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َربِّ َأْوِزْعِنى َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك ٱلَِّتى َأْنَعْمَت َعَلىَّ َوَعَلٰى  َقاَل﴿

ـِٰلًحاَٰو ِإنِّى  ۖ  َتْرَضٰىُه َوَأْصِلْح ِلى ِفى ُذرِّيَِّتى  اِلَدىَّ َوَأْن َأْعَمَل َص

 [51:األحقاف] ﴾ُتْبُت ِإَلْيَك َوِإنِّى ِمَن ٱْلُمْسِلِمنَي
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 أ
 

 

 يحلتل الخطتبتد املكيوبي ااملنطوقيبهيم ممممممممممممممميدخل هذا البحث ضمم ا الدساتمممتد اليداالتي ال    

نياامل ي املواقف املل وتيمممممممممممممف    العل   . أايلهتفه هت ا ا  هتالنتس لما حتث إنيتج ، عتَّ
ركي ممممممممممممم شيممممممممممممم تد الالس 

  ممممممالي
طبتعي أا  ر ممممممطبتعي انظتم غتنظتم ؛ عتمينى نظتمين ممممممإلهت  نيم  ممممممهي كون ،ز الخطتبتد املخيلفيممممممي   ت 

ر ممممممممممممممممممتاأخرى غخطتبتد لسممممممتنتي ه ت ممممممممممممممممممتنيج عنف ،نظتم العالمتد اللسممممممتنتي انظتم العالمتد غيا اللسممممممتنتي

نتد النظتمين لهذا كتن التسمممتدو اامت عا كتفتي بنتل الخطت . ه تمممممممممممممممزيج منلسمممتنتي أا م  
 بتالتممميعتني ب ِّو 

بتمممماي املممممر فممممااليأثتاإنيتجه اكتفتي  حقتقه لليواصل 
َ
ا؛ ا فتق ممممأمتم اتيجتبتت ي هذه الحتومممم؟ فهو فختط

انتتجمممي لهمممذا االفقااق  طرا اليمممداالتمممي إ مممممممممممممِّمممتلتمممي البحمممث  ي  ،بين امليخمممتطبين أا اخيالا اافقااق بتا  مممت

 .ي  حقتق الغرض ما الخطت مأتبت  فشل امليختطبين ف

 يدخلون على ممممممممممممممفتحوز ال ،نفسه تا ه ما اللستن مممممممممممممماألن الخطت ؛ لسمتيي ما جهي اتي دااه ل

ك ه كذلمممممماألن، هت اللستنتيممممممل الخطتبتد ما جوانبممممممممممممممممممممممممممممممممممممأايممممممهم على إنيتج افهم ا ممممممهي مقدس  ،كفتلة لستنتي

له مأايم ه ا مهمتجه افممفإن إني ،ر االجي تعتي ااألخالقتيمم عتيتممملج وعي ما ال هعو خضبسبب  ،ختسج لستيي

ك الكفتلة  ،فحسممبال ييوقف على الجوانب اللسممتنتي  ب كفتلة أخرى مسممم  بل يقيضمم   أن ي يلك امليختط 

 
 
ر ج لمممي ما املعمممتسا؛ معرفمممي املسمممممممممممممممتفمممي االجي مممتعتمممي ااملر بمممي االجي مممتعتمممي بين اليمممداالتمممي، ا قيضممممممممممممم    وف

 .ي املوقف اليواصلي، معرفي ثقتفتي، امعرفي لغمويي )ظتهرة اض نتي(ماملشتسكين ف

ى منتقشممم  ت االخطت  خطتبتد؛ ما جهي موضممموعت ه
 
 ،ااملسمممتال ال   لعتلجهت ااأليشمممطي ال   ييوا

الهي تمه  الخطت  الفلسمممممممفيكتن ، ا الهي تمه بشممممممميان السمممممممتتتمممممممي االحكم الخطت  السمممممممتت ممممممم  لهذا كتن 

  الهي تمه ب الخطت  اليعلتم  اكتن، بفقه الفلسفي ااإلجتبي عا مستدالت ت الع تقي
اة عا تللممممممممممغي املعمممممممممممممممممممممممممممممم  

اصمممممممممممممفت ا حلتال انقدا ااتمممممممممممممتشمممممممممممممرافت  ،حوو الواقع اليعلتم  واملفاهيم واالقتراحا التصووووووووووووو  ا  ج لمي 

 ملسيقبله.

سمممممممممممممم بممأنممه خطممت   ا إال أنممه  ،عممتممميينيم  إاى الخطممت  الرغم ما أن الخطممت  اليعلتم  اعلى 
 
يت

اةزة ا ممممممممممممممخصممتام م ت   مممممممممممممما  ،عنتصممر محد   
، مدخال ه امخرجت ه ااألهداا ال   ي بنتاه امضمم ونهطبتع بت 

نمممت عا  ه. إنمممَّ سمممممممممممممعى إاى  حقتقهمممتل  
خطمممتبمممتد أخرى )الخطمممت  القابو ، الخطمممت  بمممذلمممك يخيلف اخيالفمممت ب  

)لسممممممممممممممتيي اغيا  ي طبتعممي نظممتم الخطممت  اليعلتم مممممممممممممممممممممممممماهممذا االخيالا ف، البتممداغو،ي، الخطممت  العلم ...(

نت ه الل هذه الطبتعي يمممممممممممممممممممإاى البحث ف  هو مت افعن لسممممممتيي(  
ر مممممممممممممممممممسمممممممتنتي اغتاعنتصمممممممر بنتاه اساافده امِّو 

تهت منيجوه    اللستنتي، اكذا البحث عا االتقاا تجتتد ال   ينبغي أن ييبن 
 
 س اامليعل

 .(ن و )املدس 

 



 ب
 

 . بين يدي امل ض ع:2

م سغبت ف  افقت آللتتد اليحلتل  ،تس اليداالتيممممممممممممي  ي إطممممممممممممي أن يِّون موضوع بحثممممممممممممبنتل على مت  قدَّ

ي السممممممممني األااى ثتنو  مممممممممممممممممممممتاة اللغي العربتي ف دسيس ي ممممممممممممممممممممفاليداااي، اأن يِّون الخطت  اليعلتم  م ثال 

 رد أن يِّون موضوع بحث  املقدم لدسجي الدكمميوساه بعنوان:ملدساتي، فتخيل تب ديني عين البتضتل مين

 إستراتيجيا  الخوطاب التعليمي فوي مرحولوة التعوليوم الثانوو ي؛

 تد يوس اللوغة العوربية فوي السونة األولى ثانو ي بمدينة عين البيوضاء نم ذجا، 

 مووقووا بووووة تووداولويووة.

 . أسباب اختيا  امل ض ع:3

عتمل املتدايي إستراتيجيا  الخطاب التعووووليميكتنت عالقمممم   ب وضوع     ي مممممع فالص   التممممدة الي 

ة كتفتي ملا ؛ اهمممممي الخ سي عشر تنييقتس  هج اللمممممغي العربتي ممممممت تمن ع تتمد   ر منتهج اللغي العربتيممممم تب 

ق أهدافهت اكفتلات ت املس  دفي امخرجت  يعم  ،ما النتحتي النظريي .هتممممممممممما بدايي  طبتقهت إلمممممممممى غتيي  حق 

نيممممممال اة االطرااق مب َّ  ت ممممممل ،على املسيوى اليطبتقي االيفعتل املتداييأمت .  راحل ااضحي ااألهداا محد 

 يا   بتلقتا ين على يجد عوااق اصمممممعوبتد موضممممموعتي ا ا تي، ااخل امليتمممممسمممممي اختسجهت،  ،تمممممبق  كره

  ممممممممممممم، اينعكس هذا على الي االس جتو االر تبيممممممممممممموع فقمممممممممممممالفعل اليعلتم  إاى الفشل ااإلحبتط االو 
 
ا مممممممممممممت يعل

م اللغي العربتي محتاثي اكيتبي.مممممممممممممممممأنفسممممهم، االنتتجي ضممممعف ااضمممم  ف
 
 يممممممممممممممممماقد ج عت العوااق الي ي معل

 :النقتط اآل تي ي املتدانتي امل تستي  واجه 

  ي ال    نفجم مع فلسفي املقتسبي ي ااملن جت  ي العل ت  افيقتس الع ل املتدايي إلمممممممممممى املر كزاد النظري 

 ممتد املجزأةال    ،بممتلكفممتلاد
 
ز على  ممدسيس  ممممممممممممممتمممل ييفممتاى اليعل  

 
بممل يحرع على إامممتجهممت  ، رك

 ااتتث تسهت.ا جنتدهت 

 ي الر كزاد املى ممممإلالع ل املتدايي س تفيقا ي النظري  يااملعل ت  ملرتومي ااألهداا اال    نفجم  ن جت 

صممممت   م على اتمممممتث تس مواساه فى مممممممممممممممممهدا إلممممممممممممممممم ال    ،يما  طبتق املقتسبي الن   
 
يتج ي إنممممممممممممممممم دسيب امليعل

 ي اضعتتد  اد االلي.منصوع منطوقي امكيوبي ف

  ين عا الكثيا ما إعراض 
 
م امليعل

 
ي معل غي العربت 

 
 ألتبت  ميتستي ااجي تعتي اثقتفتي.الل

  مممممممممممممممممممممسغم  وجتالينتاو الر  ب للنصمممممممموع األابتي  
ي مممممممممممممممممممممهتد املا تج االوثتاق املرافقي له ما أجل  بن 

تلي  ي  دسيس النصمممممممموع، اال   معد  أهم اتممممممممتلي ليدسيس اللغي العربتي  ي  مقتسبتد يشممممممممطي افع 

 .اليعلتمج تع مراحل 



 ج
 

دد مر المما هذا الواقع غتانطالقت 
 
ت  ول ت ااجي تعت  غبي فلد    رغو  فته بتداغوجت   ي البحثمالر 

بشمممِّل علم   ما  ي  مدساس، ا قديم اإيجتا الحلوو الالزمي الحقتقتي عا تمممبتل للوقوا على األتمممبت  

تادة س مخيلف عا امل تستمممتد السممم  ساتمممتد العلتتقد ا  . صمممو 
ي  قديم اتمممتاله مممممممممممممممف لمممممممممممممممي عونت كتنت فقاة الد 

لي ف
 
ي فمممممممممممامل ث طبتقت  تد الي  ستنت 

 
لت إلي ت الل غتد االيداالتي، ا مممممممممممي األبحتث ال    وص 

 
ي مممممممممممفي مجتو معلتم الل

ساتمممممممممممممتد  .مجممتو  حلتممل الخطممتبممتد ااملحممتاثممتد
فِّممتنممت امل ممتستمممممممممممممي   ممد  املوضممممممممممممموع بممتملالحظممتد، اكممتنممت الممد 

بط  ي االض  ه بتملن جت  ي   د  ظري   االجديد.الن 

ي إنجتز ا حقتق هذه الدساتمممممممممممي، اال   مسممممممممممتشمممممممممممرا مقتسبي الخطت  اليعلتم  مممممممممممممممممممممممك ت أن سغب   ف

  استراتيجيا  الخطاب.ي ممسيقتة ما لستنتتد الخطت  االيداالتي م ثلي ف ،بأاااد من جتي حديثي

 و جت( ن أمت عا اخيتتس  للخطت  اليعلتم  )اللغي العربتي  ي السني األااى ب ديني عين البتضتل

ع مقتسني م ،ي هذه املنطقيممممممممممممممممممممممينت للدساتممممممممي؛ فل عرفي خصمممممممموصممممممممتي الخطت  اليعلتم  اإتممممممممقاا تجتت ه ف

هت الهتئتد الوصتي على قطتع القابتي االيعلتم، هذه هي األتبت  ال   افعين  إاى ممممممممالغتيتد ال   مسعى إلت

 اخيتتس هذا املوضوع.

 . الّد اسا  الّسابقة:4

السمممتبقي بيحلتل مخيلف الخطتبتد؛ الخطت  السمممتت ممم  ، الراايي، الشمممعر ، اهي ت الدساتمممتد  

املسرحي، الحجت،ي، األابي، الصحفي، اإلعالمي، إال أن الخطت  اليعلتم  لم يكا له نص ب  ي اليحلتل 

االمدساتمممممممممممممي ما قبمل البمتحثين  ي حقمل المدساتمممممممممممممتد اللغويمي، إال ممت معلق بيحلتمل الع لتمي اليعلت تي، ا ي 

اللغممي العربتممي، ا ي  حلتممل النصممممممممممممموع األابتممي افق املقممتسبممي بممتلكفممتلاد. مممت عممدا مممت اجممد ممه ما  معلت تممي

 ي جتمعي  يز  ازا.مي اليعلتم الجتمعي فمعنتايا اهي ت بإتقاا تجتتد الخطت  اليعلتم  ف

ي افق مممممممممممممم  ت   تنوي 
 
صوع  ي املرحلي الث تبقي حوو اعي تا إتمقاا تجتي  دسيس الن  ساتمتد السم 

زد الد 

هت ي ألتبت  أه  
 
 :املقتسبي بتلكفتلاد بتلقل

  -أ
 
ي مأن ساتتد األجنبتي  ي مجتو معلت ت 

غتدهت كتنت مقاج ي عا الد 
 
 .الل

نظيا أكث -  ز بتلي  ي كتملي،  ي محتالي ليبن   سدى ممممممممممممممكتنت  ي ي  طبتق على منتهج اساتممت  ر ما الي 

ي معتصممممممرة أثبتت نجتعي ي، ممممممممممممممممممملسممممممتنت  اهي بحتجي إاى معريف ا قديم  ي  ممممممِّل ستممممممتال هت  ي البلدان الغربت 

ي.  اأطراحتد جتمعت 

افت ت يلي أهم الدساتمممتد ال    نتالت الخطت  اإتمممقاا تجتت ه، أا  نتالت الخطت  اان اليعرض 

لهذه اإلتمممممممقاا تجتتد، أا  نتالت الع لتي اليعلت تي بتلدساتمممممممي اان  نتاو الخطت  اليعلتم ، أا اساتمممممممتد 



 د
 

ق  حلتلهمممت، الكا مممت لم  تنمممتاو الخطمممت  اليعلتم   ي إتمممممممممممممقاا تجتمممت مممه  ي مرحلمممي اطرااالنصممممممممممممموع   نمممتالمممت

 اليعلتم الثتنو :

ي. - غي العربت 
 
ي الل  ت 

 
تا: معل  أنطوان صت 

ي الفصحى اطرااق معلت هت. - غي العربت 
 
تا: اساتتد  ي الل  أنطوان صت 

تق - ي مهتسة القرالة الن  صوع األصتلي  ي  ن ت    مممدة.لطتفي هبتش  : اتتث تس الن 

صوع. - ي املعتصرة  ي  دسيس الن  ستنت 
 
د األخضر الصبتحي: أثر املنتهج الل  مح  

. مبتااه -        م   .ا طبتقت همدخل إاى علم الن 

طبتق. - ي االي  ظري  تيي األتت   ، بين الن 
 
لك الث ي بتلس  صوع القراات   مح د ال اهم : ايداكيتك الن 

ي - نتد القرالة املن جت  وا: مِّو  د ح   صوع،  مح   ي القرالة ااإلقمممرال.ا دسيس األا للن    ، إتقاا تجت 

 مح د العبد: النم االخطت  ااال صتو. -

 عبد الهتا  با ظتفر الشهر : إتقاا تجتتد الخطت ؛ مقتسبي لغويي  داالتي. -

ي  غمممي العربتممم 
 
خمممت  ما مممتج الل

 
ت؛ ا لمممك بمممت  ت أكوا منمممه نظريممم  ت همممذا البحمممث فتحمممتاو أن يِّون ع لتممم  اأمممم 

ي الختع  بأقسمممتم السمممني األااى ثتنو   تنوي 
 
ساتمممي  جذعتممممممممممممممممهت( ب)اآااب ت  ي املرحلي الث

طبتق االد  ي مجتال للي 

 لخطت .ضول مت  فتد به إتقاا تجتتد الخطت  اليعلتم  االيداالتي الستنتتد ا

 ة البحث:يلاشكووووإ. 5

  يطرا البحث تياال مفتاه:

 اساافده هابنتقواعد نظتمه ا خصموصتي الخطت  اليعلتم ، ما حتث الكشمف عا كتف ي كا 

تهت تممقاا تجتتدااإل  م هدفي لدى ممممممممممممممم حقتق الكفتلاد املسممميقصممد  ال   ييبن 
 
ي مممممممممممممممو  فالسمممني األااى ثتن ميعل

 :عنه مج وعي ما األتئلي هت الشفو  االكيتبي؟ ا يفر عمبعدي

 هي طبتعي الخطت  اليعلتم ؟ مت -

 ؟ي بنتاهممت هي القواعد اليداالتي ال   مستهم ف -

 ؟هي إتقاا تجتتد الخطت  اليعلتم مت -

 تي؟ -
 
 مت مدى  وافر هذه اإلتقاا تجتتد لدى أطراا الع لتي اليعلت تي اليعمل

  ممت هي ال -
 
 إتقاا تجتتد الخطت  اليعلتم ؟راد ال    حر ك ع لتي اخيتتس م يث



 ه
 

هتد املا تج - الصمممتاس عا ازاسة القابتي الوطنتي الدسا ممم   ) مت ممممممممممممممممدى  حقق االيسممممممممممممممممممجتم بين  وجي تد ا وج 

، مع حقتقممممممي امل ممممممتستممممممممممممممممممتد املتممممممدانتممممممي ألطراا الع لتممممممي اليعلت تممممممي اليعل تممممممي، فت ممممممت يخم (الجزااريممممممي

 إتقاا تجتتد الخطت  اليعلتم ؟

حوو اان  حكم أطممممممممممممممممممممممممممراا الع لتمي اليعلت تمي اليعل تمي  ي إتمممممممممممممقاا تجتتد الخطت  ممت هي العوااق ال     -

 اليعلتم ؟

بع في د اسة امل ض ع: 6
ّ
 . املنهج املت

 طلق املمممممقتسبي اليمممممداالتي على النظريي ال    دسس اللغي بتعيبتسهت مج وعي ما األفعتو لس ق السمممممتتق        

املقمتسبمي على أ  خطت ،  ي كواة املصمممممممممممممطلحتد امفتهت هت، م ت بيحقتقهمت. ا ك ا الصمممممممممممممعوبمي  ي  طبتق همذه 

ي مممممإال أن البتحثين ف ،اسغم هذه الصعوبي ؟ما أيا يبدأ اإاى أيا ينيه  ،رةمممممي حياة كبتممممميجعل البتحث يقع ف

هت، اال    حتاو املزج بين عنتصمممممممممممممر اللغي ممممممممممممممممممممممممممحمتالوا  حديد أهم األاااد ال    قوم علت ،حقلهمت اافق من جهمت

تغتي، ي نجتا الع لتي اليبلممممممممممممممممممممالسمممممممتتق املر بطي بتمليِّلم ااملختطب اكل الظراا ال   كتنت تمممممممببت ف اعنتصمممممممر 

اكتف لسيطتع القتتم بع لتي اليبلتغ ميجتازا مسيوى  ،اال    دسس مقتصد امليِّلمالقصودية؛ ي: ممممممممممممممم ثلي ف

إعادة وفهمه وتأويله و  ، وإسوووووووووووووتراتيجيوا  اوخ مب املتإلم وامللاطا في إنتاج الخطابااللمي املقوو الحرفتمي

ن  امي، مثل: مقتصممد  إنتاجه. حتث  ربط ع لتي اليبلتغ بعنتصممر السممتتق الذ  حدثت فته، اما ت مت هو مِّو 

نتد املوضممممموعتي، أ  الوقتيع الختسجتي، مثل:  م، امعيقدا ه، اكذا اهي تمت ه اسغبت ه، اما ت أيضمممممت املِّو 
 
امليِّل

بمممدساتمممممممممممممممي ممممت لعنتممممه  ،طر ي الخطمممت . فتعنك املن ج اليممممداااي إ نزما القوو امِّمممتنمممه، اكممممذلمممك العالقممممي بين 

 الخطت   ي تتتق معين، ك ت لعنك ب عرفي أثمر هذا الستتق  ي لغي الخطت  عند إنيتجه اعند  أايله.

 ساطبتعي هممممممممممممذا املوضوع )إتقاا تجتتد الخطت  اليعلتم ( االعنتص
نه ابختصي: املدس   ر ال    ِّو 

ما   
 
 هت معد من جت لقرالة النصوع االخطتبتد.م قميض   اعي تا املقتسبي اليداالتي ألن ،امليعل

 : امل ض ع. أهوووووداف د اسة 7

ك  ي خطتبنت  ممممممممممممممَيممممممممممممممبنَّ
ط
أبغي ما خالو هممممممممممممممذا البحث الكشمف عا أهم اإلتقاا تجتتد ال   يجب أن  

 اآل تي:اليعملتم   حمقتمقت للنمجتعي االنجتا، اي كا حصر أهمدا ي  ي النقتط 

اليعريف بممتلخطممت  بصمممممممممممممفممي عممتمممي، ابممتلخطممت  اليعلتم  بصمممممممممممممفممي خممتصمممممممممممممي ا  تيزه عا غياه ما  -

 الخطتبتد. 

 الكشف عا القواعد اليداالتي إلنيتج الخطت  اليعلتم . -

 الكشف عا إتقاا تجتتد الخطت  ع ومت، ا لك ال   لعي دهت الخطت  اليعلتم . -



 و
 

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

 الكشف عا العوااق ال    حوو اان  حقتق الخطت  اليعلتم  ألهمدافمه. -

 جممي ما العممتم إاى الخممتع اما على  ي لمميشممممممممممممممخطممي البحممث اقممد جممتلد 
خ سمممممممممممممي فصممممممممممممموو ميممدس 

 :يطبتقي املتداييالالنظر  إاى 

 ممممممممممم ل معريفت لالتمممممممممممقاا تجتي االخطت  االخطت  اليعلتم  مع إجرال مقتسني ب نه  ؛أاو  فصممممممممممملال -

ثم حصمممممممر لقواعد بنتل الخطت  اليعلتم  اليبلتغتي  .بتداغو،يابين الخطت  العلم  االخطت  ال

 اال  ذيبتي، األحداث الكالمتي.

رافقممي لممه، التممل معت نممت لراافممد الخطممت  اليعلتم  ما: ما ممتج ااثتقممي م ممممممممممممم ممل  ؛يثممتيالصمممممممممممممل فال -

 اساتي للب ئي امليتستي، اأخياا مداخل  دسيس اللغي العربتي.، ثم األتيت  اكيت  مدس   

طتبتي؛ قسممممم قسممممم ين مبحث  نتالت فته اتمممممقاا تجتحوو االتمممممقاا تج ؛ثتلثالفصممممل ال - ي تتد الخ 

م ال العالقي   
م امبحث خص   

 
 س اامليعل

 تقاا تجتي الهدا اليعلتم .بين املدس 

خصمممممممممممممم لالتمممممممممممممقاا تجتمممتد املا مممتجتمممي، اهي عمممتممممي اخمممتصممممممممممممممي؛ أممممت العمممتممممي فه   ؛رابعالصممممممممممممممل الف -

االتمممممممممممقاا تجتي البنتاتي ااالتمممممممممممقاا تجتي اليعتانتي، االختصمممممممممممي هي اتمممممممممممقاا تجتي القرالة اليفتعلتي 

 .االكيتبي ااتقاا تجتي اإلنيتج الشفو  

 تممممممين ممممممممممممممممممالأااة لقتتس آسال اتممممممتبتني بتعي تا ، خصممممممم للدساتمممممي املتدانتي ؛ختمسالفصمممممل ال -
 دس 

  ين اا جتهتت م ف
 
 ي عنتصر بنتل الخطت  اليعلتم .ماامليعل

ب مت لهمت ما اس بتطتد بتلفصممممممممممممموو األخرى  الخمت  مي كمتنمت حصمممممممممممممتلمي ملمت أفرز مه المدساتمممممممممممممي املتمدانتمي -

 ختصي الفصلين الثتلث االرابع.

اامليخصممممممممصممممممممي؛ فتملصممممممممتاس هي كل اعي د البحث على مج وعي ما املصممممممممتاس ااملراجع العتمي ما ت 

 س  ي  قديم اساتمممممممه
ألااى ما ما تج السمممممممني ا، ما ت: الوثتاق البتداغوجتي االقابويي ال   لعي د علي ت املدس 

تممممممممممممممت مممذة المممدلتمممل القابو  أل االوثتقمممي املرافقمممي لمممه، اليعلتم الثمممتنو  العمممتم االيكنولو،ي  ي اللغمممي العربتمممي، 

ت  املدس    الكي، ي العربتي الختع بتلسني األااى ما اليعلتم الثتنو  التل أتميت  اللغا ، اليعلتم الثتنو  

الجذع املشممممممقاك آاا ، االجذع املشممممممقاك علوم ) للغي العربتي الختع بتلسممممممني األااى ما اليعلتم الثتنو  

 (.ا كنولوجتت

يت  كابخصمموع املراجع فه  الكيب امليخصممصممي  ي اللسممتنتتد اليداالتي امعلت تي اللغي، مثل: 

 املعجم املوتمممممممممممممو ي لعلوم ألاسيكتويي،فعممل القوو ما الممذا تممي  ي اللغممي، ألاتمممممممممممممقن،  نظريممي أفعممتو الكالم



 ز
 

 حلتل آن سابوو اجتك مو مممممممممممممالس ،  لمممممممممممممممممممممممممم:اليداالتي التوم؛ علم جديد  ي اليواصممممممممممممل،، ألح د أاز  القابتي

ن اامليزان أا لعبممد الهممتا  با ظممتفر الشمممممممممممممهر ، اللسمممممممممممممت اتمممممممممممممقاا تجتممتد الخطممت  ،و براان ايوو الخطمت ، 

تيي األتمممممممممت ممممممممم   ،طه عبد الرح االيِّوثر العقلي ل
 
لك الث ي بتلسممممممممم  صممممممممموع القراات   د لمممممممممممممممممممممم مح ايداكيتك الن 

ملح د  . النم االخطت  اال صمممتولمممممممممممممممم مح د ح وا  دسيس األا ؛ إتمممقاا تجتي القرالة ااإلقرال، ال اهم 

له؟العبد  
 
 فتلتبلتي ما أاتممممممقن إاى غوف تن، . اليداا لمممممممممممممممممم عبد الواتممممممع الح يا   . مت الخطت ؟ اكتف نحل

 .باليشته

ه بتلشكر الجزيل ماف لِّل ما تتعديي على مسيوى الثتنويتد ما أتت ذة ي خيتم هذا البحث أ وجَّ

يت  : األت شراملاألتيت  ا ،ما أتت ذة، اأخم بتلذكر االشكر امديريا اإااسيين، اعلى مسيوى الجتمعي

 ت م قوي ه لا  ،اقرال ه له هجزاتت ي، اعلى  تبعه لماإل راا على بحثقبوله على  بولب خ ب جمليالدكيوس 

 ص   منه. أتأو هللا أن يجعل جهده مقبوال مجتزى علتها ث تنه ملت  ،امسديده ملت انحرا منه ،اعوج  منه

 ي الدنتت ااآلخرة.مف



 
 

 

الفصل األول: مدخل مفاهيمي )الخطاب، الخطاب التعليمي 

 وقواعد إنتاجه(

 مفهوم الخطاباملبحث األول: 

 مفهوم الخطاب التعليمياملبحث الثاني: 

 الـــقــــواعــــــد التـبــليــغـــية املبحث الثالث: 

 ــذيــــبـةالـــقــــواعــــــد التـــهــــاملــبـحــث الرابع: 

 قـواعـد الحدث الكالمياملــبـحــث الخامس: 

  
  

 
 



 (وقواعد إنتاجه الفصل األول: مدخل مفاهيمي )الخطاب، الخطاب التعليمي
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 خطاباملبحث األول: مفهوم ال

 :(Stratégieتعريف مصطلح استراتيجيا )أوال: 

ل الرجوع إلى أصل كلمة تعريف استراتيجيات التعلم والتعليم من خالالباحثيـن ض عحاول ب

فن ى أن هذه الكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية التي تعني ـإل وا، حيث أشار (Strategy) استراتيجيا

( من املفردات Tactics. والتكتيك )وإدارة القتال في ساحة املعركة، أي القدرة على وضع الخطط الحرب

ق باألدوات املستخدمة لتحقيق نجاح التي تستخدم أحيانا للتعبير عن املعنى نفسه
ّ
، وهذا يتعل

 .1االستراتيجيات

ة ى املهارة املغلقة التي يمارسها كبار القادـكانت االستراتيجية لفترة طويلة أقرب ما تكون إل ،لذا

فها من كما تباين تعري ،وارتبط مفهومها بتطور الحرب ،واقتصرت استعماالتها على امليادين العسكرية

دها حيث إنه ال ي ؛جيةفإنه ال بد من التأكيد على ديناميكية االستراتي ،هذا الخصوصـوب .قائد إلى آخر قّيِّ

إال أن مدلولها كان يختلف تعريف واحد جامع. وقد بدأ استخدام االستراتيجية في امليادين العسكرية 

من قائد إلى آخر ومن بلد إلى آخر مع اختالف معانيها، هذا من كونها فن استخدام الوسائل املتاحة 

 عن القواعد املثالية للحرب إال أنها تتفق جميعا فـي:لتحقيق األغراض أو لكونها نظام املعلومات العلمية 

 اختبار األهداف وتحديدها. -

 اختبار األساليب العلمية لتحقيق األهداف وتحديدها. -

 وضع الخطط التنفيذية. -

 .2تنسيق النواحي املتصلة بكل ذلك -

كن يم مستعار من ميدان العلوم الحربية والعسكرية، التي تقتض ي أنه ال  " استراتيجا "إذن، 

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 

ب على صطل  إلى مجموعة من األششطة واألفعال من شأنها أن تحّقق النكذلك هذا امل
ّ
صر وتضمن التغل

 ( لدى اإلغريق.Suntaxixالخصم، وهو املعنى األصلي للفظ )

صفة ، لكّنها بنادرا ما يعّرِّفها الباحثون بوضوح ،ها كلمة شائعةـبل إن   ،مفهوم استراتيجيا غامض

ذ ليس إ، وليس فقط النواحي البنائية؛ ي عمليات الضبطـى الفروق الكيفية بين األفراد فـر إلـعامة تشي

ف على العمليات املعرفية املتضمنة م  ـمن ال ى ـج إلي أداء املهام العقلية، لكننا نحتاـفرض ي االكتفاء بالتعرُّ

 .3ى أداء فّعالـوصوال إل أن شعطي مزيدا من االنتباه لطرق تنظيم هذه العمليات

                                                           
م والتعليم النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عّمان، األردن،  1

ّ
حسن محمد أبو رياش وآخران: أصول استراتيجيات التعل

 .01ص  هـ،0241م/4102الطبعة الثانية، 
 .461، ص م4114هـ/0244كمال عبد الحميد زيتون: التدريس نماذجه ومهاراته، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة األولى،  2
 .01، ص ، مرجع سابقحسن محمد أبو رياش وآخران 3
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االقتصاد ي العلوم األخالقية وخصوصا في ـف (Stratégie)استراتيجا مصطل  استعمل 

ي موسوعة الالند للفلسفة، باملعنى الذي ـجاء فحسب ما ، ، قبل أن يدخل إلى حقل التعليمالسياس ي

، تأخذ مجموعة قرارات متناسقةي لغة نظرية األلعاب، تدّل استراتجيا على ـ" ف Royوّضحه رنيه روي 

ل مسؤولياته، بمواجهة مختلف االحتماالت  خاذ عامل يتحم 
ّ
ل إلعلى كاهلها ات ا، ى تصّورهـالتي يتوص 

ات ن بقرار ـن آخرين معنّييـبمقتض ى فرضيات تدور حول سلوك عاملي و سواء بموجب الظروف الخارجية أ

كهذه. يستلزم وضع  استراتيجيا: من جهة، تقدير احتماالت وقوع أمور خليقة باالهتمام، من جهة ثانية، 

يجيات راتـج املحسوبة على أساس تنفيذ استاعتماد قاعدة أو مؤشر تفضيلي يسمح بتصنيف النتائ

 .1مختلفة "

يّتض  من هذا التعريف املجال الذي تطّبق فيه االستراتيجيا، وهو نظرية األلعاب. حيث يظهر 

رة كـدور امل
ّ
ف بتتبع مجموع القرارات التي تّتخذ بالنظر إلى مختلف املعطيات الداخلية والخارجية املتوف

ّ
ل

وما يشترط في هذه القرارات تحّقق شرط التناسق  ،الت ممكنة الوقوع أو الحدوثلديه ملواجهة أي احتما

 واالشسجام بينها.

 الخــطـــة أو االتـجــــاه أو منهج العمليقول:" االستراتيجيا هـي  زبرج "ـري منتــ "هـنـوفي تعريف آخر ل

وشعني  األسلوباملوضوع لتحقيق هدف ما، وهي املمّر أو الجسر الذي يأخذنا من هـنا إلى هناك، وهي 

بذلك نمط أو طريقة العمل والثبات على سلوك معّين، وهي مكان أو موقع، أي تحديد مكانة نريد الوصول 

 .2إليها، وهي منظور أو صورة تطمح املؤسسة إليها مستقبال

ل ف ،ها اإلجرائيـمن األول؛ إذ يربط االستراتيجيا بجانب وهذا التعريف أوض 
ّ
طة أو ي الخـواملتمث

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 

في اتجاه معّين قصد الوصول إلى املكان املطلوب، وتتسم هذه الطريقة أو األسلوب بنمطية معّينة عمل 

 تفّرقها عن غيرها من الطرق واألساليب.

ويتجاوز مدلول مصطل  االستراتيجية معناه اللغوي املباشر: الهجوم أو النزعة الهجومية إلى 

ثيرة أهم من الهجوم وأجدى نفعا ألنها ال تكتفي ي أحيان كـ، فاستراتيجيات الدفاع فى مدلوالت أخر 

بتحقيق النصر زمن الخيبة وإنما هي قادرة على حفظ الحياة وإبقاء ماء الوجه أي حماية األنا واألتباع 

 .3جسديا ونفسيا

فن املزج أو  ،كفن للتخطيط والتدبيروقد بدأ استعمالها في املجاالت املختلفة بمعاشي مختلفة 

سيرورة من أجل الوصول إلى القبول بالغاية أو تحقيق الغايات الحميدة، أو  والوسائلبين الفكرة 

                                                           
، امللحق، 4110أندريه الالند: موسوعة ال الند الفلسفية، تعريب خليل احمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، باريس، الطبعة الثانية،  1

 .0111-0116ص 
ـــة  2

ّ
 .01هـ، ص 0241اسـتراتيــجيــة، اإلبــــداع الخليـــجي، الكويـــت، طبعة طـارق السويـدان ومحمد أكـرم العـدلـونـي: كـيـف تكـتـب خـط

 .01م، ص 4111عبد هللا البهلول: في بالغة الخطاب األدبي؛ بحث في سياسة القول، التسفير الفني صفاقس، الطبعة األولى، جانفي  3
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ف فيها، فال  لتحسين األداء.
ّ
وتتعدد اإلستراتيجيات بتعدد وتنّوع الظروف املحيطة والسياقات التي توظ

ستراتيجية إيمكن االعتماد على نفس اإلستراتيجيات بصفة دائمة وثابتة كما سبقت اإلشارة إليه. فيقال 

 (. Stratégiesاللعب، إستراتيجية التعليم...ولهذا يمكن القول إن االستراتيجية استراتيجيات )

د اإلستراتيجيات، من حيث املجال أو الحقل الذي تطّبق فيه، إلى  التي و  إستراتيجية شاملةوتتحد 

 إلى تطبيقه أ
ّ

ناك ثناء العملية التفاعلية، ثم همفادها التوّجه العام للفعل الذي يسعى املتكلم أو الباث

التي تميز فترة محّددة للعملية التفاعلية. ورغم هذا التعّدد في مجاالت استخدامها  اإلستراتيجية املحلية

 الجوهر والهدف واألسلوب.إال أنها واحدة في حقيقتها واحدة من حيث 

يكون ستراتيجيات كثيرة سوإذا خّصصنا مجاال تطبيق االستراتيجيات في قطاع التعليم؛ فإنها إ

ر دراسة ـتثيو ؛ أي استراتيجيات الخطاب التعليمي. واملنهاجية التركيز فيه على االستراتيجيات الخطابية

سياسة القول واالستراتيجية الخطابية مسائل منهجية يجب أخذها بعين االعتبار، من هذه املسائل 

وتنظيم؛ إذ ال مجال للحديث عن العنصر دراسة الوسائل في ضوء املقاصد. فالنص تنضيد وترتيب 

خارج املجموعة، فكل عنصر ينظر إليه منّزال في املجموعة التي ينتمي إليها. واملقاصد نوعان منها ما هو 

ومن خصائص االستراتيجية أنها خفّية متفّردة، ال تصل  منها واحدة لـ  .1بعيد ومنها ما هو قريب األمد

االختالف يشّرع الحديث عن استراتيجيات مختلفة ويكسب النص األدبي معركتين مختلفتين. وهذا 

 .2فرادته

فتها ها التعليمية وفلسـالدولة في إطار سياستهذه ي تحّددها ـ، تلك الغايات التدولةعلى مستوى ال

التربوية من أجل تخريج أجيال تخدم بلدها وتساهم في بنائه. هذه الغايات تتفّرع فيما بعد إلى مرامي 

 وأهداف جزئية تتحّقق بالتدريج مع جميع املستويات التعليمية.

