقـة
البيداغوجيةُ .
خالل هذا القرن ،أخذت العالقة البيداغوجية تكتسب استقالليتـها بالنسبة لباقـي العالقات
االجتماعية؛ ذلك أن الـمد ّ ِّرس انعـتق مـن عبـاءة الحرفـي ( )Artisanالذي يقوم بنقل إتقانات (Savoir-
 )faireللمتعلم ،ومنه جاء تكسير قاعدة التعلم التي تتأسس على اإلنجاز واالستماع .إن االمتثال لقواعد
ال شخصية ،هو ما يجمع بين مختلف هذه العناصر ،أي املد ّرس والتالميذ ،وفضاء مختلف عن باقـي
األنشطة االجتماعية ،ومدة زمنية وأجندة خاصة ،وذلك ب ـهـدف إعطائـها شكال خاصا وبنية جديدةُ .3
ثم ،إن دور املدرسة ،حسب تقرير اللجنة الدولية املعنية بالتربية للقرن الواحد والعشرين مقدم
إلى اليونسكو ،هو خلق اللحمة االجتماعية التي أصبحت تـهددها عوامل متعددة كعدم املساواة
ّ
والتمدن العشوائي والتمزقات العائلية ،إلى جانب استغالل
والعنصرية والفقر والهجرة بمختلف أشكالها
السياسيين ملفهومي الدولة األمة والديمقراطيةُ .4
وكلما كان إحساس الفرد داخل عامة بمسؤولياته داخل املكان الذي يتواجد فيه ،كلما كان
ّ
اندماجه فيه كبيرا .لذلك ،كانت الطريقة التي يعيش بها املد ّ ِّرس واملتعلم تجربتهم داخل الفضاء املدرس ي
ذات أهمية كبرى ألنها تمس مباشرة صحتهم النفسية .لذلك ،كلما كان إحساسهم بهذا الفضاء عميقا
وحميما ،كلما ّقلت لديهم مشاعر القلق والخوف وسلوكات عدم ّ
التكيفُ .5
ويظهر الطابع االجتماعي للمدرسة فيما يؤكده أنصار البيداغوجيا املؤسسية ( Pédagogie
 )institutionnelleمن دور مـهـم وخـطيـر وسلبي أحيانا تلعبه الـمؤسـسة التـربويـة فـي ظـهـور مشاعر القلق
ّ
ّ
مكوناته املادية
والعدوانية والسلبية لدى ُ
األفراد والذي يتولد نتيجة إكراهات الـفضاء املدرس ي بكل ِّ
ّ
املتعلمين واملد ّ ِّرسين؛ ألنهم
وتنظيمه الهيكلي واإلداري الداخلي على األفراد املتواجدين فيه وخاصة لدى ِّ

ّ
 1عبد الكريم بكار ،مرجع سابق ،ص ُ .23
 2ينظر العربي اسليماني ،مرجع سابق ،ص ُ .272
 3عبد الكريم غريب :مستجدات في التربية والتكوين ،منشورات عالم التربية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،ص  .29مأخوذ من:
ُ G.Vincent, l’éducation prisonnière de la forme scolaire, p : 17.
 4ينظر العربي اسليماني ،مرجع سابق ،ص ُ .272
 5عبد الحق منصف ،مرجع سابق ،ص  .21مأخوذ منF.Oury/ A.Vasquez : Vers une pedagogie institutionnelle, Ed.F.Maspero, :
ُ 1967, Paris, p : 145.
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ّ
يولد لديهم هذه املشاعر السلبية وردود ا ُألفعال
لم يساهموا فـيه ولم يستشاروا فـي تحسينه ،مما ِّ
املضطربة على مستوى سلوكاتهمُ .1
ّ
ُّ
املتعلمون على وجه الخصوص من كل
ما يحث عليه أنصار البيداغوجيا املؤسسية حتى يتخلص ِّ
ّ
ُّ
املشاعر السلبية التي تصاحب عملية تعلمهم ،ينبغي أن يندمجوا في تجربة التعلم هاته ،وأن يعيشوا
الفضاء املدرس ي ،باعتباره تجربة للتفاعل واملشاركة وليس مكانا رتيبا ممال يفرض عليـهم فرضا بكل
ّ
املتعلمين فيه لـمدة أطول من ّ
املدة التي يتواجدون فيها في منازلهم قد تضعفهم
محتوياته .وإن كان تواجد ِّ
ّ
وقلل من قدرتهم على ُّ
التكيف الفعال مع هذا الفضاءُ .2
ِّ
وحسب الباحثين االجتماعيين ،من أمثال بولز (ُ )Bowlesوجنتيس ( ،)Gintisال يتم تبـرير النجاح
املدرس ي واملهـني بصفة تامة بكفاءات األفراد ،وإنما أيضا بشخصيتهم ،ومن ثم ،فإن املدرسة تقوم
بقولبة شخصية املتعلمين الذين تلقنهم قيما وحسن تواجد ( )Savoir êtreمالئمة لدورهم االجتماعي
املسبقُ .3
رابعا :املدرسة والتربية
ّ
وهـي تربوية بامتياز؛ ألن وظيفتـها هي تنشئة املتعلمين وتثقيفهم وإعدادهم للحياة االجتماعية
وليس ّ
مجرد نقل املعارف العلمية إليـهم فحسب ،فهي تسعى إلى تربية التالميذ وفقا لهذه املعاييـر والقيم
التي تسود فـي وسطها وثقافتـها .وتكمن مهمة هذه الثقافة فـي تشكيل أنماط من السلوك واالتجاهات
والوعي عند املنتمين إلـى املدرسةُ .
فلكل مجتمع مبادئه ومثله العليا؛ فاإلنسان ال يولد إنسانا ،حيث ال يملك شيئا من ّ
مقومات
اإلنسانية :اللغة والفكر واملشاعر األخالق...وال ينتقل إليه ش يء من ذلك بالوراثة من أبويه ،وعليه أن
يكتسب كل ذلك من خالل التربية األسرية واالجتماعية .4والتجارب البشرية تشير إلى أنه ال بد من املزج
في تربية الطفل بين عنصرين :عنصر حب الطفل ومراعاة مشاعره وتلبية بعض رغباته وعنصر التوجيه
والنظام واملنعُ .5
وفـي مقابل هذه املبادىء واملثل يسعى اإلنسان من أجل تحقيق مصالحه وطموحاته كما أن له
تقاليد ومشكالت تحول بينه وبين مبادئه ،وبين هذه وتلك نوع من التشابك والتضاغط الـمستمر؛ الـمثل
والـمبادىء تضغط على املصالح حتى تظل في إطارها واملصالح تضغط على املبادىء كـي تتسع لها من

 1ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ منF.Oury/ A.Vasquez : Vers une pedagogie institutionnelle, Ed.F.Maspero, 1967, :
Paris, p : 69.
 2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ منF.Oury/ A.Vasquez : Vers une pedagogie institutionnelle, Ed.F.Maspero, 1967, :
Paris, p : 69.
 3ينظر عبد الكريم غريب :مستجدات في التربية والتكوين ،ص .29
ّ
 4عبد الكريم بكار ،مرجع سابق ،ص ُ .21
 5املرجع نفسه ،ص ُ .29
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خالل توسيع مدلوالتها ،والتخفيف من صرامة أحكامها ومن املبادىء واملصالح ّ
تتكون البيئة القيمية
واألخالقيةُ .1
لذا ينبغي على اآلباء واملعلمون ،وكل من يقوم على الشأن التربوي ،أن يحاولوا االرتقاء بمن
يربونهم نحو أفق املبادىء والقيم التي يؤمنون بها وأن يحولوا دون استسالم الناشئة ألحكام البيئة التي
يعيشون فيهاُ .2
يتفق الباحثون على أن الثقافة تتـراكم بانتقالها عبـر األجيال مـن خالل التـربية؛ وفـي ضوء
املدرسة الحديثة ،أصبحت التربية ودورها في نقل التراث الثقافي ،هي الوظيفة األساسية لهذه املؤسسة،
ّ
املتمثلة فيما يليُ :3
أ -تبسيط التراث الثقافي وخبـرات الكبار وتقديمهما وفق نظام تدريجي ،يتوافق وقدرات األفراد؛ وعلى
ّ
هذه الشاكلة يتدرج الطفل في تعلمه من البسيط إلى املركب ،ومن السهل إلى الصعب ،ومن
املحسوس إلى املجرد .فاملدرسة كمؤسسة تربوية متخصصة ،تشكل أول فضاء بعد األسرة يزود
الطفل بالبيئة االجتماعية املبسطة؛ إذ نختار املالمح األساسية للبيئة االجتماعية الخارجية،
ونتمثلها في بيئتها املدرسية ،حتى يتمكن التالميذ من االستجابة لها والتفاعل معهاُ .
ب -تنقيح وتطهيـر التراث الثقافي وخبرات الكبار ،مما يفسد نمو الطفل ويؤثر سلبا على تربيته؛ فعمل
البيئة املدرسية يتمثل في حذف كل ما هو غير مالئم من البيئة الخارجية ،كي ال يؤثر في عادات الطفل
واتجاهاته ،ويتأتى ذلك من خالل بنائها لوسط تفاعلي نقي.
ّ
ّ
ت -توفير بيئة اجتماعية أكثر اتزانا من البيئة الخارجية ،مما يؤثر في تنشئة التلميذ وتكوين شخصيته
بشكل يمكنه من التفاعل والتكيف مع املجتمع ،ومن العمل على تطويره؛ فالبيئة االجتماعية خارج
املؤسسة تضم جماعات عديدة متباينة ،ولكل من هذه الجماعات أهدافها ونظمها وعالقاتها ،التي
ّ
تنعكس في تأثيرها التشكيلي لشخصيات أعضائها .واختالف هذا التأثير وتعارضه وعدم اتزانه ،يؤثر
في قدرة التلميذ على ّ
التكيف مع املاكرو مجتمع.
خامسا :املدرسة والثقافة
هي ثقافية؛ ألنها تسعى إلى جعل الفرد واعيا بجذوره الثقافية التي تمكنه من تحديد موقعه في
العالم أوال ،وأن تعلمه احترام الثقافات األخرى...وتقديرها ،وكذلك جعله قادرا على االنخراط في الحياة
وتأويل الوقائع التي تهم مصيـره الشخص ي ومصير اآلخرين.4
ّ
وصلها للناشـئـة وألولياء أمورهم وللقائمين على
أمـا الرسالـة التـي تريد الـمدرسة الجـزائريــة أن ت ِّ
ُّ
مـهـمة التــدريس فتكمن فـي " تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيــدة ،شديــد التعــلـق بقـيــم الش ـعــب
 1ينظر املرجع السابق ،ص ُ .21
 2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 3عبد الكريم غريب :مستجدات في التربية والتكوين ،ص ُ .19-13
 4العربي اسليماني ،مرجع سابق ،ص ُ .272-277
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ُّ
والتكيف معه والتأثيـر فيه ،ومتفتح على الحضارة
الجـزائري ،قــادر على فـهم العالم مـن حولــه
العالـمية "1؛ ألننا في من أصبحت فيه مخرجات املد سة ّ
تتعدى الحدود القطرية للوطن إلى تكوين ما
ر
ز
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ومتأثرا...وال بد
ومؤثرا
معلما
ِّ
ومتعلما ،وآخذا ومعطياِّ ،
ِّ
يسمى باملواطن العاملي " الذي يجوب األرض ِّ
للتربية أن تسعى إلى تكوين هذا اإلنسان فكرا وثقافة وروحا وخلقا "ُ .2
ّ
فالطفل يتشكل نفسيا واجتماعيا على منوال املعايير الثقافية لألسرة التي ينشأ ويعيش فيها ،أي:
وفقا للنمط الثقافي املرجعي بوصفه األساس الثقافي لصياغة سلوك الفرد وشخصيته ،3ثم يواصل
ُّ
تشكله في بيئة ثقافية أخرى هي املدرسة؛ فالعملية التربوية فـي املدرسة ال تبدأ فـي الفراغ ،حينها ي ُواجه
ّ
املتعلم هذه البيئة فـي مرحلة من أهم مراحل حياته يكون قد ّ
تشبع أوال بالقيم الثقافية لوسطه الـمرجعـي
ِّ
األسري فينتقل بـهذا الرصيد املهم ليعاد تشكيله من جديد ،وفق بيار بورديو .ألننا إزاء انتقاء الدالالت
التي تحدد بصفة موضوعية ثقافة جماعة أو طبقة بوصفها منظومة رمزية تعسفية ،ووظائف هذه
الثقافة ال يمكن أن تكون مستخلصة من أي مبدأ كوني أو طبيعي أو بيولوجي أو روحي فال يربطها أي نوع
من العالقات الداخلية الخاصة بطبيعة األشياء أو بالطبيعة البشريةُ .4
ّ
املتعلم فـي املدرسة من ُّ
تعدد في الثقافات ذات املرجعيات األسرية املختلفة يطرح
ما يواجهه
ِّ
ّ
إشكالية تربوية واجتماعية على قدر كبير من الخطورة واألهمية .وشكل ذلك حقال واسعا للدراسات
االجتماعية والتربوية التي تسعى إلى تحليل طبيعة العالقة بين هذه الثقافات املرجعية من جهة وتحليل
طبيعة العالقة بين هذه الثقافات والثقافة املدرسية من جهة ثانية وتحديد مدى تأثيـر هذه املنظومة
من العالقات فـي طبيعة التحصيل املدرس ي عند األطفال من جهة ثالثة وأخيـرةُ .5
إن اختيار وانتقاء التخصصات املدرسية كما هو الشأن بالنسبة الختيار محتويات هذه
التخصصات هو نتاج عالقات قوى بين الجماعات االجتماعيةُ .6
التصور السابق نحن إزاء ثقافة ّ
ُّ
متحيزة ،كما يقول عبد الوهاب
ما هي الثقافة املدرسية؟ وفق
ِّ
املسيري ،وربما هي ثقافة طبقية " فوضتـها الجماعة املسيطرة سلطة الفرض أي سلطة فرض
املحتويات املطابقة فقط ملصالح هذه الجماعة ُ ،"7وقد بسطنا الحديث فـي العالقة بين املدرسة
ّ
املتمثل فـي أولياء األمورُ .
واملحيط القريب
ِّ

 1املادة ( )12الثانية من القانون التوجيهي للتربيةُ .
ّ
 2عبد الكريم بكار ،مرجع سابق ،ص ُ .71
 3علي أسعد وطفة ،مرجع سابق ،ص ُ .009
 4عبد الكريم بزاز :املدرسة وإعادة اإلنتاج االجتماعي حسب بيار بورديو ،مجلة ثقافات ،2101 ،ص  .19مأخوذ منP.Bordieu : Les :
ُ Heritiers, Minuit, Paris, 1964
 5علي أسعد وطفة ،مرجع سابق ،ص .001-009
 6عبد الكريم بزاز ،مرجع سابق ،ص ُ .11
 7املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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إن أبـناء الطبقات العـليا لـهم رأسـمال ثـقافي مـوروث مـن عائالتـهم ،ويتكون من رصيد ثقافـي
مستبطن فـي شكل أدوات فكرية ،وبفضل التفاعالت التي تتم داخل أسرهم ،فإن أبناء الفئات الـميسورة
ّ
يبـرهنون على مستوى من النمو العملي الـمبكر ،وكذلك الشأن بالنسبة لنمط لغوي أكثـر تـالؤما مـع
متطلبات الـمدرسة .وهـذا الرأسمال يوجد فـي شكل متموضع داخل بيـئـة هؤالء األطفال :كتب وأعمال
ّ
ُّ
للتمرن والتدريب وتف ِّ ّـسر النجاح
تشكـل محيطا م ُالئما
فنية وسفريات ووسائل إعالم...ك ُّـل هذه العناصر ِّ
املدرس ي لألطفال املنحدرين من هذه الطبقةُ .1
ّ
مؤثرة ولها دور بالغ األهمية في عملية التنشئة
ولكن الثقافة املدرسية ،رغم هذا ،ثقافة ِّ
َ
االجتماعية ،فكلما حققت املدرسة النجاح كلما قلت املسافة بين الثقافة املدرسية وثقافة املحيط
القريب منهاُ .
سادسا :املدرسة والسياسة
ّ
املدرسة ذات طابع سياس ي؛ ألنها ال تمثل فضاء التقاء ما بين فاعلين فرديين فحسب؛ بل تمثل
كذلك فضاء سياسيا؛ إذ أن املؤسسة املدرسية ّ
تسيـرها جماعات تندرج في إطار الدولة ،أو تشتغل فـي
ّ
إطار تفاعل معها وفق منظور استراتيجي ّ
معين؛ أي عبر مشاريع تتوخى توجيه وتحويل اشتغال هذه
املؤسسة .في هذا الصدد ،ينبغي اإلحالة على األسس التي ترتكز عليها املدرسة الحديثة؛ ويتعلق األمر
بالتكافؤ ودمقرطة التعليم من جهة ،والنجاعة والالمركزية واستقاللية املؤسسات من جهة أخرىُُ .2
يتواجد في عمق نموذج املدرسة الحديثة عدة مثل ،من ضمنها التكافؤ وديمقراطية االستحقاق؛
بمعنى ،إرادة اإلقرار داخل املجتمعات الديمقراطية بمشروعية التفاوتات املرتبطة بقيمة كل فرد فحسب.
من هذا املنطلق ،فإن التكافؤ واالستحقاق يوافق سياسات لدمقرطة كمية للتعليم؛ بمعنى القيام بفتح
تدري جي لنظام التعليم في وجه شرائح اجتماعية كانت تقص ى منه سابقا؛ وهو ما يالحظ مثال في ولوج
التعليم األولي ،وفي محاربة األمية ،بناء على مبدأ الحق في تعلم القراءة والكتابة والحساب للجميع .كما
يالحظ ذلك في اتساع دائرة ولوج السلك الثانوي والتعليم العالي .من هنا كان اندراج السياسة املدرسية
في سياق إيجابيُ .3
تشكل املدرسة املصدر الرئيس للموارد البشرية التي تلج عالم الشغل ،فقد أضحت مطالبة
بتحويل وظيفتها إلى هذا االتجاه؛ بمعنى أنها لم تعد فضاء لتلقين املعارف فحسب؛ بل ينبغي أن تعمل
على استثمار رأسمالها البشري بغية تأهيله لحياة مهنية واجتماعية ناجعة .على هذا األساسّ ،
يتعين على
املدرسة أن تنسلخ من وظيفتها املختزلة في تلقين املعارف ،وأن تضطلع بدور إكساب الدرايات واإلتقانات
وحسن التواجد ،وهي العناصر التي يمكنها أن تخلق لدى املتعلم فن حسن العيش؛ بمعنى التعامل مع
مختلف الوضعيات أيا كانت ،مهنية أم اجتماعية ،وبطابع من املرونة وحسن التدبير والنجاعة املطلوبة.
 1املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 2عبد الكريم غريب :مستجدات في التربية والتكوين ،ص .11
 3املرجع السابق ،ص ُ .10
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زد على ذلك ،أن هذه العناصر من شأنها تربية املتعلم على حسن املسؤولية ،سواء في إطار منهي أو
اجتماعي؛ أي الوعي بحقوقه وواجباته؛ الش يء الذي يضمن خلق مواطن منتج في كافة املناحيُ .1

 1املرجع السابق ،ص ُ .11
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املبحث الثالث :مداخل تدريس اللغة العربية

إن التباين فـي املداخل والطرائق التي ّيتبعها املد ّ سون ّ
يعد أمرا إيجابيا فـي العملية التعليمية
ِّر
ُّ
التعلمية؛ إذ يوجد لكل موقف تعليمي مدخل أو طريقة مناسبة للتدريس ،ولكل هذه املداخل والطرائق
مبادئـها وأسسها الخاصة بـهاُ .
ينبغي قبل عرض وجهات النظر املختلفة تحديد املقصود بمصطلحات ثالثة أساسية في ميدان
تعليم اللغات :األول هو املدخل والثاني هو الطريقة والثالث هو اإلجراءات .ومن املمكن التمييز بين هذه
املصطلحات كالتاليُ :1
ّ
 الـمدخل :وي َقصد به الـمنطلقات التي تستند إليـها طريقة التدريس مثلُّ :
تصورها لـمفـهوم اللـغة
ّ
املتعلميـن.
وفلسفة تعليمها ،والنظرة إلى الطبيعة اإلنسانية وشخصية ِّ
ّ
 الطريقة :وي َللمتعلم من
قصد بـها مجموع األساليب التي يتم بواسطتـها تنظيم املجال الخارجـي
ِّ
أجل تحقيق أهداف تربوية ّ
معينة.
َ
ـرجم الطريقة إلى أداءات ،وت ِّّنفذ مبادئـها سواء من حيث ما يقوم
 اإلجراءات :هـي األساليب التـي تت ِّبه املد ّ ِّرس فـي الفصل بالفعل ،أو من حيث إعداد الـمواد التعليمية ،أو إعداد الوسائل
التعليمية ،أو أدوات التقويم.
ّ
وسيقدم البحث ثالثة مداخل مشهورة في تدريس اللغة األم واللغات األجنبية ،وهي :املدخل
ِّ
التكاملي ،املدخل الوظيفي ،واملدخل االتصالي ألن لها حضورا في املدرسة الجزائرية في مراحلها املختلفة،
ّ
ّ
نركز على
رغم وجود مداخل أخرى ال مجال لذكرها اآلن،
وسنفصل الحديث عن املداخل األربعة ،ثم ِّ
ِّ
التي لها حضور اآلن في الوثائق التربوية الرسمية أو في املمارسات امليدانية.
أوال :املدخل التكاملي (البنيوي):
يقتض ي الـمدخل التكامـل ـي فـي تدريس اللغةّ ،
أي لغة بما فيـها اللغة العربية ،أن يعتمد املد ّ ِّرس
يقدمها للمتعلمين (معرفة ووجدانا)،
فيه ،على " أسلوب تنظيم عناصر الخبـرة اللغوية 2التـي ِّ
ُّ
تمكنـهم مـن إدراك العـالقات بينـها ،وتوظيـفها فـي
يحقق ترابطها وتوحدها بصورة ِّ
وتدريسها بما ِّ
ّ
أدائ ـهـم اللـغوي " ،3وال يتمكن املد ّ ِّرس من ذلك إال من خالل منـهاج مبنـي على محتوى لغوي متكامل
العناصر؛ منطلق تطبيقه نص نثـري أو شعري أو موقف تعبيـري شفهي أو تحريري ،وطريقة تدريسه
تعتمد على التكامل واملمارسة والتدريب ،بمصاحبة التقويم املستمر والدوري للمتعلمينُ .4
 1رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة :تعليم اللغة اتصاليا؛ بين املناهج واالستراتيجيات ،منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعل ُوم
والثقافة ،إيسسكو ،مطبعة بني إزناسن ،سال ،املغرب األقص ى ،طبعة 0223هـ2114/م ،ص ُ .27
ّ
ممثال فيما ّ
ّ
2
يقدم ضمن املحتوى اللغوي ،وتوجيهات ملمارسة اللغة؛ استماعا أو تحدثا
تتضمن الخبرة اللغوية جانبين :الجانب املعرفي
ّ
أو قراءة أو كتابة ،والجانب الوجداني ممثال فيما يمكن أن يكتسبه الطالب من اتجاهات وقيم؛ نتيجة دراسته املوضوعات املتكاملة في
املنهج ،ومن ثم يتحقق التكامل داخل املتعلم ،مما ينعكس على ممارسته اللغة وأدائه لها .ينظر احمد عبده عوض ،مرجع سابق ،ص ُ .20
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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وقـد حصر اللغويـون العناصر التـي تك ّ ِّـون بن ـي ــة اللـ ــغة فـي أربعة ع ــناصر تع ـ ّـد أنظ ــمة (فــرعيــة)
دون ن ـظــام اللـغة ذك ــر تمام ّ
حسان ث ــالثة منـها " هـي النظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي
للغة " وأغفل العنصر الرابع ،وهو الجامع بينـها ،وهو النظام الــداللــي الذي يشتغل على مستــوى كـل
األنظ ــمة الس ــابــق ذكرها ،ويضيف ت ــم ــام حســان أن الـرابط بيـن أنـظمة اللـغة عضوي ووظيفي ،فحيـن
" ّ
نسمي أفكارا مركبة ما نظاما فال ّبد أن تكون بيـن بعضها وبعض عالقات عضوية معينة وكذلك أوجه
خالف بين ك ِّـل واحدة منـها وبيـن األخرى ،بحيث تؤدي كل واحدة منـهما فـي النظام وظيفة تختلف عما
ً
تؤديه األخرى ،فللنظام إذا تكامل عضوي ،واكتمال وظيفي يجعله جامعا مانعا ،بحيث يصعب أن
يستخرج منه ش يء ،أو أن يضاف إليه شــيء "ُ .1
وبالعودة إلى لسانيات سوسير ( ،)F.de Saussureنجد أن نظام (أو بنية) اللغة يحتوي على أنظمة
فرعية تتضافر فيما بينها ألجل تحقيق التكامل بينها ،وتتمثل هذه األنظمة الفرعية في األصوات أو
الفونيمات ُواملوفيمات والجمل أو التراكيب تربطها عالقات لغوية متبادلة " بحيث ال يؤدي كل نظام
غرضه كامال إال عندما تكون هناك تراكيب أخرى تضفي عليه دالالت .كما يرجع إلى كون األداء
الوظيفي للغة يعكس هذا التكامل ،حيث يستخدم اللغة بجملتـها وبكل عناصرها ،كما يؤدي كل
نظام منـها وظيفته بالتعاون مع النظم األخرى "ُ .2
ُّ
ومما ّ
يحتج به أصحاب هذا االتجاه ،أن التكامل اللغوي
يستمد أسسه ومرتكزاته من عدة أشياء
منـها:
 تكامل إنتاج اللغة عند اإلنسان.
 طبيعة األشياء فـي العالم.
 الخلفية الفلسفية واالجتماعية والنفسية.
 الطابع االجتماعي للغة ومل ّ
كوناتها وعناصرها التي تتضافر ألداء هذه الوظيفة االجتماعيةُ .3
ّ
للمتعلم؛ إذ ي ُّ
عد التكامل اللغوي تكامال اجتماعيا على اعتبار أنه
ولهذه املرتكزات تأثير بالنسبة
املتعلم على التكامـل
يعيش داخل مجتمع ،كما سبق القول ،ثم إنه " من أهم األسس التي تساعد
ِّ
ّ
املتعلم من املادة الدراسية،
الطبيعي ،وعلى استمرار هذا التكامل عنده ،وأن يعنى بالفائدة التي يجنيـها ِّ
املتعلم نمو متكامال في مختلف النواحي لتكامل خبـراته السابقة بخبـراته الحالية "ُ .4
ويـهتم بنماء
ِّ

ّ 1تمام ّ
حسان :اللغة العربية معناها ومبناها ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،طبعة 0112م ،ص ُ .702
 2احمد عبده عوض ،مرجع سابق ،ص ُ .22
 3ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ من :مجدي إبراهيم ،قراءات في املناهج0191 ،م ،ص  .211ينسجم هذا املدخل مع ما يطرح في
املقاربة بالكفاءات من االعتماد على املقاربة النصية؛ إذ إن عناصر الخبرة اللغوية التي يمكن دراسة التكامل من خاللها هي النصوص
اللغوية التي تكون مجاال للتكامل ،واملواقف التعبيرة األدائية وفنون األداء اللغوي والتدريبات اللغوية وقواعد اللغة وألوان النشاط اللغوي
املصاحب .ينظر احمد عبده عوض :مداخل تعليم اللغة العربية ،ص ُ .27
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ومن جهة أخرى ،يرى أصحاب هذا االتجاه أن املدخل التكاملي يقف على أرضية صلبة مقابـل
ّ
ناسب تعليم اللغات ،وأدلتـهم فـي ذلك تعود إلى طبيعة اللغة ذاتها فهي متكاملة،
املداخل األخرى ،كونه ي ِّ
ّ
تمنح الفرصة لكل من املد ّ ِّرس واملتعلم؛ فاملد ّ ِّرس يقض ي على تفتيت اللغة إلى فروع ويجمع الفروع
ّ
ويوفـر الوقت والجهد .كما يعطى له مجاال لتوحيد املفاهيم اللغوية .أما
املتداخلة في معالجة واحدةِّ ،
ّ
ُّ
املتعلم فتعطى له فرصة لتعلم اللغة فـي وحدة واحدة على نحو ما يمارسها فـي أدائـهُ .1
ولتحقيق التكامل بين العناصر السابقة ثمة عدة مداخل للتكامل تقتـرحها األدبيات التربوية
مثلُ :2
 املدخل املفهومي ،ويكون بالتركيـز فيه على املفاهيم الرئيسية.
 املدخل ْ
البينـي ،ويعتمد على الـمشكالت البينية كأساس للتكامل.
َّ
 مـدخل األفكـار األساسيـة ،وفيـه تنـظـم الـمجاالت الـمعرفية الـمختلفة فـي ضـوء بـعض األفكـار
األساسية.
 مـدخـل الـموضوع ،ويعتمد فيه على أن أيـة مجموعة من املوض ُوعات املميـزة فـي إطار خاص بـها
يمكن دراستها على أكثـر من ترتيــب.
 مدخـل العمليات ،وفيه توجه العناية إلـى عمليات خاصة تكون أساسا للتكامـل ،مثل العمليات التي
يحصل التالميذ بواسطتـها على املعلومات ،مع مراعاة تتابــع هذه العمليات ُّ
وتطورهاُ .
ّ
ـمتعلم الذي
ورغم أن مدخل العمليات هو األقرب إلى طبيعة اللغة ومهاراتـها لكونه يعنـى بال ِّ
ّ
ُّ
املتعلم من خالله على مهارات
يمارس اللـغة فـي التواصل مع غيـره ،كما يعنـى بالسيـاق اللغوي الذي يدرب ِّ
اللغة ،فإن مدخل املوضوعات ،ومدخل املفاهيم لهما الغلبة فـي البحوث التي د ُرست التكامل ،خاصة
العربيــة منـهاُ .
ثانيا :املدخل االتصالي
ّ
عرف قاموس الـمورد الحديث االتصال بأنـهُ :3
ّ
 -0االتصال ( :)Communicationمعلومات مبلغة وبخاصة رسالة أو خبـر.
 -2التواصل :تبادل الفكرات أو اآلراء أو املعلومات من طريق الكالم أو الكتابة أو اإلشاراتُ .
ّ
يركز ه ذا التعريف على مهمتيـن لالتصال؛ تبليغ معلومات أو أخبار مشافهة أو كتابة ،من جهة،
ِّ
ّ
ّ
ستمع.
وتبادل األفكار واآلراء بنفس الوسيلتين السابقتين .فيقتض ي وجود طرفين م ِّبلغ ومبلغ ،م ِّ
تحدث وم ِّ
ويقتض ي حدوثه فـي مجتمع واحد يشتـرك فـي وسائل االتصال اللغوية وغيـر اللغ ُويةُ .

 1ينظر املرجع السابق ،ص ُ .27
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ من :شيسمان ،مناهج العلوم املتكاملة ،ص ُ .22
 3منير البعلبكي ورمزي منير البعلبكي :املورد الحديث ،دار العلم للماليين ،بيروت ،طبعة 2119م ،ص ُ .221
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أما فـي االصطالح فهـو :عملية يتم بمقتضاها نقل فكرة أو معلومة إلى فرد أو مجموعة من
األفراد وقد تكون مجموعة من األفراد إلى فرد أو من فرد إلى فرد.1
واملستقبل والرسالة والوسيلة التي
رسل
فيشتـرط فـي هذه العملية وجود عناصر االتصال :الـم ِّ
ِّ
ً
وص َيغا يظـهر بـها؛ فقد يكون ملفوظا أو منطوقا ،أو
نستخدمها فـي عملية االتصال ،كما أن له أشكاال ِّ
من خالل الكتابات والـمراسالت أو الـمخططات أو الرسوم البيانية ،أو غيـر ذلك من الوسائل األخــرىُُ .2
ت " وظيفة االتصال إحدى أهم وظائف اللغة ذات الطابع االجتماعي،
لذا ،ولهذا السبب ،عد ْ ُ
ّ
تمثل عالقـة اللـغة باملجـتمع ،وعـالقة الفـرد باملجتمع مـن خـالل اللـغة؛ فالل ـغـة هــي أداة الـمـرء فـي
فهـي ِّ
االتصال بأفراد املجتمع "ُ .3
ُّ
التحدث واالستماع ،من أجل معرفة تبليغ
وأدوات الفرد فـي االتصال بالجماعة ،غالبا ،هي
أفكاره ومعرفة ما لديهم من أفكار ومعلومات وآراء ،ويستطيع التواصل كذلك عن طريق القراءة والكتابة
من أجل توسيع دائرة اتصاله من الجماعة الصغيـرة الـمباشرة إلـى الجماعة الكبيـرة غيـر الـمباشرة.4
وهو ما ّ
يبيـن أن اللغة هي الوسيلة األساسية في تحقيق عملية االتصال؛ " التي ال تتم بين املرسل
واملستقبل إال عن طريق الرسالة ،والرسالة هنا هي الوسيلة في عملية االتصال ،وبمعنى أوضح هي اللغة،
فاللغة إذن هي وسيلة االتصال األساسية"ُ .5
ترى ساندرا سافجنون ( )S.Savignonأن االتصال " عملية مستمرة للتعبيـر والتفسيـر وتبـادل
وجهات النظر(التفاوض) ،وأن فرص االتصال غيـر محدودة ( .)Infiniteوتشتمل على نظم مختلفة
لإلشارات ،والعالمات والرموز التي ال نستطيع اآلن البدء فـي تصنيفها ،أو حتى تعريفها بدقة والتي ّ
تتكون
منها أي لغة "ُ .6
اللغ ــة إذن ،هي وسيلة االتصال األساسية ،وهــذا مــا جعل اللسانييـن التطبيقييـن يعتقدون أن
ّ
غـرض اإلنس ــان فـي تعـل ــم اللـغة لي ــس من أجل اللغة فـي حد ذاتـها فحـســب ،بـل مـن أجـل التعامل مـع
الجـماعـة اللـغ ــويـة الصغـرى والك ـب ــرى ،ل ــذا أوجـدوا املدخل االتصالـي أو التواصلي مـن أجـل تحقيق هـذا
املتعلم اللــغة ،بمــهاراتـها األربـع ،مـن خالل املواقف الحياتية أو
الغـرض ،فكــان التركيـز على إكــساب
ِّ
القريبة منهاُ .

 1فهد محمد الشعابي الحارثي :االتصال اللغوي في القرآن الكريم ،ص  .04مأخوذ من :اللقاني والجمل :معجم املصطلحات التربوية املعرفة
في املناهج وطرق التدريس ،ص ُ .9
 2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 3احمد عبده عوض ،مرجع سابق ،ص ُ .41
 4ينظر محمود رشدي خاطر وآخرون :طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة ،مطابع سجل العرب،
القاهرة ،طبعة 0191م ،ص ُ .02
 5عبد العزيز شرف :اإلعالم ولغة الحضارة ،دار املعارف ،القاهرة ،د.ط ،د.ت ،ص ُ .70
 6رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة ،مرجع سابق ،ص ُ .72
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وقد اختلف اللسانيـون التطبيـقيون فـي املصطـلحات التي يطلقونها على تدريـس اللـغة أو إكسابها
للمتعلميـن وفـق هـذا االتجاه التواصلي بيـن مـن ّ
يسميه التدريس االتصالي ،والتعليم الوظيفي،
واملحادثة واملواقف ،1وهل هو مدخل أم طريقة أم إجراء؟ ُ
فرأى كل ريتشاردز ورودجرز ( )Richards and Rodgersوديان فريمان ( )D.Freemanأنـه
مدخل (باملفرد) ،وليس طريقةّ ،
وبررت فريمان ذلك بأن االتصال فـي أساسه عملية ،وليس ناتجا .أما
شتيـرون ( )Sternفيـرى أنه ليس مدخ ُال واحدا ،وإنما هو مداخل اتصاليةُ .2
ويرى كريستال ()Crystalوهو وات ( )Howattأنـها طـرق اتصالية 3تختلف إجراءاتـها وتتفق
فلسفتها ،وليست طريقة أو ّ
مجرد مدخل ،4وهو ما جعله يشملها عددا من الطرق أهمها :5الطريقة
اإليحائية ،الطريقة الصامتة ،تعليم اللغة من خالل املجتمع ،املمارسة الشفوية املرجأة ،االستجابة
الحركية الكلية.
وفـي موضع آخر ّ
يعرفه كريستال على أنه مدخل قائال " :إن املدخل االتصالـي هو ذلك املدخل
ّ
الذي يركز فـي تعليم اللغة على اللغة ذاتها ووظائفها ،وكذلك الكفاية االتصالية ،وليس على البنـى أو
الـمباني النحوية "ُ .6
ّ
فيذكر بذلك العناصر التي يركز عليها املدخل االتصالي واألهداف التي يسعى إلى تحقيقها؛ فهناك
ّ
الجانب الذاتي للغة فهي هدف في حد ذاتها ،ثم إن تعلمها يتغيا تحقيق التواصل وأداء الوظيفة كي يصل
ّ
املتعلم إلى الكفاءة التواصلية ال الكفاءة اللغوية كما يرى تشومسكيُ .
وهناك رأي آخر يخالف كل اآلراء السابقة فال ُّ
يقر بتكامليته فـي أداء وظيفته فـي تدريـس اللـغة
ـمحددة أو الـمعالم بـارزة ،وإنـما يعتبـره مزيجا (يطلق
وتدريب املتعلمين عليها؛ ألنه يفتقر إلى الخصائص ال ِّ
ّ
عليه  )Hodge-Podgeمن االستراتيجيات التدريسية التي تسعى جميعها إلـى تدريب الـمتعلم على
االستخدام التلقائي والـمبدع للـغة ،وليس ّ
مجرد إجادة قواعدهاُ .7
ّ
ومهما كانت التسميات أو االصطالحات ،فإن الش يء املؤكد أن له فلسفة عامة وطرقا عديدة
ّ
ّ
تتقصد إكساب الـمتعلم اللـغة وحسن استعمالها فـي الـمواقف الحياتية التواصلية
وإجراءات مناسبة

 1احمد عبده عوض ،مرجع سابق ،ص ُ .49
 2رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة ،مرجع سابق ،ص ُ .22
 3ذكر كريستال في قسم آخر من دائرة املعارف أنه مدخل اتصالي ،وذلك عند الحديث عن الكفاية االتصالية .ينظر املرجع نفسه ،الصفحة
نفسهاُ .
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 6املرجع نفسه ،ص ُ .21
 7ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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املختلفة .وسيسيـر البحث مع مصطلح " الـمدخل االتصالي " ألنه يشتمل على " مبادىء عامة ومنطلقات
توجه أسلوب العمل فـي أكثر من طريقة "ُ .1
مــن الناحية التاريخية ،يعتبـر ظـهور هــذا االتـجاه ،فـي تدريس اللغات(األم واألجنبية) ،حديـثا
مقارنة مـع الـمدخـل البنيوي التكاملي ،فهو يعود إلى أواخـر ستينات وسبعينات القرن العشرين الـميالدي
بوصفه بديـال للطـرق البنائية-الـموقفية والسمـعية الشفهية ،وعرف ازدهـاره فـي سبـعينات القـرن
ّ
العشرين امليالدي حيث اتجه الكثيـر من الناس نحوه رغم الغموض الذي لف هذا املدخلُ .2
وتعود أسباب ظهور املدخل االتصالي ،واسع االنتشار حاليا فـي التدريس ،إلى اعتباره " مبدأ
ّ
ّ
فتحول " التركيـز فـي علم
تنظيميا للتدريس بدال من التركيـز على التمكن من النظام القواعدي للغة "،
اللغة من القواعد بوصفها ّ
مكونا جوهريا للقدرات اللغوية إلى االهتمام بكيفية استخدام اللغة من قبل
ّ
ّ
ّ
املتحدثيـن فـي سياقـات اتصالية مختلفة " .3فليس الهدف من تعلم اللـغة أن يحيط املتعلم بكل جوانبـها
ّ
النحوية والتركيبية ويبقى عاجزا عن التواصل مع الجماعة اللغوية وفق ما تعلمه ،لذا جاء املدخل
االتصالي من أجل تغيير املنطلقات حول طبيعة اللغة وطبيعة الغايات واألهداف واملقررات ومناهج
تدريس اللغة وليس تغييـر طرائق تدريسها فحسبُ .
ّ
فغاية تعليم اللغة وتدريب املتعلمين عليـها هي قدرتهم على " استخدام اللغة استخداما اتصاليا
ّ
التحوالت أطلق عليـها اسم القدرة االتصالية
وفقا للمحيط وألدوار املشاركين ،ولطبيعة
(ُ .4" )Communicative Competence
ومع تحديد هذه الغاية حاول علماء اللسانيات التطبيقية تحقيقها باالنتقال من ّ
مقررات ومناهج
بنيت على مفهوم القدرة القواعدية ( )Grammatical Competenceإلى مقررات ومناهج تسعى لتحقيق
القدرة االتصاليةُ .5
وسعيا وراء فهم الـمدخل االتصالي ،وكيفية تحقيق أهدافه فـي تدريـس اللـغة ح ّـدد
ّ
ويكون
ولكنـز( )Wilkinsهدف تعليم اللغة اتصاليا فـي أنـه " تنمية القدرة عند الفرد ألن يبدع ِّ Create
 Constructأشكال التعبير ( Utterancesكالما أم كتابة) التي لها القبول االجتماعي ،أو ّ
تحقق الهدف
املطلوب" 6من خالل اإلجابة عن سؤال كيف يمكن أن يكون شكل املقرر الدراس ي فـي اللغة؟ ُ
فـي البداية ،وصف ولكنـز( )Wilkinsالنوع التقليدي من ّ
املقرر الذي قوامه القواعد بأنـه مذهب
ّ
ّ
تأليفي ،وهو مخالف للمذهب التحليلي الذي ليس فيه محاولة للتحكم الدقيق ببيئة التعلم لغويا،
فمكونات اللـغة ال ينظر إليـها على أنـها وحدات بناء يجب تكديسها تدريجيا ،بل يسمح ّ
بتنوع كبيـر للتراكيب
ُّ
 1املرجع السابق ،ص ُ .21
 2ينظر جاك ريتشاردز ،مرجع سابق ،ص ُ .47
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 5ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 6رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة ،مرجع سابق ،ص ُ .72
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ّ
اللـغويـة مـنـذ البدايـة ،ومـهمة الـمتعلم هي تقريب سلوكه أكثر فأكثر من اللغة الشاملة...إن املذاهب
(لكنـها ليـست ّ
التحليلية سلوكية ّ
متـصلة بالنظرية السلوكية) ،فه ــي منظـمة على أساس األغراض التـي
ّ
من أجلها يتعلم الناس اللغات وأنواع األداء اللغوي الضروري لتحقيق هذه األغراضُ .
ثم ،ولألسباب السابقة ،اقتـرح ولكنـز ّ
مقررا يقوم على مبدأ الفكرة على أساس أنه نوع جديد
من املقررات يحقق هذه املعاييـر .ويحتوي هذا ّ
املقرر على ثالثة أنواع من تصنيفات املعنى :املعنى الداللي-
الص َيغي ،والوظيفة االتصاليةُ .1
القواعدي ،واملعنى ِّ
وقد انت ِّقد ولكنـز فـي نموذجه خاصة ما تعلق باملجموعتين األوليين خاصة وأنه أعاد صياغتها
من خالل املفاهيم واألفكار ،التي اعتبرها (جاك ريتشاردز) خدعا داللية لم يكن لها فائدة كبيرة في تصميم
املقررات .إال أن املجموعة الثالثة عرفت اهتماما كبيرا من طرف املهتمين بالحقل التعليمي على أساس
أنها تحقق هدفين في املقررات الدراسية؛ فهي مفيدة وعملية في التفكير باملقرر اللغويُُ .2
ُّ
التحول الحاصل فـي بـنـاء الـمق ّـررات والـمناهـج ،في نـهاية السبعينات
ورغم هذا النقد إال أن
والثمانينات ،وفق املدخل االتصالي مـن نظـام الوحـدات اللغـويـة القواعدية إلـى نظام الوحدات اللغوية
االتصالية كان لـه تأثيـر كبيـر على أصحاب االختصاص وخاصة اللسانيون التطبيقيون .ولعل رغبتهم،
مقررات قادرة على إحداث التواصل املرغوب بطريقة مناسبة ّ
حسب يالدان ( ،)Yaldenفـي بناء ّ
وفعالة
ّ
ّ
املكونات لخصـها ريتـشاردز كـاآلتـيُ :3
هو الذي دعاهم إلى تقديم جملة من ِّ
ّ
ُّ 
املتعلمون فـي اكتساب اللغة الهدف من أجـلـها.
تأمل مفصل قدر اإلمكان باألغراض التي يرغب ِّ
 فكرة حول الـمحيـط الذي سوف يستخدمون فيه اللـغـة الـهـدف (يجب األخذ بالحسبان الجوانب
املادية إلـى جانـب الـمحيط االجتماعـي).
ّ
املتعلمون فـي اللغة الهدف إضافة إلى دور محاوريـهم.
 الدور املحدد اجتماعيا الذي سوف يتخذه ِّ
ّ
املتعلمون :املواقف اليومية واملواقف املهنية واملواقف
 األحداث االتصالية التي سوف يشارك فيـها
ِّ
األكـاديمية وهلم ج ّـرا.
ّ
املتعلم قادرا على القيام بـها من
 الوظائف اللغوية التي تتضمنـها تلك األحداث أو األشياء التي سيكون ِّ
خالل اللغة.
ّ
التحدث عنـها.
ُُّ
املتعلم إلى أن يكون قادرا على
 األفكار ذات العالقة أو األشياء التي يحتاج ِّ
َْ
الخطاب اجتماعيا " :الخطاب واملهارات البالغية.
 الـمـهـارات التي يتضمنـها " حبك ِّ
ّ
ـمتعلم ،ومستويات اللغة الـمحكية والـمكتوبة التـي
 ضرب أو ضروب اللغة الهدف التـي يحتاج إليـها ال ِّ
يحتاج الـمتعلم إلـى الوصول إليـها.
 1الوظيفة االتصالية :هي املعاني التي تم توصيلها بواسطة ما يطلق عليه علماء اللغة األحداث الكالمية ،مثل :الطلبات ،الشكاوى،
االعتذارات ،التحيات ،االقتراحات .ينظر جاك ريتشاردز ،مرجع سابق ،ص ُ .42
 2ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .41
 3املرجع نفسه ،ص ُ .44-41
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 الـمحتوى القواعـدي الذي سوف يحتاج إليه.
 الـمحتوى الداللـي الذي سوف يحتاج إليه.
ُّ
ّ
املكونات أن تعلم اللغة يتطلب التركيز على جوانب لغوية صرفة ،وعلى
ويظهر من خالل هذه ِّ
جوانب اجتماعية تتمثل في املحيط اللغوي االجتماعي ،وتحديد املواقف الكالمية والكتابية التي
ّ
متعلم اللغة هذه اللغة ،وقد اختصر هكتر هامرلي ()Hector Hammerlyموقفه من
سيستعمل فيها ِّ
مداخل تعليم اللغات من خالل نظرة تكاملية تجمع ثالث كفاءات في أي برنامج لتدريس اللغات وهي:
ُّ
والتدرج
الكفاءة اللغوية والكفاءة االتصالية والكفاءة الثقافية ،بطريقة متد ّ ِّرجة ،منضبطة ومتالحمة.
ّ
ُّ
ُّ
باملتعلم إلى التواصل مع
وفقه يتم بالتمكن والتحكم في األساس اللغوي أو الكفاءة اللغوية قبل الدفع
ِّ
اآلخرين في املواقف املختلفةُ .1
وقد نتج عن هذه االجتهادات ظهور مصطلحات لصيقة الصلة باملدخل االتصالي من قبيل
الكفاءة اللغوية ،الكفاءة التواصلية أو االتصالية والكفاءة الثقافية (عند هكتـر هامـرلـي) .وهي مصطلحات
ّ
ُّ
يحقق اآلخر ،ولكنها في نـهاية املطاف متكاملة.وقد استعمل هايمز ()D.Hymes
متقابلة تحقق إحداها ال ِّ
ألول مرة مصطلح الكفاءة التواصلية فـي سياق انتقاده لنموذج الكـفاءة اللغويـة عند تشومسكي
ّ
ـمتعلـم أو الـمعرفة اللـغوية والتـي يقابلـها األداء أو
( ،)N.Chomskyالذي يرى أن " الـملكة اللــغوية لدى ال ِّ
التعبيـر لغويا فـي املواقف املختلفة هما مظهران للتواصل اللغوي الذي يكشف عنـهما " ،2ولكنه تواصل
ُّ
محدود يبقي الكثير من الغموض بالنسبة لتعلم اللغة (األم أو األجنبية) خاصة عند ا ُألطفال؛ ألن " هذه
الفكرة عن اإلبداع املقنـن فـي وصف إتقان األطفال في الثالثة والرابعة للقواعد النحوية لم ّ
تفسر القواعد
الوظيفية واالجتماعية للغة "ُ .3
ورغم ه ــذا ّ
النـقــد إال أن هايمز ( )Hymesلم ينكر وجوده ــما (امللكة اللغوية واألداء اللغوي) ،بل
أضاف لهما كـفاءة استخدام اللغة فـي املجتمع فـي التعبير عن الوظائف اللغوية والقـدرة على املشاركة
فـي مختلف املواقف التواصلية (الشفوية والكتابية على حـد السواء) .4كونـها ،أي الكفاءة التواصلية،
ّ
تمكن
هـي التـي تعطينا التفسيـر الصحيح الستعمال اللــغة فـي الـمواقف االجتماعية املختلفة ،فهي التي ِّ
" الفرد على أن ينقل رسالة أو يوصل معنـى َّ
معيـنا وأن يجمع بكفاءة بين معرفة القواعد اللغوية

 1هكتـر هامرلـي :النظرية التكاملية في تدريس اللغات ونتائجها العمليةُ ،ترجمة راشد بن عبد الرحمن الدويش ،مكتبة امللك فهد الوطنية،
الرياض ،طبعة 0201هـ ،ص  01من ّ
املترجمُ .
ِّ
مقدمة ِّ
ّ
 2نايف خرما وعلي حجاج :اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها ،ص ُ .094
 3دوجالس براونُ ،مرجع سابق ،ص ُ .222
ّ
 4ينظر نايف خرما وعلي حجاج :اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها ،الكويت ،سلسلة عالم املعرفة ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
 ،0199العدد  ،024ص ُ .094
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والقيم والتقاليد االجتماعية فـي االتصال" ،1وال نكتفي بنقل الرسائل وإنما تفسيـرها والتفاوض مع
اآلخرين فـي سياقات محددةُ .2
وما ّ
يميـز الكفاءة التواصلية ،حسب سافينيون ( ،)Savignonأنـهاُ :3
ِّ
 لها طابع النسبية ،فهي ليست مطلقة؛ ألنالخصائص التواصلية تختلف من مجتمع إلى آخر نتيجة
اختالف خصائص اللغات وبالتالي اختالف األنماط اإلدراكية.
 عامة واجتماعية؛ ألنها تتحقق بتعاون أطراف عملية التواصل ،وليست مقتصرة على الفرد معزوال
كما كان يرى تشومسكي.
 لها طابع الديناميكية ،فهي ليست ساكنة ،خاصة وأنها تختبر في املواقف الحقيقية بين متخاطبين
أو أكثرُ .
ُّ
التحقق
ويضيف احمد عبده عوض ميـزة أخرى للكفاءة التواصلية تجمع بين خاصيتي
والديناميكية عند سافينيون وهو " وعـي الفرد بالقواعد الحاكمة لالستعمال املناسب فـي موقف
اجتماعي ،وتشتمل على مفهوميـن أساسييـن هما :املناسبة والفعالية وهذا املفـهومان يتحققان في كل
من اللغة الـمنطوقة والـمكتوبة "ُ .4
واملواقف التي يحتاج الفرد إلى استعمال اللغة لالتصال مواقف كثيرة يجعلها هاليداي
( )Hallidayفي ثماني وظائف أساسية :الوظيفة النفعية والوظيفة التنظيمية والوظيفة التفاعلية
والوظيفة الشخصية والوظيفة االستكشافية والوظيفة التخيلية ،الوظيفة البيانية ،الوظيفة
ّ
الشعائرية .وتضيف وليجا ريفرز ( )W.Riversالوظيفة التاسعة وهي وظيفة التالعب باللغة ،نلخصها
فيما يأتيُ :5
 -0الوظيفة النفعية ( :)Instrumental Functionويقصد بها استخدام اللغة للحصول على
ّ
األشياء املادية مثل :الطعام والشراب ،ويلخصها هاليداي في عبارة " أنا أريد " (.)I want
 -2الوظيفة التنظيمية ( :)Regulatory functionويقصد بها استخدام اللغة من أجل إصدار
ّ
أ ُوامر لآلخرين ،وتوجيه سلوكهم ويلخصها هاليداي في عبارة " افعل كما أطلب منك " ( Do as
ُ .)I tell you
 -7الوظيفة التفاعلية ( :)Intaractional functionويقصد بها استخدام اللغة من أجل تبادل
ّ
املشاعر ،واألفكار بين األفراد واآلخرين .ويلخصها هاليداي في عبارة " أنا وأنت " ()Me and you

 1احمد عبده عوض ،مرجع سابق ،ص  .49مأخوذ من :هويدا محمد الحسيني :دراسة تقويمية لكتب تعليم العربية كلغة أجنبية في ضوء
غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة املنصورة0110 ،م ،ص ُ .40
مفاهيم املدخل االتصالي ،رسالة دكتوراهُ ،
 2ينظر دوجالس براونُ ،مرجع سابق ،ص ُ .222
 3ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .221
 4احمد عبده عوض ،مرجع سابق ،ص ُ .49
 5رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة ،مرجع سابق ،ص ُ .23-24
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 -0الوظيفة الشخصية ( :)Personal functionويقصد بها استخدام اللغة من أجل أن ّ
يعبر الفرد
ّ
عن مشاعره وأفكاره .ويلخصها هاليداي في عبارة " إنني قادم " ()Here I come
 -1الوظيفة االستكشافية ( :)Heuristic functionويقصد بها استخدام اللغة من أجل االستفسار
ّ
ّ
عن أسباب الظواهر ،والرغبة في التعلم منها .ويلخصها هاليداي في عبارة " أخبرني عن السبب "
(.)Tell me why
 -6الوظيفة التخيلية ( :)Imaginative functionويقصد بها استخدام اللغة من أجل التعبير عن
ّ
ّ
تخيالت ،وتصورات من إبداع الفرد ،وإن لم تتطابق مع الواقع .ويلخصها هاليداي في عبارة "
دعنا نتظاهر أو ّندعي " (.)Let us Pretend
ّ
 -7الوظيفة البيانية ( :)Representational functionويقصد بـها استخدام اللغة من أجل تمثل
ّ
األفكار واملعلومات ،وتوصيلها لآلخرين .ويلخصها هاليداي فـي عبارة " لدي ش يء أريد إبالغك به
" (.)I have got something to tell you
 -0وظيفة التالعب باللغة ( :)Play functionويقصد بـها اللعب باللغة ،وبناء كلمات منها حتى ولو
ّ
كانت بال معنى ،ومحاولة استغالل كل إمكانات النظام اللغوي .وتلخصها وليجا ريفرز فـي عبارة
(.)Billy Pilly
 -1الوظيفة الشعائرية ( :)Ritual functionويقصد بها استخدام اللغة لتحديد شخصية
ّ
الجماعة ،والتعبير عن السلوكيات فيها .ويلخصها هاليداي في بعارة " كيف حالك؟ " ( How do
? .)you do
ومن خالل تحقق هذه الوظائف التي تؤديـها اللغة فـي املواقف الحياتية تتكامل عناصر عملية
االتصال من خالل مرسل تنشأ لديه رغبة فـي توصيل رسالة َّ
معينة إما ر ًّدا على مثيـر واستجابة له ،وإما
ِّ
املرسل ورغبته فـي تحقيق أهداف معينة
رغبة فـي البدء بطرح مثيـر .1وقد يكون الـمثيـر داخليا من دوافع ِّ
ّ
املستقبل أو من أي جهة أخرىُ .
محفزات من طرف
أو خارجيا من ِّ
ِّ
ونضرب مثاال على ذلك فـي مجال التعليم؛ إذ يقوم املد ّ ِّرس بإنتاج خطابه الشفوي عن طريق
ّ
املتعلم باستقبال هذه الرموز فيحاول
تركيب مجموعة من الرموز بناء على أهداف وكفاءات املنهاج ويقوم ِّ
فهمها من خالل ّ
فك شفرتـها بناء على ما يكتسبه من رصيد لغوي ومعرفي سابق ،ثم يؤولها في السياق
ُّ
التعليمي-التعلمي.
ّ
يلخص املوقف السابق وكل املواقف املشابهة لهُ :2
وقد وضع حسين الطوبجي نموذجا لالتصال ِّ

 1احمد عبده عوض ،مرجع سابق ،ص ُ .44
 2رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة ،مرجع سابق ،ص ُ .29
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ال تقتصر عملية اإلرسال على املد ّ ِّرس كما سبق أن ذكرنا ،ولكنها عملية متبادلة بينه وبين
ّ
ّ
املتعلمين أنفسهم؛ فكل طرف يساهم فـي إنتاج الخطاب الشفوي أو الكتابي من خالل
املتعلمين ،وبين
ِّ
ِّ
تركيب الرموز من جهة ،ويستقبل من جهة أخرى خطابا آخر  ،فيقوم بفك رموزهُ .
ولذا يشير مصطلح التواصل اللـغوي إلى األشكال اللغوية التي تنتقل خاللها األفكار واملعلومات
واالتجاهات ويشمل عمليات اإلرسال واالستقبالُ .1
ّ
ويتحقق التواصل ،حسب نايف خرما وعلي حجاج ،من خالل ثالثة عناصر هيُ :2
 موقف التواصل :كالظرف أو السياق الذي يتم فيه التواصل كإحدى الحصص الدراسية مثال.
 حدث التواصل :وهو أحد عناصر املوقف كالتمهيد للحصة مثال.
 فعل التواصل :يشمل مجموعة الجمل والعبارات التي تمثل محتوى الرسالة اللغوية وتمثل جوهر
عملية التواصل.
ويتحقق ،حسب رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة ،من خالل أربعة عناصرُ :3
ُّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 1احمد عبده عوض ،مرجع سابق ،ص ُ .44
 2نايف خرما وعلي حجاج ،مرجع سابق ،ص ُ .24-21
 3رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة ،مرجع سابق ،ص ُ .71-77
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ال ــوسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ــة ُ
خصائصها ُ
دق ـت ـه ـ ــا ف ــي ن ـق ـ ــل
األص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات
(ب ـ ـ ــال ـ ـ ــنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة
للحديث).
عـ ـ ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ـ ــود
مؤثرات ج ــانبي ــة
تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـو ع ـ ـل ـ ــى
الحديث.
وضوح الطباعة.
دق ـ ــة الـطـب ـ ــاع ـ ــة
وقـ ـل ـ ــة األخـ ـط ـ ــاء
املطبعية.
جــاذبيــة اإلخراج
وحس ـ ــن تنس ـ ــيق
الصفحةُ .

ـرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ُ
الـ ــرس ـ ــالـ ـ ــة ُ
ال ـم ـ ـ ـ ِّ
خصائصه ُ
خصائصها ُ

 الـ ـت ــرتـ ـي ـ ــب املـ ـنـ ـطـ ـق ــي  وض ـ ـ ــوح الفكرة في 
ذهنه.
ل ُألفكار.
 دق ـ ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــردات  ع ـ ـ ـم ـ ـ ــق خ ـ ـ ـب ـ ـ ــرت ـ ـ ــه

ب ــاملوض ـ ـ ـ ــوع ال ــذي
والعب ـ ــارات في التعبير

يعالجه.
عن األفكار.
 بس ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ـ ــة الـتراكي ـ ــب  تـنـ ّـوع طــريـقـت ـ ــه فــي
عرض األفكار.
اللغوية.
ّ

 قـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـة ال ـ ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ـ ــوز  قـ ــدرتـ ــه في اختيـ ــار
األلفاظ املناسبة .
والتجريدات.

 مناس ـ ــبة حجمها ،فال  وضوح صوته عند 
الحديث.
هي بـ ــالطويلـ ــة اململ ـ ـة
ّ
وال بالقصيرة املخلة  .إع ـ ـ ـ ـ ــادة ع ـ ـ ـ ـ ــرض

األفكــار بتفص ـ ـ ـ ـيــل 
 ص ـ ـ ـ ـ ّح ـ ـة الـلـغ ـ ــة الـتــي
أكثر.
ن ـق ـل ـ ــت م ــن خ ــالل ـه ـ ــا

األفكار.
 ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرب أمـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــة
تجع ــل الرس ـ ـ ـ ـ ــال ــة
 وضـ ـ ـ ـ ـ ــوح امل ـ ـف ـ ــاه ـ ـيـ ــم
ّ
مـ ـ ـ ــحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واملص ـ ـ ـ ــطلح ــات وقل ـة
وليست ّ
مجردةُ .
عددهاُ .
ّ
التأكيد على اشتمال أي خطة لدعم اللغة العربية على ما يليُ :1
ّ
ّ
متطورة ملراحل التعليم املختلفة...تستجيب إلى حاجات املتعلم،
 مناهج متقنة ووسائل تعليمية
وتستفيد من إمكانات العصر الحديث وتقنياته ّ
املتنوعة.
 املراعاة في هذه املؤلفات للجوانب النفسية والتربوية والثقافية واللغوية للمتلقي ،بحيث تتناسب مع
ّ
سنه وخلفيته الثقافية وقدراته العقلية ،وتعمل على تنمية مهاراته بالطرق العلمية والتربوية.
 االستعانة في إعداد املناهج والكتب ّ
املنفذة لها بنتائج الدراسات اللغوية الحديثة ،وأن يلتفت إلى
ّ
املشكالت اللغوية القائمة واملتوقعة ،مع االستفادة من الدراسات والبحوث السابقة في هذا الشأن.
ّ
ّ
 االهتمام بطرق التدريس التي تركز على املتعلم وتجعله محور العملية التعليمية ،وتراعي الفروُق
الفردية والفئات الخاصةُ .
 1املرجع السابق ،ص ُ .02
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ـقبـل ُ
الـمستـ ِّ
خصائصه ُ
س ـ ـ ـ ــالم ــة حواس ـ ـ ـ ـ ــه في
اس ـ ـ ـ ــتقب ــال الرس ـ ـ ـ ـ ــال ــة
(األذن والعين).
قدرته على فك الرموز
ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــت
إليه.درايته باللغة التي
يستقبل بها الرسالة.
خ ـ ـب ـ ــرت ـ ــه ب ـ ـم ـ ــوض ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
الرسالة.
ألـ ـ ـفـ ـ ـتـ ـ ـه بـ ـ ـامل ـ ــر ِّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
ومعرفتـ ــه لعـ ــاداتـ ــه في
الحديث أو الكتابة.
اتجاهه نحو املوض ـ ــوع
ّ
وتحمسه ألفكاره.
مفهوم ــه نحو نفس ـ ـ ـ ـ ــه
Self-concept
وم ـ ـ ـف ـ ـ ـه ـ ـ ــوم ـ ـ ــه ن ـ ـ ـح ـ ـ ــو
اآلخرينُ .
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وجدير باإلشارة أنه عند تدريس اللغة كأداة اتصال " فال بد من أن يكون من بين األهداف
االهتمام بكفاءة االتصال ،واالتصال في حد ذاته مهارة شديدة التعقيد حيث تتضمن أكثر من مجرد
إتقان تراكيب لغوية فينبغي مراعاة أن يكون املنطوق مالئما ملستويات عدة منها هدف املتحدث
والعالقة بين املتحدث واملتلقي واملوقف واملوضوع والسياق اللغوي"ُ .1
وخالصة القول إن عملية الكفاية االتصالية ال يراد بها استخدام اللغة بعد استيعاب نظامها،
بل إنها عملية فردية اجتماعية معا وتكمن فرديتها حين تتعلق باألساليب الخاصة للفرد ملواجهة
املوقف ،واجتماعية حين تتعلق بالسياق الذي تم فيه االتصالُ .2
ثالثا :املدخل الوظيفي
ُّ
أود أن أشيـر إلى أنه مـن الناحية التـاريخيةُّ ،
فـي البداية ُّ
يعد الـمدخل الوظيفي أحـد مـداخـل تعلم
وتعليم الل ــغة .وقد ظـهـر فـي سبعينات القرن الـماض ي بديـال عن الـمدخل التـركيبـي السائد ،آنذاك ،فـي
املناهج التعليمية .وهو " مدرسة من مدارس الفكر اللغوي املعاصر ،وهو ي ْعنـى بكيفية استخدام اللغة
وبالقيمة االتصالية للغة .فاللـغة فـي نظر هذا االتجاه عبارة عن وسيلة اتصال يستخدمها أفراد
املجتمع للتوصل إلى أهداف وغايات " .3وقد سبق القول بأن الـمدخل ،أي مدخل ،يعنـى بتبيان
ّ
الـمنطلقات التي تستند إليـها طرائق تدريس اللغات ،من قبيلُّ :
تصورها لـمفـهوم اللـغة وفلسفة تعليمها،
ّ
املتعلميـن.
والنظرة إلى الطبيعة اإلنسانية وشخصية ِّ
لذا كانت نظرة املدخل الوظيفي للغة مختلفة عن املداخل األخرى ،وإن كانت تلتقي في الكثير من
ُّ
والتصورات مع املدخل االتصالي ،فهو يقوم على سؤال مفاده :لـماذا نستعمل اللغة؟ ،4وتتفرع
النقاط
ُّ
عنه أسئلة أخرى تتعلق بكيفيات تعليم اللغات وتعلم مهاراتـها وبناء الـمنـهاج الدراس ي فـي اللغة الـهدف؛
فهو يـهتم بـها بوصفها أداة للتعامل االجتماعي أي لها وظيفة اجتماعية ّ
تؤديها أكثـر من كونـها نظامـا
ِّ
ـمتعلم كائـنا
مستقـال ،كما يراها الـمدخل البنيوي .وبـهذه النظرة االجتماعية الوظيفية اعتبـرت ال ِّ
ُّ
ّ
والفعالة التـي تكتسبـه هذه
اجتماعيا ،يربط تعلمه للغة بهذا الجانب ،فيبحث عن الطريقة املناسبة
اللغة الهدف ،ثم كيف يوظفها في تواصله مع اآلخرين فـي املواقف االجتماعية ّ
املتنوعة التي يصادفها في
ِّ
ِّ
ّ
ّ
حياته .وهي بهذا تكون قد أظهرت الـمتعلم فـي موقف إيجابـي ،وهذا ما تتبناه املدرسة الجزائرية حاليا
متجاوزة النظرة التقليدية التي تقوم على مركزية املد ّ ِّرسُ .
ُّ
ُّ
تتم عملية التعلم وفق هذا املدخل على طرح مشكلة أو قضية أو موضوع ،ويتم بعده تبادل اآلراء
ّ
ُّ
ُّ
للوصول إلـى تعلم فاعـل ضمن بيـئة مناسبة تعمل على خلق الدافعية عند املتعلميـن للتعلم والحصول
ُّ
التذوق األدبي لدى طالب الصف الخامس دراسة
 1احمد عبده عوض ،مرجع سابق ،ص  .49مأخوذ من :حسن شحاتة :تنمية مهارات
تجريبية ،املؤتمر السنوي الثالث للطفل املصري ،مركز دراسات الطفولة ،جامعة عين شمس0111 ،م ،ص ُ .21
 2املرجع نفسه ،ص ُ .41-49
 3يحيى احمد :االتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة ،مجلة عالم الفكر ،عدد خاص باأللسنية ،املجلد  ،21العدد 0191 ،7م ،وزارة
اإلعالم ،الكويت ،ص ُ .30
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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ّ
فاملتعلم ال يتعلم
على الـمعرفة ،مـن خالل الـمشاركـة الفعلية دون انتظار تقديمها جاهزة من قبل املد ّ ِّرس.
ِّ
اللغة ونظامها بعيدا عن جانبها االجتماعـي؛ فالنظام النحوي اللغوي ّ
يؤدي وظائف مختلفة حسب
ّ
ـمتعلمين ،وهما يتبادالن اللغة ،يؤديان
السياقات التي يرد فيها على اعتبار أن طرفـي العالقة الـمد ّ ِّرس وال ِّ
وظائف اجتماعية وليست لغوية فقطُ .
لهذا السبب اعتبر يحيى احمد أن الجمل والتـراكيب لها ارتباط مباشر بالوظيفة التـي ّ
تؤديـها فـي
ّ
يسميه هاليداي ( )Hallidayبالطاقة االستيعابية الكلية لوظائف اللغة،
السياقات املختلفة .1وهذا ما ِّ
وذلك عـبـر تــأكيـده على ض ــرورة إضافة عــبارة ذات صلة لتصبح الظروف أواملـالبسات ذات الصلة
وليس كـل شـيء محيط بالحدث الكـالمي ،يقول ":من املهم أن ّ
نقيد فكرة السياق وذلك بأن نضيف لها
كلمة ذات صلة ()Relevant؛ ألن سياق الحال ال يعني كل ش يء فـي املحيط املادي ،كتلك التي تظهر فيما
إذا كنا ّ
نسجل بالصوت والصورة حدثا كالميا مع كل املشاهد واألصوات املحيطة بنا ،2" ...واقترح أن
يفسر النوع املعين من املواقف كتركيب سيميائي ( )Semiotic Stuctureبحيث يمكننا أن نشير إليه على
أنه كيان ذو ثالثة أبعاد :النشاط االجتماعي املستمر ،عالقات األدوار ،الطريقة الرمزية أو البالغية.3
وتعد هذه األبعاد الثالثة اإلطار الفهمي الذي يمثل السياق االجتماعي كبيئة سيميائية؛ إذ من خاللها
يمكن لألشخاص أن يتبادلوا املعاني .4ونص على أنماط للسياق تصاحب عملية إنتاج الكالم بقوله" :
نغيـر مستوى الرسمية فـي كالمنا أو كتابتنا ،أو أن ننتقل بحرية من نمط سياقـي
إذا كان بإمكاننا أن ِّ
معيـن إلى نمط آخـر ،فنستعمل اللغة تارة لتخطيط نشاط منظم ،وتارة إللقاء محاضرة عامة ،وتارة
لتدبيـر شؤون األوالد؛ فألن طبيعة اللغة على شاكلة ،بحيث َّ
إن جميع هذه الوظائف مبنية حسب
طاقتها االستيعابية َّ
الكلية "ُ .5
ويضيف هاليداي فكرة طريفة عن وجود نص يصاحب النص املنتج 6فهو لصيق به وال ّ
ينفك
عنه ،فهما مظهران للعملة نفسها وال يمكن ألحدهما االستغناء عن اآلخر7؛ ألن سياق املوقف عنده "
جزء من التخطيط الكلي...فليس هناك انفصال بين ماذا نقول وكيف نقول ،اللغة إنما تكون لغة عن
طريق االستعمال فـي سياق الحال ،وكـل ما فيها مرتبط بالسياق " ،8وهو ما يشتمل على أشياء كثيـرة
لغوية وغيـر لغوية فـي البيـئة العامة التـي يظهر فيها النص ،9ولعل فكرة (ما يصاحب النص) هذه تخرج
 1املرجع السابق ،ص ُ .30
 2عرفات فيصل ّ
املناع :السياق واملعنى؛ دراسة في أساليب النحو العربي ،منشورات االختالف ،الجزائر ،الطبعة األولى2107 ،م ،ص .77
مأخوذ من :عواطف كنو املصطفى :الداللة السياقية عند اللغوييـن ،ص ُ .011
 3املرجع نفسه ،ص ُ .72-77
 4املرجع نفسه ،ص  .72مأخوذ منGregoy.M and Carroll.S(1978 :87-88) :
 5يحيى احمد ،مرجع سابق ،ص ُ .30
 6عرفات فيصل ّ
املناع ،مرجع السابق ،ص  .72مأخوذ منHalliday.M.A.K and Hassan.R(1989 :5) :
 7املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ منHalliday.M.A.K and Hassan.R(1989 :5) :
 8يحيى احمد ،مرجع سابق ،ص .92
 9عرفات فيصل ّ
املناع ،مرجع سابق ،ص  .72مأخوذ منHalliday.M.A.K and Hassan.R(1989 :5) :
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السياق الخارجي من كونه سياقا طارئا ( )Uegent Contextيلجأ إليه املف ّسر عندما يواجه بعض الغموض
ّ
في النص اللغوي ،وتجعله نصا رئيسيا ( )Main Textله دوره في إنتاج الداللة ،فمعرفة املتكلم واملستمع
والعالقة بينهما وكذا زمان الحديث ومكانه فضال عن البيئة االجتماعية التي قيل فيها النص تعمل
مصاحبة جنبا إلى جنب مع النص في فهم الخطاب ،1وتأسيسا على كالمه هذا يكون تحليل النص على
مرحلتيـنُ :2
األولى :داخلية تتعلق بالنص نفسه؛ ألن النص عنده وحدة لغوية مستقلة بذاتـها ،فمعرفة الخصائص
اللغوية التي يتكون منـها النص هي التي تكشف معنى النص ،ومعنى هذا أن املعنى في هذه املرحلة يكون
داخليا ويمكن فهمه من خالل النص  ،ويسمي هاليداي هذه املرحلة باملرحلة األقل تعقيدا باملقارنة مع
املرحلة الثانيةُ .
ّ
يمكن اإلنسان من أن
الثانية :وهي مرحلة تقييم النص ،وهي املرحلة األكثـر تعقيدا ،فالتحليل اللغوي ِّ
يعرف ملاذا النص هكذا ،أو ِّل َم لم يكن النص هكذا ،وإلى أي مدى نجح النص ،إلى أي مدى لم ينجح،
وهذه املرحلة تحتاج إلى تفسير ليس للنص فقط وإنما إلى سياقه ،وكذلك العالقة بين السياق والنصُ .
ميشيل توماسيللو:
يتعيـن علينا أن نعتـرف بالفكرة النظرية الـمحورية وهـي أن الـمرجعية اللغويـة أو اإلسـنـاد
اللغوي هو فعل اجتــماعـي يحــاول شخص مــا جـذب انتـباه شخص آخـر نحو شـيء مـا فـي العالم .ويجب
أن نعتـرف أيضا بالحقيــقة التجريبية وهـي أن اإلس ـنـاد اللـغــوي ال يمكن فـهـمه إال داخــل سيــاق أنــواع
بذاتـها من التفاعالت االجتماعية والتي سوف أسميـها مشاهـد االنتباه املشتـركُ .3
وإنُ مشاهـد االنتـباه الـمشتـرك هـي تفاعـالت اجتـماعية حيـث يشتـرك الطـفـل والكـبيـر فـي
االهتمام بش يء ثالث ،وبانتباه كل منـهما إلـى هـذا الشـيء الثالـث لفتـرة زمنـية ممــتدة لحد معقو ُلُ .4
إن مشاهـد االنتباه املشتـرك ليست ،من ناحية ،أحداثا إدراكية ،إنـها تتضمن فقط طائفة
ثانوية من أشياء فـي عالم الطفل اإلدراكي .ونجد من ناحية أخرى أن مشاهد االنتباه املشترك ليست
أيضا أحداثا لغوية؛ إنـها تحتوي على أشياء أكثـر مما تشيـر إليه صراحة فـي أي طائفة من الرموز اللغوية.
ْ
وهكذا فإن مشاهد االنتباه املشترك تشغل ما يش ِّـبه مكـانـا وسـطا ،هو فـي جوهـره وسـط للواقــع االجتماعي
املشترك ،بيـن العالم اإلدراكي األكبـر والعالم اللغوي األصغر ُ .5

 1املرجع السابق ،ص .71-72
 2املرجع نفسه ،ص  .72مأخوذ منWiddowson, H.G(2004 :17-18) :
 3ميشيل توماسيللو :األصول الثقافية للمعرفة البشرية ،ترجمة شوقي جالل ،هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث ،أبو ظبي ،الطبعة األولى،
الطبعة العربية األولى2114 ،م ،ص ُ .029
 4املرجع نفسه ،ص ُ .021
 5املرجع نفسه ،ص ُ .071-021
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فهم الطفل لـمشهد االنتباه املشترك يتضمن كعنصر متكامل معه ذات الطفل نفسه ودوره فـي
اآلخر واملوضوع بحيث يكون الجميع داخل
التفاعل الـمدرك من املنظور الخارجي نفسه باعتباره الشخص ُ
صيغة أو إطار تمثيلي مشتـرك والذي يصبح ذا أهمية حاسمة لعملية اكتساب الرمـز اللـغـويُُ .1
ولكن مشهد االنتباه املشترك ليس هو نفس املشهد املرجعي املعبر عنه رمزيا بصراحة في مقطوعة
من اللغة .إن مشهد االنتباه املشترك يهيـىء ببساطة السياق املتبادل بين الذوات التي تجري فيه
عملية الترميـزُ .2
انتبه ميشيل توماسيللو ( )Michael Tomaselloإلى مسألة تعارض العناصر اللغوية وغير
اللغوية فيما بينها في اإلحالة إلى املعنى املقصود وهنا أكد ضرورة االنتباه إلى ما يقصده منش ىء الحديث
وما يضعه من موجهات ّ
ترجح كفة عنصر من عناصره على األخرى ،فقد نختار سياقا ما من بين مجموع
ِّ
ِّ
السياقات املتاحة أمامنا ،ونبدأ بتوجيه انتباه املقابل إليه ،فيكون ذلك السياق هو العنصر املشترك بيننا
في العملية الكالمية ،وهي ما ّ
يسميها بمشاهد االنتباه املشتركُ .
ميشيل أودونيل:
أما ميشيل أودونيل ( )Michael O’Donnelفقد ّ
ميـز بين نوعيـن من السياق هما السياق
الديناميكي أو الـمتغيـر؛ إذ يتغيـر فـي السياق فـي أثناء عملية التواصل ،والسياق الثابت الذي ال ّ
يتغيـر
فـي التواصل ،ونادى بضرورة دراسة السياق املتغيـر ،فجميع العناصر التي ذكرها هاليداي ووصفـها
بأنها من محددات املعنى :الحقل ،التوجهات ،والنمط تكون عرضة للتغييـر  ،فقد يبدأ الكاتب بطريقة
رسمية ( )Formalوبالتدريج ينتقل إلى استعمال صياغة غيـر رسمية ،حتى إن املحادثات يمكن أن تبدأ
بالكالم وتنتقل إلى استعمال الكتابةُ .3
إن النظام اللفظـي على خــالف نـظـم العالمات األخرى يمكنه مـن خــالل التمحيص الدقيق لبنيته
النحويـة والـداللية أن يشيـر إلـى ُّ
تنوع واسع للمقاصد والـمفاهيم .فـي الوقت ذاته فإن التفاعـل اللفظي
يع ُّـد كـما يقـول جـامبـرز Gumperzنسقا اجتماعيا تختار فيه املنطوقات وفقا للمعاييـر والتوقعات
املعتـرف بـها اجتـماعيا .ويستتبع ذلك قابلية الظواهر اللغوية للتحليل ،سواء أكـان هـذا داخل سياق
اللغة ذاتـها أم داخل السياق األوسع للسلوك االجتماعيُ .4

 1املرجع السابق ،ص ُ .071
 2املرجع نفسه ،الصفحة نغسهاُ .
 3عرفات فيصل ّ
املناع ،مرجع سابق ،ص  .71-79مأخوذ منُ O’Donnel.M.(1999 :46-66) :
 4محمد العبد :العبارة واإلشارة؛ دراسة في نظرية االتصال ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،الطبعة الثانية2113 ،م ،ص  .01مأخوذ منGumperz, :
j : The Speech Community, in Pier Paolo Giglioli (ed) : Language and Scocial Context, Selected Readings, Penguin Books, Clays
ُ Ltd . England (1990) pp. 219-231, p 219.
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ويجتمع مع النظام اللفظي النظام غير اللفظي في املواقف التعليمية املختلفة ،ولعل املالحظ أن
املد ُّسين ال يحرصون كثيرا على انسجام النظامين ،1بل إن بعضهم ال ّ
يقدر قيمة النظام غير اللفظي
ِّر
ِّ
ّ
فيركز على النظام اللفظي رغم أن إمكانية جمع املوقف االتصالي الواحد بين االتصال اللفظي واالتصال
ِّ
ّ
وتبيـن تجارب خبـراء الذاكرة على نحو مقنع أن
غير اللفظي .وال غرو فاإلنسان مزود بالنمطيـن معاِّ .
ّ
مكو ْنيـن اثنيـن يتصل أحدهما باآلخر اتصاال وثيقا عند اإلنسان :أحدهما لفظي،
التفكيـر قد اتخذ لـه ِّ
واآلخر غيـر لفظي .2ولكل منهما خصائصه ّ
املميـزةُ .3
ِّ
أما خصائص النظام اللفظي فهو كما يصفه هادي نهر يتسم بكونه نظاما من العالقات أو الد ُالئل
اللغوية يعمل كما تعمل اآللة التي بواسطتها يتناقل الناس الخبر عن األشياء ،أو " إنها ليست إال نظاما
من القيم والعناصر املعتمد بعضها على بعض ،تنتج قيمة كل عنصر من وجود العناصر األخرى في وقت
ُّ
واحد " ،4هذا من جهة ،ومن جهة أخرى هو نظام عفوي يبتعد عن التكلف في غالب األحيان ،إال أنه
يبتعد عن العفوية كلما كان الخطاب أكثر رسمية وتجريدية ،واقتض ى نوعا من االنقباض النفس ي
والفيزيولوجي ،زيادة على أن اللغة املنطوقة أكثر عفوية من لغة التحرير لـما فـي األخيرة من الحشو
ُّ
والتصنعُ .5
والزيادات
يرتبط نجاح النظام اللفظي ،حسب هادي نهرُّ ،
بتحقق وظيفة اللغة في جانبينُ :6
أولهما :توكيد أهمية املوقف الكالمي أو املقام أو السياق الذي تباشر فيه اللغة عملهاُ .
ّ
ثانيـهما :النظر إلـى العوامـل الرئيـسة التـي ينتظـمها هـذا الـموقـف ،وهـي الـمتكلم أو الباث واملستمع أو
املستقبل ،واألشياءُ .
َ
وبالربط بين الجانبين؛ املوقف الكالمي وعناصر عملية الكالم (الـمتكلم واملخاطب ،األشياء أو
ّ
يحقق النظام اللفظي مراده باملواءمة بين املوقف الكالمي ُواملتكلمُ ،واملواءمة بين املوقف
العالم الخارجي) ِّ
الكالمي ُواملستمع ،أي املواءمة بين املوقف الكالمي وعناصره بكل أبعاده وأوضاعه وظروفه ،وسياقه

 1تبـرهن بحوث لغة الطفل علميا على اجتماع نمطي االتصال عند اإلنسان منذ ميالده .كما تحاول أن ّ
تقدم تفسيـرا علميا لتطور اللغة
اللفظية قياسا على نموذج الطفل؛ فالطفل منذ ميالده يبدأ فـي االتصال كثيرا أو قليال .ويستطيع الطفل حديث امليالد ،أن يعيـر بالفعل
انتباها :فعندما تتحدث إليه أمه ينصت وفـي خالل ثالثة أسابيع أو أر بعة ،يسهم بمشاركته الخاصة فـي النقا مستجيبا بحركات جسمه
النشطة بذراعيه وساقيه وبلسانه وشفتيه أيضا .ينظر املرجع نفسه ،ص  .04مأخوذ منHalliday, M.A.K : Spoken and Written :
Language, 2 ed. Impression, Oxford Uni. Press (1990), pp, 2-3.
 2يرى بعض الباحثين أن هذا النشاط الجسدي ليس له َبعد أن يعد لغة .ويسمي كول ُوين تريفارثن ( )Colwyn Trevarthenوهو من أوائل
ّ
يكرر النشاط العضلي الذي سوف يستخدمه بعد ذلك
دارس ي هذه العملية حركات اللسان والشفتين باسم ما قبل الكالم وذلك أن الطفل ِّ
فـي إنتاج الكالم .ينظر املرجع نفسه ،ص  .09مأخوذ منHalliday, op. cit, p 3. :
 3ينظر املرجع نفسه ،ص  .04مأخوذ منُ Sebeok, Zoosemiotic Components, p, 160. :
 4ينظر هادي نهر :علم اللغة االجتماعي ،الجامعة املستنصرية ،الطبعة األولى0219 ،هـ0199 /م ،ص ُ .093
 5ينظر املرجع نفسه ،ص ُ .041
 6املرجع نفسه ،ص ُ .099-093
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املتعلق بكل ما قيل أو ما سيقال وغير ذلك .وقد اشتهر ما اصطلح عليه بـ سياق الحال لدى مالينوفسكي
وفيرثُ .1
وسياق الحال يعني فيما يعني :جملة العناصر ّ
املكونة للموقف الكالمي أو الحال الكالمية نذكرُ :2
أوال :شخصية املتكلم أو السامع وتكوينهما الثقافي وانتماؤهما االجتماعي أو املنهي وشخصيات من يشهد
الكالم من غير املتكلم واملستمع – إن وجدوا – وبيان ما لذلك من عالقة بالسلوك اللغوي ،ودورهم
أيقتصر على الشهود أم يشاركون في آن إلى آخر بالكالم ،والنصوص الكالمية التي تصدر عنهمُ .
ثانيا :موضوع الخطاب ،أو ما يدور حوله الكالمُ .
ثالثا :هدف النص الكالمي وغايته املتوخاة في املشتركين في الكالمُ .
رابعا :العوامل والظواهر االجتماعية ذات العالقة باللغة ،والسلوك اللغوي ملن يشارك في املوقف
الكالمي ،كحالة الجو ،والوضع السياس ي ،ومكان الكالم ،وجنس املتحدثين ،وكل ما يطرأ أثناء الكالم
ّ
ممن يشهد املوقف الكالمي من انفعال أو أي ضرب من ضروب االستجابة ،وكل ما يتعلق باملوقف
ّ
الكالمي أيا كانت درجة تعلقهُ .
خامسا :موقع الكلمات من التركيب اللغوي ،ومستوى ذلك التركيب من حيث قربه أو بعده من القواعد
املقررة في النظام اللغوي ّ
ّ
املعينُ .
وهكذا يتضح " أن أهم خصائص سياق الحال إبراز الدور االجتماعي الذي يقوم به املتكلم وسائر
املشتركين في املوقف الكالمي ،وبيان أهمية موقع الكلمات من السلسلة اللغوية ّ
املعينةُ .
ومن دون هذه العناصر املكونة للحال الكالمية ال يستقيم الرمز اللغوي وال يتم التواصل الصحيح
الناقل لألفكار ّ
واملعبر عن الحاجات سواء اختلف املتكلم أم املستمع أ عناصر املوقف وأحواله؛ ألن هذه
ِّ
3
العناصر املتوائمة هي الوظائف األساسية للغة عند املتحدثين " ُ .
وهذا ما يؤكد أن ثمة إطار اجتماعيا تستعمل ضمنه اللغة فتتأثر بمعطياته ،وتتكيف عناصره
وهي كما ذكرنا ":عنصر بشري في موقف لغوي ما ،وعنصر موضوعي ،يعمل على تحديد نوع الكلمات
املستعملة ،وعنصر هادف تحدث من أجله العملية اللغوية " .ومثلما دعا اللغويون االجتماعيون إلى
دراسة أثر النشاط االجتماعي والسياس ي واالقتصادي والثقافي وغير ذلك من مظاهر الحياة اإلنسانية على
األسلوب اللغوي كما ّبينا فيما مض ى ،فإنهم من جهة ثانية قد دعوا إلى دراسة املوقف الكالمي ّ
املعين
ومناسبته وظروفه في االستعمال اللغوي ،ويقتض ي ذلك مالحظة الكلمات والتعابير التي يستعملها املتكلم
في مواقف الفرح أو الحزن أو االستقبال والتوديع أو في مواقف تعليمية أو أدبية أو سياسية أو دينية وغير
ذلك من املواقف .ورصد أثر املستمع في تحديد الخصائص اللغوية ،كأن يكون من جنس النساء أو

 1املرجع السابق ،ص ُ .099
 2املرجع نفسه ،ص ُ .091-099
 3املرجع نفسه ،ص  .091مأخوذ منُ Paul Garvin, The Prague School of linguistics, edited by Hill A.A. 1969, p 261-262. :
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معينا من الكلمات ،أو كأن يكون املستمع طفال ّ
املثقفين كي يتحاش ى املتلكم نوعا ّ
يحدثه أحد والديه في
ّ
املتحدث ألفاظه أو أسلوبه في مخاطبة الجيران أو غيرهمُ .1
حديث قد ال يستخدم
ِّ
وبذلك فإن االتجاه الوظيفي يربط النظام اللغوي اللفظي وكيفية توظيف هذا النظام ألداء
املعاني في املواقف الكالمية ّ
املعينة وباالستعانة بالنظام غير اللفظي .ويتمثل هذا الربط في ثالثة مظاهرُ :2
املظهر األول :الخيارات املتعددة املتاحة للمتكلم واملتمثلة في األبنية والتراكيب املختلفة املوجودة في لغته.
إن كل تركيب يؤدي وظيفة مختلفة ألنه يمكن املتكلم من تنظيم كتل املعلومات طبقا لظروف الكالمُ .
املظهر الثاني :هو أن جذور اللغة تمتد على البنى االجتماعية بكافة أشكالها .فال يمكن فصل اللغة عن
الثقافة :ا لتراث والعادات والتقاليد .إن الظواهر االجتماعية التي يرتبط بها الفرد بحكم انتمائه إلى مجتمع
ما تفرض عليه سلوكا لغويا ّ
معينا .ويظهر ذلك بوضوح في أساليب التخاطب التي ينتقيـهـا الفرد في املواقف
املختلفةُ .
املظهر الثالث :تضافر العناصر ،بمعنى أن عناصر اللغة مجتمعة تساهم في أداء الفكرة التي يريد املتكلم
توصيلها واألمر هنا يشبه عمل السلك الكهربائي ( )...وهكذا األمر بالنسبة للغة فال يمكن أن يستقل
عنصر لغوي أو مستوى لغوي بأداء الوظيفة .فالوحدة الصوتية مثال تستطيع أن تؤدي وظيفة من خالل
وحدات صوتية أخرى تشكل الكلمة ذات الداللة املفيدة في املعجم والكلمة بدروها تؤدي وظيفتها ضمن
نظام نحويُ .
إذن فاالتجاه الوظيفي ّ
يتميز من بين االتجاهات األخرى في الدراسات اللغوية بأنه يربط اللغة
بالوظيفة التي تؤديها من جانب ،وبالبيئة االجتماعية وتضافر العناصرمن جانب آخر .والتحليل اللغوي
الوظيفي يكون من منظور يهدف على بيان الوظائف التي تؤديها اللغة في البيئة اللغوية .أم اإلطار النظري
الذي يتم من خالله التحليل فهم مصمم ألداء هذا الغرض العام .ولذلك ال يحفل الوظيفيون بجدلية
النظرية اللغوية وإلى أي حد تتمثل فيها الكفاية الوصفية والكفاية التفسيرية فالنظرية ليست هدفا وإنما
هي إطار يتم من خاللها الكشف عن الخيارات املتاحة أمام املتكلم .3يقول هاليدي في مقدمة كتابه "
مقدمة في النحو الوظيفي " ( " :)Halliday 1985 : 19إننا لسنا بحاجة إلى نظرية متخصصة إلى حد كبير
بحيث يستطيع املرء أن يفعل القليل بها...إن الكالم املنطوق يحتاج إلى شكل مرن وليس إلى بناء جامد
من التمثيل الشكلي "ُ .4
وقد اتجه تعليم اللغة نحو الوظيفية والنفعية واالجتماعية؛ إذ ال فائدة من تعلم أي مادة إذا
لم يكن لها نفع اجتماعي وفائدة للناش يء في تفاعله مع املجتمع الذي يحيا فيه .فمادامت اللغة وسيلة

 1املرجع السابق ،ص ُ .011-091
 2يحيى احمد ،مرجع سابق ،ص ُ .32-30
 3املرجع نفسه ،ص ُ .32
 4املرجع نفسه ،ص ُ .37
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اتصال بين األفراد والجماعات فإن لها وظيفة تؤديها في تسهيل عمليات االتصال ونقل الفكر والتعبير
عن النفسُ .1
إن النمط الوظيفي الذي اقترحه هايمز ( )Hymesيعتبر في جوهره رد فعل للتيار العقالني الذي
نشره شومسكي وأتباعه منذ منتصف الستينات .لقد قصر شومسكي معرفة الفرد بلغته على امللكة
الذهنية التي سماها القدرة والجانب التنفيذي الذي ّ
سماه األداءُ .2
لقد توقف هايمز عند هذه النقطة ورأى أن تعريف شومسكي للقدرة اللغوية تعريف ّ
ضيق ال
يناسب الطبيعة االجتماعية للغة .ومن ثم فقد اقترح أن تستبدل بفكرة القدرة على االتصال أن اللغة
وسيلة اتصال في املجتمع ،ومن ثم فإن أي حديث عن قدرة املرء على اللغة ينبغي أن يربط باستعمال
اللغة في بيئة ثقافية-حضارية ّ
معينةُ .3
ُووجد أن عناصر سياق املوقف عند أصحاب النظرية السياقية قبله ّ
معقدة ومتداخلة وغير
مقننة فحاول أن يرسم حدودا فاصلة بينها من خالل حديثه عن األحداث الكالمية ()Speech Events؛
ّ
الخطابي،
إذ إنها عنده املوحدات األكبر في النشاط اللغوي التي تحدث في السياق غير اللغوي أو املوقف ِّ
وعنده أن لكل موقف خطابي ّ
مكونات مهمة جمعها في كلمة ( 4)Speakingوهي :الخلفية (،)Setting
ِّ
املشاركون في الحوار ) ،(Participantsالغرض) ،(Endمفتاح الرمو ُز) ،(Keyاملسار أو وسيلة
االتصال) ،(Channelاملوضوع) ،(Topicنوع الرسالة)ُ .5(Message Form
ويرى هايمز ( )Hymes 1971 : 281أن قدرة املرء على اللغة لها أربعة مظاهر تنبع كلها من
استعمال اللغةُ :6
 إلى أي حد يكون الش يء ممكنا (نحويا) .وهذا املظهر يشير إلى إمكانيات اللغة وانفتاحها.
 إلى أي حد يكون الش يء معقوال استنادا إلى وسائل التنفيذ املتاحة .والتركيز هنا على الجوانب النفسية
التي نستخدمها في تنفيذها للغة ،مثل الذاكرة والتخطيط الذهني ،والفهم إلخ.
 إلى أي حد يكون الش يء مناسبا وذلك ضمن السياق الذي يستعمل فيه الش يء .وهذا يشير إلى فكرة
االستعماالت اللغوية واألساليب اللغوية التي يلجأ مستخدم اللغة إليها في الظروف املختلفة متخذا
لكل حالة ما يناسبها من مفردات وطريقة تعبير ،مع مراعاة األعراف والتقاليد االجتماعية.
 إلى أي حد يكون الش يء قد أنجز (من حيث األداء) .أي ماذا نطق املتكلم من عبارات وجمل وماذا
يستتبع هذا النطق من سلوك .وهذا املظهر يتكلم عن محوري املتكلم واملتلقي في آن واحد :ماذا
يستطيع أن يقوله الفرد كمتكلم ،وماذا يستطيع أن يتقبله كمتلقي.
 1احمد عبده عوض ،مرجع سابق ،ص ُ .33
 2يحيى احمد ،مرجع سابق ،ص ُ .17
 3املرجع نفسه ،ص ُ .12
 4عرفات فيصل ّ
املناع ،مرجع سابق ،ص ُ .70
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
 6يحيى احمد ،مرجع سابق ،ص ُ .12
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والصورة النهائية التي يمكن أن تخرج بها بعد قراءتنا لهذه املظاهر األُربعة هي أن مفهوم القدرة
لم يعد مقصورا على املعرفة البحتة بقواعد اللغة وتوليد عدد ال متناه من الجمل ،وإنما أدخلت فيه
اعتبارات وظيفية جعلته يشمل أمورا أخرىُ ،1من بينهاُ :2
أوال :أنه يفسح املجال لعنصر النية أو القصد في التعبير .فقد يستعمل املتكلم في موقف ما جملة تبدو
من حصيلة مفرداتها أنها جارحة أو تنطوي على إهانة ،ولكن املتكلم يقصد بها املزاح أو الدعابة في ذلك
الظرفُ .
ثانيا :أنه ّ
يصرح بوجود مهارات أخرى عديدة يتمتع بها املتكلم واملتلقي بحكم كونهما أفرادا في بيئة
اجتماعية-ثقافية معينة ،مثال مهارة االستماع وإظهار الكياسة واألدب ،والرغبة في اإلبقاء على مودة زمالة
العمل وغيرهاُ .
ثالثا :أنه يؤكد على أهمية التقاليد االجتماعية واألعراف واملوروثات الشعبية في استعمالنا للغة وفهمنا
وتحليلنا لهاُ .
واملالحظ في اتجاه هايمز ،أنه ال يقترح نموذجا لغويا يمكننا من االستفادة من هذه امل ُالمح
االتصالية في التحليل ( )...ولذلك فإن النموذج الوظيفي الذي يقدمه عبارة عن مقترحات عملية في
الجانب الداللي على وجه الخصوص .ومن املمكن توظيف النموذج في مجال تحليل النصوص .وفي هذا
املجال نجد أن آراء هايمز تلتقي مع آراء هاليدي التقاء واضحا.3

 1املرجع السابق ،ص ُ .12
 2املرجع نفسه ،ص ُ .11
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسهاُ .
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
املبحث األول :استراتيجيتا العالقة
املبحث الثاني :استراتيجية الهدف

الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
يحكم الخطاب التعليمي ،وأي خطاب آخر ،معاييـر كثيـرة؛ منـها معيار شكـل الخطاب من حيث
ومؤثرا ،ومعيار العالقة ،فتكون تراحمية
بناؤه ،فيكون مباشرا وغيـر مباشر ،ومعيار الهدف فيكون مقنعا ِّ
وتوجيـهية .سندرس في هذا البحث نوعيـن من االستراتيجيات :استراتيجية الهدف واستراتيجية العالقة،
ُّ
على اعتبار أن الخطاب التعليمي يقوم على تحقيق الهدف التعليمي التعلمي ضمن عالقة تجـمـع بين
يحققهما معا.
ومتعلميـن .يسيـر بينـهما
مد ِّرس
يحقق العالقة وأحيانا ِّ
فيحقق الهدف أو جزءا منه أو ِّ
ِّ
ِّ
فلنـرى كيف يوظف املد سون واملتعلمون استراتيجية العالقة؟ وهل َّ
تتحققان معا عند كليـهما؟ ومن أكثر
ِّر
ِّ
ِّ
ُّ
ميال إلى الواحدة منهما دون األخرى؟ وما هي انعكاساتها على العملية التعليمية التعلمية؟

واملتعلم
املبحث األول :استراتيجيتا العالقة بين املد ِرس
ِ

ُّ
تتصف العـالقات بيـن النـاس عامـة وبيـن طرفـي العمـلية التعـليمية-التعـلمية،
الـمدرس( 1)Enseignantوالـمتعلم( 2)Apprenantخاصة ،بأسبقـيتـها على إنـتاج الخـطـاب ،أي خطاب ومنه
الخـطـاب التعليمي .وتوصف هـذه العـالقـة فـي علوم التـربية والبيداغوجيات الحديثة بالعالقة
الديداكتيكية/التعليمية (.)La Relation Didactique
ويختلف مستوى هذه العالقات حسب القرب والبعد بين الطرفيـن أو ما يعرف باملسافة
االجتماعية أو عامل التكافؤ فهي إما عمودية فتكون هناك مسافة اجتماعية كما يقول هدسون ،وإما
هي عالقة أفقية فيكون هناك عامل تكافؤ كما يقول براون وجيلمان .فإذا افتـرضنا ِّجـدة العـالقـة بينـهما
فاألصل أن تكون عالقة عمودية بين املدرس واملتعلميـنَّ ،
ولكن الطرفيـن يسعيان معا إلـى بناء عالقة
ِّ
ِّ
تحقق التوقيـر والتـراحم؛ ألنـها عالقة إنسانية .ولكن الواقع التعليمـي
تربوية-بيداغوجية ،األصل فيـها ،أن ِّ
يفرض نفسه بقـوة ،فتقوم عالقات هشة بيـن الطرفيـن يغيب فيـها االحتـرام واملودة والرحمة ويحل محلها
السلطوية والتـرهيب والعنف من جهة ،أو الضعف والتسيب واإلهمال من جهة أخرى .وقد تصل هذه
العالقة إلـى االنسداد التام ،فيسود جو من التوتر بيـن الطرفين قد يصل إلـى استعمال العنف من أحد
الطرفيـن أو كليـهما.
نحاول فـي هذا املبحث أن نتناول هذه العالقة ،ذات البعدين األفقي والعمودي ،من زاويتيـن؛
زاوية التضامن والتـراحم والتقدير بيـن طرفـي العالقة التعليمية-التعلمية ،وهي عالقة تكاد تكون أفقية،
من خالل سعي املدرس للتقرب إلـى متعلميه بالتخلي عن سلطته أو عن جزء منـها .وزاوية التوجيه
والسلطة من جهة أخرى ،وهي عالقة عمودية يسعى من خاللها املتعلمون إلـى كسرها أو تطويعها ولكنـها
1مدرس ،معلم ( :)Enseignantكل األشخاص الذين يتحملون مهمة تربية التالميذ داخل املدارس .عبد الكريم غريب :املنهل التربوي؛ معجم
موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية ،منشورات عالم التربية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار
البيضاء ،الطبعة األولى6002 ،م ،ص .040
2متعلم ( :)Apprenantتسمية من تسميات املتعلم ،استعملت على الخصوص من طرف االتجاهات البيداغوجية الحديثة ،ألنها توحي
ضمنيا بإمكانية الفرد في التعلم الذاتي واملبادرة الشخصية .املرجع نفسه ،ص .26
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
تقابل بالرفض من طرف الـمدرس؛ ألنه يريد االحتفاظ بمركزه البيداغوجي واالجتماعي .ينتج عن العالقة
األفقية استراتيجية ،قائمة على االحترام والرحمة ،هي االستـراتيجية التضامنية أو استراتيجية التراحم.
وينتج عن العالقة العمودية استراتيجية ،قائمة على السلطة والتوجيه ،هي االستراتيجية التوجيهية أو
استراتيجية السلطة.
وهاتان االستـراتيجيتان معتمدتان فـي بـناء الع ــالقات التـربويــة التعــليمية بيـن الـمدرس
والـمتع ــلميـن .ولنبدأ بالتعريف بـهما ،وسنعمد إلـى الـمقارنة بيـن االستراتيجيتيـن؛ َّ
ألن" الت ــضامن
ِّ
والسلطة يرتب ــطان بعــالقة متضادة "1ال تجتمعان معا ،أو إنهما ال َّ
تتحققان معا بشكل تام .وقد اختار
البحث تسمية االستراتيجية األولـى باالستراتيجية التراحمية تناصا مع التوجيـهات التـربوية النبوية التـي
ـركـز فـي بناء العالقات االجتماعية على ثنائية التـراحم /التوقيـر .2بديال عن ثنائية التضامن /السلطة
ت ِّ
باصطالح تينان ديبوراه ( ،)Deborah Tannenوأفضل من ثنائية التضامن /القوة باصطالح هدسون؛
ألن فـي التضامن الذي يظهره الطرفان لبعضهما ال يكون محققا إذا شابته أغراض أو مصالح أو منافع،
تحققان إذعانا تشوبه األغراض واملصالح أو
وخاصة من قبل
املتعلميـن .وأما القوة أو السلطة فهما ِّ
ِّ
املنافع والخوف أو الرهبة .على عكس ذلك نجد أن الرحمة والتوقيـر ،كما سنـرى فـي تحليلنا للخطاب
التعليمي ،ال تشوبـهما األغراض وال الـمنافع وال يعتـري صاحبــهما خوف وال رهبة ،ففيـهما ال َّ
ـمودة والتقدير.
وينبني تحديد استـراتيجية الخطاب اجتـماعيا على هذيـن العامليـن بشكل عام (التراحم
والتوقير) ،أو (التضامن والسلطة) ،وهو مرد تصنيف جيفري ليتش للعالقات بين الناس إلى صنفين:
الصنف العمودي ومحوره السلطة ،والصنف األفقي الذي يتحدد على أساسه " ما يسميه (براون
وجيلمان) معيار التضامنية كبعد اجتماعي ".3
واآلن ،سنتحدث عن مدى حضور هاتيـن االستـراتيجيتين فـي الخطاب التعليمي .نبدأ بتحديد
واملتعلم) فـي البيئة املدرسية؛ حيث تحكمهما عالقتان ،األولى داخل
نوع العالقة التي تربطهما (املد ِّرس
ِّ
هذه البيئة ،واألخرى خارجها؛ أي ما يعرفه كل من املدرس واملتعلم عـن اآلخـر .وما يعرفانه عن البيئة
املدرسية وماذا ينتظر كل طرف من اآلخر ،ماذا يريد أن يقوله وماذا يريد أن يسمعه .تسيـر العالقة فـي
اتجاهات ثالثة؛ مدرس ومتعلم ،مدرس وبيئة مدرسية ،ومتعلم وبيئة مدرسية ،شرط تفاعل هذه

 1عـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـه ـ ــادي ب ـ ـ ــن ظ ـ ــاف ـ ـ ــر ال ـ ـشـه ـ ــري :استـراتيـجيـات الخـط ـ ــاب ،مقاربة لغوية تداولية ،دار الكتاب الجديد املتحدة ،بيروت ،طبعة
6004م ،ص  .652مأخــوذ م ـ ــنp 93.، New york, 1992، Ballantine Books، s not what I meant،Deborah Tannen: That :
َ
ُ َّ
َّ
ُ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ
الله َ
2عن َع ْمرو ِّبن ُش َع ْي ٍب ،عن أ ِّبيه ،عن َج ِّده رض ي الل ُه عنهم قال :قال رسول
صلى هللا علي ِّه وسلم« :ليس ِمنا من لم يرحم ص ِغيرنا،
َ َ
ْ َ َ َ َ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
حسن صحيح وفي رواية أبي داود« َح َّق ك ِب ِيرنا» .وفي
صحيح رواه أبو داود والترمذي ،وقال الترمذي :حديث
َو َي ْع ِرف شرف ك ِب ِيرنا» حديث
َ
ُّ
لنبيه في عالقته مع صحابته ومع الناس عامة نجد القرآن الكريم يحثه على اللين والرحمة والرفق ،في قوله تعالى(( :ف ِّب َما
توجيه هللا تعالى ِّ
َ
َّ
ٍۢ
َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ۟ ْ َ ْ َ َ ْ ُ
ف َع ْن ُه ْم َو ْ
ٱس َت ْغ ِّف ْر َل ُه ْم َو َشاو ْر ُه ْم فى ْٱأل ْمر ۖ َفإ َذا َع َز ْم َت َف َت َو َّكلْ
َر ْح َم ٍة ِّم َن ٱلل ِّه ِّلنت لهم ۖ ولو كنت فظا غ ِّليظ ٱلقل ِّب َلنفضوا ِّمن حو ِّلك ۖ فٱع
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َّ
َ َّ
ُْ
َعلى ٱلل ِّه ۚ ِّإ َّن ٱلل َه ُي ِّح ُّب ٱمل َت َو ِّك ِّل َين)) آل عمران .956
 3عبد الهادي بن ظافر الشهري ،مرجع سابق ،ص .652
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
العناصر مع بعضها .فال تقاس العالقة بين املدرس من جهة واملتعلمين من جهة أخرى إال في ضوء معرفة
وتأثير البيئة املدرسية فهي تتناسب معها تناسبا طرديا إن سلبا أم إيجابا.
أوال :اللقاء األول
قد يحدث أن تكون العالقة بين املدرس واملتعلمين من جهة ،وبين املتعلمين أنفسهم من جهة
أخــرى معدومة أو تكاد ،كأن يكون اللقاء بينـهم َّ
ألول م َّـرة .ماذا يفـعل الـمد ِّرس إزاء ذلك؟يسعى الـمـدرس
إلـى إيجاد هذه العالق ـة عــن طــريق خطابــه التعليمـي الت ـف ــاعلي؛ إذ يستــهدف توطيد ع ــالقته بمتعلميه.
وهــذا ما ُي ـبـ ــرز دور اللـ ـغ ــة التفاعلي مــن خالل ما طوره سينكلير ( )Sinclairوكولت ــهارد ()9625( )Couthard
فـي دراستـهما التفاعالت اللغوية بين املعلم واملتعلم فـي الفصول الدراسية .فـي هذه الدراسة الـمـهمة
َّ
ميـزا بيـن التــفاعــل/الت ـبــادل الل ـغــوي/الكالمي  Exchangeوالنقلة أو االنتقالة  moveوالفعل اللغــوي
(.1)Act
َّ
َّ
ـمتعلمون يتـرقبون،
ـمتعلمين فـي اللقاء األول في حجرة الدرس ،ال ِّ
تبدأ العالقة بيـن الـمد ِّرس وال ِّ
خاصة وأنهم يلتحقون َّأول مرة باملؤسسة ،فهم فـي بيـئة جديدة ،والـمد ِّرس قد يكون عارفا بهذه البيئة
إال أنه ال يعرف مع من سيتعامل .وإن كان يحمل نظرة أو ُّ
املتعلمين
تصورا عاما حسنا أو سيئا عن
ِّ
َّ
الجددَّ ،
لكنه يترقب هو اآلخر .فتكون اللحظات األول ما قبل اللقاء األول حاسمة للطرفين .ور َّبما بعض
باملتعلمين علمية معرفية ،أو هي عالقة عقالنية وال دخل للمشاعر
املد ِّرسين ال يبالون فعالقتهم
ِّ
والعواطف ،ور َّبما عند البعض هي عالقة رسمية تبدأ وتنتهي عند باب حجرة الدرس .والش يء نفسه
املتعلمين .لكن هذا االختالف في النظرة للعالقة التي تجمع الطرفين ال يعني أن الجميع
بالنسبة لبعض
ِّ
ال يولي عناية لها ،بل إن الجميع يهتم بها وتختلف درجات االهتمام.
وبالعودة إلى الوثائق البيداغوجية نجد حرصا كبيرا على بناء عالقة وطيدة بين املد ِّرس
والـمتعلمين بدايـة من اللـقاء َّ
وتخفف من سلطة
األول .2وهـي عالقـة تميل نحو ثنائية التراحم/التوقير،
ِّ
ِّ
الـمد ِّرس من خالل قراءة اإلرشادات التربوية التي وجهتها الجهات الوصية للمد ِّرس.
ُّ
املتعلمين بالتعريف
التعريف/التعرف :يبدأ املد ِّرس بناء عالقته مع
 .9استراتيجية التعارف أو ثنائية
ِّ
َ
َّ ْ
قدم
بنفسه" :
تعرف على التالميذ وأ ِّق ْم عالقة تربوية معهم تقنعهم بحرصك على رفع مستواهمِّ .
ًّ
كال ْ
باس ِّمه مع
ناد التالميذ
نفسك بإيجاز لتالميذ القسم ،واحفظ أسماء تالميذ القسم تدريجياِّ ،
النطق السليم بها .وإن أردت يا ولدي لتحفظ عالقة التلميذ بأستاذه" ،3ويبدأ هذا التعارف بعيدا
ُ
يصدق كل ما
عن التقارير الصادرة عن الفوج الذي سيد ِّرسه سواء أكانت إيجابية أم سلبية ،وأال ِّ
يتعرف بنفسه عليـهم .وقد أوضح هدسون أن " الشواهد اللـغوية َّ
يقال ،وإنما عليه أن َّ
والدالـة على
العالقات االجتماعيــة بيـن الناس ،مثل استخدام األسماء مثل جون والسيد براون ،فلكل ف ــرد عــدد
 1ينظر بـهاء الدين محمد مزيد ،مرجع سابق ،ص .900
 2الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي ،ص .92
 3املرجع نفسه ،الصفحات .92-92-95
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
مــن األسماء املختلفة يمكن مخاطبته بـها ،منـها اسمه األول واسم العائلة واللقب إذا وجد .وينبغـي
علينا أن نتفحص صيغتيـن فحسب مــن هــذه األسماء ،هـما صيغة االسـم وحـده مثل  Johnوصيغة
اللـقب ،أو صي ــغة الـمهنة التـي يتبعها اســم األسرة مـثــل  Mr. Brownكيف إذن يقـرر الفـرد مخاطبة
غيره سـواء بصيغة االسم أو بصيغة اللـقـب واســم األسرة؟ ترتبط اإلجابة عن هـذا السؤال بكل من
عاملي القوة والتضامن ".1
َّ
وال يختلف األمر كثيرا عندنا فـيما يتعلق ببناء العالقات اجتماعية كانت أو ديداكتيكية أو معرفية
واملتعلمين فـي قسم السنة األولى ثانوي ،تستخدم صيغة االسـم
صرفة ،فعند اللقاء األول بين املد ِّرس
ِّ
وحـده أوصيغة اللـقب ،أو صي ــغة الـمهنة التـي يتبعها اســم األسرة مرتبط بتحديد موقفيـن نموذجييـن
ُ
واملتعلمين تستخدم فـي كل منهما صيغة االسم أو صيغة اللقب
يبينان درجة القرب والبعد بين املد ِّرس
ِّ
ِّ
واسم األسرة على حدة ،ويمكننا بعد ذلك ربط املواقف األخرى بـهذين املوقفيـن .فإذا استخدم املد ِّرس
َّ
املتعلم،
املتعلم ،وفق توجيهات الوثائق البيداغوجية ،فقد حقق قدرا كبيـرا من التضامن بينه وبين ِّ
اسم ِّ
وفي نفس املوقف هو ُّ
املتعلم اسم املد ِّرس
أقل سلطة ،وال يمكن أن يحدث العكس؛ أي أن يستخدم
ِّ
فحسب؛ ألن وجود قدر قليل من التضامن مقرون بأن يكون
املتحدث صاحب سلطة وأعلى منـزلة وأكثـر
ِّ
قوة من اآلخر.
املتعلم في البداية باحتشام أو حذر فيستخدم ،غالبا ،صي ــغة الـمهنة
وفي املوقف الثاني ،يدخل ِّ
مع مد ِّرسه مخاطبا َّإياه بـ " أستاذ "؛ لعدم وجود عالقة سابقة معه ،وأحيانا تأتي مقرونة بصيغة لقب
األسرة (أستاذ فالن) ،وعندما تصبح العالقة أكثـر قربا فيشعر أنه أصبح يعرفه أكثر ،فيستعمل بعض
املتعلمين صيغة املهنة مقرونة بياء النسبة (أستاذي) .وعندما ُيسألون عن مد ِّرس مادة اللغة العربية
ِّ
َّ
يذكرون صيغة لقبه وقد يكتفون بذكر اسمه فقط ،وربما إذا ساءت العالقة بينـهم وبين أستاذهم
يذكرون اسمه مصحوبا َّ
بسبة أو كنية.
ـمتعلميـن؛ ألنـهم ج ــاءوا
وفـي املقابل يستخدم املد ِّرس في بداية السنة ،صيغة اللقـب لـمناداة ال ِّ
مـ ــن متوسطات وال يعرفون أحدا فـي الثانوية والـمد ِّرس ال يعرفهم ،وبعد مدة ،قد تطول وقد تقصر،
يبدأ فـي استعمال صيغة االسم :فالنة ،فالن ،فالنة...وقد يحافظ الـمد ِّرس على صيغة اللقب مع بعض
واملتعلمين في غاية التعقيد واالختالف بين املد ِّرسين
املتعلميـن؛ ألن مسألة التقارب بين املد ِّرس
ِّ
ِّ
واملتعلمين ،فبعض املد ِّرسين سرعان ما يقتربون من تالميذهم والبعض اآلخر يبقون على املسافة
ِّ
االجتماعية مع الجميع أو الفئة الغالبة وخاصة الذين ال يشاركون في الدرس ،ومن جهة أخرى نجد أن
املتعلمين هم كذلك يختلفون فـي املدة الزمنية التي يقتربون فيها من مد ِّرسيهم ،وفي طريقة اقترابهم ،بل
ِّ
املتعلمين ال يحبذون االقتراب نهائيا ،ربما بسبب طبيعة املادة أو شخصية املد ِّرس أو غيرها من
إن بعض ِّ
َّ
نتصور.
األسباب ،فاملسألة أعقد مما
 1هدسون :علم اللغة االجتماعي ،ترجمة محمود عياد ،عالم الكتب ،القاهرة ،طبعة 9660م ،ص .966
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 .6استراتيجية ُّ
التأدب :وخير من يمثل هذه االستراتيجية جيفري ليتش فـي مبدئه :مبدأ ُّ
التأدب األقص ى
ِّ
واعتبار ُّ
التقرب ،يجمع بين صورتين سلبية وإيجابية:1
املؤدب (صورة سلبية) ،وأكـ ـث ـ ْـر من الكالم َّ
 قلل من الكالم غير َّ
املؤدب (صورة إيجابية).
ِ
ِ
ْ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ظه َر
يطلب من املد ِّرس أن يح ِّسن اإلصغاء إلى
املتعلمين ويظ ِّه َر اهتمامه بمن ِّ
ِّ
يحدثه منهم ،وي ِّ
ُ
متعلميه ،يتعامل بأدب واحترام فـي عالقته مع رؤسائه وزمالئه
حببه إلى ِّ
البشاشة واللطافة لكي ت ِّ
ُّ
وتالميذه .وأن َّ
والتلفظ بما يس يء إليهم .وأن َي ْحرص
يتجنب شتمهم أو لعنهم ألي سبب كان والسخرية
َّ
التجول بنظره في جميع أنحاء قاعة الدرس بثقة ورض ى وأن ينقل النظر بين التالميذ ليشعرهم
على
َّ
بالعطف والعناية .وأن يكون معتدال بيـن الصرامة والدعابة .وأن يتجنب البدء بنقد تلميذ أو التالميذ
َّ
املتعلمين وال يستثني منهم أحدا .2ولكن
الحصة على وجه الخصوص .وأن يهتم بجميع
ككل في بداية
ِّ
ينبغي عليه أال يكون ُّ
املتعلمين مشوبا بالتظاهر والنزعة إلى الغرضية ،3بل عليه أن يرتقي بأخالقه
تقربه إلى ِّ
ُّ
فيخرج من دائرة ُّ
َّ
يتقصد املجاملة والكياسة واملداراة ،إلى دائرة التخلق املخلص،
التأدب االجتماعي ،الذي
الذي ينشد الكمال في السلوك.4
وقد اعتبر جورج يول توظيف صيغ التهذيب السلبي هي تأكيد على حرية الطرفيـن املتحادثين،
َ
وخاصة املستمع أو املخاطب وفي هذه الحالة ال يوجد ش يء مشترك بين الطرفين فهي عالقة موضوعية
واملتعلمين في اللقاءات األولى حين
(غير شخصية) ،وهذا ما يكون في اللغة املستعملة من طرف املد ِّرس
ِّ
تكون مبنيا على استراتيجية أسماها جورج يول بـ استـراتيجية االحتـرام ( ،5)Deference strategyوهي
ٌّ
شكلي ( formal
املتكلم واملستمع ،لكن التهذيب فيها
أقرب ما تكون من التوقير ليس فيها تقريب بين
ِّ
 )politenessور َّبما داخلته املجاملة ،على عكس التوقيـر فهو نابع من سلطة أخالقية صادقة.
ميـز يـول بين حالتين تستعمل فيهما؛ فهي خيار للمتكلم فـي ظرف كالمي َّ
وقد َّ
معين أو في موقف
ِّ
اجتماعي أو قد تكون استراتيجية مثالية ملجموعة َّ
املتكلمون بعض
برمتها .6وفي كلتا الحالتين يستعمل
ِّ
أي طرف ،لعدم وجود عالقة شخصية كما قلت ،فهما مستقالن عن
الصيغ اللغوية التي ال تشير إلى ِّ
يقدم املد ِّرس درسه بعيدا عن اإلشارة إلى
بعضهما واقعا فال يشارك طرف الطرف اآلخر .ومثال ذلك أن ِّ
ُّ
املتعلمين باإلشاريات الشخصية؛ هيا املشاركة فـي الدرس تنجحه ،ضمن استـراتيجية التعلم
نفسه أو إلى ِّ
الفردي (ويصحبه بنبـرة صوت عادية وغيـر حيوية).
املتعلم) صيغ التهذيب اإليجابية بدال عن صيغ التهذيب السلبي
املتكلم (املد ِّرس او ِّ
يوظف ِّ
وقد ِّ
َّ
التقرب من الطرف اآلخر .وله الخيار في أن يستعملها في ظرف كالمي َّ
ُّ
معين أو في موقف
ألنه يسعى إلى
 1املرجع السابق ،ص .642
 2الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي ،الصفحات .92-95-6
 3هدسون ،مرجع السابق .ص .642
 4ينظر طه عبد الرحمن ،مرجع سابق .ص .650
 5ينظر جورج يول :التداولية ،ترجمة قص ي العتابي ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بيروت ،الطبعة األولى9409 ،هـ6090/م ،ص .902
 6ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
اجتماعي أو أن يجعلها استراتيجية مثالية للفوج َّ
برمته ،فيستعمل فيها بعض الصيغ اللغوية من قبيل
(نحن) و(لنذهب) وغيرها التي يفهم منها على أن الطرفين قريبان جدا من بعضهما لدرجة يستطيعان
استعمال املعلومات الشخصية واأللقاب وحتى املصطلحات البذيئة( 1خصوصا بين الذكور ،بل أصبحت
ظاهرة بين اإلناث في املستويات التعليمية املختلفة خصوصا املتوسط والثانوي) ،كما يمكن استعمال
َّ
يسمي يول هذا النوع من التقارب باستراتيجية التآزر ( .)Solidarity strategyوهو نوع
اللهجة
املحليةِّ .
من التضامن بين أطراف عملية الكالم.
ُّ
ويمكن للمد ِّرس أن يعمد إلى هذه االستراتيجية في بناء الوضعيات التعلمية ،وفـي الـمواقف
ُّ
ُّ
َّ
التعلمات ،من أجل إشعار املتعلمين بقربه منهم َّ
حتى يتمكن
التعليمية التعلمية ،وخاصة في مرحلة بناء
ِّ
ُّ
من إيصال املعلومات واملعارف وتحقيق األهداف التعليمية التعلمية املتوخاة .والصيغ التي يمكنه
املتكلمين (نحن) ضمن استراتيجية التعاون
استعمالها العبارات والجمل املقرونة بضميـر جماعة
ِّ
ُّ
للمتعلمين :افعلوا أو شاركوا أو أجيبوا وغيرها من صيغ األمر املقرونة بضمير
التعلمية؛ فبدل قوله
ِّ
َ
املخاطب (أنتم) يقول لهم :هيا يا أبنائي لنشارك فـي الدرس لننجح جميعا معا ،لنفعل كذا أو لنشارك في
إنجاز التمرين أو لنجيب عن السؤال .ويقرن كالمه بتنغيمات دالة على التفاؤل والحيوية ،وعالمات غير
املتعلمين.
لسانية تصاحب كالمه كبشاشة الوجه وانفتاح األسارير وتوزيع النظرات على جميع ِّ
َ
َ
َ
(أنت)
املتكلم (أنا) أو صيغة املخاطب (أنت) أو املخاطبة ِّ
وال يستعمل صيغة املفرد سواء صيغة ِّ
املتعلم الصيغة األولى (أنا) اعتبر
املتعلم ،فإذا سمع ِّ
كذلك ألنها ستستبعد مشاركة أحد الطرفين في نظر ِّ
نفسه غير معني بالدرس ألن الخطاب التعليمي غير َّ
موجه إليه فما يلبث حتى يذهب بذهنه بعيدا عن
َ
أنت) اعتبر املد ِّرس غير معني بالدرس
حجرة الدرس وعما يحدث فيها .وإذا سمع الصيغة الثانية (أنت أو ِّ
َ
يحمله املسؤولية وحده (وكذلك األمر في صيغة جماعة املخاطبيـن وإن
فشعر بثقل الحمل وكأن مد ِّرسه ِّ
َّ
املتعلمين).
كانت املسؤولية تتوزع بين ِّ
املتكلم (أنا) أو ضمير الـمفرد
املتكلمين (نحن) بدال عن ضمير الـمفرد
واستعمال ضميـر جماعة
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
َ
(أنت) أو ضمير جماعة املخاطبين (أنتم) أو ضمير جماعة
املخاطب (أنت) أو ضمير املفردة املخاطبة ِّ
َ
َّ
َّ
املتكلمين (نحن) " يفيد معنى املشاركة والقرب؛ إذ يجعل املتكلم
املخاطبات (أنتن)؛ ألن ضميـر جماعة ِّ
َ
عالم بما يخبره به
ناطقا باسمه وباسم غيره ،وال غير أقرب إليه من املخاطب ،حتى كأن هذا املخاطب ِّ
املتكلم ومشارك له فيه ،فيكون ضمير الجمع ،من هذه الجهة ،أبلغ في الداللة على ُّ
التأدب والتواضع من
ِّ
2
صيغة املفرد ،وال داللة له إطالقا على تعظيم الذات وال على اإلعجاب النفس " .
أصل األصول فـي هذا النموذج هو أسبقية العالقة التخاطبية بين املتكلم واملخاطب؛ فما تكلم
َ
َ ْ
أحد إال وأش َر َك معه املخاطب فـي إنشاء كالمه ،كما لو كان يسمع كالمه بأذن غيـره وكأن الغيـر ينطق

 1ين ــظر املرجع السابق ،ص .902
 2طه عبد الرحمن ،مرجع سابق ،ص .90
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بلسانه .1فيكون ،بذلك ،إنشاء الكالم من لدن املتكلم وفهمه من لدن املخاطب عمليتين ال انفصال
إلحداهما عن األخرى ،وانفراد املتكلم بالسبق الزمني ما كان ليلزم عنه انفراد بتكوين مضمون الكالم،
َ
الخطابية ال تنـزل
بل ما إن يشرع املتكلم في النطق حتى يقاسمه املخاطب دالالته؛ ألن هذه الدالالت ِ
على ألفاظـها نزول َ
َّ
وتتعرف مـن خـالل العالقة
املعنى على املفردات فـي املعجم ،وإنما تنشأ وتتكاثـر وتتقـلب
التخاطبية ،متجـهة شيئا فشيئا إلـى تحصيل االتفاق بين املتكلم ونظيره املخاطب ،بعد أن تكون قد
تدرجت فـي مجاوزة اختالف مقتضيات مقاميـهما واختالف طرق عقدهما للدالالت.2
كما يمكنه أحيانا أن يستعمل ُّ
َّ
املحلية والعبارات العامية حتى يربط االتصال
تجوزا اللهجة
متحدثا بها.
املتعلمين الذين ال يسمعون مد ِّرس اللغة العربية إال
ِّ
ببعض ِّ
حفظ ماء الوجه:
َّ
املتكلمين
تحدثنا فيما سبق عن استعمال صيغتي التـهذيب السلبي واإليجابي ،والحقيقة أن
ِّ
َّ
يتوقعون قبل اختيار أي صيغة كالمية واستعمالها املساس بوجه املخاطبين فيبدأ " عمل سلوك حفظ
ماء الوجه قبل إنشاء ألفاظ مثل هذه ،متخذا شكل تتابعات قبلية ( .3)Pre-sequencesوالغرض منه أن
يحدث التفاعل بين الطرفين قبل ُّ
التلفظ باألقوال.
وفي حالة بحثنا هذا ،قد َّ
املتعلم للمخاطرة؛ ألنه خطاب من طرف إلى
يتعرض وجه املد ِّرس أو ِّ
آخر ،أي هناك تشارك بينـهما ،واحد يسأل واآلخر يجيب فعندما تغيب املعلومة عن املسؤول يشعر
ُّ
التصرفات من
الطرفان (السائل واملسؤول) عندها بالحرج فتتفاقم املخاطرة .وكذا عند القيام ببعض
املتعلمين ،مثل:
املتعلمين فتس يء إلى وجهه أو على وجه
قبل املد ِّرس دون أن يعي مخاطرها عليه أو على
ِّ
ِّ
املتعلميـن ككل فـي بداية الحصة أو رفع الصوت بالصراخ ألسباب كثيرة تعود إلى
متعلم أو ِّ
البدء بنقد ِّ
يعرض
عدم انتباه من البعض أو خطأ في اإلجابة أو تأخر بعضهم عن االلتحاق بالصف ففي هذه الحالة ِّ
املتعلمين للمخاطرة .ومثال آخر :يجنح بعض املد ِّرسين إلى تقديم األعذار املسبقة عما سوف تعمله
وجه ِّ
ـهدد وجهه ،ثم إن بعض املد ِّرسين يظهرون االرتباك
أو بسبب نقص تحضيره أو غيرها من األعذار التي ت ِّ
ُّ
متعلميه.
والتوتر فـي بداية الحصة أو أثناءها فيصبح محل استهزاء أو انعدام الثقة من طرف ِّ
يقدم جورج يول طرائق لتفادي ذلك
وللخروج من هذا املأزق وتفادي املخاطرة وتهديد الوجه ِّ
َّ
الحصة من املد ِّرس
بإعطاء فرصة لآلخر إلنـهاء الفعل الخطر الكامن .على سبيل املثال :ينبغي في بداية
َّ
ويتغلب على االرتباك .وأن ي َّ
تجو َل املد ِّرس بنظره فـي جميع أنحاء قاعة الدرس بثقة
أن ي ِّثق فـي نفسه
ََ
ورض ى ،وأن يستجمع انتباه التالميذ قبل البدء فـي الحصة .وأن يتغافل عن بعض التفاهات الصادرة
َّ
يتحكم في أعصابه وال يعط األمور أكثـر مما تستحق ُّ
تجنبا إلثارة الفوض ى والكراهية نحوه .وأال
منهم .وأن

 1طه عبد الرحمن :في أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،الطبعة الثانية6000 ،م ،ص .50
2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3ينظر جورج يول ،مرجع سابق ،ص .902
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يصرخ فإن الصوت الهادئ أشد تأثيـرا .فكل هذه االستعدادات النفسية والسلوكات غيـر اللغوية تحفظ
واملتعلميـن على السواء قبل أن ينجز َّ
أي فعل كالمي.
ماء وجه املد ِّرس
ِّ
وهناك حاالت تحفظ ماء الوجه بإنجاز أفعال كالمية قبلية أو طلبات قبلية ( )Pre-requestكما
يسميها جورج يول بدال عن تقديم طلبات مباشرة فورية .1وهذا موقف حقيقي من واقع العالقة بين
ِّ
متعلمة:
مد ِّرس اللغة العربية مع ِّ
متعلمة ومد ِرسها يلتقيان ألول مرة في أولى الحصص
متعلمة ،س :مد ِرس) حوار بين ِ
نص الحوار( :مِ :

م :أوه ،أستاذي الفاضل ،كم أن سعيدة ألنني سأدرس عندك هذه السنة
س :شكرا لكَّ ،بنيتي
م :لقد سألت عن كل األساتذة ،قبل أن ألتحق بالثانوية
س :وماذا قالوا لك؟
ُّ
م :كلهم أجمعوا على كفاءتك
س :أتمنى أن أكون في مستوى هذه الشهادات
مُّ :
أحب اللغة العربية ،ولكن كل من د َّرسني َّزهدني فيـها
س :ستحبينها َّمرة أخرى.

َّ
املوسع فـي املثال السابق مقام كالم طلبي دون وجود فعل كالم مركزي
يمكن تسمية التفاعل
املتعلمة إلى املد ِّرس للقيام بأي ش يء ،يمكن أن نصف
للطلب .الحظ انعدام تقديم أي طلب حقيقي من ِّ
امللفوظ( :أوه ،أستاذي الفاضل ،كم أنا سعيدة ألنني سأدرس عندك هذه السنة) .على أنه طلب قبلي
يبيح للمتكلمة أن تطلب من مد ِّرسها أن يساعدها في مادة اللغة العربية ،خاصة وأنـها تلتقي به أول مرة
في الحصة األولى في بداية العام الدراس ي ،وهي تخش ى رد فعله اتجاهها وهي ال تعرفه وهو ال يعرفها ،مع
َّ
ما يبدو عليه من مظاهر الجدية والهيبة وقلة الكالم وكثـرة الصمت وعدم الضحك وحتـى االبتسامة.
على عكس املثال السابق ،نجد فـي الحوار اآلتي عدم استجابة من قبل املد ِّرس:
املتعلمة واملد ِرس فـي نهاية الحصة الدراسية األولى،
متعلمة ،س :مد ِرس) دار بين
ِ
نص الحوار( :مِ :
وقد انبهرت بأسلوبه وفصاحته.