م داخل وعلى مستوى الفصل الدراس ي،  ِّ
ّ
بعها املعل

ّ
هي مجموعة من اإلجراءات واملمارسات التي يت

الفصل للوصول إلى مخرجات، في ضوء األهداف التي وضعها. وهي تتضّمن مجموعة من األساليب 

قويم التي تساعد على تحقيق األهداف أو هي مجموعة من إجراءات والوسائل واألششطة وأساليب الت

ط الستخدامها أثناء تنفيذ  ِّ
ّ
م التدريس، والتي يخط م أو مصّمِّ ِّ

ّ
التدريس املختارة سلفا من قبل املعل

ق األهداف التدريسية املرجّوة بأقص ى فاعلية ممكنة، وفي ضوء اإلمكانات املتاحة  .3التدريس، بما يحّقِّ

م في هذه االستراتيجياتيمكن أن 
ّ
وم به ؛ أي ما يقبفاعـلي العبارة شسّمي كال من املدّرس واملتعل

، حسب ما ينص عليه املنهاج، الكفاءات املستهدفةكالهما من عمليات مبرمجة للوصول إلى تحقيق 

ـمية متميزة. وإن كان للمدّرس الحّصة األكبر باعتباره املوّجه لهـ-داخل وضعيات تعليمية
ّ
عملية ذه التعل

م.
ّ
 دون أن شغفل دور املتعل

                                                           
 .01رجع سابق، ص امل 1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
ب النّجار: معجم املصطلحات التربوية والنفسية، عربي إنجليزي، إنجليزي عربي، مراجعة حامد عّمار، أصول حسن شحاتة وزين 3

م والتعليم النظرية والتطبيق، ص 
ّ
 .43استراتيجيات التعل
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رها في املتقّبل 
ّ
والحديث عن االستراتيجية الخطابية مشروط بتحّقق كفاءات ثالث ال بّد من توف

م؛ إذ بها يمكن استنطاق النص وتبّين سياسة القول واالهتداء إلى االستراتيجية التي توّسلها 
ّ
أو املتعل

م أو الكاتب إليقاع تأثيرات 
ّ
(، Compétence linguistiqueمعّينة في ذات مخاطبه: الكفاية اللسانية )املتكل

mpétence Co(، الكفاية املوسوعية )mpétence pragmatiqueCoالكفاية التداولية )

encyclopédique)1. 

مية التعليمية بأنها " جملة من األساليب أو الطرائق املستخدمة 
ُّ
يعّرِّف قطامي االستراتيجية التعل

م والتعليم. وتتضّمن االستراتيجية التعليمية جملة من املبادئ والقواعد والطرائق في 
ُّ
مواقف التعل

م الصّفي وتحقيق النتاجات 
ُّ
م في سعيه لتنظيم خبرات التعل ِّ

ّ
ه إجراءات املعل واألساليب املتداخلة التي توّجِّ

 .2املوصودة "

م
ُّ
م لجعل  إن استراتيجية التعل ِّ

ّ
هي إجراء أو مجموعة من اإلجراءات املحّددة التي يقوم بها املتعل

م أكثر سرعة وسهولة ومتعة، وموّجهة ذاتيا بشكل أكبر، باإلضافة إلى قابليتها لالنتقال إلى 
ُّ
عملية التعل

 .3مواقف جديدة

علم ن املعددا من طرق التدريس، وإتقا التدريس تتضمن إن كل استراتيجية من استراتيجيات

آلليات كل طريقة، وإجادة مهارات التعامل معها، وفهمه فنيات )تحركات( تنفيذها يضمن نجاح 

ات . مجموعة القرارات التي يتخذها املعلم بشأن التحركاالستراتيجية املختارة في املوقف التعليمي التعلمي

 .4اأهداف تعليمية محّددة سلف املتتالية التي يؤديها في أثناء تنفيذ مهامه التدريسية، بغية تحقيق

ة من أجل تحقيقيعّرِّفها كمال عبد الحميد زيتون بأنها " 
ّ
األهداف التعليمية، فهي تضع  خط

م يفعلها في الواقع ليصل للهدف ِّ
ّ
د أن املتعل

ّ
 .5" الطرق والتقنيات )أو اإلجراءات( التي من املؤك

مجموعة تحركات املعلم داخل  وقد ذكر ممدوح سليمان أن استراتيجية التدريس عبارة عن

الفصل والتي تحدث بشكل منتظم ومتسلسل وتهدف لتحقيق األهداف التدريسية املعّدة مسبقا، 

وتتضّمن أيضا أبعادا مختلفة مثل طريقة تقديم املعلومات للتالميذ وطريقة التقويم ونوع األسئلة 

 .6املستخدمة وهكذا، فهي الخطة العامة للتدريس

                                                           
 .06، ص السابقاملرجع  1
 .03ص ، مرجع سابق، حسن محمد أبو رياش وآخران 2
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها 3
 .011ص م، 4100هـ/0244دار املسيرة، عّمان، الطبعة األولى، محمد السيد علي: اتجاهات وتطبيقات حديثة في املناهج وطرق التدريس،  4
 .461م، ص 4114هـ/0244كمال عبد الحميد زيتون: التدريس نماذجه ومهاراته، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة األولى،  5
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها 6
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قول بأن استراتيجية التدريس عبارة عن إجراءات التدريس التي يخططها القائم وهكذا يمكن ال

بالتدريس مسبقا، بحيث تعينه على تنفيذ التدريس على ضوء اإلمكانات املتاحة لتحقيق األهداف 

 .1التدريسية ملنظومة التدريس التي يبنيها، وبأقص ى فعالية ممكنة

وخصوصها؛ العملية، االستراتيجية واألسلوب.  نفّرِّق بين مصطلحات ثالثة من حيث عمومها

العملية أكثر املفاهيم عمومية؛ إذ إن كل البشر يشتركون في عمليات كلية معّينة، يشتركون في مستويات ف

جميعا إلى الهواء واملاء والغذاء أي أننا جميعا شستعمل  أو أنماط معّينة من التعلم تماما كما يحتاجون 

 .2قل في عملية التعلم واالسترجاع فالعملية إذن خصيصة لكل كائن بشري مثال أسسا كلية من الن

 ،االستراتيجيات هي الطرق املعّينة لتناول مشكلة أو عمل، وهي أنواع الفعل إلنجاز ش يء ماوأما 

وهي الخطط التي تحكم معلومات معينة وتعالجها، إنها كخطط املعركة قد تتنّوع من خطة ألخرى، ومن 

ن سنة ألخرى، أي أن االستراتيجيات تتنّوع داخل الفرد، إذ إن كل فرد فينا يمتلك حشدا يوم آلخر، وم

 .3هائال من الطرق املحتملة لحل مشكلة ما، ثم نختار واحدة أو عددا منها ملشكلة معّينة

ردة الثابتة داخل الفرد، ـمصطل  يشيويبقى األسلوب خاصا؛ ألنه 
ّ
ر إلى امليول والتفضيالت املط

واألساليب هي تلك الخصائص العامة للعمل العقلي، والنمط الشخص ي أيضا التي تنسب إليك باعتبارك 

زك نت أي شخص آخر، فقد تكون  مطبوعا على الرؤية، أو أكثر اتساعا مع اللبس أو  فردا والتي تمّيِّ

 .4اشعكاسيا أكثر من غيرك، هذه كلها أساليب تحدد نمطا عاما في تفكيرك وشعورك

 :(Texte) مفهوم النص: ثانيا

 املفهوم اللغوي لكلمة " نص " -أ

ّصِّ  -0
هُ  أصل  الن 

ُ
: أقص ى الش يِء وغاَيت صُّ ُعَك الش يءَ . أقص ى الن 

ْ
ا: رف ه  نصًّ  . نص  الحديث ينصُّ

َ
. َعهُ َرف

صُّ  ه  إليه. والن  َصْصت 
َ
، وكذلك ن َعه 

َ
الٍن، أي َرف

 
 إلى ف

َ
. يقال: نص  الحديث ص 

 
َر، فقد ن هِّ

ْ
ظ

 
وكل ما أ

ى تستخرَج الناقة أقص ى سيرها.
ّ
ْحريُك حت

َّ
صُّ اإلسناد إلى الرئيس  الت قال ابن األعرابي: الن 

صُّ التعيين  على ش يٍء ما ، والن 
 

صُّ التوقيف ، والن  ا األكبرِّ َل نصًّ ج  ص  الر 
َ
. ون ه 

 
ت ذا إ، ونصُّ األمرِّ شد 

هُ 
َ
د

ْ
ى يستقص َي ما عن

ّ
ُه عن ش يٍء حت

َ
ْنَتهى منتهاهُ . ونصُّ كّلِّ ش يٍء سأل ه  م 

 
ْصل

َ
صُّ أ . قال األزهري: الن 

َل  ج  َصْصت  الر 
َ
غ  أقصاها، ومنه قيل: ن

َ
ُه عِن الش يِء حتَّ األشياءِّ وَمْبل

َ
لت

َ
 مْسأ

َ
َصْيت

ْ
ق

َ
ى إذا اْست

ُه.
َ
د

ْ
رَِج كلَّ ما عن

ْ
خ

َ
ْست

َ
ْصَنصت  الش يَء  ت

َ
: ن قال  هُ وي 

ُ
ت
ْ
ك  .5حرَّ

                                                           
 .466، ص املرجع السابق 1
ـــــدوجالس براون: أسس تعلم الل 2 ترجمة عبده الراجحــــي وعلي علي أحمد شعــــبان، دار النـــهضة العـــربــــية، بيـروت، طبعة  غة وتعليمها،ـــ

 .012-014ص  ،0332
 .012ص املرجع نفسه،  3
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها 4
 : لسان العرب، إعداد وتصنيف يوسف خّياط، دار لسان العرب، بيروت، مادة )ن ص ص(.ابن منظور، جمال الدين 5
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ا، وكذا نصًّ إليه، إذا  -4 ه  نصًّ  ينصُّ
َ

َعهُ نص  الحديث
َ
: رف ّصِّ

ُعك للش يِء.. وأْصل  الن 
ْ
ونص  ناقته  رف

ا:  ها نصًّ ْيِر،ينصُّ َعها في  إذا استخرَج أقص ى ما عندها من السَّ
َ
ه  إذا َرف ، فإن  عِّ

ْ
ف وهو كذلك من الر 

: التحريك حتى تستخرَج من الناقة أقص ى  صُّ . الن  ْيرِّ ْيرِّ فقد استقص ى ما عندها من الس  الس 

ا:  ه  نصًّ ُه،سيرها. ونص  الش يَء ينصُّ
َ
ك ا:  حرَّ . ونص  املتاَع نصًّ ْصَنَصه 

َ
 وكذلك ن

َ
ُه فْوق

َ
َجَعَل بعض

ا، ومن املج بْعٍض. َعُه از: نص  فالًنا نصًّ
َ
ُه عن الش يِء، أي أْحفاه فيها ورف

َ
إذا استقص ى مْسألت

ِم،
ْ
ُه من الِعل

َ
حاح:  إلى حّدِ ما عند ى استخرَج كلَّ ما عنده.كما في األساس وفي التهذيب والّصِّ

ّ
 حت

َهَرُه،ونص  الش يَء أي 
ْ
ص الرجل  غريَمه  تن أظ . ونص  ص 

 
َر فقْد ن هِّ

ْ
ظ

 
ه  وكلُّ ما أ صيصا، وكذا ناص 

، أي 
ً
ة ناص  َل:  استقص ى علْيِه وناقشُه.م 

ْ
َرق هموفي حديث هِّ يهم وُيظِهُرُه.، أي ينصُّ

ْ
 يستخرُج رأ

ة  .1قيل: ومنه نصًّ القرآن والسن 

4-  : ص  ف.الن  ِ
ّ
 من املؤل

ْ
صُّ  صيغة الكالم األصـلّية التي وردت  مـــا ال يحــتــمل إال معــنًى واحدا،والن 

. )ج( نصوص. عند األصوليين: الكتاب يحتمل التأويلال أو  ّصِّ
، ومنه قولهم: ال اجتهاد مع الن 

 : صُّ من الش يءِّ  أقصاهوالسّنة. والن 
ُ
غ

َ
: منتهاه ومْبل ه  نا من األمر نص 

ْ
ه وَبلغ  الش يء  نص 

َ
غ

َ
. يقال: بل

هُ 
َ
ت  .2شدَّ

ّص: -ب
ّ
 املفهوم االصطالحي للن

، فبدون " تحديد مفهوم النص وبحث " النص" مصطل  الغامضة والعائمة املصطلحات من 

 .3ى مفهوم عائم "ـحدوده املنهجية، فإن هذا املفهوم يفقد طابعه اإلجرائي ويتحّول إل

 :صة، نجد التعريفات اآلتية للنّص وبالعودة إلى معاجم املصطلحات املتخصّ 

ف منها األثر األدبي. -
 
 الكلمات املطبوعة أو املخطوطة التي يتأل

سة والتعليق عليا -  ها في الوعظ.ـقتباس أجزاء من الكتب املقد 

طبة -
 
 .4االقتباس الذي يعتبر نقطة انطالق لبحث أو خ

 للكتابةيحل 
ً
هدف إنكار مفهوم ـويست ،مصطل  النص محل  العمل األدبي، ويصبح النص أثرا

ر فيه، إال من خالل أدبيته ـمكتوب كحقيقة تعبيـالعمل ال
ّ
 وفضائه.رية. وال يفك

ي ـي تعارض مع توليد النص لإلشارة إلى النص فـتعريف ظاهرة النص ف جوليا كريستيفاتقترح 

 تية:مام بمكّوناته اآلـمطبوع دون إلـوال تقرأ ظاهرة النص ال ،أدبيته

 مقوالت اللسانية.ـال -

 طوبولوجية الفعل الدال، بحيث تصبح الداللة هي هذا التوليد. -

                                                           
بيدي، محمد مرتض ى: تاج العروس، تحقيق عبد الكريم العزباوي، مراجعة عبد السّتار احمد فراج، ج 1 ، مطبعة حكومة الكويت، 01الز 

 .014-011م، مادة )ن ص ص(، ص 0313هـ/ 0433الكويت، طبعة 
 .346للغة العربية: املعجم الوسيط، الهيئة العامة لشؤون املطابع األميرية، القاهرة، مادة )ن ص ص(، ص مجمع ا 2
 . 24م، ص 4111هـ/0241حسين خمري: نظرية النص؛ من بنية املعنى إلى سيمائية الدال، منشورات االختالف، الجزائر، الطبعة األولى،  3
 .204، ص0312حات العربية في اللغة واألدب، مكتبة لبنان، الطبعة الثانية )منّقحة ومزيدة(، مجدي وهب وكامل املهندس: معجم املصطل 4
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قوة حّية نظرية شكلية للغة. والتنصيص طريقة تصبح بها  تيل كيلوالنص املحّدد عند جماعة 

ا  .2يعّرف النص التام، بأنه نص انتهي من كتابته، قابل لعضوية ما، يقابل النص غير التام .1الكتابة نصًّ

صُّ كذلك كونه مجموعة  ، فهو مرادف للمتن أقوال خاضعة للتحليلومن تعريفات الن 

ع أو ( كلمة نص على Hjelmslev(. يطلق يلمسليف )corpusاللغوي) القول الشفوي أو الخطي، املوسَّ

" نص، والرواية بكاملها نص. وقد يشبه النص الجملة، ولكّنه قف : فكلمة " املوجز، القديم أو الجديد

نص طوال معّينا، له فال يشترط في ال ،3هاـيبقى نظاما خاصا مستقال عن نظام اللغة، وإن تجاورا وتشاب

 نظام خاص يختلف عن الجملة وإن تشابه معها، شفوي أو مكتوب.

يفّرق روالن بارث بين العمل األدبي والنص بقوله: إن العمل األدبي ش يٌء مكتمل، ش يء يقبل العد  

زا ماديا، ولكن النص مجال منهجي. والعمل األدبي هو ما يوجد في أيدينا،  والحساب، ش يء يشغل حّيِّ

ى اللغة أي تتضّمن اللغة 
ّ
والنص هو ما يوجد في اللغة. إذا كان لنا أن شعرف العمل األدبي بألفاظ تتخط

د إنتاجه( فإن النص يظّل مقصورا  فيما تتضمن )من شكل الكتاب إلى العوامل االقتصادية التي تحّدِّ

ة  في لغة غير نفسه. وبعبار على اللغة وحدها من ألفه إلى يائه. فهو ليس سوى لغة، وال يمكن أن يوجد إال 

. إذن فالعمل األدبي يحتوي النص 4أخرى فنحن ال شستطيع أن ششعر بوجود النص إال في اإلنتاج

 ويتجاوزه، ويتجاوز اللغة وله وجود مادي.

 occurrenceأما بالنسبة لدي بوقراند ودريسلر فالنص يعّد حدثا تبليغيا 

communicationnelle ابطة:  ( يستجيب ملعايير متر 

ى خاصة في لعبة ارتباط الجمل بعضها بعض.معيار االتساق -0
ّ
 ، الذي يتجل

 Cohérence/Cohésionمعيار االنسجام  -4

قان باملشاركين في فعل التبليغ / االتصال:
ّ
 هناك معياران آخران يتعل

ظ املشارك. معيار القصدية: -4 ظ إلى إحداث نص من شأنه التأثير على املتلّفِّ  يسعى املتلّفِّ

ظ املشارك إلى تأويل نص acceptabilité)أو املقبولية(  معيار االستحسان -2 : يستعّد املتلّفِّ

 .5يأتي ليندرج في عامله

                                                           
 .404-404م، ص 0311هـ/0211ينظر سعيد علوش، معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، دار الكتاب اللبناشي، بيروت، الطبعة األولى،  1
 .402-404ينظر املرجع نفسه، ص 2
 .061م، ص 4114صطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الطبعة األولى، لطيف زيتوشي: معجم م 3
محمد عناشي: املصطلحات األدبية الحديثة؛ دراسة ومعجم إنجليزي عربي، الشركة املصرية العاملية للنشر لونجمان، الجيزة، مصر،  4

 .001م، ص4114الطبعة الثالثة، 
هـ/ 0241دومينيك ماشغونو: املصطلحات املفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة محمد يحياتن، منشورات االختالف، الجزائر، الطبعة األولى،  5

 .041م، ص 4111
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هناك معيار التناصية )ال يكتس ي نص ما داللته إال من خالل عالقته بغيره  ،باإلضافة إلى هذا

جاهة / الحصافة بالنسبة إلى سياق )الو  اإلخبارية واملقاميةوكذا معيار  .Intertextualitéمن النصوص( 

ظ(  .1التلفُّ

راق ـربط النص بخصيصتين متالحمتين أيما تالحم هما: افت ،ولتمييز النص عن الخطاب وامللفوظ

فين هذه بنية قوّية وهو مستقّل نسبيا عن السياقالنّص عن السياق؛ فهو 
ّ
ل بعض املؤل ، لهذا يفّضِّ

صوغة امللفوظات الشفوية أو املكتوبة املالتسمية بالنسبة للنصوص األدبية والقانونية إلخ. والنص هو 

 .2داخل تقليد أو تراث بعينه بحيث يكتب لها الديمومة وترديدها

ائلة رة القلذا فّضلت اللسانيات النصية مصطل  النص بدال عن الخطاب، في منظور هذه الفك

باستقاللية النص الكبرى إزاء السياق. أّمـا حين يستعمل لفظ خطاب، فيحصل حينئذ ربط امللفوظ 

ز، وحينما يستعمل لفظ النص، فيتّم التشديد على ما يضفي عليه وحدته، التي تجعل  بمقام تلّفظ متمّيِّ

ز  وظ )موضوع مادي أكان بين ملف جون ميشال آدممنه كيانا وليس سلسلة بسيطة من الجمل، يمّيِّ

ا كل خطاب تثبته الكتابة. تبعا  .3شفويا أو مكتوبا، وموضوع تجربة ما( والّنص )موضوع مجّرد( لنسّمِّ نصًّ

 .4لهذا التعريف، يكون التثبيت بالكتابة مؤسسا للنص نفسه

فت الوثيقة املرافقة ملنــهاج اللغة العربية للسنة األولى ثــانـــوي  انيات النص من منظور لس ،وقــد عر 

النــــص. فــهـــــو " 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 

بط بين هذه الجمل، وهذا يتطلب ارتباط عناصر ببعضها، السابقة. وحتى يتحقق ذلك البد من وجود روا

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 

 .5ذلك يجب التطرق إلى ماهية االتساق " عن الروابط. ولكن قبل

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 

م  وترابطها، و بالتحكم في آليات تناسق أجزائه 
َ
  من ث

ُّ
ن من القدرة على إنتاج النص، وعلى هذا التمك

 .6األساس يقصد باالتساق ذلك التماسك الشديد بين األجزاء املشكلة لنص ما

                                                           
 .041، ص ابقسالاملرجع  1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .043املرجع نفسه، ص  3
ترجمة محمد بّرادة وحسان بورقية، عين للدراسات والبحوث اإلشسانية واالجتماعية،  بول ريكور: من النص إلى الفعل؛ أبحاث التأويل، 4

 .011م، ص4110القاهرة، الطبعة األولى، 
 .01اللجنة الوطنية للمناهج، ص وزارة التربية الوطنية الجزائرية،  5
 .رجع نفسه، الصفحة نفسهاينظر امل 6
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جلى ، ويتونمّوه ها تآلف الجمل لضمان تطور النصـيتناول االتساق الكيفية التي يتم ب ،وإذن

فالنص عموما كلية تحده مجموعة من الحدود تسمح لنا  ذلك في قدرة املتعلم على إنتاج نص متسق.

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 

روط األساسية لبناء نصية املعنى، وينتج هذا االتساق باستعمال النظائر باالتساق الذي يعد من الش

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 

 .1اق كذلك على املستوى النحوي املعجمي )األشكال( والصوت والكتابة )التعبير(يتم االتس

أنه ال يتم اشسجام نص ما إال إذا كان متسقا، فعندما نقرأ نصا خاليا من  ،هذا، والالفت للنظر

 مثل ،ي آليات تشكيل النصـفهذا يدل على عدم تحكم صاحبه ف ،كالروابط مثال ،عناصر االتساق

ِّ القواعد الن
ّ
 .2ي تناسق النص واشسجامهـف العناصر التي تراعحوية التي تجعله يوظ

هذا املعنى يكون االتساق شرطا ـوب ،ال يمكن أن نتصور نصا منسجما دون أن يكون متسقا ،وإذن

ة ي بنيته الدالليـي الحسبان مقاربة النص فـتضع ف ،على أن االشسجام نظرة شاملة .3ضروريا لالشسجام

ن الجمل أو ـها التركيب أو الربط فيما بيـما يقوم االتساق على الصيغة التي يتم بوساطتوالشكلية. بين

أقسامها. فاالتساق بذلك يتعلق على وجه الخصوص باألساليب املعتمدة إلحالل الربط فيما بين 

 .4املعلومات السابق تقديمها )املعلومات السابقة( وتلك الجديدة

 (Discours) ا: مفهوم الخطابلثثا

 املفهوم اللغوي لكلمة خطاب -أ

0-  : ب 
ْ
 أِو األْمُر خطب، الخط

ُ
: الشأن ب 

ْ
. والخط َم؛ وقيَل: هو َسَبب  األْمرِّ

 
َر أْو َعظ

 
األْمُر الذي ، َصغ

 
ُ
َبة

َ
ُع فيِه املخاط

َ
. وفي تق ن 

ْ
أ

ّ
َم األْمر  والش

 
، أْي عظ ب 

ْ
ْم: جل  الخط ه 

 
؛ ومنه قْول أن  والحال 

 
، والش

 ": نزيل العزِّيزِّ  الت 
َ
ون

ُ
ها املرَسل ْم أيُّ

ُ
ُبك

ْ
:  قال فما خط

 
بة

َ
خاط

 
طاب  وامل طوٌب. والخِّ

 
" وجمعه خ

الِم،
َ
 الك

ُ
ما يَ  ُمراَجَعة طاًبا، وه   وخِّ

ً
َبة

َ
خاط المِّ م 

َ
الك  بِّ

 وقْد خاطَبه 
ٌ
ة

َ
فاَعل  م 

 
. واملخاطَبة بانِّ

َ
تخاط

، قيل هو  طابِّ ْصل  الخِّ
َ
. وف شاَوَرةِّ

 
طابِّ وامل ن الخِّ نِة أِو الَيميِن مِّ َم بالبّيِ

ُ
 يْحك

ْ
ن

َ
، وقيَل: معناه  أ

 الحّقِ والباِطل
َ
ِصَل بْين

ْ
هِّ أن يف ّدِّ مِّ وضِّ

ْ
ك َز بْيَن الح   .5، ويمّيِّ

4-  : ب 
ْ
ط

َ
 الخ

ُ
ن

ْ
َك الشأ

 
ن
ْ
َك ؟ أْي ما شأ ب 

ْ
ط

َ
، وهو مجاز كما في األساس.  ، وما خ ه  ب 

 
خط

َ
الذي ت

 : ب 
ْ
َك ؟ أْي ما الحاُل والخط ب 

ْ
، يقال: ما خط َم، وقيَل: هو َسَبب  األْمرِّ

 
َر أو عظ

 
، واألمر  صغ

                                                           
 .06-01ص رجع السابق، امل 1
 .06، ص رجع نفسهامل 2
 ، الصفحة نفسها.رجع نفسهامل 3
 ، الصفحة نفسها.رجع نفسهامل 4
 .0031-0032ابن منظور، جمال الدين، مرجع سابق، ص  5
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 ،
 
َبة

َ
خاط

 
: األْمر  الذي يقع فيه امل ب 

ْ
ٌب يسيٌر، والخط

ْ
ٌب جليل، وخط

ْ
ط

َ
َك، وتقول: هذا خ أْمر 

َم األ 
 
ب  أْي َعظ

ْ
ط

َ
أن  وجل  الخ

 
 .1ْمر  والش

4-  :
ً
َبة

ْ
ط

 
، وخ

ً
طاَبة

َ
َب الناَس، وفيهم، وعليهم خ

َ
ط

َ
قى عليهمخ

ْ
ل
َ
طاًبا:  أ  وخِّ

ً
بة

َ
اط

َ
خ َبه  م 

َ
. وخاط

ً
َبة

ْ
ط

 
خ

ـــه.
َ
:  كالـَمُه وحادث َبه  في األْمرِّ

َ
: خاط قال  َه إليه كالًما. وي  ِنهووج 

ْ
ُه بشأ

َ
ث ا وتححدَّ

َ
با تكامل

َ
ادثا. . تخاط

 : اِب التنزيل العزيز: " وفيالكالم. الخطاب 
َ
ني في الِخط نيَها وعزَّ

ْ
ِفل

ْ
ك

َ
اَل أ

َ
ق

َ
ْصل  الخف

َ
 طاب:". وف

مُر من الِخطاب
َ
صُل به األ

َ
ْصَل الِخطاِب . وفي التنزيل العزيز:" ما ينف

َ
 وف

َ
َمة

ْ
. " وآتيناه الِحك

طاب أيضا:  ْصل  الخِّ
َ
 وف

ُّ
ِة، أو اليمين، أو الفقه في القضاء، أو الن

َ
ن ُم بالبّيِ

ْ
ا بالُحك ُق بأمَّ

ْ
، عُد ط

، وال إسهاب أو   يفَصل بين الحّقِ والباطل، أو هو خطاٌب ال يكون فيه اختصار مخلٌّ
ْ
أن

. ُمـمّل.  ن 
ْ
: الحال  والشأ ب 

ْ
ط

َ
ولي األمر عالنية. والـخــ

 
ه  إلى بعض أ طاب املفتوح: خطاٌب يوج  والخِّ

نزيل العزيز:"  ها املرسلون وفي الت  يُّ
َ
ْم أ

ُ
ُبك

ْ
،  قال فما خط ب 

 
خاط ". واألْمر  الشديد  يكثر فيه الت 

وٌب 
 
ط

 
 .2)ج( خ

(، على املستـوى اللغـوي البحـت، مأخوذ من Discoursأمـا فـي الثقافـة الغربية، فالخطاب )

 .3(، ومما يعنيه الجري ذهابا وإياباDiscursusالالتينية )

اللغة املستخدمة أو استخدام ، ومعناه الخطاب( هي Discourseوالترجمة الشائعة ملصطل  ) 

داLanguage in useاللغة )  . 5. أو هـو وضع اللغـة في حالة استعمال4( ال باعتبارها نظاما مجر 

 :6( فـي املعاجم الفـرشسيـةDiscoursومـما تعنيه كـلمة )خـطاب( ) 

 .م فيه
ّ
 املوضوع الذي نتكل

 كالم(.أو التعبير اللفظي عن الفكر )= ال الحديث أو املكاملة 

  شفوية أمام جمع من الناس.خطبة 

 .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(.

 سيقته.عالم الخطاب: أي مجموع أ 

                                                           
بيدي، محمد مرتض ى، مرجع سابق، ص  1  .411الز 
 .424-424املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص  2

3Universalis, 2010, discours. 
 .03محمد عناشي، مرجع سابق، ص  4

5 Le Discours est le langage mis en action. (Syn: Parole), in: jean dubois et autres: dictionnaire de linguistique. P 450. 
صميم إلكتروشي ، برمجة وتArabe-Francai-Le dictionnaire Francaisعربي،  –فرشس ي  –زاهي طلعت قبيعة : لوديكسيونير قاموس فرشس ي  6

 .Le petit Robert, sous la direction de : josette rey debove et alain rey, 2001, p735ينظر كذلك :  لي. ص؟محمد وفيق حب
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يالحظ أن مدلول كلمة )خطاب( غير ثابت، له مدلوالت عامة وأخرى خاصة، فالعامة من قبيل 

ولكنه يتعلق أساسا بالحديث الشفوي أو التعبير اللفظي، أو ، أو املكاملة الشفوية بين الناس الحديث

 س املوضوع.مجموع األحاديث الشفوية في نف

 لنقاطي الثقافة العربية في اـمع تلك الواردة ف ،في الثقافة الغربية ،تلتقي التعريفات السابقة

 :اآلتية

 دون إهمال الخطاب املكتوب(. تركيزها على الخطاب امللفوظ؛ ألنه هو األصل( 

 .ث فيه  الخطاب هو نفسه املوضوع املتحد 

 .تحقق خاصيتي التواصل والتفاعل في الخطاب 

 ين.الهدف من الخطاب هو إقناع الجمهور أ  و املتلّقِّ

ى تحقق شرطين: يت عنه وإال نف ،تحقق قصد اإلفـهام وإن كان الكالم، في الثقافة العربية، يتوخ 

)اللفـظ املتواضع( بين املتخاطبين من جهة  وتحقق شرط اللغة املشتركةالصفة الخطابية من جهة. 

 أخرى.

 املفهوم االصطالحي للخطاب: -ب

نا ــــي تراثـباطهما بتاريخ الفكر. وفـــن ارتـيتبيّ  ،وتاريخ استعماالته خطابى تاريخ لـفـظ ــــبالعودة إل

، وكتاباتـهم ول الفقهــــم دورانا على ألسنة علماء أصــــمفاهيـر الـهوم الخطاب من أكثـــــالعربي نجد أن مف

ة تواتـر هـذا املفهوم فـى بحث كبيـحتاج إلنوال   ـر للوقوف على شد 
ّ
 ه مفهوم مركزي فيي كالمهم؛ بل إن

ن للتدليل على مـــــا ســـبــق من قــــول؛ فهـذا السرخس ي يجمع " أسماء ـهم األصولية. ونضرب مثاليـدراسات

الظاهر والنّص واملفّسر صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها في هذه األسماء األربعة: 

م،
َ
ي ـرط فـ. وهـذا اآلمـدي يشت1"لـُمجَمل واملتشاِبه الخفّي والـُمشِكل واولها أضداد أربعة:  والـُمحك

 :2الخطاب، ثالثـة شروط، وهـي

 اللغة املشتركة بين املتخاطبين. مضمون الخطاب: -

ب أو املستمع املقصد من الخطاب: -
َ
 .تحقيق اإلفهام لدى املخاط

ب: -
َ
ب أو املستمع لتلقي الخطاب. وضعية املخاط

َ
 تهـيؤ املخاط

ه عبد القاهـر الجرجاشي واضع الكالم بمن  ة، فيذيب وقد شب  يأخذ قطعا من الذهب إلى الفضَّ

 بحيث يصبح ،ربط بين أجزاء الخطاب ربطا عالئقياـ، فير قطعة واحدةـبعضها في بعض حتى تصي

خل دا –ى الترابط العضوي بين الوحدات اللغوية ـمجموع الكالم كالما واحدا. ويشير العلماء القدامى إل

ر الحادث فها مقامـكل كلمة مع صاحبت بالعبارة الشهيرة " –الخطاب  ي أي وحدة لغوية ـ"، حيث التغيُّ

ر ف  ي سائر الوحدات اللغوية.ـيصاحبه تغيُّ

                                                           
 .064، حقق أصوله أبو الوفا األفغاشي، لجنة إحياء املعارف النعمانية، حيدر آباد، ص 0السرخس ي، أبو بكر محمد: أصول السرخس ي، ج 1
ق عليه الشيخ عبد الرزاق اللفظ املتواضع عليه املقصود ب 2

ّ
ه إفهام من هو متهيء لفهمه. ينظر اآلمدي: اإلحكام في أصول األحكام، عل

 .044م، ص 4114هـ/0242، دار الصميعي، الرياض، الطبعة األولى، 0عفيفي، ج
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ف بالنـظـر إل عـر  حَدثيـن، ي 
 
. ملةـملفوظ، والجـبمصطلحات أخرى، مثل النص، ال ى عالقـتهـوعـند امل

ـه" ـباب ــطـر ف الخـــعي   ،مـلةـبالج القتهــبالنسبة لع توبا ـان مكــواء كــــــس ،ـالم تجاوز الجملة الواحدةـــكــل كأن 

 ـلة،ــلجمااوزه ـــ، فضال عن تجي الخطابـف الصفة التواصليةي ــ. ويضيف التعريف اآلت1"أو ملفوظا 

ل وحدة تواصلية حيث " 
ّ
ـسم الخط2" قائمة الذاتيعـدُّ خطابا كل ملفوظ / مكتوب يشك

 
ـــاب بــ. ويت ه ـــأن 

ى ـتؤدي إل ،ن بعضــة محاولة لفـصل أجزائـه بعضها عـكتـلة بنيوية واحـدة متماسكة األجزاء، وأيَّ " 

ة، ــياجه الخارجـــروف إنتــن ظـن الكتلة البنيوية للخطاب وبيـ. ويربـط تعريف آخـر بي3"ره وإعادة بنائهـتغيي

ـه "   .4"كل إنتاج لغـوي يربـط فيه ربط تبعية بين بنيته الداخلية وظروفه املقامية )باملعنى الواسع(بأن 

توب، ويشمل الجملة ويتجاوزها، ـمكـيشمل امللفـوظ وال –حسب التعريفات أعاله  –فالخطاب 

القات العي الخطاب، بين البنية اللغوية )األصوات والوحدات املعجمية و ـذو بعد تواصلي. حيث يربط، ف

ـر معارف )عامةـالظروف املقامية. ويشتو التركيبية...( 
ُّ
ر إنتاج الخطاب 7وسياقية 6ومقامية 5رط توف ( تبـّرِّ

ق التواصل بين املتخاطبي  .8نـوتحقُّ

أن الخطاب يدّل على أربعة  (Jean Dubois) " جون ديبوا"  ـلوقد جاء في معجم اللسانيات 

وهـذا َم، الكال يرادف فيه الخطاب   فاملعـنى األّول ى اختالف في التسمية. ـإل، يمكن إرجاع اثنين منها 9معان

 ما يوافق تعريف الخطاب في اللغة، واملعنى الثاشي يرادف فيه الخطاب  
َ
ب .القوَل أِو امللفوظ ز املعجم  رِّ ـي 

 واآلخر وارد في بعض التوّجهات اللسانية املعاصرة. ،أحدهما ينتمي إلى البالغة ،أن للخطاب معنيين آخرين

 ،ذا داللة عاّمةر الخطاب ـفيعتب ،(Dominique Maingueneauدومينيك مانغونو )أما 

ر ـعاييـــق مــوف ،رض الخطاب تمفصل اللغةـي سياقات معّينة. ومثلما يفتـف نـفواعـل واقعيباعتباره ششاط 

 ،التداوليةيدخل ضمن  الخطابيرى أن ة. و ــة صرفــاربة لسانيـــموضوع مقه ال يكون ة، فإن  ــر لسانيـغي

يضع  ،ي هذا السياقـهتم بالعملية التواصلية والعالقة التي تجمع بين أطرافها. وفـرة تـألن هـذه األخي

، 11والسمات للخطاب، يمكن أن تختصر فيما يلي: سمة املجتمعية 10ماشغونو مجموعة من الخصائص

                                                           
 .011، ص 4114لثالثة، ميجان الرويلي وسعد البازعي: دليل الناقد األدبي، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة ا 1
ل: الخطاب وخصائص اللغة العربية؛ دراسة في الوظيفة والبنية والنمط، منشورات االختالف، الجزائر، الطبعة األولى،  2

ّ
احمد املتوك

 .42م، ص 4101هـ/ 0240
م، 4111وت، الطبعة الثانية، آذار/مارس، محمد محمد يوشس علي: املعنى وظالل املعنى؛ أنظمة الداللة في العربية، دار املدار اإلسالمي، بير 3

 .014ص 
ـــى الجـملــــــص إلـــــن النـــي اللـسانيات الوظيفية؛ بنيـة الخــطاب مــــغة العـربية فـــا اللـــل: قضايـمتوكـاحمد ال 4 ة، دار األمان، الرباط، طبعة ـ