متعلمة :أوه ،أستاذي الفاضل ،كم أن سعيدة ألنني سأدرس عندك هذه السنة
ِّ
املد ِّرس :يصمت.
متعلمة :لقد سألت عن كل األساتذة ،قبل أن ألتحق بالثانوية
ِّ
املد ِّرس :ال داعي لهذا اإلطراء (ينظر ناحية النافذة)
ُّ
متعلمة :كلهم أجمعوا على كفاءتك...
ِّ
َّ
املد ِّرس :يمكنك االنصراف (ويشير بيده للخروج) [يتوقف الحوار]
 1ينظر املرجع السابق ،ص .902-902
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الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
املتعلمين قصد تحقيق استجابتـهم
يشيع استعمال التتابعات القبلية من قبل الـمد ِّرسين مع
ِّ
ثان):
متعلم أول ،مِّ :6
لهم ،من قبيل (س :مد ِّرس ،مِّ :9
متعلم ٍ

س :قراءتك رائعة
م :9شكرا أستاذ.
س :اقرأ يا فالن.
م :6يواصل قراءة النص

فغرض املد ِّرس في هذا الحوار أن تتوقف (م )9عن القراءة دون أن يجرحها وقد أطالت القراءة.
متعلميه بأن يعطي صورة حسنة عنه في مظهره
 .0استراتيجية القدوة :يطلب من املد ِّرس أن يقترب من ِّ
َّ
فيتجنب الثقة الزائدة فـي النفس وأال يتصرف بديكتاتورية ،وأن يكون القدوة
وفي أخالقه وسلوكاته؛
املتعلمون فـي أخالقهم ،وأن يحرص على الوصول إلى القسم قبل املتع ِّلمين،
الحسنة التي يقتدي بها ِّ
ْ
ْ
وأن ُيظ َهر ب ِّـه ْندام يليق بوظيفة التعليم وهيبتها ،وأن ُيث ِّبت شخصيته فـي التعامل معهم ،وأن يتصرف
َّ
فينفذ املهام املوكلة إليه بمسؤولية ويتعامل باألخالقيات التي تتطلبها املهنة
بصفة موظف الدولة ِّ
ويحافظ على مظهره العام واتزانه وثباته االنفعالي ،وأن يمتنع عن التدخين واستعمال الهاتف خالل
الحصة ،واألهم من كل ذلك أال َ
يذكر زمالءه إال بكل خيـر ،1حتى ال تهتـز مكانة املد ِّرس ومركزه العلمي
املتعلمين.
واالجتماعي بين ِّ
واملتعلمين عقد ديداكتيكي ضمني غير معلن ،حيث يلتزم
 .4استراتيجية التعاقد :يربط بين املد ِّرس
ِّ
الطرفان بجملة من القواعد والنظم والسلوكات ،ومنها طريقة عمل املد ِّرس .فعليه أن يحرص على
فيوضح فيها أهم الحقوق والواجبات الخاصة بكل من
إعالنها في الحصة األولى أو الحصص األولى
ِّ
ُّ
ُ
قد ُم البـرنامج التعليمي والتوجيـهات البيداغوجية الضرورية لتعلم
املتعلم واملد ِّرس ،ثم بعدها ي ِّ
ِّ
الـمواد.2
يحدد عبد الكريم غريب مفهوم العقد الديداكتيكي بكونه يحتوي على مجموعة من القواعد
ِّ
ومتعلميه ،أين يكون الالتماثل هو سيد املوقف؛ ألن املد ِّرس ،وفق
التي تضبط آليات العالقة بين املد ِّرس
ِّ
املتعلم من جهة أخرى .وأرى أن حصر
عبد الكريم غريب ،مالك للمعرفة من جهة،
واملخطط لبنائها لدى ِّ
ِّ
املعرفة في املد ِّرس أمر عفا عليه الزمن ،وهو مخالف للتوجيهات التربوية والبيداغوجية في املقاربة
املتعلم؛ ألن هذا األخير ،ووفق النظرية
يسهل بناءها لدى
بالكفاءات ،فاملد ِّرس ال ِّ
ِّ
يقدم معرفة وإنما ِّ
ُّ
ُّ
البنائية االجتماعية يقوم ببناء تعلماته بنفسه ملا له من قابلية للتعلم مركوزة فيه منذ ميالده .قد يكون
ُّ
َّ
َّ
يقدمها
دور املد ِّرس مقتصرا على تسهيالت التعلمات لكنه بصورة أو بأخرى يتحكم في املعرفة التي ِّ
للمتعلمين ،فيراعي مستواهم املعرفي والذهني ،وحالة الفوج العامة.
ِّ

 1ينظر الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي ،الصفحات .92-95-6
 2املرجع نفسه ،ص .92
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في الحالة العامة والغالبة يتمحور العقد البيداغوجي حول شخصية املدرس ،وقلما يتجاوز خطية
االتجاه؛ ومن ثم ،يستحسن تعويضه بالعقد الديداكتيكي الذي يعد أكثـر إجرائية.
ُّ
إضافة إلى ما ذكره عبد الكريم غريب ،يعتبـر العقد التعليمي-التعلمي (الديداكتيكي) عقدا مضمرا
مكوناته أو قواعده ،وأرى أن يكون العقد
بين املد ِّرس
ِّ
واملتعلمين وقلما يشير إليه املد ِّرس أو إلـى إحدى ِّ
معلنا وصريحا وواضحا للطرفين حتى يتحمال مسؤولية ما يترتب عن التقصير؛ ألن املد ِّرس ،من الناحية
ُّ
واملتعلم ملزم بالتعلم ،وال يجوز أن يتخلى كل طرف عن هذه
القانونية واإلدارية ،ملزم بالتدريس،
ِّ
املسؤولية القانونية واألخالقية.
واملتعلم ينبغي أن نعرف الدعامات
قبل وضع العقد الديداكتيكي قيد التنفيذ من طرف املد ِّرس
ِّ
واملتعلم ولكن ما محتوى هذا العقد؟ وما الدعامات التي
التي يقوم عليها ،صحيح أن طرفيه هما املد ِّرس
ِّ
يتأسس عليها؟ ترتبط معرفة هذه الدعامات بمعرفة مصطلح آخر يقارب مصطلح العقد الديداكتيكي
وهو النقل الديداكتيكي .فهذا األخير يقوم على نقل املعرفة ،وهذه املعرفة تنقسم قسمين هما :املعرفة
َّ
املتعلمة ،ولكن بالنسبة للعقد الديداكتيكي َّ
يتحدث عن معرفة املدرسية ومعرفة مد َّرسة
العاملة واملعرفة
املتعلمين .1يجمع املدرسون ذوو الحنكة والتجربة ،على أن التطبيق الجيد للعقد
إضافة إلى معرفة
ِّ
الديداكتيكي ،يؤسس لعالقات جيدة بين املدرس والتالميذ؛ إذ يمثل العقد الديداكتيكي إجماال ،تعاقدا
ضمنيا بين املدرس والتالميذ منذ مستهل السنة الدراسية؛ وبناء على هذا التعاقد ،تحدد واجبات وحقوق
كل من املدرس والتلميذ من تحديد األهداف والكفايات املنشودة والوسائل الديداكتيكية املعتمدة ،إلى
االنضباط داخل الفصل الدراس ي ،والحق فـي االعتـراض والـمناقشة.2
ما يالحظ فـي الحقل التعليمي ،هو جهل أغلب املدرسين بمفهوم العـقـد الديـداكـتيـكي؛ إذ َّإن
أغلبـهم ال يعمد إلى تحديد الواجبات والحقوق بمعية تالمذتـهم ،بالرغم من أن هذه املسألة ُت ُّ
عد جزءا
من العقد الديداكتيكي؛ ولذلك ،فإن املد ِّرس الذي يفطن إلى فاعلية هذا العقد ،يكون هو األنجح في
العملية التعليمية.3
ثانيا :العالقة بين التضامن والسلطة
يعتمد بعض الدارسين على مصطلح التضامن باعتباره استـراتيجية ينبغي أن يبنـى عليـها
الخطاب بصفة عامة ويسعون لتعريفه .ومن هؤالء وليم برايت الذي يرى صعوبة كبيـرة فـي تحديد
مفهوم التضامن؛ ألنـه " معقد ومراوغ؛ فهو صنف نظري بحت " ،4وتعمل هذه االستـراتيجية على
تحديد درجة العالقة بين املتخاطبين ونوعها ،ومتابعة مدى التـزام الطرفين باحتـرام هذه العالقة والرغبة
فـي املحافظة عليها ،أو السعي إلزالة الفروق بينـهما ،ومن ثم تقاس درجة التفاعل الحاصل في الخطاب
 1ينظر عبد الكريم غريب :مستجدات التربية والتكوين ،ص .964-960
2املرجع نفسه ،ص .964
3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4عبد الهادي بن ظافر الشهري ،مرجع سابق ،ص .652
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جراء هذا التضامن الـمتبادل بقياس لغته وملفوظاته الـمشحونة بالعبارات الدالة على هـذا التقرب
والتقريب.
ويقيس الـمحور الرئيس ي درجة املسافة بالنظر إلـى السلطة أو تحويل مشارك سلطة اآلخر ،وهذا
َّ
املخول له السلطة يمكن أن يستعمل الشكل املألوف فـي البراعة
تدبير غيـر متناظر ،حيث إن أحدهما
مع آخر يستعمل هو بدوره نفس األسلوب .أما املحور األفقي فهو من جهة أخرى يقيس ما أطلق عليه
كل من (براون وجيلمان) عامل التكافؤ أو ما يمكن أن نعتبره من وجهة نظر مضادة املسافة االجتماعية
َّ
تتعلق على وجه الشمول بالعوامل املس َّ
تقرة
والدرجة الكلية لالحترام بالنسبة ألي موقف فعل كالمي إنما
ُْ
َّ
نسبيا لألوضاع والسن ودرجة األلفة...وأيضا إلى حد ما قد تتعلق بالدور املؤقت لعالقة الشخص األسرية
مع آخـر .وقد يرى
(قدم لي محاولتك في األسبوع القادم)،
املحاضر أنه من املعقول أن يقول لطالب ماِّ :
ِّ
ولكن ال يجوز أن يقول له( :ح ِّضر لي كأسا من القهوة) ففي الحالة األولى ينبغي أن يمارس سلطته
املشروعة على السلوك األكاديمي للطالب لكن في الحالة األخيرة قد يتجاوز ما يعترف له فيه بمهمته،
ومرة أخرى فإن الحقوق والواجبات تكون ذات أهمية عند تعريف منزلة املشارك في عالقات الناس
بعضهم ببعض.1
املسافة الرئيسية

املسافة األفقية

املسافة االجتماعية

ثالثا :العالقة بين التراحم والتوقير
لقد وقـع االخـتيار ،في هذا البحث ،على مصطلح التراحم بديـال عـن مصطلح التضامن لـما يحمله
َّ
األول مـن دالالت العالقات اإلنسانية املبنية على القيم األخالقية بعيدا عن املنفعة واللذة وحسب ،وكما
يقول عبد الوهاب املسيري؛ " كانت هناك حسابات أخرى غيـر مادية وغيـر أنانية تشكل مكونا أساسيا
فـي هذه العالقات " ،2حين فرق بين املجتمع التـراحمي واملجتمع التعاقدي.
فالعالقة التي تجمع بين طرفي العملية التعليمية-التعلمية يجب أن تكون تراحمية بعيدة عن
األغراض ،فال غرض للمتعلم إال نيل العلم من مدرسه .وهذا ما دعا إليه طه عبد الرحمن ،ومن قبله

 1جيفري ليتش :مبادئ التداولية ،ترجمة عبد القادر قنيني ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طبعة 6090م ،ص .922
 2عبد الوهاب املسيري :رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر؛ سيرة غير ذاتية غير موضوعية ،مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة،
القاهرة ،الطبعة ال األولى ،6000 ،ص.46
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املاوردي ،إلى جعل قاعدة اإلخالص شرطا لتحقق مبدأ التأدب .فالتأدب الذي يظهره الطرفان لبعضهما
ال يكون محققا إذا شابته أغراض أو مصالح أو منافع.
وتـهدف هذه االستراتيجية من خالل تطبيقها من لدن املدرس خاصة والـمتعلمين فـي درجة أدنى
إلـى تحقيق املساواة بينـهما أو السعي لتحقيقها ،أو على األقل تقليص املسافات وتقليل الدرجات بينهما
مما يساهم في نجاح العملية التعليميةالتعلمية ،ومن ثم نجاح الخطاب التعليمي فـي تحقيق أغراضه
ومقاصده .ومما يساعد على إنجاحه وع ُـي الطرفيـن بقيمة إنماء العالقة بينـهما وتأليفها حتى تصبح
العالقة فـي نـهايـة الخطاب التعليمي أفضل منه في بدايته .ثم السعي إلـى تحسين البيئة املدرسية ،ماديا
ومعنويا ،ملا لها من تأثيـر على العالقة بين الطرفيـن.
واملتعلم
الخطابية ودورها فـي بناء العالقة بين املد ِرس
ِ
رابعا :البنيات ِ
 -1بنية التبادالت أو التناوبات
واملتعلمين ،بغض النظر
يقوم الخطاب التعليمي فـي عمومه على تبادل عملية الكالم بين املد ِّرس
ِّ
َّ
مفصلة في
عن صاحب النصيب األكبر فيها .لكن الحقيقة الساطعة أن تبادل الكالم وتقسيمه إلى أجزاء
الدرس حاصل ال محالة ،بل إن دراسات تحليل الخطاب تتحدث عن تناوب ( )take turnsعملية الكالم1
ُّ
املتحدثين أو ُجلهم.
أو مشاركة كل
ِّ
ُّ
وفي هذا السياق يتساءل هدسون عن مدى تحقق عملية التناوب في الكالم بين املتخاطبين :هل
يوضح
فعال يتناوب املتحدثون أدوارهم أم أن هذه األدوار تتشابك وتتطابق مع بعضها البعض؟ وكيف ِّ
يوضح املتلقون أنهم على وشك أن يبدأوا في الكالم؟
ِّ
املتحدث أنه على وشك االنتهاء من الكالم؟ وكيف ِّ
َّ
ُ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ومن يحدد من الذي سيتكلم في الدور التالي؟ ومن يقوم بمعظم الكالم؟ من يتحدث مع من؟2
ِّ
وحقيقة األمر أن عملية التناوب ليست بتلك السهولة؛ ألن واقع الحال في العملية التعليمية يبرز
جملة من املشكالت التي تواجه هذا التناوب والتبادل بكيفية سلسلة دون تشابك وال تداخل بين
املتحدثين .وقد َّبين هدسون من خالل دراسات قام بها علماء النفس االجتماعي فـي مجال األبحاث
ِّ
الخطابية ،وقد اتضح من هذه األبحاث والدراسات أن التناوب في الكالم نوع من النشاط غاية فـي
ِّ
ُّ
املتحدثين وحركة اليدين من
املهارة ،3وصعبة التحقق ملا فيها من وجوب التنسيق بين حركة العينين بين
ِّ
َّ
املتحدث ،أي ال
جهة وعملية الكالم من جهة أخرى ،من أجل أن يتكلم من كان مستمعا عندما يصمت
ِّ
بد أن تكون ردود أفعال املشتركين في الكالم غاية في الدقة واالنتظام.4

 1هدسون ،مرجع سابق ،ص .605
2املرجع السابق ،ص .605
3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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أ -األزواج املتجاورة أو األزواج املتوازية
يبحث الناس دوما عن طريقة للتعامل وإيجاد مساحة مشتـركة بينـهم للتفاهم والتفاعل
االجتماعي ،على الرغم من االختالفات فـي أسلوب الحديث ،وما يساعدهم في هذا التفاهم وجود نماذج
تلقائية تقريبا فـي بنية املحادثة ،1وهي بنية تقوم على التناوب والتبادل كما سبق القول .وضمن هذه
البنية َّ
يتحدث جورج يول وهدسون عن وجود بنيات أو أزواج متجاورة أو متوازية (،)Adjacency pairs
وهي العبارات واألقوال التي تقتض ي أقواال أخرى تجاورها أو توازيها ُّ
تعد بمثابة اإلجابة أو االستجابة أو
رد الفعل املناسب لألقوال األولى.
َّ
تتكون بنية التجاور من ثنائية سؤال/جواب ،أو فعل /رد فعل ،ومن أهم أنواعها ،رغم كثرتها:
 البنية األولى :تحية  +رد التحية،
 البنية الثانية :شكوى  +اعتذار،
 البنية الثالثة :نداء  +رد أو استجابة،
 البنية الرابعة :دعوة  +قبول الدعوة،
 البنية الخامسة :توديع  +رد التوديع.
 البنية السادسة :شكر  +إجابة.
ومن األمثلة الواضحة على هذه النماذج:2
املثال األول:

الشطر األول:
س :السالم عليكم
س :كيف حالك؟
س :مع السالمة

الشطر الثاني
ع :وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته.
ع :الحمد هلل.
ع :هللا معك

املثال الثاني:

الشطر األول:
س :كم الساعة؟
س :شكرا
س :هل لك أن تساعدني في هذا؟

الشطر الثاني
ع :حوالي الثامنة والنصف
ع :عفوا
ع :بالتأكيد

يسمي جورج يول هذه األزواج بالتتابعات التلقائية ،التي تتكون دائما ،وفق يول ،من شطر أول
ُّ
 first partوشطر ثان second partينشئـهما متكلمان مختلفان .يخلق قول الشطر األول على الفور توقع
لفظ الشطر الثاني لنفـس الزوج ،وهما شطران يجب أن يتوافر دائما.3
 1ينظر جورج يول ،مرجع سابق ،ص .996
2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
َّ
يرى هدسون ويول أن بعض األقوال والعبارات تتطلب رد فعل متوقع من قبل املتلقي إال أنه في
ُّ
توقع ردود أفعال املتلقين ،بل إن هناك ُّ
تنوعا كبيرا في الصيغ التي تمأل الفراغات،
بعض الحاالت ال يمكن
َّ
حسب يول .وفي بعض الحاالت ال تحدث االستجابة من املتلقي رغم أن الرد متوقع "،وعدم القيام بالرد
املتوقع في مثل هذه الحاالت يعد رد فعل ذا داللة َّ
معينة ،فعلى سبيل املثال إذا ألقى (أ) التحية على
(ب) ولكن األخير لم يردها فإن ذلك التصرف سيفهمه (أ) على أن (ب) لديه سبب َّ
معين لعدم ر ِّد التحية
" ،1يعتبـره يول فشال فـي اإلتيان بالشطر الثاني يعامل على أنه غياب ذو مغزى ولذا فإنه ذو معنى.
ولكن األنواع األخرى من العبارات ليست بمثل هذا الوضوح .فغالبا ما يعقب التحذير نوع من
االستجابة من جانب املتلقي ،حتى ولو كانت هذه االستجابة مجرد رفع لحاجب العين أو إيماءة من الرأس،
ولكن هذا النوع من إظهار االستجابة ليس ضروريا إذا وضح أن املخاطب قد سمع التحذير .وهناك فـي
الجانب اآلخر أنواع أخرى من الكالم ،مثل الـمحاضرة الجامعية حيث يكون رد الفعل من املتلقي محدودا
للغاية .وينبغي علينا أن نذكر أن الدراسات الخاصة باألزواج املتوازية لم تدرس بعد املشكالت النظرية
الخاصة بتحديد أنواع األزواج املتوازية ،وبدال من ذلك قامت هذه الدراسات بمناقشة استخدام أنواع
من األزواج ،مثل النداء  +الرد.2
َّ
تقسم األزواج املتجاورة أو املتوازية إلى أزواج افتتاحية (تحية  +رد التحية) وأخرى تكون ضمن
الخطاب (شكوى  +اعتذار ،نداء  +رد أو استجابة ،دعوة  +قبول الدعوة ،شكر  +إجابة) وثالثة تكون
في ختامه (توديع  +رد التوديع).
يشترط في البنيات املتجاورة أن تتألف من شطرين ولكن تتابعها قد ال َّ
يتحقق في بعض األحيان،
َّ
فيتأجل الشطر الثاني .فتتتالى األشطر األولى ثم تليها األشطر الثانية ،وتكون البنية حينها على الشكل:
ثان
ثان  +جواب أول  +جواب ٍ
سؤال أول  +سؤال ٍ
أو
ثان)  +جواب أول
ثان  +جواب ٍ
سؤال أول ( +سؤال ٍ
يسميه يول بتتابع الحشر ( ،)insertion sequenceحيث :الجواب الثاني
التتالي في الشكل الثاني ِّ
ثان).
ثان  +جواب ٍ
يتبع السؤال الثاني (سؤال ٍ
ويحدث أن يبدو الجواب الثاني مقابال للسؤال األول ،ولكن مضمونه يوحي بغير ذلك؛ ألن األصل
في تتابع األشطر أن تتتابع األجوبة بناء على تتابع األسئلة األول فاألول ،ولكن االلتزام بهذا التتابع ليس
شرطا لتحقق أزواج التجاور.يوضح الـمثال اآلتي هذا النموذج:3

املبكرة؟ (س)9
الوكيل :هل تريد الرحلة ِّ
املراجع :متى تصل؟ (س)6
 1هدسون ،مرجع سابق ،ص .602-605
2املرجع نفسه ،ص .602
 3جورج يول ،مرجع سابق ،ص .960
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الشطر األول
الشطر الثاني

الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
الوكيل :في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة (ج )6الشطر األول
الشطر الثاني
املراجع :نعم -هذا عظيم (ج)9
من خالل هذا النموذج ،يستنتج يول أن تتابع الحشر هذا ينتج زوجين متجاورين ،أو باألحرى
زوجا متجاورا صغيرا أو وسطا (س-6ج )6داخل الزوج املتجاور الكبيـر الذي ينطلق من س 9ليصل إلى
ج .9نستنتج كذلك أن تتابع ثنائية سؤال/جواب أو ثنائية شطر/9شطر  6ال تعني أن السائل دوما هو
املنتمي إلى الشطر األول ،فقد الحظنا كيف أن السؤال ينتقل بين الشطرين بحسب الحاجة التخاطبية.
يسأل املدرس املتعلم ُّ
املتعلم ،بعدها
فيرد عليه املت ِّعلم بسؤال آخر فيو ِّضح املد ِّرس مجيبا عن سؤال
ِّ
ِّ
ِّ
املتعلم عن سؤال املد ِّرس ،وكثيرا ما يحدث هذا النموذج في الخطاب التعليمي ،خاصة إذا كان
يجيب
ِّ
للمتعلمين.
سؤال املد ِّرس غامضا بالنسبة
ِّ
َّ
يقدمه جورج يول ،يتمثل في ثنائية طلب /قبول الطلب ،كما مبين فـي املثال
هناك نموذج آخر ِّ
اآلتي ،هناك زوج يتألف من تقديم طلب-قبول الطلب (س-9ج )9مع تتابع حشر لزوج سؤال-جواب
(س-6ج )6الذي يبدو أنه يؤدي وظيفة شرط لقبول (ج:1)9

س :هل لك أن ترسل هذه الرسالة بالبريد؟ (س=9طلب) الشطر األول
الشطر الثاني
ع :أيوجد عليها طابع؟ (س)6
الشطر األول
س :أجل (ج)6
الشطر الثاني
ع :حسنا (ج=9قبول)
يالحظ يول في هذا املثال أن الجواب عن السؤال األول أو القبول بالطلب قد تأخر ،وهو ما أنتج
ُّ
تتابع حشر (س-6ج ،)6وسبب تأخره يعود إلى عدم توفر إمكانية القبول في زمن تقديم الطلب ،وهو ما
املتكلم.
يمثل حقيقة أساسية عند يول :ال تتلقى األشطر األولى بالضرورة األشطر الثانية التي يتوقعها
ِّ
ِّ
َّ
يوسم تأخيـر اإلجابة رمزيا عدم توافر كامن للجواب الـمتوقع املباشر (التلقائي عادة) .يمثل التأخيـر تباعدا
بين ما هو متوقع وما هو متوفر ،ويفسر دائما على أنه ذو معنى.2
ُّ
ب -بنيات التوقع:
َّ
تتحدث كليـر كرامش ( )Claire Kramschفي كتابها (اللغة والثقافة) عن ُّ
تكون بنيات ِّخطابية لدى
مستخدم اللغة فـي مرحلة الطفولة ،نتيجة لعاملي التنشئة االجتماعية واالمتزاج الثقافي في املجتمع الذي
َّ
عاش وترعرع فيه ،ثم َّ
وتترسخ .تسمي كلير كرامش هذه البنيات بخطط العمل أو بنيات
تتطور عبر الزمن
َّ
َّ
ُّ
التوقع( )Structures of expectationالتي يتعلمها كل املستخدمين للغة معينة ،فهم لم يتعلموا " كيف
َّ
َّ
يتوقعوا سلوكا َّ
َّ
معينا
يتصرفون على أساسها فحسب؛ وإنما تعلموا أيضا أن
يفسرون العالمات وال كيف
ِّ

1املرجع السابق ،ص .969
2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
من اآلخرين بالـمثل ،1"...فيقابلون أفعال كالم معينة بأفعال كالم تناسبـها فـي سياق ثقافي َّ
معين ،وإذا
تغير السياق َّ
َّ
تغيرت أفعال الكالم فهي ذات بعد اجتماعي ثقافي ،من قبيل استعمال فعل الشكر للرد على
تلقي الهدية ،أو قول مع السالمة أو إلى اللقاء من أجل إنهاء املحادثة.2
يفرق من خاللها بين الكبار والصغار ،بيـن املنتمين إلـى طبقات
يكون مستعمل اللغة كذلك بنيات ِّ
ِّ
َّ
اجتماعية أو ثقافية معينة ،فتصبح هذه البنيات جزءا من تكوينهم العضوي؛ ألنها ضاربة في أعماق
َّ
يفرقون بيـن اإلهانة
خبرتهم الحياتية التي يستقون منها فهمهم وتفسيرهم للعالم من حولهم .يتعلم كيف ِّ
والتحية.3إنـها " بنية عامة َّ
َّ
ترسخت فـي عقول الناس من خالل الثقافة التي يعايشونـها هـي ما نطلق عليه
األطر ( )Framesأو البنى الكبرى (.4" )schemata
وإذا َّ
واملتعلمين وجدناها شبيهة به ،تسير
طبقنا هذا النموذج على العالقات التي تنشأ بين املد ِّرس
ِّ
ُّ
ُّ
يكونان بنيات التوقع انطالقا من نماذج
على منواله ،فحقيقة األمر أن طرفي العلمية التعليمية التعلمية ِّ
يجمعونه من معلومات في بداية العام الدراس ي ،وفي مرحلة
ِّ
املتعلمين واملد ِّرسين السابقة لديهم ،وبما ِّ
َّ
ثالثة ما يكتسبونه في التعامل اليومي من عادات سلوكية تجعلهم يتوقعون أن يحييهم املد ِّرس (بالنسبة
للمتعلمين) عند أول مقابلة ،أو يستمعوا إليه عندما يتحدث أو يجيبهم عن أسئلتهم ،مع وجود اختالفات
ِّ
ُّ
تؤثر فـي هذه التوقعات...
ثقافية ِّ
ُّ
ومما َّ
يتكون لدى املدرس من بنيات توقع أن يحييه تلميذه بطريقة مختلفة عن َّ
تحية زميله
ِّ
َّ
األستاذ أو تختلف عن َّ
تحية زميلته األستاذة (املصافحة بين الذكور واملعانقة بين اإلناث) ،ويتوقع
َّ
املتعلمون أن يحييـهم
الصديق أن يحييه صديقه بطريقة تختلف عن تحيته الضيف الغريب ،كما يتوقع ِّ
األستاذ الجديد بطريقة مختلفة عن ت َّ
حية أستاذ د َّرسهم من قبل ،وانطالقا من خبرتـهم فـي ثقافتـهم
ينظم الناس معارفهم ومفاهيمهم عن العالم ،ويستخدمون هذه املعرفة الستباق التفسيـرات والعالقات
ِّ
الخاصة بأية معلومات وأحداث أو خبـرات جديدة يصادفونـها فـي مسيرة حياتهم.
ُّ
يكون بنيات توقع عن مد ِّرسيه ،كل مد ِّرس على حدة فيتعامل
نصل إلى أن كال من ِّ
املتعلم واملد ِّرس ِّ
ُّ
معهم بناء على هذه الخطة ،وكذلك األمر بالنسبة للمد ِّرس .يشتغل املد ِّرس مع كل فوج وفق بنيات التوقع
ُّ
َّ
يوظف املد ِّرس بنيات التوقع
املتعلمين .واألهم من هذا هو كيف ِّ
متعلم أو عن مجموع ِّ
كل ِّ
التي كونـها عن ِّ
املتعلمين ،فـي املحافظة على نظام قسمه
فـي سيـر الدرس ،فـي بناء اختباراته ،فـي بناء عالقته مع
ِّ
والسيطرة عليه ،فـي اختيار االستراتيجيات املناسبة مع املتعلمين :مع من يستعمل االستراتيجية
التـراحمية؟ ومع من يستعمل االستراتيجية التوجيهية؟.
 1كليـر كرامش :اللغة والثقافة ،ترجمة أحمد الشيمي ،مراجعة عبد الودود العمراني ،وزارة الثقافة والفنون والتراث ،الدوحة ،قطر ،الطبعة
العربية األولى6090 ،م ،ص .50
 2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3ينظر املرجع نفسه ،ص .59
4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
ج -بنية التفضيل :تقع بنيات التفضيل بين أزواج التجاور وبنيات التوقع ،فهي جزء من أزواج
ُّ
َّ
يفضلها أحد الطرفين وهو
التجاور،ألنها تتحقق في الشطر الثاني منها .ومن جهة أخرى هي بنية توقع ِّ
املتكلم الثاني .وقيمة بنيات التفضيل تكمن في كونها أفعاال اجتماعية مثلها مثل أزواج التجاور وبنيات
ِّ
ُّ
َّ
يمثل الشطر الثاني منه،
يمثل الشطر األول من زوج التجاور ،وقبول ِّ
التوقع .تتكون من عرض أو طلب ِّ
ويقابل هذا القبول ما أطلق عليه جورج يول " بنية التفضيل "؛ ألن الطلب قد يقابل بالرفض فتسمى
هذه البنية ،عند يول ،بالبنية غيـر املفضلة ،تقسم بنية التفضيل  preference strucrureاألشطر الثانية
َّ
مفضلة وغير َّ
إلى أفعال اجتماعية َّ
مفضلة .الفعل املفضل هو الفعل التالي الـمتوقع بنيويا ،أما الفعل غيـر
ال َّ
ـمفضل فهو الفعل التالي غيـر الـمتوقع بنيويا..1
َّ
ُّ
املتكلم األول عندما
تلتقي بنية التفضيل مع بنية التوقع في كون األولى متوقعة أكثر من طرف ِّ
يقدم طلبه أو عرضه أو ما شابه ذلك ،فالقبول َّ
مرجح بنيويا أكثـر من الرفض .تسمى هذه االحتمالية
ِّ
البنيوية تفضيال  ،preferenceيستعمل هذا املصطلح لإلشارة على نموذج بنيوي محدد اجتماعيا وال
يشيـر إلـى أي من رغبات الفرد العاطفية أو الذهنية .فـي هذا االستعمال التقنـي للكلمة ،فإن التفضيل
نموذج مراقب فـي الحديث وليس رغبة شخصية.2
ولنالحظ األمثلة الذي يسوقها جورج يول لتوضيح بنيتي التفضيل وغير التفضيل:
 -9املثالَّ :9
يتكون من أمثلة فرعية من [أ-د] ،تمثل األجوبة فـي كل شطر ثان جوابا مفضال 3أو جوابا
غير َّ
مفضل.

َّ
املفضلة:
الشطر الثاني (بنية التفضيل :الشطر (البنية غير
الشطر األول (العروض)
الرفض)
القبول)
ال يمكنني
أ-هل لك أن تساعدني؟ (طلب) بالتأكيد
ال ،ال أرغب
ب-تريد بعض القهوة؟ (عرض) نعم ،رجاء
ال أعتقد
ج-أليست رائعة بالفعل؟ (تقييم) نعم ،إنها كذلك
أنا ٌ
متعب
د-ربما يمكننا الذهاب للتمش ي .سيكون هذا رائعا
(مقتـرح)

الخطابية) أفعال كالمية اجتماعية وخاضعة للسياق
على اعتبار أن أزواج التجاور (ببنياتها ِّ
َّ
َّ
يتوقعون األشطر الثانية سواء ال َّ
ـمفضلة املتوقعة أو تلك التي ال يف ِّضلونها ،وإن
املتكلمين
الثقافي ،فإن ِّ
َّ
املتكلم األول تستقبل بالقبول
كانت غير مستبعدة .وفي املثال  ،9نالحظ أن العروض والطلبات التي قدمها ِّ

 1جورج يول ،مرجع سابق ،ص .966
2املرجع نفسه ،ص .969
3املرجع نفسه ،ص .966
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َّ
نتصور أنها قد تقابل إما بالرفض في صورة املثال  ،9وإما
املتكلم الثاني ،إال أنه يمكن أن
من طرف
ِّ
َّ
ُّ ُّ
املتكلم األول.1
بالصمت ،وفي كلتا الحالتين ،يعد الرد بنية غير مفضلة لدى ِّ
 -2املثال :2
ـمتكلم
يقودنا الـمثال الثاني الـذي ذكره يول إلـى فـهم طبيعة بنــية التفضيل ،وكيف يحاول ال ِّ
األول تحقيقـها أو الوصول إليـها ع ـبـر إعـادة القـول أو تقــيي ــم أقـوالـه نتيــجة للصمــت ال ــذي تقابل بـه
ـمتكلم األول غالبا إلـى مراجعة الشطر األول للحصول على شطر
عـروضه وط ـلــبات ـ ــه؛ فالصمت يقــود " ال ِّ
املتكلم اآلخر " .2وفيما يلي نعرض املثال :6
ثان ال يكون صمتا من ِّ

ساندي :ولكني متأكدة أن عندهم طعاما لذيذا هناك (ثانية وستة أجزاء من الثانية)
ساندي :أم م م -أظن أن الطعام ليس رائعا.
جاك :أي -يذهب الناس هناك غالبا ألجل املوسيقى.
نالحظ أن (ساندي) قد عدلت في قولها األول من التأكيد على أن الطعام لذيذ إلى أنه ليس رائعا،
تفضله (ساندي) ،بل كان ر ُّده الصمت التام،
وسبب التعديل فيه أن (جاك) لم يستجب ولم ِّ
يقدم قوال ِّ
" الحظ أن صمت جاك يقع فـي املكان الذي كان سينشأ فيه عدم موافقة (أي جواب غيـر مفضل) إزاء
َّ
مفضلة ." 3اعتبرت (ساندي) أن
املتكلم غير مؤهل لتقديم إجابة
تقييم ساندي .توصل عدم اإلجابة أن ِّ
َّ
َّ
توقعت ُّ
تحققها والتي َّ
فضلتـهالم تتحقق ،فقامت بمراجعة أقوالها من الوصول إلى بنية
البنية التي
مفضلة ،وهو ما حدث من د فعل من طرف (جاك) َّ
َّ
حقق لها بنيتها التفضيلية.4عموما ،عندما َّ
يتوجب
ر
على املشاركيـن إنشاء إجابات تمثل الشطر الثاني غيـر املفضل ،فإنهم يشيرون إلى أنـهم يقومون بش يء
موسوم للغاية.5
 -3املثال :3
َّ
يقدم يول في هذا املثال نموذجا آخر للبنية غيـر الـمـفضلة
ِّ
أنشأت املتكلمة األولى جملة خبرية يبدو أن املتكلمة الثانية تعارضها .ستكون املوافقة هي الشطر
الثاني املفضل ،ممثلة في إجابة مثل نعم أو حتى أعتقد ذلك .تجد املتكلمة الثانية جولي نفسها في محل
إنشاء شطر غيـر مفضل.6

سندي :إذن يعالج اإلقداميو ن األيدي
جولي :آم م م -حسنا – هنا – هم ،هم يعالجون أقدام الناس غالبا.

 1ينظر املرجع السابق ،الصفحة نفسها .هناك إضافات لم يذكرها الكاتب.
2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
3املرجع نفسه ،ص .960
4املرجع نفسه ،ص .966
5املرجع نفسه ،ص .960
6املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الحظ أن الشطر الثاني غير املفضل لجولي موسوم بترددات ابتدائية ،إنما الفعل صعب اإلتيان
(أساسا تصحيح اآلخرين) .يوجد تأخير (آم م م زائدا توقف) في البدء ،وجاءت الجملة الواقعية التي تشير
إلى التعارض بعد مقدمة (حسنا) ،وإشارة إلى آراء اآلخرين (هناك) ،وتكرار متعثر (هم ،هم) .حتى أن
الجملة تتضمن تعبيرا (غالبا) لجعل املعلومة أقل تحديا لالدعاء في الشطر األول .عن التأثير العام هو أن
تقدم نفسها على أنها غير راغبة (وتجد صعوبة) في وجوب قولها ملا قيل .توجد الترددات
هذه املتكلمة ِّ
َّ
املفضلة للدعوات ،كما هو مبين في [.]9
واملقدمات في األشطر الثانية غير
ِّ

[ ]9بيكي :تعالي فيما بعد لتناول القهوة
ويكي :آه-أيه -أرغب في ذلك -ولكنك تالحظين-أنا-يتوجب علي إنهاء هذه -أنت تعلمين.

كما هو الحال عادة ،يمكن إتمام تعبير الرفض (شطر ثان غير مفضل) دون قول كال فعليا .نقل
ش يء لم يتم قوله مطلقا في [ .]9بعد مقدمة (آه) وتردد (أيه) ،أنشأت املتكلمة الثانية في [ ]9نوعا من
َّ
(يتوجب علي إنهاء هذه) لتبيين
القبول الرمزي (أرغب في ذلك) لتقديم الشكر على الدعوة ،متبوعا بسبب
ماالذي يعيق املتكلمة من قبول الدعوة .يوجد أيضا معنى منقول إضافي مفاده أن ظروف املتكلمة خارجة
َّ
(يتوجب َّ
علي) و ،مجددا ،استحضرت تفهم موجهة الدعوة (أنت تعلمين).
عن سيطرتها بسبب التزام
َّ
املفضل في اإلنجليزية على شكل سلسلة من
يوضح [ ]6النماذج املرتبطة بالشطر الثاني غير
العناصر االختيارية.

كيف تنجز غير املفضل
أ-تأخر/تردد
ب-أبدأ بمقدمة
ج-عبر تشكيك
د-نعم رمزية
ه-اعتذار
و-إذكر التزام
ز-إدع للتفهم
ح-تبني املوضوعية
ط-قدم سبب
ي-استعمل ملطفات
ك-استدرك السالب

األمثلة
توقف؛ آم م م ،أه
حسنا؛ أوه
لست متأكدا؛ ال أعلم
هذا عظيم؛ أرغب في ذلك
آسف؛ آسف
َّ
يتوجب علي القيام بـ (س)
يتوقع مني أن أكون في (ص)
أنت ترى؛ إنك تعلم
الجميع؛ هناك
عمل كثير؛ ليس عندي وقت
حقا؛ غالبا؛ نوعا ما
ال أعتقد؛ غير ممكن

د -بنية موضوع الخطاب:
وهناك نوع آخر من البنية في بناء الخطاب وتعتمد هذه البنية أوال وأخيرا على املوضوع ،topic
أي موضوع الخطاب ومن الواضح أنه ال توجد عالقة بين التناوب في الحديث واملوضوع ألن املتحدثين
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كثيرا ما يغيرون املوضوع خالل تناوبهم األدوار .ومن السهل أن نتصور أن البنية القائمة على موضوع
الخطاب بنية هرمية أي أننا نستطيع تحليل الخطاب إلى وحدات أصغر فأصغر ،وذلك اعتمادا على بنية
املوضوع في الخطاب .ويدعم هذا التصور البنية السائدة في النصوص املكتوبة التي اعتاد عليها معظم
املثقفين .ويمكن على سبيل املثال التعرف على البنية التدريجية التي تعتمد على املوضوع في هذا الكتاب
فبنيتة هرمية واضحة للغاية تكون الفصول فيها أكبر الوحدات حجما ثم األقسام الرئيسة ثم األقسام
الثانوية ثم الفقرات وأخيرا التركيب .ويحدد كل هذه الوحدات نوع أو آخر من العرف الطباعي والكتابي.
وعند فرض هذه البنية على كتابنا الحالي ،حاولت أن أجعل هذه البنية تعكس املوضوعات التي يقدمها
الكتاب ولذلك تعد هذه الجملة مثاال على نوع البنية ،وهي جزء من الفقرة التي هي بالتالي جزء من هذا
القسم الثانوي الذي يتناول أنواع بنية الخطاب ،هذا باإلضافة إلى الدخول والخروج وهما جزءان آخران
من هذا القسم الذي يعالج بنية الخطاب ،ويعد كل هذا جزءا من الفصل الخاص بدراسة الكالم
باعتباره نوعا من التعامل االجتماعي.1
وقد ادعى كثير من الباحثين أنهم يستطيعون اكتشاف مثل هذه البنية الهرمية في أنواع من
الخطاب منها املكتوب واملنطوق .فقد قام جون سينكلير  John Sinclairومالكولم كولتهارد Malcolm
 )9625( Coulthardبتحليل عدد من األشرطة التي َّ
سجل عليها عددا من الحصص الدراسية في املدارس
ُّ
التعرف على بنية هرمية الخطاب  hierarchical discourseتبدأ بأكبر وحدة وهي
الثانوية ،واستطاعوا
الحصة ثم التعامل ثم التبادل ثم الحركة ثم تأتي في النهاية الفعل ،الذي يتطابق بالكاد مع الوحدات
التركيبية الجملة األساسية (انظر كولتهارد  9625الذي يقدم عددا من االقتراحات األخرى لتحليل
الخطاب تحليال هرميا) .وأيا كانت درجة اقتناعنا بهذه املقترحات فمن الواضح أنه ال توجد أي بنية هرمية
في انواع َّ
معينة من االتصال االجتماعي حيث يتغير املوضوع أو يتبدل تدريجيا إلى موضوع آخر دون تحديد
واضح.2
ويبدو أن السبب في ميل املتحدث إلى الكالم في نفس املوضوع أو عدم االبتعاد عن املوضوع
الرئيس ي إال بشكل تدريجي هو أن ذلك يزيد من فرص اهتمام املشتركين بما يقال ألنه يزيد من احتماالت
فهم املشتركين للخطاب ،ألننا نملك حصيلة ضخمة من املعلومات عن العالم في أي موضوع ونستطيع
واملتحدثون الذين يحافظون على موضوع واحد يفترضون أن
أن نحسن استغاللها كمتحدثين أو متلقين.
ِّ
الجميع يعرفون مهاد موضوع الحديث.3
والخالصة التي يبدو أننا ننتهي إليها في مسألة البنية التي تعتمد على املوضوع ،أن بعض أنواع
املتحدث فرصة للتخطيط للخطاب بأكمله
الخطاب قد تكون ذات بنية هرمية ،وخاصة إذا كانت لدى
ِّ
قبل أن يبدأ حديثه (كما هو الحال عند كتابة كتاب أو إلقاء محاضرة) ولكن غالبا ما تكون معظم أنواع
 1هدسون ،مرجع سابق ،ص .602
2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
3املرجع نفسه ،ص .602
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الخطاب ذات بنية فضفاضة وغير متماسكة إلى حد كبير .وهذه النصوص َّ
تتميز بتغير املوضوع فيها بين
َّ
وتتكون بحسب من املوضع الراهن املطروح في لحظة بعينها.1
آونة وأخرى،
خامسا :بنية موضوع الخطاب التعليمي واالستدالالت السياقية
 -1االستدالالت السياقية:
واملتعلمون في مواجهتهم الكالمية اليومية أو في كل حصة
ترتبط الكلمات التي يتبادلها املد ِّرس
ِّ
دراسية بطرق ال ُّ
تعد وال تحص ى بسياق الحال وسياق الثقافة التي تجري فيهما تلك املواجهات الكالمية.
َّ
فعندما يقول
املتعلم للمد ِّرس :أريد أن أدخل هنا هال فتحت لي الباب؟ فإن املد ِّرس سيفهم املعنى
ِّ
املتعلم والفعل (أر ُيد) التي تدل على الضمير أنا الذي
متعلمه فسيربط املد ِّرس بين
ِّ
املقصود من كالم ِّ
متعلميه من خالل صوته وهيئته الخارجية .ويربط بين هنا وحجرة الدرس التي تقع
جيدا إنه من ِّ
يعرفه ِّ
خلف الباب التي يراها من موقعه أين يقف .كما أن ال في لفظة الباب تشير إلى باب الحجرة هذه التي
املتعلم املرسومة على
يريد أن يدخل إليها وليس غيرها .أضف على ذلك أن عليه أن يفهم من ابتسامة
ِّ
متعلمه في هذا السياق
وجهه ومن نبرة صوته وطريقته في الكالم ومن خبرته معه أن الطلب مشروع من ِّ
التداولي حال النطق به .هذه األلفاظ (أريد ،هنا ،الباب) ومصاحبات األفعال (النبــر ونغمة الكالم وسرعة
النطق والضحك) وكذلك العالمات غير الكالمية (كـاتجاه الن ـظ ــر وم ــالم ــح الوج ـ ــه ووضعية الجسد ونغـمة
ـوضحون لهم أو يرشدونهم إلـى تفسيـر
الصوت) هـي التـي تجـعل الـمتك ِّـلــمين يشيــرون على مستمعيـهم أو ي ِّ
مـا يقولونه لـهم فـي خضم سلـسلـة ال تنت ـهـي مــن العوامـل ذات الصلة احتماليا فـي السياق ،كـل ذلك
نسمـيه إشـارات مساقية (.2)Contextualization cues
ِّ
نسميه االستدالالت السياقية ( )situated inferencesذات
تساعد هذه اإلشارات في صنع ما ِّ
ُّ
الصلة أو بعبارة أخرى تساعد في استحضار الخلفية الثقافية والتوقعات االجتماعية الضرورية لتفسير
ُّ
املتكلمين والسامعين ،من خالل استخدام اإلشارات املساقية ،نقل توقعاتهم إلى
الكالم ويصبح في مقدور ِّ
ُ
الطرف اآلخر حسب طريقتهم في التواصل أو التخاطب وعلى املشاركين في تلك املبادالت اللفظية أن تتوفر
لديهم القدرة على االستفادة من الحوار حسب فهم كل فريق لسياق الحال وسياق الثقافة لحظة
بلحظة.3
 -6التماسك السياقيُّ :
تعد الجهود املبذولة في سبيل جعل الكلمات املنطوقة ذات معنى في إطار
سياق الحال والثقافة ،جزءا من خضم املبادلة اللفظية ،في إطار الجهود التي تهدف لتأسيس
َ ُ
ستحدث
املتكلمين ُجزافا وإنما ُي
التماسك ( )coherenceالسياقـي .ال يأتي التماسك في كالم
ِّ
استحداثا في عقول
املتكلمين والسامعين على السواء وبفضل االستدالالت التي َيخرجون بها
ِّ
1املرجع السابق ،ص .602
 2ينظر كلير كرامش ،مرجع سابق ،ص .56-59
 3ينظر املرجع نفسه ،ص .56
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تأسيسا على الكلمات التي يسمعونها .ومن ثم فبينما يعمل التماسك الداللي على إقامة الصلة
بين الك لمات فإن التماسك التداولي يعمل على إيجاد الصلة بين املتكلمين والسامعين في إطار
ُ
التواصل.1
السياق الثقافي األوسع لعملية

نص الحوار:
املد ِرس :من يذكرنا بالسياق (الثقافي) التاريخي والسياس ي؟ (النص األدبي :قصيدة في مدح الهاشميين
للكميت بن زيد األسدي).
املتعلم :تميـز الشعر بالركود في عصر صدر اإلسالم وازدهر في العصر األموي.
ِ
املد ِرس (يسجل على السبورة) :تطور الشعر بظهور األحزاب السياسية ما جديد هذا العصر؟
املتعلم :ظهور العصبية القبلية
ِ
املد ِرس :هل ظهرت؟ يركز األستاذ (حالة الوجه ،النظرات ،تحريك الرأس ،نغمة السؤال)
املتعلم :بل تجددت.
ِ
املد ِرس :إالم يعود تناقض الشعراء؟
املتعلم :الصراع السياس ي حول الخالفة بنو هاشم وآل البيت.
ِّ
املد ِرس (يركز) :أنتم قلتم؟ هل هذا صحيح؟
املتعلم :بنو هاشم.
ِ
(مصوبا) :واألمويون.
املد ِرس
ِ
املتعلم :السنة والشيعة؟
ِ
املد ِرس :ظهرا فيما بعد
املد ِرس :ما هي ميزة العصر؟
املتعلمون :حرية التعبيـر
ِ
املد ِرس :من أمثلة الشعراء؟
املتعلم :الكميت بن زيد األسدي
ِ
املد ِرس :إلى أي فئة؟
املتعلم :إلى بني هاشم
ِ
املد ِرس :ما الدليل؟
املتعلمون (من التعريف الوارد في الكتاب املدرس ي) :يدافع ،يحب ،يمدح ،األحقية في الخالفة ،من
ِ
املتشيعين :يناصر ،تعلقه بالهاشميين ،يريد أن يصبح ناطقا باسمهم أو شاعرهم الخاص .أن يستعمل
كل ما لديه.
املد ِرس :في أي ش يء يدافع عنهم؟ الخالفة
 1ينظر املرجع السابق ،ص .50
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(مصوبا) :األولوية ،األحقية.
املد ِرس
ٍّ

األلفاظ (أريد ،هنا ،الباب) :األسئلة ،اإلجابات
مالحظات عامة على الحوار:
هناك مصاحبات األفعال (النبــر ونغمة الكالم وسرعة النطق والضحك) :التجاوب أو عدمه،
التفاعل ،االبتسامات أو ُّ
التجهم ،تقطيب الجبين ،رفع الصوت في حالة الخطأ وفي حالة انفعال املد ِّرس،
َّ
املتعلمون من طرف املد ِّرس وتكرارها ،استعمال
تلكؤ أو سرعة في الكالم ،الشد على املقاطع التي أخطأ فيها ِّ
ْ
سسسس لضبط القسم والتركيز على الدرس ،التفاعل أمام اإلجابات الصحيحة...
األصوات أس
وكذلك العالمات غير الكالمية (كـاتجاه الن ـظ ــر وم ــالم ــح الوج ـ ــه ووضعية الجسد ونغـمة الصوت) :ينظر
إل ى كل التالميذ ،ثم عند العجز عن اإلجابة ينظر إلى التالميذ املجيدين :هيا يا فالنة أسعفينا...وجه
مواجهة عند سؤالهم،
مشدود إلى املد ِّرس من طرف املتعلمين .وقفة جانبية عند إجابة
ِّ
املتعلم ووقفة ِّ
استعمال اليدين عند الشرح جمعهما وتشبيكهما.
من خالل هذه الشبكة املتقاطعة من التكرارات املعجمية والصوتية التي تمنح حديث املتحاو ِّري َن
ُ ً
واملتعلمين وهم من مدينة واحدة ولهم نفس الخلفية الثقافية إنما يدعمون
تماسكا دالليا نجد أن املد ِّرس
ِّ
متعلم) .أما التماسك الداللي للكلمات التي
كل إشارات اآلخر السياقية (إشارات املد ِّرس وإشارات كل ِّ
يؤس ُ
س لتماسك تداولي عميق
ينطق بها ِّ
املتكلمون مضافا إليها الخلفية الثقافية املشتركة لكليهم فإنه إنما ِّ
من خالل ما يفعله املتحاورون .والطريقة التي تصادت بها كلماتهم وتعانقت بها ألفاظهم وعباراتهم ،وبها
واصلوا حديثهم تصل بهم إلى أن استنباط املعلومات التي تنقلها الكلمات ليست هي أهم ما في هذه
املحادثة (بل إنها توحي في الواقع بأنهم يختلفون) ،ولكن املهم هو إحساسهم بانطالقهم من مساحة
حوارية واحدة وأنهم ينتمون لثقافة واحدة.1
ُ ْ
تؤكد على التناقضات الكامنة في استنتاجات املشاركين
في وسع اإلشارات املساقية أيضا أن ِّ
وإطارات توقعاتهم ،ومن َّ
ثم تؤدي بهم إلى انهيارات تماسك في املجابهات عبر الثقافية .2أو إلى مراجعات في
التوقعات من أجل الحفاظ على التماسك السياقي.
املتعلمين ،وقد يحدث سوء
تؤدي اإلشارات املساقية نفسها إلى استنتاجات مختلفة بين
وقد ِّ
ِّ
فهم حقيقي ألنها تعزى أحيانا إلى مواقف أو صفات شخصية وما ينتج عن ذلك من نقص في التماسك
املتكلمين في حالة ارتباك وحيرة شديدة و قد أخذ بهم اإلحباط والغضب كل مأخذ.
الداللي يترك ِّ
نص الحوار:

متعلم ،ينظر إليه)ُ :بَن ْي ،هل بإمكانك أن تقرأ النص؟
املد ِّرس (مبتسما
ِّ
ومتحدثا مع ِّ
وموجها نظره ناحية النافذة) :ال أر ْيد...أوووووف
ِّ
املتعلم (متجهماِّ ،
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املتعلم)...:ما هذا الزمان؟ ! قريني وأنا سيدك
املد ِّرس (مشدوها ،بقي صامتا ملدة وهو ينظر إلى ذلك
ِّ
(بالدارجة)
املتعلمات) :تقراي – ال (بصوت جهوري غاضب)
املد ِّر
س(موجها كالمه إلى إحدى ِّ
ِّ
املتعلمة :ما نقراش (بابتسامة خجولة)
ِّ
املد ِّرس (مبتسما وقد ذهب عنه الغضب) :نعم اقراي...اقرئي يا فدوى...
(يوجه مالحظة للقارئة) :أنت مستبدة (ألنها قرأت سطرين).
املد ِّرس ِّ
املتعلم املمتنع عن القراءة) :أنت ما تزيدش تجيني
(موجها كالمه إلى ِّ
املد ِّرس ِّ
املد ِّرس :ما معنى كلمة النهى؟
املتعلمون :ينظرون...وال يجيبون...
ِّ
املد ِّرس :أجيبوا يا أهل النهى؟ بل أنتم أصحاب النهي!
املد ِّر ُس (مجيبا)ُ :النهى :أصحاب العقول الراجحة.
املتعلمون :يضحكون...هاهاهاها
ِّ
املد ِّرس :حانت نـهايتكم!

(إذا نبرة الصوت قد َّ
املتكلم ،ومن هنا فهي جزء من
تفس ُر على أنها مفتاح الوصول إلى موقف ِّ
سلوكه املقصود .علو نبرة الصوت عند نطقه حانت نهايتكم على أنها عالمة على ُّ
توتره وعدم قدرته على
ضبط أعصابه وأن ارتفاع نبرة صوته عندما نطق بعبارة "أنت ما تزيدش تجيني" على أنها محاولة لطرده
واالنتقام ملوقفه معه بطريقة عنيفة؛ ألنه َّ
مس بمركزه كأستاذ ولو وجد طريقة أخرى لفعلها)
جيدة معها باعتبارها مجتهدة
أما مع
ِّ
املتعلمة فاألمر مختلف؛ فالعتبارات تراحمية وعالقة ِّ
املتعلم الذي يبدو املوقف َّ
محمال بتراكمات اجتماعية وشخصية بينهما .أراد املد ِّرس
وطيعة ،على عكس ِّ
ِّ
ُّ
ُّ
املتعلمة (حسن التخلص) املجتهدة.
أن يحفظ ماء وجهه بالتوجه إلى ِّ
املتحدثين والسامعين
تحكم هذه القواعد األربع ملبدأ التعاون في املحادثة ،في جزء منها ،توقعات
ِّ
ُّ
التعلمية) .فإذا ُأ َ
صيب
في املبادالت اللفظية القائمة على تبادل املعلومات (كما في العملية التعليمية
السامعون باإلحباط أحيانا ألنهم يشعرون أن محادثيـهم يسعون إلبالغهم بمعلومات غير ضرورية أو
جاوزت القصد ،أو أنهم يريدون البعد عن املوضوع األصلي ،أو األسوأ من ذلك يسعون لخداعهم ،فهذا
ألنهم يتوقعون منهم أن يلتزموا بقواعد السلوك التعاوني.1
 -3أدوار املشاركين والبناء املصاحب للثقافة:
املتكلم بحكم عمله أو موقعه (كموقع املد ِّرس
باإلضافة إلى األدوار املؤسساتية التي انتحلها
ِّ
واملتعلم) ،فهنالك أدوار أخرى محلية (حسب إيرفنج جوفمان  )Erving Goffmanأو إطارات مشتركة،
ِّ
املتكلم والسامع أن يكتسبها بنفسه من خالل ما يقوله والطريقة التي يقول بها .إذ يمارس املشارك
على ِّ
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في املبادالت الكالمية أدوارا اجتماعية مختلفة تكشف الكثير عن الشخصية االجتماعية التي يريدون
تمثيلها ،وكما تكشف الكثير أيضا عن الشخصيات االجتماعية التي يدعونها ألنفسهم أمام محادثيـهم.
فهم يمارسون تلك األدوار من خالل نوعية اللغة ( )regiterالتي ينتمون إليها (في لغة فصحى أو غير
فصحى) ،ومن خالل نبرة الصوت (الجادة أو الهازلة أو الذعة السخرية) ،وعدد مرات التوقف عن الكالم،
والطريقة التي يدخلون بها في املحادثة واإلشارات االسترجاعية التي يعودون بها واختيارهم للبنى املعجمية
والنحوية وطريقتهم في توزيع نوبات الصمت ،أو قد يأتي الواحد منهم واثقا أو حييا مهتما أو غير مكترث
دانيا أو مبتعدا معطاء أو ممسكا بل وقد يتخذ الواحد منهم لنفسه دور الودود املحب أو دور املنافس
الشريف أو دور
املتسلط الطاغية أو دور األم الحنون.1
ِّ
وقد تختلف أدوارهم التفاعلية ،خذ على سبيل املثال هذا التفاعل املتبادل بين مد ِّرس (س)
ومتعلم (م:)6
ومتعلم (م)9
ِّ
ِّ

س :ملاذا لم تنجز الواجب؟
م :9يصمت.
م :6إنه مريض ،ولم يحضر الحصة املاضية.
سْ :
أنجزه مكانه.

إن (م )6في الواقع يساهم بكلمات ليست له ،بل كان ينبغي أن تكون لـ (م .)9وقد ُيفهم تدخله
بالكالم نيابة عن (م )9على أنه يريد تقديم املساعدة ،أو على أنه يحشر نفسه فيما ليس من شأنه ،وكان
ينبغي أن يهتم بأموره الشخصية فحسب .كما يمكن أن ينظر إلى ُّ
تدخله في الكالم الذي جاء بعد صمت
(م )9والذي فهمه على أنه يطلب مساعدته أو أنه في حاجة إلى مساعدة ألن صمته يعود إلى سبب ما أو
مانع َّ
معين .وقد ُيفهم تدخله على أنه مدخل النعقاد الصلة بينه وبين (م)9ـ أو رَّبما هناك َّنية من (م)6
ُّ
للتقرب من (س) الختالف املراكز بينهما فيظهر (م )6بمظهر اإلنسان الخدوم ولغرض التقليل من األثر
السيىء الذي أحدثه صمت (م .)9أما إجابة (س) فتظهر عالقة السلطة التي أراد أن يمارسها على (م)6
فال َّ
حق له أن يجيب عن سؤال لم َّ
يوجه إليه ،ثم يظهر سلطته لـ (م)9؛ ألنه يجب أن يجيب عن سؤال
(س) حاال.
ُّ
إن الحديث بالنيابة أو التدخل من أجل التضامن مع ما يقوله اآلخر هو واحد من األدوار التي
يقوم بها املشاركون فـي الحديث في عالقة كلماتهم بكلمات اآلخرين .وقد يحق لنا أن نطلق على الدور
للمتحدث .ونطلق على الدور
الثاني دور املدير تأسيسا على السلطة املؤسساتية التي يمنحها املجتمع
ِّ
ً
َّ
يتحدثوا
املؤلف أي الذي يزعم لنفسه املسؤولية عن أقواله .يستطيع املتحدثون إذا أن
الثالث دور ِ
مؤلفين أو مسؤولين.2
بوصفهم ِّ
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َّ
ويتحقق البناء املشترك للثقافة من خالل تفعيل هذه األدوار جميعا أي من خالل ما نطلق عليه
(عمل اللغة في األداء) .فاألطفال مثال ليسوا كيانات بيولوجية فقط ،بل هم أدوار َّ
مشيدة اجتماعيا يقوم
الوالدان على تنشئتهم ثقافيا ويتكلمون نيابة عنهم باستمرار ،واألطفال يقبلون أن َّ
يتحدث الوالدان نيابة
عنـهم.1
وكذلك ليست أدوار النوع (املؤنث واملذكر) نتيجة طبيعية للتركيب البيولوجي ،لكنها أدوار محددة
اجتماعيا ،أي يقوم النوعان (الذكر واألنثى) بأداء أدوار مختلفة كمشاركين في محادثة .ويساعد في ُّ
تحقق
هذه األدوار منظومة من اإلشارات الصغيرة ،التي تظهر التأكيد على الذات أو الشك في قدرات الذات،
حب السيطرة أو الخضوع التام ،وقد التصقت الصفات بمرور الزمن بنوع أو آخر
كما تعمل على إظهار ِّ
من النوعين.2
نص الحوار:
وقد تختلف أدوارهم التفاعلية نتيجة للنوع (الذكر واألنثى) ،خذ على سبيل املثال هذا التفاعل املتبادل
ومتعلم (مذ):
بين مد ِّرسة (س)
ِّ

س :ملاذا لم تكتب درسك؟
َ
َ
مذ :ينظر إليـها نظرة غاضبة ،ثم يقول :ما كَت ْبت ْش (بنبـرة عالية).
س :هل أستطيع مساعدتك (بنبرة خافتة ومرتبكة).
مذ :وما شأنك بي (بنبرة عالية وغاضبة جدا).
س :ال عليك ،لم ْ
شرا(...وتنسحب إلى مكتبـها لتجلس وقد َّ
أقل ًّ
احمر وجهها)

نفسر نبـرة (مذ) املرتفعة والغاضبة من (س) على أنها دليل للسيطرة الذكورية ،أو على قدرة الذكر
ِّ
ُّ
على الرد على املواقف املحرجة دون أي تأثر بما يناسب شخصيته دون مراعاة أي قواعد للتأدب أو
اللياقة ،ثم نفسر ر َّد فعل (س) غير املنتظر إلجابة (م ) العنيفة َّ
بأن سؤالها له لم يكون فيه زجر له وتأنيب
ذ
ِّ
ِّ
وإنما استفسار قصد مساعدته اجتماعيا ،فهي حاولت توظيف االستراتيجية التراحمية معه ودليل ذلك
سؤالها له بإمكانية مساعدته إن كانت لديه مشكلة أو ش يء من هذا القبيل واستعمالها لنبرة خافتة ملا
َ
ُّ
لرد فعله معها ،وهذا
ظنها ،أما ارتباكها فيعود إلى عدم توقعها ِّ
في صوتها من تأثير على املخاطبين ،حسب ِّ
يعود إلى سلوكها املعتاد مع املتعلمين باملعاملة الحسنة واألخالق الراقية بتوظيف قواعد ُّ
التأدب مع
الجميع.
نعمم هذا املوقف على كل املواقف التي تربط بين نوع (أنثـى) ونوع آخر (ذكر) ،فقد
وال ينبغي أن ِّ
يختلف التفسير باختالف السياق املوقفي والثقافي.

 1ينظر املرجع السابق ،ص .29
 2ينظر املرجع نفسه ،ص .26

181

الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
 -4تأنيب الذات
املتعلمون بتأنيب ذواتهم حتى ال يعاقبوا أو يخففوا من غضب املد ِّرس ،وقد تكون هذه
يقوم
ِّ
تعلمم باتجاه ذاته .وعليه فإنه " يتضمن صنف التذمر من الذات تلك
اآللية هي أقل ما يستعمله امل ِّ
الشكاوى التي ينتقص فيها املرسل نفسه بالشكوى من قدرته أو سلوكه أو أفعاله أو مظهره الجسدي .وال
يتضمن هذا املحور الشكوى من السياق الذي هو فيه".1
ولكن يجب أن ال يكون مفرطا في ذلك فالعبرة هي بإظهار التضامن مع املرسل إليه باستعمال
مؤشر عليها ،ويظل "مدار األمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم ،والحمل عليهم على
هذه اآللية ،إذ هي ِّ
أقدار منازلهم ،وأن تواتيه آالته وتتصرف معه أداته ،ويكون في التهمة لنفسه معتدال وفي حسن الظن بها
مقتصدا فإنه إن تجاوز مقدار الحق في التهمة لنفسه ظلمها فأودعها ذلة املظلومين وإن تجاوز الحق في
مقدار حسن الظن بها آمنها فأودعها تهاون اآلمنين".2
التنغيم :دور التنغيم في نجاح العملية التعليمية
وبـهذا فـإن التنـغيم الـمناسـب هـو أسـاس كـل ُّ
تلفظ بالخطاب فبه يستطيع املرسل تمثيل
االستـراتيجية التضامنية مهما كانت أداته اللغوية أو آليته املستعملة بل إن التنغيم لوحده قد يدل على
التضامن رغم عدم داللة الخطاب الحرفية.3
 -5التوقفات والتداخالت وقنوات اإلرجاع
ْ
مشاركيـن اثنين أو أكثر يتبادلون األدوار يتكلم مشارك واحد
تتكون املحادثة في معظم األوقات من
املتكلم اآلخر يتم تقييمها .تكون
متكلم إلى
ِّ
فقط في الوقت الواحد .ويبدو أن االنتقاالت السلسة من ِّ
االنتقاالت التي يصاحبها صمت طويل بين األدوار أو تداخل ( )overlapجوهري (أي محاولة كال املتكلمين
ُّ
التكلم في الوقت ذاته) غير مناسبة .عندما يحاول شخصان إجراء محادثة ويكتشفان انعدام االنسيابية
أو التناغم السلس النتقاالتهما فإن الكثير األوفر يتم إيصاله دون قولهَّ .4
يتبين وجود شعور بالبعد
وانعدام األلفة واالنزعاج في التفاعل املبين في املثال بين املد ِّرس ومتعلميه.
نص الحوار:

س :من صاحب القصيدة
م: 9
َّ
س :أجب بدقة وال لإلضافة
م :6وهو
 1عبد الهادي بن ظافر الشهري ،مرجع سابق ،ص  .060مأخوذ منDiana Boxer: Social distance and speech behavior: the case of :
p 109.، February 1993، no 2، volum 19، journal of pragmatics،indirect complaints
2الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر :البيان والتبيين ،تحقيق عبد السالم هارون ،ج ،9مكتبة الخانجي ،القاهرة ،الطبعة السابعة،
9492هـ9662/م ،ص .60
 3عبد الهادي بن ظافر الشهري ،مرجع سابق،ص .069
4جورج يول ،مرجع السابق ،ص .990
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م :0وهو
س :سؤالي هو
م 9وم :6يتكلمان معا :هو
س و م :0يتكلمان معا :ماذا؟
س :ينبغي أن تنتظم اإلجابات حتى نستطيع الفهم.
املد ِّرس:
املتعلم :اإلجابة ثم  ---إكمال ( 0ثوان) املد ِّرس :سؤال ---سؤال وتعليق
ِّ
املتعلم :ال  ---نعم ---إجابة مضطربة (ثانيتان ونصف)
ِّ
املد ِّرس :ملاذا؟  ---ماذا؟ ---حسنا
املتعلم :أعني لم ---آمممم  ---أوف آسف ----ال أدري
ِّ

تعتبر التوقفات القصيرة جدا (املوسومة بفراغ " )"-ترددات ،بينما تكون التوقفات األطول صمتا.
ال يعزى الصمت إلى أي من املتكلمين ألن كال منهما أكمل دورا .إذا سلم متكلم األرضية على متكلم آخر
َّ
ولم يتكلم هذا األخير ،فيعزى الصمت على املتكلم الثاني ويصبح ذا مغزى .يسمى هذا صمتا معزوا
()attributable silence

س :هل توجد كلمة تحتاج إلى شرح؟
م :9آممم – ال توجد— َّربما
سِّ :ركزوا—القصيدة واضحة؟
م :6واضحة؟-لم نفهم شيئا
م :0كلمة " --شعور ".
س :ماذا نقصد بطربت؟
م :6طربت؟ //--فرحت
م//:0فرحت
م --:9سعدت //سررت
س// :سررت حسنا—شرح مقبول

َّ
يبين الخطان املائالن ( )//في بداية الحديث املتداخل ،يحدث التداخل األول عادة عندما يحاول
ِّ
املتكلمين ليسمح لآلخر امتالك
كال املتكلمين البدء بالحديث .وفقا لنظام اإلدارة املحلي ،سيتوقف أحد ِّ
َّ
األرضية أو رَّبما سيتوقف اضطرارا ليفسح املجال لآلخر بسبب نقص املعلومة أو ألنه اآلخر صاحب سلطة
ُّ
التقرب إليه أو ألي سبب آخر.
أو ألنه يوهمه بالحديث ال أقل وال أكثر أو ألنه يريد
قد يواجه املتكلمون صعوبة في الوصول إلى إيقاع تحادثي مشترك ،قد َّ
يتكرر نموذج:
قف-ابدأ-تداخل-قف
183

الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
ومتعلمين لم َّ
يتعودوا على
يمثل نوع التداخل أحيانا جزءا من محادثة أولى عسيرة بين املد ِّرس
ِّ
ِّ
أخذ الدور أو تبادله ،أو إن العملية التعليمية تقتض ي ذلك أحيانا حتى يضفي املد ِّرس نوعا من الحيوية
املتعلمين
متعلميه .أو رَّبما ألن بعض
ِّ
على درسه ألن الغرض من ذلك هو إحداث التفاعل بينه وبين ِّ
يريدون إثبات الذات وخاصة في بداية السنة حتى يعرفهم املد ِّرس أو لغرض الحصول على نقطة عالية
ُّ
املتعلمين:
املتعلمين في الدروس أو لنمط التعلم لدى بعض
في التقويم املستمر التي تحسب بمشاركة
ِّ
ِّ
ُّ
متعلما أو شخصا آخر أو ألسباب
يتعلمون باملشاركة أو إن شئت قلت بالحديث إلى اآلخر مد ِّرسا كان أو ِّ
املتعلمين .توجد أنواع أخرى من التداخل َّ
تفسر
املتعلمين أو لغرض التنافس بين
أخرى شخصية بين
ِّ
ِّ
بصورة مختلفة بالنسبة للكثير من املتكلمين (الشباب غالبا) يبدو أن الحديث املتداخل يؤدي وظيفة
معينة مثل التعبير عن التآزر أو عن قرب في التعبير عن آراء أو قيم متشابهة .وكما هو َّ
َّ
مبين في املثال
اآلتي ،يخلق تأثير الحديث املتداخل شعورا بأن صوتين يتناغمان كأنهما صوت واحد.
قد يوصل التداخل إلى القرب وقد يوصل إلى التنافس

نص الحوار:
َ
(قصائد) بالفتح؟
س :ملاذا وردت في القصيدة كلمة
(بقصائد) مجرورة يا أستاذ.
م :9جاءت
ٍ
وم // :6بل مفتوحة (تنظر إلى م)9
م //:9الضرورة الشعرية—يحق للشاعر ما ال ُّ
يحق لغيره (تنظر ناحية األستاذ غير مبالية بـ م)6
م // :6ألنها --ممنوعة من الصرف.
س :أحسنت م --6املمنوع من الصرف يخالف القاعدة.
م :6نعم يا أستاذ --هذا ما قصدته (تبتسم وتنظر إلى م 9بسخرية)
سادسا :سلطة املد ِرس
للمدرس ،بالنظر إلى مركزه ،سلطة َّ
تتفرع إلى سلطات معرفية واجتماعية وبيداغوجية تربوية،
ِّ
ولنبدأ بالسلطة املعرفية:
 -1سلطة املعرفة:
واملتعلمين مجموعة من العالقات من بينها العالقة املعرفية ،وهي التي " تعكس
تقوم بين املد ِّرس
ِّ
انتصار الديداكتيكي على العالئقي وسيادة املعرفي على السيكولوجي .فالعالقة داخل الفصل من هذه
مقدما
الزاوية ،هي عالقة تلقين معارف وشحن عقول بطريقة أحادية وعمودية تجعل من املد ِّرس ِّ
للمعارف ومن التلميذ متلقيا سلبيا ".1

1ينظر عبد العزيز دادي :دور العالقات التربوية والبيداغوجية في تحقيق جودة األداء املدرس ي ،ص .69
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وتظهر سلطة املد ِّرس أكثر ومركزيته ،حسب لويس دينو 1وآخرون ،2في العالقة التربوية التقليدية،
ُّ
املتعلم ،وال تحدث
ومن مظاهرها امتالكه املعرفة وتحكمه في طرائق وتقنيات تبليغها وتمريرها إلى
ِّ
املتعلمين.
تفاعالت معرفية بين الد ِّرس
ومتعلميه ،ألن العالقة تسير في اتجاه وحيد؛ أي من املد ِّرس نحو ِّ
ِّ
يحتم على
ويرى عبد الكريم غريب أن تمركز الفعل التعليمي حول املضمون املعرفي-التعلميِّ ،
املدرس تحري الــدق ــة فـي عملية تبليغ املضمون املعرفي-التعلمي ،وفق مبدأ الكيف ،وذلك بالتحقق من
" وثوقية املعلومات املشاطرة ،وذلك في أفق املزيد من املوضوعية والعقالنية".3
للمتعلم؛ ألن معرفته وخبرته بهذه
ولهذا السبب اعتبر املد ِّرس صاحب السلطة في املعرفة املقدمة
ِّ
املتعلمين ،فهو مالك املعرفة يستطيع بناءها وتبليغها بالكيفية املناسبة
املعرفة تجعالنه يسيطر على
ِّ
ملستوى
املتعلمين ،يصفها عبد الكريم غريب باالختزال والضبط على مستوى فك رموز اإلرساليات التي
ِّ
يتم تلقيـها .4ولضمان استمرار االعتماد على هذا املبدأ ينبغي على املدرس أن يواصل البحث عن مزيد
من املوضوعية والدقة ،ثم عليه أن يخبـر متعلميه بما يراد تبليغه لهم ،شرط أن يتمكن املتعلمون من
تلقي وفهم ما يصرح لهم به ،وبعدها يتمكن املتعلمون من جهتـهم من التعبير عما يريدون تبليغه ،ويتلقى
املدرس ويفهم ما يعبرون عنه.
ُّ
املتعلم واعتباره محور العملية التعليمية التعلمية ،واعتباره
ورغم تركيز املقاربة بالكفاءات على ِّ
يحول املعرفة
قادرا على بناء معرفته بنفسه إال أن هذا ال ينزع عن املد ِّرس شرعيته املعرفية ،فهو الذي ِّ
يبسط املعرفة املمثلة في نظريات وقوانين ومدارس واتجاهات إلى دراية
العاملة إلى دراية؛ أي هو الذي ِّ
َّ
املتعلم من استيعابها وتطبيقها ما أمكنه ذلك.
يتمكن ِّ
ُّ
وسلطة املد ِّرس تكمن في قدرته على تمثل املعرفة واالنتقال بها من العلم إلى التعليم وإمكانية
َّ
ُّ
املتعلمين؛ فال يتكلم " على ما لم يقع له العلم به من
التعلم .ولكن عليه أال يستغل سلطته للتعالي على ِّ
َّ
جهته ،وال يتكلم إال على املقصود من كالمه وال يتعرض ملا ال يقصده مما جرى في خالله ،فإن الكالم
على ما لم يقصده عدول عن الغرض املطلوب؛ وال يستدل إال بدليل قد وقف عليه وخبره وامتحنه قبل
ذلك وعرف صحته وسالمته ألنه ربما يستدل بما لم يمعن في تأمله وال تصحيحه " ،5أوقعه في الحرج
أمامهم.

ُّ
1
واملتعلمين ،وبين املت ِّعلمين
املدرس
ِّ
العالقة التربوية هي مجموع التفاعالت التي تحدث داخل جماعات التعلم ،والتي تتم في الوقت نفسه بين ِّ
ُّ
ُّ
واملتعلمين ومواضيع التعلم واإلطار العام الذي تحدث في سياقه هذه التفاعالت هو الوضعيات التعليمية التعلمية.
املدرس
ِّ
أنفسهم ،وبين ِّ
ينظر محمد آيت موحى :العالقة التربوية (طبيعتها وأبعادها) ،ص .96
2ينظر املرجع نفسه ،ص .90-96
 3عبد الكريم غريب :التواصل والتنشيط؛ األساليب والتقنيات ،منشورات عالم التربية ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى 9466هـ6002/م،
ص ص .902-62
 4املرجع نفسه ،الصفحات نفسها.
 5الباجي ،أبو الوليد :كتاب املنـهاج فـي ترتيب الحـجاج ،ص .99
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املتعددة تزيد من فاعلية التعليم،
يطلب من األستاذ أن يدرك أن توظيف استراتيجية الحواس
ِّ
َّ
فكلما زاد عدد الحواس املستخدمة في إدراك املعرفة الجديدة َّ
دل ذلك على فاعلية الوسائل التعليمية
املناسبة إذا ما استخدمت بشكل مناسب.1
ورغم سعي (ج.دوكلو  )J.Duclosإلـى جعل العالقة التي تقوم على املعرفة عالقة تقنوقراطية ال
هيمنة فيها للمد ِّرس تقوم على عقالنية والفعالية ،إال أن حضور املد ِّرس أثناء تقديم املعرفة يضفي على
العالقة طابع السلطة والهيمنة من طرفه.2
وحتى فـي حال كانت العالقة البيداغوجية متمركزة حول
املتعلم فإن سلطة املد ِّرس حاضرة في
ِّ
لكنه أقل ُّ
توجيهه وإرشاده وتسهيله لعمل املتعلمين وتلبية حاجاتهم َّ
تدخال من ذي قبل ،فيتحدد دوره
ِّ
ُّ
َّ
متعلمين بطابع الشمولية؛ أي
في تنظيم وتوفير الشروط الضرورية للتعلم .وتتميز التفاعالت بينه وبين ِّ
املتعلمين أنفسهم .تقوم على أساس احترام شخصيتهم وإكسابهم
إنها متبادلة بين املد ِّرس واملت ِّعلمين وبين ِّ
َّ
يتحول دور املد ِّرس من
قيم الحرية واالستقاللية واإلبداعية (عالقة ديمقراطية) .وفي بعض الحاالت
ُّ
التعليم على التعلم.
عالقة وظيفية :وتخص التمثالت التي يبرمجها املد ِّرس والتلميذ .فاملد ِّرس مقتنع ،في ظل غياب دور األسرة
واملجتمع ،بأن مهمته ووظيفته األساسيتين هي التدريس وتلقين املحتويات ،وبأنه ليس مجبرا على قبول
أعباء إضافية تكلفه املزيد من الوقت والجهد للتربية والتنشئة والتكوين .ومن جهة أخرى ،ينحصر دور
التلميذ في التلقي واالستجابة ألوامر ونواهي مد ِّرسه .وال يستطيع أغلبهما االنخراط في األنشطة املوازية
الداعمة للتربية والتكوين والتثقيف واإلبداع ألسباب مرتبطة ببنيات االستقبال.3
 -2السلطة االجتماعية
هناك عدد من العناصر االجتماعية التي تسهم ،منفردة أو مجتمعة ،فـي اختيار االستراتيجية
واملتعلمين ،وغالبا ما تعكس عملية الكالم هذهالعالقة
املناسبة لبناء العالقة االجتماعية بين املد ِّرس
ِّ
(أو العالقات) ،والتي تنحصر في عالقتينعامتين هما ،حسب هدسون :القوة ( )Powerوالتضامن
(.4)Solidarity
َ
تركز على املخاطب قصد إضفاء املشروعية كقيمة
االستراتيجية التوجيهية أو استراتيجية القوة ِّ
على الخطاب .5وهي التي تسمى في حقل التربية والتعليم بالعالقة العمودية ،وتستمد أصولها من طرق
التدريس التقليدية حيث التـراتبية الـمبنية على مبدأ توازن القوى ،وعلى متغيرات غيـر تربوية (كالفارق
العمري ،واملكانة االعتبارية للوظيفة ،واإلكراهات التشريعية واملدرسية ،وثقل التمثالت
 1الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي ،ص .95
2ينظر محمد آيت موحى ،مرجع سابق ،ص .96
3ينظر عبد العزيز دادي ،مرجع سابق ،ص .69
 4هدسون ،مرجع سابق ،ص .966
 5ينظر آن روبول :وظائف اللغة ،ص .22
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السوسيوثقافية) ،وتجعل من املد ِّرس تارة ،ومن مادة التدريس تارة أخرى ،محور العملية التعليمية.
ويتخذ خط العملية التربوية اتجاها واحدا يفرز عالقات عمودية ال تسمح بالتواصل وبالتفاعل من
املد ِّرس إلى التلميذ.1
املتعلمين من جهة أخرى يتم تناولها من
ولعل النظرة إلى العالقة بين املد ِّرس من جهة وبين
ِّ
منظور بيداغوجي بعيدا عن جوانبها االجتماعية ،وهو ما جعل البعض يعتبر البعد األقل بروزا ومباشرة،2
ُّ
على الرغم من أن النظرة االجتماعية أو السوسيولوجية للعالقة ،أو ما يسمى بديناميكية جماعة التعلم
الداخلية ،تفرز جملة من التبادالت السوسيو وجدانية واالنفعالية املركبة وغير الصريحة .تصف هذه
ُّ
التوجهات االجتماعية جماعة التعلم ما يحدث من " عمليات تحويل وإسقاط وإحساسات وتصورات
يكون موضوعها هو املد ِّرس أو أي عضو من أعضاء الجماعة".3
َّ
وقد شكل البعد العالئقي موضوع أبحاث عديدة أبرزت جميعها أهمية اعتبار البعد العالئقي في
ُّ
املتولدة عن وجود املد ِّرس
النظر على العالقة التربوية .فركز بعضها على الدور الذي تؤديه التمثالت
ِّ
واملتعلمين في وضعية جماعة في تحديد عالقاتهم بعضهم ببعض .ويذهب ميشال جيلي ( )M. Gillyفي
ِّ
هذا الصدد إلى التأكيد على " الكيفية التي يدرك بها كل واحد من الشركاء املد ِّرسين اآلخر ،وعلى
املحددات الكامنة والنتائج التـربوية املحتملة " ،ومن خاللهما ،على البعد العالئقي ،وهكذا يهتم املد ِّرس،
ِّ
باملتعلم ،بالجوانب املعرفية في شخصية هذا األخير ،وبموقفه من العمل املدرس ي أكثر من
في عالقته
ِّ
املتعلم ،في إدراكه ألستاذه ،على مقدرة
يركز ِّ
اهتمامه بالجوانب الوجدانية (العاطفية واالنفعالية)؛ بينما ِّ
هذا األخير على ُّ
تفهم مواقفه ،وعلى كيفية تعامله معه وقدرته على إفساح مجال املبادرة أمامه .وتتحدد
ُّ
العالقة بين الطرفين بناء على مدى التوافق أو التباين بين تمثل وإدراك كل منهما لآلخر.4
ومن أهم الدراسات التي ركزت على البعد السوسيو-وجداني ،من منظور التحليل النفس ي،
دراسة " بيتر فرستناو " .5يتناول فيها الباحث العالقة التربوية من خالل مقارنتها بعالقة الطفل بأهله،
ويرى أن الطابع الغالب على هذه العالقة هو الطابع الالشخص ي ،إذا ما قورنت بالعالقة السائدة داخل
املتعلميـن من
األسرة بين الطفل وأهله .فبحكم طبيعة عمل املد ِّرس ودوره ،يتحاش ى هذا األخير النظر إلى ِّ
املتعلم.6
زاوية كونهم أطفاال [أو مراهقين] ،وال يعتبر فيهم سوى صفات ِّ
أما االستراتيجية التـراحمية ،فإن لها نظرة مختلفة إلى العالقة االجتماعية التي تربط املد ِّرس
َّ
تتحدث عن تقريب املسافة االجتماعية بين الطرفين؛ إذ " يختص التضامن باملسافة
بمتعلميه،
ِّ
االجتماعية بين الناس ،وبتجاربهم االجتماعية وخصائصهم االجتماعية املشتركة (مثل الديانة
1ينظر عبد العزيز دادي ،مرجع سابق ،ص .66
 2محمد آيـت موحى ،مرجع سابق ،ص  .95مأخوذ من :مرسيل بوستيك :العالقة التربوية.
3املرجع السابق ،ص  .95مأخوذ من :مرسيل بوستيك :العالقة التربوية.
4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ منpp 11-12-15، élève: rôles institutionnels et représentation،M. Gilly: Maitre :
 5بيتر فرستناو :مساهمة في التحليل النفس ي للمدرسة كمؤسسة ،مجلة الفكر العربي ،9626 ،ص .402-402
 6محمد آيـت موحى ،مرجع سابق ،ص .92
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والجنس والسن ومسقط الرأس والعرق واملهنة واالهتمامات) .ومدة استعدادهم للمشاركة فـي
مسائلهم الشخصية ".1
واملتعلمين)
املتخاطبين (املد ِّرس
 -9املسافة االجتماعية بين
ِّ
ِّ
ـمتعلميـن)
 -6التفاوت فـي التجربة االجتماعية (بيـن الـمد ِّرس وال ِّ
 -0الخصائص االجتماعية املشتـركة واملختلفة (الدين ،الجنس ،السن ،مسقط الرأس ،العرق ،املهنة،
االهتمامات)
 -4االستعداد للمشاركة فـي املسائل الشخصية.
ومدى التشابه واالختالف االجتماعي ،مدى تكرار االتصال ،مدى امتداد املعرفة الشخصية،
الخطاب لكل منهم ،مدى الشعور بتطابق املزاج أو الهدف أو
درجة التآلف ،أو كيفية معرفة طرفي ِّ
التفكير ،األثر اإليجابي/السلبي.2
 -0السلطة التربوية أو سلطة املركز التعليمي
واملتعلمين عالقة تربوية-بيداغوجية باعتبار العقد الذي يربطهما ،من بداية
تربط بين املد ِّرس
ِّ
السنة الدراسية إلى نـهايتـها .وطبيعة الخطاب التعليمي تقتض ي أن يكون توجيهيا في الكثير من الحاالت؛
ألنه خطاب تربوي بامتياز يقتض ي النصح واإلرشاد والتوجيه ،وهو ما يتجلى في القانون الداخلي للمؤسسة
املتعلمون بمجموعة من التوجيهات والتحذيرات املوجبة للعقوبة في حال اإلخالل
التربوية ،حيث يلزم
ِّ
بها ،داخل حجرة الدرس وداخل الوسط املدرس ي عموما.ولننظر إلى خطاب املد ِّرسين في بداية السنة
وخالل الحصص :يغلب على الكثير منهم أسلوب التحذير والتهديد إن لم يصل إلى العنف مع املتعلمين.
والعالقة التربوية-البيداغوجية عالقة مركبة تجمع بين عناصر العملية التعليمية تنجم عنها
ُّ
املتعلمين أنفسهم ،ثالثا
واملتعلمين ،ثانيا بيـن
تفاعالت تحدث داخل جماعات التعلم ،أوال بين املد ِّرس
ِّ
ِّ
ُّ
واملتعلمين ومواضيع التعلم واإلطار العام الذي تحدث في سياقه هذه التفاعالت هو
بين املد ِّرس
ِّ
ُّ
الوضعيات التعليمية التعلمية.3
يقوم املد ِّرس ،بالنظر إلى مركزه التربوي-البيداغوجي ،بمجموعة من العمليات واإلجراءات
ُّ
ُّ
والتدخالت قصد توفير الشروط الضرورية والالزمة ملمارسة فعل التدريس وتسهيل عمليات التعلم.
ُّ
وإحداث التفاعالت الالزمة في مختلف الوضعيات التعليمية التعلمية اإلدماجية والتقويمية ،والقيام
ُّ
املتعلم محتويات التعلم (معارف،
بمختلف العمليات واملظاهر والسيرورات التواصلية ،بغرض تبليغ
ِّ
مهارات ،قدرات وكفاءات ،قيم واتجاهات ،)...أو تبادله أو تتحقق عملية التأثير املتبادل بين طرفي عملية
ُّ
التعليم والتعلم .ويتخذ التواصل البيداغوجي في الغالب األعم اإلرسال اللفظي وسيلة أساسية لكنه قد

 1هدسون ،مرجع سابق ،ص .966
 2عبد الهادي بن ظافر الشهري ،مرجع سابق ،ص .656
3ينظر محمد آيت موحى ،مرجع سابق ،ص .96
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معززة لإلرسال اللفظي كالحركات واإليماءات وتعابير الوجه
يتم كذلك بواسطة وسائل أخرى غير لفظية ِّ
وهيئات الجسد ونبرات الصوت وغيرها.1
َّ
تتحدد بنموذج التواصل املتبنى
متعددة
وقد تأخذ التفاعالت في إطار التواصل اللفظي أشكاال ِّ
َّ
وطبيعة الطرائق البيداغوجية املوظفة واملعايير مؤسسية كانت أم غير مؤسسية التي تخضع لها العملية
التواصلية .وهكذا تفسح بعض النماذج والطرائق البيداغوجية املعتمدة هوامش فسيحة ملشاركة
املتعلم والطرائق الحديثة عموما) ،بينما
املتعلمين في عمليات التبادل والتواصل (النموذج املتمركز على ِّ
ِّ
واملتعلم
املرسل األوحد
ِّ
قد ِّ
تقلص نماذج وطرائق أخرى من هذه الهوامش إلى درجة يكون فيها املد ِّرس هو ِّ
َّ
متلق.2
مجرد ٍ
حدد بياجيه بعض الشروط التي بدونها ال تكون عالقة التواصل البيداغوجي داخل جماعة
ُّ
التعلم عالقة حقيقية ،قائال:3
 " ليس ثمة تواصل حقيقي عندما يكون املد ِّرس متمركزا على ذاته.
 عندما يبدي املتعلم ُّ
تحفزا وانتباها فإنه يسهم بفعالية في التواصل.
ِّ
واملتعلمين.
 يقوم التواصل البيداغوجي على العالقات االجتماعية اإلنسانية بين املد ِّرس
ِّ
 هناك شروط لتحقيق التواصل منها :االشتراك في اللغة واملرجع وتعزيز التواصل عن طريق
التغذية الراجعة (الفيدباك) واالنتباه إلى وضعيات املتلقي ".
ويدخل ضمن العالقة التربوية البيداغوجية ما يعرف بالجانب التنظيمي للعملية التعليمية وما
ُّ
يحيط بها .تتم عملية التعليم والتعلم في شكلها النظامي خاصة ضمن سياق مؤسس ي تحكمه قواعد
ويشكل هذا السياق ،في الوقت ذاته إطارا تتم فيه العالقة التربوية .ويشمل البعد
وضوابط محددة.
ِّ
التنظيمي بصفة أساسية صيغ تنظيم فضاء التعلم وأشكال توزيع املتعلمين داخله وكذا القواعد
ُّ
والتصرف العام لطرفي العملية التعليمية التعلمية داخل
(املوجودة أو املتفق عليها) التي تحكم السلوك
وتؤثر هذه الجوانب كلها في طبيعة العالقة وشكلها.4
ذلك الفضاءِّ .
ُّ
ينظم فضاء التعلم (داخل حجرة الدرس) في الغالب األعم بكيفية تقليدية (ترتيب الجلوس في
صفوف عمودية ،جلوس املتعلمين في مواجهة السبورة ،عدم قدرتهم على التواصل فيما بينهم وجها
متنوعة لتنظيم هذا الفضاء ،وهي تتيح إمكانية إقامة حلقات
لوجه )...بيد أن هنالك أشكاال أخرى عديدة ِّ
نقاش أو توزيع املتعلمين في مجموعات أو غير ذلك.5

1ينظر املرجع السابق ،ص  .90مأخوذ من :عبد اللطيف الفاربي :البعد التواصلي للعالقة (دينامية التواصل داخل القسم) ،ص .52
2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ من :محمد آيت موحى :دينامية الجماعة التربوية ،ص .942
3املرجع نفسه ،ص  .94مأخوذ منJ.Piaget: Le langage et la pensée chez l’enfant. p 44 :
4املرجع نفسه ،ص .95-94
5املرجع نفسه ،ص .95
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ُّ
للمتعلمين داخله ،ويقتض ي كل شكل من أشكال
ويفترض تنظيم فضاء التعلم توزيعا معينا
ِّ
املتعلمين من جهة ،وبينهم وبين املد ِّرس من جهة أخرى .كما
التوزيع نمطا محددا من التفاعالت بين
ِّ
ينطوي على قواعد وضوابط سلوكية محددة ترسم لكل طرف حدود ُّ
تصرفه .فغالبا ما يكون من الصعب
على املتعلمين ،في إطار التنظيم التقليدي للفضاء الفصلي ،التواصل املباشر والتلقائي فيما بينهم .وإذا
ما تم ذلك فإنه يتحقق في حدود ما يسمح به املد ِّرس وتقتضيه الضرورة البيداغوجية .وتتصف القواعد
والضوابط السلوكية املعمول بها بقدر كبير من الصرامة وبتوظيف الفت للنظر لسلطة املد ِّرس ،الش يء
الذي يطبع العالقة التربوية بطابع املركزية ،أو إنها تكون متمركزة على املد ِّرس.1
أما عندما ينظم الفضاء تنظيما أكثر ُّ
تفتحا (عمل في مجموعات ،مجموعات مناقشة ،)...فإن
ُّ
التفاعالت بين أطراف العملية التعليمية التعلمية تكون أكثر انفتاحا وقواعد السلوك أكثر مرونة ،كما
يكون التواصل بين املتعلمين مباشرا وأكثر تلقائية ،وبذلك تتقلص هوامش املنع ويغدو املتعلم (أو
ُّ
املتعلمون) مركز فعل التعليم والتعلم.2
ِّ
الخطابية وسلطة املد ِرس:
 -4البنى ِ
تعتمد البنى املحادثية ،أساسا ،على حقيقة أن " الناس يتناوبون ( )take turnsعند الكالم ،ذلك
في غالبية أنواع االتصال لدرجة أن الخطاب يمكن تقسيمه إلى أجزاء مفصلة من الكالم يتناوبها أو
يشترك فيها كل املتحدثين .وفي دراسة هذا الجانب من الخطاب علينا أن نطرح أسئلة خاصة بنوعية
هذه األدوار فعل يتناوب املتحدثون أدوارهم أم أن هذه األدوار تتشابك وتتطابق مع بعضها البعض؟
يوضح املتلقون أنهم على وشك أن يبدأوا
يوضح
ِّ
املتحدث أنه على وشك االنتهاء من الكالم؟ وكيف ِّ
وكيف ِّ
َّ
َّ ُ
يتحدث مع
يحدد َم ْن الذي سيتكلم في الدور التالي؟ َوم ْن يقوم بمعظم الكالم؟ َم ْن
في الكالم؟ ومن ِّ
َم ْن؟.3"...
ُّ
ولتحليل نظام تبادل األدوار مـن خـالل تحـليل ُبـناها فـي الـمحادثة التعليمية-التعلمية؛ ينبغي
النظر إلى عدة أشياء ،من بينها أن هذا النظام ليس نمطا واحدا وال ثابتا ،وإنما يحتوي على عدة أنماط
ونماذج َّ
يتسبب الجهل بها اختالف في املحافظة على النظام وإعطاء معان كثيرة ومختلفة من قبل املد ِّرس
َّ
واملتعلمين .فما يتوقعه البعض قد ال يجدونه في املوقف التعليمي التبادلي كما يشاءون فينجر عنه سوء
ِّ
فهم قد تكن عواقبه وخيمة على العملية التعليمية التعلمية.
َّ
ُّ
متعلميهم أن تكون
تتعدد أنماط التحدث بين الناس عموما ،فما يتوقعه بعض املد ِّرسين من ِّ
َّ
متعلميه،
مشاركتهم فعالة جدا وناجحة في الدرس ،قد يتوقع مد ِّرسون آخرون مشاركة باهتة وقليلة من ِّ
املتعلمين املشاركة تماما أو ربما تكون نادرة .وتفسير هذا االختالف في التوقعات
والبعض اآلخر ال ينتظر من ِّ
ُّ
التحدث.
يعود إلى معدل سرعة
 1محمد آيت موحى ،املرجع السابق ،ص .95
2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3هدسون ،مرجع سابق ،ص .605
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ُّ
ُّ
التحدث:
التحدث ،إذا ،بالنظر إلى معدل سرعة
نميز بين أنماط
ِّ
ُّ
ُّ
َّ
 فإذا كان معدل التحدث سريعا جدا دون أية توقفات بين األدوار ،مع كثرة التداخل أو حتى إكمال
دور اآلخرُ ،س ِّم َي هذا النمط بأسلوب االشتـراك الفوضوي أو املتداخل جدا (وهو أسلوب تحادثي
ُّ
التحكم في فوجه؛ حيث يتنازل
متعدد) .وهو نمط متفتح جدا من طرف املد ِّرس أو أنه لم يستطع
ِّ
املتعلمين أو لعجزه أمامهم أو خوفه منـهم.
املد ِّرس مكرها عن سلطته لصالح إرضاء ِّ
ُّ
ُّ
 وإذا كان َّ
التحدث " سريعا نسبيا دون أية توقفات بين األدوار تقريبا ،مع بعض التداخل أو
معدل
حتى إكمال دور اآلخر "ُ .1س ِّم َي هذا النمط بأسلوب عالي االشتراك ()High involvement style
(وهو أسلوب تحادثي واحد ( .))Conversational styleوهو نمط أكثر تفتحا من الطرفين؛ حيث
يتنازل املد ِّرس قليال عن سلطته لصالح سير الدرس ونجاحه وتحقيق أهدافه.
ُّ
التحدث أبطأ ،والتوقفات أطول بين
 يختلف هذا النمط جوهريا عن النمطين السابقين؛ ألن معدل
املتحدثين ألنهم يتفادون املقاطعة أو إكمال دور اآلخر؛ ويسمى هذا
األدوار ،وال توجد تداخالت بين
ِّ
األسلوب الذي يخلو من املقاطعة وفرض الذات أسلوب عالي املراعاة ( High considerateness
 .2)styleوهو نمط أقل ُّ
املتعلمون بمراكزهم وال يحاولون تجاوزها أو التقليل
تفتحا؛ حيث يحتفظ
ِّ
من سلطة املدرس ،خاصة وأن هذا األخير متحفظ وال يريد التنازل ،فيراعي املتعلمون قواعد ُّ
التأدب
ِّ
ِّ
ِّ
والكياسة مع مد ِّرسهم.
وعند التداخل بين األنماط املحادثية الثالثة تختلف التفسيرات بين املنتمين إلى كل نمط فتصدر
أحكام من كال األطراف غالبا ما تكون خاطئة؛ ألنها نابعة من جهلهم للطرف اآلخر .فالنتيجة املنتظرة
نفصل كل حالة على حدة:
هي أال يحدث تبادل محادثي بين الطرفين أو األطراف .وسوف ِّ
متكلم يستخدم النمط عالي االشتراك،
متكلم يستخدم النمط املتداخل جدا مع ِّ
 عندما يتحادث ِّ
يميل الحديث ألن يكون متداخال جدا ،ولكن من الطرف األول؛ ألنه األسرع واألكثر خرقا لقواعد
َّ
املتحدث األول بالكالم ،ولم يستطع
وتمسك
تبادل األدوار حيث تشابكت مع بعضها البعض،
ِّ
َّ
يحدد َم ْن الذي سيتكلم في
يسير املحادثة ومن ِّ
ِّ
املتحدث الثاني أن ينتزعه من األول ،بسبب غياب من ِّ
ُ
َّ
ْ
ْ
ْ
الدور التاليَ ،ومن يقوم بمعظم الكالمَ ،ومـن يتحدث ومـع َمن .3وال ينـتبه ،غالـبا ،الطرفــان أو أحد
البيـن فـي نـمط الـمحادثـة .بل على العكس من ذلك ،سيتهم كل طرف اآلخر إما
الطرفين إلى االختالف ِّ
َّ
بالسرعة أو بالبطء؛ فاألول يعتقد أن الثاني كالمه قليل ألن معلوماته قليلة ،وأنه خجول أو ٌ
حذر في
تعامله .والثاني يعتقد أن األول كثير الكالم مهذار وفوضوي ومستبد برأيه وكثير اإللحاح.
متكلم من النمط عالي املراعاة ،يميل الحديث
متكلم من النمط عالي االشتراك مع ِّ
 عندما يتحادث ِّ
ألن يكون أحادي الجانب .قد ال يعلم املتكلمان بالضرورة أن أسلوبي التحادث هما اللذان يختلفان
 1جورج يول ،مرجع سابق ،ص .992
 2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3ينظر هدسون ،مرجع سابق ،ص .605
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قليال .بل بالعكس ،سيعتقد املتكلم األسرع (الذي يستخدم األسلوب األول) أن املتكلم األبطأ ليس
لديه ش يء لقوله ،وأنه خجول وربما ضجر أو حتى بليد .وباملقابل ُ
سيحكم عليه أنه ضوضائي لحوح
مستبد أناني ،وحتى ضجر .ستفسر خصائص أسلوب املحادثة هذه على أنها مزايا شخصية.1
وإيتـاء الكـالم فـي موضعه يقتض ي كـذلك أال يسكــت فـي األوقـات التـي يجب أن يـتـكـلم فيــها؛ ألنــه
" متى سكت عن الكالم فـي األوقات التي يجب أن يتكلم لحقه من الضرر بتـرك انتـهاز الفرصة فيها مثل
ما يلحقه من ضرر الكالم فـي غيـر وقته ".2
ويتعلق القـول بمقامـه من جـهـة ،وبـما يقابـلـه مـن عـمل مؤدى مـن جـهة أخرى؛ ألن القـصد مـنه
َ
املخاطبيـن ب ــه ،وإال ُعـ َّـد ه ــذا القــول هــذيــانــا ُ
وه ْـجـرا باصطـالح الـماوردي؛
تحقي ــق االنت ــفاع ب ــه من طرف
" ألن لـكــل مـقــام قــوال وفـي كــل زمــان ع ـمــال " .3وه ــذا م ــا اشتــرط ــه اب ــن وه ــب الكاتب في الكالم التام ،بأن
يضعه موضعه وأن يأتي به في حينه ،ويصيب مقصده.
عند محاولة الناس التعبير هم أنفسهم فإنهم ال ينشئون ألفاظا تحوي بنى نحوية وكلمات فقط،
وإنما ينجزون أفعاال عبر هذه األلفاظ .فإذا كنت تعمل في مكان يكون للمدير فيه قدر كبير من السلطة،
فإن قول املدير للتعبير في [ ]9يفوق الجملة الخبرية.4
[ ]9أنت مطرود.
قد يستعمل اللفظ في [ ]9إلنجاز فعل إنهاء توظيفك.5
للمتعلم :أنت راسب .فهو ليس إخبارا وإنما هو قرار يقتض ي أن
كما هو الحال في قول املد ِّرس
ِّ
املتعلم ليس من الناجحين وال يمكنه أن يلتحق بالقسم األعلى .فهو قرار صادر من صاحب سلطة
هذا
ِّ
وهو املد ِّرس على من هو دونه .ونفس األمر يقال ملن قيل له :أنت ناجح.
ُّ
هناك سياقات ال تناسبها الخطابات املرنة التي تمنح األولوية ملبدأ التهذيب وعوامل التخلق ،ومرد
َّ
يتعلق بأولوية التوجيه على ُّ
التأدب في خطابات النصح والتحذير وغيرها؛
ذلك إلـى أسباب كثيرة منها ما
فاملرسل يولي عنايته فيها لتبليغ قصده وتحقيق هدفه الخطابي بإغفال جانب التأدب التعاملي الجزئي
في الخطاب .كما ُّ
يود باستعمال هذه االستراتيجية أن يفرض قيدا على املرسل إليه بشكل أو بآخر ،وإن
يوجهه ملصلحته بنفعه من جهة وبإبعاده عن
كان القيد بسيطا أو أن يمارس فضوال خطابيا عليه ،أو أن ِّ
الضرر من جهة أخرى.6
َّ
تتشكل من خالل ُّ
يفسر مبدأ ُّ
التوتر بين الغايات
التأدب كثيرا من االختيارات البالغية .تلك االختيارات التي
ِّ
التواصلية والغايات االجتماعية.
 1جورج يول ،مرجع سابق ،ص .992
 2الكاتب ،ابن وهب ،مرجع سابق ،ص .602
3املاوردي ،أبو الحسن ،مرجع سابق ،ص .625
 4جورج يول ،مرجع سابق ،ص .29
5املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 6عبد الهادي بن ظافر الشهري ،مرجع سابق ،ص .066
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سابعا :دور
املكونات الوظيفية في الخطاب التعليمي
ِ
تكون النص أو
مكونات وظيفية (9622م) ِّ
الحظ هاليداي ،حسب احمد محمد نحلة ،أربعة ِّ
واملكون الكالمي
الخطابي،
ـمكون املنطقي،
واملكون ِّ
ِّ
ِّ
الخطاب ،أي خطاب ،هـي :الـمك ِّـون التجريبـي ،وال ِّ
املتعلقة ببناء العالقة .بعدها قام هاليداي
املكونات
ِّ
املكون التبادليِّ ،
سنركز على إحدى هذه ِّ
الوظيفي أو ِّ
املكونين التجريبي واملنطقي تحت مصطلح جامع هو الوظيفة
بإعادة النظر في التسمية والعدد ،فضم ِّ
املكون التبادلي مطلقا عليه
املكون ِّ
الخطابي ليصبح الوظيفة النصية وأبقى على ِّ
الفكرية ،وأعاد تسمية ِّ
1
مكونات.
الوظيفة التبادلية  .فأصبحت لدينا ثالث وظائف أو ثالثة ِّ
مكون ،فيـرى هاليداي أال تفاضل بينـها وال انفصال ،بل إنها متداخلة
أما عن قيمة كل وظيفة أو ِّ
مكونا فكريا فحسب،
مكونة نسيج النص ،فنحن ال نستطيع أن نقول إن لهذه العبارة ِّ
الخيوط جميعا ِّ
مكونا تبادليا فقط ،فالحياة على وجه العموم ليست كذلك ،ومن املؤكد أن اللغة ليست
أو أن لتلك ِّ
واملكونات ،وما ينبغي أن ننظر إلى أي منها بمعزل عن اآلخر
كذلك أيضا ،ففي كل نص تتعدد الوظائف
ِّ
متعددة ،كل جهة منها تسهم في التفسير الكلي للنص أو الخطاب ،وتلك
بل ينبغي النظر إليها من جهات ِّ
2
املكون التبادلي أو الوظيفة التبادلية والتعريف بها لعالقتـها
طبيعة االتجاه الوظيفي  .سأكتفي بذكر ِّ
بالعنصر املدروس
مؤسس للعالقات االجتماعية بين الناس أو محافظ عليـها ،وذلك
املكون التبادليِّ ،
فهو أوال ،أي ِّ
من خالل فتح قنوات التواصل بينهم أو إبقائـها مفتوحة؛ كالتحيات والحديث عن الطقس أو السؤال عن
الحال .وتبادل األقوال في هذا املجال يجري على أنماط من الصياغة من املمكن توقعها ،ال يكاد يخرج
عنها أحد ،فإذا خرج عنها ُع َّد قوله شاذا أو خارجا عن الـمألوفَّ .3
تتحدث كليـر كرامش ()Claire Kramsch
في كتابه (اللغة والثقافة) عن ُّ
تكون بنيات ِّخطابية لدى مستخدم اللغة فـي مرحلة الطفولة ،نتيجة
َّ
تتطور عبر الزمن
لعاملي التنشئة االجتماعية واالمتزاج الثقافي في املجتمع الذي عاش وترعرع فيه ،ثم
ُّ
َّ
وتترسخ .تسمي كلير كرامش هذه البنيات بخطط العمل أو بنيات التوقع ()Structures of expectation
َّ
َّ
َّ
يتصرفون
يفسرون العالمات وال كيف
التي يتعلمها كل املستخدمين للغة معينة ،فهم لم يتعلموا " كيف ِّ
َّ
َّ
يتوقعوا سلوكا َّ
معينا من اآلخرين بالـمثل ،4"...فيقابلون
على أساسها فحسب؛ وإنما تعلموا أيضا أن
تغير السياق َّ
معين ،وإذا َّ
أفعال كالم معينة بأفعال كالم تناسبـها فـي سياق ثقافي َّ
تغيرت أفعال الكالم
فهي ذات بعد اجتماعي ثقافي ،من قبيل استعمال فعل الشكر للرد على تلقي الهدية ،أو قول مع السالمة
أو على اللقاء من أجل إنهاء املحادثة.5
 1محمود أحمد نحلة :علم اللغة النظامي (مدخل على النظرية اللغوية عند هاليداي) ،ملتقى الفكر ،مصر ،الطبعة الثانية،
9466ه6009/م ،ص .902
 2ينظر املرجع نفسه ،ص .949
3املرجع نفسه ،ص .906
 4كلير كرامش ،مرجع سابق ،ص .50
 5ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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وهو ثانيا :وسيلة للتأثيـر فـي سلوك اآلخرين ،وتوجيـههم إلـى أشياء َّ
معينة قوال أو فعال ،كالرجاء
املتكلم أو
واالستفسار والنصح والنهي والتحذير واألمر والتهديد...إلخ .1وهو ما يضفي نوعا ما سلطة من ِّ
َ
من منتج الخطاب على املخاطبين أو املتلقين.
ُّ
املتكلم قبوال أو رفضا ،أو ترجيحا أو شكا أو توقعا أو اندهاشا أو
وهو ثالثا :تعبير عن موقف
ِّ
أسفا...إلخ.2
املكون التبادلي ،مناقشته للسياق
ومن النماذج العملية التي قدمها لنا هاليداي ،في سياق شرح ِّ
ُّ
يمكن األم من التحكم في طفلها بالوسائل اللغوية املتاحة لالستنكار ()disapprobation
االجتماعي الذي ِّ
يبين التصنيف الفرعي
معتمدا في ذلك على معجم روجيه املوضوعي ( ،)Roget’s thesaurusوهذا املخطط ِّ
لتهديد األم لطفلها.3

وأمثلة التهديد تصفها الشبكة واملرتبطة بقواعد التحقيق ،وهي كلها قد تكون مصحوبة بشرط صريح
مثل :إذا فعلت ذلك...أو :إذا فعلت ذلك َّمرة أخرى ،أو :إذا استمررت [استمريت] في فعل ذلك...
املتكلم)
 .9فسوف أصفعك (عقاب بدني ،وسيلة محددة ،من ِّ
املتكلم)
 .6فسوف يضربك أبوك (عقاب بدني ،وسيلة محددة ،من غير ِّ
املتكلم)
 .0فسوف أغضب عليك (عقاب عقلي ،من ِّ
 .4فسوف يغضب عليك أبوك (عقاب عقلي ،من غير املتكلم)
 .5فلن تلعب الكرة بعد اآلن (تقييد السلوك).4
سابعا :أسماء العلم أدوات للتضامن والتراحم:
يستعمل املرسل االسم األول للمرسل إليه عند ندائه مثال ،أو عند الحديث عنه ،كما قد
يستعمل املرسل اسمه األول عند التعريف بنفسه مع غيره:5
 إذا كان املرسل أعلى من املرسل إليه مرتبة ،ولديه استعداد ملحو ذلك التراتب.
 أدنى منه مرتبة وملس رغبة لدى املرسل إليه أو تسامحا في محو ذلك التراتب.
 1محمود أحمد نحلة ،مرجع سابق ،ص .906
2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
3املرجع نفسه ،ص .959
4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5عبد الهادي بن ظافر الشهري ،مرجع سابق ،ص .620
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 إذا كانا متساويين في عنصر أو أكثر من العناصر السابقة ،مثل السن ،أو الدرجة الوظيفية أو املهنة.
املرسل اسم املرسل إليه األول في الخطاب ،وهذا االستعمال ذو دالالت منها قربه منه،
ويستعمل ِّ
َّ
إما قربا ماديا [في املكان] أو قربا عاطفيا .وقد ال يكون القرب موجودا من قبل ،ولكنه حصل مع مرور
الوقت وتنامي التعامل بين طرفي الخطاب.1
املتعلمين فـي خطابه التعليمي ،وهذا االستعمال ذو دالالت منـها بعدهم
يستعمل املد ِّرس لقب
ِّ
عنه في بداية العام الدراس ي ،فال يكون القرب موجودا من قبل ،لغياب أية عالقة سابقة بينه وبينهم؛
وبخاصة وأنهم التحقوا بالثانوية ألول َّ
مرة (ما عدا معيدي السنة) ،فعدم معرفته لهم يجعله يتفادى
ذكر أسمائهم ،فالقرب في املكان (القرب املادي) ال يعني القرب العاطفي أو العقلي (الذهني) ،وإن حدث
وذكرت أسماء املتعلمين كانت قرينة اللقبَّ ،
ولكن القرب (العاطفي والفكري) سيحصل مع مرور الوقت
ِّ
ُّ
َّ
وتنامي التعامل بين طرفـي الخطاب التعليمي التعلمي بعد التوجيـهات التي قدمتـها الوصاية (وزارة التربية
الوطنية) للمدرس سعيا منها لتقريبه من متعلميه بداية من اللقاء َّ
األول؛ إذ يطلب منه " العمل على
ِّ
ِّ
2
إقامة عالقة وطيدة مع التالميذ "  .ومن خالل جملة من اإلرشادات التـربوية (في اللقاء األول) وفي
ُّ
املتعلمين ،في تسيير الدرس) ،كما يلي:3
مناسبات أخرى (بداية الدرس ،في
التعرف على ِّ
قدم نفسك بإيجاز لتالميذ القسم،
ِّ 
َّ
ُّ
والتصرف بديكتاتورية،
تجنب الثقة الزائدة في النفس

 احفظ أسماء تالميذ القسم تدريجيا،
َ أظه ْ
تحببك إلى تالميذك،
التي
واللطافة
البشاشة
من
شيئا
لديك
أن
ر
ِّ
ِّ
ُ
 ك ْن قدوة واحرص على الوصول إلى القسم قبل التالميذ،
َّ ْ
جيدة كانت أو سيئة عن القسم،
 تجنب تصديق كل ما يقال أو يكتب من تقارير ِّ
ُّ
 احترم التالميذ َّ
والتلفظ بما يس يء إليهم،
وتجنب السخرية
 اهتم بجميع التالميذ وال تستثني منهم أحدا،
ْ
ِّ اظ َه ْر ِّبه ْندام يليق بوظيفة التعليم وهيبتها،
ْ
 أث ِّب ْت شخصيتك في التعامل مع التالميذ،
 امتنع عن التدخين واستعمال الهاتف خالل الحصة،
 ال ْ
تذكر زمالءك إال بكل خير،
َ
َ ْ
بمحد ِّثك من التالميذ،
 أ ْح ِّس ْن اإلصغاء وأظ ِّه ْر اهتمامك
ِّ
َ أعل ْ
موضحا أهم الحقوق والواجبات الخاصة بكل من التلميذ
ستتبعها
التي
العمل
طريقة
عن
ن
ِّ
ِّ
واألستاذ.
1املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
 2الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي ،ص .92
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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يتعامل بأدب واحترام في عالقته مع رؤسائه وزمالئه وتالميذه ،ويعمل على تنشئة التالميذ على
التسامح وروح االحترام والتضامن.1
ِّا ْح ْ
رص على نقل النظر بين التالميذ لتشعرهم بالعطف والعناية.
ُ
ك ْن معتدال بين الصرامة والدعابة.
َ
تغاف ْل عن بعض التفاهات الصادرة من التالميذ.
َّ
تحكم في أعصابك وال تعط األمور أكثر مما تستحق ُّ
تجنبا إلثارة الفوض ى والكراهية نحوك.
ًّ
كال ْ
باس ِّمه وإن أردت يا ولدي لتحفظ عالقة التلميذ بأستاذه.
ناد التالميذ
ِّ
تجنب شتم التالميذ أو لعنهم ألي سبب كان.
ُ
ك ْن القدوة الحسنة التي يقتدي بها التالميذ في أخالقهم.2
َّ
تجو ْل بنظرك في جميع أنحاء قاعة الدرس بثقة ورض ى.
استجمع انتباه التالميذ قبل البدء في الحصة.
َّ
تجن ْب البدء بنقد تلميذ أو التالميذ ككل.
تقدم األعذار املسبقة عما سوف تعمله.
ال ِّ
ْ
ال تصرخ فإن الصوت الهادئ أشد تأثيرا.
َّ
ِّث ْق في نفسك وتغل ْب على االرتباك.3
َّ
َ
عرفت أفراد القسم بشكل أفضل كان باستطاعتك تعليمهم بشكل أجدى.4
كلما
ناد التالميذ بأسمائهم مع النطق السليم بها.
ِّ
َ
ْ
َّ
تعرف على التالميذ وأ ِّق ْم عالقة تربوية معهم تقنعهم بحرصك على رفع مستواهم.
َ ْ
أش ِّر ْك جميع تالميذ القسم في دروسك.
ال تحكم على التلميذ بصفة ما وتفترض بأنه لن َّ
يتغير.
َّ
ُ
ال تظهر إلى التالميذ أية أمور شخصية تتعلق بتلميذ أو بأسرته.
تفرق بين التالميذ في املعاملة.
ال ِّ
تركز اهتمامك على التالميذ املمتازين أو ِّ
ال تحاو ْل أن تصبح صديقا لهم...فأنت دائما موضع سلطة بالنسبة إليهم.
تشرك التالميذ في همومك الشخصية أو االجتماعية.
ال ِّ
ُ ْ
خذ في الحسبان أنك تتعامل مع تالميذ في سن املراهقة.

 1املرجع السابق ،ص .6
 2املرجع نفسه ،ص .92-95
 3املرجع نفسه ،ص .92
 4املرجع نفسه ،ص .92
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 ر ِّاع الفروق الفردية للتالميذ داخل القسم من كل النواحي محاوال معرفة حالتهم االجتماعية من
حيث العوز والصحة.1
املتعلمين ،قربا مكانيا،
ال شك أن املد ِّرس الذي يلتزم بهذه التوجيهات التربوية
سيحقق قربه من ِّ
ِّ
عاطفيا وفكريا.
املتعلمين فاألمر يختلف قليال ،وإن كان التشابه موجودا فـي بداية اللقاء؛ حيث يتعاملون
أما بين ِّ
في البداية باستعمال األلقاب ثم بعد نمو العالقة االجتماعية بينهم يكتفون باستعمال األسماء وربما
كنيات تصبح هي األكثر حضورا ،ولكن ينبغي اإلشارة إلى أن العالقة بين اإلناث والذكور تكون أقل
اجتماعية.
ومسوغات اختيار االستراتيجية العالئقية:
ثامنا :شروط
ِ
ترجح استعمال االستراتيجية التوجيهية دون غيرها ،وهي:
هناك عدد من
املسوغات التي ِّ
ِّ
 .9عدم التشابه في عدد من السمات مثل :السمة املعرفية ،الطالب/األستاذ ،خصوصا املبتدئ الذي
يحتاج إلى توجيه أكثر من مالطفته ،أو عند الشعور بعدم تطابق األمزجة ،أو اتحاد الهدف ،وانتفاء
الحاجة للسعي إلى ذلك.
 .6عدم وجود تكرار في االتصال بين طرفي الخطاب؛ إذ تنحصر اللقاءات في اللقاءات الرسمية التي
يؤطرها جو العمل مثال ،وبالتالي فليس هناك عمق في املعرفة الشخصية ،فال تتجاوز املعرفة داخل
إطار التعامل الرسمي.
 .0الشعور بالتفاوت في مستوى التفكير بين طرفي الخطاب ،مما يؤثر في فهم كل منهما لطبيعة اآلخر،
فقد يستعمل املرسل االستراتيجية التضامنية ،بالرغم من سلطتهَّ ،
ولكن املرسل إليه قد يؤول ذلك
املرسل ،ويتساءل ملاذا ال يستعمل التوجيهية كما تقتض ي صالحيته مثال ،ودرأ لهذه
بأنه ضعف من ِّ
التأويالت املفترضة ،يجد املرسل أن استعمال التوجيه بدءا هو أسلو استراتيجية وأضمنها نتيجة.
 .4تهميش ما قد يحدثه استعمال هذه االستراتيجية من أثر عاطفي سلبي على املرسل إليه ،فيقص ي
املرسل اعتبار التأثيرات على نفسية املرسل إليه متجاهال إياها.
 .5تصحيح العالقة بين طرفي الخطاب غير املتكافئين في املرتبة ،وإعادتها إلى سيرتها األولى ،إذا كان
يقلل من هيبة املرسل
يؤثر على سير العالقة بينهما ،أو ِّ
التعامل حسب االستراتيجية التضامنية قد ِّ
أو شأنه ،بسبب تنازله عن حقه املكتسب ،فالتلفظ بالخطاب بهذه االستراتيجية هو إعادة لهيبة
العالقة وتجسيد لها ،وتأكيد لحضورها في الذهن وعدم إغفالها ،حتى ولو استعمل املرسل
استراتيجية التضامن في بعض السياقات.
 .2رغبة املرسل في االستعالء أو االرتفاع بمنزلته الذاتية وقد يتضح هذا في خطاب املظلوم الذي يطلب
من القاض ي أو املوظف أن يمنحه حقوقه ،بقوله :أنصفني ،وأعرني سمعك لتسمع دعواي ،فإذا لم
 1املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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تفعل ،فمن تريد أن يفعل؟ بيد أنه ال يملك السلطة ،ليأمره وينهاه ،ولن يمتلك السلطة بهذا الخطاب
التوجيهي.
 .2إصرار املرسل على تنفيذ قصده عند إنجاز الفعل ،وعلى حصول أقص ى مقتض ى خطابه ،والتأكيد
على أنه ال يتوانى عن ُّ
ُّ
والتمسك بمدلوله؛ فمدلوله الحرفي هو الفيصل عند اللبس في
تعقب خطابه
ذهن املرسل إليه ،وبالتالي ،فإن استعمال تلك االستراتيجية يعد احترازا من سوء الفهم أو التأويل
الخاطئ.
تحد واضح للمرسل أو لتعليماته ،أو تحد ضد األنظمة والتعليمات العامة ،أو باإلساءة إليه
 .2حصول ٍ
رغم سلطته ،أو عندما يشعر املرسل بأن املرسل إليه قد يتجاوز حدوده في النقاش ،أو الحوار ،أو
أنه يتحداه بفعل ما؛ كمن يتجاوز رئيسه بأن يأمر بقية املوظفين بعدم قراءة الصحف في مكاتبهم،
رغم أنه ليس من حقه أمر أي موظف ،فليس لديه صالحية ،بما يبدو معه أنه يتلكأ في خطابه على
املدير ،مما يدعو املدير إلى املبادرة إلى إبراز حقه السلطوي في خطابه ،والرد بوصفه مرسال هذه املرة،
مستعمال االستراتيجية التوجيهية باالتكاء على موقعه السلطوي ،ليجعل املرسل إليه يتراجع عما
يقوله ويعيد حساباته.
 .6مناسبة السياق التفاعلي الستعمال التوجيهية بين الطبيب واملريض مثال ،عندما ال يلتفت إلى التراتب
االجتماعي بينهما ،فال يراعي كون املريض أميرا أو وزيرا أو غير ذلك مما يتميز به املرسل إليه ،إذ ينصب
اهتمامه على التبليغ واملتابعة ،كما يفعل طبيب األسنان عند نزع أعصاب أحد الضروس ،إذ يخاطب
املريض بقوله املتوالي :افتح فمك ،أ ِّم ْل رأسك ،ال َّ
تتحرك ،أغلق فمك.
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املبحث الثاني :استراتيجية الهدف التعليمي

واملتعلم على َّأنه خطاب؛ بفعل منابعه املعرفية املتعددة من لغة وثقـافـة
ينظر إلى كالم الـمد ِّرس
ِّ
يوظف كل منهما اللغة بكل جزئياتها
وسـ ـ ــياسـ ـ ــة وشـ ـ ــريعة وأخالق وتربية وغيرها من منابع املعرفة؛ حيث ِّ
وفروعهــا ،فجمع هــذا الخطــاب التعليمي بين الفكر والنص الثري بــالص ـ ـ ـ ــوت والص ـ ـ ـ ــرف والنحو واملعجم
ََ
وعالقاته الداللية ،والبالغة والسياق ،واألبعاد التداولية والحجاجية ،وغير ذلك.
أوال :إقناعية الخطاب التعليمي
قبــل إثبــات إقنــاعيــة الخطــاب التعليمي ينبغي التعريف أوال بمص ـ ـ ـ ــطلح اإلقنــاع ،وقــد ارتــأينــا أن
نقـ ـ ِّـدم تعريفـ ــا جـ ــامعـ ــا لجملـ ــة من العنـ ــاص ـ ـ ـ ــر لهـ ــا عالقـ ــة بـ ــالخطـ ــاب ،ولنبـ ــدأ بتعريف اإلقنـ ــاعُ .ي َّ
عرف
اإلق ـ ــناع(َّ )Persuasion
بأنـ ـ ــه محاولة واعية ْ
لحم ـ ــل اإلنسان على اعتـ ـ ــقاد رأي للعـ ـ ــمل به أو التأثير في
سلوكه دون إكراه أو قسر.1
نستخلص من هذا التعريف جملة من النتائج:
 اإلقناع عملية تأثير واعية مقصودة.
 يستـهدف اإلقناع االعتقادات والسلوكات بهذا الترتيب.
 اإلقناع عملية تنبذ العنف والقسر واإلكراه.2
ُ يحدث اإلقناع أثرا هو االقتناع ُّ
بتغير اعتقاد الفرد وسلوكه.
 يحصل االقتناع فقي مرحلتين :مرحلة االعتقاد بالرأي وهو إيمان اآلخر بش يء ما أو فكرة ما ،ومرحلة
العمل به؛ ألن االقتناع باعتقاد َّ
معين ال يعنـي العمل به في نـهاية املطاف.
 تتمظهر عملية اإلقناع في وجهين :وجه لغوي لساني ،ووجه فكري.
 يعتمد الوجه اللساني في اإلقناع على أدوات اللغة املعروفة في جانبيها اللغوي الصرف والبالغي.
 يعتمد الوجه الفكري على درايتين باآلخر؛ ثقافية ونفسية.
 عملية اإلقناع هي استمالة لآلخر باستعمال وسائل الحجاج والبراهين أو التوسالت.3

 1ينظر محمد العبد :النص والخطاب واالتصال .ص .192وينظر أيضا محمد العبد" :النص الحجاجي العربي"؛ دراسة في وسائل اإلقناع.
َّ
الجزء الرابع .ص  .2مقال ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ
إسماعيلي علوي .وكذلك موسوعة الروس الكبيرة Grand Larousse Encyclopedique (Persuasion)-Libraire Larousse-France.
واملوسوعة البريطانيةEncyclopedia Britanica (Persuasion) 15thedition.:
2
املحاور غيره بمشاركته اعتقاداته  ،فإن مطالبته
2يضع طه عبد الرحمن اإلقـناع ضمن شروط التداول اللغوي ،فيقول ":فعندما يطالب
ِّ
َ
ال تكتس ي صبغة اإلكراه ،وال ت ْد ُرج على منهج القمع ،وإنما تتبع في تحصيل غرضها سبال استداللية متنوعة تجر الغير جرا إلى االقتناع برأي
ْ
َّ
ُ
ُ
ُ
طالبا إياه
املحاور .وإذا اقتنع الغير بهذا الرأي ،كان كالقائل به في الحكم ،وإذا لم يقتنع به ،رده على قائله ،مط ِّلعا إياه على رأي غيره ،وم ِّ
مشاركته القول به" .ينظر طه عبد الرحمن :في أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،ص .02
3 KEVIN HOGAN, JAMES SPEAKMAN : COVERT PERSUASION; Psychological Tactics and Tricks to Win the Game. Published
by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 2006. P3.
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وإذا جئنا إلى الخطاب التعليمي وأسقطنا عليه التعريف السابق وجدناه خطابا إقناعيا بامتياز،
على األقل من الناحية النظرية .ودليل ذلك ما ن َّ
ص ـ ـ ـت عليه الوثائق التربوية البيداغوجية من توصـ ـ ــيات
وتعليمــات وتوجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهــات ،ثم بنــاء الــدرس في الخطــاب التعليمي يقوم على وس ـ ـ ـ ــائــل اإلقنــاع .ولنبــدأ بــأولى
القضـ ـ ـ ــايا التي يسـ ـ ـ ــتهدفها املنهاج الدراس ـ ـ ـ ـ ي ،بل ويلزم املد ِّرسـ ـ ـ ــين بضـ ـ ـ ــرورة تحقيقها ،وهي ملمح الخروج
ُّ
والهــدف الختــامي اإلدمــاجي ،الــذي تنــدرج تحتــه أهــداف وس ـ ـ ـ ــيطيــة وأهــداف تعلميــة خــاص ـ ـ ـ ــة بكــل وحــدة
ُّ
تعلمية.
املتعلم في بداية السـ ـنة الدراس ــية،
ينص املنهاج على ملمح الدخول وهو الص ــورة التي يلتحق بها ِّ
على األقل من الناحية النظرية ،أو الكفاءات املكتس ــبة لديه أو املفترض أن يكون قد اكتس ــبها في الس ــنة
املتعلم من الس ــنة الرابعة متوس ــط برص ــيد معرفي ومنهجي ولغوي
الس ــابقة ،وفي حالة بحثنا هذا يلتحق ِّ
يسمح له بأن يدرس السنة األولى ثانوي
عند دخول املتعلم إلى السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي يكون قاد ًرا على:
 القراءة الجهرية مقرونة بسالمة في النطق وحسن في األداء وضبط للحركات وتمثيل للمعنى.
 فهم املعاني املتعددة للكلمات.
 مناقشة أفكار النص بإقامة الحجة والتزام املوضوعية.
 تمييز الصواب من الخطأ في بنية الكلمات والعبارات والتراكيب.
 فهم محتوى املقروء ومناقشة أفكاره الرئيسة والجزئية.
 تلخيص قصة أو نص أو مقالة في حدود مستواه الفكري واملنهجي.
وفيما يلي ملمح الخروج من السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي للجذعين:
 .1الجذع املشترك آداب:
أ .إصدار األحكام على النص ــوص املقروءة.
ب .إبراز مواطن الجمال الفنـي في املقــروء.
ج .تلخيص املقروء بلغة سليمة وفكر منتظــم.
د .التمييز بين الصور البالغية التي يلبس األديب ب ـ ـهـ ـ ـ ــا معانيه وما فيـ ــها من جمال وقوة تأثيرها ف ـ ــي
النفس.
ه .البحث املنهجي وتقص ي املسائل واستخدام املراجع واالنتفاع بمختلف مصادر التوثيق.
و .توظيف األسس التي تق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم عليه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بالغ ـ ـ ـ ــة الكالم وجودة األسلوب من حيث الوضوح والقوة
والجمال بمراعاة خاصة اإلدماج.
ز .إبداء الرأي في قضية من القضايا املطروحة عليه باعتماد قوة ُ
الحجة وسالمــة التعبي ــر.
ح .تحديد الخصائص الفنية للنص األدبــي ومــا يتركه من أثر في النفس مع التعليل.
ط .كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية في مقام تواصل دال.
ي .الكتاب ـ ــة ف ــي أنماط متنوعة من النصوص.
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 .2الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا:
أ .استنتاج عناصــر العمل األدبي شكال ومضمونا وإصدار أحكام معللة عليـها.
ب .البحث املنهجي وتقص ي املسائل واستخدام املراجع واالنتفاع بمختلف مصادر التوثيق.
ت .إبداء الرأي فـي موضــوع ذي داللـة يطرح عليه بتوظيف مكتسباته العلمية.
ث .توظي ــف األســس التي يقــوم عليها األسل ــوب التعبير املؤثر بمراعاة خاصة اإلدماج.
ج .كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية في مقام تواصل دال.
ح .الكتابة في أنماط متنوعة من النصوص.
ملتعلمي الس ـ ـ ـ ـن ــة األولى ث ــانوي وملمح الخروج من نفس
وبعــد اطالع امل ــد ِّرس على ملمح ال ــدخول ِّ
َّ
الســنة ،ينبغي عليه أن يبني مخططا ،يقوم على اعتبار ملمح الدخول بمثابة األرضــية التي ينطلق منـ ـ ـ ـ ــها
للوص ــول إلى تحقيق ملمح الخروج وفق ما َّ
نص عليه الدراس ـ ي للغة العربية (للس ــنة األولى ثانوي) ،وهذا
طبعا بعد القيام بالتقويم التش ــخيصـ ـ ي في بداية الس ــنة الدراس ــية ،فيقارن بين ملمح الدخول في املنهاج
َّ
املتعلم امللتحق حـديثا بالس ـ ـ ـ ــنة األولى ثانوي ،وفي الغالب يجد املد ِّرس فرقا معتبرا
ومـا تحقق فعليـا لـدى ِّ
َّ
مخططه وفق ما َّ
تبين له بعد وض ـ ـ ـ ــع ش ـ ـ ـ ــبكة التقويم التش ـ ـ ـ ــخيص ـ ـ ـ ـ ي
فيكيف
عنـد الكثير من ِّ
املتعلمينِّ ،
وتحديد مواطن الخلل والنقص لدى كل متعلم على حدة .وبعدها يجمع املشترك من ـ ـ ـ ــها مقابل ما َّ
تحقق
ِّ
يكيف مخططه ويبدأ في
لدى ِّ
املتعلمين من كفاءات مس ــتهدفة ومس ــتعرض ــة ،وبعد هذه العملية الش ــاقة ِّ
تطبيقه بشكل تدريجي.
َ
ـعلم أثـ ـ ـ ـ ـ ٌـر
عتب ُر حصــول االقتناع لدى املتـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ويعتني املد ِّرس بخطابه التعليمي ،شــكال ومضــمونا ،وي ِّ
بالـ ٌـغ فــي القلب كأثــر الغيث فـي التربة الكريمة ،خاصة إذا زاوج بيـن اإلقـناع واإلمـتاع " فتكون ،إذ ذاك،
َ
أق ـ ـ ــدر على التأثير في اعتقاد املخاطب ،وتوجيه سلوكه ملا يهبها هذا اإلمتاع من قوة في استحضار األشياء،
َ
ونفوذ في إش ـ ـ ـ ـهـادهـا للمخـاطـب ،كـأنه يراها رأي العين " .1وفي هذا املقام يقول الجاحظ " إذا كان املعنى
شـريفا واللفظ بليغا وكان حـحيح الطبع بعيدا عن االستكراه ،وكان مهاها عن االختالل ،مصونا عن
التكلف ،ص ــنع في القلب ص ــنيع الغيث في التربة الكريمة" .2فيقص ــد املد ِّرس إلى إحداث تغيي ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ـ ــي
املتعلم.3
املوقـف الفكري أو العاطـفي لدى
ِ

 1طه عبد الرحمن :في أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،ص .02
َّ
2ينظر مثال :أبو سليمان حمد بن محمد إبراهيم الخطابي :بيان إعجاز القرآن .ص .64رسالة ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن ،تحقيق
محمد خلف هللا وزغلول سالم .وينظر كذلك محمد العمري .مرجع سابق .ص .99
 3ينظر هنريش بليث :البالغة واألسلوبية؛ نحو نموذج سيميائي لتحليل النصوص .ترجمة وتقديم وتعليق محمد العمري .ص .906
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يعتب ـ ــر كابفي ـ ــرر أن اإلقناع عبارة عن كل َّ
مكو ٍن من متتالية تشمل ست عمليات رئيسية ،نجملها
ٍ
َّ
فـي املخطط اآلتي:1

.9
.6
.0

.4
.5
.2

املتلقين وفق الترتيب اآلتي:2
تـهدف هذه العناصر الستة إلى تحقيق اإلقناع لدى ِّ
التعرض للرس ـ ـ ــالة أو للخطاب ُي َ
طرح الس ـ ـ ــؤاالن :ملاذا َّ
ُّ
نتعرض للرس ـ ـ ــالة أو الخطاب؟ وكيف
لكي يتم
َّ
نتعرض له؟
تفكيك شــفرة الخطاب :ويتم بواســطة متتالية العمليات التوجيهية والتحويلية من أجل إثارة حواس
املتلقين للخطاب بإعطاء صور وكلمات ومفاهيم مستقاة منه.
ِّ
قبول الرسالة (التصديق) :ويطرح فـي هذه املرحلة سؤاالن:
أ .كيف يتم إعداد مسلسل قبول القصد اإلقناعي للرسالة أو رفضه؟
ب .كيف يتم املرور من الفهم إلى االقتناع؟
ويطرح السـ ـ ـ ــؤال اآلتي :كيف يتم اندماج القبول في املوقف الشـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ـ ي ملتلقي الخطاب ،أي ما هي
املعالجات البسيكولوجية التي تسمح للمتلقين باملرور من مسلسل القبول إلى تكوين موقف جديد؟
وكيف يتم تعميق القبول والحفاظ عليه؟ أي كيف تتطور املواقف في الزمن؟ وهل تتمتع ُّ
التغيـ ـرات
بما يكفي من أسباب املقاومة؟
وأخيرا كيف َّ
يتقيد الس ــلوك الش ــخص ـ ي ملتلقي الخطاب بالقبول .كيف يترجم تغيير املوقف إلى تغيير
السلوك؟

َّ
 1هذا املخطط هو حوصلة لعمليات اإلقناع التي ذكرها ليونيل بلنجر في مقاله املوسوم بـ :اآلليات الحجاجية للتواصل .ص.900-66
 2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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 -9اإلقناع والتواصل في الخطاب التعليمي
يعتبر اإلقنــاع من أهم وظــائف التواص ـ ـ ـ ــل وغــايــاتــه وإحــدى النمــاذج أو القوالــب املهمــة في عمليــة
التواص ـ ـ ـ ــل ،حتى أن البالغــة العربيــة جــاءت من أجــل " التواص ـ ـ ـ ــل واإلقنــاع واإلمتــاع ،" 1حيــث جعلــت
اإلقنــاع من بين الوظــائف التي من أجلهــا وض ـ ـ ـ ـعــت البالغــة العربيــة ،وحس ـ ـ ـ ــب رأي كــل من هوراد مــارتين
( )Howarad Martinوكينيث أندرسين ( " )Kenneth Andersenأن َّ
كل اتصال هدفه اإلقــناع ،وذلك أنه
يبحث عن تحصيل رد فعل على أفكار القائم باالتصال".2
املتكلم في التعبير عن إحساس ،حالة
ويالحظ أن اإلقناع يهدف – فيما يهدف – إلى إبراز " رغبة ِّ
أو عن وجهة نظره عـ ـ ـ ـ ـ ــن العالم أو عن نفسـ ــه أو لإلخبار عن ش ـ ـ يء معين .أي أنه يصـ ــف بأكثر موضـ ــوعية
ممكنة ل ـ ـ ـ ــ :وضعية ،أو إقناع كذلك .أي إنه يقترح أسبابا قوية إللحاق املستمتع بالرأي املعروض عليه .ال
يمكن الخلط بين كلمـات من قبيـل :التعبير ،اإلخبـار ،اإلقنـاع ،لكن عنـد التكلم ال توجـد حدود واض ـ ـ ـ ــحة
بينها كما تريده النظرية.3
َّ
مركبة ،مس ـ ـ َّ
ـتمدة من
توظف طرائق
إن الوس ـ ــائل املس ـ ــتعملة في عملية اإلقناع عديدة
ِّ
ومتعددةِّ .
ثراء التصــرفات والســلوكات اإلنســانية...وإحدى هذه الوســائل هي الحجاج املتميز بتوظيف التفكير في ثنايا
عملية التواصل.4
َّ
يتعلق بمقــام ُّ
التلفظ،
وفعــل اإلقنــاع ،بص ـ ـ ـ ـفــة عــامــة "،هو أحــد أش ـ ـ ـ ـكــال الفعــل اإلدراكي ،وهو
َّ
ويتجلى في اس ـ ــتدعاء املتكلم لكل أنواع الص ـ ــيغ والطرق التي تهدف على أن يكون التواص ـ ــل َّ
فعاال ،ويقبل
ِّ
َ
املخاطب التعاقد أو التفاهم ُّ
التلفظي املقترح"ُّ .5
ويعد بدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عن اسـ ـ ــتعمال العنف الجسـ ـ ــدي .غالبا ما
نحصل على عكس ما نريد باستعمال القـ ـ ـ َّـوة .االبتعاد عن العنف خطوة نحو إنسانية أكبر ،ونحو روابط
اجتماعية مشتركة وغير مفروضة بالقوة.6

 1محمد مفتاح :التلقي والتأويل ،ص .02
 2محمد العبد :النص الحجاجي العربي؛ دراسة في وسائل االتصال .ص.45
3Philippe Breton: L'argumentation dans la communication. Collection Repères. 3eme éditions. 2003. P 3. Introduction.
4Ibid, p3.
 ،5Greimas, Courtes; Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, T1, p274في :حافظ إسماعيلي علوي ومحمد أسيداه:
"اللسانيات والحجاج؛ الحجاج املغالط  :نحو مقاربة لسانية وظيفية" .الجزء الثالث؛ الحجاج وحوار التخصصات .هامش ص .620
َّ
مقال ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
6Philippe Breton:, Ibid, P 4. Introduction.
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وقد وضـ ـ ـ ــع فيليب بروتون ( )Philippe Bretonرسـ ـ ـ ــما تخطيطيا يو ِّض ـ ـ ـ ـح فيه مسـ ـ ـ ــتويات عملية
التواصل ،نعرضه – مترجما  -كما يلي:1

ونالحظ اس ــتعمال التض ــليل والتغليط النفس ـ ي ( )La Manipulation psychologiqueعلى نطاق
واس ـ ـ ـ ــع من أجل تحقيق اإلق ـ ـ ـ ــناع .على سبيل املثال :ما يحدث في بعض تقنيات البيع هي نوع من العنف
املستعمل ضد الغير ،كما تثبت التجارب التي قام بها جول ( )Jouleو بوفوا (9622( )Beauvoisم)؛ حيث
َّ
يتفطن الغي ـ ـ ـ ـ ـ ــر إلى َّنية املتكلم .وهذا ما َّ
تحدث عنه فانس باكار
يمكن وضـ ــع هذه اإلسـ ــتراتيجيات دون أن
( )Vance Packardفي كتــابــه ( )La persuasion clandestineفي ( .2)9622هــذا التض ـ ـ ـ ــليــل قــد يحــدث في
املتعلمين ببعض املعــارف واملعطيــات التي تغيــب عنهــا
الخطــاب التعليمي من خالل محــاولــة املــد ِّرس إقنــاع ِّ
املص ـ ــداقية بسـ ـ ــبب ميوالت املد ِّرس الفكرية أو األيديولوجية ،وأحسـ ـ ــن مثاال على ذلك ادعاؤه أحقية بني
أمية بامللك ردا على شــاعر الهاشــميين الكميت بن زيد .وادعاء بعض املد ِّرســين في املوضــوع نفســه بأحقية
آل البيت بالخالفة مع أنها تتم بالش ـ ـ ـ ــورى واختيار األفض ـ ـ ـ ــل من طرف أهل الحل والعقد .يمكننا اإلقناع
كذلك بطرائق أكثـر لينا بإثارة إعجاب الغير ،يمكننا ُّ
تبني وجهة نظرنا.3
جرهم إلى ِّ

1Philippe Breton, Ibid, P 4. Introduction.
2Ibid, P 5. Introduction
3 Ibid, P 5. Introduction.
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َّ
املكونات املوظفة في عملية التواصــل ليســت ســوى وســائل وآليا تهدف إلى إيقاع
هناك الكثير من ِّ
متبنيا للرأي املعروض عليه .1الكثير من رجال الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــة يلعبون على هذا
الغير في فخ معنوي يخرج منه ِّ
الوتر َّ
الحساس بخلق عالقات حميمة مع الجماهير لكسب أكبر عدد ممكن من املنتخبين.2
سـ ـ ــبل أخرى لإلقناع تلجأ إلى مخاطبة العقل ال األحاسـ ـ ــيس ،وأال وهي األدلة والبراهين ،بحيث ال
يمكن للغير معارضــة وتكذيب أو تفنيد القضــية املعروضــة عليه إال بعرض نص آخر أكثر إقناعا (ببراهين
وحجج أقوى من األولى).3
 -2اإلقناع واالقتناع في الخطاب التعليمي
َّ
فأمـ ـ ــا االقتناع ) (Convictionفيعرف بأنه ":الرض ى به [أي بالش يء] ،ويطلق على اعتراف الخصم
َّ
َّ
الحجة عليه ،وهو على العموم إذع ــان نف ــس ي ملا يج ــده امل ــرء من أدل ــة تسمح ل ــه بق ــدر
بالش يء عند إقامة
َّ
من الرجحان واالحتمال كاف لتوجيه عمله ،إال أنه دون اليقين في دقـته "
َّ
يميزه من اليقين .ويســتند
إذعان نفس ـ ي ملا نجده من أدلة ،ويســمح بقدر من الرجحان واالحتمال ِّ
َّ
أدلة فكرية َّ
يتميز بها عن االعتقاد الذي قد يكون َّ
مجرد قبول أو نتيجة بواعث عملية أو شخصية.
إلى
وتؤيـ ـ ــد موسوعة الالند الفلسفية اختـ ـ ــالف االقتناع عـ ـ ــن اليقين من جهةَّ ،
وأنـ ـ ــه دونـ ـ ــه درجة أو
ِّ
ُّ
مرتبة ،حيث ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل مص ـ ـ ــطلح اقتناع – في نظر الالن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد – " على اش ـ ـ ــتراك العقل الكافي لتعيين العمل
وتقريره ،واملختلف:
َ
عملياَّ ،
إمكان الخطأ ،الض ـ ـ ـ ــئيل ًّ
 أوال ،عن اليقين ،بـأنـه يتق َّبـل جانبا من الترجيح ،وتاليا َّ
ولكنه
يتقبل
غير املنعدم نظريا؛
 ثانيا ،عن االعتقاد ،اإليمان ،بأن ذلك املقتنع إنما هو مقتنع بأسباب عقلية وليس بمؤثرات عم ـ ـ ـ ــلية
وشخصية" .
ُ
وتــورد موسوعة الالند الفلسفية أربعة تعــريفات لالقتناع ) ، (Convictionحيث يقابـل في إحـدى
تعريفــات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بين اإلقنــاع واالقتنــاع .ويعـ ُّـد االقتنــاع عن ـد ال النــد ذا داللتين األولى هي واقعــة االقتنــاع أو
عين ُه املُ َ
الح ْك ُم ُ
اإلقناع والثانية هي النتيجة أي ُ
قت ُنع به  .فتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـد ُد [واقعة االقتناع] على الطابع العقلي
[الح ْـك ُـم] مجـاال ُّ
واملنطقي؛ ويفـسح ُ
لتدخـل االعتقاد.
ويعت ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــد بيرل ـ ـ ـ ــمان وتيتي ـ ـ ـ ــكاه – حس ـ ـ ـ ــب عب ـ ـ ـ ــد هللا صول ـ ـ ـ ــة (ت6006م) " أن تحقيق االقتناع
) ،(convictionالذي هو غاية الحجاج ،يق ـ ـ ــع في منط ـ ـ ــقة وس ـ ـ ــطى بي ـ ـ ــن االست ـ ـ ــدالل La démonstration
واإلقـ ـ ـن ـ ــاع  La persuasion .ويهدف ـ ــان في نظرياتهما الجديدة إلى تحقيق الغاية من الحجاج وه ـ ــو " إذعان
العق ـ ـ ـ ـ ـ ــول بالتصـ ــديق ملا يطرحه املر ِّس ـ ـل أو العمل ع ـ ـ ـ ـ ـ ــلى زيادة اإلذعان " وال يتحقق هذا األخير إال بدفع
املس ــتمع إلى " املبادرة س ـ ـ ـ ـ ـ ــواء باإلقدام على العمل أو اإلحجام ع ـ ـ ـ ـ ــنه" أو الق ـ ـ ـ ـ ــيام " بالعمل في اللحظة
1Ibid, P 5. Introduction.
2Ibid, P 5. Introduction
3Ibid, P 5. Introduction
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املالئمة " .ويفـ ِّـرق شانييه  ((Chaignetبين اإلقناع واالقتناع ،حيث ير أن املرء في حالة االقتناع يكون قد
أقنع نفسه بواسطة أفكاره الخاصة .أما في حالة اإلقناع فإن الغير هم الذين يقـنعونه دائما" .
أن اإلق ــناع وه ــو "...أحد طرفي العالق ــة بين رسال ــة هادف ــة إلى توجيه الفـ ـك ــر أو االعتقاد ،وطرفها
اآلخر هو اإلقـناع ،وهـذان الطرفان متالزمان وج ً
ـودا أو ً
عدما فال وجود لالقتناع دون وجود اإلقـناع ".
َّ
يتبين مما س ــبق أن اإلق ــناع واالقت ــناع وج ــهان لعملة واح ــدة ،حيث ألن االقتناع يكون من طرف
املرس ـ ـ ــل إليه /املتلقي ،واإلقناع يكون من طرف األول وهو املرس ـ ـ ــل /امللقي ،فإن لم يكن َّ
األول فال وجود
ملتعلم إلى إقنــاع الطرف اآلخر بمـا يعرض ـ ـ ـ ــه عليـه من مقــدمـات ودعــاوى
للثـاني .يس ـ ـ ـ ــعى كـل من املـد ِّرس وا ِّ
تتعلق بمعارف ومعطيات الدرس أو بما يعرضــه من إجابات تحاول اســتمالة الطرف اآلخر من أجل تغيير
قنــاعتــه وجعلــه يتبنى آراءه .وكثيرا مــا يحــدث من طرف املــد ِّرس اس ـ ـ ـ ــتعمــالــه ألس ـ ـ ـ ــاليــب اإلقنــاع عن طريق
املتعلمين بعــدم
اس ـ ـ ـ ـتــدالالتــه اللغويــة أو األدبيــة أو النقــديــة ويجــابــه في الجهــة األخرى برفض من بعض
ِّ
االقتنــاع بعرض املــد ِّرس لض ـ ـ ـ ــعف الحجج واالس ـ ـ ـ ـتــدالالت .وفي هــذه الحــالــة يلجــأ بعض املــد ِّرس ـ ـ ـ ــين إلى
استعمال العنف الرمزي باستعمال املغالطة املنطقية أو العنف اللفظي من أجل التسليم واالقتناع.
 -3اإلقناع واإلذعان في الخطاب التعليمي
لإلذعان( )Déterminationمعنيان ،ذك ــرهما الكف ــوي في (كلي ــاته) ،املعنى األول :الع ــزم ،ومصدره
جزم اإلرادة بعد ُّ
القلب ،1في قول ـ ـ ـ ـ ــه " [...اإلذعان] اعتقاد بمعنى ع ـ ـ ـ ـ ـ ْـزم القلب ،والعزم ُ
ترد ٍد" ،2ويحص ــل
ِّ
ُّ
التردد نتيجة عدم االستقرار على رأي لشك أو ظن فيما يعرض عليه.
واملعنى الثــاني :الخض ـ ـ ـ ــوع واالنقيــاد ،ومصـ ـ ـ ـ ــدرهمــا القلــب كــذلــك " ،الخض ـ ـ ـ ــوع والــذل واإلقرار
واإلسراع في الطاعة واالنقياد ،ال بمعنى الفهم واإلدراك " .3ونفي الفهم واإلدراك نتيجة لعـ ـ ـ ــدم استيعاب
بمكوناته أو لس ـ ـ ـ ــلطته على املتلقي ،فيس ـ ـ ـ ــارع املتلقي إلى اإلقرار بما يعرض عليه (أو باألحرى بما
الخطاب ِّ
ًّ
َّ
يفرض عليه) .وقد حدد البعض مراتب لإلذعان ،من أدناها إلى أعالها ،فأدناها يس ـ ـ َّـمى ظنا ،واألعلى منها
َّ
يسمى ً
َّ
يقينا ،وما بينهما التقليد والجهل املرك ُب.4
يغيب فيه العقل؛ ألن ُّ
وعليه فالعـ ـ ـ ـ ـ ــزم الذي يحص ــل به اإلذعـ ـ ـ ـ ـ ــان ال َّ
التردد الحاص ــل في موقف
املتلقي إنمـا هو نتيجـة لتوظيفـه لكـل الفعـاليـات اإلدراكيـة ،ومنهـا العقل ،من أجل حس ـ ـ ـ ــم موقفه وإعالن
رأيه.

 1اعتقد فالسفة املسلمين قديما – تأثرا بالفلسفة اليونانية  -أن مفهوم العقل مستقل عن مفهوم القلب ،ألن العقل ،في اعتقادهم،
ُّ
واألصح – حسب طه عبد الرحمن – أن العقل فعالية من فعاليات القلب
يختص بوظيفة معرفية ،والقلب يختص بوظيفة وجدانية.
َّ
مصاحب لكل الفعاليات اإلدراكية الذهنية منها والحسية .فال يمكن تغييب العقل في أي عملية أو فعالية كانت ،وإنما نتكلم عن درجة
متعددة.
حضور العقل ألنه ليس درجة واحدة بل درجات ِّ
 2التهانوي :كشاف اصطالحات الفنون .ص  ،909والكفوي  :الكليات .ص  .26الجرجاني :التعريفات .ص .20
3الكفوي .مرجع سابق .ص .26
 4التهانوي .مرجع سابق .ص .909
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واإلقنــاع يبحــث ،فيمــا يبحــث ،عن تحقيق إذعــان املتلقي إذعــانــا تــامــا بحص ـ ـ ـ ــول اس ـ ـ ـ ــتجــابتــه ملــا
يعرض علي ــه من آ اءَّ ،
فيتخ ــذ موقف ــا إيج ــابي ــا منه ــا إم ــا فعال أو ترك ــا .ح ــاالت اإلذع ــان كثيرة في الخط ــاب
ر
للمتعلمين تجعلهم يس ـ ـ ِّـلمون تسـ ـ ــليما تاما فيتبعون ما يقوله
التعليمي نظرا للتركيبة النفس ـ ــية والذهنية
ِّ
املد ِّرس وما يفعله من أجل أن يحاججوه به ايام االختبارات والتقويمات الفص ــلية ،فهو إذعان مؤقت أو
مغالط وليس حقيقيا.
 -4اإلقناع والتأثير في الخطاب التعليمي
يعرف التأثير(َّ )L'Influence
َّ
بأنـ ــه" القـ ــدرة على إحـ ــداث تغيير في ا خرين – ال ُيرى إال من خالل
األثـر الذي يتسبب في إحداثه – دونما استخـدام للقـوة أو السلطة الرسمية ".1
ما يستنتج من هذا التعريف ما يلي:
 أن التأثير قـوة ناعمة تحدث أثـرها في املتلقين. يرى أثر هذه القـوة الناعمة من خالل مواقف وسلوكات املتلقين. التأثير نقيض لإلكراه واستخدام السلطة (بمفهومها الواسع).وي ــرى البعض أن التأثير أع ــم من اإلق ــناع ،ولكنه يقترب بدرج ــة كبي ــرة من ــه .فه ــو" إب ــقاء األث ــر في
َ
ً
ْ َ
َّ
الش يء وتركه فيه " .2و" جعل فيه أث ـ ـ ـ ـرا وعالمة؛ فتأثـ ـ ـ ــر أي :قـ ـ ـ ـ ِـبـ ـ ـ ـ َـل وانـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ـ َـع َل " .3فيكون القبول أقرب
للمؤث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،سـ ـ ـ ــواء أكان تأثيره ماديا أو نفسـ ـ ـ ــيا ،وقد يكون هذا التأثير متد ِّرجا
لإلقناع ،واالنفعال موافق
ِّ
َّ
ومتص ـ ـ ـ ــال ،أو يكون غير متص ـ ـ ـ ــل وغير متـدرج .ومـا يهمنـا هنـا هو التـأثير النفس ـ ـ ـ ـ ي ،أي مـا يتركـه الباث لدى
املتلقي من أثر نفس ي نتيجة ملا عرضه عليه في خطابه اإلقناعي.
املتعلم يتبع
وقفــت في الخطــاب التعليمي على حــاالت كثيرة للتــأثير في جــانبــه االنفعــالي لــدرجــة أن ِّ
مد ِّرسه في سلوكاته وأقواله.
 -5اإلقناع والتصديق في الخطاب التعليمي
تصور 4فحسب أو ُّ
التصديق  -عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــد الفالسفة الق ـ ـ ــدماء -إما ُّ
تصور مقرون بحكم 5ويقال لهذا
التصور تصديق 6وهو فع ــل عق ــلي يستل ــزم نسبة الص ــدق إلى القائ ــلُّ ،
وضده اإلن ــكار والتك ــذيب .7وه ــو –

 1برنامج مهارات اإلقناع والتأثير مقدم إلى املركز العربي للتدريب والتأهيل جدة -اململكة العربية السعودية .تقديم د .أيوب خالد األيوب.
6000/6/00م .معهد األيوب الدولي -دولة الكويت6000-م.Web Site: www.aljumana.net .
 2لسان العرب مادة (أثر) ،وينظر املصباح املنير مادة ( أثر ) ،ومختار الصحاح مادة ( أثر ) ،واملعجم الوسيط  9مادة ( أثر ).
 3املصباح املنير مادة ( أثر ).
 4التصور هو :حصول صورة الش يء في العقل.
ُّ
5
التصور املقرون بالحكم هو :إسناد أمـر إلى آخر إيجابا أو سلبا ،ينظر جميل صليبا  :معجم الفلسفة .ص .622
 6جميل صليبا :معجم الفلسفة .ص .622
 7املرجع نفسه .الصفحة نفسها.
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عـ ـ ــند بعـ ـ ــض الحكماء – أمـ ـ ــر كس ـ ـ ــبي كاإليمان يثـ ـ ــبت باالختيار .ولهـ ـ ــذا يؤمر املرء به ويثاب عليه .1وعند
ُ
الشريف الجرجاني" أن َتـنـس َب باختيـا ك الص َ
ـدق إلـى املخ ِّـبـر".2
ر
ِّ
ِّ
ظنيا 3أو تصديقا جازما ،4فإن كان هذا األخير غير مطابق
والتصديق درجاتَّ ،إم ـ ــا يكون تصديقا ِّ
َّ
للحقيقة ُس ِّـم َي جهال مركبا ،وإن كان مطابقا لها بدليل ُس ِّـم َي علما يقينيا.5
املتكلمة) والفلسـفة العرب واملسـلمين -قديما  -مصطلح التصديق
ويسـتخدم أه ـ ـ ـ ــل الك ـ ـ ـ ــالم (أو ِّ
ويقصدون ب ـ ـ ــه اإلق ـ ـ ــناع أو ُّ
يعدونه مرادفا له ،حيث يقول ابن رشد (565ه ـ ـ ــ) في هذا الصدد ":إن طباع
الناس متفاض ـ ـ ــلة في التص ـ ـ ــديق ،فمنهم من يص ـ ـ ــدق بالبرهان ،ومنهم من يص ـ ـ ــدق باألقاويل الجدلية
تص ـ ـ ـ ــديق ص ـ ـ ـ ــاحـب البرهـان بـالبرهان ،إذ ليس في طباعه أكقر من ذلك ،ومنهم من يص ـ ـ ـ ــدق باألقاويل
الخطابية كتصديق صاحب البرهان باألقاويل البرهانية".6
فالتصديق هـ ـ ـ ــنا هـ ـ ـ ــو اإلقناع العقلي الذي يحصل [في العقول] على حسب تفاوتها في اإلدراك "
فــالعقــل ليس درجــة واحــدة ،وإنمــا درجــات متعـ ِّـددة وال هو ش ـ ـ ـ ـكــل واحــد ،وإنمــا أش ـ ـ ـ ـكــال مختلفــة" ،7فهي
تقتنع باألدلة التي تناســب مســتواها الفكري والثقافي .8فالتصــديق واإلق ـ ـ ـ ــناع يلتقيان في كونهما يحصــالن
متعددة ،وإن كان التصديق يخص العقلي منها.
بأشكال ِّ
وأما ما يختلفان فيه ،حس ــب رأيي ،اش ــتمال مص ــطلح التص ــديق على وجهين؛ وجه تبليغي ووجه
ُّ
بتوفـ ــر الوجه التبليغي فحسبَّ .
فربما كان استعمال مصطلح التصديق
تهذيبي ،أما اإلق ــناع فقد يحصل
أفضل ُّ
لتحقق جانبي عملية التخاطب .وسيأتي بيان هذين الوجهين حين الحديث عن قوانين التخاطب،
وبخاصة ،مبدأ التصديق واعتبار الصدق واإلخالص عن طه عبد الرحمن.
بمتعلميه إلى إقناعهم بسـ ـ ـ ــلطة املعرفة حتى يتمكن من
يسـ ـ ـ ــعى بعض املد ِّرسـ ـ ـ ــين في بناء عالقته
ِّ
إحداث التصــديق املطلوب لديهم ،يجتهد في بناء املعارف واملعلومات مســتندا إلى األدلة اللغوية والعلمية
تؤيد رأيه.
التي ِّ
 -6اإلقناع والحجاج في الخطاب التعليمي
ُ
ُّ
يربط أوستين فريلي ( )Austin Frelyاإلق ـ ـ ـ ــناع بالحجاج (أو امل َّ
حاجة) ويعدهما جزأين من عملة
واحدةَّ ،
وأن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهما ال يختلفان إال ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي درجة التوكيد [.9Emphasisفإذا طمح الحجاج إلى عرض قض ـ ـ ــية
 1املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
 2الجرجاني ،علي بن محمد الشريف :التعريفات ،تحقيق وزيادة محمد عبد الرحمن املرعشلي .ص .960
مجوزا لنقيضه.
 3التصديق ِّ
الظني :هو الذي يكون ِّ
4
مجوزا لنقيضه
التصديق الجازم :هو الذي ال يكون ِّ
 5جميل صليبا .مرجع سابق .ص .622
 6ابن رشد :فصل املقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال .تحقيق محمد عمارة .ص 09
 7طه عبد الرحمن :سؤال األخالق؛ مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية .ص .950
8بن عيس ى باطاهر .مرجع سابق .ص .21
 9محـمد العـبـ ــد :النـص والخط ـ ـاب واالتصال .ص .192وين ـ ـظ ـ ـر أيضا محمد الع ـ ـبـ ـ ـ ـد" :النص الحجاج ـ ـي العرب ـ ـي؛ دراسة ف ـ ـي وسائل
اإلقناع" ،ص .2
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منطقية ما ،مرفقة ببراهين وضمانات ،فإن اإلق ـ ـ ـ ــناع يسعى إلى دح ـ ـ ـ ــض اآلراء القائمة واقت ـ ـ ـ ـراح البديل،
والسعي إلى التأثير الواضـح ،بـل وتعـديل موقـف املتلقي].
يع ــرف الحجاج Argumentationع ــلى َّأن ــه فن اإلق ــناع ،1إذ " َّيوجه إلى الشخص الذي نسعى إلى
َ
إقناعـ ـ ـ ـ ـ ــه " ،2فالحجاج إذن هـ ـ ـ ـ ـ ــو إجراء يس ــتهدف من خالله شـ ــخص ما حمل مخاطبه على تبني موقف
معين عبر اللجوء إلى حجج تستهدف إبراز صحة هذا املوقف أو صحة أس ـ ـ ــسه .فهو إذن عملية ه ـ ـ ــدف ـ ـ ــها
3
جيدا إال إذا نجح في تحقيق هدفـ ـ ـ ــه
إق ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاع اآلخـ ـ ـ ــر والتأثير عليه ،ووسيلتها الحجج  ،وال يكون الحجاج ِّ
هـذا.4
ويش ــير املص ــطلح  Argueفي اللغة اإلنجليزية الحديثة إلى وجود اختالف بين طرفين ،ومحاولة كل
منهمـا إقنـاع اآلخر بوجهـة نظره من خالل تقـديم األس ـ ـ ـ ـبـاب والعلـل التي يراهـا ح َّجـة مـدعمـة أو داحض ـ ـ ـ ــة
لفكرة أو رأي أو س ـ ـ ـ ــلوك .5فتظهر عالقـة الحجـاج بـاإلقنــاع انطالقـا من التعريف اللغوي للحجـاج؛ إذ إنــه
يرتبط بالهدف منه وهو اإلقناع ،فال وجود لحجاج دون تحق ـ ـ ـ ـ ــق اإلق ـ ـ ـ ـ ــناع؛ إذ " الحجاج هو بذل الجهد
لغاية اإلقناع ".6
ومما تجب معرفــته أن اإلقــناع مرتـبط أساسا بالحجاج ،وأن الحجاج قد يكـون حجاجا جدليا،
وقـد يكون حجاجا خطابيا ،ولكن اإلقناع الحادث في املحاورة الجدلية يس ـ ـ ـ ـ َّـمى تبكيتا؛ ألن تلك املحاورة
تقوم بين طرفين كالهمـا يحـاول تخطئـة الطرف اآلخر مس ـ ـ ـ ــتعمال البرهـانيـات من مقـدمـات وعالئق ونتائج
املتحدث واملتلقي ،وليس
ص ـ ـ ـ ــورية منط ـ ـ ـ ــقية .أما اإلق ـ ـ ـ ــناع الحادث في الحجاج الخطابي فهو تقريب بين
ِّ
بالضـرورة أن يسـتخدم البرهانيات الصورة بحرفيتها املستعملة في املحاورة الجدلية البرهانية ،بل هو قد
يسـ ـتعملها بص ــورة بسـ ــيطة ،أو قد يس ــتعمل حججا مختلفة ،ويمكن أن تكون تلك الحجج ،أو ما سـ ــماه
أرسطو بالتصديقات حججا خارجية (كالشهود ،واليمين) في بعض أنواع الخطابة.
والح ـ ــق أن ما يح ـ ــدث في املداخـ ـ ـل ـ ــة من حجاج ،ليس مناقشة جدلية برهانية باملف ـ ــهوم املنطقي
لهـذه املناقشة ،ولكنه جـدل أو حجاج خطابي يرمي إلى اإلقناع واالقتناع.
والحجاج عند فان إيميرن ( )Van EEMERENوخروتندورس ـ ـ ـ ــت ( )Rob GROOTENDORSTهو
َّ
عبارة عن " فعل تكلمي )Acte Illocutoire( 7لغـوي مركب ".8
 1أبو الزهراء  :دروس الحجاج الفلسفي ،Powered by PHILOMARTIL.com copyright © 2008 ،ص .5
 2ليونيل بلنجرَّ :
عدة األدوات اإلجرائية .ص .969
 3أبو الزهراء .مرجع سابق .ص .5
 4ليونيل بلنجرَّ :
عدة األدوات اإلجرائية .ص .969
 5ينظر مادة ( )Argueف ـي ،Longman, Dictionary of contemporary English, longman, 1989 :ف ـ ـي :حاف ـ ـظ إسماعي ـل ع ـ ـل ـ ـوي .مرجع
سابق .ص .6
 6حافظ إسماعيل علوي .مرجع سابق .ص .4
 7أو فعل إنجازي.
َّ
 8ومعنى ذلك أن الحجة فعل تكلمي لغوي مؤلف من أفعال تكملية فرعية وموجه ،إما إلى إثبات أو إلى إبطال دعوى معينة .ينظر طه عبد
الرحمن :اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي .ص .626
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وألداء فع ـ ـ ـ ــل الحجاج ،وض ـ ـ ـ ــع الل ـ ـ ـ ــسانيان فان إيميرن ( )Van EEMERENوخروتندورست ( Rob
َّ
َّ
املبطلة ،وض ـ ـ ــمن ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الش ـ ـ ــروط ،نجد
 ،)GROOTENDORSTش ـ ـ ــروطا للحجة املثبة ،وأخرى للحجة ِّ
َّ
الحجة
املستمع بصواب الدع ـ ــوى في حال
الشرط الجوهري ،يرب ـ ــط أداء الفعل الحجاجي بتحقق إق ـ ــناع
ِّ
َّ
املبطلة.1
املثبتة ،أو بطالنها في حال الحجة ِّ
ويرى كـل مـن هـاورد مارتيـن ( )Howard Martinوكينيث أندرسين(  )Kenneth Andersenأن كل
اتصال هـدفـه اإلقـنـاع ،وذلك َّأنـه يبحث عن تحصيل رد فعل على أفكار القائم باالتصال.2
يبدو أن هذين الباحثين يعنيان باإلق ــناع هنا معناه العام [اإلقناع في االتصال ،حيث كل حجاج
اتصــال وليس كل اتصــال حجاج] ،وليس اإلقـ ـ ـ ـ ــناع الحجاجي الذي يصــدر عن وســائل منطقية ولغـ ـ ـ ـ ــوية
خاص ــة .3وعلى هذا يكون النص الخطابي نص ــا إقناعيا ،ولكنه ليس نص ــا حجاجيا بالض ــرورة؛ ألنه ال
يعبر بالض ـ ــرورة عن قض ـ ــية خالفية .يعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني هذا أن كل نص حجاجي نص إقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا ي ،وليس كل نص
إق ـ ـ ـ ـ ــنا ي نص ــا حجاجيا .يرتبط اإلق ـ ـ ـ ـ ــناع بالحجاج إذن ارتباط النص بوظيفته الجوهرية املالزمة في
محيط أنواع نصية أخرى كالوصفيات والسرديات.4
ينتمي الحجـاج إلى أس ـ ـ ـ ــرة األفعـال اإلنس ـ ـ ـ ــانيـة التي تهـدف إلى تحقيق اإلقنـاع .العديد من حاالت
التواص ــل ( )en effetتهدف إلى اقتراح ،وعند االقتض ــاء ،للحص ــول على ما يلي :تبني املس ــتمع أو الجمهور
املتكلم في رأيه .وكثيرا ما نصـ ــادف مثل هذه الحاالت في حياتنا الخاصـ ــة أو
ملوقف أو سـ ــلوك أو مشـ ــاطرة ِّ
املهنية ،مثل :في اإلطار العام للتفاوض.5
ويـ ـ ـ ـأتـي ديكـ ـرو ( )Ducrotبرأي غريـ ـب – وفـي ت ـلميح غيـر بـريء لـ " الخـ ـطاب ـ ـة الج ـ ـدي ـ ـ ـدة " – 6بأن
" الحجاج مختلف فعـ ـ ـ ــال عن السني إلى اإلقـ ـ ـ ــناع ،فهو بحسب رأيي ،فعل علني ،صريح ،ال يمكن أن
ينجز إال إذا قـ َّـدم نفس ـ ـ ـ ــه على أنــه من ذات القبيــل " ،7فيبرر وجود نظريتــه بمنــافس ـ ـ ـ ــة النظريــات غير
ُ
املقومات غير اللغوية.8
اللسانية ،أي أن ال سبيل للتخلي عن الحجاج لصالح نظرية تدخل في اعتبارها ِّ

1ينظر طه عبد الرحمن :اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي .ص .626
 ،2Martin,Howard;H-Andersen,Kenneth,F:Speech communication. Allyn and Bacon.tnc.Boston(1968).p6.في :محمد العبد :
النص والخطاب واالتصال .ص.192
 3محمد العبد :النص والخطاب واالتصال .ص.192
 4املرجع نفسه .ص ص.193-192
5 Philippe Breton, Ibid. P 3. Introduction.
 6في رأي عبد الرزاق بنور" :األطر اإليديولوجية لبعض نظريات الحجاج" .ص .095
 7أوزفالد ديكرو .9624 :ص  .925ينظر عبد الرزاق بنور .مرجع سابق .هامش ص  .095النص األصلي بالفرنسيةL'argumentation, en " :
effet, bien différente de l'effort de persuasion est pour moi un acte public, ouvert, qui ne peut s'accomplir sans se dénoncer
." comme tel.
 8ينظر عبد الرزاق بنور .مرجع سابق .ص .095
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ثانيا :الحجاج والتواصل في الخطاب التعليمي
يدبره علماء النفس والبالغيون أكثر
يقول البعض أن الحجاج أصبح شأنا من شؤون التواصلِّ ،
ـنقدم هذا التعريف للحجاج لتبيان عالقته بالتواص ــل لتأكيد أو نف ـ ـ ـ ـ ــي املق ـ ـ ـ ـ ــولة
يدبره املناطقة .وس ـ ِّ
مما ِّ
َ
الس ـ ـ ـ ــابقـة ":إنـه تلـك الخطوات التي يحـاول بهـا الفرد أو الجمـاعـة أن تقود املس ـ ـ ـ ــتمع أو املخـاطب إلى تبني
موقف َّ
معين وذلك باالعتماد على تمثالت حجاجية ذهنية َّ
مجردة أو حس ـ ـ ـية ملموسـ ـ ــة تهدف إلى البرهنة
على صالحية رأي أو مشروعيته".1
ما يستنتج من هذا التعريف:2
 أن الحجاج إستراتيجية تواصلية. أن الهدف من هذه اإلستراتيجية هو التأثير في اآلخرين وإقناعهم. أن الحجاج نظام تواصلي يتفاعل فيه ما لفظي بما هو غير لفظي.ويمتاز التواصل الحجاجي بجملة من الخصائص ،تتمثل في:
 القصدية أو ال ـ ــمقصدية :وهي إستـ ـ ـراتيجية ضرورية لعملية التواصل الحجاجي؛ إذ األصل ف ـ ــيَّ
املتكلم في عملية التواصل الحجاجي
ـمتكلم ،القصد .وما يقصد إليه ِّ
الكالم ،ال ــموجه من قبل ال ـ ِّ
َ
َ
هو الوص ــول إلى إقناع املخاطب بما يعرض ــه عليه من آراء وأفكار؛ أي وص ــول املخاطب إلى درجة
املتكلم.
االقتناع بتغيير موقفه وتبني موقف ِّ
 االتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاق :وهو شرط لنجاح َّوفعالية التواصل الحجاجي؛ إذ " ينجح ف ـ ـ ـ ــي إنماء قوة االنضمام
بطريقة تحريك املستمعين للفعل املرتقب (إقدام (فعل إيجابي) أو إحجام (فعل سلبي)) ،أو على
األقل أن تخلق في أنفسهم ميال إلى الفعل الذي سيفصح عنه في وقت مناسب".3
 التس ـ ـ ـ ــييق( :)Contextualisationوهي أهم خــاص ـ ـ ـ ـيــة في التواصـ ـ ـ ـ ــل الحجــاجي ،على اعتبــار أنيحقق أهدافه ال بد من وضـ ــعه في
الخطاب يجب أن يوض ــع في سـ ــياق حتى يسـ ـ َّـمى خطابا ،ولكي ِّ
س ـ ـ ـ ــياقه الخاص به ،وهو الس ـ ـ ـ ــياق املقامي .الذي يجعل من عملية التواص ـ ـ ـ ــل أمرا ممكنا ،فيما
َّ
يتعلق بعناصر العملية التخاطبية ،الظاهرة منها واملضمرة.
ومما سـ ـ ـ ــبق عرضـ ـ ـ ــه ،عن عالقة الحجاج بالتواصـ ـ ـ ــل أو ما يسـ ـ ـ ــميه فيليب بروتون()Ph.Breton
يسميه املثلث الحجاجي:
بالتواصل الحجاجي ،يضع مخططاِّ ،

َّ
 1عبد العزيز السراج" :التواصل والحجاج (أية عالقة؟)" .الجزء األول؛ الحجاج :حدود وتعريفات .ص  .624مقال ضمن مؤلف :الحجاج
مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،ص ص .625-624
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مخ َّطـط التواصـل الحجـاجـي
رأي Opinion
خــطيــب Orateur
مخـا َطــب Auditeur

حـجــة Argument
َّ
سياق االستقبال

Contexte de reception

 -1حجاجية الخطاب التعليمي
ينبغي النظر إلى الخطــاب التعليمي بــاعتبــار منجزه َّ
األول وهو املــد ِّرس خطــابــا حجــاجيــا غــائيــا ألنــه
ُّ
يقع عادة بين أكثر من شــخصــين؛ َّ
األول هو األكثر حضــورا في العملية التعليمية-التعلمية ألنه هو قائدها
ُ
ويقومه فهو منجز الخطاب
واملوجه لها ،فاملد ِّرس هو الذي يح ِّضـر درسه وهو الذي ِّ
ِّ
يقدمه وبعدها ِّ
يقيمه ِّ
املتعلم ،إقناع الطرف
املتعلم في املنـاهج التعليميـة .يحـاول املـد ِّرس أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــا ،وبـدرجـة أقل ِّ
رغم مركزيـة ِّ
اآلخر بوجهـة نظره حول موض ـ ـ ـ ــوع مبرمج س ـ ـ ـ ــلفـا ومح َّـدد األهـداف والكفـاءات ،فيس ـ ـ ـ ــعى إلى توجيه فعله
املتعلمين وتثبيـت االعتقـاد لـدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم أو رَّبمـا ص ـ ـ ـ ـنـاعـة االعتقـاد ،كمـا تقول س ـ ـ ـ ــامية
التعليمي نحو إقنـاع ِّ
الـ ــدري ـ ـدي ،فهو خطـ ــاب حجـ ــاجي مو َّج ـ ـه بـ ــامتيـ ــاز .وبـ ــالعودة إلى تعريف الحجـ ــاج وفق منظور بيرملـ ــان
( )Perelmanفإنه " جملة من األس ـ ــاليب تض ـ ــطلع في الخطاب بوظيفة هي حمل املتلقي على االقتناع بما
نعرضه عليه أو الزيادة في حجم هذا االقتناع".1
وهذا ما ينطبق بنســبة تكاد تكون كاملة على الخطاب التعليمي ،خاصــة في الخطاب الذي يعتمد
على طرائق الت ــدريس الحواري ــة ،فيحم ــل ك ــل طرف الطرف اآلخر على االقتن ــاع برأي ــه أو الزي ــادة في ه ــذا
االقتنـاع ،ولعـل الطرف األكثر تـأثيرا في الخطـاب التعليمي الحجـاجي هو املـد ِّرس؛ ألنه هو األقدر على تغيير
املتعلمين وأفك ــارهم وس ـ ـ ـ ــلوك ــاتهم ب ــاعتب ــار الخط ــاب التعليمي خط ــاب ــا تربوي ــا ق ــائم ــا على التوجي ــه
عق ــائ ــد
ِّ
املتعلمين وهو أبس ـ ـ ــط تعريف للتربية فتنس ـ ـ ــجم مع غايات
والنص ـ ـ ــح واإلرش ـ ـ ــاد من أجل تعديل س ـ ـ ــلوك ِّ
املتعلمين على
املتعلم بأفكار مس ـ ــبقة واعتقادات راس ـ ــخة فيقوم املد ِّرس بحمل ِّ
الخطاب الحجاجي فيأتي ِّ
تغيير هـ ـذه االعتق ــادات والس ـ ـ ـ ــلوك ــات إذا ك ــان ــت ال تنس ـ ـ ـ ــجم مع الس ـ ـ ـ ـي ــاس ـ ـ ـ ـ ــة التعليمي ــة ومع األه ــداف
البيداغوجية ومع التوجيهات التربوية الرسمية.
 1سامية الدريدي ،مرجع سابق ،ص .69
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وبعـد أن أثبتنـا حجاجية الخطاب التعليمي ينبغي الحديث عن أدوات الحجاج فيه ،ول ن َّ
تحدث
املتلقين ،فــإن ديكرو يرى أن
بيرملــان عن الغرض من الحجــاج وهو تغيير االعتقــادات والس ـ ـ ـ ــلوكــات بــإقنــاع ِّ
الحجـاج يتم بـاللغـة بحيـث يجعـل األقوال تتتـابع وتترابط على نحو دقيق فتكومن بعض ـ ـ ـ ـهـا حججـا تــدعم
ُ
املتكلم إنمــا يجعــل قوال مــا ح َّجـة لقول آخر هو بلغــة الحجــاج نتيجــة يروم
وتثبــت بعض ـ ـ ـ ـهــا اآلخر؛ أي أن ِّ
املتكلم قد يص ـ ِّـرح بالنتيجة وقد
إقناع املتلقي بها وذلك على نحو ص ــريح أو بش ــكل ض ــمني .بمعنى آخر إن ِّ
ُيخفيهــا فيكون على املتلقي اس ـ ـ ـ ــتنتــاجهــا ال من مض ـ ـ ـ ــمون هــذه األقوال اإلخبــاريــة بــل اعتمــادا على بنيتهــا
اللغوية فحسب.1
ثالثا :بناء الخطاب التعليمي:
بمــا أن الخطــاب التعليمي خطــاب إقنــاعي دائمــا وحجــاجي أحيــانــا؛ ألن القض ـ ـ ـ ــايــا واملس ـ ـ ـ ــائــل التي
عد الخطاب حينها حجاجيا وإن كانت غير ذلك َّ
يطرحها ليست خالفية بالكامل ،فما كان منها خالفيا َّ
عد
إقنـاعيـا فحس ـ ـ ـ ــب ،وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الحـالتين هو إقنـاعي بامتياز2؛ ألن طرفيه يس ـ ـ ـ ــعيان إلى إقناع اآلخر ،وإن كان
واملتعلم مس ـ ـ ـ ــاهم في إنتاجه
النص ـ ـ ـ ـيـب األكب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر لإلقناع يرجع للمد ِّرس باعتباره باني الخطاب ومنتجه،
ِّ
بنسبة تزيد أو تنقص حسب طرائق التدريس واالستراتيجيات املنهاجية املعتمدة من قبل املد ِّرس.
يركز على ج ــانبين ال
وم ــادام البن ــاء يرجع إلى امل ــد ِّرس فينبغي علي ــه وهو يبني خط ــاب ــه ه ــذا أن ِّ
َّ
اختل ٌ
َّ
َّ
َّ
اختل
اختل الخطاب التعليمي كله ،وإذا
بناء
ينفص ـ ـ ـ ــالن همـا :البنـاء املنطقي والبنـاء اللغوي ،فـإذا
ُّ
البناءان معا َّ
تهدم الخطاب كله وإن كان سالم املضمون صحيح املحتوى.
ُّ
ويحتج لهــا احتجــاجــا قــد يكون ص ـ ـ ـ ــارمــا دقيقــا وقــد
إن الخطــاب الحجــاجي وهو يعرض فكرة مــا
َّ
يفتقر أحيــانــا على الص ـ ـ ـ ـرامــة والــدق ـة املنش ـ ـ ـ ـودتين إنمــا يهــدف إلى إقنــاع املتلقي أو إغرائــه أو حملــه على
اإلذعـان دون اقتنـاع حقيقي ،ونجـاعـة هـذا الخطـاب إنمـا تكمن في مـدى قـدرته على اقتحام عالم املتلقي
وتغييره ،إذ أن الحديث عن وض ـ ـ ــعية ما خارج الخطاب يمكن أن ينتهي بتغييرها ال على مس ـ ـ ــتوى الفكرة
فحس ــب بل على مس ــتوى الوقائع وهذا يعني حقيقة ال س ــبيل إلى دحض ــها هي ارتباط الخطاب الحجاجي
بوض ـ ـ ـ ــعيــة كــل البــاث واملتلقي وتعتبر نظريــة بيرملــان في هــذا املجــال هــامــة ومفيــدة ذلــك أنــه تنــاول مس ـ ـ ـ ــألــة
َّ
الحجـاج أكـد خـاص ـ ـ ـ ــيتي التفـاعـل والتحـاور في كـل خطاب حجاجي مش ـ ـ ـ ــيرا في الوقت ذاته إلى ارتباط هذا
الخطاب بوض ـ ـ ـعية طرفيه بحيث يبدو التناقض جليا بين اس ـ ـ ــتراتيجيات اإلقناع واالس ـ ـ ــتدالل الص ـ ـ ــوري
الذي يتناول الحقائق العامة دون ُّ
التقيد بالسياق وباعتماد قواعد صورية كونية.3

 1املرجع السابق ،ص .60
َّ
يعبر بالضرورة عن قضية خالفية .يعني هذا أن كل نص
 2يكون النص ِّ
الخطابي نصا إقناعيا ،ولكنه ليس نصا حجاجيا بالضرورة؛ ألنه ال ِّ
حجاجي نص إقناعي ،وليس كل نص إقناعي نصا حجاجيا .يرتبط اإلقناع بالحجاج إذن ارتباط النص بوظيفته الجوهرية املالزمة في محيط
أنواع نصية أخرى كالوصفيات والسرديات .ينظر محمد العبد :النص والخطاب واالتصال ،ص .950
 3سامية الدريدي ،مرجع سابق ،ص .06-09
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معينــة َّ
ويــذهــب بيرملــان إلى أن الخطــاب الحجــاجي وهو يلزم البــاث بوجهــة نظر َّ
ويتخــذ من إقنــاع
مجرد تواص ـ ــل عادي من جهة أنه ال يقوم على َّ
املتلقي هدفا أس ـ ــاس ـ ــيا إنما يبتعد عن كونه َّ
مجرد التبليغ
الــذي يقتض ـ ـ ـ ـ ي من املتلقي َّ
مجرد فــك الرموز بواس ـ ـ ـ ـطــة اللغــة ليكون الفهم بــل يقوم على الفعــل في هــذا
َّ
املتلقي ويقتض ـ ـ ـ ـ ي تــأويال محـ َّـددا للخطــاب وبهــذا وحــده يكون الحجــاج نــاجحــا والخطــاب نــاجعـا ألنـه تمكن
من تغيير وضـ ـ ــعية سـ ـ ــابقة له ،ويخلص بيرملان من هذا ِّكله إلى نتيجة أسـ ـ ــاسـ ـ ــية مفادها أن العالقة بين
موجه يقود الخطاب في كل
البـاث واملتلقي ليس ـ ـ ـ ــت معطى كمـا هي عليـه من وجهـة نظر س ـ ـ ـ ــكونيـة بـل هي ِّ
مراحلــه وهو مــا يقترب كثيرا في نظرنــا من النظريــة البالغيــة القــديمــة وتحــديــدا من ح ـديــث القــدامى عن
خصال الخطيب أو املتكلم عموما وأصناف املخاطبين ومقتضيات املقام.1
على أن اهتمــام بيرملــان بهــذا األمر قــد قــاده إلى تص ـ ـ ـ ــنيف آخر مش ـ ـ ـ ــهور وهو حــديثــه عن املتلقي
موجهين كمــا قـ َّـدمنــا يحـ ِّـددان نوع الخطــاب الحجــاجي،
الخــاص واملتلقي الكوني مؤ ِّكـدا أنهمــا وبــاعتبــارهمــا ِّ
فــاملتلقي الخــاص بــاعتبــاره الهــدف في الخطــابــات التي ترمي إلى اإلقنــاع يجعــل من هــذه الخطــابــات تنزع إلى
ُّ
وتحتج لــه،
اإلغراء والحمــل على اإلذعــان أكثر من كونهــا ترمي إلى تحقيق االقتنــاع الفكري بمــا تــدافع عنــه
في حين يجعل املتلقي الكوني َّ
أي خطاب حجاجي إقناعا فكريا خالصا.2
واملتعلم:
رابعا :الخطاب التعليمي بين املد ِرس
ِ
حجاج السلطة هو حجاج تأييد ،فهو يدعم نتيجة ق في حجاج شكله التقليدي هو التالي:
يمثل سلطة في هذا املجال.3
العارض :ق ،ألن س يقول إن ق ،وألن س ِّ
َّ
يوجـد حجـاج س ـ ـ ـ ــلطـة عنـدمـا يق ِّـدم العـارض دليال يؤ ِّيـد بـه إثبـاتـا مـا ويتمثـل هـذا الـدليل في كونه
متكلم حجة يعول عليه أو يلوذ به ،فبسـ ــبب اعتقاد ق (أو فعله) ال يطلب إذن في صـ ــحة ق،
صـ ــادرا عن ِّ
ومالءمت ــه للكون كم ــا هو أو كم ــا ينبغي أن يكون ،وإنم ــا هو في كون ــه مقبوال من ل ــدن ش ـ ـ ـ ــخص يض ـ ـ ـ ــمن
َّ
صحته.4
َّ
ينبغي التميي ـ ـ ـ ــز بين حالتين :حالة الســلطة التي تتجلى مباشــرة من قبل املخبر أو مصــدر اإلثباتات
املركز على الشــخص،
املتكلم لدعم أقواله .وكما هو الشــأن في الحجاج ِّ
وحالة الســلطة التي يســتشــهد بها ِّ
فإن حجاج السلطة يركز على صور املحاجين؛ إن رهانات نقد َّ
حجة السلطة تتجاوز َّ
مجرد تحديد شفرة
ِّ
ِّ
لالستعمال السديد للخبرة وهو املظهر األيسر تناوال.5

1املرجع السابق ،ص .06
2املرجع نفسه ،ص .00-06
 3كريستيان بالنتان :الحجاج ،ترجمة عبد القادر املهيري ،دار سيناترا ،املركز الوطني للترجمة ،تونس ،طبعة 6002م ،ص .950
4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
5املرجع نفسه ،ص .954-950
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 -1الخطاب التعليمي بين التوجيه والتقويم
ُّ
يس ـ ـ ـ ــود في الخطــاب التعليمي-التعلمي حجــاجــان؛ حجــاج توجيهي وحجــاج تقويمي .والفرق بينهمــا
َ
متعلما) من عدمه .وقد الحظنا أن بعض املد ِّرســين يكتفي
يكمن في اســتحضــار املخاطب (مد ِّرســا كان أم ِّ
ـمتعلمين وما ســيواجهون له من أســئلة وبما ســيواجهونه من
بإنتاج خطابه التعليمي دون تفكير فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ِّ
متعلما افتراضــيا ال يســأل وال يحاجج بل يذعن ويســتســلم ،وبعضــهم اآلخر ،وهم
حجج .أو ربما يواجهون ِّ
َّ
َّ
قلة ،يض ـ ـ ــعون في حس ـ ـ ــبانهم ،حس ـ ـ ــب علمهم ،كل الحجج املفترض ـ ـ ــة أو التي يتوقع أن تواجههم من قبل
َّ
املتعلمين ،وهم قلة ،فيبنون خطابهم التعليمي وفقها فهي أساسه ومرتكزه املنطقي واملعرفي.
بعض ِّ
نقدم نماذج منهما في الخطاب
وسنعرف اآلن بالحجاج التوجيهي ،ثم الحجاج التقويمي ،وبعدها ِّ
ِّ
املتكلم لخطــابــه بــالنظر إلى انش ـ ـ ـ ـغــالــه بمقــاصـ ـ ـ ـ ــده وأقوالــه
التعليمي .يرتكز الحجــاج التوجيهي على بنــاء ِّ
َ
ُّ
تمثله في محاولة لتوقع اعتراض ــاته
يجرد ذاتا أخرى ِّ
وأفعاله املص ــاحبة لها دون النظر إل ـ ـ ـ ـ ــى املخاطب فال ِّ
واسـتباق حججه ليدحضـها ويصل إلى إقناعه .1وقد َّ
عرف طه عبد الرحمن التوجيه بقوله ":التوجيه هو
هنا فعل إيصال الـمستدل َّ
لحجته إلـى غيره".2
ِّ
وهــذا هو املالحظ في الخطــاب التعليمي القــائم على الطريقــة التلقينيــة التي ال مجــال فيهــا للحوار
أو املناقشة أو االعتراض أو إبداء الرأي؛ إذ يعمد بعض املد ِّرسين إلى إعداد مذكرات ــهم بناء على مجموعة
املتعلمين فال ُّ
يهمهم مقدار إس ـ ــهامهم في إنتاج الخطاب
من املعلومات واملعطيات التي ينبغي توص ـ ــيلها إلى ِّ
وال يحبذون مش ــاركاتهم إال لغرض اإلجابة اآللية عن أس ــئلة املدرس دون زيادة أو نقص ــان ،ولهم َّ
حجة في
ِّ
ِّ
َّ
املتعلمين .وهذا
هذا وهي توفير الوقت إلنهاء املقرر .فيكتفي املد ِّرس في هذا النموذج بإيصـ ــال حججه إلى ِّ
الص ـ ـ ـ ــنف من الحجاج في منزلة أدنى ،حس ـ ـ ـ ــب الش ـ ـ ـ ــهري ،من الحجاج التقويمي لالعتبارات التي ذكرناها
آنفا.
نموذج َّأول:
املستوى التعليمي :السنة األولى ثانوي (جذع مشترك آداب)
ُّ
النشاط التعلمي :بالغة
عنوان الدرس :أضرب الخبـر
يعتمد املد ِّرس في تقديم هذا الدرس على املقاربة التعليمية وهي املقاربة النص ــية؛ إذ ينبغي عليه
ُّ
ُ
العودة إلى النص األدبي أو التواصـلي الذي ق ِّدم سـابقا في نفس الوحدة التعلمية .وفي درس أضـرب الخبر
يحيل إلى نص تواصـلي بعنوان :من آثار اإلسالم على الفكر واللغة (لزكريا عبد الرحمان صيام) .يستشهد
منه بجمل تناسب موضوع درس البالغة ،وهي:3
ُ
 جاءت خطبتها األسبوعية نعمة كبرى للنثر يعالج خاللها اإلمام شؤون الناس. 1ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري ،مرجع سابق ،ص .420
 2طه عبد الرحمن :اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي ،ص .662
 3الكتاب املدرس ي للسنة األولى ثانوي جذع مشترك آداب ،ص .944
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 إن الخطباء وجدوا املجال فسيحا لالستشهاد بقدر أكبر من ألفاظ اآلية القرآنية.ُّ
 وإذن فإن تأثر النثر بالقرآن الكريم كان أعمق غورا من الشعر...املتعلمين ،ثم يطرح
متمعنــة منــه ومن بعض ِّ
يس ـ ـ ـ ــتعرض املــد ِّرس هــذه األمثلــة بقراءة واض ـ ـ ـ ـحــة و ِّ
جملة من األس ــئلة ألجل اكتش ــاف أحكام هذا الدرس ،وقد قدم الكتاب املدرس ـ ي جملة من األس ــئلة التي
ُّ
يستأنس بها املد ِّرسون ،ويستطيعون االستغناء عنها واستبدالها بأخرى مناسبة ملوقف التعليمي التعلمي.
قد الحظنا أن أس ــئلة الكتاب املدرسـ ـ ي وأس ــئلة بعض األس ــاتذة تندرج ض ــمن الص ــنف األول من
َّ
الحج ــاج وهو الحج ــاج التوجيهي ،وعل ـة ذل ــك أن الغرض من ال ــدرس واض ـ ـ ـ ــح ِّبين من العنوان ،وهو أن
فيفرق بينهــا من خالل الش ـ ـ ـ ــواهــد واألمثلــة ،ثم يعـ ِّـدد أدوات توكيــد الخبر.
يعرف ِّ
املتعلم الخبر بــأض ـ ـ ـ ــربــه ِّ
استخراج أضرب الخبر بتحديد ما يلي:
حدد أضرب الخبر في األمثلة السابقة مع التعليل.
ِّ
 ما هي أدوات التوكيد املستعملة في املثال الثاني والثالث؟ ما هي أدوات توكيد الخبر عموما؟النتيجة:
َ
 إذا كــان املخــاطـب حين س ـ ـ ـ ـمــاعــه الخبر خــالي الــذهن من الحكم عليــه غير متردد في قبولــه س ـ ـ ـ ــميالخبر ابتدائيا ،مثل :الحياة مواقف.
املتكلم إلى
 أما إذا كان مترددا في قبول الخبر ومطالبا بالوص ــول إلى اليقين في معرفته حينئذ يلجأ ِّتوكيده بأداة واحدة فهو خبر طلبي ،مثل :إن أخاك عاقل.
 وإن كان منكرا للخبر يتم توكيده له بمؤكدين أو أكثر ،وذلك حس ـ ـ ــب درجة إنكاره قوة وض ـ ـ ــعفا،فهو خبر إنكاري ،مثل :إنك لعلى صواب في حكمك.
 أدوات توكيد الخبر هي َّ :أنَّ ،إن ،قد ،القسـ ـ ــم ،الم االبتداء ،نونا التوكيد الخفيفة والثقيلة ،أماالشرطية ،إنما ،أحرف التنبيه ،الحروف الزائدة.
َّ
َّ
متخيل أو حقيقي فيراعي
متعلم
قـد يكون خطـاب املـد ِّرس حجاجا على خطاب تعليمي متوقع من ِّ
املـد ِّرس في خطـابـه أمرين همـا الهـدف الـذي يريـد تحقيقـه ،وهو اإلقنـاع والحجج التي يمكن أن يعـارض ـ ـ ـ ــه
ويمحصــها عند اســتحضــار
املتعلم الكوني أو الحقيقي والتي يضــعها في الحســبان في أثناء بناء خطابهِّ ،
بها ِّ
َّ
املتعلم ،فال يتم َّس ـ ـ ـ ـك بها إال إذا أدرك أنها تؤول
حججـه ،فيف ِّنـدهـا ويعـارض ـ ـ ـ ـهـا بالحجج التي يتوقعها من ِّ
بخطابه إلى القبول والتس ـ ـ ــليم ،وهذا ما يس ـ ـ ـ َّـمى بالحجاج التقويمي ،واملقص ـ ـ ــود بالحجاج التقويمي هو "
يجرد من نفسـ ــه ذاتا ثانية ينزلها منزلة املعترض على
إثبات الدعوى باالسـ ــتناد إلى قدرة املسـ ـ ِّ
ـتد ِّل على أن ِّ
َ
َّ
الحجة إلى املخاطب ،واقفا عند حدود ما يوجب
ـتد ُّل بالنظر في فعل إلقاء
دعواه؛ فها هنا ال يكتفي املس ـ ِّ
عليه من ضــوابط وما يقتضــيه من ش ـرائط ،بل َّ
يتعدى ذلك إلى النظر في فعل التلقي باعتباره هو نفســه
َّ
يتعين على املس ـ ـ ـ ـ َ
أدلته أيض ـ ـ ـ ــا على مقتض ـ ـ ـ ـ ى ما َّ
َّ
ـتد ِّل له أن يقوم به ،مس ـ ـ ـ ـتبقا
متلق ملا يلقي ،فيبني
أول ٍ
َ
استفساراته واعتراضاته ومستحضرا مختلف األجوبة عليها ومستكشفا إمكانات ُّ
تقبلها واقتناع املخاطب
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ـتد َّل يتعاطى لتقويم دليله بإقامة حوار حقيقي بينه وبين نفس ـ ـ ـ ــه ،مراعيا فيه كل
بها .وهكذا ،فإن املس ـ ـ ـ ـ ِّ
كأن عين املسـ ـ َ
مسـ ــتلزماته التخاطبية من قيود تواصـ ــلية وحدود تعاملية ،حتى َّ
ـتدل له في االعتراض على
نفسه ".1
من أدوات الحجاج التقويمي أس ــئلة يطرحها املد ِّرس ويجيب عن ـ ـ ـ ـ ــها وهو يح ِّض ـر درس ــه ،أو يطرح
حد ذاته
س ـ ـ ـ ــؤاال واحـدا ثم يق ِّـدم االعتراض ـ ـ ـ ــات التي يمكن أن تواجهـه ،ومنهـا االعتراض على الس ـ ـ ـ ــؤال في ِّ
فيطلب تغييره إلى سـؤال آخر قبله أو أكثر أهمية منه ،وهو اعتراض منطقي عقلي .ثم يكون التسليم بهذا
ُ
َّ
متوقعـة له ُ
فتدفع وتعرض أجوبة أخرى فيكون االعتراض معرفيا وكل
الس ـ ـ ـ ــؤال واالعتراض على إجـابـات
هذا يتم في الخطاب نفس ــه ،وأثناء تقديم املد ِّرس لدرس ــه تعترض ــه حجج أخرى لم تكون في حس ــبانه من
َّ
متوقع .وفي هذه الحالة يقوم املد ِّرس بتقديم حجج أخرى
متعلم مفترض أو
قبـل؛ ألن حججه مبنية على ِّ
َّ
ليرد الحجج الجـديـدة ،قـد ال يس ـ ـ ـ ــتطيع ر َّدهـا فيس ـ ـ ـ ـلـك مس ـ ـ ـ ــلكين؛ مس ـ ـ ـ ـلـك املراوغـة واملـداورة واملغـالطة
الرد عليها بما يكفل له بناء حجج أخرى تناسب هذه الحجج
املتعلمين أو تأجيل ِّ
ومسلك التسليم بحجج ِّ
وتع ــا ض ـ ـ ـ ـه ــا بم ــا يحقق الغرض من ال ــد س وفي كلت ــا الح ــالتين َّ
يتحقق اإلقن ــاع ،ولكن ــه إقن ــاع مؤق ــت في
ر
ر
َّ
املس ــلك األول س ــرعان ما يظهر غلطه ،وفي املس ــلك الثاني َّ
يتأجل اإلقناع ولكنه يتحقق فيما بعد .فنحن
إ اء إقناع مراوغ وإقناع الحق َّ
محقق .ولنا هذا املثال من دروس السنة األولى ثانوي.
ز
نموذج َّأول:
املستوى الدراس ي :السنة األولى ثانوي
النشاط :نص تواصلي
العنوان :ظاهرة الصلح والسلم في العصر الجاهلي  /د  /أحمد محمد الحوفي
س :ماذا كان ينتج عن اشتعال الحرب فـي العصر الجاهلي؟
ُّ
ُّ
ج :ينتج عن اش ــتعال الحرب فـ ـ ـ ـ ـ ــي العص ــر الجاهلي إزهاق األرواح وتيتم األطفالُّ ،
وترمل النسـ ــاء ،وتثكل
األمه ــات وك ــذا الخراب وال ــدم ــار ،وانحالل عق ــد األس ـ ـ ـ ــر والقب ــائ ــل وطمع األع ــداء فيهم ،وزي ــادة األحق ــاد
والكراهية بين املتحاربين.
َّ
طرح املد ِّرس س ـ ــؤاله ثم حش ـ ــد عددا كبيرا من النتائج املتوقع حدو ها بس ـ ــبب الحرب في العص ـ ــر
الجاهلي ،وهي بعض هذه النتائج وس ــيس ــتقبل عددا آخر منها أثناء تقديم درس ــه فال يمكن أن يكتفي بما
املتعلمين الحقيقيين
مذكرته فهي مجرد افتراض ــات بناها بالنظر إلى معطيات س ــابقة يملكها عن ِّ
ذكره في ِّ
َّ
أو املفترض ـ ــين .وقد يعترض معترض فيقول :اش ـ ــتعال الحروب هي نتيجة ألس ـ ــباب أخرى ،تتمثل في ثقافة
الثأر التي يسـ ـ ــتند عليها الجاهلي ،فيسـ ـ ــفك دماء األبرياء بجريرة فرد من قبيلةَّ ،
فلما جاء اإلسـ ـ ــالم وضـ ـ ــع
الثأر وجاء بالقصاص.
س :ما الدوافع التي كانت تدفع عقالء العرب وأشرافهم إلى الصلح بين املتحاربين؟
 1طه عبد الرحمن :اللسان وامليزان ،ص .662
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ج :الدوافع التي كانت تدفع عقالء العرب وأش ـ ـ ـرافهم إلى الص ـ ـ ــلح بين املتحاربين هي رؤيتهم إراقة الدماء،
وانقطاع الصالت.
وبنفس الكيفية يبني أسئلته األخرى التي لها عالقة بهذا النص التواصلي.
وقد يعتمد املد ِّرس على أدوات أخرى في حجاجه التقويمي من قبيل اإلش ــاريات الش ــخص ــية وهي
كثيرة االس ـ ــتعمال في الخطاب التعليمي من طرف املد ِّرس ـ ــين ،من قبيل :من يقول كذا أو من يعترض على
ك ــذا من ل ــه رأي آخر في ك ــذا .ويس ـ ـ ـ ــتعم ــل الفع ــل املبني للمجهول بتق ــديم س ـ ـ ـ ــلس ـ ـ ـ ـل ــة من االفتراضـ ـ ـ ـ ــات
َّ
ويتحقق االقتناع والتس ــليم بش ــكل تدريجي مع س ــوق
واالعتراض ــات تقابلها الردود والحجج التي تدحض ــها
الحجج َّ
حجة بعد أخرى ،من قبيل :لو سـئلت كذا ألجبت بكذا ،ولو قيل لي كذا لقت كذا .وقد يسـتعمل
املد ِّرس ض ـ ــمائر املخاطبة بش ـ ــكل مباش ـ ــر باس ـ ــتعمال فعل أمر كقوله :اعلم أن أو اعلموا أن ،أو بص ـ ــيغة
املتعلمي ـ ــن أو ن ـ ـه ـ ــي مثل قولنا :ال يغب عن بالكم ،ال
قريبة منها كقولنا :ليكن في علم الجميع مخاطبا كل ِّ
تنسوا أن،
َ
املتكلم فعليــا ،يؤدي أسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــا وظيفتين:
وبهــذا يتض ـ ـ ـ ــح أن " املخــاط ـب املتخ َّي ـل الــذي يحتويــه ِّ
َّ
املتخيلة ،التي
إحـداهمـا حجـاجيـة واألخرى حواريـة .وأوالهما منبثقة من الثانية؛ ألنه انطالقا من األجوبة
مكوناته البالغية واللغوية .ويظهر ذلك
يفترض أن تكون مطروحة في املقام ،يكون مسـ ـ ـ ــار الكالم وطبيعة ِّ
بصــفة جلية في الخطاب الشــفوي (البالغي منه) فعامل الحض ــور العياني فيه يعد مصــدر إلهام الص ــور،
وأسـ ـ ـ ــاس التفاعل مع املقام ،ذلك التفاعل الذي يعمل على تشـ ـ ـ ــكيل الحوار الذي ينبغي أن تسـ ـ ـ ــفر عنه
لوازم أفعال الكالم ".1
 -2البناء اللغوي للخطاب التعليمي:
يبرره؛ إذ يختــار املــد ِّرس
إن حرص ديكرو على اعتبــار اللغــة أداة إلنتــاج الخطــاب الحجــاجي لــه مــا ِّ
ـمتكلم األكثر حضـ ـ ــورا في العملية التعليمية ما يناسـ ـ ــبه من أدوات اللغة (األدوات اللغوية الص ـ ـ ــرفة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
املتعلمين بما يعرضــه عليه من أفكار متضــمنة في املوضــوعات التي ينص
واألدوات البالغية) قصــد إقناع ِّ
يؤكده ديكرو فـ ـ ـ ـ ــي الغاية من البناء اللغوي
عليها منهاج اللغة العربية للســنة األلى ثانوي صـراحة .وهو ما ِّ
للخطاب الحجاجي؛ إذ يعتـ ـ ـق ـ ــد ديك ـ ــرو ( )O. Ducrotأن ـ ــنا نتك ـ ــلم َّ
عام ـ ــة بقص ـ ــد التأثي ـ ــر ،2وه ـ ــذا التأثير
والحمل على اإلذعان واالقتناع بما يعرض علينا من أفكار ومعتقدات ،إنما يحصل " بالوسائل اللغ ـ ـ ـ ــوية
املتكلم" ،3كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون " اللغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تحمل بصـ ـ ــفة ذاتية وجوهرية
وبإمكانات اللغات الطبيعية التي يتوافر عليها ِّ

 1محمد سالم ولد محمد األمين :مفهوم الحجاج عند بيرملان وتطوره في البالغة املعاصرة ،ص .20
 2أبو بكر العزاوي" :الحجاج في اللغة" .الجزء األول؛ الحجاج :حدود وتعريفات .ص .52
3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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َّ
1
توجه (])Orienter
وظيفة حجاجية"  ،أي في بنية األقوال اللغوية ،فالغاية تتمثل فـ ـ ــي أن تفرض [أو أن ِّ
َ
َ
على املخاطب نمطا من النتائج باعتبارها الوجهة الوحيدة التي يمكن للمخاطب أن يسير فيه.2
 -3األدوات اللغوية:
السؤال الحجاجي في الخطاب التعليمي:
ً
ال يخفى أن حجــاجيــة الس ـ ـ ـ ــؤال ذات أهميــة كبرى في الخطــاب التعليمي ،تعود إلى كونــه حجــاجــا
ً
ً
ُ
متعلميــه
موقفي ـا أكثر التص ـ ـ ـ ــاقــا بــاملتخــاطبين فيــه ،وخــاص ـ ـ ـ ــة
املتعلمين ،يروم املــد ِّرس من خاللــه إقنــاع ِّ
ِّ
ُ
واستمالتهم وإذعانهم له ،ومنعهم من االنخراط في طريق مغاير ملا يراه املد ِّرس.
وحينئـذ؛ إذا كــان املتكلم والس ـ ـ ـ ــائـل يجهــل الجواب ف َّ
ـإن كالمـه يخلو من أي حجـاج ،وأمــا إذا كــان
يعيه ،فيحمل هذا شحنة حجاجية يريد ْأن يوصلها صاحب السؤال إلى املتلقي لتغيير قناعاته.
ْ
املتعلمين تذعن ملا ُيطرح علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها ،أو يزيد في
غاية الس ـ ـ ــؤال التعليمي الحجاجي أن يجعل عقول ِّ
درجـة ذلـك اإلذعـان ،فيكون الس ـ ـ ـ ــؤال نـاجعـا كلمـا ُو ِّفق املد ِّرس في جعل حدة اإلذعان تقوى درجتها لدى
وفق على األقل في جعل
املتعلمين بشـ ـ ــكل يبعثهم على العمل املطلوب إنجازه أو اإلمسـ ـ ــاك عنه ،أو هو ما ِّ
ِّ
املتعلمين مهيئين لذلك العمل في اللحظة املناسبة.
ِّ
َّ
َّ
ُّ
" وحــد الحجــاج أنـه فعــاليــة تــداوليــة جــدليــة ،فهو تــداولي؛ ألن طــابعــه الفكري مقــامي واجتمــا ي؛
إذ يأخذ بعين االعتبار مقتضيات الحال من معارف مشتركة ومطالب إخبارية ُّ
وتوجهات ظرفية ،ويـ ـ ــهدف
ََ
ً
ً
العالقة املوقفية
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى االشـ ــتراك جماعيا في إنشـ ــاء معرفة عملية ،إنشـ ـ ًـاء موجها بقدر الحاجة " .3وهذه
تنعكس على الس ـ ـ ـ ــؤال الحجـاجي القـائم على تغيير القنـاعـات ،وإذعـان األذهـان في املقـام التداولي املنطلق
من التواصل واإلقناع.
تنطلق نظرية املس ــائلة عند ميش ــال مايير من َّأن كل كالمنا يقوم على التس ــاؤالت التي تنطلق من
االفتراضـات املسبقة لدى املستمع ،وهذا ما سمي املبدأ االفتراض ي في النظرية ،ومبدأ االختالف اإلشكالي
داخل األقوال ،أي :األقوال املختلفة ،ويمكن تلخيص أهم الركائز فيها على وفق اآلتي:
ُ
الركيزة األولى :املجاز والبالغة ،والثانية :السؤال والجواب ،والثالثة :الضمني واملصرح به.
اش ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر ميش ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــايير ( )Michel Meyerبنظريت ـ ــه املوس ـ ـ ـ ــوم ـ ــة بنظري ـ ــة املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاءل ـ ــة ( La
 ،)Problématologieومـا يهمنـا في هـذا املقـام آراؤه ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الحجـاج " .فـالحجـاج لديه محايث الس ـ ـ ـ ــتعمال
الكالم؛ ألن الكالم يتض ـ َّـمن بالقوة س ــؤاال يس ـ ُّ
ـتمد منه داللته" ،4أو " إثارة الس ــؤال أو التص ــدي له" ،5أما
1املرجع السابق ،ص .55
 2سامية الدريدي ،مرجع سابق ،ص .60
ُ
3طه عبد الرحمن ،في أصول الحوار وتجديد علم الكالم :ص.25
 4محمد علي القارص ي" :البالغة والحجاج من خالل نظرية املساءلة مليشال ميار" .ص  .064مقال ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في
التقاليد الغربية من أرسطو على اليوم ،إشراف حمادي صمود.
 5ميشال مايير" :اللغة واملنطق والحجاج؛ اللغة والسياق" ،تقديم وترجمة محمد أسيداه .الجزء الخامس؛ نصوص مترجمة .ص .92
َّ
مقال ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة .إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
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الحجاج فهو " ...يش ـ ـ ــمل كل ض ـ ـ ــروب الخطاب الش ـ ـ ــفوي واملكتوب األدبي وغيره...وهو ض ـ ـ ــرورة تؤدي إلى
يوفر للمتخاطبين مواد إخبارية
نتيجة أو موقف نحمل الغير على اتخاذه إزاء مشـ ـ ـ ــكل مطروح في س ـ ـ ـ ــياق ِّ
ويمثل لديه هذا الزوج الوحدة
ض ـ ـ ـ ــروريـة للقيـام بعمليـة االس ـ ـ ـ ــتنتاج املتص ـ ـ ـ ــل بالزوج س ـ ـ ـ ــؤال/جواب"ِّ .1
األساسية للغة ،ومن ثم فإن استعمال اللغة َّ
يحدد دائما تبعا لها.2
يمثل حجر
إن السـ ــؤال هو اإلمكانية الوحيدة التي يسـ ــمح بها السـ ــؤال عن جوهر الكالم وهذا ما ِّ
الزاويــة في نظريــة مــايير .أمــا بق َّي ـة األحــداث الكالميــة فهي فرع عن الس ـ ـ ـ ــؤال .ومن هــذه النتيجــة بــالــذات
َّ
تتفرع نظرية مايير حول املســاءلة ( )Le Questionnementوطبيعة الســؤال والفرق بين الســؤال والجواب
وطبيعة الكالمية االستفهامية والحجاجية.3
أ -خصائص السؤال عند مايير:4
 إننا عندما نسـ ـ ـ ــائل الكالم نجيب بأن عملية التفكير هي عملية املسـ ـ ـ ــاءلة وإن اسـ ـ ـ ــتعمال الكالمالحامل لقدرة الفكر على املساءلة ُّ
يعد فعل تفكير.
يقدم
 إنه بإمكاننا الوصـ ــول إلى الجواب حينما نسـ ــتفهم السـ ــؤال لكن السـ ــؤال بما هو س ـ ــؤال ال ِّجوابا ألن حقيقته األولى هي أن يكون سؤاال.
 إن حض ـ ـ ـ ــور الجواب يقتض ـ ـ ـ ــيه احترام عملية الس ـ ـ ـ ــؤال تلك ال وال أقل ومن هنا فرض االختالفوجاء الجواب لكنه جواب يشتق من السؤال وال يدع السؤال يختزله.
 إن الفرق بين السـ ــؤال والجواب باعتبارهما ظاهرتين تأسـ ــيسـ ــيتين للكالم ليسـ ــت بناء نحوي .إنمفهوم السؤال يتجاوز حدود املجال اللساني .ماذا نقصد بقولنا إن أمرا ما هو محل سؤال؟
يس ـ ـ ــتعمل املد ِّرس الس ـ ـ ــؤال في بناء الوض ـ ـ ــعية املش ـ ـ ــكلة (أو املس ـ ـ ــألة  )Situation problèmeالتي
املتعلمين وتحريك أذهانهم وعواطفهم بتوظيف االس ـ ـ ـتفهام
يتأسـ ـ ــس عليها درسـ ـ ــه ،وغرضـ ـ ــه إثارة انتباه ِّ
التقريري؛ ِّمل ـا يحملــه من ش ـ ـ ـ ــحنــة حجــاجيــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لحظــة علم املتلقي بــالجواب ،فيقوم املــد ِّرس بــإذكــاء
املتعلمين وترتيب أفكارهم على مس ــتوى الذهن بما يناس ــب املس ــألة املطروحة عليـ ـ ـ ـ ـ ــهم ،لكون
تص ـ ُّـورات ِّ
َّ
االس ـ ــتفهام َّ
للمتعلم أو عليه وخاص ـ ــة بعد أن يذكر في بداية تقديم الوض ـ ــعية املش ـ ــكلة بالبديهيات
حجة
ِّ
َ
ُ
ذكي تص ـ ـ ـ ــورات املخـاطـب ،ويـدعوه إلعـادة ترتيــب أفكـاره ،وهـذه أهم س ـ ـ ـ ـمـة أكـدهـا ميش ـ ـ ـ ــال
املعروفـة؛ ليـ ِّ
ً
ُ
مايي ـ ـ ـ ـ ــرمن حيث إن " مايي ـ ـ ـ ـ ــر يش ــترط ف ـ ـ ـ ـ ــي الس ــؤال الحجاجي ْأن يكون حامال لطرافة فكرية يكون بحث
ً
املخاطب عن دالالت ـ ـ ـ ـ ــها مص ـ َ
متعة له من جهة ،وتأييدا منه ل ـ ـ ـ ـ ــمض ــمون الفرض ــيات املقدمة من جهة
ـدر ٍ

 1محمد علي القارص ي .مرجع سابق .ص .064
 2ميشال مايير .مرجع سابق .ص .92
 3محمد علي القارص ي .مرجع سابق .ص .066
4املرجع نفسه ،ص .060-066
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ُ
ُ
َ
أخرى" ،1هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ((يجعل املخاطب ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي حالة اض ـ ــطرار إلى الجواب ...فهو يجعل
املخاطب يجيب فـي االتجاه الذي يرسمه السؤال".2
وانطالقا من الوحدة األساسية للغة عند ميشال مايي ـ ـ ـ ــر ( )M.Meyerوهي ثنائية سؤال /جواب،
يصوغ القانون العام اآلتي:3
َّ
 -9كل استعمال للغة يمثل جوابا عن مشكل ،حتى حينما يتعلق األمر بالتعبير عنه.
 -6إذا كانت الغاية من كل حل هي عرض الجواب ،فإن املشـ ــكل الذي اسـ ــتوجبه لن يطرح َّ
البتة بعد أن
يقترح لــه ،لــذلــك فــإن غــايــة اللغــة ال تتمثــل في التعبير عن املش ـ ـ ـ ــاكــل بــل في التعبير عن حلولهــا .ويلزم عن
هذا التقابل حل /مش ـ ــكل يطابق التقابل القائم بين َ
املظهر واملض ـ ـ َـمر .فاملش ـ ــكل ،حتى عندما يعبر عنه ال
ينقال؛ إنه ال يصرح به ،بل يطرح نفسه.
َ
َّ -0إن اإلجابة باللغة وااللتجاء إلى ال ـ ـ ـ ـ َ
ـمظهر للبت ف ـ ـ ـ ــي أيما مشـكل معناه بناء صـورة ما ،وهذه الصورة،
من حيث هي لغة ،هي ما به يرتسم بيـن املشاكل والحلول ،لذلك فهي تقيم حاجزا بينـهما بموجب الخط
َ
َ
واملظهر (الذي له صورة).
املضمر (الذي يكون عديم الصورة)
الفاصل بين
 -4عنـدمـا نجيـب عن مش ـ ـ ـ ـكـل مـا بـالتعبير عنـه ،فإن الحل الجزئي الذي يس ـ ـ ـ ــتدعي على نحو ص ـ ـ ـ ــريح حال
مكمال يرتسـ ـ ـ ــم صـ ـ ـ ــوريا باعتباره حال جزئيا .فهذا الذي ال ينقال ،الذي ال يصـ ـ ـ ــرح به أبدا يذكر بصـ ـ ـ ــورة
الحياة ،األثيـ ـ ـ ـ ــرة عند فتجنشــتاين ،التي تناس ـبـ ـ ـ ـ ــها مختلف االســتعماالت اللغوية التي ال تســتنفدها أبدا.
وهذه الفكرة كانت توجد أصـ ـ ــال في الرسـ ـ ــالة ،ألن األسـ ـ ــئلة عندما تحل أو تحلل فإن املشـ ـ ــاكل الحقيقية
واألصـ ـ ــلية التي ال تنقال ،املرتبطة بالحياة تبقى مطروحة ،وال يمكن ألي لغة أن تحيط بها على نحو كاف
بله أن تحلها.
ب -الوضعية املشكلة (أو املسألة) ( )Situation problèmeوالسؤال الحجاجي
ُّ
بادئ ذي بدءَّ ،إن الوض ــعية – املش ــكلة وض ــعية تعلمية .أي بوس ــاطتـ ـ ـ ـ ـ ــها تتم التعلمات ،إنـ ـ ـ ـ ـ ــها
وضعية بيداغوجية تسمح ببناء ال ـ ـ ـ ــمعارف وإن ـ ـ ـ ــها أخيرا عملية شاملة ،معقدة وذات داللة .4وإذن فما
املراد من هذه النعوت املسندة إلى الوضعية املشكلة؟
لتحقق هدفا ،وهي تنجز ف ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ـ ِّـل
الوضـعية املشـكلة عملية شـاملة :ألنها تنطلق من معطيات وسـياق ِّ
تظافر جملة من النشاطات والطرائق والعمليات .وقد تتجزأ إلى عدة أجزاء أو عناصر.5

 1محمد سالم محمد األمين الطلبة ،مرجع سابق ،ص.905
الح َجاج ،بحث ضمن كتاب (الحجاج مفهومه ومجاالته) :ج ،9ص.42
 2البالغة العربية في ضوء البالغة الجديدة أو ِّ
 3ميشال مايير .مرجع سابق .ص S.06
 4مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة األولـى مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،جذع مشترك آداب ،وجذع مشترك علوم
وتكنولوجيا ،ص .2
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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متعددة منـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمعارف العلمية واملعارف
الوض ـ ــعية املش ـ ــكلة عملية معقدة :ألنها تتطلب معارف ِّ
َّ
حله ،فهـ ــي
العملية واملعارف املشروطة .إن ــها تقدم للتلميذ إشكاال معرفيا ليس بالضرورة أن يصل إل ــى ِّ
تحد فـي متناوله بحيث يمكنه تخطيه ألنه فعلي وقابل لإلنجاز.
تضع املتعلم أمام ٍ
ُ
ت ــصاغ الوضعية املشكلة بداللة تغطيت ــها ل ــهدف أو لع ـ َّـدة أهداف مـ ــن املنهاج ،فهي مهيكلة على
ُّ
َّ
صعيد املخطط التعليمي ألنها مبنية من منطلق تعلمات مدققة.1
الوضـ ـ ــعية املشـ ـ ــكلة ذات داللةَّ :إنها ذات داللة بالنسـ ـ ــبة إلى التلميذ ألنها تدعوه إلى تفعيل مكتس ـ ـ ــبات
يتوافر عليـ ـ ـ ـ ــها وهي ذات عالقة مع واقعه املدرس ـ ي .فهي وضــعية فعلية تســتهدف منتوجا يتطلب تحقيقه
استعمال معارف ،تقنيات ،استراتيجيات وطرائق متعددة تؤدي إلى الحل املطلوب.2
خصائص الوضعية املشكلة:3
تحدد سياق الوضعية ،وتكون هذه املعطيات مفيدة لحل املشكـلة.
 تشتمل على معطيات أولية ِّ
 تتوافر على غرض تحقق ــه (وهو غرض يختلف عن اله ــدف التعليمي) وه ــذا الغرض ب ــدوره يف ِّس ـ ـ ـ ـر
تسخيـر الـمعارف وتنظيمها.
 تس ـ ــعى إلى تجاوز الص ـ ــعوبات والعراقيل؛ وهذه الص ـ ــعوبات والعراقيل تتطلب إعادة تنظيم املعارف
الداخلية الت ـ ـ ـ ـ ــي بدورها تدفع التلميذ إلى إيجاد وس ــائل أخرى
لتخط ـ ـ ـ ـ ــي هذه الص ــعوبات األمر الذي
ِّ
ُّ
يجعل املتعلم فـي وضعية تعلم.
ـمتعل ـ ــم إل ـ ــى إجراء بحث معرف ـ ــي ث ـ ــري ومتن ـ ـ ِّـوع ل ـ ــمعرفة طريقة األسلوب الذي يجب اتخاذه
 تدفع ال ـ ـ ِّ
للوصول إلى الحل.
ممياات الوضعية املشكلة:4
ُّ
 تسمح للمتعلمين بإنجاز تعلمات فعلية وذلك بجعلهم محور العملية التعلمية. تجعل من املتعلمين الفاعلين دون س ـ ـ ــواهم للعمل املنوط بهم باالعتماد على معارفهم الخاص ـ ـ ــةوذكائهم.
في التعامل مع القض ــايا الخالفية في الخطاب التعليمي ،يالحظ أن الذي ال يعرف س ــوى منظوره
مبرراته وجي ـ ـ ـ ـ ــهة ،وربما لم يتس ـ َّـن ألحد دحض ــها ،غير أنه
للقض ــية ال يعرف س ــوى القليل عنها .قد تكون ِّ
إذا كــان عــاجزا بــالقــدر نفس ـ ـ ـ ــه عن تفنيــد املوقف املعــاكس ،لن يكون لــديــه أس ـ ـ ـ ــاس لتفض ـ ـ ـ ـيــل أي من
املتعلمين إزاء املواقف النقدية األدبية.
املوقفين ،5وهذا ما يحدث لبعض املد ِّرسين والكثير من ِّ
1املرجع السابق ،ص .2
2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
3املرجع نفسه ،ص .2-2
4املرجع نفسه ،ص .2
 5م.نيل براون وستيورات م.كيلي :طرح األسئلة املناسبة ،ترجمة نجيب الحصادى ومحمد أحمد السيد ،املركز القومي للترجمة ،القاهرة،
الطبعة األولى6006 ،م ،ص .50
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تنقس ــم املس ــائل التي تطرح في أي خطاب بأنـ ـ ـ ـ ـ ــها إما تثير أس ــئلة عن مدى دقة أوص ــاف املاض ـ ـ ي
والحاضـ ـ ــر واملسـ ـ ــتقبل وهي املسـ ـ ــائل الوصـ ـ ــفية ،وإما تثير أسـ ـ ــئلة عما ينبغي علينا القيام به ،أو عما هو
صائب أو مخطىء ،وهي املسائل املعيارية.1
تتحدد صــعوبة التعامل مع النصــوص األدبية والتواصــلية من طرف بعض املدرســين والكثير من
املتعلمين في تعيين املس ــألة األس ــاس ــية .في بعض األحيان يص ـ ِّـرح الكاتب أو الش ــاعر بها في نص ــه وعادة في
ِّ
مســتهله ،بل إنك تعثر عليها في عنوانه .ولكن في الكثير من األحيان ال يصـ ِّـرح بل ينبغي للقارىء أن يشــتقها
املؤلف " املسألة املركزية ف ـ ـ ـ ــي
من مفاتيح أخرى للنص .غالبا ما يقت ـ ـ ـ ــرح السؤال " ما الذي يستجيب له ِّ
النصَّ .ثمة مفتاح مفيد آخر َّ
املؤلف.2
يتعيـن فـي معرفة خلفية ِّ
املبررات ،والحجج
ترتبط ه ــذه املسـ ـ ـ ـ ــائ ــل بعنــاص ـ ـ ـ ــره ــا األسـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـي ــة ،وهي :النتيج ــة أو النت ــائجِّ ،
واالستدالالت ،وسينعرض لكل عنصر بهذا الترتيب:
ُ
ُيبحث دوما عن أضـ ــمن سـ ــبيل الكتشـ ــاف املسـ ــألة وتحليلها إلى عناصـ ــرها ،خاصـ ــة في حال عدم
ذكرها ص ـراحة من قبل الكاتب أو الشــاعر ،لذا ينبغي البحث عن النتيجة أو النتائج التي يريد الوصــول
املتحدث إثباته؟ [أو
املتعلم " ما الذي يحاول الكاتب أو
ِّ
إليها .يطرح الس ـ ـ ــؤال من طرف القارىء الخبير أو ِّ
املؤلف األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ي إقنــاعنــا بهــا؟ .اإلجــابــة عن أي من هــذين
نفيــه] أو " مــا النقطــة الرئيس ـ ـ ـ ــة التي يحــاول ِّ
السؤالين هي النتيجة.3
تفتش إب ــان بحث ــك عن النتيج ــة عن جمل ــة أو مجموع ــة من الجم ــل يرغ ــب الك ــات ــب أو
س ـ ـ ـ ــوف ِّ
املتح ِّـدث في إقنـاعـك بهـا .إنه يريد أن تعتقد في نتيجته تأس ـ ـ ـ ــيس ـ ـ ـ ــا على س ـ ـ ـ ــائر جمله ،باختص ـ ـ ـ ــار ،البنية
األسـ ــاسـ ــية لالتصـ ــال اإلقناعي أو َّ
الحجة هي :هذا ألن ذاك .هذا تشـ ــير إلى النتيجة ،ذاك يشـ ــير إلى الدعم
َّ
املقدم للنتيجة .إن هذه البنية إنما تعرض عملية االستدالل.4
ج -مفاتيح الوصول إلى النتيجة:5

1املرجع السابق ،ص .22
2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
3املرجع السابق ،ص .22
4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
5املرجع نفسه ،ص .29-26
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الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل مـ ـ ـ ــا ألن النتيجة عادة ما تكون اســتجابة ملســألة ،ســوف يعينك العثور على النتيجة حال
د ايتك باملســألة .بداية انظر على العنوان ،ثم اعتبر الفقرات االســتهاللية .إذا لم ْ
تفد
املسألة؟
ر
ُّ
َّ
من هذه الطريقة ،قد يكون تصفح عدة صفحات أمرا ضروريا.
اب ـ ـ ـحـ ـ ــث عـ ـ ــن غـالبـا مــا تس ـ ـ ـ ــب النتيجــة مؤش ـ ـ ـ ـرات لفظيـة تنبىء بمجيىء النتيجـة ،وفيمــا يلي قـائمــة
املـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات بهذه املؤشرات.1
وفق ذلك ،لذا ،يلزم عن ذلك ،يقترح أن ،لنا أن نشـ ـ ــتق أن ،التفسـ ـ ــير األوضـ ـ ــح هو،
اللفظية
يبين أن يتو َّجـب أن ،تش ـ ـ ـ ــير إلى نتيجــة مفــادهــا ،من
حقيقــة األمر هي ،من ثم ،هكــذاِّ ،
َّ
املرجح ،الحقيقة ،باختص ـ ـ ــار ،يش ـ ـ ــير إلى أن ،يس ـ ـ ــتبان أن ،األمر الذي أحاول إقراره،
يثبت أن.
اب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــث فـ ـ ـ ــي تنزع النتــائج على ش ـ ـ ـ ـغــل مواض ـ ـ ـ ــع بعينهــاَّ .أول موض ـ ـ ـ ــعين تبحــث فيهمــا همــا البــدايــة
ُّ
تحدد املقصـ ـ ــد ،تشـ ـ ــتمل على ما
امل ـ ـ ـ ـ ــواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع والنهاية .كثير من الكتاب يسـ ـ ــتهلون مقاالتهم بجملة ِّ
َّ
يودون إثبـاتـه .آخرون يوجزون نتـائجهم في النهـايـة .إذا كنـت تقرأ فقرة طويلـة مركبة،
املحتملة
ووجدت صعوبة في تحديد مسارها ،انتقل مباشرة إلى نهايتها.
َّ
تذكر ما ال تكون النتيجة ،النتائج ليسـ ـ ــت أيا مما يلي :أمثلة ،إحصـ ـ ــائيات ،تعريفات،
معلومات تشكل الخلفية ،شواهد.
َّ
مؤلف ــه؟ غ ــالب ــا م ــا يتخ ــذ الكت ــاب واملتح ــدثون ومواقع
تقص س ـ ـ ـ ـي ــاق املق ــال وخلفي ــة ِّ
الشـ ـ ــبكة مواقف متوقعة مم املس ـ ـ ــائل املناقشـ ـ ــة ،الدراية بمحاباة املص ـ ـ ــدر املحتملة
وخلفي ــة مؤلف ــه ق ــد تكون مف ــاتيح مفي ــدة في ح ــال ع ــدم التص ـ ـ ـ ــريح ب ــالنتيج ــة .اهتم
خصوصا باملعلومات املتعلقة باملنظمات التي قد يرتبط بها الكتاب أو املتحدثون.
حدد ما يجيب عن الســؤال " ومن ثم "؟ .اســأل "
اسـال السؤال ألن النتائج غالبا ما تكون مضـمرةِّ ،
املؤلف أن نستنبط نتيجة مضمرة من املعلومات التي ِّيلغنا بها؟".
" ومن ثم؟
هل يريد منا ِّ
املبررات هي الجمل والعبارات التي تشـ ِّـكل في مجموعها أســاس إثبات مصــداقية النتيجة.
ال ـ ـ ـ ــمب ـ ـ ـ ـ ِـرراتِّ :
وهي تفسـ ـ ــيرات أو مسـ ـ ـ ِـوغات لوجوب اعتقادنا في نتيجة بعينها .إنها ما يطرة بوصـ ـ ــفه أسـ ـ ــاسـ ـ ــا لعلة
قبول النتيجـة .2حين يكون لـدى املؤلف نتيجـة مـا ،يرغب في قبولك إياها ،فإنه َّ
يتوجب عليه أن يعرض
ِّ
ويبي ــن لك ل ــماذا ،3وقد رأينا كيف حاول الكميت بن زيد إثبات مزاعمه
مب ـ ِّـررات تقنعك بصحة ما يقول ِّ
بأحقية أهل البيت أو بني هاشـ ـ ــم بالخالفة ،أو في محاوالت زهير بن أبي سـ ـ ــلمى حل الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاع بين القبائل
واستباب السلم.

1املرجع السابق ،ص .26
2املرجع نفسه ،ص .20
3املرجع نفسه ،ص .29
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يقدم الكاتب معتقداته عارية وإنما ينبغي عليه دعمها بإثباتات مناسـ ــبة ،خصـ ــوصـ ــا
ال يكفي أن ِّ
في املســائل الخالفية .طبيعة هذه اإلثباتات عي عبارة عن مزاعم ،شــواهد ،مجازات ،مقارنات ،مسـ ِّـوغات
تؤمن استجابات املتلقين واقتناعهم ومعرفتهم :ملاذا َّيتخذ شخص ما قرارا ما أو ُّ
يقر معتقدا ما؟
ِّ
املبررات ال تعني ص ـ ـ ـ ـح ـة املعتقــد أو س ـ ـ ـ ــالمتــه من العيوب وقــد تكون املبررات واهيــة رغم
ولكن ِّ
َّ
وجاهة املعتقد وص ـ ــحته؛ فهزم القديم ليس لعلة قدمه وإنما لفس ـ ــاده وبطالنه .وطبيعة املبررات 1أنها
مجرد إعــادة للنتيجــة ليس إال .وال تكفي العبــارة :ألنني أعتقــد ذلــك من أجــل تبرير املعتقــد وإنمــا ينبغي أن
يكون الرضا عن الحجة التي تدعم النتيجة.
مؤشرات املبررات اللفظية:
فيما يلي قائمة بمؤشرات املبررات اللفظية:2
 نتيجة لـ ـ ـ ـ ـ ــ ،...بسـ ــبب حقيقة أن ،أوال...،ثانيا ،ذلك أن ،مثال ذلك ،بسـ ــبب املبرر أن ،بحسـ ــبان،يدعمه أن ،باعتبار الشاهد ،اكتشف الباحث أن.
للمبررات:3
املؤشرات املنطقية
ِ
تختلف املبررات باختالف املسـ ــألة املعروضـ ــة ،هناك أنواع عديدة من املبررات .يف ِّض ـ ـل الكتاب
استخدام نوع من الشواهد إلثبات معتقداتهم ،وهذه نماذج لهذه الشواهد:
 الحقــائق العلميــة .االكتشـ ـ ـ ـ ــافــات البحثيــة .أمثلــة من الحيــاة الواقعيــة ،إحصـ ـ ـ ـ ــائيــات ،الخبراتوالسلطات ،الشهادات الشخصية .املجازات .املقارنات.
من النــاحيــة النظريــة تــأتي الــدعــاوى واملقــدمــات بمبررات ونتــائج مبنيــة بنــاء منس ـ ـ ـ ــجمــا ومنطقيــا،
ولكن واقع الحال أنها في الكثير من األحيان تأتي غير منس ــجمة أو كثيرة االس ــتدالالت الطويلة واملش ــوش ــة.
َّ
مبررا لنتيجــة أخرى،
وأحيــانــا تــأتي النتيجــة مــدعومــة بمجموعــة من املبررات .وقــد توظف هــذه النتيجــة ِّ
املبرر لنتيجـة أخرى مـدعومـة بمبررات أخرى .وفي الحـاالت املركبـة يص ـ ـ ـ ـعـب تحـديـد بنية
فتكون النتيجـة ِّ
ُّ
املس ــألة بص ــورة واض ــحة ومفهومة .للتغلب على هذه املش ــكلة حاول تطوير إجراء تنظيمي يخصـ ـك لعزل
املبررات عن النتائج بشكل منطقي.4
الحجة :الحجة هي توليفة تجمع نوعين من الجمل :النتيجة واملبـ ِّررات التي يزعم أنها تدعمها.5
َّ
1
تقوم الرأي تقويما منصفا ما لم نسأل عن علة إقراره ونرض ى عن اإلجابة.
تحديد املبررات خطوة مهمة بشكل خاص في التفكير الناقد .ال ِّ
املبررات إنما يشترط علينا أن نظل قادرين على االنفتاح على رؤى قد تغاير رؤانا والتسامح معها .إذا كنا نستجيب للنتائج عوضا
التركيز على ِّ
ُّ
َّ
َّ
تسرع .إذا رغبنا حقيقة في فحص آرائنا ،يتوجب أن نظل مفتوحين على املبررات
عن االستجابة للمبررات ،سوف ننزع إلى التشبث بقبولنا امل ِّ
التي يؤمنها أشخاص يقرون آراء نختلف معها .ينظر املرجع السابق ،ص .26
2املرجع نفسه ،ص .22
3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
4املرجع نفسه ،ص .26
5املرجع نفسه ،ص .26
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 -2التعليل في الخطاب التعليمي
تعد األدوات اللغوية فـ ـ ـ ـ ــي كل خطاب ،وف ـ ـ ـ ـ ــي الخطاب التعليمي ،من الوســائل األفضــل لتحقيق
اإلق ـ ـ ـ ــناع ،والتصــديق بما جاء فيه ،ويمكننا أن نميز بين ع ـ ـ ـ ــدد منها التي يمكن أن تســهم بشــكل فعال في
عملية اإلقناع ،لعل من أهمها:1
أ -ألفاظ التعليل:
يستعمل الـ ــمد ِّرس من بداية درسه على نـ ــهايته فـ ــي خطابه الشفوي على وجه الخصوص ألفاظ
متعلميــه بمــا يعرض ـ ـ ـ ــه عليهم ،ونــذكر ،على س ـ ـ ـ ــبيــل املثــال ،بعض ـ ـ ـ ــا من هــذه
التعليــل من أجــل أن يقنع ِّ
َّ
املتكلم أي أداة من هذه األدوات ،إال تبـريرا
األلفاظ :2املفعول ألجله ،وكلمة السبب ،وألن؛ وال يستعمل ِّ
املتعلم الحقيقي أو الكوني أو كون الس ـ ـ ـ ــؤال
أو تعليال لفعلــه ،إمــا بنــاء على س ـ ـ ـ ــؤال ملفوظ بــه من قبــل
ِّ
َّ
يكونها جراء عملية التدريس املتواصلة.
مفترضا في ذهن املد ِّرس أو متوقعا بناء على الخبـرات التي ٍ
 لفظ التعليل َّ
(ألن):
يقوم الخطاب التعليمي على استعمال لفظ التعليل َّ
(ألن) ف ـ ــي جميع مراحل العملية التعليمية؛
ألنه خطاب تب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريري يقوم على تبيان النتائج املراد الوصـ ـ ــول إليها من العملية التعليمية َّ
برمتها ،وفي كل
ُّ
تعلمية ،بل وفي كل ح َّ
ص ـة .فالس ــؤال املطروح دوما في الخطاب التعليمي:
مرحلة دراس ــية ،وفي كل وحدة
َّ
ملــاذا نــد ِّرس؟ ملــاذا نقرأ؟ ملــاذا نكتــب؟ ملــاذا نتعلم اللغــة العربيــة؟ فــالس ـ ـ ـ ــؤال ملــاذا؟ بش ـ ـ ـ ـكــل عــامــة مرتبط
َّ
ُّ
باألهداف التعلمية والهدف الختامي اإلدماج لكل مسـ ــتوى دراس ـ ـ ي ،ومنه ما تعلق بتدريس اللغة العربية
واملتعلمون
في الس ـ ـ ــنة األولى ثانوي (بجذعيها) .واإلجابة عن هذا الس ـ ـ ــؤال تقتض ـ ـ ـ ي أن يس ـ ـ ــتعمل املد ِّرس
ِّ
لفظة ألن أو ما يقابلها من ألفاظ التعليل والسبب لتبرير اإلجابة.
ويندرج اللفظ (ألن) ضمن الروابط الحجاجية؛ إذ تشتـ ــمل اللغـ ــة العربية ،كغيـ ــرها من اللغات،
على ع ــدد كبي ــر م ــن الرواب ــط الحجاجية؛ إذ تع ـ َّـرف َّ
بأن ــها " :وح ــدة لغ ــوية تصل بين ملف ــوظين أو أكثر تم
سوقهما ضمن نفس االستراتيجية الحجاجية " .3ويختلف دور الروابـ ـ ــط الحجاجية عن دورها التقليدي
املـتـمـ ِّث ـ ـل فـي مـج َّـرد اإلخـب ـ ــار وإنـم ـ ــا تـكـون لـه ـ ــا قـيـم ـ ــة حـج ـ ــاجـي ـ ــة؛ إذ تض ـ ـ ـ ـطـلـع ب ـ ــدوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن :الـربط بين
قض ــيتين(ملفوظين) ،والترتيب بينهما حس ــب ق ـ ـ ـ ـ ـ َّـوة أو ض ــعف الحجج املعروض ــة في الخطاب .من هـ ـ ـ ـ ـ ــذه
غني عن القول ،لكن ،ب ــل ،فضال ع ــن ،حتى ،ال سيما ،إذن ،بما أن ،إذ ،ألن،
الروابط في اللغ ــة الع ــربيةِّ :
إذ ،إذا ،الواو ،الفاء ،الالم ،كي.4...
 .9معايير الرابط الحجاجي:
 1وردت بعض هذه اآلليات في كتاب :النص والخطاب واالتصال ،محمد العبد ،ص 230وما بعدها.
 2ذكر عبد الهادي بن ظافر الشهري هـذه األلفاظ .ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري ،مرجع سابق ،ص.422
َّ
 3رشيد الراض ي :الحجاجيات اللسانية واملنهجية البنيوية .الجزء الثاني؛ مدارس وأعالم .ص  .900مقال ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه
ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
 4ملزيد من االطالع على النماذج التطبيقية للروابط الحجاجية ينظر :عبد الهادي بن ظافر الشهري :استراتيجيات الخطاب؛ مقاربة لغوية
تداولية .ص  502وما بعدها .وينظر كذلك :رشيد الراض ي .مرجع سابق .ص  900وما بعدها.
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أ -معيار عدد املتغيرات:
يرب ــط الرابـ ــط الحجاجي بين املتغيرات الحجاجية ،فيكـ ــون محموال ذا موقعين حجاجيين ،1أو ذا
ثالثة مواقع.2
ب -معيــار وظيفــة الرابط :يحــدد هــذا املعيــار وظيفيتين للرابط الحجــاجي ،فهنــاك فئــة الروابط التي
وظيفتها سـوق الحجج ،3من هذه الروابط  :حتى ،بل ،لكن ،مع ذلك ،ألن .وفئة أخرى وظيفتها سوق
ً
النتيجة ،4من هذه الروابط  :إذا (إذن) ،لهذا ،وبالتالي...
ج -معيار العالقة بين الحجج التي يسوقها الرابط :وه ــذا املعي ــار يح ــدد فئتين من الروابط ،األولى
تكون حججها متس ـ ـ ـ ــاندة ،من هذه الروابط : 5حتى ،ال س ـ ـ ـ ــيما .والثانية تكون حججها متعاندة ،من
هذه الروابط :6بل ،لكن ،مع ذلك.
وهناك روابط تص ـ ـ ــنف حس ـ ـ ــب قوتها الحجاجية ،فهناك الروابط املد ِّرجة للحجج القوية ،وهي:
حتى ،بـل ،لكن ،ال س ـ ـ ـ ــيمـا .وأخرى مـد ِّرجـة للحجج الض ـ ـ ـ ــعيفـة .ثم ،تص ـ ـ ـ ــنف الروابط ،حس ـ ـ ـ ــب اتجـاهها
الحجـاجي ،إلى روابط التعـارض الحجـاجي ،وهي  :بـل ،لكن ،مع ذلـك .وروابط التس ـ ـ ـ ــاوق الحجاجي ،وهي :
حتى ،ال سيما.
 املفعول ألجله:
َّ
يتحقق الـمفعـول ألجله بوجود شروط أربعة:7
أ .أن يكون مصدرا قلبيا8؛
َّ
ب .يدل على سبب ما قبله (أي بيان علته)؛
ج .يشارك عامله فـي الزمـن؛
د .ويشارك عامله فـي الفاعـل،
ويرد املفعول ألجله فـي الخطاب فـي وجوه ثالثة قياسية:9
أَّ -
مجرد من (أل) ،واإلضافة؛
 1حيث َّ
يتوسط الرابط الحجاجي متغيرين حجاجيين ،ومثاله :الجو ممطر ،إذن سأبقى في املنزل .ينظر :رشيد الراض ي .مرجع سابق .ص
.909
َّ
يدخن ،ويشرب الخمر ،بـل وصار من مدمني
متغيرات حجاجية ،ومثاله :ساءت أحوال عمار ،أصبح ِّ
 2حيث يتوسط الرابط الحجاجي ثالثة ِّ
املخدرات .ينظر :رشيد الراض ي .مرجع سابق .ص .906
ُّ
بتصرف في
 3من أمثلتها ،قضاء العطلة في وهران مغر ،الجو فيها جميل ،وحتى شواطئها رائعة .ينظر رشيد الراض ي .مرجع سابق .ص .906
األمثلة.
 4من أمثلتها ،لقد تأخرت كثيرا ،ومع ذلك فلن أركب الحافلة .ينظر :رشيد الراض ي .مرجع سابق .ص .906
 5وتسمى كذلك روابط التساوق الحجاجي ،ومن أمثلتها :عمار يتقن السباحة والرماية ،وحتى ركوب الخيل.
 6وتسمى كذلك روابط التعارض الحجاجي ،ومن أمثلتها :فريد ذكي جدا ،لكنه كسول.
 7عباس حسن :النحو الوافي .الجزء الثاني .ص .602
 8سعيد األفغاني :املوجز في قواعد اللغة العربية .ص .640
 9عباس حسن .مرجع سابق .ص .602
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ب-مضاف؛
ج-مقترن بـ (أل).1
َّ
وإذا توفرت شروط املفعول له ،أو ألجله ،جاز 2فيه النصب أو الجر بحرف من حروف الجر التي
وم ْن.
تفيد التعليل :كالالم ،ثم ،فـي ،الباءِّ ،
 -3التكرار في الخطاب التعليمي:
اسـ ــتقر األمر منذ مرحلة التقعيد (القرن السـ ــابع الهجري) ،على أن وظيفة البديع هي التحسـ ــين،
وأن هذا التحس ـ ـ ــين قد يكون في اللفظ ،وقد يكون في املعنى .واألول هو تحسـ ـ ـ ــين األلفاظ أو املحسـ ـ ـ ــنات
اللفظية ،والثاني هو تحسين املعنى أو املحسنات املعنوية.3
املتكلم أش ـ ـ ــكاال لغوية تنتمي إلى املس ـ ـ ــتوى
ولكن النظرة املعاص ـ ـ ــرة للبديع اختلفت ،فاس ـ ـ ــتعمال ِّ
البــديعي ،وأن دورهــا يقف على الوظيفــة الش ـ ـ ـ ــكليــة .رأي غير كــامــل؛ إذ إن للبــديع دورا حجــاجيــا ال على
سبيل زخرفة الخطاب ،ولكن بهـدف اإلقناع والبلوغ باألثـر مبلغه األبعـد ،حتى لو َّ
تخيل الناس غير ذلك.
التكرير أو التكرارُ :4يعـ ُّـد التكرار أس ـ ـ ـ ــلوبــا من أس ـ ـ ـ ــاليــب الفص ـ ـ ـ ــاحــة العربيـة ،واس ـ ـ ـ ــتراتيجيـة من
إستراتيجيات اإلقـناع .5وظاهرة من الظواهر األبـرز في الخطابات عموما ،وفي الخطاب التعليمي خصوصا
َّ
املتعلمين من تكرار املد ِّرس للدرس أو جزء منه ألن بعض ـ ــهم
ولعلها الس ـ ــمة الغالبة عليه ،يش ـ ــتكي بعض ِّ
َ َ َ
ُ
َ
َ
لم يفهم] ،يعـ َّـرف عند أهــل اللغــة " الك ُّـر الرجـوع على الش يء ،وك َّـر َر الش يء وك ْركره أعاده مرة بعد أخرى،
َ
َ َ ُ
ويقال ك َّر ْر ُت عليه الحديث وك ْرك ْرته ِّإذا رددته عليه".6
ٌ
َّأمــا فــي االصطالح فهــو " داللــة اللفــظ عــلى الـمعـنـُ ُم َّ
ـرددا " ،7أو هـو " عبـارة عـن اإلتيان بش ٍّيء
مرة بعد أخرى" .8وه ــو تك ــرير الك ــالم أو مض ــمونه " ،9حتى ْيف َ
هم ُه م ـ ْـن ل ـ ْـم ْيف ْ
َّ
هم ُه ،أو لي ــزداد الف ــهم ل ــه

1وهذا القسم دقيق في استعماله وفهمه ،قليل التداول قديما وحديثا.
ُ
 2ومع أن النصب والجر جائزان ،واملعنى فيهما ال يختلف؛ فإن نصب َّ
أفضل من جره ،لشيوع النصبفيه ،ولتوجيه الذهن مباشرة إلى
املجرد
أن الكلمة :مفعول ألجله .وجر املقترن بـ (أل) أكثر من نصبه .أما املضاف فالنصب والجر فيه سيان .ينظر عباس حسن .مرجع سابق .ص
.602
 3جميل عبد املجيد :البديع بين البالغة العربية واللسانيات النصية .ص .25
 4أو الترداد كما سماه عبد امللك مرتاض في كتابه :نظام الخطاب القرآني .ص  .55أو الترديد كما ذكره محمد العبد في كتابه :النص
والخطاب واالتصال .ص .609
تسمي باربرا جونستون كوتش( )B.J.Kochالتكرار :استراتيجية اإلقناع بالتكرار .في :محمد العبد  :النص والخطاب واالتصال ،ص .234
ِّ 5
وفي :محمد العبد :النص الحجاجي العربي؛ دراسة في وسائل اإلقناع .الجزء الرابع؛ الحجاج واملراس .ص .04
 6ابن منظور :لسان العرب.902/5 .
 7ضياء الدين بن األثير :املثل السائر .ص ؟
 8علي بن محمد الشريف الجرجانيُ :
كتاب التعريفات .تحقيق وزيادة محمد عبد الرحمن املرعشلي .ص .900
 9الشاهد البوشيخي :مصطلحات نقدية وبالغية في كتاب البيان والتبيين .ص .924
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والتأثـر بـه " .1يظهر التكرار كذلك في مواضع منها :بداية الحصة حين يستذكر املد ِّرس عناصر ليبني عليها
يلخص أو يجمل القول.
درسه الجديد ،في نهاية الحصة أو العنصر أو املحور عندما ِّ
وما تجدر اإلشارة إليه ،في ه ــذا السياق ،ه ــو إب ـراز الدور الحجاجي للتك ـرار ،وه ــذا ما كادت تجمع
عليه الدراســات الدائرة حول الدور الذي يضــطلع به أســلوب التكرار؛ إذ " يعـ ـ ـ ـ ـ ُّـد رافدا أســاســيا يرفـ ـ ـ ـ ــد
َّ
يوفر طـاقة
الحجج والبراهين التي يق ِـدمهـا
املتكلم لفـائـدة أطروحـة أو دعوى معينـة ،بمعنى أن التكرار ِ
ِ
مضافة تحدث أثرا جليال في املتلقي وتساعد على نحو َّ
فعال في إقناعه أو حمله على اإلذعان".2
َ
وللتكرار وظيفتان؛ التبليغ وإفهام املخاطب الذي لم يفهم من جهة ،وترسيخ الرأي أو الفك ـ ــرة
َ
في األذهان وتحقيق التأثير في املخاطب ،من جهة أخرى .وذلك لتحويل الخطاب [التعليمي] املك ـ َّـرر إل ــى
ُمعتـقـد لديهم ،3أو ترسيخ املعلومات املراد إيصالها حتى َّ
يتحقق الهدف التعليمي.
يقول الجاحظ في شأن حد التكرار (أو الترداد) ":وجملة القول ف ــي الترداد أنه ليس له حد ُي َنت َهى
إليه وال يؤتى على وص ـ ــفه .وإنما ذلك على قدر املس ـ ــتمعين ،وما يحض ـ ــره من العوام والخواص .وقد رأينا
هللا عز وجل ر َّدد ِّذ َ
كر قص ـ ـ ــة موسـ ـ ـ ـ ى ،وهود ،وهارون ،وش ـ ـ ــعيب ،وإبراهيم ،ولوط ،وعاد وثمود ،وكذلك
ْ
وأمور كثيرة .ألنـه خـاطب جميع األمم ،من العرب وأص ـ ـ ـ ــناف العجم .وأكث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهم غبي
ِّذك َر الج َّنـة والنـار،
ٍ
غافل أو معاند مشغول الفكر ساهـي القلب ".4
إذا تكرر الش ـ ـ ـ ـ يء رس ـ ـ ـ ــخ في األذهان رس ـ ـ ـ ــوخا ،تنتهي بقبوله حقيقة ناص ـ ـ ـ ــعة ،وله تأثير في عقول
املس ـ ـ ـ ــتنيرين ،وت ــأثيره أكبر في عقول الجم ــاع ــات من ب ــاب أولى ،والس ـ ـ ـ ـب ــب في ذل ــك كون املكرر ينطبع في
تجاويف امللكات الالش ــعورية ،الت ـ ـ ـ ـ ــي تختمر فيها أس ــباب أفعال اإلنس ــان ،فإذا انقضـ ـ ى ش ــطر من الزمن
نس ي الواحد منا صاحب التكرار ،وانتـهـى بتصديق املك َّـرر.5
يق َّـسم التكـرار إلـى قسـمين:6
 التكرار فـي اللفظ واملعنى -والتكرار فـي املعنى دون اللفظ.

َ
َّ
تسمع َ
ُ
كالمهَّ ،
 1يروي الجاحظ في كتابه البيان والتبيين أن " ابن َّ
فلما انصرف إليها قال لها:
السماك جعل يوما يتكلم ،وجارية له حيث
َ
َُ
أرد ُد ُه حتى َ
يفهم ُه من لم ْيف ْ
أحسنه ،لوال َّأنك ُت ُ
هم ُه .قالت :إلى أن ْيف َه َم ُه من ال َ
يفه ْم ُه قد
سمعت كالمي ؟ قالت :ما
كيف
ِّ
كثر ترداده .قالِّ :
َ
َّ
ُ
َ
مله من ف ِّهمه .ينـظـر الجاحظ ،أبو عمرو عثمان بن بحر  :البيان والتبيين .الجزء األول .تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون .ص .904
 2سامية الدريدي .مرجع سابق .ص .922
 3التكرار كــما يقـول جوستاف لوبـون " :يحول َّ
املكرر إلى معتقد" ،ينظر جوستاف لوبون :روح االجتماع .ص  .952في .عبد العظيم بن
ِّ
إبراهيم املطعني :خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية .الجزء األول .ص .321
 4ينظر الجاحظ  :البيان والتبيين .الجزء األول .ص .905
5ينظر :احمد احمد بدوي :من بالغة القرآن .ص .112
 6ضياء الدين بن األثير :املثل السائر .ج .6ص .942
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فال ــذي يوجد ف ــي اللف ــظ واملع ــنى ،على صعيد الجمل ،كثي ــر الورود في القرآن .وه ــو على نوعين،
ُ
ُ
َّ
والث ــاني م ــا َّ
األول م ــا َّ
دل على مع ــنى واح ــد وق ـ ِّـص ــد ب ــه غ ــرض
دل على مع ــنى واح ــد وق ـ ِّـص ــد ب ــه غرض ــان.
واحـد.
َّ
وأم ــا ال ــذي ف ــي املع ــنى دون اللف ــظ ،وه ــو كذلك على نوعين ،األول ،ي ـ ُّ
ـدل على معنيين مختلفين،
يدل على معنى واحد .ويج ـ ــيء هـ ـ ــذا َّ
والثاني ُّ
النـ ـ ــوع فـ ـ ــي الق ـ ـ ـرآن والعالقـ ـ ــة بين الجملتين قائـ ـ ــمة َّإمـ ـ ــا على
الفصل أو على الوصل.
 خصائـص التكـرار:1 -9للتكرير وظائ ــف خطابية ع ـ َّـدةُ ،ع ـ ِّـب ـ َـر ع ــنها باإلف ــهام واإلفصاح والكشف ،وتوكيد الك ــالم لدى السامع.
والتشييد من أمره ،وتقرير املعنى وإثباته بالعناية بامل َّ
كرر.
 -6ليس التكرير محـ ــض وقـ ــوع للفـ ــظ في الكـ ــالم أك ـ ـثـ ــر مـ ــن مـ ــرة ،أو صياغة املعنى الواحد أكثر من مرة.
يقتض ي سبك الكالم ،إذ ذاك ،أن يعـاد لفـظ األول مـرة ثانية ليكون مقارنا لتمام الفصل.
 -0ت ــرت ــبط بعض ح ــاالت التكري ــر بالتغ ــيي ــر ف ــي سل ــوك املخاطـ ـ ــب .يقـ ـ ــول ابن األثير ":إذا صدر األمر من
اآلمر على املــأمور بلفظ التكرير َّ
مجردا من قرينــة تخرجــه عن وض ـ ـ ـ ـعــه ،ولم يكن موقنــا بوقــت معين.
كان ذلك حثا على املبادرة إلى امتثال األمر على الفور ".2
 -4التكرير ظاهرة لغوية مقامية ،من أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ما يدل على هذا الفهم إش ـ ــارة ابن األثير إلى تكرير املعنى في
مقام االعتذار والتنصل قصدا إلى التأكيد والتقرير ملا ينفى عن املتكلم ما رمي به.3
 -5يعطي التكرار االستمرارية في النص.4
 -2يبرز التكرار أمـام انتبـاه القارئ ،قص ـ ـ ـ ــد تحديد الدور الذي يقوم به بين مجموع الوحدات املش ـ ـ ـ ـ ِّـكلة
للنص ،والذي ينبغي مراعاته في أي تأويل محتمل.5
 -2يس ـ ـ ـ ــمح التكرار املبــدع بتوليــد بنيــات لغويــة جــديــدة بــاعتبــاره أحــد [آليــات] ميكــانيزمــات عمليــة إنتــاج
الكالم ،ويضمن انسجام النص وتوالده وتناميه ".6
خامسا :املغالطات املنطقية في الخطاب التعليمي:
ُّ
ُّ
ُّ
املتعلمين كلهم أو جلهم أو ِّقلهم وإن كــان على حق ،ومــا يقـ ِّـدمــه لهم
ال يس ـ ـ ـ ــتطيع املــد ِّرس إقنــاع
ِّ
َّ
َّ
بالحجة بناء وعرض ـ ـ ــا وتقييما فالحجة في الخطاب التعليمي ،تعتمد على
عين الص ـ ـ ــواب ،ألن األمر يتعلق
مستويات عدة من اللغة؛ لغة علمية ،تعليمية ،عامية .ولذلك فإنها " ال تأتي مصفاة وال تكشف صيغتها

 1محمد العبد :النص والخطاب واالتصال ،ص .232-231
 2ضياء الدين ابن األثير .مرجع سابق .ص
3املرجع نفسه ،ص
4ينظر حميد لحميداني :القراءة وتوليد الداللة .املركز الثقافي العربي .ص ص .969-992
5ينظر املرجع نفسه .الصفحة نفسها.
 6أبو بكر العزاوي :الخطاب والحجاج .ص .42
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
املنطقي بس ـ ـ ـ ــهول وطواعي ــة إنم ــا ت ــأتي ممتزجــة بلحم اللغ ــة ودمه ــا متلفع ــة ب ــانفع ــاالت الن ــاس وأعرافهم،
موربة بتضاريس الواقع وبشؤون الناس وشجونها ".1
ُ
وما تشـ ـ ـ ـ ِّـكل الصـ ـ ـ ــيغة املجردة للحجة (املقدمات املؤدية إلى نتائج) إال ًّلبا ضـ ـ ـ ــئيال أو هيكال نحيال
متواريـا وراء طبقـة كثيفـة من االعتبـارات الـدالليـة والتـداوليـة للغـة .ومن طبيعـة الخص ـ ـ ـ ــم وأيـديولوجيته
وس ـ ـ ـ ــيكولوجيتــه ،ومن َمقــام الحــديــث وس ـ ـ ـ ـيــاق الجــدل ،ومن عواطف جمهور الحــاض ـ ـ ـ ــرين وانتمــاءاتهم
ُّ
وتحيزاتهم.2
ومن أجــل فهم الخطــاب التعليمي وتحليــل ل ِّب ـه ينبغي أن ينصـ ـ ـ ـ ــب التحليــل على اختبــار صـ ـ ـ ـ ــدق
املق ِّـدمات وص ـ ـ ـ ــواب االس ـ ـ ـ ــتدالالت ومن ثمة ص ـ ـ ـ ــواب النتائج؛ ألنه خطاب ينص ـ ـ ـ ــب على تبليغ املحتويات
واملضــامين الصــادقة والصــحيحة وبناء الكفاءات والقدرات املرتبطة بحســن فهم الواقع لحســن توظيف
َّ
ُّ
ُّ
التعلمات في مختلف مواقف الحياة العملية ،فال فائدة من تعلمات ال توظف توظيفا ص ـ ــحيحا .فأحيانا
ُ
نص ـ ـ ـ ـ ــدم بغي ــاب أي بن ــاء منطقي ال من حي ــث حس ـ ـ ـ ـن تق ــديم ال ــدع ــاوى واملق ـ ِّـدم ــات وال من حي ــث قوة
َّ
املتعلمين قبولهــا دون برهــان وال
االس ـ ـ ـ ـتــدالالت واملبررات وإنمــا ُيركز على تقــديم النتــائج التي يطلــب من
ِّ
مناقشة تذكر.
ومتعلميه
تحليل نماذج من الحوارات التي تدور غالبا بين املد ِرس
ِ
ُّ
املتعلم خطــابــه التعلمي فــإنــه ال يعتمــد حج ـة واحــدة وإنمــا يلجــأ على كم هــائــل من
عنــدمــا يبني
ِّ
نسميها " ححجا مندمجة " قصد إقناع مد ِّرسه والتأثير فيه كي ينال مراده.
الحجج ِّ
َّ
متعلمة (وهي تبكي) إلى مد ِّرس ـ ــها بمجموعة من الحجج من أجل نيل عالمة جيدة ،تنطلق
تتوجه ِّ
باملتعلمات املمتازات على وجه الخصوص في مادة اللغة العربية:
من اهتمام املد ِّرس
ِّ
م :أستاذي العزيز ،أنا حزينة جدا ألنني لم أحصل على عالمة جيدة ف ـ ــي مادتك وأنت الذي تحرص على
التلميذات املمتازات.
م :رغم أنني عملت طيلة الثالثي ،سـ ــهرت ليال ،ولم أغب في حص ـ ـصـ ــك أبدا ،وكنت دوما متابعة باهتمام
لدروسك.
ويعدل لها العالمة،
س ـ ـ ــيكون رد املد ِّرس محتمال إجابتين على األقل؛ إما أن يس ـ ـ ــتجيب
للمتعلمة ِّ
ِّ
وإما ال يستجيب.
س :حسنا يا بنيتي أرني ورقتك( ،يعيد قراءتها) اآلن أصبحت العالمة جيدة.
م :شكرا جزيال يا أستاذي.
أو:
س :حســنا يا بنيتي أرني ورقتك( ،يعيد قراءتها) ،كما قلت هذه هي عالمتك هذا ما تســتحقينه ،اجتهدي،
في املرة القادمة تنالين األفضل.
 1عادل مصطفى ،مرجع سابق ،ص .94
2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِ
م (تواصل البكاء) :ماذا أفعل؟
نالحظ في البــدء أن هــذا املثــال هو قيــاس مض ـ ـ ـ ــمر (حيــث أخفيــت النتيجــة) ،ثم إن الحجج التي
املتعلمة توضـ ــع ضـ ــمن فئة الحجج االنفعالية (البكاء والتركيز على عواطف املد ِّرس) ولكن يجري
قدمتها ِّ
عليهـا مـا يجري على الحجج املنطقيـة ،وبتحليلنا لرد فعل املد ِّرس في الحالتين ،نرى أن الرد املناس ـ ـ ـ ــب هو
املتعلمين وإنصـافهم ،وتفادي أي تمييز (حســب الجنس،
الرد الثاني؛ حيث إن دور املد ِّرس هو العدل بين ِّ
أو القرب الع ــاطفي ،االجته ــاد )...فــاملعي ــار املعتبر هو االحتك ــام للعلم وليس العتب ــار آخر اجتم ــاعي أو ثق ــافي
املتعلمــة مغــالطــة للمــد ِّرس في الحــالــة األولى تنــدرج ض ـ ـ ـ ــمن مغــالطــة االحتكــام إلى
ولــذلــك جــاءت ح َّج ـة
ِّ
الشفقة (.)ad misericordiam
املتعلمين أن نموهم املعرفي (حس ـ ـ ـ ــب بيــاجيــه) يمر بــأربع مراحــل آخرهــا مرحلــة
مــا يجري في عــالم ِّ
املتعلم الق ــدرة على التفكير املنطقي املعق ـد ،والتفكير التجري ــدي غير
العلمي ــات الص ـ ـ ـ ــوري ــة ،وفيه ــا تواتي
ِّ
املرتبط باألشياء واألحداث املادية ،والتفكير االفتراض ي ،والحل املنطقي للمشكالت.1
ولكن البعض يض ــيف مرحلة خامس ــة أرقى من املراحل الس ــابقة هي مرحلة التفكير الجدلي ،وهي
مرحلـة بعــد منطقيــة ،إن ص ـ ـ ـ ــح التعبير ،وفيهــا يكتس ـ ـ ـ ــب املرء التفكير النقــدي ،ويــدرك مفــارقــات الحيــاة،
ويتناول األس ــس التحتية التي يقوم عليها املنطق ويحللها ويض ــعها موض ــع التس ــاؤل والنقد .وهي مرحلة ال
يبلغها املرء إال بالتعلم والتدريب واملمارسة.2
املتعلم في مراحل تعليمه ،وخاص ـ ـ ــة في املرحلة
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا التفكير النقدي الذي ينبغي أن يكتس ـ ـ ــبه ِّ
ُ
ـمتعلم على التفكيـ ـ ـ ــر النقدي بالـ ـ ـ ــمرور بثالث
الثانوية أين اقتـ ـ ـ ــرب نموه العقلي من االكـ ـ ـ ــتمال .يد َّرب الـ ـ ـ ـ ِّ
مراحل " :الوعي بوجود افتراض ـ ــات أس ـ ــاس ـ ــية ،والتص ـ ــريح بهذه االفتراض ـ ــات وإخراجها الض ـ ــوء ،وبعدها
تس ـ ـ ـ ــليط أض ـ ـ ـ ــواء النقـد على هذه االفتراض ـ ـ ـ ــات :هل هي ذات معنى؟ هل تنس ـ ـ ـ ــجم مع الواقع كما نفهمه
ُ
ونعيشه؟ متى تصح هذه االفتراضات ومتى تبطل؟ ".3

 1ينظر املرجع السابق ،ص .60
 2ينظر املرجع نفسه ،ص .69
3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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الفصل الرابع :االستراتيجيات املنهاجية
املبحث األول :االستراتيجيات املنهاجية العامة
املبحث الثاني :االستراتيجيات املنهاجية الخاصة

الفصل الرابع :االستراتيجيات املنهاجية
نعتمد في هذا الجزء من البحث على قراءة املنهاج الدراس ي عموما ،ومنهاج اللغة العربية للسنة
األولى ثانوي خصوصا ،من أجل ُّ
تبين االستراتيجيات املنهاجية املناسبة من ثالثة أوجه :ما َّ
نص عليه
َّ
املنهاج صراحة من استراتيجيات ّ
يتبناها ،وما ملح إليه املنـهاج من استراتيجيات ،وأخيرا ما رأيناه منسجما
مع التوجهات العامة للمنهاج في تدريس اللغة العربية.
وقد َّ
قسمنا االستراتيجيات قسمين؛ استراتيجيات عامة تصلح للغة العربية ولغيـرها من املواد.
وقد اقتصر بحثنا على تناول استراتيجيتيـن عامتيـن تنسجمان مع املقاربة البيداغوجية املعتمدة فـي
ُّ
ُّ
ُّ
الـمنـهاج هما :استراتيجية التعلم البنائي ،واستراتيجية التعلم التعاوني وهما استراتيجيتان تعلميتان
ُّ
تنسجمان مع ُّ
توجهات املنهاج الدراس ي الجزائري ،وإن كانت االستراتيجيات التعلمية كثيـرة جدا.
َّ
أما االستراتيجيات الخاصة فتتعلق بتدريس اللغة العربية ،وقد اختـرنا منـها استـراتيجيتين
ُّ
َّ
النصية ،األولى تعتمد على التلقي وهي
تنسجمان مع املقاربة التعليمية التعلمية املعتمدة وهي املقاربة
استراتيجية القراءة التفاعلية والثانية تعتمد على اإلنتاج وهي استراتيجية اإلنتاج الشفوي والكتابي؛ ألن
الهدف الختامي اإلدماجي فـي اللغة العربية عموما (في جميع مراحل وأطوار التعليم العام) ينص على
تحقيق اإلنتاج الكتابي والشفوي في نهاية السنة أو الطور الدراس ي ،ومثال ذلك الهدف الختامي اإلدماجي
ّ
ـمتعلـم قادرا على تسخيـر
للسنة األولى ثانوي فـي مادة اللغة العربية " :فـي مقــام تــواصل دال ،يكون ال ِّ
متنوعــة فـي أشكال ّ
ّ
متعددة مـن التعبيـر ".1
ِّ
مكـتسباتــه القبـليــة إلنت ــاج نصوص ِّ
وه ــذا االختيار لالست ـراتيجيات يستـ ــند على معاييـر علمية وموضوعية ،أو أكـ ـثـر تف ـ ــسيـرية ،بتعبيـر
َّ
عبد الوهاب املسيري ،منها ما تعلـق بالـمعرفة العمي ــقة بال ــمن ــهاج الـ ــدراس ــي والوثــائ ــق الــمرافقة لـ ــه
(الوثيقة املرافقة ،دليل األس ـ ـتـاذ ،الدليل التــربوي ألسـتاذ التع ــليم الثانوي ،وحتى الك ـتـاب الـمدرســي).
ُّ
وينبغي كذلك أن تنسجم االستـراتيجية الـمختارة مــع طبيعة األنشطة التعليمية التعـلمية الـمبـرمجة فـي
ّ
ّ
محفزة لهم على اإلقبال
ـعلمي ــن ،أو علـى األق ـ ــل ِّ
أي مادة وأنماطـها ،والشــرط األهــم أن تكون منــاس ـب ــة للمتـ ِّ
ّ
ُّ
ُّ
ـمتعلمين ليسوا ســواء فـي ّ
معدالت ذكــاءاتهم وال فـي أنماط تعلمهم وال فـي
على التعــلم ،خاصة وأن ال ِّ
ميـ ــوالت ــهم ورغباتهم ،ودور االستـراتيجية الـمختارة أن تصل إلـى الجميع قـدر اإلمكان.
املبحث األول :االستراتيجيات املنهاجية العامة
ّ
املتحكمة فـي اختيار االستراتيجيات املذكورة
وسيجيب البحث من خـالل سـرد وحـصـر للعـوامـل
ِّ
َّ
أعاله ،كل استراتيجية بالحجج واألدلة املنهاجية واملنطقية والعملية:
تحدد االستراتيجية
 .1توصيات الـمنـهاج الدراس ي ِّ
ُّ
بالنسبة الختيار استراتيجية التعلم البنائي؛ فقد نص الـمنـهاج الدراس ي للغة العربية (فـي السنة
األولى ثانوي) صراحة على الـمقا بة البيداغوجية التي ّ
يتبناها ويعتمد عليـها فـي الوصول إلى األهـداف
ر
العامة أو ما اصطلح عليه املـنـهاج بملمح الخروج وهـي القاعدة العامة األولـى التي تحكم اختيار
 1دليل أستاذ اللغة العربية الخاص بكتاب السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي (جذع مشترك علوم وتكنولوجيا وجذع
املشوق في األدب والنصوص واملطالعة َّ
ّ
املوجهة ،ص .3
مشترك آداب)
ِّ
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االستراتيجية ،أي استراتيجية؛ حيث إن " االستراتيجية تقررها طبيعة املهمة التعليمية حيث أن املعلمين
يبدؤون بأهداف املحتوى العامة ومن ثم األهداف املحددة واملهمات التعليمية وبعد ذلك يقررون أنماط
االستراتيجيات املناسبة التي تكون أكثر فاعلية ".1
ُّ
يرتكز التعلم النشط على املدخل البنائي الذي ُيعنى ببناء معرفة اإلنسان بعامله بما يمكنه من
ّ
واملتغيـرة وذلك من خالل صياغاتها فـي بناءات تتع َّدل
فهمه ،وجعله يتفاعل مع عناصره املتشابكة
ِّ
باستمرار نتيجة لتفاعله مع هذا العالم .فاملتعلم يحمل إلى املدرسة كل خبراته الشخصية والتعليمية،
وهي الرصيد الذي من خالله تكتسب خبراته الجديدة معنى ،وكلما ادت خبرات املتعلمين كلما ّ
تعدل
ز
البناء املعرفي لديـهم ،ويتم ذلك بمساعدة املعلم وتشجيعه للمتعلمين ليصلوا إلى املعرفة بأنفسهم بدال
من تلقيها بسلبية.
ّ
ّ
املتعلم وتنتج عنها سلوكيات
التعلم النشط هو تعلم قائم على األنشطة املختلفة التي يمارسها ِّ
ّ
ّ
املتعلم الفاعلة واإليجابية فـي املوقف التعليمي التعلمي؛ فاملتعلم محور العملية
تعتمد على مشاركة
ِّ
التعليمية التعلمية ،فالتعلم النشط يوفر فرصا عديدة أمام املتعلمين الكتساب واختبار ما يحيط بـهم
ّ
وهم يتبعون التكرار والتقليد والتجربة والخطأ من أجل أن يفـهموا عاملهم ّ
ويوسعوا مداركهم ،فيتعلموا
مهارات االتصال والتفاوض والتعامل مع املشاعر والصراعات.2
املتعلمون يتعلمون حين يشاركون في املسؤولية وفي اتخاذ القرار ويكون تعلمهم أشمل وأعمق
أثـرا وأمتع بوجود الكبار حولهم يهتمون بمشاركتهم ويحترمونهم ويوفرون بيئة داعمة وآمنة ومحفزة على
املزيد من االكتشاف.3
أهمية التعلم النشط:4
 يزيد من اندماج املتعلمين في العمل. يجعل التعلم متعة وبهجة.ّ
 ّينمي العالقات االجتماعية بين املتعلمين وبينهم وبين املعلم.
 ّينمي الثقة بالنفس والقدرة على التعبير عن الرأي.
ّ
 ّينمي الدافعية فـي أثناء التعلم.
ّ
املتعلمين على اتباع القواعد ّ
 ّوينمي لديـهم االتجاهات والقيم اإليجابية.
يعود ِّ
ِّ
 يساعد على إيجاد تفاعل إيجابي بين املتعلمين.ّ
التعلم والتعليم النظرية والتطبيق ،دار الثقافة للنشر والتوزيعّ ،
عمان ،الطبعة
 1حسين محمد أبو رياش وآخران :أصول استراتيجيات
الثانية5331 ،هـ4153/م ،ص .42
 2عبد الحميد حسن عبد الحميد شاهين :استراتيجيات التدريس املتقدمة واستراتيجيات التعلم وأنماط التعلم ،4151 ،ص .513
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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دور كل من املعلم واملتعلم في التعلم النشط
ّ
ُّ
املعلم خالل التعلم النشط فيما يلي:1
املعلم :يمكن ذكر أهم ما يقوم به ِّ
 -5دور ِّ
ُّ
ميسر ومدير ّ
 هو ّوموجه للتعلم ومرشد له.
ِّ
ِّ
ّ
املتعلمين داخل الصف.
 يضع دستورا وأساليب للتعامل مع ِّ يـن ـ ّ ِّـوع األنشطة وأساليب التدريس وفقا للموقف التعليمي. يستخدم أساليب املشاركة وتحمل املسؤولية. يربط التدريس ببيئة املتعلمين وخبراتهم. يعمل على زيادة دافعية املتعلمين للتعلم. يراعي التكامل بين املواد الدراسية املختلفة.ثانيا :دور املتعلم:2
 يمارس أنشطة تعليمية /تعلمية متنوعة. يبحث عن املعلومات بنفسه في مصادر متعددة. يشترك مع زمالئه في تعاون جماعي. يطرح أسئلة وأفكارا آراء جديدة. يشارك في تقييم ذاته.معوقات التعلم النشط :تدور ّ
ّ
معوقات التعلم النشط حول عدة أمور منها:
ّ
املعلم لطبيعة عمله وأدواره.
 فهم ِّ عدم االرتياح والقلق الناتج عن التغير املطلوب. قلة الحوافز املطلوبة للتغيير،ويمكن تلخيص ذلك في النقاط اآلتية:3
 الخوف من تجريب أي جديد. قصر زمن الحصة. زيادة أعداد املتعلمين في بعض الصفوف. نقص بعض األدوات واألجهزة. الخوف من عدم مشاركة املتعلمين وعدم استخدام مهارات التفكير العليا. عدم تعلم محتوى كاف. 1املرجع السابق ،ص .511
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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 الخوف من فقد السيطرة على املتعلمين. قلة خبرة املعلمين بمهارات إدارة النقاش. الخوف من نقد اآلخرين لكسر املألوف في التعليم.ّ
التعلم النشط1
دور املعلم في استراتيجيات

ّ
دور املتعلم في استراتيجيات التعلم
النشط2
ّ
 تصميم املواقف التعليمية امل ّ طرح األسئلةللتحدي
شوقة واملثيرة
 اإلدارة الذكية للموقف التعليمي بتوجيه املتعلمين نحو  -فرض الفروضالهدف
 االشتراك في املناقشات تنظيم الوقت البحث إدارة املناقشات القراءة الذاتية طرح األسئلة .4الكتابة
 .5تقديم التغذية الراجعة
 .3حل املشكالت
 .3التجريب العملي
وحين اختيـرت املقاربة بالكفاءات بالنسبة لتدريس اللغة العربية َّ
نص املنهاج والدراس ي والوثيقة
املرافقة ودليل األستاذ بشكل صريح على الخلفية العلمية والفلسفية للمقاربة وهـي النظرية البنائية.
ولعل الوثيقة املرافقة تدعو املد ّ س إلـى ّ
ّ
تبنـي البيداغوجيا االجتماعية البنائية ،باعتبار أن استراتيجية
ِّر
ّ
ّ
التعلم النشط قد انبثقت من مضامين هذه النظرية (البنائية) ،تركز على املتعلم ،فهي أساسها النظري.
ّ
ثم إن املقارنات التي عقدتها مختلف الوثائق البيداغوجية ما تعلق باالستراتيجيات والطرائق
البيداغوجية؛ فقارنت بيـن بيداغوجيتين؛ بيداغوجيا تبليغ املحتويات وبيداغوجيا الكفاءات ،األولى هي
نفسها البيداغوجيا اإللقائية باعتبار الطريقة ،واآلخرة ترتكز على البيداغوجيا االجتماعية البنائية .ثم
ألقت (الوثيقة املرافقة) الضوء على أهم البيداغوجيات التي ّ
مرت بـها الـمدرسة الجزائرية؛ البيداغوجيا
اإللقائية ،البيداغوجيا السلوكية ،البيداغوجيا االجتماعية البنائية ،من خالل العبارة اآلتية :م ِّّيـز
بين الطرائق البيداغوجية التي ّ
تقدم تحت مسميات مختلفة .وجاء الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي
ّ
ّ
ليؤكد على ّ
تبني املنهاج للبيداغوجيا البنائية ،وفيما يلي جدول يلخص الفروق بين هذه
أخيرا ِّ
ِّ
البيداغوجيات:3

 1حسين محمد أبو رياش وآخران ،مرجع سابق ،ص .31
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3وزارة التربية الوطنية ،الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي ،أوت  ،4153ص .7-6
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البيداغوجيا اإللقائية
تقوم على عرض املضامين
واملحاضرات.