 .06م، ص 4110
 وهي مدركات املتخاطبين عن العالم. 5
 وهي مشتقة من عناصر املقام الذي تتم فيه عملية التواصل. 6
 وهذه املعارف يوفرها للمتخاطبين ما تم إيراده في قطعة خطابية سابقة. 7
 .11م، ص 4111، ماي 13مجلة عالمات، العدد  حد الخطاب بين النسقية والوظيفية،نبيل موميد:  8

9 Jean Dubois : Dictionnaire de linguistique, Edition Larousse, Paris, 1994, P150. 
 .11ينظر نبيل موميد، مرجع سابق، ص  10
 ( تخضع للقواعد املعمول بها داخل مجتمع محدد.Transphrastiqueجملية ) -باعتبارها وحدات عبر –ويقصد بها أن الخطابات  11
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. إذن الخطاب هو 7، والتبعية6، التبريرية5، الذاتية4، السياقية3، التفاعلية2، الفعل والتأثير1التوجيهية

 مفتوح على أسيقة مقامية متعددة: لغوية، اجتماعية، سياسية، ثقافية... نسق تفاعـلي

 ثالثة تعريفات ملصطل  الخطاب بقوله: " هذا( Olivier Reboulأوليفيي روبول )وقــــــــد أورد 

 االصطالح، الذي صار حاليا اّدعاًء فارغا من طرف كل العلوم يشتمل بالفعل على عّدة معاٍن:

مجموع منسجم من الجمل املنطوقة جماهيريا من طرف نفس الخطاب هو  املعنى الشائع: -0

، ومثال ذلك )خطاب انتخابي(. ويمكن أن يعني عن طريق الشخص عن موضوع معطى

ه في األخير جنس محدود جدا، خصوصا في ثقافتنا، إنتاج شعائري . لكنّ نّصا مكتوباالتوّسع، 

 باألكاديمية الفرشسية. خطاب استقباليواحتفالي شيئا ما، ومثاله: 

ق -4 عتبر الخطاب )املعنى اللساني املضيَّ من الجمل  متوالية، بالنسبة للسانيين املعاصرين، ي 

لة لرسالة لها بداية وانغالق ِ
ّ
 وحـدة لسانية تساوي الجـملة أو تـفـوقهاه إذن إن   ،(املشك

 ربية: حكمة، مقال، ...ـي لغة التـومثال ذلك ف

ساعا. إنـ، تأخذ اللسانيات االصطالح بمعنى أكثاملعنى اللساني املوّسع -4
ّ
الخطاب ها تقصد بـر ات

ق( املرسلة من طرف نفس الفرد أو من طرف نفس الجماعة  مجموع الخطابات )باملعنى املضي 

 .8..."طبائع لسانية مشتركةتماعية، والتي تعرض االج

معنيين اللسانيين املضّيق واملوّسع، واعتبار الثاشي ـربطه بين الروبول ي كالم ـما يلفت النظر ف

 ى دور االجتماع والثقافة في تكوين هذا الخطاب، وال هدفه.ـمتكّونا من مجموع األّول، دون أن يشير إل

اك، والتي سيكون لها تأثير في تغيير منهج الدراسة ما يراه بنفنست ومن التصّورات الجديدة آنذ

مين ب
ّ
أيضا  ها، وهيـمن أن اللغة ظاهرة إشسانية تلتقي فيها الحياة الذهنية والحياة االجتماعية للمتكل

ي نظره، إلى إرساء قواعد لسانيات جديدة تقوم على ـوسيلة هذا االلتقاء والتفاعل. وهذا ما يدعو، ف

 
ّ
 .9اللغة، الثقافة والشخصيةث: مثل

حين يربط الخطاب بأهدافه املتوخاة منه، ثم ، Benvenisteوهذا ما يجيب عنه بنفنست 

ه ـمساواته بي ًباـقول يفتن مصطلحي الخطاب والتلّفظ، حين يقول: بأن 
َ
ما ومخاط ِ

ّ
ن ويت ،رض متكل ضمَّ

 األّول بالتأثي
َ
ّلِّ وهذا يشمل الخطاب الشفهي بك بشكل استراتيجيات من األشكال. ،ي الثانيـر فـرغبة

                                                           
ل تبعا لوجهة نظر املتكلم،  1

ّ
ها، ليس فقط ألنه مشك  ولكن أيضا ألنه يتطّور بشكل خطي في الزمان.حيث يكون الخطاب موج 

 حيث يعد فعل الكالم شكال من أشكال التأثير على الغير وليس فقط تمثال للعالم. 2
 أنت. –يعد الخطاب ششاط بيني يشرك شريكين بحيث يبرزان في امللفوظ من خالل الزوج أنا  3
 ال يمكن أن يوجد خطاب إال داخل سياق معّين. 4
 ها. بال يعتبر خطابا إال إذا أرجع إلى ذات، إلى أنا تمثل في اآلن مصدرا لتحديد الشخصية والزمكانية، كذا تحديد موقفها إزاء مقولها ومخاط 5
 حيث يخضع الخطاب لعدة معايير، مثال : طرح السؤال يقتض ي جهل الجواب. 6
 ه الخاص.حيث يتموقع الخطاب داخل عوالم خطابات أخرى يشق عبرها مسار  7
 .24-20م، ص 4114أوليفيي روبول: لغة التربية؛ تحليل الخطاب البيداغوجي، ترجمة عمر أوكان، إفريقيا الشرق،  8
م، ص 4111هـ/0243محمد األخضر الصبيحي: مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبيقه، منشورات االختالف، الجزائر، الطبعة األولى،  9

 .Benveniste(Emile). Problème de linguistique générale. Editions Gallimard. 1966, p.16. نقال عن: 26
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ي الذي يستعي ِّ
ّ
ر وسائل الخطاب الشفهي ـأنواعه ومستوياته ومدّوناته الخطّية، ويشمل الخطاَب الخط

رات واملسرحيات  ِّ
ّ
فات التعليميةوغاياته، كالرسائل واملذك

َّ
)املناهج والكتب املدرسية وشبه  واملؤل

ه به شخص إلى شخص آخر معّبِّ املدرسية(، أ طاب يتوج  مـي كل  خِّ ِّ
ّ
 .1را عن نفسه بضمير املتكل

م عناصر العملية التخاطبية؛ من متل هديحدبتي سياق بحثنا ـف ،وقد وضعنا تعريف بنفينيست
ّ
كل

ب، والهدف من الخطاب وهو التأثير ف
َ
مي املتلقي وفق استراتيجيات محّددة ومعروفة لدى املـومخاط ِّ

ّ
 .تكل

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. 

را كافًيا لغياب املخاـف ،ولكن بعض الدارسين خالف بنفينيست  ِّ
ّ

م مؤش ِّ
ّ
 ي اعتبار غياب املتكل

َ
َبة، ط

م ومنها 
ّ
ص التعليميوداللة ذلك وجود نصوص أخرى، غير الّنص التاريخي، يغيب عنها املتكل

ّ
لذي ا الن

م  ب( وإن كانت تقاليد من غير إشارة إلى طرفْي الِخطاب  ،املعلومات كحقائق ثابتةيقّدِّ
َ
اط

َ
خ م/م  ِّ

ّ
)متكل

م/طالب( تعّوِّض مثل هذا الغياب ِّ
ّ
 .2التعليم )معل

ع إلمفاده أنه  ،اقتناع لدى دعاة التوّجه التداوليوعليه، حصل  
ّ
ة إذا ى فهم اللغـال يمكننا التطل

مين ومقاصدهم(، وإذا لم 
ّ
لم نفهم الخطاب، ولن نفهم الخطاب إذا لم نراع الهدف منه )نوايا املتكل

 .3نحاول معرفة مؤثرات السياق فيما نقول 

ها مجّرد ـته " تظّل قاصرة وربما ينتج عنلذا، نقول إن أّية مقاربة تجّرد الخطاب من سياقا

توصيفات سطحية شكلية، وربما ساذجة، ال تفي الخطاب أو الحوار حّقهما من التحليل؛ ذلك أن 

. 4ا"همـهما من الواقع االجتماعي والسياس ي الذي أحاط بـال يمكن اجتثاث ،وما أعقبه من كلمات ،الخطاب

ر ف
ّ
ر به ـفليس ما يؤث

ّ
ي ـف نـمشاركيـي حد ذاته، " بل رؤية الـهو املوقف االجتماعي في الخطاب أو يتأث

 .5اه "ـالخطاب هذا املوقف وإدراكهم إيّ 

 ،ريرات للخطابـي تحاول تقديم تبـليست السياقات إذن مجموعة من األسباب املباشرة الت

ل التي تتشمجموعة من التصّورات الذاتية الشخصية ي " ــوليست الظروف املوضوعية املجّردة، بل ه
ّ
ك

جماعات  ىـبوصفهم أفرادا ينتمون إل ،ي الخطابـن املشاركين فـر باستمرار أثناء التفاعل بيـوتتغيّ 

منا بأن السياقات هي مجموعة من الظروف والقيود االجتماعية 
ّ
ومجتمعات. آية ذلك أننا إذا سل

                                                           
 .11لطيف زيتوشي، مرجع سابق، ص  1
 .13-11ص ينظر املرجع نفسه،  2
Orecchioni (Cathérine). L’énonciation de la subjectivité dans -Kerbrat. نقال عن: 26محمد األخضر الصبيحي، مرجع سابق، ص  3

le langage. Arnand Colin 1980.p.9. 
بهاء الدين محمد مزيد: تبسيط التداولية؛ من أفعال اللغة إلى بالغة الخطاب السياس ي، دار شمس للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة  4

 .41، ص 4101األولى، 
 .43املرجع نفسه، ص  5
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ع ممن يقفون املوقف االجتماعي 
ّ
موا بنفس الطر املوضوعية املجّردة، فال بّد أن نتوق

ّ
يقة نفسه أن يتكل

 ي واقع الحال.ـر متحّقق فـوهذا غي. 1واألسلوب "

 ى أن الجملةـي سياق املقارنة بين الجملة وامللفوظ، إلـر وديكرو، فـوقد ذهب كل من أشسكومب

ارة عبامللفوظ في غياب أي ارتباط بالسياق، أّمـــا ـها فـعبارة عن الوحدة اللسانية املجّردة، منظورا إلي

ها بسياق استخدامها. أي ـها من زاوية عالقتـأو منظورا إلي ي سياق،ـي حال استخدامها فـعن جملة ف

ظ بـعالقتمن زاوية 
ّ
ظ )ومقاصده(، وانتظارات السامع )فهوماته ، وهاـها بمقام التلف

ّ
أغراض املتلف

ظ 
ّ
بي الجملة ـفوتأويالته(، واملعارف املشتركة )السنن( بين املتلف

َ
 .2واملخاط

 تصير مجّردة تصير ملفوظات، فقط حين تستعمل في سياقات محّددة، عند ذاك ـإن الجملة ال

 .3من جهة ثانية ملفوظات من جهة، وتصير ملفوظات ذات معنى )معّين(

ه لكي تقت
ّ
 ،الشروط النحوية والدالليةرب جملة من ملفوظ ما، عليها أن تستجيب لبعض ـإن

له  كائن واع،، كإنتاجها من طرف الشروط التداوليةالذي عليه أن يلّبي بعض  ،باإلضافة إلى إنتاجها

 .4موقف من الوجود والعالم

مي على سبيل املثال(، بالتر -ر )السياق التعليميـر فأكثـومن املمكن تحليل السياق أكث
ّ
كيز على التعل

م( وزمن اإلنتاج)الدرس( 
ّ
ل )املتعل م )املدّرِّس( واملستقبِّ

ّ
واملكان )حجرة الدرس(...إلمكانية حصولنا املتكل

 .5بذلك على عالقات متعـّددة الثنائيات بأربعة حدود وبخمسة فأكثر

في سياق تحليلنا مللفوظ)النص( الخطاب، نفّرق بين امللفوظات واأللفاظ التي تتألف منها تلك 

ظ بهاامللفوظات، من جهة أن 
ّ
ها ال االتصال والتواصل ب، أي في حامللفوظات هي األلفاظ في حال التلف

ومن خاللها، أو في حال العالقة املباشرة معها، ومع عالم التلّفظ من خاللها، أي وقد صارت )األلفاظ( 

ل والتشكيل= اإلنتاج والتلّقيالصيرورة والجدلفي طور 
ّ
 .6، أو في حال التشك

ص في امللوإن تركيزنا على امللفوظات املنتظمة في سلك/ نظام التلّفظ )الخطاب( ا
ّ
فوظ ملشخ

املنجز، دون األلفاظ؛ مفردة معزولة بعضها عن بعض، يعّد تركيزا على األلفاظ أيضا، لكن في إطار 

عالقتها )الزمانية والتزامنية( بعضها ببعض، من جهة، وفي عالقتها االستبدالية، هذا فضال عن شبكة 

مين أو كمتحّدثين، ولي العالقات التي تربطها باملتلّفظين بها في حال تلّفظهم بها،
ّ
س من جهة، كمتكل

كفاعلين، وباملتلّفظ فيه، وباملتلّفظ له أو ألجله، وباملتلّفظ إليه، وأن نكشف عن شبكة العالقات القائمة 

بة( وعناصر التلّفظ األخرى هذه، أو عن بنية امللفوظ/ 
ّ
بالفعل بين امللفوظات )كألفاظ مفردة ومرك

                                                           
 .41، ص ابقسالاملرجع  1
ــلـــــهمـــــا الخطاب عبد الواسع الحميري:  2 ـ

ّ
املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،  ؟وكيــــف نحــــل

 .44ص  م،4113هـ/0241
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
 .24فراشسواز أرمنكو: املقاربة التداولية، ترجمة سعيد علوش، مركز اإلنماء القومي، د.ت، ص  4
 .22املرجع نفسه، ص  5
 .03عبد الواسع الحميري، مرجع سابق، ص  6
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ات القائمة )بالفعل( بين تلك العناصر، فهذا يعني أننا نكشف عن طبيعة التلّفظ في حضور شبكة العالق

 .1النظام/ الخطاب الناظم بين عناصر امللفوظ

م  ـزا وشامـال للخـطاب، يقـول فيـه: "  طـه عـبد الرحـمنيقـّدِّ ـه كـل تعريـفا متمّيِّ
َّ
حـدُّ الخطاب أن

ه إلى الغير بغرض إفهامه مقصودا   .2" مخصوصامنطوق به موجَّ

 يحتوي على ثالثة عناصر:  –حسب طه عبد الرحمن  –فالخطاب 

  .
 أن الخطاب كل منطوق، فهو يستبعد املكتوب على أساس أن األصل في الخطابِّ املنطوق 

 .)ـٌه إلى متلٍق)ين  أن الخطاب موج 

 .ه إلى املتلقي قصد إفهامه مقصودا مخصوصا  أن الخطاب يوج 

ـط  ـص اللغـوي بعـد استعمالهبيـن الخطاب والنص؛ إذ يعتبر  وفي تعريف آخـر َيربِّ
َّ
. خطـابـا3الن

فيعـدُّ عنصر االستعمال حاسما في التفرقة بين النص والخطاب فأي نص دخـل مجال التعامل والتفاعل 

ب خـطابـا.بين املتكلم واملستمع أصبح   وهـو " وسيـلة املتخاطبين في توصيل الغرض اإلبـالغـي من املخاطِّ

ب. وتترابط أجزاء الخطاب فيما
َ
 .4بينها عالئقيا، عضويا وخارجيا " إلى املخاط

ـظ؛ ويضيف أحـد التعـريفات كـون الخطاب 
ّ
أي إن الخطاب هـو عمـلية تـلـّفـــظ استـراتيـجية للتـلـف

ـب مـن عدد من األنظمة التوجيهية والتركيبية امللـفــوظ أو القـول وفـق 
ّ
ية والداللنظام )أو نسق( مرك

يا فيما بينها
ّ
أي إن هذه األنظمة املكّونة . 5والوظيفية )النفعية( التي تتوازى وتتقاطع جزئيا أو كل

يـة.
ّ
ها من أجل تحّقق أهـداف هـذه العـملـيـة كـل

ّ
 للخطاب تتضافر كل

ظ،وبـهـذا، يـعـّد الخطاب 
ّ
ظ الذي نخضع لنظامه خالل عملية التلف

ّ
ونخرج أو  برنامجا للتلف

ـه نظام القـول أو الفعل )ودوافعهما( الذي يسكن وعينا، ويكّيف تمّرد على نظامه، في الوقت نفسهن
ّ
، إن

 .6إنه النظام/ البرنامج الذي يصوغ وعينا، ويوّجه إرادتنا، وسلوكنا التواصليسلوكنا، أو لنقل: 

مـما يبدو من التعريف السابق هـو تأثير الخطاب أو نظام التلّفظ ف
ّ
مه فيه ي املتكل

ّ
إلى  أو تحك

نظام العقل الذي نعقل من خالله األشياء، درجة يغيب فيها وعيه، ويصبح خاضعا إلرادته؛ فهـو 

ـه ونتصّرف إزاءه بمقتضاه  .7نظام الوعي بنفسه، وبما هو وعٌي به، وبما هو وعي فيه، ولــه وألجله، إن 

م بما يـ
ّ
ول ناتـج الفـعـل اإلنجازي للققـول أو يتـلـّفظ؛ أي إن هـذا النـظام التلـّفظي يحـّدد وعـي املتكـل

، ووعيه بما يريد 8ما يعني أنه بمثابة إنجاز لذلك الفعل التواصلي أو لنظام القـول أو الفعل أو الفعل،

                                                           
 .41املرجع السابق، ص  1
 .215م، ص 4116طه عبد الرحمن: اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الثانية،  2
 .011محمد محمد يوشس علي، مرجع سابق، ص  3
 وما بعدها. 014املرجع نفسه، ص  4
 . 3ينظر عبد الواســـــع الحميري، مرجع سابق، ص  5
 .00ينظر املرجع نفسه، ص 6
 .04املرجع نفسه، ص  7
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 8
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ين بلتفاعل والجدل ، حيث انظاما للسلوك االجتماعي والتواصليأن يوصله إلى متلقيه؛ باعتباره 

 . وبما يقصده ويهدف إليه ويتغّياه، إنه بالجملة الوعي بالعملية التلّفظية.1ةأطراف العملية التواصلي

ولكون هذا البرنامج التلّفظي يسيطر علينا أحيانا خالل عملية التلّفظ، ونخرج أو نتمّرد على 

نظامه، أحيانا أخرى، وجب أال يكون لهذا البرنامج نظام واحد فحسب؛ بل إن له أنظمة ثالثة تسير وفق 

 :2درجة سيطرة الخطاب على منتجيه؛ فإما يكون 

؛ تعالي الكينونة املتلّفظة على عالم التلّفظ، متضّمنا تعاليها على ما تتلّفظ به، نظام التعالي -0

وتعاليها على ما تتلّفظ فيه، وتعاليها على ما تتلّفظ له أو ألجله، وتعاليها على املتلّفظ إليه. وعن 

 . ملفوظ خطاب التعاليهذا النظام ينتج ما شسّميه بـ 

علّو الكينونة املتلّفظة في عالم التلّفظ؛ متضّمنا علّوها فيما  نظام العلّو )التفاعل والجدل(؛و -4

تتلّفظ به، وعلّوها فيما تتلّفظ فيه، وعلّوها فيما تتلّفظ له أو ألجله، وعلّوها في املتلّفظ إليه، 

 وينتج عن هذا النظام ما شسّميه بـ ملفوظ خطاب العلّو أو بخطاب الكينونة املتفاعلة أو الجدلية.

؛ سوط الكينونة املتلّفظة في عالم التلّفظ، وتبعيتها له، متضّمنا تبعيتها بعي والسقوطنظام التو -4

وسقوطها فيما تتلّفظ به، وسقوطها فيما تلّفظ له أو ألجله، وسقوطها فيما )أو من( تتلّفظ 

 إليه، وينتج عن هذا النمط من األنظمة ما شسّميه بـ ملفوظ خطاب البينونة/ السقوط.

ل يمكن وصف الن
ّ
ي املنفتحظام األول بأنه يمث

ّ
ل ، والنظام الثاشي بأنه يمنظام التواصل الكل

ّ
ث

ل  نظام التواصل الجزئي املنغلق
ّ
روح في . والسؤال املطنظام التواصل التابعوالنظام الثالث بأنه يمث

 لثانوي؟م اهذا السياق، ويحتاج إلى إجابة خالل البحث بأكمله هو: ما النظام التلّفظي السائد في التعلي

ولكي نتوّصل إلى بناء هذا النظام التلّفظي وجب االنطالق من بنية امللفوظ للوصول إلى بنية 

ب من  بنية امللفوظالتلّفظ. و
ّ
تتكّون من بنيتين؛ بنية القول املفرد، من ناحية، وهي بنية القول املرك

ظناحية أخرى. أما 
ّ
أو  النسق، أو بوصفه " النصنظام بناء ، فهي بنية الخطاب، بوصفه بنية التلف

، فتعّد البنية األولى سطحية 3الذي تنسج خالله النصوص )نصوص األقوال ونصوص األفعال( "املنوال 

 أو فوقية، والثانية عميقة أو تحتية.

وعند تكّون هذا النظام تقــتض ي عملية تحليل امللـــفوظات البــحــث فــي كــّل ملـــفوظ عن بنيـــته 

ف البنية 
ّ
التلّفظية؛ أي االنتقال من البنية السطحية إلى البنية العميقة بمحاولة فّك رموزها. وتتأل

التلّفظية من " ذات متلّفظة تربطها بـملفوظاتها عالقة تلّفٍظ، تتّم أو تتحّقق في إطار متلّفظ فيه )مقام 

 املتلّفظ له أو ألجله، وهي عملية أو سياق بعينه( لتحقيق غاية أو غرض )مقصدية( بعينها نطلق عليها:

 .4مشروطة في الغالب بحضور طرف سادس نطلق عليه: املتلّفظ إليه )مباشر أو ضمني( "

                                                           
 ، الصفحة نفسها.ابقسالاملرجع  1
 .04-04، ص نفسهاملرجع  2
 .02ينظر املرجع نفسه، ص  3
 .01-02ينظر املرجع نفسه، ص  4
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وكذلك الحال بالنسبة للمكتوب )أو امللفوظ املكتوب(؛ إذ يمكننا، في كل ملفوظ كتابي، البحث 

وب طار مكتوب فيه )مقام أو سياق( ومكتعن: ذات كاتبة تربطها بمكتوبها عالقة كتابة تتم أو تتحّقق في إ

 .1له أو ألجله )غاية أو مقصدية( ومكتوب إليه )مباشر أو ضمني(

ال في عالقــــــة 
ّ
ظ بملفوظاته )املوفي السياق نفسه؛ أي تحليل النظام التلّفظي متمث

ّ
دّر  أو املتلف

م في العملية التعلمية(
ّ
هذا دعى من املتلّفظ أن يتلّفظ بـنطرح جملة من التساؤالت: ما الذي است املتعل

التي يفترض أّن املتلّفظ قد انطلق منها،  سؤال الضرورة، وهو سؤال يتضّمن طرح 2امللفوظ بالذات

خالل عملية التلّفظ )سؤال املقام أو السياق الخارجي؛ واقع حال املتلّفظ وملفوظاته، في آن معا ]واقع 

م، الظروف االجتماعية وا
ّ
 ل الحريةسؤالنفسية والثقافية والسياسية املحيطة بهما[(، واألستاذ واملتعل

التي سعى إليها خالل عملية التلّفظ، في الوقت نفسه )سؤال املقصدية]ماذا يقصد كل من األستاذ 

م في خطابهما[(
ّ
 .3واملتعل

ظ،وهذا يقتض ي البحث في 
ّ
قها التي سعى إلى تحقي الغاية أو املقصديةمن جهة، وفي  مقام التلف

. 4ملتلّفظ، خالل عملية تلّفظه الشفاهي أو الكتابي، بوصفه السبيل الوحيد لإلجابة عن هذين السؤالينا

انطالقا مما يسعى املنهاج الدراس ي إلى تحقيقه، أي املقارنة بين أهــداف املنهاج الدراس ي وما سعى إليه 

 األستاذ أو املدّرس.

التـلـّفــظ بــــهـذا اللـفــــــظ )دون غيـره(؛ أي مـــــا هــــي االخــتيـــــارات مـا الـذي استــدعى مـن الكــائـن املتـلّفـظ 

ــصة، دون غيرها من 
ّ
م؟ ولـماذا لفـظه أو تلـّفـظ به بهـــــذه الكيفية املشخ

ّ
اللـفـــظيــة لكــل مـن املـدّرس واملتـعل

 الكيفيات األخــــرى املمــكنة )االستراتيجيات التلّفظية(؟

م أم 
ّ
م؟ وإلى من يتلّفظ؟ إلى املتعل

ّ
مـن املتـلّفظ في هذا امللفوظ؟ ما هي صفته؟: مدّرس أم متعل

إلى املـدّرس؟ ويتضّمن: مـن أّي موقـع يتـلّفظ؟ هـل لـــه السلطـة، الدرجـة االجتماعية، املسـتـوى الثــقافــي؟ 

ذا يتـلــّفــظ؟ أيتـلـّفـــظ مـن موقع انتمائه إلى ذاته املتلّفظة وكيــف يتـلــّفــظ )استراتيــجيــات التــلّفــظ(؟ ولـما

ص في ذاته، أي من حيث هو 
ّ
بوصـفـها ذاتــا فرديـة مفــردة؟ أم مــن مـوقــع انتـمائـــه إلـى امللــــفوظ املشخ

بــل أم إن املـــدّرس ملفوظ جاهز؛ تّم التلّفظ به )بناؤه( من قبل؟ هـــل الخــطاب التعليمي مـصــوغ مـــن قــ

مـــوقــــع هــــو مـــــن يــصوغه؟ أم مــــن مــوقـــع انــتــمائه إلـــى املتـــلّفظ فيـــه )إلـى املــقـــام أو السيـــاق( ؟ أم مـــن 

ي إلى  ائهانتمائه إلى املتلــــّفظ له أو ألجله ؟ أم مــــن موقع انتمائه إلى املتلّفظ إليه ؟ أم من موقع انتم
ّ
الكل

 كل ذلك، وفي سبيله ؟ أي إلى ذاته املتلّفظة، وإلى امللفوظ، في الوقت نفسه ؟ 

 مــا الــــذي يحــمله إلـيـــنا الـملــفــوظ مـــن آثــار املتــلـــّفظ ؟ ومـــا الـــذي تعــكسه عالقــتــه املــبــاشرة به ؟

                                                           
 الصفحة نفسها.، ابقسالاملرجع  1
ف منها، في مرحلة الحقة، أي في سيا2

ّ
با من جملة األلفاظ التي يتأل

ّ
 قهذا امللفوظ مفردا، في مرحلة من مراحل التحليل، وهذا امللفوظ مرك

ل وإّياه بنية امللفوظ ككل.
ّ
 تحليل عالقات اللفظ املفرد التركيبية بباقي األلفاظ التي تشك

 .01ابق، ص عبد الواسع الحميري، مرجع س 3
 .01-01املرجع نفسه، ص  4
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ــيـعــّد الخـطـاب 
ّ
، كـمـا سـبـق الــقـول،يـنتـــج عــنـــه إمـــا خضوع تــــام لنـــظـامــــه خالل ــظبـرنـامـجا للـــتـلـف

ــذات ـعملية التلّفظ، وإما خـروج وتــــمـّرد عـــليـه. مـما يجـعلنا نبحـث فــي مـقـاصـد هــــــذا الـــتـلـــّفـــظ وآثـــاره على ال

ـــظي، وخــصـــائـــصـلة، وقــبـــلها وجــب التـعـــّرف على حــقيـــقــــة املتلــــّفــظة وعلى الــذات املتـــفاعـ
ّ
ـــه: النــشـــاط التـــلف

 التـــفاعـــليــة، االجـــتـمـاعـيـــة، الســلــطــــويــة.

ظ: املقاصد واآلثار -1
ّ
 التلف

ة إلى به من البداي يحكم املتقّبل أو املتلّقي على نص بأنه متناسق إذا وجدا فيه قصدا يتمّسك

النهاية. كل تلّفظ لقصة يسعى إلى إنتاج أثــر فـي متقّبل، وهذا بفضل مسار مزدوج للتحّقق: التحّقق من 

 .1القصد والتحّقق من املؤسسة

. وهذا ما 2االنخراط في شكل من السلوك القصدي محكوم بقواعد "ألن فعل التلّفظ يعني " 

د أنه ال  أصبح سائد في التقاليد التداولية
ّ
منذ أوستين وسيرل، ومن بعدهما أوزفالد ديكرو " ما يؤك

يمكن اعتبار القصدية ثانوية؛ فمفهوم التلّفظ يجب أن يتنّزل وفق امللفوظ اإلنجازي، والفعل اإلنجازي 

 .3وأثر القول التأثيري املّتصلة باملؤسسات التي تدعم املقاصد "

يا. يتحّقق من البنية التداولية الكبرى بفعل األحداث يحّقق فعل التلّفظ اتساقا دالليا وتداول

ية )وعد، سؤال، ترغيب، تهديد، تعجب، 
ّ
الكبرى غير املباشرة املنجزة بسلسلة من األحداث املحل

 استفهام...(.

والذات املتلّفظة هي " كائن كينونته في عملية التلّفظ، أي أنه عبارة عن كائن كينونته مرتبطة 

م في كل مّرة لغة شاط إنساني دالن، فهو 4بالكون "
ّ
م ويدّل وهو يتكل

ّ
؛ فاإلشسان وحده الكائن الذي يتكل

 .5خاصة

 
ّ

تسعى الذات املتلّفظة لبناء خطاب يستفّز القارئ النشيط فيفتح أمامه أبواب التأويل فال يكف

 عقله ولسانه عن التساؤل واالستغراب.

ظي: -2
ّ
 حقيقة النشاط التلف

ـه فـعـل لـغــوي، 
ّ
ــشاط التـلـّفـظي الذي تـقـوم به الـذات املتـلّفظة، وال شك أن

ّ
تـــساءل عــن طبيعة الن ي 

صاَحــبا بأفــعــال غير لغــويــة. يقوم بهذا الفعل فاعل لغوي ما أو متلـّفظ، وتظهر قيمته في  وإن كـان م 

. ولتحليل 6"إن القول منطبٌع في املقول قول ديكرو " اشعكاس آثاره في البنية الداخلية للملفوظات، كما ي

                                                           
جين آدم: تحليل تداولي ونص ي لقصة سياسية؛ النموذج الجيسكاري لنهاية خطاب االختيار الجيد لفرشسا، ترجمة ثامر الغّزي، مجلة  1

 .31م، ص 4114ه/ سبتمبر 0244، رجب40نوافذ، العدد 
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .36املرجع نفسه، ص  3
 .46الواسع الحميري، مرجع سابق، ص  عبد 4
 .26م، ص 4112، ديسمبر 41إميل بنفينست: الشكل واملعنى، ترجمة الحسن الهاللي، مجلة نوافذ، ع  5
 .401م، ص 4111، يوليو سبتمبر 42، مجلد 0رشيد الراض ي: الحجاجيات اللسانية عند أشسكومبر وديكرو، عالم الفكر، ع 6
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ظ التداوليبنية امللفوظات ينبغي " مراعاة 
ّ
 ، وبخاصة معطيات سياق التلف

ّ
ظية االستراتيجية التلف

 .1التداولية املدمجة "(، وهذا يعني اعتماد مقاصده املضمرةللمتلّفظ )

ظي -3
ّ
 خصائص النشاط التلف

  :في النشاط التلّفظي كون عملية التخاطب وإنتاج امللفوظات ال ينجّر ويقصد بالتفاعلية التفاعلية

"  لتفاعل فيه بين املتخاطبينعنه نقل املعلومات واألخبار إلى املخاطبين فحسب، وإنما يتحّقق ا

غة أنها ؛ ألن األصل في اللالعالقات البشرية بكل زخمها وحمولتها االجتماعية والنفسيةوتبـرز فيـــــه 

كما يعّرفها ديكرو، فهي  لعـبّرد سنن، أو مجّرد أداة للتواصل، كما عّرفها سوسير، بل هي ليست مج

امللفوظات في أي نشاط . لذا، ولفهم 2تمتزج بصورة كبيرة مع حياة الناس اليومية"قواعد لعب تضع 

ظي )تعليمي
ّ
مي(-تلف

ّ
 يقتض ي استخدام البعـد التداولي اللغوي أثناء عملية التحليل. تعل

  تظهر اجتماعية النشاط التلّفظي ألن الذات املتلّفظة وإن بدا لنا انجذابها للداخل قصد جتماعية: اال

ية نتاجا لعالقات اجتماعية متداخلة "
ّ
. ذلك أن هذا 3إنجاز الفعل التلّفظي " إال أنها تعّد صورة كل

ل الخبرة الداخلية للذات املتلّفظة التي تقع أيضا ضمن الحدود ا
ّ
ل الجتماعية مثلها مثالفعل يمث

التعبيرات الخارجية، " ومن هنا فإن السبل التي تصل الخبرة الداخلية املعّبر عنها بعملية تحويلها 

 .4)التلّفظ( إلى موضوع خارجي تقع بكاملها ضمن العالم االجتماعي"

ان يهذا يعني أن النشاط التلّفظي عبارة عن فاعلية بين متحاورين )فعليا أو افتراضيا( ينتم

ب ما، وإلى ما  –حسب باختين  –عضويا إلى مجتمع واحـد؛ إذ األصل في هذا النشاط 
َ
أنه موّجه ملخاط

ب. مما يطرح مسألة نمط النشاط التلّفظي، أو إن شئت قلت، نمط الخطاب فيقع 
َ
يكونه ذلك املخاط

ط الخطابات التي هذا التلّفظ، بالضرورة، في إطار نمط واحد )كالخطاب التعليمي( أو أكثر من أنما

يحّددها أفق بعينه. ويرجع هـذا بدرجة أساسية إلى أن األصل في لغة التلّفظ بالنسبة للوعي الذي يسكنها 

: أو قل رأي مختلف ملمو  عن العالمبل هي  ليست نظاما مجّردة من األشكال والصور املعياريةأنها 

شستخدمها تفوح برائحة السياق أو مجموع ، لذا فكل كلمة موقفا جاهزا من العالمإنها تتضّمن 

 .5السياقات التي عاشت فيها حياتها االجتماعية بحّدة وكثافة

 :أصبح الحديث عن الخطاب والسلطة مرتبطا بفكر ميشال فوكو، ففي كتاب املعرفة  السلطوية

طاب إلى أن السلطة التي يجّسدها الخ فوكـووالسلطة؛ مدخل إلى قراءة فوكو لجيل دولوز يذهب 

ـوى هي 
ُ
بل يتساءل  السلطة/ الخطاب، والعكس صحيح، لذلك فهو ال يطرح سؤال ماهية عالقة ق

                                                           
 فسها.، الصفحة نابقسالاملرجع  1
 .406، ص نفسهاملرجع  2
ــداد، الطـــبــــعة  3 ـــ  .61م، ص 0334األولى، يـنـظـر تـزيفيـتـان تـودوروف: املـبـدأ الحـواري، ترجـمـة فـخـري صـالــح، الشـــؤون الثــقافيـــة، بغـ
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
 .63، ص هسنفينظر املرجع  5
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تحقيق السلطة/ الخطاب، بعبارة أخرى كيف تتمظهر هذه السلطة/ الخطاب؛ أي كيف  كيفيةعن 

 1تصبح موجودة بالفعل بعد أن كانت موجودة بالقوة؟

متجابهتين تنتج عنهما السلطة/ الخطاب للعيان.  وليجيب عن هذا السؤال يقارن فوكو بين قّوتين

ما دامت القّوة تتحّدد هي نفسها  سجال وصراع وتدافع أو عالقة تأثير وتأثرنوع هذه العالقة هي " 

واإلثارة  فالتحريضبقّوتها على التأثير في قوة أخرى تربطها بها عالقة، وبقابليتها للتأثر بقوة أخرى، 

مؤثرات  . أما التعّرض للتحريض والحث...فهيمؤثرات فاعلة ت املشابهة()وسائر املفردا واإلنتاج

 . 2استجابية )منفعلة( "

وال يعنى أن هذه العالقة تجمع طرفا فاعـال قوّيا 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 

ع القوى تبعا لهذه العالقات ذاته بقوة أخرى. فنكون إزاء " حقل قـوى في عالقات دائمة فيما بينها توّز 

ولتنّوعاتها، لذا فإن الفاعلية أو التلقائية وقابلية التأثير يحصالن مع فوكو على معنى جديد وطريف أال 

 .3التأثير والتأثر "وهو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ينظر جيل دولوز: املعرفة والسلطة؛ مدخل إلى قراءة فوكو، ترجمة سالم يفوت، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة األولى،  1
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 مفهوم الخطاب التعليمي ني:املبحث الثا

قرارات متناسقة جملة ي املبحث األّول؛ فهي ـى مفهوم االستراتيجية فـلقد سبقت اإلشارة إل

رة بالنظر إلى الظروف الخارجية أو بسبب وجـود  ناتجة عن عامـل يواجـه مختلف االحتماالت املتصوَّ

 فرضيات لها عالقة بعـوامل أخرى وثيقة الصلة بالقرارات آنفة الـذكـر.

ي ـعن مفهومها العام إال ف راـأما مفهوم االستراتيجية في حقل التعليم، فهي ال تختلف كثي

ف القيام ب
ّ
ها وتنفيذها من جهة، واختالف الظروف الخارجية املحيطة بها، وهي ـتخصيص العوامل املكل

م،؛ عامتان راتيجيتانـاست
ّ
ات أو إن شئت قلت، استراتيجي استراتيجية للتعليم واستراتيجية للتعل

سرعة ر فاعلية و ـا املدّرس لجعل عملية التعليم أكثهـسلسلة اإلجراءات التي يقوم بى هي ـبالجمع. فاألول

م
ّ
م، بتوجيه من املدّرس ولصال  املتعل

ّ
من أجل تحقيق األهداف والغايات  ،ويسرا ومتعة لدى املتعل

م والثانية سلسلة  ي مناهج التعليم.ـاملعلنة مسبقا واملحّددة ف
ّ
اإلجراءات املحّددة التي يقوم بها املتعل

 
ّ
ها ـقابليتر، باإلضافة إلى ـبشكل أكـب موّجهة ذاتيا، وسرعة وسهولة ومتعةم أكثر لجعل عملية التعل

 .1ى مواقف جديـدةـإل لالنتقال

مية نـجـد 
ّ
جية االستـراتيوأهـــم االستراتيجيات املنبثقة عـــن االستـراتيجية التعليمية والتعــــل

م هي  الذهنية.
ّ
دة من اإلجراءات املنتقاة لتحقيق حلقة متكاملة، تقريبا، بالنسبة للمتعل

ّ
طويلة ومعق

مي أفضل
ّ
م لتحسين األداء. فهذه االستراتيجية بمثابة هـدف ما، مثل جعل األداء التعل

ّ
، سيرورة املتعل

م لبلوغ هدف محّدد، إذن هي مجموع 
ّ
فهي بالتالي تتألف من اإلجراءات الذهنية التي يمتلكها املتعل

م طبقا ملكتسباته السابقة وذلك قصد الوصول إلى هدف معرفـي معّين العمليات التي يبرمجها املتع
ّ
ل

مية متمّيزة.
ّ
 داخل وضعية تعل

دة من اإلجراءات وبالنسبة للمدّرس هي كذلك عبارة عن 
ّ
حلقة متكاملة، تقريبا، طويلة ومعق

ورة املدّرس ر. فهذه االستراتيجية بمثابة سياملنتقاة لتحقيق هدف ما، مثل جعل األداء التعليمي أفضل

لتحسين األداء، فهي بالتالي تتألف من اإلجراءات الذهنية التي يمتلكها املدّرس لبلوغ هدف محّدد، إذن 

هي مجموع العمليات التي يبرمجها املدّرس طبقا لكفاءاته التداولية واملعرفية، وذلك قصد الوصول إلى 

 ضعيات تعليمية متمّيزة.أهدافه املعلنة، واملبّينة في املناهج املدرسية، داخل و 

ميةالت -ي العنصرين األساسيين للعملية التعليميةـفهاتان االستراتيجيتان تلتقيان ف
ّ
وهما  ،عل

م؛ حيث يشتركان في القيام بإجراءات ذهنية طيلة أطوار هذه العملية، مع ما في
ّ
ا من هـاملدّرس واملتعل

الت وضغوط 
ّ
م املدوإكراهات تعط

ّ
ماته، من جهة، داخلية وخارجية، فيعل

ّ
م تعل

ّ
مه كيف يتعل

ّ
ّرس متعل

م التي يمتلكها ا ،ها مستثمرا القدرات الداخليةـي ذلك تلك اإلجراءات التي سبق الحديث عنـمّتبعا ف
ّ
ملتعل

ن بواسطت
ّ
مه ملوضوع معّينـحتى يتمك

ّ
ر واالحتف ،ها من توجيه انتباهه وتعل

ّ
اظ وكذا توجيه عملية التذك
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رمج املدّرس، من جهة أخرى، ـ. ويب1مراقبة تنفيذ أو تطبيق عمليات ذهنية مختلفةنه من يلديه، مع تمك

 كّل اإلجراءات التي من شأنـها تحقيق ما حّددته املناهج من كفاءات وأهداف.

 والخطاب البيداغوجي:عليمي أوال: الفرق بين الخطاب الت

 الفرق بين التعليمية والبيداغوجيا: -1

ّدد ر مــن التطّور والتـعـأو الديداكتيك، كما يحـلــو للبعض، للكثي لـقـد خضع مصطل  التعليمية

والظهور تحت عـــناويـــن مختـــلفة عـند الباحثين فـي املـــوضــــوع، على الرغــم مــــن وجــــود تحديـــدات دقيــقة، 

ـها، يعّد من املصطلحات الشائفـي بـعــض األحيان، لهـذا املصطل  ومجال اهتمامه. و 
ّ
عة االستعمال إال أن

الديداكتيك أن حداثة استخدام مصطل   مياالري ولهذا الشيوع، ليست من الوضوح بمكان؛ إذ يرى 

(La Didactique التساع مجال استخدامه، جعله عرضة لكثير من الخلط والغموض وسوء استعمال )

 مفهومه في ميادين تتجاوز اختصاصه.

أو  فن التدريسى ـواستخدم بمعن ،(41منتصف القرن العشرين )قي ـولــقــد ظهر هذا املصطل  ف

م وقاموس 0311سنة  Le Robert(. هذا هو التعريف الذي قّدمه قاموس Art d’enseigner) فن التعليم

Le Littré  م. وابتداء من هذا التاريخ أصبح املصطل  لصيقا بميدان التدريس، دون تحديد 0361سنة

ري علوم التربية من اعتب دقيق لوظيفته. وهناك من
ّ
( أول من اقترح عام Hans Aebeli) هانس ابلير ـمنظ

ى ـحيث نظر إل ؛(La Didactique psychologiqueي مؤلفه )ـم إطارا عمليا ملوضوع الديداكتيك ف0310

 .2الديداكتيك كمجال تطبيقي لنتائج السيكولوجيا التكوينية

علم على مستوى ال ،على مستوى املفهوم االصطالحي للتعليمية ،إال أن املشكلة تبقى مطروحة

الذي يبحث فـي أصول التدريس أو على مستوى املمارسة؛ فالترجمات العربية للمصطل  متفاوتة تتراوح 

ها مقابل ـ. وهي تسميات تتقاطع فيما بينفن التدريس وعـلمـه وأصولــه وأســسه وطـرائـقـه التدريسيةبيـن 

ي ـي الـمجـال التداولـ)التعليمية( فمصطل  ى ـالذي يترجم إل (La Didactiqueفرشس ي الواحد )املصطل  ال

 البيداغوجي الجزائــري على املستويين النظري والتطبيقي.

فإنه من  ،(La Didactiqueي االستعمال واملقابل الفرشس ي الواحد )ـوافر شرطي الشيوع فونظرا لت

وم زاما بالضبط املصطلحي املحكـالدواعي املنهجية القوّية التي تحّتم على الباحث أن يستجيب لها الت

هـو املعتمد في البحث، مع ضرورة اإلشارة إلى أن  التعليميةبالشرطين املذكورين، لذلك كان مصطل  

مية. يعّد بديال للمصطل  األول هو  ،هناك مصطلحا آخر
ّ
ف رواجا كبيرا، حيث يكون التركيز وقد عر التعل

م. وهناك من عّرب املصطل  الفرشس ي )
ّ
م بدل املعل

ّ
( إلى ديداكتيك أو La Didactiqueفيه على املتعل

 ديداكتيكا.

                                                           
 .46م، ص 4116هـ/ 0241احمد أوزي، املعجم املوسوعي لعلوم التربية. مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، املغرب. الطبعة األولى،  1
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هذا على مستوى تحديد املصطل ، أما على مستوى املفهوم فنجد بعض التداخل والتقاطع 

ا، لذلك سنبدأ أوال بتعريف التعليمية، ثم أحيانا بين مصطل  التعليمية ومصطل  البيداغوجي

 ي إطار التعريف بالخطاب التعليمي.ـهما ببعضهما فـالبيداغوجيا، وبعدها نحّدد عالقت

زء من جي " ـ( بقوله هالتعليميةفقد عّرف الديداكتيك )أو  ،في موسوعته الفلسفية ،أما الالند

مكّونات البيداغوجيا، موضوعه التدريس . فهي شق أو مكّون من 1" علم التربية موضوعه التدريس

م من األول تعّد التعليمية "  ي تعريف آخر أخّص ـبمختلف طرائقه. وف
ّ
العلم الذي يدر  طرائق تعل

ي الطرائق الت ،وعلى وجه الخصوص ،هاـ. فموضوع التعليمية هو عملية التدريس بكل مكّونات2" اللغات

 ي تقديم دروسه.ـيعتمدها املدّرس ف

، وال تزال بعض اللغات األوروبية تحتفظ به كالفرشسية علم التربيةأطلق قديما على وقد 

 كانت تدّل على العبد الذي ،لمة إغريقية األصلها كـنجد أن ،الدراسات التأثيليةى ـلإ. وبالعودة 3واألملانية

دّل على وأصبح ي يرافق الطفل في تنقالته وبخاصة من البيت إلى املدرسة. ولقد تطّور استعمال الكلمة

مية التي تتم ممارست -. والبيداغوجيا هي مجمل األششطة التعليميةPédagogueاملرّبي 
ّ
بل ها من قـالتعل

مين
ّ
مين واملتعل

ّ
 .4املعل

التخطيط للوضعية موضوعها  ،ها فـرع من فـروع التربيةـأن  ب التعليمية (Smith) عّرف سميث

عند الضرورة. موضوع التعليمية التخطيط للوضعية ها وتعديلها ـالبيداغوجية وكيفية مراقبت

البيداغوجية، ثم املراقبة أثناء تنفيذ الوضعية والتعديل أو التغذية الراجعة أو الفيد باك. يربط هذا 

ار الوضعية ، فهي تتبع مسى استراتيجية للثانيةـكون األول التعريف العالقة بين التعليمية والبيداغوجيا

ها أثناء ـغوجية من بداية التخطيط لها حتى الوصول إلى تقييمها وتقويمها مرورا بكيفيات مراقبتالبيدا

 عملية التنفيذ.

م " اشتقت عبارة 
ّ
مية وباالنطالق من التعل

ّ
 يدرس التفاعالت ،وهي علم تربـوي مستحدثالتعل

م والـالتي تربط بين ال
ّ
م واملعرفةـمعل

ّ
قصد إعانة الطفل على امتالك  ن،ـي إطار مفاهيمي معيّ ـف ،متعل

َم 5املعرفة "
ّ
م من الفعل تعل

ّ
َل النشاط  ،. وقد جاء التعل م نفسه بعلم أو عالمة. وتفيد صيغة تفع 

ّ
ويفيد عل

. ويتّم هذا االكتساب 6والحركة والفعل. ومعناه اكتساب سلوك أو خبرة جديدة بعد تمرين أو تدريب خاص

                                                           
 . 416أندريه الالند، مرجع سابق، ص  1

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. 
 .11، ص 0312مجمع اللغة العربية: معجم التربية وعلم النفس، القاهرة، الهيئة العامة للمطابع األميرية، 3
 .10احمد أوزي، مرجع سابق، ص 4
 .12املرجع نفسه، ص  5
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 6
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معّقدة  ي بيئته. وهو عمليةـالفرد أن يتكّيف مع مواقف جديدة ف بفضلها يستطيع ،وفق سيرورة تكّيفية

 .1ى خطاطة ذهنية محّددةـال يمكن إرجاعها إل

ها ـإن طرق وأساليب وتقنيات التعليم.ها مجموعة ـفيعّرف التعليمية بأنمياالري أما 

وبعدها يأتي  ،جة األولىبالدر  ،ز على عملية التعليمـمّتبعة لتحقيق التعليم. وفيه تركيـاالستراتيجيات ال

م.
ّ
 التعـل

م ليحّقق التلميذ من خاللها  الدراسة العلميةها ـفيعّرفها بأن ،بروسوأما 
ّ
لتنظيم وضعيات التعل

رط في الدراسة العلمية ما توّصلت إليه النظريات ـمعرفية عقلية أو وجدانية أو نفسية حركية. يشت اأهداف

م. -هدف إليه العمليةـوما ت ،التعلمية من نتائج-التعليمية
ّ
 التعلمية لتكوين شخصية املتعـل

 له قواعده علم من علوم التربيةها ـمن خالل هذه التعريفات يمكن تعريف التعليمية على أن

لها ،ونظرياته، حيث استطاعت التعليمية
ّ
ء أن تتوافر على الخصائص األساسية للبنا ،عبر سيرورة تشك

حقل الدراسة واالشتغال، وعلى مصطلحات وجهاز مفاهيمي خاص بها،  ي توافرها علىـمثلة فتالعلمي امل

لة لحقل اهتمامها.
ّ
 وعلى منهجية محّددة ملقاربة املوضوعات املشك

التي تسعى و  تعليمية عامةن؛ ـى تعليميتيـي مجال علوم التربية التعليمية إلـوقد قّسم الباحثون ف

ل ـط كلتخطي ،ر أساسيةـالتي تعتب ،املعطيات القاعديةها وخالصة نتائجها، وتقّدم ـإلى تطبيق مبادئ

مين. و
ّ
ريس أو هتم بتخطيط عملية التدـوالتي تتعليمية خاصة موضوع وكل وسيلة تعليمية ملجموع املتعل

م ملادة دراسية معّينة وتبن
ّ
مي األفعل لتحصيلها؛ ألن لكل مضمون معرفـالتعل

ّ
طرائق  يـي الوضع التعل

م إنتاج نص سردي طرائقه الخاصة، أو تعليم كتابة رسالة طرائق خاصة، ومن تعليلخاصة ببنائه، ف

ربية العامة )بيداغوجيا(، بل برزت الحاجة امللّحة إلى الطرائق ـلم يعد ممكنا االكتفاء بالت ،هذا املنطلق

م املواد واألششطة داخل املادة الواحدةـالخاصة ف
ّ
مي، و  ،ي تعل

ّ
دة لفرامراعاة لخصوصية املحتوى التعل

مي.
ّ
م، والوضع التعل

ّ
 املتعل

 :2تيةزات اآلـز البيداغوجية باملميّ ـوتتميّ  ،هذا

 وهذا النقل يتّم بكيفية معتمدة على نتائج البحث  نقل املعارف،ى ـتسعى البيداغوجية اليوم إل

 لسلوكيفرضها ا ،ي على تحديد غاياتـاختيارها تبعا للتفكير املبن باستخدام تقنيات تم   ،العلمي

 ممارسة البيداغوجية.ـعلى ال االجتماعي

 س البيداغوجية على تأمالت تستند إل ر منها ـكثأ موهبة فطرية هاـى بديهيات فلسفية، كالقول بأنـتؤس 

 ش يء مكتسب.

 س البيداغوجية على املمارسة التي تكسب صاحب  وتجعله قادرا على نقل املعارف إلى ،رةـها الخبـتؤس 

 ر.ـالغي

                                                           
 .12 ص ابق،سالاملرجع  1
 .14-10، ص هسنفاملرجع  2
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  ميدان التي لها عالقة بو  ،على العلوم التجريبية ةعتمدامل ،ى نظريات التربيةـالبيداغوجية إلتستند

م.
ّ
 التربية، كما هو الحال مثال بالنسبة لنظريات التعل

 س البيداغوجية على االعتقاد السائد لدى بعض الناس وهذا األمر هو  ،ها موهبة فطريةـأن ،تؤس 

رات ـوذلك بالنظر إلى تعّدد املتغيّ  ،زياء أو البيولوجياـالدقيقة كالفييجعلها تختلف عن العلوم الذي 

ل ف
ّ
ت ،ي كل وضعية بيداغوجيةـالتي تتدخ

ّ
ر من ـي كثيـها فـوكذلك بالنظر إلى تعّدد أهدافها وعدم دق

 األحيان.

 ثانيا: الفرق بين الخطاب العلمي والخطاب التعليمي

 تعريفات الخطاب العلمي: -1

ر بالرؤية العلميةــعملية تواصل لسان ّل ـالعلمي بأنه كيعّرف الخطاب 
ّ
رك ما يجعله يشت، ي مؤط

لى ؛ ألنه يسعى إمع الخطاب ات األخرى في أداة التبليغ، وهي اللغة. ولكنه يختلف عنـها من حيث الهدف

من  ،دفهـي املستـع تفاوت فـإزاء اإلشسان أو الطبيعة، م انظري اموقفينقل أو  مضامين علمية دقيقةنقل 

تتقّدم عمليات شرح وجهة النظر العلمية أو  ،ىـن فحوى الخطاب ومتلّقيه، ففي الحالة األولـالنقل بي

ى ز علـر من التركيـاألفكار أو التصّورات على املتلّقي، أي أن الغرض منصّب على مضمون الخطاب أكث

ف هَد ـتل املتلقي الصدارة؛ إذ يصبح املستفيح ،أما الحالة الثانيةو  .إعالم أو إقناع املتلقي بما ينقل إليه

 ؛1بالخطاب، فيّتخذ املرسل ألجل ذلك استراتيجيات تواصلية وطرائق فّعالة إلنجاح عملية التبليغ العلمي

( معّينة تضمن استالل هذا املوضوع axiomesواليات ")إي املقتضيات التعليمية استحضار ـإذ " تستدع

. ينطلق الخطاب التعليمي 2ي إطار خطاب ديداكتيكي "ـبشكل مالئم فمن مجاله العالم، قصد إدماجه 

 ي الخطاب التعليمي.ـمن بديهيات علمية معيّنة ف

 شكال الخطاب العلمي: 

 ن يجّسدان غايته:ـنجد أن الخطاب العلمي يّتخذ شكلي ،من التعريف السابق

 وهو بذلك يهمل املتلقي أو وة، ـــمرجـة الـــايـــــو الغــــــاب هـــــون الخطـــــمضمري: ـسيــــري تفـــبيـــعـــل تـشك

ب. يعمل على تقديم أفكار وتصورات وت
َ
كن خطاب نظري يم" ، فهـو ملختلف الظواهر اتر ـفسياملخاط

مات واملبادئ عن طريق 
ّ
تصـّوره كبنـية تفـسيريـة تربـط عــددا مـن الظواهـــر بعـدد من املفاهيم واملسل

 . فهو خطاب نظري: يكتفي بربط الظاهرة باملفهوم أو املبدأ.3استنتاجي "جهاز 

                                                           
مجلة اللسانيات واللغة العربية الصادرة عن مخبر اللسانيات واللغة العربية، يوسف منصر: الخطاب العلمي مرتكزاته وخصائصه،  1

  .21ص م،4113جامعة عنابة، العدد السادس، جوان 
محمد حمود: املعرفة بين خطابي النقل الديداكتيكي والتبسيط العلمي، منشورات الجمعية املغربية ملفتش ي التعليم الثانوي، الدار  2

 .41م، ص 4112البيضاء، املغرب، الطبعة األولى، 
ب والعلوم اإلشسانية، دار توبقال عبد القادر الفاس ي الفهري: عن أساسيات الخطاب العلمي والخطاب اللساشي، ضمن: املنهجية في األد 3

 .11م، ص 4110للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، 
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 ب املتلقيهذا الشكل ينتقل إلى و  ري نقلي:ـــل تعبيــشك
َ
يل فيـهتم بآليات ومنهجيات تحو  ،أو املخاط

ي هذه الحالة ـ، وف1ري النقليـى الشكل التعبيـالشكل التعبيري التفسيري إلاملضمون العلمي من 

نقل محتوى داللي خاص بنشاطات معرفية وتبليغية، دون يوسم الخطاب العلمي بأنه عملية " 

ي تبليغ أو نقل ـرط الوضوح والدقة واالختصار فـ. يشت2" هدر للمعلومات، ودون غموض ولو ضئيل

 محتويات املعرفة ذات الداللة.

ترط إلى الشكل التعبيري النقلي، فهل يشينطلق الخطاب العلمي من الشكل التعبيري التفسيري 

 هذا االنتقال؟ وما شكل هذا النقل أو التحويل؟ ومن يقوم به؟

 لخطاب العلمي:في ا اتنظام العالم -2

إما على العالمات اللسانية )اللسان( أو  على نظامين عالميين عامين؛ الخطاب العلمييتأسس 

كالخطابات التي ترتكز على األرقام واألشكال الخاصة والبيانات والرسومات  ،ر اللسانيةـالعالمات غي

وقد يجمع الخطاب العلمي بين النظامين، حيث يكون  رها أو ما يصطل  عليه باللغة الصورية.ـوغي

إنجاح  ي عمليةـمساعد فـي التبليغ، بينما يكتفي اآلخر بلعب دور الـأحدهما رئيسيا ومحوريا كوسيلة ف

 صل والتبليغ.التوا

 معايير تصنيف الخطاب العلمي: -3

 املعيار اإلبستيمولوجي: -أ

فة ي أصل ششأته إلى فلسـالنشاط العلمي الذي ينشأ حول ظاهرة طبيعية أو إشسانية، يستند ف إن  

ماتها وأسسها تحّدد
ّ
. ويحفل تاريخ املمارسات العلمية اإلشسانية بالعديد طبيعة املعرفة وأهـدافها ومسل

ننا من اإلجابة عن أسئلة من قبيل: ملاذا درست هذه الظاهرة من هذه من 
ّ
الفلسفات والرؤى التي تمك

الزاوية؟ وملاذا اعتمدت على أسس معّينة وأهملت أخرى؟ وألي سبب كانت تهدف إلى تحقيق غايات دون 

خطاب العلمي أخرى؟ وغيرها من األسئلة ذات الطابع اإلبستمولوجي، وعلى هذا النحو تكون مساءلة ال

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 

 .3اؤل حول صالحيته والتشكيك فيهاملطلقات وفيما ينظر إليه على أنه أولى وضروري ال داع للتس

 املعيار التراكمي: -ب

تتطّور العلوم على اختالف أنماطها وغاياتها على صورتين: التراكم والقطيعة، فالتراكم تضاف 

فيه جهود املتأخرين إلى جهود املتقّدمين، مع بقاء مجال الرؤية موّحدا مستمرا على الوتيرة نفسها، وفي 

مبنية على االتصال واالنفصال في اآلن نفسه، فبقدر ما يعنى املتأخرون  الطبيعة تكون حركية العلم

                                                           
  .62ص ، مرجع سابق،منصريوسف  1

2Gérard Vigner : lire du tête au sens. C.L.E international, paris, 1979, p :98. 
 .1، ص 4110عبد السالم بنعبد العالي وسالم يفوت: درس اإلبستمولوجيا، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة الثالثة،  3
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بتغيير اتجاهات البحث ومناهجه وزوايا النظر للظاهرة، بقدر ما يكونون قد دفعوا باملعرفة أشواطا إلى 

وا فيها جديدا
ّ
 .1األمام، أو بث

 املعيار التداولي: -ت

عن الوسيلة التبليغية التي يعتمدها كقناة الخطاب العلمي خطاب تداولي بامتياز، بصرف النظر 

ى آثارها 
ّ
للتخاطب؛ إذ ال يخفى على أحد أن النشاط العلمي في حد ذاته يهدف إلى تحقيق غايات تتجل

ر في حياة البشر، وتطّور 
ّ
على الفرد واملجتمع في مختلف مجاالت الحياة، فالعلوم كانت وال زالت تؤث

 .2أساليب معيشتهم وحتى تفكيرهم

ى العلم في حد ذاته أو وظيفته أو من باب نفي ـكون الخطاب العلمي تداوليا باألساس، بالنظر إلو  

مقولة العلم للعلم، ال يعني أن الوسيلة التي يعتمدها قناة ينفذ عبرها إلى مخاطبيه ال تلعب أي دور 

لخطاب لصيغ تأثيري، بل إنها تساهم بشكل فّعال في تحقيق هذا الدور من خالل استعمال منش ئ ا

ف البعد التداولي في الخطاب العلمي عند العامل اللغوي 
ّ
وألفاظ وتراكيب لغوية مخصوصة وال يتوق

فحسب، بل قد يتعّداه إلى أشكال تواصلية أخرى يصطنعها هذا الخطاب، يقّدر صاحبه أنها األنجع 

الت ت، األشكال الهندسية، املعادواألكثر فعالية في تحقق الغايات املرجّوة، من ذلك مثال: الرسوم، البيانا

 .3الرياضية

م مـا  ِّ
ّ
مة التي مفادها أنه ال يمكن تصّور متـكل

 
أما فيما يخص الخطاب التعليمي فننطلق من املسل

بإمكانـه أن يخـتار الوحـدات املعجمية والبنيات التركيبية مـن مخزونه مــن العناصر اللــغـويــة دون أن يكون 

ـد سـوى مـا يريـد أن يقـولــه. بــل إن هـناك قـيودا أخـرى تظهر وتشتغل تحـّد مـن اختياراته، ويمكن لــــــه قــــيــ

الشروط الواقعية  هي  (Extralinguistique)لساشي-ي عاملين: عامل خارجـأن تحصر هـذه القيود ف

ــل لهـذيـن العام
ّ
يجب  لـين بالخطاب التعليمي؛ حيثللتواصل، والثاشي القيود الشكلية. وفـي هـذا املقام نمـث

 :األخذ بعين االعتبار بما يلي

  بين
َ
م )املدّرِّس( حيث يجب توافر جملة من املعايير، ثم طبيعة املخاط

ّ
الطبيعة الخاصة للمتكل

مين )عددهم، سنهم، مستواهم، سلوكهم(، التنظيم االجتماعي للمجال حيث تقام العالقة 
ّ
املتعل

 .التعليمية، وتتم وفـق االستراتيجية التوجيهيةبينهما وهو البيئة 

 :ـق باللغة  خـطـاب توجيـهي يستجيب الخطاب التعليمي للقيود اآلتيـة
ّ
وهـذا عامـل شـكـلي، مـا يتعـل

 كعامل موضوعي.

ويـعـد النـص إحـــدى الدعائـــم األسـاسيـة التي يقـوم عـليـها الخـطاب التعـليمي بشـتى مجاالته؛ ألن 

التحصيل العـلمي واملعـرفي ال يمكن أن يتحّقق بطريقة جيدة إال مـن خـالل نصوص حسنة التنظيم. وعن 

حيث تنتقل املعرفة  (؛Transposition Didactique) طريق ما يطلق عليه بالنقل أو التحويل التعليمي

                                                           
  .12ص، مرجع سابق، يوسف منصر 1
  .32صاملرجع نفسه،  2
 .فحة نفسهاصاملرجع نفسه، ال 3
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 الكبرى لتدريسها مادةمن الجانب العلمي إلى الجانب التعليمي. وهذا ما يفـرض علينا طرح اإلشكاالت 

تعليمية، فنتساءل: مم تعاشي تعليمية اللغة العربية في التعليم الثانوي، هل من غياب الطريقة التعليمية 

ف؟ أم في املنهاج املقّرر؟ 
ّ
الناجعة الكفيلة بمساعدة املدّرس على تلقين مادته والتلميذ على تلّقيها دون تكـل

َرت الوسائل البيداغوجية ا
ّ
ف ملساعدة على ترسيخ املحتوى اللغوي في أحسن الظروف؟ وما مدى وهل و 

 نجاعة التقويم الثانوي ملادة اللغة العربية؟ وما مدى رضا التالميذ بنوعية التقويم؟

إن املعرفة اللغوية املوّجهة للتدريس في شكل برامج مقـّررة على تالميذ الثانوي، تكون معرفة 

وتحويلها وفق متطلبات العملية التعليمية، حتى تصبح مهيأة ومالئمة علمية مبّسطة، قد تّم تعديلها 

مين، وصالحة للثانوية كمؤسسة اجتماعية فاعلة، ويعرف هذا النمط من املعرفة املوّجهة 
ّ
لجمهور املتعل

 ( أو الـدرايـة.Le savoir scolaireإلى التدريس باملعرفة التعليمية أو املدرسية )

م
ّ
ها )اللـغة العربية مثال( يعيـنه كثيـرا في  كما أن معرفة املتعل س  لخصائص خطاب املادة التي يدر 

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 

 تعليمي بصفة عامة، وتحديد خصائص هذا الخطاب في كل مادة تعليمية بصفة خاصة.ال
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 : الـــقــــواعــــــد التـبــليــغـــيةثالثاملــبـحــث ال

مية، املدّرس-تتصف العالقات بين الناس عامة وبين طرفي العملية التعليمية
ّ
 1(Enseignant)التعل

م
ّ
ها على إنتاج الخطاب والخطاب التعليمي ذاته. وتوصف هذه ـ، خاصة بأسبقيت2(Apprenant)واملتعل

. (La Relation Didactiqueي علوم التربية والبيداغوجيات الحديثة بالعالقة الديداكتيكية )ـالعالقة ف

ث الديداكتيكي )
 
ذه العالقة، (، أحد أقدم األوصاف لهLe Triangle Didactiqueوقد كان منطلقها املثل

موأقطابـها: 
ّ
م واملعرفة أو مضمون التعل

ّ
ب أكثر مـن ذلكاملــدّر ، املتـعل

ّ
؛ . لكن التفكير الديداكتيكي يتطل

إذ تسعى املقاربة الديداكتيكية إلى االهتمام بالعالقات فيما بين أقطاب املثلث أكــثــر من االهتمام بكل 

تي للعالقة الديداكتيكية: " قصد شخص من أجل وضع . وهذا ما يحّدده التعريف اآل3قطب على حدة

م بنجاح "
ّ
م مضمون تعل

ّ
 .4شروط تسمح لشخص آخر أو لعّدة أشخاص بتعل

مين االعتراف بهم، من جهة -ومن املهم جدا قبل البدء في أي عملية تعليمية
ّ
مية مع املتعل

ّ
تعل

الخطاب التعليمي ينبني على هذه وجودهم املختلف عن املدّرس اختالفا جذريا، وهذا ما يجعل إنتاج 

الحقيقة الساطعة وإال فشل املدّرس في أداء مهمته الحقيقية؛ وذلك لسبب بسيط يعود إلى اختالف 

عاتهم وقدراتهم عن املدّرس فوجب عليه أال يسجنهم في قناعاته 
ّ
راتهم وتطل

ّ
مين وتعث

ّ
مشكالت املتعل

 اح والفشل بناء على ما سبق ذكره.وتفسيراته املقّدسة اجتماعيا، فيحكم عليهم بالنج

ز في التعريف السابق للعالقة الديداكتيكية أو التعليمية على جملة التفاعالت التي تحدث 
ّ
سنرك

 :5بين أقطابها

م أو التصّورات التي  -
ّ
مين واملضمون؛ من خالل األسئلة التي يطرحها املتعل

ّ
تفاعالت بين املتعل

 يحملها عن املضمون.

مية بسيطة كانت أو تفاعالت بين امل -
ّ
دّرس واملضمون؛ من خالل تكوينه للوضعيات التعل

بة.
ّ
 مرك

مين مستقلة عن املضمون؛ من خالل تنظيم املدّرس لعمل  -
ّ
تفاعالت بين املدّرس واملتعل

مين داخل حجرة الدرس ضمن ما يعرف ببيداغوجية املشروع على سبيل املثال.
ّ
 املتعل

                                                           
م )1

ّ
عبد الكريم غريب: املنهل التربوي؛ معجم (: كل األشخاص الذين يتحّملون مهمة تربية التالميذ داخل املدارس. Enseignantمدّرس، معل

، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، 0موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية، ج

 .421ص م، 4116الدار البيضاء، الطبعة األولى، 
م )2

ّ
م، استعملت على الخصوص من طرف االتجاهات البيداغوجية الحديثة، ألنها توحي Apprenantمتعل

ّ
(: تسمية من تسميات املتعل

م الذاتي واملبادرة الشخصية. املرجع نفسه،
ّ
 .63ص  ضمنيا بإمكانية الفرد في التعل

م، ترجمة ينظر فيليب جوناير وسيسيل فاندر بورخت: التكوين الديداكتي 3
ّ
كي للمدّرسين؛ التدريس بالكفايات من خالل خلق شروط التعل

 .61، ص 4100عبد الكريم غريب وعز الدين الخطابي، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 
 .012املرجع نفسه، ص  4
 .004-000املرجع نفسه، ص 5
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مين بخصوص املضمون؛ من خالل ما يتم تبادله بين تفاعالت مباشرة بين املدّرس واملت -
ّ
عل

مية معّينة.
ّ
 الطرفين أثناء تنفيذ وضعية تعل

مين واملضمون؛ من خالل استعمال  -
ّ
تفاعالت بين أقطاب العالقة التعليمية؛ املدّرس واملتعل

م.
ّ
 الوسائل التعليمية التي تساعد على تنفيذ وضعيات التعل

داخل العالقة الديداكتيكية يمكن اعتبارها تجميعا للتفاعالت  من خالل هذه العالقات الفرعية

مين " 
ّ
م، القائمة بيـن املدّرس واملتعل

ّ
ق بمضمون التعليم والتعــل

ّ
من أجـل إنـجـاز عـمـل خاضع لغاية تتعل

 .1" داخــل إطـار مكـاني وزمانـي محـّدد، وهـو اإلطار املدرس ي عـمـومـا

مين على 
ّ
-وذلك في سياق " دينامية العملية التعليمية مبدأ التعاون يحافظ كل من املدّرس واملتعل

مية، ]والتي[ تندرج ضمن تمفصل التنازالت الديداكتيكية والتنازالت الديداكتيكية املضادة. ويلزم 
ّ
التعل

ليم ور املوكول لهما، أي التعهذا الفسخ للعقدة الديداكتيكية، املدّرس والتلميذ باستمرار، على لعب الد

م تباعا"
ّ
 .2والتعل

مرحلة استباقية، مرحلة تفاعلية ومرحلة  ؛تمّر عملية إنتاج الخطاب التعليمي بمراحل ثالث

مية ييهئ املدّرس ويسـتَ -ملا قبل العملية التعليمية املرحلة االستباقيةتغذية راجعة؛ فأثناء 
ّ
ـــق  املقـــطع التعل ـــبِّ

مي.الت-التعليمي
ّ
 عـــل

مين داخل  املرحلة التفاعليةوخالل 
ّ
والتي ينتج فيها الخطاب التعليمي فعليا، يضع املدّرس املتعل

مين من جهة ومعه من جهة أخـــرى.
ّ
ـر التفاعالت بين املتعل م ويـدّبِّ

ّ
 وضعيات مالئمة ملوضوع التعـل

ل املدّرس أثـر املقطع مرحلة التغذية الراجعةوأثناء 
ّ
م-التعليمي، يحل

ّ
مي عليه وعلى متعل

ّ
 يه.التعل

مين، من حيث السياق، عالقتان، األولى 
ّ
تحكم العالقة التي تربط املتخاطبين، املدّرس واملتعل

م. وما 
ّ
داخل السياق، واألخرى خارجه؛ أي ما يعرفه املتخاطب عـن اآلخـر، سواء أكان املدّرس أو املتعل

وعما يريدان قوله أو سماعه، فالعالقات ذاتها ولكن صور هذه يعرفه املتخاطبان عن املقام املدرس ي 

 العالقات تتناسب مع املقام الذي توضع فيه.