تتسم بالروتينية؛ ألنها
التلقين
على
تعتمد
التقليدي.
قد ُت ّ
سبب امللل لدى
التالميذ.

البيداغوجيا االجتماعية البنائية
البيداغوجيا السلوكية
تعتمد عموما على تحقيق تعتمد على أحدث أساليب التعليم
األهداف اإلجرائية من خالل والتعلم حيث يقوم املدرس بدور
طرائق التنشيط املجزأة املنشط (ال امللقن).
وترويض التلميذ.
يجتـهد املد ّ ِّرس في مساعدة املتعلم على
تصلح للتعلمات البسيطة.
اكتساب كفاءات أساسها بناء معارفه
بنفسه.
ّ
ُ ّ
ت ـق ـ ِّـل ـ ـ ُـل مـن استقـالليـة يتم التعلم من خالل وضعيات تستند
ّ
ـمتعلم .وال تسمح له بإدراك على االكتشاف وطريقة املحاولة
ال ِّ
الجانب الشمولي للنشاط والخطأ وتصحيح خطأ التمثالت التي
بسبب كثرة األهداف اإلجرائية ال يخلو عقل املتعلم منها مرتكزا عليها
ّ
للوصول إلى التعلم واالستقاللية.
املتزامنة التي ينبغي بلوغها.

إن تنشيط حصص اللغة العربية بصورة فعالة يتطلب من املدرس رسم خطة للعمل بما يفيد
املتعلمينويعالج أوضاعهم وينتقل بالفعل البيداغوجي من منطق التعليم إلى منطق التعلم وهذا املبدأ ال
يتحقــق إال بمراعاة حاجات املتعلمين واستعداداتهم والنتائج التي تسفر عنها مختلف العمليات التقويمية.
وبما أن املنهاج مبني على املقاربة بالكفــاءات فإن األمر يستوجـب مراعاة خاصـة اإلدماج في تفعيـل
النشاط ــات التعلميــة .علما بأن بيداغوجي ــا اإلدماج تستنــد بدورها على املعارف واملعارف الفعلية واملعارف
السلوكي ــة التي ال يتم التعلم الحقيقي بدونه ــا الكتساب كفاءة من الكفاءات في اللغة الشفويـة أو الكتابية
للمتعلم.1
ُّ
نص الـمنـهاج صراحة على ّ
التعلم التعاوني؛ فقد َّ
تبنـي بيـداغوجيا تعتمد
أما بالنسبة الستـراتيجية
ِّ
ّ
يعرفها املنـهاج بأنها " أسلوب تعليمي
على العمل ضمن مجموعة أو فوج ،وهي بيداغوجيا املشروع؛ إذ ِّ
يضع املتعلم أو مجموعة من املتعلمين فـي وضعية التعبيـر عن رغبات أو حاجات ،طموحات أو تساؤالت
ّ
" .2واعتبـرها كذلك امتدادا للطرائق النشطة التـي تستند إلى الفكر البنائي ،حيث يبـرهن املت ِّعلمون على
قدراتهم املعرفية الفعلية من خالل إنجاز أعمال فعلية يدعون فيـها إلى تسخيـر مختلف مكتسباتهم
الـمالئمة .ويستفيدون من جهة أخرى في أبعاد ثالثة َّ
سماها املنهاج وظائف؛ البعد النفس ي حين يزداد
ّ
ُّ
املتعلم على الدراسة والتعلم بوضعه في وضعية تعلمية ذات داللة تجعله يدرك أهداف العملية
إقبال
ِّ
 1منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .5
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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التعليمية التعلمية .البعد املعرفي بحسن توظيف املعارف املكتسبة والكفاءات املأمـول اكتسابـها فـي إنجاز
ّ
املتعلم يتـهيأ ملمارسة الحياة املدنية مستقبال بصفته مواطنا راشدا.
املشروع .البعد االجتماعي؛ ألن ِّ
وباالستناد إلى البنائية االجتماعية :نأخذ فـي االعتبار البيئة املجتمعية للمتعلم ،ونـهتم بالتركيـز
ّ
ُّ
على التعلم التعاونـي .ويرجع الكثيـرون الفضل إلـى فيجوتسكي الذي ركز على األدوار التي يلعبـها املجتمع.
وأشار كثيرون بأن تعلم األفراد كمجموعة يفوق بالطبع تعلم كل منهم على حدة ،وأن تعاون األفراد
يجعل تعلم كل منهم أفضل وأقوى ،حيث يجعل التفاعل بينهم عالقة تبادلية لولبية.1
ّ
ّ
ّ
املتعلمون ّ
بتبنيها؛ حيث
ِّ
يحققها ِّ
ثم بالعودة إلى تعريفات التعلم التعاوني واإليجابيات الكثيرة التي ِّ
ّ
ُّ
ّ
املتعلمون إلى مجموعات صغيرة غير متجانسين من حيث
يعرف بأنه استراتيجية تعلم يتم فيها تقسيم
ِّ
ّ
متعلم عليه
مستوياتهم التحصيلية السابقة ،وتعمل كل مجموعة معا إلنجاز مهارات تعليمية محددة وكل ِّ
ّ
ّ
ويعلم ويساعد بقية أفراد مجموعته في تنفيذ املهام املطلوبة ،ويكون املد ّرس ّ
موجها ومرشدا
أن يتعلم
ِّ
ّ
ُّ
فيقل العبء عن املد ّ ِّرس من حيث مسؤوليته الكاملة عن عملية
املتعلمين فـي املجموعات،
ومراقبا ألداء ِّ
التدريس.2
ّ
املتعلمين من أجل املشاركة اإليجابية فـي تعلمهم املستقبلي ،من أجل
ومن إيجابياته تكوين
ِّ
العالم الحقيقي والحياة الحقيقية التي تكافـىء من يتعاون مع اآلخرين .3يستهدف التعلم تحقيق تأثيـرات
تعليمية أبعد من التعلم األكاديمي ،وخاصة تنمية التقبل داخل الجماعة ،وتحسين مستوى الـمـهارات
ّ
املتعلمين يقبلون التحدي في سبيل تحقيق أهداف التعليم ،بـل
االجتماعية والجماعية ،حيث يجعل
ِّ
ّ
يعمل الجميع للوصول إلى الحد األعلى للتعلم سواء للفرد أو لآلخرين .ويبذلون الـمزيد من الجهد فـي
مواجهة الصعوبات ،كما أنه يزيد من الفعالية الذاتية لكل عضو من أعضاء الجماعة ،وبالتالي فمن
ّ
املتعلمين نتيجة الرتفاع فعاليتهم الذاتية.4
املتوقع أن يكون مستوى اإلنجاز مرتفعا لدى ِّ
ولكي ينجح التعلم التعاوني في الوصول إلى ملمح الخروج وتحقيق الهدف الختامي اإلدماجي ألي
مستوى دراس ي ينبغي أن تتوافر خمسة عناصر ،سيكتفي البحث بذكرها دون شرح ،ثم يعود إليها حين
ُّ
ّ
يفصل القول في استراتيجية التعلم البنائي ،وهذه العناصر هي :5االعتماد املتبادل اإليجابي ،التفاعل
ِّ
وجها لوجه ،املسؤولية (املحاسبة) الفردية ،املهارات االجتماعية بين األشخاص داخل املجموعات
الصغيرة ،عمليات املجموعة تقدم املجموعة.
أما عن املبدأ الذي روعي في تحديد مشاريع السنة األولى ثانوي في مادة اللغة العربية ،فينبني
ُّ
على اختيار الظاهرة املراد دراستـها فـي شكل مشروع يبنى في وضعية تعلمية وتكون موافقة لرغبات
 1ينظر كمال عبد الحميد زيتون :تصميم البرامج التعليمية بفكر البنائية؛ تأصيل فكري وبحث أمبريقي ،دار عالم الكتب ،القاهرة ،د.ط،
د.ت ،ص .51
 2ينظر محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .431
 3ينظر املرجع نفسه ،ص .437
 4املرجع نفسه ،ص .431-437
 5ينظر املرجع نفسه ،ص .411-432
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ّ
ّ
واملتعلمين
املتعلمين ،ثم إن املوضوعات املبرمجة في هذا املستوى اختيارية وغير ملزمة للمد ّ ِّرس
ِّ
وميوالت ِّ
ّ
املتعلمين واهتماماتهم وتناسب
يمــكن للمد ّ ِّرس أن يختار ظواهر أخرى وموضوعات تالئم حاجات
ِّ
استعداداتهم.
ّ
يمثل الشخصية املرجعية للمتعلمين وذلك
ويتم إنجاز املشاريع بتوجيـه املدرس وإش ـرافه لكونه ِّ
اعتمادا على ممارسة أنشطــة ذاتية متعـددة في مجاالت متنوعة ،وينطل ــق ه ــذا التوجــه من ممارسة تتجاوز
الحدود الفاصلة بين النشاطات الدراسي ــة حيث تتداخل هذه النشاط ــات لتتم ــحور حول مجموعــة من
األفعال الهادفة بحيث تصبح املعلومات واملعارف مجرد وسيلة ال غاية في حد ذاتها.1
وفي األساس ،فإن املحتوى واملهمة هما اللذان يحددان اختيار االستراتيجية بالشكل املناسب
لألهداف العامة واملحددة وأنماط األنشطة وإجراءات التدريس املوص ى بـها فـي الـمنـهاج أو دليل توظيفه.
وليس املهم فقط أن يرى املعلم أن هذه االستراتيجيات مفيدة للمنهاج ،ولكن يجب أن يرى الطلبة أنها
مهمة لتنفيذ األنشطة الصفية ،ولذا ،يجب أن ينظر إلى هذه االستراتيجيات باعتبارها جزءا أساسيا
وحيويا لتدريس املنـهاج ال ّ
ـمقرر.2
 .2البدء بعدد قليل من االستراتيجيات
املطبقة فـي تد يس اللغة العربيةّ ،
من حيث عدد االستراتيجيات َّ
يحدد العامل الثاني اختيار عدد
ر
ِّ
االستراتيجيات بالنظر إلى معيار البدء باختيار عدد قليل منـها ال يتجاوز استراتيجيتين اثنتين؛ أي يمكن
ُّ
ُّ
تعلمية واحدة َّ
تطبق في تدريس اللغة العربية واختبارها في امليدان وبعد التأكد
البدء باختيار استراتيجية
ّ
ُّ
املتعلمين يمكن االنتقال إلى االستراتيجية الثانية .واعتبارات هذا
من نجاحها والتحكم فيـها من قبل
ِّ
العامل كثيرة نذكر منها:3
ُّ
التعلمية دفعة واحدة ّ
يؤدي إلى الفشل فـي تطبيـقها
 الـبـدء بتطبيـق عـدد كبيــر من االستراتيجياتِّ
جميعا.
ّ
ُّ
املتعلمين عن التعلم ،وميل املد ّ ِّرسين إلى
 ما ينتج عن الفشل في تطبيق االستراتيجية هو عزوفِّ
ّ
املتعلمين باملعلومات دون فائدة.
اعتماد التلقيـن وحشو أدمغة ِّ
ّ
املتعلمين واالختالف في حاجاتهم ورغباتهم وميوالتهم واهتمامتهم.
 الفروق الفردية بين ِّّ
ُّ
ُّ
باملتعلمين إلى تعلم االستراتيجية التي تليها؛ ألنهم يدركون
 النجاح في تعلم استراتيجية واحدة يدفعِّ
أن االستراتيجية السابقة ذات فائدة كبيرة.
أمال في الوصول إلى أهداف الخطاب التعليمي ،وبالنظر إلى االعتبارات السابقة ،اختار البحث
ُّ
ُّ
استراتيجيتين عامتين هما :استراتيجية التعلم البنائي واستراتيجية التعلم التعاوني ،واختار

 1منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .5
 2ينظر حسين محمد أبو رياش وآخران ،مرجع سابق ،ص .31-42
 3ينظر املرجع نفسه ،ص .31
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استراتيجيتين خاصتين باللغة العربية وهما :استراتيجية القراءة التفاعلية واستراتيجية اإلنتاج
الكتابي والشفوي.
ثالثا :استخدام مهمات متوسطة الصعوبة
ّ
من القواعد ذات العالقة باختيار استراتيجية مناسبة ،أال تكون مهمة التعلم نفسها على درجة
كبيرة من الصعوبة ،فإذا كانت املهمة بالغة الصعوبة ،لن يكون لدى الطلبة فرصة املرور بخبرة النجاح
ّ
في وقت مبكر ،وسوف يتبادر إلى أذهانهم أن االستراتيجية غير مفيدة على سبيل املثال يجب أن يكون
ّ
نشاط القراءة املراد تعلمه من خالل استراتيجية معينة معقوال بحيث يمكن التعامل معه من قبل
الطلبة ،ويجب أن يحتوي على األقل من املعلومات التي يعرفها الطلبة مسبقا ،بدال من احتوائه كما
كبيرا من املفردات الجديدة باإلضافة إلـى التعقيدات اللغوية.1
وتشيـر الخبـرات حول هذا املوضوع إلى أن املواد واملهمات التعليمية بالغة الصعوبة تفشل حتى
ّ
في أفضل االستراتيجيات في تبسيطها وتسهيل عملية استيعابها وبالتالي إنجاز تعلمها ،األمر الذي يقود
الطلبة بسهولة إلى الشعور باإلحباط.2
رابعا :اختيار استراتيجات ذات سند تجريبي قوي
من ّ
املوجهات املهمة في اختيار استراتيجية التعلم املناسبة أن يكون لهذه االستراتيجية دعم قوي
من الناحية التجريبية ،وأال يعتقد أنه من املالئم البدء بغير ذلك ألن املعلم يقوم في هذه الحال بمغامرة
قد ال تعود على الطلبة بالفائدة أو استثارة الدافعية واالهتمام بالتعلم .ومن الناحية املثالية فإن
االستراتيجيات التي تدعمها البحوث التجريبية يجب أن تستخدم مع ذلك النوع من الطلبة الذين يناسبهم
استخدام مثل هذه االستراتيجيات.3
خامسا :استخدام استراتيجيات يمكن استخدامها في مجاالت مختلفة
القاعدة الخامسة التي تؤخذ في االعتبار عند اختيار استراتيجية التعلم هي أن تثبت هذه
االستراتيجية فائدتها من حيث القابلية لالستخدام في مجاالت وموضوعات مختلفة .فإذا كانت مفيدة في
االستيعاب القرائي للنصوص األدبية والعلوم والرياضيات والدراسات االجتماعية ،فإن الطلبة سيكونون
أكثر غبة في ّ
تبني االستراتيجية كجزء منظم من خبراتهم وعموما فقد يحتاج الطلبة إلى إرشاد وتوجيه
ر
من املعلم إلدراك أهمية استخدام استراتيجيات التعلم في جوانب وموضوعات مختلفة.4
استحدثت وزارة التربية الوطنية الجزائرية وثيقة تربوية تحت ّ
مسمى " الدليل التربوي ألستاذ
التعليم الثانوي " تقصد من ورائها تحسين أداء األساتذة فيما يعرف في أدبياتها بالتكوين املستمر أو

 1املرجع السابق ،ص .31
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املرجع نفسه ،ص .35
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أثناء الخدمة ،فيستفيد األساتذة من وثائق بيداغوجية وتربوية ،فضال عن الندوات التربوية واأليام
الدراسية الدورية.
وقد شملت الوثيقة البيداغوجية/التربوية (الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي) على جملة
من التوجيهات واإلرشادات البيداغوجية/التربوية والقواعد املهنية التي تصاحب األستاذ طيلة مساره
املنهي تـهدف إلى استكمال إصالح النظام التربوي الجزائري من خالل " تطوير مجموعة متكاملة من
الوسائل والجوانب البيداغوجية قصد تحقيق جودة التعليم املبنية أساسا على نوعية املوارد البشرية
التي تفرض نفسها كرهان استراتيجي وعامل حاسم لتلبية حاجيات التنمية املستدامة للبالد ".1
وقد جاء أسلوب الوثيقة بصيغة األمر على اعتبار أنها وثيقة رسمية من سلطة عليا مسؤولة عن
قطاع التربية إلى األساتذة باعتبا هم ّ
منفذين للبرامج الدراسية الرسمية.
ر
ّ
من بين التوجيهات واإلرشادات البيداغوجية ما تعلق بالطرائق البيداغوجية؛ إذ تلقي الوثيقة
الضوء على أهم البيداغوجيات التي ّ
مرت بها املدرسة الجزائرية؛ البيداغوجيا اإللقائية ،البيداغوجيا
السلوكية ،البيداغوجيا االجتماعية البنائية ،من خالل العبارة اآلتية :م ِّّيـز بين الطرائق البيداغوجية
التي ّ
تقدم تحت مسميات مختلفة.
ولعل الوثيقة تدعو األستاذ إلى ّ
ّ
تبني البيداغوجيا االجتماعية البنائية ،باعتبار أن استراتيجية
ّ
ّ
التعلم النشط قد انبثقت من مضامين هذه النظرية (البنائية) ،تركز على املتعلم ،فهي أساسها النظري
ّ
لـما ُعرف في أدبيات املدرسة الجزائرية بالتعلم النشط أو الطرائق النشطة ،وال يقتصر مفهوم التعلم
ُّ
النشط على نظرية محددة ،فكل نظرية ّتدعـي أنها قادرة على خلق تعلم نشط حسب تفسيرها لتعلم
الفرد ،فمثال ترى النظرية السلوكية أن التعلم النشط يمكن أن يخلق في غرفة الصف إذا ما استطاع
ّ
املعلم تقديم ّ
املعززات املناسبة للطلبة ،وتأتي هذه الرؤية من تفسير هذه النظرية للتعلم .لكن مثل هذه
ِّ
النظرية ال تستطيع تفسير عمليات التفكير ،وبالتالي سيكون تركيزها على اآلثار الخارجية املالحظة دون
االلتفات ملا يدور داخل دماغ املتعلم من عمليات ذهنية.2
ُّ
وترى النظرية املعرفية أن التعلم يكون نتيجة ملحاوالت املتعلم إعطاء معنى للعالم من حوله.
ولتحقيق ذلك فإن املتعلمين يستخدمون جميع األدوات الذهنية التي يملكونها؛ فطرق التفكير واملعرفة
ُّ
والتوقعات واملشاعر والتفاعل مع اآلخرين تؤثر فـي كيف وماذا نتعلم؟ ،وبناء عليه فإن التعلم هو
ُّ
عملية ذهنية نشطة الكتساب وتذكر ومعالجة وتوظيف ما يتعلمه الفرد.3
ّ
ّ
املتميزة فـي تحديد مسار املمارسات التعليمية
أسهمت نظريات التعلم بفضل أبحاثها التجريبية
ّ
تحديدا غدا معه الفعل التعليمي مقترنا بالفعل التعلمي ال من حيث السياق اللغوي الذي جعل من
ّ
مصطلح التعلم يرد فـي الغالب ِّردفا ملصطلح التعليم؛ ذلك أن العملية التربوية عملية تعليمية تعلمية،
 1وزارة التربية الوطنية ،الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي ،أوت  ،4153ص .4
 2حسين محمد أبو رياش وآخران ،مرجع سابق ،ص .44
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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ولكن أيضا من حيث طرائق التدريس وأساليب التقويم التي صارت تعكس في املجمل خلفية نظرية
ّ
معينة إما أن توصف بالسلوكية أو البنائية أو السوسيوبنائية.1
النموذج التحويلي :يحيل على تلك املمارسات التقليدية التي طبعت األنظمة التربوية ووجهت فعلها
التعليمي لعقود طويلة وذلك في غياب أي خلفية نظرية واضحة ،ويحضر املدرس في هذا النموذج
ّ
ّ
كشخص مالك ملعرفة موسوعية ّ
يقدمها جاهزة للمتعلم الذي يركز على مهارة االستماع في تحصيله
ّ
للمكتسبات الدراسية ،على اعتبار أن الفعل التعليمي-التعلمي هنا فعل سماعي فاملعارف بمثابة بضائع
تنقل أو َّ
تحول من جيل آلخر وفق عمليتي الحفظ واالستظهار.2
ساهم هذا النموذج في ترسيخ العديد من القناعات التربوية التي أسست في مجملها ملحورية
ّ
املد ِّرس في العملية التعليمية ،حيث اختزلت أنشطة التعلم في حفظ وتكرار املعارف بل وجعلت منهما
ّ
ّ
املقياس األبرز للحكم على ذكاء املتعلم ومن ثم سمة تفاضلية بيـن املتعلمين ( )...وهكذا أصبحت الكفايــة
ّ
املعرفية للمتعلم رهينة بمـدى قدرت ــه على حفظ واستظ ــهار املعارف عــن ظهر ق ـلــب .3فبحسب جيـرار
بـارن ــييه ( " )Gérard Barnierنحن جميعنا نعرفه [أي التعليم املباشر]؛ إذ سبق لنا أن مارسناه أو
سنمارسه في لحظة ما من حياتنا املهنية .يعمل املد ّ ِّرس في هذا النموذج على إلقاء الدرس حيث يعرض
ويشرح ملجموعة من التالميذ نقطة ّ
يحول املعارف لتالميذ في حالة إصغاء ّ
املقرر .إنه ّ
محددة من ّ
يدونون
املالحظات أو ّ
يسجلون ما يمليه عليهم املد ّ ِّرس بحسب مستوى الفصل".4
نستنتج مما سبق ما يلي:
ّ
 يركز هذا النموذج على نشاط املد ّرس الذي يحوز أو يملك املعرفة.
ّ
املتعلم فارغة قبل بدء سيرورة التكوين فهو ال يملك أي ّ
تصور
 ينطلق من فرضية أن رأس
حول املعا ف التي ّ
يقدمها له املد ّ ِّرس.
ر
ّ
 يقوم املد ّ ِّرس بالشرح التدريجي والواضح للمعارف التي يراد من املتعلم االحتفاظ بها.
 العملية الذهنية التي تصاحب تحويل (نقل) املعطيات هي نفسها بالنسبة لكل تلميذ كما أنها
ّ
تؤدي إلى تعلم ينسحب على جميع التالميذ ،ويبقى حياد التلميذ في عالقته بكل من نشاط
املد ّرس واملعارف املنقولة أهم ما يطبع هذه العملية.
 ترتبط فعالية تعلم املعارف بشكل مباشر بطبيعة هذه املعارف وأيضا بمدى تعقيدها.5
ّ
 1عبد الرحيم سالم :تأثير نظريات التعلم على املمارسة التعليمية ،مجلة علوم التربية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،العدد
الستون ،أكتوبر 4153م ،ص .61
 2املرجع نفسه ،ص .62-61
 3املرجع نفسه ،ص .62
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ منGérard Barnier : Théorie de l’apprentissage et pratique d’enseignement, IUFM d’Aix- :
Marseille, France, p :4.
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ منEric Szmata (2005) : Proposition de centre d’intérêt pour l’enseignement de la :
production, DAFPIC(Délégué Académique a la formation Initiale et continue) de l’Académie de Toulouse, France, p :4.
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ّ
وفيما يلي جدول يلخص الفروق بين هذه البيداغوجيات:1
البيداغوجيا االجتماعية البنائية
البيداغوجيا السلوكية
البيداغوجيا اإللقائية
تقوم على عرض املضامين تعتمد عموما على تحقيق تعتمد على أحدث أساليب التعليم
األهداف اإلجرائية من خالل والتعلم حيث يقوم املدرس بدور
واملحاضرات.
طرائق التنشيط املجزأة املنشط (ال امللقن).
وترويض التلميذ.
يجتـهد املد ّ ِّرس في مساعدة املتعلم على
تتسم بالروتينية؛ ألنها تصلح للتعلمات البسيطة.
اكتساب كفاءات أساسها بناء معارفه
التلقين
على
تعتمد
بنفسه.
التقليدي.
ّ
قد ُت ّ
سبب امللل لدى تقلل من استقاللية املتعلم .يتم التعلم من خالل وضعيات تستند
على االكتشاف وطريقة املحاولة
التالميذ.
والخطأ وتصحيح خطأ التمثالت التي
ال يخلو عقل املتعلم منها مرتكزا عليها
ّ
للوصول إلى التعلم واالستقاللية.
ال تسمح له بإدراك الجانب
الشمولي للنشاط بسبب كثرة
األهداف اإلجرائية املتزامنة
التي ينبغي بلوغها.
أما الوثيقة املرافقة للمنهاج ،وهي سابقة على الدليل التربوي ،فقد قارنت بين بيداغوجيتين
بيداغوجيا تبليغ املحتويات وبيداغوجيا الكفاءات ،األولى هي نفسها البيداغوجيا اإللقائية باعتبار
الطريقة ،واآلخرة ترتكز على البيداغوجيا االجتماعية البنائية ،وقد أفاضت الوثيقة في املقارنة من جوانب
ّ
ّ
عدة ،منها ما يرتبط بأطراف العالقة البيداغوجية التعليمية ،ومنها ما تعلق بطرائق التدريس ،ومنها ما
ّ
ّ
تعلق بالوسائل التعليمية ،ومنها ما تعلق بطريقة التقويم.
ومادامت املدرسة الجزائرية تعتمد في مقارباتها على املقاربة بالكفاءات واملستندة على البنائية
ّ
االجتماعية ينبغي التعريف بهذه النظرية وكيفية حدوث التعلم وفقها؛ ألنها تعتبر التعلم عملية نشطة؛
ّ
املتعلم جهدا عقليا في عملية التعلم وذلك للوصول إلى اكتشاف املعرفة بنفسه .وتنطلق
بمعنى أن يبذل ِّ
تلك العملية النشطة للتعلم كونها مسؤولة عن تعلمه وليست مسؤولية املعلم:2

 1وزارة التربية الوطنية ،الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي ،أوت  ،4153ص .7-6
 2محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .463
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أوال :استراتيجية التعلم البنائي
ترتكز النظرية البنائية ،في أفكارها ،على تشارك والتقاء حقول معرفية ثالثة ،هـي :علم النفس
املعرفي ،وعلم نفس النمو واألنثروبولوجيا .فقـد أسهم األول بفكرة " أن العقل يكون نشطا فـي بـناء
تفسيـراتـه للمعرفـة ،وتكويـن استدالالتـه منـها " .وأسهم الثانـي بفكرة " تبايـن بنيات الفرد املعرفيـة فـي
َّ
ُ
حدد بصـورة طبعية
مقدرته على التنـبؤ تـبعا لنموه املعرفـي " .أما الثالث فقـد أسهم بفكرة " أن التعلم ي ِّ
بوصفه عملية ثقافية مجتمعية يسهم فيها األفراد كممارسين اجتماعيين...إذ يعملون سويا على
إنجاز مـهام ذات معنـى ،ويحـلــون مشكالتـهم بصورة ذات مغزى ".1
ّ
والبنائية ،باعتبارها نظرية تعلم ،ليست تيارا واحدا وال اتجـاها وحيدا؛ بـل هـي تـيــارات واتجاهات
متعددةّ ،
ّ
ولكنـها تلتقي فـي أفكار كثيـر ة ونـقاط عديدة .يمكن أن نطلق عليها (بصيغة الجمع)
كثيـرة
"بنائـيات" أو "البنائيات" ،نلخصها فيما يلي:
ّ
ّ
ّ
املتعلم بالعالم من حيث
 -5البنائية البسيطة :ويتلخص هذا االتجاه فـي عالقة املعرفة باملتعلم ،أو عالقة ِّ
ّ
فهمه وتفسيره له ،وارتباط تعلم الفرد باملعرفة السابقة أو ما يعرف في أدبيات املدرسة الجزائرية
ّ
باملكتسبات القبلية أو السابقة فهي شرط أساس ي لبناء التعلم ذي املعنى حيث إن التفاعل بين املعرفة
الجديدة واملعرفة القبلية لدى املتعلم يعد من أهم مكونات التعلم ذي املعنى ،2فلها أثرها الكبير فـي بناء
املتعلم ملعرفته الجديدةّ .
ولعل املبدأ الذي صاغه بياجيه ،أشهر أعالم البنائية ،يعكس هذه األفكار" :
ّ
يتم ّ
تبنـي املعرفة بصورة نشطة على يد املتعلم ،فال يستقبلها بطريقة سلبية من البيئة" .وهنا تستبعد
البنائية النموذج التحويلي للمعرفة من حيث طريقة التدريس ،وتنتقد النظرية السلوكية من حيث
ّ
فاملتعلم يبني معرفته ،وال يستقبلها من بيئته حسب السلوكيين .وقد ّ
سماها
مصدرية املعرفة.
جالسرسفيلد ()Glassersfeldالبنائية البسيطة أو البنائية الشخصية.3
 -4البـنـائية الجـذريــة :وتـرتـك ــز ه ــذه البنائية على م ـب ــدأ ال ـبـنائـي ــة البـسيـط ــة وتـضيف ل ـ ــه م ـب ــدأ آخـر ،وهـو "
ُّ
التعرف على شـيء مـا عملية تكيف ديناميكية ،يتكيف فيـها الفرد مع تفسيرات قابلة للتطبيق"4؛
يعد
إذ كلما َّ
مر املتعلم بخبرات جديدة أدى ذلك إلى تعديل املنظومات املوجودة لديه أو تكوين منظومات
معرفية جديدة .وليس معنى ذلك أن التعلم مجرد عملية تراكمية آلية لوحدات املعرفة ،ولكنه عملية
ابتكار عضوي للمعرفة ،بحيث إننا نعيد بناء التراكيب املعرفية لدينا من جديد اعتمادا على نظرتنا
الجديدة للعالم.5

 1كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .32
 2محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .463-463
ّ
 3ينظر كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص  .57وينظر حسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون :التعلم والتدريس من منظور
النظرية البنائية ،الطبعة األولى5333 ،هـ4113/م ،ص .11
 4ينظر كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص  .57وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .15
 5ينظر محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .463
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ّ
ّ
ّ
البنائية االجتماعية :وتتلخص هذه البنائية فـي َّأن التعلم يحدث من خالل وجود املتعلم ضمن عالم
ّ
اجتماعي يحتوي على أفراد يؤثرون عليه في نمو املفاهيم لديه؛ أي إنه ال يبني معرفته عن معطيات العالم
الخارجي من خالل أنشطت ه الذاتية معها فقط ،ولكن أيضا من خالل التفاوض االجتماعي مع اآلخرين
(املد ّ ِّرس واألقران واألقرباء وجميع األفراد الذين يتشارك أو يتعامل معهم من خالل أنشطته املختلفة).
ّ
فـي بيئة تعاونية ،بمعنى أن التعلم وفق (البنائية االجتماعية) سياقـي فوجب أن نأخذ في االعتبار البيئة
املجتمعية للمتعلم من جهة ،وتعاوني من جهة ثانية ،فوجب التركيز على استراتيجية التعلم التعاوني،
وذو معنى بالنسبة له؛ أي أن " بصمته املعرفية التي ّ
تميزه عن غيره " 1من جهة ثالثة؛ ألن منظومته
املعرفية َّ
تتعدل معانيها تبعا ملا يحدث له نتيجة تفاوضه مع اآلخرين.
ّ
ويرجع الكثيـرون الفضل إلى فيجوتسكي الذي ركز على األدوار التي يلعبها املجتمع .وأشار كثيرون
ّ
بأن تعلم األفراد كمجموعة يفوق بالطبع تعلم كل منهم على حدة ،وأن تعاون األفراد يجعل تعلم كل
منهم أفضل وأقوى ،حيث يجعل التفاعل بينهم عالقة تبادلية لولبية.2
البنائية الثقافية :وهنا تتجه األنظار إلى ما وراء البيئة االجتماعية ملوقف التعلم فيما يطلق عليه
ّ
التأثيرات الثقافية وما يتضمنه من عادات وتقاليد وسمات بيولوجية ولغة .ويرى منظر هذا االتجاه
فيجوتسكي أن ما نحتاج إليه هو مفهوم جديد للعقل ال كمعالج للمعلومات بل ككائن بيولوجي يبني
نظاما يتواجد في ذهن الفرد بصورة متساوية لتسهيل التفاعل االجتماعي والثقافي من خالل أدوات
وأنظمة رمزية ويقصد باألدوات اللغة وغيرها من األنظمة الرمزية بجانب األدوات الفيزيقية التي لها دور
ّ
مؤثر في طريقة تفكيرنا.3
ِّ
البنائية النقدية :تنظر البنائية النقدية إلى بناء املعرفة في ظل البيئة االجتماعية والثقافية ،ولكن تضيف
ّ
إليهما البعد النقدي واإلصالح الهادف إلى تشكيل هذه البيئات ،حتى تتمكن البنائية من تحقيق ما ترمي
إليه وإنجازه .ويمكن وصف البنائية النقدية على أنها " معرفة اجتماعية تخاطب السياق االجتماعي
الثقافي لبناء املعرفة ".4
البنائية التفاعلية :تنظر البنائية التفاعلية للتعلم على أنه ذو بعدين؛ أحدهما :خاص واآلخر عام .ووفقا
ّ
لهذا الرأي فإن املتعلمين يبنون معرفتهم ويتعلمون عندما يكونون قادرين على التفاعل مع العالم الفيزيقي
ّ
حولهم ،ومع غيرهم من األفراد ،ويمثل هذا التفاعل امللمح العام لهذا النموذج ،أما املعنى فيبنى عندما
يتأمل املتعلمون في تفاعالتهم ،ويمثل هذا امللمح الذاتي (أو الخاص) .وعندما يتوافر للمتعلمين الوقت
ّ
للتمتع بهذين امللمحين يتسنى لهم ربط األفكار القديمة (أو الشائعة) بخبراتهم الجديدة ،ومن سمات
البنائية التفاعلية أنها تطلب من املتعلمين أن يكتسبوا القدرة على بناء التركيبات والتفكير بطريقة نقدية
 1املرجع السابق ،ص .463
 2كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص  .57وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .14
 3كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سباق ،ص  .57وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .13
 4كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص  .57وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .13
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والقدرة على إقناع اآلخرين بآرائهم ،وممارسة االستقصاء ّ
املوجه والتعامل مع التغير املفهومي والتفاوض
االجتماعي فضال عن القدرة على التجريب واالستكشاف والتبرير والتدعيم والدعم وخلق التفاعل بين
القديم والجديد واملهارة في تطبيق املعرفة.1
ويجب على املعلم أن يتعرف أوال على ما يعرفه املتعلمون بالفعل ،وما هم في حاجة إلى معرفته،
فيكون املعلم مرشدا (أو ّ
ميسرا) للموقف التعليمي ملتعلميه ،ويستثير أفكارهم ويتحداها أما املتعلم فتمثل
معرفته وأفكاره املبدئية عن املوضوع نقطة البداية ليقوم املعلم بمساعدته على التوصل للمعرفة عن
طريق مختلف األنشطة والخبرات.2
 -7البنائية اإلنسانية :ربط نوفاك ( )Novakبين بناء املعرفة الجديدة والتعلم ذي املعنى بقوله ":إن
العمليات النفسية التي يبني بها الفرد معنى خاصا وجديدا هي بالضرورة نفس العمليات اإلبستيمولوجية
ّ
التي عن طريقها تبنى املعرفة الجديدة ما هو إال صورة من صور التعلم ذي املعنى ".3
ّ
تؤكد البنائية اإلنسانية على أن العمليات املعرفية التي يوظفها املحترفون الذين ينتجون أعماال
ّ
خارقة للعادة هي نفسها التي يوظفها املبتدئون الذين ليس لهم خبرة واسعة في املجال .ففي كلتا الحالتين
يلجأ الفرد إلى بناء املعنى عن طريق تكوين عالقات بين املفاهيم الجديدة واملفاهيم األخرى التي هي جزء
من املعرفة السابقة .فهي عمليات ميكانيكية لصناعة املعنى .وبرغم املحاوالت العديدة السابقةلـ نوفاك
ّ
فإن البنائية اإلنسانية لـ نوفاك هي الشكل األمثل الذي تصف بالشمولية والذي نجح في تركيب املعرفة
ّ
الحالية واملستشفة من نظرية معرفية في التعلم.4
ّ
ومن هذا املنطلق يصبح التعلم تدريجيا ومتجانسا في طبيعته .واالعتقاد الذي ترس ي قواعده
ّ
بدقة ،حتى وإن َّ
تم تقديمه بصورة
البنائية اإلنسانية هو إصرارها على استحالة بناء فردين املعنى نفسه
واحدة لهذين الفردين .لذا ففهمنا للبنية املعرفية للمتعلمين يجب أن يعاد النظر فيه .وهذا بدوره يحملنا
إعادة النظر في أغراض التعليم ،والطرق التي يستخدمها املعلمون في تفاعلهم مع املتعلمين وتقويمهم.5
ويرفض البنائيون اإلنسانيون النظر إلى املعرفة على أنها منبع يمكن للمعلمين أن يحملوه فاملعرفة
ّ
تعد بناء فريدا وديناميا .وما يرمي إليه التعليم هو إرساء جسر يمكن عبوره بمساعدة املتعلمين على
تخطي االختالفات بينهم ويكون املعلم هو الشخص الذي يقوم بدور الوسيط في علمية بناء املعنى
والتفاوض حوله ،وتتضمن عملية التفاوض االستعداد والقدرة على التغير .ويتطلب التغير املفاهيمي وقتا
طويال مستغرقا في عملية التفاوض انطالقا من هذا املبدأ الذي ينعكس على كل املنهج والتدريس ،ومن
ثم التقويم .ويتطلب ذلك انتقاء املوضوعات ،وتقويم تعلمها تقويما حقيقيا.6
 1كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص  .57وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .11-13
 2كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص  .57وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .11
 3كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص  .57وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .11
 4كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص  .57وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .11
 5كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص  .57وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .17
 6كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص  .57وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .11

247

الفصل الرابع :االستراتيجيات املنهاجية
النظرية البنائية عند بياجيه (:)J.Piaget
تعتبر البحوث التي أجراها عالم النفس جان بياجيه ( )j.Piagetفـي نمو املعرفة وتطورها عند
اإلنسان هي التي وضعت األساس للفلسفة البنائية ،فقد وضع بياجيه نظرية متكاملة ومنفردة حول
النمو املعرفي لدى املتعلم ،ولهذه النظرية شقان أساسيان متـرابطان يطلق على أولهما الحتمية املنطقية
ويطلق على ثانيـهما البنائية.1
وفـي إجابة بياجيه عن سؤال كيف ترد املعارف على األفراد؟ ر ّد بقوله :هو البنائية؛ أي إن املعارف
ال يتم نقلها من فرد يعرف إلى فرد آخر ال يعرف وإنما ّ
يتم بناؤها ،2وليست ّ
مجرد بناء ،حسب تصوره،
بل إنها تنتقل من الحالة املمكنة إلى الحالة الحقيقية " فـي ضوء سيرورة نمائية يتم خاللها االنتقال [عبر
قفزات متتالية] من حالة توازن إلى حالة توازن آخر جديد ظرفـي استدعاه االختالل الذي اعترى التوازن
القديم ،وذلك بغية تجاوز االضطراب وإعادة التوازن واالستقرار إلى الذهن ".3
وما يحقق التوازن ويوصل الفرد إلى الحالة الحقيقية للمعرفة شرطان أساسيان يصاحبان
السيرورة البنائية هما االستدماج واملواءمة؛ األول يدمجاملؤثرات الجديدة فـي الشيمات القائمة (أو
البنيات املعرفية الحالية) ،والثاني يظهر شيمات جديدة أو بنيات معرفية جديدة تمكن من مواجهة
صعوبات استخدام الشيمات القائمة (البنيات املعرفية الحالية) بشكل جديد أو بشكل اقتصادي.4
ّ
يؤثر
لذا ،امتاز النموذج البنائي عند بياجيه بالتركيـز على التفاعل بيـن الفرد ومحيطه :فالطفل ِّ
ّ
ـمؤثراته فـي الوقت نفسه ،وال يمكن للطفل أن يستمر فـي نموه دون فعل ورد
فـي محيطه ويستجيب ل ِّ
فعل.5

 1محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .464
 2عبد الكريم غريب :املعجم في أعالم التربية والعلوم اإلنسانية ،منشورات عالم التربية ،الدار البيضاء ،الطبعة األول5341 ،هـ4117/م،
ص .441
 3عبد الرحيم سالم ،مرجع سابق ،ص .74
 4ينظر كزافييه روجيرس :بيداغوجيا اإلدماج ،ص .541
 5ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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وإذا أردنا أن ّ
نعرف البنائية عند بياجيه فـي أبسط توصيفاتها هي " أن يبني املتعلم معرفته من
خالل تفاعله املباشر مع مادة التعلم وربطها بمفاهيم سابقة وإحداث تغييرات بها على أساس املعاني
الجديدة بما يتحول إلى عملية توليد ملعرفة متجددة "،1
تقييم النظرية البنائية عند بياجيه:
 ّميز  Piagetومعاونيه ،إثر العديد من املالحظات التي قاموا بـها فـي أوضاع طبيعة ومصطنعة عدة-

-

-

مراحل نوعية متتابعة وال رجعة فيها في نمو الفكر.2
ّ
تمثل الـمادة الخام للتفكيـر ،كما أن االتصال مع اآلخرين يمكن
يرى بيـاجيه أن الخبرات املحسوسة ِّ
الطالب من استخدام قدراتهم التفكيرية واختبارها وتعديلها.3
ّ
ما يعاب على بياجيه اهتمامه ،بحكم تكوينه في البيولوجيا ،بالنمو أكثر مما اهتمامه بعملية التعلم.
فجاءت نتائجه سيـرورة نضج مستقلة (أي خاضعة لقوانينها الذاتية) وفردية ومبرمجة وراثيا.
ويرى بياجيه َّأنه إذا تم فهم طريقة تفكير األطفال بشكل ّ
جيد عندها يمكننا املواءمة بين طـرق
التدريس وقدراتهم الذهنية؛ فالطلبة ّ
يطورون فهمهم الخاص الذي يعني أن التعلم عملية بنائية.
ففي كل مرحلة من مراحل النمو املعرفي ينبغي أن يرى املعلمون الطالب وكأنه عنصر نشط في عملية
التعلم ،كما يودون أن يدمج املعا ف واملعلومات والحقائق التي ّ
تقدم إليه لتصبح جزءا من مخططاته
ر
املعرفية الخاصة به للتعامل باملحيط ،لذا ينبغي من الطالب التفاعل مع معلميهم وزمالئهم الختبار
تفكيرهم ،والشعور بالتحدي واملنافسة والحصول على تغذية راجعة ومالحظة كيف يحل اآلخرون
املشكالت.
ّ
يعتبر بياجيه أن املتعلم يتفاعل مع األشياء فأهمل عالقته باألفراد والجماعات؛ أي إنه أهمل البيئة
ّ
االجتماعية أو السياق الثقافي للمتعلم.
وضع حدودا من أجل تسريع عملية النمو لهذا اعتبـر أنه من غير املمكن تسريع وتيرة النمو فوق حدود
ّ
معينة .وقد تمت إعادة النظر في هذا النموذج فيما بعد؛ إذ ّ
السن التي حددها بياجيه
تبيـن أن حدود
لكل مرحلة من مراحل النمو تختلف عما لوحظ في عينات أخرى ،وأن النتائج املحصل عليها تتباين
تباينا كبيـرا تبـعا لألوساط والثقافات التـي يعيـش فيها األطفال .ومن ناحية أخرى ّ
تبيـن أن عدم التـراجع
فـي النمو الذي ّ
تحدث عنه بياجيه ال يمكن املراهنة عليه.4
ّ
واصل بياجيه التشبث بهيمنة النمو على عملية التعليم والتعلم.

 1محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .463-464
 2ينظر كزافييه روجيرس ،مرجع سابق ،ص .541
 3حسين محمد أبو رياش وآخران ،مرجع سابق ،ص .44
 4كزافييه روجيرس ،مرجع سابق ،ص .541
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 ألح بياجيه في آخر حياته املهنية على أن التعليم ليس تلقينا للمعارف وإنما هو تسهيل لعملية بناءاملعارف من قبل الطفل نتيجة فعله على األشياء وتفاعالته مع املحيط .وهكذا أصبح التعليم يعني
اختيار األشياء ووضع وسط معين رهن إشارة األطفال تبعا لدرجة نموهم.
 يرى بياجيه أن الهدف النـهائي للتعليم هو تمكين الطفل عندما يصل إلى مرحلة املراهقة من بناءمعارف صورية صحيحة أي مفاهيم دقيقة ومنظمة في شكل شبكات معتـرف بعالقاتـها من قبل
املجتمع العلمي .يفترض هذا أن تكون للمدرسين معرفة علمية معمقة باملادة التي يد ّرسونها ،وأن
يكون لهم تكوين إبستيمولوجـي.1
ّ
تعد العملية التعلمية من املنظور البنائي عملية شخصية وتأملية وتحويلية تتكامل فيها األفكار
والخبرات ووجهات النظر وبهذا تنمو املعارف والخبرات الجديدة .هذا األسلوب يعني أن العملية
التعليمية تقوم على عملية البناء وعليه تكمن األهمية العملية للفلسفة التربوية البنائية في أن املتعلم
حتما يقوم بنفسه ببناء املعرفة وامتالك الحلول للمشكالت ،فتصبح هذه املعرفة جزءا أصيال في
بنيته املعرفية.2
ّ
 قد ال يستطيع املتعلم من الوصول إلى الهدف النـهائي للتعليم الذي وضعه بياجيه وهو تمكنه من بناءمعارف صورية صحيحة أي مفاهيم دقيقة ومنظمة في شكل شبكات معتـرف بعالقاتـها من قبل،
ّ
وذلك لغياب البعد االجتماعي في عملية التعلم.
نظرية البنائية الجديدة:
تنطلق هذه النظرية من القصور الذي صاحب النموذج البنائي عند بياجيه دون القدح في
مبادئه األساسية فحاول أصحابها (بيري كليرمون ( )Perret Clermont 1980ودواز ( )Doiseوموغني
( ))Mugny 1981وهـم تالميذ بياجيه ،تجاوز النموذج السابق بتقديم نموذج ّ
موسع عن نظرية بياجيه
يضيف مفهوما جديدا أغفله أستاذهم وهو الصراع السوسيو معرفي.
الحقيقة أنبناء " املتعلم معرفته من خالل تفاعله املباشر مع مادة التعلم وربطها بمفاهيم
سابقة وإحداث تغييرات بـها على أسـاس الـمعاني الجديدة بما يتحول إلـى عملية توليد ملعرفة متجددة
" يعتبر نوعا من الصراع املعرفـي الذاتي بين البنيات املعرفية القديمة والبنيات املعرفية الجديدة وبينها
ّ
وبين املحيط .لكن هذا الصراع ،حسب أصحاب هذه النظرية ،غير كاف لتحقيق عملية التعلم.
ولهذا السبب أضافوا الجانب االجتماعي فهو أساس للنمو والتعلم فهو يجعله كافيا ومتحققا.3
وتقوم نظرية الصراع السوسيو معرفـي ،إذن ،على فكرة مفادها أن التأثير املـهـيكل للصراع املعرفي
يتنامي إذا ما رافقه صراع اجتماعي ،فإذا طلبنا من مجموعة من املتعلمين أن يقوموا مجتمعين بمهمة
ّ
معينة ،فإن أفعالهم وأقوالهم ستتعارض فيما بينها ،ألنها تقوم على شيمات معرفية مختلفة .وهذا
 1املرجع السابق ،ص .542
 2محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .464
 3كزافييه روجيرس ،مرجع سابق ،ص .542
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التعارض هو الذي يتيح لهم فرصة إرساء سيرورات مواءمة البنيات املعرفية األصلية ،وتحسين سيرورات
التوازنات بين تلك البنيات.1
يقوم هذا النموذج على مجموعة من الوضعيات التجريبية ثم إجراؤها وفق منهجية سليمة في
أغلب الحاالت ،حيث يطلب من جماعات من املتعلمين (تتكون من ثالثة أفراد في كثير من األحيان) حل
مشاكل ّ
معينة (من النوع الذي وضعه بياجيه نفسه) بشكل جماعي .ثم تقارن النتائج التي حصلت عليها
الجماعات التي اشتغل أفرادها جماعة بنتائج الجماعات التي اشتغل أعضاؤها فرادى ،2ويشرح
دواز( )Doiseوكليرمون( )Clermontولورانزي سيولدي ( )Lorenzi-Cioldiفي كتاب تركيبي ( )5224النتائج
الرئيسية ملجموع تلك األبحاث كما يلي:3
 .5يساعد التفاعل االجتماعـي ،فـي ظروف ّ
جيدة ،تالميذ مستوى َّ
معيـن على إنجاز مهام ال يستطيعون
إنجازها فرادى.
ّ
 .4إذا واجه أولئك التالميذ تلك املهام مرة أخرى ،فإنهم يتمكنون من إنجازها فرادى.
 .3إن البنيات التي تتكون على أساس تلك املهام تكون قارة وقابلة للتعبئة من أجل إنجاز مهام جديدة.
 .3يت ّـرتب عن ذلك أن الصراعات السوسيو-معرفية تكون ّ
محركا للتعلم.
ّ
وقد مكنت األعمال التي قام بها فوندون بالس ( )Vandenplas 1999من فهم الشروط التي يكون
فيها التفاعل االجتماعي أكثر فعالية ،وذلك من خالل تغييـر تكوين الجماعة التجريبية من حيث تفاوت
أعضائـها فـي درجة النمو ،والشروط التي يتم فيها إنجاز املهمة املطلوبة .4وقد استنتج من ذلك ما يلي:5
 .5توجد مستويات تفاوت قصوى (املطلوب أال تكون الجماعة جد متجانسة ،وال غير متجانسة جدا).
 .4يوجد احتمال كبيـر لتعبئة املعلومات التي يأتي بها التالميذ اآلخرون الذين تتكون منهم الجماعة
بشكل ّ
فعال إذا دخلت في صراع مع الشيمات القائمة ،وإذا كانت التفاوتات بين مستويات التالميذ
غيـر كبيرة جدا.
 .3إن الشروط التي يتم فيها إنجاز املهمة واملعلومات التي يأتي بها باقي أفراد املجموعة ،تساعد التلميذ
على أخذ مسافة إزاء وجهة نظره الخاصة.
 .3إن شروط املهمة املطلوب إنجازها تساعد التالميذ على االنخراط في وضعية التعلم (طابعها الدال
والرهان االجتماعي املرتبط بها).

 1املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
 2املرجع نفسه ،ص .531-542
 3املرجع نفسه ،ص .531
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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النظرية البنائية االجتماعية عند فيجوتسكي(:)L.S.Vygotski
لقد اهتم فيجوتسكي ()Vygotskiمثل جون ديويبالتطور االجتماعي للعقل أو ما يطلق عليه
بالوظائف العقلية العليا .وكان على معرفة وثيقة بعلماء النفس فـي عصره من السلوكيين
ّ
والجشطالتيين ،كما كان مطلعا على أعـمال بياجيه .ولقـد استمد فيجوتسكي من ماركـس فكرتـه
االجتماعية القائلةَّ ":
إن الحياة العقلية للناس تتشكل من خالل األنشطة االجتماعية التي يشاركون
فيـها ".1
ولقد أثبت فيجوتسكي أن الوظائف العقلية العليا ّ
تتطور بالـمشاركة فـي األنشطة االجتماعية؛
ّ
ولهذا أكد على السياق االجتماعي للتعلم .ومدخل فيجوتسكي كان عبارة عن مدخل تاريخـي؛ ألنه ال
ّ
للتعلم الفردي ودوره في النشاط االجتماعي ضمن سياق ّ
محدد ،بل يرى أيضا أن كل أنواع األنشطة
ينظر
املتاحة هي شكل من أشكال الحياة االجتماعية.2
فـي الوقت الذي يركز نموذج بياجيه على بناء الفرد ملعارفه بفضل تفاعله مع األشياء ،وفـي
الوقت الذي يعطي النموذج البنائي الجديد أهمية كبيرة لدور األقران الذي يشكل مصدر الصراع
السوسيو-معرفي ،يعيد نموذج فيجوتسكي االعتبار لدور الراشد فـي عمليتي النمو والتعلم.
االفتراضات التي تقوم عليها نظرية النمو االجتماعي
تقوم هذه النظرية على أربعة افتراضات أساسية ،انعكست بعد ذلك على التدريس:
ُّ
التعلم والتفكيـرّ :
تعد اللغة وسيلة أساسية
االفتـراض األول :للحديث الذاتي دور مهم فـي عمليتـي
ّ
للتفكيـر والنمو املعرفي ،فهـي ّ
املتعلم بطرق التعبيـر عن األفكار ،ووسائل لطرح األسئلة ووعاء
تزود
ِّ
ّ
الستيعاب املفاهيم الالزمة لعملية التفكيـر ،فعندما نواجه مشكلة ما ،فإننا نفكر بواسطة كلمات وجمل
ّ
جزئية ،ومن هنا ركز فيجوتسكي على دور اللغة فـي النمو املعرفي مقارنة بـ بياجيه.3
ويعتقد فيجوتسكي أن اللغة التي تكون في شكل حديث ذاتي تعمل على توجيه النمو املعرفي.
وبما أن الحديث الذاتي يساعد املتعلمين على تنظيم أفكارهم فيصبح من املعقول السماح لهم
وتشجيعهم على استخدامه في املدرسة ،مع اإلصرار على استخدامه بصمت تام ،وخاصة مع هؤالء
الصغار الذين يحاولون حل مسألة أو مشكلة صعبة ،ويالحظ أنه كلما زادت تمتمة األطفال كان ذلك
مؤشرا على أنهم بحاجة إلى مساعدة أكثـر .وإذا صرفت بعض الوقت في مراقبة األطفال فستجدهم
يتحدثون مع أنفسهم وهم يلعبون ،وهذا ما أطلق عليه فيجوتسكي الحديث الذاتي.4
ويرى بياجيه أن الحديث الذاتي املتمركز حول الذات هو بمثابة مؤشر على أن الطفل ال يستطيع
رؤية العالم من وجهة نظر اآلخرين؛ ألنهم يتحدثون عن األشياء التي تـهمهم وحدهم دون سامعيهم .وكلما
 1كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .15
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،ص .14
 4املرجع نفسه ،ص .13
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نضج هؤالء األطفال ،كما يرى بياجيهَّ ،
فإنـهم ّ
يطورون الحديث التفاعلي االجتماعي من خالل اإلصغاء
وتبادل األفكار.1
إال أن أفكار فيجوتسكي تختلف عن بياجيه عند الحديث عن حديث األطفال الذاتي ،فهو يتفق
معه في أنه مؤشر لعدم نضج الطفل املعرفي ،فـي حين يختلف عنه ويقتـرح أن هذه التمتمة تلعب دورا
تحول الحديث املسموع إلى الحديث الصامت الداخلي ي ّ
مهما في التطور املعرفي...وقد أكد على أن ّ
عد
عملية أساسية في النمو املعرفي ويستخدم الطفل اللغة خالل هذه العملية في إنجاز النشاطات املعرفية
ّ
املهمة لحل املشكالت ،التخطيط ،تكوين املفاهيم ،تعلم الضبط الذاتي.2
وينـزع األطفال إلى استخدام الحديث الذاتـي عندما يعانون من صعوبات ،فيشعرون باالرتباك
عندما يرتكبون خطأ ما .ولذا فالحديث الذاتي ال يساعدنا فقط على حل املشكالت بل ّ
يتعدى ذلك
ليسمح لنا بتنظيم تصرفاتنا.3
االفتراض الثاني :كل متعلم يجب أن يصل إلى أقص ى درجة فـي نطاق نموه الحدي
توجد حسب فيجوتسكي ،لحظتان أساسيتان في عملية التعلم ،في اللحظة األولى (اللحظة
ّ
املناسبة) ،يتدخل الراشد ليعطي االنطالقة للتعلم ،ال يستطيع التلميذ أن يقوم بهذه العملية بمفرده.
وإذا كانت اللحظة مناسبة وفعل الراشد مالئما أمكن للتلميذ في لحظة ثانية أن يشتغل بمفرده اعتمادا
على معارفه املكتسبة وحدها .هذا هو أساس مفهوم (املنطقة األقرب للتنمية) ،وهي الفرق بين مستوى
معالجة وضعية ّ
معينة تحت إشراف الراشد وبمساعدته ،ومستوى معالجتها من قبل املتعلم
بمفرده...ويشير فيجوتسكي بوضوح إلى أن التعلم هو مرحلة ّ
مؤسسة للنمو الذهني للطفل .فهو يعمل على
ِّ
ّ
تفعيل هذا النمو بإيقاظ سيرورات تطويرية ال يمكن أن تتحقق بدون ذلك التعلم.4
املوجهات أو اإليحاءات أو
قد يكون املتعلم على وشك حل مشكلة ،إال َّأنه بحاجة إلى بعض
ِّ
ّ
ّ
تذكر بعض الجزئيات والخطوات الالزمة لحل تلك املشكالتُ .وي َّ
عرف
املساعدة من اآلخرين للتمكن من
نطاق النمو الحدي َّ
بأنـه ":املساحة أو املنطقة التي ال يستطيع فيها الطفل حل املشكلة إال بمساعدة
وتوجيه الراشدين أو بالتعاون مع زميل أكثـر نموا منه .أي أنها تلك املنطقة التي تكون فيها التعليمات
ذات فائدة وتؤدي إلى تحقيق الغاية؛ وهي بذلك املنطقة التي يمكن أن يحدث فيها التعلم الحقيقي ".5
إذن هـي اكتشاف املعرفة التي يكتسبها املتعلم إذا تلقى مساعدة من اآلخرين أو تفاعال اجتماعيا
معهم من أجل النمو املعرفي بصورة متكاملة .وتمثل هذه املنطقة مجاال للتفاعل االجتماعي؛ ولهذا تنص
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نظرية فيجوتسكي على أن التفاعل االجتماعي يلعب دورا أساسيا في النمو املعرفـي .كما تؤكد على أن
ُّ
أي ش يء يمكن تعلمه من خالل التفاعل االجتماعي ،بما يؤدي إلى تكامل البنية العقلية لألفراد.1
ّ
وتتجسد أفكار فيجوتسكي عن الحديث الذاتي والنمو املعرفـي مع فكرة منطقة النمو الحدي
فـي مساعدة الراشد للطفل فـي حل املشكلة أو إنجاز عمل ما باستخدام املوجهات أو اإليحاءات
ّ
ّ
املتعلم هذه ّ
اللفظيةّ .
املوجهات.2
وتقل هذه املساعدة تدريجيا كلما اتبع

ُّ
االفتراض الثالث :التعلم بمساعدة اآلخرين
يرى فيجوتسكي أن سيـرورات النـمو الداخلية للطفل ال تكون ممكنة ،في أوقات معينة ،إال فـي
إطار تواصل هذا األخيـر مع الراشد أو مع األقران .3وال يستطيع إحداث هذا التواصل إال من خالل اللغة
ّ
ّ
ّ
كموجهيـن له؛
فهي أساس النمو املعرفـي لدى املتعلم .ويعمل الراشد واألقران أو من يتعامل مع املتعلم
إذ ّ
يزودونه باملساعدة الالزمة لتطوير قدراته على الفهم ونموها .فالطفل لم يولد وحيدا في هذا العالم
ليكتشف العمليات العقلية كالتصنيف واملحافظة على نفسه ،وإنما يكتشف هذه العمليات بمساعدة
ّ
واملعلميـن.4
أفراد األسرة واألقران
ِّ
وتتم معظم توجيهات املحيطيـن بالطفل من خالل اللغة أو مالحظة الطفل األداء املتقن لعمل
ما؛ مما يساعد الطفل على التعلم .لقد أطلق فيجوتسكي على املساعدة التي ّ
يقدمها الراشدون للطفل
املسانـدة .ويستخدم األطفال هذه املساندة أثـناء بنائـهم للفهم الذي يؤدي فـي النـهاية إلـى ّ
حل مشكالتهم
بأنفسهم5؛ وهكذا ّ
يميـز فيجوتسكي ( )5217بين التعلم والنمو؛ األول :وهو املرحلة األولى التي يتدخل فيها
الراشد ،والثاني :وهو املرحلة الثانية حيث يمكن لسيـرورة داخلية فردية أن تشتغل تبعا آللياتها الخاصة.6
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ويكون هذا الدعم أو املسانـدة على شكل إيحاءات أو تجزئة املشكالت إلى خطوات وإعطاء
أمثلة أو نماذج تطور نمو الطفل كمتعلم ،وتقديم التشجيع في الوقت املناسب وإعطاء معلومات...ثم
السماح للمتعلمين باالعتماد على أنفسهم في حل املسائل واملشكالت.1
لقد ّ
تطورت فكرة التلمذة املعرفية وهـي فرضية من فرضيات فيجوتسكي االجتماعية ،السيما
في الجزء املعرفـي منها ،فمثلما تتضمن التلمذة الحرفية العادية أو التقليدية قيام صبي بالتتلمذ على يد
حرفي ماهر يتعلم مهنته أو حرفته؛ فإن التلمذة املعرفية تتمضن أيضا قيام املتعلم باملشاهدة والتفاعل
ّ
مع مجموعة خبراء أو مجموعة أقران أكثـر تمكنا فـي العمليات املعرفية .وتستخدم التلمذة املعرفية
خبرات اجتماعية لتشكيل التعلم وإحداث تكامل في العملية املعرفية.2
ويبدأ مفهوم التلمذة املعرفية بمشاهدة املتعلم نموذجا أو عدة نماذج من أقرانه األكثر منه
خبرة ومهارة في املهام املعرفية املتعلمة ،ويكون مقدم النموذج هو املعلم ،ويتبع تقديم النموذج إرشادات
ّ
ّ
ويتضمن جزء من التدريب
وتوجيهات...فـي املحاوالت األولية من العمليات املعرفية الجديدة على املتعلم.
ّ
ّ
ّ
املتعلم األكثـر كفاءة وتمكنا.3
املعلم أو ِّ
الحصول على تغذية راجعة من القائد أو ِّ
ّ
وتكون هذه التغذية في شكل مساعدة معرفية؛ حتى يتمكن املتعلم من أداء العملية بنجاح .وبعد
تقديم هذه املساعدة املعرفية حافزا أو تعزيزا .وتعمل هذه الحوافز على إمداد املتعلم بتلميحات تساعده
على أداء عملياته بنجاح.4
ويتم تقليل تلك التلميحات أو التغيرات تدريجيا؛ مما يساعد على السيطرة على تلك املهمة
ّ
املعرفية شيئا فشيئا ،ومن ثم يعتمد على نفسه ،ويقلل اعتماده على املساعدة الخارجية حتى يستغني
عن هذه املساعدة نـهائيا.5
االفتراض الرابع :للمحادثة التعليمية دور كبيـر فـي التعلم
ّ
ّ
ُّ
التعلم َّ
املتعلمون
الفعال والفـهم ضرورة التفاعل واملحادثة أو الحوار .ويحتاج
يتطلب كل من
ِّ
إلى مجهود فـي حل املشكالت إلى أن يصلوا إلى منطقة نموهم الحـدي .وهم بحاجة إلى املساندة التـي
ّ
ّ
واملتعلمين اآلخرينّ .
وتعد املحادثة التعليمية بديـال عـن
املعلم
ِّ
يحصلون عليها من خالل التفاعل مع ِّ
ّ
ّ
املعلم هو مشاركة جميع
املعلم على الـموقف التعليمـي .فـهدف ِّ
املحاضرة التقليدية التي يسيطر فيه ِّ
ّ
املعلم ّ
موجـها يساعد املتعلمين فـي تحديد طريقة فهمهم للمشكلة.6
الطلبة فـي املناقشة ،وهكذا يصبح ِّ
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ّ
يتصور العالم الروس ي فيجوتسكي أن الكالم – لدى الطفل – يكون اجتماعيا فـي البداية ثم
يليه الكالم املتمركز حول الذات وبعده الكالم الداخلي (أو التفكيـر).1
أي أن عملية التفكير اللغوي تكون في مرحلة متأخرة بعد الكالم االجتماعـي ،ثم الكالم الذاتي أي
ّ
املتمركز حول ذاته ،ملاذا؟ ألن الطفل في هذه املرحلة املتأخرة يستطيع أن يفكر فـي صمت مع نفسه
بدون لغة منطوقة ،بل بلغة داخلية ،وهي التفاعل بين اللغة والتفكيـر .فال يسمعه أحد سواه ،ولذا نرى
الطفل املتأخر فـي نموه عن هذه املرحلة (مرحلة التفكير اللغوي) يك ّ ِّـرر كلماته وينطقها بصوت خافت
بدون وعـي أو تفكيـر أو مالحظة أن أحدا يسمعه.2
ويرى فيجوتسكي أن التعلم النشطوالفهم يتطلبان التفاعل واملحادثة ،فالطلبة يحتاجون إلى
الكفاح في حل املشكالت في منطقة نموهم (الحدية التقريبية) ،أي املنطقة التي ال يستطيع فيها الطفل
حل املشكلة بمفرده إال بمساعدة وتوجيه الراشدين أو التعاون مع زميل أكثر نموا منه .وقد أطلق
ّ
فيجوتسكي على هذا النمط من التفاعل باملحادثة التعليمية ،ألن املعلم قد خطط لها كـي تستثير
ّ
ّ
املعلم ّ
موجـها ليساعد
املتعلم ،وهذه املحادثة التعليمية ليست محاضرة أو مناقشة تقليدية ،بل يكون ِّ
الطلبة على تحديد طريقة فهمهم للمشكلة ،وب ـهـدف إشراك جميع الطلبة فـي املناقشة.3
ّ
عاد عالم النفس الروس ي غال بيران ( )Gal Perinإلى فرضية فيجوتسكي (يجب أن يؤدي التعلم
إلى االستبطان ،أي إلى ظهور سلوكات ذهنية) وتناولها بمزيد من التفصيل.4
ّ
يتميـز بأربعة ّ
التعلم ّ
متغيرات مستقلة هـي:5
يـرى غال بيـران أن
 .5مستوى السلوك الذي يمكن أن يكون من طبيعة مادية أو شفهية أو ذهنية .فلتنمية السلوكات
الذهنية بشكل الئق ،من الضروري املرور عبـر سلوكات مادية (االستعماالت اليدوية) وشفهية (التعبير
ّ
التصور).
أو
 .4مستوى كمال السلوك :يتوفر السلوك في شكله الكامل على ثالث خصائص هي االتجاه (الهدف
والوظيفة) ،والتحقيق واملراقبة .خالل التعلم ،يتطور السلوك ،عموما ،من شكله الكامل إلى شكل
مختصر.
 .3مستوى تعميم السلوك :يكتسب كل سلوك تم تعلمه قابلية تطبيق أعم .فهو يطبق في البداية على
أشياء وسياقات خاصة ،ثم ّ
يعمم على أشياء وسياقات أخرى أكثر عمومية ،وأكثر تجريدا.
 .3درجة التمكن من السلوك :يكون السلوك املكتسب في البداية بطيئا ومترددا وواعيا ،ليزداد بعد
ذلك سرعة وثباتا وآلية.
 1عطية سليمان احمد :في علم اللغة النفس ي؛ نمو الداللة وتكوين املفاهيم دراسة ميدانية الكتساب الداللة لدى األطفال ،األكاديمية
الحديثة للكتاب الجامعي ،القاهرة ،الطبعة األولى4153 ،م ،ص .11
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3حسين محمد أبو رياش وآخران ،مرجع سابق ،ص .44
 4كزافييه روجيرس ،مرجع سابق ،ص .535
 5املرجع نفسه ،ص .534-535
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نموذج التعلم البنائي:
تتع َّـدد نمـاذج التدريس القائمة على الفلسفة البنائية نظرا لـما تتضمنه تلك الفلسفة من
نظريات عديدة في عملية التعليم والتعلم ،وتؤكد هذه النماذج على الدور النشط للطالب في عملية
ّ
التعلم كما تؤكد على املشاركة الفكرية للطالب بحيث يحدث تعلما ذا معنى قائم على الفهم.1
ُّ
هذا ّ
ويعد نموذج التعلم البنائي أحد النماذج التعليمية القائمة على املبادئ الرئيسية للفلسفة
البنائية ،والذي يعمل على تحقيق أهدافها ،كما َّأنـه يـهـتم بجعل املتعلم محـورا للعـملية التعـليمية،
ّ
ـمتعلم هو الذي يقوم بالبحث عن املعرفة أو التفكير للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحلول ملشكلة
فال ِّ
َّ
معينة مستخدما قدراته الخاصة ،لـذا فهو من النماذج التي تساعد على تنمية التفكيـر.2
مراحل نموذج التعلم البنائي:
يسير نموذج التعلم البنائي وفق أربع مراحل متتابعة هي :مرحلة الدعوة ،مرحلة االستكشاف
واالكتشاف ،مرحلة اقتراح التفسيرات والحلول ،ومرحلة اتخاذ اإلجراءات بـهدف تحقيق األهداف
التعليمية املحددة.3
ّ
املعلم بجذب انتباه الطالب إلى ما يريد عرضه عليهم
 .5مرحلة الدعوة :ويقصد بهذه املرحلة أن يقوم ِّ
ّ
سواء أكان درسا أم مشكلة معينة يريد منهم الوصول إلى حلها ،إذا مرحلة الدعوة متوقفة في املقام
األول على املعلم وشخصيته والطريقة التي يتبعها في جذب انتباه طالبه ،وقد تتم الدعوة من خالل
قيام املعلم بطرح بعض األسئلة أو املشكالت التي قد تبدو محيرة أو متناقضة لدى الطالب ،إال أن
ّ
مثل هذا النوع من األسئلة هو الذي يدعو الطالب إلى التأمل والتفكر ألنها تثير دهشتهم.4
 .4مرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار :تأتي هذه املرحلة بعد املرحلة السابقة والتي يكون فيها
املعلم قد قام بطرح مشكلة على الطالب طالبا منهم التوصل إلى حل لتلك املشكلة ويقوم املعلم
بتقسيم الطالب إلى مجموعات عمل غير متجانسة فيقوم الطالب من خالل العمل بتلك املجموعات
بتحدي قدراتهم العقلية ،والبحث عن إجابات ملا يتولد لديهم من أسئلة واستفسارات أثناء قيامهم
باملالحظة والتجريب ،ثم بعد ذلك يقوم كل طالب بطرح ما توصل إليه من أفكار ومقترحات على
أقرانه من الذين يبحثون عن حل للمشكلة نفسها ،ألن العمل هنا يتم بروح الجماعة ويجب مالحظة
أنه ليس من الضروري أن تعمل جميع املجموعات بالعمل نفسه ،وإنما قد تقوم كل مجموعة بمهمة
معينة تعمل على تحقيقها.5
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 .3مرحلة اقتراح التفسيرات والحلول :تعتمد هذه املرحلة بشكل أساس ي على الطالب ،حيث يقومون
بتقديم ما تم التوصل إليه من تفسيرات وحلول ومقترحات ،وذلك من خالل الطالب الذي قد أنابته
كل مجموعة للتحدث باسمها .فتقوم املجموعات الواحدة تلو األخرى بتقديم ما توصلت إليه .وال
نغفل في هذه املرحلة الدور األساس ي الذي يؤديه املعلم فهنا يقوم املعلم باالستماع الجيد ملقترحات
الطالب دون تدخل أو اعتراض حتى وإن كان في مقترحاتهم ما هو خطأ أو غير صحيح ،فيجب عليه
أال يقابل هذه األشياء بنوع من السخرية أو االستهزاء أو التقليل من شأن هؤالء الطالب ،حتى ال
يصيبهم بنوع من اإلحباط ،وألن هدف البنائية هو جعل الطالب معتمدا على نفسه في البحث عن
الحقيقة فإذا توصل إليها بشكل خطأ في املرات األولى فإنه بعد ذلك سوف يصل إلى هذه الحقيقة
بشكل صحيح.1
ولكن ليس املقصود بذلك أن يقبل املعلم مقترحات الطالب الصحيحة وغير الصحيحة ويسلم
بها ويعتبرها حلوال صالحة للمشكلة ،وإنما استماعه الجيد ملا يقدم إليه من مقترحات وحلول يكون أثناء
عرض الطالب ملقترحاتهم ،إال أنه أثناء التعقيب وبعد انتهاء املجموعات جميعها من عرض كافة
مقترحاتهم يقوم بمناقشة هذه املقترحات مع كل مجموعة على حدة ،فاملقترحات الصحيحة ّ
ينوه عنها
ويطلب من الطالب تقديم تفسير لهذه املقترحات أو الحلول ،أما املقترحات غير السليمة فإنه أثناء مناقشة
الطالب لها يكون املعلم قد توصل أو استقرأ األسباب التي جعلت الطالب يقومون بالتفكير الخطأ فيقوم
بإرشادهم إلى الطريق الصحيح والسليم الذي يجعلهم يتوصلون إلى الحل الصحيح للمشكلة بأنفسهم.2
مما سبق نجد أن هذه املرحلة تعد أهم مرحلة بالنسبة للمعلم حيث إنها تساعده في التعرف
على املستوى الحقيقي لطالبه كما تساعده في التوصل إلى بعض الفروق املوجودة لدى الطالب ليس
هذا فحسب بل إنها تساعده أيضا في التعرف على بعض طرق وأساليب التفكير الخطأ التي قد يتبعها
الطالب في أثناء حلهم لبعض املشكالت التي تواجههم ومن ثم إيجاد الطرائق املناسبة لعالجها.3
 .3مرحلة اتخاذ اإلجراء :في هذه املرحلة يقوم الطالب بتطبيق ما تم التوصل إليه من مقترحات ونتائج
وتفسيرات في خبرات جديدة يمرون بها أو مشكالت أخرى يبحثون عن حل لها .وبالتالي في هذه املرحلة
يقوم املعلم بإعطاء الطالب مشكلة معينة قد تكون مماثلة إل حل ما املشكلة األساسية املطروحة
سابقا ويطلب من الطالب أن يقوموا بإيجاد الحلول املناسبة لتلك املشكلة ،من هنا نجد أن هذه
املرحلة تعطي فرصة كبيرة للمعلم كي يقوم بتقويم طالبه كما أنها تعطي الطالب فرصة أيضا كي
ّ
يقوموا أنفسهم .ويقتصر دور املعلم هنا على التوجيه واإلرشاد للطالب أثناء قيامهم باألنشطة
املختلفة وتشجيعهم على مواصلة القيام بهذه األنشطة دون تدخل كبير منه.4
 1املرجع السابق ،ص .461-467
 2املرجع نفسه ،ص .461
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املرجع نفسه ،ص .462-461
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ومراحل نموذج التعلم البنائي متكاملة فيما بينها حيث تؤدي كل مرحلة مهمة معينة تمهيدا
للمرحلة التي تليها ،فمرحلة الدعوة تؤدي إلى دفع الطالب إلى البحث للوصول إلى حل فيما يعرض عليهم
بهذه املرحلة ،وفي مرحلة االستكشاف ينخرط الطالب في األنشطة بحثا عن الحل فيما يعرض في املرحلة
السابقة وفي مرحلة اقتراح التفسيرات والحلول يقود املعلم الطالب إلى التوصل إلى الحقائق واملفاهيم
والقوانين املطلوبة من خالل حلولهم وتفسيراتهم ومقترحاتهم وفي مرحلة اتخاذ اإلجراء يتم تطبيق
املفاهيم التي تم التوصل إليها في مرحلة اقتراح التفسيرات والحلول في مواقف مشابهة أخرى ،وفي أثناء
قيام الطالب بممارسة أنشطة مرحلة اتخاذ اإلجراءات قد تصادفهم معلومات جديدة تؤدي إلى دعوة
جديدة وهكذا تبدأ حلقة جديدة من نموذج التعلم البنائي.1
التدريس وفق نظرية البنائية االجتماعية:
يقوم التدريس على عدة مبادىء:2
 يعد التعلم والنمو بمثابة نشاط اجتماعي تعاوني. يستخدم نطاق النمو الحدي كمرشد في التصميم املنهجي وتخطيط الدرس. يتم التعلم املدرس ي في سياق ذي معنى؛ بحيث ال يكون منفصال عن نمو املتعلم املعرفي في العالمالحقيقي.
 يجب أن يكون الفصل مجتمعا تعليميا ،مما يستوجب االهتمام بإعداد الجانب املادي؛ مثل :إعادةترتيب املقاعد ،وترتيب ّ
الحيز املكاني.
دور املعلم:3
 التركيز على فكرة؛ اختيار املعلم فكرة لتكون محور النقاش ،ولديه خطة ملعالجتها ،واالستفادة منالخلفية املعرفية املتوافرة.
 ربط األفكار ،وإعطاء املتعلمين املعلومات الضرورية حول الفكرة ومصادرها وكيفية الوصول إليهاوتوظيفها.
 التعليم املباشر ملها ة أو مفهوم ّمحدد للمتعلمين.
ر
ّ
 استثارة لغة ذات تعبيرات معقدة...ليستثير املتعلمين ومشاركتهم في طرح األسئلة والتلخيص. الوصول إلى قواعد ومبادئ يستند إليها الفرد في مواقفه :يطلب من املتعلمين إعطاء آرائهم مع تدعيمهابالبراهين واألدلة اللفظية والصور.
 يطرح املعلم بعض األسئلة معروفة اإلجابة والتي تحتمل أكثر من إجابة. االستجابة إلسهامات املتعلمين مع الحفاظ على خطة للمناقشة وتماسكها. 1املرجع السابق ،ص .462
 2كمال عبد الحميد زيتون ،مرجع سابق ،ص .11-17
 3املرجع نفسه ،ص .12-11
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 املحادثة املتصلة وتكون تفاعلية متعددة الجوانب متصلة األدوار مبنية على ما سبق.ّ
ّ
واملودة واالحترام والتعاون.
 توفير جو يتسم بالتحدي دون تهديد تسوده مشاعر الحبّ
سيتحدث في املناقشة وإنما األمر
 املشاركة العامة بما في ذلك األدوار التي يخترها الفرد فال يحدد منمتروك للمتعلمين أنفسهم.
ّ
يشجع املتعلمين على االشتراك مع األقران منذ بداية العام الدراس ي.
ّ
 يخطط إلحداث مواءمة بين املتعلمين والبيئة املدرسية. يتواصل يوميا مع تالميذه من خالل خطط املنهج ،وعمليات تقويم إنجاز املتعلمين. يكون ثابتا حازما وفي الوقت نفسه مرنا في توجيهاته للمتعلمين وتوقعاته منهم. يستطيع أن يقيم نفسه وخبراته التدريسية.ّ
دور املتعلم:1
 يحاول حل املشكالت التي تطرح عليه. يعمل بصورة متعاونة مع زمالئه لرفع منطقة نموه الحدي. يشارك في الفعاليات العامة وطرح األسئلة والتلخيص وإعادة الصياغة. يكون قادرا على التفاعل االجتماعي. يتعاون مع املتعلمين اآلخرين. ينشط في املواقف التعليمية التي يصممها املعلم. يولد أفكارا جديدة وينتج حلوال للمشكالت املطروحة.ّ
 يحاول الوصول ملستوى التمكن والكفاءة بمساعدة زمالئه. يناقش تصوراته ويطرحها من خالل املحادثات واملناقشات التي يوفرها املعلم. يتبع اإليحاءات واملوجهات اللفظية التي يوجهها املعلم. يكون عضوا عامال في مواقف الجماعة املختلفة. يكون قادرا على تشخيص حاالت املجموعة من خالل العمل التعاوني مع األقران. يكون عضوا في الحلقات الدراسية. يكون قادرا على تقويم كفاءته في التفاعل وعمله مع املجموعة.الوسائط التعليمية :ورشة العمل الجماعية ،الزيارات امليدانية ،تنظيم الحلقات الدراسية ،زيارة املكتبات
واملتاحف ،عمل الندوات الثقافية ،تنظيم بيئة الفصل املادية ووضع املقاعد في شكل تجمعات تسمح
بمزاولة النشاط الجماعي.2
 1املرجع السابق ،ص .61-12
 2املرجع نفسه ،ص .65
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التقويم:1

 املشروعات الجماعية هي مشروع شامل للمها ات يتطلب إبداء فكر املتعلمين ويدير شرحا أو ّيقدم
ر
أداء في الفصل أمام األقران .وقد يأخذ شكل مناقشة بين األفراد أو الجماعات.
 العروض الشفوية واملقابالت تسمح املقابالت أو العروض الشفوية للمتعلمين بتبادل املعرفة فيمابينهم عن طريق سماع حديث املتعلمين في املواقف املختلفة.
 املقاالت :تستخدم املقاالت منذ القدم لتقويم فهم املتعلم ملوضوع معين من خالل وصف مكتوب أوتفسير موضوع ما .وتوضح املقاالت كيفية استخدام املتعلم للحقائق في سياق معين .وتتطلب أسئلة
املقال تحليال ناقدا ،وكذلك تستخدم املقاالت في تقويم مهارات التعبير.
ّ
 ملفات أو سجالت األداء :تحتوي هلى تجميعات لعمل املتعلم فهو يصف ويجمع أداء الفرد خالل فترةّ
زمنية لتوضح عمل املتعلم.
استراتيجية التعلم التعاوني:
ّ
ّ
املتعلمين؛ نمط
إن السائد في مدارسنا وثانوياتنا نمطين من العالقات البيداغوجية التعلمية بين ِّ
ُّ
ُّ
التعلم الفردي ونمط التعلم التنافس ي ،وهذا ما حدى ببعض التربويين ال يتفقون في كون حجرة الدرس
ّ
يمكنها ان تجمع ثالثة أنماط من التعلم في اآلن نفسه ،فباإلضافة إلى النمطين السابقين نضيف نمطا
ّ
ثالثا يظل غائبا أو يكاد وهو التعلم التعاوني .وقد جمعها محمد رضا البغدادي فيما يلي:2
ّ
املتعلمون في منافسات مكسب وخسارة لكي يروا من األفضل (التنافسية).
 -5يشترك ِّ
ّ
ُّ
املتعلمون مستقلين لتحقيق أهدافهم التعلمية الخاصة بكل واحد منهم لكي يصل إلى
 -4يعمل
ِّ
ّ
للتفوق (الفردية).
معيار متعارف عليه
ّ
ّ
متمكنا من
املتعلمون متعاونين في جماعات صغيرة بحيث يكون كل فرد في هذه الجماعات ِّ
 -3يعمل ِّ
املادة املوكولة إليه (التعاونية).
ّ
ّ
واملتطورة التي تضفيعلى العملية التعليمية كثيرا
يعد التعلم التعاوني من االستراتيجيات الحديثة
ّ
املتعلمين على وجه الخصوص ،حيث إنها ّ
تزودهم بالقدرة
من الحيوية وتبعد عنها امللل والضجر لدى
ِّ
ُّ
ُّ
ُّ
تعلماتهم بأنفسهم؛ وتخرجهم من تعلم صفي أكاديمي إلى تعلم ّ
ينمي
على املشاركة اإليجابية فـي بناء
ُّ
قدرات التفكير الناقد وزيادة الفعالية الذاتية وارتفاع مستوى اإلنجاز الرتباط هذا التعلم بالجماعة.
تعريف التعلم التعاوني :هناك تعريفات كثيرة للتعلم التعاوني سنقتصر على التعريفات اإلجرائية ،حيث
ُّ
ّ
يعرفه محمد السيد علي بأنه استراتيجية تعلم يتم فيها تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة غير
ِّ
متجانسين من حيث مستوياتهم التحصيلية السابقة ،وتعمل كل مجموعة معا إلنجاز مهارات تعليمية
ّ
ّ
محددة وكل طالب عليه أن يتعلم ويعلم ويساعد بقية أفراد مجموعته في تنفيذ املهام املطلوبة ،وتكون
 1املرجع السابق ،ص .64-65
ُّ
 2ينظر محمد رضا البغدادي وآخران :التعلم التعاوني ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،الطبعة األولى5346 ،هـ4111/م ،ص .53
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فيها العالقة ترابطية بين تحقيق الفرد ألهدافه وأهداف اآلخرين ،ويعمل الجميع للوصول إلى الحد األعلى
ّ
للتعلم سواء للفرد أو لآلخرين ،يكون االعتماد فيها إيجابيا متبادال بين أعضاء كل مجموعة .تقلل العبء
ّ
فيتحدد دوره في مراقبة وتوجيه وإرشاد
عن املد ّ ِّرس من حيث مسؤوليته الكاملة عن عملية التدريس،
ّ
ّ
ّ
املتعلمين فـي املجموعات ،فهي استراتيجية تعلم خاصة بالفصل ،حيث إنها تسهل
وتقويم التعلم لدى
ِّ
التعلم وفهم املشكالت.1
ُّ
ّ
ّ
يحدد التعريف السابق مجموعة من العناصر ّ
تحقق التعلم التعاوني هي:
ِّ
واملقومات التي ِّ
ِّ
متنوعة فـي مستويات الذكاءات وفـي ّ
ّ
تعددها.
 العمل في مجموعات ِّ
ّ
ُّ
املتعلمين صعب التحكم
 مجموعات العمل صغيرة حتى يسهل العمل؛ ألنه كلما زاد عدد ِّ
فيهم.
ّ
ُّ
املتعلمين تعليمي تعلمي.
 دور ِّ
 تعتمد أساسا على تعزيز أعلى مستويات السلوك وإكسابها للطالب،
ّ
 دور املد ّ ِّرس تشكيل مجموعات املتعلمين وتوضيح مهامهم وإرشادهم عند العجز.
العناصر األساسية للتعلم التعاوني:
لكي ينجح في إعطاء مخرجاته التربوية ،سواء أكاديمية أو اجتماعية أو انفعالية ،فال بد من توافر
خمسة عناصر رئيسة هي:2
االعتماد املتبادل اإليجابي :ويعني هذا املبدأ أن كل فرد في جماعة صغيرة هو عنصر هام
-5
فيها ،ويعتمد عليه أفراد الجماعة اآلخرين ،ولديه ما يقدمه لهم في املهمة املوكلة إليه .ويدرك
كل فرد أن نجاح الجماعة مسؤوليته الشخصية كما هو مسؤولية الجماعة ككل ،أي الكل
للفرد والفرد للكل .فأفراد الجماعة يرتبطون فـي ثالثة عناصر هي :الطريقة أو الكيفية والعمل
واملكافأة .ولزيادة الدافعية ،واملسؤولية الفردية ،ونجاح العمل فال بد من زيادة االعتماد
اإليجابي ،وتحديد املهام واألدوار ،ونوع املهمة ،وحجم املجموعة ،األمر الذي يساعد على
توفير األلفة وخلق الترابط بين الزمالء ،ويدعم االعتماد املتبادل اإليجابي بمكافأة املجموعة
التي تحقق الهدف املطلوب منها.
التفاعل وجها لوجه :ويعني ضرورة جلوس أفراد الجماعة مع بعضهم والتفاعل لفظيا
-4
وبصريا ،يتبادلون وجهات النظر ،ويتناقشون بشكل عقالني سعيا للوصول إلى فهم مشترك
وحلول متفق عليها .ونشيـر في هذا األساس إلى ضرورة زيادة عالقة الوجه للوجه وتحديد
ّ
يحقق التوافق النفس ي بين
واجبات أفراد كل جماعة وااللتزام بالعالقات داخلها بما ِّ
عناصرها والتنافس االجتماعي ودعم التفاعل بين األفراد وتحديد أبعاده من خالل املعلومات
واملعارف وتقديم التغذية الراجعة وتحسين األداء واتخاذ قرارات عالية الجودة واملوافقة
1ينظر محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .431
2ينظر املرجع نفسه ،ص  .411-432وينظر محمد رضا البغدادي وآخران ،مرجع سابق ،ص .13-37
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على الجهود املتبادلة .وقد أشار البعض إلى ُّ
تحقق التفاعل األمثل عن طريق بناء مجموعات
صغيرة تتراوح بين ( )7-4أفراد من أجل التقليل من مشكالت كثرة العدد وزيادة التواصل،
وتقوية التفاعل وخلق التفاهم من خالل الحركات ّ
املعبرة للوجه وتقارب الرؤوس معا،
ويساعد التفاعل اإليجابي في تدعيم كل فرد لآلخرين ،كما يساعد التفاعل في تحفيز النجاح
والتفوق وتحقيق أكبر فائدة للتعلم ،ومن مميزات التفاعل وجها لوجه أنه ّ
ّ
ينمي الفهم لدى
ّ
املتعلمين وقد تتعدى استفادتهم هنا االستفادة من املد ّ ِّرس.
ِّ
املسؤولية (املحاسبة) الفردية :أي أن يتحمل الفرد في كل جماعة مسؤولية إنجاز املهمة
ّ
املحدد وبالنوعية واإلتقان املطلوبين؛ ألن املد ّ ِّرس يقوم في البداية
املوكلة إليه في الوقت
بتوزيع األدوار واملهمات على كل فرد في كل جماعة صغيرة ،وتختلف األدوار ولكنها تتكامل
ّ
متعلم عن عمله
وتتفاعل ويتم تنسيق الجهود لتحقيق الهدف الجماعي ،وتتم مساءلة كل ِّ
باعتبا ه عضوا في املجموعة ،وسؤاله أو تكليفه بعمل ،وإعطاء إجابة ّ
محددة ومنحه درجات
ر
على إتقان األداء وإعطاء تغذية راجعة ،وتعتبر املساءلة الفردية طريقة للتقييم ويتم
ّ
تعلم ،وهي ضرورية لتعظيم التعلم وزيادة التحصيل .ويمكن أن
بواسطتها مراقبة تعلم كل م ِّ
ّ
نحدد بعض املسؤوليات الفردية:1
ِّ
 الحفاظ على حجم الجماعة الصغيرة وذلك على أساس أنه كلما كان حجم الجماعة
أصغر كلما أمكن تحديد املسؤولية الفردية بكفاءة.
ّ
متعلم.
 اختبار النواحي الفردية لكل ِّ
ّ
ّ
تمكن من
 االختبار باختيار عينات عشوائية لدى العمل الجماعي املوجود في قاعة الدرس ِّ
وضع كل فرد في حالة استعداد للمحاسبة.
 مالحظة كل جماعة وتسجيل تكرار كل عضو وإسهاماته في العمل الجماعي ،فكلما كان
تكراره عاليا كانت مساهمته إيجابية.
ّ
متعلم وتقديم آلياته من خالل هذا التوجه.
 تحديد دور كل ِّ
ّ
متعلم بعض املعارف واملعلومات املعنية باستشارة طرق النجاح املختلفة.
 تعليم كل ِّ
ّ
املتعلمون داخل
املهارات االجتماعية بين األشخاص داخل املجموعات الصغيرة :يكتسب ِّ
ُّ
جماعة التعلم التعاوني القدرة على التواصل اإليجابي وتبادل األفكار ووجهات النظر بفضل
املها ات االجتماعية التي َّ
تتحقق لهم ،وال يمكن النجاح بدونها؛ ألنها هي املحور الرئيس فـي
ر
عملية التعلم ،وتمثل مهارات املجموعة مفتاحا إلنتاجية أفراد املجموعة ويمكن تعلمها مثل
أي أسلوب وتتمثل في احترام آراء اآلخرين والتعبير عن الرأي بوضوح .إن العمل التعاوني
ضروري لتشكيل املهارات االجتماعية ،مثل الثقة بالنفس ،والقدرة على مشاركة اآلخرين في

 1ينظر محمد رضا البغدادي وآخران ،مرجع سابق ،ص .15
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األفكار ،واملشاعر ،والقدرة على التفاهم ،واالتصال ،والتعبير عن الفكرة بوضوح ،وممارسة
القيادة والقدرة على توجيه اآلخرين نحو إنجاز املهام ،وحل الخالفات بين األفراد ،وتوزيع
األدوار وتبادلها ،والتأكيد على مهارة التشارك من خالل التعاطف والتحاور واألخذ والعطاء
ّ
التحيز واألنانية.
واالنتماء للمجموعة ونبذ
وهناك بعض املهارات املهمة التي يجب أن ّ
تنمى لدى الطالب مثل:
 مها ات التكوين؛ املشاركة بالصوت الهادئ واملثابرة على التعلم ّ
وتجنب النقد السلبي.
ر
 مهارات التوظيف؛ مراعاة الوقت وخلق مناخ حيوي وطلب املساعدة والقيادة الفعالة.
 مهارات التوضيح؛ تبادل األدوار وتكوين مستوى واضح لفهم املادة وتنمية عملية التفكير.
 اإلثارة؛ تشجيع الجدل واملناقشة وإضافة األفكار الجديدة وتنمية التفكير اإلبداعي.
عمليات املجموعة تقدم املجموعة :ينمو السلوك التعاوني باملمارسة في العمل ويخضع
-1
إنجاز املجموعة للمالحظة واملتابعة من خالل التغذية الراجعة ألداء املجموعة ،وبيان مدى
التقدم الذي أحرزته بهدف التحسين والتطور للمهارات التعاونية للمجموعة ،وتحسب درجة
الطالب بناء على متوسط درجات زمالئه في املجموعة وضرورة إعطاء الوقت الكافي الذي
تحتاج إليه املجموعة للحفاظ على عالقات العمل.
واملتعلم في التعلم التعاوني:
أدوار املد ِّرس
ِّ
ّ
املتعلمين ،وال يعني أنه دوره ثانوي ،ولكنه ينسجم مع
يقوم املد ّ ِّرس بدور الوسيط بين املعرفة وبين
ِّ
ّ
ُّ
للمتعلمين ،وهذا ما قدمه روفن فيوير شتاين وليف
استراتيجية التعلم التعاوني التي تمنح مساحة أكبر
ِّ
ّ
فيجوتسكي وآخرون حيث عرفوا هذه الوساطة بأنها تسهيل وعرض وتدريب للمتعلمين.1
ّ
أدوار املد ِّرس :تتوزع أدوار املد ّ ِّرس على ثالث مراحل على النحو التالي:2
-5
ُّ
 قبل الدرس :وهي مرحلة تمهيدية تحضيرية للقيام بالتعلم التعاوني على أكمل وجه،
ويقوم فيها املد ّ ِّرس أوال بتحديد األهداف التعليمية لكل درس بوضوح ،وتحديد حجم
مجموعات العمل ،ويتوقف هذا على املهام املنشودة واألدوار املتاحة ،وتحضير
ّ
تقسيم الطالب إلى جماعات متعاونة ووفق مهام ّ
املتعلمين
محددة مسبقا ،وتزويد
ِّ
باملشكالت واملواقف ،وتحديد األدوار ألفراد املجموعة على أن يتبادل األفراد تلك
ّ
األدوار من درس آلخر .ثم يعمل على إعداد بيئة التعلم املناسبة (حجرة الدرس أو
أي فضاء آخر مناسب) ،ثم إعداد األدوات املناسبة من وثائق وأجهزة ووسائل إيضاح
مناسبة للموضوع .وفي حقيقة األمر ّ
تعد هذه املرحلة من إعداد الثانوية أو املؤسسة
ّ
ّ
َّ
يصعب من
ولعل ما الحظته ميدانيا
توفر البيئة املناسبة،
ِّ
التربوية ،فهي التي ِّ
 1يحيى أبو حرب وآخران :الجديد في التعلم التعاوني ملراحل التعليم والتعليم العالي ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،الكويت ،الطبعة األولى
5341هـ4113/م ،ص .527
 2محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص  .415وينظر يحيى أبو حرب وآخران ،مرجع سابق ،ص .522
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ّ
املتعلمين .أما الوسائل والوثائق التربوية املتعلقة باملوضوع
الحصول على ما يناسب ِّ
فيمكن توفيرها ،خاصة وأن املشاريع الكتابية في اللغة العربية ال تتطلب وسائل
كثيـرة ولنا عودة إليها من خالل بعض النماذج التطبيقية من كتاب اللغة العربية
للسنة األولى ثانوي.
قسم املجموعات ّ
 أثناء الدرس :عندما ينطلق املد ّرس في درسه يكون قد ّ
وحدد املهام
ِّ
َّ
لكل فرد في املجموعة بدقة ،ووضح لهم املشكالت التي قد تواجههم أثناء عملية
ّ
املتعلمين على تحديد املشكلة
البحث ،يقوم بعدها بمالحظة املجموعات ،ومساعدة ِّ
ّ
ّ
متعلم فـي املجموعة وحث
متعلمـي كل مجموعة ومتابعة إسهامات كل ِّ
ومتابعة تقدم ِّ
ّ
ّ
املتعلميـن واإلجابة
املتعلمين على التقدم وفق مسارات تتعلق بحل املشكلة وتوجيه
ِّ
ِّ
ّ
املتعلمين ومساعدتهم على تغيير األنشطة
عن استفساراتهم وتجميع البيانات عن
ِّ
وتنويعها بهدف استمرار تفاعلهم وحيويتهم ونشاطهم وإجراء التقويم التكويني من
ّ
املتعلمين من املادة وإمدادهم بتغذية راجعة مناسبة وتذليل
أجل تحقيق تمكن
ِّ
العقبات التي تعوق العمل.
 بعد الدرس :يقوم املد ّ ِّرس في هذه املرحلة بالتأكد من تحقيق أهداف املادة العلمية
ّ
ّ
املتعلمون ومدى تمكنهم منها والتعليق بموضوعية ووضوح وبعبارات
التي درسها
ِّ
محددة عما الحظه على املجموعات ومكافأة املجموعة أو املجموعات التي ّنفذت
مهامها على أفضل وجه.
ّ
املتعلم محور العملية التعليمية التعلمية ومصدر الفعالية في إجراء
علم :يعتبر ِّ
أدوار املت ِّ
ّ
التعلم التعاوني حيث يقوم بجميع أنشطة التعلم بالتعاون مع زمالئه ،وقد وزع يحيى أبو
ّ
حرب أدوار املتعلم على ثالث مراحل:1
ُّ
 قبل بدء التعلم :يضع األهداف مع زمالئه في الجماعة الصغيرة والخطة التي
ُّ
ُّ
يتم بها تعلم املهام التي ك ِّلفوا بها من طرف املد ّ ِّرس.
ّ
ُّ
املتعلمون معا من أجل إنجاز املهام املوكلة لهم وتتبع
 أثناء التعلم :يعمل
ِّ
ُّ
تقدمهم في حل املشكلة.
ُّ
ُّ
ّ
يتحدثون عما أنجزوه ّ
ويقيمون تعلمهم وأداءهم ،ويخططون
 بعد التعلم:
ِّ
ُّ
للتعلم املستقبلي.
ّ
ّ
متعلم في مجموعته بشكل عام ،وهي كاآلتي:2
أما محمد السيد علي فقدم دور كل ِّ

 1يحيى أبو حرب وآخران ،مرجع سابق ،ص .521
 2محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .414-415
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يشترك الطالب في دراسة ومراجعة املوضوع واإلجابة عن التمارين واألنشطة طبقا لدور كل
أ-
منهم والحصول على التغذية الراجعة الصحيحة من املجموعات األخرى واملعلم ،وذلك
باستخدام املواد واملوارد واملصادر التعليمية من كتاب واألوراق التعليمية والوسائل وغيرها.
ب -كل طالب مسؤول عن تعلم نفسه وتعلم اآلخرين ،فال بد من ّ
تحمل املسؤولية وبذل أقص ى
الجهد لتحقيق تعلم فعال.
يعرض كل طالب أفكاره وآراءه ومقترحاته ويساعد اآلخرين في أداء مهامهم ويتناقش ويتحاور
ج-
ويستفسر ويبحث ويدرس ويجرب ويحل ويستنتج ويقرأ ويكتب.
يالحظ زمالءه لكي يحقق النجاح في أداء مهامه وتقبل تعليقات وآراء اآلخرين ويمارس
ح-
املناقشة الهادئة والهادفة ويتفاعل مع تغيرات الوجه املختلفة ويستجيب لتشجيع اآلخرين
ويتدرب على االستماع ّ
الجيد.
يقوم بدور املحدد طبقا لتقسيم املوضوع وتوزيع املهام التعليمية ويكون مستعدا للقيام
خ-
بأدوار زمالئه عند الحاجة ويحاول أن يساعد على تنسيق الجهود وتكاملها لتحقيق الهدف
املشترك.
ّ
متعلم في جماعته الصغيرة فهي ال تخرج عن هذه املهام :القائد،
أما حصر املهام التي يقوم بها كل ِّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تحدد
املشجع ،امليقاتي .هذه املهام ِّ
املقرر ،مسؤول الصيانةِّ ،
املحفز أو ِّ
مسؤول املواد والوسائل ،املسجلِّ ،
مسؤولية الجميع بدقة ووضوح ،ويمكن أن نجمع بعض املهام واملسؤوليات ،كالجمع بين مسؤول املواد
ّ
ّ
ّ
واملشجع ،وفيما يلي تعريف بكل مهمة:1
واملقرر أو بين القائد
املسجل
ومسؤول الصيانة او الجمع بين
ِّ
ِّ
ِّ
أ -القائد :يتولى مسؤولية إدارة املجموعة ووظيفته التأكد من املهمة التعليمية وطرح أي أسئلة
توضيحية على املعلم وكذلك توزيع املهام على أفراد املجموعة باإلضافة إلى مسؤوليته
املتعلقة بإجراءات األمن والسالمة.
ب -مسؤول املواد :ويتولى مسؤولية إحضار جميع تجهيزات ومواد النشاط من مكانها إلى مكان
عمل املجموعة ،وهو الطالب الوحيد املسموح له بالتجوال داخل الفصل.
ّ
املسجل :يتولى مسؤولية جمع املعلومات الالزمة وتسجيلها بطريقة مناسبة على شكل رسوم
ت-
بيانية أو جداول أو تقارير.
ثّ -
املقرر :يتولى مسؤولية تسجيل النتائج و ّيدم عمل مجموعته وما توصلت إليه من نتائج لبقية
املجموعات.
ج -مسؤول الصيانة :يتولى إعادة ترتيب املكان بعد انتهاء النشاط وإعادة املواد واألجهزة إلى
أماكنتها املحددة.
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ّ
املشجع :يتأكد من مشاركة الجميع ويشجعهم على العمل بعبارات تشجيع وتعزيز
ح -املعزز أو
ويحثهم على إنجاز املهمة قبل انتهاء املجموعات األخرى ويحترم الجميع ويتجنب إحراجهم.
خ -امليقاتي :يتولى ضبط وقت تنفيذ النشاط.
فوائد ومميزات التعلم التعاوني:
إن التعلم التعاوني إذا طبق بطريقة صحيحة فإن له كثيرا من الفوائد واملميزات ،منها الفوائد
العلمية ومنها الفوائد االجتماعية ومنها الفوائد النفسية ،فهو يساعد على فهم وإتقان املادة املراد تعلمها،
ّ
ّ
املتعلمون في مواقف جديدة ،وينمي القدرة على حل املشكالت بأسلوب
وينمي القدرة على تطبيق ما تعلمه ِّ
علمي ،وينمي القدرة على التعبير ،ويؤدي إلى القدرة على تقبل وجهات النظر املختلفة ،ويؤدي إلى تزايد
ّ
املتعلمين ملدرستهم .هذا وقد تعددت فوائد ومميزات التعلم التعاوني التي يمكن عرض أهمها على
حب
ِّ
النحو التالي:1
 يجعل الطالب محور العملية التعليمية.
 يرفع من مستوى التحصيل األكاديمي.
 ينمي الثقة بالنفس والشعور بالذات.
 يزيد من قدرة الطالب على اتخاذ القرار.
 يكسب الطالب القدرة على التحكم في وقته ،وإعطائه فرصة كاملة للتعلم وإثارة األسئلة
ومناقشة األفكار والوقوف على مواطن الضعف ومعالجتها.
 يجعل املدرسة بيئة تربوية تتمتع باإلنسانية ألنها تهتم بجميع الطالب على اختالف مستوياتهم
وقدراتهم.
 يراعي الفروق الفردية ويتعامل بشكل صحيح وينمي االتجاهات نحو املدرسة.
 يفيد في تعلم املوضوعات الصعبة أو التي تعتمد على تبادل وجهات النظر كما يفيد في عملية
املراجعة.
 يحقق الديمقراطية وينمي النواحي الوجدانية والقيم األخالقية.
 يزيد من دافعية الفرد للتعلم.
 ينمي املهارات اللغوية والقدرة على اإلبداع.
 ينمي االتجاهات وتقدير الذات ومهارات حل املشكالت.
ّ
 يحقق فعالية التعلم في متابعة وعالج الطالب الضعيف ،كما يقلل من األعمال التحريرية
للمعلم مثل التصحيح ألنها تكون للمجموعة ككل.

 1محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص  .413-413وينظر يحيى أبو حرب وآخران ،مرجع سابق ،ص .451-412
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مخرجات التعلم التعاوني:
من خالل العرض السابق ألهمية ومميزات التعلم التعاوني نجدا تعددا واضحا ملخرجاته ،حيث
إن أنشطته ومهاراته تعتبر سلوكيات هامة للمتعلمين تدفعهم إلى األداء الجيد ومن بين أهم هذه
املخرجات:1
 زيادة التحصيل األكاديمي.
 تنمية الدافعية عند الطالب.
 تنمية التماسك والترابط االجتماعي.
 نمو في عمليات التفكير العليا.
 تحسن ملحوظ في القيم واالتجاهات.
 إنتاج وجهات نظر بديلة.
 تكامل شخصية الطالب.
املقاربة بالكفاءات وبيداغوجيا اإلدماج
ّ
نصت كل الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن املقاربة البيداغوجية
املعتمدة في التدريس وهي املقاربة بالكفاءات ،وقد اعتمدت ،حسب الوثيقة املرافقة ،في بناء مناهج
التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي العام والتكنولوجي .2وطرحت السؤال ،بلسان األستاذ ،ملاذا وقع
االختيار على بناء املناهج باعتماد املقاربة بالكفاءات؟
ّ
ّ
ّ
ّ
املصرح بها تلخص األسباب فـي صعوبة التحكم في املعرفة من طرف املتعلم
ويبدو أن اإلجابة
ّ
بسبب االنفجار املعلوماتي ،فهو موقف يبدو صالحا وموفقا ولكن الحقيقة أن أسس املقاربة بالكفاءات
وخلفياتها املعرفية هي التي تجيبنا عن السؤال.
صحيح أن املعارف تزداد في هذا العصر بشكل سريع ،حيث إن الخبراء يؤكدون أن املعارف في
شتى امليادين تتغير كلية كل سبع أو خمس سنوات .ولكن املقاربة بالكفاءات تقوم على تقديم ما هو أفيد
وأنفع للمتعلم من جهة وعلى ما هو أكثر اقتصادا لوقته وجهده 3من جهة أخرى ،وفق منطق ّ
التكيف مع
الواقع الحالـي ومجاراة للدول األقوى نفوذا وسطوة.
ّ
ويتفق القانون التوجيهي للتربية مع ّ
مسوغات اختيار هذه املقاربة حين ّ
نص على رسالة املدرسة
الجزائرية بما يلي " :تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة ،شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري،
قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه ،ومتفتح على الحضارة العاملية ".4
1محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .413
 2اللجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية (وزارة التربية الوطنية) ،مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة األولـى
مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،جذع مشترك آداب ،وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا ،طبعة جانـفي  ،4111ص .3
 3ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املادة ( )14الثانية من القانون التوجيهي للتربية.
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ألننا في من أصبحت فيه مخرجات املد سة ّ
تتعدى الحدود القطرية للوطن إلى تكوين ما ّ
يسمى
ر
ز
ّ
ّ
ّ
ّ
ومتأثرا...وال َّبد للتربية أن
معلما
ومؤثرا ِّ
ومتعلما ،وآخذا ومعطياِّ ،
ِّ
باملواطن العاملي " الذي يجوب األرض ِّ
تسعى إلى تكوين هذا اإلنسان فكرا وثقافة وروحا وخلقا ".1
ّ
وتدعو املقاربة بالكفاءات إلى العناية بشخصية املتعلم داخل املجتمع بما يؤهله داخل املؤسسة
ّ
التكيف يقتض ي
التربوية وخارجها حتى يتمكن من التكيف السليم مع املحيط املحلي والعالمي وهذا
ّ
املتعلم أو مستوى ّ
معين من الكفاءات املسايرة ملتطلبات ُّ
التكيف.2
وجود ذكاء عملي لدى
ّ
وبالنظر الفاحص إلى بناء البرامج التعليمية السابقة ،وفق الوثيقة املرافقة ،يجدها قد ركزت
على املعارف واملحتويات من جهة ،ولهذا عرفت باملقاربة باملضامين ،وعلى معارف غيـر ضرورية فـي حياة
ّ
املتعلم وال داللة لها بالنسبة إليه من جهة أخرى ،وال تسمح لحاملها أن يتدبر أمره فـي الحياة العملية.
ّ
املتعلم في حيرة من أمره ألنه لم يستطع
ثم إن املقاربة األخرى الالحقة على املقاربة باملضامين جعلت
ِّ
َّ
تعلمه في املدرسة ،ليس بسبب عدم استيعابه بل ألنه ّ
مجزأ وال قدرة له على دمجه ،فكان
توظيف ما
البد من التفكير في مقاربة بيداغوجيا تساير مستجدات العصر.
وقد كانت املقاربة الكفاءات هي االختيار األنسب ،باعتبارها وسيلة أساسية ُّ
للتكيف مع املحيط
املحلي والعالمي ،تعتبـر فـي عصرنا الراهن محط اهتمام جميع املؤسسات التربوية والتعليمية ،خاصة
وأن املنافسة بين مختلف املجتمعات ،أصبحت تفرض من خالل منطقها أن الرابح في هذه املنافسة هو
ذلك الشخص أو املجتمع املتمكن من املستويات العليا من الكفاءات.3
ّ
وقد لخصت الوثيقة املرافقة خصائص املقاربة بالكفاءات فيما يأتي:4
 النظر إلى الحياة من منظور عملي.
 التخفيف من محتويات املواد الدراسية باالقتصار على الجانب العملي منها.
 تفعيل املحتويات واملواد التعلمية في املدرسة وفي الحياة.
 السعي إلى تثمين املعارف املدرسية وجعلها صالحة لالستعمال في مختلف مواقف الحياة.
 جعل املتعلمين في قلب العملية التعليمية – التعلمية – بدفعهم إلى بناء تعلماتهم بأنفسهم عن
طريق حسن التوجيه إلى استثمار مكتسباتهم.
تؤدى الكفاءة ،وفق الوثيقة املرافقة ،فـي إطار وضعية اندماجية ذات داللة ،وقبل أن ّ
ّ
تقدم
ّ
ُّ
للمتعلم الوضعيات اإلندماجية تسبق بمجموعة من الوضعيات التعلمية وتختم بالوضعية اندماجية أو
ِّ

ّ
 1عبد الكريم بكار ،مرجع سابق ،ص .31
 2ينظر اللجنة الوطنية للمناهج ،مرجع سابق ،ص .3
 3ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املرجع نفسه ،ص .3-3
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إدماجية ،والتي تسمح له أن يبـرهن على قدرته على تجنيد مختلف مكتسباته بصورة فعالة وإجرائية،
ومن ثمة تعطي للعملية التعلمية معنى خاصا.1
ّ
تؤدى الوضعية اإلندماجية فـي ثالثة مستويات هي:
 إضفاء داللة على التعلمات :وذلك بتحديد أبعادها عن طريق جعل املعارف النظرية روافد
مادية تساعد املتعلم بفاعلية في حياته املدرسية والعائلية أو في حياته املقبلة عندما يبلغ سن
الرشد ،حيث يدخل الحياة سواء بوصفه عامال أو مواطنا.
مثال :التلميذ يتعلم الكتابة ،ويزداد اهتمامه بتعلمها عندما يوضع فعل الكتابة في السياق
الداللي له ،مثل كتابة رسالة للتواصل مع اآلخرين في مختلف شؤون الحياة .وهنا يدرك املتعلم بأن تعلم
الكتابة يكتس ي معنى في حياته.2
 جعل أشكال التعلم أكثر فاعلية :بتثميـن الـمعارف الـمدرسية وجعلها صالحة لالستعمال ـفي
مختلف مواقف الحياة ،فتكون املكتسبات أكثر ارتباطا فيما بينها وأكثر وضوحا ،ويكون االهتمام
منصبا على األهم دون املهم .ولعل هذا ما جعل أحد املربين يطلق على املقاربة بالكفاءات تسمية
" بيداغوجيا األهم وترك املهم ".3
 بناء التعلمات الداخليةَّ :إن جعل مختلف مكتسبات التالميذ ف ـي وضعية تناسق تدريجي
وتوظيف متـ ـصل وفـي وضعيات ذات داللة؛ فك ـل هذا يجعل هذه الـمكتسبات تج ـ ـاوز إطار القسم
البيداغوج ـي أو الـموسم الدراس ي إل ـى ب ـ ـنـ ـاء – داخليا – لدى الـمتعلم نظام أك ـ ـثـر شمولية وث ـ ـ ـراء.
فمن سنة إل ـى أخرى ومن ط ـ ـ ـور إلـى آخر يعاد استغالل الـمكتسبات الـمتـراكمة تدريجيا وتوضع
هذه الـمكتسبات ف ـي خدمة كفاءات أكثـر تعقيدا.4
املقاربة بالكفاءات وطرق فهمها:
ُّ
يمكن تطبيق املقاربة بالكفاءات ،باعتبارها مقاربة بيداغوجية ،وفق مقاربات تعلمية أربع :املقاربة
باملعاييـر ،املقاربة وفق الكفايات العرضية أو املستعرضة ،املقاربة وفق الكفايات الحياتية ،بيداغوجيا
اإلدماج .واآلن نأتي إلى شرح كل مقاربة على حدة.
 -5املقاربة باملعاييـر(:)Standards
ّ
يسطـر مختلف الـمهارات والقدرات أو املعارف فـي شكل أهداف
تقوم هذه املقاربة على بناء منهاج ِّ
ُّ
تعلمية خاصة بكل مستوى دراس ي .لها ارتباطات بالعالم األنجلو-سكسوني ،لم تستطع توحيد الكفاءات
 uniformisationمن أجل االستجابة لتطلعات نموذج العوملة.5
 1املرجع السابق ،ص .3
 2املرجع نفسه ،ص .3
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5ينظر لحسن توبي :بيداغوجيا اإلدماج وديداكتيك التواصل الشفهي ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طبعة  ،4154ص  .32ينظر روجيرس
في بيداغوجيا اإلدماج.
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 -2املقاربة وفق الكفايات العرضية أو املستعرضة:
يبنى املنهاج في هذه املقاربة بربط الكفاءات املستعرضة املشتركة التي تجمع عددا من املواد،
وتدعى كذلك الكفايات املفاتيح ،حيث يتجه االهتمام إلى " بناء تمثل ملفهوم أو وضعية أو إشكالية
باستحضار العديد من املواد الدراسية " .1لألسف الشديد لم تستطع هذه املقاربة الصمود رغم أن
ُّ
التوجه الجديد للتدريس يقوم على التدريس باملوضوعات بديال عن التدريس باملواد ،وتعود أسباب فشلها
إلى عوامل مختلفة ذات طبيعة ثقافية وابستيمولوجية ومؤسساتية.2
 -3املقاربة وفق الكفايات الحياتية:
يقوم املنهاج في هذه املقاربة على البحث عن املهارات الحياتية ( ،)Life skillsلها ارتباط باملنظمات
التي تعنى بالشأن التربوي على مستوى األمم املتحدة (اليونيسكو واليونيسيف ،)...وتروم تنمية املواقف
ّ
املواطنة داخل املجتمع ،أي تركز على أهداف ترتبط باملواقف أو معرفة الكينونة ( )savoir êtreكالتعود
على النظافة وتدبير املاء واالقتصاد في الطاقة...وتهتم بالسلوكات ذات الطابع املحلي أو الكوني3...
 -4بيداغوجيا اإلدماج:
ُّ
يقوم املنهاج في هذه املقاربة على إدماج التعلمات بناء على مجموع الكفاءات املراد تحقيقها (من
 3إلى  6كفاءات خالل السنة الدراسية) والهدف الختامي اإلدماجي وملمح الخروج الخاص بذلك املستوى
الدراس ي .وهي اإلطار املنهجي ألجرأة املقاربة بالكفاءات.
ُّ
ُّ
تعد حلقة الربط بين السياسات التربوية والتعليمية والخطوات التعليمية التعلمية والتقويمية
املناسبة لها .ومن جهة ثانية بين املمارسات البيداغوجية التي توضحها تلك الخطوات ،مع مراعاة
خصوصية بعض املواد الدراسية .يفتتح املنهاج في هذه املقاربة باستحضار الغايات واملحتويات العامة
لنظام تربوي معين.4
عندما ننعت مقاربة بكونها منهاجية فإن املراد من ذلك إسناد مجموعة من املقاييس أو املعايير،
يلخصها كزافييه روجيرس في أربعة:5
 .5معيار العمق :ويتحدد في التساؤل التالي :هل طبيعة املقاربة املنهاجية املتبناة أو مبادئ اشتغالها تيهئ
األسباب كاملة ملكتسبات سطحية أم عميقة؟ ويرتبط هذا املعيار بمدى مالءمة املقاربة املنهاجية.
 .4معيار السياقية :يتضح هذا املعيار باإلجابة عن السؤال التالي :هل املقاربة املنهاجية تركز على ملمح
موحد ومعياري أم ملمح سياقي؟ ويرتبط هذا املعيار بالفعالية الخارجية للمقاربة ،في عالقتها بداللة
التعلمات.
 1املرجع السابق ،ص  .32مأخوذ منMaigain ; A. Dufour, B (2000). Approches didactiques de l’interdisciplinarité. Ed. De Boeck. :
P : 16.
 2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،ص .11
 4ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5املرجع نفسه ،ص .15
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 .3معيار اإلجرائية :ويتضح هذا املعيار بناء على التساؤل التالي :هل تقترح املقاربة املنهاجية تنظيما
للتعلمات ،يستهل بتقويم مكتسبات املتعلمين ،أم أنها تعد ذلك غير مجد ،وال فوائد ترجى منه؟ يرتبط
هذا املعيار بالفعالية الداخلية للمقاربة املنهاجية.
 .3معيار املساءلة :يتضح هذا املعيار بناء على التساؤل التالي :هل تضطلع املقاربة املتبناة باملسؤولية
املنوطة بها ،وذلك برجوعها إلى تعلمات كل تلميذ ،من أجل ضبطها ،أم أنها ّ
تعول على إمكانيات
املتعلم الذاتية ،انسجاما مع املنظور الليبرالي؟ باإلجابة عن هذا السؤال ّ
يتبين ما إذا كانت املقاربة
املنهاجية تستوفي معيار اإلنصاف.
طبيعة املعرفة في بيداغوجيا اإلدماج
يرى املعرفيون أن هناك ثالثة أنواع من املعارف:1
أوال :املعارف التقريرية (مثل القواعد ،األفعال ،املفاعيل ،أنواع الجمل ،)...وهي تناسب املعارف النظرية
املعترف بها كمعارف في تاريخ شعب ما .وقد تتكون من األحداث والقواعد والقوانين واملبادئ.
ثانيا :املعارف اإلجرائية وهي تناسب ماذا نفعل؟ ،أي املهارات :كتابة نص ّ
موجه لصديق في الصف
الثاني من التعليم االبتدائي...إلخ.
ثالثا :املعارف الشرطية التي ترتبط بمتى وملاذا .ومن بين األمثلة على ذلك التعرف على عاصمة في
خارطة...إلخ.
ويتجاوز النموذج املعرفي املعرفة إلى االهتام بالجانب املتعلق بامليتامعرفي الذي يعني من بين ما
ّ
يعنيه مراقبة الذات لذاتها ومراقبتها الستراتيجياتها .فاملتع ِّلم وهو في نشاط ينبغي أن يكون واعيا
بمتطلبات املهمة وباالستراتيجيات التي ستساعده على حلها الحل املناسب ونوع املعارف التي ينبغي أن
يوظفها في مراحل الحل.2
ّ
نحقق ما يلي:3
لكي تتحصل الكفاءة ،وفق منظور بيداغوجيا اإلدماج ،ينبغي أن ِّ
 .5إبداع بيئة انطالقا من املعارف السابقة.
 .4إبداع بيئة تدور حول استراتيجيات معرفية وميتامعرفية.
 .3إبداع بيئة تدور حول تنظيم املعارف.
 .3إبداع بيئة ملهام كاملة ومعقدة.
 .1إبداع بيئة قهرية.
 .6يتم التعلم عبر بناء تدرجي للمعارف.
1J.Tardif,

ينظر ترجمة الحسن اللحيةPour un enseignement stratégique, l’apport de la psychologie cognitive logique. 1992 :
الكفايات في علوم التربية ،ص .12
ينظر ترجمة الحسن اللحية2J.Tardif, Pour un enseignement stratégique, l’apport de la psychologie cognitive logique. 1992 ،
مرجع سابق ،ص .12
ينظر ترجمة الحسن اللحية3J.Tardif, Pour un enseignement stratégique, l’apport de la psychologie cognitive logique. 1992 ،
مرجع سابق ،ص .12
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 .7يتم التعلم بخلق عالقة بين املعارف السابقة والالحقة.
 .1يتطلب التعلم تنظيما للمعارف من قبل الذات.
 .2يتم التعلم انطالقا من مهام شاملة.
 .51التدخل الدائم للتلميذ.
 .55يهم التقويم املعارف واالستراتيجيات املعرفية وامليتامعرفية.
 .54املتعلم نشيط.
 .53املتعلم يبني معارفه.
مزايا بيداغوجيا اإلدماج
من خاصيات بيداغوجيا اإلدماج أنها:1
 .5محفزة :ألنها تمكن من إعطاء معنى للتعلمات وتساعد ،بالتالي ،على تحفيز املتعلمين.
 .4مثمنة :ألنها تجعل املتعلمين يشعرون بقيمتهم نتيجة ما يقومون به من إنجازات ،ومن خالل تحديهم
للوضعيات املركبة.
 .3فعالة :ألنها تمكن من تحسين نتائج التالميذ والطالب.
 .3منصفة :ألنها تمكن جميع فئات التالميذ والطالب من التقدم.
 .1متد ّرجة وشاملة :تحدث قطيعة مع الطريقة التي ينظر بها إلى التعلمات ،وتحافظ في الوقت ذاته على
استمرارية املمارسات القائمة.
 .6ذكية :تقدم حلوال عينية لتضخم املقررات
 .7بسيطة :تقترح بنية واضحة وفي متناول الجميع.
 .1مفتوحة :تتوفر على إمكانات كبيرة لوضع التعلمات في سياقها.
ّ
يشترط كزافييه روجيرس الجمع بين تلك الخاصيات بشكل متوازن وفعال حتى نتمكن من حسن
تطبيق مبادئ بيداغوجيا اإلدماج ،وقد فرضت نفسها فعال فـي عدد متزايد من األنظمة التربوية عبر
العالم.2
بيداغوجيا اإلدماج والوضعية املشكلة:
وعلى العموم ،يمكن اعتبار طريقة التدريس بالوضعية املشكلة من أنسب الطرائق لبناء معارف
املتعلم فـي ضوء املقاربة بالكفاءات؛ ذلك ألن هذا األسلوب في التدريس يعتمد على تحسين نتائج
املتعلمين وتطوير خبراتهمومهاراتهم بفعل املمارسة ،فتتغير عالقتهم باملعرفة حيث يتحول موقفهم
ّ
يحفزهم على طلب املعرفة واكتسابها؛ إذ يشعرون بممارسة عمل تفاعلي
السلبي منها إلى موقف إيجابي ِّ
هادف يختلف عن األسلوب التقليدي املبني على االكتساب عن طريق االستقبال باإلصغاء والصمت
بـهدف ُّ
التزود ّ
بكم غزيـر من املعارف.
 1كزافييه روجيرس ،مرجع سابق ،ص .516
 2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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والوضعية املشكلة من حيث هي وضعية مبنية لغرض تعلمي ،يجب أن ترتكز على معطيات َّ
معقدة،
ُّ
مثيـرة للشعور بالحيرة والغموض ،يتطلب حلها إجهاد فكر ومعاناة بإثارة الحوار والنقاش املجدي ،ولكن
هذه املعطيات يجب أن تكون مالئمة ملرحلة نمو املتعلمين العقلي وذات داللة بالنسبة إليهم .ويتحدد
ُّ
التعلم عن طريق الوضعية املشكلة فـي الـمراحل اآلتية:
ّ
ّ
مرحلة عرض املشكلة :وفيها ّ
فيحدد لـهم أهدافها ويصف
املتعلمين إلى الوضعية املشكلة،
يوجه املد ّ ِّرس
ِّ
ِّ
ِّ
آلياتها ويعد الوسائل املطلوبة.
مرحلة التـهيئة :وتحصل بفهم معطيات الوضعية ،استيعاب املفاهيم واألفكار ،تنظيم الفوج وتوزيع املهام
على أعضاء الفوج.
مرحلة الدراسة والتعلم ،وتتم من خالل:
 ضبط املعلومات واختيار أنجع طريقة للحل ،التعرف على املعلومات الجديدة الالزمة للحل
املفترض وتسجيلها.
البحث عن الحل املناسب للمشكلة املطروحة.