مين أنفسهم من جهة 
ّ
مين من جهة، وبين املتعل

ّ
وقد يحدث أن تكون العالقة بين املدّرس واملتعل

أخرى معدومة أو تكاد، كأن يكون اللقاء بينهم ألول مرة؛ فإن املدّرس يسعى إلى إيجاد هذه العالقة عن 

ميه. وهذا ما 
ّ
لتفاعلي يبرز دور اللغة اطريق خطابه التعليمي التفاعلي؛ إذ يسعى إلى توطيد عالقته بمتعل

( في دراستهما التفاعالت اللغوية Couthard( )0311( وكولتهارد )Sinclairمن خالل " ما طّوره سينكلير )

م في الفصول الدراسية. في هذه الدراسة املهّمة تمييز بين التفاعل / التبادل اللغوي / 
ّ
م واملتعل

ّ
بين املعل

 .3(Actوالفعل اللغــوي ) moveالة والنقلة أو االنتق Exchangeالكالمي 

                                                           
 .004، ص ابقسالاملرجع  1
 .404، ص هسنفاملرجع  2
 .014بهاء الدين محمد مزيد، مرجع سابق، ص  3
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ومـن أمـثـلـتها السؤال،  الوحـدات أو البـنيات الصغـرى وهـي األفـعـال اللغـوية أو الكالمية فمـن 

ل النـقـالت التعليمية
ّ
مية بين املد-واألمـر، والنهي، والخـبـر، والنـداء وغيرها من األفعال تتـشك

ّ
ّرس التعل

مين، وتكون حسب سينكلير وكولتهارد بداية 
ّ
، ويكون عادة من املدّرس، ثم Initiation باالستهاللواملتعل

م، ويليه التعقيب على الردّ ، وعادة يكون من املréponseالرّد 
ّ
وعادة يكون من املدّرس، -Feedback تعل

 .مجموع تـلك النقالت يتكـّون التـبادل اللـغــوي وهكذا األمر طوال الحصة الدراسية، ومن 

 ونأخذ مثاال عن األفعال اللغوية أو الكالمية وهو السؤال، فما طبيعة السؤال التعليمي؟

شسعى إلى تحقيق اكتمال  فراغ معرفيطرح السؤال ناتج عن حالة ملاذا شسأل؟ من البداهة أن 

م بالسؤال إلى معرفة ما إذا كان املتلقي يمتلك اإلجابة أم ال كما هو 
ّ
معرفة السائل، وقد يسعى املتكل

م الدرس
ّ
 .1الشأن في السؤال التعليمي يلقى للتأكد من فهم املتعل

يخلو من سلطة؛ ألنه يتحـّرك مـن موقع القّوة  ولكّن مادام السؤال ينطلق من املدّرس فهو ال 

م، وهذا التفاوت يجعله ذا سلطة تخّول له معرفة ما يريد 
ّ
به املتعل

َ
والنفوذ فهو أعلى رتبة من مخاط

 .2معرفته

ـم، إن مجموع التفاعالت التـي تحدث داخل جماعات الـى العالقات التعليمية فـوبالعودة إل
ّ
تـعل

ــم أو الـمضمون الـمعرفـي تتـم كذلك بيـن املدّرس
ّ
مين ومـواضيــع التـعــل

ّ
مي، أو مــا ي  -وبيـن الـمتعل

ّ
ـعــَرف التــعـل

ي سياقه هذه التفاعالت ـ(، والسياق العام الذي تحدث فLe Triangle Didactique" )املثلث التعليميبـ " 

مية.-الوضعيات التعليميةهو 
ّ
 التعل

ب فيـليــوية الحديــثة تـأسيــس العـمل البيـداغـوجي على مـا يسـّميـه ربـوقـد حاولـت التـوّجـهـات الت

م  تكامـل عـناصـر املـنهج البيداغــوجي (Philippe Meirieuميـريــو )
ّ
وهـي املكــّون ]أو املدّرس[ واملتعل

 .3واملعرفة"

للمعلومات ال يشرك ي الواقع، ال يمكن تحقيق هذا التكامل إذا كان املدّرس " يشتغل كناقل ـف

مون بأساليب مختلفة وسرعات متفاوتة، 
ّ
مهم في الغالب. وهو ينس ى أن هؤالء التالميذ يتعل

ّ
تالميذه فـي تعل

ر وإيقاعا واحدا مفروضا على الجميع. كما ينس ى أن التعليم ال يتّم ـبينما يتخذ هو لتعليمه طريقة ال تتغيّ 

ي الذهن هي تلك التي نكتشفها بأنفسنا، ـعارف التي ترسخ فحقيقة إال من خالل النشاط والعمل. وإن امل

ر أهمية من تحصيل املعلومات. فالواقع أن الشخص الذي ـوينس ى أيضا أن نمو املهارات العقلية أكث

عكس عارف، والـمـى عالم الـارات عقلية أكثـر هو الذي يستطيع النفاذ بسهولة وبنفسه إلـتنّمت لديه مه

 .4ر صحيح"ـغي

                                                           
 .13ينظر عبد هللا البهلول، مرجع سابق، ص  1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
م والثقافة املدرسية، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طبعة  3

ّ
عبد الحق منصف: رهانات البيداغوجيا املعاصرة؛ دراسة في قضايا التعل

 .PH.Meirieu: l’école، mode d’emploi-E.S.F.Editeur-1992-Paris-p :105. مأخوذ من: 11، ص 4111
بيجان: الديداكتيك واششغاالته األساسية، ترجمة رشيد بناشي ضمن كتابه: من املرجع نفسه، الصفحة نفسها. مأخوذ من: كلود  4

 .14الدار البيضاء، ص -0330-البيداغوجيا إلى الديداكتيك، منشورات الحوار األكاديمي والجامعي
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مية، من حيث القواعد  –ن فـي العملية التعليمية ـالعالقة التي تربط املتخاطبيوأما 
ّ
التعل

نجزات بول ها في مهذيبية، أما األولى فنجدـعالقتان، األولى تبليغية واألخرى تفهي والقوانين التخاطبية، 

ماته األربع، وهو  (Principe de coopération)مبدأ التعاون صاغ  ، حين (Paul GRICE)غرايس
ّ
أول بمسل

ـرف هذا الباحث بمبــمن وضع قواعد للتخاطب ف أول والذي يعّد  ئه هذا،دـي القرن العشرين، حيث ع 

زل منـزلة الضوابط التي ـللتخاطب. وكان هدفه من وضع هـذه القواعد التخاطبية " أن تن مبدأ تداولي

بي الوضوح، بـتضمن لكل مخاطبة إفادة تبلغ الغاية ف
َ
 حيث تكون املعاشي التي يتناقلها املتكلم واملخاط

 .1معاشي صريحة وحقيقية "

م لـــه مــن نقـد.  ــّدِّ
 
وسنكتفي بذكـر فحوى هـذا املبدأ وما ينبثق عنه مـن مـبـادئ فرعية، ثـّم" مـا ق

من باحثينا  ر اإلشارة إليه أن هــذه املبادئ وإن كانت حديثة، إال أن فحواها ورد عند العديددوما تج

 العرب القدامى.

 يصاغ مبدأ التعاون كاآلتي:

 2هاضـك للـتخاطـب على الـوجـه الـذي يقتـضيه الغـرض مـنـهـليكن انت . 

ي إطـار ـأي إن " مشاركتك الحوارية تطابق ما هو مطلوب من طرفك فـي امليدان الذي تصله، ف

 .3ساهم فيه"ي الذي تـالهـدف أو االتجاه الذي يقبله التبادل الكالم

ب ألجل تحقيق  ،مـبـدأ غرايـسوانطالقا من تسمية 
َ
نالحظ وجوب التعاون بين املتكلم واملخاط

ده غرايس من مبادئ فرعية:  الغرض من الخطاب، وما يساعـد على ذلك ما حد 

 :4(، وقاعدتاهMaxime de quantitéمبدأ الكم )-1

  ب على قدر حاجته؛ أي أن
َ
تشتمل مشاركتك على أخبار ومعلومات ومعطيات لتكن إفادتك املخاط

 ر مناسبة للتبادل(.ـقـدر املطلوب )لكي تعتب

  ال تجعل إفادتك تتعدى القدر املطلوب؛ أي أال تشتمل مشاركتك وإفادتك على أخبار أكثر من

 املطلوب.

ب م
َ
م، ممثال في املدّرس، إلى إخبار املخاط

ّ
ي ـال فمثانطالقا من هاتين القاعدتين، يسعى املتكل

م. لذا اختلفت نظرة الباحثين البيداغوجيين واملشتغلين ف
ّ
، التدريسلى إربية ـي حقل التعليم والتـاملتعل

                                                           
 .443، ص ، مرجع سابقطه عبد الرحمن 1
ارية بمقدار ما يطلب منك في مجال يتوسل إليه بهذه املساهمة، . ويترجمه البعض بقوله: أن تكون مساهمتك الحو 441املرجع نفسه، ص  2

نة". ويالحظ في هذه الترجمة أنها شملت القواعد الفرعية  تحدوك غاية الحديث املتبادل أو اتجاهه، انت ملتزم، بأحدهما، في لحظة معي 

في: عبد العزيز  .P.Grice، logic and conversation trad، fr، (in) communication N30, 1979، p45-46 املنبثقة عن مبدأ التعاون. ينظر:

 . 413السراج. مرجع سابق. ص 
مين، ترجمة وتعليق محمد نظيف، مق 3

ّ
ال ضمن كتاب: في التداولية املعاصرة والتواصل، أفريقيا الشرق، ـكيريرا أوريكيوشي: كفايات املتكل

 .044، ص 4102الدار البيضاء، طبعة 
. ينظر آن روبول وجاك موشالر: التداولية 044كيريرا أوريكيوشي، مرجع سابق، ص . وينظر 441طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ينظر  4

اليوم؛ علم جديد في التواصل، ترجمة سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباشي، مراجعة لطيف زيتوشي، املنظمة العربية للترجمة، بيروت، 

 .11، ص 0331طبعة 
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م وتغذية لها  حيث
ّ
لم يعد مجّرد نقل للمواد واملحتويات بشكل تلقائي، بل أصبح توليدا ألششطة التعل

م وتزويده بي يتّم ـها املعلومات واملحتويات التـبوسائل مالئمة من بين
ّ
م التدريس ها. " إن نظاـنقلها للمتعل

م وتسهيله "Charles Hadjiبكامله يّتجه حسب شارل هادجي )
ّ
 .1( نحو تحقيق التعل

م هو قاعدة التدريس
ّ
م ـوالعامل املقّرر ألهدافه ول ،فالتعل

ّ
مادته وكيفياته. فعندما يدّرس املعل

م
ّ
مه منـالذي يجّسده هذا الش يء والرغبة ف شيئا للتالميذ يقوم بذلك على أساس نوع التعل

ّ
ي ـفو ، همـي تعل

م ف
ّ
 .2ي توجيه التدريس وتقرير استراتيجيات تنفيذه من مبادئ وأساليب وطرق ـالواقع، تأتي أهمية التعل

مي أال تكون عائقا أمام فعل التع-ينبغي على عملية تبليغ )أو إخبار( املضمون املعرفي ،لذا
ّ
مالتعل

ّ
 ،ل

مه 
ّ
ى عن العديد من مثاالته، فقد انتهى زمن املدّرس الذي يدفع متعل

ّ
كون ارتباط أششطته به تجعله يتخل

نه من  ،ى الوعي بفقره الداخلي وبجهلهـإل
ّ
م تمك

ّ
وإنما عليه أن يقّر بوجود مكتسبات قبلية لدى املتعل

ماته الجديدة.
ّ
 َجْسرِّها مع تعل

 :3وقاعدتاه(، Maxime de qualitéمبدأ الكيف )-2

  .ال تقل ما تعلم كذبه وال تثبت ما تعتقد أنه كاذب؛ أي أن تكون مشاركتك صادقة 

 .نة. ال تثبتوا ما تعوزكم فيه الحجج  ال تقل ما ليست لك عليه بّيِّ

 ـالهدف ال
ّ
 رى ـل قواعد مبدأ التعاون، هو تحقيق مردودية كبـى من تطبيق هذا القاعدة، وكـمتوخ

مين أنفسهم. ويرتكز على اعتبارات تجريبية أن يكون ن ـلتبادل األخبار بي
ّ
مين وبين املتعل

ّ
املدّرس واملتعل

موا ذلك خالل طفولتهم ،سلوك األشخاص على هذا النحو
ّ
ولم يفقدوا تلك العادة،  ،فذلك ألنهم تعل

ن من اعتبار القواعد العادية للحوار ليس باعتبارها مبادئ فق ،واعتبارات منطقية
ّ
حيث  طأريد أن أتمك

نالحظها كلنا أو قريب من ذلك في إجراء الحوار، لكن باعتبارها مبادئ نتتبعها بدراية ويجب أن نتمّسك 

 بها فهي نتاج لخاصية املتخاطبين النفسية الجوهرية.

 :4(Maxime de relationمبدأ املناسبة أو العالقة )-3

   وأبلغ ليناسب مقالك مقامك.تحّدثوا في الوقت املناسب وبكيفية مالئمة، بعبارة أوض 

لها ويصوغ العمليات الضرورية التي تجعل اكتساب املعرفة 
ّ
يقّدم املدّرس املعلومات واملعارف ويحل

ممكنا وسهال. يقوم إذن بتحليل املعلومات بوصفها عمليات لإلنجاز وذلك بواسطة تمارين وأششطة للتدريب 

 على املهارات تكون مالئمة.
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التبليغ ال يمكنه أن يؤدي وظيفته داخل أششطة التدريس ما لم يخضع لشروط إن اإللقاء أو 

م إنجازها. كما ينبغي احترام السجّل 
ّ
بيداغوجية أهمها وظيفته، أي توجيهه نحو مهام يكون في مقدور املتعل

م سابق وأصبحت جزءا من رصيد
ّ
م )سجل الخبرات واملعارف التي ترّسخت لديه في تعل

ّ
(. هاملعرفي للمتعل

م واهتماماته واتجاهاته –حسب أوليفيي روبول  –وأخيرا يجب أن يتالءم هذا اإلخبار 
ّ
 .1مع حاجات املتعل

 :2(، وقواعدهMaxime de modalitéمبدأ الجهة أو الطريقة )-4

  تجنب الحديث الغامض واملبهم.لتحترز من االلتباس؛ أي 

  تحّدث بوضوح.لتحترز من اإلجمال؛ أي 

  م
 
 بإيجاز.لتتكل

  ب كالمك؛ أي ِّ
ّ
 .كن منهجيالترت

ملاذا يجب أن نكـون متعاونين خــالل تـبادل كـالمي مـا؟ مـاذا نجـني جّراء هـذا التعـاون؟ إنه تحقيق 

املقاصد واألهداف التخاطبية بكل بساطة، حينما نتمتع باإلصرار على تحقيقها يمكننا أن نكون كذلك. 

را ومقفال حتما، مما يسّبب ضررا التبادل التخاطبي يجد نفسه، في 
ّ
حال االمتناع عن التعاون، متعذ

م؟
ّ
خرق املبادئ بلى، سيتضرر هو كذلك !كبيرا للمخاطب. للمخاطب فحسب؟ أال يتضّرر املتكل

 
: حينما ت

الحوارية من طرف املدّرس في حالة بحثنا هذا يلحق الضرر منافعه الخاصة إضافة إلى منافع الحضور. 

م كذلك.  سيجد املدّرس
ّ
 نفسه مضطرا إلى التعاون وإال فشل في الوصول إلى أهداف دروسه، واملتعل

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 

 يخ
ً
أ ّ
 ّفف من الصراعات، املواجهات التي تمّيز أيضا التبادالت الكالمية والواقع التعليمي يثبت ذلك. ومهدِّ

ورغـــم وجـود أفـعـال تـدّل على حـّدة الصراع والعـنف اللفـظي بين املتخاطـبين، إال أن جـادل)ولو 

ضمنيا(، " عـدد من قـيم وقواعد  كـان مذمـوما( تعـني شـارك هـي تـقـاسـم )أو اإلقرار بوجود قيم مشتركة ولو 

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 

تي تكون بين عدة أشخاص بإزاء بعضهم البعض ديسكمبر" ندعو مجتمعا مجموعة من االلتزامات ال

 .3حينما يكونون مجتمعا" أي حينما يتشاركون الربح والخسارة"

هي من حيث مبدؤها  ،الحرب الكالمية ،نحو املجادلة ،إنه صحيح أيضا أن بعض أنماط التبادل

فات نجد املواجهات والخال  ال بل االندماجية. ويتاح بالتأكيد أن ،أقل تعاونا من التبادالت الهادئة السليمة
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ومظاهر االششقاق وإجراءات اإلقصاء مفيدة أكثر من التفاعالت السعيدة بل أكثر تمييـزا: بحسب تمحور 

ل فيها صورة مرحة أو مشؤومة
ّ
 .1فكرتها حول التبادالت الناجحة أو الفاشلة، وبحسب أن تشك

لون مجتمعا. إذا طلب املدّرس ي التذكير بأن املتحاورينـينحصر ف ،فيما يخص مبدأ التعاون 
ّ
 يشك

م يشتركان في ممارسة 
ّ
ق بدرسه، يمنح لنا املبدأ اعتبار املدّرس واملتعل

ّ
م اإلجابة عن سؤال يتعل

ّ
من املتعل

ششاط مشترك يتمثل في ثنائية سؤال/ جواب، والتي تكون متبادلة بينهما أثناء سير الدرس. ينجم عن هذا 

م.  التشارك أن االلتزام الذي على
ّ
املدّرس أن يضطلع به هو أن يسأل سؤاله بكلمات وعبارات يفهمها املتعل

م بأن يعطي جوابا بكلمات وعبارات يفهمها املدّرس. " إذا تصّرف أحدهما بخالف ذلك 
ّ
بينما يلتزم املتعل

له هو نفسه مع شريكه ومن ثم هدفه الخاص. االلتزام الذي يعلنه 
ّ
فإنه يعاكس هدف املجتمع الذي شك

 .2مبدأ التعاون ليس إال االرتباط االجتماعي الكالمي"

مين
ّ
التخاطب أن تكون فائدة بينهما أو مقاصد وأهداف  ،إذا حصل للمتخاطبين، املدّرس واملتعل

إذا نجحا في فعل ذلك، ويخسران  ،بينهما، فإنهما يحصالن معا على هذه الفائدة وهذه املقاصد واألهداف

م ر تبادلهـ" هناك إذن تشارك الربح والخسارة، ويكون لنا الحق في أن شعتبمعا إذا لم ينجحا في ذلك، 

 .3ي املجتمع"ـالكالمي ششاطا منجزا ف

م ال يسعى ملجّرد التعاون بينه وبين Sperber( وسبيربر)Wilsonيصرح ويلسون )
ّ
( بأن املتكل

ب، وإنما يبحث فـي " أن يكون له أكبـر تأثيـر ممكن على املستمع،
َ
درجة ما من التعاون ستكون  املخاط

م دفعه للنجاح في مشروع أساس ي أناشي
ّ
ما إذن ،الثمن الذي على املتكل

ّ
ر ـغي ،بشكل ما ،سيكون متكل

 .4تعاوشي بطبعه لكّنه تعاوشي بالضرورة "

م، وهذا ال  ،بقواعده املتفّرعة عنه ،ويتحّقق هذه املبدأ
ّ
بمدى تحّقق التفاعل بين املدّرس واملتعل

ل ما ينتظرونه من ـيعني أن هذه القواعد " عبارة عن معايي
ّ
باعها فحسب، بل تمث

ّ
ر ينبغي للمخاطبين ات

 .5هم، فهي مبادئ تأويل أكثر من كونها قواعد معيارية أو قواعد سلوك"ـمخاطبي

ي تحليل الخطابات. ومما يحسب له أن ـئمة ومهمة فكونه أداة مال  ،وتكمن أهمية مبدأ التعاون 

ها تعّد مكّملة ـ، التي سنناقشها فيما بعد؛ ألنالتأّدب والتهذيب والكياسة واللباقةتأسست عليه نظريات 

 له وموّضحة ملا غمض من جوانبه.

ملبادئ وهناك مبدأ حــواري آخــر يـقابـل وحـده، حـسـب صاحبيه ويلسون وسبربـر، مجـموع أدوار ا

مة املالءمة الغرايسية وهو
ّ
. يقـوالن فـي هـذا الصدد:" توصلنا إلـى أن (Axiome de pertinence) مسل
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ـمة الـال
ّ
 ـمـالءمـة التي كانـت الوحيـدة الـمــبادئ تـرجع إلـى مـسـل

ّ
ع ر من مجمو ـأكث ،ةـــــمّتصفة بالوضوح والدق

 .1" املبادئ

فهو الفاعل األساس ي، بحيث يتحّدد دور  ،متمركزا حول ذاتهيكون الفعل التعليمي للمدّرس قـد 

م 
ّ
هذا األخير في تقديم املعرفة. وهنا نجد تفاعال بين املدّرس واملعرفة التي يقّدمها ال غيـر، ويغيب املتعل

 رويض التلميذـيقوم املدّرس " بت ،ويصبح الفعل التربوي من طرف واحد ،عن الفعل التعليمي تماما

 .2ى قيم السلطة والنظام واالمتثال، لهذا تتصف باألوتوقراطية "اعتمادا عل

يكون الخطاب التعليمي منتجا من طرف املدّرس  ،ففي الطرق التلقينية اإللقائية القديمة

م؛ ألن فكر هذا
ّ
 األخير يبقى تابعا لفكر مدّرسه. فحسب، فهو سابق زمنيا عن املتعل

م ف
ّ
ي مراحله فكر املدّرس؛ ألن هذا األخيـر سبق ـالحق وتابع ف ي هذه الحالة أنهـوشأن فـكـر املتعل

م ذلك البناء حتى ينخرط فيه. لذلك تظّل عالقته 
ّ
وأن وضع خطوات كّونها وبناها دون أن يعرف املتعل

 بموضوع الدرس جزئية متدّرجة بتدّرج خطوات الدرس اإللقائي. 

م صعوبة ف ،لذا
ّ
م إلحاطته ي متابعة فكر املدّرس؛ـيجد فكر املتعل

ّ
 ألنه يشتغل بشكل سريع ومنظ

م الوقت الكافي لإلحساس بنفس االهتمامات التي يحّس بـمسبقا بكل مراحل الدرس، فال يجد ال
ّ
ها ـمتعل

م سينتهي به املطاف إلى امللل ـمدّرس. ويحدث فـال
ّ
ي هذه الحالة فشل ذريع للخطاب التعليمي؛ ألن املتعل

م آفـاقا للتفكيروالسلبية. وقد يحدث أن يفتح خط
ّ
ه، بل على هامش ،ليس في الدرس ،ابه هـذا للمتعل

ه عن الدرس كثيرا ما تصبح مشّوشة على صيرورته داخل قاعة الدرس. ناهيك عن مخاطر تحّول انتباه

 بفعل منّبهات خارجية.

م فـي الـدرس القـائـم على اإللـقـاء والتـلـق
ّ
يـن، يختلف؛ وعموما، إن موقع كل مـن املـدّرس واملتعـل

فاملدّرس يتصّور خطابه التعليمي بشكل كامل: فهو لديه خطاب متكامل اللحظات يعرف من أين يبدأ 

م فال يعلم عن هذا الخطاب  ؛وإلى أين سينتهي
ّ
ألنه قد حّضره بشكل مسبق وضبط لحظاته. أما املتعل

ية. وإن كان متابعا للدرس ف
ّ
 ها بالتدريج.هي لحظات يتابع تحققشيئا وهو غائب عنه كل

حسب  ،ى وحدات من املنطوقاتـي هذا النوع من الخطابات بمهمة تفكيكه إلـيقوم املدّرس ف

م فهي تركيب هذه الوحدات املتدّرجة بعد تحصيله كل وحدة
ّ
كاملها ي تـف ،لحظات الدرس، أما مهمة املتعل

 مع الوحدات األخرى.

م بمهمته
ّ
 اه الفكـرية فـي الحفاظ على نفس مستوى االنتباهيحدث أن تنـهك قـو  ،وأثـناء قـيام املتعل

ص بفعل منبّ ـوالفهـم. وإذا كان انتباهه أقوى ف
ّ
 ،هات داخليةـي اللحظات األولى من الدرس، فإنه يتقل

 .هاية الدرسـي نـركيب فـهات خارجية. فال تتحّقق مهمته ويفقد القدرة على التـكامللل والشرود ومنبّ 
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التعليمي حول املادة الدراسية أو املضمون املعرفي، حسب تصنيف ج.ديكلو وقد يتمركز الفعل 

(J.Duclosوقيمها األساسية هي العقالنية والفّعالية، وتتصف بكونها ذات طابع تقنوقراطي ،)ويتحّرى   .1

ـــةاملدّرس 
ّ
مي-في تبليغ املضمون املعرفي الــدق

ّ
شاطرة، وذلك بالتحّقق من " وثوقية املعلومات امل ،التعل

 .2وذلك في أفق املزيد من املوضوعية والعقالنية"

ة من إيجابيات الخبرة التي يكتسبها املدّرس في تبليغ املضمون املعرفي
ّ
مي، -وما تحّققه الدق

ّ
التعل

. ولضمان استمرار 3والذي يّتصف " باالختزال والضبط على مستوى فك رموز اإلرساليات التي يتم تلّقيها"

ة، ثم عليه االعتماد على ه
ّ
ذا املبدأ ينبغي على املدّرس أن يواصل البحث عن مزيد من املوضوعية والدق

مون من تلّقي وفهم ما يصّرح لهم به، ـأن يخب
ّ
ن املتعل

ّ
ميه بما يراد تبليغه لهم، شرط أن يتمك

ّ
ر متعل

مون من جهت
ّ
ن املتعل

ّ
يعّبر عنه  ويفهم ما هم من التعبير عما يريدون تبليغه، ويتلّقى املدّرسـوبعدها يتمك

مون.
ّ
ن ال تتحّدد بنوع املحتويات واملضامي ،وقيمة املدّر  الجّيد الفعل التعليميولكن قيمة هذا  املتعل

م.ـي يقّدمها فقط إنما بنوع العالقة التي يبنيـاملعرفية الت
ّ
 ها مع املتعل

مي، وجب أن يتمركز حول -لهــذا السـبب، وإلنجاح الفـعـل التعليمي
ّ
م، فيكون " االهت التعل

ّ
مام املتعل

األكبر فيها موّجها نحو التلميذ، ومبدؤها األساس ي احترام شخصيته وتثبيت قيم الحرية واالستقاللية 

سم هذه العالقة بالتلقائية وتنبني على تعامل ديمقراطي"
ّ
. وفي هذه الحالة 4واإلبداعية لديه، لهذا تت

م على بناء 
ّ
م ف ،املعرفةيكتفي املدّرس بمساعدة املتعل

ّ
ماته بنفسه. ي بناء تعـفالدور اإليجابي يعود للمتعل

ّ
ل

ط. وقد يؤدي فيـويقوم املدّرس بدور ال
ّ

طـها املدّرس دورا أكبـمرشد واملنش
ّ

يكون ف ،ر من دور املرشد واملنش

م من غي/رورة التعليمـله دور املحّفز؛ إذ يسّهل سي
ّ
بات ويستجيب لطل ،ر أن يوّجهها أو يشارك فيهاـالتعل

ِّ عتهاية املطاف ناتجة عن ششاط املـمعرفة في نـالتالميذ. فال
ّ
ادرة عن وليست ص ،م ومرتبطة باششغاالتهل

مين، فربما كان هو ألن الهدف من إنتاج الخطاب التعليمي ؛ املدّرس
ّ
تحقيق حاجات وطموحات املتعل

مي ثرّيا-املضمون املعرفي
ّ
مين امللل والشرود، وقد " يكون القول ر مالئم يسّبب ـولكنه غي ،التعل

ّ
للمتعل

وهذا هـو  5مالئما باألحرى مع القليل من األخبار؛ إذ يقود املستمع إلى إغناء أو تغيير معارفه أو تصّوراته"

 املطلوب.

يتحّقق بحسن تأويل األقوال، وإن حدث خرق  ،ي مبدأ التعاون ـما سعى غرايس إلى تحقيقه ف

لبعض القواعد الفرعية. بعبارة أخرى نقول إن مالءمة القـول التعليمي تكون مباشرة وحاسمة بمقدار 

مما تحق  
ّ
 .6ق من نتائج تداولية لدى املتعل

                                                           
 .142املرجع السابق، ص  1
م، 4111هـ/0243عبد الكريم غريب: التواصل والتنشيط؛ األساليب والتقنيات، منشورات عالم التربية، الدار البيضاء، الطبعة األولى  2

 .046وص  31ص 
 املرجع نفسه، الصفحات نفسها. 3
 .142ص ، 4جعبد الكريم غريب: املنهل التربوي؛ معجم موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية،  4
 .043كيريرا أوريكيوشي، مرجع سابق، ص ينظر  5
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 6
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ما ،وإذا حدث وأن حّقق الخطاب التعليمي أغراضه ومقاصده
ّ
وهنا  ،قـد يصبح املدّرس متعل

مية تتم داخل –ألن العملية التعليميةكن أن يتحقق مبدأ التعاون الغرايس ي بشكل مذهل؛ يم
ّ
التعل

مي وفق أهداف وكف-ها املدّرس بتقديم املضمون املعرفيـأين يقوم في ،مغـلقـالفصل الدراس ي ال
ّ
ات ءاالتعل

ة
ّ
 ى أطراف العملية التعليميةـاعر ر ـعلى افتراض أن هذا األخي ،ي املنهاج الدراس يـفومصر ح بها  محّددة بدق

م.
ّ
 وخاصة املتعل

لقول فإنه يمكن ا ،ن أقطاب العالقة الديداكتيكيةـى أهمية تحقيق التفاعل الجيد بيـوبالعودة إل

مين في أغلب األحيان بينهم وبين املدّرس.ـالتفاعالت عامة وشاملة تتم بيإن 
ّ
عالقة وما يدّمر ال ن املتعل

مية هي 
ّ
م، حتى وإن كانت املحتويات  سلطوية املدّر ،التعليمية التعل

ّ
مه املتعل

ّ
ومن ثم تدّمر كل ما يتعل

ى ـالتي تقّدم من املستوى الجيد. لذلك ال بّد لكل مدّرس، وهـو يحّضر خطابه التعـليمي الذي سيوّجهه إل

ميه، أن يميّ 
ّ
ةـمتعل

ّ
 ي والعالقة التعليمية.ـمعرفـمضمون الـن الـبي ،داخل ذهنه ،ز وبدق

م من داخل عوال
ّ
مه النفسية والوجدانية، ومن قلب مخاوفه، وأن ـثم، عليه أن يعامل املتعل

ن من اإلفصاح عنه. وعليه أن يبذل الجهود القصوى لكسب ـينصت إل
ّ
ع إليه من دون أن يتمك

ّ
ى ما يتطل

م قبل البـدء في أّيـة عملية
ّ
 تعليمية.-ثقة املتعل

م عموما، :" (F.Meirieuريو )ـيقول فيليب مي
ّ
إذا لم أكن قادرا على اعتبار اآلخر، املراهق أو املتعل

كائنا حرا له هوّيته وتاريخه الشخص ي، وإذا لم أكن قادرا على التحّدث إليه على قدم املساواة ومقاربته 

والنظر إليه على الدوام كذلك، وإذا لم أكن قادرا على مواجهته بكل الجّدية املطلوبة، وعندما أكون 

سا بالبحث، وبأي ثمن، عن اإلجابة عن أسئلته ال عن فهمه واالعتراف باختالفه، حينها أضّيع كل مهوو 

نه من أن يكبر معه أيضا "
ّ
 .1فرصة ألمك

فليست األمكنة املدرسية مجّرد ساحات للتواجد والحضور املشترك، بل هي فوق ذلك أمكنة 

امله ينبغي أن يأخذ وجهة املجموعة التي تشغل للكالم حيث " ينصت اآلخر لكالمنا ويتلّقاه. والفصل بك

مة، حيث يوجد األفراد أو ال يوجدون، أو يكتشفون أنفسهم من جديد بذواتهم "
ّ
 .2مكان اللغة املتكل

ا ـــــل مــــــن شروط نجاح متحّقق، إال أن أقـــورغم ما نحاول إصباغه على العالقة التعليمية م

د ـــــواعــــاء على قــــي فحسب، بنــغــــتصاره على الجانب التبليــّقق؛ القـــالتحه نجاح ناقص ــه أن  ــيوصف ب

ميه، وهذا مـمعارف والخبـقتصر على تبليغ اليي هذه الحالة ـس؛ ألن املدّرس فـــــغراي
ّ
ا رات واملعطيات ملتعل

بيإغفالها للجانب يعترض عليه في هذه القواعد التخاطبية الغرايسية "   ".التهذيبي التأدُّ

                                                           
ان نظرية التعامل مع التلميذر الحجوجي: ينظر مني 1

ّ
؛ من اإلرسال األحادي للمعرفة إلى العالقة التربوية، مجلة رؤى تربوية، مركز القط

 .14للبحث والتطوير، رام هللا، العدد الثاشي والثالثون، ص 
 Ed. F.Maspéro  institutionnelleF.Oury/A. Vasquez: Vers une pédagogie ?. مأخوذ من: 11عبد الحق منصف، مرجع سابق، ص  2

– 1967- Paris- p : 69. 
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( بالجانـب التهـذيـبي فـي P.Griceوقـد ذكـر طـه عـبد الرحمن ثالثـة أسـباب لعـدم اهـتمام غرايـس )

 :1التخاطب، نجملها فيما يلي

 ذكره له في جملة حديثه عن الجوانب االجتماعية التجميلية في التخاطب. .0

 وما ترتيبها مع القواعد التبليغية. أغفل ذكر كيفية تطبيق هــــذه القواعد التهذيبية، .4

غفلته عن كون الجانب التهذيبي ربما يكون أصال في خروج العبارات عن املعاشي الحقيقية أو  .4

 املباشرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .443ينظر طه عبد الرحمن. مرجع سابق. ص  1
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 : الـــقــــواعــــــد التـــهــــــذيــــبـةرابعاملــبـحــث ال

مكانة هـامــة فـي مـواصـفــات املـدّرس الجـّيـد، ومـن ثـّم، إمكانية نجاح  املزايا العالئقيةلـقـد شغـلت 

مي ال-العالقة التعليمية، إال أنها تبدو، عند الكثيرين، مرتبطة دوما باملضمون املعرفي
ّ
ي يقّدم ذالتعل

مين، أي ما هــــو مرتبط بالكفايات التقنية أو املعرفية.
ّ
 للمتعل

ن ذلك، فإال أن هناك من رأى غير  (، من خالل تمييزه بيـن Montandonمونتاندون )لقد بي 

مخـتلف املـزايا العالئـقية؛ كاملـزايـا الديـداكتيـكية واملـزايـا البيـداغـوجيـة املـرتبطة بالصـرامة والسـلطة، 

مين يضعون في الواجهة باملقام  واملـزايا اإلنسانية
ّ
ل املزايا األو التي ترتبـط بالطـيبة، رأى " أن املتعل

 .1اإلشسانية لتحديد املدّرس الجّيد"

ب ــــمزايا الثانية بالجانـي البحت، ونقابل الـــى بالجانب التبليغــمزايا األولـويمكن أن نقابل ال

مية ال ينبـني عـلى /ي. فالتخاطــب فـي العــمــلية التعليميةــالتهذيب
ّ
لتبليغي( )الجانب ا مبـدأ التعـاون التعـل

 ـانــمــبـدأ تداولي ثي تحليل الخطاب التعليمي. بـل البـــد لــــه مـــن ـفحسب، رغم كونه أداة مالئمة ومهمة ف

ب أو التهذيبهـو مــبـــدأ "  ـأدُّ
ّ
التأّدب والتهذيب والكياسة ي نظرياته املتنّوعة؛ ـ". والذي تأسس، ف الت

 ما غمض منـأو إن شئت قلت على مبدأ التبليغ، فهو مكّمل له وموّض  ل، على مبدأ التعاون، واللباقة

 جوانبه.

ها فـي ـي التأّدب، والتي أوردتـف (Robin LAKOFF)"روبين الكـوفوأولى هذه النظريات، نظرية " 

بمقـالتها املوسـومة بـ "  را  مــنـطــق التأدُّ
ّ
". وقـد صاغـت ال كـوف فـي شكـل مبـدأ عام، وقواعـد فرعية، تأث

 بغرايس، تنبثق عنه:

 املبدأ العام: 

 با  مع الحفاظ على قواعد التبليغ بضوابطها املعلومة. ،وهـو مبـدأ يضبط قواعد التهـذيب: 2لتكن مؤدَّ

 :3وقـــد تفّرعت عن هــذا املبدأ مجموعة من القواعد

ف، ومقتضاها:قاعدة -1
ُّ
 التعف

 :ب
َ
ب مسافة تحفظ لهما  ال تفرض نفسك على املخاط

َ
أي أن يجعل املتكلم بينه وبين املخاط

املكاشفة في األحوال الداخلية. لذا يحترز املتكلم في انتقاء العبارات، في تالفى أفعال القلوب، واألفعال 

ب، وإذا كاشفه استأذن قبال واعتذر بعدا.
َ
 املكروهة من قبل املخاط

                                                           
عبد الكريم غريب: مستجدات التربية والتكوين، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى،  1

 .36م، ص 4102هـ/0241
 .421سابق. ص  طه عبد الرحمن. مرجع 2
 . لتفصيل أكبـر في هذا العنصر يمكن العودة إلى الكتاب.420-421املرجع نفسه. ص  3
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م أكثر من 
ّ
انطباقها على املدّرس، بالنظر إلى مركزيهما في العملية تنطبق هذه القاعدة على املتعل

مية؛ فاملدّرس يحتل مركز الصدارة م/التعليمية
ّ
، 1عتمدا على كل " قيم السلطة والنظام واالمتثال "التعل

ب  مدّرسه. م وهو يخاطِّ
ّ
م بتجاوز ما يراه حدودا مقّدسة ال يجب تجاوزها، فيتحّرز املتعل

ّ
 وال يسمح للمتعل

ص قدرته على التعبير عن ذاته أو يحرم فقد يحد
ّ
م عرضة للمعاناة، عندما تتقل

ّ
ث أن يصير املتعل

ية؛ إذ ينصاع لهيمنة واستبداد املدّرس، الذي يمارس عليه سلطته من دون هــوادة. وما 
ّ
منها بصفة كل

م من لحظة ألخرى، إلى تبّني سلوك عدواشي اتجاه 
ّ
مدّرسه أو ينتج عن هذه الهيمنة نزوع هـذا املتعل

 محيطه بصفة عامة؛ وذلك بفعل حاجته إلى الثأر أو تفريغ شحنة العنف والغضب التي تعتمل في دواخله. 

م، أن يعمل على تنمية قدراته على التعبير عن ذاته وتدريب نفسه على 
ّ
إذن، من مصلحة املتعل

ى ذلك إال من خالل 
ّ
االمتثال لخمسة مبادئ هي: إظهار شخصيته الحقيقية بمزيد من الحرية، " وال يتأت

اإلصغاء للذات، التصريح باملعتقدات، التصريح باملشاعر، التصريح بالحاجيات والرغبات، التقييم 

 .2الذاتي بموضوعية ويقظة "

م مركز العملية التعليمية
ّ
-وقد يحدث أن يكون التحّرز من جانب املدّرس في حال كان املتعل

مية، وحينها يكون مبدأ العال
ّ
قة " احترام شخصيته وتثبيت قيم الحرية واالستقاللية واإلبداعية التعل

 .3لديه"

ك، ومقتضاها:-2
ُّ
 قاعدة التشك

 :ب يختار بنفسه
َ
مين )باعتبارهم  لتجعل املخاط

ّ
ما( للمتعل ِّ

ّ
أي أن يترك املدّرس )باعتباره متكل

ب األساليب التقريرية املباشرة. ويأخذ باألساليب  بين( املبادرة في اتخاذ القرارات، فيتجن 
َ
مخاط

االستفهامية كما لو كان متشككا في مقاصده. من قبيل: " قد يكون من املفيد لكم إنجاز الوضعيات 

 اإلدماجية ".

ويقتض ي تطبيق هذه القاعدة التطّرق إلى طريقة طرح السؤال من طرف املدّرس، أو إن شئت 

مين ألجل تحصيل املعرفة أو تطبيق األششطة التعليمية
ّ
م-قلت، طريقة طلبه من املتعل

ّ
ية، فينبغي التعل

ّقق ال تحألنها قد  ،على املدّرس أن يحّقق شروط صياغة السؤال بتفادي طرح األسئلة بطريقة مباشرة

املطلوب. إضافة إلى ارتباط السؤال باملوضوع، وجب أن يكون صعبا بما فيه الكفاية حتى يثير االهتمام 

مين. كما ينبغي على املدّرس أن يحّضر ويجمع أسئلة خاصة ملختلف 
ّ
د النشاط العقلي لدى كل املتعل

ّ
ويول

م. وأن تخّيل وأسئلة البرهان وأسئلة الحكامللكات التي يمكن للتدريس تشغيلها كأسئلة الذاكرة وأسئلة ال

م. وتكييفها مع 
ّ
يصوغ أسئلته بعبارات واضحة وصحيحة تجعلها سهلة الفهم واالستيعاب لدى املتعل

متوسط قدرات الفصل إذا كانت تستهدف مجموعة التالميذ، ومع قابليات الفرد العقلية إذا كانت أسئلة 

نتباه املالئم فال تتسّبب في التشتت والتبعثر بل تسهم في تركيز اال فردية. كما يجب مراعاة الترتيب النفس ي 

                                                           
 .142ص ، 4جعبد الكريم غريب: املنهل التربوي؛ معجم موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية،  1
 .011وص  31ب والتقنيات، ص عبد الكريم غريب: التواصل والتنشيط؛ األسالي 2
 .142ص ، 4جعبد الكريم غريب: املنهل التربوي؛ معجم موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية،  3
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على ما هو جوهري على أن يهدف إلى تشجيع االكتشافات واالستدالل وتداعي األفكار، ال أن يكون تمرينا 

 ي أكثر منه على فعل العقل واإلدراك.ـللذاكرة فحسب مبنيا على العمل اآلل

د، ومقتضاها:-3  قاعدة التودُّ

 :ب
َ
 لتظهر الود للمخاط

، فيما يذكره ابن وهب الكاتب، في صالح جميع أمـور اإلشسان فهي من " أنفع 1تظهر قيمة الودّ 

 .2األشياء لإلشسان وأعونها على الزمان، ألن باملوّدة صالح جميع األمور، وبالعداوة فسادها"

د والتوّدد املقصود في سياقنا هذا ما سّماه ابن وهب بوّد املنفعة ل
ّ
لدنيا، ويتحّقق، عنده، " بتأك

م إلى بذل الجهد في التوّدد 3األسباب املوجبة لها، ويزيد فيها اإلحسان واإلفضال"
ّ
. ويدعو ابن وهب املتكل

ـك لن تعـدم بذلك مروءة كريم، أو أمن لئيم، 
ّ
، من أجل نيل محـّبتهم؛ " فإن ـّدٍ وكـّدٍ بين بكل جِّ

َ
إلى املخاط

 .4كفيت املرهوب، إن شاء هللا "فتكون قد نلت املحبوب و 

ب أو مساويا له؛ 
َ
م أعلى مرتبة من املخاط ِّ

ّ
وتتحقق هذه القاعدة في حالتين وهما أن يكون املتكل

ب. فيستعمل املتكلم كل 
َ
إذ الهدف من هذه النّدية في التخاطب تحقيق األشس واالطمئنان لدى املخاط

ب واالسم والكنية واللقب.ما يقّوِّي عالقة التضامن والصداقة من قبيل ضمير 
َ
 املخاط

مية، ال بد من تحّقق وعي الطرفين بذواتهم وبالعالقة املرساة ما بين 
ّ
وفي العملية التعليمية التعل

ن أو مهيَمن عليه داخل منطقة  املتخاطبين، بمعنى وعي كل طرف بمركزه كونه يتواجد في وضع مهيمِّ

يد من التساؤالت على امتداد فعل التخاطب، وهكذا، التوازن، ويرتكز التخاطب الواعي على طرح العد

فإن من يقوم بتسيير فعل التخاطب، " يتساءل بصفة مستمرة حول نفسه وحول محاوره بشأن مالءمة 

 اإلرسالية"
ّ

 .5إرساليته سواء من زاوية الباث أو التلقي أو املحتوى في حد ذاته وظروف بث

(، إذا لم يكن املدّرس F.Meirieuسب فيليب ميريو )هذه، ح قاعدة التوّددوال يمكن أن تتحّقق 

مين أحرارا، لهم شخصيتهم وكيانهم املستقل، وإذا لم يستطع أن يخاطبهم على 
ّ
قادرا على اعتبارا املتعل

 .6قدم املساواة وأن ينظر إليهم بهذه النظرة دوما

مي وكيفية صياغته 
ّ
مين جهلهم لكيفية تكوين خطابهم التعل

ّ
وقد يعوق هذا التحّرر لدى املتعل

بصفة كاملة، وال يتحّقق لهم ذلك إال من خالل سلوكهم واإلبقاء على طبيعتهم والتقليص من قلقهم 

مين " يعانون بشكل بالغ مما يسّمى 
ّ
رهم، فهناك العديد من املتعل

ّ
 املجال ولعّل  ،بالقلق العالئقيوتوت

الذي يظهر فيه هذا القلق في املجال الجماعي عندما يعّرض لألضواء فتظهر عليه عالمات القلق في 

                                                           
، وهو ينقسم قسمين: أحدهما وّد العصمة في الدين، واآلخر: وّد املنفعة للدنيا. ينظر وّد للمشاكلة واملجانسة. ووّد بالعرضوالوّد وّدان:  1

 .441الكاتب، ابن وهب: البرهان في وجوه البيان، تقديم وتحقيق حفني محمد شرف، مطبعة الرسالة، مصر، د.ط.د.ت، ص 
 .441-441املرجع نفسه، ص  2
 .421-441املرجع نفسه، ص  3
 حات نفسها.املرجع نفسه، الصف 4
 .31-31عبد الكريم غريب: التواصل والتنشيط؛ األساليب والتقنيات، ص  5
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سحنته وحركاته وتموضعه، وعندما يدعى ألخذ الكلمة يزيد قلبه خفقانا وينقبض صدره ويجد صعوبة 

م بصوت خفيض لدرجة يتعّين
ّ
نه إعادة معها أن نطلب م في التنّفس وتنحبس الكلمات في حنجرته ويتكل

ل بالنسبة إليه معاناة ال تطاق، ولكي نتالفى هذه املعاناة ينبغي االمتثال 
ّ
ما قاله لتّوه وهو األمر الذي يشك

لهذه املبادئ: اإلصغاء للجسد، كون الفرد ذاته، ضبط االنفعاالت من خالل التنّفس، إفساح املجال 

 .1لنفاذ األحاسيس، التقليص من درجة الضغط"

مية، وجب تحقيق ما يسّمى 
ّ
وهي  ية،التبادلولتحقق املساواة بين طرفي العملية التعليمية التعل

، ويمكن أن نجمل 2" تعني اإلصغاء لآلخر واألخذ بعين االعتبار لواقع واختالفات اآلخر، واحترام املحاور"

 يعتقده اآلخر، االنفتاح علىمبادئ التخاطب التبادلي في خمسة: " إصغاء كل طرف لآلخر، االهتمام بما 

 .3املشاعر، تلبية الحاجات، تقدير اآلخر"

والذي يهّم داخل الفصل الدراس ي " تجاوز موقف الحذر وعدم الثقة باآلخرين والصراع 

م ونمارس. هؤالء اآلخرون 
ّ
مون كما نتكل

ّ
 راشدين كانوا أو –معهم...وقبولهم بوصفهم أناسا مثلنا يتكل

وينبغي أن ننصت لهم. والحال، إننا نصادف دوما داخل الفصل أفرادا قد تحدث ينصتون لنا -أطفاال

ق بهم ونتماهى معهم مثال–لنا معهم ارتباطات ال شعورية 
ّ
 لكي نخرج من وضعية األفق املسدود-كأن نتعل

 .4التي شعيشها خارج املجال املدرس ي أو داخله "

 يظهر لنا قصورها من ثالثة أوجه: مبدأ التأّدب والقواعد املتفّرعة عنهبالنظر إلى 

  اقتصارها على الجانب التجريدي من التهذيب، وعدم إمكانية تطبيقها في الجانب العملي، أي ما ينتج

 عن التهذيب.

 " حيث ف عدم إمكانية تطبيقها كاملة، حيث يمكن العمل بقاعدة أو اثنتين واالستغناء عن الثالثة

ك...تصلح قادة التودد، فقد ال تصلح قاعد
ُّ
 . 5"ة التشك

 .ف  تعارضها مع قواعد التعاون عند غرايس. فيمكن أن توضع هذه القواعد تحت قاعدة التعفُّ

م  الجانب التجريديقد اقتصرت في مبدإها على  روبين الكوفوإذا كانت  من التهذيب املقّوِّ

اون بـــر فإن هذا األثــــر يظهر في املـبـدأ الــذي وضعـه كل من  جانبي العمل واإلصالحللتخاطب، وأغفلت 

ا املبدأ "، ويسمى هذالكليات في االستعمال اللغوي: ظاهرة التأدبفـي دراستهـما املشتركــة "  وليفـــنسن

ن من وجه وخطة؛ فالوجه عبارة عن اإلرادات األساسية أو املمبدأ التواجه واعتبار العملبـ:  اصد ق. ويتكو 

 التي يسعى طرفا عملية التخاطب إلى تحقيقها )رغبات دفع االعتراض ورغبات جلب االعتراف(.

                                                           
 .041-003وص ص 31عبد الكريم غريب: التواصل والتنشيط؛ األساليب والتقنيات، ص  1
 .043وص 31املرجع نفسه، ص  2
 املرجع نفسه، الصفحات نفسها. 3
Ed. F.Maspéro  F.Oury/A. Vasquez: Vers une pédagogie institutionnelle ?. مأخوذ من: 11عبد الحق منصف، مرجع سابق، ص  4
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والخـطـة عـبـارة عــــن املسلك أو املـــســـار املناســـب الـذي يخـتاره طـرفـا عمـلية التخاطـب لتنـفيذ هـذه  

ـب( " إلى االستدالل باملقاصد اإلرادات وتحقيــق هـذه املقاصد. فيحتاج هــذان الطرفان )امل
َ
م واملـخاط ِّ

ّ
تـكـل

]الوجه الدافع والوجه الجالب[ على الوسائل ]الخطط التخاطبية[ الكفيلة بتحقيقها، كما يحتاج إلى 

 . 1املوازنة بين مختلف الوسائل حتى يتخير أفضلها تحقيقا لهذه املقاصد"

 : 2ضرب طه عبد الرحمن مثاال لهذه الخطط، بما يلي

 طلب إغالق النافذة.املثال: 

 وأعطى خيارات للمتكلم إزاء مخاطبه.

 فقد يمتنع املتكلم عن أن يطلب إغالق النافذة، ألن في هذا الطلب مخاطرة تضرُّ به أو تضرُّ باملستمع.-0

ف من األثر التهديدي لهذا -4 ِّ
ّ
قد يطلب املتكلم من املستمع إغالق النافذة دونما استعانة بصيغة تلط

 ب، كما إذا قال: أطلب منك أن تغلق النافذة.الطل

قد يطلب املتكلم من املستمع إغالق النافذة مع التوسل بصيغة تحفظ الوجه الدافع لهذا املستمع، -4

 كأن يقول: هل لك أن تغلق النافذة؟

 قد يطلب املتكلم من املستمع إغالق النافذة مع التوسل بصيغة تحفظ الوجه الجالب لهذا املستمع،-2

ضنا ملجرى الهواء؟  كما إذا قال: ألست تبادر إلى إغالق النافذة كلما تعر 

قد يطلب املتكلم من املستمع إغالق النافذة بطريق التعريض، كأن يقول: إن الجلوس في مجرى الهواء -1

 مؤٍذ إيذاًء، تاركا ملخاطبه استنباط املعنى املقصود بنفسه.

 وصيغة هذا املبدأ:

 3لتصن وجه غيرك. 

ن هذا املبدأ من مفهومين أساسيين هما:  يه ، فأما الوجه ففمفهوم الوجه ومفهوم التهديدويتكو 

؛ ويتمثل في إرادة كل طرف من طرفي عملية وجه سالبأو إن شئت قلت  وجه دافع ووجه جالب

 ةالتخاطب إلى رفض اعتراض الغير سبيل أفعاله. ووجه جالب؛ ويتمثل في إرادة كل طرف من طرفي عملي

ى املتكلم حفظ ماء وجهه ووجه مخاطبه.   التخاطب إلى اعتراف الغير وإقراره بأفعاله. ففي املخاطبة يتوخ 

وأما التهديد فيحدث في األقوال التي تنزل في التداولية منزلة األفعال؛ إذ تهدد بطبيعتها إرادة 

ب.
َ
 املتكلم أو املخاط

، إما الدافع وإما الجالب، ففي الدافع من نضرب أمثلة على األقوال التي تهدد وجه املتكلم

األقوال التي تهدد وجهه الدافع الشكر وقبول الشكر. وفي الجالب، مثال هذه األقوال: االعتذار، اإلقرار 

 .4والندم
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ب، إما الدافع وإما الجالب، في الدافع هناك أقوال 
َ
ومن أمثلة األقوال التي تهدد وجه املخاط

ثل: األمر، الطلب، النص ، التذكير، اإلنذار، التحذير والوعيد. وفي الجالب، تحمله على أداء أشياء، م

ر عن عدم االكتراث مثل:  فقد تكون أقواال تعبر عن التقويم السلبي مثل: الذم والسخرية، أو أقواال تعّبِّ

 .1التعرُّض لكالم املخاطب قبل أن يفهم مراده أو قطع كالمه قبل أن يتمه

دها "   " يختار منها املتكلم ما  ليفنسن" و "  براون ويتفر ع على هذا املبدأ، خطط تخاطبية، حد 

 :2يراه مناسبا لقوله ذي الصبغة التهديدية

د.-0 م عن إيراد القول املهّدِّ ِّ
ّ
 أن يمتنع املتكل

ف من جانبه التهديدي.-4 د من غير تعديل يخّفِّ  أن يصّرِّح بالقول املهّدِّ

د مع تعديل يدفع عن املستمع اإلضرار بوجهه الدافع.أن يصّرِّح -4  بالقول املهّدِّ

د مع تعديل يدفع عن املستمع اإلضرار بوجهه الجالب.-2  أن يصّرِّح بالقول املهّدِّ

ر أحد معانيه املحتملة.-1  أن يؤدي القول بطريق التعريض، تاركا للمستمع أن يتخي 

ب؛ حيث إنه " وتظهر قيمة مبدأ التواجه عند براون وليفنس  ن، في أخذه بمبدأي التعاون والتأدُّ

 .3"يأخذ بالداللة العملية لعنصر التهذيب...فضال عن أخذه بعنصر التبليغ

هو جعله للتهديد أصال في الدخول في  –حسب طه عبد الرحمن -ولكن ما يعاب على هذا املبدأ 

، 4للتهديد، إما بالذات وإما بالعرض" عملية التخاطب وسمة ممّيزة فيها، ويجعل " جميع األقوال حاملة

م للتهذيب في وظيفة التقليل من التهديد فحسب، ولكن التهذيب أوسع من ذلك  فيحصر العمل املقّوِّ

دا  ب، سواء أكان القول مهّدِّ
َ
م واملخاط ِّ

ّ
بكثير؛ إذ تحتاج عملية التخاطب بطريقة أو أخرى إلى أدب املتكل

 أم لم يكن كذلك.

ب من الغير، بقدر ما يقصد إلى وهذا ما يجعل هذا   ط من التهديد.املبدأ ال يقصد التقرُّ  التحوُّ

 وهذا ال  األنس واإللف والقرب.وما تحتاجه عملية التخاطب لتحقيق التواصل اإلشساشي هو تحقيق 

 ر وإذن، ورغم أهمية مبدأ التواجه واعتبار العمل إال أننا نحتاج إلى مبدأ آخ التأمين.يتحقق إال مع وجود 

ب. د تحقيق التقرُّ  يتقص 

ب بين املتخاطبين، من خال لصياغته ملبدأ Geoffrey LEECHوقد سعى ليتش )  ( إلى تحقيق التقرُّ

ب األقص ى واعتبار التقرُّبأسماه:  ال ملا سبقه من مبادئ، مبدأ التأدُّ ، وهو رابع مبدأ تداولي، يعدُّ مكّمِّ

 :5وصيغته

  ب ل من الكالم غير املؤدَّ ِ
ّ
 )صورة سلبية(.قل
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يفترض في الخطاب التعليمي أن يخلو أو يكاد من الكالم الخارج عن نطاق التربية والقيم واألخالق 

مين أن يتحلوا بما يحفظ للعملية التعلمية
ّ
مية ق-العالية، لذا ينبغي على املدّرس واملتعل

ّ
يمتها. وقد التعل

م، حيث أورد املاوردي في )أدب الدنيا والدين( كالما ينطبق عل
ّ
مين، ومنهم املدّرس واملتعل

ّ
ى جميع املتكل

م أذهب رونق كالمه وطمس بهجة بيانه ولها الناس عن 
ّ
قال: " واعلم أن للكالم آدابا إن أغفلها املتكل

 .1محاسن فضله بمساوئ أدبه فعدلوا عن مناقبه بذكر مثالبه"

ي مساوئ وهذا ما يمكن أن يحدث للمدّرس خصوصا، ولو كان صاحب علم يشهد ل
ّ
ه به، فتغط

مون 
ّ
م، فينشغل املتعل

ّ
أدبه وقيمه الهابطة كل املحاسن العلمية واملعرفية. وقد يحدث األمر نفسه للمتعل

 واملدّرس عما يملكه من قدرات علمية ومعرفية وذكاءات خارقة إلى أخالقه الهابطة وسوء أدبه.

في عملية التخاطب أال يسرف  ومن القواعد التي يجب أن تراعى للتقليل من الصور السلبية

مية في الذّم " وإن كانت النزاهة عن الذم كرما...والسرف في الذم انتقام -أطراف العملية التعلمية
ّ
التعل

 .2يصدر عن شّر وكالهما شين وإن سلم من الكذب "

ومن القواعد كذلك أال يسترسل في الوعيد؛ فإن من بعثته الرهبة في وعيد يعجز عنه وال يقدر 

 .3لى الوفاء به، فإن أطلق لسانه به ولم يستثقل من القول ما يستثقله من العمل صار وعيده عجزاع

ومن القواعد عدم رفع الصوت بكالم مستكره مزعج، وال يقوم بحركة طائشة " فإن نقص 

 .4الطيش أكثر من فضل البالغة "

 ما يستقبح صريحه ويستهجنومن القواعد تجّنب القول املستقبح، والعدول عنه إلى الكناية " ع

 .5فصيحه ليبلغ الغرض ولسانه نزه وأدبه مصون "

 .)ب )صورة إيجابية  أكِثْر من الكالم املؤدَّ

م ليتش هـذا املبـدأ إلى قواعـد تحمل كل قاعـدة صورتين، األولـى    ية،إيجابواألخرى  سلبيةويقّسِّ

ـز على  ِّ
ّ
في استعمال التعابير غير املباشرة، كما سنرى في ، حيث تعدُّ السبب الرئيس قاعـدة اللباقـةويرك

 : 6املثال، وهذه القـواعد مرتبة كما يلي

 قاعدة اللباقة:-1

 .ل من خسارة الغير ِّ
ّ
 قل

 .ر من ربح الغير  أكثِّ

 قاعدة السخاء:-2

 .ل من ربح الذات ِّ
ّ
 قل

                                                           
 .431م، ص 0311هـ/0211ة، املاوردي، أبو الحسن: أدب الدنيا والدين، شرح وتعليق محمد كريم راج ، دار اقرأ، بيروت، الطبعة الرابع 1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .430، ص هسنفاملرجع ينظر  3
 .434املرجع نفسه، ص  4
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 5
 .421-426طه عبد الرحمن، مرجع سابق. ص ص  6
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 .أكثر من خسارة الذات 

 قاعدة االستحسان:-3

 .ل من ذّمِّ الغير ِّ
ّ
 قل

  الغير.أكثر من مدح 

 قاعدة التواضع:-4

 .ل من مدح الذات ِّ
ّ
 قل

 .أكثر من ذم الذات 

 قاعدة االتفاق:-5

 .ل من اختالف الذات والغير ِّ
ّ
 قل

 .أكثر من اتفاق الذات والغير 

 قاعدة التعاطف: -6

 .ل من تنافر الذات والغير ِّ
ّ
 قل

 .أكثر من تعاطف الذات والغير 

ب الذي يدعو إليه ليتش " يشوبه امليل إلى  وما يعاب على هذا املبدأ التداولي الليتش ي أن  التقرُّ

ب األقص ى؛  التظاهر والنزعة إلى الغرضية بمقتض ى أمرين: أحدهما الخاصية الالتناظرية ملفهوم التأدُّ

 .1والثاشي، خاصية الربح والخسارة ملفهوم اللباقة والسخاء"

مما  لطرفي عملية التخاطب، ففي الخاصية الالتناظرية، نالحظ اختالف مفهوم التأدب بالنسبة 

لعدم  ادقالص يجعله محل تنازع بينهما، ألن طرفا واحدا فقط سينتفع به، فال يمكن أن يوصف بالتأدب

 حصول االنتفاع به لدى املتخاطبين معا.

مه ليتش لألقوال " يجعل من العمل التهذيبي   وفي خاصية الربح والخسارة، فإن التصور الذي قد 

ب هي عالقة 2شبه باملعاملة التجارية منه بالتعامل األخالقي"للتخاطب عمال أ
َ
. وعالقة املتكلم باملخاط

يير متى ما غابت القيم واملعاخالصا خدمية أو مصلحية كعالقة الدائن باملدين. فال يعد هذا عمال تهذيبيا 

 املعنوية.

ب األقـص ى واعـتـبار ورغـم أهـمية هــذا املـبــدأ،   ـه يــقــوم على التــقـرُّب، مـبـدأ التـأدُّ " التظاهر إال أن 

 واإلخالصبعيدا عن التظاهر،  الصدقية. فوجب البحث عن مـبـدأ آخـر يحقق 3وتحصيل األغـراض "

 بعيدا عن الغرضية.

                                                           
 .421ص  ابق،سالاملرجع  1
 .فحة نفسهاصال، هسنفاملرجع  2
 .423املرجع نفسه، ص  3
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قه طـه عبد الرحمن، في املبـدأ املوسـوم بـ:  مبدإ التصديق واعتـبار الصدق  وهـذا ما حق 

ل مطابقة القو املبـدأ جـذوره في التراث العربي اإلسالمي في أقوال كثيرة، منها:  ويجـد هـذاواإلخالص، 

 .للفعل، وتصديق العمل للكالم

 وصاغ طه عبد الرحمن هذا املبدأ، كما يلي: 

 .قه فعلك  ال تقل لغيرك قـوال ال يصّدِ

مين عامة إلـى االحتراز مـن الوقـوع في زلـل الكالم 
ّ
ة، العتبارات دنيوية وأخروييدعــو املـاوردي املتكل

؛ ألن " 2، وإما بالتقليل من الكالم إن كانت الحاجة ملّحة له1وذلك بالصمت إن لم تكن هـنـاك حـاجـة

الكالم ترجمان يعّبر عن مستودعات الضمائر ويخبر بمكنونات السرائر ال يمكن استرجاع بوادره وال يقدر 

 .3على رّد شوارده "

لتام مجموعة عند ابن وهب الكاتب سّماها بالفضائل، وهي: البالغة وقد جاءت شروط الكالم ا

ـدُّ الصائب والحسن الحق والنافع الصادق، املقبول عند ذوي  الصحيحة، والجزالة الفصيحة، والجِّ

ف وال فضلة زائدا، شرط أن يوضع هذا الكالم في موضعه زمانا ومكانا وحّقق 
ّ
العقول واأللباب، غير متكل

قاصده. " فأما التام من الكالم ما اجتمعت فيه فضائل هذه األقسام، فكان بليغا صحيحا، به أهدافه وم

فا 
ّ
وجزال فصيحا، وكان جدا صوابا، وحسنا حقا، ونافعا صدقا، وعند ذوي العقول مقبوال، ولم يكن تكل

هو فوال فضوال، فإذا اجتمع ذلك فيه، ووضعه قائله موضعه، وأتى به في حينه، وأصاب به مقصده، 

 .4التام "

نان عملية التخاطب، وهما الجانب التبـليغي والجانـب  ومـن هـذا املبدأ ينبثـق عنصران يكـّوِّ

 ".ـول تطـبيق الق"، والثاشي أسـماه بـ " نقـل القـول التهذيبي، فالجانـب األول أسـماه، طـه عبد الرحمن، بـ " 

في جانبه  مبدأ التصديق لتحقيق فروعـا هـي بمثابـة القواعـد –طه عبد الرحمن  –ووضع  

 : 5"، وهيأدب الدنيا والدينالتواصلي التبليغي استـقاها، مما ذكـره املاوردي في كتابه " 

 ينبغي للكالم أن يكون لداع يدعـو إليه، إما في اجتالب نفع أو دفع ضرر.-0

ى به إصابة فرصته.-4  ينبغي أن يأتي املتكلم به في موضعه ويتوخ 

 يقتصر من الكالم على قدر حاجته. ينبغي أن-4

ر اللفظ الذي به يتكلم.-2  يجب أن يتخي 

يشّدد املاوردي على ضرورة األخذ بها وتحصيلها واستيفائها حتى يحقق املقصود من الكالم 

 . 6والغرض منه وال يتعّداه إلى غيره، فيسلم بذلك من الزلل وال يعتري كالمه نقص

                                                           
 قال أحد البلغاء: الزم الصمت فإنه يكسبك صفو املحّبة ويؤمنك سوء املغّبة ويلبسك ثوب الوقار ويكفيك مؤونة االعتذار. 1
 وقال بعض الفصحاء: اعقل لسانك إال عن حق توّضحه أو باطل تدحضه أو حكمة تنشرها أو شعمة تذكرها. 2
 .414املاوردي، أبو الحسن، مرجع سابق، ص  3
 .426ابن وهب، مرجع سابق، ص الكاتب،  4
 .423. طه عبد الرحمن. مرجع سابق. ص 414املاوردي، أبو الحسن، مرجع سابق، ص  5
م من الزلل إال بها، وال يعرى من النقص إال بعد أن يستوفيها. 6

ّ
 واعلم أن للكالم شروطا ال يسلم املتكل
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الم، كما قال املاوردي، ينبغي أن تكون عواقبه في القول أو ولكي يجتلب النـفع من هذا الك

 .1االستماع إليه أو العمل عليه تؤدي بصاحبها إما إلى نفع عاجل أو آخر آجل والضار ضد ذلك

أما القاعدة األولى فتقابل مبدأ التعاون عند غرايس، حيث يشترط تحديد الغرض والهـدف من 

م من الهذيان، ألن الكالم الذي " ال داعي له عملية التخاطب، فتحقيقها يلزم بال
ّ
ضرورة حماية املتكل

ْجر . ومن سامح نفسه في الكالم إذا عــّن ولم يراع صحة دواعيه وإصابة معانيه 2هذيان وما ال سبب له ه 

 .3كان قوله مرذوال ورأيه معلوال "

قام املعند بـول غرايس، حيث يناسب  العالقة أو املناسبةفتقابل قاعــــدة أما القاعدة الثانية: 

 .املقال

م أن يحّقق مطلوبه وجب عليه " أن يأتي بالكالم في موضعه "
ّ
.  وموضعه املقصود 4فإذا أراد املتكل

ر ما حّقه التقديم، " فإن قـّدم ما يقتض ي التأخير كان 
ّ
 عجلة وخرقابأال يقّدم ما حّقه التأخير وال يؤخ

ر ما يقتض ي التقديم
ّ
 ".  توانيا وعجزاكان  وإن أخ

ــه " 
ّ
م فيــها؛ ألن

ّ
وإيتاء الكالم في موضعه يقتض ي كـذلك أال يسكت فـي األوقـات التي يجب أن يتـكـل

م لحقه من الضرر بترك انتهاز الفرصة فيها مثل ما 
ّ
متى سكت عن الكالم في األوقات التي يجب أن يتكل

 .5يلحقه من ضرر الكالم في غير وقته "

ق ا
ّ
لقول بمقامه من جهة وبما يقابله من عمل مؤّدى من جهة أخرى؛ ألن القصد منه ويتعل

ــد  هـــذا القـول  بين به، وإال ع 
َ
باصطالح املاوردي؛ " هــذيـانــا وُهـْجـرا تحقيق االنتفاع به من طرف املخاط

 .6ألن لـكــل مـقــام قــوال وفي كــل زمــان عــمــال "

ب الكاتب في الكالم التام، فوجب على قائله أن يضعه موضعه وأن يأتي وهذا ما اشترطه ابن وه

 .7به في حينه، ويصيب مقصده

كتفى في الخبر بضروريه، فال يزيد وال  قاعدة الكـّم  تقابلالقاعدة الثالثة:  عند غرايس، حيث ي 

ي حصرا باصطالح املاوردي. ي هذرا، وإن أنقص سّمِّ  ينقص، فإذا زيد سّمِّ

صر منه على قـدر حاجته فإن الكالم إن لم ينحصر بالحاجة ولم يقدر بالكفاية لم " وهو أن يقت

يكن لحـّده غاية وال لقـدره نهاية وما لم يكن من الكالم محصورا كان إما حصرا إن قصر أو هذرا إن 

 .8كثر"

                                                           
 .403-401ينظر الكاتب، ابن وهب، مرجع سابق، ص  1
2 : ْجر   .314الهذيان والقبيح من القول، ينظر املعجم الوسيط، مادة )هجر(، ص  اله 
 .414املاوردي، أبو الحسن، مرجع سابق، ص  3
 .411املرجع نفسه، ص  4
 .411الكاتب، ابن وهب، مرجع سابق، ص  5
 .411املاوردي، أبو الحسن، مرجع سابق، ص  6
 .426الكاتب، ابن وهب، مرجع سابق، ص  7
 .411املاوردي، أبو الحسن، مرجع سابق، ص  8
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 .1من علم أن كالمه من علمه قّل كالمه إال فيما يعنيه

فا وال واشترط ابن وهب الكاتب في الكالم 
ّ
التام أال يكون زائدا عن الحاجة بقوله: " ولم يكن تكل

 .2فضوال "

عند غرايس، حيث يشترط في الخطاب  قاعدة الجهة أو الطريقةوتقابل القاعدة الرابعة:  -

مراعاة صحة املعاشي وفصاحة األلفاظ ووضوح األسلوب، فإذا خرج الخطاب عن هذه الشروط 

 . 3كان مختل املعنى مستغلق األلفاظ

ة؛ حيث يعّد اللسان عنوانا لكل 
ّ
ما يقابل هذه القاعدة جاء على لسان بصورة أكثر وضوحا ودق

م يشترط في إنتاجه للكالم أن يتحّرى تهذيب ألفاظه وتخّير كلماته والحرص على تقويمها؛ " 
ّ
ختيار امتكل

م به فألن اللسان عنوان اإلنسان يترجم عن مجهول ويبرهن عن
ّ
 محصوله فيلزم اللفظ الذي يتكل

 .4" أن يكون بتهذيب ألفاظه حرّيا وبتقويم لسانه مليا

، كما يسّميه، أن يكون " بليغا صحيحا، وجزال فصيحا، وكان 5ويشترط ابن وهب في الكالم التام

 .7صوابا، وحسنا حقا، ونافعا صدقا، وعند ذوي العقول مقبوال " 6جدا

اإلحاطة بقاعدة الجهة أو الطريقة، أال ترى ويمكن أن تكفي قاعدة الصواب عند ابن وهب في 

بين بأن " يعرف أوقات الكالم، وأوقات السكوت، وأقدار األلفاظ، وأقدار 
َ
م يراعي أحوال املخاط

ّ
أن املتكل

املعاشي، ومراتب القول، ومراتب املستمعين له، وحقوق املجالس وحقوق املخاطبات فيها. فيعطي كل 

 ، 8ل منه إلى شكله، ويأتيه في وقته، وبحسب ما يوجبه الرأي له "ش يء من ذلك حّقه، ويضّم كل شك

وتلتقي هذه القواعد مع القواعد الجامعة ملبدإ التعاون عند غرايس، إال قاعدة واحدة هي قاعدة 

 الكيف )أو قاعدة الصدق(.

وفر ع قواعـد ثالث لتحقيق مبدأ التصديق في جانبه التهذيبي استقرأها من التراث العربي 

 :9اإلسالمي، وهي

 قاعدة القصد:-1

                                                           
 .033وقيل في عمله وهي أشسب للسياق، الكاتب، ابن وهب، مرجع سابق، ص  1
 .426املرجع نفسه، ص  2
 .411ينظر طه عبد الرحمن. مرجع سابق. ص  3
 .411املاوردي، أبو الحسن، مرجع سابق، ص  4
مين من أهل اللغة أوضاعا ليست في 5

ّ
د والجزء والطفرة وأشباه ذلك  ثم إن للمتكل

ّ
كالم غيرهم مثل: الكيفية، والكمية، والكمون والتول

م بذلك مخطئا، ومن الصواب بعيدا، ومتى خرج عنها في خطابهم كان في الصناعة مقّصرا. 
ّ
م غيرهم كان املتكل

ّ
لكاتب، ابن افمتى كان املتكل

 .036وهب، مرجع سابق، ص 
وجبه الرأي وصدر عنه، وقصد به قائله وضعه موضعه، وكان مما تدعو إليه الحاجة، وباستعمال ذلك الحديث الجد: فإنه كل كالم أ 6

 .031الكاتب، ابن وهب، مرجع سابق، ص وباإلمساك عما سواه. ينظر 
 .426املرجع نفسه، ص  7
 .411-411املرجع نفسه، ص  8
 .411طه عبد الرحمن، مرجع سابق. ص  9
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 .لقي به إلى الغير
ُ
 لتتفقد قصدك في كل قول ت

ها 
ّ
م في خطابه بتتّبع جملة من القواعد أوردها ابن وهب، وكل

ّ
يبلغ إلى املقاصد التي يتغّياها املتكل

يعها جمقواعد تهذيبية تأّدبية؛ تجمع بين وجهين؛ وجه إيجابي ووجه سلبي، يحّققان معا قواعد ليتش 

ف في قـوله بتحقيق القبول 
ّ
م، حسب ابن وهب، بحسن التلط

ّ
بتدّرج يوصل إلى الغاية منها؛ يقوم املتكل

ر له، وحسن حيلة في إيراد ما يقبل عليه، هذا بالنسبة للوجه  لدى سامعه من خالل اإلتيان بالقول املقّدِّ

م أن يتجّنب ا
ّ
يه لقول الذي ينكره مستمعه، وأال يهجم علاإليجابي، أما الوجه السلبي، فينبغي على املتكل

ه يراعي قاعدة أخيرة 
ّ
بما يغضبه، أو ما ال يحتمله قلبه، وال يسعه صدره، وال يليق به قبوله. وفي هذا كل

 .1تعّد جامعة لكل القواعد بأن يزيد قوله شيئا بعد ش يء حتى يبلغ به أقص ى مراده منه

 إيجابي ووجه سلبي فيما يلي: يمكن أن نجمع قواعد ابن وهب في وجهين؛ وجه

 قواعد الوجه اإليجابي في عملية التخاطب عند ابن وهب الكاتب: 

ف: -0
ّ
 حّسن قولك. قاعدة التلط

 : أكثر من القول الالئق.قاعدة التقدير -4

 تحّقق من قبول قولك. قاعدة التحقق: -4

 تدّرج في أقوالك. قاعدة التدّرج: -2

 :عند ابن وهب الكاتب قواعد الوجه السلبي في عملية التخاطب

 تجّنب القول املنكر، وتجّنب القول املغضب. قاعدة التحّرز: -0

ق: -4
ّ
 تحّقق من احتمال قولك. قاعدة التحق

 تدّرج في أقوالك. قاعدة التدّرج: -4

ب 
َ
ف على أي حال والبحث عن القبول لدى املخاط

ّ
ويخالف املاوردي ابن وهب في ضرورة التلط

م كما اتفق عند كليهما )ابن 
ّ
مهما كانت الحالة التخاطبية، ألن لكل قول مقصدا أو مقاصد يتغّياها املتكل

" أن يراعي مخارج كالمه بحسب مقاصده وأغراضه فإن كان ترغيبا قرنه باللين وهب واملاوردي(؛ فال بّد 

واللطف وإن كان ترهيبا خلطه بالخشونة والعنف ألن لين اللفظ في الترهيب وخشونته في الترغيب خروج 

 .2"فيصير الكالم لغوا والغرض املقصود لهوا عن موضعهما وتعطيل للمقصود بهما 

 قاعدة الصدق:-2

 ادقا فيما تنقله إلى غيرك.لتكن ص 

موه من الرسول عليه الصالة 
ّ
ص فعال حرص املسلمين األوائل فيما تعل

ّ
وهذه القاعدة تلخ

والسالم من ضرورة الجمع بين القول والعمل في القرآن والسّنة، وعدم التوّرط في قول ال يصّدقه عمل 

م بكالم صّدقه بعمله".لذا يقول املاوردي: " ومن آدابه أنه إذا قال قوال حّققه بفع
ّ
 له وإذا تكل

                                                           
 .400رجع سابق، ص ينظر الكاتب، ابن وهب، م 1
 .430املاوردي، أبو الحسن، مرجع سابق، ص  2
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م ليـفال
ّ
م اضطّر إلــــس مـــمتكل

ّ
ى العمل به كما يقول ـلزما بالكالم وال مضطرا إليه، وإن تكل

ن أن يقول ــه " أجمل مــــان الفعل سابقا؛ ألنـران القول بالفعل إذا كـماوردي اقتـماوردي. وال يشترط الـال

 .1ما لم يفعل "

م نتيجة الرغبة في االسترسال في الكالم أو الرهبة أن يعد بالترغيب أو بالترهيب 
ّ
وقد يضطر املتكل

ما يعجز عن تحقيقه والوفاء به؛ " فإن من أطلق بهما لسانه وأرسل فيهما عنانه ولم يستثقل من القول 

 .2" وعده نكثا ووعيده عجزاما يستثقله من العمل صار 

 قاعدة اإلخالص:-3

 دك للغير متجّرِدا عن أغراضك لتكن  في تودُّ

قها عليهما في الكثير   ب والتواجه، في بعض النقاط، مع تفوُّ وتلتقي هذه القواعد مع مبدأي التأدُّ

 من النقاط، منها:

  ربطها بين الجانبين التبليغي والتهذيبي، وإمكانية خروج القول عن الداللة الظاهرة، في قاعدة

 القصد.