وينجم عن هذه املرحلة:
 إعداد قائمة بعدد أهداف التعلم واملوارد التي يستعين بها املتعلم في بحثه.
 الحلول الفردية التي توصل إليها املتعلمون من خالل أعمالهم ،ونشاطاتهم.
مرحلة تقييم التعلم ،وتشمل:
 تقييم األعمال الفردية عن طريق جمع الحلول الفردية ومقارنتها ببعضها ،ثم تقييم عمل
ُّ
الفوج ،ويحصل من خالل تشخيص تعلمات التالميذ واألفواج.
نموذج تطبيقي في معالجة وضعية مشكلة:
 .5بناء الوضعية " :األصل في الخبر التأخير ألنه املحكوم به ،غير أنه قد يعرب ما يوجب أو يجيز العدول عن
األصلّ ،
وضح ذلك".
ِّ
عرض املشكـلة :يعرض املدرس نصا يجسد فيه تقديم الخبر على املبتدأ " :فـي جمال النفس سر الحياة،
وفـي اللوحة الفنية تأثيرها ،وإنما جميل مقدر الجمال ،هلل درك ،أيـن ذوقكَّ ،
تأمـل شمس األصيل .تكتشف
جمال ألوانها وأنوارها ".
.4مرحلة التهيؤ:
 -كتابة التالميذ للنص على كراريسهم
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 بعد قراءة التالميذ للنص تتبادر إلى أذهانهم جملة من األسئلة :هل يمكن للخبر أن يزحزحاملبتدأ عن مكانه ،فـي حين أن األصل فـي ا ملبتدأ التقديم ألنه املحكوم عليه؟
 الجملة االسمية هي جملة تتألف من مبتدأ وخبر ،بهذا الترتيب ،إلى أي مدى يصح هذا الحكم؟ استثمار النص الكتشاف صحة الجواب. .3مرحلة الدراسة والتعلم :بعد توزيع املهام على أعضاء الفوج شرع كل منهم يبحث عن الحل
بالتأمل في الجمل التي يتألف منها النص .وقد أخذ كل تلميذ يتساءل عن تركيب كل جملة من جمل
النص وعن املعنى الذي تفيده ،وعالقة املعنى برتبة املبتدأ والخبر ...إلخ .و بعد أخذ ورد وموازنة بين
الجمل توصل التالميذ  -بتوجيه من املدرس  -إلى أن الخبر يتقدم على املبتدأ وجوبا في أربعة مواضع:
 إذا كان الخبر ظرفا أو مجرورا بالحرف. إذا كان الخبر اسم استفهام. إذا كان املبتدأ محصورا بإنما أو إال. إذا اشتمل املبتدأ على ضمير يعود على الخبر. .3مرحلة التقويم :وفيها تتم مقارنة النتائج التي توصل إليها كل فوج .فيحدث اكتشاف خطأ القول
بكون املبتدأ يتصدر دوما الجملة االسمية ،وبالتالي ال يمكن اعتباره قاعدة مطردة مادام التأخير والتقديم
يحدث فـي املبتدأ والخبر معا بشروط.
أ) أساليب التدريس الناجعة:
إن إلزام األستاذ فـي تدريسه بطريقة معينة وأسلوب معين في تنشيط درسه أمر ال يتفق واملقاربة
بالكفاءات التي من مبادئها الدعوة إلى أن ّ
يكيف األستاذ درسه ليواف ــق ظروف املوقف التعلمي الذي
ِّ
يواجه ـه بما فيه من عوامل ومؤثرات .ولذلك فليس هناك طريقــة معينــة يمكن أن يتبعها املدرس فـي كل
نشاط بل وفي كل درس.
لقد كانت الصبغ ـة الغالبة على تنشيط الدرس من قبل قائمة على الحفظ واالستذك ــار
والتلقيــن وعـزل املتعلم عن الخبرات الواقعية في التعبير والكتابــة والقراءة .وكانت النظــرة إلى املتعلم
تق ـوم على أساس أن عقله مستودع فارغ ينبغي ملـؤه بكنوز املعرفــة ،فهو يكتســب هذه املعرف ــة ويستهلك
املق ـررات ،فأصبح األمــر يختلف من منظور املقاربــة بالكفاءات ،حيث صــار املتعلـم ُمسه ًما َّ
فعاال فـي بناء
ِّ
معارفه عن طريق البحث واالكتشاف فيكتسب قدرات ومهارات ومع ـارف ومعارف فعلية وسلوكية.
وإنما يتحقق كل ذلك عن طريق:
ُّ
والتثبت من املعرفة عن طريق البحث واالطالع.
 دفع املتعلم إلى االعتماد على النفس جعل املتعل ـم محور العملية التعليمية-التعلمية ومركزها ومن ثم البد من توجيهه إلى أن يسألويناقش ،يستفسر ،ويعارض ويثير الكثير من التساؤالت ويستنتج.
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 تحديد امله ـارات اللغوية املراد اكتسابها ،حيث كلما كانت هذه املهارات مح ــددة كانت أدعى إلى اكتسابالتالميذ لها في دقة وإتقان.
 العمل على إنماء املعجـ ـم اللغوي للمتعلم ،بالسعي ًدوما إلى ربط الكلمة الجديــدة بالش يء الحســي
تسهيال إلدراك معناها ومدلولها ،ثم تدريبه على توظيفها في سياق تجريدي.
 الحرص على إحاطة النشاط التعلمي بإثارة املناقشة واملجادلة حول إصدار األحكام وتعليلها،بمساعدة املدرس الذي يتدخل من أجل التوجيه واإلرشاد حينا والتصحيح حينا آخر.
 تنشي ـط الدروس بإثارة املعلومات القديمة على اعتبار أنها هي التي ستبن ــى عليه ــا املعلومــات الجديدةوتتالحم معها وترتبط بها وتتفاعل معها وتكون مدركا جديدا.
 تنشي ـط الفع ـل التربوي انطالقا من جعل املتعلم يكتســب معلوم ــات ومهارات واتجاهات وقيما ،فقواعداللغة مث ـال ليســت هدفا لذاتــه ولكنهـ ـا وسيلة لسالمة اللسان والقلم وصحة الكالم عند التعبير
الشفوي أو الكتابي.
 تدريب املتعلم على التفكير بوضعه في مواقف حل مشكالت وبذلك يتمرس على اكتساب معارفجديدة وأساليب جديدة ملواجهة املواقف املعقدة ،فتنمو لديه ملكات اإلدراك والتذكر والتخيل
والفهم واالبتكار( .العمليات العقلية العليا)
وعلى العموم ،فإن وضع املتعلم في وضعية حل مشكلة من شأنه:
 أن يغرس فيه الثقة في قدرته على العمل.
 أن يحسن أسلوب تفكيره.
 أن يحرك دوافع النشاط لديه.
بيداغوجي ــا املش ــروع:
بيداغوجيا املشروع أسلوب تعليمي يضع املتعلم أو مجموعة من املتعلمين في وضعية التعبير عن:
 oرغبات أو حاجات.
 oطموحات أو تساؤالت.
ّ
تمكــن من اإلجابـة عن التسـاؤالت ،وكـذا فـي وضعيـة التخطيط
وفـي وضعيــة البـحث عن الوسائــل التـي ِّ
الفردي أو الجماعي للمشروع ومعايشته.
ً
وإن بيداغوجيا املشروع تعد امتدادا للطرائق النشطة التي تجعل املتعلمين يبـرهنون على قدرتهم
املعرفية الفعلية ،حيث تقترح عليهم إنجاز أعمال فعلية يدعون فيها إلى تسخير مختلف مكتسباتهم
املالئمة.
وتؤدي بيداغوجيا املشروع وظائف منها:
 وظيفة تحسيسية تحفيزية :حيث يكون املتعلم في وضعية تعلمية ذات داللة تجعله يدرك أهدافالعملية التعليمية -التعلمية فيرتبط أكثر بالفعل التعلمي ويزيد إقباله على الدراسة.
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 وظيفة تعليمية :حيث إن استغالل املعارف املكتسبة والكفاءات املأمـول اكتسابها تحص ـ ــل في إنجازاملشروع.
 وظيفة اجتماعية :ضمن منظــور إسهام نشيــط في إنجــاز مشاريــع ذات طابع اجتماعي يحصل املتعلمعلى تكوين يهيئه ملمارسة الحياة املدنية -مستقبال -بصفته راشدا ومواطنا.
وعلى العم ـوم ،إن بيداغوجيا املشروع تقوم على أساس وضعيات تعلمية تدور حول ظاهرة معينة
واضحة تجعل املتعلمين يشعرون بميل حقيقي لبحثها وحلها حسب قدرات كل منهم ،وهذا هو املبدأ الذي
روعي في تحديد املشاريع بالنسبة إلى السنة األول ــى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي .وما هو جدير
ذكره أن هذه املشاريع موضوعة من باب االستئنـ ـاس بهــا ويمــكن لألستاذ االجتهاد في تنشيط مشاريع أخرى
يراه ـا أنس ــب الستعدادات املتعلميــن وأكثــر مالءم ــة النشغاالتهم واهتماماتهم.
ويتم إنجاز املشاريع بتوجيـه املدرس وإش ـرافه – لكونه يمثل الشخصية املرجعية للمتعلمين –
وذلك اعتمادا على ممارسة أنشط ـة ذاتية متعـددة في مجاالت متنوعة ،وينطل ــق ه ــذا التوجــه من ممارسة
تتجاوز الحدود الفاصلة بين النشاطات الدراسيـ ـة حيث تتداخل هذه النشاط ــات لتتم ــحور حول
مجموعــة من األفعال الهادفة بحيث تصبح املعلومات واملعارف مجرد وسيلة ال غاية في حد ذاتها.
ّ
تتعدد استراتيجيات التدريس التي تناسب التعلم النشط ويرجع هذا التعدد إلى أن التعلم النشط
ّ
ّ
يعتمد على نشاط املتعلم ومجهوداته أثناء تعلمه ،فهو محور التعلم النشط الذي يعمل ليتعلم ويشارك
زمالئه في تعلمه ،ومن ثم فإن استراتيجيات التدريس التي تالئم التعلم النشط متعددة وعلى املعلم أن
يتذكر أنه ال توجد طريقة أو استراتيجية مثلى بشكل مطلق ،ولكن توجد طريقة أو استراتيجية أكثر مالءمة
لدرس محدد وتتالءم مع طبيعة وخصائص الطالب ،1ومن هذه االستراتيجيات:
ّ
فال نستطيع أن نمارس التربية بشكل ّ
جيد دون أن نضع الطفل في موقف تعلمي حيث يختار
ّ
بنفسه ويرى ما يحصل ،ويستخدم الرموز ويضع األسئلة ويفتش عن إجاباته الخاصة ،رابطا ما يجده
هنا يما يجده في مكان آخر ،ومقارنا اكتشافاته باكتشافات األطفال اآلخرين.2

 1محمد السيد علي ،مرجع سابق ،ص .433
 2عبد الرحيم سالم ،مرجع سابق ،ص  .74مأخوذ من :الزبير مهداد :من الدرس العلمي إلى التغيير االجتماعي ،مجلة علوم التربية ،مطبعة
النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،العدد السادس واألربعون ،4151 ،ص .32
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املبحث الثاني :االستراتيجيات املنهاجية الخاصة
أوال :استراتيجية القراءة التفاعلية
فـي البداية البد من توضيح املقصود باستراتيجية القراءة التفاعلية ،يقترح البحث االنطالق من
املنهجية املعتمدة في منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي والوثائق املرافقة له بالنسبة لتدريس
النصوص املبرمجة في هذا املستوى ،وهي األنشطة التي اصطلحنا عليها اسم نشاط القراءة التفاعلية،
وتشمل النصوص األدبية والنصوص التواصلية ونصوص املطالعة َّ
املوجهة.
وبعد تقديم خطوات تحليل هذه النصوص ،سنعمد إلى وصف املنهجيات املالحظة في تدريس
النصوص ميدانيا ،ثم تقديم منهجيات بديلة َّتمت مالحظتـها فـي أفواج السنة األولى ميدانيا ،استجابت
لتوجيـهات املنـهاج وأضافت عناصر وخطوات كان لها النفع فـي تحليل النصوص بما يستجيب لتحقيق
ّ
ـمتعلم والنص بالدرجة األولـى.
الهدف من نشاط القراءة وهو تحقيق التفاعل بين ال ِّ
َّ
وستقدم كل منهجية مقرونة بنموذج تطبيقي من نصوص أدبية وتواصلية ونصوص املطالعة
َّ
املوجهة على أن تصحب بمالحظات ومقاربات منهجية تحاول أن تسلك مسلك تطوير االستراتيجيات
املعتمدة في تدريس النصوص.
وقبل هذا وذاك سنضع نشاط القراءة ضمن سياقه املعرفي والبيداغوجي ،ومن هذا املنطلق
ينبغي اإلشارة إلى أن نشاطات اللغة العربية في السنة األولى من التعليم الثانوي (وفي السنتين الثانية
ُّ
والثالثة ثانوي) َّ
تقدم وفق نظام الوحدات التعلمية:1
السنة األولى –جذع مشترك علوم
السنة األولى – جذع مشترك آداب
وتكنولوجيا
 )1األسبوع األول:
 )1األسبوع األول:
 الحصة األولى :2أدب ونصوص (نص أدبي ،قواعد  -الحصة األولى :أدب ونصوص (نص أدبي،بالغة ،تطبيقات).
اللغة ،عروض ،نقد أدبي ،تطبيقات).
 الحصة الثانية :مطالعة موجهة. الحصة الثانية :مطالعة موجهة. الحصة الثالثة :تعبير كتابي. الحصة الثالثة :تعبير كتابي. )2األسبوع الثاني:
 )2األسبوع الثاني:
 الحصة األولى :أدب ونصوص (نص تواصلي ،قواعد  -الحصة األولى :أدب ونصوص (نص تواصلي،قواعد اللغة ،تطبيقات).
اللغة ،بالغة ،وتطبيقات).
 الحصة الثانية :تعبير شفوي. الحصة الثانية :تعبير شفوي. الحصة الثالثة :تعبير كتابي. الحصة الثالثة :تعبير كتابي. 1اللجنة الوطنية للمناهج ،مرجع سابق ،ص .52
 2تجدر اإلشارة إلى ضرورة تنشيط التعلمات الواردة في الحصة األولى من كل أسبوع بمنطق اإلدماج ال مجزأة بتحديد مدة زمنية لكل نشاط.
حيث إن هذه النشاطات تتـناول انطالقا مـن النص على أسـاس أنـها جـزء منه ال مفصولة عنه .ينظر مشروع الوثيقة املرافقة ملنـهاج السنة
األولـى مــن التع ــليم الثان ـ ــوي الع ــام والتكنولوجي ،ص .52
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الحجم الساعي املخصص لنشاطات اللغة العربية وآدابها:
 -1جذع مشترك آداب:
إن الحجم الساعي املخصص ملادة اللغة العربية في السنة األولى من التعليم الثانوي العام (جذع
ّ
ّ
مشترك آداب) هو ست ساعات أسبوعيا موزعة على الوحدة التعلمية على النحو اآلتي:
16
15
15
الزمن  3ساعات
األسابيع
قواعد اللغة عروض نقد أدبي مطالعة ّ
موجهة تعبير كتابي 16
النص األدبي
15
تعبير شفوي
تعبير كتابي 16
النص التواصلي قواعد اللغة بالغة
14
 -4جذع مشترك علوم وتكنولوجيا
إن الحجم الساعي املخصص ملادة اللغة العربية في السنة األولى من التعليم الثانوي العام (جذع
ّ
ّ
مشترك علوم وتكنولوجيا) هو أربع ساعات أسبوعيا موزعة على الوحدة التعلمية على النحو اآلتي:
13
15
15
الزمن  4ساعتان
األسابيع
مطالعة ّ
موجهة تعبير كتابي 13
بالغة
النص األدبي
15
النص التواصلي قواعد اللغة تعبير شفوي
تعبير كتابي 13
14
 -1النص األدبـي
األهداف الوسيطية املندمجة للسنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي:1
-1األدب والنصوص:

 1منهاج اللغة العربية السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،ص .53-53
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األهداف الوسيطية املندمجة1
األهداف التعلمية
 يكتش ــف املعنــى الع ــام للنــص.ّ
ّ
يعيـن التعابي ــر الغامض ــة ويع ِّـلل مواطن غموضها.
ِّ
 يح ـ ـ ِّّـدد األفك ـ ــار الرئيسـ ــة. يح ــدد التعابي ــر الحقيقي ــة واملجازيــة.ّ
ّ
مقومات الشعر عن النثـر.
ِّ
يميـز ِّ
 يستنب ــط القيــم الفكريــة واالجتماعي ــة والسياسية الواردة فـيالنص.
ّ
يكتشف معطيات النص الداخلية ُ -ي ِّعل ــل لـمظاهر الق ـ َّـوة فـي التعبيــر األدبــي.
 يستنتج األحكام األدبية من النصوص الشعرية والنثريةوالخارجية ويناقشها.
بطريقة ذاتية تلقائية.
 يكتشف الفروق الدقيقة بين التراكيب والعبارات والجمل. ينقد األساليب والعبارات نقدا ّيبيـن من خالله وجه الغموض
ِّ
وأسباب الركاكة فـي التعبيـر.
ّ
يوضح أث ــر العص ــر فـي حيـاة األديـ ـ ــب.
ِّ
 يكتشف مناسبـ ــة الن ــص من املضم ــون.ّ
يتعرف على عصر األديب وما َّ
َّ
مؤثرات.
يتميـز به من ِّ
 يـ ّـعيـن الرم ــز ويفسـ ــر مدلـول ــه.
ِّ
 يوازن بين عملين أدبيين من نوع واحد.َّ
 يطلــع على توثيــق متن ـ ّ ِّـوع لتحديــد النمطية الغالبة على النص:سردية ،وصفية ،تفسيرية ،حجاجية أو حوارية.
ّ
ويعلله ــا بإبراز خصائصها.
 يكتشف الظاهرة الغالبة على النص ُِّ
 يعـرض أقســام النص من مقدمــة وأحــداث وزمان ومكانحدد بنــاء الن ــص.
ي ِّ
وموضوع وموقف وخاتمة.
 يكتشف أهمية انتقاء الكلم ــات والعبــارات فـي بناء األفكار. -يربط بيـن الكلمــة والجــو النفسـي.

مكبرة ( )Macro-compétenceومثل كل كفاءة ،فإن الكفاءة ّ
 1الهدف الوسيطي املندمج :وهو كفاءة ّ
املكبرة تحدث في وضعية مندمجة.
ّ
ُّ
ّ
وكلمة (وسيطي) ّ
تدل على الفترة الزمنية التي يصبح فيها املتعلم يتحكم فـي جزء مهم من مادة تعلمه .األهداف الوسيطية املندمجة :وهي
ّ
تبين الوضعيات ّ
أهداف ّ
املعقدة التي أصبح املتعلم قادرا على مواجهـتـها وعالجها وذلك على إثر إنهائه لجزء من مرحلة تكوينية .ينظر دليل
األستاذ ،ص ص .15-32
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يكتشف االتساق واالنسجام فـي -
تركيب فقرات النص.
يشرح شرحا معجميا ويبنـي املعنـى- .
َّ
يتحكم فـي الـمفاهيم النقدية لفـهـم -
النصوص واستثمارها.
-

يحدد عوامل االنسجام من كلمات ومفردات مساعدة على
تسلسل الجمل وترابطها.
يذكـر التكـرار وأثره فـي إثبـات املعنى وتأكيده.
ّ
يعيـن األفع ــال واألحـداث وما بينـهـا من عالقة.
ِّ
ً
َّ
يتبيـن معاني النص اعتمــادا علـى عالم ــات الوقف واألحكام
النحوية والصيغ الصرفية.
يستعين بالقواع ــد النحوية ملعرفة العالقات القائمة بين
الكلمات واملفردات.
يكتشف معنى الكلمـات انطالقا من سياق الجملة.
ً
اعتمادا على املعجم أو على مرجع
إثبات معنى الكلمات
مناسب.
يفهم معنى الكلمات بإقامة العالقات اللغويــة بينها( .الجناس،
الطباق ،الترادف).
ّ
يبيـن معاني العبارات بتحليل العناصر التي تتألف منها.
ِّ
يضع فرضيات لشرح معاني الكلمات باعتماد سياق الفقرة أو
النص أو مؤش ـرات سياقي ــة أخرى.
يتمرس على تعريف النقد األدبي انطالقا من دراسة النصوص.
يستنتج أن البالغة راف ــد من روافــد النقــد.
يبين وظيفة األدب في الحياة بجميع صورها.
يتمرس على الذوق األدبي من خالل تقنيات التعبير عند
األدباء.
يوازن بين املوضوعيـة والذاتيـة في عملية النقد األدبي.
يستخلص مقومات نقد األثر األدبي من خالل دراسة النص.
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محاور النص األدبـي (جذع مشترك آداب – جذع مشترك علوم وتكنولوجيا)
محـاور النـ ــص األدب ـ ـ ــي
 التـ ــقال ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد واألخ ـ ـ ـ ـ ــالق والـم ـث ـ ــل العـ ـلـ ـ ـيــا. الفروسية.-1األدب الجاهلي (150سنة قبل اإلسالم)  -وصف الطبيعة.
 الحكم واألمثال. القيم الروحية واالجتماعية في اإلسالم.-2أدب صدر اإلسالم (ظهور اإلسالم 41هـ)  -النضال والصراع.
 شعر الفتوحات اإلسالمية. تأثير اإلسالم في الشعر والشعراء. الخالفة اإلسالمية واملؤثرات الحزبية في الشعر-3األدب األموي (41هـ 132-هـ)
 املواقف الوجدانية التقليد والتجديد نهضة الفنون النثريةالوحدة التعليمية-التعلمية فـي النص األدبي
ّ
ُ َّ
يحضر األستاذ
تحضر الدروس وفق بيداغوجيا اإلدماج ،أي دون الفصل بين النشاطات؛ حيث ِّ
ّ
ّ
فمذكرة
مذكرة واحدة لنشاط النص األدبي مع النشاطات الرافدة (قواعد ،عروض ،نقد أدبي)،
ِّ
ِّ
ّ
َّ
مذكرة للتعبير الكتابي (في األسبوع األول).1
للمطالعة املوجهة ثم ِّ
تقدي ـ ــم نشاط النص األدبي:
َّإن تحقيق الكفاءات َّ
املحددة فـي الـمناهج ومن ثم تحقيق الهـدف الخـتـامي املندمج لنـهـايـة السنة
يستوجب تناول النشاطات الدراسية اآلتية:
النصوص األدبية في السنة األولى ثانوي :تتناول النصوص األدبية لهذه السنة ثالثة محاور هي:
 األدب الجاهلي (511سنة قبل اإلسالم)
 أدب صدر اإلسالم (ظهور اإلسالم 35هـ)
 األدب األموي (35هـ 534-هـ)
ويحتوي كل محور منها على مجموعة من الوحدات ،حيث َّ
تتوزع كل وحدة على مدار أسبوعين
ّ
متعلميه في األسبوع األول النص األدبي (فـي الحصة األولـى) مع أنشطة رافدة
كاملين يتناول املد ّ ِّرس مع ِّ

 1دليل األستاذ ،ص .33
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له (قواعد اللغة ،عروض ،نقد أدبي ،تطبيقات) مع الجذع املشترك آداب ،و(بالغة ،تطبيقات) مع الجذع
املشترك علوم وتكنولوجيا.
َّ
تقدم النصوص األدبية فـي هذا السنوات الثالث للمرحلة الثانوية ضمن منهجية عامة هي
ّ
َّ
املتعلمين دون أن َّ
يتحول إلى هدف
مواءمتها لعصور أدبية متعاقبة فيوظف تاريخها بما يعود بالنفع على ِّ
في حد ذاته؛ حيث َّركـز املنهاج على النص ـوص التي تعكس املظاهر التي تطبع العصر ّ
وتميــزه عـن سواه .ثم
ِّ
ُّ
بعد تقديم هذه النصو ضمن وحدات تعلمية ،كما سنرى ،يد َّرب املتعلم على التفاعــل مع الـمنتوج األدبي
الذي يدرسه ليكتش ــف ويستنتــج خصــائص هذه املظاهر ،وفـي ذلك تفعي ـل لقدراته واستثمار ملكتسباته.
ّ
َّ
تعل ـم مـن ترسيخ معارفه عن العصر الذي يدرسـه
وبـهذا األسل ــوب فـي تن ــاول النصوص األدبية يتمكـن امل ِّ
من حيث الـمظاه ــر الفكري ــة والظواهر األدبية السائدة فيـه .وهو أسلوب يوافق مبدأ املقاربــة
ّ
فتفرق بين
بالكفاءات التـي تحرص على ما هو أنفع وأفيد للمتع ـلم ويجعله فـي وضعية بناء معارفه
ِّ
ّ
ُّ
ُّ
تعلمات أساسية ينبغي تحصيلها وبناؤها وتعلمات ثانوية يمكن التخلي عنها .وتقوم الدراســة – عموما –
ْ ة
حول البحث عما يتوافر عليه النص األدبي من عمق إنساني وأفكار ومستـوى فنـي ،من مشاعـر وأخ ِّيلة
وأشكــال التعـبيـر.1
طريقة تناول الحصة األولـى من النص األدبي:
ّ
تمثل األصل في نشـاط األدب والنصوص؛ والنصوص التواصلية
لـما كانت النصوص األدبية ِّ
الفرع ،فإن األمر يتطلب تفصيل القول فـي النصوص األدبيــة بم ــا يجعل املد ّ ِّرس يتعامل معها بشكل
ُمرض ينعكس إيجابا على استيعاب التالميذ ومردودهم الدراس ي.2
يقوم املد ّ ِّرس فـي الحصة األولـى للغة العربية (في السنة األولى ثانوي) ،من كل أسبوع ،بتناول
نص أدبي (األسبوع األول) أو نص تواصلي (األسبوع الثاني)َّ ،
ثم ُي ِّتب ُعه بالنشاطات الرافدة .3ينطلق من
ّ
واملتعلم
النص نفسه بتطبيق املقاربة النصية؛ فالنص هو املحور الذي تدور فـي فلكه هذه النشاطات.
ِّ
هو املحور الذي تدور في فلكه العملية التعليمية-التعلمية ،فيسعى املد ّ ِّرس إلى دفعه من أجل اكتشاف
أحكام النصوص املد َّرسة.
َّ
َّ
ٌ
نسيج مـ ـن العالقات املتشعبة ،فهو ُيخفي عـوالم وأسرار جديرة باالكتشاف .وكلما
النص األدبي
كانت ه ـ ـذه العوالم واألسرار مثي ـ ــرة الهت ـ ـمام ُ
الق ّراء فـي مختلف األزمنة واألمكنة إال واكتسب النص مزيدا
من الحيوية واألصـ ـال ـ ـة .ومن هذا ال ـمنطلق فالنص األصيل ،حتى وإن كان موغـ ـال فـي القدم ،يستهدفنا
ويسعى إلى أن يوقظ فـي داخـ ـل ـ ـنا ردود فع ـ ـل .ولك ـ ـي نكون مؤهليـن للتـ ـفاع ـ ـ ـل معه ،وقـ ـادريـ ـن على

 1منهاج اللغة العربية السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،ص .45
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3النشاطات الرافدة في السنة األولى ثانوي في الجذع املشترك (آداب) هي :قواعد اللغة والبالغة والعروض والنقد األدبي ،وفي الجذع
املشترك (علوم وتكنولوجيا) هي :قواعد اللغة والبالغة.
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ّ
استخـ ـالص الـمعطيات الجديرة بالدراسة وعلى بن ـ ـاء تحليل َّ
فعال وتأويـل متماسك ،يلزمنا التسلح بمعارف
ثقافية وكفاءات نقدية ومـهـارات فـي التنظيم الـمنـهج ـي والبناء الحجاج ـي.1
ّ
ومـ ـن منط ـ ـلق التخطيط ُيق ـ ـ ِّبـ ـ ـل الـمد ّ ِّرس على دراسة الن ـ ـص (األدبـ ـ ـ ـي خ ـصوصا) مع مت ـعلميه،
ّ
ف ّ
يتوجب عليه " اللجوء إليه للتعامل مع درس القراءة (النصوص) ،أي لتصميم وضعيات تعلمية
تنميـها القراءة لدى ّ
متمحورة حول الكفاءات األساسية التي ّ
املتعلم " .2ال باعتبار النص منغلقا على داللة
واحدة ،بل باعتباره نص مفتوحا ،احتماليا ،متعدد التأويالت والدالالت وفق سيـرورة ال نـهائية ،مما
ُيسهم فـي إغنائه وإثرائه.
ّ
يضع املد ّرس فـي اعتباره أن الـمتعلم فـي السنة األولـى ثانوي يمتلك مجموعة من الكفاءات سبق
حققها أو يفتـرض أنه قد ّ
له أن ّ
حققـها فـي املستوى السابق (ملمح الخروج للسنة الرابعة متوسط)
ّ
حددها منـهاج اللــغة العربية للسنة األولى ثانـوي تحت عـنوان :ملمح الدخول ،نوجزها فيما يأتـي:3
 القراءة الجهرية مقرونة بسالمة فـي النطق وحسن فـي األداء وضبط للحركات وتمثيل للمعنى.
 فـهــم الـمعاني الـم ـت ـعـ ِّّـددة للك ـل ــمات.
َّ
الحجة والتـزام الـموضوعية.
 مناقشة أفكار النص بإقامة
 تمييـز الصواب من الخطأ فـي بنية الكلمات والعبارات والتراكيب.
 فهم محتوى املقروء ومناقشة أفكاره الرئيسة والجزئية.
 تلخيص قصة أو نص أو مقالة فـي حدود مستواه الفكري واملنـهجـي.
ّ
فتعد هذه العناصر بمثابة أرضية ينطلق منـها املد ّرسَّ ،
ولكن الواقع يفرض عليه أن يجري تقويما
ِّ
ّ
تشخيصيا فـي بداية السنة األولى ثانوي ،من أجل تقييم مستوى متعلميه والتأكد من الكفاءات التي
ويعدل منه ما لم ّ
فيطبق برنامجه بناء على ّ
تحقق ّ
ّ
يتحقق منه وهو غالب الحدوث؛ فينتقل
يمتلكونـها؛
ِّ
من املنهاج املتوقع أو املنهاج الرسمي؛ والذي يجسد عمليات هندسية منهاجية ،ويوضع في خدمة
ّ
واملكونين إلى املنهاج ال ُـم ْـرس ى :وهو يترجم املمارسات الفعلية في الفصل أو في فضاءات التكوين
املدرسين
ِّ
ويستدعي الـموارد الخاصة بالتعلمات.4

 1محمد مساعدي :تحليل النصوص األدبية؛ مدخل منهجي بيداغوجي ،مجلة علوم التربية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،العدد
الواحد والستون4151 ،م ،ص .532
 2ينظر عبد اللطيف الجابري وآخران :تدريس القراءة (دليل نظري)؛ الكفايات واالستراتيجيات ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،
طبعة 4113م ،ص .1
 3وزارة التربية الوطنية الجزائرية :منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .3
 4لحسن توبي ،مرجع سابق ،ص .31ينظر كذلك كزافييه روجيرس في كتاب بيداغوجيا االدماج.
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ّ
ويسعى املد ّرس بعدها إلى الوصول إلى تحقيق ملمح الخروج1
للمتعلمين فـي السنة األولى ثانوي،
ِّ
ِّ
ّ
تعلماته ّ
ّ
2
ويقومها بناء على هذا الهدف الختامي املندمج لنهاية السنة األولى من
دروسه
م
ويقد
فيبنـي
ِّ
ِّ
التعليم الثانوي العام:3
فـي مقام تواصل دال ،4يكون املتعلم قادرا على تسخير مكتسباته القبلية إلنتاج نصوص متنوعة
في أشكال متعددة من التعبير.
ّأمـ ــا م ـل ـم ــح الـخـروج (الجـذع املشتـرك علوم وتكنولوجيا) ،فقـد حـ ّـددها منــهاج اللغة العربية فيما
يأتي:5
َّ
 استنتاج عناصــر العمل األدبي شكال ومضمونا وإصدار أحكام معللة عليها.
 البحث املنهجـي وتقص ي املسائل واستخدام املراجع واالنتفاع بمختلف مصادر التوثيق.
 إبداء الرأي فـي موضــوع ذي داللـة يطرح عليه بتوظيف مكتسباته العلمية.
 إنت ــاج نصــوص حجاجي ــة وتفسيـريــة فـي مقام تواصلي دال.
ّ
املؤثر بمراعاة خاصة اإلدماج.
 توظي ــف األســس التي يقــوم عليها األسل ــوب ِّ
 الكتابة فـي أنماط متنوعة من النصوص.
ّ
وأمـ ــا م ـل ـم ــح الـخـروج (الجـذع املشتـرك آداب) ،فقـد حـ ّـددها منــهاج اللغة العربية فيما يأتي:
 إصدار األحكام على النص ــوص املقروءة.
 إبراز مواطن الجمال الفنـي في املقــروء.
 تلخيص املقروء بلغة سليمة وفكر منتظــم.
 التمييز بين الصور البالغية التي يلبس األديب بهــا األديب معانيه وما فيـها من جمال ّ
وقوة تأثيرها
في النفس.
 البحث املنهجي وتقص ي املسائل واستخدام املراجع واالنتفاع بمختلف مصادر التوثيق.
 توظيف األسس التي تقــوم عليهــا بالغـة الكالم وجودة األسلوب من حيث الوضوح والقوة والجمال
بمراعاة خاصة اإلدماج.
قوة ُ
 إبداء الرأي في قضية من القضايا املطروحة عليه باعتماد ّ
الحجة وسالمــة التعبي ــر.
ّ
ّ
املتعلمين :وهي وصف لحصيلة املتعلمين عند نهاية عملية التكوين .ينظر دليل األستاذ ،ص .11
 1مالمح ِّ
 2الهدف الختامي املندمج :كفاءة مكبرة ( )Macro-compétenceومثل كل كفاءة؛ فإن هذه الكفاءة َّ
املكبـرة تحدث في وضعية مندمجة وكلمة
"ختامي" تدل على الفترة الزمنية التي يصبح فيها املتعلم يتحكم في املادة التعلمية ،وقد تمتد هذه الفترة الزمنية إلى سنة دراسية أو طور
دراس ي .ينظر الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .51
 3وزارة التربية الوطنية الجزائرية :منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .6
 4وذلك بتحديد أبعاده عن طريق جعل املعارف النظرية روافد مادية تساعد املتعلم بفاعلية في حياته املدرسية والعائلية أو في حياته املقبلة
َّ
عندما يبلغ سن الرشد ،حيث يدخل الحياة سواء بوصفه عامال أو مواطنا .مثال :التلميذ يتعلم الكتابة ،ويزداد اهتمامه بتعلمها عندما
يوضع فعل الكتابة في السياق الداللي له مثل كتابة رسالة للتواصل مع اآلخرين في مختلف شؤون الحياة .وهنا يدرك املتعلم بأن تعلم
الكتابة يكتس ي معنى في حياته .ينظر الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .3
 5وزارة التربية الوطنية الجزائرية :منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .3
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 تحديد الخصائص الفنية للنص األدبــي ومــا يتركه من أثر في النفس مع التعليل.
 كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية في مقام تواصل دال.
 الكتاب ـ ــة ف ــي أنماط متنوعة من النصوص.
وبالنظر إلى الهدف الختامي املندمج وملمح الخروج ّ
يتبين أن سعـي املد ّ ِّرس طيلة السنة
ّ
الد اسية ،ومن خالل مجموع الدروس (النصوص األدبية والتواصلية) التي ّ
يقدمها ملتعلميه وفق املقاربة
ر
ّ
النصية ذات البعد التعليمي (الديداكتيكي) هو الوصول إلى تحقيق بعدين أساسيين هما :اإلنتاج املكتوب
ّ
يمكن
واملنطوق؛ " و قد أوضحنا أهمية هذه املقاربة بالنسبة إلى املقاربة بالكفاءات فـي كونـها رافدا قويا ِّ
ّ
املتعلم من ممارسة كفاءته عن طريق تفعيل مكتسباته ،حيث إن النشاطات َّ
املقررة فـي تدريس اللغة
ِّ
العربية تنطلق من النص [وتعود إليه]؛ فالنص يصبح املحور الرئيس الذي تدور في فلكه هذه النشاطات
[القراءة ،قواعد النحو والصرف والبالغة والنقد األدبي والعروض] خدمة مللكة التعبير الكتابي والشفوي
لدى التلميذ ".1
ّ
ملتعلم
فتكون الدراسة بتبنـي املقاربة النصية كطريقة تربوية لتفعيل الـ ــدرس األدبي وكذا بوضع ا ِّ
موضع املتفاعل مع الدراسة باستثمار مكتسباته القبلية وحسن توجيـهه وإرشاده إلـى ما يجعله يبدع
فـي استقصاء مبنـى النص ومعناه بالحجة ّ
البينة والفكر الطليق.2
ِّ
َّ
ّ
والنص األدبي معي ٌـن ال ينضب ،فهو يتجدد وينبعث من خالل ك ــل قراءة؛ ومهمـة املــد ِّرس أن يعمد
ُّ
والتعمق في دراسته دراسة إبداعي ــة بنزعــة عقلية وتفكير منطقي يجعل التلميذ
إلى إذكاء روح التفكير
َّ
يتعلق باللغة وآدابها ما دامت تسمو بفكره وترقى بعقلــه وتمتع مشاعره؛ وإنما تفلح الدراسة بهذا األسلوب
إذا َّتمت وفق املقاربة بالكفــاءات؛ يعني وفــق منطـق اإلدمــاج ،أي بإدماج مكتسبات الروافد اللغوية
من نحو وصرف وبالغــة ونقــد وغيرها من الروافد األخرى في الدراسة .والن ــص األدب ــي أخي ـرا ،قد يبدو
أول وهلة عاملا صغيرا بسيطا غير معقد وال متشعب .ولكن بالنظر الثاقب والدراسة َّ
املعمقة تكتشف
مساحته الفكرية وحجمه الحقيقي .فالنـص األدبي عمومــا عالم منغلق ولكنه قابل لالنفتاح ،ومفتاحه
ال يؤخذ في اليد لفتح أبوابه وإنما يبحث عن هذا املفتاح في ثنايــاه ذاتها وذلك بفكـرة :أن ال طريقة في
دراسة النص األدبي هي الطريقة.3
والخالصة إن دراسة النص الحقة تأبى الدخول إلى النص بأحكام مسبقة .إنها تبدأ بالفهم
فالتحليل لتنتهي إلى االستنباط واالكتشاف .والتحليل ال يخضع للنمطية بقدر ما يتم عبر مناقشات

 1اللجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية (وزارة التربية الوطنية) ،مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة األولـى
مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،جذع مشترك آداب ،وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا ،طبعة جانـفي  ،4111ص .5
 2وزارة التربية الوطنية الجزائرية ،منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص.57
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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َّ
َّ
لتطل على موضوعات تتصل
موجهة تطرح فيها أسئلة هادفة ،تلتزم حدود النص حينا ،وتتخطاه أحيانا
بواقع املتعلمين وتثير اهتمامهم.1
ّ
وقد أثيـرت مسألة اختيار النصوص األدبية على مستوى املد ّرسيـن واملتعلمين وأولياء أمورهم،
من حيث موضوعاتها ومستوى لغتـها ومدى ثرائها وغنائها ،فبالنسبة للمد ّرسين ومن وجهة نظر تعليمية،
يرى بعضهم أن النصوص ليست مناسبة أو أن بعضها ليس مناسبا لتطبيق املقاربة النصية من خالل
محاولة تجنيد كل املوارد واملواد الرافدة (نحو ،صرف ،بالغة ،عروض ،اتساق وانسجام ،نقد أدبي) من
أجل تحقيق اإلنتاجيـن الكتابي والشفهـ ــي.
ومـن وج ـهـة ن ـظـر بيداغـوجيـة نظريـة ،تسعـى الجـهـات الـرســميـ ـ ـ ــة لق ـط ــاع الـتـربي ـ ــة ،إلـى اخــتي ـ ــار "
النصوص القرائية ( )...العتبارات متعددة (بيداغوجية أساسا ،ولكن أيضا جمالية ،ثقافية ،تربوية،
اجتماعية ،معرفية )...واالختيار نفسه ال يشتغل فـي الفراغ بل فـي إطـار تفاعل مع مختلف العناصر
ُّ
ّ
ـمشكـلة لوضعية القراءة والتعلم واألطراف املشاركة فـي هذه العملية ".2
ال ِّ
ومن الناحية البيداغوجية العملية ،تواجهنا جملة من األسئلة اإلشكالية؛ لنـرى كيف تنعكس
التصورات الفكرية واإلديولوجية على عملية االختيار هذه ،كما " أن كل اختيار يفترض معيارا " 3حاكما
ومهيمنا.
ما تفرضه هذه اإلشكالية ،أن نتساءل بشأن اختيار النصوص القرائية :هل يحتكم االختيار إلى
حسن التدبير وحسن التفكير فيه أم إنه خاضع إلكراهات معلنة أو مضمرة واعية أو ال واعية؟4
الواقع أن االختيار  ،بيداغوجيا ،يتم على مستوى الوصاية التي تربطه باملشروع البيداغوجي
الذي " يصاغ إجماال ثم َّ
تحدد صيغه التنفيذية بتعليل االختيارات " ،5والذي يأخذ شكل خطة ّ
مدبرة
ومحددة ،انسجاما مع طبيعة النص وصنفه؛ ألن " اإلشكالية النصية هي التي تخلق الخطة
الديداكتيكية وتتحكم في تنميتها " .6إال أنـها ،أي الوصاية ،في واقع الحال " تنوء بسلطتها وتفرض
اختيارات بيداغوجية وأدبية بناء على اعتبارات مختلفة ال تراعي فيها غالبا شروط العمل البيداغوجي
ومستوى التالميذ واختالفاتهم النوعية ووجهات نظرهم ووجهات نظر املدرسين ومستوى كفاياتهم
الفكرية والعملية " .7في حين أن املد ّ ِّرس ،في حقيقة األمر ،هو املسؤول عن " اختيار النصوص القرائية

 1املرجع السابق ،ص .57
 2عبد الرحيم كلموني :مدخل إلى القراءة املنهجية للنصوص ،من أجل كفايات قرائية بالتعليم الثانوي ،ص .41
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ من.Escarpit 77, p 10:
 4ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5املرجع نفسه ،ص  .45مأخوذ منCouprie et Guillo, 91, p : 115 :
 6املرجع نفسه ،الصفحة نفسها .مأخوذ منCouprie et Guillo, 91, p : 7 :
 7املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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بناء على مجموعة من املقاييس التي تخولها له معايشته للوضعيات التعليمية التعلمية وخبراته
البيداغوجية واملعرفية والحياتية ".1
ُّ
ل ــذا ،والح ــالة هـ ــذه ،ف ــإن تأثر اختيار النصوص القرائية بتداخل " املعرفي والنفس ي
ّ
يؤثر بشكل كبيـر وواضح على " املمارستين
واإليديولوجي" 2الفكراني ،إلى درجة التعارض أحيانا ِّ
البيداغوجية والديداكتيكية ،حيث يترتب عن سوء االختيار وعدم مراعاة ميول التلميذ ومراكز اهتمامه
ومطامحه ووجهات نظر املدرس وعدم الوعي باشتغال مختلف املتعاليات قتل أهداف التربية ".3
على املدرس وهو يهيـئ وضعية تعليمية أن يدخل فـي حسابه ثالثة مناطق( :)Logiquesمنطق
املحتويات ،منطق التالميذ ،ومنطقه البيداغوجي الخاص .فبالنسبة للمنطق األول ،وفي حقل تخصص
متميز هو تخصص تدريس النصوص (النص األدبي بوجه خاص) وتحديدا إقراؤها منهجيا تفرض بعض
العلوم والنظريات منطقها الخاص ،في التعامل مع الظاهرة األدبية باعتبارها ملتقى علوم ونظريات
متباينة :األدب ،اللسانيات ،علم الجمال ،علم السرديات ،علم املعنى ،علم النفس واالجتماع )...لكن
منطق القراءة وطبيعة اشتغالها تفرض بأن تحظى بعض املعارف بوضع ذي امتياز خاص ،وعلى رأس
هذه املعارف تلك املتعلقة بنظرية النص ألن التصور العائم والفضفاض ملفهوم النص ال يمكن إال أن
يطرح مشكال عمليا وديداكتيكيا خاصة حين يتعلق األمر بقراءة ودراسة النصوص األدبية.4
وهذا االختيار يستدعي املعالجة الديداكتيكية أو ما يسمى بالنقل الديداكتيكي أي نقل املعارف
من املستوى العارف إلى املستوى املد َّرس عن طريق التخصيص ونزع الطابع العام ()Desyncretisation
للمعرفة وكذا تجريدها من البعد الشخص ي ( .5)Dépersonnalisationففي در س القراءة املنهجية مثال
أال يحول الدرس إلى درس في النقد أو اللسانيات ،ويربك املتعلمين بفيض من املفاهيم واملصطلحات التي
تعج بها املؤلفات النظرية.
يكون فعل املتعلم ديناميكيا متفاعال مع نصوص القراءة؛ على اعتبار أن تحقيق أهدافها ،وفق
ّ
ّ
ّ
واملتعلم واملضمون
توجهات املنهاج ،يتوقف على تفاعل عناصر العملية التعليمية التعلمية :املد ّ ِّرس
ِّ
املعرفـي والبيئة املدرسية ،وباإلجابة عن جملة من األسئلة تحصر فيما يلي " :من يقرأ؟ ملاذا يقرأ؟ ماذا
يقرأ؟ كيف يقرأ؟ بماذا يقرأ؟ متى يقرأ؟ أين يقرأ؟ ".6
وقبل أن ّ
يتدرج املد ّ ِّرس في شرحه وتحليله للنص ينبغي أن يضع فـي حسبانه تفريع مشروع
القراءة ،وفق املقاربة النصية ،إلى أهدافها الجزئية املرحلية بوضعها نصب عينيه وهي املعارف
 1املرجع السابق ،ص .45
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املرجع نفسه ،ص  .47-46مأخوذ من. Descotes, 1995, p 97:
 5املرجع نفسه ،ص  .47-46مأخوذ منDevelay, 1994, p 20:
 6ينظر عبد اللطيف الجابري وآخران :تدريس القراءة (دليل نظري)؛ الكفايات واالستراتيجيات ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،
طبعة 4113م ،ص .53
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واملعارف العملية /املهارات التي ينبغي للمتعلمين أن يكتسبوها بوضعهم داخل وضعية نشاط ذهني
حيث ينبغي عليهم من أجل أداء املهمة املنوطة بهم ،أن يشغلوا معارف ومهارات .1يفترض هذا تصور
خطط للقراءة ،استراتيجيات لبناء الدرس القرائي أو بتعبير إيكو سيناريوهات قرائية وبتعبير ماري لور
بوليتي ( )M.L.Polettiإخراج النص ،2أي إن نص القراءة يصبح نصا مسرحيا ينبغي على املدرس
واملتعلمين أن يمثلوه ،ولذلك قسمت بوليتي النص إلى فصول ومشاهد.
أليس الفصل مسرحا واملد ّرس مخرجا والتالميذ ممثلين ألنهم ّ
يجسدون الفعل القرائي ،وال
يكتفون بدور الفرجة كما في الدرس القرائي التقليدي؟! وحسب الباحثة يخضع هذا اإلخراج باعتباره
لعبة إلى مجموعة من القواعد تحصرها في:3
 ينبغي أن يلتصق هذا اإلخراج بالنص ( )...فاألول يجد في الثاني منبعه وتبريره أو بمعنى أصح في قراءةخاصة له أو في خطاب (مصوغ) حوله.
ّ
 يجب أن يخلق اإلخراج وضعية يكون فيها القارئ املتع ِّلم هو الذي يطرح األسئلة أو يسائل النص.فال نطالبه بأن " يوضح أن "...حتى ال يكون خطاب األستاذ حجابا بين النص والقارئ ويتحول عوض
النص إلى مكان لتفريخ املعنى.
 يجب أن يساعد اإلخراج على اإلقراء بل خصوصا على إعادة اإلقراء ( )Faire relireبعفوية ألن تأديةاملهمة املقترحة تتطلب ذلك.
 على اإلخراج أن يسهل بناء أدوات للتحليل .وليس من الضروري نعتها بمصطلحات تقنية ،وتشغيلعمليات أساسية في قراءة النصوص :التقاطّ ،
تعرف ،ترتيب ،عقد عالئق ،استنباط...إلخ .وتجدر
اإلشارة إلى أن اإلخراج يحترس من النزعات املهيبة والنظريات التي تمعن في تضخيم التعاليق :فالقراء
لن يكونوا جميعا أساتذة أدب.
 ينبغي على اإلخراج أن يراعي وسائل تعبير القراءة الحقيقية( ،هؤالء القراء القادرون طبعا على قراءةنصوص ليسوا قادرين على إنتاجها).
 على اإلخراج أن يسمح بتقويم القراءة ،ليس عن طريق االختبار وحده ،ودون االرتهان بخطية الداللةاألحادية.
ّ
 يتطلب اإلخراج من املخرج أن يتذكر تكوين خطته الخاص .فبعد قراءته للنص ينظم من جديدمالحظاته وردود أفعاله ويعيد وضعها ضمن شبكة منطقية .فاملسار املرسوم ال يذهب من البسيط
ّ
إلى املركب أو من العنصر املعزول إلى البنية األعلى تراتبيا :فاالستراتيجية ترسم مسارا يتنبأ بذهابات
وإيابات مسالك عبور شطوط للتيه الفردي خطط طائفة وليس وثبات خطية وذلك من أجل "
اإلحاطة بالنص ".
 1عبد الرحيم كلموني ،مرجع سابق ،ص  .44مأخوذ من.P.Meirieu, p 111 :
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها ،ص  .44مأخوذ منPoletti, 1988, p : 110 :
 3املرجع نفسه ،ص  .43-44مأخوذ منPoletti, 1988, p : 110 :
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هذا االستشهاد يتيح إضاءة بعض العتمات املتعلقة بتصور الدرس القرائي والتخطيط له ووضع
سيناريوهاته واستراتيجياته ،وألنه يلفت النظر إلى قواعد اللعبة القرائية ،وشروط اشتغالها واالحتياطات
الواجب اتخاذها لتيسير التعلم وتحقيق رهانات القراءة كمسار لبناء معرفة وخبرة عملية وتشغيل كفايات
قبلية وتنمية كفايات في طور التشكيل واكتساب كفايات بعدية (محتملة).1
واآلن نأتي إلى تبيان مراحل درس القراءة (من خالل نموذج تطبيقي) فـي السنة األولى ثانوي:
 -5التعريف بصاحب النص :ويكون التعريف بكلمة موجزة عن حياة األديب وعصره فيما له عالقة
ُّ
بالنص؛ إذ ال فائدة من تعلم أي مادة إذا لم يكن لها نفع اجتماعي وفائدة للناش يء فـي تفاعله مع
املجتمع الذي يحيا فيه .فمادامت اللغة وسيلة اتصال بين األفراد والجماعات فإن لها وظيفة تؤديها
فـي تسهيل عمليات االتصال ونقل الفكر والتعبير عن النفس.2
وهذه نماذج من التعريفات ،التي أوردها الكتاب املدرس ي للسنة األولى ثانوي ،وعالقتها بنصوصها
األدبية ،حيث نقارن بين التعريفات الواردة في الكتاب املدرس ي الخاص بجذع اآلداب مقابل جذع العلوم
والتكنولوجيا:
جذع مشترك علوم وتكنولوجيا
جذع مشترك آداب
ّ
املتشيعين لبني الكميت بن زيد األسدي :ولد ونشأ في
الكميت بن زيد األسدي :من الشعراء
هاشم ،ولد ونشأ في الكوفة ،مدينة اللغة واألدب الكوفة ،وقض ى فيها حياته ،حيث ّ
تأدب على
ّ
والعلم في العصر األمويّ .
تأدب على يد علمائها ،فصار علمائها .اتصل بالهاشميين ومدحهم بحرارة
مؤيدا ّ
من أنصار آل البيت ومن املدافعين عن ّ
حقهم في وإخالصّ ،
حقهم في طلب الخالفة
ِّ
ُ
الخالفة .مدح الكميت الهاشميين ّ
وأحبهم حتى صار من بقصائد ُع ِّرفت بـ " الهاشميات " ،ق ِّتل غيلة
أخلص أتباعهم بل شاعرهم الذي يدافع عن أفكارهم سنة 546هـ في خالفة مروان بن ّ
محمد آخر
وأحقيتـهم في طلب الخالفة ،مما ّ
عرضه مرارا ألذى خلفاء الدولة األموية.4
األمويين وعسفهمُّ .
ويعد الكميت َّأول من َّ
سن السجال
ّ
الحجاج
السياس ي في تاريخ الشعر العربي ،وأول من تبنى ِّ
الشعري.3
وعلى اعتبار أن النص الشعري الذي ّ
قدمه الكميت بن زيد يدخل ضمن النصوص الحجاجية،
وهو نمط من أنماط َّ
النصوص املبرمجة في السنة األولى ثانوي ،وهو عبارة عن وسيلة من وسائل اإلقناع

 1املرجع السابق ،ص .43
 2احمد عبده عوض :مداخل تعليم اللغة العربية؛ دراسة مسحية نقدية ،جامعة أم القرى ،مكة ّ
املكرمة ضمن سلسلة البحوث التربوية
النفسية ،طبعة 5345هـ4111/م ،ص .77
ّ
َّ
ّ
املشوق في األدب والنصوص واملطالعة املوجهة ،جذع مشترك آداب ،وزارة التربية الوطنية ،الجزائر ،ص .511
 3حسين شلوف وآخران:
ِّ
 4املرجع نفسه ،ص .533
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َّ
والتعبير عن الرأي؛ حيث َّإنه يتضمن مجموعة من الحجج والقضايا املثبتة أو النافية التي يؤتى بها َّإما
للتأكيد على صحة رأي أو بطالنه.
لذا ،وربطا للتعريف ّ
بنصه ،ينبغي أن يكون التعريف خادما له ال ّ
مجرد سرد لسيرة أو ترجمة
الشاعر صاحب النص .وباستعراض كل تعريف ّ
يتبين حرص مؤلفي الكتاب املدرس ي على تحقيق هذه
العالقة الوطيدة بين عناصر وخطوات تقديم النص األدبي مع مضمون هذا النص وموضوعه.
وفيما يلي إبراز جوانب الترابط والتعالق بينهما:
الكميت بن زيد األسدي:
ّ
املتشيعين لبني هاشم ( ،)...فصار
 إبراز شيعة الشاعر وانتمائه السياس ي والفكري ،فهو من الشعراءمن أنصار آل البيت ومن املدافعين عن ّ
حقهم في الخالفة .مدح الهاشميين ّ
وأحبهم حتى صار من
أخلص أتباعهم بل شاعرهم الذي يدافع عن أفكارهم وأحقيتـهم في طلب الخالفة.1
 إبراز مصادر ثقافته ،فقد ولد ونشأ في الكوفة ،مدينة اللغة واألدب والعلم في العصر األمويّ .تأدب
على يد علمائها،2
 إبراز خصومه؛ حيث ّتعرض الشاعـر مرارا ألذى األمويين وعسفهم.3
 التأريخ للنص الحجاجي ؛ حيث ُّيعد الكميت َّأول من َّ
سن السجال السياس ي في تاريخ الشعر العربي،
ّ
الحجاج الشعري.4
وأول من تبنـى ِّ
وال يختلف التعريفان إال في إضافة كتاب (الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا) أن الكميت بن زيد
محمد آخر خلفاء الدولة األموية .5وهي إضافة فيها ُّ
قد ُق ِّتل غيلة سنة 546هـ في خالفة مروان بن ّ
تحيز
ُ
لطرف ضد طرف ،فلو ق ِّرىء التعريف من شخص يوالي بني أمية أو يمالئـهم لرأى أن الكميت يستحق
َّ
القتل ألنه خرج على الدول آنذاك .ور َّبما صاحب التعريف تأثر بقصيدة الشاعر الكميت فقال ما قال.
من هذا النموذج يظهر وجه الترابط بين التعريف بالشاعر نصه األدبي تحقيقا لوظيفية تعليم
اللغة العربية والنصوص األدبية.
 )2تقديم موضوع النص:
ّ
للمتعلمين من ناحيتيـن:
ينبغي على املد ّ ِّرس أن يراعي أن مرحلة تقديم موضوع النص مهمة
ِّ
ّ
ومحفزة لهم فيقرأ قراءة سليمة يراعي
االستعداد النفس ي والذهنـي فعليه أن يجعل من قراءته جاذبة
ِّ
ّ
ّ
املتعلمين وتجعلهم
تنفر ِّ
فيها جودة النطق وحسن األداء وتمثيل الـمعنـى؛ ألن قراءة ال تراعي هذه الشروط ِّ
يعرضون عن النص وينشغلون بأمور أخرى ،وقد الحظت حرص املد ّ ِّرسين على حسن القراءة وجودتـها
 1املرجع السابق ،ص .511
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5املرجع نفسه ،ص .533
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ّ
يجمعون بين القراءة ذات الجودة والقراءة ال ّ
املتعلمين على مهارة
ـمعبـرة إال أن الحرص على تدريب
ِّ
ِّ
االستماع فيكاد يغيب عن العملية التعليمية ،رغم أنها الـمـهارة من حيث األهمية فال قراءة وال محادثة
وال كتابة دون ُّ
ّ
والجيد.
تحقق االستماع الصحيح
ِّ
مما تؤاخذ عليه املنهجية املعتمدة في تدريس النصوص إغفالها ملهارة االستماع ،إال ما انتبه إليه
ّ
َّ
املتعلمين اإلنصات واالستماع لقراءتهم
بعض املد ّ ِّرسين بطريقة غير منظمة وال واعية حين يطلبون من
ِّ
ّ
ُّ
املتعلمين على مهارة
وأظن أن نجاح درس القراءة مقرون بنجاح املد ّ ِّرس في تدريب
وقراءة زمالئهم.
ِّ
االستماع ،وينعكس هذا على استجابتهم ألسئلة املد ّ ِّرس وتفاعلهم مع النص وتماهيهم مع مضامينه.
إذا ،هناك عالقة وطيدة بين مهارتي االستماع والقراءة ،هناك تأثير واضح للمهارة األولى على
الثانية ،فلنرى كيف يحدث ذلك:1
ّ
َّ
املتعلم الرموز اللغوية املكتوبة أو املطبوعة ممثلة في الكلمات والعبارات والجمل إال أن
 كيف يدرك
ِّ
ّ
املتعلم منطوقة بطريقة صحيحة ،فهذه القدرة على القراءة
يكون قد سمعها من املد ّ ِّرس أو من زميله ِّ
سبقت بقدرة على االستماع ،فمن تحصيل الحاصل أن الفهم فـي القراءة يعتمد على فهم الـمنطوق،
ّ
ّ
الحساس للتدابير والعالقات بين الكلمات في اللغة املنطوقة ،يكون أكثر حساسية لنفس
واملتعلم
هذه األشياء في اللغة املكتوبة.
ّ
َّ
ـمتعلم اللفظية؛ فمن خالل االستماع يتعلم الكثيـر من
 تساعد مهارة االستماع على توسيع ثروة ال ِّ
الكلمات والجمل والتعبيـرات التي سوف يراها مكتوبة.
ّ
املتعلم املدرسية؛ ألنه سيستمع إلى مد ّ ِّرسه
 ومن جهة أهم ،يشغل االستماع املساحة األكبـر في حياة ِّ
َّ ُ
ّ
يوضحون شفاهيا معاني الكلمات ،وما
وزمالئه فـي كـل األوقات وال يتحدث هو إال قليال؛ فاملد ّ ِّرسون ِّ
ّ
املتعلمين اآلخرين وهم يقرءون قراءة جهرية ،أو
يقوله الكتاب املدرس ي ،واملتعلمون يستمعون إلى
ِّ
ّ
ّ
ّ
ويوضحون محتوياته.
يتحدثون عن موضوع معين في كتاب القراءةِّ ،
هذه بعض التأثيرات ملهارة االستماع على مهارة القراءة ،والتي ينبغي األخذ بها في تطوير منهاج
اللغة العربية.
أما بالنسبة لـمفـهـوم القـراءة وفـق املقاربة بالكفاءات ،فينبغي على املد ّ ِّرس أن يضع في حسبانه
أن املفهوم القديم قد تجاوزه الزمن ،وأن املفهوم الجديد ّ
يقدم القراءة في أربع عمليات متكاملة ،متـرابطة
ِّ
ّ
َّ
املتعلمون من اكتساب القدرات والكفاءات األساسية وكفاءات اإلتقان لفعل
ومتناسقة ،حتى يتمكن
ِّ
القراءة حسب مفهومه الجديد ،وفيما يلي هذه العمليات:2

 1جامعة املدينة العاملية :طرق تدريس مواد اللغة العربية ،ماليزيا ،طبعة  ،4155ص .451
 2ينظر عبد الرحمن التومي :منهجية التدريس وفق املقاربة بالكفايات ،طبعة 4111م ،ص  .24وينظر حسني عبد الباري :االتجاهات الحديثة
لتدريس اللغة العربية فـي املرحلتين (اإلعدادية والثانوية) ،املكتب العربي الحديث للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،ص .531
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 القدرة على اإلدراك بالجهاز البصري لحروف النص املكتوب وكلماته وتراكيبه وجمله وتعرفها والنطق
بـها على الوجه الصحيح بواسطة جهاز النطق ،فهو عملية ميكانيكية .وهذا هو املفهوم البسيط
للقراءة.
َّ
 فهم النص املقروء :هي عملية اتصال تتطلب سلسلة من املهارات؛ بتفسيـر وترجمة ذات معنى
ملجموعة من الرموز اللفظية املطبوعة واملكتوبة ذات العالقة فيما بينـها وقراءة من أجل الفهم
ّ
تمثل اللغة ومهارات اللغة للقارئ ويحاول
تحدث نتيجة التفاعل بين إدراك الرموز املكتوبة التي
القارئ ّ
فك وترجمة رموز املعاني إلى ما ُّ
تدل عليه من معان سواء أكانت معاني مفردة أم متصلة أو
املعاني التي قصدها الكاتب.1
ً
 تفاعل القارئ مع النص املقروء :وهي عملية عقلية َّ
معقدة ،حين ّ
يفسر تلك املعاني وفقا لخبراته
ِّ
الشخصية ،فيتم تفسيـر الـمعنـى ،وتشمل الفهم الصريح (املباشر) والفهم الضمني (غير املباشر أو
فهم ما بين السطور) واالستنتاج والتذوق ،واالستمتاع ،والتحليل ،ونقد الـمادة املقروءة ،وإبداء
الرأي فيـها.
ّ
والتصرف في مواقف الحياة اقتداء باملقروء :وأصبحت القراءة بهذا املفهوم
 توظيفه لحل املشكالت
الثالث عملية تفكيـر ال تقف عند استخالص املعنى من النص ،وال عند تفسير الرموز وربطها
بالخبرة السابقة ،وال عند التفاعل مع النص ،بل تتعدى ذلك كله إلى حل املشكالت .وأصبحت
القراءة علمية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسير الرموز والرسوم التي يتلقاها القارئ عن
طريق عينيه ،وفهم املعاني والربط واالستنتاج ،والنقد ،والحكم ،والتذوق ،وحل املشكالت.2
وقد َّ
مهد الكتاب املدرس ي للقصيدة بالحديث عن البيئة السياسية التي قيلت فيـها وعالقة الشعر
ّ َّ
توظفه أنى شاءت ومتى شاءت ،وخير نموذج
بالحياة السياسية .كان الشعر وال يزال وسيلة فـي يد السلطة ِّ
في العصر الجاهلي شعراء يناصرون قبيلتهم حتى املوت وآخرون خرجوا عنها َّ
يسمون الشعراء الصعاليك،
ّ
َّ
املؤرخون املوالون
وال يختلف الوضع كثير إال في تفصيالت وجزئيات في العصر األموي ،أو هكذا سماه ِّ
للسلطة ،فقد " واكب الشعر الحياة السياسية في العصر األموي بعد ظهور األحزاب السياسية إثر انفراد
األمويين بالحكم ،واحتكارهم للخالفة ،وكان لكل حزب سياس ي شعراؤه الذي ّ
يعبرون عن مبادئه
ّ
وأهدافه ،بحيث مثل الكميت آل البيت وناصرهم بكل صدق وشجاعة وثبات .عرفت قصائده السياسية
بالهاشميات ،ومنـها هذه األبيات ".3
 1ينظر أحمد عبد الكريم حمزة :سيكولوجية عسر القراءة (الديسليكسيا) ،دار الثقافة للنشر والتوزيعّ ،
عمان ،الطبعة األولى4111 ،م ،ص
 .55وينظر شيفرد بيتر وجريجوري ميتشل :القراءة السريعة ،ترجمة أحمد هوشان ،الطبعة األولى5347 ،ه4116/م ،ص  .55وينظر وينظر
حسني عبد الباري :االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية فـي املرحلتين (اإلعدادية والثانوية) ،املكتب العربي الحديث للنشر والتوزيع،
اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،ص .531
 2حسن شحاته ومروان السمان :املرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها ،مكتبة الدار العربية للكتاب ،القاهرة ،د.ط ،د.ت ،ص .533
وال لعبـا منـي وذو الشيــب يلعـ ــب
 -5 3طربت وما شوقا إلى البيض أطرب
 -4ولــم يلهنــي دار وال رســم من ــزل
ول ــم يتطربن ــي بن ــان مخض ــب
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َّ
وإزاء هذا الوضع ،سلطة بني َّ
أحقيتـها بالحكم وأطـيـاف أخـرى مـن الـمجتمع آنـذاك
أمية َّتدعـي
تعتبـرها سلطة غاصبة ،ومنـهم بنو هاشم وشاعرهم الكميت بن زيد ،وهم آل بيت الرسول (صلى هللا
َّ
عليه وسلم) َّيدعون أحقيتـهم بالخالفة ،وهي فـي الحقيقة شورى بين الـمسلمين ال تؤخذ ال بالنسب وال
بالعرق وال بغيرهما .قلت ،أمام هذا الـمشهد كيف سيستقبل القارئ هذه القصيدة؟ وقبل ذلك ما هـي
َّ
تتحدد مواصفات ومؤهالت هذا القارئ /الذات ()Lecteur/ Sujet
مواصفات ومؤهالت هذا القارئ؟
باإلجابة عن التساؤالت اآلتية :من هو القارئ؟ لـماذا يقرأ؟ كيف يقرأ؟ بماذا يقرأ؟
السؤال َّ
األول :من هو القـارئ؟
ّ
َّ
ـمتعلم ألنه هو املقصود واملستهدف بنصوص
يفتـرض فـي البداية أننا نتحدث عن القارئ ال ِّ
نفرق بين قارئين؛ قارئ مفترض وهو الذي َّ
ّ
نصت عليه الوثائق البيداغوجية الرسمية
القراءة .وهنا ِّ
(املنهاج ،الوثيقة املرافقة ،دليل األستاذ ،والكتاب املدرس ي) حين ُو ِّضعت الكفاءات املراد تحقيقها وملمح
الدخول إلـى السنة األولى ثانوي .وقارئ فعلي أو حقيقي وهو الذي يجده املد ّ ِّرس جالسا أمامه في حجرة
الد سَّ .أما األول فهو قارئ ديناميكي متفاعل مع نصوص القراءة .1وأما اآلخر فهو قارئ ّ
متعدد املستويات
ر
ِّ
َّ
واألحوال تحكمه معطيات ذاتية وموضوعية يتوقف نجاحه على تفاعله مع عناصر العملية التعليمية
ُّ
التعلمية األخرى :املد ّ ِّرس واملضمون املعرفـي والبيئة املدرسية.
أما بالنسبة للقارئ املد ّ س فهو قارئ محتـرف؛ َّ
ألنه يستطيع تقديم موضوع النص ،فيشتـرط
ِّر
فيه أن تكون قراءته األ َّولية " قراءة سليمة بمراعاة جودة النطق وحسن األداء وتمثيل املعنى " .2وفـي
ّ
َّ
يتدخل القارئ املتعلم أو الـمبتدئ للمشاركة فـي قراءة النص ،فنحن إزاء مجموعة من
مرحلة تالية
َّ ُ
ّ
َّ
القراء؛ ق َّراء محتـرفيـن وهم زمرة املد ّ ِّرسين عموما ،وهم ليسوا سواء
األقل نموذجيـن من
القراء ،أو على
من حيث الكفاءات التي يمتلكونـها ،يفترض أنهم يحوزون على الحد األدنى من الكفاءة اللسانية التي
وخيــر بنـي حــواء والخيــر يطل ــب
 -3ولكـن إلـى أهـل الفضائــل والنهــى
إلــى الل ــه فيم ــا نالن ــي أتقـ ـرب
 -3إلــى النفــر البيــض الذيـن بحبهــم
بهم وله ــم أرض ى م ـرارا وأغضب
 -1بنــي هاشـم رهــط النب ــي فإنن ــي
إلى كنــف عطف ــاه أه ــل ومرحـب
 -6خفضــت لهـم منـي جناحـي مــودة
تـرى حبهــم عــارا علـي وتحســب ؟
 - 7ب ــأي كـت ــاب أم بـأي ــة س ـن ــة
علـى حبكـم  ،بـل يسخرون وأعجـب
 -1يعيبوننــي مــن خبـهــم وضاللهــم
سفاهــا وح ــق الهاشمييــن أوجــب
 -2يرون لهم حقا علـى النـاس واجبـا
لق ــد شركــت فيــه بكيــل وأرحــب
 -51يقولون لم يـورث  ،ولـوال تراثـه
فــإن ذوي القربــى أح ــق وأقــرب
 -55فإن هي لـم تصلـح لحـي سواهـم
وفيهــم خبــاء املكرمــات املطنــب
 -54أناس بهم عزت قريش فأصبحوا
ّ
َّ
ّ
املشوق في األدب والنصوص واملطالعة املوجهة ،جذع مشترك آداب ،ص .511
ينظر حسين شلوف وآخران:
ِّ
 1ينظر عبد اللطيف الجابري وآخران :تدريس القراءة (دليل نظري)؛ الكفايات واالستراتيجيات ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،
طبعة 4113م ،ص .53
 2اللجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية (وزارة التربية الوطنية) ،مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة األولـى
مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،جذع مشترك آداب ،وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا ،طبعة جانـفي  ،4111ص .52
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تسمح لهم بتدريس اللغة العربية بمختلف أنشطتها ،ولكن الكفاءات األخرى سنجد فيها تفاوتا كبيرا بينهم
ّ
(الكفاءة املنطقية ،املوسوعية ،التداولية) .والنموذج الثاني من َّ
املتعلمون ،وهم أكثـر تفاوتا،
القراء هم
ِّ
ّ
غم أن املنهاج ّ
املتعلم الذي ينتمي إلـى صف
يحدد الكفاءات املفترض توافرها لدى هذا القارئ ،أي
ر
ِّ
ِّ
السنة األولى ثانوي فهو قارئ افتـراض ي ،أما القارئ الفعلي فهو ش يء آخر ومستوى آخر فـي واقع الحال
يبتعد كثيـرا عن القارئ االفتـراض ي.
َّ
يراعـي القـارئ الـمحتـرف (الـمـد ّ ِّرس) أهـداف النص بالعودة إلـى الوثائق الرسمية ممثـلة فـي
ّ
ُّ
ّ
ويصرح بـها لل ـق ــارئ الـمتعلم فـي ب ــدايـة الحصة أو الـوح ــدة التعـلمية ويمكن للقارئ
الـمنـهاج الـمق َّـرر؛
َّ
ُّ
ًّ
املبتدئ أن يطلع على ما يجب أن يتعلمه في نص من النصوص األدبية في بداية كل وحدة تعلمية في
َّ
الكتاب املدرس ي للسنة األولى ثانوي؛ ففي نموذج قصيدة الكميت بن زيد ،يتعلم من خالل هذا النص
(اإلضافة إلى دراسة املعاني واألفكار وأساليب التعبير املختلفة وجماليات اللغة) تأثيـر األحزاب السياسية
ُّ
التشيع لبني هاشم (جذع مشترك علوم
فـي شعراء صدر اإلسالم (جذع مشترك آداب) ،دواعي
وتكنولوجيا) ،وتحديد نمط النص وخصائصه ،والتد ُّرب على بناء أفكار وفق نمط النص الـمدروس
(للجذعين معا).
ما يشتـرك فيه الـ ـقـارئان املحـت ِّـرف والـمبتـدئ هـو أنـهما " ذات تمتلك قـدرات واستعدادات
ّ
ُ
فيـزيولوجية وذهنية وانفعالية تتمكن بواسطتها من ممارسة فعل القـراءة وتدرك الغرض الذي دفعـها
إلـى االنخراط في هذا الفعل ،والدخول فـي عالقة تبادلية مع نص َّ
معيـن ".1
ولذا ينبغي أن تتوافر مواصفات ّ
معينة فـي القارئ املحتـرف والقارئ املبتدئ ،مع االختالف فـي
ّ
مركز كل واحد منهما فـي العملية التعليمية التعلمية ،حصرها (عبد الرحيم كلموني) فـي أربع كفايات،
ّ
وإن كان قد ّ
خصصها للمتلقي ،أي املتعلم:
كفايات التلقي هي:2
 الكفاية اللغوية :وهي املعرفة الكافية باملعجم والتركيب واللغة التي كتب بها العمل األدبي ،ال يمكنقراءته دونها).
 الكفاية املعرفية أو املوسوعية :وهي ّخزان معرفـي [ذهني] ُّ
يضم املـعاني ،أشياء العالم املحتوية على
املعاني ،كما ّ
تتحدد داخل الثقافة ما.
 الكفاية املنطقية :ذات أهمية كبـرى في صياغة الفرضيات حيث تربط بين داخل النص (عناصرهومكوناته) ،وخارجه (الخبرات القرائية السابقة واملعارف املوسوعية) ،كما أنها تربط بين مختلف
الدوال داخل النص ذاته ،وتشتغل على مستوى سيرورة االستباق حيث تربط املعاني املؤقتة أو
فرضيات املعنى ومختلف التفاصيل املبثوثة في فضاء النص على النحو الذي يدفع باستمرار على
إعادة النظر في هذه الفرضيات في أفق بناء داللة متماسكة مبرهن عليها للنص.
 1ينظر عبد اللطيف الجابري وآخران ،مرجع سابق ،ص .53
 2عبد الرحيم كلموني ،مرجع سابق ،ص .51
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 الكفاية التداولية :معرفة التلفظ املزدوج  La double énonciationكخصيصة للنص األدبي ،وضعيتحدد من خالل اآلثار ّ
النص في إطار السياق ّ
التلفظي الخاص الذي ّ
التلفظية املنتشرة داخل الفضاء
النص ي...
ّ
ومن جهة أخرى يراعي القارئ الـمحتـرف دوافع وحاجات القارئ الـمتعلم من خالل اإلجابة عن
ّ
السؤال لـماذا يقـرأ؟ أو لـمـاذا ُيـقـ َّـدم النص للمتعلم؟ وبأي طريقة أي كيف يقرأ؟ وبأية وسائل وموارد أي
بماذا يقرأ؟
املتعلميـن :وتكون قراءة كل واحد منـهم مقتصرة على جزء من النص،
 )3قراءة فردية من قبل بعض
ِّ
ّ
املتعلمين.
مع عناية األستاذ بتصويب األخطاء تصويبا مباشرا سريعا حتـى ال ي ُثبت الخطأ فـي أذهان
ِّ
يتعرفوا على النص ُويحسنوا قـراءت ــهَّ .أمـا إجادة القراءة ُ
وينبغي أن تتكرر قراءاتهم إلـى أن َّ
فتتـرك إلـى
ما بعد الدراسة الشاملة.
ولقد َّ
يتميـز بـها القارئ ّ
لخص " داود عبده " بعض الصفات التي َّ
الجيد لتمكيـن الـمـد ّ ِّرس مـن
ِّ
ّ
ـمتعلميـن:
التخطيط لتحقيقها عند ال ِّ
في ّ
ُ
ميـز بيـن الحقائق واآلراء.
 .5يـفـهم الـمقروء ويقرأه قراءة ناقدة ِّ
ميـز بيـن األمور التي لها مساس بالقضية التـي َّ
ُ .4ي ّ
يتحدث عنـها الكاتب ،واألمور التي ال عالقة
ِّ
لها بالقضية.
 .3يكشف مقدار الصحة والخطإ فـي استنتاجات الكاتـب ،ويخرج هو نفسه باستنتاجات خاصة
قد تتفق مع استنتاجات الكاتب وقد تختلف معها.
 .3يكشف دوافع الكاتب وأهواءه وأهدافه ومراميه.
يميـز بيـن الكتابة الـموضوعية والكتابة امل ّ
ّ .1
تحيـزة ،بيـن كلمة الحق التي يراد بـها الحق وكلمة
ِّ
ِّ
الحق التي يراد بـها الباطل.
ميـز الـمعقول وغيـر الـمعقول ،وبيـن ّ
الجد ُ
ُ .6ي ّ
والسخرية.
ِّ
ِّ
 .7يفـهم ما يقصده الكاتب من توظيف التشبيه أو االستعارة أو املثال أو الرمز.
 .1قارئ سريع أداء وفهما.
 )4إثراء الرصيد اللغوي للمتعلمين:
يشتغل الـمد ّ ِّرس فـي ضوء األهـداف الوسيـطي ــة الـمندمـجــة (الـجذع املشتـرك علوم وتكنولوجـيا)،
ّ
ـعلميـن (فـي النص األدبـي)
فهي بمثابة املؤشرات التي يسيـر وفقـها ويـسـعى إلـى إثـراء الرصيد اللغــوي للمت ِّ
فـي ضوئـها ،وقد أورد منـهاج اللغة العربية (للسنة األولـى ثانوي) أهدافا خاصة بـهذه املرحلة ،وهـي كاآلتـي:1
 يكتشف معنى الكلمـات انطالقا من سياق الجملة.ً
اعتمادا على الـمعجـم أو على مرجع مناسب.
 إثبات معنـى الكـلمات 1وزارة التربية الوطنية الجزائرية :منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .7
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 يفهم معنـى الكلمات بإقامة العالقات اللغويــة بينـها (الجناس ،الطباق ،التـرادف).َّ
 ُي ِّبيـن معاني العبارات بتحليل العناصر التـي تتألف منـها. يضع فرضيات لشرح معاني الكلمات باعتماد سياق الفقرة أو النص أو مؤشــرات سياقي ــةأخرى.
مــن خالل القراءات األولية للنص يجتـهد الـمد ّ ِّرس فـي تعييـن الـمفردات والتـراكيب الل ـغـويـة
الجـديرة بالشرح [الوظيفي] ،إذ أن من أبسط الحقائــق التـربوي ــة وأه ــمها فـي ش ــرح الن ــص أن معاني ــه ال
ُ
تفهم إال إذا فهمت لغته .واللـغة مفـردات وتراكيـب؛ وعليه ،فمـهـارة الدارس فـي التحليل اللغوي [مهارة
لغوية] تؤدي دورا هاما فـي اكـتشاف املعنـى الخفي مـن خالل التـركيـب الظـاهــر .ذلك أن د اســة ّ
النص
ر
ّ
َّ
ـمشكـلـة لنـظــمه َّ
فإن ـه ــا ت ـصــل بـال ــدا س إلـى ال ـ َّـشـرح الصحيـ ــح ّ
للنـ ــص؛ ألن ــه "
ر
عندما تنط ـلـ ــق من أدوات ـ ــه ال ِّ
يكون الكالم وينجزه ّ
بنية كلية هو الذي ّ
ويؤديه .وهو الذي يؤسس وجوده على وجود العالقات التي تقوم
ِّ
بين ألفاظه في الجمل من ناحية وبين جملة وفقراته التي يتشكل منها النص الكتاب بوصفه مجاال إنتاجيا
للكالم ".1
وليس على الـمد ّ س أن يكثـر من الشرح اللغوي للكلمات والتراكيب َّ
وإنما ينبغي أن يتوقف على
ِّر
بعضها بما يجده كافيا إلدراك الـمتعلم للمعنـى ،على أن َّ
يتم الشرح بالتعرف املعجمي على معنى أو معاني
الكلمة ،ثم التعرض إلى ما توحي به من دالالت انطالقا من السياق [اللغوي] الذي وظفت فيه.
ُ ّ
عرف الوثائق التـربوية (املنـهاج الدراس ي ،الكتاب املدرس ي) الـمعطيات
 )5اكتشاف معطيات النص :ت ِّ
بمدلولها العامَّ ،
بأنـها عناصر أساسية تعتبـر بمثابة أرضية االنطالق فـي أي نشاط مهما كانت طبيعته
(فكرية أو مادية) .ومعطيات النص بمثابة املعالم األساسية التي يحتكم إليها بناء النص ومضمونه ،لذا
تعتبر هذه املرحلة ،في رأيـي ،أهم املراحل؛ ألنها َّ
تتوسطها من جهة (تسع مراحل) ،وألنها اكتشاف وهو
عملية شاقة وشائقة في نفس الوقت ،يستعمل فيها القارئ (املحترف أو املبتدئ) كل قـدراته واستعداداته
ّ
الفيـزيولوجية والذهنية واالنفعالية من أجل التماهي مع النص والدخول في عالقة تبادلية تفاعلية تمكنه
من ممارسة فعل القـراءة كامال.
يشتغل املد ّ ِّرس في ضوء األهداف الوسيطية املندمجة (الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا) ،فهي
بمثابة املؤشرات التي يسير وفقها ويسعى إلى اكتشاف معطيات النص األدبي في ضوئها ،وقد أورد منهاج
اللغة العربية (للسنة األلى ثانوي) أهدافا خاصة بكل مرحلة من مراحل درس القراءة ،بداية بمرحلة
اكتشاف معطيات النص ،وهي كاآلتي:2
 يكتش ــف الـمعنــى الع ــام للنــص.ُ
عيـن التعابي ــر الغامض ــة ُويع ِّـلل مواطن غموضها.
 ي ِّ 1محمد رجب النجار وآخران :الكتابة العربية؛ مهاراتها وفنونها ،مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع ،الكويت ،الطبعة األولى5344 ،هـ/
4115م ،ص .44
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 ُيح ـ ـ ِّـد ُد األفك ـ ــار الرئيسـ ــة. ُيح ـ ِّـد ُد التعابي ــر الحقيقي ــة واملجازيــة.ُ
مقومات الشعر عن النثـر.
 ي ِّميـز ِّ

 يستنب ــط القيــم الفكريــة واالجتماعي ــة والسياسية الواردة فـي النص.ُ
عل ــل لـمظاهر الق ـ َّـوة فـي التعبيــر األدبــي.
 ي ِّ يستنتج األحكام األدبية من النصوص الشعرية والنثـرية بطريقة ذاتية تلقائية. يكتشف الفروق الدقيقة بيـن التراكيب والعبارات والجمل. ينقد األساليب والعبارات نقدا ُي ِّبيـن من خالله وجه الغموض وأسباب الركاكة فـي التعبيـر.ُ
وضح أث ــر العص ــر فـي حيـاة األديـ ـ ــب.
 ي ِّ يكتشف مناسبـ ــة الن ــص من املضم ــون.َّ
َّ
مؤثرات.
يتعرف على عصر األديب وما يتميـز به من ِّ
ُ
ُ
فسـ ــر مدلـول ــه.
ـعيـن الرم ــز وي ِّ
 يـ ُِّ
وازن بين عملين أدبييـن من نوع واحد.
 ي ِّّ
يتعامل القارئ الـمحتـرف والقـارئ الـمتع ِّـلـم مع نص مبـرمج مسبقا وال دخل لـهـما فـي اختي ــاره
فيقعان تحت إكـراهـات .إن كان النص ال يالئم رغباتـهما وميولتـهما ،فيحاوالن ّ
التكيف معه .وهنا نجيب
عن السؤال ماذا نقرأ؟ ألن النص هو الذي ّ
يحدد طريقة القراءة ووسائلها من أجل تحديد معطياته
ُ
وعناصره األساسية باعتباره رسالة مكتوبة بعالمات لسانية دالة كتب حتى يستطيع القارئ تأويله وكتابته
وإنتاجه وبناءه بنشاط وإيجابية عند ّ
كل قراءة؛ وتكاد تنحصر سمات النص املكتوب في كونه فاعلية
نشطة للغة ،وهو عملية إنتاج وليس مادة قابلة لالستهالك ،وهو مفتوح ليس مغلقا.1
لذا ،ومن أجل اكتشاف معطيات النص األدبي (أو التواصلي وله شكل أدبي) ،يحاول القارئ
املتعلم بمعونة القارئ املحترف باستخراج " ما يتوافر عليه النص من املعاني واألفكار ،من املشاعر
واالنفعاالت والعواطف ،من التعابير الحقيقية واملجازية ،من األساليب التي يتخذها األديب وسيلة
لإلقناع والتأثير ،من موقف األديب وغرضه من إنشاء النص ".2
ّ
املتعلمين من اكتشاف وسائل الكاتب أو األديب في النص في نقل أفكاره ومشاعره
ومن أجل تمكين ِّ
إلى اآلخرين ،أي أن يكتشف العناصر الفنية بالتعرف تدريجيا على األدوات الجمالية ،3ينبغي على املد ّ ِّرس
ّ
تمكن
أن يحسن بناء أسئلته ،بل عليه أن يجعل منها استراتيجية ،من استراتيجيات القراءة التفاعليةِّ ،
ّ
املتعلم من بناء معارفه؛ بالقدرة على االكتشاف واالستيعاب والترسيخ .وقد َّ
قدم الكتاب املدرس ي
ِّ
 1ميجان الرويلي وسعد البازعي :دليل الناقد األدبي ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،طبعة 4114م ،ص .473
 2اللجنة الوطنية للمناهج ،مرجع سابق ،ص .52
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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ّ
واملتعلم .إذ
مجموعة من األسئلة في هذا العنصر وفي العناصر التي تليه من أجل أن يستأنس بها املد ّ ِّرس
ِّ
إنها تحفز املتعلمين على التفكير ،وتثير حيويتهم وفضولهم ونشاطهم ،وتوجههم إلى القضايا الهامة في
الدرس ،وأخيرا تبعث الثقة في نفوسهم حيث يشعرون بأهمية مشاركتهم في بناء عناصر الدرس ودورهم
في إثرائه وإغنائه .ومن جهة أخرى يراعي املد ّ ِّرس في أسئلته الشروط اآلتية:1
 ارتباط السؤال بأهداف الدرس التي يسعى األستاذ إلى تحقيقها. تنوع مستويات األسئلة من املستويات الدنيا إلى املتوسطة فالعليا. مراعاة خصائص املتعلمين العقلية واملعرفية. ترتيب األسئلة وفق ترتيب أحكام الدرس املراد استخراجها. عدد األسئلة يكون مناسبا لإلجابة املطلوبة. الدقة في صوغ السؤال بحيث يفض ي إلى اإلجابة املطلوبة. أن يصاغ السؤال في عبارات قليلة واضحة.ّ
املتعلميـن بتثمينـها
وبعد التزام املد ّ ِّرس بالشروط السابقة ينبغي عليه أن يستثمر إجابات
ِّ
ّ
ّ
يرت ُبـها
وتحفيزهم على االجتهاد فيها وإن كانت مجانبة للصواب،
فيسجل الصحيحة منها على السبورة ،ثم ِّ
ِّ
َّ
األقرب فاألقرب ،ولنأخذ نموذجا من األسئلة التي اقترحها الكتاب املدرس ي ،ثم نقارنها مع تلك التي وظفها
بعض املد ّ ِّرسين فـي دروسهم.
أسئلة الكتاب املدرس ي
ملن طرب الشاعر؟ وعمن أعرض عن طربه؟
في ّأية مرحلة من العمر نظم الشاعر هذه القصيدة؟
ّ
أي دار أو رسم أعلن الشاعر عزوفه؟ وما املقصود
عن ِّ
َّ
املخضب في البيت الثاني؟ بم وصف الشاعر بني
بالبنان
هاشم؟ وما العواطف التي تجمعه بهم؟ ماذا يفيد
االستفهام في البيت السابع؟
ماذا عاب عليه خصوم بني هاشم؟ وبماذا أجابهم؟
أي يظهر تعريض الشاعر بمذهب خصومه في النص؟
ما الفرق في املعنى بين الكلمتين (واجب) و(أوجب)؟
ِّلم ذكر الشاعر الحيين :بكيل وأرحب دون باقي األحياء؟
وماذا يقصد بهذا التخصيص؟
ِّبم أثبت الشاعر حق الهاشميين في الخالفة؟ وما تقديرك
ألوجه اإلثبات؟
ّ
ِّلخص مضمون النص.

أسئلة من درس حقيقي وإجاباتـها
 ملن طرب الشاعر؟ * ألهل الفضائل والنهى بني هاشم. وعمن أعرض؟ * عن النساء ،وعن اللعب.ُ
ُ
ُّ
ض عنه هنا؟ *تعريضا بالخصوم لتغزلهم
 لم ذ ِّكر املعر ِّبالنساء.
 في أي مرحلة من مراحل عمره نظم قصيدته؟ * في كبره. عن أية دار و رسم أعـلن رغبته عنه ؟ * عن ديار النساءَّ
املتغز ِّل بهم في مطالع القصائد.
 ما املقصود بالبنان املخضب ؟ * هن النساء . بم وصف الشاعر بني هاشم ؟ * وصفهم بخير بني آدموحواء  ،وبالطهر.
 ما العواطف التي تجمعه بهم؟ * .تقربه إلى هللا بحبهم،والرض ى لهم والغضب من أجلهم ،تواضعهَّ ،
ومودته لهم.
 ماذا يفيد االستفهام في البيت  7؟ * غرضه التوبيخوالتأنيب.
 ماذا عاب عليه الخصوم؟ *عابوا عليه َّحب ُه الهاشميين.

 1املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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 بم أجابهم؟ * أجابهم بهجائهم ورميهم بالغفلة والضالل. أين يظهر تعريض الشاعر بمذهب خصومه؟ * يعيبوننيمن ِّخ ِّ ّبهم وضاللهم بـ  . 1ويرون سفاها بـ . 2
 ما الفرق بين"واجب" و"أوجب" ؟ تعلقت األولى كاسمفاعل باالستقبال  ،والثانية كاسم تفضيل بالوجوب
والتحيين أي اآلن .واملعنى ُمنهى في الثانية.
 لم ذكر الشاعر الحيين" بكيل" و"أرحب"؟ .وما املقصودمن هذا التخصيص؟ * ذكرهما لبعدهما عن آل هاشم
باعتبار أن الرسول صلى هللا عليه وسلم لم يترك أوالدا
يرثونه .واملقصود منه أن آل هاشم أولى بحب الشاعر من
غيرهم الذين يريدون السلطة بإبعاد الهاشميين أصحاب
الحق األول فيها.
 بم أثبت الشاعر الخالفة للهاشميين ؟ وما تقديركألوجه هذا اإلثبات؟ * بأن ذوي القربى أولى بالخالفة من
غيرهم ،وأنهم أهل املكارم التي أعلت قريشا .وتقديري هو
أن إثبات الشاعر في محله باعتبارآل هاشم أولى بالخالفة
ألنهم األقرب من رسول هللا -في هديه و دعواه ورسالته
الخالدة.
 التلخيص :لـم يطـرب الشاعــر كخصومــه بالتغـزلبالنســاء واللعب ،وإنما يتغنى بحبه آلل البيت من
الهاشميين الذيـن بحبهم يتقرب من هللا ليـرد على
خصومـه وخصومهم الذيـن أعابوا عليه تعصبه لهم
بالتعرض لهم ومحاججتهم بإبراز أحقية الهاشميين في
الخالفة وابتعادهم عنها .وألن الهاشميين هم عز العرب
وقريش كلها.

نالحظ أن أسئلة الكتاب املدرس ي عامة ُّ
تمس النص األدبي بكامله ،يستأنس بها من طرف املد ّ ِّرس،
ُّ
ولكن املواقف التعليمية الحقيقية تستدعي هذه األسئلة وأسئلة أخرى تتناسب واملوقف التعلمي ،وهو
ما الحظته عند مد ّ ِّرس ي السنة األولى ،ال يلتزمون إال بالقدر املناسب من أسئلة الكتاب املدرس ي ويتصرفون
ّ
ّ
متعلميهمّ ،
يحقق
يغيرون السؤال ،يتجاوزون آخر ،ويضيفون ثالثا بما ِّ
فيها بما يناسب ما يواجهه مع ِّ
ِّ
فهم النص ومقاصده.
 )6مناقشة معطيات النص:
يشتغل املد ّ ِّرس في ضوء األهداف الوسيطية املندمجة (الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا) ،فهي
بمثابة املؤشرات التي يسير وفقها ويسعى إلى اكتشاف معطيات النص األدبي في ضوئها ،وقد أورد منهاج
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َّ
اللغة العربية (للسنة األلى ثانوي) أهدافا خاصة لهذه املرحلة (يتحكم في املفاهيم النقدية لفهم
النصوص واستثمارها) ،وهي كاآلتي:1
َّ
يتمرس[املتعلم] على تعريف النقد األدبي انطالقا من دراسة النصوص.
-

يستنتج أن البالغة راف ــد من روافــد النقــد.
ُي ِّبيـن وظيفة األدب في الحياة بجميع صورها.
َّ
يتمرس على الذوق األدبي من خالل تقنيات التعبير عند األدباء.
ُ
وازن بين املوضوعيـة والذاتيـة في عملية النقد األدبي.
ي ِّ

مقومات نقد األثر األدبي من خالل دراسة النص.
 يستخلص ِّواملناقشة أهم مراحل الدراسة األدبية ،إذ في هذه املرحلة يوضع املتعلم في وضعية تسخير
مكتسباته ليسلط ملكته النقدية على املعطيات الواردة في النص؛ سواء أتعلق األمر باملعاني و األفكار
أو بأساليب التعبير املختلفة أو بجماليات اللغة على أن يكون النقد إبداعيا يعتمد تعيين الظاهرة ثم
تقييم مختلف أبعادها الفكرية ،والفنية في ضوء الرصيد القبلي للمتعلم ،واملهم أال يكون النقد وصفيا،
نمطيا ،يغلب عليه طابع النمذجة ،وإنما يتيح الفرصة للمتعلمين أن يتأولوا وأن يتوغلوا باقتراحاتهم
[الفرضيات] في طرح أكبر قدر ممكن من البدائل واملعاني املختزنة في أنساق النص ومجازاته بما يفيد
انفتاح النص على ما ال يحص ى من الدالالت واملعاني .وقراءته تعني التفاعل املباشر مع تلك الرسالة
الحاملة ألفكار املرسل وتصوراته ،سواء بالقبول أو الرفض ،وبأسلوب خاص في الكتابة ،وذلك انطالقا
من الحاجات الدافعة إلى القراءة.
وعموما ،يدرس النص األدبي بما يدعو إلى املبادرة والتفعيل وإعطاء شكل ينبض بالحياة من
أجل تحويل املعرفة األدبية إلى عمل والدرس األدبي إلى إبداع.

 1وزارة التربية الوطنية الجزائرية :منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .7

301

الفصل الرابع :االستراتيجيات املنهاجية
األجوبة
األسئلة
 ما موضوع النص؟ املوضوع هـو مـدح الهاشميين ومواجهة الخصوم ومحاججتهم .ودوافعه هوالصراع السياس ي على الخالفة بين بني هاشم ومن يتصل بنسب الرسول  -صلى
وما هي دوافعه؟
هللا عليه وسلم –
 مقدمة القصيدةّ
على طريقة القدامى التشابــه هــو املقدمــة الطلليــة .االختــالف هـو عـدم التغــزل كـما تغـزل الجاهليــون.
بطريقة
لكن
ّ
مختلفة  .وضح.
 ما مذهب الشاعرالسياس ي ؟ استخرج هـو هاشمـي االتجـاه ومعـارض لغيرهــم قـربـوا مـن الرســول أو بعـدوا .ومـا يؤكــد
هـذا الحكــم  :البيــت 1،6،3
ما يؤيد حكمك.
 حدد مظاهر وفـي قولــه  " :و حق الهاشميين أوجب ".املعارضة والجدل في
األبيات.54.55.2.7 :
النص.
وضح بيان البيت 6
و" .54خفضت لهم
كناية عن صفـة التواضع وبرهـم .والجناحـان همـا الذراعـان .وأثره متجل في إبراز
جناحي مودة".
والثانيــة فــي قولــه :مدى حب الشاعر آلل البيت وتواضعه لهم.
"فيهم خباء املكرمات
ُ
وهـي استعارة مكنية في " :الخباء " ِّإذ شبه املكرمـات بالنسـاء فحذف املشبـه بـه
املط َّن ُب " .
ُ ُ
النسـاء ،وذك ــر احــدى خصائصه ــا وهـي الخبــاء الــذي تخبـأ فيــه النس ــاء .وأثره
 ما هي مميزات متجــل فـي تشخيـص املجـرد من بـاب إبراز أهمية احترام املكـارم عنـد بني هاشمكاحترامهــم املرأة .
أسلوب الشاعر؟
استعمال األلفاظ املادحة مثل :طربت ،البيض ،مودة ،حبهم ،املكرمات" ،وهو
معجم سهل وإيجابي.
كثـرة أفعال املضارع البالغة  51فعال .خال منها البيت السادس والثاني عشر
َّ
فقط للداللة على التجدد واالستمرار في محموالتها .كما مثل املاض ي ثلث
املضارع بست مرات تردد في البيت  5،3،6،51،54بمعدل مرة واحدة إال
البيت 54تردد مرتين .مما يدل على ثبات واستمرار داللة محموالت املاض ي .وما
يلفت النظر كثرة حرف الباء املالئم لجهريته غرض املدح والهجاء على حد سواء.
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ما هي مالمح بيئة وقد بلغ عدد تردده  37مرة .وتراوح تردده بين مرة واحدة كحد أدنى في البيت
 6وبين خمس مرات في البيت  .1،7كما ظهر األسلوب الخبري االبتدائي والطلبي
الشاعر؟
املالئم إلبراز الحجج وتثبيتها ،والوصف التعليلي .وقلة اإلنشاء املتمثل في
االستفهام بالبيت .7وغرضه التوبيخ.

بيئة يسودها اللهو ،والتغزل بالنساء ويمثل هذا التيار خصوم شاعرنا من جهة،
ومن جهة أخرى ظهور تيـار الزهـد والترف ــع عــن الدنايــا ويمثلــه شاعـرنــا بالتواضـع
آلل البيت ،والتقرب إلى هللا بحبهم .كما ظهر التنافس السياس ي واضـحا القائـم
علـى التهكـم والسخريــة بالنــاس والتطـاول علـى حقوقهـم .فهـي بيئة سياسيـة
تنافسية تقوم بيـن اللهـو ظلمـا وبيـن الزهد والطاعة عدال.
 )7تحديد بناء النص:
يشتغل املد ّ ِّرس في ضوء األهداف الوسيطية املندمجة (الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا) ،فهي
بمثابة املؤشرات التي يسير وفقها ويسعى إلى تحديد بناء النص األدبي في ضوئها ،وقد أورد منهاج اللغة
العربية (للسنة األلى ثانوي) أهداف هذه املرحلة ،وهي كاآلتي:1
َّ
 يطلــع [املتعلم] على توثيــق متن ـ ِّـوع لتحديــد النمطية الغالبة على النص :سردية ،وصفية،تفسيرية ،حجاجية أو حوارية.
ُ
علله ــا بإبراز خصائصها.
 يكتشف الظاهرة الغالبة على النص وي ِّ يعـرض أقســام النص من مقدمــة وأحــداث وزمان ومكان وموضوع وموقف وخاتمة. يكتشف أهمية انتقاء الكلم ــات والعبــارات في بناء األفكار. يربط بين الكلمــة والجــو النفس ي.تهتم املقاربة النصية ،باعتبارها مقاربة تعليمية ،بدراسة بنية النص ونظامه؛ حيث تتوجه
العناية إلى مستوى النص ككل ،وليس إلى دراسة الجملة ( )...وذلك من خالل محاولة رصد كل الشروط
املساعدة على إنتاج نص محكم البناء ،متوافق املعنى.2
لقد تمكن التلميذ من معرفة أنماط النصوص في مرحلة التعليم املتوسط وتد َّرب عموما على
ُّ
ينصب
فهم النصوص وتقنيات الكتابة في مختلف األنماط ،وفي بداية هذه املرحلة من التعليم الثانوي،
ّ
االهتمام على تعزيز التعلمات السابقة فـي مجال التعامل مع النص مع السعي إلى تعميقها وفق ما يسمح
به املستوى الفكري للمتعلم.3
 1وزارة التربية الوطنية الجزائرية :منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .7
 2ينظر الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .51
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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ّ
ّ
ُّ
املتعلم من التحكم في إنتاج
تمكن
ِّ
وعليه اتجه األسلوب التربوي إلى البحث عن وسائل تعلمية ِّ
ّ
النصوص بمختلف أنواعها عن طريق اطالعه على ّ
عينة كافية من ّ
يمكنه
كل نوع من األنواع النصية بما ِّ
ِّ
ِّ
ُّ
من تمثل الخصائص اللغوية والبنائية لكل نوع واستيعابها .وضمن هذا املنظور اتجه منهاج التعليم
املتوسط بمختلف مراحله إلى تصنيف النصوص حسب املهارة النصية املراد تعليمها للتلميذ ،وكذا
الكفاءات املأمول التحكم فيها .وهكذا ُب ِّنيت َّ
النية التعلمية على أساس جعل املتعلم يتموقع في الزمان
ُّ
التطرق إلى النص الحواري
واملكان من خالل التد ُّرب على نصوص اإلخبار والوصف والسرد .ومن خالل
َّ
والحجاجي يتمكن من املناقشة وبناء أسس االستدالل على وجهة نظره والدفاع عنها.1
ويتم التركيز في منهاج السنة األولى الثانوية على النص الحجاجي والتفسيري ملا لهما من صلة
بالنمو الفكري للمتعلم في هذا املستوى ولكن دون إهمال ألصناف النصوص األخرى.2
والفائدة التي يجنيها املتعلم من معرفة خصائص كل نمط من أنماط النصوص هي أن التلميذ
إذا استوعب ميكانيزمات نمط معين من خالل تعامله مع نماذج عديدة منه ،فإنه يكتسب كفاءة أو مهارة
نصية تيسر له التعامل مع أي نص آخر.3
ومن شأن االهتمام بالنصوص بمختلف أنماطها أن نجعل التلميذ يطلع على خصائص كل نمط
من النصوص ومميزاته األمر الذي يجعله يكتسب االستعماالت اللغوية وتقنيات التعبير وأنواع البناء
الخاصة بكل نمط فيمكنه كل ذلك من اإلبداع في الكتابة التحليلية واإلنشائية.4
والجدير بالذكر – في هذا السياق – أن مهمة األستاذ ال تنحصر في تمكين املتعلم من التحكم،
كتابة ،في أنماط نصية كيفما اتفق بل عليه الحذق في التوجيه بما يجعل املتعلم قادرا على إنتاج نص
وظيفي ذي داللة ،متماسك ،سليم البناء تماشيا مع املقاربة بالكفاءات التي تؤثر أن تكون التعلمات التي
يتلقاها املتعلم ذات منفعة تأخذ بيده في حياته املدرسية والعملية خارج املدرسة.5
إن َّ
أي نص أدبي – بادئ ذي بدء – ال يظهر باعتباره نصا حجاجيا أو سرديا أو وصفيا أو تفسيريا
إلخ ...ظهورا انتمائيا محضا لنمط من هذه النصوص .حيث إن عناصر وصفية أو حجاجية أو غيرها
تتخلل النص السردي وكذلك العكس .وإذن ،فمن باب املوضوعية القول بأن إحدى خصائص
النصوص هي الالتجانس ،ولكن رغم ذلك ،فإن نوعا يهيمن على األنواع األخرى ،وهو ما يسمح بنعت
نص بأنه نص سردي أو حجاجي أو وصفي إلخ  ...وهناك عالمات نصية وبنائية ونوعية تسمح بالتعرف
على الطبيعة الغالبة على النص .فإذا كان عنصر السرد هو الغالب ،املهيمن ،فإن البنية الحجاجية –
مثال – تكون في خدمة البنية السردية.
 1ينظر املرجع السابق ،ص .51
 2ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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واعتمادا على هذه املعطيات فـي تحديد نمط النصوص ،يدعـى األستاذ إلى مساعدة تالميذه
على تحديد النمطية الغالبة على النص واكتشاف خصائصها .ثم تدريبه مشافهة وكتابة – على إنتاج
نصوص من النمط املدروس.
األجوبة
األسئلة
 أسلوب الشاعر مباشر ،ألن الشاعر في حالة ر ّد عنيـف بعدمــا تناولـه الخصـوم وهـو بعيد عنهـم أيبم ّ
ليـس فـي مواجهـة مباشــرة.
تفسر ذلك؟
ِّ
 عالم أقام الشاعر جدالهالسياس ي؟ وما نمط أقامه على معيار ديني في الوالء آلل البيت ،ومعيار أخالقي في رمي الخصوم
الحجـاج
أسلوبه؟
بالغفلـة والضالل عن الحق ،وسفاهة الرأي .ونمــط أسلوبـه ِّ
هل ترى في قلة اإلنشاء السياسـي ،أو بمـا يسمـى اآلن بالحـرب الكالميـة.
َّ
خصائص لنمط آخر؟ قل ُت ــه تعـزى إلى النمـط السردي والوصفـي العتمـاد الشاعـر علـى اإلخبـار
ّ
التوضيحـي والتوصيلـي.
وضح.
ِّ
ُّ
 )8تفحص االتساق واالنسجام في تركيب فقرات النص:
يشتغل املد ّ ِّرس في ضوء األهداف الوسيطية املندمجة (الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا) ،فهي
بمثابة املؤشرات التي يسير وفقها ويسعى إلى ُّ
تفحص االتساق واالنسجام في تركيب فقرات النص األدبي
في ضوئها ،وقد أورد منهاج اللغة العربية (للسنة األلى ثانوي) أهداف هذه املرحلة ،وهي كاآلتي:1
ُ
حدد عوامل االنسجام من كلمات ومفردات مساعدة على تسلسل الجمل وترابطها.
 ي ِّ يذكـر التكـرار وأثره في إثبـات املعنى وتأكيده.ُ
عيـن األفع ــال واألحـداث وما بينهـا من عالقة.
 ي ِّيتبيـن معاني النص اعتمـ ً
َّ
ـادا علـى عالم ــات الوقف واألحكام النحوية والصيغ الصرفية.
 يستعين بالقواع ــد النحوية ملعرفة العالقات القائمة بين الكلمات واملفردات.َّإن تعلم اللغة هو التعامل معها من حيث هي خطاب متناسق األجزاء ،منسجم العناصر .ومن
ثم تنصب العناية على ظاهرة االتساق واالنسجام التي تجعل النص غير متوقف على مجموعة متتابعة
من الجمل.2
النص منتوج مترابط في أفكاره ،متوافق في معانيه ،منسق ومنسجم وليس تجمعا اعتباطيا
للكلمات ،إذ قد نجد مجموعة متراصة من الجمل ولكنها ال تشكل نصا محكم البناء ،وحتى يتحقق ذلك
البد من وجود روابط بين هذه الجمل.
 1وزارة التربية الوطنية الجزائرية :منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .7
 2الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،ص .51
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وال يحصل االنسجام لنص ما ،إال إذا كان متسقا ،حيث إن االتساق شرط ضروري لالنسجام
كما سبق ذكره .فعندما نقرأ نصا خاليا من عناصر االتساق كالروابط – مثال – فهذا يدل على عدم
تحكم صاحبه في آليات تشكيل النص مثل القواعد النحوية التي عن طريقها توظف العناصر التي تراعي
تناسق النص وانسجامه.
وعلى وجه اإلجمال ،فاالتساق هو ذلك التماسك الشديد بين األجزاء املشكلة للنص؛ وحتى يكون
هذا التماسك قائما ،يتجه االهتمام إلى الوسائل اللغوية (الشكلية) التي توصل بين العناصر املكونة لهذا
النص أي إلى الكيفية التي يتم بها تآلف الجمل لضمان تطوره .فاالتساق يقوم على العالقات ويشير إلى
مجموعة من اإلمكانات التي تربط شيئين ،وهذا الربط يتم من خالل عالقات معنوية ،التي تنتج بوساطة
وسائل داللية موضوعة بهدف خلق نص.
بينما االنسجام نظرة شاملة تضع في الحسبان مقاربة النص في بنيته الداللية والشكلية؛ إذ إنه
يفترض أن االنسجام يدل على " العالقة بين األفعال اإلنجازية " فهو ال يتعلق فقط بظاهر النص ،إنما
أيضا بالتصور الداللي أو املعرفي.
يعرف تالميذه بعناصر االتساق واالنسجام من باب
وعلى األستاذ – بوصفه مدير النص – أن ِّ
الدراسة الجمالية لأللفاظ والتراكيب اللغوية من جهة ومن باب اطالعهم على األدوات املشكلة
لتماسك النصوص وتدريبهم على محاكاة بنائها من جهة أخرى.
األجوبة
األسئلة
َّ
تكرر النفي في البيتين األول للمخالفـة واملغايـرة من حيـث أراد ضـرب الخصم في أضعـف نقاطـه وهـو
والثاني ،ما أثر ذلك في التغـزل باملرأة واللهو .وهي األماكـن التي يستهدفهـا غالبا الخصوم
السياسيون لإليقاع بهم وهزمهم سياسيا (الفضائح األخالقية).
املعنى؟
تكرر حرف الجر " إلى " فـي إلبـراز انتهـاء الغايـة الساميـة وهـي حـب آل البيـت الهاشميين .فليس هناك
البيتين الثالث والرابع ،ما غاية للشاعر أكبر من هذه الغاية.
داللة هذا التكرار؟
على من يعود ضمير الغائب يعود على الهاشميين .ومفاده أن الضمير يعكس شهرة بني هاشم وال داعي
"هم" من البيت الرابع إلى لتكرار ذلك للخصوم.
البيت األخير؟ وما مفاده؟
ما داللة أسماء التفضيل
في األبيات األخيرة على تتمثل في أنها األقدر على إنهاء املعاني وإشباعها وثباتها.
معاني النص؟
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في األبيـات الخمسـة األخيـرة
ارتباط السابق من األشطـر
بمـا يقابلها مـن األشطر ،بم
تفسـر هذا االرتباط؟ وما
أدواتـه؟

ُي َّ
فسر هذا االرتباط بالتدويـ ــر .وهو من العيوب املقبولة في الشعر ألنه ال
ينتهي بقصد دالل ــي وإن انتهى بقصد إيقاعي وعروض ي في أعاريض صدور
هذه األبيات .ومن أدواته بالترتيب" :على" وهو حرف جر ،و"سفاها" وهو
تمييز نسبة /جملة ،و" لقد" وهما مؤكدان خبريان للخبر اإلنكاري ،و"فإن"
فاألول حرف تعليلي زائد والثاني مؤكد خبري يفيدان إنكارية
الخبر.و"وفيهم" وهي شبه جملة مسبوقة بواو الحال.

 )9إجمال القول في تقدير النص :في ختام دراسة النص ،يتوصل األستاذ بالتالميذ إلى تلخيص أبرز
الخصائص الفنية والفكرية للنص مع التأكيد على إبراز خصوصيات فن التوظيف اللغوي عند
األديب للتعبير عن أفكاره وكذا عن طريقته في اإلفصاح عن معانيه وعن الوسائل األسلوبية التي
استعملها أو أكثر من استعمالها بوصفها من مميزات أسلوبه األدبي وتعكس رؤيته الجمالية بالدرجة األولى
وتفرده عن غيره.
األجوبة
األسئلة
 ما املوقف الذي تبناه تبنى الدفاع عن أحقية الخالفة لبني هاشم من حيث امتداحه إياهم.الشاعر في هذا النص؟
 أوجز القول في أوجهدفاعه عن حق بني
هاشم في الخالفة
ّ
وعلق عليها؟
ِّ

قام دفاع الشاعر على هجوم خصوم الهاشميين من حيث التعريض بهم إقباال
على التغزل بالنساء ،واللهو ،والغفلة والضالل ،وسفاهة الرأي من جهة ،ومن
أخرى قام على مدح الهاشميين بإبراز مكانتهم من الرسول ،وفضلهم على
الناس ،وسماحتهم ،وكثرة مكارمهم وصونها .ويعتبر دفاعه دفاعا شرعيا وقويا
في الوقت ذاته ملعرفته كيفية تصويب سهم النقض لهم نحو نقـاط ضعفهـم
التي نفـذ مـن خاللها لتسفيههـم وكأن الشاعـر محـام هاشمي ،أو نائب عام يمثل
حق املجتمع أمام الخصوم الذين يطلب فيهم معاقبتهم على اغتصاب حق
شرعي من أصحابه.

 جسد الشاعر مبدأالحقيقة في تعبيره أبلغ
من املجاز .بم تفسر ذلك أن الشاعر في موقف سياس ي انفعالي دفاعي ال يحتاج إلى كثير خيال
الذي يتالءم مع العواطف الهادئة واملستقرة .فاالنفعال الحاد يعطل عملية
هذه الظاهرة؟
التخيل.
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هذه هي املراحل التي يتوجب على األستاذ إتباعها في دراسة النص األدبي قبل أن يتطرق إلى
النشاطات الروافد املرتبطة به مثل قواعد اللغة والبالغة والعروض والنقد األدبي في الجذع املشترك
(آداب) أو قواعد اللغة والبالغة في الجذع املشترك (علوم وتكنولوجيا) مع مراعاة مستوى املتعلمين في
كل جذع.
وبما أن التدريس في ظل املقاربة بالكفاءات يتوجه إلى جعل املتعلم بانيا ملعارفه؛ فيتحول
نشاط القراءة عنده إلى نشاط وفعالية وليس مجرد عادة دراسية.1
ّ
ّ
يوظفها ّ
املتعلم وهو
ولتحقيق هذا البناء يعتمد على " االستراتيجيات واألساليب التعلمية التي
يمارس فعل القراءة ،كهدف في حد ذاته ،أو كوسيلة ضرورية للتعامل مع باقي املواد الدراسية "2؛ وذلك
بتنشيط األستاذ لدرسه بوساطة األسئلة التي ُت ُّ
ّ
والفعال ألن هذه األسئلة
عد عماد الفعل التربوي الناجع
تمكن املتعلم من االكتشاف واالستيعاب وترسيخ أحكام الدرس في الذهن.3
هي التي ِّ
وقديما قيل " إننا قد ننس ى ما تعلمناه ،ولكننا ال ننس ى أبدا ما اكتشفناه" .وإذا كان املربون منذ
القديم قد أدركوا أهمية صوغ السؤال في تنشيط الدرس ،فإن العناية بصوغ األسئلة تزداد أهمية في
ظل التدريس بالكفاءات حيث تصبح هذه األسئلة تمثل استراتيجية نجاح الدرس والتدريس إذ إنها:
ُ ّ
حفز املتعلمين على التفكير.
 .5ت ِّ
ُ
 .4تثير حيويتهم وفضولهم ونشاطهم.
ُ .3ت ّ
وجـ ُـهـهم إلى القضايا الهامة في الدرس.
ِّ
 .3تبعث الثقة في نفوسهم حيث يشعرون بأهمية مشاركتهم في بناء عناصر الدرس ودورهم في
إثرائه وإغنائه.
وبالنظر إلى األهمية التي تكتسيها األسئلة في تنشيط الدرس ،فإن هذه األهمية تدعو األستاذ إلى
تحليل أحكام الدرس وبناء أسئلة لكل حكم مع مراعاة – عموما – الشروط اآلتية:
 ارتباط السؤال بأهداف الدرس التي يسعى األستاذ إلى تحقيقها. ُّتنوع مستويات األسئلة من املستويات الدنيا إلى املتوسطة فالعليا.
 مراعاة خصائص املتعلمين العقلية واملعرفية. ترتيب األسئلة وفق ترتيب أحكام الدرس املراد استخراجها. عدد األسئلة يكون مناسبا لإلجابة املطلوبة. الدقة في صوغ السؤال بحيث يفض ي إلى اإلجابة املطلوبة. أن يصاغ السؤال في عبارات قليلة واضحة. 1ينظر عبد اللطيف الجابري وآخران ،مرجع سابق ،ص .1
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3اللجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية (وزارة التربية الوطنية) ،مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة األولـى
مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،جذع مشترك آداب ،وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا ،طبعة جانـفي  ،4111ص .52
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واألسئلة ال تكون بذات فاعلية إذا لم يعمد األستاذ إلى استثمار اإلجابات املتعلقة بـها .ولهذا
الغرض ،وجب تسجيل إجابات التالميذ التي تخدم أحكام الدرس على السبورة بـهدف إثراء الدرس بما
يتطلبه من معارف.
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ثانيا :استراتيجية اإلنتاج اللغوي (املنطوق واملكتوب):
ال يختلف اثنان حول قيمة التعبيـر بشكليه املنطوق واملكتوب ،فهو أهم فرع فـي كل اللغات ،وفي
اللغة العربية على وجه الخصوص ،فهو غاية بين مجموع نشاطات اللغة العربية املعروفة (القواعد
والبالغة ،)...وما هي إال وسائل مساعدة عليه؛ فاملطالعة ّ
تزود القارئ باملادة اللغوية والثقافية ،أي البعد
املعرفي .وفي هذا البعد يرتبط بتحصيل املعلومات والحقائق واألفكار والخبرات وال يتم ذلك إال بالقراءة
املستمرة ّ
املتنوعة الواعية ،أي أنه يجب أن تسبق عملية القراءة كل عملية تعبير .ويتطلب هذا األمر من
املد ّرسين تحديد موضوعات قرائية أو كتب تقرأ قبل تكليف طلبتهم بالحديث عن موضوع ّ
معين أو
الكتابة فيه .1أما النصوص فهي منبع الثروة األدبية ،وقواعد النحو وسيلة لصون اللسان والقلم عن
الخطأ ،واإلمالء وسيلة لرسم الكلمات والحروف رسما صحيحا.
ّ
املتعلم املدرسية ،فهو الهدف الذي تسعى اللغة العربية
وتكمن قيمة التعبير ،بنوعيه ،فـي حياة ِّ
ُّ
الوصول إليه ،وهو الكفاءة التي تحث املناهج الدراسية على ضرورة اكتسابها ،لـما لها من آثار على حياته
فيما بعد ،فهو ضرورة من ضرورات الحياة؛ إذ ال يمكن االستغناء عنه فـي أي زمان أو مكان ،ألنه وسيلة
االتصال بين األفراد ،وهو الذي يعمل على تقوية الروابط الفكرية واالجتماعية ،وبه ّ
يتكيف الفرد مع
مجتمعه؛ إذ تتحقق األلفة واألمن وبه يربط املاض ي بالحاضر وبه ينتقل التراث اإلنساني من جيل آلخر،
وبه يتم االتصال بتراث املجتمعات األخرى.2
أما حضور التعبير فـي أنشطة اللغة العربية يكاد يكون مهيمنا عليها ،فهو نشاط لغوي مستمر
حاضر فـي الحصص املبرمجة له (حصص التعبير) ،إضافة إلـى امتداده إلـى جميع نشاطات اللغة األخرى
داخل حجرة الدرس وخارجها .وال يكتفي باللغة العربية بل يمتد إلى الـمواد الدراسية األخرى .ودليل
ّ
املتعلم عن أسئلة القراءة والنصوص األدبية ،وفي شرح أبيات القصيدة ،وفي األنشطة
حضوره في إجابة ِّ
ّ
يعبر عن الظواهر الطبيعية أو االجتماعية أو التاريخية أو الفيزيائية .ورغم هذا
األخرى .وفي املواد األخرى ِّ
الحضور إال أن ُّ
تحقق الكفاءة في إجادته مشافهة وكتابة يحتاج إلى املمارسة املستمرة والتدريب املتواصل.
يـهدف التعبير ،باعتباره نشاطا لغويا ،إلى إبراز ثقافة اإلنسان ومدى اطالعه ،ودليل على ما لدى
اإلنسان من عمق فكري ونضج عقلي ،ودليل على ما عند اإلنسان من قدرة على العرض والشرح
والتفسير ،فهو يمكننا من تبادل وجهات النظر ،والتأثير في املواقف واالتجاهات ،وبناء عالقات
اجتماعية.3

 1سعاد عبد الكريم الوائلي :طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بين التنظير والتطبيق ،دار الشروق للنشر والتوزيعّ ،
عمان ،الطبعة
األولى ،الطبعة العربية األولى4113 ،م ،ص .71
 2املرجع نفسه ،ص .77
 3فهد محمد الشعابي الحارثي :االتصال اللغوي في القرآن الكريم ،ص  .541مأخوذ من :احمد بن راشد بن سعيد :فن الكالم؛ مدخل إلى
االتصال العام ،دار جبل الشيخ ،الرياض ،طبعة 5351هـ5227/م ،ص .3
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يأتي التعبير ،حسب اللغويين املحدثين ،فـي شكل درجات يعلو بعضها بعضا ،تنتج عنـها مستويات
للتعبير ،فهناك التعبير الذي غرضه اإلفهام ،وهو أدنى درجات التعبير ،وهناك التعبير بلغة صحيحة
سليمة ويأتي فـي الدرجة الوسطى ،وهناك التعبير الذي غرضه التأثير ،وهو الذي تكون لغته بليغة ،فضال
عن سالمتها وصحتـها.
وبناء على هذا التقسيم ،نتج نوعان من التعبير؛ التعبير الوظيفي ،ويقابل الدرجة الوسطى أي
التعبير الصحيح؛ ألنه يلتزم فيها بقواعد اللغة وقوانينها ،فضال عن تحقق اإلفهام .والتعبير اإلبداعي يعلو
ُ
فه ٌم وصحيح ،وهذا النمط من التعبير ال يتأتى إال لألدباء املوهوبيـن.1
الدرجتين السابقتين فهو م ِّ
ّ
ّ
املتعلمين على
وعلى مستوى املدارس والثانويات ،ير ِّكز املد ّ ِّرسون على التعبير الوظيفي ،مع تدريب ِّ
ّ
يتخرج بعضهم وقد امتلك ناصية اللغة واألسلوب الجيد الذي يؤهله ألن يصبح
التعبير اإلبداعي ،كي
كاتبا أو شاعرا.
 -1مهارات اللغة العربية وأنواع التعبير:
تبدأ العالقات االتصالية من خالل عمليات اإلرسال اللغوي ،وبوساطة هذه العمليات يستطيع
الفرد نقل أفكاره إلى اآلخرين والتأثير فيمن حوله ،وتحقيق أهدافه ،تقوم اللغة العربية على أربع مهارات؛
اثنتين سلبيتين :القراءة واالستماع ،واألخريين إيجابيتين :املحادثة والكتابة ،والتعبير اللغوي يرتبط
بمهارتي الحديث والكتابة ،فإذا ارتبط بالحديث يكون التعبير شفهيا ،أما إذا ارتبط التعبير بالكتابة فهو
التعبير الكتابي.2
 1-1التعبير بين الوظيفة واإلبداع:
يرتكز التعبير على ركنين أساسيين :األول معنوي والثاني لفظي ،فركنه املعنوي هو :األفكار التي
يعبر عنها ،وركنه اللفظي هو :األلفاظ والعبارات التي ّ
يريد اإلنسان أن ّ
يعبر بها اإلنسان عن أفكاره ،وهما
ِّ
ِّ
مرتبطان ببعض ارتباطا وثيقا ،بل لقد قال علماء النفس أن التفكير والتعبير مظهران لعملية عقلية
واحدة ،فنمو كل منهما مرتبط بنمو اآلخر.3
والتعبير ،شفهيا كان أو كتابيا ،ينقسم قسمين بالنظر إلـى نوع املعالجة وطبيعة املوضوع .فإذا
كان املقصود منه اتصال الناس بعضهم ببعض كاملحادثة واملناقشة واإلخبار وغير ذلكُ ،س ِّم َّـي التعبيـر
هنا وظيفيا .أما إذا كان الغرض منه التعبير عن األفكار والخواطر النفسية ونقلها إلى اآلخرين بطريقة
ّ
مشوقة مثيرةُ ،س ِّم َّي تعبيرا إبداعيا.4
أ -التعبير الوظيفيّ :
يتميز التعبير الوظيفي كونه مهارة لغوية ينبغي ملتكلم اللغة أن يمتلكها؛ ألنه
بدونها ال يستطيع التواصل مع أفراد مجتمعه في مختلف القضايا واملوضوعات ذات الطابع
 1سعاد عبد الكريم الوائلي ،مرجع سابق ،ص .15
 2ينظر سعاد عبد الكريم الوائلي ،مرجع سابق ،ص  .11وينظر فهد محمد الشعابي الحارثي ،مرجع سابق ،ص .551
 3محمود علي ّ
السمان :التوجيه في تدريس اللغة العربية ،دار املعارف ،القاهرة ،طبعة 5213م ،ص .433
 4سعاد عبد الكريم الوائلي ،مرجع سابق ،ص .12-11
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االجتماعي أو الثقافي أو السياس ي .أما أغراضه فيشمل املحادثة واملناقشة وحكاية القصص
والنوادر واألخبار وإلقاء الخطب وإمالء التعليمات وكتابة التقارير واملذكرات وامللخصات
والنشرات واإلعالنات وتحرير الرسائل ،1 ...فهو تعبيـر غائي يتطلب لغة ساملة من الخطأ .وفقرات
مترابطة وبعيدة عن الحشو واالستطراد.2
ّ
ب -التعبير اإلبداعيّ :
املتحدث أو الكاتب شرطي
يسميه البعض اإلنشائي أو البليغ ،يتجاوز فيه
ِّ
ّ
ويحس
الصحة واإلفهام إلى التأثير في القارئ وحمله على التعاطف مع املنش ئ ليعيش في تجربته
بإحساسه من خالل ما يعرضه من أفكار ومشاعر وخبرات على الناسّ ،3
يتميز بوجود عنصرين
مترابطين هما :األصالة والعاطفة؛ فالعاطفة هي عماد التعبير اإلبداعي والباعث عليه .فما لم
يختلج في نفس املنش ئ عاطفة ما ،أو ّ
يتحرك في قلبه شعور معين ،ال يندفع للتعبير ،وال ينشط
ّ
الفتية التي
لإلفصاح واإلبداع .وإن توافر عنصر العاطفة في التعبير يؤدي إلى استعمال اللغة
تقوم على الخيال وتعتمد على العناصر البالغية املعروفة من تشبيه واستعارة ومجاز وكناية.4
أما األصالة فنعني بها أن يكون التعبير ّ
متميـزا ،لم يسبق إليه قائله ،ويحمل طابع صاحبه
ِّ
5
أو يختلف بما له من خصائص لغوية وأسلوبية عن كتابات اآلخرين  .له أشكال شتى فقد يكون
قصيدة أو قصة أو مقالة وجدانية مؤثرة أو خطبة أو مسرحية ،6وكتابة اليوميات واملذكرات
الشخصية والتراجم والسيـر.
 -2التعبير بيـن الشفهي والكتابي:
أوجز موسكوفتش ي ( ،)S.Moscoviciوكذا مجموعة كبيرة من األعمال التي تنتمي إلى مجال علم
النفس التجريبي ،مظاهر االختالف والتمايز بين التعبير الشفهي والكتابي كما يلي:7

 1محمود علي ّ
السمان ،مرجع سابق ،ص .433
 2سعاد عبد الكريم الوائلي ،مرجع سابق ،ص .14
 3محمود علي ّ
السمان ،مرجع سابق ،ص .433
 4سعاد عبد الكريم الوائلي ،مرجع سابق ،ص .15
 5املرجع نفسه ،ص .14
 6املرجع نفسه ،ص .15
 7حسن بدوح :املحاورة؛ مقاربة تداولية ،عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن ،الطبعة األولى ،4154 ،ص .73-73
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التعبير الكتابي
التعبير الشفهي
الطاقات العضلية العصبية املبذولة إن الطاقات العضلية العصبية املبذولة خالل الكتابة هي طاقات أهم.
خالل الكالم أقل أهمية.
تفترض التبادالت الشفهية وجود اآلخر .تتوجه التبادالت الكتابية إلى شخص غائب.
لإلشارات الحركية وإيماءات الوجه قيمة ال قيمية لإلشارات الحركية وإيماءات الوجه ألنها ال تظهر.
كبيرة.
إرسال نادر ومتقطع أكثر؛ إذ تقتض ي الكتابة تعمدا أكبـر للقيام بها،
إرسال متواتر ومألوف ومستمر.
وجهودا أعظم للتكيف مع موقف ّ
مقيد نسبيا.
القيمة االجتماعية التي تضفي على التعبير القيمة االجتماعية التي تضفي على التعبير الكتابي غير مألوفة عموما،
الشفهي مألوفة ّ
تعمم على صورة خصائص مميزة للرسائل الناتجة عن هذا النمط من
وحرة.
التعبير .وهذه القيمة هي قيد مفروض على املرسل ،يسهم في توجيه
سلوكه.
يميل في الغالب إلى اإلطناب ،وإلى يحرص على أن يكون أفضل إعدادا من الوجهة النحوية ،وأقل إطنابا
استخدام األفعال بنسب مهمة ،أما من في مفرداته ،وأكثر تواترا باألسماء.
الوجهة الصورية فهو أقل إعدادا.
يمتاز بحجم أكبر إلرساله اللغوي ،من معدل متوسط عدد الكلمات قليل
حيث ّ
املعدل املتوسط لعدد الكلمات.
تتواتر التعابير الشائعة وغير الدقيقة تتواتر التعابير ّ
املجردة ،بنسبة أكبر.
بنسبة أكبر.
قدرة اللغة املنطوقة على تقديم تمثيل عجز اللغة املكتوبة عن تقديم تمثيل دقيق للغة املنطوقة؛ إذ غالبا ما
تظل األولى عاجزة عن تقديم تمثيل فونولوجي أمين لكثير من الظواهر
للغة املكتوبة.
الصوتية.1
يمكن أن تنتقل عبر الزمان واملكان بفضل االستمرارية عبر الزمان والتنقل عبر املكان.3
التكنولوجيات الحديثة.2

ومما يزكي ُّ
تميـز الكالم عن الكتابة أيضا ،أن عددا من الدول ،وخاصة الدول املتقدمة تعتمد في
ّ
املسمى باملنهج السمعي النطقي ،وهو منهج يعنى بتدريس
تدريس اللغة األجنبية في مدارسها ،على املنهج
 1املرجع السابق ،ص .71
 2إذا كانت الكتابة تتمتع بتينك امليزتين ((االستمرارية عبر الزمان والتنقل عبر املكان)) ،فقد تم تجاوز ذلك بفضل التقدم العلمي الذي
سلب اللغة املكتوبة هاتين امليزتين بعد اختراع أجهزة التسجيل املختلفة واإلذاعة والتلفاز ،بل إن التلفاز زيد على علمية حفظ النصوص
بنغمته ،االحتفاظ بتعبيرات املالمح وحركات أجزاء الجسم .ينظر حسن بدوح ،مرجع سابق ،ص .73
 3يقول الجاحظ " :القلم أبقى أثرا ،واللسان أكثـر هدرا وأن اللسان مقصور على القريب الحاضر ،والقلم مطلق فـي الشاهد والغائب وهو
للغابر الكائن ،مثله للقائم الراهن ومن ذلك أيضا قولهم الكتاب يقرأ بكل مكان ويدرس في كل زمان ،واللسان ال يعدو سامعه وال يتجاوزه
إلـى غي ــره " .ينظر الجاحظ :البيان والتبيين ،تحقيق عبد السالم هارون ،ج ،5ص ص .11-72
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اللغة األجنبية األولى أو الثانية ،ويقوم على أساس تعليم الكالم واالستماع قبل تعلم القراءة والكتابة،
ويستعمل الحوار والتمرينات وال يشجع استعمال اللغة األم فـي قاعة الدرس ،كما يستعمل التحليل
التقابلي.1
ويمكن إرجاع أسباب ّ
تميز اللغة املنطوقة عن املكتوبة إلى ما يلي:2
 إن اإلنسان تكلم قبل أن يكتب ،وال يزال كل منا يكتسب لغة مجتمعه ويتعلمها كالما ونطقا
قبل أن يمارسها كتابة وتدوينا.
 توجد مجتمعات كثيرة تتكلم لغاتها وال تكتبها ،كما يوجد أفراد أميون يتكلمون اللغة وال
يكتبونها.
 يمكننا أن نحول الكالم املكتوب إلى كالم منطوق بسهولة ،ولكن يصعب علينا أن نحول
الكالم املنطوق إلى كالم مكتوب بالطريقة نفسها التي ينطق بها املتكلم.
 إن الكالم يقوم بدور هام في حياتنا اليومية أكثر من الكتابة ،ألن عملية التواصل والتفاهم
التي تعتمد الكالم تستغرق أكثر من نصف وقت اإلنسان الذي يقضيه متكلما ومستمعا.
ورغم ذلك كله ال ينبغي أن ننس ى التفاعل املوجود بين اللغة املكتوبة واألخرى املنطوقة من حيث
األخذ والعطاء ،وهذا التفاعل طبيعي وحتمي؛ ذلك أن الكالم عبارة عن مسار يجري في الزمان وال ش يء
أكثر تالشيا من هذه الظاهرة االجتماعية إذ ال يكاد يلفظ به حتى يموت إن لم يستعده فكر آخر أو ذاكرة
أخرى .ولذلك فنحن نعمد إلى الكتابة كي نتخذها خزانا مكانيا لهذه الظاهرة املضمحلة.3

 1حسن بدوح ،مرجع سابق ،ص .71
 2املرجع نفسه ،ص .76-71
 3املرجع نفسه ،ص .76
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 -3استراتيجية اإلنتاج اللغوي املنطوق
يعد التواصل اللفظي الشكل َّ
األولـي للتواصل ،وهو عبارة عن مسار وسيـرورة اجتماعية .ويتحقق
هذا النسق التواصلي عن طريق تبادل ملفوظات تالئم النظام الصوتي للسان املعتمد أثناء التعبير.
وغالبا ما يكون هذا التواصل اللفظي في حاجة إلى مساندة أنساق تواصلية أخرى كاإليماءات ،ومختلف
األنساق األخرى ،التي تعد دعامة أساس لهذا النسق التواصلي .أضف إلى ذلك ،الدور الهام ّ
للحيـزين
الزمني واملكاني .ومعنى ذلك أن الفصل بين التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي من الناحية العملية
والواقعية ،يعد من األمور الصعبة جدا؛ ألن التواصل يعد كال غير قابل للتجزيئ.1
ويعد التعبير الشفهي أو املحادثة أو التعبير املنطوق ،أساسا لكل تعبير كتابي ألنه يبنى عليه.
والنجاح في التعبير الكتابي أو التحريري ال َّ
يتحقق إال باالنطالق من التعبير الشفهي ،خاصة في بداية
التحضير إلنجاز التعبير الكتابي فـي شكل مشروع جماعي أو فردي.
وللتعبير الشفهي مميزات ال نجدها فـي التعبير الكتابي؛ ذلك أنه يقوم على إعطاء الحرية الكافية
ّ
للمتعلمين فـي اختيار ما يشاءون من مفردات املعجم وعبارات وأساليب من ناحية اللغة ،وتوظيف األفكار
ِّ
ّ
َّ
املتعلم باملوضوع.
التي يريدون خاصة في التعبير الحر ،أما في التعبير املوجه فتقل هذه الحرية الرتباط ِّ
ّ
التحدث أو املحادثة بأنه" :مهارة إرسال شفوية ،وهي من أكثر املهارات اللغوية استخداما
ُيع َّرف
في الحياة بعد االستماع ،ويمارس من خاللها الفرد اتصاله باآلخرين بطريقة مباشرة ،فيعلم ويتعلم ويقنع
ويقتنع " .2وفي تعريف آخر ،املحادثة هي ذلك الكالم املنطوق " الذي ّ
يعبر به املتكلم عما في نفسه من
هاجسة أو خاطرة...وما يزخر به عقله من رأي أو فكر ،وما يريد أن يزود به غيره من معلومات أو نحو
ذلك ،فـي طالقة وانسياب ،مع صحة في التعبير وسالمة في األداء ".3
ولكونه أكثر استخداما من طرف اإلنسانُ ،ع َّد ظاهرة اجتماعية وضرورة بشرية لتحقيق االتصال
مع اآلخرين ،على صورة رموز صوتية منطوقة فيها سالمة اللغة وصحة التعبير.
وبالعودة إلى منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي (للجذعين) " ينبغي النظر إلى نشاط التعبير
الشفوي على أنه رافد قوي للتعبير الكتابي ،ولهذا وجب االستعداد له بكل ما يستحق من العناية
ّ
يؤكد على املسألة التي طرحتها حول عالقة التعبير الكتابي بالشفهي وقيمة كل منهما
والرعاية " .4فهو ِّ
ضمن نشاطات اللغة العربية.