 عملالصدق في ال، الصدق في الخبرالصدق، بين مستويات ثالثة في الصدق:  ربطها، في قاعدة 

 .ومطابقة القول للفعل

حرص  في)البرهان في وجوه البيان( في  ابن وهب الكاتبما ذكـره  الصدق في الخبرفما يقابل 

 يصيبالناس جميعا على تقّصد الحق والصدق " فال ترى أحدا إال وهو يحرص أن يصدق في قوله، وأن 

؛ وقد صّنفهم في ثالث فئات، أما األولى فهي املوصوفة بالصادقة املتحّرية له في إخبار 3الحق اعتقاده "

الناس فهذا قصدها وبغيتها، وأما الفئة الثانية فهي املوصوفة بالكذب وإن كانت طالبة للصدق" حتى 

ق على كذبه، فطلب الصدق قصده، ونيله بغ ، والفئة األخيرة وهي التي 4يته"إن الكاذب إنما يكذب ليصد 

ْبطل، والذي " يقصد الحق فيخطئ في الوصول 
 
جانبت الحق والصدق عن طريق التمويه، وقد سّماها امل

إليه، وطلب الحق قصده، وإن كان من املموهين على الناس، فإنما يزخرف لهم باطله حتى يقيمه مقام 

 .5الحق الذي يقبل ويعمل به "

 الفـئات تقّصد الحق والصدق بقولهم وفعلهم. وإن اختلفت الطرق والنّيات. وما تتفق فيه هـذه

 .د والتخلق با صادقا وخالصا ألنها تنبني على التنافس في التجرُّ  تحقق قاعدة اإلخالص تقرُّ

                                                           
 .430 ، صابقسالاملرجع  1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .401الكاتب، ابن وهب، مرجع سابق، ص  3
 ، الصفحة نفسها.هسنفاملرجع  4
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 5
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ب  مبدأ التصديقيحقق   ه من دائرة التأدُّ خرِّج  ارتقاء للجانب التهذيبي من عملية التخاطب؛ إذ ي 

ق املخلص، الذي ينشد الكمال في 
ُّ
د املجاملة والكياسة واملداراة، إلى دائرة التخل االجتماعي، الذي يتقص 

 .1السلوك
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 : قـواعـد الحدث الكالميسخاماملبحث ال

 ، وهي ترجمة للمصطل  اإلنجليزي نظرية أفعال الكالمها أيضا ـويطلق علي الحدث الكالمي:نظرية أوال: 

(Speech act theoryوقد ترجمت إل ،)ها: نظرية الحدث الكالمي، نظرية الحدث ـى العربية ترجمات عدة منـ

 .من الترجمات رهاـاللغوي، النظرية اإلنجازية ونظرية الفعل الكالمي وغي

ي مجال تحليل الخطابات، ولقد فتحت بابا جديدا أمام ـالنظرية مكانة كبيرة فاحتلت هذه 

ها مهما كانتـها تسعى إلـمنهجية لسانية جديدة، فهي ال تفّرق بين أنواع الخطابات؛ ألن
ّ
 ى تحليلها كل

ها، فبعضا زها عن بعضهاـها وخصائصها التي تميّ ـخصوصيت
ّ
 اي نظر هذه التداولية، توصف بكونهـ. فكل

م وأغراضه. ثم، إن تحقيق الونّية أفعاال لغويا ترتبط بمقاصد 
ّ
 ى وإدراكه، وفق هذه النظرةـمعنـاملتكل

 ها اقتحمت مجاال كان حكرا علىـن. بل إنـصل الفعلي بين املتخاطبيواي سياق التـال يتم إال ف ،الجديدة

ء قصد فهم سيميا ،املنهجيةاملناهج النقدية األدبية وهو املسرح، من خالل توظيفها لبعض األسس 

 املسرح.

مين ى حقيقة أن ـإل نظرية الحدث الكالميتوصلت  ،ومن هنا ِّ
ّ
أفعال و هما يحدث بين املتكل

، بعبارة أخرى الكلمات تنجز األفعال قدرات اجتماعية وأدائيةحقيقية وأداءات فعلية؛ فللملفوظات 

 (.How to do things with wordsياء بالكلمات؟ )أو كما قال أوستين متسائال: كيف ننجز األش ،واألداءات

ها أهم الـف تداولية الحدث الكالمي الدرجة الثالثةوتحتل 
ّ
ه. حاور فيـمـي الدرس التداولي، ولعل

االستعمال اللغوي ليس هدفه إبراز منطوق ي عملية التحليل التداولي أن " ـومبدؤها الذي تنطلق منه ف

". ويظهر من هذا القول البعد ي الوقت نفسه ـن أيضا فـاجتماعي معيَّ لغوي فقط، بل إنجاز حدث 

متخاطبين ضمن وضعيات التلّفظ ـاالجتماعي الذي سبق وأن ذكرناه؛ فامللفوظات املتبادلة بين ال

دـال ل إلــــى أفعــــال ذات أبعــــاد اجتماعية. وب ،محد  وظ امللف هذا يختلف القول أو ـال تبقى كذلك وإنما تتحــــو 

دة بعيدة عن السياق، أما األقوال ـعن الجملة، فهذه األخيرة مفهومها نحوي، ومهمت ها نــــقل مضامين مجــــر 

 .وتؤدي وظائـف تختـلف باختـالف املقـامات واألحوال ،هاـوامللفوظات فتنقل مضامين السياقات التي ترد في

 مراحل النظرية: -1

 وهــــو الفيلسوف أوستين ،بـمــــــن وضـع أصـول هـذه النظريةأما عن مؤسس ي هذه النظرية، نبدأ 

((Austin،ثم أقـام بناءهـــا ســـيرل ، (Searle)ـــع مجـالــــها غـــرایس  Emeren وفـــان إیمیـــرن Grice) ، ووس 

Van( .وغروتندورستGrootendorstبة، ثم فان دايك
ّ
 .(Van dijk) ( على مستوى األفعال املرك

كل ملفوظ ينـهض على نظام نتساءل اآلن، ما الفعل الكالمي؟ يجيبنا مسعود صحراوي بقوله " 

م قوال 1"شكلي داللي إنجازي تأثيري 
ّ
. الفعل الكالمي أفعال ثالثة قولي وإنجازي وتأثيري، فحين ينجز املتكل

 ا،ازييسمى إنج ،عملي فيهأو ملفوظا فهو ال يقف عند حدود هذا امللفوظ أو القول إنما يتجاوزه إلى جانب 

م وإن "
ّ
استعمال اللغة ليس هو إنجاز فعل مخصوص فقط، وإنما هو جزء  فهو أوسع من مجرد التكل

                                                           
 .12م، ص 4111مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دار الطليعة للطباعة والنشر، لبنان، الطبعة األولى،  1
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. فأفعال الكالم تحقق أغراضا إنجازية تواصلية من لدن املتكلمين، 1"كامل من التفاعل االجتماعي

بيـن.
َ
 وغايات تأثيـرية تخص ردود أفعال املخاط

ة وليست العالم ،وحدة تحليل الخطاب الفعل الكالمي الكالم السابق اعتبار ما شستنتجه من

 أو الجملة.

 :2وقد شهدت هذه النظرية، حسب طه عبد الرحمن، أطوارا ثالثة أساسية

 ي الفعل اللغـوي.ـز مستويات مختلفة فـتمیی 

 .دة للفعل اللغـوي  وضع شروط محد 

 .وضع قواعد خطابية للفعل اللغـوي 

نا نضيف مرحلة رابعة عما ذكره طه عبد الرحمن، تعود إلى 
ّ
الذي وّسع مفهوم  فان دايك،ولعل

 الحدث الكالمي أو الفعل الكالمي ليشمل النص، سنفّصل فيـها فـي حينـها.

 ثانيا: مراحل نظرية الحدث الكالمي

 مّرت نظرية الحدث الكالمي بعدة مراحل:

 أعمال كل من أوستين وسيرل.مرحلة الفعل الكالمي املباشر مع  .0

 مرحلة الفعل الكالمي غيـر املباشر مع أعمال بول غرايس وأعمال سيرل املتأخرة. .4

كّون بحيث أدخل امل ،أين انتقل الفعل الكالمي إلى النحو التوليدي ،مرحلة الفرضية اإلنجازية .4

اللة من علماء الد وأصبح يمثل له تمثيال دالليا على يد مجموعة ،ي البنية العميقةـالداللي ف

 (.Sadokالتوليدية من بينهم صادوك )

 .فان دايكلدى  الفعل الكالمي الكليوأخيرا مرحلة  .2

 مرحلة الفعل الكالمي املباشر: -1

 أفعال الكالم عند أوستين: -أ

انطالقا من التمييز بين الجمل الوصفية والجمل غير  ،بدأ أوستين تأسيس نظرية الحدث الكالمي

الوصفية، حين فّرق 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 

ثاشي يقّسم الجملة إلى عدة أنماط: الجمل اإلثباتية، والجمل يتحّقق فيها شرطا الصدق والكذب. وال

 .3االستفهامية، والجمل التعجبية، والجمل التي تفيد الطلب والتمّني

                                                           
فان دايك: النص والسياق؛ استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  1

 .441م، ص 4111طبعة 
 .461د الرحمن، مرجع سابق، ص طه عب 2
أما الفالسفة فلطاملا توّهموا حينما افترضوا أن شأن الحكم في القضية إما يصف حالة ش يء ما، وإما يثبت واقعة يقول جون أوستين: "  3

رد أنه ليست عينية مما يعني أن حكم القضية إما أن يكون صادقا أو كاذبا. أما علماء النحو فإنهم في الحقيقة قد أشاروا على 
ّ
وجه مط

 جميع الجمل بالضرورة تفيد فائدة خبرية أو تنتج أحكاما. إذ باإلضافة إلى األحكام على اصطالح النحاة، هناك من الجمل ما يفيد التعارض

هذا  فة ال ينكرونفي العادة االستفهام، ومنها ما يفيد التعّجب، واألمر والتمني، ومنها ما يفيد التعارض على وجه ما. وال شّك أن الفالس
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ألنه ال يقتصر على نمط واحد  ؛وإن بدا ألوستين أن الوصف النحوي أوسع من الوصف الفلسفي

فية عند الفالسفة ليست دائما وصفية من الجمل فإنه دحض املنظورين معا. واعتبر أن الجمل الوص

وسّماها شبه وصفية، وبدال من تسميتها جمال وصفية سّماها جمال خبرية " فليست كل الجمل القابلة 

. وينتهي أوستين في آخر قوله إلى 1ولهذا اخترت استعمال لفظ خبرية " ،للصدق والكذب جمال وصفية

 ها غيـر معلومة وال شعرف كيف نصل إليـها.صعوبة التمييز فعال؛ ألن الحدود الرابطة بينـ

أن إطالق لفظ الوصف وهم، وأن هناك عبارات ال تصف وال تخبر، وال تثبت،  ،والحظ أوستين

 .2فهي ال تدل على صدق وال كذب لكن مجرد النطق بها هو إنجاز للفعل أو جزء منه

 اتسمت بالغموض، ثم بدأتوقد الحظنا أن أوستين لم يكن واضحا في نظريته في البداية، ولذا 

 تتض  ويستدرك عليها ما كان قد غفل عنه.

ففي البداية رّسخ أوستين ثنائية الوصف/ اإلنجاز، " فالنطق بجملة هو إنجاز لفعل أو إششاء 

، و قد أفادته هذه الثنائية في 3لجزء منه، ولنكرر القول هنا، نصف بقولنا شيئا ما على وجه الضبط"

م فيما بعد، فإذا كان الوصف يوّض  حالة أو حدثا بعيدا عن الجانب العملي الفعلي تقسيم  أفعال الكال 

وينطبق عليه شرطا الصدق والكذب،فإن املصطل  الثاشي في ثنائيته ينجز أفعاال باألقوال ويخضع لشرطي 

 النجاح والفشل بدال عن الصدق والكذب.

 أفعال الكالم عند سيرل: -ب

ر نظرية الحدث الكالمي من خالل اإلضافات التي ( J.Searle)سيرل جاء تلميذ أوستين جون  ليطّوِّ

(، وقد كانت إضافاته مهمة جدا إلى درجة أن اعتبر Les actes de langageضّمنها كتابه األفعال الكالمية )

صاحب النظرية الفعلي من خالل ما أدخله عليها من تعديالت جوهرية أضفى عليها قيمة علمية أكبر 

 تطبيقاتها في الخطابات املختلفة. وبخاصة في 

                                                           

بالرغم من تسامحهم في استعمال لفظ الجملة. وهم يعنون القضية. وال شك أيضا أن كال من الفالسفة والنحاة يدركون تمام اإلدراك أنه 

 ظليس من السهل دائما أن نمّيز الجمل االستفهامية والطلبية عن الخبرية بسبب ما نفتقر إليه من عالمات نحوية كضابط نظم األلفا

 وترتيبها وكصيغ األفعال ونحوها، وليس من املتعارف في مثل هذا الحدث أن نطيل الكالم عما يثار من الصعوبات. ألننا في نهاية األمر ال 

 "، جون ندري كيف يمكن أن نمّيز أصناف هذه الجمل ونفصل بعضها عن بعض؟ ثم ما هي الحدود التي تفصل بينهما وكيف شعرفها؟

م، 0330ال الكالم العامة؛ كيف ننجز األشياء بالكالم، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طبعة أوستين: نظرية أفع

 .04ص 
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 1
ة زائدة وجود خاصيوقد اتض  بعد ذلك أن كثيرا من األلفاظ املحّيرة مما يدرج في الجمل الوصفية ظاهريا ال تستخدم في التنبيه على "  2

 وغريبة عن الواقع املخبر عنه على وجه أدق. بل إنما تستعمل هذه األلفاظ لتدل )ولم أقل لتخبر( بل لتنّبه على الظروف واملالبسات التي

بيل. وإن ذا القوقع فيها حكم مضمون الجملة أو على االحترازات التي روعي فيها ذلك الحكم أو على الكيفية التي اتخذ بها أو على ش يء من ه

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 

 .01-02ص املرجع نفسه، ، خبرية " استعمال لفظ
 .06، ص نفسهاملرجع  3
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قا وناجحا، وهي على أنواع أربعة:  1شروطا أربعةاستخرج وقد 
 
ى أداًء موف للفعل الكالمي، حتى يؤد 

 .5الشروط التمهيدية-2، 4شروط الصدق-4، 3الشروط الجوهرية-4، 2شروط مضمون القضية-0

دث الكالمي على الفعل اإلنجازي، فهو ولعّل ما اشتهر به سيرل أكثر تركيز حديثه في نظرية الح

يعتبر النظرية ككل ترتكز على هذا الفعل. وحّجته 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 

ت التي بنى عليها سيرل هذه النظرة كون الفعل الكالمي اإلنجازي مرتبطا الوحدات اللغوية، واالعتبارا

بالعرف اللساشي االجتماعي. لذا، وحين نتلفظ بملفوظ ما فإننا نقوم بسلوك معّين خاضع لقواعد معّينة 

تتسم بالتعقيد، ينبغي احترام هذه القواعد الرتباطها باالستعمال. إننا، حسب سيرل، ننجز أوامر ونثبت 

وقائع ونقّدم وعودا ونطلب طلبات وشعتذر ونلتمس...وما يسّوغ لنا هذا هو العرف، فمن يستطيع أن يأمر 

ر إذن حقيقة األمأو يطلب أو ينهى أو يعد أو يتعّهد إذا لم يكن له القدرة على تنفيذ ما تلّفظ به أو قاله؟ 

كالمي اإلنجازي نؤدي أفعاال لغوية: أن تداولية الحدث الكالمي هي تداولية الفعل اإلنجازي. بالفعل ال

كاإلخبار، وتوجيه السؤال، وإعطاء األوامر، وعمل الوعود، واالعتذارات...إلخ. كل من األفعال اللغوية 

 .6السابقة يسمى الفرض اإلنجازي أو املقصد اإلنجازي 

م وحده، فإن هذا غيـر كاف
ّ
ز، في عملية الفهم، على قصد املتكل

ّ
ر في نظ وإذا كان أوستين يرك

سيرل، بل ال بّد من النظر املستمعين في الوضعيات االجتماعية املعّينة. فأخضع سيرل إنجاز الفعل 

الكالمي من طرف القواعد عرفية: اجتماعية وثقافية صّنفها سيرل صنفين؛ تأسيسية وضابطة. فاألولى 

م أشكال الفعل الكالمي امل
ّ
 وجودة.مهمتها إنتاج الفعل اإلنجازي. والثانية تنظ

 أنواع الفعل الكالمي عند سيرل: -ث

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، 

 ه ينبغي له أن يطرح السؤال بصيغة أدّق ما الفعل اإلنجازي؟.بطرح السؤال ما الفعل الكالمي؟ وأشار بأن

                                                           
أورد طه عبد الرحمن هذا املثال لتوضيح الشروط التي وضعها سيرل للفعل الكالمي والنظر في مدى مطابقتها، يقول: فإذا قلنا مثال:  1

هو أن املتكلم  وشرطه الجوهري ليل، للجزم هو أنه حكم يحتاج إلى د والشرط القضوي الشرق مهد الحضارة، فقد قام بفعل الجزم، 

ل إثبات الحكم الذي أصدره،  هو أن املتكلم يعتقد أن املستمع  وشرطه التمهيديهو أن يعتقد صدق هذا الحكم،  وشرطه الصدقييتحم 

 .460ص ، مرجع سابق، ال يعلم بمضمون قوله وأن اإلتيان بالدليل عليه قد يحمله على التسليم به. ينظر طه عبد الرحمن
 وهي التي تحدد أوصاف املضمون املعبر عنه بقول مخصوص. 2
ن هذه الشروط الغرض التواصلي من الفعل التكلمي. هذا الغرض الذي يلزم املتكلم بواجبات معّينة. 3  وتعّيِّ
 وهي تحدد الحال االعتقادي الذي ينبغي أن يقوم باملتكلم املؤدي لهذا الفعل التكلمي. 4
قائمة بينها. ينظر طه عبد ط بما يعرفه املتكلم من قدرات واعتقادات وإرادات املستمع وعن طبيعة العالقات الوتتعلق هذه الشرو  5

 .460ص ، مرجع سابق، الرحمن
، 61محمد العبد، تعديل القوة اإلنجازية؛ دراسة في التحليل التداولي للخطاب، مجلة فصول، الهيئة املصرية العامة للكتاب، العدد  6

 .041، ص 4111شتاء  4112خريف 
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وحدة االتصال اإلشساشي باللغة. ولإلجابة عن هذا السؤال اعتبر سيرل أن الفعل اإلنجازي هو " 

وكذلك الرأي عند دانيال فاندرفيكن، فالفعل اإلنجازي في رأيه هو الوحدة األولية ملعنى الجملة، وهو 

 .1تصال "الوحدة األولية لال

يتضّمن كل فعل إنجازي حسب، سيرل على )محتوى قضوي( يعّبر عن هذا الفعل. فهو قاسم 

ل على هذا باملثال اآلتي
ّ
 :2مشترك بين مختلف األفعال اإلنجازية في أشكالها ووظائفها، وندل

 هل يترك س الغرفة؟ )سؤال( .0

 س سيترك الغرفة. )إخبار( .4

 )أمر(. !س اترك الغرفة .4

( أمر أو طلب، ولكن املحتوى القضوي 4( إخبار، وفي )4( سؤال، وفي )0فالفعل اإلنجازي في )

 الغرفة.   سمة مشتركة بين املنطوقات الثالثة السابقة. وهو أن يترك 

وتجدر اإلشارة هنا، أن سيرل يقّسم األفعال الكالمية إلى: فعل التلفظ والفعل القضوي والفعل 

في امللفوظ الواحد. إضافة إلى الفعل التأثيري الذي يتغّياه املتلّفظ من مستمعه أو اإلنجازي. وهي تّتحد 

 متلقيه.

ثم، مّيز سيرل بين مجموعة من املصطلحات ومفاهيمها، وهي القوة اإلنجازية، مقصد الفعل 

 .3اإلنجازي وغرضه، ثم بّين مؤشرات القوة اإلنجازية ودرجاتها

 مفهوم القوة: -ج

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 

التي تعرض املنطوقات اإلنجازية. ومن جهة أخرى تختلف أيضا هذه القوة الختالف الغرض اإلنجازي 

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. 

تعّرف القوة اإلنجازي بعد هذا التدليل بأنها " هي الشّدة أو الضعف اللذان يمكن أن يعرض 

. ويعود هذا االختالف في قوة الغرض اإلنجازي الواحد إلى اختالف سياق 4واحد "بأحدهما غرض إنجازي 

وظروف ومالبسات استعمال امللفوظ الواحد، ولهذا تعّددت قوى اإلنجاز. لهذا السبب اعتبر سيرل أن 

وحدة التواصل والتبليغ هي الفعل الكالمي اإلنجازي وليست الجملة، وهذا الفعل يضّمن في ملفوظ؛ 

 لفوظات هي التي تمتلك هذه القوى اإلنجازية ال الجمل.فامل

                                                           
 .041املرجع السابق، ص  1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
 .041املرجع نفسه، ص  4
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وإن كان األمر يبدو، من خالل املثالين السابقين، سهال ويسيرا، فإن واقع حال تحليل امللفوظات 

يبّين صعوبة إدراك قواها اإلنجازية بسبب صعوبة تحديد مالبسات كل ملفوظ والظروف التي قيلت 

 فيه.

بين قوة اإلنجاز ومقصده والسياق اإلنجازي، أما القوة فقد سبق  ولهذا نمّيز في هذه اللحظة

الحديث عنها، وأما املقصد من امللفوظ فيرتبط عند سيرل باملستمع عكس أوستين الذي ربطه باملتكلم؛ 

م. ويؤّيد نظرة سيرل " بعض محللي الخطاب مثل ساكس 
ّ
لذا أعطى اهتمامه األكبر إلبراز مقصد املتكل

م  وزمالئه في أن
ّ
يبرهنوا على أن قوة املنطوق اإلنجازية هي ما يعمد إليه املستمتع ال ما يقصد إليه املتكل

وذلك أن أحدا من املستمعين أو محللي الخطاب ال يمكنه أبدا أن يتأكد من مقصد املتكلم ألنه ال يقبل 

احه. اللغوي أو نج الفحص أما تفسير املستمع فإنه يتجلى في استجابته وهذا ما يحّدد تقّدم التفاعل

غني عن البيان أن فكرة تفسير املستمع واستجابته قد صار لها اآلن امتدادات قوية في نظرية التأويل 

 .1األدبي"

ويّتفق أوستين وسيرل في تداولية الحدث الكالمي على تحّقق املقصد بنجاح الفعل الكالمي 

م تحقيقا ناجحا، وسيرل يرى اإلنجازي. ولكن أوستين يرى أن قوة املنطوق اإلنجازية تح
ّ
قيق ملقصد املتكل

 . 2أن القوة حاصل تفسير املستمع للمنطوق 

أما عن عالقة القوة اإلنجازية بالسياق، فهي ارتباط األولى بالعرف االجتماعي وبالشبكة 

ديد هاالجتماعية املعّقدة؛ أي ما يمكن أن يفعله املتلّفظ على نحو أفضل، أي " إن كان يريد بمنطوقه الت

أو التحذير أو نحوهما. ومن الضروري أن يكون السياق كما يقول هولدكروفت على النحو الذي يراه فيه 

م فمثال ينبغي للمتكلم أن يكون في موقع السلطة حتى يصبح منطوقه طلبا حقيقيا وينبغي له أن 
ّ
املتكل

ال من ذلك أن دراسة أفعيمتلك موقع املالحظة حتى يصبح منطوقه تبليغا حقيقيا...وهكذا. يستنبط 

الكالم ينبغي لها أن تكون عمال لغويا اجتماعيا، وذلك أن هناك دائما صلة وثيقة بين الفعل الكالمي 

 .3ودور املتكلم االجتماعي "

ما يمّيز الغرض اإلنجازي انقسامه إلى أغراض إنجازية فرعية؛ فمثال إذا كان الغرض اإلنجازي 

ه أغراض إنجازية، تعكس اختالفا في القوى اإلنجازية بين غرض فرعي األكبر هو التوجيه، انبثقت عن

 .4وآخر وفقا للمقصد والسياق

 القوة والغرض: -د

مّيز 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 

                                                           
 .041املرجع السابق، ص  1
 .043املرجع نفسه، ص  2
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
 .020ينظر املرجع نفسه، ص  4
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ل عاملقصد من عملية التلّفظ. وأّيده في هذا التوّجه كال من فاندرفيكن وجانيت هومل
ّ
لى ز وغيرهم وندل

هذا بما ذكره سيرل فمثال: " الغرض اإلنجازي لاللتماس هو ذاته الغرض اإلنجازي لكل أنواع الطلب؛ 

ألن كال منهما محاولة لجعل املستمعين يفعلون أشياء محّددة، ولكن القوى اإلنجازية بينهما مختلفة 

ية حصيلة عناصر عدة، الغرض اإلنجازي عنصر اختالفا بّينا. بناء على ذلك يرى سيرل أن القوة اإلنجاز 

هذا التمييز لم نجده عند أوستين وال عند . 1واحد فقط منهما، وإن كان كما يعتقد أهم هذه العناصر"

ل
ّ
 .2هارولد وأنا ويرزبيكا واحمد املتوك

لكنني و وتجدر باإلشارة هنا أن سيرل كان يرى القوة بعدا من أبعاد التمييز بين األفعال اإلنجازية، 

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 

 .3القوة بينهما مختلفة

 األفعال الكالمية غير املباشرة: -2

أن اإلشكالية الكبرى التي سعت نظرية الحدث الكالمي إلى تحقيقها والوصول إليها هي ال شك 

رحت قضية األفعال 
 
معالجة امللفوظات من أجل الوصول على طبقات املعنى املختلفة، وفي هذا السعي ط

بسات التي الالكالمية غير املباشرة. وهنا ينبغي الربط بين امللفوظ وقوته اإلنجازية في سياق الظروف وامل

ها لتحليل هذه العالقات وتحديد 
ّ
قيل فيها واألغراض التي يبتغي تحقيقها وهو جوهر اإلشكالية. ينبغي حل

املسافة بين امللفوظات ومقاصدها من جهة والقوى اإلنجازية وأغراضها مع طبقات املعنى املتعّددة من 

لثة. وألن املتكلم ال يتلّفظ بما يريد أن جهة أخرى، وبين املحتوى القضوي والفعل اإلنجازي من جهة ثا

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.

نية واالستفهامية واألمرية تستعمل عادة على الترتيب للتبليغ فإذا كانت " األفعال اإلنجازية اإلعال 

والسؤال والطلب، فإن هذا ال يعني وجود تناظر كلي بين الفعل ووظيفته. مثال ذلك أن الفعل اإلنجازي 

اإلعالشي: أنت آت غدا" يمكن إذا لم يقّيد السياق الخاص: اللغوي وغير اللغوي يمكن أن يفّسر بأنه 

 .4"! غدا، أو استفهام: أنت آت غدا؟ أو طلب: أنت آت غدا تبليغ: أنت آت

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 

ق بين االستفهام باعتباره فعال كالميا مباشرا غرضه السؤال، وبين الطلب )الذي فيه جهة أخرى. فنفرّ 

التماس( باعتباره فعال كالميا غير مباشر ناجما عن االستفهام، مثاله: هل يمكن أن تناولني املل ؟ 
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ب 
َ
ولته املل  منافاملتلّفظ، في هذا املثال، ال يعني بملفوظه مجّرد سؤال عن املل ، وإنما يطلب من املخاط

 بنوع من االلتماس في طلبه.

 :1توّصل سيرل في عملية تحليله ألفعال الكالم غير املباشرة إلى جملة من النتائج املهمة

يمتلك املنطوق الواحد قوتين إنجازيتين، إذ يؤدي فعل إنجازي أداء غير مباشر عن طريق أداء  -0

 فعل آخر.

غالبا استعماال عرفيا على أنها التماسات غير تبدو بعض الجمل من النوع السابق مستعملة  -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.

ال ال،جاوية غير املباشرة، كانت التوجيهات األكثر فائدة للدراسة وذلك أن من حقل األفع -1

متطلبات الكياسة أو التأدب في املخاطبات املألوفة تجعلها ثقيلة ومحّيرة في إنتاج جمل أمرية 

بسيطة )مثل اترك الغرفة( أو أدائيات صريحة)مثل آمرك أن تترك الغرفة( من ثم يسعى الناس 

 غير مباشرة ألداء أفعالهم اإلنجازية. إلى إيجاد وسائل

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. 

تأدب يضا استعماالت عرفية، مثل صيغ التحتفظ تلك الصيغ بمعانيها الحرفية، ولكنها تكتسب أ

 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 

ليست في رأيه إال وسائل عرفية لعمل التماسات، ومعروف أن من األشكال اللغوية األخرى، 

الدافع األظهر إلى تجّنب املباشرة في االلتماسات هو التأدب. تميل بعض الصيغ هنا إلى أن تصير 

 وسائل التأدب العرفية لعمل االلتماسات غير املباشرة. 

 د بمحاولة إعادة بناء الخطواتلقد احتل سيرل منزلة متميزة في تداولية أفعال الكالم، ألنه انفر  -1

الضرورية إلنتاج فعل إنجازي أولى من فعل إنجازي حرفي، وهي إعادة بناء مؤسسة على حقائق 

                                                           
 .043، ص السابقاملرجع  1
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عن املخاطبات، وأسس التعاون الخطابي، ونظرية أفعال الكالم، وخلفية املعلومات املشتركة 

 بين املتخاطبين، ومبدأ االستدالل.

برحلة الم -3
ّ
 :فعل املرك

ى" مبدأ Griceغرايس)اء ج ( فوضع قواعد خطابية للفعل الكالمي، انطالقا من املبدإ العام املسم 

التعاون"، ومقتضاه إجماال أن يتعاون املتخاطبون على الوصول إلى الغرض املطلوب من دخولهما في 

 .1التخاطب

م كنقـد لجهـود هؤالء الباحثين اشتغالهم، في الغالب، باألفعال ال  لغوية البسيطة، وما يقد 

بة؛ وهـذا ما أراد الباحثان الهولنديان فان إيميرن )
 
( Van Emerenوإهمالهم لألفعال اللغوية املرك

بة، Grootendorstوغروتندورست)
 
( تفاديه، فقاما بتوسيع هذه النظرية حتى تشمل األفعال اللغوية املرك

ملة األفعال اللغوية، الذي يعر ف عندهما الحجاج في جفأدرجا . 2فضال عن األفعال اللغوية البسيطة

ب"
 
ه " فعل تكلمي لغوي مرك ( آخذين بمبدئه في تحديد J.R.Searle، واقتفى الباحثان أثـر سيرل )3بأن 

شروط أداء الفعل اللغـوي، وتولى هـذان اللسانيان استقصاء الشروط التي يؤدي استيفاؤها إلى توفق 

لة"املتكلم في أداء فعل الحجاج، وق ة املبطِّ تة" و"شروط الحج  ة املثبِّ
ماها إلى " شروط الحج   .4د قس 

مه هـذان الباحثان " رد  هـذا التصور وظائف النص إلى وظائف   م كنقـد ملا قد  وما يمكن أن يقـد 

ق " بحقيقة خطابية  5الجملة"
ّ
ة، فتتعل على اعتبار أن الفعل اللغـوي مختص ومستقل بالجملة؛ أما الحج 

زة هي النص". وما فعله فن إيميرن وغروتندورست هو " نقل مقوالت وقواعد نظرية األفعال اللغوية م تمّيِّ

ق بالنص" ِّ
ّ
ماها بمبدأ التعاون عند غرايس وما يتفر ع عنه من قواعد، فأبدال، 6إلى هذا الفعل املتعل ، ودع 

سع للحقيقة الخطابية النصية أطلقا ع
 
 ليه اسم مبدأ التواصل.هـذا املبدأ، بمبدإ آخر يت

وبناء على املبدإ يصبح الفعل الحجاجي هـو األصل والفعل اللغوي البسيط هو الفرع، فيكون  

تسهم بأدوار  7الحجاج حاكما على هذه األفعال البسيطة ال محكوما بها. وأن بعض األفعال اللغوية

                                                           
 .460طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  1
 .464ينظر املرجع نفسه. ص  2
ةويقصد به أن  3 ه، إما إلى إثبات أو إلى إب الحـجَّ نة.فعل تكلمي لغـوي مؤلف من أفعال تكلمية فرعية وموج   طال دعـوى معي 
 ينظر السابق، الصفحة نفسها. 4
 املرجع نفسه. الصفحة نفسها. 5
 املرجع نفسه. الصفحة نفسها. 6
فها سورل، إذ وجدا أن بعضها ذو دور حجاجي، أما البعض  7 تتّبع فان إيمرن وغروتندورست دور كل صنف من األفعال اللغوية التي صن 

ب، ترجمة ياسين ساوير املنصوري. الجزء 
 
اآلخر فليس له ذلك الدور. ينظر فان إيمرين وروب غروتندورست: الحجاج فعل لغوي مرك

ف: الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ . مقال ض031الخامس. ص 
 
من مؤل

 إسماعيلي علوي.
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ب بوجه 1مختلفة في الحجاج
َ
م واملخاط

ّ
ما، لتحقيق الداللة التفاعلية للفعـل . تلزم هـذه األفعال املتكل

 اللغوي.

يفّرِّق فان إيميرن وغروتندورست بين فعل الحجاج وأفعال اللغة البسيطة كالجزم وااللتماس  

 :2والوعد واإللغاء واملعارضة واإلعالن والنص  والتنبؤ، نذكرها في الجدول اآلتي

بة )الحجاج( أفعال اللغة البسيطة
 
 أفعال اللغة املرك

 .تتكون من منطوق واحد ووحيد 

 مثاله: 

 الوعد: غدا سأردم هذا الحائط. -أ

ف املطر. -ب
 
 الجزم: لقد توق

النص : أفضل ما تفعله ذهابك  -ت

 للتمدد لحظة.

 .ن فعل الحجاج من عدة منطوقات  يتكو 

مثاله: ستحسن صنعا بأن ال تأخذ دروسا في 

السياقة، فعمرها يقارب الواحد والستين وقلبها 

 لة وتقاعدها ال يؤهلها البتياع سيارة.يفرق بسهو 

 .للمنطوق وظيفة تواصلية واحدة   للمنطوقات التي تبني الحجاج وظيفتين

تواصليتين في اآلن نفسه. فاملنطوقات 

الثالث السابقة معا تشكل حجاجا لها 

وظيفة تواصلية إذا كانت متصلة، 

ووظائف تواصلية أخرى إذا كانت 

 منفصلة.

  لغوي بسيطاستقاللية كل فعل   عدم استقاللية الحجاج وارتباطه بفعل

ر عن الدعوى التي يدافع عنها  لغوي آخر يعّبِّ

 الحجاج.