 1املرجع السابق ،ص .74
 2فهد محمد الشعابي الحارثي ،مرجع سابق ،ص .556-551
 3املرجع نفسه ،ص  .556مأخوذ من :محمد صالح الدين مجاور :تدريس اللغة العربية باملرحلة االبتدائية أسسه وتطبيقاته ،دار القلم،
الكويت ،طبعة 5273م ،ص .512
 4وزارة التـربية الوطنية الجزائرية :منـ ـهاج اللغة العربية للسنة األول ـ ـى ثانوي (الجذع املشترك آداب والجذع املشترك علوم وتكنولوجيا)،
ص .52
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وقد انطلق منهاج اللغة العربية في تقديم نشاط التعبير من خالل تشخيص حجم القصور الذي
يعاني منه املتعلمون القادمون إلى مرحلة التعليم الثانوي؛ حيث " إن إدخــال هذا النشاط فـي املقرر إنما
جاء استجابة لعالج ما يعاني منه املتعلمون من قصور في لغتهم الشفوية وذلك نتيجة اإلقبال املفرط
على املالهي الترفيهية من تلفزة وأشرطة الفيديـو وتطلع إلى األنترنيت وإعالم آلي ...إلخ ".1
َّ
فقلت العناية بالقراءة واملطالعة ،ومن ثمة ضعف وازع التعبير بنوعيه الشفوي والكتابي .وبما
أن نشاط التعبير الشفوي يؤدي دورا حيويا فـي حياة اإلنسان بوصفه عضوا فـي املجتمع فإن التعامل
اإليجابي لإلنسان مع محيطه االجتماعي ال يتم إال عن طريق التحكم فيه2؛ إذ إن التعبير الشفوي يعد
وسيل ــة للتواصل مع اآلخرين لتحقيق مطلب أو اكتســاب معرفــة أو اإلعراب عن أفكار وما إلى ذلك.3
وبالعودة إلى الكفاءة املستهدفة ،فـي السنة األولى ثانوي للجذعين (اآلداب والعلوم والتكنولوجيا)،
ُّ
بتحقق " إنتاج نصوص في وضعية تواصلية ذات داللة للتلخيص أو التحليل أو
نجد أنها تتحقق
التعليق " .4يقتض ي ّ
تحقق املنتج الشفوي ،وهو عبارة عن نصوص ذات طبيعة خاصة (تلخيص ،تحليل،
تعليق ) .ومادامت النصوص تشترط حصولها في مقامات تواصلية فهي خطابات منتجة من طرف
ّ
املتعلمين ،ثم إنها ذات داللة بالنسبة إليهم أي مرتبطة بمحيطهم الثقافي واالجتماعي والنفس ي.5
ويستمد املدرس ،فـي هذا املستوى ،مادة تنشيط حصص التعبير الشفوي من مواضيع املطالعة
املوجهة كأن تتمحور حول:6
 تلخيص فصل من فصول القصة أو القصة بكاملها. تحديد املوضوع الذي تعالجه القصة والتعليق عليه. تغيير نـهاية القصة وفق رؤية مغايرة لرؤية الكاتب. تحديد موقف الكاتب من القضية التي يعالجها ونقده. تحديد شخصيات القصة وتحليل تصرفاتهم من خالل األدوار املنوطة بهم.وعلى املدرس أن يراعي في تنشيط حصة التعبير الشفوي ما يأتي:7
 الحرص على دفع التالميذ إلى تحضير املوضوع في املنزل. -توجيههم بحديث قصير إلى سبب اختيار املوضوع.

 1املرجع السابق ،ص .52
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع نفسه ،ص .41
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 6املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 7املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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 أثناء املناقشة ،التدخل بأسئلة محفزة ملواصلة املناقشة أو لتوجيهها أو إلقفالها أو الستنتـ ــاج مغزىأو حكم عام.
 توزيع األدوار بين التالميذ إلشراك أكبر عدد ممكن في الحوار واملناقشة وتشجيع الساكتين منهم علىالدخول في التعبير حتى ال يقتصر النشاط على فئة معينة من التالميذ.
 التشجيع على تقديم إجابات مختلفة حول املعنى الواحد. تأكيد اإلجابات ذات األفكار الصحيحة والعبارات الفصيحة ترسيخا لها في األذهان. اإلشادة باإلجابات ّالجيــدة تشـجيعا ألصحابها والتعام ــل م ـ ــع اإلجابات الخاطئة بأسلوب تربوي ال
يجرح املشاعر.
بالنظر إلى األهمية التي يكتسبها التعبير الشفوي ،تم إثباته في منهاج السنة األولى من التعليم
الثانوي العام والتكنولوجي .ولكي يحقق هذا النشاط الفائدة املرجوة منه ،على األستاذ أن يجعل من
حصص التعبير الشفوي وسيلة هامة لتدريب التالميذ على التفكير وإبداء الرأي الحر ،والتجاوب العقلي
املثمر ،وأن يجتهد في التوجيه إلى التعبير السليم والتشجيع على املناقشة الحرة.
 1-3مهارات التعبير الشفهي:
وقد حصرت سعاد عبد الكريم الوائلي املهارات التي يسعى التعبير الشفهي إلى تنميتها فيما يلي:1
 ترتيب األفكار وتواصلها في الحديث.
 التركيز على الجوانب املهمة في املوضوع.
 املهارة في حسن صوغ البدء وحسن صوغ الختام.
 صياغة العبارة وعرض الفكرة في ضوء مستوى السامعين.
 استخدام املنهج املالئم املنطقي في عرض املقدمات واستخالص النتائج.
 القدرة على االلتماس أفضل األدلة واختيار األمثلة وانتقاء الشواهد لتأكيد رأي أو دعم وجهة
نظر.
 القدرة على تقديم الصيغ املناسبة لتحقيق اإلقناع واإلمتاع.
 تمكن املتعلم في انطالق من مخاطبة جمهور الناس في موضوع عايشه واهتم به.
 القدرة على املشاركة في حوار حول موضوع يهم املتعلم أو يهم مجتمعه.
 املهارة في إبداء املالحظات حول خبر منشور أو حديث مذاع.
 تمكن املتعلم من إدارة ندوة أو قيادة حوار في موضوع ّ
يهمه أو يهم مجتمعه في لباقة وحسن
تصرف.
ّ
ّ
متحدث أو معلق.
 القدرة على التعقيب السليم على أي
ّ
 تحديد أهم جوانب املوضوع الذي يطرحه متحدث أو معلق بأبعاده ومطالبه.
 1سعاد عبد الكريم الوائلي ،مرجع سابق ،ص .25-21
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 القدرة على اإلملام بنتائج الحوار وتقديمه ملخصا بعبارة واضحة محددة.
 القدرة على اإلجابة املركزة عن تساؤالت املستمعين.
 القدرة على االستجابة ملشاعر السامعين.
 تحديد الخطأ الواضح في أثناء حديث غيره لغة وتركيبا وعالقة.
وهي مهارات عامة لم ينص املنهاج على أغلبـها ،لكنها ممكنة التحقيق تدريجيا من طرف املد ّ ِّرس
إذا أحسن استثمار حصص القراءة واملطالعة والبالغة في متابعة ُّ
تحققها.
 2-3خطوات تدريس التعبير الشفهي:
 -5تحديد وضعية االنطالق ،وهي مقدمة أو تمهيد للموضوع :يشرح املدرس املطلوب عمله في هذا
ّ
املتعلمين بأن يذكر لهم امليادين التي يختارون منها املوضوعات،
الدرس ،ويجب عليه أن يساعد ِّ
أو هو الذي يختار موضوع ميعنا يميل أكثر الطلبة إلى التحدث فيه أو مناقشته .1ولكن البرنامج
السنوي للغة العربية في السنة األولى ثانوي ّ
حدد املوضوعات فال مجال لالختيار .لهذا يقوم
ّ
املتعلمين على التحدث واالنطالق في املوضوع وبما ينير عقل املتعلم ويسترعي
املد ّ ِّرس بمساعدة
ِّ
اهتمامه .والجدير بالذكر أن ال وجود لوضعيات جاهزة ،بل األمر يتوقف على طبيعة املوضوع
ومستوى التالميذ املعرفي والذهني من جهة وعلى حذق األستاذ وثقافته من جهة أخرى.
 -4تحديد إطار املوضوع وعناصره وعرضه :يعرض املوضوع على السبورة مع عناصره األساسية،
وال ضير أن يوضح املدرس هذه العناصر شريطة أن تكون طريقة العرض تالئمه من حيث الفكرة
واللغة ّ
يتجنب فيها املد ّرس األفكار الفلسفية واألخيلة البعيدة .2ويفتح حوارا واسعا مع التالميذ
تتخلله أسئلة دقيقة تتمحور حول عنصر من عناصر املوضوع ،وكلما توصل التالميذ إلى تركيب
عنصر طالبهم األستاذ بالتعبير عنه؛ وهكذا يفعل معهم بقية العناصر.
 -3الخاتمة وحديث الطلبة :بعد أن يأخذ أكثر الطلبة فكرة واضحة عن املوضوع تأتي املرحلة
األساسية من التعبير الشفهي وهي حديث الطلبة عن املوضوع املختار ،وقد يلجأ املد ّرس إلى
ّ
التحدث كي يدله على الطريقة الصحيحة
توجيه بعض األسئلة على الطالب الذي يروم
والتعبير .3ويصل إلى خالصة ملا توصل إليه التالميذ من خالل مناقشتهم للموضوع وهي مناسبة
لتدريب التالميذ على حسن االختتام والحوصلة واالستنتاج .وفي أثناء ذلك ،يقوم األستاذ بتدريب
التالميذ على إيضاح الفكرة مع التحليل والتعليل واالستنتاج والربط واملوازنة واالستشهاد
والدعم .علما بأن مناقشة املوضوع مهما يكن مضمونه يجب أن تنطلق من منطق خدمة الهدف
الوسيطي املندمج .واألهداف الخاصة بالدرس التي ال تخرج عن إطار الكفاءة املحددة للمجال
الشفوي.
 1املرجع السابق ،ص .21
 2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
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وهذه املنهجية املعتمدة في منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي ،إال في أنماط التعبير املراد
التد ُّرب عليها ،ثالثة هي :التلخيص ،التعليق والتحليل .وإن كانت بعض األنماط تد ّرس ضمنيا.
 3-3أهداف تدريس التعبير الشفوي:
األهداف التعلمية
األهداف الوسيطية املندمجة
يتواصل (املتعلم) بلغة سليمة ويعبر عن  -يعتمد على ثراء لغته وخصوبة أفكاره في املحادثة
مشاعره وأفكاره وآرائه.
واملناقشة.
 يتناول الكلم ــة في وضعية ذات داللة. يقدر على ضبط نفسه في محادثة اآلخرين مع مراعاةشعور من يحدثهم ويميز الكالم الذي يوجهه إليهم
وفقا ملقامهم ومنزلتهم.
 يستعين في تعبيره بما يصلح من معلومات. يضــرب أمثل ــة لتوضي ــح أقوال ـ ـ ـ ــه. يلتزم التسلسل والترابط في سـرد الحوادث. يراعي التالؤم بين األفك ــار ويعبر عنها بالكلماتاملناسبة.
 يركز على اإليجاز واالختصار في املواقف املناسبة. يحسن الربط بين املق ــام واملق ــال في اإلفصاح عنموقفه.
 يقدر على عرض أفكاره منظمة متسلسلة. يستمع إلى آراء اآلخريــن ويعبر عن مساندته أومعارضته لها.
 يدير الحديث عن موضوع يتمحور حول قضية ذاتداللة بالنسبة إلي ــه مستعين ــا بأساليب االستدالل.
وقد حرص دليل األستاذ على تقديم أمثلة لبناء وضعيات مستهدفة في التعبير الشفهيّ ،
أقدمها فيما يلي:
ِّ
أ -منصوص الكفاءة :إنتاج نصوص في وضعية تواصلية ذات داللة للتلخيص أو التحليل أو
التعليق
أ 1-التلخيص:
ّ
متعلميه ،أن تكون ذات داللة
يشترط فـي الوضعيات التواصلية التي يقوم املد ّ ِّرس ببنائـها مع ِّ
ّ
املتعلم ،وهو الشرط األساس ي الذي تحرص عليه املقاربة بالكفاءات فـي بناء
وذات ارتباط باهتمامات
ِّ
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ُّ
الوضعيات التعلمية واإلدماجية والتقويمية .ولهذا السبب استثمرت نصوص املطالعة من أجل بناء هذه
الوضعيات ،إما بتلخيص نص املطالعة أو التعليق على قضية تناولها هذا النص أو تحليله.
منصوص الوضعية املستهدفة رقم:11
بمناسبة اليوم العاملي للسلم ،ألقى بثانويتك خبير في شؤون السياسة محاضرة موضوعها:
السلم أساس تنمية الشعوب .وعند رجوعك إلى القسم طلب منك أستاذك استخالص الحجج التي
قدمها املحاضر لربط التنمية بالسلم والتعليق عليها.
ّ
ّ
املطلوبّ :
قدم ملخصا شفويا يفي باملطلوب مع توظيف ما يناسب من تعلمات اكتسبتها في هذه
ِّ
الوحدة.
ّ
سبق أن تناول
املتعلم نصوصا في هذه الوحدة عن السلم ،وكان موضوع التعبير الشفهي هو
ِّ
نفسه موضوع الوحدة التعلمية.
منصوص الوضعية املستهدفة رقم :12
بمناسبة اليوم العاملي للبيئة ،ألقى بثانويتك خبير في شؤون البيئة محاضرة موضوعها :البيئة
آفاق وتحديات .وعند رجوعك إلى القسم طلب منك استاذك استخالص الحجج التي قدمها املحاضر
لضرورة حماية البيئة واالعتناء بنشر الثقافة البيئية والتعليق عليها.
قدم َّ
املطلوبّ :
ملخصا شفويا يفي باملطلوب مع توظيف ما يناسب من التعلمات التي اكتسبتها من
ِّ
الوحدة التعليمية الثالثة.
أ 2-التحليل:
منصوص الوضعية املستهدفة:
أعار زميل لك كتابا من مكتبة املؤسسة التي تدرس بها وبعد مدة رد هذا الكتاب املعار إلى
صاحب املكتبة ،فكان لهذا القيم أن تفقد الكتاب فوجد بعض صفحاته ممزقة ،فرفض استالم
القيم وزميلك ،حينئذ تدخلت للصلح بينهما.
الكتاب من املعير وطلب منه دفع ثمنه .فشب نزاع بين ِّ
ّ
تصرف زميلك ّ
حلل ُّ
مبينا سوء تقديره لفعله واألسلوب الذي سلكته إلصالح ذات البين بين
املطلوب:
ِّ
ّ
ّ
موظفا ما يناسب مما تعلمته في هذه الوحدة.
املتنازعين ِّ
ّ
املتعلم أن
ينسجم منصوص الوضعية املستهدفة مع النص األدبي ،ومع نص املطالعة ،وعلى
ِّ
يحسن اسثمارهما في تحليل ظاهرة النزاع بين الناس والبحث عن أسبابـها ،ويطرح الحلول املمكنة.
أ 3-التعليق:
منصوص الوضعية املستهدفة:
وقع خصام بين جارين لك بسبب ترك أحدهما لكيس القاذورات في سلم العمارة.
ّ
ّ
علق على ُّ
موظفا
تصرف الفاعل ،ثم اذكر ما اعتمدت عليه من أسلوب للحد من خصامهماِّ .
املطلوبِّ :
َّ
ما يناسب مما تعلمته في هذه الوحدة.
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ّ
املتعلم ،فهي من القضايا واملشكالت التي
نالحظ أن الوضعيات الثالث ذات داللة بالنسبة إلى
ِّ
ّ
ملتعلم يوميا في ّ
حيه أو مدينته.
يصادفها ا ِّ
ّ
ّ
ويفككها إلى عناصرها،و
متعلميهِّ ،
على املد ّ ِّرس في حصة التعبير الشفهي أن يناقش الوضعيات مع ِّ
ّ
ّ
ويسجل التعبيرات الجميلة والهادفة على السبورة.
شفاهة
عنه
التعبير
مين
املتعل
في كل عنصر يطلب من ِّ
ِّ
ّ
وهكذا مع باقي العناصر على أن يصل إلى خالصة املوضوع فيطلب من املتعلمين أن ّ
يعبروا مرة واحدة
ِّ
ِّ
على كل العناصر فيكتسبوا الطالقة الالزمة.
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 -4استراتيجية اإلنتاج اللغوي املكتوب
ّ
واملتعلمين .يختلف عن التعبير الشفهي في
أما التعبير الكتابي فهو غاية الغايات ومبتغى املد ّ ِّرس
ِّ
بعض العناصر َّ
ويتميز عليه في أخرى .وألنه كتابي ،فهو القالب الذي يصب فيه اإلنسان أفكاره بلغة
ّ
املتعلمون فـي كراريس التعبيـر من موضوعاتٌ ،
ّ
الحق على التعبيـر الشفهي.
سليمة وتصوير جميل ،يدونه ِّ
َّ
تعرف الكتابة بأنها " مهارة إرسال كتابية تجاوز اإلنسان من خاللها العوائق الزمنية واملكانية
ّ
ّ
َّ
فعبـر بـها عن مشاعره وأرسل أفكاره وعلم وأقنع وأثر في شخص املستقبل مهما كان الزمان أو املكان ".1
يختلف مفهوم التعبير الكتابي في ظل املقاربة بالكفاءات ،عنه في املقاربات السابقة في املنظومة
ُّ
التربوية الجزائرية ،فهو نشاط تعلمي بنائي وليس نشاطا تراكميا .يتم تناول التعبير الكتابي وفق بيداغوجيا
اإلدماج ،حيث ُّ
يعد ضربا من التقييم ومجاال إلدماج املتعلم مكتسباته.
وانطالقا من هذه املفاهيم وهذه البيداغوجيات واملقاربات ،يتم صوغ موضوع التعبير الكتابي.
وكما هو الحال بالنسبة إلى نشاط التعبير الشفوي ،وسائر النشاطات التقييمية الجزئية (الروافد واملوارد
ُّ
اللغوية والبالغية) ،يجب مراعاة الهدف الوسيطي املندمج واألهداف التعلمية املرتبطة به في تسيير حصة
التعبير الكتابي وبناء املوضوع.
 1-4أهداف تدريس التعبيـ ــر الكتاب ـ ـ ــي:
األهداف التعلمية

األهداف الوسيطية املندمجة

 يراعي قواعد الكتابة من حيث وضوح األفكار وسالمة اللغة.ّ
يوظـف املفردات والتراكيب البليغ ــة في تحريره.
ِّ
 يستخدم لغة سليمة واضحة ومناسبة للوضعية التواصلية. يعبر عن خلجــات نفسـه إزاء املظاه ــر والظواهر بعبارة سليمةولغة صحيحة.
ّ
 يحلل النصوص األدبية بشرحه ــا ونقده ــا. يعد موضوعًــا ّيؤيـد أو يعارض فيـه فكــرة أو مبــدأ مع الحرص على
دعم موقفه باألدلة والشواهد.

ً
نصوصا يبرز من خاللها قدرته على حسن
ينتج
 يحرص على انسجام األفك ــار وتسلسلهــا بالكلمات والعباراتالتفكير وصواب التعبير.
املناسبة.
ّ
يعلق عليـها.
 يشرح أبياتا شعرية ويناقشها ثم ُِّّ
يعد خطبة إللقائها في مناسبة معينـة.
 يلخص القصص واملوضوعات املقروءة. ُيكمــل قص ــة قصي ــرة ناقصـ ـ ـ ــة. يكتب قص ــة يعالـج فيها مسألـة ذات داللة بالنسبة إليه. يحلل مختلــف النصـوص ويبـرز خصائصها ومميزاتها. 1فهد محمد الشعابي الحارثي ،مرجع سابق ،ص .556
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 2-4مهارات التعبير الكتابي:
إن هذا النوع من التعبير يسعى إلـى تنمية املهارات اآلتية:1
ّ
 قدرة املتعلم على وضع خطة ملا يكتب موضحا فيـها هدفه وأسلوب تحقيقه.
 قدرة املتعلم على تحديد أفكاره واستقصاء جوانبـها ومراعاة ترتيبـها وتكاملها.
 املهارة فـي إخضاع منهج تعبيره ملطالب املوقف وغايته.
 قدرة املتعلم على نقل صورة واضحة عن أفكاره في أي مناسبة تأثر بها.
 مراعاة املنطق فيما يكتب تسلسال وتتابعا ودقة في التنظيم والتصنيف.
 القدرة على إيراد بعض عناصر اإلقناع في التعبير تأييدا لرأي أو دعما لوجهة نظر.
 القدرة على استحضار األمثلة والشواهد املناسبة للموضوع ووضعها في املوطن املالئم من التعبير.
 املهارة في استخدام اإليجاز مع الوضوح واإلطناب مع االستقصاء والشمول في املواقف املناسبة.
 القدرة على الكتابة إلى كل فئة بما يناسبها فكرا ولغة وأسلوبا.
 قدرة املتعلم على تقويم ما يكتبه ببيان ما يبدو فيه من ثغرات وطرق معالجتها.
 القدرة على الكتابة السليمة رسما وتركيبا للجملة وبناء للعبارة.
 الدقة في استخدام عالقات الترقيم.
 تمكن املتعلم من الكتابة في موضوع يهمه مستعينا ببعض املراجع.
 تمكن املتعلم من كتابة رسالة وظيفية في شأن من شؤون الحياة اليومية يبسط فيه مراده ويدعمه
بما يؤيده.
 تمكن املتعلم من وصف ظاهرة أو حادثة أو مشهد وصفا شامال.
 قدرة املتعلم على كتابة تقرير عن زيارة أو رحلة أو عمل كلف القيام به.
 القدرة على الكتابة في املناسبات االجتماعية والوطنية والقومية واإلنسانية.
 قدرة املتعلم على كتابة تعليق على ندوة حضرها أو محاضرة استمع إليها أو برنامج شاهده.
 تمكن املتعلم من تحليل مشكلة اجتماعية بعرض أبعادها واستقصاء أسبابها وآثارها.
 تمكن املتعلم من تسجيل خالصة ملوضوع قرأه أو استمع إليه مع الحفاظ على أهم أفكاره
وخصائصه.
 القدرة على تلخيص موضوع ما مع الحرص على الهدف ودقة املعنى واإلحاطة بالعناصر األساسية.
 3-4خطوات تدريس التعبير الكتابي:
َّ
تنشط حصص التعبير الكتابي وفق ما يأتي:
 الحصة األولى تخصص لتقديم املوضوع ومناقشته.
 الحصة الثانية لتحرير املوضوع داخل القسم؛ بعدها يستلم األستاذ املواضيع ليصححها.
 1سعاد عبد الكريم الوائلي ،مرجع سابق ،ص .23-23
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 الحصة الثالثة ،يقوم األستاذ بإجراء تصحيح جماعي لألخطاء مع التالميذ داخل القسم ثم يوزع
األوراق مصححة ،ويساعد التالميذ على تصحيح أخطائهم فرادى.
 -1الحصة األولى :التمهيد للموضوع :تخصص لتقديم املوضوع ومناقشته .يمهد املدرس بما يش ّوق
ّ
متعلميه إلـى الد س ويـه ـ ّـيـئ أذهانهم له ،أما اختيار املوضوع فهو ّ
محدد مسبقا في منهاج اللغة العربية.
ر
ِّ
يناقش املد ّ ِّرس املوضوع من زاوية تحديد طبيعته
أ -طبيعة املوضوع:1
ّ
املتعلمين وضمن ما يهتمون به ،أما مدارها فواسع
 يحسن (بل يجب) أن تكون املوضوعات في متناول ِّّ
املتعلم.
سعة حياة ِّ
مجردة وموضوعات ال يحسون بقرب منهاّ .
 أن ّنجنبهم قدر اإلمكان موضوعات ّ
ونجنبهم موضوعات
تتكرر عليهم في الدروس واملواد األخرى يمكن أن ّ
ّ
تسبب لهم ملال ويفقد امليزة الخاصة بدرس التعبير
ّ
وخيل إليهم ان درس التعبير درس إعادة كتابة معلومات سابقة.
ّ
ّ
املتعلم
 أن تكون املوضوعات منوعة ،تؤخذ مرة من البيت أو الشارع ومرة من الطبيعة ومرة من ذات ِّفي ماضيه أو حاضره أو مستقبله ومرة من غرائب الواقع أو عجائب التصوير ،من كل ما يثير فيه
مكامن الشخصية ويبعث على الخيال والفكر ويوقظ الشعور والعاطفة.
 اختيار املوضوع :املوضوعات مختارة مسبقا ومنصوص عليها في البرنامج السنوي للسنة األولى ثانوي.ب -عرض املوضوع :يعرض املدرس املوضوع املختار سواء أكان مختارا من املدرس أم كان من الطلبة
على السبورة مع عناصره األساسية ،وينبغي للمد ّرس هنا أن ّ
ينبه إلى ضرورة العناية بالفكرة من
حيث تسلسلها وترابط أجزائها وتد ّرجها ،وكذلك توضيح خطوات املوضوع ،والتزام الترابط
املنطقي واالنسجام التام بين العبارات من غير اضطراب وال تناقض وال حشو وال تكرار.2
وبعبارة أخرى يؤكد املدرس أن تكون جمل الطالب مناسبة تحتوي املعنى املطلوب فال هي موجزة
ّ
ال توضح الفكرة وال مسهبة تؤدي إلى تشتيت الفكرة وفقدانها لجمالها وينبغي للمدرس أن يركز على
ضرو ة إفصاح الطالب عن أيه الشخص ي وأن ّ
يتجنب الطالب قدر اإلمكان األخطاء النحوية واللغوية
ر
ر
واإلمالئية.3

 1علي جواد الطاهر :أصول تدريس اللغة العربية ،دار الرائد العربي ،بيروت ،لبنان ،طبعة 5313هـ5213/م ،ص .34
 2سعاد عبد الكريم الوائلي ،مرجع سابق ،ص .26
 3املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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ت -الحصة الثانية لتحرير املوضوع داخل القسم :1وهي الخطوة األساسية من خطوات التعبير
الكتابي إذ ّ
يدون الطالب معلوماته وتصوراته حول املوضوع في دفتر التعبير.2
ّ
املتعلمين ويتأملوا أبعاده وما يمكن أن يحتوي
 الكتابة :يحسن أن ينظر فـي املوضوع قليال من طرف ِّّ
من مواد تتصل بنفوسهم وآرائهم وتجاربهم ،ثم يبدأوا الكتابة ويسيروا مزودين بالنصائح السابقة
من التأني وتجويد العبارة وهندسة الصفحة أي ترك هامش ثم بدء الفقرة بعد ترك بياض مناسب
إلى اليمين ،ووضع الفواصل والنقاط ،وبدء الفقرة الجديدة بترك بياض إلى اليمين مع مراعاة حسن
الخط وصحة اإلمالء والقواعد3 ...
ّ
ّ
مفكرا بعوامل الربط إذ ال بد من أن تأتي األفكار
املتعلم بين الفقرة والفقرة قليال ِّ
 ال بأس في أن يقف ِّّ
متماسكة وأن تكون الخطة متصلة األجزاء .ويحسن أال ّ
يحد املتعلم بعدد ّ
معين من الكلمات أو
ِّ
الصفحات ،إذ ليس املهم الطول والقصر وإنما التجويد في التعبير.4
 تسهل هذه الطريقة على املتعلم العملية إذ تسهل عليه ورود األفكار وتنبه العواطف بمعنى أنها التلقى عليه األشياء من الخارج وإنما تستثير فيه تجاربه الخاصة وتشجعه على استثمار هذه التجارب.
ومن ثم يحسن تعبيره ويعد ملا هو أكثر من التعبير أي إلى اإلنشاء ،وما يضفي على الكتابة عناصر من
األصالة.5
 إن الطريقة املثلى لتدريس التعبير تأخذ بعدها السليم عندما يناقش املد ّرس طلبته فيموضوعاتهم ،وعندما يتحول درس التعبير القادم إلى حوار حر ومفتوح وبخاصة املرحلة االعدادية إذ
يشارك الطلبة جميعا كل يبدي رأيه وموقفه...وبالتالي تكون الحصيلة طلبة لديهم القدرة على
املناقشة والتحليل والنقد وتبني املواقف والتحدث بصراحة وموضوعية وهكذا يكون الهدف
الحقيقي من درس التعبير.6
ث -الحصة الثالثة ،يقوم األستاذ بإجراء تصحيح جماعي لألخطاء مع التالميذ داخل القسم ثم
يوزع األوراق مصححة ،ويساعد التالميذ على تصحيح أخطائهم فرادى.

 1إن التعبير الكتابي إما أن ينجز داخل الصف وتجمع الدفاتر لتصحيحها ،أو أن يكتب في البيت وذلك في الواقع يتوقف على نوعية املوضوع
املختار ،وعلى هدف املدرس من اختياره ( )...ومع هذا فالتعبير الكتابي ال يخلو من مالحظات فيما يتعلق بكتابته في الصف أو في البيت.
فالتعبير الصفي يعطي املدرس مؤشرا واضحا عن إمكانية الطلبة في الكتابة ،وإنه يحصر ذهن الطالب وقابلياته الكتابية في ذلك املوضوع.
ولكن قد ال يستطيع بعض الطلبة إنجاز املوضوع في الصف ()...أما التعبير البيتي فإنه يعطي فرصة كافية للطالب للتأمل وا ّ
لتخيل واختيار
العبارات والجمل املناسبة فتأتي الفكرة واضحة واألسلوب منسجما معها...ولكن قد يعتمد بعض الطلبة على غيرهم في كتابة املوضوع
فتضيع إذ ذاك الفائدة املوجودة من التعبير الكتابي .ينظر سعاد عبد الكريم الوائلي ،مرجع سابق ص .27-26
 2املرجع نفسه ،ص .26
 3علي جواد الطاهر ،مرجع سابق ،ص .33
 4املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 5املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 6سعاد عبد الكريم الوائلي ،مرجع سابق ،ص .27-26
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يراعي املد ّ ِّرس في تصحيح موضوع التعبير الكتابي جملة من األسس والشروط أجملها كاآلتي:1














االهتمام باملعنى قبل اللفظ إذ على املد ّرس أن يهتم باألفكار قبل األلفاظ التي تعبر عن تلك
األفكار ،ويجب على الطالب أن يشعر بذلك ألن تكوين الفكرة لديه تسبق اختيار األلفاظ
للتعبير عنها.
لكي تؤدي اللغة وظيفتها يجب أن يتم التعبير في مواقف طبيعية ،وعلى املدرس أن يخلق تلك
املواقف للطلبة.
أن يتد ّرب الطالب على بعض مجاالت التعبير الكتابي اعتمادا على املعلومات التي استقاها
من املواد الدراسية األخرى .ألن هذه املواد مع مادة اللغة العربية هي التي تكون ثقافة معينة
لدى املتعلم.
ّ
يجب أن يتم التعبير في جو بعيد عن التكلف يشعر فيه الطالب بالحرية ،ذلك مدعاة ألن
ينطلق الطالب في التعبير فكرا ولغة.
ضرورة أن ّ
يتزود الطلبة بمستويات وبمعايير يستخدمونها عند الكتابة ألنهم بمعرفة تلك
املعايير سوف يحققون األهداف املرجوة من كتاباتهم .تكوين الدافع لدى الطلبة نحو الكتابة.
والواقع أن هناك وسائل عديدة الستثارة هذا الدافع منها :خبرتهم السابقة ،وتوفر موضوعات
في مجالت خاصة ،أو معالجة موضوع معين من خالل اإلذاعة املدرسية أو تخصيص جائزة
ملن يكتب في موضوع ما مثال.
يجب إجراء مناقشة حرة مع الطلبة لجوانب املوضوع لكي تتحدد األفكار األساسية فيه وهذا
ال يتم إال بالتعاون البناء بين املدرس وطلبته.
تعويد الطلبة أن يعالجوا املوضوع التعبيري بطريقة محددة ،فاملوضوع يتضمن مقدمة
وعرضا وخاتمة .فتخطيط املوضوع من أهم واجبات املد ّرس التي يقف فيها مرشدا أو ّ
موجها.
ّ
فكتابة املوضوع يجب أن تتضمن ّ
جذابة ّ
مشوقة عرضا تنتظم منه األفكار بطريقة
مقدمة
سليمة مع مراعاة استخدام نظام الفقرات وخاتمة توجز ما تضمنه املوضوع من أفكار.
ضرورة مراعاة سالمة التركيب ،واختيار الجمل ،والتعبير عن األفكار وصحة استخدام أدوات
الربط بحسب معناها.
مراعاة استخدام عالمات الترقيم وعلى املد ّرس أن ّ
يوضح كيفية استخدام كل عالمة من
هذه العالمات وتأثيرها في املعنى.

 1املرجع السابق ،ص .13-14
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 4-4نموذج ملوضوع في التعبير الكتابي:
أ -صوغ املوضوع :الشعر السياس ي قديم فـي تاريخ األدب العربي حيث كان في العصر الجاهلي
محصورا في القبيلة ،غيـر أن انتشاره استفحل فـي العصر األموي .فأصبح الشاعر يطرق بابه عن
طريق أغراض مختلفة تكون مدحا أو هجاء أو وصفا ،وذلك على أثر الرغبة في اعتالء عرش
الخالفة اإلسالمية وانقسام املسلمين شيعا وأحزابا.
ب -املطلوب :بالرجوع إلى اآلثار الشعرية التي درستها للعصر األمويِّّ :بيـن خصائص الشعر السياس ي
فـي هذا العصر مع ذكـر الحجج التي كان يعتمدها الشعراء ملناصرة أحزابهم والتعليق عليها.
ّ
املتعلم في السنة األولى ثانوي في ثالث أنماط من النصوص ،هي :النص الحجاجي ،النص
يكتب
ِّ
ّ
بمتعلمي الجذع املشترك آداب .جمعت في جدول بعض
التفسيري ،والنص النقدي ،وهذا األخير خاص
ِّ
ّ
املتعلم فيما يلي:
النماذج التي عرضها دليل األستاذ وكتاب ِّ
املجال
الكتابي
(ج.م.علوم
وتكنولوجيا)

منصوص
الكفاءة

حجاجي
منصوص الوضعية
املستهدفة

في نهاية السنة حصلت
كتابة
على نتائج تؤهلك
نصوص
لالنتقال إلى القسم األعلى
حجاجية
وتفسيرية في فاختلفت مع والدك في
اختيار الشعبة املالئمة.
وضعيات
ادعم اختيارك بالحجج
ذات داللة
املناسبة إلقناع والدك
ّ
باختيارك موظفا ما
يناسب من األفعال املزيد
ومن املحسنات البديعية.
منصوص الوضعية
منصوص
املجال
املستهدفة
الكفاءة
الكتابي (ج.م.
آداب)
ف ـ ـ ــي نهاية السنة حصلت
كتابة
نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص عـ ـ ـل ـ ــى ن ـ ـت ـ ــائ ـ ــج ت ـ ــؤهـ ـ ـل ـ ــك
ح ـ ـ ـجـ ـ ــاجـ ـ ـيـ ـ ــة لالنتقال إلى القسم األعلى
وتفس ـ ــيرية في ف ــاختلف ــت مع وال ــدك في
اختيــار الشـ ـ ـ ــعبــة املالئمــة.
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نمط النص
تفسيري
نقدي
منصوص الوضعية املستهدفة
منصوص
الوضعية
املستهدفة
 ،على إثر انتشار
داء الرمد الحبيبي
في ثانويتك ،أخذ
التالميذ َّ
يتغيبون
الواحد تلو اآلخر.
كيف ّ
تفسر ظهور
ِّ
الداء
هذا
وانتشاره.

منصوص
الوضعية
املستهدفة
عـلـى إثـر انتش ـ ـ ـ ـ ــار
داء الرمد الحبيبي
في ثــانويتــك ،أخــذ
التالمي ــذ َّ
يتغيبون
الواحــد تلو اآلخر.

منصوص الوضعية املستهدفة

بينما كنت في البادية ّ
تمتع نظرك
ِّ
بمشــاهد طبيعية ،عندئذ تذكرت
قيمة الطبيعة في الشـ ـ ــعر العربي،
وأثن ــاء رجوع ــك إلى بيت ــك أخ ــذت
تبحــث عن قصـ ـ ـ ـ ـيــدة تج ِّ ّس ـ ـ ـ ـ ـد مــا
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وضـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـيـ ــات ادعم اختي ـ ــارك ب ـ ــالحجج كيف ّ
تفسر ظهور شـ ـ ــاهدته من مناظر .فعثرت على
ِّ
املنــاسـ ـ ـ ـبــة إلقنــاع والــدك هـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ـ ــداء نص من العصـ ـ ـ ــر الجاهلي ش ـ ـ ـ ـفى
ذات داللة
ّ
غليل ــك ،وعن ــدمـ ــا عرض ـ ـ ـ ـتـ ــه على
ب ـ ــاخ ـت ـي ـ ــارك م ــوظ ـف ـ ــا م ـ ــا وانتشاره.
أسـ ـ ـ ـتــاذك طلــب منــك اكتشـ ـ ـ ــاف
يناسب من األفعال املزيد
معطيــاتــه ومنــاقشـ ـ ـ ــتهــا .انقــد هــذا
ومن املحسنات البديعية.
النص مستوفيا طلب أستاذك.
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ّ
أما حصص التعبير الكتابي فتتوزع إلى مشاريع كتابية ،وحصص التعبير الكتابي وحصص إدماج
ّ
أحكام الدرس في نشاطي قواعد اللغة والبالغة ،اكتفيت بذكر بعض أمثلتها ،وهي موزعة على وحدات
الكتاب املدرس ي ،يقتض ي درس القواعد والبالغة أن تدمج التعلمات والتعلمات الفعلية ثم تدمج أحكام
الدرس ككل .وإليكم البرنامج على الشكل اآلتي:
املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
الكتابية








التعبير
التدريبي

برنامج التعبير الكتابي
مواضيع التعبير الكتابي
التعبير الفكري
التعبير األدبي


إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد
فهرس حول  تـلـخـيــص
م ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــر
نص ــوص
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاة
متنوعة.
ال ـ ـع ـ ـقـ ـ ـل ـ ـي ـ ــة  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح
ل ـ ـل ـ ـعـ ــرب فـ ــي
نص ــوص 
ال ـ ـ ـ ــعص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
متنوعة.
الجاهلي.
 إت ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــام
إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد
قص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة 
فهرس حول
قصيرة.
ظ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ــرة
الـ ـنـ ـق ـ ــائ ـ ــض
وع ـ ــالقـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا

بالسياسة.
إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد
خـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــة
إللـ ـ ـقـ ـ ــائ ـ ـ ـهـ ـ ــا

بـمن ـ ــاسـ ـ ـ ـب ـ ــة
معينة.
كتابة قص ــة
قصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة

ت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــج
ظ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ــرة
اجـتـم ـ ــاعـي ـ ــة
ذات داللـ ـ ــة

الـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ــل 
امل ـ ـ ـ ـج ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة
ل ـ ـتـ ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ــق
امل ـ ـ ـطـ ـ ـ ــال ـ ـ ــب
واآلمال.

أثر العمل في
حي ـ ــاة األم ـ ــة
والفرد.
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـ ـ ــت
وأهـمـيـتـ ــه في 
حـي ـ ــاة الـفرد
واملجتمع.
ال ـ ــدق ـ ــة فـ ـ ــي
امل ـ ـح ـ ــاف ـ ـظ ـ ــة 
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
املواعيد.
رسالة املعلم
وأث ـ ــرهـ ـ ــا فـ ـ ــي
رقـ ـ ــي األمـ ـ ــم
وازدهارها.
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
التس ـ ـ ــامح في
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
املـجـتـمـع ـ ــات
اإلنسـ ـ ـ ـ ــانيـ ــة
ورقيـها.

زه ـ ـيـ ــر بـ ــن أبـ ــي
سـ ـ ــلمى شـ ـ ــاعر
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
والسالم.
الـ ـخـ ـط ـ ــابـ ــة ف ــي
عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ـ ـ ــا
الـ ـ ـ ـ ـ ــذه ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــي
(األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاب
والخصائص).
م ـ ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ــر
ال ـتـ ـجـ ــديـ ــد ف ــي
ش ـ ـ ــعر ش ـ ـ ــعراء
املدينة.
خص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــص
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الس ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ي في
العصر األموي.
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البالغة
قواعد اللغة
اكـ ـ ـت ـ ــب فـ ـ ـقـ ـ ــرة
تتح ّـدث فيها عن
مزايـ ــا الحيـ ــاة في
ظ ـ ـ ــل الس ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ــم
والوئام بتوظيف
مــا ينــاسـ ـ ـ ــب من
أدوات الشـ ـ ـ ــرط
الجــازم ــة لفعلين
مض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن.
(ج.م.آداب)
ّ
ُّ
ر ِّكـب فقرة تحث
فيها أحد زمالئك
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــد
واالجـ ـ ـتـ ـ ـهـ ـ ــاد فـ ـ ــي
الدراس ـ ـ ـ ــة وعدم
تض ـ ـ ـ ــييع الوق ــت
ّ
م ـ ــو ِّظ ـ ـف ـ ــا ف ـ ـي ـ ـه ـ ــا
الفعل املضـ ـ ـ ــارع
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
واملنصـ ـ ـ ــوب بــأن
املض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــرة.
(ج.م.ع ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
وتكنولوجيا)

كنت بصــدد إعداد
ب ـح ـ ــث ،ف ـتــو ّج ـه ـ ــت
عـلـى املـكتب ـ ــات غير
أنـ ــك لـم تـج ـ ــد مـ ــا
يفي بحثـ ــك .فكـ ــان
لـ ــك أن قص ـ ـ ـ ـ ــدت
صـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـق ـ ـ ــا لـ ـ ــك،
فوج ــدت عن ــده م ــا
ي ـل ـبــي ب ـح ـث ـ ــك .ع ـ ِّّب ـر
عـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــرك
لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع ه ـ ـ ــذا
الص ـ ـ ــديق بش ـ ـ ــكره
مسـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـخ ـ ــدم ـ ــا مـ ــا
يناس ـ ـ ـ ــب من أركان
الـ ـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــه
(ج.م.آداب).
اكتب فقرة قصــيرة
تـتـح ـ ـ ّـدث فـيه ـ ــا عن
م ـ ـ ـ ـزاي ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــرم
باس ــتخدام ما يلزم
من أركان التش ـ ــبيه
(ج.م.ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
وتكنولوجيا).
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ب ـ ــال ــنسـ ـ ـ ـ ـب ـ ــة
للمتعلم.
تـ ـ ـ ـ ــأل ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــف
مس ـ ـ ـ ــرح ـي ـ ــة
ت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــج
ظ ــاهرة ذات
دالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بالنسـ ــبة إلى
املتعلم.
كـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــة
ت ـ ـ ـح ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــق
اسـ ـ ـ ــتطالعي
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
مؤسسة ما.
كتــاب ــة تقرير
حول ظاهرة
ب ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ـي ـ ــة أو
صـ ـ ـ ــحيـ ــة أو
سكانية.
إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد
مـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــرض
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
السالم.

 أسـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـي ـ ــب
اس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـث ـ ـمـ ــار
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل
االتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
واإلعـ ــالم فـ ــي
ال ـ ــحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
ع ـل ــى ال ـع ـل ــم
واملعرفة.
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يحتوي هذذال لل ع ذ ذ ذ ذ ذ لدر سةولمل دانذذامل للذذبتلرذ ذ ذ ذ ذذي ل ذذبلا ذذي ل ت ذذي تذذبت
ت ِّ مي للسذ ذ ذذثي لي بر يااوي بيثي لء لل ذ ذ ذذا  ،قب ُ ِّجهت أرذ ذ ذذا ي لرذ ذ ذذد ااي لدر
للسذ ذذثي للت ا لل ااوي للاي ا اترذ ذذول للسذ ذذثي لي بر يااوي سالل سذ ذذاتها ل اي ،وال أ
كالك أرا ي دلذى ت ِّ مي للسثي لي بر يااوي .تت سةولمل هاه للبتلري ل بلا ي ف

لل ذذي لل ذذي
ب ِّت ذ ذ ذ ي
قع ذ ذ ِّ ،جهت
ا يدي:

أوال :مد ِّرسو التعليم الثانوي:

وعينة الدراسة
 -1تحديد مجتمع ِّ
ب ِّت ذ ذ ذ ي لل ي لل ي في للت ا لل ااوي للاي ا اتر ذ ذ ذذول أ يب ِّتر ذ ذ ذذو
تتكو ل ثي للبتلرذ ذ ذذي
للسذذثي لي بر يااوي ،قب غ لباها ف ذ ذ ذ ذ ذي رذذت يااو امل بيثي لء لل ذذا  24ب ِّترذذا لرذذتناه ا
ي اا ي لش  81ب ِّترا.
قب لستات لل حث ل ِّ ثي ثتظ ي ،قب ش ذ ذ ذ ذ ت ل ثي للبتلرذ ذ ذ ذذي رذ ذ ذ ذذت  60يااو امل لرذ ذ ذ ذذت ث ت
ا
يااو ي لحبة ير اه وضول ي تت ق نبت ا لبم لرت لت واق ها لإلالتي للتر وي.
أ – متغير الجنس:
ش ذ ت ل ثي للبتلر ذذي ك ا أر ذ ثا  81ب ِّتر ذذا ث ذ ذ ذ ذ ذذها ياليي  60ب ِّتر ذء س س ذذي لش ذ 81
ا
ومللي حسب للجن :
ب ِّتري ،للجب ل لآلتي يوضح ل ثي للبتلري ل ب ِّترء
لل با للنس ي ل او ي
للجن
80.0.
60
ذك
10.00
81
أاثى
866
ل ن وع 81
ب – متغير املؤهل العلمي:
يوضح للجب ل لآلتي للشهاالمل لل

ي ألبلاها نس ذها ل ب ِّترء للذ ستنو ذ :

لل با للنس ي ل او ي
ؤه لل مي
ل ِّ
08.88
88
شهااة لل سان
88.88
شهااة للتخ ج ل بتري لل ا لألراتاة 64
44.44
62
شهااة ل ارتر
1.11
68
شهااة ل اجستءر
866
81
ل ن وع
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ج – متغير الخبرة في التدريس:
ن ث ذ ذ ذ ذي الخ ذ ذ ة للتبت س ي أ للخ ذ ذ ة لل ذ ه ذث ي ف ذذي للت ا ،ت ك لل ذ بة للز ث ي للت ذي ق ذ ذ ذ ا ذ ذ ذ ذاها
للذ ذ ب ِّترذ ذ ذ ذ ذذو فذ ذي نال للتبت ذ ذ  ،لدسذ ذه ض ةها قذ ذ ذ ذثا ت س ذ ذها دلذ ذذى أت ذذع  62ف ذا ذ ذامل تذ ذ بي ذ ذ
لدر ل ذ ذ ذ ذبا رث ذ ذ ذ ذ ذولمل للت ذ ذبت ذ  ،ق ذ ذب تذ ذ ذا حذ ذس ذ ذاه للنسب لل ذ او ي يف ذ ذ لا ل ذ ذثي للذ ذبتلر ذ ذي للذ ذ بلا ذ ذذي،
حسب للخ ذ ة للتبت س ي للج ذ ذب ل لآلت ذ ذي يب ِّ ذ ذلك:
لل با للنس ي ل او ي
للخبرة في للتبت
4....
61
 1-6رثولمل
88.88
64
 86-0رثولمل
80.00
60
81-88
22.22
أكثر  81رثي 61
866
81
ل ن وع
ج – متغير الخبرة في التدريس (لسنوات األولى ثانوي):
ن ني ذذالخبرة للتذذبت س ذ ذ ذ ذ ذذي أ للخبرة ل هث ذذي ،ت ذذك ل ذذبة للز ث ذذي للتي ق ذ ذ ذ ذذاهذذا ل و في نذذال
تبت للسذذثي لي بر يااوي ،لدسذذه ض ذ ةها ق ثا ت س ذ ها دلذ ذ ذ ذ ذذى  2فاامل ت بي لدر لبا رذذثولمل
تذذبت للس ذ ذ ذ ذثذذي لي بر يذذااوي ،قذذب تا حس ذ ذ ذ ذذاه للنس ذ ذ ذ ذذب ل او ذذي يف لا ل ثذذي للذذبتلر ذ ذ ذ ذذي حس ذ ذ ذ ذذب للخبرة
للتبت س ي للجب ل للتابي ي ء ذلك:
للخبرة في تبت للسثي لي بر يااوي لل با للنس ي ل او ي
01.43
60
 1-6رثولمل
40.14
62
 86-0رثولمل
40.14
62
81-88
8..02
60
أكثر  81رثي
866
8.
ل ن وع
الحظذي :لا ي ا في لر ذ ذ ذ ذذد ذااي لحبة  68لبا ر ذ ذ ذ ذذثولمل تبت
أذك .
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 -2االستبانة َّ
املقدمة
ت ت أالة لل حث في لرد ااي ا
كواي ل حا ت لآلتذ ي:
 الوثائق البيداغوجية :املنهاج ،دليل األستاذ ،الكتاب املدرس ي.
 املقاربات البيداغوجية
 العالقات البيداغوجية /التربوية
 عناصر العملية التعليمية-التعلمية
 طرائق واستراتيجيات التدريس
 تقييم تدريس اللغة العربية
قذذب ج ذذت ل ر ذ ذ ذ ذذد ذذااذذي ء لير ذ ذ ذ ذذا ذذي ل ذذي ل توحذذي في ذ حوت ل حذذا ت للس ذ ذ ذ ذذا ذذي،
ت ل حت لير ذذا ي فذ ذ ذ ذ ذ ذي للذ ذ ذ ذ ذ ذ حوت للولحب ء للس ذذؤلل لل ام للولحب للس ذذؤللء لل اليي ،ت ع ل
ر ذ ذذؤلل ن ولي للتعذ ذ ذ حامل ت ا خ اتلمل ياليي أ أت ي تختا بس ذ ذذؤلل لام تو  ،ي اب ت ا
ل سؤلل لل ام أ ل حوت كك .
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أوال :الوثائق البيداغوجية
 .1السؤال األول :ا هي اتجي ولف تك أ لبم ولف تك لدر للتع حامل لآلت ي خعوص ل اج؟
ا
يتكو هال للسؤلل رتي  60تع حامل أ و مل ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
يذ ذ ي تةو دح ذ ذ ذ ذذال ل ذ ذذاج و وح ذ ذذامل
ليرتاذ
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
64
6.
63
66
لل با
88.88
01.11
16
66
للنس ي ل او ي
التعليق:
االحظ تس ذ ذ ذذا ء ل ولف ء يءر ل ولف ء لدر ق ي ل اج للاال ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي النس ذ ذ ذ ي لألر ذ ذ ذذتاذ في ت ي
ذذي-
و وح ذذات ا في ت ذذبت لل ذذي لل ذذي؛ ح ذذث ل ذذات ذذي لل ذذبليوج ذذي ل ت ذذبة ل ذذات ذذي للت
ا
للت ي ل ث ذذو ي تح( ا ل ات ي للثعذ ذ ي  .لك ل الحظ أ لير ذذاتاة فذ ذ ذ ذ ذ ذي ل و ها ل س ذذول تح س ذذء
ل ذهال لل ذ ذث ذ ذهاج د أ بى اع ها ولف ته ل ه للت ذ ه
يلبي تطوير (إصالح) املنهاج طموحات
ي ذ ذ ذي و وحامل ليراتاة ،د أ للثعف لآلس يولفق
األستاذ
ذل ذ ذذك خ ِّ ذ ذذا
لذدذر ه ذ ذذال للذ أي تبره لدر لل ك
أوافق ال أوافق
آل الها .د  88ا ائي ا ي ف ذذواه بشذ ذذبة .رذ ذذبب
بشدة ;.بشدة; ;2
%11 %0 ;0
هال لل فض ت ب للوح ذذايي لألر ذذاتاة ل لر ذذدش ذذاتت ا
أوافق ;
في ثائه في حتو اته؛ دذ يشذ للك ءر ليراتاة 16
ال أوافق;
%50 ;9
أوافق
%39 ;7
ذا ذائذي ا في هذاه ل ر ذ ذ ذ ذذد ااي الت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذه  ،قب ذك
بشدة.
أوافق
لل حذث في ثذا ل اج ش ذ ذ ذ ذ ر اناحه جوه دش ذ ذ ذ ذ ل
ال أوافق
لير ذ ذ ذ ذ ذذات ذذاة ل ت ِّ ء في ث ذذائ ذذه ،في لست ذذات ل ذذات ذذامل
ي ،في لست ات للثع ذ ذ ذ ذذوص ليا ي
لل بليوج ي للت
للتولح ذ ذ ذ ذ ذي ات قوللذب لل ذي لل اليي للث ب ليا ي .تيا هال للث ب ل وجه و ف لير ذ ذ ذ ذذاتاة
ل وح ذ ذ ذ ذذايذذي د أ ذذبيال ث ذذا فذذالال اذذا اذذا يءر وجوا ،د هي د تا ا أف ذذال لذذاو ذذي لا ذذال ذذي
ذي؛ يا ذا للاذالذي للث س ذ ذ ذ ذ ي لألر ذ ذ ذ ذذاتاة لن كس ذ ذ ذ ذذت لدر أال ا
تؤس انذا لل ذي للت
ت ِّذبم ،ذ دا ذا ِّ
لل بليوجي ،ف س ذ ذذدس ذ ذ ا ية ِّ ق للبراا ج حالفءره ين( ب ف ه ق ب أا ي دبر تلفض له ت ِّا لدر
ت اته تعذ ذ ذ ذ ِّف ف ه ب بل ل لل ي ل ثتج ي للا ذ ذ ذذا حتء  .ا ابت لير ذ ذ ذذاتاة ي و و ي
لدر عءرة.
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 .2التصريح الثاني:
ي ذ ل ذذي ت ذةذذو ذ دحذ ذ ذ ذ ذذال ل ذ ذ ذ ذذاج ح ذ ذذاج ذ ذذامل
ل ت ء تي ات ا.

أ لفق
بشبة
66
66

لل با
للنس ي ل او ي

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
88
60
08.88
00.00

أ لفق
بشبة
68
61.11

التعليق:
ء  81أرذ ذ ذذتاذل،
أ ا هال للتع ذ ذ ذ ح ف الت للك ي ف ه لعذ ذ ذذالح لبم لل ول ه؛ دذ ي تبر 84
أي أكثر  ،% 00أ ل ذاج للاابي ي ي حاجامل تي امل ل ت ِّ ء  ،للا ي ت ال د ل ثاهج لا ي
ت ل ي ل ت ِّ ا في للك ءر ح ذذاج ذذات ذذه تيا أا ذذا تزلا أا ذذه
يراعي تطوير (إصالح) املنهاج حاجات
ذ ذذي للت ذ ذذي ،هذ ذذال لل ول يثة ق
حوت لل ذ ذذي للت
املتعلمين ورغباتهم.
لدر اج لل ي لل ي ل س ذ ذذثي لي بر يااوي ،ساح ذ ذذي أاه
أوافق ال أوافق
ج ذ ذذا ذ قذ ذ ذ ل ذ ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذءذ أا س ذ ذ ذ ذذها ها أه ذ ذ ل ذ ذذبل
بشدة بشدة
%6 %0
لل اتفو خ اياه.
أوافق
أوافق بشدة
%33
أوافق
ذذالثظ دبر ل ثذذاهج للذذبتلر ذ ذ ذ ذ ذذي للجزلئ ذذي ،ذذا في ذذا
ا
ال أوافق
ثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهاج لل ي لل ي ،ل ه ليها ،فإ ش ذ ذ ذذك ي تحبيب
ال أوافق
ال أوافق بشدة
%61
ي أ ت و ي يحظى اهت ام ك ذ ذ ذ ذ ذ
الا ف س ذ ي ت
للبلتر ذ ذ ذذء ذلك ح ث يع ذ ذ ذ ب لل ول هثا ف س ذ ذ ذ ي
ت و ي لضاي تس ذ ل ذها للب لي ،جع ذلك دل ذى ا س ه ل رت ات ت لث ي افي ا مللثا ن اني ثه
حتى لل وم ل ملا لج لل ذاف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ح ذث اس ذت للجزلئ في تذاهذذامل للتن ذب ذا حذا لذي للخةذ أ وض ذ ذ ذ ذذع
ااى لا ي دحالح ي فذي ظاه ها ،د أ أق ا ي ك قوله أاذها تح ع امل لل للذ تن .
 .3التصريح الثالث:
ل ست اتلمل
يح ق ل ذذاج للاذذابي للك ذذا لمل للتي ض ذ ذ ذ ذذع
أج ها.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
64
61
88
66
لل با
88.88
4....
08.88
66
للنس ي ل او ي
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التعليق:
هال للتع ذ ح يشذذا ه للتع ذ ح للسذذا ق؛ ي ل سذذ( بف الك ا ة ها ل ت ِّ و  ،االم ل اج
ي ل ي في ل و ذه حذاجذات ا تي ذات ا فذإاذه ال ذ ذ ذ ذ تة يح ق للك ا لمل للتي ض ذ ذ ذ ذذع أج ها ،هال ا
لفق ل ه حولبي  03ا ائي ليراتاة .قب بل ل ذ ذ ذي ي ا تأي  08ا ائي ليراتاة للاي للت ذ ذ ذ ل
لل ذ ذ ذ ذ ثذ ذ ذ ذ ذهاج للاابي يح ِّ ق للك ا لمل للتي ضع أج ها،
يحقق املنهاج الحالي الكفاءات التي
ح ذ ذ ذ ذ و ذي تح ق
سذاح ذ ذ ذ ذذي أ أي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها يش ذ ذ ذ ذذتكو
وضع من أجلها.
لث ذها ف ذي ل ث ذهاج ،بسبب لباها للك ذ
للك ا لمل ل
اتاي ع ل ورا للبتل ي ،ح و ي تح ذ ذ ذ ذ ذها ل ف
أوافق ال أوافق
بشدة
بشدة
كذ ذ ذذا ة ل ذتذ ذ ِّ ء لل و ذ ذذي يحع ذ ذ ذ ذ لل ذ ذذبلتر ذ ذ ذ ذذو ل ذ ذذبا
أوافق بشدة
أوافق
للك ذ ذذا لمل في للذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ور ذ ذ ذ ذذا للولحذ ذذب ء  0-2ك ذ ذذا لمل ،
ال أوافق
ال أوافق أوافق
ح ذ و ي ق ار ذذها و ف ل ب ِّتر ذذء ير ذ اه ا :لبم
ال أوافق بشدة
ا
تحكا للك ءر ل ذ ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء في ل ذ ذذات ذذي لل ذ ذذبليوج ذ ذذي
ذذي ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل  ،ح ذذث
ذذات ذذات ذذا للت
ف س ذ ذ ذ ذ ( ذذا دج ل لت ذذا .ك ذذال ح ذ ذ ذ ذ و ذذي للتحكا في ب ض
للك ا لمل ليهبلف للت ي ل ثب ي ل ا بسبب ل ( ا لل ا ي لل ائ ي.
 .4التصريح الرابع:
ل ست اتلمل
يدثار ذ ذ ذذب ل اج للاابي ع س ذ ذ ذذتوى قبتلمل
ل ت ء لل ي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
68
63
61
66
لل با
61.11
16
22.22
66
للنس ي ل او ي
التعليق:
شذك لثبي أ أحذ ب ليشذ ا للتذ ذ ذ ذ ذي ين غي أ ت ل ر فذ ذ ذ ذ ذي ثا ل ثاهج للبتلر ي ل و ا هذ ذ ذ ذ ذي
للتولفق ء ل في لل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ب ي ل س ذذتوى لل دي للاهث ذ ذ ذ ذ ذ ذي ل ت ِّ ا ،ا ي ع ف ه ب ض ل ب ِّتر ذذء
س ط ذ ذ ذ ذ ذ ل سذذتوى لل دي للثظ ي ل ت ِّ ء ل سذذتوى للا ي لل دي ،ف ح ااا ي تبر أ للبرل ج
للتي ت ذ اذبم ل ت ِّ ء فوم س ذ ذ ذ ذذتولها للذذاهني ،لك للا ذذي أ للتكو للت ذذبي لل ذ ذ ذ ذ ف للذذاي
يت واه هو للسبب فذي هال ل ستوى ،ل لكو ل اج ا يحتو ه يولفق قبتلت ا.
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ثة ق هال للكالم لدر ث ذ ذهاج لل ي لل ي ل سثي لي بر يااوي؛ دذ د للك ءر
ذ ذذاإلح ذ ذذار
 ،81أي حولبي  10ذ ذذا ذ ذذائ ذ ذذي يش ذ ذ ذ ذ
يتناس املنهاج الحالي مع (مستوى)
ستوى ل ت ِّ ء ف او هال ب بم تثارب للذ ذ ذ ثذ ذ ذهاج ع
قدرات املتعلمين العقلية.
قبتلمل لل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ت ِّ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ،الثظ دبر ل ج لل ي لل ي في
ثذذاهج جزلئ ذذي ر ذ ذ ذ ذذا ذذي أ في ثذذاهج ب ض للذذب ل لل ذذي
أوافق ال أوافق
بشدة; 0بشدة; 1
ساح ذ ذ ذذي ل ه ليق ذ ذ ذ ذ ى تون ي ِّء أ للبرل ج للاال ي
أوافق; 8
ل سذت ح ي فوم ل ستوى لل دي للاهني ل ت ِّ ء ،
أوافق
ال أوافق;
بشدة
9
د ل شك ي تك ف ذ ذي للترلك امل ل ف ي ل ثتج ي للتي
أوافق
ح تذي ل تبلئي ل تورط ،ال ذلك
تخ ت لبي ا
س ذذتوى ت مي ،ا ف ذ ذ ذ ذ ذ ذها
ال ح للبسول للخ ج في
حي للبسول للخ ج.
للسثي لي بر يااوي .قب قب ت ا اذج ل
 .5التصريح الخامس
ل ست اتلمل
ت ت ذب لدر ل اج فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي تة ق اا ج لل ي
لل ي فذي لي بر يااوي
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
68
68
82
64
لل با
61.11
61.11
.....
88.88
للنس ي ل او ي
التعليق:
ف ذي هال للتع ح يتولفق يال ي ليراتاة  11.11لدر ض تة ل لتزلم ا ث ذهاج ف ذي تة ق اا ج
لل ي لل ي ل س ذذثي لي بر يااوي ،لر ذذدثاال دبر للثعذ ذذوص
تعتمد على املنهاج في تطبيق برنامج
للتوجي ي ،توحذ ذ ذ امل دةذ ذ ذ ي ااة لل ي لل ي ،د أ
اللغة العربية في األولى ثانوي
نسذ ذ ذ ي  88.88ا ائي ت ى ضذ ذ ذ تة لاللتزلم ا اج ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
تة ق ا ذذا ج لل ذذي لل ذذي ،ذ دا ذذا ت ت ذذب لدر ي ذذائق
ال أوافق
أوافق
بشدة
بشدة
ال أوافق
أس ى ترذ ي يءر ترذ ي .ساحذذي ال ليرذذتاذ للكتاه
أوافق بشدة
أوافق
ل ذذبت ذ ذ ذ ذ ي ذالنس ذ ذ ذ ذ ذذي ل ض أ للكتذذب ش ذ ذ ذ ذ ذذه ل ذذبتر ذ ذ ذ ذ ذذي
ال أوافق
ل ذذاك لمل للجذذاهزة ل وجواة لدر للش ذ ذ ذ ذذا كذذي .قذذب جذذبمل
ال أوافق بشدة
أوافق
أ اظ ة ليراتاة ل ث ذ ذ ذ ذذهاج يءر نسج ي ،في ل و ها ،ع
ق ي ل اج لل بليوج ي ا ته في ثا للخةاه للت مي
ي شذ ذ ذ ذ ع ل نت ع
ا ينس ذ ذ ذذجا ع للسذ ذ ذ ذ ار ذ ذ ذذي للت
فذذا ثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذذاج ي ت؛ ياذه ي تبر ذذا ذذي ذذات  " Normeومااا يجا أن يكون " ،ذذا ذذي أ Injonction
وجه دبر لل ال ء ل ب ِّترو أي ا ،شك يءر اش  ،دبر ل ت ِّ ء .

ل ب ِّترء 86
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 .6التصريح السادس:
يدثارذذب ل ث ذ ذ ذ ذ ذهاج للاال ذ ذ ذ ذ ذي ذ ذ ذ ذ ذع اا ج لل ي
لل ي فذي لي لذى يااذ ذوي.
لل با
للنس ي ل او ي

أ لفق
بشبة
66
66

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
64
81
88.88
10.00

أ لفق
بشبة
68
61.11

التعليق:
أ ا هال للتعذ ذ ح ف ب حع ذ ذ لدر ولف ي أي ي ليرذ ذذاتاة نس ذ ذ ي  10.00ا ائي  81/81هو
ا يتولفق ع للتع ح للسا ق ،س ذ ذ ذ ف ذ ذذي لتناهه؛ دذ
تعتمد على املنهاج في تطبيق برنامج
ل ث ذ ذ ذ ذ ذ ذذهاج ،ف ه سذ ذذائ ق ذ ذذايا ل و ي
للبراا ج جز
اللغة العربية في األولى ثانوي
الي ذي ا ذبيي ت ةي هبلف ك ا لمل ل و ي أس ى
ال أوافق
أوافق
بشدة
يذءذذر ل ذ ذذو ذ ذذي تشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ للذجذذولا ذ ذذب لل ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ليسذذالق ذ ذ ذذي
بشدة أوافق
ال
%
6
%
11
%5
أوافق بشدة
ل جت ال ي للسذ ذ ارذ ذ ي للا ذذات ي .ي ل اج يسذ ذ ر
أوافق
دبر تكو ف ا قذاات لدر تح ا ذ س ذ ذ ذ ذذؤ ل ذاتذه للا ذات ي في
ال أوافق
ل س ذ ذ ذ ذذت ذ  ،لذذه للك ذذا ة لاذ ل ش ذ ذ ذ ذذكالمل للتي تولجهذذه،
ال أوافق بشدة
أوافق
ف ذذي ل ذذاتف لل و ذذي تك في حس ذ ذ ذ ذ توظ ه ذذا ذذا
%78
ا
للتوجهامل لل ا ي ل ب لي.
ينسجا ع
السؤال املفتوح :ك ف ت ا تن تك في للت ا ع ثذهاج لل ي لل ي؟
ي اب هال للسذذؤلل سالحذذي ل تع ذ حامل للسذذت للسذذا ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل ب ِّتر ذذء ل ِّب ول
تناتب ا لل ي في للت ا لل و ي ع ث ذ ذهاج لل ي لل ي ل سثي لي بر يااوي .تتلخص دجا ات ا ف ا
يدي:
 فاي ا لا تة ع لدر ل اج ،هي ق ي.
 فاي ت ى جب ى لل واة دبر ل اج ،لت اتلمل فك ي أيبيولوج ي .تح وق ا رذ ذ ا ثه دبر
اتجي للت اته ي ي ستوتاة.
ي.
 فاي يال ي ت وا دبر ل اج فذي ب ض لل ايا للبس ةي للخةور لل
 فاذذي لو ذذت لدر ل ذذاج لهذذا وقف ذذبئي ي ذ دبر تفض ل ذذاج ،لك ذذا تت ذذا ذ ذذه حذذات وق هذا
لل ك ي ثذه .تحذا ل تك ذه لل بتلمل لل ي ل ت ء لق ها ل جت ا ي للس ذ ذ ذ ذ ا ذ ذ ذ ذ ي لل افي
ج ( ا للبين ي.
ه في
 فاي ق ي لو ت لدر ل اج ح ته نت ا ائع ذذه للع ذ و امل للتي لجهت ذ ذ ذ ذ ذها في للت ا
بليي ل شذ ذ ذذولت ل اي ،تة ب سذ ذ ذذالبة ل دشذ ذ ذذء ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي تال ها ،لها تح ظامل لدر ب ض لي وت ف ه.
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ليح ا  ،ت له ك ِّ ال لها دذل لرتةاع ليرتاذ لرت اله .يحتاج دل ذى
لك ا ت ى أاه ُ نب ف ذي ك ذ
تةو فذي ب ض ل حا ت ساي ة ل ي للتبت ل بلا ي ل ت اش ى ع قبتلمل ل ت ِّ ء لل ي.
ه.
 فاي أس ى لا ت ها لل ض ل اج للبتل ي ،دبر ُ ِّجه ،لهال فش ت فذي للت ا
 .4الس ا ا ااؤال الثاني :ما هي درجة موافقتك أو عدم موافقتك على التص ا ا ااريحات ا تية ب ص ا ا ااو
دليل األستاذ؟
ا
يتكو هال للسؤلل أت ي  62تع حامل أ و مل ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
ي ي ال ليرتاذ و وحامل ليرتاذ.
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
68
86
6.
66
لل با
61.11
11.11
01.11
66
للنس ي ل او ي
التعليق:
ق ي ال ليرتاذ
جا للتعذ ح لي ل ل
ك ذذاات ذذه ء للوي ذذائق لل ذذبليوج ذذي للتر و ذذي ليس ى،
يلبي دليل األستاذ طموحات األستاذ.
فكذ ذذا تأي حولبي  26ذ ذذا ذ ذذائذ ذذي ليرذ ذ ذ ذ ذ ذذاتذ ذذاة ولف ذ ذذا
ل تع ذ ذ ذ ح ،أ ال ليرذ ذ ذذتاذ يدثارذ ذ ذذب ع و وحات ا
أوافق الأوافق
بشدة; 0بشدة; 1
أوافق بشدة
آ ذ ذذالذهذا فذي ت ذ ذذبت ذ للذ ذ ذ ذذي للذ ذ ذ ذ ذذي ،لذكذ ي ذ ذذالذ ذ ذذي
أوافق; 7
أوافق
لير ذ ذ ذ ذذاتذاة  06ذا ذائذي ي لل ك  ،ف ذب س ب ال
ال أوافق
ال أوافق;
10
ليرتاذ آ الها.
الأوافق بشدة
لتح هاي ل وق ء ين غي لل واة دبر كااي
ال ليرتاذ ء للويائق لل بليوج ي ليس ى ساحي
ل اج للوي ي ل لف ي للبل للتر وي يراتاة
للت ا لل ااوي للكتاه ل بت ي ل سثي لي بر يااوي .ل فه ل اج ء ق ته لل بليوج ي كااته ء
للويائق ليس ى ،فهو جع بليوجذي هبفذذه سالبة لير ذت ذذاذ لدر لرد ذ اه للذ اه ا للتذ و ي للولتاة
فذي للذ ثذهاج للجبيب ت ها فذي تبت ذ نشاوامل لل ذ ي لل ذي للذ ا تة ،يحتوي لدر تح ءر لوحبلمل
ت ي يست ن ب ا ل ب ِّترو  .ا هو الحظ أ ال ليرتاذ أحبث لضة ل ا تشو شا لبى للك ءر
ليراتاة ف لحول ي اتاو ء للويائق لل بليوج ي ح ث أ لو تذها ،فارت ا لل ض ا اج لل ض
لآلس بل ليرتاذ للك ءر ا الكتاه ل بت ي .للوجهي للاا حي أ لل ااو للتوج هي ل تر ي أ بر
للويائق يا ا ت ط ل ب ِّت ايهبلف لل ا ي ل بتري للجزلئ ي ،هو ا ين غي ل ه لت اله ،يا ل ثذهاج
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اج

وجها ل ب ِّت في ت ني ل ات ي الك ا لمل ،يالث ا ال ليرتاذ ياه ي ي ك ي ل
الت اته ِّ
شاتحي ا جا ف ه .أ ا للكتاه ل بت ي فهو ي ي ساحي ا ت ِّ ا ،ي ك ل ب ِّت ل رتئثا ب ا.
 .2التصريح الثاني:
ل ست اتلمل
يدث ذذار ذ ذ ذ ذ ذذب ال ذ لير ذ ذ ذ ذت ذذاذ ع توجي ذذامل
ل اج.
أ لفق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لفق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
60
81
66
لل با
66
80.00
10.00
66
للنس ي ل او ي
التعليق:
ي ى يال ي لير ذذاتاة حولبي  12ا ائي أ ال لير ذذتاذ يدثار ذذب ع ل اج؛ ي هال ليسءر هو
للوي ي لل بليوج ي لي بر للتي ين غي أ ي ت ب ل ي ا ليرذ ذ ذذتاذ ت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها للوي ي ل لف ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ال
لير ذ ذ ذ ذتذذاذ ،هذذا ين غي أ تكو تولف ذذي نس ذ ذ ذ ذذج ذذي ح ذذث للك ذذا لمل ل ثع ذ ذ ذ ذذوص ل ي ذذا ل ذذات ذذي
ذي للتاب ي لها،
لل ذبليوج ذي ل ت ذبة ل ذات ذامل للت
و لئق للت و ا للت ا .د ذذاا ذذت للوي ذذي ل لف ذذي
يتناس دليل األستاذ مع توجيهات
املنهاج.
نذ ذذال للخذ ذذب ذ ذذي ف ذ ذذا ،فال انذ ذذب
قذ ذذب س جذ ذذت
يس ذ ذ ذ ذذت ء ب ذذا د لذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ذذا .ر ذ ذ ذ ذبذذب هذذال
ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء
الأوافق
أوافق
ل نسجام ء ل اج ال ليرتاذ ي وا دلذ ذ ذذى ثا ال
بشدة
ال أوافق
أوافق بشدة
ليرذ ذذتاذ لدر ا جا في ل اج ت ع ذ ذ ب ض لل ثاح ذ ذ
أوافق
ا
للتي يس ذتة ع ل اج للت ع ذ في ا ،ساح ذذي ا ت ق
ال أوافق
ال أوافق بشدة
ذ ذذا ع ذ ذ ذ ذذةلاذ ذذامل ل ذ ذذاه ا للتي قذ ذذا ذ ذذت ل ي ذ ذذا ل ذ ذذات ذ ذذي
أوافق
الك ا لمل ،كال رءر تة للوحبة للت ي في ااة لل ي
لل ي.
 .3التصريح الثالث:
ل ست اتلمل
يح ق للك ا لمل ليهبلف للتي ض ذ ذ ذذع
أج ها.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
68
62
80
66
لل با
61.11
44.44
.4.44
66
للنس ي ل او ي
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التعليق:
ي ى يال ي ليرذ ذذاتاة حولبي  .0ا ائي أ ال ليرذ ذذتاذ يح ِّ ق للك ا لمل ليهبلف للتي ضذ ذذع
أج ها؛ ياه يدثارب ع ل اج س ذ ذ ذ ذ ف ذ ذ ذ ذي لتناهه نسجا ه ،فكا لزل ا أ يكو ولف ا ل ذ ذ ذ ذ ا
اص ل ه ل ث ذ ذهاج ك ا لمل أهبلف يس ر لتح ذ ذها
يحقق الكفاءات واألهداف التي وضع
و ي ل ورذذا للبتل ذ ي .هال للتولفق ل نسذذجام يسذذالب
من أجلها.
لدر ث ذذا سة ذذاه ت مي نس ذ ذ ذ ذذجا ف ذال؛ ي ت لف ذذبه
أوافق ال أوافق
ذتذذولف ذ ذ ذذي س ذ ذ ذ ف ذي ذ ذ ذذا لض ذ ذ ذ ذ ذة ذ له ،ف ذ ذ ذ ذ ذذال ل ذ
بشدة بشدة
أوافق بشدة
ل رترلت ن امل للة لئق ل ت بة.
ال أوافق
أوافق
ال أوافق
ال أوافق بشدة

 .4التصريح الرابع:
يسالب ال ليرتاذ في لل
للت ي.

ي للت

ي
أ لفق
بشبة
66
66

لل با
للنس ي ل او ي

أوافق

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
60
86
00.00
11.11

أ لفق
بشبة
64
88.88

التعليق:
هال للتع ذ ذ ح نسذ ذذجا ع للتع ذ ذ حء للسذ ذذا ء  ،ح ث بأاا ب القي ال ليرذ ذذتاذ ا اج يا
بى تح ه ل ك ا لمل ليهبلف للت ي لآل لالقته
يساعدك دليل األستاذ في العملية
ذي؛ أي للس ذ ذ ذ ذ ي لتح ق هذاه للك ذذا لمل
ذال ذي للت
التعليمية التعلمية.
ليهذبلف سالل ل ذي للتذبت  .لذال ذاات للنس ذ ذ ذ ذ ي
لل ال ي حولبي  10ا ائي ت تبر ال ليرذ ذ ذ ذذتاذ سذ ذ ذ ذذالبل
أوافق ال أوافق
بشدة
بشدة
فالال في تبت س ذ ذ ذذها ل ي لل ي في للس ذ ذ ذذثي لي بر يااوي،
أوافق بشدة
أوافق
د اات نس ي تبرة تكاا تال للثعف ليراتاة
ال أوافق
ال أوافق أوافق
ي اه س ذ ذذالبل لها ،في تأ ي أ اد ني هال للتع ذ ذ ح
ال أوافق بشدة
اجاي اولا ا ف ا ت ق ال لف ذ ذذء لالرذ ذذت ااي بل
لير ذذتاذ؛ ي لل واة دل ه الت اته س ذذالبل لدر للتبت
ذذي للت ذذي في
ض ذ ذ ذ ذ ت ذذي أجذ تذ وءر لل ذذي للت
ة ،حتى ي ى ل ب ِّت في ل سات للاا ح.
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السؤال املفتوح :ك ف ت ا تن تك في للت ا ع ال ليرتاذ؟
ي اب هال للس ذذؤلل سالح ذذي ل تع ذ حامل للس ذذا ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل ب ِّتر ذذء ل ِّب ول تناتب ا
لل ي في للت ا لل و ي ع ال ليرتاذ في لل ي لل ي ل سثي لي بر يااوي.
 فاي ت ى أه ته الت اته ي ي تر ذ ذ ذ ذ ي ا ي للسذ ذ ذ ذذثب ل سذ ذ ذ ذذالب لك أرذ ذ ذ ذذتاذ ساحذ ذ ذ ذذي في بليي
شولته للت مي.
 فاي أس ى ت له ثارذ ا ق ي بليوج ي له ،فهي ت ه ت ا ا ،تح وق ا رذ ا ثه ك ا
ا لها ا ل وقف ع ل اج.
 فاي لا ت ال ليرتاذ د اااتل ،لا تسع للاعول ل ه.
 فاذذي أس ى ت تبره ذذا ذذي ي ذذي تح ذ ذ ذ ذذءر ،يا ذذا لا تنذذب د ا ذذاذج ق ذذي ل ذذاك لمل ل وجواة
ف ه ،سبب دينامله فهي ت ف ه.
 فاي أس ى ت له يءر ثارب ياه ي ي و وحات ا.
 .3الس ا ا ا ااؤال الثاالااث :ذا هي اتجذي ولف تذذك أ لذبم ولف تذك لدر للتع ذ ذ ذ ذ حذذامل لآلت ذي خع ذ ذ ذ ذذوص
للكتاه ل بت ي ل سثي لي بر يااوي ؟
ا
يتكو هال للسؤلل رتي  60تع حامل أ و مل ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي للكتاه ل بت ي و وحامل
ليرتاذ.
أ لفق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لفق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
60
86
62
68
لل با
80.00
11.11
44.44
61.11
للنس ي ل او ي
التعليق:
ج ذا للس ذ ذ ذ ذذؤلل لل ذذالذذث ل للكتذذاه ل ذذبت ذ ذ ذ ذ ي
يلب ا ااي الكتاب املدرس ي طموحات
ذالت ذاته ي ذي أقذ أه ذي ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذاج ال
األستاذ.
ليرذ ذ ذ ذذتاذ النس ذ ذ ذ ذ ي ل ب ِّت ؛ ياذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ي ي وجهي
أوافق
ال أوافق
ل ت ِّ ا البتجي لي ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى ،هو أقبم للورذ ذ ذذائ
1
بشدة;
بشدة; 3
ا
أوافق بشدة أوافق; 4
ي-للت ي للتي ي ك ل رت ثا لث ذ ذذها ا
للت
أوافق
تذحذ ذ ذ ذذه ذ سع ذ ذ ذ ذ ذ ذذائذص ِّءزلمل تن ذ ذذه ر ذ ذ ذ ذه ذ ذ
ال أوافق
ل ر ذ ذ ذ ذذت ذذال و ف ل ذذب ِّت ل ت ِّ ا لر ذ ذ ذ ذذد ذذات
ال أوافق بشدة
ال أوافق;
10
ل اتف للخبرلمل للتي يحتوي ل ذها.
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قب جا للتع ذ ذ ح لي ل ل اظ ة للذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ب ِّت لل ا ي ل كتاه ل بت ذ ذ ي ،ه ي ي و وحاته آ اله
ذلك يح ق ا ية ح دل ه أر ذ ذذتاذ ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي لل ي
النسذ ذ ذ ي ااة لل ي لل ي أم أاه لدر لل ك
لل ي .جا مل دجا امل ليرذذاتاة ف ذ ذ ذ ذ ذي يال ت ذ ذ ذ ذ ذها تلف ذذي حتو اته  .4.48ا ائي فهي ت له للخ ءرة ه
لل ذذاتفذذي خ ذذايذذاه ،تت ذذا ذ يو ذذا ع حتو ذذاتذذه فق ذذات ذذي لذذاجزة في اظ ها ل ذذات ذذي لل ذذي لل ذذي
هاتلت ا أنشةذتذها.
 .2التصريح الثاني:
ل ست اتلمل
ي للذذي قذبتلمل ستوى ل ت ء .
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
64
6.
6.
64
لل با
88.88
01.11
01.11
88.88
للنس ي ل او ي
التعليق:
النس ي ل ذ ذ ذه ذ ذ ذال للتع ح ت االت لإلجا ذ ذ ذامل  3/3فشة ليراتاة ي ذ ذ ذ ى للكتاه ل بت ي لل ا
ي ي شذك ي فذ ذ ذ ذ ذي اعوحه فذ ذ ذ ذ ذي تة اته ي ل ت ِّ ا ارتةالته أ يتابع
ل بتلمل ل ت ِّ ء ،
ها ت ال ة ِّ ق ،أ ا للش ذ ذ ذذة لآلس ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ى لل ك ت ا ا ،دذل ا لي كالك رذ ذ ذ ذ نب ل ب ِّت
حذ و ي في تبت اعذذوحذذه رذ نب ل ت ِّ ا حذ و ي في
يراعااي قادرات (مستوى) املتعلمين.
فه هذذا للتة ق ل ي ذذا .أتى أ لل ء يحك ذذا لدر
للكت ذذاه ل ذذبت ذ ذ ذ ذ ي حك ذذا ل ذا ذذا ق ذذب يثة ق لدر ذ
ال أوافق
أوافق
للعذذوله ،ف ض
حتو اته ،لكثه حكا ف ه ش ذ ي
بشدة
بشدة
أوافق بشدة
للثعذ ذذوص ساحذ ذذي ليا ي تولفق سذ ذذتوى ل ت ِّ ء
أوافق
يا ذها تنتمي دل ذى ح ي مل ث ي قبي ي لل ع للجاهدي أ
ال أوافق
ال أوافق أوافق
ح ذ ذ ذ ذذبت لإلر ذ ذ ذ ذذالم  ،لك ك ل ش ذ ذ ذ ذذك ذذي فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي دقثذذاع
ال أوافق بشدة
ذ ذ ذ ذ تة اتلر ذ ذ ذذي هاه ل لح لل بي ي ،د
ل ت ِّ ء
اات ل ت ذ ذ ذها ي ذ ذ ذ ست ي ف ذ ذ ذي لع اا للاابي ،ت وا
هاه ل شك ي دلذ ذ ذى ا
توجه ل ات ي الك ا لمل دلذ ذ ذى تبت
فذذي ي لهذذا ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
ذذا هو اذذافع ل ت ِّ ا في لع ذ ذ ذ ذ ه في ح ذذاتذذه ،ف ثحو هذذال ل ثحر للذذاي ي ذبه ل ذ
ض ت ي لآل .
 .3التصريح الثالث:
ل ست اتلمل
يدثارب ع ك ا لمل للذ ذث ذ ذهاج.
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
66
6.
88
66
لل با
66
01.11
08.88
66
للنس ي ل او ي
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التعليق:
تأى أي ي ليرذ ذ ذذاتاة  08ا ائي أ ثا للكتاه ل بت ذ ذ ذ ي حتو اته تدثارذ ذ ذذب ع للك ا لمل للتي
حوت
اص ل ي ا ل ث ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهاج ح ذ ذ ذ لحي ،ساحذ ذ ذذي أ للكتاه ل بت ذ ذ ذ ي ي ِّبم هاه للك ا لمل ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي بليي
ل س ذ ذذت ء ذ ذ ذ ذ ذ ذها ل ب ِّت فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ت بيا للوحبة للت ي،
كو ل ت ِّ ا لدر ل ا ا ر ح ه فذ ذ ذ ذي اذ ذ ذ ذهايي هذ ذ ذ ذاه
يتناس مع كفاءات الامانا ااهاج.
للوحبة .هال هو ل ثع ذ ذذوص ل ه في للويائق لل ر ذ ذ ي
الأوافق
أوافق
بشدة
ا
للتي تحث ل ب ِّت لدر دلال أهبلف اتره ل ت ِّ ء .
%0
ال أوافق
%39
أوافق
%61

 .4التصريح الرابع:
تدث ذذار ذ ذ ذ ذ ذذب اع ذ ذ ذ ذذوص للكت ذذاه ل ذذبت ذ ذ ذ ذ ي ليا ذذي
للتولح ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ل س ذ ذ ذ ذث ذ ذذي لي بر ي ذ ذذااوي ع تة ق
ل ات ي للثع ي.
لل با
للنس ي ل او ي
التعليق:
ح ث ل بأ ،تدثارذ ذ ذ ذذب للثعذ ذ ذ ذذوص ع
تة ق ل ات ي للثع ذ ذ ذ ي لك ل شذ ذ ذذك ي ل ة حي لبى
ل ب ِّتر ذ ه ذي ي ذ ل للثص ل ابم ل ت ِّ ء ثاربته
ر ذ ذذتخ لج للظوله لل و ي لل الي ي للث بيي ،هال
ل ب ِّتر ذ ذذء يث س ذ ذ و اع ذ ذ ء ت ا 86
اج
ل ولف ء  1ل لف ذذء  .ف ب تكو ل ش ذذك ي ف ذ ذ ذ ذ ذي
للثص ،بت ا هي ف ذ ذ ذ ذ ذي للظاه ة ل ة وه ل ب ِّت
ل ت ِّ ا لرذذتخ لجها هال للثص ،ساحذذي للظوله
للذ و ذ ذذي للثحو ذ ذذي ذ ذذا للع ذ ذ ذ ذ ف ذ ذذي ،ك ذ ذذال للظوله
لل الي ي لل اا ي أ لل بي ي.
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أ لفق
بشبة
64
88.88

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
6.
61
01.11
22.22

أ لفق
بشبة
68
1.11

تتناس نصو الكتاب املدرس ي
(األدبية والتواصلية) للسنة األولى
ثانوي مع تطبيق املقاربة النصية.
أوافق
بشدة

ال أوافق
بشدة

أوافق بشدة
أوافق
ال أوافق
ال أوافق بشدة

ال أوافق
أوافق
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ا تثهى لثه ل ات ي للثع ذ ي أ تكو لي ي ل ب ي ف ذ ذ ذ ذ ذي للظاه ة ل بترذذي عذذثولي ل سذذت
أح ذ ذ ي .لال ينب ل ب ِّترذ ذذو ح ذ ذ و ي ف ذ ذ ذ ذ ذ ذي تحبيب للشذ ذذولهب لي ي للثص ل بت قعذ ذذب اتلرذ ذذي
ظذذاه ة ل و ذذي الي ذذي ثذذي ،أتى أ يذذال ذذي ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء يلج ذ دبر لي ذذي ل ع ذ ذ ذ ذذثولذذي فت ذذات للثص
ا
ل شذذولهب للثريي ل ثارذ ي ل ظاه ة ل لا اتلرذذ( ا في للوحبة للت ي أ لسذذهولي للاعذذول لدر للشذذولهب
للكتب للخاتج ي أ ش ه ل بتر ي.
 .5التصريح الخامس:
ل ست اتلمل
ت ت ذب لدر للكتذاه ل بت ذ ذ ذ ذ ي لي بر يااوي في
تة ق للبراا ج للبتل ي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
60
84
60
لل با
66
80.00
00.00
80.00
للنس ي ل او ي
التعليق:
جذذا مل دجذذا ذذامل ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء ولف ذذي لولقع للاذذال
تعتمد على الكتاب املدرس ي (األولى
 ، 81/81خال ي ل توج ذ ذ ذ ذ ذ ذهامل لل رذ ذ ي؛ ي للكتاه
ثانوي) في تطبيق البرنامج الدراس ي.
ل ذبت ذ ذ ذ ذ ي ل كتذاه ل ذب ِّت ذالبتجي لي بر ،دا ا هو
ا
أوافق ال أوافق
ي
كتاه ل ت ِّ ا .ي وم ل ب ِّت تح ذ ذ ذذءر للوحبة للت
بشدة
ال أوافق
بشدة
أوافق بشدة
ذ ذ ذ ذثا لدر ي تء تر تء ه ا ث ذ ذ ذ ذهاج لل ي لل ي
أوافق
ال ليرذذتاذ ،يا ب ب ذلك يسذذت ء الكتاه ل بت ذ ي
ال أوافق
ا
أج ذ أ ُيتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ِّجا للك ذذا لمل ليه ذذبلف للت ذذي
ال أوافق بشدة
أوافق
ل عذ ذ ا ذ ذ ذ ذ ذ ذها ،ذ ذ ذ ذ ذ ذبث ذ ذ ذ ذ ذ ذي سةا ه للت مي ا يثار ذذب
ت ِّ ه ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي فوجه للاي ر ذ ذ ذ ب ِّترذ ذ ذذه ظ فه ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
للورط ل بت ي ل ح ط ل حدي ل ح ط لي رع لل الا ق ي ح ءرة أ ت ك ذ .
 .6التصريح السادس:
ل ست اتلمل
ك ذ ذ ذذاي ذ ذذي لل ذك ذت ذ ذذاه ل ذ ذذبت ذ ذ ذ ذ ذذي ل ذت ذ ذ ذ ذ ذذامل
لت ء .
أ لفق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لفق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
60
6.
61
66
لل با
00.00
01.11
4....
66
للنس ي ل او ي
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التعليق:
ا للس ذ ذذؤلل :ه يك ي للكتاه ل بت ذ ذ ذ ي للاابي لكي
ا
يت ا ل ت ِّ ا ل ته لل ي ا أ يس ذذت ذ ذ ذ ذ ذ كتب أس ى؟
و ا اات لإلجا امل لل ال ي تث ي هاه للك ايي؛ ي للكتاه
ل بت ذ ذ ذ ي ل س ذ ذ ذذت كتاه في ،دا ا هو كتاه يس ذ ذ ذذالب لدر
ي ذذي ي ك أ يكت ي ل ت ِّ ا ذذه ،د
ا ذ ذ ل ف ذذي،
ذااذت لل ذال ذي ا يخ جو ل ا يحتو ه ،ي تز و ا
جا ف ه ح ف ا ،ساحي فذي ل ست اتلمل.

كفاية الكتاب املدرس ي لتعلمات
املتعلمين.
أوافق
بشدة
أوافق بشدة

أوافق

أوافق

ال أوافق
بشدة

ال أوافق
ال أوافق بشدة

ال أوافق

السؤال املفتوح :ك ف ت ا تن تك في للت ا ع للكتاه ل بت ي ل سثي لي بر يااوي للجالا ؟
ي اب هال للسذؤلل سالحذي ل تعذ حامل للسذا ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل ب ِّترء ل ِّب ول تناتب ا
لل ي في للت ا لل و ي ع للكتاه ل بت ي في لل ي لل ي ل سثي لي بر يااوي.
وجهها لير ذذا ذ ي ُ ث ذ ذ ذ ذ ذها في ل ي للتبت  ،فتع ذذثف
 فاي ت تبر للكتاه ل بت ذ ي ج ها لي لِّ ،
ه.
ا سها فذي سااي للثا اء فذي للت ا
 فاذذي أس ى ت ى أ للكتذذاه ل ذذبت ذ ذ ذ ذ ي لا ي ذذبم ذذا يك ي ات ل ولتا قوللذذب ،اليذذي ،ل ض
ل ذ ذ تحج ها ،ي ة ح ث ذ ذها لل ذ ذ بت دل ذ ذى لل حث ف ذ ذي كتب أس ى ،يا د ا للوقت ل خعص له ذ ذاه
لينشةي ي ذ كذاف ،لال ت له ااقعا ن غي أ ي لجع.
 فا ذذي أس ى ،ل ف ذذت ك ذذاا ذذي للكت ذذاه ل ذذبت ذ ذ ذ ذ ي ذذالنس ذ ذ ذ ذ ذذي ل ت ِّ ا ،فهي ت ى أ للكت ذذاه ذذب ج ذذبل
ل ت ء ياه ي ل ي ستولها في للك ءر جولا ه.
ه ،أ ل ك افي ،ياا ا لألسةا ،
 فاي أس ى ،ل بترء للجبا ،جبمل ح و ي ك ءرة في للت ا
يال ا لع و ي للثعوص ل بر ني في تأيذها .
 فاي أس ى ت ى للث ائص ل وجواة فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي للكتاه تخص ر ذ ذ ذ ذذو لست ات للثع ذ ذ ذ ذذوص ليا ي ،فترلها
تثارذذب قبتلمل للتال ا ،لدر لك للثعذذوص للتولح ذ ي للشذذاتحي ل ظاه ليا ي ل بت ر ذذي فهي
ثار ي.
 فاي ااقشت للشك  :ت له فوضا ا
ياذ ذه اهت لل و  ،يوحي الث وت ل ااة ،لبتجي لبم ل رت ااي
ه د ل ل ة للثص.
 فاي ااقشذذت ل ذ و لل ك ي ،ف ف ذذت ب ض ل وضذذولامل  :وضذذوع ليحزله للسذ ارذ ي ،فهي
ت له يءر ثارب ل ت ِّ ء .
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ثانيا :املقاربات البيداغوجية
 .1الس ا ا ا ااؤال األول :ذذا هي اتجذذي ولف تذذك أ لذذبم ولف تذذك لدر للتع ذ ذ ذ ذ حذذامل لآلت ذذي خع ذ ذ ذ ذذوص
ل ات امل لل بليوج ي؟
ا
يتكو هال للسؤلل رتي  60تع حامل أ و مل ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
تثذار ذ ذ ذ ذذب ل ذذات ذي ذالك ذذا لمل تذذبت لل ذذي
لل ي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
64
60
86
66
لل با
88.88
00.00
11.11
66
للنس ي ل او ي
التعليق:
ا ل حوت لي ل رذ ذ ذ ذذا ته حول ت لفب للخةاه للت مي ،هال ل حوت ُيسذ ذ ذ ذذائ ل ب ِّترذ ذ ذ ذذء ل
املقاربة البيداغوجية ل ت بة ف ذي تبت لل ي لل ي .ت حوت للتع ح لي ل ل بى للتثارب ذ
ل ات ي الك ا لمل تبت لل ي لل ي في للسثي لي بر يااوي.
جذذا مل للثد نذذي ت ذذات ذذي ح ذذث يكذذاا يدس ذ ذ ذ ذذا ى ل ولف و لل لف ذ ذ ذ ذذو  . 1/86ن ا هي ذذات ذذي
ج بة ،ل اتة يك تها يال ي ل ب ِّترء  ،لكثذها تعلح ،في تأي ب ها  22ا ائي  ،أ ت ت ب في تبت
لل ذذي لل ذذي .ي ك أ تكو ث ذذار ذ ذ ذ ذ ذذي في ل ولا ليس ى لل ذذاض ذ ذ ذ ذ ذذامل ،لل وم للة ذذي ،لل ءزي ذذا ،
ل جت ال امل لك ع لل ي لل ي يولجه ل ب ِّترو شك ي للت ا ع ب ض اائ ل ات ي ،ساحي
ا
بأ ليا ع ليف ب ل ت ِّ ا ،بأ للت امل لير ذ ذ ذذار ذ ذ ذ ي
تناس املقاربة بالكفاءات تدريس
أ بر للت ذامل لل ذااو ذذي ،ف حتذات ل ذب ِّتر ذ ذ ذ ذذو في تحذذبيذذب
اللغة العربية.
هال ليا ع ليف ب ليرا ي اتاي ع ليق ا ا فائبة
يءر لير ذ ذذا ذ ذ ذ ي؛ ي رذ ذ ذ ي ل ات ي الك ا لمل احو ت ج ي
أوافق ال أوافق
بشدة
بشدة
ت ذذامل ل ت ِّ ا في للا ذذاة ل ذذبتر ذ ذ ذ ذ ذذي ل جت ذذال ذذي أ ذذا
أوافق بشدة
ي ف حس للتع ا ف.
أوافق بشدة
أوافق
ال أوافق
جه ذذي أس ى أتى أ ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء لل ذذاي لف ول
ال أوافق بشدة
ال أوافق بشدة
لدر ل ات ي الك ا لمل يث سذ ذ ذ و قسذ ذ ذ ء ؛ قس ذ ذذا ات
ات امل ر ذ ذ ذذا ي لآل ي ات هاه ل ات ي فءرلها أف ذ ذ ذ
را اتذ ذ ذ ذذها ،قسا آس لا ي ات د هاه ل ات ي قب
ل بترذذي لل ا لألرذذاتاة  ،لال ي لها ثار ذ ي لتبت لل ي
لرذذد اب ا ساحذذي ل تخ جو
تك
لل ي.
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 .2التصريح الثاني:
تذحذ ذق ل ذ ذ ذذات ذ ذذي ذ ذذالذك ذ ذذا لمل ت ذ ذذا ك ؤل
شافهي كتا ي .

أ لفق
بشبة
68
61.11

لل با
للنس ي ل او ي

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
6.
61
01.11
22.22

أ لفق
بشبة
64
88.88

التعليق:
جا مل لإلجا ي ل هال للتعذ ذ ذ ح دس ذ ذذا ي ء ل ولف ء لل لف ذ ذذء ع ها ل لف ذ ذذء 4
يولف و بش ذ ذذبة ا  8يولفق بش ذ ذذبة  .ي ى للة ف
تحقق املقاربة بالكفاءات متعلما كفؤا
ل ذولفذق أ ل ذ ذذات ذ ذذي ذ ذذالك ذ ذذا لمل ق ذ ذذااتة لدر تخ ج
(مشافهة وكتابة).
ت ِّ ا كف  ،يس ذ ذ ذذت لل ي ةالقي لر ذ ذ ذذترر ذ ذ ذذال
ف ذي لل تء ل ثةوقي ل كتو ي .ى للة ف لل لفض
ال أوافق
أ هاه للذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ات ي تخ ِّج ل ت ِّ ا للكف  .أتى أ
أوافق
بشدة
بشدة
أوافق بشدة
تح ا ق ل ت ِّ ا للكف ي جع دل ذ ذ ذ ذ ذى ل ات ي فحسذذب،
أوافق
دا ذذا دبر حس ذ ذ ذ ذ تة هذذا و ف ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء  ،د
ال أوافق أوافق
ال أوافق
ذااذذت ل ذذات ذذي ذالك ذذا لمل ذذبة فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي تذذبت لل ذذي
ال أوافق بشدة
للذ ذ ذ ذ ذذي يذءذره ذ ذذا ذ ل ذولا د أاذ ذ ذذا تذخذ ِّج ذتذ ذ ِّ ء
ا ء  ،قب يحسثو ف ذي ب ض جولاب للا اة د أ
واي.
قبتتذها لدر دت ا لل ي لل ي ي ذ
 .3التصريح الثالث:
ل ست اتلمل
تثذذارذ ذ ذ ذ ذذب ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل ليرذ ذ ذ ذ ذذات ذذاة
للاال ء .
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
64
86
61
68
لل با
88.88
11.11
4....
61.11
للنس ي ل او ي
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التعليق:
في تأي ل ب ِّتر ذ ذذء فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي تة ق ل ات ي الك ا لمل فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي لل ي
ض ذ ذذع هال للتعذ ذ ذ ح يج
ذي ،فكذااذت لإلجا امل توق ي ولف ي لولقع ل بتر ذ ذ ذ ذذء  ،ح ث ت ى لل اي لل ال ي  00.00ا ائي
للت
أا ا تثار ذ ذ ذ ذها ،ه ذ ذ ذ ذي نس ي ت ذ ذ ذ ذ ة؛ ي تف ها ي ث ذ ذ ذ ذي
تناس املقاربة بالكفاءات األساتذة
لل ش فذ ذي للوحول دلذ ذى ليهبلف ل ع ذ ذها فذ ذي ل اج،
الحاليين.
تة ها و ف هاه لل اي يكو ب ذ تي ذ ي ،فالثد ني
أوافق
ال أوافق
في س ا.
بشدة
بشدة

أوافق بشدة
أوافق

أوافق

ال أوافق
ال أوافق بشدة

 .4التصريح الرابع:
تث ذذار ذ ذ ذ ذ ذذب ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل ل ت ِّ ء
للاال ء .
لل با
للنس ي ل او ي

أ لفق
بشبة
66
66

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
86
60
11.11
00.00

ال أوافق

أ لفق
بشبة
64
88.88

التعليق:
ذ ذثة ذ ق للتن ذ ذ ذ ذي للخذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ة لل ذ ه ذث ي للك ا ة لل ذ ه ذذث ذذي ف ذي تة ق ل ات ي الك ا لمل ي ذ ى
 ، 81/84أي  00.00ذذا ذذائ ذذي أ ا
ذي
ذ
ذا
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
لل
اه
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ه
ت
تناس املقاربة بالكفاءات املتعلمين
لل بليوج ي تثارب لل ذ ذ ت ِّ ذ ذ للاال ذ ذ ؛ يا ذ ذها
الحاليين.
يس ذذتة و ذ ذ ذ ذ ذثا ت اتذ ذ ذ ذ ذ ذها ا س ذذها ،يس ذذتة و
أوافق ال أوافق
للت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ةذ ذ ذ ذ ذ ذالقي للكتا ي بس ذذالر ذذي ر ذ وه تلم،
بشدة
بشدة
أوافق بشدة
ذذي ر ذ ذ ذ ذ ذذي ليسة ذذا  .ت ذذا ق ذذالول أ ا ل ذذات ذذي
أوافق
أوافق
ا ا ء هي لينسب؛ يا ا ت ت ب لدر للاشو للت ء
ال أوافق
للذتذركذءذز لذدذر للذكذا ل ذ ذ فذي لل ذ ذذاي يذنذ ذغذي أ يحع ذ ذ ذ ذ ذ ذذه
ال أوافق
ال أوافق بشدة
ل ت ِّ ا ،ق ذذب ق ذذت لدر ل ث ذذامل ت ت ذذب ه ذذاه ل ذذات ذذي
ذذا ذ ذ ذ ذ ذذا ء أ ذذا حتو ذذامل د لا تع ذ ذ ذ ذ ِّ ب ذذا .ت ذذب
ا
لل ذذب ت لي مل في ت ذذبت لل ذذي لل ذذي ،هي لل ذذالمل لل ذذال ذذي ،تتك ا ،ت ِّ  ،تح ذذا ت ا س ذ ذ ذ ذه ذذا ب ذذبل ل
في لإلجا ي ر ا.
ي
ل ت ِّ ء  ،تحتك ل في ت ِّب ها أنى شا مل ،ة ي للت ء  .أرا ( ا
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 .5التصريح الخامس:
تثارب ل ات ي الك ا لمل للتثو ع في و لئق
للتبت .
لل با
للنس ي ل او ي

أ لفق
بشبة
68
61.11

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
60
63
00.00
16

أ لفق
بشبة
64
88.88

التعليق:
ل ب ِّترذ ذذء أ هثا تثار ذ ذ ا
ي ى  10ا ائي
تناس املقاربة بالكفاءات التنويع في
ك ذ ذ ذ ذ ل ذ ذ ذ ذ ل ات ي الك ا لمل ع للتثو ع فذ ذ ذ ذي و لئذ ذ ذ ذق
طرائق التدريس.
تذذبت لل ذذي لل ذذي؛ ي هذذاه ل ذذات ذذي ل س ذ ذ ذ ذذت و ذذي
أوافق
ال أوافق
تبت دا ا هي سالب ك ءر رتخبلم و لئق شتى فذي
بشدة
بشدة
أوافق بشدة
للتذبت سذاح ذ ذ ذ ذذي للة لئق للنش ذ ذ ذ ذذةي ،ا يدثار ذ ذ ذ ذذب ع
أوافق
ا
ي
الس
لمل
ؤي
ف
ظ
ول
ب
ي
ت
ل
مي
ل وقف للت
ِّ
ال أوافق
ال أوافق أوافق
سذذاتج ذذي ،فذذا ذذب ِّت  ،فق هذذاه ل ذذات ذذي ،ل س ذ ذ ذ ذذت ز ذذا
ال أوافق بشدة
ة ذ ذذي ثذ ذذي أ أر ذ ذ ذ ذ وه حذ ذذبا ،ذ ذ د ذ ذ ات
يست ء ف ه ل ب ِّت ة لئق أرال ب لبيبة.
ق قائمة على الحفظ واالستذك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار
ل ب اات للع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي لل ال ي لدر تنش ط للبت
والتلقيا اان وع ازل املتعلم عن الخبرات الواقعية في التعبير والكتابا ااة والقراءة .اات للثظ ذ ذ ة دبر ل ت ا
ت ذ ذ ذ ذوم لدر أرا أ عقله مستودع فارغ ين غي ذ ذذؤه بكنوز املعرف ا ا ا ااة ،فهو يكدس ذ ذ ذ ذذب هاه ل ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي
سه اما
س( ك ل ذ ذ ذ تلمل ،ف ح ح لي ذ ذ ذ ذ يخت ف
ثظوت ل ات ذ ذ ذذي الك ا لمل ،ح ث ح ذ ذ ذذات ل ت ذ ذذا م ِّ
َّ
فعاال فا ا ا ا ااي بناء معارفه ل و ق لل حث ل كدشذذاف ف كدسذذب قدرات ومهارات ومعا ا ا ا ا ا ا ا ا اارف ومعارف
فعلية وسلوكية.
 .6التصريح السادس:
ل ست اتلمل
تث ذذارذ ذ ذ ذ ذذب ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل تة ه ذذا لدر
ليفولج للاال ي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
60
86
61
66
لل با
80.00
11.11
4....
66
للنس ي ل او ي
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التعليق:
ب ب للز اتلمل للتذ ذي ق ت ذ ذها دلذ ذى ب ض أفولج للسثي لي بر يااوي ،حظت حجا ل كتظاظ ف ذ ذي
ذذا ي ق بش ذ ذ ذ ذكذ ك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ تة ق ل ذذات ذي ذذالك ذا لمل للتي ت ت ذب لدر
للحج لمل  01ت ذال لدر ليقذ
لل ذت ذ ذ ذ ذا لإلف ذ لاي ،ل ذدذذر ذث ذ ذذا لل ذت ذ ذ ذ ذ ذذامل ذ ق ذ ذ ذ
تناس املقاربة بالكفاءات تطبيقها
ل ت ِّ ء أا س ذ ذ ذ ذذها ،دا ذذا ل ذذب ِّت س ذ ذ ذ ذ ذذال ذذب و ِّجذ ذه
على األفواج الحالية.
ا
ذن ِّش ذ ذ ذ ذط .للع ذ ذ ذ ذ ذو ذ ذذي ليسذ ى تذ ذ ذذات ق ذ ذذام ل ت ِّ ء
أوافق
ذا ش ذ ذ ذ ذذات ع للكتذا ي؛ يا ا تس ذ ذ ذ ذذتب ي للت و ج ،هو ا
ال أوافق
بشدة
بشدة
أوافق
ي ك لل ذذام ذذه لدر أف ذ ذ ذ ذ ذ ح ذذال ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ظ ذ ةى
أوافق بشدة
أوافق
ل كتظاظ ،ف ذ ذ ذذال ل لينشذ ذ ذذةي لل و ي ليس ى .هال
ال أوافق
ا تولفق ع دجا امل ل ب ِّترء  ، 81/80تيا للتحبيامل
ال أوافق بشدة
ال أوافق
للتي تف ( ذذا للوح ذ ذ ذ ذ ذذاي ذذي لت ص حجا ليفولج قع ذ ذ ذ ذ ذذب
ي للت ي.
تسه لل ي للت
ذي؟ ه هثا

الس ا ا ا ااؤال املفتوح :ك ف ت ا تن تذك في تة ق ل ذات ذي ذالك ذا لمل في ذااة لل ذي لل
سعوح ي تة ها لدر أفولج للسثي لي بر يااوي؟
ي اب هال للسذؤلل سالحذي ل تعذ حامل للسذا ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل ب ِّترء ل ِّب ول تناتب ا
لل ي في للت ا لل و ي ع ل ات ي الك ا لمل تة ها لدر للسثي لي بر يااوي.
 فاي ت فض ل ات ي الك ا لمل ير ذ اه ت لها وض ذذول ي ت ي ا كتظاظ في ليفولج ،ا ذذا ء
ل ف ي للك ا ة لل و ي لبى ل ت ا للاابي ،لعذ و ي فها للك ا ة ،لك افي للبراا ج ،لاللت اتلمل
ي ي ك تح ق للك ا ة لبيه.
للسا ي ي ك ضع ل ت ا في كز لل ي للت
 فاذذي أس ى ت ى أ تة ق ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل ك ش ذ ذ ذ ذكذ تذذبت ي ،فهي ل ذذي فذذال ذذي في تة ق
ذذي للت ذذي ،تد ح ل ةذذالذذب للت وم تنس ذ ذ ذ ذ ذذب
للبرل ج ح ذذث أا ذذا تس ذ ذ ذ ذ ِّه ذ لل ذذي لل ذذي للت
شخع ته حتى في ح اته للخاتج ي.
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ثالثا العالقات البيداغوجية /التربوية
 .1الس ا ا ا ااؤال األول :ذذا هي اتجذذي ولف تذذك أ لذذبم ولف تذذك لدر للتع ذ ذ ذ ذ حذذامل لآلت ذذي خع ذ ذ ذ ذذوص
لل القامل لل بليوج ي؟
ا
يتكو هال للسؤلل ر ي  6.تع حامل أ و مل ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
تؤي ض ذ ذ ذ ذ ت ذذك ل جت ذذال ذذي لدر أالئ ذذك
للت مي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
62
68
63
62
لل با
44.44
61.11
16
44.44
للنس ي ل او ي
التعليق:
يذهبف هال للسؤلل ،تع حاته للس ي ،دلذى ق ا بى ت ي ذ للجولاب ل جت ال ي لدر ل ب ِّت
سعوحا لل القامل ع ل ح ط ل بت ي .جا للتع ح لي ل ل سؤلل ل ت يءر للوض ي ل جت ال ي
ل بت ل ه فذي أالئذه للت مي .اات نس ي  .4.44ا ائي ع ت يءر للوض ي ل جت ال ي هو ا
توجه
ِّ
ثة ي لق ي؛ ي للاالي ل جت ال ي ل ب ِّت لها ت ي ذ ها ،د دينا ا أ ر ا ،فثح دملل محيط أوسع،
كواات ا ل ب ِّت ة ي
يتنا مل حب ا لل ااو ي دلذى كال ما يقع خارج حدودها ،لكثه يت ال ها ع ِّ
َّ
ايثا ك ي ،هو " مجموع التكوينات والتشكيالت الخارجية التي تؤلف ،منفردة أو متحدة أنساقا
ي تي دلذى لل ااو ي سالذي للاه
متفاعلة " .فا ب ِّت
تؤثر وضعيتك االجتماعية على أدائك
ن ال ل شال لل ولوف
أفكات نت ه،
التعليمي.
ر ف أ ا ها ل ب ِّترها ،داه يستب ي
لتناه
ق ذلك أيثا
هاه لل افي أيثا ت بيا اتره،
ال أوافق
أوافق
تح ءره له ،ف ت ي سةا ه أ ام ت ِّ ه ك للا ولي
بشدة
بشدة
أوافق بشدة
لل اف ي للتر و ي ،ل " املراقبة الواسعة التي
أوافق
ال أوافق
يمارسها ا باء على أنشطة املدرسين " أ بر ليش ا للتي
ال أوافق
ال أوافق بشدة
يستح ها ل ب ِّت في للسؤلل ل أ ثا ا أ حاربته
أوافق
لدر لل ال امل أ ل ا المل لتناهها ،د ب ها
يتبس فذي ل حتوى ل بت ي.
ا
تن امل هاه لله ثي توف ب ض أ ل ا لي وت لدر ش كي لل القامل لدر ل ستو امل
ي ي لدر لل ااو امل ل تع ا ف في للثتائج
ل ح ي أ للووث ي تس ح لها الت ي ذ لدر بي امل للتر ي،
ل بتر ي ت ذ ها التري ب أ التره ب ،فك ف ل ب ِّت أ ي فذي هال ل ح ط؟
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أ ا النس ي ل اي أس ى أ ل ا لي وت ،فاي يخت ف؛ ي ب ض ل ؤرسامل للتذ و ي فذي لالقي
" الشرائح
ل وايي ها ،للة ي للاي أحبث ش ه قة ي ء للة فء ت ي ذ اش أ يءر اش
ا
االجتماعية ذات االمتياز " .ا
اتحبث ل بليي تشك اوع للة ي الس نت ع ل ؤرسامل للتر و ي
هال ااتج ل لو ي ل نت ع لقتعاال ر اري
ااتني ل للة ي ل وجواة فذي ل نت ع للك ذ
ي افي ق ا.
 .2التصريح الثاني:
ل ست اتلمل
تؤي لالقاتك الس ل ؤرذ ذ ذس ذ ذذي لدر أالئك
للت مي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
68
60
88
60
لل با
61.11
80.00
08.88
80.00
للنس ي ل او ي
التعليق:
للتع ذ ذ ذ ح لل اني ،ينت دبر الس ل ؤر ذ ذ ذس ذ ذ ذذي ب ب أ ا للتع ذ ذ ذ ح لي ل ساح ذ ذ ذذا الوض ذ ذ ذ ي
ل جت ال ي ل ب ِّت ساتج ؤر ذ ذس ذ ذذته .لا تخت ف ك ءرل دجا امل ل ب ِّتر ذ ذذء  81/82ع ت ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ لالقامل
ل ذذب ِّت الس ذ لل ذذااو ذذي ،هي نس ذ ذ ذ ذ ذذي تبرة؛ ياذذه
تؤثر عالقاتك داخل املؤسسة على
ل ؤكب أ لل القامل للتي يبثي ا ل ب ِّت الس ؤر ذسذذته
أدائك التعليمي.
ر ذ ذدث ك د ر ذ ذ ا أ دينا ا لدر تبت س ذ ذذه ،لدر أالئه
في حج ة للبت  ،ساحذ ذ ذ ذذي ع ل سذ ذ ذ ذذؤ لء ل اش ذ ذ ذ ذ
ال أوافق
أوافق
بشدة
بشدة
بي ل ؤر ذ ذ ذ ذسذ ذ ذ ذذي ،بي للبتلرذ ذ ذ ذذامل ،ل لقب لل ام ،
ال أوافق
أوافق بشدة
قب ق ت لدر ب ض لل ثامل لدر للت يءر ل اش ذ لهاه
أوافق
ال أوافق
لل القذامل لدر أال ل ذب ِّت ؛ ا :ب ض ل ب ِّتر ذ ذ ذ ذذء لها
ال أوافق بشدة
أوافق
لالقي ج بة ع ل بي  ،ي و ت ح ي ع ت ِّ ذها،
بي ه
لدر لل ك جبمل ب ض للتوت لمل ء ل ب ِّت
لن ك لدر أال ل ذذب ِّت في حج ة للذذبت  ،ح ذذث ذذا
لا ال ا ع ت ِّ ه ،ي حث ل أانى ر ذ ذ ذذبب ل اق ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذها أ يتخدر ل ها ه لل بليوج ي .و ا هاه
ل س ذذت حا مل لا ي .ف ب حظت أ ب ض ل ب ِّتر ذذء يتعذ ذ و ة ا ا س ذذؤ لء ل اشذ ذ د لثب
لل تة ،فتنبها ي و ع ت ِّ ي ا ب بل ل هاه لل القي.
ي-للت ي تتا
ل لت االمل للس ذ ذذائبة ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ا يت ق الور ذ ذذط للت مي أ لل ي للت
السذ ليقس ذ ذ ذ ذذام لك ا للا ذي أا ذا تحذبث السذ لل اذي ل ذبتر ذ ذ ذ ذ ذي ككذ  ،ذالت ذاتها مجتمعا مص ا ا ا ااغرا
فدشك ذ ذ لل ذ ذ بتري تنظيما اجتماعيا يشت ذ ذ ف ه ليف لا لدر ي لت لشت ذ ذ لكها
شب ذ ذها باملجتمع الكبير،
ِّ
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ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي للتثظ ا ل جت ا ي للخاتجي ،تتح ض ذ ذ ذ ذ ثه لل ال امل للتر و ي ،الت اتها تنظيمات اجتماعية،
فت ب لالقامل تر ي يءر تر ي ،ت ات نشاوامل ،تس( بف يايامل ل ي.
 .3التصريح الثالث:
ل ست اتلمل
تذؤيذ لالق ذ ذذات ذ ذذك ع ل ت ء لدر أالئ ذ ذذك
للت مي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
68
66
88
60
لل با
61.11
66
08.88
00.00
للنس ي ل او ي
التعليق:
ت ِّ ذذه،
أ ذذا للتع ذ ذ ذ ذ ح لل ذذالذذث ف نت ذ ثذذا دبر حج ة للذذبت  ،أي تكو لل القذذي ء ل ذذب ِّت
ذذي ،لك ذذا أح ذذااذذا تتنذذا مل دبر أ
هي يذذال ذذا ذذا تكو لالقذذي ذذب ِّت ت ِّ ا؛ أي دا ذذا لالقذذي ل ذذي ت
تكو لالقذ ذذي ق ذ ذذي تث ك دين ذ ذذا ذ ذذا لدر أال ل ذ ذذب ِّت
تؤثر عالقاتك مع املتعلمين على
ل ت ِّ ء  .يال ا ا تكو لل القي الس حج ة للبت ،
أدائك التعليمي.
ذايكثر السذ لل ذااو ذي ،تت ذبلهذا دبر ل ح ط للخاتجي
د ق ال .وا ه ذذال دبر ح ذذا ل ذذي ل ذذب ِّت للا ذذاظ لدر
ال أوافق
بشدة
أوافق
ال
كزه لل مي ل جت ذ ذذا ي ل ني لدر ل حترلم أ لله ذ ذذي
أوافق
أوافق بشدة
بشدة
أوافق
ليراتاة.
لثب لل ض أ حتى لل ه ي لثب لل
ال أوافق
ا ى أ يال ي ل ب ِّترذ ذذء رذ ذذات ل ع للتع ذ ذ ح،
أوافق
ال أوافق بشدة
تؤي بش ذذك ك ءر لدر
فالتبر ل أ لالقات ا ع ت ِّ ي ا ِّ
أال ا للت مي  ، 81/8.أي أكثر  32ا ائي .
 .4التصريح الرابع:
ل ست اتلمل
ت كز لدر ثا لالقي ج بة ع ل ت ء .
أ لفق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لفق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
60
84
لل با
66
66
00.00
00.00
للنس ي ل او ي
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التعليق:
للة ذ ذ ي أ يس ر لل ذ ذ ب ِّت دل ذ ذى ثا لالقي ج بة و ي ع ت ِّ ه ،هو ا ت كب لثا
سالل دجا امل ل ب ِّترء  81/81لف ول لدر هال للتع ح؛ ياذها ي أ لل القي للج بة ع ل ت ِّ ء
ت ح ي،
تس ذ ذ ذ ِّذه ل ها ت ِّكثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها تس ذ ذ ذ ءر للبت
ت ِّ ي ا ،رذذول
ياذ ذ ذ ذ ذها رذ ولجهو ارذذتنا ي ا ي
تركز على بناء عالقة جيدة مع
ا
املتعلمين.
ت ق لي ذذا ش ذ ذ ذ ذذاتكذذي لإلينذذا ذذي أ ل حذذافظذذي لدر هذذب
لل س ذ ذ ذ ذذا .للولقع للت مي ي ك ه ذذاه لل ي ذذي ل ذذبى
ال أوافق
ل ب ِّترذ ذ ذذء بسذ ذ ذذبب للع ذ ذ ذ و ي للك ءرة للتي ينب ا ا ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
أوافق
البشدة
بشدة
أوافق
ا
أوافق
للسثي
أفولج
أ
يا
ا،
روا
يب
للتي
ليفولج
ي
ذ
ف
ا
للتحك
ت
ت
أوافق
لقع
لي بر يااوي أرذ ذ ذ ذذه حسذ ذ ذ ذذب ب ض ليرذ ذ ذ ذذاتاة.
ال أوافق
أوافق
بشدة
ال أوافق بشدة
ش ذ ذ ذ ذ ذذاه ذذبلتي ل ض ليفولج س ذ ذ ذ ذ ذذت تي ذذي ل ذذبى ب ض
ل ب ِّترء ف ذي ت للتبت ا ذهائ ا اد ني لل ط لل و ي
للذذاي ي ذذات ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها و ف ب ض ل ت ِّ ء ،
ت ي ذ للولقع ل جت ا ي ل ب ِّترء ل ت ِّ ء .
للجو لل ام ل ؤرسامل للتذ و ي،
 .5التصريح الخامس:
ل ست اتلمل
ت كز لدر للسذ ذ ة ة لدر فوجك ق ت بيا
للبت .
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
62
82
لل با
66
66
44.44
.....
للنس ي ل او ي
التعليق:
ا ى أ هال للتع ذ ذ ذ ح ي ت ط التع ذ ذ ذ ح للس ذ ذ ذذا ق
تركز على السيطرة على فوجك قبل
لتت اوا ل ذذو ا؛ ي تي ي ل ب ِّت ف ذ ذ ذ ذ ذي ثا لالقي ج بة
تقديم الدرس.
ع ل ت ِّ ء للولقع للت مي للذ ذذاي ي ش ذ ذ ذ ذ ذ ذذه ل ذ ذذب ِّت
ال أوافق
ر ث ك ف ذ ذ ذي دجا امل ل ب ِّترء ل تع حثا هال ،فإ
أوافق
البشدة
أوافق
يؤي لدر
أوافق بشدة
ذذا لإلجذذا ذذي ذذال ول ل فثذذا أ للولقع للت مي ِّ
أوافق
دجذا ذي ل ذذب ِّت  ،د ذا لل ك  ،يحتذذاج هذا ل ذذب ِّت
ال أوافق
دبر أ ي ِّكز لدر للس ذ ذ ذ ذ ة ة لدر لل وج ق ذ ذذب لل ذ .
أوافق
ال أوافق بشدة
بشدة
دجا امل ل ب ِّترذ ذ ذذء ت ِّء للة لي ل ،نس ذ ذ ذ ي تبرة
ل ب ِّترذ ذ ذ ذذء تولفق بشذ ذ ذ ذذبة لدر جوه للترك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذز أ لدر
للس ة ة لدر لل وج ق ب للبت قات ت  .1ا ائي ،
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هال ي ني أ هثا ش ذ ذذك ي ك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ة ف ذ ذ ذ ذ ذ ذي للس ذ ذ ة ة لدر لل وج ،لال ي ِّكز ل ب ِّتر ذ ذذو لدر اس ا ااتراتيجية
السلطة ف ذ ذ ذ ذذي تس ءر للاعي ،هي ا
توجه لام ي ك ثحر ي اف ذ ذ ذ ذذي رائب تث ك لثه للثظ ة دبر ل ت ِّ ا
ل ابي أ ل ح ا ق ل ب ِّترذ ذ ذ ذذء لإلالت ء  ،اد ني للترلك امل لل اف ي للس ذ ذ ذ ذ ار ذ ذ ذ ذ ي للتر و ي ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي
جهذذي
ل نت ع في لل وا للس ذ ذ ذ ذذا ذذي .يح ِّ ذا ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذو ل ت ِّ ا ل ة ع للخثوع للذذاي ي فض و ذذا،
أس ى يكو نتذهبل يايي فذي للظ ف.
 .6التصريح السادس:
ل ست اتلمل
ت كز ،في لالقتذك ع ل ت ء  ،لدر دقثالها
اتف للبت .
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
68
6.
86
لل با
66
61.11
01.11
11.11
للنس ي ل او ي
التعليق:
ا
يت ق هذذال للتع ذ ذ ذ ذ ح ذذإحذذبى ل ر ذ ذ ذ ذذترلت ن ذذامل ل ت ذذبة فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي للخةذذاه ع ذ ذ ذ ذ ذذي لذذا ذذي ،هي
ظاه ها هو سا االطة املعرفة .يختات ب ض ل ب ِّترذ ذذء
االسا ااتراتيجية التوجيهية ،تن ي ف ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ظه
للس ذ ذ ذ ذ ة ة لدر لل وج ذ ذذا لت ذ ذذاا لدر ت ذ ذذبيا املعرفا ااة
تركز ،في عالقتك مع املتعلمين ،على
العلميااة الاادقيقااة والش ا ا ا اااملااة ،ف ِّؤي فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ل ت ِّ ء ،
إقناعهم بمعارف الدرس.
ف ن ها ي ذ ذ ذ ذهبؤ  ،يتاب و ا ي ِّب ه لها ،ا ذ ذ ذ ذذهاتها
ذ ذ ذ فذت ذ ذذه ،أ دا ذ ذذه يس ذ ذ ذ ذ ة لدر ل ولها ،ياذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها
ال أوافق
بشدة ال أوافق
يس ذ ذ ذ ذتة و لل ا ل ذه ف ع ذ ذ ذ ذ تو  ،هي لل اذي لل ذال ي
أوافق بشدة
أوافق
ء ل ت ِّ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ د ذا اذذبت فاذي تحذذا ج ت ذ ذذا
أوافق
أوافق
أوافق
ال
بشدة
ي ِّب ه ل ب ِّت د بل ل مي ثة ي.
ال أوافق بشدة

 .7التصريح السابع:
ت كز لدر أرذ ذ وه لإليحا في للسذ ذ ة ة لدر
فوجك.
لل با
للنس ي ل او ي

أ لفق
بشبة
61
22.22
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ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
64
61
88.88
22.22

أ لفق
بشبة
66
66
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التعليق:
أ ا هال للتعذ ذ ح ف س ذذ( بف في ل ر ذذترلت ن ي ل ت بة ف ذ ذ ذ ذ ذ ذي للت ا ع ل ت ِّ ء  ،ه هي
ل رذترلت ن ي ل اشذ ة أم ل رترلت ن ي يءر ل اش ة أ لإليحائ ي؟ قب لستات  81/80أر وه لإليحا أي
نس ذ ذ ذ ذ ي ت اته  36ا ائي  ،لل اقي  81/4لستات لير ذ ذ ذ ذ وه
تركز على أسلوب اإليحاء في السيطرة
ل اش .
على فوجك.
ت س ذ ذ ذ ذذءر ه ذذاه ل ست ذذاتلمل ي وا دبر و ذذي ل ح ذذي
ال أوافق
ي ،ح ث يت ا ل ب ِّترذذو ع له ء يتحسذسذذو
للت
بشدة ال أوافق
أوافق بشدة
للتوج ذ ذ ذ ذذهامل ل اش ة أ للتي ت دلذ ذ ذ ذذى لي ل للثولهي
أوافق
أوافق بشدة
للع حي.
ال أوافق

أوافق

ال أوافق بشدة

السؤال املفتوح :ك ف ت ا لالقاتك ع ل ت ء سالل سات ل اي؟
ي اب هال للسذؤلل سالحذي ل تعذ حامل للسذا ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل ب ِّترء ل ِّب ول تناتب ا
لل ي في ت ا ها لل و ي ع ل ت ِّ ء .
 تن ع أجو ذذي ل ذذبتر ذ ذ ذ ذذء لدر ض ذ ذ ذ ذ تة ث ذذا لالق ذذي ج ذبة ع ت ي ا ،ق ذذب ذذاا ذذت أجو ذذي أي ذذي
ل بترء ت ى اناحها في ثا هاه لل القي ،د أا ا تخت ف في ك امل ثا ا تح ها لرت لتها.
 هثا فاي ت ني لل القي لدر أرا ا س ي لاو ي ت ى أاه أرا لل القي ء ل بت ل ت ء .
ا
 فاي أس ى تثة ق ل في ت لها هي ليرا ل تحكا في ا دقا ي لالقي ج بة ها.
 فاي يال ي ت كز لدر ش ذ ذ ذذخع ذ ذ ذ ي ل بت  ،ت ى لل القي ت نى لدر ل حترلم ل ت اال ،للتولض ذ ذ ذذع يز ب
ح ذي ل ت ء ذذبتر ذ ذ ذ ذذها بش ذ ذ ذ ذ ر لذذبم ل ذذال ذي .تنثذذب ل زل قذذبت لإل كذذا لل ذ نذذبيذي .كذذال
لل بل ء ل ت ء  .شب ها ب ض ل بترء بش ة ا ي.
 .2الس ا ا ا ااؤال الثاااني :ذذا هي اتجذذي ولف تذذك أ لذذبم ولف تذذك لدر للتع ذ ذ ذ ذ حذذامل لآلت ذذي خع ذ ذ ذ ذذوص
هاتلمل تس ءر للبت ؟
ا
يتكو هال للسؤلل أت ي لش  82تع حا أ ولي ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
ت ذ ذ ذ ذذب ات ر ذ ذ ذ ذ ذ ذذك دل ذ ذذبلال ج ذ ذ ذ ذبل
س ا.
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
62
64
66
84
لل با
44.44
88.88
66
00.00
للنس ي ل او ي
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التعليق:
ا للسؤلل لل اني فذي حوت لل القامل لل بليوج ي/للتر و ي ت ا بمهارات تسيير الدرس ،هذي
ثا ا ،ا يح ظ ل ب ِّت حس رءر اتره حس ت ي ل ت ِّ ء له.
ه ذاتلمل تت ق تح ءر للبت
هو ح ذذي ذا ق ذ ت ذبيا للذبت ؛ دذ يح ص ل ذذب ِّت لدر ثذذا
ذبأاذا للتع ذ ذ ذ ذ ح لي ل ذإلذذبلا للذبت
اتره ا يدثارب ع للك ا لمل ل ع ذ ذها ف ذ ذي ث ذ ذهاج
تعد دروسك إعدادا جيدا مسبقا.
لل ذي لل ذي ،ذا يدثذار ذ ذ ذ ذذب ع فوجذذه للذاي يذب ِّتر ذ ذ ذ ذذه.
ل ذ دجذا ذامل ل ذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء ذا ق ي للولقع للت مي
نعم أفعل
في الكثير
يح ِّ ذ ذ ذ ذ اتر ذ ذ ذذه .يح ِّ ذ ذ ذ ذ
فال يوجب ل ب ِّتر ذ ذ ذذء
من
ا
األحيان
ال أفعل
اتر ذذه حبته للت ي للتي ر ذ ب ها ت ِّ ه .يح ِّ ذ
في بعض
حذا ل أ يكو تح ذ ذ ذ ذذءره ج ذبل ،يختبر هال للتح ذ ذ ذ ذذءر
في بعض األحيان
األحيان
أفعل
ال
نعم أفعل
أيثذ ذذا ت ذ ذذبيا حذ ذذبتذ ذذه للت ذ ذذي ف نذ ذذبه ج ذ ذذبل أح ذ ذذااذ ذذا
في الكثير من
األحيان
ااقع ذ ذ ذذا أح ااا أس ى ،ف ع ذ ذ ذ ِّذو ه ب ثا ه جبيب
فذي للوحبلمل للت ي للالح ي ،هكال.
 .2التصريح الثاني:
ل ست اتلمل
تت كب فها ل ت ء ل وضذ ذ ذذولامل للتي
ل.
يبتروا ا أ
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
61
66
66
80
لل با
4....
66
66 .4.44
للنس ي ل او ي
التعليق:
فها ل ت ِّ ء فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذ
ن ا يت ذ كذذب ل ذذب ِّت
تتأكد من فهم املتعلمين للموضوعات
التي يدرسونها أوال بأول.
لح ذ ذ للذ ذذبت  ،د فش ذ ذ ذ ذ ذ ذ اترذ ذ ذ ذ ذ ذذه .ي وم
ح ذ ذذي
الت ايي لل لج ي ل ب ِّترء  ،د ا ب ها ي
نعم أفعل
هذذال في ب ض ليح ذذا  ،ير ذ ذ ذ ذ ذذاه تت ق ذ ذ ذ ذ ق للوقذذت،
في الكثير
من
ال أفعل
حالته للث س ي للجو لل ام ل وج.
األحيان
في بعض
يذ ذ ذ ذذب لذدذر للذخذة ذ ذذاه للذتذ ذ ذ ذمذذي ش ذ ذ ذ ذ ذوع للذ ذنذ ذ ذذي
ال أفعل
في بعض األحيان
األحيان
نعم أفعل
لل الي ي ل ا
كواي  :االساههالل  Initiativeيا االساتجابة
في الكثير من
األحيان
( )Responseيا التقييم ( ،)Evaluationفا ب ِّت يست ذه
ل وض ذ ذ ذ ذذوع ل و ق و أر ذ ذ ذ ذذا ذذي ذذبة ق ذذا ذذي ل تن ؤ،
سالل
هبفها لست ات قبتة ل ت ِّ ء لدر لرتبلا ل و امل ل ب ي س ا ،يا يستن ب ل ت ِّ و
ت ذبيا دجذا ذامل ختع ذ ذ ذ ذ ة ،يا ي وم ل ب ِّت ت ا دجا امل ل ت ِّ ء ع دو ل لإلجا امل للا ذ ذ ذ ذذا حي أ
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لات ذاا ت ع لإلجا امل للخاواي .هثا ب ض لل اح ء ي أ لل ن ي لل الي ي ل كواي االس ا ا ا ااههالل
اذذي
( )Initiativeيا االس ا ا ا ااتجااابااة ( )Responseيا التغااذيااة الراجعااة ( )Feedbackأكثر ال ذذي
لل ن ي لي بر يا ا ت ك للوظائف ل ت باة ل ب ت لل الث.1
 .3التصريح الثالث:
ل ست اتلمل
تذ ذ ذذبم ض ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي لاذةذالم له ذ ذذا لتت ذ ذذار ي ق
نشاوامل لل ي لل ي ل بر ني.
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
60
68
66
82
لل با
80.00
61.11
66 .....
للنس ي ل او ي
التعليق:
ي ا ردثاا دل ذ ذى ض ي لاةالم ت ذ ذه ذ ذ ل ذ ذه ت بيا
لل تي أ يبث ذ ذي ل ب ِّت حبته للت
أنشةي لل ذ ذ ي لل ذ ذي؛ ي ا لل ذ ات ي الك ا لمل ت وم لدر ذبأ ت ذ ذبي ذا لينشةي للت امل ف ذي شك ذ
ا
ض ذ امل ت ي ذلمل ا لي النس ذ ي ل ت ِّ ا،
تقدم وضعية انطالق لها ارتباط وثيق
لا ي هال ذ ذ ذ ذ لل ذ ذ ذ ذ ب ِّترء  ،ف ب لاا
بنشاطات اللغة العربية املبرمجة.
دل ذى لل ذ اترامل للسا ي للتي ت ذ وم لدر ت بيا
للذ اتف بشك ذ ذ اش ذ دلذى للذ ت ِّ ذ  ،تي ذا
في الكثير
من األحيان
أ نس ي ق ي ذ للذ ب ِّترء ت ني ض امل
في بعض
نعم أفعل
ا
أفعل
ال
األحيان
ت ي فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي بليذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي للبت د أ و وحامل
ال أفعل
في بعض األحيان
لل ذ ذ بتري للجزلئ ي أ ي ت ذ ذزم ج ذ ذ ذع ل ب ِّترء
ان
األحي
من
الكثير
في
نعم أفعل
التذ ذ ذ ذوح ذ ذ ذ ذ ذ ذامل للتوج ذ ذ ذ ذ ذ ذهامل لل بليوج ذ ذ ذ ذ ذ ذي،
للسذذؤلل ل ة هو ا بى ثار ذ ي ض ذ ي
ل اةالم ل ذذبت ل ت ِّ ا ل وقف للت مي-
ا
للت مي؟
 .4التصريح الرابع:
ل ست اتلمل
ت ذة ذ ذذع ل ذت ذ ذ ذ ذء ذ ل ذد ذذر لل ذك ذ ذ ذذا لمل ل ذت ذذوق ذع
ي.
للوحول دل ذها فذي بليي حبة ت
في ب ض في للك ءر
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
64
61
60
61
لل با
88.88
4....
80.00 22.22
للنس ي ل او ي
 1يثظ حالح ااح للشو خ :ق ايا اح ة في لل ساا امل للتة ي ،الت جوه ل نش للتومل ع ،لل اض ،دحبلتلمل كز ل ك ل ب هللا
ل ب لل ز ز لخب ي لل ي لل ي ،للة ي لي بر8201 ،هذ468./م ،ص 8.1
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التعليق:
توج ذهامل ل اج للويائق لل بليوج ي ليس ى ،كال توح امل ل ات ي الك ا لمل ،أ ية ذ ع
ا
ل ت ِّ و لدر للك ا لمل ل لا للوحول دل ذ ذ ذها ،ك ذ ذ ذال ليهبلف للت ي حتى يكو ل ت ِّ ا لدر ِّ ثه
ا
حبة
أ ه ،ف ات ء ليهبلف للك ا لمل ل
لثذ ذ ذ ذ ذ ذها ،ا ح ه هو لدر س ذذتوى كذ ذ ذ ذ ذ ذ ات
ا
ا
ت ي؛ ي ل ات ي الك ا لمل توص ذ ي الترك ذ ذ ذ ذ ذز لدر ل ت ِّ ا لدر للت ا للالتي ،ف نى ل ت ِّ ا أ ي ِّ ا
ا
ا
ت اته هو ينه للك ا لمل ليهبلف للت ي .لدر سذتوى هال للتعذ ح ت ء أ نس ي  10ا ائي
ا
تة ع ل ت ِّ ء لدر للك ا لمل ل توقع للوحول دل ذ ذ ذها ف ذ ذ ذي بليي ك ذ ذ ذ حبة ت ي ،هي نس ي ق ي دذل
ذ ذذا قوتاذ ذذت ذ ذذا ينذ ذذب أ يكو  ،هذ ذذال ذ ذذا ية
تطلع املتعلمين على الكفاءات املتوقع
ا
ذذي للت ذذي
للس ذ ذ ذ ذذؤلل حول جذذب ى لل ذذي للت
الوصول إلياها في كل بداية وحدة تعليمية.
أر ذ ذ ذذار ذ ذ ذذه ،دذل اات لل ايامل ليهبلف ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
فذذي لذذبى ل ت ِّ ا أ يءر ع ذ ذ ذ ذ ا ب ذذا وجواة
في الكثير
من األحيان
ب ِّت ؟ آيات هاه للثد ني
لدر سذ ذ ذ ذذتوى ذه
نعم أفعل
نعم أفعل
ي ف ذ ذ ذ ذ ذي لتناه نهول ،ت الب
رذذءر لل ي للت
ال أفعل
في بعض
األحيان
في بعض األحيان
ذ ذذا ي ذة ذ ذذح دل ذ ذ ذذه ل ذت ذ ذ ِّ ذا
ذء ذ ي ذ ذذاي ذ ذذامل ل ذ ذذب ِّت
في الكثير من األحيان
ال أفعل
للك ذ ذذا لمل ل لا تح هذ ذذا .ق ذ ذذب ر ذ ذ ذ ذ ذ ذ لذ ذذت ب ض
ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء ل ر ذ ذ ذ ذب ذذب ل ذذبم لوالع ل ت ِّ ء لدر
ا
للك ذذا لمل ليه ذذبلف للت ذذي ،فك ذذاا ذذت لإلج ذذا ذذامل
ت ِّ ذ ذ ذ ل قعوت ف ذ ذ ذي فها ل ات ي الك ا لمل لل ايامل للتي تس ر دل ذ ذ ذها لير لل س ي للت ذ ذ ذي قا ت
ل ذها.
 .5التصريح الخامس
ل ست اتلمل
ذه ذ ذذاتلمل للذ ذ ذ ذ ذ ذذي
ت ذ ل ذذي للذ ذت ذك ذ ذذا ذ ذ ف ذذي ت ذ ذذبت ذ ذ
لل ي ل رت اع ،لل ل ة ،ل حاايي ،للكتا ي .
في ب ض في للك ءر
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
60
64
66
80
لل با
80.00
88.88
66 .4.44
للنس ي ل او ي
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التعليق:
قب ت فذ ذ ذ ذ ذي لل عذ لل اني لل حث ات امل تبت لل ي عذ ي لا ي ،ثذ ذ ذ ذ ذها لل ي لل ي،
اات ها ت ِّكز لدر للةابع للكدي للتكا دي ل ي ،أي ل ي .للتع ذ ذ حامل ك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ها تعذ ذذب ف ذ ذ ذ ذ ذ ذي هال ل ثحر
للتك ذذا دي للكدي فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ت ذذبت لل ذذي لل ذذي
تراعي التكامل في تدريس مهارات اللغة
جذذولا ذ ذذب ذه ذ ذذاتلت ذ ذ ذذا ليت ذذع :االسا ا ا ا ات ام ا اااع ،ال اق اراءة،
العربية(االستماع ،القراءة ،املحادثة،
املحادثة ،الكتابة ،د أ للولقع للت مي يب ِّ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
الكتابة).
ي ذاه هاتت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ا بيداغوجيا وتعليميا ،ه ا:
مهارة االسااتماع ،ومهارة املحادثة ،صذذا ح أا ذ ذ ذ ذ ذه ا
في الكثير
من األحيان
حاض ذ ذ تا  ،لك ح ذ ذذوته ا ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ خةط له
نعم أفعل
في بعض
ال أفعل
األحيان
بر ج ،قب لاينت ث س ذ ي سالل للبت للتي
ال أفعل
في بعض األحيان
سالل رؤلبي ل ض ل ب ِّترء  ،أ
ح ت ذ ذ ذ ذذها،
نعم أفعل
في الكثير من األحيان
هاتة ل ر ذذت اع ت ات د ضذ ذ ات لل ل ة
للثص ليا ي للتولح ذ ذ ذ ذذدي ل ةذذال ذذي ،أ ذذا هذذاتة
ل حذاايذذي فال تة ق و ف للك ءر ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء
ا لت اا
تيا نتذ ذ ذ ذ ذها فذ ذ ذ ذ ذي نشاوامل لل ي لل ي ل سثي لي بر يااوي للتلخ ص ،للت ق للتح
لااة لدر اص ل ةال ي ل وجهي؛ ياه هو لل لفب لنشار للت ءر للش هي ل حاايي .
 .6التصريح السادس:
ل ست اتلمل
ت بم لخعا يها ليفكات في ا ايي
حعي.
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
60
62
66
88
لل با
80.00
44.44
66
08.88
للنس ي ل او ي
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التعليق:
ية ب لل ذ ب ف ذي نش ذ ذار لل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ل ة للث ذ ذ ذ ذص ليا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي سعوحا أ ي بم ا
لخعا ل ثص
ِّت
ِّ
لل ذ ذ ذ ابم أ ا هو ثو فذذي للك ذ ذتاه للذ بتر ذ ذ ذي
تقدم ملخصا ألهم األفكار في نهاية كل
ذ ذ ذ ذ ذذ :أجمل القول .قب ح ذ ا ج ع لل ذ ذ ذ ذ ذ ب ِّترذذء
حصة.
ا
لخعا يها ليفكات فذ ذي ا ذ ذ ذهاي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
اذ ذها ي ِّب و
للاع ذ ذ ذذي ،تيا أ ب ذ ذ ذذها  44 81/2ا ائي
في الكثير
من األحيان
يذ ذ ذ ذ ذل ذ ذذك د قذ ذ ذذال .ف ذ ذذائ ذ ذذبة لل ذتذل ذخذ ذذص أ
نعم أفعل
ال أفعل
يتحع ذ ذ ذ ذ ذ ذ ل ت ِّ ا لدر سالح ذ ذ ذ ذ ذ ذذي كزة أفك ذ ذذات
في بعض
في بعض األحيان نعم أفعل
األحيان
أر ذذارذ ذ ي تثار ذذب ثع ذذوص ل ات ي الك ا لمل،
ال أفعل
في الكثير من األحيان
ا
هو تحع ذ ذ ذ ذ ذ ليها ا للذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ها ،للت ذذامل
ليرار ي ا لل ل ي لل ااو ي.
 .7التصريح السابع:
ل ست اتلمل
ت ل ي في ت ذذبيا لل ذذبت لل م لل اي ذذي
ء لت ء .
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
64
61
68
86
لل با
88.88
4....
61.11 11.11
للنس ي ل او ي
التعليق:
َ
ت ِّ ا أ
للاة لل م لل ايي شذ ر أرذذا ذ ي لت بيا ت ا ثارذذب للج ع ،يخاوب ف ه
ا ط أا ار ل ت ِّ ء ال ي للتي ي ه ها ايرذ ذ وه للاي يس ذذتة ع ه أ يس ذذتولب ذ ذ و
لل ذذبت  .ل ذ ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل تثص لدر للت ا لإلف لاي للت ا لل ذذاتقي أج ذ أ يث ذذال ذ
ت ِّ ا حظ ذ ذه ذ ذذا يح ِّ ق ل س ذ ذ ذ ذ ذ ذذا لة ء ل ت ِّ ء
تراعي في تقديم الدرس الفروق الفردية
ذكذ ذ ذ تذك ذ ذذافؤ لل ص .ح ذ ذذي لي أ تح ق
بين املتعلمين.
للت ا لإلف لاي ض ذ ذ ذ ذ ه للخ ذذال في لقع حذذال
للت ا في يااو اتثا؛ ي أ بر ل ش ذ ذذكالمل للتي تولجه
في الكثير
من األحيان
ل ب ِّت هي ل كتظاظ في ليقس ذذام ضذ ذ ط للبراا ج
نعم أفعل
لذذبم ك ذذايذذي للحجا للس ذ ذ ذ ذذا ي للومللتي ذذااة لل ذذي
ال أفعل
في بعض
في بعض األحيان نعم أفعل
األحيان
لل ذذي ،هو لل ذذاي ج ذ لل ض  00ذذا ذذائ ذذي
في الكثير من األحيان
ال أفعل
ي للو في لل وم لل م لل ايي.
لال أقتر أ يخ ف لل ذ ذ ذ ط لدر ليقس ذ ذذام
أ يخ ف للبرا ذذا ج لل ذذبتل ذ ذ ذ ذ ي ،يا ي وم ل ذ ذب ِّت
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ا
للشذذك
ت سذ ا فوجه حسذذب أا ار للت ا :لل عذ ي ،للسذ ي ،للاسذ ي ،أ ت ِّءر ج سذذي ل ت ِّ ء
للاابي للت بي للث ةي دبر ج سامل أس ى أكثر ح و ي للةا لي ل ستبي ة أ ليفولج حسب ليا ار .
 .8التصريح الثامن:
ل ست اتلمل
تك ف ل ت ء ولج امل أل ال نزل ي
ارت لت.
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
64
63
68
60
لل با
88.88
16
61.11 00.00
للنس ي ل او ي
التعليق:
تبس للولج امل ل نزل ي ضذ ذ ذ لينش ذ ذذةي للالحذ ذ ذ ي ،هي أنش ذ ذذةي تك ي ل ت ِّ ا ،ي ك أ
يك ِّ ف ل ذذب ِّت ت ِّ ذذه ذذإانذذامل ت ذذات لل اليذذي أ قوللذذب لل ذذي أ لل ض أ للث ذذب ،هي ولتا ل ت ءر
للش هي للكتا ي ،ك له كالك أ يك ِّ ها تح ءر ات لل ل ة للثص ليا ي أ للتولحدي  ،ات
ل ةال ي تح ذ ذذءرل لاع ذ ذذي للت ءر للش ذ ذ هي فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي لير ذ ذ وع لل اني ل وحبة للت ي ،ك له أي ذ ذذا أ
ذ ذ ذ هال
يك ِّ ها كتا ي س ذ ذذواة ل وض ذ ذذوع للت ءر للكتا ي أ ل شذ ذ ذ ع للكتا ي .يس ذ ذذتة ع ل ب ِّت
اا نه ل ي لل ي ش ر أ يتحول دبر نشار أرا ي.
للنشار للالح ي أ يستك
قذذب جذذا مل للتع ذ ذ ذ ذ حذذامل خ ِّ ذذي لك ذذا ت ِّبر ل
تكلف املتعلمين بواجبات وأعمال
لقع ح ذ ذ ذ ب ي شذ ذ ذذه ل ب ِّترذ ذ ذذو  21ا ائي أي أق
منزلية باستمرار.
للثعذ ذ ذذف يك ِّ و ت ِّ ي ا للنس ذ ذ ذ ي لل ال ي يك ِّ وا ا
في الكثير
د في أح ذ ذذايء ق ذ ذذي أ يك ِّ وا ا أر ذ ذ ذ ذ ذ ذذار ذ ذ ذ ذ ذ ذذا .ي ذ ذذاني
نعم أفعل
من
ا
األحيان
ل ذ ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذو ذ ح ذ ذ ذ ذ ذو ذ ذذي في للتحكا في أفولجها لدر
ال أفعل نعم أفعل
س ذذتوى للاع ذذي فال يك ِّ و ت ِّ ي ا الولج امل ل نزل ي
في بعض األحيان
في بعض
ياذ ذا يذثذنذز اذ ذ ذذا أ يذثذنذز للذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ،يذة ذ ذذالذبذ ذذا
ال أفعل
األحيان
في الكثير من
ل ب ِّتر ذذو فال يس ذذتن و  ،د ب ذذها يعذ ذ دبر حب
األحيان
لل ثف لل ظي ع ب ِّتر ذ ذذه ،ف حذ ذ ذ ح ل ب ِّتر ذ ذذو يكت و
ت بيا للبت  ،يز ب لدر ذلك.
 .9التصريح التاسع:
ل ست اتلمل
ت ا للت ذ ذذامل لل و ذ ذذي لدر ل س ذ ذ ذ ذذتو ء
للثظ ي للتة ي.
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
61
61
66
61
لل با
4....
4....
66
22.22
للنس ي ل او ي
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التعليق:
جذذا مل للتع ذ ذ ذ ذ حذذامل ،في ل و هذذا ،س ذ ذ ذ ذذتن ذذي
تقيم التعلمات اللغوية على املستويين
ا
لتوجي ذامل ل ذاج ف ذا يخص ت ا للت ذذامل؛ ي هذذال
النظري والتطبيقي.
للذذبت  ،ياذه
لل ثع ذ ذ ذ ذ أح ذ ذ ذ ذ ح جز ل ل ذذاج،
ا
ذ ذذي للت ذ ذذي ،فق
جز يتنزل لل ذ ذذي للت
نعم أفعل
في الكثير
ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل للتي تثص لدر جوه دحكذذام ل ولتا
من
ال أفعل
األحيان
نعم أفعل
ض ذ ذ ذ ذ ةهذا في ل ذاتف ل ذاتف لل ي دا اجها .فب ال
في بعض األحيان
ذذبى تح ا ق للك ذذا ة
للت ا ي ك ل ذذب ِّت أ ي
في بعض
ال أفعل
في الكثير من
األحيان
فق ش ذ ذ ذ ذ كي للت ا .جب أ يكو للج ع لدر ا
األحيان
ل س ذ ذ ذ ذذتوى للت ا ،أي ين غي أ ت ا ذ للذذبت
ا
في دوات ل ولتا للوض امل للت ي لإلا اج ي.
 .11التصريح العاشر:
ل ست اتلمل
ت ل ي للجذااذب للوظ ي في تبت هاتلمل
لل ي لل ي.
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
60
64
66
86
لل با
00.00
88.88
66
11.11
للنس ي ل او ي
التعليق:
تس ر لل ذ ذ ات ي الك ا لمل دل ذ ذى تبت ك ذ ذ ذ ذا ل ذ ذه لالقي ح اة لل ذ ذ ت ِّ ا ،أي له ا لي النس ي
ا
دل ه .كذ ذ ذ ذ ذ ت ا ين ذ ذ ذ ذ ذي أ ي ةى ف ذ ذ ذ ذ ذي جاا ه للوظ ي للشذذا  .ا ظ ي لل ل ة ساحذذي؟ ا ظ ي
ولتا لل ي لل اليي لل ض للث ب ليا ي؟ ظ ت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ه ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي تز ب للت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ للش ذ ذ ذ هي للكتا ي ا
يحتذذاجذذااذذه أا لمل ،لذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذذال ت ت ط ل هذذاتلمل ليت ع:
تراعي الجان الوظيفي في تدريس مهارات
ذ ذ ذ ذهذذا ذذا
ل ر ذ ذ ذ ذذت ذذاع ،لل ل ة ،ل حذذاايذذي للكتذذا ذذي
ا
اللغة العربية.
هاتتي
يح ِّ ق أحس ذ ت ا ل ي لل ي ،ل اةالم
للت ي ل ر ذ ذ ذ ذذت ذاع لل ل ة دلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى هذاتتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي لإلاتذاج
نعم أفعل
ل حذاايذي للكتذا ذي أ للت ءر للش ذ ذ ذ ذ هي للكتذا ي ه ذا
في الكثير
يذايتذذا ت ا لل ذذي لل ذذي للهذذبف للختذذا ي لإلا ذذاجي
ال أفعل
من األحيان
ل سثي لي بر يااوي .قب ر ق د لمله ف ذي لل ع لل لبع
في بعض األحيان نعم أفعل
في بعض
ف ذ ذي حث ل رترلت ن امل للخاحي :لل ل ة للت ال ي
ال أفعلاألحيان
في الكثير من
لإلاتاج للشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذ ذ ذ ذ ذ ذي للكذ ذ ذ ذ ذ ذتا ذ ذ ذ ذ ذ ذي  ،قب يا ت مهارة
األحيان
االستماع ا ذهائ ا ل أنشةي لل ي لل ي لهاه للسثي
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ا
ل سذذثولمل ليس ى كالك .النس ذ ي إلجا امل ل ب ِّترذذء فكاات ها تنسذذجا ع
للتوجه للوظ ي لتبت
لل ي لل ي.
 .11التصريح الحادي عشر:
ل ست اتلمل
تذذوظذف للذذور ذ ذ ذ ذ ذ ذذائ ذ ذ للذتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي للذا ذ ذذبيذ ذ ذذي
لتحسء اتاجامل للت ا لل وي.
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
68
6.
62
60
لل با
61.11
01.11
44.44 00.00
للنس ي ل او ي
التعليق:
ت اب الوسائل التعليمية ُ ثامل ه ذ ي ف ذي ل ي للتبت  ،ساحي دذل اات سد ة ك ي
ف ذالذذي .ح ذذي الوس ا ا ا ااائاال التعليميااة الحااديثااة للتي ين غي أ توظف فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي تذذبت لل ذذي لل ذذي ،هي
ثامل حذذوت ي حذذوت يا تي تح ِّكي ،ف بيوهامل سذ ح امل ،أال شذ ي ،ت وتتاجامل يءرها  ...ا
 06ا ائي للتي أل ثت
يدثار ذ ذ ذذب ع اا ج للس ذ ذ ذذثي لي بر يااوي ،أظ أ للنس ذ ذ ذ ي لل ال ي أك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
توظ ها ف ذي أح ا
ح لحي أا ا
توظف هاه للورائ أ ِّ
ِّ
ق ي ،وا هال دل ذى اظ ة ب ض ل ب ِّترء دل ذى للور ي
توظف الوسائل التعليمية الحديثة
لتحسين نتاجات التعلم اللغوي.
ل و ا ،ت ك للتي توحذ ذ ذ ذذف الابي ي سعذ ذ ذ ذذوحذ ذ ذ ذذا ،اظ ة
ِّ ي ق ت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ،لبلئ ي لثب لل ض ،ساحذ ذ ذ ذذي
في الكثير
نعم أفعل
من
ينذ ذ ذ ذه ك ي تش ها أ توظ ها ،اظ ة أس ى دبر ااة
األحيان
ال أفعل نعم أفعل
لل ي لل ي فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي حب ذلت ا ،ف تبرها لل ض تحتاج
في بعض
ا
ق
دبر هذذاه للور ذ ذ ذ ذذائ ذ  ،فال ال ي لذذالذذك .ك ذذا أ لي يت
األحيان
في بعض األحيان
كذذالذذك ثظ ة لل ذذائ ء لدر دالتة ل ؤر ذ ذ ذ ذس ذ ذ ذ ذذامل للتر و ذذي.
ال أفعل
في الكثير من
األحيان
ذذي للت ذذبيذذي
لي لثذذبي أ توظ ف للور ذ ذ ذ ذ ذذي للت
للابي ي أك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ أه ي دذل أحس ذ ذ ذ اذثا لست ات للور ذ ذ ذ ي
ا
ل ثارذ ذ ذ ي أحس ذ ذ اذثا لر ذ ذذد اتها ،ساح ذ ذذي ا يدثار ذ ذذب ع أا ار للت ا لل عذ ذ ذ ي ،للسذ ذ ذ ي ،للاسذ ذ ذ ي ،
ا
فتوظف للور ي ف ا لك ا ط ،فذي قتذها للذ ثارذب ش ةي أ تذه لدر للاعي ك ها.
 .12التصريح الثاني عشر
ل ست اتلمل
تذ كذز فذي تذ ذ ذذبيذا أنش ذ ذ ذ ذة ذ ذذي للذ ذ ذ ذذي للذ ذ ذ ذذي
تة ات ا لدر للت ا للالتي.
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
61
61
64
60
لل با
4....
4....
88.88 00.00
للنس ي ل او ي
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ا
التعليق :توح امل ث ذ ذ ذ ذهاج لل ي لل ي أ ي ِّكز ل ب ِّت لدر ثح ل نال ل ت ِّ ا ي يت ا ث سه،
ا
أ ا ي ف ف ذي لل بليوج ا الت ا للالتي ،أظ أ يال ي ل ب ِّترء أك ذ ذ ذ  11ا ائي ل ذه ذا لذ ذ ذ ذي
ا
ه ي ذلك ،ذ تة أ يسذذاها ل ت ِّ ا فذ ذ ذ ذ ذي للبت ا شذذات امل للتي تن ه ي ذ ذ ذ ذ ذثذ ذ ذ ذ ذي ت اته ث سذذه،
رذ ذ ذ ذذا ته ،جو ته ،ش ذ ذ ذ ذذات ه كتا اته فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي للت ءر للكتا ي ،تح الته ،تلخ ع ذ ذ ذ ذذاته ت اته لدر
ا
خت ف لل ذذايا ليا ي لل و ي للث بيي .لك لولئق لبة ت ف ا تح ا ق للت ا للالتي ،ث ذ ذ ذ ذ ذ ذها ا
هو لجت ا ي-ي ذ ذ افذي؛ ح ث أ للتذ ك ي للاهث ي للاال ي
تركز في تقديم أنشطة اللغة العربية
ل ب ِّترذذء ل ت ِّ ء  ،ت دلذ ذ ذ ذ ذى ل لت اا لدر ل ب ِّت ،
وتطبيقاتها على التعلم الذاتي.
ت ذ دبر للت ذذب ل ت ذذاع ب ذذبل ل ل ذذااتة لإل ذبلع،
دذل حا ل ب ض ل ب ِّتر ذ ذذء أ ل ت ِّ ء للخ ج لث ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها
نعم أفعل
في الكثير
من
جو ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهول ذذال فض لذذبم للتنذذا ه ،ف ذ ذ ذ ذذال ل لل اذذي
ال أفعل نعم أفعل
األحيان
ل ذ ذذبتر ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ل ِّ ةذ ذذي ،ل اذ ذذي ذ ذذاإلك لهذ ذذامل للتثظ ذ ذذي
في بعض األحيان
لل ذااوا ذذي للولق ذذي .هثذذا حذذا مل اذذا اذذي جذذبمل اذذي
ال أفعل
في بعض
في الكثير من
األحيان
ذذبتر ذ ذ ذ ذ ذذي ث ذذار ذ ذ ذ ذ ذذي لر ذ ذ ذ ذذت ذذبلال و ذذا ل ت ِّ ء ،
األحيان
ا
أفسات ل نال لها ل ت ا ل ااتة لإل بلع.
 .13التصريح الثالث عشر:
ل ست اتلمل
ت ذ ذذط لل ذت ذ ذ ذ ذ ذذامل لل ذ ذ ذذو ذ ذذي لل ذا ذ ذذال ذ ذ ذذي
الت امل للسا ي.
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
68
68
66
80
لل با
61.11
61.11
66
11.11
للنس ي ل او ي
اذل ا ط للت امل ب ذذها ب ذذا رذذا ي حال ي ؟ أجاه ل هال للسذذؤلل
التعليق :للسذذؤلل ل ة
جون بياجيه ،ف ذ ذذي اظ ته لل ثائ ي ،ا ُلذ ذ ذ ذ ذ ِّف لثبه
تربط التعلمات اللغوية الحالية
بالت ا ا ا ا ا اوزان املعرف ا ا ااي؛ أي د ا ل اتف تترلكا ،دا ا
بالتعلمات السابقة.
ُ
ت ذ ذ ذ ذث ذ ذى يث ها حالي لل ذ ذ ك دل ذ ذى حالي للا ي،
ف ا ي وم ه ل ب ِّت بشك ت ت ثذ ذي ،لل ذ ذ ذي أح ااا،
ر
الكثي
في
في بعض
دا ا هو ر ذ ذ ذ تة ا ا ل في لبى لل ذ ذ ذ ت ِّ ا ،ينت ذ ذ ذ
من األحيان
األحيان
أفعل
ال
نعم أفعل
ف ذ ذها ذ ذ حالي للال تولمل دل ذى حالي للتولمل لرت لت
ال أفعل
للة ذ ذ ذي أ تك ذو تع حامل ل ب ِّترء
للاه ذ .
في بعض األحيان
ا
في الكثير من األحيان
تولف ي ت ذ ذ ذ ا حول ضذ ذ تة لل ذ ذ ذط ذ ذ للت ذ ذ امل
نعم أفعل
للاال ذ ذي للت امل للسا ي أ ذ ذا يسمى ا كدس امل
للس ذ ذ ذ ذذا ذذي أ لل ذذي .يتح ا ق هذذال لل ط د توف
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ا
ش و ذ ذ يعاح ا ر ذ ذ تة للت ا ه ا :االستدماج واملواءمة؛ دا اج للت امل للاال ي ف ذ ذي للت امل
للسا ي ،حس لرتخبل ذها توظ ذها في ل ولقف ل بتر ي للا ات ي ل خت ي.
 .14التصريح الرابع عشر:
ل ست اتلمل
تذكذ ِّ ذف لير ذ ذ ذ ذذا ذ ذذي حس ذ ذ ذ ذ ذ ذذب ل ولقف
ي.
للت
في للك ءر
في ب ض
نا
ليح ا
ليح ا
أف
أف
68
68
66
80
لل با
61.11
61.11
66
11.11
للنس ي ل او ي
التعليق:
ذ ذذي،
ذذا تؤ ار ذ ذ ذ ذ ل ذ ذذه لل ذذي للت
تكيف األسئلة حس املواقف التعليمية.
ِّ
ا
ي للت ي ،ا يح ذ ذ ذ ذ ذ ِّ ق انا
لير ذذا ي للت
للسؤلل للت ذ ذي اذ ذته تكذ ذ ا ه ذ ذ ذع للذ ذ ولقف
الكثير
بعض
في في
للت ذ ذ ي ،ف ال ل ذ ذ ح ذ ذس ذ ذ ح اي ذ ذت ذ ذه صاي
األحيان
من
األحيان
أفعل
ال
نعم أفعل
ذ ذوا ذ ذ ذ ذ ذه ،فالس ذ ذؤلل للت مي وق ذ ذي ر اق ذ ذي
ال أفعل
ا ت ذامل ،ف ذال ج ذ ذ ذ ذ ذوا يرا ي ات ي Standard
في بعض األحيان
في الكثير من األحيان
أ لا ي تع ذ ذ ذح لك ذ ذ ذ ل ولقف أ لك ذ ذ ذ للثعوص.
نعم أفعل
يال ذ ا ذا ا ذن ذب ب ض لل ذ ب ِّتر ذ يتع فو فذي
ا
أر ذ ذ ذ ذذا ي للكتاه ل بت ذ ذ ذ ذ ي ف ا ت ق الثع ذ ذ ذ ذذوص
ليا ذ ذذي للتولح ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ات لل ذ ذذي لل الي ذ ذذي
لل ض للث ذب ليا ي ،ذ يث واذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذذا ح ف ذذا ،هو ذذا ي ذ ذ ذ ذ ا ذالتو اجذه لل ذذام ل ذذبت ؛ دذ ي ةع ح ذ ذ ذ ذ ذذي
يوجه للبت جهي
ل ت ِّ ذ ذ البت ل بم تثارب أرا ي لل ذ ذ ب ِّت ذ ذ ذع للبت للجو لل ام ل وج ،أ ِّ
يحسثو
ي ذ ذ صا حي تبت ب ل أهبلف للبت  .شك لثبي أ لل ذ ذ ب ِّترء  ،ذ ذع س ذ ذ ة للسن ذ ذ ِّ ،
ا
أالئ ذ ذ ذها ف ذ ذ ذي حس لست ات للسؤلل ا يدثارب ع ل وقف للت مي .أ ا للسؤلل للت مي ف ه ناله
للاي يثاق ف ه ،د ا ي ق للع ي السؤلل للت مي.
سالل اتلرذ ذ ذذي أرذ ذ ذذا ي للكتاه ل بت ذ ذ ذ ي اك لمل
قب حظت سالل ل ايثي ل بلا ي،
ي ل ي أ ل ا بة ا لير ذ ذذا ي ل توحي،
لل ي لل ي ل س ذ ذذثي لي بر يااوي ،ي ي لير ذ ذذا ي للت
ح ث تكاا تسذ ة لدر للاعذذي للبتلرذ ي ك ها ،قب قب ت ا اذج في فعذذول لل حث للسذذا ي .ا ِّسذ
هاه ل الحظي بس ذ ذ ااة ا
توجه لام احو ض ذ ذ ط ل اه ا لل و ي لل الي ي للث بيي لل ض ذ ذ ي النس ذ ذ ي
ا
ولتا لل ي لل ي ،تحكا لل ل ة للولحبة ليحاايي النس ذ ذ ذ ي ل ثعذ ذ ذذوص ليا ي للتولح ذ ذ ذ ي ،د ا
ا س ذ ذ ا لإلجا ي ل
ابت ،ف امللل ل ب ِّت هو ل الك للوح ب ل في ل حتك لها ،يس ذ ذ ل ا يش ذ ذذا
هاه ليرا ي ،ل ت ِّ ا تهء هاه لإلجا ي.
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سالل تن تك في للتبت  ،للة ي ل ثار ي في تس ءر لل سا؟
السؤال املفتوح :ء ،
ي اب هال للسذؤلل سالحذي ل تعذ حامل للسذا ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل ب ِّترء ل ِّب ول تناتب ا
لل ي في حس تس ءر فوجها ل سثي لي بر يااوي.
 قبم ل ب ِّترذ ذذو ج ي للش ذ ذ ر للتي ين غي للات ذ ذ ذ ذ ذ ذها ي يتح ق للس ذ ذذءر للاس ذ ذ ل وج ،ت بم
ا
و
للبت فذي جو هاائ ل مي شاتكي ل ت ء  ،فذق لرترلت ن امل للت ا للنشط،
ف ذ ذ ذ ذ ذي رذ ا سذذت ز ل ا ،ي وم لدر للوضذ ي ل ش ذك ي ،للاة لل م لل ايي ء ل ت ء
تح ق ل سا لة ثذها فذي لل ص.
لل بليي ض ل حترلم ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي للاعذ ذ ذ ذذي لي بر،
 ي ى ب ض ل بتر ذ ذ ذذء أ للتحكا في لل وج يكو
دقثاع ل ت ء ال بتلمل لل ي.
 ى آس أ لإللبلا للتر وي ل بت  ،للتح ءر للج ب لألرتاذ ،ا
أها أ إلانا ر ذ للبت فذي
ِّ
لل سا.
الس ا ااؤال الثالث :ا هي اتجي ولف تك أ لبم ولف تك لدر للتع ذ ذ ذ حامل لآلت ي خعذ ذ ذذوص للتبت
لل ال؟
ا
يتكو هال للسؤلل س سي  61تع حامل أ و مل ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
للتبت لل ال هو للاي ي وم لدر أرتاذ
ف ال.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
64
64
82
لل با
66
88.88
88.88
.....
للنس ي ل او ي
التعليق :للتبت لل ال هو للاي ي وم لدر لت اع أف ذ ذ ذ ذ للة لئق ل وحذ ذ ذ ذذول دل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى تح ق ليهبلف
للت ي للهبف للختا ي لإلا اجي ،لير ذ ذذتاذ لل ال هو
التدريس الفعال هو الذي يقوم على
للذذاي يس ذ ذ ذ ذذتة ع لست ذذات للة لئق ل ثذذار ذ ذ ذ ذ ذذي ،فق ذذبلسذ
أستاذ فعال.
تبت لل امل؛ للتكا دي ،للوظ ذ ي ،للتولحدي .قب لفق
ل ب ِّترذ ذذء لدر هال للتع ذ ذ ح،
 11ا ائي
أك ذ ذ ذ ذ ذ ذ
ال أوافق
بشدة ال أوافق
ذ تة تح ا ق هال
هال ال لدر ل ذ ذ ذ ذ ذي لل ذ ذ ذ ذ ذ ب ِّتر ذ ذ ذ ذ ذ ذ
أوافق بشدة
أوافق
أوافق
للوح ذ ذ ذ ذذف هذذاه للخع ذ ذ ذ ذذائص ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ،حتى يت كثول
ال أوافق
تح ق أهبلف ك ا لمل ث ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهاج لل ي لل ي ،ساحذ ذ ذذي
أوافق
ال أوافق بشدة
ا
بشدة
أ ل ث ذ ذ ذ ذ ذ ذهاج ي ِّكز لدر ت بيا للت امل ليها ،لال ين غي
أ يكو ل ب ِّت لدر اتجي لال ي لل ا ال ي.
369

الفصل الخامس :الدراسة امليدانية
 .2التصريح الثاني:
للاي ي وم لدر ت ا ت ا .

ل ست اتلمل
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
66
64
61
88
لل با
66
88.88
4....
08.88
للنس ي ل او ي
التعليق :للش ذ ذ ذ ر لل ذ ذ ذاا ذ ذ ذ ذ ذ ذي أ للخع عي لل اا ي للت ذي ين ذغي أ تكو وجواة ل ذبى لل ذ ب ِّتر ذ ذ  ،ه ذي
قبتت ذ ذها لدر للت ذ ذا ذ ذع ت ِّ ذ ذها؛ أي دا ذ ذها ق ذاات
الذي يقوم على متعلم متعاون.
لدر جا ذها دل ذ ذها لذ ذ و ذ ذ ذق ح ذسذ ذ للت ذولحذ ذ ذ ذهذ ذا
ا
لدر سالبتذ ذ ذها فذي ث ذا ت ات ذ ذها .ق ذب لف ذق 81/80
ال أوافق
 11ا ائي لدر هال للتع ح ،يب ِّ ذ لثا ل ذي للذ ب ِّتر ذ
بشدة ال أوافق
أوافق بشدة
تة دحبلث للت اته لل ذ ذي لل الئ ي ث ذ ذها ذ ذ
أوافق
أوافق
ت ِّ ذ ذ ذ ذ ذها ف ذ ذي رب ا ذ ذ ذ ذ ايبلك ذ ذت كي اا ح ل في
ال أوافق أوافق
بشدة
ال أوافق بشدة
للذ ا ء للذ ع ذها.

 .3التصريح الثالث:
للاي ي كز لدر ل ت ا ذي للبلف ي.

ل ست اتلمل
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
66
64
61
88
لل با
66
88.88
4....
08.88
للنس ي ل او ي
التعليق :تت للخع عي لل ال ي فذ ذ ذ ذي قبتة ل ب ِّت لدر حس لرد ات قبتلمل ل ت ِّ ء  ،ث ذ ذ ذ ذها ذ
لل ذذبلف ذذي ،لل ض ه ذذال للترك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذز هو لجت ذذاله
للذ ت ِّ ء لآلس للاي تث عها هاه للبلف ي ،ا
الذي يركز على املتعلم ذي الدافعية.
يذحذ ِّ ذزهذا ذ للذخ ذ ذذاتج حذتذى يذ ذتذحذ ذول ذز ال ا فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
ا
11
جبل
ولي
ي
ذ
ذ
س
للن
اات
قب
.
ا
للش ذ ذ ف الت
ال أوافق
بشدة ال أوافق
ا ائي  ،أي  81/80ي ضذ ذ ذ ذ تة للترك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذز لدر هاه
أوافق بشدة
لل اذذي ل ت ِّ ء  .لك هذذال للترك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذز لذذه حذذاذي ه
أوافق
أوافق
ال أوافق أوافق
اتائنه للوس ي ،د لا يتا الك ي للس ذ ي ،ذلك
بشدة
ال أوافق بشدة
أ للترك ذ ذ ذ ذ ذز لدر ب ض ل ت ِّ ء قب ي ها مل ال ا
أ ب ِّترها ي ِّ ذزها لث ذها ،ي ثحها ا لل ص
ا
ف ذ ذ ذذي للت ا ،ف نتج لثه شا ا سذ ذ ذ ذي ذ ذ ذ ذ ل ت ء
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أا س ذ ذ ذ ذذها جهذذي ،ء ل ت ء ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذها جهذذي أس ى .لذذال أقتر أ يكو هذذال للترك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذز لدر
ل ت ِّ ء ذ ي للبلف ي فذ ذي بليي للاعي ،فذ ذي ض ي ل اةالم ،فذ ذي ب ض للاا مل للتي يعجز ف ذ ذها
ي ى ض ذ ذ تة لل ب ا ت ِّ ء للاي تث ع ذ ذذها للبلف ي ،حتى يح ا ز ل
ل ت ِّ و لآلس ؛ ي ا هثا
ا
ُ
تسد َ أسةاؤها فذ ذي ثا للت امل فذ ذق ذ ذبليوج ا للخة  ،فالخة ثة ق ل ت ا ك ا ي ى أصااه
ل ات ي الك ا لمل.
 .4التصريح الرابع:
ل ست اتلمل
في لضح.
و
للاي ي كز لدر
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
66
64
61
88
لل با
66
88.88
4....
08.88
للنس ي ل او ي
التعليق:
فذ ذي لضذ ذح
للخع عي ليس ى ت ك ذز ب ذض لل ذ ب ِّتر ذ  ،ف ذي تبت سها ،لدر ت بيذ ذا ذ ذ و
ره ذ ذ  ،ف ذي رب ت ذ ق حس له ق ل ت ء  ،هثا ي وم ل ب ِّترو تك ف لل ذ و لل ذ ف ذي
ع لقع لل ذ ذ ذ ذ ذ ت ِّ ا الثظ دل ذ ذ ذ ذ ذى لبا ل ت ء ف ذ ذ ذ ذ ذي لل وج ،س ذذتولها لل اي ل ؤر ذس ذ ي ل جت ال ي
ي ذ ذ ذ ها لل ول  ، ...ف خ جو أح ااا ل ل ت
الذي يركز على مضمون معرفي واضح.
للبتل ي لهال لل ض ،لكث ذ ذها ف ذ ذي للث ذ ذهايي يثجاو
ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي أال ه ت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ،رذ ذ ذ ذذبب للخ ج لبم تولفق
ال أوافق
للبراا ج فذي ب ض ح اته ع للولقع لل دي ل ت ِّ ا
بشدة ال أوافق
ل ب ِّت  ،لك هؤ ل ب ِّتر ذ ذذء يناب و س ذ ذذا مل
أوافق بشدة
أوافق
دالت ي و ف للوحذ ذ ذ ذذايي ل اش ذ ذ ذ ذ ة يءر ل اش ذ ذ ذ ذ ة.
أوافق
ال أوافقأوافق بشدة
ذذاج لل ذذي لل ذذي ،ك ءره ل ث ذذاهج،
تأ ي أ
ال أوافق بشدة
يحتوي لدر ب ض ليسةذذا ض للع ذ ذ ذ ذ و ذذامل للتي
يح ص ل ب ِّت لدر تنا ملها ،ف وم تك ف ااته،
رذ ذذول ف ذ ذ ذ ذ ذ ذي قوللب لل ي أ لل اليي أ أنشذ ذذةي لل ي
ليس ى ،ذذا يح ِّ ق فها ل ت ِّ ء  .ق ذذب لفق أي ذذب
ا
للتوجه  11ا ائي يا ذ ذها يولجهو يو ا للع و امل لل امل ف ذ ذي رب تة ق
لل ذ ذ بتر ذ ذ لدر ه ذ ذال
اا ج للسثي لي بر يااوي.
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 .5التصريح الخامس
ل ست اتلمل
للتبت لل ال هو للاي توظف ف ه لر ذذترلت ن امل
أ لفق
للت ا للا ذذبي ذذي للت ا للت ذذا ني ،للت ا لل ث ذذائي ،أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
ل ب ليا لت ،للت ا للالتي ،للت ا للت اابي. ...
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق بشبة
بشبة
66
66
60
84
لل با
66
66
00.00 00.00
للنس ي ل او ي
التعليق:
للخع ذ ع ذذي ليس ى فذ ذ ذ ذ ذ ذي للتبت لل ال ،هذ ذ ذ ذ ذ ذي حس ذ لست ات ل ر ذذترلت ن ي أ ل ر ذذترلت ن امل
ا
ل ثارذ ي ل وقف للت مي للت مي ،شذذك أ لرذذد اه ل ب ِّترذذء لهاه ل رذذترلت ن امل ،لدر ل سذذتوى
للثظ ي ،ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ اف يج تة ها أحس ذ ذ ذ تة ق ،ف أى
التدريس الفعال هو الذي توظف فيه
ب ض لل اح ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ضذ ذ ذ تة تح ق ج ي للشذ ذ ذ ر في
استراتيجيات التعلم الحديثة.
تة ق ل رذ ذذترلت ن امل للابي ي ،ه ذ ذ ذ ذ ذ ذي :لل ب ب با ق
ال أوافق
ذ ل ر ذ ذ ذ ذتذرلت ن ذ ذذامل ،لر ذ ذ ذ ذذتخ ذ ذذبلم ه ذ ذذامل تور ذ ذ ذ ذة ذ ذذي
أوافق
البشدة
أوافق بشدة
للعذ ذ و ي ،لست ات لر ذذترلت ن امل ذلمل ر ذذثب تن ي قوي،
أوافق
أوافق
لر ذ ذ ذذتخبلم لر ذ ذ ذذترلت ن امل ي ك لر ذ ذ ذذتخبل ها في نا مل
ال أوافق
أوافق
بشدة
خت ي .هاه للش ذ ر للت اتلمل أس ى لها لالقي ال اي
ال أوافق بشدة
ذذي
ل ؤر ذ ذ ذ ذس ذ ذ ذ ذ ذذي ل جت ذذال ذذي لة فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي لل ذذي للت
ا
للت ي ،تس ح تح ق تبت ف ال اا ح.
سالل تن تك في للتبت  ،سعائص للتبت لل ال.
السؤال املفتوح :حبا،
ي اب هال للسذؤلل سالحذي ل تعذ حامل للسذا ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل ب ِّترء ل ِّب ول تناتب ا
لل ي فذ ذ ذ ذ ذ ذذي تحبيب سع ذذائص للتبت لل ال .أج لل ول في سع ذذائص للتبت لل ال ك ا ي لها
ل بترو ف ا يدي:
 للت اا للة ي للاولت ي للثا اي ،سالل لير ذ ذ ذذا ي ل بت ر ذ ذ ذذي للبق ي .ض ذ ذ ذذع ل ت ِّ ا ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
ا
ض ي لرت زلمل ي تبف ه دلذى توظ ف ت اته.
و ف ليرتاذ ،ع تح ذ ذ ذ ذ ذ للتال ا
 ي وم للتبت لل ال لدر أرذا للتح ءر لل و ي ل بت
تة ق ل ات ي الك ا لمل ،للتثو ع فذي و لئق للتبت .
 ي وم لدر للت ا ء أو لف ياليي؛ ل ب ِّت ل ت ِّ ا لإلالتة .ب ِّت  :حب هثته ،ثارذ ذ ذذب كف ،
ة ع ،س وم ،حترم ،هذاائ .ت ِّ ا ذا  ،ث ذ ذ ذ ذ ط ذي الف ي له ش ذ ذ ذ ذ ف فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ،دالتة
حات ي اي ،فذي ا للوقت ،ت تذزم ها ها .ف ال ل ا ت لير ة فذي تاب ي ل ثذها.
 ي وم لدر ف ض للشذذخعذ ي ،لبم للدسذذا ح ف ذ ذ ذ ذ ذي لي وت للجبيي للولج امل ،للوضذ امل ل سذذ( بفي،
للوض امل لإلا اج ي .
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رابعا :عناصر العملية التعليمية-التعلمية
 .1السؤال األول :ا هي اتجي ولف تك أ لبم ولف تك لدر للتع حامل لآلت ي خعوص ليرتاذ
للثا ح؟
ا
يتكو هال للسؤلل ياليي لش  80تع حا أ ولي ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
ليرذذتاذ للثا ح هو للاي ي ني لالقامل ت ثي
ع ت ه.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
68
60
82
لل با
66
61.11
80.00
.....
للنس ي ل او ي
التعليق:
ي .قب ج ت
لثاح انا للذ ذ ذ ب ِّت فذ ذ ذي أال هذ ذ ذ ته للت
هذ ذ ذال للسؤلل ،تع حاته ،ي
لثع ذ ذ ذ ا ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي تع ذ ذ ذ ح .تن ع هاه لل ثاح ذ ذ ذ ء للك ا لمل للتولح ذ ذ ذ ي للتبل ل ي ،ل ور ذ ذ ذذول ي
ل ثة ي ،لل و ي لل ساا ي ل هث ي.
األستاذ الناجح هو الذي يبني عالقات
ي بأ للتع ح لي ل ا للك ا ة للتولح ي
متينة مع متعلميه.
ت ِّ ه،
ثا لل القي للج بة ل ت ثي ء ل ب ِّت
ال أوافق
حس ر ذ ذ ذ اتره،
ت ا ها له،
حتى ي
بشدة ال أوافق
ا
أوافق
لل ذذبتة لدر للتحكا فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي فوجذذه .لا ت ذ مل للثتذذائج
أوافق بشدة
أوافق
اجاي؛ دذ يح ص أي ب للذ ذ ذ ذ ذ ب ِّترذ ذ ذ ذ ذ ذ لدر ذ ذ ذ ذ ذثا
ال أوافق
لل القذذي للج ذذبة ع ت ِّ ي ا فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذذبليذذي للس ذ ذ ذ ذثذذي
أوافق
ال أوافق بشدة
بشدة
للبتلر ذ ذ ذ ي ،ا ي ذ ذ ذ لها للتبت فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي أت ح ي
وذ ذ ذ ذولل لل ام للبتل ي ،د ب ض ل ب ِّترء ي
ض ذ ذ ذ ذ تة لل ذ ذذب بث ذ ذذا ه ذ ذذاه لل الق ذ ذذي ق ذ ذ ت ذ ذذبيا
للبت  .أتى أا ذها لالقي ست ة تبة لدر سات مل ثذ ذي ي بأ للاعي لي بر أ لل ا لي ل دبر آس
حعذذي ،ل اة اع لي ل للاي يتركه ل ب ِّت ي ى عذذاح ا ل ت ِّ ء ف ذ ذ ذ ذ ذي خ الها ،ف در لل ذ ذ ذ ذ ذ ب ِّتر ذذء
للا ص لدر ت لاة اع ج ب فذي لل ا لمل لي لذى.
 .2التصريح الثاني:
ل ست اتلمل
للاي يستة ع للس ة ة لدر فوجه.
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
66
66
62
82
لل با
66
66
44.44
.....
للنس ي ل او ي
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التعليق:
ُ ِّن َي هال للتع ذ ذ ح لدر اسا ااتراتيجية التوجيه أو السا االطة ،ف ال ا ا يح ص ل ب ِّترذ ذذو  ،ك ا هو
لضح ف ذي دجا ات ذها ،لدر للس ة ة لدر فوجها للبتل ي ق ل اةالم فذي ل ي للتبت ؛ ياذه ي
لها هب ل ت ِّ ء تاب ت ذ ذ ذ ذ ذ ذها ل بت  .تخت ف أا لمل و م للس ذ ذ ة ة لدر لل وج حس ذ ذذب ش ذ ذذخع ذ ذ ي
ل ب ِّت شخع ي لل ذ ذ ت ِّ ذ ذ  ،فالس ة ة قب تتا بس ةي
الذي يستطيع السيطرة على فوجه.
ل في أ وة شخع ي للذ ذ ذ ذ ذ ب ِّت  ،ف ذ ذ ذ ذذي ح وته للاهني
للث س ذ ذ ذ ذ ي ل ا ذذالذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ،أ كزه للت مي أ كذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذزه
ال أوافق
أوافق
ال بشدة
ل جت الذي ،لذال ت كت للتع ح ذتوحا ،لدر أ أسععه
أوافق
أوافق بشدة
ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي للتع ذ ذ ذ ذ حامل للالح ي .قب تأيت أ للس ذ ذ ذ ذ ة ة لدر
أوافق
ال أوافق
لل وج تنسجا ذ ذ ذع و ذ ذ ذ ي لل ذ ذ ذ ح ي لل ي ل ت ِّ ء
أوافق
ال أوافق بشدة
بشدة
للاي يتوقو دل ذى للا ي لل ايي ،دل ذى د لمل شخع ت ذها،
لك للولقع للاالذ ذ ذ ذ ذي يسذ ح ،فق تع حامل ل ب ِّترء ،
لت اتلمل ا س ي لجت ال ي تكو ن ي.
 .3التصريح الثالث:
ل ست اتلمل
لل ذذاي يتذ ذ كذ ذذب ص ذ ذ ذ ذاذ ذذي و ذ ذذات ذذه ق ذ ذ
ت بي ها ت ه.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
60
81
لل با
66
66
80.00
10.00
للنس ي ل او ي
ذ ات الكفاءة اللغوية واملعرفية ل ذبى لل ذ ب ِّت ت ذ ذ ا ذ ذ للذ ت ِّ ذ ل ذه لذ ا ي ِّب ه لها،
التعليق :ي
ساحي دذل ا ي لل ذ ذي لل ذ ذبقي لل ي ف ذ ذي ت بيا و ات ذ ذه .لك لي ذ ذ ل ذ ذ ت ك للسهولي؛ ي ه ي
ل ب ِّت ف ذ ذ ذي تح ق للث للبيبلكت كي للس ا تعةبم
الذي يتأكد من صحة معلوماته قبل
ع و ذ ذ ذي تبس ط ل في لل ِّال ذ ذ ذ ي أ تحو ها دل ذ ذ ذى اتليي
تقديمها ملتعلميه.
لبى لل ذ ذ ت ِّ ذ ذ  .أظ ا أ ا لجت ذ ذهاا لل ذ ذ ب ِّت ف ذ ذي ل ي
ال أوافق
للث ذ للذبيذبلكت كي ،ع ت ر ذ ذ ذ ذذثولمل للخبرة للتن ذذي
البشدة
أوافق أوافق
أوافق بشدة
تذ ِّكث ذ ذذاا ذ ذذه ل قترله لل ذ ذذبق ذ ذذي لل ذ ذذي ل ة و ذ ذذي،
أوافق
ساح ذذي دذل تع ذذاحب هال ل ج( اا ع للتكو ثامل ل ف ي
ال أوافق
لل بليوج ي ل ثار ي .أشك أ بل فذي ر ي ل ب ِّترء
ال أوافق بشدة
أوافق
بشدة
دلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى للث ذ ذ للج ذذب للس ذ ذ ذ ذ ا للس ذ ذ ذ ذ ل ف ذذي دبر
ت ِّ ي ا ،ا ي ذ ذ ذ حس ذ ذ ذ فه ها حس ذ ذ ذ تة ها
لها.
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 .4التصريح الرابع:
للاي يستة ع دقثاع ت
ااة ل ي.

ل ست اتلمل
ه اي ب ه
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
62
82
لل با
66
66
44.44
.....
للنس ي ل او ي
التعليق :رذ ق أ تحبيت ل للس ذ ة ة لدر لل وج ،ل أا لمل و م هاه للس ذ ة ة ،ل للتع ذ ح
للاال ذي يس ذ ف ذي هال ل تناه .تأيت أ أ حظ ا
توجه لل ذ ب ِّتر ذ احو دقثاع ت ِّ ذها بسلطة املعرفة،
بسذ ذ ذ ةي أس ى قب يكو ظاه ها ل ا ذ ذ ذ ار ل حترلم
الذي يستطيع إقناع متعلميه بما
ا
اوثذ ذ ذ ذ ذها للدسذ ط لله ثي .قب لرذتناه ل ب ِّترذذء
يقدمه من مادة علمية.
له ذ ذذال للتو اج ذ ذه ،س ذ ذذاح ذ ذ ذ ذ ذ ذذي أ ت ِّ مي ح ذ ذذي للت ا
لل ذذااوي يتع ذ ذ ذ ذ و كثرة للجذذبلل لذذبم ت ا ذ ذذا ي ذ ا
ال أوافق
م
ذب
أوافق
البشدة
أوافق
أوافق بشدة
لها ،د أ ذب ل سالف ذلذك ،ساح ذ ذ ذ ذذي دذل ا ب ءر حجي
أوافق
ف ذ ذ ذ ذ ذي ا ت اسذكها اتلئذ ذ ذ ذ ذذها ،د ا ب ءر ال قوي
ال أوافق
أوافق
يس ذ ذ ذ ذثذبهذا .للاذالذذي للوح ذبة للتي ر ذ ذ ذ ذ ت و ذا ي ض
ال أوافق بشدة
بشدة
و امل هو للتزلم ل ب ِّت ت بيا للبل
ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها
لل و ِّي لدر للذ في للذ ب اتري.
 .5التصريح الخامس
ل ست اتلمل
لل ذ ذذاي يذتذحذكذا في و لئق لر ذ ذ ذ ذذترلت ن ذ ذذامل
للتبت .
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
62
82
لل با
66
66
44.44
.....
للنس ي ل او ي
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هذذا ذذالك ذذي

التعليق :قذذب يكو ل ذذب ِّت ح ذ ذ ذ ذذاحذذب ك ذذا ة ف ذذي ور ذ ذ ذ ذذول ذذي ،لكثذذه يس ذ ذ ذ ذذتة ع ت
ا
ل ثار ذ ذ ي ،لال ين غي ل ه أ يدسذ ذذلح ا رذ ذذترلت ن امل
الذي يتحكم في طرائق واستراتيجيات
و لئق للتبت  ،حس توظ ها لل ذ ذ ول ي ث ذ ذها.
التدريس.
تيا ت ك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذز للويذائق لل بليوج ي لدر د لمل و لئق
لرترلت ن امل للتبت للابي ي ،د أ لقع للت ا
ال أوافق
أوافق
ال بشدة
أوافق
يظه ت اسذ ذ ذ ذ ذك ب ض ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذء ذذالة لئق للت ذذبيذذي
أوافق بشدة
للذتذ ذ ذ ذنذ ذ ذذي ،تذحذ اجذجذهذا ع ذ ذ ذ ذ ذو ذ ذذي تذةذ ذ ذق للذةذ لئق
أوافق
ال أوافق
للاذذبي ذذي لت ذذاتلمل ذذبلا ذذي .لذذال أتى ض ذ ذ ذ ذ تة دملللذذي
أوافق
ال أوافق بشدة
بشدة
هاه ل ِّوقامل ل كتظاظ في ليقس ذ ذ ذ ذذام ،ا ص تكو
ل ب ِّترذ ذ ذذء  ،ض ذ ذ ذ ط لل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ اا ج ،للع ذ ذ ذ و امل لإلالت ي
للتثظ ي. ...
 .6التصريح السادس:
ل ست اتلمل
لل ذ ذذاي يس ذ ذ ذ ذتذةذ ذع دش ذ ذ ذ ذ ل ذتذ ذ ذذه في
للبت .
أ لفق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لفق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
60
81
لل با
66
66
80.00
10.00
للنس ي ل او ي
التعليق:
لهال للتع ذ ذ ذ ح لتت اوامل التع ذ ذ ذ ح للسذ ذ ذذا ق ،ف ا ت ق حس ذ ذ ذ لست ات و لئق لرذ ذ ذذترلت ن امل
ذ
للتبت  ،كال ارذذترلت ن تي لل القي ،ساحذذي االسااتراتيجية التراحمية ،ح ث يسذذتة ع ل ب ِّت
قبتته للتولح ذ ي ق ه ل ت ِّ ء أ يش ذ كها ف ذ ذ ذ ذ ذي
الذي يستطيع إشراك متعلميه في
ا
لها ثا ت اتذها ا سها.
اتره ،ا ي
الدرس.
قب لفق ك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ل ب ِّتر ذذء لدر ضذ ذ تة دش ذ ذ ل
ل ت ِّ ء ف ذي للبت أ ج ها ،هو ات انا النس ي
ال أوافق
البشدة
أوافق أوافق
دل ذ ذ ذ ذ ذها .فإذل فشذ لل ذ ذ ذ ذ ذ ب ِّت فذ ذ ذ ذ ذي دشذ ل للك ذ ذ ذ ذ ذ
أوافق بشدة
أوافق
ت ِّ ه ،لس ذذبب ليرذ ذ اهُ ،ل اب ذلك فش ذذال ل بت ،
ال أوافق
ساحذ ذ ذ ذذي ل شذ ذ ذ ذذاتكي للش ذ ذ ذ ذ و ي ،لك ب ض ل ب ِّترذ ذ ذ ذذء
ال أوافق بشدة
أوافق
يست و لثذ ذ ذ ذ ذها الذ ذ ذ ذ ذ شاتكي للذ ذ ذ ذ ذ كتو ي ذ ذ ذ ذ ذ سالل
بشدة
للتة امل للت ات للع ذ ذ ذ ي يءر للع ذ ذ ذ ي ل نزل ي ،
وضولامل شات ع للت ذ للكتا ي.
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 .7التصريح السابع:
للاي يحس ذ ذ ذ ذ لست ات و ي تبت
ل وقف للت مي.

حسذ ذ ذ ذذب
أ لفق
بشبة
80
.4.44

لل با
للنس ي ل او ي

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
66
61
66
4....

أ لفق
بشبة
66
66

التعليق:
دذل أحع ثا و لئق لرترلت ن امل للتبت جبااها ك ءرة جبل ،لست ات لحبة ثذ ذ ذ ذ ذها أ ب ها
ا
ي،
له لتت ار ي ق ا وقف للت مي للت مي ،فال توجب و ي تبت تعلح لك ذ ذ ذ ل ولقف للت
دا
حبا لست ات و ي للتبت هو لملوقف التعليمي،
ِّ
الذي يحسن اختيار طريقة تدريس
هو جملة عناص اار تعليمية تعلمية س ااياقية اجتماعية
حس املوقف التعليمي.
تتحكم ف ا ا ا ا ا ا ا ااي إنجاح الوضا ا ا ااعية التعلمية من طرفيها،
ال أوافق
وقع للخ ءر ذذالت ذذبت تأى ذ
واملتعلم.
امل ااد ِّرس
ِّ
أوافق
البشدة
ل ب ِّترء ض تة ت ذ للة ي ت ا ذ ل وقف للت مي.
أوافق
أوافق بشدة
أوافق
أتى أ ت ق للتكو فذ ذ ذ ذ ذ ذي هاه للجزئ ي ها ل ايي،
ال أوافق
أوافق
سذاح ذ ذ ذ ذذي أاثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ق ذت لدر حذا مل ذبلا ي لستات في ا
ال أوافق بشدة
بشدة
بليي للبت دل ذ ذ ذى ا ذ ذ ذهايته،
لل ذ ذ ذ ب ِّت و ي ح بة
ير ذ ذ ذ ذ ذاه تت ق ذال ذبتة ل هث ذي لل ث ذي ل ذب ِّت  ،هال
ل ت ِّ ء  01ت ِّ ا فذ ذ ذ ذ ذي حج ة
أ ام لل با للهائ
ح ذة.
 .8التصريح الثامن:
ل ست اتلمل
للاي يستة ع تح ءز ت ه ل ت ا.
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
66
66
60
84
لل با
66
66
00.00
00.00
للنس ي ل او ي
التعليق:
ا
قب يثة ق ل بت ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ض ذ ذ ذ ذ ته للت ي ،ك ا ر ذ ذ ذ ذ ق لل ول ،ل ت ِّ ء  ،ذ ي للبلف ي،
لل ض هال للترك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذز هو لجتاله ل ت ِّ ء لآلس  ،للاي تث ع ذ ذذها هاه للبلف ي ،ا يح ِّ زها
ا
للخاتج حتى ي تح ول ز ال ا ف ذي للش ف الت ا .لك هال للترك ذز له حاذي ه اتائنه للوس ي،
ق مل الئ ذ ذ ذ ذها أاه اوع
د لا يتا الك ي للس ي؛ ذلك أ للترك ذ ذ ذ ذز لدر ب ض ل ت ِّ ء قب ي اس
للت ءز لبم س ذ ذ ذذا لة ،ف نتج لثه شذ ذ ذ ذذا ا س ذ ذ ذ ذ ي ء ل ت ء أا سذ ذ ذ ذذها جهي ،ء ل ت ء
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ب ِّتر ذ ذذها جهي أس ى .لال أقتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ أ يكو
هال للتركءز ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي بليي للاع ذ ذذي ،ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ضذ ذ ذ ي
ل اةالم ،فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ب ض للاذذا مل للتي يعجز في ذذا
ي ى ض ذ ذ ذ ذ تة
ل ت ِّ و لآلس ؛ ي هث ذذا
لل ذذب ذذا ت ِّ ء للذذاي تث ع ذ ذ ذ ذذها للذبلف ذذي حتى
يح ا ز ل تسذ ذ ذذد أسةاؤها ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ثا للت امل
فق بليوج ا للخة .

الذي يستطيع تحفيز متعلميه للتعلم.

ال أوافق
أوافق
ال بشدة
أوافق

أوافق بشدة
أوافق
ال أوافق
ال أوافق بشدة

 .9التصريح التاسع:
للذذاي يد ح ل ت ء ف ح ذ ذ ذ ذذي ذذاتر ذ ذ ذ ذذي لل ذذي
لل ي في ولقف ح ات ي هاافي.
لل با
للنس ي ل او ي

أوافق بشدة

أ لفق
بشبة
80
.4.44

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
68
62
61.11
44.44

أ لفق
بشبة
66
66

التعليق:
ل ب ِّت للاي يس ذ ذذتولب توحذ ذ ذ امل ل اج للويائق ل لف ي له للوي ي ل لف ي ،ال لير ذ ذذتاذ،
للذبل ذ للتر وي ير ذ ذ ذ ذذاتذذاة للت ا لل ذذااوي ين غي لذه
الذي يتيح للمتعلمين فرصة ممارسة
أ ي حث ل ولقف بتر ذ ذ ي ذلمل ا لي النس ذ ذ ي
اللغة العربية في مواقف حياتية هادفة.
ا
ل ت ِّ ء  ،ت ِّكثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها توظ ف ت ات ا ك ا ة
فذي ل ولقف للا ات ي ل خت ي ،فإذل تح ا ق لها ذلك
ال أوافق
بشدة ال أوافق
تح ا
ي
لل
هاج
ذ
ث
ي
ذ
ف
ها
ذ
ل
ثعوص
ل
لمل
ا
للك
ت
أوافق
أوافق بشدة
لل ذ ذذي ل س ذ ذ ذ ذث ذ ذذي لي بر ي ذ ذذااوي تح ا ق هذ ذذا ح
أوافق
ال أوافق
للخ ج ،لك قذ ذذبتة ل ذ ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء لدر دينذ ذذاا هذ ذذاه
ال أوافق بشدة أوافق بشدة
ل ولقف لر ذ ذ ذ ذذد ذذاتهذذا ي ى حذ تس ذ ذ ذ ذذاؤل ،تيا أ
 81/8.لف ول لدر للتع ح.
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 .11التصريح العاشر:
للاي يتحكا في ل ي للتبت
لل با
للنس ي ل او ي

ل ست اتلمل
هاتلت ا.
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
66
62
82
66
44.44
.....

أ لفق بشبة
66
66

التعليق:
ا
تح ا ق للك ا ة لل ساا ي ل ب ِّت ش ر ض تي ف ذ ذ ذي تح ا ذ ذ ذها لبى ل ت ِّ ء  ،للتحكا ف ذ ذ ذي لل ي
لل ي ين غي أ يت ظه ف ذي هاتلت ذها ليت ذع :االستماع ،القراءة ،املحادثة والكتابة .يب ِّت ليرتاذ ي
فه ه للتنا ه ه ،حا اته ف ذ ذ ذ ذ ذي ل ته ف ذ ذ ذ ذ ذي أر ذ و ه،
ل ي فع ذ حي ظ ي ،ت ِّك ل ت ِّ ء
ل ت اا ل لر ذ ذ ذذت ال للبلتجي ه ا ا للظ ف؛
الذي يتحكم في لغة التدريس ومهاراتها.
ا
ياذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها أها ِّوم أ ام تحكا لل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ت ِّ ا ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ل ته
ا
لل ي .قذب لفذق كذ للذ ب ِّتر ذ لدر ض تة تحكا
ال أوافق
بت فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي للك ا ة لل س ذ ذذاا ي .ص ذ ذذا ح أ ا
أوافق
ال بشدة
لقع
ِّ
أوافق
أوافق بشدة
للاال ي ذ ذ ذ مل أسةا فذ ذ ذي للكتا ي ل حاايي لبى ب ض
أوافق
ل ب ِّتر ذ ذ  ،د أ ر ذ ذها أج تحسء ك ا تذ ذها
ال أوافق
أوافق
ال أوافق بشدة
لل س ذ ذ ذ ذذاا ذذي ر ذ ذ ذ ذ ؤ ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها دلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى ت ذذالذ ل ت ِّ ء
بشدة
ا
لرتنا ( ا ل ي لل ي ت ها حس توظ ها.
 .11التصريح الحادي عشر:
للذذاي يذذبي فوجذذه ك ذذا ة لذذال ذذي فذذال ذذي
ك ءرة.
لل با
للنس ي ل او ي

أ لفق
بشبة
84
00.00
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أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
68
61
61.11
4....

أ لفق
بشبة
66
66
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التعليق:
ؤتم ب ض لل ذ ب ِّتر ذ  ،ذ ذ ذ ج ها يشتك ذ ذي ذ للع ذ ذ ذو ذ ذ ذ ذي ف ذي
دالتة لل ذ ذ ذوج ذ ليش ا للت ذ ذي ت ذ ِّ
تس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ لل وج ت ح ي ف ال ي .ن ا ،تأى أك ذ ذ  32ال ذ ائ ذ ذ ذ ذي أ ا لل ذ بت للكف هو لل ذ ذ ذاي يبي ذ ذ ذ ذ ذ ذ
اااة ك ذ ة فذي للس ة ة لدر لل وج
فذ ذ ذ ذوجذ ذ ذ ذ ذ ذه ال ي ،د أاثذي ق ت لدر حا مل ي اني ف ذها للذ ب ِّت
دلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى اتجي اتر ذ ذ ذ ذذي لل ثف لل ظي أ لل زي لدر
الذي يدير فوجه بكفاءة عالية وفاعلية
ت ِّ ذذه أجذ تح ق ي ض ذ ذ ذ ذذه ل و ق لل( ذذبيذذب
كبيرة.
امل ش ذ ذذاواي
للة ا ،يس ذ ذذت
الث ار للت
ال ثف قب تع دل ذى دهاا ذي لل ذ ت ِّ ا .ف ذال للولقذع ذ
ال أوافق
بشدة ال أوافق
لبى ب ض ل ب ِّتر ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  .لك لل ض لآلس يحس ذ ذ ذ
أوافق بشدة
أوافق
أوافق
للس ة ة ع امل ذك ت ذها ف ذي تع حامل ح ي ،ث ذها
ال أوافق
لل ذ ذ ذ ذ ذهب لل مللاي لبم تفع للع ذذومل ،للع ذ ذ ذ ذ ذ ذ لدر
أوافق
بشدة
أوافق
ال
بشدة
ب ض تع ذ ذ فامل ل ت ِّ ء  ،د اات زوجي ،يءرها
للع امل.
 .12التصريح الثاني عشر
ل ست اتلمل
لل ذ ذذاي ي ذ ذة ذ ذوت ذ ذ ت ذ ذذبت س ذ ذ ذ ذ ذ ذذه فذ ذذق ل ذ ذ ذ ذذات ذ ذذامل
أ لفق
لل ذذبليوج ذ ذذي للاذ ذذبي ذ ذذي في ت ا لل ذ ذذي لل ذ ذذي أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
ت ها.
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق بشبة
بشبة
66
66
62
82
لل با
66
66
44.44
.....
للنس ي ل او ي
التعليق:
لرتحبيت مللتة للت ذ ي للووث ي للجزلئ ي ي ذ ي ت و ي تحت س ذى " الدليل التربوي ألستاذ
تلئ ذ ذ ذ ذ ذها تحس ذ ذ ذ ذ ذ ذ أال
التعليم الثانوي " ،ت ع ذب
ال ااذي يط ااور م اان تدريس ااه وف ااق املقاربا اات
ليرات ذ ذاة ف ا ي ف ف ذي أا ات ذها التكو لل ذ ست أ
البيداغوجي ا ااة الحديث ا ااة ف ا ااي تعل ا اام اللغ ا ااة
العربية وتعليمها.
يائذ ذ ذق
للتكو ذ ذ ذ أيثا للخب ي ،ف ست ب ليراتذ ذ ذاة
بلي ذ ذ ذوج ي ت و ذ ذ ذي ،ف ال ل ذ ذ ذ للث ذ ذ ذب لمل للت ذ ذ ذ و ذ ذ ذي
ال أوافق
أوافق
ال بشدة
ا
ليي ذام للبتلر ي لل ذب ت ذي .ض هال لل ذ س ذى ا
يكو
أوافق
أوافق بشدة
ل ب ِّترذذو لدر لرذذد اه ل ات امل للابي ي ف ذ ذ ذ ذ ذي ت ا
أوافق
ا
ال أوافق
لل ي لل ي ت ها .لك ب ض ل ب ِّتر ذ ذذء يش ذ ذذتكو
ال أوافق بشدة
أوافق
فذ ذ ذي ب ض دجا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذامل ليرا ي ل توحي لالرد ااي
بشدة
ي ذ ذذاه للتكو أ ض ذ ذ ذ ذ ذ ذذه لذ ذذبم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذول تذ ذذه لولقع
ا
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للتبت  ،ي ك ت ا ه ذ ذ ذ ذاه للذ ذ الحظي .ي تكذ ذز للتكو فذ ذي ح ي للت ذ ذ ا لل ذ ذااذ ذوي لدر للذ ذ ِّد
يثظ و
كو بتجي أق  .ح ي لي أ ا ب ض للذ ذ ذ ِّدش ذ ذ ذ
ِّ
فذ ذ ذي ااة لل ي لل ي لدر ليرتاذ ل ِّ
ي؛
ف ذ ذ ذه ذ ذ ذا لل ذ ذ ذ ات ي الك ذ ذ ذا لمل ات ات ذ ذ ذها للت
اب لمل أيا ا اتلر ي أج ت ك ذ ذ ذ ل ب ِّترء
ا
ل ات ي للثع ذ ذ ي بليوج ا ل ش ذ ذ ع بليوج ا لإلا اج ،ا يدثار ذ ذذب ع ت ا ت ا لل ي لل ي
سعوح اتذها لل ساا ي.
 .13التصريح الثالث عشر:
ل ست اتلمل
لل ذ ذذاي يذحذ ذ ذ ذحذتوى للوي ذ ذذائق لل ذ ذذبليوج ذ ذذي
تح ال شا ال ق للتبت .
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
63
63
لل با
66
66
16
16
للنس ي ل او ي
التعليق:
ل لتزل امل ل اة لدر لاتق ل ب ِّت ض ذ ذ ذ تة لوالله لدر للويائق لل بليوج ي للت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ و ي،
ثظا ،اات
أج فه ها تح ها ض ها وضع للتث ا ،د ا ل ه لشولئ ا ي ذ بت
آيذذاته س ذذي لدر ل ت ِّ ا لدر أهذذبلف تذذبت لل ذذي
الذي يحلل محتوى الوثائق
ل ب ِّتر ذذء لف ول لدر ضذ ذ تة
لل ي .ص ذذا ح أ
البيداغوجية تحليال شامال قبل
تح ذ حتوى للوي ذذائق لل ذذبليوج ذذي تح ال شذ ذ ذ ذ ذذا ال
التدريس.
ي ذ فه ها ف ذ ذ ذ ذ ذي أر ذس ذذها دج ل لت ا ،د أ ا لق ذ ذ ذ ذ ذع
ال أوافق
للاال يب ِّ ذ ذ ذ ذ ذ أ ب ض ل ب ِّترذذء لا ية ول لدر هاه
أوافق
ال بشدة
أوافق بشدة
للويائق ،ف ذذال ل تح ها ضذ ذ ها وض ذذع للتث ا.
أوافق أوافق
أوافق
ذذي
يؤي لدر ر ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ لل ذذي للت
هذال س ذ ك ءر ِّ
ال أوافق بشدة
للت ي ت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ،لدر اتائج للت و ا للتي ين ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها
ال أوافق بشدة
ل ب ِّتر ذذو ف ا ب ب .ه ا اات ذ ذ ذ ذ ذ ذ ِّ تلمل ل ب ِّتر ذذء
ألالتها ،ينب أ ي ب ل أذهاا ذ ذ ذها أ ل ها
ا
ا فها للويائق لل بليوج ي ت ها ي اب ض ا لل شولئ ي ل تتنال ل د .
سالل تن تك في للتبت  ،ح امل ليرتاذ للثا ح في هثته؟
السؤال املفتوح :حبا،
أج لل ول في ح امل ل ب ِّت للثا ح حسب ا ي له ل ب ِّترو أا سها ك ا يدي:
 ي تذ ذ ذ ذ ذزم ل ب ِّت ن ي للشذ ر ،تعذف ن ي للعذ امل للخعذائص ،ثذ ذ ذ ذ ذها للشذخعذ ي،
ثذ ذ ذ ذها ل هث ي لل بليوج ي ،ثذ ذ ذ ذها لل ي ل ف ي ،ثذ ذ ذ ذها ل جت ال ي لل الئ ي :لإلسالص ف ذ ذ ذ ذي
لل  ،لل ب ة للاسثي ،ليسالم لل ف ي ،للشخع ي لل و ي ،حس للتخة ط لإلت ا  ،للتح ذ
للج ِّ ذب ل ذبت  ،للش ذ ذ ذ ذ ف ل هت ذام ال  ،لل بتة لدر للتولح ذ ذ ذ ذ لل ال ،ل ا تا لدر ل ح ط
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لل ذذبلسدي للخ ذذاتجي ،للت ذذا ذ ذذا ذذا ع فا ذذي ل له ء  ،ل والع لل ذذبلئا لدر ل س ذ ذ ذ ذذتن ذذبلمل لل ذذي
لل بليوج ي ،حس ذ للت ا ع ت ه ،حس ذ للتحكا ف ذ ذ ذ ذ ذي ل ته ،ل تزل للث س ذ ي لل او ي،
للتنا ه ع لحت اجامل ل ت ِّ ء  ،للهب  ،للجبيي ل ا ذ ار ،للع ذا ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ،لإلنس ذذاني ،لل اال فذ ذ ذ ذ ذ ذي
ق لتلته ،ل ت ِّ  ،للنش ط ،ذ للك ا ة ل ف ي ،للذ ُ حتوي.
 .2السؤال الثاني :ا هي اتجي ولف تك أ لبم ولف تك لدر للتع حامل لآلت ي خعوص ل ت ا
للثا ح؟
ا
يتكو هال للسؤلل رتي  60تع حامل أ و مل ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
ل ت ا للثا ح هو للاي يس ذ ذذتولب ا قب ه
له أرتاذه.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
63
63
لل با
66
66
16
16
للنس ي ل او ي
التعليق:
أتامل ذ ذ ذ س ذ ذالل هذال للس ذ ذؤلل ،تذع حذاتذه،
املتعلم الناجح هو الذي يستوع ما
و مل للذ ذ ب ِّتر ذ ذ احو أا ذ ذار ذ ذثي ذ ذ
أ أق
قدمه له أستاذه.
ا ةا
للذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ت ِّ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ،هذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذال للتعذ ذ ذ ذ ح ي
ال أوافق
ا ي ِّب ه له
لل ذ ذ ت ِّ ذ ذ له لل بتة لدر لرد اه
أوافق
ال بشدة
ب ِّتره لرد ا ا ا ذال ،هو ا ذ ذ ذوع ح ذ ذا ل ذبى للك ذ
أوافق بشدة
أوافق أوافق
ذ لل ذ ب ِّتر ذ  ،فهو يت ذذها ،ة ذولع ،تاب ذع ،ذ ِّ ذ ٌب.
أوافق
ال أوافق بشدة
قذذب لفق ذ ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء لدر للتع ذ ذ ذ ذ ح ثذذاح ذ ذ ذ ذ ذذي
ال أوافق بشدة
 16/16ء ل ولفق بش ذ ذ ذذبة ل ولفق ،ا يتولفق ع
للتوجهامل ل جت ال ي للسائبة.
 .2التصريح الثاني:
ل ست اتلمل
للذذاي يس ذ ذ ذ ذذتة ع لر ذ ذ ذ ذذد ذذات ذذاتفذذه في ولقف
بتر ي ح ات ي خت ي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
6.
88
لل با
66
66
01.11
08.88
للنس ي ل او ي
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التعليق:
أ ذذا هذذال للتع ذ ذ ذ ذ ح ف نس ذ ذ ذ ذذجا ع توجهذذامل
ا
ذذاج لل ذذي لل ذذي ،للتي ت ى ض ذ ذ ذ ذ تة ت ك
ا
ل ت ِّ ا ذذبتتذذه لدر لر ذ ذ ذ ذذد ذذات ذذا يت ذذه فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
ح ذ ذذاتذ ذذه لل و ذ ذذي فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ولقف خت ذ ذذي ،حتى
نستة ع أ اع ه ا ذ ذ ذ ذذه ت ِّ ا كف  .قب لفق
ا
للتوجه ينتج
ل ب ِّترء لدر ذلك .ح ي هال
تحءزل احو ذ ذذا يث ذ ذذه
لثذ ذذا ت ِّ ذ ذذا لي ذ ذذات ذ ذذا أ
ِّ
ف ط ،ت ذذا و ذذت ل ذذه لياذذاا ذذي لات ذا ل فذي
ك ي تنتج لثذها ف ليامل ف ي ته ي ي ك
تأ ذ ذها.
 .3التصريح الثالث:
للذ ذذاي يح ظ قوللذ ذذب لل ذ ذذي لل ذ ذذي ل
ظه ق ب.
لل با
للنس ي ل او ي

الذي يستطيع استثمار معارفه في
مواقف مدرسية وحياتية م تلفة.
ال أوافق
أوافق
ال بشدة
أوافق بشدة

أوافق

أوافق
ال أوافق
ال أوافق بشدة

أ لفق
بشبة
62
44.44

أوافق
بشدة

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
62
6.
44.44
01.11

أ لفق
بشبة
60
80.00

التعليق:
ل ت ِّ ذ ذ ذ لذ ذ ذه لل بتة لدر للا ظ ،لك ح ظه ي تع لدر
هال للتع ح ا ةا آس
ي
لل ذذي لل ذذي ،هو قوللذذب لل ذذي للثحو ذذي للع ذ ذ ذ ذ ف ذذي لل الي ذذي ،هو ش ذ ذ ذ ذ ي ج ذب ،لكثذذه ل
جز
ذذاف ذذا ل ذذه ي يكدس ذ ذ ذ ذ ذذب للك ذذا ة لل س ذ ذ ذ ذ ذذاا ذذي ،للك ذذا ة
الذي يحفظ قواعد اللغة العربية عن
للتذ ذذبل ل ذ ذذي ،ه ذ ذال للثوع ح ذ ذا لذ ذذبى ب ض ل ذ ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء
ظهر قل .
 ، 81/88تيذذا أا ذ ذذه ي ذت ذن ذ ذذا مل فذذي سذ ذ ذ ذ ذتذذوله ل ذ ذ فذذي،
س ذ ذ ذ ذتذوى للذاذ ذظ هذو ليانذى فذي س ذ ذ ذ ذتذو ذ ذذامل ل ف ذ ذذي
ال أوافق
أوافق
بشدة
بشدة
أوافق بشدة
ل في في حثافي وم .ن ا ،ين غي ل ت ِّ ا أ يح ظ
أوافق
ثظوت ظ ي؛ أي أ
قولل ذذب لل ذذي لل ذذي لك
ال أوافق
ال أوافق
ا
يت ا ذذا ذذا ي ث ذذه لدر تنث ذذبهذذا في نشذ ذ ذ ذ ذذاوي للت ءر
بشدة
أوافق
ال
أوافق
للش ذ ذ ذ هي للكتا ي ،فهي ل سذ ذ ذذت هبفا في حب ذلت ا ،ك ا
اص لدر ذلك اج لل ي لل ي ل سثي لي بر يااوي.
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 .4التصريح الرابع:
للاي يحس للت ءر ش اهي كتا ي.
لل با
للنس ي ل او ي

ل ست اتلمل
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
66
63
63
66
16
16

أ لفق بشبة
66
66

التعليق:
ح ي هال للتع ذ ح ت ت ط التع ذ ح للس ذذا ق؛ أي لل ط ء للور ذ ي لل ايي ،ء ولتا لل ي
ا
لل ذي قوللب لل ي لل اليي للث ب ليا ي ء لل ايي ت ها هو تنث بها في نش ذ ذ ذ ذذاوي للت ءر
للش ذ ذ ذ ذ ذهذي للكت ذ ذذا ي .ذ ذذال واة دبر لله ذ ذذبف للخت ذ ذذا ي
الذي يحسن التعبير شفاهة وكتابة.
لإلا اج ذي ل سثي لي بر يااوي :فاي مقام تواصل دال،
يكون املتعلم قادرا على تس ا ا ااخير مكتس ا ا ااباته القبلية
ال أوافق
إلنت اااج نص ا ا ا ااو متنوع ااة في أش ا ا ا اك ااال متع ااددة من
أوافق
ال بشدة
أوافق بشدة
التعبير .دذل تح ا ق ل ت ِّ ا حس ذ ذ ذ ذ للت ءر ش ذ ذ ذ ذ ذذاهذذي
أوافق أوافق
أوافق
كت ذذا ذذي ف ذذب أح ذ ذ ذ ذ ح ت ِّ ذذا كف ل ك ذذا ة لسذ ذ ذ ذ ذذاا ذذي
ال أوافق بشدة
تذ ذذبل ل ذ ذذي؛ ياذ ذذه لر ذ ذ ذ ذذتةذ ذذاع أ ين ِّث ذ ذب ذ ذ ل ولتا في
ال أوافق بشدة
ل ولقف للتولح ذ ذ ذ ذ ذذي ل خت ذذي للس ذ ذ ذ ذ ذذاقذذامل ل ت ذ ِّذباة
تثولي،
ل نتج اعذ ذ ذذوحذ ذ ذذا ثةوقي كتو ي في أا ار ِّ
فق ذا ا
اص ل ذه ذاج لل ذي لل ذي ل س ذ ذ ذ ذثذي لي بر
يااوي؛ للثعوص للحجاج ي ،للت سءريي ،للث بيي ،للتلخ ص ،للت ق للتح .
 .5التصريح الخامس
ل ست اتلمل
لل ذ ذذاي يذظذهذ ذ لل ذ ذذي كذ ءرة في لإلج ذ ذذا ذ ذذي ل
أرا ي ليرتاذ.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
68
63
61
لل با
66
61.11
16
22.22
للنس ي ل او ي
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ل ت ِّ ء له لل بتة لدر فها ليرذذا ي للتي تة في خت ف
هال للتع ذ ح ا ةا آس
التعليق :ي
ا
ل ولقف للت ي؛ ياه ي ت ك ن ولي للك ا لمل ساحذي ا لل ساا ي للتبل ل ي ،يكت ي ها
لير ذ ذ ذ ذذا ذذي لكثذذه ين ذذب لثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذذا برللذذي؛ أي داذذه ي ت ذذك
الذي يظهر براعة كبيرة في اإلجابة عن
ه ذذاتلمل ت ذذب ل للث ةء للس ذ ذ ذ ذ ذذا ء  ،ل س ذ ذ ذ ذذتول ذذب
أسئلة األستاذ.
للا ذذافظ ل ولل ذذب لل ذذي ،ه ذذال للثوع ح ذا
ل ذذبت
ال أوافق
أكذثر ل ذ ذذبى للك ءر ل ذ ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء  ، 81/8.ه ذ ذذال ذ ذذا
بشدة ال أوافق
ين ها يلجؤ دل ه ك ءرل فذي دانا ات رها ذه و
أوافق بشدة أوافق
بشدة
أوافق
ل ت ِّ ء لآلس ل يءر قعذ ذ ذ ذ ذذب .هذذال للث ط ش ذ ذ ذ ذذب ذذه
ال أوافق
أوافق
الذ ذ ذ ذ ت ا ذي للبلف ي ،لال يت ا
وجب لدر للذ ذ ذ ذ ب ِّتر ذ ذ ذ ذ
ِّ
ال أوافق بشدة
للاذات ثذذه؛ ياذذه ر ذ ذ ذ ذ خ ق لها ش ذ ذ ذ ذذكالمل ع ل ت ِّ ء
لآلس  ،كال فذي للت و ا ثول ه ل ست لل ا ي.
 .6التصريح السادس:
ل ست اتلمل
للاي يحس للت ال ع مل الئه.
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
66
68
60
88
لل با
66
61.11
00.00
08.88
للنس ي ل او ي
التعليق :قذذب ين ع ل ت ِّ ا ن ولذذي للك ذذا لمل ،قذذب
الذي يحسن التفاعل مع زمالئه.
تكو له ك ا ة لحبة يبرع في ا ا رولها ا للك ا ة
للتولح ذ ذ ذ ذ ذذي؛ دذ ي ت ذذك ه ذذال ل ت ِّ ا ذذبتة وج ذذي لدر
ال أوافق
للت ذذالذ ذ للتذ ذ يءر في مل الئ ذذه ،يس ذ ذ ذ ذذتن ذذب لها ،ي ك أ
بشدة ال أوافق
أوافق بشدة
يوظف هذال للث ط في ق ذااة أفولج ل ش ذ ذ ذ ذذات ع للكتذا ي أ
أوافق
أوافق
ي وم ب ت ل ح ِّ ز لز الئه في دانامل ل شذ ذذات ع .يسذ ذذد
ال أوافق أوافق
بشدة
و ف ل ذذب ِّت في للس ذ ذ ذ ذ ة ة لدر لل وج أج ذ للس ذ ذ ذ ذذءر
ال أوافق بشدة
للاس للاعي أ للبت .
سالل تن تك في للتبت ،
السؤال املفتوح :حبا،
ح امل ل ت ا للثا ح؟ أج لل ول في ح امل ل ت ِّ ا للثا ح ك ا ي لها ل ب ِّترو ك ا يدي:
 للجبي ،للنش ذ ط ل ت ال ل شذذات  ،ل ا  ،ل تخ ق ،ل هتا ،ل سذذت ع للج ب ،للش ذ وف ا في،
ل ولظب للاي ي تا تح ذ ذ ذ ذذءر ات ر ذ ذ ذ ذذه ،لل ال للااض ذ ذ ذ ذ في للبت إجا اته أر ذ ذ ذ ذذا ته ،للهااف دبر
ا
للت ءز ،ل سذذتولب ا ي بم له أرذذتاذه ،ل ث ذ ط ،حب ااته ،للاي يسذذتة ع أ يسذذد ا ت ه
في ل ولقف للا ات ي ل خت ي.
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خامسا :طرائق واستراتيجيات التدريس
 .1السااؤال األول :ا هي اتجي ولف تك أ لبم ولف تك لدر للتع ذ حامل لآلت ي خعذذوص و لئق
لرترلت ن امل تبت لل ي لل ي؟
ا
يتكو هال للسؤلل ليثا لش  84تع حا أ ولي ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
ي ت ط لست ات و ي للتبت ا ات ي ل ت بة
في ل اج ل ات ي الك ا لمل .
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
68
81
64
لل با
66
1.11
10.00
88.88
للنس ي ل او ي
التعليق:
ا
ت ت ذذب ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل ،ذذالت ذذاتهذذا ذذات ذذي ذذبليوج ذذي ،لدر ن ولذذي ل ذذات ذذي للت ذذي،
ث ذ ذها ل ات ي للثع ي .قب أ ضاثا أه ي هاه ل ات ي النس ي دل ذ ذى ل ات ي الك ا لمل فذ ذذي واذ ذذها تلفبل
كدس ذ امل؛ ح ث د ا للنشذذاوامل ل ا تة فذ ذ ذ ذ ذذي
اترذذي ك ا ته ل و ق ت
ق ذ ذ ذ ذ ذو ا ُي ِّك ل ت ِّ ا
تبت لل ي لل ي تثة ق للثص ت وا دل ه ،فالثص يع ح ل حوت لل ئ للاي تب ت فذ ذ ذ ذ ذي ف كه
هاه للنشذذاوامل لل ل ة ،قوللب للثحو للع ذ ف لل اليي للث ب ليا ي لل ض سب ي ل ذ ذ ذ ذ ذ هاتت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي
للت ءر للكتا ي للشذ وي لبى ل ت ِّ ا .ت اب الوضعية املشكلة أنسب للة لئق لبناء معارف املتعلم
ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ض ذ ذ ذ ذذو املق ااارب ااة ب ااالكف اااءات؛ ذل ذذك ي ه ذذال
يرتبط اختيار طريقة التدريس باملقاربة املعتمدة في
األسا االوب ف ا ا ا ا ا اي التدريس ي ت ب لدر تحس ذ ذذء اتائج
املنهاج (املقاربة بالكفاءات).
ل ذت ذ ذ ذ ذء ذ وت اطااوي اار خ اب ارات اهاام وم اه ا ااارات اهاام ب اف اع ا اال
َّ
فتتغيا ا ا ا ا ا ا ار عالقتا ا ا ا ا ا ا اهم باملعرفة ،ا
تحول
املمارس ا ا ااة،
ال أوافق
أوافق بشدة بشدة ال أوافق
وق ها للس ي ثذ ذ ذ ذها دلذ ذ ذ ذى وقف دينا ي ،يح ِّ زها
أوافق بشدة
اتري
لدر طل املعرفة واكتسااهها؛ دذ يشذ
أوافق
ال أوافق
عمل تفاعلي هادف يخت ف ل لير ذ وه للت بي
ال أوافق بشدة
ل ذ ذنذذي لذدذذر االكااتس ا ا ا ا ا اااب عاان طااريااق االسا ا ا ا اتاقاب ا ااال
أوافق
باإلصااغاء والصاام ذ ذ ذ ذ ذذهبف للتز ا ا كا يز ذ ذ ذ ذ ذ
ل ذذاتف؛ ي ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل هي بي ااداغوجي ااا
األه اام وتا اارك املا اها اام .يذ ذ ذ ذن ذذي ه ذ ذذال أ ل ذ ذ ذ ذذات ذ ذذي
ُ
الك ا لمل ت ِّزم لل ذ ذ ذ ذ ذ ب ِّت ة ي ثي ،داذ ذ ذ ذ ذذها تتبث ذ ذ ذ ذ ذى ف س ذ ي تك ف و ي للتبت ع ل وقف
للت مي لاللت اتلمل للتي ذك تذها را ا.
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 .2التصريح الثاني:
يذ تذ ذط لسذتذ ذ ذذات وذ ذ ذ ذذي للت ذ ذذبت
ل ت ء لي بر يااوي .

س ذ ذ ذ ذذتوى
أ لفق
بشبة
6.
01.11

لل با
للنس ي ل او ي

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
68
86
61.11
11.11

أ لفق
بشبة
66
66

التعليق:
ت ِّ ا لدر
ن ا ،ست ات و ي للتبت لتت ار ستوى ل ت ِّ ء  ،فذ ذ ذ ذي ن ولها لل ام،
ح ذ ذذبة .نذ ذا ،للا ذ ذذي لل ذ ذذي ت ا ذ ذ لل ذ ذذا ذ ذذا لمل
يرتبط اختيار طريقة التدريس بمستوى
ت ذ ِّذباة لل م لل اي ذذي ح ذذي أس ى ي ا ه ذذا ل ا
املتعلمين (األولى ثانوي).
يذ تذ ذذط
للذثذ ذ  ،لذكذ لسذتذ ذ ذذات وذ ذ ذ ذذي للذت ذ ذذبت ذ
ذ س ذ ذ ذ ذتذذوى لل ذ ذذا ذ ذذا فذ ذذط ،ذ ذ ل ذ ذذه للذتذ ذ ذذاتلمل أسذ ى
ال أوافق
بشدة ال أوافق
ة امل
لجت ذال ذي ي اف ي ت و ي ،هذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ز ج
أوافق
أوافق بشدة
بشدة
يحوملهذذا ل ذذب ِّت ل ت ِّ ذذه ،فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذذبليذذي للس ذ ذ ذ ذثذذي،
أوافق
ال أوافق
ي ساها ب ء ل لت ات فذ ذ ذي لست ات للة لئذ ذ ذق للذ ذ ذ ثار ي.
أوافق
ال أوافق بشدة
لفذ ذ ذ ذ ذق  81/8.لدر هال للتع ح لولذ ذ ذ ذ ذي ثذ ذ ذ ذ ذها أ ا
لل ذ ذ ذ ذ ت ِّ ذ ذ ذ ذ ل سول رول ف ذ ذ ذ ذي لل وج للولحب ،ف ذ ذ ذ ذي
للز ا ل كا للاال للث سذ ذ ذ ذ ي ل جت ال ي ،ادا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها
ا
ة امل السياق الخارجاي للتذي تتحكا فذي لست ات و لئذق للتبت ل ست ات ثذها للتثو ع ف ذها.
 .3التصريح الثالث:
ل ست اتلمل
يذ تذ ذذط لسذتذ ذ ذذات وذ ذ ذ ذذي للذت ذ ذذبت ذ ذ ذذالذ ذ ذا ذ ذذي
ل بتر ي لل ااو ي .
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
64
86
60
لل با
66
88.88
11.11
00.00
للنس ي ل او ي
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ا
تحكا ف ذ ذي لست ات و ي للتبت  ،يت ق الورط ل بت ي؛ ي ل ب ِّت
التعليق :لل ذ ذ ةى لآلس ذ ذ لل ذ ذ ِّ
يب ِّت ف ذي ذاي ذز لي لل ذ ت ِّ ا يبت ف ذي ا هاه لل اي .للورط ل بت ي نت ع ح ذ تحك ه
تنذذاذ ذذامل ح ذ ذ ذ ذ للذذامل ،ذذاائ ع ذ ذ ذ ذذالح .ي وم ل ذذب ِّت
يرتبط اختيار طريقة التدريس بالبيئة
يحبا
بتلرذي هال ل نت ع ل ع  ،ل ت ِّ ا كالك ،يا ِّ
املدرسية (الثانوية).
ة امل لل اي ل س ذ ذذالبة ،ت ك للتي ت ق ل ه ،ثا
لدر ه ذ ذذاه لل ذ ذذبتلر ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ي وم ب ذ ذذي للت ذ ذذبت  ،يك ِّ ف
ال أوافق
بشدة ال أوافق
أوافق
ل ذ ذ ذ و  ،يختات أنس ذ ذذب للة لئق ،أنس ذ ذذب للت و امل،
أوافق بشدة
بشدة
أوافق
ُي رذ ذ ذ ذي الك ثذ ذ ذ ذهاجا جبي ذ ذ ذ ذبل ،هال ا ضاه ءرتو
ال أوافق
 Mertonحء ء ا ت لينسام ل جت ال ي ف ذذي توج ه
أوافق
ال أوافق بشدة
ظائف س ي.
ل ثاهج للبتلر ي ا ت وم ه
 .4التصريح الرابع:
ي ذ ت ذ ذذط لس ذت ذ ذ ذذات و ذ ذ ذ ذذي لل ذت ذ ذذبت ذ
ل ت ء في لي بر يااوي .

ل ست اتلمل
ذ ذ ذذبتلمل
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
64
63
6.
لل با
66
88.88
16
01.11
للنس ي ل او ي
التعليق :ن ا ،ست ذذات و ذذي للت ذذبت لتت ذذار ذذبتلمل ل ت ِّ ء لل ذذاهث ذ ذي لل ذذي .ن ا للا ذذي
لل ذذي أ للذذا ذذا لمل ت ذ ِّذباة ،حس ذ ذ ذ ذذب هولتا يذذاتاا  ،لل م لل ايذذي ح ذذي أس ى في ل ا للث .
كذ رثي ،أج للوقوف لدر هاه لل بتلمل ،يا
ي وم ل ب ِّت ت و ا تشخ ي ف ذي شه ربت ذ
ي
ي ذاتاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذا ع ح للذبسول ل س ذ ذ ذ ذثذي لي بر يذااذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذوي ،بها يختات ا يثار ذ ذ ذ ذذب ل ولقف للت
لرذذترلت ن امل و لئق أرذذال ب تبت  .لف ذ ذ ذ ذ ذق 81/80
يرتبط اختيار طريقة التدريس بقدرات
لدر هال للتع ح لولذ ذ ذ ذي ثذ ذ ذ ذها أ للذ ذ ذ ذ ت ِّ ذ ذ ذ ذ ل سول
املتعلمين (في األولى ثانوي).
رول فذ ذ ذ ذي لل وج للولحب ،للا ي للتي ق ت ل ي ا أ
دجذ ل للذتذ ذو ا للدش ذ ذ ذ ذذخ ذ ذ ذ ذ ي ش ذ ذ ذ ذذكدي لث ذ ذذب للك ءر
ال أوافق
بشدة ال أوافق
ل بترذ ذ ذذء  ،د ا
تا دج لؤه ،ي ب لرذ ذ ذذد اته ع ل ت ِّ ء
أوافق بشدة
أوافق
ِّ
بشدة
أوافق
د ذذا تش ذ ذ ذ ذذخ عذ ذ ذ ذ ذذا ف ذذا ح ذذا ،ل ذ لذذات ب ض
ال أوافق
ليرذ ذذاتاة أ د كااامل ل رذ ذذت ااة ثه يءر اف ي .أتى أ
أوافق
ال أوافق بشدة
لإلتلاة لذبى لل ائ ء لدر للتر ي في ل س ذ ذ ذ ذذتو امل ل ح ي،
دالت ء ت و ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ يءر اف ي لتة ق ت و ا ح ي
 ،ير اه ي اف ي لجت ال ي ا س ي.
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 .5التصريح الخامس
تؤي ك افي للبراا ج للبتل ذ ذ ذ ذ ي في لي بر يااوي
في لست ات و ي للتبت .

ل ست اتلمل
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
61
80
لل با
66
66
4....
.4.44
للنس ي ل او ي
ء ل ش ذ ذذكالمل للتي و حها ل ب ِّتر ذ ذذو ك افي اا ج للس ذ ذذثي لي بر يااوي ،ج ها يشذ ذ ذتكو
التعليق:
ح ذ ذ ذ ذ و ذذي تة ق ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل لهذذال ل لت ذذات؛
تؤثر كثافة البرنامج الدراس ي (في األولى ثانوي)
في اختيار طريقة التدريس.
ي تح ق للك ا ة ع لبا ك ءر ذ ذ ذ لل ذ ذ ذ ت ِّ ذ ذ ذ يءر
ك فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي تأيذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها دثاقض ع ف سذ ذ ذ ي للذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ات ي.
ال أوافق
تة ها ي تضذ ي لست ات و لئق أرذذال ب للتبت للتي
أوافق
ال بشدة
أوافق
أوافق بشدة
ر ت لإلشاتة دل ذ ذ ذ ذي ا .ع ل شك ي ل ة حي ألاله ي ى
أوافق
ل ب ِّترء  81/81أا ذها ت ِّوقها ف ذي لست ات للة ي
ال أوافق
ل ثارذ ي لير وه ليل ق ،تحول ا تح ا
أوافق
ليهبلف
ق
بشدة
أوافق
ال
بشدة
ا
للت ي للك ا لمل ل ع ذ ذ ذها ف ذ ذ ذي لل ذ ذ ذ ث ذ ذ ذهاج .ه ذ ذ ذي
ح ذ ذذي ي ك داكذ ذذاتهذ ذذا ،فك ف ي ك ل ذ ذذب ِّت أ
ا
يتبثذى بليوج ا للت ا لإلف لاي أ لل اتقذي؟
 .6التصريح السادس:
ل ست اتلمل
تؤي ل ااة ل بترذ ذ ذذي لل ي لل ي في لست ات
و ي للتبت .
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
68
68
6.
63
لل با
61.11
61.11
01.11
16
للنس ي ل او ي
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التعليق :يخت ف للذ ذ ث ذذهاج للذ ذ بتر ذذي استالف للذ ذ ااة ل ب اتري ،الن ذذس ي لذ ذ ثاهج ت ا لل امل ،ث ذذها
لل ي لل ي ،ف ذها سعوح تذها ف لاتذها ،فال ذ ل ج لل و ي يتا تث اها فذي ر اقامل أ ولقف ثي،
ح ث تب ات لل ي لل ي ال ي لل ي ،يتا ف ذها تحبيب لل القامل للذ ت االي للتذي ت ط ذ للذ سائذ
للخاح ذذي ال ي لل ي ف ذ ذ ذ ذ ذي حب ذلت ذ ذ ذ ذ ذها؛ س ذذتو ات ذ ذ ذ ذ ذها
تؤثر املادة املدرسة (اللغة العربية) في اختيار
طريقة التدريس.
للع ذ ذ ذذوت ي للع ذ ذ ذ ف ي للترك ب ي للب ل ي للتبل ل ي،
يا ع لول أس ى أك ذ ذ ذ ذ ذ ذ لت ذ ذ ذ ذ ذ ذسذ ذذالا ،للت ذ ذ ذ ذ ذ ذذي تش ذ ذ
الأوافق
لل ذ ذذايا ل جت ال ي /للس ذ ذ ار ذ ذ ي لل س ذ ذ ي ،أاظ ي
بشدةال أوافق
أوافق بشدة
ذذي ،للثظ ذذي للتة ق ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي تع ذ ذ ذ ذ ا
لل ا للت
أوافق
أوافق
ل ثذ ذذتج ،ذ ذ ذ ذذاتف ل ذذبت ل كدس ي التن ذذي ،الف ي
ال أوافق بشدة
أوافق
ل ت ا ،يءرهذذا ل س ذ ذ ذ ذذائذ للخذذاتج لس ذ ذ ذ ذذاا ذذي Extra-
الأوافق بشدة
 . linguistiqueقب لفق  81/80لدر لستالف و لئق
تبت لل ي لل ي ل و لئق تبت ولا أس ى.
 .7التصريح السابع:
ل ست اتلمل
تثوع و لئق للت ذذبت في للوح ذذبة لل و ذذي
ِّ
للولحبة.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
68
64
63
60
لل با
61.11
88.88
16
00.00
للنس ي ل او ي
التعليق:
تحتوي للوحبة لل و ي ف ذ ذ ذ ذ ذي للسذذثي لي بر ياا ذ ذ ذ ذ ذوي لدر أنشذذةي تئ س ذ ي أس ى ف ل ي .تثة ق
للثص ليا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي أ للتولحذ ذ ذذدي تع ذ ذ ذ دل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى للت ءر للكتا ي للش ذ ذ ذ هي تل نشذ ذ ذذةي لل وللب لل اليي
لل ض للث ذذب ليا ي .ت ذذبا لينش ذ ذ ذ ذةذ ذذي تثولهذ ذذا
تنوع طرائق التدريس في الوحدة
ِّ
لل ذ بت يختات ذ للة لئ ذق ا يثارب هاه
ين
اللغوية الواحدة.
لينش ذ ذذةي أ يثار ذ ذذب وض ذ ذذوع كذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ نش ذ ذذار .النس ذ ذ ي
ل ثع ذ ذ ذ ذذوص ت بم فق ل ات ي للثع ذ ذ ذ ذ ي ،أ ا أنش ذ ذ ذ ذذةي
ال أوافق
بشدة
لل ي فت بم ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذق للوضذ ذ ذ ي ل ش ذ ذذك ي ،أ ا نش ذ ذذار
ال أوافق
أوافق
أوافق بشدة
بشدة
للت ءر ف ذ ذذبم فق ذ ذذبليوج ذ ذذا لإلا ذ ذذاج .قذ ذذب لفق
أوافق
ال أوافق
 81/81لدر ضذ ذ ذ ذ تة للتثو ع ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي و لئق للتبت ،
بشدة
أوافق
ال
أوافق
ضذ ذ ذ ذ للوحبة لل و ي للولحبة ،أ ا لل لف ذ ذ ذ ذذو فها
 81/60ي ض تة ل لت ذزلم ة ي لحبة ف ذي ك ذ
أنشةي للوحبة ،هال ثاف ل ات ي الك ا لمل.
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 .8التصريح الثامن:
ت تزم ة ذذي ت ذذبت
لل وي للولحب.

ل ست اتلمل
أ لفق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
60
62
61
80.00
44.44
22.22
ح ،ح ذذث تفض ي ذذث ل ذذبتر ذ ذ ذ ذذء ل كت ذذا

لح ذذبة في للنش ذ ذ ذ ذ ذذار

أ لفق
بشبة
60
لل با
80.00
للنس ي ل او ي
التعليق :لست ف ل ذذبتر ذ ذ ذ ذذو ء تلفض قذذا ذ لهذذال للتع ذ ذ ذ ذ
ة ذ ذذي لحذ ذذبة في تذ ذذبت نشذ ذ ذ ذ ذ ذذار ل وي لحذ ذذب ،هو
تلتزم بطريقة تدريس واحدة في
للتوجذه للس ذ ذ ذ ذ ا ف ذا ت له ل ات ي الك ا لمل ،ف ذ ذ ذ ذ
النشاط اللغوي الواحد.
تة ق ل ات ي للثعذ ي نسذذتة ع للت اا و لئق للتبت
لل ذذا ذذي :للة ذذي للاولت ذذي أ و ذذي ل ح ذذاض ذ ذ ذ ذ ة ،ك ذذا
أوافق
ال أوافق
بشدة
بشدة
أوافق بشدة
ي ك للت اا للت ا للت ا ني أ لل اي أ للتثافس ذ ذ ذ ي في
أوافق
للاع ذ ذ ذ ذ ذذي للولح ذذبة ،في نش ذ ذ ذ ذ ذذار للت ءر للكت ذذا ي ا
ال أوافق
ال أوافق
للة ذ ذ ذ ذ ي ي ك للتثو ع في للة لئق ل ر ذ ذ ذ ذذترلت ن ذامل .لذذال
أوافق
ال أوافق بشدة
أتى ض ذ ذ ذ ذ ذ تة ت ذك ذذو ذ ل ذ ذذبتر ذ ذ ذ ذ ذء ذ ف ذذي ذح ذذوت لل ذة ذ لئ ذذق
ل رذذترلت ن امل ل ثار ذ ي لتبت لل ي لل ي هاتلت ا
أنشة( ا.
 .9التصريح التاسع:
ل ست اتلمل
تخت ف و لئق تذ ذذبت لل ذ ذذي لل ذ ذذي ل
ل ولا ليس ى.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
68
68
63
6.
لل با
61.11
61.11
16
01.11
للنس ي ل او ي

391

الفصل الخامس :الدراسة امليدانية
التعليق :االم لل ذ ذ ثذ ذذهاج لل ذ ذ بترذ ذذي خت ف استالف ل ااة ل ب اتري ،فهال ي ني أ للة لئق للتي توضع
ض هال ل اج رتخت ف ،فالة لئق في ثاهج ت ا لل امل ،ثذ ذ ذذها لل ي لل ي ،لذ ذ ذذها سعوح ( ا،
للة لئق ل ت بة في ا للتبت للس ذ ذ ي لل ع ذ ذ ي ب ج
ح ث تب ات لل ي لل ي ال ي لل ي،
س ذ ذ ذ ذذتو ذات ذا للع ذ ذ ذ ذذوت ذي للع ذ ذ ذ ذ ف ذي للترك ب ي للب ل ي
ت تلف طرائق تدريس اللغة العربية
للتبل ل ي ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي حولت أ حاايي قعذ ذ ذذءرة أ وو ي ذلمل
عن املواد األخرى.
وض ذ ذ ذذولامل خت ي ،أ للتبت فق ل بسال للوظ ي
ال أوافق
أ للتولح ذ ذ ذ ذذدي .ق ذذب لفق  81/80لدر لستالف و لئق
بشدة أوافق
ال
أوافق بشدة
أوافق
ولا أس ى.
ت ذذبت لل ذذي لل ذذي ل و لئق ت ذذبت
بشدة
أوافق
ذذا ي ِّء ي ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء ت اءز لل ذذي لل ذذي ل ل ولا
ال أوافق
أوافق
ليس ى للتي ي ذذبتر ذ ذ ذ ذه ذذا ل ت ِّ ا في للس ذ ذ ذ ذث ذذي لي بر ي ذذااوي
ال أوافق بشدة
لل اض ذ ذ امل ،للتات غ للج لف ا ، ...د اات ت ت ي ع
ااتي لل نس ي لإلان ءزيي يا ا ل تا .
 .11التصريح العاشر:
ل ست اتلمل
تبت لل ي لل ي أح ب ل ولا.
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
64
62
60
60
لل با
88.88
44.44
00.00
00.00
للنس ي ل او ي
ه ذال للتع ح ا ذظ ذ ة ذب ِّت لل ذ ذ ذي لل ذ ذ ي ل ذ اات ذ ذ ذ ذه .ه ذ ين ذ ذ ذ ذبها ف ذ ذال ح ذ ذ ذ ي ل ذ ذ ذذبى
التعليق :ي
لل ذ ت ِّ ء  ،ي ك تبت سها لها د ع و ي؟ ساحي أ ه ذ ذاه للث ذظ ذ ة ذ لل ذ ذ  ،ذذب ِّترذ ذذو لل ذ ذ ذامل
ليس ذ ذ ذ ى لل ذ ذ ذولا لل ذ ذ ذ ذ ذ ذي لل اض ذ ذامل ، ...ف ذ ذ ذ ذذال ل ي ذ لل ذ ب ِّتر ذ  .قب لفق  81/84لدر هال
للتع ذ ذ ذ ذ ح .قب تسذ ذ ذ ذذا لت ل رذ ذ ذ ذذبب ه ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذاه للثظ ة
تدريس اللغة العربية من أصع املواد.
للخاواي للس ذ ذ ذ ي ل لل ي لل ي ،ف ا جبمل د
أحكا ا س ذ ذ ذ ذ ي ذلمل ح ذ ذ ذ ذ ي اييبيولوج ا أ للثظ ة
ال أوافق
بشدة
للس ذ ي دبر لل وم لإلنسذذاا ي لآلاله .فال ي ها
أوافق
أوافق بشدة
بشدة
ذ ذ أي ل ذذي أس ى ي ك أ ت ذذبت ت ها تة ق،
ال أوافق
أوافق
يتح ذذبث ب ذذا ؤلف ب ذذا .ل ذ ب ض ل ش ذ ذ ذ ذذكالمل للتي
ال أوافق
ال أوافق بشدة
ذك هذذا ب ض ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء تت ق ذذا ملا لج ذذي لل و ذذي،
أوافق
هي شذ ذ ذذك ي لا ي ت اني ا لل امل للا ي ،هي
ظاه ة صذذا ي تى اات لل القي ء لل ي لل ع ذ حي
للبلتجي ق ي.
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 .11التصريح الحادي عشر:
تخت ف و لئق ت ذذبت نش ذ ذ ذ ذ ذذاو ذذامل لل ذذي
لل ي.
لل با
للنس ي ل او ي

أ لفق
بشبة
88
08.88

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
64
62
88.88
44.44

أ لفق
بشبة
68
61.11

التعليق:
االحظ تثاق ا ف ذي دجا امل ب ض ل ب ِّترء لدر تع ح را ق هال للتع ح .ي ك ل كت ا
ة ذذي لح ذذبة في ت ذذبت نش ذ ذ ذ ذ ذذار ل وي لح ذذب ،هو
ت تلف طرائق تدريس نشاطات اللغة
للتوجه للسذ ذ ذ ا ف ا ت له ل ات ي الك ا لمل ،ف ذ ذ ذ
العربية.
تذة ق ل ذ ذذات ذ ذذي للثع ذ ذ ذ ذ ذ ذذي نس ذ ذ ذ ذذتة ع للت ذ ذذاا و لئق
أوافق بشدة
أوافق
لل ذت ذ ذذبت ذ لل ذ ذ ذذا ذ ذذي :لل ذة ذ ذ ذ ذذي لل ذا ذذولت ذ ذذي أ و ذ ذ ذ ذذي
ال أوافق
ال أوافق
بشدة
ل ذح ذ ذذاض ذ ذ ذ ذ ة ،كذ ذ ذا يذ ذك للت ذ ذذاا للت ا للت ذ ذذا ني أ
ال أوافق
ال أوافق بشدة
لل اي أ للتثافسذ ذ ذ ي في للاع ذ ذذي للولحبة ،في نش ذ ذذار
أوافق
أوافق
للت ءر للكتا ي ا للة ذ ذ ذ ذ ي ي ك للتثو ع في للة لئق
بشدة
ل رذ ذ ذذترلت ن امل .لال أتى ض ذ ذ ذ تة تكو ل بترذ ذ ذذء في
حوت للة لئق ل رذذترلت ن امل ل ثار ذ ي لتبت لل ي
لل ي هاتلت ا أنشة( ا.
 .12التصريح الثاني عشر
ل ست اتلمل
ت ت ذذب لدر و ذذي للت ا لل ث ذذائي في ت ذذبت
نشاوامل لل ي لل ي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
68
84
61
لل با
66
61.11
00.00
4....
للنس ي ل او ي
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للذتذ ذ ق :ينس ذ ذ ذ ذذجا ه ذ ذذال للتع ذ ذ ذ ذ ح ع للتوج ذ ذذه لل ذ ذذام
ل ذذبتر ذ ذ ذ ذذي للجزلئ ذذي ،للذذاي ي وم لدر أر ذ ذ ذ ذ للثظ ذذي
ا
لل ثذذائ ذذي ل جت ذذال ذذي؛ أي د ل ت ِّ ا ي وم بثذذا ت ذذاتذذه
ا
ث سه ،نى أ للت امل ه ذ ذ ذ ذي ثا ل ست ت لك امل،
هذذال ذذا أش ذ ذ ذ ذذات دل ذذه ذذاج ذذه فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي اظ تذذه .قذذب جذذا مل
ا
للتوجه نس ذ ي 32
دجا امل ل بتر ذذء نس ذذج ي ع هال
ا ائي .

تعتمد على طريقة التعلم البنائي في
تدريس نشاطات اللغة العربية.

أوافق بشدة

أوافق
بشدة

ال أوافق
بشدة ال أوافق

أوافق
ال أوافق
ال أوافق بشدة

سالل تن تذذك في للتذذبت  ،ا ت و لئق للت ذبت

أوافق

الس ا ا ا ااؤال املفتوح :ك ف ت ا،
ي للت ي؟
للت
ذي حس ذ ذ ذ ذذب ذا ي له ل ب ِّتر ذ ذ ذ ذذو
أج ذ لل ول حول ا ت و لئق للتذبت في انذا لل ذي للت
ف ا يدي:
ي ،لها ا ت ف ال فذي اناحها.
ح ث جواها ،هي ض ت ي ،هي ل ب لل ي للت

ح ث لست اتها :ل ست ات للثا ح ل ة ي هو أ ل ل ثي فذي تح ق للك ا لمل.

ح ث تثولها :ا تثولت للة لئق لتبت لل ي لل ي ،هاتلت ا أنشةتذ ذ ذ ذها ،ا ل رد اه

أك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ل رذ ذذتنا ي أف ذ ذ ؛ فنشذ ذذار للثعذ ذذوص يخت ف ل نشذ ذذار ل ةال ي ،كاله ا يخت ف ل
نشاوي لل وللب لل اليي ،كال نشار لل ض ،ف ث ذ ذ ذ ذها ا ي ت ب لدر للسثب للثص ف ذ ذ ذ ذي لإلجا ي
حع لل دي قوللب احو ي ح ف ي .
ل ليرا ي ،ثذها ا ي ت ب لدر ل ِّ
ذذي للت ذذي؛ يا ذذا تس ذ ذ ذ ذذاي قذذبتلمل
ح ذذث لالق( ذذا ذذا ت ِّ ا :لهذذا ا ت فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي انذذا لل ذي للت

ل ت ء لستالف ستو ات ا لل ي.
ي للت ي.
 تخت ف للة لئق استالف ل ولقف للت
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سادسا :تقييم تدريس اللغة العربية
 .8الساؤال األول :ا هي اتجي ولف تك أ لبم ولف تك لدر للتعذ حامل لآلت ي خعوص تبت
هاتلمل لل ي لل ي؟
ا
يتكو هال للسؤلل تس ي  63تع حامل أ و مل ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
تنسجا قبتلمل ت مي للسثي لي بر يااوي ع
اا ج لل ي لل ي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
64
61
60
64
لل با
88.88
22.22
00.00
88.88
للنس ي ل او ي
التعليق:
ذك مل ،ف ذذا ر ذ ذ ذ ذ ق ،أ ل ذذاج للذذبتل ذ ذ ذ ذ ي ل ذذي لل ذذي ني لدر للثظ ذذي لل ثذذائ ذذي ل جت ذذال ذذي
ل اج ه ف نوتس ذ ذ ذذكي .هذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي للخ ي ل ف ي ل ات ي الك ا لمل للتي ت نتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها مللتة للتر ي للووث ي
ذي ،فهو للاي
للجزلئ ذي .قذب اص ل ذاج لدر ض ذ ذ ذ ذ تة للتركءز لدر ل ت ِّ ا ج ذه حوت لل ذي للت
ا
ي ني ت ذذاتذذه ث س ذ ذ ذ ذذه ،ي ك لذذه هذذال د دذل ذذا
تنسجم قدرات متعلمي السنة األولى
للبرا ذذا ج للذ ذذبتل ذ ذ ذ ذ ي ينس ذ ذ ذ ذذجا ع قذ ذذبتلت ذذه للذ ذذاهث ذ ذي
ثانوي مع برنامج اللغة العربية.
تي اته و ته للث سذ ذ ذ ي .ل دجا امل ل ب ِّتر ذ ذذء
ت ِّء حجا لل اتم للك ءر ذ ذ ذ ذ ذ ذ ا هو بر ج ل ت ِّ ا
ال أوافق
أوافق
بشدة
ذءذ ق ذ ذذبتلت ذ ذذه لل ذ ذذاهذثذ ذ ذذي ،حذ ذ ذذث ق ذ ذذال  81/86أ
بشدة
أوافق بشدة
أوافق
للبراذذا ج ينس ذ ذ ذ ذذجا ع قذذبتلتذذه؛ ي ثذذا ل ذذاج لا
ال أوافق أوافق
ي لع ل ت ِّ ا فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ك ءر جولا ذذه ،ه ذذال ي ني أ
ال أوافق
ال أوافق بشدة
ل ت ِّ ا ،حس ذ ذ ذذب ب ِّت ذ ذ ذ ذ ي للس ذ ذ ذذثي لي بر يااوي ،ينب
حذ ذ ذ ذ و ي ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي للت ا ع للثعذ ذ ذ ذذوص ليا ي لهاه
للسذ ذ ذ ذذثي ،نب ح ذ ذ ذ ذ و ي في تحبيب ظاه ل تسذ ذ ذ ذذام
ل نسجام ،في فها للظوله للث بيي.
 .2التصريح الثاني:
ل ست اتلمل
تذخذتذ ذف وذ لئذق ت ذ ذذبت ذ للذ ذ ذ ذذي للذ ذ ذ ذ ذذي ل
و لئق تبت ل ولا ليس ى.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
68
64
86
61
لل با
61.11
88.88
11.11
4....
للنس ي ل او ي
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التعليق:
يخت ف لل ذ ذ ث ذ ذذهاج لل ذ ذ بتر ذ ذذي استالف ل ااة ل ب اتري ،هال ي ث ذ ذي أ للة لئق للتي توضع ض
هال ل اج رتخت ف ،فالة لئق في ثاهج ت ا لل امل ،ث ذ ذذها لل ي لل ي ،ل ذ ذذها سعوح ت ذ ذها ،ح ث
للة لئق
ت ذ ذذب ات للذ ذ ذ ذذي للذ ذ ذ ذذي ذ ذذال ذ ذذي لل ذ ذذي،
ت تلف طرائق تدريس اللغة العربية
ل ت بة ف ذها للتبت للس ي لل ع ي ب ج ستو ات ا
عن طرائق تدريس املواد األخرى.
للع ذ ذ ذ ذذوت ذي للع ذ ذ ذ ذ ف ي للترك ب ي للب ل ي للتبل ل ي في
حولت أ حذ ذذاايذ ذذي قع ذ ذ ذ ذذءرة أ وو ذ ذذي ذلمل وض ذ ذ ذ ذذولذ ذذامل
ال أوافق
بشدة
أوافق
خت ذذي .قذذب لفق  81/81لدر لستالف و لئق تذذبت
ال أوافق
أوافق بشدة
بشدة
ولا أس ى .ذذا ي ِّء
لل ذذي لل ذذي ل و لئق ت ذذبت
أوافق
ال أوافق
ل ذ ذ ذي ل ب ِّترء ت اءز لل ي لل ي ل ل ولا ليس ى للتي
ال أوافق بشدة
أوافق
يذذبتر ذ ذ ذ ذهذذا ل ت ِّ ا في للس ذ ذ ذ ذثذذي لي بر يذذااوي لل ذذاض ذ ذ ذ ذ ذذامل،
للذت ذ ذذات ذذغ لل ذج ذ ذ لف ذ ذ ذذا ، ...د ذ ذذاا ذ ذذت تذ ذت ذ ذذي ذذع ذ ذذااتذذي
لل نس ي لإلان ءزيي.
 .3التصريح الثالث:
تح ق أه ذذبلف لل ذذي لل ذذي في لي بر ي ذذااوي
ل ست اتلمل
التحكا في و لئق تبت سها.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
68
80
62
لل با
66
61.11
.4.44
44.44
للنس ي ل او ي
التعليق:
ه ذ ت ت ط و لئق للتذذبت ذذايهذذبلف للت ذذي للك ذذا لمل ل س ذ ذ ذ ذذ( ذذبفذذي؟ نى آس  ،ه ذ تؤ ِّي
و لئق للتبت ل ختاتة ف ذي تح ا ق ليهبلف للت ي
تحقق أهداف اللغة العربية في األولى ثانوي بالتحكم
للك ا لمل ل س ذ ذذ( بفي؟ أم أ ت ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ها حب ا؟ تأى
في طرائق تدريسها.
 32ذا ذائذي أ هثا لالقي ت يءر اش ذ ذ ذ ذ ة
أك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
لذةذ لئذق للذت ذ ذذبت ذ لذدذر تذحذ ذ ذق ليه ذ ذذبلف للذتذ ذ ذذي
ال أوافقال أوافق;
أوافق
بشدة; 1 0
للك ا لمل ل س ذ ذ ذ ذذ( بفي ،يا د اتجي للتحكا ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها
بشدة; 4
أوافق بشدة
ت ِّك ل بت ل ت ِّ ا للوحول دلذى هاه ليهبلف
أوافق
للك ا لمل .ل عذ ذ ذ ذذوا ة لئق للتبت ل تحكا في ا
ال أوافق
ال أوافق بشدة
للة لئق لل ذذا ذذي :ل ر ذ ذ ذ ذذترلت ن ذذي لل ثذذائ ذذي للت ذذا ا ذذي،
أوافق; 13
للة لئق للخذذاح ذ ذ ذ ذذي :ل ذذات ذذي ذذالك ذذا لمل ،للوض ذ ذ ذ ذ ذذي
ل شك ي ،بليوج ا لإلا اج.
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 .4التصريح الرابع:
ل ست اتلمل
ت ذذبت ولتا لل ذذي لل ذذي في لي بر ي ذذااوي احو،
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
ح ف ،اليي ...ة لئق تخت ف ل و لئق تبت
نشاوي للت ءر للش هي للكتا ي.
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق بشبة
بشبة
66
66
86
61
لل با
66
66
11.11 22.22
للنس ي ل او ي
التعليق :لت ق ل بتر ذذو لدر ضذ ذ تة تبت للنش ذذاوامل ،للتي ت تبر ولتا ر ذذائ أا لمل ف ذ ذ ذ ذ ذ ذي لل ي
لل ي هي قوللب لل ي لل اليي لل ض  ،ة لئق تخت ف ل تبت أنش ذذةي أس ى ،ت ب يايامل
أه ذذبلف ذذا لت ذذبت لل ذذي لل ذذي كك ذ ه ذذا نش ذ ذ ذ ذ ذذاو ذذا
تدرس موارد اللغة العربية في األولى ثانوي (نحو،
صرف ،بالغة )...بطرائق ت تلف عن طرائق
للت ءر للكتا ي للش هي  ،هو للتوجه للس ا ف ا ت له
تدريس نشاطي التعبير الشفهي والكتابي.
ل ات ي الك ا لمل ،فتة ق للوض ذ ذ ذ ذ ي ل شذ ذ ذ ذذك ي ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
نش ذذار قوللب للثحو ،يخت ف ل تة ها فذ ذ ذ ذ ذ ذي نش ذذار
ال أوافق
أوافق
البشدة
للت ءر ،ك ذذا ي ك ل ر ذ ذ ذ ذذت ذذاا ذذي ذذار ذ ذ ذ ذذترلت ن ذذي للت ا
أوافق بشدة
أوافق
للت ا ني أ لل اي أ للتثافس ي فذي للاعي للولحبة ،في
أوافق بشدة
أوافق
ال أوافق
نش ذذار للت ءر للكتا ي .لال أتى ضذ ذ تة تكو ل بتر ذذء
ال أوافق بشدة
ذ و ذ ف ذ ذذدة ذ ذ ذ ذ ذذي ل ذ ذذااة ،فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ذح ذذوت لل ذة ذ لئ ذذق
ل رترلت ن امل ل ثار ي لتبت لل ي لل ي هاتلتذها
أنش ذ ذ ذ ذذةتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذذا ،أ ي ك دقذذا ذذي ش ذ ذ ذ ذ لكذذي ع للجذذا ذذامل
ل بلت لل ا لألراتاة.
 .5التصريح الخامس
ل ست اتلمل
تذبت هذاتلمل لل ذي لل ذي ل ر ذ ذ ذ ذذت ذاع ،لل ل ة،
أ لفق
ل ذح ذ ذذااي ذ ذذي ،للذكذت ذ ذذا ذ ذذي فذذي لي بذذر ي ذ ذذااذذوي ذ سذذالل أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
للثعوص ليا ي للتولح ي.
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق بشبة
بشبة
66
62
86
62
لل با
66
44.44 11.11 44.44
للنس ي ل او ي
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التعليق :ي وم ل ب ِّت  ،ف ذ ذ ذذي ح ي للت ا لل ااوي ،الت اا ل ات ي للثع ي فذ ذ ذ ذي تبت هاتلمل لل ي
لل ي ليت ع ،ح ث يدثا ل اع ذ ذ ذا أا ا لير ذ ذ ذ وع لي ل أ اع ذ ذ ذا تولح ذ ذ ذ ا لير ذ ذ ذ وع لل اني  ،ا
يا ُيد ِّ ُ ه
ذذالنش ذ ذ ذ ذذاوذذامل لل لفذذبة أ ل ولتا .يثة ق للثص ا س ذ ذ ذ ذذه؛ ياذذه هو ل حوت للذذاي تذذب ت ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ف كذذه هذذاه
للنشاوامل ع دلذى اعوص أس ى داتاج ل ت ِّ ء
تدرس مهارات اللغة العربية (االستماع،
ف ذ ذ ذ ذ ذي للت ءر للش ذ هي للكتا ي .قب اات لإلجا امل ف ذ ذ ذ ذ ذي
القراءة ،املحادثة ،الكتابة) في األولى ثانوي
من خالل النصو األدبية والتواصلية.
أي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذا  81/82تد نى هاه ل ات ي للت
ي تب ِّت
ف ها ،د أ  81/62ي و و التبت ف ها ،تيا
ال أوافق
أوافق
بشدة
أ توح ذ ذ امل ل اج لضذ ذذاي ،أتى أ هاه لل اي تنت ب
ال أوافق
بشدة
أوافق بشدة
ل ات ي لل بليوج ي ( ا؛ يا ا ت لها فاش ي في تبت
أوافق
ال أوافق
لل ي لل ي ،يا د للثعذذوص ل ختاتة ،تسذذالب لدر
ال أوافق بشدة
أوافق
ل لت ذذاا لدر ل ذذات ذذي للثع ذ ذ ذ ذ ذذي؛ يا ذذا ل س ذ ذ ذ ذذت ي ذي ذذا
يك ي ر ذ ذ ذ ذذد ذذاته ذذا في ت ذذبت لينش ذ ذ ذ ذة ذذي ليس ى ،ذ
للظوله للثحو ي لل الي ي.
 .6التصريح السادس:
تبت نش ذ ذ ذ ذذاوامل لل ي لل ي في لي بر يااوي
ل ست اتلمل
ع ي ست ي ل ب ها.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
62
6.
60
68
لل با
44.44
01.11
00.00
61.11
للنس ي ل او ي
التعليق :ي ت ي هال للتع ح ع للتع ح للسا ق فذ ذ ذي
تدرس نشاطات اللغة العربية في األولى
رؤلل ذ ذ ذذه ل تة ق لل ذ ات ي للثع ي ف ذي تبت لل ي
ثانوي بصفة مستقلة عن بعضها.
لل ي ،أظ أ هثا تثاق ذ ذ ذذا ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي دجا امل ب ض
ل ب ِّتر ذذء ؛ ي تبت نش ذذاوامل لل ي لل ي ،عذ ذ ي
ال أوافق
أوافق بشدة
سذذت ي ،ينسذذجا ع ف سذ ي لل ذ ذ ذ ذ ذ ات ي الك ا لمل،
بشدة
أوافق بشدة
أوافق
ع تة امل ل ات ي للثع ذ ي للتي تس ذ ر دل ذ ذ ذ ذ ذى ت بيا
أوافق
ا
ت امل ش ذذا ي ذلمل ا لي النس ذ ي ل ت ِّ ا ،ل س ذت
ال أوافق
ال أوافق بشدة
نزأة س ذذت ي ل ب ذذها .لألر ذذف أ 81/6.
ال أوافق
للذ ذ ذ ذ ذ ب ِّترذ ذ ذ ذ ذ ذ يب ِّترو نشاوامل لل ي لل ي ك ي
س ذذت ي ل ب ذذها ،هال يعذ ذ ِّ ب دا اجها فذ ذ ذ ذ ذ ذي
ا
يا يع ذ ذ ذ ذ ب تح ق للك ا لمل ل س ذ ذ ذ ذذ( بفي للهبف للختا ي
ض ذ ذ ذ ذ امل دا اج ي ت ي ت و ي،
لإلا اجي .لال أقتر أ ت ابم اب لمل تش ذ ذ ذذامل لك ي تبت نش ذ ذ ذذاوامل لل ي لل ي ك ي ش ذ ذ ذذا ي،
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ساحي ك امل لرد ات ل ات ي للثع ي فذي تبت للنشاوامل لل لفبة .قب أش مل في للتع ح للسا ق
ب ض ل ب ِّتر ذذء ينت ب للثع ذذوص ل ختاتة ،ساح ذذي للثع ذذوص ليا ي الت اتها ف ءرة ،تسذ ذ ح
ارد اتها في ت بيا نشاوامل لل ي لل ي.
 .7التصريح السابع:
ل ست اتلمل
تح ق لإلاتذاج للكتذذا ي للش ذ ذ ذ ذ هي ذذا لت ذاا لدر
تح ق نشاوامل لل ي لل ي ليس ى.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق بشبة
بشبة
66
60
63
60
لل با
66
80.00
16
00.00
للنس ي ل او ي
التعليق :أ ا هال للتع ذ ح ،ف ذ ذ ذ ذ ذ ط للع ذ ي ء اولء
تحقق اإلنتاج الكتابي والشفهي باالعتماد
نش ذ ذ ذ ذذاوذذامل لل ذذي لل ذذي؛ للنش ذ ذ ذ ذذاوذذامل لل لفذذبة هي
على تحقق نشاطات اللغة العربية األخرى.
أجذ ذ تح ق نش ذ ذ ذ ذ ذذاو ذذامل أس ى،
أا لمل ر ذ ذ ذ ذ ذذائذ ذ
ال أوافق
للنشذاوامل ل سذ( بفي ،هي لل ايي للك ذ ذ ذ ذ ذ ى تبت
بشدة
ال أوافق
أوافق
أوافق بشدة
لل ذذي لل ذذي .ق ذذب لفق  81/81لدر ل لت ذ ذذاا لدر
بشدة
أوافق
للنش ذ ذ ذ ذ ذذاو ذذامل لل لف ذذبة أ ل ولتا قولل ذذب لل ذذي لل الي ذذي
ال أوافق
أجذ تح ق لإلاتذذاجء للكتذذا ي للش ذ ذ ذ ذ هي،
يءرهذذا
ال أوافق بشدة
أوافق
أ ذذا  81/60فال ي ت ذذب لدر للنش ذ ذ ذ ذ ذذاو ذذامل لل لف ذذبة،
فك ف يتح ق للت ءر للش هي للكتا ي؟
 .8التصريح الثامن:
ل ست اتلمل
تذحذ ذق كذ ذ ذذا لمل للس ذ ذ ذ ذث ذ ذذي لي بر ي ذ ذذااوي في لل ذ ذذي
أ لفق
لل ذ ذذي يكو ذ ذذالتحكا في ولتا لل ذ ذذي لل ذ ذذي أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
للثحو ،للع ف ،لل اليي. ...
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق بشبة
بشبة
68
66
86
6.
لل با
61.11
66
11.11 01.11
للنس ي ل او ي
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التعليق :ي تره هال للتع ح للتع ح للسا ق ف ذ ذ ذ ذي
لتت ذ ذذار تح ا ق للك ذ ذذا لمل ل س ذ ذ ذ ذذ( ذ ذذبفذ ذذي تح ا ق أهذ ذذبلف
للنش ذ ذ ذ ذ ذ ذذاو ذ ذذامل لل لف ذ ذذبة ،ذ ذذال ذل ذ ذذك لله ذ ذذبف للخت ذ ذذا ي
لإلا اجي ل س ذذثي لي بر يااوي فذ ذ ذ ذ ذ ذذي ااة لل ي لل ي" :
فذذي ذذام ت ذذولح الل ،يكو للذ ت ِّ ذا قااتل لدر تسخ ذ
ال أوافق
بشدة
أوافق
ال
تثول ذذي ف ذذي أشكال
أوافق بشدة
أوافق
كذذدس ات ذذه لل ذ ذذي إلاتذ ذ ذذاج اعوص ِّ
بشدة
أوافق
يسخ ها
ت ِّباة ذ ذ للت ذ ذ " .ل كدس امل لل ي للتي ِّ
ال أوافق
أوافق
أ ي ذن ذ ِّث ذ ذبه ذ ذذا هذذي لل ذث ذحذذو للعذ ذ ذ ذ ذ ف لإل ذذال لل ذ ذذالي ذ ذذي
ال أوافق بشدة
لل ذ ذ ذ ذ ض . ...ج ذ ذذا مل دج ذ ذذا ذ ذذامل ل ذ ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذ ذ ذء ذ ذ 81/8.
نسج ي ع للتوجهامل لل ا ي ل اج.
 .9التصريح التاسع:
تسذ ذ ذذالب نشذ ذ ذذاوامل لل ي لل ي في لي بر يااوي
ل ست اتلمل
لدر كتا ي اعوص ت سءريي حجاج ي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
64
68
88
62
لل با
88.88
61.11
08.88
44.44
للنس ي ل او ي
التعليق :أ ا هال للتع ح ،ف خت ذ بى قبتة نشاوامل
تساعد نشاطات اللغة العربية في األولى
لل ذذي لل ذذي لدر تح ق للك ذذا تء ل س ذ ذ ذ ذذ( ذذبفتء في
ثانوي على كتابة نصو تفسيرية
للس ذ ذ ذ ذثذذي لي بر يذذااوي ه ذذا لل ذذبتة لدر داتذذاج اع ذ ذ ذ ذذوص
وحجاجية.
حجاج ي ت سذ ذ ذذءريي شذ ذ ذذافهي كتا ي .قب تأى 81/81
ال أوافق
أوافق
أ هاه للنشاوامل ت ِّك ل ت ِّ ا ف ال تح ق هات ذ
بشدة
بشدة
ال أوافق
أوافق بشدة
للك ذذا تء  ،تأى  81/60أا ذذا ت ِّكث ذذه .ح ذذي لي
أوافق
ال أوافق
أ للثعذ ذ ذ ذذوص ليا ي للتولح ذ ذ ذ ذ ي اعذ ذ ذ ذذوص ل ةال ي
ال أوافق بشدة
ات لل اليي قوللب لل ي تساها بتجي ك ذ ذ ة ف ذ ذي
أوافق
تح ق هات ذ للك ا تء  ،دذل أحس ل ب ِّت لرد اتها.
الس ا ا ا ااؤال املافاتاوح :ك ف ت ا ،سالل تن ت ذ ذذك في
للتذذبت  ،دكس ذ ذ ذ ذذاه ت ا ل ت ء هذذاتلمل لل ذذي لل ذذي؟ أج ذ لل ول في ك ذذي دكس ذ ذ ذ ذذاه ل ت ِّ ء
هاتلمل لل ي لل ي ،فق آتل ل بترء  ،ف ا يدي:
 لإللاا لدر ل ةال ي للخاتج ي ل ست ة للهاافي ،ل شاتكي فذي نشاوامل د بلل ي.
ذذها ،ساح ذذي ل ولتا الت ءر للكتا ي للشذ ذ هي .ش ذذاتكي ل ت ا ف ذ ذ ذ ذ ذ ذي
 ت ط للنش ذذاوامل لل و ي
ا اتره في ح اته لل و ي.
للبت  ،للت ءر للش هي توظ ف
تحقق كفاءات السنة األولى ثانوي في
اللغة العربية يكون بالتحكم في موارد
اللغة العربية (النحو ،الصرف،
البالغة.)...
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ا
 للتركءز لدر ت ا ل هذذاتلمل ليت ع ل ذذي لل
لل اي للت ا للت ا ني.
 للتركءز لدر حا اة ل ب ِّت  ،فال ي ك أ تكدسب ل هاتلمل د دذل أساها ل ت ِّ ا ل أرتاذه.
 .4الس ا ا ا ااؤال الثاااني :ذذا هي اتجذذي ولف تذذك أ لذذبم ولف تذذك لدر للتع ذ ذ ذ ذ حذذامل لآلت ذذي خع ذ ذ ذ ذذوص
للك ا ة لل و ي يرذذتاذ لل ي لل ي؟ ا
يتكو هال للسذذؤلل رذ ي  6.تعذ حامل أ و مل،
ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
 .1التصريح األول:
ل ست اتلمل
ي تزم لل ذذي لل ذذي لل ع ذ ذ ذ ذ ح ذذي للوظ ذذي
ل بسةي في للتبت .
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
86
61
لل با
66
66
11.11
22.22
للنس ي ل او ي
التعليق :ست ُت ل ر ذ ذ ذذد ااي تحبيب ل هاتلمل لل بتلمل للتي ين غي ب ِّت لل ي لل ي أ يحوملها ،حتى
تح ق للك ذذا لمل ل س ذ ذ ذ ذذ( ذذبفذذي لذذبى ت ِّ ذذه .ذذبليذذي ذذا لتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذزلم ذذالاذذبيذذث ذذال ذذي لل ذذي
يت ك
يبسط دل ذى اتجي ت ب في ا ق ي
لل ع حي ف ذي تبت سه ،ا يدثارب ع ستوى ل ت ِّ ء  ،ش ةي أ ِّ
لل ي لل ي لل ث ي لل الي ي .جا مل دجا امل ل ب ِّتر ذذء
يلتزم اللغة العربية الفصيحة
نسذذج ي ع للتع ذ ح؛ دذ ي تزم ل ب ِّترذذء ارذذتخبلم
(الوظيفية) املبسطة في التدريس.
ل ي فع حي ظ ي .د أاه فذ ذ ذي ب ض ليح ا  ،يخ ج
ب ض ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء ل هذذاه لل ذذي ،د ذذا دلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى ل ذذي ت وم
ال أوافق
أوافق
البشدة
سذذتوى ل ت ِّ ء أ دل ذ ذ ذ ذ ذى لرذذت ال للابيث لل و ي.
أوافق بشدة
أوافق
أوافق بشدة
جه ذذي اظ ي ،أتفض لر ذ ذ ذ ذذت ذذال لل ذذبلتج ذذي ت ذذا ذذا فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
أوافق
ال أوافق
للت ذذبت  ،أ ذذا لر ذ ذ ذ ذذت ذذال ل ذذي ذذي فال ذ  ،د ذذا
ال أوافق بشدة
لل ض ثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها حا اة ل ت ِّ ء ب ِّتر ذ ذذها ،أج تفع
ستولها ف ذ ذ ذي فها لل ي لل ي للتحبث ذ ذ ذ ذها للكتا ي
ف ها.
 .2التصريح الثاني:
ل ست اتلمل
ي ذح ذ ذذظ ق ذ ذذبتل ذ ذ ذذو ذ لل ذ ذ آ لل ذك ذ ذذا
للابيث للش ف.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
60
84
لل با
66
66
00.00
00.00
للنس ي ل او ي
ذذي ذذا ،ا
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التعليق :للشذ ر ليرذذا ذ ي أ يكو ل ب ِّت حافظا ل ذ ذ ذ ذ ذ ا
ليحاايث للث و ي للش ذ ي،
لل آ للك ا
ت اس ذ
لا يكو حافظا لكتاه هللا ت الذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى ،ر ذ ذ ذ ذ كو قب ة
ل ذ ذ ت ِّ ه .لسثا حاجي دل ذ ذى تب ذ ذا ق ي لل آ للك ا
للابيث للث وي ف ذ ذ ذ ذ ذي أسا لل عذذاحي لير ذ وه للج
لل ول لل غ .لهال للسبب لفق ك ذ ل بترء لدر هال
للتع ح.
 .3التصريح الثالث:
يذحذ ذظ ق ذ ذذبتل ذ ذ ذو
لل ي.

ل و للش ذ ذ ذ ذ

لل با
للنس ي ل او ي

أ لفق
بشبة
80
.4.44

يحفظ قدرا مقبوال من القرآن الكريم
والحديث الشريف.
ال أوافق
أوافق
البشدة
أوافق بشدة

أوافق

أوافق
ال أوافق
ال أوافق بشدة

أوافق
بشدة

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
66
61
66
4...4

أ لفق
بشبة
66
66

التعليق:
لدر ل ب ِّت كالك ،أ يح ظ ل و للش لل ي؛ لل عائب للج ي ف ذ ذ ذ ذي للاك ي لل ذ ذ ذ ذ ب
لل يا للتجا ي ذ ذ ذ ذ ذ ها ليي لض .يسذذد ها ل ب ِّت
يحفظ قدرا مقبوال من عيون الشعر
فذ ذ ذي تث ي للتا ا م ليا ي لبى ل ت ِّ ء حتى يح ول لل ي
العربي.
ا
لل ي،
و لدر ت ذ ذ ذ ذ ذها بش ذ ف .دذل ا ل ب ِّت
للش ذ ذ ذ ذ ا ت يءره فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
يح ظ د لل ذ لل
ال أوافق
أوافق
البشدة
ل ت ِّ ذ ض ا ،أحسول ذه الذ ذ لل تا ذي.
أوافق
أوافق بشدة
أوافق
هثا ،ي ب بترو لل ي لل ي دلذى تح ظ
ال أوافق
أوافق
ت ِّ ي ا قة ا اثريي أ قعائب ش ي؛ ياه يسالب لدر
ال أوافق بشدة
بشدة
تور ع اةام ل في دت ا لل ي قوللبها ت لك ذها
لرت ال ليل اظ فذي ولق ها للذ ة و ذي.
 .4التصريح الرابع:
ل ست اتلمل
يذحذ ذذظ ق ذ ذذبتل ذ ذ ذذو ذ للذاذكذذا لي ذ ذ ذذال
لل ي لل ا ي.
أ لفق
أ لفق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
بشبة
66
66
62
82
لل با
66
66
44.44
.....
للنس ي ل او ي
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التعليق :لدر ل ذذب ِّت كذذالذذك ،أ يكو حذذافظذذا لأل ذذال
وا ا؛
للاكا لل ي لل الذ ذ ذ ذ ي ،كو ستول ا
الت اتها جز ل للبراا ج للاي يب ِّتره.

يحفظ قدرا مقبوال من الحكم واألمثال
العربية والعاملية.
ال أوافق
أوافق
البشدة
أوافق بشدة

أوافق

أوافق
ال أوافق
ال أوافق بشدة

 .5التصريح الخامس
ي ت ذذك ف ذذي ذذاف ذذي خع ذ ذ ذ ذ ذذائص لل ذذي
لل ي.

أ لفق
بشبة
80
لل با
.4.44
للنس ي ل او ي
التعليق :ي ب هال للش ذ ر ض ذ ت ا جبل يي ب ِّت د
يذا ذت لثذه ج ذذال ذي لل ذي لل ذي .ذب أ يكو لذاتفذذا
ذذالظوله لل و ذذي للثحو ذذي ثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذذا للع ذ ذ ذ ذ ف ذذي للخط
لل ي للظوله لل الي ي :لل اا ي ،لل بي ي للت ذي ت ذ مل
ج ذذال لل ذذي؛ ي هذذاه ل فذذي تس ذ ذ ذ ذذالذذب ل ذذب ِّت لدر
ت ي ب ل ت ِّ ء في ل ( ا لل ي د أل ض ذ ذذول لثذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذها
لزفول ل اتلرتذها.

 .6التصريح السادس:
ي ت ذ ذذك فذ ذذي ذ ذذاف ذ ذذي في ق ذ ذ ذ ذ ذ ذذايذ ذذا لياه
لل ي ا به.
لل با
للنس ي ل او ي

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
66
61
66
4...4

أ لفق
بشبة
66
66

يمتلك معرفة كافية ب صائص اللغة
العربية.
ال أوافق
أوافق
البشدة
أوافق

أوافق بشدة
أوافق
ال أوافق
ال أوافق بشدة

أ لفق
بشبة
82
.....
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أوافق
بشدة

أوافق
بشدة

ل ست اتلمل
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق
66
62
66
44.44

أ لفق
بشبة
66
66
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التعليق :ت ذ اذب لل ذ ذ ذ ذذايذذا للث ذذبيذذي أها للجولاذذب
تاب ي جبيب
للتي ين غي ل ب ِّت لل ا ذها،
ا
ف ذ ذ ذ ذ ذ ذها ،ساحذ ذذي ا ت ق ا بلت للت اتلمل للث بيي
ال أوافق
للابي ي ل اح ذ ذ ذ ة ،ف ذ ذ ذذال ل لل بي ي ،د ت ات
أوافق
ال بشدة
أوافق
ل ه ت بيا للظوله للث بيي في ات للسثي لي بر
أوافق بشدة
أوافق
يااوي في للسثولمل ليس ى .قب جبمل أ ليراتاة
ال أوافق
لل بل ى فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ل و ها يءر ة ء لدر للجبيب في
ال أوافق بشدة أوافق بشدة
للث ب ليا ي ،ض ليراتاة للجبا ،يءر تحك ء
في للث ب للجبيب.
 .7التصريح السابع:
ل ست اتلمل
ي ت ك قبتل ثار ا لل افي لل ا ي.
أ لفق بشبة أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لف ذ ذ ذ ذ ذ ذذق أ لفق بشبة
66
66
60
81
لل با
66
66
80.00
10.00
للنس ي ل او ي
التعليق :ي ت ذذك ل ذذب ِّت ي ذذاف ذذي س ذذاح ذ ذ ذ ذ ذذي ذذاات ذذه لل ذذي
يمتلك قدرا مناسبا من الثقافة
لل ذي؛ يح ظ ذااة لل ي ش ذ ذ ذ ذ اثر ،أ ال حكا
العامة.
يءرهذا .لذاتف خع ذ ذ ذ ذذائع ذ ذ ذ ذذها لل و ي لل الي ي ،ح ط
ذذايا ليا ي للث بيي .يحتاج كالك دل ذ ذ ذ ذ ذى ي افي لا ي
ال أوافق
أوافق
ال
بشدة
أوافق
فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي خت ف للتخع ذ ذع ذ ذذامل ،حتى يس ذ ذذتة ع للت ا ع
أوافق بشدة
أوافق
خت ف للثع ذ ذ ذ ذذوص للتي يذذب ِّتر ذ ذ ذ ذهذذا ذلمل للةذذابع لل مي أ
ال أوافق
ل جت ا ي للس ذ ذ ذ ا ذ ذ ذ ي ،ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ها ل نا مل ،حتى
ال أوافق بشدة
أوافق
ا
بشدة
تخععه.
يكو سجء
الس ا ا ا ااؤال املافاتاوح :كذ ذف تذ ذ ذا ،ذ سذالل تن ت ذ ذذك في
للتذذبت  ،للك ذذا لمل للولجذذب تولف هذذا في لير ذ ذ ذ ذتذذاذ؟ أج ذ لل ول في للك ذذا لمل للتي ين غي ل ذذب ِّت أ
يحوملها ،فق ا ح ه ل ب ِّترو  ،ك ا يدي:
للثظ امل ل اح ة في للت ا.
 ل هت ام ،ل والع لدر ل ا للث
 دذل ت وا لير ذ ذ ذذتاذ لدر تال ة لل آ أ ام ل ت ء  ،اظا للشذ ذ ذ ذ ذك لي ال للاكا حء دبر
ا
حب لل ي لل ي ش ها.
آس  ،ر ثتج ل ت ا رب ه ،ست ا لسااه ة ي ي ذ اش ة،
ا ا ليرذذتاذ الكا ل بتة لال ي ف ذ ذ ذ ذ ذي لل ي لل ي ِّ ،ا نولا ذ ذ ذ ذ ذها ،احو ح ذ ف اليي،

لر ذ ذ ذذتةاع أ ي ِّبم ل ت ا ل ي ل ي رذ ذ ذ ذ ي ،بشذ ذ ذ ذ ر ت بيا هاه ل ااة ،حس ذ ذ ذذب قبتلمل ل ت ا
بسط و لئق أان ها ،ف ال ل ي افته للولر ي.
يمتلك معرفة كافية في قضايا األدب
العربي ونقده.
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ملتعلمين
ثانيا :االستبانة الخاصة با ِّ
لت ثا ا للخةولمل في دانامل للبتلر ذذي ل بلا ي ل ت ي تبت لل ي لل ي ت ِّ مي للس ذذثي
لي بر يااوي بيثي لء لل ا  .تت هاه للخةولمل ف ا يدي:
وعينة الدراسة
 -1تحديد مجتمع ِّ
تتكو ل ثي للبتلر ذ ذذي ل ت ِّ ء في للس ذ ذذثي لي بر للت ا لل ااوي ل ور ذ ذ ء للبتلر ذ ذ ء
 ،468./4680 4680/4681قذب غ لذبا ليفولج في ر ذ ذ ذ ذذت يذااو ذامل ذبيثذي لء لل ذ ذ ذ ذذا  21فوجذذا،
ا  00فوجا في ش ي جاع شتر آاله لل اقي في للجاع ل شتر ل وم تكثولوج ا.
قب لستات لل حث ل ِّ ثي تا لست اتها ة ي لشذ ذ ذ ذذولئ ي ثتظ ي ،قب ش ذ ذ ذ ذ ت ل ثي للبتلرذ ذ ذ ذذي
يالث  60يااو امل لرذت ث ت لل ااو امل ليس ى ير اه دالت ي تت ق ع و ي للتولح ع لإلالتة ،تيا
دظهات لل سعي ل اب ي قسا لل ي لياه لل ي نا ي اتثي .8
أ – متغير الجنس:
ش ذ ت ل ثي للبتلر ذذي ك ا أر ذ ثا ي اا ي ي ااء  11ت ِّ ا ث ذ ذ ذ ذ ذذها ياليء  06ت ِّ ا ذك ل
ا
ومللي حس ذ ذ ذذب
ي اا ي س س ذ ذ ذذء  11ت ِّ ي أاثى ،للجب ل لآلتي يوض ذ ذ ذذح ل ثي للبتلر ذ ذ ذذي ل ت ِّ ء
للجن :
لل با للنس ي ل او ي
للجن
02.63
06
ذك
01.38
11
أاثى
866
ل ن وع 11
ب – متغير الشعبة أو الجذع املشترك:
يوضح للجب ل لآلتي للش ي أ للجاع ألبلاها نسب ا ل ت ِّ ء للذ ستنو ذ :
لل با للنس ي ل او ي
للش ي أ للجاع
80.2.
82
للجاع ل شتر آاله
10.10
للجاع ل شتر ل وم تكثولوج ا .8
866
11
ل ن وع
مالحظة :لا ياك يالث  60ت ِّ ء ش ( ا.
 -2االستبانات َّ
املقدمة
َّ
متعلمي الس ا ا ا ان ااة األولى ث ااانوي :ذذا هي اتج ذذي ولف ت ذذك أ ل ذذبم ولف ت ذذك لدر
الس ا ا ا ااؤال املوجا اه إلى ِّ
للتع حامل لآلت ي:
ا
يتكو هال للسؤلل لش  46تع حا أ ولي ،ا ِّبم اتائج تع ح لدر حبة:
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 .1التصريح األول:
ي ل ي للكتاه ل بت ي ات

لل ي لل

ي ستول لل دي للاهني .

ل ست اتلمل

اولا ا
نا
46
60
04
لل با
44..4 60.18 .6.21
للنس ي ل او ي
التعليق :ت ى نس ذ ي ت ذ ذ ذ ذ ذ ة ل ت ِّ ء أ للكتاه ل بت ذ ي يت اش ذ ى قبتلت ا للاهث ي أ س ذذتولها
لل دي أكثر  34ا ائي  ،ت ى للنس ذ ذ ذ ي لل اق ي أ ات لل ي لل ي ت ل ي س ذ ذ ذذتولها .الثظ
ا
دبر جهذذي اظ ل ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذء ف ذذا ت ق ذذبت لل ذذي لل ذذي ذذبى تن ذذا ه ل ت ِّ ء ه ذذا ،ين ذ
للنس ي لي بر ت ب يءر ح ي لق ي ،ف ي للخ ؟
يراعي الكتاب املدرس ي (دروس اللغة
أتى أ تع ذ ذ ذ ذ ذح ل ذتذ ذ ِّ ذ ذء يءر اق ق ،دا ذ ذذا هو
العربية) مستواك العقلي (الذهني).
تعذ ذ ذ ح لام الكتاه ل بت ذ ذ ذ ي ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي لل ي لل ي ،لو
اق ثا للثظ فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي نش ذ ذ ذذار ،ساح ذ ذ ذذي في للثع ذ ذ ذذوص
ليا ي ،لوجباا أ نسذ ذ ذ ي ولي ث ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ،تش ذ ذذتكي
نوعا ما
نعم
ح و ي اعوص للش لدر جه للخعوص ،هي يال ي
ال
ال
فذ ذ ذ ذ ذي للكتاه ل بت ي ،ف ال ل ات لل اليي قوللب
نوعا ما
نعم
لل ذي ،انس ذ ذ ذ ذ ى ات للث ذذب ليا ي ذذالنس ذ ذ ذ ذ ذذي للجذذاع
ل ش ذ ذذتر آاله .أ ا نش ذ ذذار للت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ بش ذ ذذك ه للشذ ذ ذ هي
ل كتوه ،فاي يكاا يكو ؤر ا ،ل ذ ذ ا آل ذ ذت دل ه حال
لل ي لل ي.
 .2التصريح الثاني:
ل س ذ ذت ذ ذاتلمل
تدثارب اعوص للكتاه ل بت ي ل ي لل ي ع تي اتك ولك.
اولا ا
نا
4.
48
26
لل با
06.01 40.10 21.21
للنس ي ل او ي
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التعليق :تثا ُ
لت فذ ذ ذ ذ ذي لثعذ للكتاه ل بت ذ ي ض تة أسا تي امل ل ت ِّ ا
ذ ذ ذ ذذا ثذذه ،لك للولقع للت مي
للكتذذاه ل ذذبت ذ ذ ذ ذ ي
تتناس نصو الكتاب املدرس ي
ا
يس ذ ذ ذذءر ب ك هاه لل ي ي؛ دذ أتى أ حذ ذ ذ ذذثالته ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
(للغة العربية) مع رغباتك وميولك.
ا
للتوجهذذامل لل ذذا ذي ل نت ع،
ل ثظو ذي للاذذال ذذي ي ل ي
قب تأى  21.21ا ائي أ للكتاه ل بت ذ ذ ذ ي يدثارذ ذ ذذب
نوعا ما;
27
ع تي ذات ا ولها ،هي نس ذ ذ ذ ذ ذذي ق ذ ذذاتاذذي ،ع ذذا
نعم نعم; 40
ال
ينب أ يكو .

وله ب ء ل لت ات فذ ذ ذ ذ ذي ثا

نوعا ما

ال; 21

 .3التصريح الثالث:
ت ت ب لدر للكتاه ل بت ي في ت ا ات

لل ي لل

ل س ذ ذذت ذذاتلمل
ي.
اولا ا
نا
41
43
02
41.26 04.31 01.00

لل با
للنس ي ل او ي
التعليق:
ا ثه ا يتولفق
ي اب للكتاه ل بت ذ ي للوي ي ليرار ي لبى ل ت ِّ ا ،ف ب ُ ث ت و اته
ا
ع قذبتلمل ل ت ِّ ا س ذ ذ ذ ذذتوله ر ذ ذ ذ ذثذه ،ذا يس ذ ذ ذ ذ ِّهذ لذه ل ي للت ا ل اش ذ ذ ذ ذ ة ثه .قب جا مل دجا امل
ل ت ِّ ذ ذ توق ي فذ ذي جز ك ذ ذ ثذ ذها؛ دذ ي ي ث ل ت ِّ ء  04.31ا ائي للكتاه ل بت ي ،ت ا
للنس ذ ي تع ذ لدر للثعذذف ،ي نس ذ ي ل ت ِّ ء
تعتمد على الكتاب املدرس ي في تعلم
ا
للتوجه
ت ت ذب ل ه د فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ب ض ليح ا  ،هو
دروس اللغة العربية.
للاابي لنس ي ت ذ ذ ذ ة ل ت ِّ ء احو للكتب ش ه
ل بتر ذ ذ ي ،احو للبت للخعذ ذذوح ذ ذ ي للتي ت ذ ذ
لها للت ي ل ذاش ذ ذ ذ ذ للس ذ ذ ذ ذهذ لذبت لل ي لل ي
نوعا ما
نعم
نعم
ا ال نهوا أك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ،نسذ ذ ذ ذ ي أس ى ت ت ب لدر
ال
للبت ل ئ ي ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ للش ذ ذذا كي .ص ذ ذذا ح أ للكتاه
نوعا ما
ل بت ذ ذ ي ي ِّبم ل في ،فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي أي لستع ذ ذذاص،
ال
لك ل لت اا ل ه فذ ذ ذ ذ ذ ذي تأيذ ذ ذ ذ ذ ذي أر ذذا ذ ذ ي ضذ ذ تي،
ساحذذي دذل ا ن ا ك ي ج بة عذذثولا بشذذك
أج أل ق ،حتو ا لدر ل اتف ة ي تثار ذذب للجولاب للث س ذ ي ل ا ال ي للاهث ي ل ت ِّ ء ،
ل ت ِّ ء ل ب ِّتر ذ ذ ذذء
لك ش ذ ذ ذذك للكتاه ل بت ذ ذ ذ ذ ي ل س ذ ذ ذذثي لي بر يااوي ض ذ ذ ذذا ثه ،ين
ثه أ يس ذذت واه د ق ال .لال أقتر أ يح اس ذ ش ذذك للكتاه ل بت ذ ي ،تحاف ثه ب ض
يث
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للع للامل للس ار ي ذ ث ذي
ل ا ء  ،ساحي للثعوص للتي لالقي لها اهت ا امل ل ت ِّ ء ،
أ ي للهاش ء يءرها ،فال أتى اأيذي فائبة ت جر ثه فذي هاه ل ح ي للخة ذ ة ح اة ل ت ِّ ء .
 .4التصريح الرابع:
ل س ذ ذذت ذذاتلمل
تذ ات للكتاه ل بت ي اف ي في فه ك لبت لل ي لل ي.
اولا ا
نا
81
01
01
لل با
46.21 03... 03...
للنس ي ل او ي
ا
التعليق :لهال للتع ذ ذ ذ ح لالقي التع ذ ذ ذ ح للس ذ ذ ذذا ق ،ساح ذ ذ ذذي ف ا ت ق بثا ت ات للكتاه ل بت ذ ذ ذ ي،
لالقتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ا ات ي ل ت بة فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي اج لل ي لل ي ،ل هت ام الجااب للوظ ي ل ي ،ا ي ذ ذ ذ
ل ت ِّ ء حس ذ ذ للتوظ ف ،ف ال ي ل ر ذ ذذد ات فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ل ولقف ل بتر ذ ذ ي للا ات ي ل خت ي؛ ي لل ي
تكدس ذذب ا اتر ذذي ،لهال قبم للكتاه ل بت ذ ذ ي للجااب
تامارين الكتاب املدرس ي كافية في
للتة ي ،فذ ذ ذ ذي شكذ ذ ذ ذ أتله و  ،ياه ي ِّكز فذ ذ ذ ذي جز
فهمك لدروس اللغة العربية.
للثع ذ ذ ذ ذذوص لدر ل ذذاتف
تة ذاتذذه لدر للذبت
لل ذذي لدر دحك ذذام دا ذذاج للت ذذامل .تن ذذا ه حولبي
نوعا ما
 06ذذا ذذائذذي ع ت ذذات للكتذذاه ل ذذبت ذ ذ ذ ذ ي ،هي نس ذ ذ ذ ذ ذذي
نعم
نعم
ق ذ ذذي ذ ذذاتا ذ ذذي ع ذ ذذا ين غي أ يكو ل ذ ذذه للكت ذ ذذاه
ال
نوعا ما
ق ي لي ي
ل بت ذ ذ ي ،قب لش ذ ذذتكى ب ض ل ب ِّتر ذ ذذء
ال
فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ات قوللذذب لل ذذي لل اليذذي ،ق ذي للتة ذذامل
حولها ،لبم ك ايتذها النس ي ل ت ِّ ء .
 .5التصريح الخامس
ل س ذ ذذت ذذاتلمل
تؤي ض تك ل جت ال ي للاالي ل جت ال ي لدر اتلرتك.
اولا ا
نا
82
24
04
لل با
81.36 2...4 00.00
للنس ي ل او ي
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التعليق :أ ا هال للتع ذ ذ ذ ذ ح ف ختبر بى ت ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ للاالي
ل جت ال ي ل ت ِّ ا ل شذذي ،للسذذك  ،لالقي للوللبي ،
يءره ذذا لل ث ذذاح ذ ذ ذ ذ ل جت ذذال ذذي لدر اتلر ذ ذ ذ ذت ذذه ،ق ذذب
يىأ
جا مل للنس ي دسا ي ت ا  16/16ذ ذ ذ ذ
ي ى أاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها
للاالي ل جت ال ي تؤي لدر اتلرذ ذ ذذته،
نعم
تؤي ف ال .قب ت كت للتعذ ذ ح توحا؛ ي للت ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ قب
ِّ
ال
نوعا ما
يكو دينذا ذا قذب يكو ر ذ ذ ذ ذ ذا .فذالاذالي ل جت ال ي قب
تكو لذذا ال دينذذا ذذا د ذذااذذت فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ظذذاه هذذا ر ذ ذ ذ ذ ذذي،
لل ك صا ح ،ف ب تكو لا تح ءز أ لا ت ب ط.
 .6التصريح السادس:
تؤي لالقتك الس ل ؤرسي لإلالتة ،ليراتاة لدر اتلرتك.

تؤثر وضعيتك االجتماعية (الحالة
االجتماعية) على دراستك.
نوعا ما;
14
نعم; 32

ال; 42

ل س ذ ذذت ذذاتلمل
اولا ا
نا
6.
21
00
لل با
6..31 18.80 26.36
للنس ي ل او ي
التعليق :يختبر هال للتع ح بى ت ي ذ ذ لالقي ل ت ِّ ا ع ل ب ِّترء  ،لإلالتة يءرها لثاح للورط
ي ى أ لالقته الس
ل بت ذ ذ ذ ذ ي لدر اتلر ذ ذ ذ ذذته ،قب جا مل للنس ذ ذ ذ ذ ي دس ذ ذ ذ ذذا ي ت ا  16/16ء
تؤي ف ال.
لل ذذااو ذذي تؤي لدر اتلر ذ ذ ذ ذتذذه،
ي ى أا ذذا ِّ
تؤثر عالقتك داخل املؤسسة (اإلدارة،
قذب ت كذت هذال للتع ذ ذ ذ ذ ح توحذا؛ ي للتذ يءر قذب يكو
األساتذة) على دراستك.
دين ذذا ذذا ق ذذب يكو ر ذ ذ ذ ذ ذذا .ف ذذال الق ذذي الس ذ للور ذ ذ ذ ذذط
ل ذذبت ذ ذ ذ ذ ي قذذب تكو لذذا ال دينذذا ذذا د ذذااذذت في ظذذاه هذذا
نوعا ما
ر ذ ذ ذ ذ ي ،لل ك صذ ذ ذ ذذا ح ،قب ق ت لدر ت ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ لمل
نعم
نعم
ض ل ت ِّ ء لدر
لل الق ذذي ل دش ذ ذ ذ ذ ِّذثن ذذي ء ل ذذب ِّت
ال
أالئ ذ ذ ذذها ،في حوتتء اتملتء  :ل اك ا لدر للالمل ،لل ا
نوعا ما
ال
ب ثف ل ظي .لي ا سذه النس ي ل القي للج ِّ بة ،أي
تأيذ ذذت ت ذ ذذالال دينذ ذذا ذ ذذا و ف ل ت ِّ ء ل ا ء
ل ب ِّت .
 .7التصريح السابع:
ل س ذ ذذت ذذاتلمل
تؤي لالقتك ع ل ت ء لدر اتلرتك.
اولا ا
نا
6.
16
08
لل با
6..31 10.18 01.44
للنس ي ل او ي
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التعليق :يخت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ هال للتع ذ ذ ذ ذ ح بى ت ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ لالقي ل ت ِّ ا ز الئه الس لل ااو ي ذ وتل داايا لدر
اتلرذته ،قب جا مل للنسذ ي حولبي  22ا ائي ع ت يءر لل القي ع للز ال ليق ل لدر للبتلرذي بشك
اش ذ ذ ذ ذ  ،للنس ذ ذ ذ ذ ي لل اق ي حولبي  10ا ائي ت ى أ ت يءرل دوالقا لدر للبتلرذ ذ ذ ذذي .قب ت كت للتع ذ ذ ذ ذ ح
توحذا؛ ي للتذ يءر قذب يكو دينا ا قب يكو ر ذ ذ ذ ذ ا .فالاالي ل جت ال ي قب تكو لا ال دينا ا د
اات ف ذ ذ ذي ظاه ها ر ي ،لل ك صا ح .قب ق ت
تؤثر عالقتك مع املتعلمين على
ذذها ذ وتل
لدر حا مل ك ذ ذ ذ ذ ذ ة يت ي في ا ل ت ِّ و
دراستك.
داذايذا ،ر ذ ذ ذ ذذول حذا لذي ل قترله أ ل ت اا للجن
لآلس  ،ت يءر ل ت ِّ ء في ح ذ ذذوت :ت يءر ل نت ذ ذ ذ ذ ذ ذذهبي ف ذ ذ ذ ذ ذ ذذي
نوعا ما
ل نت ذ ذ ذ ذ ذذهبي  ،كال للجنسذذء  ،ساحذذي ت يءر لإلااث في
نعم
نعم
للذ ذذا وت أ لل ك  .ت ذ ذ يءر ل ن( ذ ذذبي في مل ال ا ليق ذ ذ
ال
نوعا ما
لج( اال ،لل ك ص ذ ذ ذذا ح .ت ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ل ت ِّ ء أص ذ ذ ذذااه
ال
للش ذ ذ ذ ذذخع ذ ذ ذ ذ ذذي لل و ا ذي ،أ للش ذ ذ ذ ذذخع ذ ذ ذ ذ ذذي للال ذذال ذذي ،أ
للشخع ي لل كاه ي ،يءرها أا ار للشخع ي.
 .8التصريح الثامن:
ل س ذ ذذت ذذاتلمل
ت كز في اتلرتك لدر ثا لالقي ج بة ع مل الئك.
اولا ا
نا
82
84
04
لل با
81.36 80.00 .6.21
للنس ي ل او ي
التعليق :يثبتج هال للتع ذ ذ ح ض ذ ذ ن ولي للتع ذ ذ حامل للتي تسذ ذ ذ ر دلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى لست ات للجااب لل الئ ي
ح ث ق ا س ذ ذ ذ ذذتوى هاه
ل ت ِّ ا ،ح ذث جوا لل القذي ء ل ت ِّ ا ع أق لاذه ذ وتل داذايا ،
لل القي ،ف ب لستبرمل ب ض للتع ذ حامل ل وجهي ل ت ِّ ا بى ت ي ذ ذ ذ ذ ذ لالقته ع ل ح ة ذ ذ ذ ذ ذ للبلسدي
للخاتجي لدر اتلرته ،لآل اخت ذ ذ بى ر ه ل ثا لالقي ج بة ع مل الئه ،قب اات للنس ي لل ال ي
حولبي  .8ا ائي ت دلذى ثا هاه لل القي تحس ثذها
تركز في دراستك على بناء عالقة جيدة
تنو بها .د أ نس ي تبرة  43ا ائي ت ى أه ي
مع زمالئك.
ثا لالقي ج بة  82ا ائي أ أاذها ت ِّكز ك ءرل حولبي
 80ذذا ذذائ ذذي  ،ذ ذ ت ِّكز لدر أش ذ ذ ذ ذ ذذا أس ى .أي أ ا ي ذذث
نوعا ما;
14
ل ت ِّ ء ي ِّكز لدر ثذذا لالقذذي ج ِّ ذبة ع مل ال ا،
نعم
ال; 12
هذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي فاذذي ،ب ض لإلاذذاث ،ت ى ض ذ ذ ذ ذ تة لوجوا
ال
لالق ذذي ع مل ال ا لل ذذا وت ،ك ذذال ذذك ب ض لل ذذا وت ع
نوعا ما نعم; 62
لإلااث .ين غي لإلشاتة دبر أ لل القي ء لإلااث للا وت
أق ذ لجت ذذال ذذي .هثذذا فاذذي يذذال ذذي يذذائ ذذي لجت ذذال ذذا ل
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لل ااو ي ،هي فاي ل ت ِّ ء ل ث وذي لس ذ ذ ذذبب ليرذ ذ ذ ذ اه :لل ر ذ ذ ذذوه ل بت ذ ذ ذ ذ ي ،ل س ذ ذ ذذتوى ل جت ا ي،
للجذذااذذب للجس ذ ذ ذ ذ ذذاني ،للس ذ ذ ذ ذ و لل ذذبل ني لتنذذاه ليق ل  ،أر ذ ذ ذ ذ ذذاه أس ى ،هثذذا فاذذي تلب ذذي هي فاذذي
ل ت وقء ب ها للتي ت ى أه ي ل القي ل جت ال ي الس لل ااو ي فتنش البتلري.
 .9التصريح التاسع:
ل س ذ ذذت ذذاتلمل
ت كز في اتلرتك لدر ثا لالقي ج بة ع أرتاذ لل ي لل ي.
اولا ا
نا
60
60
.0
لل با
60.18 60.18 10.00
للنس ي ل او ي
التعليق :يختبر هذال للتع ذ ذ ذ ذ ح لل القذي ء ل ت ِّ ا ل ب ِّت  ،قب اات للنس ذ ذ ذ ذ ي لل ال ي  30ا ائي ع
ثا هاه لل القي للج بة ،هي نس ي و ي؛ ي أراتاة لل ي لل ي يتولح و ع ت ِّ ذ ذها بشك
ج ب سالل للبت  ،ساح ذذي اع ذذوص لل ل ة ،ع أ ل ت ِّ ء يس ذ و دلذ ذ ذ ذ ذ ذى ت أي دينا ي لبى
ب ِّتر ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ير ذ اه لبيبة ثذ ذ ذ ذ ذ ذها :حب للت ا ه ل ب ِّت ساح ذذي ل ت ِّوقو لإلااث؛ ياذ ذ ذ ذ ذ ذه أك ذ ذ ذ ذ ذ ذ
لجت ال ي للا وت .ا
حب ا للاظوة لبى ل ب ِّت
تركز في دراستك على بناء عالقة جيدة
أج للاعذذول لدر ا ار ج بة في ل ست اتلمل ل كتو ي أ
مع أستاذ اللغة العربية.
ي ني هذ ذذاه لل القذ ذذي حتى
للت و ا ل س ذ ذ ذ ذذت  ،هثذ ذذا
ذذب ِّتر ذ ذ ذ ذذه .لل اذذي لل ذذاق ذذي
ذذا ذذي ر ذ ذ ذ ذ اذذي
يس ذ ذ ذ ذ ا
نوعا ما
ال
حولبي  .ا ائي ت ى ض ذ تة لالك ،د ا بس ذذبب لكت ا
نعم
لل ض ذذال ذذبتلر ذ ذ ذ ذ ذذي ه ذذا ذذاا ذذت لل الق ذذي ع ل ذذب ِّت أ
ال
نوعا ما
بس ذذبب لبم لل بتة لدر ثا هاه لل القي ل ذ ذ ف ف ذ ذ ذ ذ ذ ذي
نعم
لل بتة للتولحذ ذ ي أ لبم جوا لل ي ي بس ذذبب للت اتلمل
لجت ال ي.
 .11التصريح العاشر:
ل س ذ ذذت ذذاتلمل
تح ِّ ات رك في لل ي لل ي ق ل ي دبر لل ااو ي.
اولا ا
نا
02
8.
0.
لل با
01.00 83.08 24.62
للنس ي ل او ي
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التعليق :هال للتع ذ ح ،يءره للتع ذ حامل ،للتذ ذ ذ ذ ذ ذي
ِّجهت دل ذ ذ ذ ذ ذى لل ذ ذ ذ ذ ذ ت ِّ ء  ،ي ذ ذ ذ ذ ذهبف دل ذ ذ ذ ذ ذى لست ات للجااب
ا
ا
للت مي لذذبى ل ت ِّ ء  ،ذذا ت ق ذذالتح ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ  ،فها
دانامل للولج امل للع ذ ذ ذ ي يءر للع ذ ذ ذ ي .قب
للبت
جبمل أ نس ي تبرة  16ا ائي أ أك ذ ذ تح ِّ أ
يؤي لدر ر ذ ذ ذ ذذءر
أ تح ذ ذ ذ ذذءرهذذا ق ذ  ،ش ذ ذ ذ ذذك أ هذذال ِّ
ا
للبت  ،ساحذ ذ ذ ذذي ا ت ق الثعذ ذ ذ ذذوص ليا ي للظوله
لل و ذي لل الي ذي ،ذا يز ذب لل ذب لدر ل ب ِّت ِّ ،
ا
ان ذذا ل ذذات ذذامل للت ذذي؛ أي ت ذذك للتي تن ذ
ا
ي للت ي.
ل ت ِّ ا حوت لل ي للت
 .11التصريح الحادي عشر:
تس ل أرتاذ لل ي لل ي ل ت كب فه ك ل بت .

تحضر دروسك (في اللغة العربية)
ِّ
قبل املجيء إلى الثانوية.

نعم

نوعا ما

نعم

ال
نوعا ما

ال

ل س ذ ذذت ذذاتلمل
اولا ا
نا
80
80
13
81.81 82... 0..62

لل با
للنس ي ل او ي
الاتاعالاياق :يذ ى حذولبذي  0.ذ ذذا ذ ذذائ ذ ذذي ذ ل ت ِّ ء
تسأل أستاذ اللغة العربية للتأكد من
ضذ ذ ذ تة ر ذ ذذؤلل ل بت ل لل ذ ذذايا لل ا ذ ذ ذذي أ
فهمك للدرس.
للجزئ ذذامل ي ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ل هو ذذي ،هي نس ذ ذ ذ ذ ذذي أق ذ
ل ة وه؛ ي فاذذي تتنذذا مل لل ذذث تس ذ ذ ذ ذ ل ت ذذب
نوعا ما
أ تسذ ذ ل .قب تس ذذا لت ل ليرذ ذ اه ع ن ولي
نعم
ل ت ء  ،ا تأى أ أه ي ل س ذ ذ ذ ذذؤلل دذل
ال
ال
اات لإلجا ي تز ب تث ص ،ثذ ذ ذ ذ ذ ذها تح ج
نعم
نوعا ما
للس ذ ذ ذذؤلل بسذ ذ ذ ذذبب فسذ ذ ذ ذذاا لالقته ع بترذ ذ ذ ذذه،
ا كت ا ث سه.
ثذها
 .12التصريح الثاني عشر
ل س ذ ذذت ذذاتلمل
تكت ي ا و امل للتي ي ِّب ها لك أرتاذ لل ي لل ي في للاعي.
اولا ا
نا
84
4.
23
لل با
80.00 06.01 11.01
للنس ي ل او ي
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التعليق :ت ى نس ي حولبي  .6ا ائي أ
و امل ل ب ِّت
ت ى للنس ذ ذ ذ ذ ي لل اق ي  06ا ائي أ ا ي ِّب ه ل ب ِّت
يقدمها لك
التي
باملعلومات
تكتفي
ِّ
ذذاف ذا ،يحت ذذاج دلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى ت ذذبل ا لجع أ ذذبت
ل
أستاذ اللغة العربية في الحصة.
ينب ف حذذي
سعذذوح ذ ي أ ا شذذا ه ذلك ،هثا
ذب ِّتر ذ ذ ذ ذذه بس ذ ذ ذ ذبذب لكتظاظ ليقس ذ ذ ذ ذذام،
لالر ذ ذ ذ ذذت ذااة
نوعا ما
س ذ ذ ذ ذذبب للج س ذ ذ ذ ذذي للت بيي الس حج ة للبت  ،فال
نعم
ا
يثال حظه للت ا .تح ثا لنسذ ذ ي  .6ا ائي للتي
ال
نعم
ال
نوعا ما
تكت ي بت ل ب ِّت ت وا دلذى لات ا أي ي ل ت ِّ ء ،
لل ذ ذذايذ تذا ر ذ ذ ذ ذذؤللذهذا ،دلذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى للج ذ ذذاع ل ش ذ ذ ذ ذذتر ل وم
تكثولوج ا ،ااة لل ي لل ي ل ست أرار ي.
 .13التصريح الثالث عشر:
ل س ذ ذذت ذذاتلمل
ت لجع اترك في لل ي لل ي في ل نزل.
اولا ا
نا
41
80
2.
لل با
08.18 82... 10.26
للنس ي ل او ي
التعليق :يخت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ه ذال للتع ذ ذ ذ ذ ح للت ا لل ذذالتي
تراجع درسك (في اللغة العربية) في
لذ ذ ذتذ ذ ذا ،هذو ت ا َ
ذي
ذ
ذ
ل
لدر
حق
أ
ذبي
ذ
ذ
ب
املنزل.
ا
ا
للت ا الس ذ ذ حج ة للذ ذذبت  ،هو ل تذ ذذبلا ل ت ا
للذذالتي .تأمل نس ذ ذ ذ ذ ذذي ت ذذاته للخ س ذ ذ ذ ذذء ذذا ذذائذذي 16
ا ائي أ ض تة ل لج ي أ أا ذ ذها ل ست ض ت ي
نوعا ما
نعم
الئ ذذا ،ع أاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذهذذا ت تح ل ت ا ذذاه للس ذ ذ ذ ذذؤلل ل
ال
نعم
للث ائص للتي ي اني ث ذ ذ ذ ذ ذها حتى يتبلتكها ث س ذذه أ
نوعا ما
ال
بسؤلل بتره.
اف ي

 .14التصريح الرابع عشر:
تشات في ات لل ي لل ي.
لل با
للنس ي ل او ي

ل س ذ ذذت ذذاتلمل
اولا ا
نا
44
82
14
41 81.36 13.63
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التعليق :أ ذ ذا للذ ذ شاتكي ف ب ااها كذ ذ ذ ذ ة ،ثذ ذها ا
ت ق الجااب لل ذ ذ ذ ف ذ ذ ذي ،ا ا ت ذ ذ ذ ق الجااب
ل جت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ال ذ ذي ،ا ا ت ق الجااب للث ذ ذ ذ ذس ي
ل ت ا .أظ ذ أ لل ذ ت ذ لل ذ شاتك ذ أف
حا ذ ذ لآلس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ؛ ي شاتكت ذها تن ها أك ذ
فه ا ،يا ا ين و ل أر ذذا ي ل بت ف ع ذ و
ا
خةاو  ،ذذا أسة ذ ل ُ
ص ذ ذ ذ ذ ِّحح لها ،ف ت و
أسةذائذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها ،سذاح ذ ذ ذ ذذي دذل للت ذب ل ذب ِّت لدر
بليوج ا للخة  .يا دا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها يسذ ذ ذ ذ لو ف ت و
ثذ ذ ذها حس للسؤلل لرد اه للجوله .ي ت ذ ذ ذ و
بترها بثو شخع تذها ي تذها ا سها،
بتر ذها.
ساحي دذل جب ل للدشج ع
 .15التصريح الخامس عشر:
تثنز ليل ال ل نزل ي في لل ي لل ي ارت لت.
لل با
للنس ي ل او ي
التعليق :يخت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ هذذال للتع ذ ذ ذ ذ ح كذذالذذك للت ا
للذ ذذالتي ل ت ا ،هو ت ا ب ذ ذذبي أ حق ،تأمل
نس ذ ذ ذ ي تتنا مل للخ سذ ذ ذذء ا ائي أ ض ذ ذ ذ تة إلانامل
ليل ال ل نزل ي أ أا ا ل س ذ ذ ذذت ضذ ذ ذ ذ ت ي الئ ا ،ع
أا ا ت تح ل ت ا اه للسذ ذ ذ ذذؤلل ل للث ائص للتي
ي اني ا حتى يتبلتكها ث سه أ بسؤلل بتره.

تشارك في دروس اللغة العربية.

نوعا ما
نعم
ال
نوعا ما

نعم

ال

ل س ذ ذذت ذذاتلمل
اولا ا
نا
40
48
28
43.12 40.10 20.13
تنجز األعمال املنزلية (في اللغة العربية)
باستمرار.

نوعا ما
نعم

نعم

ال
نوعا ما

ال

 .16التصريح السادس عشر:
ت ِّبر ش و ا كتا ا في لل ي لل ي ةالقي.
لل با
للنس ي ل او ي

ل س ذ ذذت ذ ذاتلمل
اولا ا
نا
06
82 22
02.63 81.36 16
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التعليق :يس ذ ر هال للتع ذ ح ،تع ذ حامل أس ى ،دل ذ ذ ذ ذ ذى
للختذذا ي لإلا ذذاجي ل س ذ ذ ذ ذثذذي لي بر يذذااوي .للت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
تعبر شفويا وكتابيا في اللغة العربية
ِّ
ةالقي للكتا ي بسذ ذ ذذالرذ ذ ذذي ر ذ ذ ذ وه تلم ي ني أ
بطالقة.
ل ت ا أح ذ ذ ذ ذ ح كف ل .قذ ذذب ذ ذذااذ ذذت للنس ذ ذ ذ ذ ذ ذذي 16
ذذا ذذائذذي  ،دذل اظ اذذا دبر لقع للت ا ،ولذذي جذذبل.
دذل اظ اا دلذ ذ ذ ذ ذ ذى ا ت ف ه للوح ذذايي ،فهي نسذ ذ ي
نوعا ما
ض ذ ذ ي ،تحتاج دبر ل لج ي لل حث ل أر ذ ذ اه
نعم
نعم
ال
هال لل ع ذ ذذوت ،ساح ذ ذذي دذل ل ثا أ حع ذ ذذي للت ءر
نوعا ما
للشذ هي ل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ني ف ذ ذ ذ ذ ذي للسذذثي لي بر يااوي تكاا
ال
ت ذ ذ ذ ذذب ،ت ذ ذ ذذبم د ق ذ ذ ذذال ،ب ذ ذذض لل ذث ذظ ذ ل ذ
وضولات ذ ذ ذ ذها أا او ذ ذ ذ ذها ،فك ف ا ت ا يتحبث
د ق ال أ يكتب ر وه تلم تف ع؟ ي ااة للت ذ للكتا ي هي ا ي بم فذي للت ذ للش هي.
 .17التصريح السابع عشر:
ل س ذ ذت ذذاتلمل
تستولب ا ي ب ه لك أرتاذ لل ي لل ي.
اولا ا
نا
80
64
.6
لل با
81.81 64.4. .3.12
للنس ي ل او ي
التعليق :تأمل نس ذ ذ ذ ي  16ا ائي أا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذها تس ذ ذ ذذتولب ا
ي ذذب ذذه لهذذا ل ذذبت  ،هي نس ذ ذ ذ ذ ذذي و ذذي د ر ذ ذ ذ ذ ثذذا
تستوع ما يقدمه لك أستاذ اللغة
ااي للتع حامل ،ت ى فاي  46ا ائي تحتاج دل ذ ذ ذى
العربية.
ل تاب ي ق ل بت ل و ق للولج امل للع ذ ي
ي ذ ذ ذ ذ ذ للع ذ ي للتي ت بم لها .لك لائق ل كتظاظ
نوعا ما
يعذ ذ ذ ذ ذ ذ ذب ذ ذه ذ ذ ذذي ل ذ ذذبت ذن ذ ذ ذ ذ نسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي
ال
نعم
َ
ل ستول ذ تذ .
ال
في بى تح ق ليهبلف للت

نوعا ما

نعم

415

ي للهبف

الفصل الخامس :الدراسة امليدانية
 .18التصريح الثامن عشر:
توظف ا ت ته في لل ي لل
ِّ

ل س ذ ذذت ذذاتلمل
ي في ولقف بتر ي ح ات ي خت ي.
اولا ا
نا
43
60
10
لل با
04.31 60.18 06.44
للنس ي ل او ي
ي ،خ جامل للس ذ ذذثي لي بر يااوي ف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي لل ي
هال للتعذ ذ ذ ح خ جامل لل ي للت
التعليق :ي
لل ي ،ح ث تس ذ ذ ذ ذ ر ل ات ي الك ا لمل دل ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذى حس ذ ذ ذ ذ
توظف ما تعلمته (في اللغة العربية)
ِّ
ا
ذت
ذ
ا
ذا
ذ
ذك
ذ
ل
ذا
ذ
ل
ذه،
ذ
ت
ذا
ذ
ح
ي
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ف
ذه
ذ
ت
ذا
ذ
توظ ف ل ت ِّ ا لت
في مواقف مدرسية وحياتية م تلفة.
للوضذ ذ ذ امل ،للتي ت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ج له ،ذلمل ا لي النسذ ذ ذ ي دل ه.
 06ا ائي ل ت ء اأا ذ ذها يوظ و
قب تأى أك ذ ذ
نوعا ما
ا ت وه فذ ذي لل ي لل ي ،فذ ذي ح ات ا لل و ي .أظ ذ ذ
نعم
أ ا للنس ذ ذ ذ ذ ذي ولي ،دذل ا قاتااها ولقع للت ا فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
ال
نعم
نوعا ما
ال
يااو امل ل بيثي ،ح ث ل كتظاظ فذ ذي أفولج للسثي لي بر
يذ ذذااوي ،شذ ذ ذ ذ ذ ذذا ذ ذ أس ى لجت ذ ذذال ذ ذذي لالئ ذ ذذي الس ذ ذ
ل ؤرسي ساتجها.
 .19التصريح التاسع عشر:
ل س ذ ذذت ذذاتلمل
تستة ع للتولح ع أرتاذ لل ي لل ي.
اولا ا
نا
86
61
.0
لل با
88.00 61.01 14.31
للنس ي ل او ي
التعليق :ت ذب للك ذا ة للتولح ذ ذ ذ ذ ذي أها للك ذا لمل للتي تس ذ ذ ذ ذ ر ل ذات ذي ذالك ذا لمل دبر تح هذا .قب
بى تح ا ق هاه للك ا ة؛ ي ت ا لل ي لل ي ين غي أ
ر ذ ذ ذ ت سالل هال للتع ذ ذ ذ ح أ أق
يت حوت حول ظذ ذذائ هذ ذذا ،تح ا
،
ذي
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ح
ول
للت
ة
ذا
ذ
ذ
للك
ق
تستطيع التواصل مع أستاذ اللغة
ذالت ذذاتهذذا ل ذذي ف ايذذي لجت ذذال ذذي فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ا للوقذذت،
العربية.
ا
ولجهذذي ل ولقف
للجذذااذذب لل اي يظه ذذبى ت كثذذه
ا
توظ ف ا ت ه فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي لل ي ،للجااب ل جت ا ي يظه
نوعا ما
ال
قبتة هال لل ا لدر للتك ا ف ع ر ذ ذ ذ ذ ام للتولح ذ ذ ذ ذ  .قب
نعم
 10ا ائي أ يستة و
تأى أي ب ل ت ِّ ء أك ذ ذ
ال
نوعا ما
للتولح ذ ذ ذ ذ ع ذب ِّت لل ي لل ي ،هي نس ذ ذ ذ ذ ي ولي
نعم
جذ ذذبل .ين غي لدر ذ ذذب ِّت لل ذ ذذي لل ذ ذذي أ يس ذ ذ ذ ذ ر دبر
ل ت ِّ ء .
تح ق للتولح ع أك ذ لبا ك
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 .21التصريح العشرون:
ل س ذ ذذت ذذاتلمل
تس ذذالب مل ال في فها أنش ذذةي لل ي لل ي للثع ذذوص ليا ي ،للثحو،
لل اليي. ...
اولا ا
نا
01
40
06
لل با
03... 40.80 02.63
للنس ي ل او ي
التعليق :آس تع ذ ذ ذ ذ ح ست ذت ذه ل ر ذ ذ ذ ذذد ذااذي ذا له لالقي ا ر ذ ذ ذ ذذترلت ن ي للتي ين غي أ ت ت ب فذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي
ل ثظو ذذي للتر و ذذي للجزلئ ذذي ،هي لر ذ ذ ذ ذذترلت ن ذذي للت ا للت ذذا ني ،ح ذذث ي ذذا ان ذذا ل ت ِّ ء ذذبى
فق لر ذذترلت ن ي للت ا للتثافس ذ ي ،حبها ،للتي تزتع ليااا ي فذ ذ ذ ذ ذ ذي ا و
ت ا ا ا ع ب ذذها ،ل
ل ت ِّ ء  ،دذل ذذا يذذا ذذت هذذاه ل ر ذ ذ ذ ذذترلت ن ذي .أتى أ دجذذا ذذامل ل ت ِّ ء ت ك ب ق ذذبى للخ ذ للذذاي
فعول لل حث دلذ ذ ذ ذ ذى ض تة
ت اني ثه ثظو تثا للتر و ي فذ ذ ذ ذ ذي هال ل ستوى .قب أش مل فذ ذ ذ ذ ذي فع
توظ ف لرذذترلت ن ي للت ا للت ا ني ف ذ ذ ذ ذ ذي ل اج ،بشذذك
تساعد زمالءك في فهم أنشطة اللغة
لض ذ ذذح خةط اق ي حتى اتر أي شذ ذ ذ ي ل ع ذ ذذبفي.
العربية (النصو األدبية ،النحو،
صا ح أ ل شات ع للكتا ي تثنز ف ذ ذي شك أفولج ،أ ا
البالغة.)...
ي ف ذ ذ ذ ذ " بيداغوجيا املشروع " ،ل ذ ذ ذذال أتى أاذ ذ ذ ذها تحتاج
دل ذ ذى توض ح أك ذ ذ  .ك ا أتى أ ت ا استراتيجية التعلم
نعم
التعاوني لدش ذ ذ ك ذ ذ ذ ذ ذ ذ نشذ ذذاوامل لل ي لل ي ،لدر أ
نوعا ما
نعم
ال
تس ذ ذ ذ ذ ذ جث ا دلذ ذ ذ ذ ذى جثب ع لرترلت ن تء أس ذ ذ ذ ذ ذ  ،ه ا
نوعا ما
اس ا ا ا اتاراتاياجاي ا ااة الاتاعالام الافاردي واس ا ا ا اتاراتاياجاي ا ااة الاتاعلم
ال
التنافس ي.
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خــات ـم ــة

أصل ،بعد هاتيك الرحلة الشائقة الشاقة داخل فضاء العملية التعليمية التعلمية،
إلى آخر محطة فيـها ،ألختمها بما ّ
توصلت إليه من نتائج ميدانية عملية .فقد بذلت جهدي فـي
متابعة بناء الخطاب التعليمي في مرحلة التعليم الثانوي ،فـي سنته األولى ،من طرف مد ّ ِّرس ي
ّ
متعلميهم ،وفي استقرائهم للوثائق البيداغوجية ،وفي مواجهتهم
هذا املستوى في تعاملهم مع ِّ
لبيئة مدرسية وخارجية كثيـرة املصاعب واإلكراهات.
انطلقت من حيث يجب ،بتعريف االستراتيجية والخطاب ،والخطاب التعليمي ،ثم
التعريف بأهم القواعد التي يبنى عليها هذا الخطاب ،وبعدها بحثت في روافده ومداخل
تدريس اللغة العربية آلتي إلى تعيين االستراتيجيات التي يعتمدها املد ّ ِّرسون ،أو يجب أن
يعتمدوها في ممارسة العملية التعليمية ،وهي استراتيجيات ِّخطابية ومنهاجية ،عامة وخاصة.
وأختم البحث بدراسة ميدانية وقفت فيها على دروس حقيقية وحصص تطبيقية لبعض
ّ
واملتعلمين قصد الوقوف على واقع هذا الخطاب.
املد ّ ِّرسين ،وأجريت استبانات للمد ّ ِّرسين
ِّ
وخرج البحث بمجموعة متنوعة من النتائج:
أوال :روافد الخطاب التعليمي
 -1بالنسبة للمنهج الدراس ي ،الفئة الغالبة من املد ّ ِّرسين لم تستفد من املنهاج الدراس ي؛ ألنها
ّ
ّ
لم تطلع عليه أو ال تراه ضروريا أو لها موقف فكري أو ايديولوجي .والفئة التي أطلعت عليه
لم تستفد منه إال في خطوطه العريضة أو بعض جزئياته وال تعرف قيمته البيداغوجية،
ّ
ّ
أما الفئة األقل التي اطلعت عليه وحللته واستفادت منه وأبرزت نقائصه واقترحت حلوال
من منطلق الواقع التدريس ي والتجربة املهنية ،ومن هذه الحلول مراعاة املنهاج الدراس ي
ّ
ُّ
املتعلمين وحاجاتهم وميوالتهم وانتماؤهم العقدي
التوجه نحو مراعاة قدرات
معطيات
ِّ
ّ
ّ
متعلقة بفهم الغرض
والثقافي واالجتماعي والتاريخي .وأرى أن نجاح العملية التعلمية برمتها ِّ
من املنهاج الدراس ي باعتباره الوثيقة الرسمية األساسية األولـى ،وفهم فلسفته ومقاصده
وفلسفة املقاربة بالكفاءات وطرائق تدريس اللغة العربية وفقها.
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 -2بالنسبة لدليل األستاذ :ال تختلف املالحظات كثيرا عن املنهاج الدراس ي ،ولكن فئة أقل لم
ّ
تستفد من دليل األستاذ؛ ألنها لم تطلع عليه أو لم تبحث عنه أو ال تراه ضروريا .أما الفئة
ّ
التي أطلعت عليه لم تستفد منه إال في بعض جزئياته أو حسبته دليل مذكرات األستاذ
ّ
فرأت أنه مختصر جدا فهي ال تعرف قيمته البيداغوجية ،أما الفئة األقل التي اطلعت
ّ
عليه وحللته فرأت أنه سند لها خاصة في بداية املشوار املنهي ،والفئة األخيرة التي اطلعت
ّ
ّ
متعلقة بفهم
عليه رأت أنه ال يلبي طموحاتها .وأرى أن نجاح العملية التعلمية برمتها ِّ
الغرض من دليل األستاذ باعتباره الوثيقة الرسمية األساسية الثانية بعد املنهاج.
ّ
 -3بالنسبة للكتاب املدرس ي :رأى بعض املد ّ ِّرسين أن الكتاب املدرس ي مرجعها األول
وموجهها
ِّ
األساس ومعينها في تقديم الدروس ،وحقيقة األمر أنها ال تعرف الغرض من الكتاب
ّ
املدرس ي وال تعلم أنه ّ
للمتعلم .وبعض املد ّ ِّرسين يرون أن الكتاب املدرس ي
موجه باألساس
ِّ
ّ
ّ
للمتعلم ولكنه غير كاف في تمارينه وتطبيقاته وال موفق في اختيار بعض
مفيد بالنسبة
ِّ
النصوص األدبية ،وال في بعض املوضوعات التي يطرحها فهي غير مناسبة له .وبعضهم يرى
أنه مرفوض شكال ألنه لم يراعي االنسجام فيه وال في ألوانه .والفئة األخيرة ،من املد ّرسين
الجدد ،وجدت صعوبة كبيرة في التعامل معه أوال للكثافة ثانيا لألخطاء ثالثا لصعوبة
النصوص املبرمجة.
خالصة القول أن أغلب املد ّ ِّرسين لم يستفيدوا من الوثائق البيداغوجية بالقدر الكافي
ّ
ّ
املتعلمين ويصل إلى
يحقق التواصل املرغوب مع
ِّ
الذي يجعلهم يبنون خطابا تعليميا ناجحا ِّ
الكفاءات املستهدفة والهدف الختامي اإلدماجي للسنة األولى ثانوي ،وأسباب عدم االستفادة
كثيرة منها ما له عالقة باملد ّ ِّرس نفسه ،ومنه ما له عالقة بالوسط املدرس ي القريب ،ومنه ما
له عالقة ّ
بالتوجهات العامة والسياسة التعليمية للوصاية .ونتيجة هذا الخلل في مرحلة ما
قبل إنتاج الخطاب التعليمي وخيمة على مرحلة بنائه ومرحلة تقويمه ،فالحصيلة التعليمية في
ّ
تبشر بالخير ملستقبل العربية.
مادة اللغة العربية هزيلة وثمرتها الشفوية والكتابية ال ِّ
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ثانيا :املقاربات البيداغوجية
 -1بالنسبببة للمقاربببة بالك ببا ات :يمكــن أن تجمــع آراء املد ّ ِّرســين فيهــا فــي فئتــين كبيــرتين؛ فئــة
ت ـ ــرفض املقارب ـ ــة بالكف ـ ــاءات ألس ـ ــباب تراه ـ ــا موض ـ ــوعية متعلق ـ ــة باالكتظ ـ ــا ف ـ ــي األف ـ ــواج،
ّ
وباملضامين املعرفية والكفاءة اللغوية لدى املتعلم الحالي ،ولصعوبة فهـم الكفـاءة ،ولكثافـة
البرنــامج ،لالعتبــارات الســابقة ال يمكــن وضــع املــتعلم فــي مركــز العمليــة التعليميــة وال يمكــن
تحقي ــق الكف ــاءة لدي ــه .والفئ ــة األخ ــرى تـ ـرى أن تطبي ــق املقارب ــة بالكف ــاءات ممك ــن وبش ــكل
تــدري ي فهــي عمليــة فاعلــة فــي تطبيــق الب ـرامج حيــث أنهــا تسـ ِّّـهل العمليــة العلميــة التعليميــة
التعلمية وتتيح للطالـب التف ّـوو وتجسـيد يخصـيته حتـى فـي حياتـه الخارجيـة .أرى أن الفئـة
الثانية التي ّ
تطبق املقاربة بالكفاءات وتحـاول تجـاوز الصـعوبات تحتـاج إلـى الـدعم والتكـوين
ِّ
على املقاربة أكثر حتى تستطيع تحقيق الكفاءات املستهدفة.
خالص ــة الق ــول أن املد ّ ِّرس ــين عل ــى وع ــي ك ــاف بأهمي ــة املقارب ــة املعتم ــدة ف ــي الت ــدريس ف ــي
مرحل ــة التعل ــيم الث ــانوي ،ودلي ــل ذل ــك أن أغل ــاهم ي ــدر ص ــعوبة تطبيقه ــا وتحقي ــق الكف ــاءات
املســتهدفة ،ولكــنهم فريقــان؛ فريــق يحــاول تطبيــق املقاربــة بكــل مــا أوتــي مــن معرفــة وخبــرة ومهمــا
ّ
ّ
كانــت العقبــات ،وفريــق آخــر ّ
يحققهــا .وال ـرأي
ـعثر علــى عملــه وعلــى النتــائج التــي ِّ
تكبلــه العقبــات وتـ ِّ
ِّ
َّ
عنــدي أن يركــز علــى التكوينــات الهادفــة والعميقــة والنوعيــة فــي التــدريب علــى املقاربــة بالكفــاءات
بمختلف مقارباتها التعليمية ،وفي ظل الظروف الصـعبة والعقبـات مـن أجـل أن ّ
يتكيـف املـد ّ ِّرس
معها؛ ألنه ال سبيل إلى إزالتـها أو التخفيف منها العتبارات تخرج عن نطاو املعسسة إلـى املحـيط
األوسع (الوطني والدولي).
ثالثا :العالقات البيداغوجية /التربوية
 -1بالنس بببة للعالق ببة ب بِّس امل ببد :ر وامل ببتعل  :تجم ــع أجوب ــة املد ّرس ــين عل ــى ض ــرورة بن ــاء عالق ــة
ّ
ّ
جيــدة مــع متعلمــيهم ،وقــد كانــت أجوبــة أغلبيــة املد ّرســين تــرى نجاحهــا فــي بنــاء هــذه العالقــة،
إال أنها تختلف في كيفيات بنائها وتحقيقها واستمرارها .هنـا فئـة تبنـي العالقـة علـى أسـاس
ّ
نفس ـ ي ع ــاطفي وت ــرى أن ــه أس ــاس العالق ــة ب ــين امل ــد ّرس واملتعلم ــين .وفئ ــة ثاني ــة تنطل ــق م ــن
ّ
ُّ
ـتحكم في ـهم وإقامــة عالقــة ّ
جيــدة معهــم .فئــة أخيــرة تركــز علــى
املعرفــة وتراهــا هــي األســاس للـ
يخصــية املــد ّرس ،وتــرى العالقــة تبنــى علــى االحت ـرام املتبــادل ،وأن التواضــع يزيــد مــن محبــة
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ّ
بجديــة ،وكــذا
املتعلمــين ملد ّرســهم بشــرا عــدم املبالغــة ،وتجنــب املـزاح قــدر اإلمكــان والعمــل
العدل بين املتعلمينّ ،
شاهها بعض املد ّرسين بشعرة معاوية.
 -2بالنسببة لسسبيِّر ال بو  :قـ ّـدم املد ّ سـون جملــة مـن الشــروا التـي ينبهــي مراعاتهـا كــي ّ
يتحقــق
ِّر
ّ
الس ــير الحس ــن للف ــوج ،وتق ـ ّـدم ال ــدروس ف ــي ج ــو ه ــادّ وعلم ــي بمش ــاركة م ــن املتعلم ــين وف ــق
اســتراتيجيات الــتعلم النشــط وبمضــمون معرفــي ســليم ومســتفز علميــا يقــوم علــى الوضــعية
ّ
املشــكلة ،بمراعــاة الفــروو الفرديــة بــين املتعلمــين وبتحقيــق املســاواة بيــنهم فــي الفــرص .يــرى
ّ
بعــض املد ّرســين أن الــتحكم فــي الفــوج يكــون مــن البدايــة بفــرض االحت ـرام فــي الحصــة األولــى،
وإقن ــامل املتعلم ــين بالق ــدرات العلمي ــة .وي ــرى آخ ــرون أن اإلع ــداد الترب ــوي لل ــدرس ،والتحض ــير
الجيد لألستاذ ،أهم أمر إلنجاح سير الدرس في القسم.
 -3بالنسبة للتدريس ال :عال :اعتماد الطريقة الحوارية الناجحة مـن خـالل األسـئلة املدروسـة
والدقيق ـ ــة .ووض ـ ــع امل ـ ــتعلم ف ـ ــي وض ـ ــعية اس ـ ــتفزازية تدفع ـ ــه إل ـ ــى توظي ـ ــف التعلم ـ ــات .يق ـ ــوم
التدريس ّ
الفعال على أساس التحضير اليومي للدرس من طرف األستاذ مـع تحضـير التالميـذ
وتطبيــق املقاربــة بالكفــاءات ،والتنويــع فــي طرائــق التــدريس .يقــوم علــى التعــاون بــين أط ـراف
ّ
ّ
ـتعلم واإلدارة .م ـ ــد ّ ِّرس :محـ ـ ّـب ملهنت ـ ــه ،مناسـ ــب وك ـ ــفء ،مطلـ ــع ،خل ـ ــوو،
ثالثـ ــة؛ امل ـ ــد ّ ِّرس املـ ـ ِّ
ّ
ـتعلم مث ــابر ،منض ــبط وذي دافعي ــة ول ــه ش ــغف معرف ــي ،وإدارة ص ــارمة
محت ــرم ،ه ــادّ .وم ـ ِّ
تلت ـزم بمهامهــا .فضــال عــن دور األســرة فــي متابعــة ابن ـها .يقــوم علــى فــرض المخصــية ،عــدم
التسامح في األمور الجدية (الواجبات ،الوضعيات املستهدفة ،الوضعيات اإلدماجية).
ّ
خالصــة القــول أن العالقــات البيداغوجيــة التربويــة ليســت عالقــات عموديـة وال خطيــة،
وإنمــا هــي عالقــات مرنــة تنحــو أحيانــا من ــى عمــودي ،وأحيانــا أخــرى من ــى أفقــي ،وأحيانــا ثالثــة
ُّ
منحـة حلزونـي ،وأحيانـا رابعــة من ـى شـبكي تتناســب مـع املواقـف التعليميـة التعلميــة بمـا لهـا مــن
ارتباط ــات بالوس ــط املدرس ـ ي املباش ــر واملح ــيط املدرس ـ ي القري ــب واملح ــيط األوس ــع .تت ـداخل فيه ــا
ّ
ّ
ّ
املتعلم ـ ــين وتركيب ـ ــاتهم
مكون ـ ــات ِّ
عناص ـ ــر يخص ـ ــية امل ـ ــد ِّرس العلمي ـ ــة واالجتماعي ـ ــة والنفس ـ ــية ب ِّ
المخصــية واالجتماعيــة واالنفعاليــة (مرحلــة املراهقــة) ،فضــال عــن تــأثير إدارة الثانويــة والشــركاء
االجتماعيين خصوصا جمعية أولياء التالميذ.
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:
رابعا :عناصر العملية التعليمية-التعلمية
 -1بالنسبببة لاب ات املببد :ر النببا

 :يلتـ م املــد ّ ِّرس بجملــة مــن الشــروا ويتصــف بجملــة مــن

الصــفات والخصــائص منهــا المخصــية ،ومنه ــا املهنيــة البيداغوجي ــة ومنهــا العلمي ــة املعرفيــة
ومنهـ ــا االجتماعيـ ــة العالئقيـ ــة :اإلخـ ــالص فـ ــي العمـ ــل ،القـ ــدو ة الحسـ ــنة ،األخـ ــالو الرفيعـ ــة،
المخص ـ ــية القوي ـ ــة ،حس ـ ــن التخط ـ ــيط واإلتق ـ ــان ،التحض ـ ــير الجي ـ ــد لل ـ ــدروس ،الش ـ ــغف
واالهتمام بالعمل ،القدرة علـى التواصـل الفعـال ،االنفتـاح علـى املحـيط الـداخلي والخـارجي،
ّ
التعامــل بــذكاء مــع فئــة املـراهقين ،االطـالمل الــدائم علــى املســتجدات العلميــة والبيداغوجيــة،
ّ
ّ
حسـن التعامــل مــع متعلميـه ،حســن الــتحكم فـي لغتــه ،االتـزان النفسـ ي والعــاطفي ،التجــاوب
ّ
املتعلم ـ ــين ،اله ـ ــدوءّ ،
الجدي ـ ــة واالنض ـ ــباا ،الص ـ ــبر ،اإلنس ـ ــاني ،الع ـ ــادل ف ـ ــي
م ـ ــع احتياج ـ ــات ِّ
ّ
املتعقل ،النشيط ،ذو الكفاءة املعرفية ،ال ُـمحتوي.
قراراته،
ِّ
:
 -2بالنسبببة للمببتعل النببا  :الجـ ّـدي ،النشــيط واملتفاعــل واملشــار  ،املثــابر ،املتخلــق ،املهــتم،
الجيــد ،الشــغوف باملعرفــة ،املواظــب الــذي دهــتم بتحضــير دروســهّ ،
املســتمع ّ
الفعــال الحاضــر
في الدرس بإجاباته وأسئلته ،الهادف إلى ّ
التمي  ،املسـتوعب ملـا يقـدم لـه أسـتاذه ،املنضـبط،
َّ
محب ملادته ،الذي يستطيع أن يستثمر ما تعلمه في املواقف الحياتية املختلفة.
ّ
ـتعلم ليسـت صـفات كاملــة؛ وإنمـا تخضـع لشــروا
خالصـة القـول أن صـفات املــد ّ ِّرس وامل ِّ
املدرس ـ ـ ــة والثانوي ـ ـ ــة واملنه ـ ـ ــاج املدرس ـ ـ ـ ي والسياس ـ ـ ــة التعلمي ـ ـ ــة وفلس ـ ـ ــفة املجتم ـ ـ ــع والتجاذب ـ ـ ــات

األيديولوجيــة والفكريــة ،وهنــا ينبهــي التفريــق بــين أنــوامل لتخطابــات التعليميــة؛ الخطــاب الرســمي
ال ــذي يخض ــع للتوجيه ــات العام ــة للس ــلطة السياس ــية والتربوي ــة الرس ــمية ،والخط ــاب املع ــارض
الــذي ّ
يتبنــى من ــى رفــض كــل مــا تطلبــه الوصــاية ومــا تــدعو إليــه .والخطــاب الــواق ي الــذي يتبنــى
من ــى تكييــف املنهــاج الدراس ـ ي مــع واق ــع املعسســة مهمــا كانــت الصــعوبات الحقيقيــة والوهميــة.
ّ
واملتعلمــين مــن أجــل تجــاوز
والخطــاب النخب ـوي الــذي يتبنــى سياســة االرتقــاء بمســتوى املد ّ ِّرســين
ِّ
كل العقبات وتخريج نخبة قادرة على مواجهة الواقع وتغييره نحو األحسن.
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خامسا :طرائق واستراتيجيات التدريس
 -1بالنسب بببة لطرائب ببق التب ببدريس :مـ ــن حيـ ــث وجودهـ ــا ،هـ ــي ضـ ــرورية ،بـ ــل هـ ــي عضـ ــد العلميـ ــة
التعليمية ،لهـا دور فعـال فــي نجاحهـا .مـن حيـث اختيارهـا :االختيـار النـاجر للطريقـة هـو أول
تنوعهــا :كلمــا ّ
لبنــة فــي تحقيــق الكفــاءات .مــن حيــث ّ
تنوعــت الطرائــق لتــدريس اللغــة العربيــة
بمهاراتهـا وأنشطت ـها كـان االســتيعاب أكب ـر واالسـتجابة أنجـع ،فنشــاا النصـوص يختلـف عــن
نشــاا املطالع ــة وكالهم ــا يختل ــف ع ــن نش ــاطي القواع ــد والبالغ ــة وك ــذا بالنس ــبة للع ــروض،
ّ
املحصـل
فمن ـها مـا يعتمـد علـى السـند (الـنص) ف ـي اإلجابـة عـن األسـئلة ومن ـها مـا يعتمـد علـى
ِّ
ّ
ـاملتعلم :له ــا دور ف ــي نج ــاح العملي ــة
القبل ــي (قواع ــد نحوي ــة وص ــرفية) .م ــن حي ــث عالقته ــا ب ـ ِّ
التعليمي ــة التعلمي ــة ألنه ــا تس ــاير ق ــدرات املتعلم ــين واخ ــتالف مس ــتوياتهم العلمي ــة .تختل ــف
الطرائق باختالف املواقف التعليمية التعلمية.
خالص ـ ــة الق ـ ــول أن الطرائ ـ ــق واالس ـ ــتراتيجيات واألس ـ ــاليب التدريس ـ ــية ليس ـ ــت ناجح ـ ــة
وناجع ــة ف ــي ح ــد ذاته ــا ،فليس ــت هن ــا طريق ــة ناجح ــة وأخ ــرى ليس ــت ك ــذلك؛ ب ــل إن نجاحه ــا
ونجاعتها مرتبطان باملواقف التعليمية والتعلمية أو السياو التعليمـي فمـا كـان ناجحـا فـي موقـف
تعلمـ ــي قـ ــد يكـ ــون ناجحـ ــا فـ ــي موقـ ــف آخـ ــر .واألمـ ــر كـ ــذلك فـ ــي تـ ــدريس اللغـ ــة العربيـ ــة بمختلـ ــف
أنشطتــها .يــحيح أن املقاربــة النصــية هــي املعتمــدة فــي تــدريس النصــوص ،ولكنهــا ليســت ناجحــة
ّ
ـتعلم .وبيــداغوجيا اإلدم ــاج ليســت ناجحــة م ــع
مــع نصــوص فقيــرة ول ــيس لهــا داللــة بالنس ــبة للمـ ِّ
ّ
ـتعلم أو أن مــا ّ
تلقــاه مــن مــوارد وروافــد (قواعــد اللغــة والبالغــة)
موضــوعات بعيــدة عــن واقــع املـ ِّ
ألجل بناء نص شفهي أو كتابي ليست مناسبة وال كافية.
سادسا :تقيي تدريس اللغة العربية
:
 -1بالنسب بببة إسكسب بباب املتعلم ب بِّس ملب ببارات اللغب ببة العربيب ببة :اإللحـ ــاح علـ ــى املطالعـ ــة الخارجيـ ــة
املسـ ــتمرة والهادفـ ــة ،واملشـ ــاركة فـ ــي نشـ ــاطات إبداعيـ ــة .ربـ ــط النشـ ــاطات اللغويـ ــة ببعضـ ــها،
خاص ــة املـ ــوارد بـ ــالتعبير الكت ــابي والشـ ــفهي .االعتمـ ــاد علـ ــى ال ــتعلم الـ ــذاتي الفـ ــردي والـ ــتعلم
ُّ
التع ــاوني .التركي ـ عل ــى تعل ــم امله ــارات األرب ــع للغ ــة العربي ــة مع ــا دون فص ــل بينه ــا .التركي ـ عل ــى
ّ
ـتعلم ع ــن أس ــتاذه ورآه
محاك ــاة امل ــد ّ ِّرس ،ف ــال يمك ــن أن تكتس ــب امله ــارات إال إذا أخ ــذها امل ـ ِّ
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يتعامــل اهــا .التركيـ علــى مشــاركة املــتعلم فــي الــدرس ،التعبيــر الشــفهي وتوظيــف كــل مــا درســه
في حياته اليومية.
 -2بالنس بببة لك ببا ات امل ببد :ر  :االهتم ــام ،االط ـالمل عل ــى عل ــم ال ــنفس والنظري ــات املعاص ــرة ف ــي
ال ــتعلم .إذا تع ـ ّـود األس ــتاذ عل ــى ت ــالوة القـ ـرآن أم ــام املتعلم ــين ونظ ــم الش ــعر وق ــول األمث ــال
والحكم من حين إلـى آخـر فـاملتعلم يـنبي سـبيله ويسـتقيم لسـانه بطريقـة غيـر مباشـرة ويحـب
اللغ ــة العربي ــة ويعش ــقها .كلم ــا ك ــان األس ــتاذ يمل ــك ق ــدرة عالي ــة ف ــي اللغ ــة العربي ــة واإلمل ــام
بجواناه ــا م ــن نح ــو وص ــرف وبالغ ــة اس ــتطامل أن يق ــدم للم ــتعلم لغ ــة عربي ــة س ــليمة وأحاه ــا
املتلق ــي بش ــرا تق ــديم ه ــذه امل ــادة حس ــب ق ــدرات امل ــتعلم بأبس ــط طرائ ــق ل ــه .أن يك ــون ذا
ثقافة عامة واسعة ،على اطالمل بخصائص العربية خاصة في مجال تخصصه.
خالصــة القــول أن ارتبــاا تــدريس اللغــة العربيــة فــي الســنة األولــى ثــانوي بكفــاءة املــد ّ ِّرس
اللغويـة أمــر ال نقـاه فيــه ،ولكـن النقــاه يقـع فيمــا ال يسـتطيع املــد ّ ِّرس أن يسـتثمره مــن معارفــه
وقدرات ــه اللس ــانية وثقافت ــه العام ــة ،وه ــذا يع ــود عل ــى كف ــاءة أخ ــرى ينبه ــي أن ّ
تنم ــى لدي ــه وه ــي
َّ
الكف ــاءة التداولي ــة ،فض ــال ع ــن الكف ــاءات األخ ــرى (املوس ــوعية واملنطقي ــة) .ل ــذا أقت ــرح أن ت ــنظم
تكوينات علمية في كيفيات استثمار املعارف اللسانية لـدى املـد ّ ِّرس وتحويلهـا إلـى درايـات بالنسـبة
ّ
للمتعلمين عن طريق تبصير املد ّ ِّرس بالسياقات واملواقف التعليمية املختلفة.
ِّ
ف ــي خت ــام ه ــذا البح ــث أرغ ــب ف ــي إث ــارة مش ــكالت واقعي ــة وحقيقي ــة تواج ــه امل ــد ّ ِّرس ف ــي
العملي ــة التعليمي ــة ،وأراه ــا جـ ــديرة بالدراس ــة والبح ــث ،وه ــي الصـ ــعوبة الكبي ـ ـرة الت ـ ـي يواجههـ ــا
املد ّ ِّرس ــون الواعـ ــون ف ـ ـي تحقيـ ــق االنسـ ــجام بـ ــين الخطـ ــاب اللسـ ــاني والخطـ ــاب البصـ ــري ،وهمـ ــا
ينتميـ ــان إل ـ ـى نظـ ــامين مختلفـ ــين لسـ ــاني وغيـ ــر لسـ ــاني ،وخاصـ ــة أن التنـ ــاقض بينهمـ ــا يـ ـ ّ
ـعدي إلـ ــى
التضا ب فـي النتائج ّ
املحققة في مخرجات العملية التعليمية.
ر
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قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـمصـادر والـم ـراجع

قائـمـة املصـادر واملراجـع:
 القرآن الكريم برواية حفص.
أوال :املـصـادر:
-1
-4
-3
-2
-1
-6

دليل أستاذ اللغة العربية الخاص بكتاب السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
(جذع مشترك علوم وتكنولوجيا وجذع مشترك آداب) .أوت .4112
ّ
ّ
املوجـهة ،السنة األولـى ثانـوي
املشوق في األدب والنصوص واملـطالعة
حسين شلوف وآخ ـران:
(جـذع مشتـرك آداب).
القانون التوجيهي للتربية :قانون رقم  .12-10مؤرخ في  11محرم عام  1241املوافق  43يناير
.4110
املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم (وزارة التربية الوطنية الجزائرية):
النظام التربوي واملناهج التعليمية4112 ،م.
منـهاج اللغة العربية السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
اللجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية (وزارة التربية الوطنية)،
مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة األولـى مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،جذع
مشترك آداب ،وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا ،طبعة جانـفي .4111

َّ
ثانيا :املـراجع املؤلفة بالعربية:
-1
-4
-3
-2
-1
-6
-7

ّ
اآلمدي :اإلحكام في أصول األحكام ،علق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي ،ج ،1دار الصميعي،
الرياض ،الطبعة األولى1242 ،هـ4113/م.
ابن األثير ،ضياء الدين :املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .تحقيق احمد الحوفي ،بدوي
طبانة .دار الرفاعي ،الرياض .الطبعة الثانية.1103 ،
احمد احمد بدوي :من بالغة القرآن ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع .القاهرة .مارس،
4111م.
احمد حساني :دراسات في اللسانيات التطبيقية؛ حقل تعليمية اللغة ،ديوان املطبوعات
الجامعية ،الجزائر ،طبعة 4111م.
احمد عبده عوض :مداخل تعليم اللغة العربية؛ دراسة مسحية نقدية ،جامعة أم القرى ،مكة
ّ
املكرمة ضمن سلسلة البحوث التربوية النفسية ،طبعة 1241هـ4111/م.
أحمد عبد الكريم حمزة :سيكولوجية عسر القراءة (الديسليكسيا) ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،
ّ
عمان ،الطبعة األولى4110 ،م.
احمد املتوكل :قضايا اللغة العـربية في اللـسانيات الوظيفية؛ بنيـة الخــطاب مــن النــص إلــى
الجـملة ،دار األمان ،الرباط ،طبعة 4111م.
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ّ
 -0احمد املتوكل :الخطاب وخصائص اللغة العربية؛ دراسة في الوظيفة والبنية والنمط ،منشورات
االختالف ،الجزائر ،الطبعة األولى1231 ،هـ4111 /م.
 -1احمد أوزي ،املعجم املوسوعي لعلوم التربية .مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،املغرب.
الطبعة األولى1247 ،هـ4116 /م.
 -11األزهر الزناد :دروس في البالغة العربية؛ نحو رؤية جديدة ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
الطبعة األولى ،أيلول /سبتمبر.1114 ،
 -11أبو بكر العزاوي :الخطاب والحجاج ،دار األحمدية للنشر ،الدار البيضاء .الطبعة األولى،
1247هـ4117/م.
 -14أبو بكر العزاوي :اللغة والحجاج ،دار األحمدية للنشر ،الدار البيضاء .الطبعة األولى،
1246هـ4116/م.
 -13بـ هاء الدين محمد مزيد :تبسيط التداولية؛ من أفعال اللغة إلى بالغة الخطاب السياس ي ،دار
شمس للنشر والتوزيع ،القاهرة ،الطبعة األولى.4111 ،
ّ -12تمام ّ
حسان :اللغة العربية معناها ومبناها ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،طبعة 1112م.
ّ
 -11التهانوي ،محمد علي :كشاف اصطالحات الفنون ،تقديم وإشراف ومراجعة :رفيق العجم.
مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت .الطبعة األولى1116 ،م.
 -16الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر :البيان والتبيين ،تحقيق عبد السالم هارون ،ج ،1مكتبة
الخانجي ،القاهرة ،الطبعة السابعة1210 ،هـ1110/م.
 -17جامعة املدينة العاملية :طرق تدريس مواد اللغة العربية ،ماليزيا ،طبعة .4111
ُ
كتاب التعريفات .تحقيق وزيادة محمد عبد الرحمن
 -10الجرجاني ،علي بن محمد الشريف:
املرعشلي ،د.ط ،د.ت.
 -11جميل صليبا :معجم الفلسفة ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت1104.م.
 -41جميل عبد املجيد :البديع بين البالغة العربية واللسانيات النصية ،الهيئة املصرية العامة
للكتاب ،القاهرة .طبعة .1110
 -41جميل عبد املجيد :البـالغـة واالتـصال ،دار غريب للطباعة والنـشر ،القاهــرة ،الطــبعة األولـى،
4111م.
ّ
واملتميزين ،دار الشروق للنشر والتوزيعّ ،
عمان،
 -44جودت احمد سعادة :املنهج املدرس ي للموهوبين
الطبعة العربية األولى4111 ،م.
 -43حسن بدوح :املحاورة؛ مقاربة تداولية ،عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن ،الطبعة األولى.4114 ،
ّ
 -42حسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون :التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية،
الطبعة األولى1233 ،هـ4113/م.
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حسن شحاته ومروان السمان :املرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها ،مكتبة الدار
-41
العربية للكتاب ،القاهرة ،د.ط ،د.ت.
 -46حسن شحاتة وزينب ّ
النجار :معجم املصطلحات التربوية والنفسية ،عربي إنجليزي ،إنجليزي
ّ
عربي ،مراجعة حامد ّ
عمار ،أصول استراتيجيات التعلم والتعليم النظرية والتطبيق.
 -47حسني عبد الباري :االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية فـي املرحلتين (اإلعدادية
والثانوية) ،املكتب العربي الحديث للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،د.ت.
 -40حسين خمري :نظرية النص؛ من بنية املعنى إلى سيمائية الدال ،منشورات االختالف ،الجزائر،
الطبعة األولى1240 ،هـ4117/م.
ّ
 -41حسين محمد أبو رياش وآخران :أصول استراتيجيات التعلم والتعليم؛ النظرية والتطبيق ،دار
الثقافة للنشر والتوزيعّ ،
عمان ،األردن ،الطبعة الثانية4112 ،م1231/هـ.
ّ
 -31عبد الحق منصف :رهانات البيداغوجيا املعاصرة؛ دراسة في قضايا التعلم والثقافة املدرسية،
أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طبعة .4117
 -31عبد الحميد حسن عبد الحميد شاهين :استراتيجيات التدريس املتقدمة واستراتيجيات التعلم
وأنماط التعلم.4111 ،
 -34حميد لحميداني :القراءة وتوليد الداللة .املركز الثقافي العربي ،املركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء ،طبعة 4113م.
 -33الرازي ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر :مختار الصحاح ،مكتبة لبنان ،بيروت ،طبعة 1106م.
 -32رجاء علي عبد املجيد سالم :جودة الكتاب املدرس ي في املرحلة الثانوية ،ضمن كتاب جودة
املدرسة الثانوية العامة ،إشراف فيليب إسكاروس ،املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية،
مصر.
 -31عبد الرحمن التومي :منهجية التدريس وفق املقاربة بالكفايات ،طبعة 4110م.
 -36عبد الرحمن صالح عبد هللا :املنهاج الدراس ي وصلته أسسه وصلته بالنظرية التربوية اإلسالمية،
مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،الرياض ،طبعة 1211هـ1101 /م.
 -37عبد الرحيم كلموني :مدخل إلى القراءة املنهجية للنصوص من أجل كفايات قرائية بالتعليم
الثانوي ،منشورات صدى التضامن ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى،
.4116
 -30ابن رشد :فصل املقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال .دراسة وتحقيق محمد عمارة.
دار املعارف ،القاهرة ،الطبعة الثالثة ،د.ت.
 -31رشدي احمد طعيمة :األســس العامـة لـمناهـج تعـليـم اللـغة العربية؛ إعـدادها تطويـرها تقـويمـها،
دار الفكر العربي ،القاهرة ،طبعة 1241هـ4112 /م.
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 -21رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة :تعليم اللغة اتصاليا؛ بين املناهج واالستراتيجيات،
منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ،إيسسكو ،مطبعة بني إزناسن ،سال،
املغرب األقص ى ،طبعة 1247هـ4116/م.
 -21ابن رشيق ،أبو علي الحسن القيرواني :العمدة في صناعة الشعر ونقده ،تحقيق النبوي عبد
الواحد شعالن ،الجزء األول ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،الطبعة األولى1241 ،ه4111/م.
الزبيدي ،محمد مرتض ى :تاج العروس ،تحقيق عبد الكريم العزباوي ،مراجعة عبد ّ
َّ -24
الستار احمد
فراج ،ج ،10مطبعة حكومة الكويت ،الكويت ،طبعة 1311هـ1171 /م.
 -23الزركش ي ،بدر الدين محمد بن عبد هللا :البرهان في علوم القرآن ،تحقيق محمد أبو الفضل
إبراهيم ،الجزء األول ،مكتبة دار التراث ،القاهرة ،د.ط ،د.ت.
 -22سامية الدريدي :الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه ،عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن،
طبعة .4111
 -21السرخس ي ،أبو بكر محمد :أصول السرخس ي ،ج ،1حقق أصوله أبو الوفا األفغاني ،لجنة إحياء
املعارف النعمانية ،حيدر آباد .د.ط ،د.ت.
 -26سعاد عبد الكريم الوائلي :طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بين التنظير والتطبيق ،دار
الشروق للنشر والتوزيعّ ،
عمان ،الطبعة األولى ،الطبعة العربية األولى4112 ،م.
 -27سعيد األفغاني :املوجز في قواعد اللغة العربية ،دار الفكر .بيروت .د.ط ،د.ت.
 -20سعيد علوش ،معجم املصطلحات األدبية املعاصرة ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،الطبعة األولى،
1211هـ1101/م.
 -21السكاكي ،أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي :مفتاح العلوم .دار الكتب العلمية،
بيروت .الطبعة الثانية1217 ،هـ1107/م.
 -11عبد السالم بنعبد العالي وسالم يفوت :درس اإلبستمولوجيا ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء،
املغرب ،الطبعة الثالثة.4111 ،
َّ
 -11أبو سليمان حمد بن محمد إبراهيم الخطابي :بيان إعجاز القرآن .رسالة ضمن ثالث رسائل في
إعجاز القرآن ،تحقيق محمد خلف هللا وزغلول سالم ،دار املعارف ،مصر .الطبعة الثالثة ،د.ت.
 -14السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر :املزهر في علوم اللغة ،شرح وضبط وتصحيح
وعنونة للمواضيع وتعليق :محمد احمد جاد املولى ،ومحمد أبو الفضل إبراهيم ،وعلي محمد
البجاوي .منشورات املكتبة العصرية ،صيدا-بيروت1210 .هـ1107/م.
 -13الشاهد البوشيخي :مصطلحات نقدية وبالغية في كتاب البيان والتبيين ،دار القلم ،الكويت،
الطبعة الثانية.1111 ،
ّ
 -12طـارق السويـدان ومحمد أكـرم العـدلـونـي :كـيـف تكـتـب خـط ــة اسـتراتيــجيــة ،اإلب ــداع الخلي ــجي،
الكوي ــت ،طبعة 1241هـ.
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 -11طه عبد الرحمن :اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،الطبعة
الثانية4116 ،م.
 -16طه عبد الرحمن :في أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
الطبعة الثانية4111 ،م.
 -17طه عبد الرحمن :العمل الديني وتجديد العقل ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء .الطبعة
الثانية1117 ،م.
 -10طه عبد الرحمن :سؤال األخالق؛ مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية .املركز الثقافي
العربي .الدار البيضاء ،بيروت .الطبعة األولى4111 ،م.
 -11عادل مصطفى :املغالطات املنطقية؛ طبيعتنا الثانية وخبزنا اليومي ،املجلس األعلى للثقافة،
القاهرة ،طبعة 4117م.
 -61عباس حسن :النحو الوافي .الجزء الثاني ،دار املعارف ،القاهرة .الطبعة الثالثة ،د.ت.
 -61العربي اسليماني :الـمعين فـي التربية ،د.ط ،د.ت.
 -64عرفات فيصل ّ
املناع :السياق واملعنى؛ دراسة في أساليب النحو العربي ،منشورات االختالف،
الجزائر ،الطبعة األولى4113 ،م.
 -63عبد العزيز دادي :دور العالقات التربوية والبيداغوجية في تحقيق جودة األداء املدرس ي.
 -62عبد العزيز شرف :اإلعالم ولغة الحضارة ،دار املعارف ،القاهرة ،د.ط ،د.ت.
 -61عبد العزيز بن صالح ّ
العمار :التصوير البياني في حديث القرآن عن القرآن؛ دراسة بالغية
تحليلية ،املجلس الوطني لإلعالم بدولة اإلمارات ،جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم .دبي .الطبعة
األولى1240 ،هـ4117/م.
 -66عطية سليمان احمد :في علم اللغة النفس ي؛ نمو الداللة وتكوين املفاهيم دراسة ميدانية
الكتساب الداللة لدى األطفال ،األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي ،القاهرة ،الطبعة األولى،
4112م.
 -67عبد العظيم بن إبراهيم املطعني :خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية .الجزء األول ،مكتبة
وهبة ،القاهرة .الطبعة األولى1213 ،هـ1114/م.
 -60علي أسعد وطفة :أصول التربية ،إضاءات نقدية معاصرة ،لجنة التأليف والتعريب والنشر،
الكويت ،طبعة 4111م.
 -61علي جواد الطاهر :أصول تدريس اللغة العربية ،دار الرائد العربي ،بيروت ،لبنان ،طبعة
1212هـ1102/م.
 -71بن عيس ى باطاهر :أساليب اإلقناع في القرآن الكريم ،دار الضياء للنشر والتوزيعّ ،
عمان ،األردن،
الطبعة األولى1247 ،هـ4116/م.
 -71فؤاد محمد موس ى :املناهج (مفهومها ،أسسها ،عناصرها ،تنظيماتها) ،طبعة .4113
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 -74فهد محمد الشعابي الحارثي :االتصال اللغوي في القرآن الكريم؛ دراسة تأصيلية في املفاهيم
واملهارات ،منتدى املعارف ،بيروت ،الطبعة األولى4112 ،م.
 -73فوزي بن دريدي :املناخ املدرس ي؛ دراسة ميدانية ،منشورات االختالف ،الجزائر ،الطبعة األولى،
1231هـ4111/م.
 -72الفيومي ،احمد بن محمد بن علي :املصباح املنير ،معجم عربي عربي ،مكتبة لبنان ،بيروت،
طبعة 1107م.
 -71عبد القادر الفاس ي الفهري :عن أساسيات الخطاب العلمي والخطاب اللساني ،ضمن :املنهجية
في األدب والعلوم اإلنسانية ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،الطبعة الثالثة4111 ،م.
 -76عبد الكريم غريب :املنهل التربوي؛ معجم موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية
والديداكتيكية والسيكولوجية ،ج ،1منشورات عالم التربية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار
البيضاء ،الطبعة األولى4116 ،م.
 -77عبد الكريم غريب :التواصل والتنشيط؛ األساليب والتقنيات ،منشورات عالم التربية ،الدار
البيضاء ،الطبعة األولى 1241هـ4110/م.
 -70عبد الكريم غريب :املعجم في أعالم التربية والعلوم اإلنسانية ،منشورات عالم التربية ،الدار
البيضاء ،الطبعة األول1240 ،هـ4117/م.
 -71عبد الكريم غريب :مستجدات التربية والتكوين ،منشورات عالم التربية ،مطبعة النجاح
الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى1231 ،هـ4112/م.
 -01الكـفـوي ،أبو البقاء :الكليات؛ معجم في املصطلحات والفروق اللغوية .أعده للطبع ووضع
ّ
ومحمد املصري .مؤسسة الرسالة ،بيروت .الطبعة الثانية،
فهارسه عدنان درويش
1211هـ1110/م.
 -01كمال عبد الحميد زيتون :تصميم البرامج التعليمية بفكر البنائية؛ تأصيل فكري وبحث أمبريقي،
دار عالم الكتب ،القاهرة ،د.ط ،د.ت.
 -04عبد هللا البهلول :في بالغة الخطاب األدبي؛ بحث في سياسة القول ،التسفير الفني صفاقس،
الطبعة األولى ،جانفي 4117م.
 -03لحسن توبي :بيداغوجيا اإلدماج وديداكتيك التواصل الشفهي ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء،
طبعة .4114
 -02عبد اللطيف الجابري وآخران :تدريس القراءة (دليل نظري)؛ الكفايات واالستراتيجيات ،مطبعة
النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،طبعة 4112م.
 -01لطيف زيتوني :معجم مصطلحات نقد الرواية ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت ،الطبعة األولى،
4114م.
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 -06املاوردي ،أبو الحسن :أدب الدنيا والدين ،شرح وتعليق محمد كريم راجح ،دار اقرأ ،بيروت،
الطبعة الرابعة1211 ،هـ1101/م.
 -07مجدي إبراهيم :موسوعة املناهج التربوية ،مكتبة األنجلو مصرية ،القاهرة ،طبعة 4111م.
 -00مجدي وهب وكامل املهندس :معجم املصطلحات العربية في اللغة واألدب ،مكتبة لبنان ،الطبعة
الثانية ّ
(منقحة ومزيدة).1102 ،
 -01مجمع اللغة العربية :املعجم الوسيط ،مكتبة الشروق ،القاهرة ،طبعة 4112م.
 -11مجمع اللغة العربية :املعجم الوسيط ،الهيئة العامة لشؤون املطابع األميرية ،القاهرة.
 -11مجمع اللغة العربية :معجم التربية وعلم النفس ،القاهرة ،الهيئة العامة للمطابع األميرية.1102 ،
 -14محمد األخضر الصبيحي :مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبيقه ،منشورات االختالف ،الجزائر،
الطبعة األولى1241 ،هـ4110/م.
 -13محمد حمود :املعرفة بين خطابي النقل الديداكتيكي والتبسيط العلمي ،منشورات الجمعية
املغربية ملفتش ي التعليم الثانوي ،الدار البيضاء ،املغرب ،الطبعة األولى4112 ،م.
 -12محمد رجب النجار وآخران :الكتابة العربية؛ مهاراتها وفنونها ،مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع،
الكويت ،الطبعة األولى1244 ،هـ4111 /م.
ُّ
 -11محمد رضا البغدادي وآخران :التعلم التعاوني ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،الطبعة األولى،
1246هـ4111/م.
محمد السيد علي :اتجاهات وتطبيقات حديثة في املناهج وطرق التدريس ،دار املسيرة،
-16
ّ
عمان ،الطبعة األولى1234 ،هـ4111/م.
 -17محمد العبد :العبارة واإلشارة؛ دراسة في نظرية االتصال ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،الطبعة
الثانية4117 ،م.
 -10محمد العبد :النص والخطاب واالتصال ،األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي ،القاهرة ،مصر.
الطبعة األولى1246 ،هـ4111/م.
 -11محمد العمري :في بالغة الخطاب اإلقناعي؛ مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطاب العربية.
أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء .الطبعة الثانية 4114 ،م.
محمد عناني :املصطلحات األدبية الحديثة؛ دراسة ومعجم إنجليزي عربي ،الشركة
-111
املصرية العاملية للنشر لونجمان ،الجيزة ،مصر ،الطبعة الثالثة4113 ،م.
محمد محمد يونس علي :املعنى وظالل املعنى؛ أنظمة الداللة في العربية ،دار املدار
-111
اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة الثانية ،آذار/مارس4117 ،م.
محمود أحمد نحلة :علم اللغة النظامي (مدخل على النظرية اللغوية عند هاليداي)،
-114
ملتقى الفكر ،مصر ،الطبعة الثانية1244 ،ه4111/م.
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محمود رشدي خاطر وآخرون :طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء
-113
االتجاهات التربوية الحديثة ،مطابع سجل العرب ،القاهرة ،طبعة 1101م.
ّ
السمان :التوجيه في تدريس اللغة العربية ،دار املعارف ،القاهرة ،طبعة
محمود علي
-112
1103م.
املركز الوطني للوثائق التربوية؛ ملحقة سعيدة الجهوية :املعجم التربوي ،تصحيح وتنقيح
-111
عثمان آيت مهدي ،طبعة 4111م.
مسعود صحراوي ،التداولية عند العلماء العرب ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،لبنان،
-116
الطبعة األولى4111 ،م.
ابن منظور ،جمال الدين :لسان العرب ،إعداد وتصنيف يوسف ّ
خياط ،دار لسان
-117
العرب ،بيروت.
منير البعلبكي ورمزي منير البعلبكي :املورد الحديث ،دار العلم للماليين ،بيروت ،طبعة
-110
4110م.
ميجان الرويلي وسعد البازعي :دليل الناقد األدبي ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
-111
طبعة 4114م.
ميشال زكريا :مباحث في النظرية األلسنية وتعليم اللغة ،ملؤسسة الجامعية للدراسات
-111
والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية1211 ،هـ1101/م.
ّ
نايف خرما وعلي حجاج :اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها ،الكويت ،سلسلة عالم
-111
املعرفة ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،العدد 1100 ،146م.
عبد الهادي بن ظافر الشهري :إستراتيجية الخطاب؛ مقاربة لغوية تداولية ،دار الكتاب
-114
الجديد املتحدة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى ،آذار /مارس4112 ،م.
هادي نهر :علم اللغة االجتماعي ،الجامعة املستنصرية ،الطبعة األولى1210 ،هـ1100 /م.
-113
ّ
عبد الواسع الحميري :مـ ــا الخطاب وكي ــف نح ــل ـلـ ــه ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
-112
والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى1231 ،هـ4111/م.
عبد الوهاب املسيري :رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر؛ سيرة غير ذاتية غير
-111
موضوعية ،مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة ،الطبعة األولى4111 ،م.
ابن وهب :البرهان في وجوه البيان ،تقديم وتحقيق حفني محمد شرف ،مطبعة الرسالة،
-116
مصر ،د.ط ،د.ت.
يحيى أبو حرب وآخران :الجديد في التعلم التعاوني ملراحل التعليم والتعليم العالي ،مكتبة
-117
الفالح للنشر والتوزيع ،الكويت ،الطبعة األولى 1241هـ4112/م.
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ثالثا :املراجع املترجمة إلى العربية
 -1أندريه الالند :موسوعة ال الند الفلسفية ،تعريب خليل احمد خليل ،منشورات عويدات ،بيروت،
باريس ،الطبعة الثانية4111 ،م.
 -4آن روبول وجاك موشالر :التداولية اليوم؛ علم جديد في التواصل ،ترجمة سيف الدين دغفوس
ومحمد الشيباني ،مراجعة لطيف زيتوني ،املنظمة العربية للترجمة ،بيروت ،طبعة 1110م.
 -3أوليفيي روبول :لغة التربية؛ تحليل الخطاب البيداغوجي ،ترجمة عمر أوكان ،إفريقيا الشرق،
4114م.
 -2بول ريكور :من النص إلى الفعل؛ أبحاث التأويل ،ترجمة محمد ّبرادة وحسان بورقية ،عين
للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،القاهرة ،الطبعة األولى4111 ،م.
 -1تـزيفيـتـان تـودوروف :املـبـدأ الحـواري ،ترجـمـة فـخـري صـالــح ،الش ــؤون الثــقافي ــة ،بغ ـ ــداد ،الط ـب ــعة
األولى1114 ،م.
 -6جاك ريتشاردز :تطوير مناهج تعليم اللغة ،ترجمة ناصر بن عبد هللا بن غالي وصالح بن ناصر
الشويرخ ،د.ط ،د.ت.
 -7جوستاف لوبـون :روح االجتماع ،ترجمة أحمد فتحي زغلول ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،
القاهرة ،طبعة 4113م.
 -0جورج اليكوف ،مارك جونسون :االستعارات التي نحيا بها ،ترجمة عبد املجيد جحفة .دار توبقال
للنشر ،الطبعة الثانية4111 ،م.
ّ
 -1جورج يول :التداولية ،ترجمة قص ي العتابي ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بيروت ،الطبعة
األولى1231 ،هـ4111/م.
 -11جون أوستين :نظرية أفعال الكالم العامة؛ كيف ننجز األشياء بالكالم ،ترجمة عبد القادر قنيني،
أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طبعة 1111م.
 -11جيفري ليتش :مبادئ التداولية ،ترجمة عبد القادر قنيني ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طبعة
4113م.
 -14جيل دولوز :املعرفة والسلطة؛ مدخل إلى قراءة فوكو ،ترجمة سالم يفوت ،املركز الثقافي العربي،
الدار البيضاء ،الطبعة األولى1107 ،م.
ّ
 -13دوجالس براون :أسس تعلم اللغة وتعليمها ،ترجمة عبده الراجحي وعلي علي أحمد شعبان ،دار
النهضة العربية ،بيروت ،طبعة 1112م.
 -12دومينيك مانغونو :املصطلحات املفاتيح لتحليل الخطاب ،ترجمة محمد يحياتن ،منشورات
االختالف ،الجزائر ،الطبعة األولى1240 ،هـ4110 /م.
 -11شيفرد بيتر وجريجوري ميتشل :القراءة السريعة ،ترجمة أحمد هوشان ،الطبعة األولى،
1247ه4116/م.
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 -16فان دايك :النص والسياق؛ استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي ،ترجمة عبد القادر
قنيني ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طبعة 4111م.
 -17فرانسواز أرمنكو :املقاربة التداولية ،ترجمة سعيد علوش ،مركز اإلنماء القومي ،د.ط ،د.ت.
 -10فيليب جوناير وسيسيل فاندر بورخت :التكوين الديداكتيكي للمد ّرسين؛ التدريس بالكفايات من
ّ
خالل خلق شروط التعلم ،ترجمة عبد الكريم غريب وعز الدين الخطابي ،منشورات عالم
التربية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى4111 ،م.
 -11كريستيان بالنتان :الحجاج ،ترجمة عبد القادر املهيري ،دار سيناترا ،املركز الوطني للترجمة،
تونس ،طبعة 4110م.
 -41كزافييه روجيرس :بيداغوجيا اإلدماج؛ أنظمة التربية والتكوين في قلب مجتمعاتنا ،ترجمة نصر
الدين الحافي وحماني أقفلي ،مكتبة املدارس ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى1234 ،هـ4111/م.
 -41كليـر كرامش :اللغة والثقافة ،ترجمة أحمد الشيمي ،مراجعة عبد الودود العمراني ،وزارة الثقافة
والفنون والتراث ،الدوحة ،قطر ،الطبعة العربية األولى4111 ،م.
ّ
 -44كيريرا أوريكيوني :كفايات املتكلمين ،ترجمة وتعليق محمد نظيف ،مقال ضمن كتاب :في
التداولية املعاصرة والتواصل ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طبعة 4112م.
 -43ميشيل توماسيللو :األصول الثقافية للمعرفة البشرية ،ترجمة شوقي جالل ،هيئة أبو ظبي
للثقافة والتراث ،أبو ظبي ،الطبعة األولى ،الطبعة العربية األولى4116 ،م.
 -42م.نيل براون وستيورات م.كيلي :طرح األسئلة املناسبة ،ترجمة نجيب الحصادى ومحمد أحمد
السيد ،املركز القومي للترجمة ،القاهرة ،الطبعة األولى4111 ،م.
 -41هدسون :علم اللغة االجتماعي ،ترجمة محمود عياد ،عالم الكتب ،القاهرة ،طبعة 1111م.
 -46هكتـر هامرلـي :النظرية التكاملية في تدريس اللغات ونتائجها العملية ،ترجمة راشد بن عبد
الرحمن الدويش ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض ،طبعة 1211هـ.
 -47هنـريش بليث :البالغة واألسلوبية؛ نحو نموذج سيميائي لتحليل النصوص .ترجمة وتقديم وتعليق
محمد العمري.

َّ
رابعا :املراجع املؤلفة باللغات األجنبية:
1- Encyclopedia Britanica, 15th edition.
2- Philippe Breton: L'argumentation dans la communication. Collection Repères. 3 eme
éditions. 2003.
3- Gérard Vigner : lire du tete au sens.C.L.E international, paris, 1979.
4- Grand Larousse Encyclopedique (Persuasion)-Libraire Larousse-France
5- Jean Dubois : Dictionnaire de linguistique, Edition Larousse, Paris, 1994,
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6- KEVIN HOGAN, JAMES SPEAKMAN : COVERT PERSUASION; Psychological Tactics
and Tricks to Win the Game. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New
Jersey. 2006.
7- La Didactique des langues est la science qui étudie les méthodes d’apprentissage des
langues
8- Le Discours est le langage mis en action. (Syn: Parole), in: jean dubois et autres:
dictionnaire de linguistique. .
9- J.Tardif, Pour un enseignement stratégique, l’apport de la psychologie cognitive
logique.
10- Universalis, 2010, discours.
خامسا :املجالت والدوريات:
 -1إميل بنفينست :الشكل واملعنى ،ترجمة الحسن الهاللي ،مجلة نوافذ ،ع  ،31ديسمبر 4112م.
َّ
 -4أبو بكر ّ
العزاوي" :الحجاج في اللغة" .الجزء األول؛ الحجاج :حدود وتعريفات ،مقال ضمن مؤلف:
الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة .إعداد وتقديم حافظ
إسماعيلي علوي .عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن .الطبعة األولى1231 .هـ4111/م.
 -3بيتر فرستناو :مساهمة في التحليل النفس ي للمدرسة كمؤسسة ،مجلة الفكر العربي.1171 ،
 -2جين آدم :تحليل تداولي ونص ي لقصة سياسية؛ النموذج الجيسكاري لنهاية خطاب االختيار الجيد
لفرنسا ،ترجمة ثامر ّ
الغزي ،مجلة نوافذ ،العدد  ،41رجب1243ه /سبتمبر 4114م.
 -1حافظ إسماعيلي علوي ومحمد أسيداه" :اللسانيات والحجاج؛ الحجاج املغالط :نحو مقاربة
َّ
لسانية وظيفية" .الجزء الثالث؛ الحجاج وحوار التخصصات .مقال ضمن مؤلف :الحجاج
مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ
إسماعيلي علوي.
 -6عز الدين الخطابي :تصور الكتاب املدرس ي من منظور بيداغوجيا اإلدماج؛ قراءة في كتاب
بيداغوجيا اإلدماج لكزافيي روجييرز ،مجلة دفاتر التربية والتكوين ،العدد  ،3شتمبر ،4111
مكتبة املدارس ،الدار البيضاء.
ّ
 -7عبد الرحيم سالم :تأثير نظريات التعلم على املمارسة التعليمية ،مجلة علوم التربية ،مطبعة
النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،العدد الستون ،أكتوبر 4112م.
َّ
 -0عبد الرزاق بنور :األطر اإليديولوجية لبعض نظريات الحجاج .مقال ضمن مؤلف :الحجاج
مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ
إسماعيلي علوي .الجزء الثاني :الحجاج مدارس وأعالم .عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن.
الطبعة األولى1231 .هـ4111/م.
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 -1رشيد الراض ي :الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر وديكرو ،عالم الفكر ،ع ،1مجلد  ،32يوليو
سبتمبر 4111م.
 -11رشيد الراض ي :الحجاجيات اللسانية واملنهجية البنيوية .الجزء الثاني؛ مدارس وأعالم .مقال
َّ
ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد
وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
 -11شاييم بيرملان :التمثيل واالستعارة في العلم والشعر والفلسفة ،ترجمة حمو النقاري .الجزء
َّ
الخامس .مقال ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة
الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
 -14طارق لكحل :دراسات في الكتاب املدرس ي؛ قراءة تركيبية ،ترجمة عبد الحق منصف.
 -13عبد العزيز دادي :دور العالقات التربوية والبيداغوجية في تحقيق جودة األداء املدرس ي ،مجلة
دفاتر التربية والتكوين ،العدد  ،1نوفمبر 4111م ،مكتبة املدارس ،الدار البيضاء.
 -12عبد العزيز السراج" :التواصل والحجاج (أية عالقة؟)" .الجزء األول؛ الحجاج :حدود وتعريفات.
َّ
مقال ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة،
إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
َّ
 -11فان إيمرين وروب غروتندورست :الحجاج فعل لغوي مركب ،ترجمة ياسين ساوير املنصوري.
َّ
الجزء الخامس .مقال ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في
البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
ّ
والخفي ،ترجمة عز الدين الخطابي ،مجلة رؤى تربوية،
 -16فيليب بيرنو :املنهاج الشكلي والواقعي
العدد الثالث والثالثون ،مركز القطان للبحث والتطوير التربوي ،رام هللا.
 -17عبد الكريم بزاز :املدرسة وإعادة اإلنتاج االجتماعي حسب بيار بورديو ،مجلة ثقافات.4111 ،
َّ
 -10ليونيل بلنجر :اآلليات الحجاجية للتواصل ،ترجمة عبد الرفيق بوركي .مقال ضمن مؤلف:
الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ
إسماعيلي علوي .الجزء الخامس :نصوص مترجمة .عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن ،الطبعة
األولى1231 ،هـ4111/م.
َّ
 -11ليونيل بلنجرَّ :
عدة األدوات اإلجرائية ،ترجمة قوتال فضيلة .مقال ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه
ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
الجزء الخامس :نصوص مترجمة .عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن .الطبعة األولى.
1231هـ4111/م.
 -41محمد آيت موحى :العالقة التربوية (طبيعتها وأبعادها( ،مجلة دفاتر التربية والتكوين ،العدد ،1
نوفمبر 4111م ،مكتبة املدارس ،الدار البيضاء..
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 -41محمد سالم ولد محمد األمين :مفهوم الحجاج عند بيرملان وتطوره في البالغة املعاصرة ،مجلة
عالم الفكر ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت .مج  ،28عدد يناير -مارس .2000
 -44محمد العبد" :النص الحجاجي العربي"؛ دراسة في وسائل اإلقناع .الجزء الرابع .مقال ضمن
َّ
مؤلف :الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ،إعداد وتقديم
حافظ إسماعيلي علوي.
 -43محمد العبد ،تعديل القوة اإلنجازية؛ دراسة في التحليل التداولي للخطاب ،مجلة فصول ،الهيئة
املصرية العامة للكتاب ،العدد  ،61خريف  4112شتاء .4111
 -42محمد علي القارص ي" :البالغة والحجاج من خالل نظرية املساءلة مليشال ميار" .مقال ضمن
كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو على اليوم ،إشراف ّ
حمادي صمود.
 -41محمد مساعدي :تحليل النصوص األدبية؛ مدخل منهجي بيداغوجي ،مجلة علوم التربية ،مطبعة
النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،العدد الواحد والستون4111 ،م.
 -46محمد الولي :االستعارة الحجاجية بين أرسطو وشايم بيرملان ،مجلة عالمات في النقد .د.ع ،د.ت.
 -47منير الحجوجي :نظرية التعامل مع التلميذ؛ من اإلرسال األحادي للمعرفة إلى العالقة التربوية،
ّ
مجلة رؤى تربوية ،مركز القطان للبحث والتطوير ،رام هللا ،العدد الثاني والثالثون.
 -40ميشال مايير" :اللغة واملنطق والحجاج؛ اللغة والسياق" ،تقديم وترجمة محمد أسيداه .الجزء
َّ
الخامس؛ نصوص مترجمة .مقال ضمن مؤلف :الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية
وتطبيقية في البالغة الجديدة .إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
 -41نبيل موميد :حد الخطاب بين النسقية والوظيفية ،مجلة عالمات ،العدد  ،01ماي 4117م.
 -31يحيى احمد :االتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة ،مجلة عالم الفكر ،عدد خاص باأللسنية،
املجلد  ،41العدد 1101 ،3م ،وزارة اإلعالم ،الكويت.
 -31يوسف العماري :أسئلة َّأولية حول تقويم الكتاب املدرس ي ،مجلة دفاتر التربية والتكوين ،العدد
 ،3شتمبر  ،4111مكتبة املدارس ،الدار البيضاء.
 -34يوسف منصر :الخطاب العلمي مرتكزاته وخصائصه ،مجلة اللسانيات واللغة العربية الصادرة
عن مخبر اللسانيات واللغة العربية ،جامعة عنابة ،العدد السادس ،جوان 4111م ،ص.27
سادسا :املواقع اإللكترونية:
 -1أبو الزهراء :دروس الحجاج الفلسفي.Powered by PHILOMARTIL.com copyright © 2008 ،
 -4أيوب خالد األيوب :برنامج مهارات اإلقناع والتأثير مقدم إلى املركز العربي للتدريب والتأهيل جدة-
اململكة العربية السعودية4113/1/31 .م .معهد األيوب الدولي -دولة الكويت4113-مWeb Site:.
www.aljumana.net
 -3زاهي طلعت قبيعة :لوديكسيونير قاموس فرنس ي – فرنس ي – عربيLe dictionnaire Francais- ،
 ،Francai-Arabeبرمجة وتصميم إلكتروني محمد وفيق حبلي.
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الـفــه ـرس

فـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرس الـ ـم ـ ـ ـوضـ ـوع ـ ـ ـ ـات
مـق ِّـدمــة
الفصل األول :مدخل مفاهيمي (الخطاب ،الخطاب التعليمي وقواعد إنتاجه)
املبحث األول :مفهوم الخطاب
أوال :تعريف مصطلح استراتيجيا
ثانيا :مفهوم النص
ثالثا :مفهوم الخطاب
املبحث الثاني :مفهوم الخطاب التعليمي
أوال :الفرق بين الخطاب التعليمي والخطاب البيداغوجي
ثانيا :الفرق بين الخطاب العلمي والخطاب التعليمي
امل ـبـحــث الثالث :ال ـق ــواع ـ ــد التـبــلي ـغ ــية
أوال :مبدأ التعاون وقواعده
ثانيا :نقد مبدأ التعاون
امل ـبـحــث الرابع :ال ـق ــواع ـ ــد الت ـه ـ ــذيـ ـبـة
املبحث الخامس :قـواعـد الحدث الكالمي
أوال :التعريف بنظرية الحدث الكالمي
ثانيا :مراحل نظرية الحدث الكالمي
الفصل الثاني :روافد الخطاب التعليمي ومداخل تدريس اللغة العربية
املبحث األول :الوثائق التربوية والبيداغوجية
أوال :الـمن ـ ــهاج
 .1تعريفات املنهاج الدراس ي
 .2تصور السياسة الـمنـهاجية وفق كزافييه روجيرس
 -3خصائص املنـهاج وفق توجه املدرسة الجزائرية
 -4بناء املنـهاج الدراس ي وفق املقاربة بالكفاءات
 -5وصف عام ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي
ثانيا :الوثيقة املرافقة
 -1تعريفها
 -2مميزات بيداغوجيا اإلدماج
 -3املقاربة بالكفاءات وبناء املنهاج
 -4كيف تتحقق الكفاءة فـي الحقل التربوي؟
املتعلم الكفء؟
 -5من هو ِّ
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الصفحات
أ-ز
44-9
29-9

34-33

43-33

22-49
44-23

154-45
122-42

 -2دور الوضعيات املستهدفة في املقاربة بالكفاءات:
 -4الهدف الختامي املندمج
 -3املقاربة النصية
ثالثا :دليل األستاذ
 -1ما هو دليل األستاذ؟
 -2وظائفه
رابعا :الكتاب املدرس ي
 -1تعريفه:
 -2أصناف الكتاب املدرس ي
 -3البناء الشكلي والهيكلي للكتاب املدرس ي
املبحث الثاني :البيئة املؤسسية ،واالجتماعية والثقافية للمدرسة
أوال :تعريف املدرسة
ثانيا :املدرسة واملحيط
ثالثا :املدرسة واملجتمع
رابعا :املدرسة والتربية
خامسا :املدرسة والثقافة
سادسا :املدرسة والسياسة
املبحث الثالث :مداخل تدريس اللغة العربية
أوال :املدخل التكاملي
ثانيا :املدخل االتصالي
ثالثا :املدخل الوظيفي
الخطابية
الفصل الثالث :االستراتيجيات ِّ
واملتعلم
املدرس
ِّ
املبحث األول :استراتيجيتا العالقة بين ِّ
أوال :اللقاء األول
ثانيا :العالقة بين التضامن والسلطة
ثالثا :العالقة بين التراحم والتوقير
واملتعلم
املدرس
ِّ
رابعا :البنيات ِّ
الخطابية ودورها فـي بناء العالقة بين ِّ
خامسا :بنية موضوع الخطاب التعليمي واالستدالالت السياقية
املدرس
سادسا :سلطة ِّ
 -1سلطة املعرفة
 -2السلطة االجتماعية
 -3السلطة التربوية أو سلطة املركز التعليمي
املدرس
 -4البنى ِّ
الخطابية وسلطة ِّ
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135-123

154-132

232-156
233-156

سابعا :دور
املكونات الوظيفية في الخطاب التعليمي
ِّ
ثامنا :أسماء العلم أدوات للتضامن والتراحم
ومسوغات اختيار االستراتيجية العالئقية
تاسعا :شروط
ِّ
املبحث الثاني :استراتيجية الهدف التعليمي
أوال :إقناعية الخطاب التعليمي
 -1اإلقناع والتواصل في الخطاب التعليمي
 -2اإلقناع واالقتناع في الخطاب التعليمي
 -3اإلقناع واإلذعان في الخطاب التعليمي
 -4اإلقناع والتأثير في الخطاب التعليمي
 -5اإلقناع والتصديق في الخطاب التعليمي
 -2اإلقناع والحجاج في الخطاب التعليمي
ثانيا :الحجاج والتواصل في الخطاب التعليمي
ثالثا :بناء الخطاب التعليمي
واملتعلم:
املدرس
ِّ
رابعا :الخطاب التعليمي بين ِّ
 -1الخطاب التعليمي بين التوجيه والتقويم
 -2البناء اللغوي للخطاب التعليمي
 -3األدوات اللغوية
أ -السؤال في الخطاب التعليمي
ب -التعليل في الخطاب التعليمي
ت -التكرار في الخطاب التعليمي
خامسا :املغالطات املنطقية في الخطاب التعليمي
الفصل الرابع :االستراتيجيات املنهاجية
املبحث األول :االستراتيجيات املنهاجية العامة
أوال :استراتيجية التعلم البنائي
 -1النظرية البنائية عند بياجيه
 -2النظرية البنائية االجتماعية عند فيجوتسكي
 -3نموذج التعلم البنائي
 -4مراحل نموذج التعلم البنائي
 -5التدريس وفق نظرية البنائية االجتماعية
ثانيا :استراتيجية التعلم التعاوني
 -1تعريف التعلم التعاوني
 -2العناصر األساسية للتعلم التعاوني
واملتعلم في التعلم التعاوني
املدرس
ِّ
 -3أدوار ِّ
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232-231

330-233
249-234

 -4فوائد ومميزات التعلم التعاوني
 -5مخرجات التعلم التعاوني
ثالثا :املقاربة بالكفاءات وبيداغوجيا اإلدماج
 -1املقاربة بالكفاءات وطرق فهمها
 -2طبيعة املعرفة في بيداغوجيا اإلدماج
 -3مزايا بيداغوجيا اإلدماج
 -4بيداغوجيا اإلدماج والوضعية املشكلة
 -5بيداغوجي ــا املش ــروع
املبحث الثاني :االستراتيجيات املنهاجية الخاصة
أوال :استراتيجية القراءة التفاعلية
 -1الحجم الساعي املخصص لنشاطات اللغة العربية وآدابها
 -2األهداف الوسيطية املندمجة للسنة األولى من التعليم الثانوي
 -3الوحدة التعليمية-التعلمية فـي النص األدبي
ثانيا :استراتيجية اإلنتاج اللغوي (املنطوق واملكتوب)
 -1مهارات اللغة العربية وأنواع التعبير
 1-1التعبير بين الوظيفة واإلبداع
 -2التعبير بيـن الشفهي والكتابي
 -3استراتيجية اإلنتاج اللغوي املنطوق
 1-3مهارات التعبير الشفهي
 2-3خطوات تدريس التعبير الشفهي
 3-3أهداف تدريس التعبير الشفوي
 -4استراتيجية اإلنتاج اللغوي املكتوب
 1-4أهداف تدريس التعبيـ ــر الكتاب ـ ـ ــي
 2-4مهارات التعبير الكتابي
 3-4خطوات تدريس التعبير الكتابي
 4-4نموذج ملوضوع في التعبير الكتابي
الفصل الخامس :الدراسة امليدانية
خــات ـم ــة
قـائـمـة املصادر واملراجع
الـف ـهـرس
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