 لها وظيفة تواصلية في الجملة  .له وظائف تواصلية في النص 

   .يطلب الحجاج القبول ال التسليم 

 

 

 

 

                                                           
ب يستعمل أغلب أصناف  1 إذ يضطلع كل منها بدور محدد في الحجاج بين طرفي الخطاب وتترتب األفعال حسب مقـدار االستعمال؛ فاملخاطِّ

كلها ليعّبر عن وجهة نظره وليحّدد موقفه من نقطة الخالف، كما يستعمله للمواصلة في حجاجه من خالل الفعل التقريري، إن لم يكن 

 كالتأكيد أو االّدعاء، ولتدعيم وجهة نظره أو للتراجع عنها عند اقتناعه بأنها لم تعد صالحة، كما يعّبر بها عن تنازله عن دعواه، وكذل

 .210افر الشهري: إستراتيجية الخطاب؛ مقاربة لغوية تداولية. ص ينظر عبد الهادي بن ظلتأسيس النتيجة. 
 . 033فان إيمرين وروب غروتندورست. مرجع سابق. ص  2
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 مرحلة الفعل الكلي:  -4

البسيطة واألفعال املركّبة ليقّدم نموذجا أكبر وقد تجاوز فان دايك فيما بعد األفعال الكالمية 

وأكمل، في نظره، وهو ما سماه باألفعال الكالمية الكلية " بدا أنه من الضروري أن نمّيز بين بنية أفعال 

الكالم الفرد والتركيب الخطي )املستقيم( ملتواليات فعل الكالم من ناحية أولى، والبنية الكلية الشاملة 

 .1إلنجاز من ناحية ثانية"للفعل املشترك ا

عنى فان دايك بتطوير تداولية أفعال الكالم عن طريق  النص والسياقوفي كتابه املعروف 

توجيهها من مجال الجملة )أو املنطوق( إلى طريق النص. وكان من أهم ما صنعه في ذلك الكتاب تحليله 

ل الكالم اإلجمالي الذي ـــعـــفان دايك هو فر عند ــــما أسماه أفعال الكالم الكبرى. الفعل الكالمي األكب

ى ـمختلفة. انتهى فان دايك هنا إلــيؤّديه منطوق الخطاب الكلي والذي تنجزه سلسلة من أفعال الكالم ال

إجمالي واحد.  ى مقصدــر إلـــالمية تفسر بأنها فعل كالمي واحد. إذا كانت تشيـــأن سلسلة األفعال الك

ي على مستوى أعلى أن يكون بدوره شرطا أو نتيجة ألفعال كالمية أخرى. أطلق ـــويمكن لهذا الفعل الكالم

فان دايك على أفعال الكالم املفردة )أو البنية الطولية لسالسل أفعال الكالم( اسم التداولية الصغرى، 

التنظيم الكلي ملتواليات األفعال الكالمية  وأطلق على دراسة التنظيم الكلي للتفاعل االتصالي، أي

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 

 احد هو الوعد)والد يتأّمل ما رسمه ولده الصغير(:يأتي مثال بأنها فعل إجمالي و 

 ولكن هذا رسم خرافي! هل أنت الذي رسم هذا؟ -1

 بالطبع، أنا الذي رسمه. -2

 هائل، أحبه. لكنني أرى أنك بحاجة إلى ألوان أكثر.  -3

 شعم، كاد األزرق أن ينفد. -4

 إذن سأشتري لك بعض األلوان الجديدة.  -5

 ال تنسها ثانية. -6

 !كال! لن أشساها أبدا -7

يبّين فان دايك أن هذه املحادثة قد اشتملت على أفعال كالمية عدة: كاملدح والسؤال والتصريح 

 .2واالقتراح والتوكيد والوعد، ولكن الوظيفة اإلجمالية هي الوعد، وربما كانت الوعد في ثناء

األفعال من حيث هي أفعال مجّردة كاملعاشي والدالالت، هي أمور قصدية معنوية، وتتعّين ضروب 

اإلنجاز املالحظة ما تتعّين بضروب الدالالت ضروب التلّفظ. ثم إن األفعال كالدالالت تنتظم وتقترن مع 

بة ومعّقدة ومتواليات من األفعال. وأخيرا يم
ّ
ل أفعاال مرك

ّ
كن أن األفعال كالحال أفعال أخرى لكي تشك

                                                           
 .413فان دايك، مرجع سابق، ص  1
 .046محمد العبد، مرجع سابق، ص  2
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تماما مع املعلومات السيمانطيقية تنتظم في املستوى األعلى للوحدات والبنيات. وبوجه خاص فإن 

متواليات حصول ضروب اإلنجاز إنما تحّدد وتعّين بنيات الفعل تعينا تراتبيا، وتصّمم وتؤول من حيث 

 .1هي كذلك على مستويات متنّوعة من تنظيم كلي شامل

ملقطع من نص،  Dieter wunderlichذا الفصل بالتحليل الذي قام به ديتر فوندرليش واختم ه

وقد رأى فيه كيف تحدد أفعال الكالم املقصودة فيه. شرح فوندرليش هذه الفكرة من خالل الحوار 

 :2اآلتي

 األم: كالوس! أال تأتي إلّي؟  .1

 االبن: ملاذا؟  .2

 األم: آه، ما زلت هناك، لتناولني الوسادة! .3

 األم: عندما تفرغ مما بيدك، تعال إلّي، شعم. .4

 االبن: ملاذا؟  .5

 األم: لننظف أسناننا. .6

 االبن: )...( هذا ما يفعله أبي لي.  .7

 األم: شعم، يفعله.  .8

ف لي أسناشي!  .9
ّ
 االبن: أبي! نظ

 األب: تستطيع أن تفعل هذا وحدك. .11

 االبن: ال، افعل هذا لي. .11

 األب: طّيب!  .12

 االبن: تعال يا أبي. .13

في املحادثة السابقة يعّد من الناحية الداللية إثباتا أو إقرارا.  1الحظ فوندرليش أن املنطوق رقم 

يستنتج فوندرليش أن للفعل الكالمي عّدة ولكّنه رفض أو استنكار من الناحية االتصالية التداولية. 

فقا لشروط النجاح وظائف في نفس الوقت. يمكن للمنطوق أن يكون إقرارا من الناحية الداللية )و 

 .3املحددة للمنطوق( ولكنه من الناحية التداولية )أي وفقا لوظيفته في الخطاب( استنكار

                                                           
 401ص فان دايك، مرجع سابق،  1
 .041محمد العبد، مرجع سابق، ص  2
 .نفسهافحة صال، نفسهاملرجع  3
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 املبحث األول: الوثائق التربوية والبيداغوجية

ُ
 
ية نصوص تشريعبناء على ـر املؤسسة التربوية الجزائرية )ابتدائية، متوسطة، ثانوية( سيُ ت

تلتزم به كل  ،القانون التوجيهي للتربيةيلتزم بـها كّل من ينتمي إليـها. من بيـن هذه القوانين، وقانونية، 

مة لسيرها منه. وانينـها الداخليةاملؤسسات التربوية، تصوغ ق ِّ
ّ
ُاملنظ

 أوال: الـمنـــــــهاج

 :تعريفات املنهاج الدراس ي .1

من أجل تحديد تعريف واضح للمنـهاج،  ،الـمدخل املعجميفـي بداية األمر، ينبغي االنطالق من 

اين فـي خاصة إذا أخذنا بعيـن االعتبار وجود تبولكن هذا املدخل نفسه يثيـر اختالفا تاريخيا، " 

. لذا، والحالة هذه، ال يمكننا اعتبار املنهاج 1" سكسونية-فونية واألنجلو-الـمرجعيات التـربوية الفرنكو

(Curriculum( ـميا ُ.Savant)2( مفهوما عالِّ

ل:نحن إزاء مسارين مفهومييـن على األقـل،  ساكسوني، يرتبط فيه املنـهاج -أنجلو الـمسار األوَّ

ا بالـمسار التـربوي ال ميـن، أم  ِّ
ّ
ا فرنكوفوني، يعتبـر فيه املنـهاج مرادف الـمسار الثاني:ـمقتـرح على الـمتعل

(؛ وهذا راجع إلـى Cursus( أو املقّرر )Programme( أو البرنامج عموما )Plan d’étudeلبـرنامج الدراسة )

ُعّدة عوامل:

ز فيه على سي العامل األول: -
ّ
 ا،رورة اكتساب املعارف وتلّقيـهـيرك

ز على تراتبية املحتويات، العامل الثاني: -
ّ
 يرك

ز فيه على بنية الحياة املدرسية ف العامل الثالث: -
ّ
ُ.3ةـربويـمؤسسة التـي الـيرك

وبعد هذا العرض العام لتعريف املنهاج، ذي الـمفهوم الواسع والحديث، سيقّدم البحث جملة 

ثم مقارنتـها مع منـهاج اللغة العربية  ،ّوناتهمن التعريفات االصطالحية، ثم  يحاول رصد عناصره ومك

ُللسنة األولى ثانوي.

ـعـدُّ الـمنـهاج أهم أداة تسعى الجــهــة الـمسؤولة عن التربية والتعليم، فـي أي دولة، أو املجتمع  ي 

زت ُربالنظر إلى سياستـها التعليمية ومشروع الـمجتمع الـمأمول. لذا،  ،مـن أجـل تربية األجيال الناشئة
ّ
ك

الكثيـر من التعريفات على تبيان غايات ومرامي املنـهاج وأهدافه العامة، والتي ال تخرج عن كونها تسعى 

مين وتنمية شخصيتـهم فـي جوانبـها الـمتعّددة بشكل متكامل ِّ
ّ
ّتضح فـي وهذا ما ي، إلى تعديل سلوك املتعل

ُالتعريف اآلتي:

 ـربوية التـمجموع الخبـرات الت -
 
 ـي ت

 
ـئ ِّ
م على النمو ـبقصد مساعدتـه ،ـها الـمدرسة للتالميذهي 

مو فـي جميع الجوانالشامل؛  ية، مقافية، واالجتماعية، والجســـلية، والثــب )العقـأي النُّ

                                                           
ُ.73صم، 2102أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طبعة داغوجيا اإلدماج وديداكتيك التواصل الشفهي، لحسن توبي: بي 1
ترجمة عز الدين الخطابي، مجلة رؤى تربوية، العدد الثالث والثالثون، مركز القطان  املنهاج الشكلي والواقعي والخفّي، رنو:ـفيليب بي 2

ُ.10للبحث والتطوير التربوي، رام هللا، ص 
ُ.فحة نفسهاصال، املرجع نفسهينظر  3
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ة ـربويـويعمل على تحقيق األهداف الت ،ى تعديل سلوكهمـنموا يؤدي إل ،والنفسية، والفنية(

ُ.1شودةـــــالـمن

ُوال يختلف عنه كثيـُر ه L’Dhainantمن دوالندشيـر ولودهاينون ) ا تعريف كّل 
 
ف عّرِّ ل ي  (؛ فاألو 

تيحـها الـمدرسة فضال عن التـربوية  معرفية،ـالخبـرات البإضافة 
 
" الخبـرات التـربوية والـمعرفية التي ت

دة نمفـي جوانبـها امل ،تـهمـــللتالميذ داخل حدودها أو خارجها بغية مساعدتـهم على نمـو  شخصي ا تعد  وًّ

رة "
 
ُ.2ينسجم واألهداف املسط

ـزانوالثاني يضيف عنصر 
 
م الب الشخصية " هو ــــفـي تنمية جوان االت ِّ

مدرسة ـكـل ما تقد 

ِّهم الشاملـذتـلتالم
ــــــــزان " ؛ـها لتحقيق نمو 

 
ُ.3روحيا وعقليا وجسميا ونفسيا واجتماعيا فـي تكامل وات

ا د عز ت عبد الـمو  أم  ، يتحّدث عن 4نــهـاجــــــدة للـــمـــــمواصفات الجديـاء علـى الــــــنــــوبجود، محمَّ

م وبيـحدوث تفاعل بيـن ال
ّ
ن العملية ن الهدف مـي يتلقاها، ثم  يبيُّـمعرفية التـربوية والـرات التـن الخبـمتعل

طلوبة على رات املـث التغييبتحديد جوانب تعديل السلوك وإحدا ،متفقا مع سابقيه ،التعليمية-التربوية

م
ّ
ُ.5النمو الشامل املتكاملوهي  ،شخصية املتعل

ميـــــنــربوية حاضـتّتفق التعريفات السابقة على اعتبار املدرسة أو املؤسسة الت
ّ
اب ــــــن؛ فخطــــة للمتعل

ِّ ج  م  ـهاج ـــــمنـال
 .ي  ـ، إنساند، وظيفي  د 

دم   ِّ
ُِّـألنُ  ؛جد 

ّ
مين مة، يُ م، وهو ذو نزعة استقاللية يطالب بالحريُّه يتمحور حول املتعل

ّ
ن حّفز املتعل

تمحور امل ،هاج السابقـمنـ، عكس الخطاب الذي قّدمه ال6خالل االنطالق من تجربتـهم واهتمامهم العفوُي

مي نزعة سلطوية،و ذو ـحول البـرامج واملضاميـن، فه
ّ
ن عن طريق الرغبة فـي الثواب والخوف ـيضبط املتعل

ُلعقاب.من ا

دـاملن خطابمن آثـار  ِّ
ه تعاوني، واقعي ينطلق من الـملموس والـممارس، يستند إلـى ــأنُ  7هاج املجد 

التجارب الـمعاشة الكامـلة والناجحة، طريقـته شاملة شبيـهة بالحيـاة، فال يفصل بين التعليم والتـربيـة 

ـه يـهـدف إلـى تخريج إنسان متكامل؛ فـي أبعاده النف ق ألن 
ّ
سية، األخالقية والبيداغوجية، فاألمر يتعل

                                                           
ُ.70، ص 2117فؤاد محمد موس ى: املناهج )مفهومها، أسسها، عناصرها، تنظيماتها(، طبعة  1
م، 2112ية، النظام التربوي واملناهج التعليماملعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم )وزارة التربية الوطنية الجزائرية(:  2

ُ.072ص 
ُرجع نفسه، الصفحة نفسها.امل 3
د عز ت عبد الـموجودعـر ف  4 ـه:"  محمَّ مها املدرسة تحت إشرافها للتالميذ بقصد املنهاج بـأن  مجموعة الخبـرات واألنشطة التي تقد 

م أو تعديل في سلوكهم، ويؤد
ُّ
قيق النمو ي إلى تحاحتكاكهم بـهذه الخبرات وتفاعلهم معها. ومن نتائج هذا االحتكاك والتفاعل يحدث تعل

ُ".الشامل املتكامل الذي هو الهـدف األسمى للتـربية 
عبد الرحمن صالح عبد هللا: املنهاج الدراس ي وصلته أسسه وصلته بالنظرية التربوية اإلسالمية، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات  5

ُ.00بد املوجود: أساسيات املنهج وتنظيماته، ص . مأخوذ من: محمد عّزت ع9م، ص 0191هـ/ 0211اإلسالمية، الرياض، طبعة 
ُ.19ص ، مرجع سابقينظر أوليفيي روبول،  6
ة ما هم ما يعاب عليه اهــتمامــــه املــفـــرط بالـــطرائـــق على حـســــاب املحــــتويـات؛  7 م الناس سوي 

 
فاملحتوى ليس مهما وإنما األساس ي أن يتعل

مه. 
 
ُجع نفسه، الصفحة نفسها.املُرينظر بحاجة إلى تعل
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م وكرامته 
ّ
م لحاجاته، بنياته، مراحله قبل تثقيفه، وينبغي كذلك احترام استقاللية املتعل

ّ
بمعرفة املتعل

م هو أصل االبتكار واإلبداع. أّما خطاب ـرا الـرورة التربوية، وأخيـالخاصة وأن يكون مّتصال بالسي
ّ
متعل

ميه، ينطلق من الاملناهج السابقة ف
ّ
ي األنانية فـي متعل

ّ
ُ.1ّردـمجـيغذ

؛ ـه  ووظيـفي  ـد على أن العلوم والتقنيات التـي يستمد منـها كفيلة بمعالجة كـل مشاكـل ألن 
 
ؤك " ي 

م الحقيقي بالنسبة للبيداغوجيا ُ.3هو أن تصير علمية " 2التـربية، وأن التقد 

ز 4نية فـي اإلنسانرم اإلنساـيحت؛ ألنه إنساني   خطاب  وهو  م من أجل ؛ ألن  الـمدّرِّس يحّفِّ
ّ
الـمتعل

م ذاته من خالل تقليد تقليد آبائه، الكبار، أبطال الرسوم املتحّركة، أو 
ّ
 النماذجيكتشف الـمتعل

دها التاريخ، من كّتاب وفّنانين وعلماء، في اإلنسانية الكبرى 
ّ
ق اإلبداع فـي ضوء التعاون معالتي خل  حّقِّ

ُل فردي.ـأو بشكاألقران 

وهـي العناصر الخارجة عن املنـهاج فـي بنائه ومضمونه  ،وما لم تشر إليه التعريفات السابقة

ـر فيه بشكل أو بآخر، فضال عـن العناصر الداخلية، وهـذا ما رصــده  ِّ
ّ
عريف فـي ت لحسن توبـيولكنـها تؤث

املنـهاج مجموعة من العناصر التي تنتظم  يضم(: " OREشامــل ودقيــق نــّص عليه مرصد إصالح التربية )

ـرسـى داخــل واقـع  ـة عـمـل بيـداغـوجيـة داخـل نـظـام تـربـوي. وي 
َّ
ل أجرأة خـط ـال، تخو  فيما بينـها بشكل فعَّ

ـن...هكذا يضطلع املنـهاج  تـاريخـي واجتــماعـي وسيـاس ي واقتـصادي ودينـي وجغرافـي وثقافـي لبلد معيَّ

ـة عمل بيداغـوجية، وتوجيه اإلجراءات التي يتعين القيام بها، وتكييف نظام بوظائف أجر 
َّ
أة خط

ُ.5"تربوي معين مع املشروع املجتمعي 

ف ـــال أو يكاد، فقد أحاط التعريـــهاج كامـمنـى مفهوم الـــــأضح ،ل هذه التعريفاتـوبعد استعراض ك

ي ـخارجية التمؤثرات الـى ذكر الـــــزه علـن بينـها تركيـــ، مالسابق بعناصر لم تذكر فـي التعريفات التـي سبقته

ُ
 
ُت ناَء أّي منـهاجوّجِّ ـل فـي الواقع التاريخي والسياس ي واالقتصادي والديني والجغرافي والثقافـي ،ه بِّ

 
 ؛وتتمـث

ُألن  لها حضورا قوّيا عند مؤسسـي املنهاج، ومطّبقيه فيما بعد.

، فال بّد أن يحّدده بملمح الخروجا يعرف فـي األدبيـات التعليمية وقـد أشـار التعـريف إلـى مـ

ة. وهذا التحديد وذلك التأثيـر يجعل من القائمين عليه يكّيفونه مع مشروع املجتمع ومع 
ّ
املنـهاج بدق

السياسة التعليمية للدولة من ناحية األسس التي يقوم عليـها والبرامج الدراسية التي ينبغي تطبيقها، 

                                                           
ُ.19 ، صابقسالاملرجع ينظر  1
ة الالزمة بعيدا عن املفاهيم املبهمة واملستعارة والجمل امللتبسة؛ أي إنه يسعى إلى تحاش ي " اصطالح 2

ّ
ت ايسعى هذا الخطاب إلى تحقيق الدق

ُ.42املرجع نفسه، ص . ينظر مثل تحسيس أو حتى مثل فهم، التي ال يمكنها أن تترجم إلى سلوكات قابلة للمالحظة
ُ.املرجع نفسه، الصفحة نفسها 3
ُ.31املرجع نفسه، ص  4
ــــي 5 ــــن: 79-73، ص، مرجع سابقلحسن توبـ  Moussadk. E, Renato.O et Jonnaert. Ph (2008). Logique des compétences. مــأخــوذ مـ

développement curriculaire. Débats, perspective pour les systèmes éducatifs. Direction. Ed. L Harmattanp : 31. 
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ن على الجوانب البيداغوجية فـي املؤسسات ـمدّرسين والقائميـط التكوين الواجب القيام بـها إزاء الوخط

ُ.1التربوية فـي ضوء الواقع الذي تعيشه املؤسسة بمختلف أبعاده

ُوباستقراء التعريفات السابقة وتحليلها نصل إلى جملة من النتائج: 

م ـهاج إلـمنـيسعى ال -
ّ
 ي مختلف الجوانب وبشكل متكامل ومتوازن.ـفى تنمية شخصية املتعل

مين جملة من املعارف والخبرات التربوية.ـهاج إلـمنـيقّدم ال -
ّ
 ى املتعل

م وتلك الخبرات املعرفية والتربوية بما يكفل له حسن  -
ّ
يسعى املنهاج إلى تحقيق التفاعل بين املتعل

 ( فـي الحياة العامة.Le savoir vivreالتصّرف )

 إلى وضع خطط بيداغوجية تناسب الواقع املدرس ي والحياتي. يسعى املنهاج -

 يسعى املنهاج إلى تحقيق ملمح الخروج لدى املتعلمين من خالل حسن تطبيق البرنامج.  -

ـه "  وثيقة بيداغوجية رسمية تصدر عن أما مـن الناحية الشكـلية والرسمية فيعّرف املنـهاج بأن 

ُ.2ر اإلجباري لتعليم مادة دراسية ما "وزارة التربية الوطنية لتحديد اإلطا

محرم عام  11.مؤرخ في  80 -80قانون رقم وبالعودة إلى القانون التوجيهي للتربية الوطنية )

ي فصله األول )أحكام ـ، وفتنظيم التمدرسي بـابه الثـالـث تحت عنوان: ـ( ف4880يناير  42املوافق  1041

يحّدد غايات ومهام املدرسة، والجهة املخّولة إلصدار الوثائق  ،(29مشتركة(، وفي املادة الثامنة والعشرين )

" يصدر الوزير املكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل  رنامج؛ حيثـالرسمية ومنـها املنـهاج والب

(، يلزم أعضاء الهيئة التربوية واإلدارية 21ي املادة التاسعة والعشرين )ـوفمستوى تعليمي "، 

 لـتشكي الوثائق التي تصدرها الوزارة الوصية؛ إذ " ـداغوجية بضرورة االلتزام بكل ما جاء فوالبي

ي لجميع النشاطات البيداغوجية ـاإللزاممرجعي الرسمي و ـتعليمية اإلطار الرامج الـاألهداف والب

 ها والخاصة ".ـمدرسية العمومية منـمؤسسات الـي الـممنوحة فـال

ـا بالنـسبة ملناهج تعليم اللغات، ومنـها اللغة العربية، هـذا عـن الـمنـهاج ال ـمدرسـي بصفة عامة، أم 

ق كالرك )ـفلـها خصوصيت
ّ
( Clarkها، فالبـرامج اللغوية يتّم تنفيذها فـي سياقات أو مواقف معّينة، يعل

ائل ط بين املسمنـهـج اللـغوي عبارة عن وظيفة من العالقات املتبادلة التي تربـعلى ذلك بقوله:" إن ال

ـساعا، والتـي تشمل القضايا االجتماعية/ السياسية 
ّ
الخاصة باملادة والعوامل األخرى األكثـر ات

والفلسفية، وأنظمة القيم التعليمية، والنظرية والتطبيق فـي تصميم املنــهج، ومـعــــارف املـدّرس املكتسبة 

م "
ّ
ُ.3بالتجربـة، ودافعية املتعل

ص مجدي إبراه ِّ
ّ
هاج اللغة بالعوامل التي تساهم في بنائه؛ فيعتبره ـيم العالقة التي تربط منيلخ

ُ:4ل اآلتيـي الشكـر، وذلك فـمنظومة فرعية للعديد من املنظومات األكب

                                                           
ُ.79، صاملرجع السابقينظر  1
ُ.072ص ، املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم 2
ُ.022ص ، جاك ريتشاردز: تطوير مناهج تعليم اللغة، ترجمة ناصر بن عبد هللا بن غالي وصالح بن ناصر الشويرخ 3
ُ.20ص م، 2111مكتبة األنجلو مصرية، القاهرة، طبعة براهيم: موسوعة املناهج التربوية، مجدي إ 4
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُـمنفيـها مناهج الدراسية الجزائرية، بما ـى الـبالنظر إل ه األهم، فإن 
 
شكلة م هاج اللغة العربية، ولعل

ُصعب القول ب، ومن الر من الدارسينـيحظى باهتمام كثي ،معالم فلسفة تعليمية أو تربويةتحديد   أن 

فه االستعمار من ثـويرجع ذلك إل ،ها الدولةـر عليـهناك فلسفة تربوية تسي
ّ
عاني ما زلنا ن ة،قافـى ما خل

و ب باملحاولة والخطأ أي متاهات التجريـف ، بسببه،دخلت الجزائر ،منه حتى اليوم )االزدواج الثقافـي(

ُبوضع مبادىء عامة إصالحية فـي ظاهرها، إال أن أقّل ما يمكن قوله أنـها تحمل بصمات العمل الـمرتجل.

 :(Xavier Rogers)هاجية وفق كزافييه روجيرسـمنـتصور السياسة ال. 4

ي ـدناه فا أوُرم ُعه تصورا يختلف ـوجدنا ل( Xavier Rogersكزافييه روجيرس )إذا جئنا إلـى 

أتـها ؛ إذ يعتبـر أن أجُرهاجيةـمنـبالسياسة الهاج السابقة، فهو ينطلق مما يصطلح عليه ـمنـتعريفات ال

على مجموع العناصر، والتي تساهم فـي تنفيذ تلك  ائهحتُو)أي جعلها إجرائية عملية( تتّم عبـر منـهاج اُل

م، والبـالسياسة، منـها: 
 
رامج الدراسية، والتوجيـهات التـربوية، مـالمـح التخر ج، محتويات التعل

نيـن وطرائـق التقويم ونوع الوسائط البيداغوجية سيـن واملكو  ، وغيـرها من 1وكيـفيات تكويـن الـمدر 

ربية وسبق لـوزارة الت ،كونه يتبّنى هذا التصوُر ،العناصر التي احتوى عليـها املنـهاج الدراس ي الجزائرُي

وما بعدها(  2110ي ـفـي بداية اإلصالحات التربوية )فكزافييه روجيرس ت مع الوطنية الجزائرية أن تعامل

ت طروحاته.
 
ُوتبن

مجموع القيم والغايات واملحتويات األساسية التي بأنـها:"  السياسة املنهاجيةيعّرف روجيـرس 

ُ.2يقترح نظام التربية والتكوين إرساءها "

                                                           
ينظر كزافييه روجيرس: بيداغوجيا اإلدماج؛ أنظمة التربية والتكوين في قلب مجتمعاتنا، ترجمة نصر الدين الحافي وحماني أقفلي، مكتبة  1

ُ.22ص  ،م2100هـ/0272املدارس، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 
ُ.20ص  ه،سنفاملرجع  2

 الثقافة العاملية

 الثقافة القومية

 النظام التعليمي

ـــهــنـمـال ـــــ ـــ  جــ
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مشروع التعليمية ب-ي األدبيات التربويةـيعرف ف يظهر من التعريف السابق، أن صاحبه يتبّنى ما

رى من ـها الكبـها أن تحّدد غاياتـها التعليمية؛ إذ ينبغي عليـاملجتمع أو الفلسفة التربوية للدولة أو سياست

قطاع التعليم والتربية، مجيبة عن السؤال: ما هي مخرجات قطاع التربية والتعليم؟ ماذا نريد أن نخّرِّج؟ 

موها؟ ما هي القيم
ّ
مون؟ ما هي اللغات التي ينبغي أن يتعل

ّ
ُالتي ينبغي أن يحملها املتعل

مجموعة من القضايا ـمن تصّور معّيـن ل ،ي بناء املناهج الدراسية عادةـينطلق املختصون ف

ومقّومات  ،الخاصة بالعملية التربوية وفلسفتها، مثل تصّورهم لعملية التعليم، وملفهوم املنهج ومكّوناته

ي يتصّدون للعمل معها، والـمهارات التي ينبغي إكسابـها ـئه، وتصّورهم للشخصية اإلنسانية التبنا

منـهاج املدرس ي الجزائري، فإنه يعتمد على ـوبالحديث عن ال. 1همـرة التربوية لديـللدارسين، ومفهوم الخب

ُ:2ا ذكره كزافييه، وهـيجملة من األسس، ال تخرج عم ُ

 ،ها املجتمعي يتبّناـبالفلسفة الت ،هاـفـي ممارست ،ي أن كل الـمجتمعات تسترشدوهـ األساس الفلسفـي: -أ

هاج ـمن لُُّـكوعليه ف ،نةرة معيُّـي فتـي العقيدة واألفكار واملبادئ التي تحكم مسار املجتمع فـوتتلخص ف

ُـدراس ي يجب أن يت
ّ
فة لسي املقام األول فـتعكس ف ،نة محّددة وواضحةز على فلسفة تربوية معيُّرك

 هاج.ـهات العامة للمنها هي التي تحّدد التوجُُّـاملجتمع؛ ألن

ل  على أن رسالة املدرسة الجزائرية (3ربيةـمادة الثانية من )القانون التوجيهي للتـوقد نّصت ال
ّ
تتمث

ق بقيم الشعب الجزائري، قادر على فهم فـي 
ُّ
د بمعالم وطنية أكيدة، شديد التعل ن مزوَّ واطِّ تكوين م 

ح على الحضارة العاملية.العال ِّ
 
تفت ف معه والتأثير فيه، وم   م من حوله والتكيُّ

ُى التربية إلى تحقيق الغايات التالية:ـوبـهذه الصفة، تسع

 وتنشئتهم على حب الجزائر وروح  ،ي نفوس أطفالناـتجذير الشعور باالنتماء للشعب الجزائري ف

قهم بالوحد
ُّ
 ة الوطنية ووحدة التراب الوطني ورموز األمة؛االعتزاز باالنتماء إليها، وكذا تعل

  تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية، باعتباره وثاق االنسجام االجتماعي وذلك بترقية

 القيم املتصلة باإلسالم والعروبة واألمازيغية؛

  من خالل ومبادئها النبيلة لدى األجيال الصاعدة واملساهمة  0112ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر

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؛ 

 ن؛ترقية قيم الجمهورية ودولة القانُو 

                                                           
هـ/ 0221ة رشدي احمد طعيمة: األســس العامـة لـمناهـج تعـليـم اللـغة العربية؛ إعـدادها تطويـرها تقـويمـها، دار الفكر العربي، القاهرة، طبع 1

ُ.23م، ص 2112
ُ.073-074ص مرجع سابق، ، املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم 2
ُ.2119يناير  27املوافق  0221محرم عام  01. مؤرخ في 12-19القانون التوجيهي للتربية: قانون رقم  3
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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 

الخصوص، بمبادئ  واحترام اآلخر والتسامح، وبضمان ترقية قيم ومواقف إيجابية لها صلة، على

ُ.حقوق اإلنسان واملساواة والعدالة االجتماعية

ُ ،هاـال بد  من مراعاة املجتمع ومشكالته التي يعاني من األساس االجتماعـي: -ب
ُّ
ي يطمح عاته التوكذلك تطل

ن الـحت ،إليها ِّ
ّ
 ،هاـمتعلمين من إدراك ممارسة مبادئ املجتمع وعاداته والقيم " التي يقوم عليـى يمك

، وذلك للمحافظة 1تي تتحّدد على أساسها غايات النظام التربوي والتعليم العالي والتكوين املنهي "وال

 على تطويره وتقّدمه.

متعلم على النمو الشامل ـى مساعدة الفرد الـل إلمقام األوُّـي الـالتربية فتسعى  األساس النفس ي: -ت

ي ـهو الذي يضع ف ،نا فاملنهاج الجّيدومن ه ،ي مناهجها الدراسيةـمن خالل ما تقدم ف ،املتكامل

مـالحسبان الخصائص النفسية، وخصائص النمو ف
ّ
وذلك باالعتماد  ،ي كل مرحلة من مراحل التعل

ُربوية والنفسية فـي هذا املجال. ـعلى الدراسات واألبحاث الت

ل يكف، تعليم ذي نوعيةى ضمان ـيسعى املنهاج الدراس ي الجزائري، من ضمن ما يسعى إليه، إل

ذا ـوك ،التفتح الكامل واملنسجم واملتوازن لشخصية التالميذ، بتنمية قدراتهم الذهنية والنفسية والبدنية

، ها والفنية والرمزية والجسمانيةـر، اللغوية منـواستعمال مختلف أشكال التعبي ،همـقدرات التواصل لدي

ي ـاالندماج ف قصد ،يقية كافيةوكذا معارف نظرية وتطب ،وتمكينهم من اكتساب مستوى ثقافي عام

 .2معرفةـمجتمع ال

لها دورها فـي توجيه املنهاج الحتواء  ،إن الثقافة املحلية للمجتمع هي األخرُىاألساس الثقافـي:  -ث

ل منـوه ،خبـرات ومعارف مقبولة اجتماعيا
ّ
ي يراد ـها الثقافة التـي " املحتويات الضرورية التي تتشك

به أخرى غيـر مرغوبة أو مرفوضة 3رها "ـية واألدبية والدينية وغينشرها؛ كاملحتويات التاريخ ، وتجّنِّ

 )فـي مجاالت الفنون واآلداب والتـراثتكوينا ثقافـيا فـي املجتمع. يضمن املنهاج املدرس ي الجزائري 

ب املتعلمين معارف في مختلف مجاالت املواد التعليميةالثقافـي(  كسِّ ي ـويجعلهم يتحكمون ف، ي 

دهم  ،املعرفة الفكرية واملنهجيةأدوات  يمكن توظيفها، بكفاءات مالئمة ومتينة ودائمة ويزّوِّ

ر، ف يسهل عمليات التعلم والتحضير للحياة ي وضعيات تواصل حقيقية وحّل املشاكل، بما ـبتبـصُّ

كيف توكذا ال ،ي الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصاديةـمدى الحياة واملساهمة، فعليا ف العملية

ـراتـمع ال  .4متغّيِّ

                                                           
ُ.22-20، ص ، مرجع سابقكزافييه روجيرس 1
ُ.12-19( من القانون التوجيهي للتربية: قانون رقم 12ينظر املادة الرابعة ) 2
ُ.22-20، ص ، مرجع سابقكزافييه روجيرس 3
ُ.12-19( من القانون التوجيهي للتربية: قانون رقم 12ة الرابعة )ينظر املاد 4
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ُ:1نجد على وجه الخصوص ،السياسة املنهاجيةرحه ـومن ضمن ما تقت

مها؛  االختيارات الكبـرى في مجال اللغات: -أ
ّ
لغة أو لغات التدريس واللغات األجنبية التي ينبغي تعل

اعتبارها ي اللغة العربية، بـالتحكم فهاج املدرس ي الجزائري " ـفبالنسبة للغة التدريس يضمن املن

ي مختلف املستويات التعليمية ووسيلة ـوأداة اكتساب املعرفة ف ،اللغة الوطنية والرسمية

ثم  يسعى املنـهاج إلى ترقية وتوسيع تعليم ، 2التواصل االجتماعي وأداة العمل واإلنتاج الفكري "

 حسب آخر دستور جزائري. باعتبارها لغة وطنية ورسمية اللغة األمازيغية

غات األجنبية فقد نّص القانون التوجيهي للتربية على ضرورة " تمكين التالميذ من التحكم أما الل

في لغتين أجنبيتين على األقل للتفتح على العالم، باعتبار اللغات األجنبية وسيلة لالطالع على التوثيق 

 .3واملبادالت مع الثقافات والحضارات األجنبية "

دماج ضرورة إ وجي )ومنها تكنولوجيات االتصال والتواصل(:مكانة التكوين العلمـي والتكنول -ب

 ،ي أهداف التعليم وطرائقهـوف ،ي محيط التلميذـتكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثة ف

 .4ى للتمدرسـالية، منذ السنوات األولوالتأكد من قدرة التالميذ على استخدامها بفعُّ

ص للتكوين الفني والرياض ي: -ت مليات عري الثقافة العامة لدى املتعلمين بتعميق ـيث املوقع املخص 

نهم من ممارسة النشاطات الرياضية والثقافية التعلم ذات الطابع العلمي واألدبي والفني، 
ّ
ويمك

ورات وتكييفها باستمرار مع التط ،ي الحياة املدرسية والجماعيةـمشاركة فـهية والـرفيـوالفنية والت

 .5وجية واملهنيةاالجتماعية والثقافية والتكنول

أي دبلوم؟ ملن يمنح؟ على أية أسس؟ وفي أي مستوى أو  األسس التي تعتمد في منح الشهادات: -ث

ُأية مستويات؟

ها ـي يقوم عليـس التـ( جملة من األسStambaugh( وستامباوج )Baskaولقد قّدمت باسكا )

ها األشمل، منـاملن
ّ
م ذاته: بالـها ما يرتكز على الـهاج، ولعل

ّ
ات العقلية ي والعمليـز على الجانب العلمـركيـتمتعل

ُها ما يرتكز على الوسائل واألدوات.ـومن ة،يـمهنـوعالقاته الشخصية واالجتماعية وال

ُ

ُ

ُ

                                                           
ُ.22، ص ، مرجع سابقكزافييه روجيرس 1
ُ.12-19( من القانون التوجيهي للتربية: قانون رقم 12ينظر املادة الرابعة ) 2
ُ.12-19وجيهي للتربية: قانون رقم ( من القانون الت12ينظر املادة الرابعة ) 3
ُ.12-19وجيهي للتربية: قانون رقم ( من القانون الت12الرابعة )ينظر املادة  4
ُ.12-19( من القانون التوجيهي للتربية: قانون رقم 12ينظر املادة الرابعة ) 5
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أسس 

1ُاملنهاج

ُالشرح والتفصيل

ر 
وي

ط
 ت

لى
 ع

هج
ملن

 ا
يز

رك
ت

ية
قل

لع
ت ا

يا
مل

لع
ا

ُ

ة املنظمة ي املواد املنهجييهتم بمهارات تطوير العمليات العقلية للطالب والتوصل إلى تبن - -

 حول مهارات التفكير العليا.

له جذور سيكولوجية نتج عنه ظهور نموذج املحتوى املستقل للمنهج، والذي يستخدم  - -

 املهارات العقلية كمركز أساس ي لجميع األنشطة التعلمية والتعليمية.

 أي مجال من يفترض أن تعلم املهارات العقلية سوف يترجم ويطبق ويتم تعزيزه في - -

ُاملجاالت التي يريد الطالب أن يستقصيها.

ج 
نه

امل
 

يز
رك

ت

ر 
بر

امل
 

لى
ع

مي
دي

كا
األ

ُ

زت على املبرر اإلنساني. - -
ّ
 له جذور قوية في الحضارة األوروبية واألمريكية التي رك

 له ارتباط بالفلسفة املثالية حيث يزود الطلبة بفهم األفكار واملثل العليا العظيمة. - -

ُقدرة على تحليل وتركيب ما تم  تحصيله في املاض ي.يوفر ال - -

ى 
عل

 
هج

ملن
 ا

يز
رك

ت

ة 
الق

لع
ا

ة:
صي

شخ
ال

ُ

يؤمن أصحاب هذا التوجه بالنموذج املتمركز حول الطفل، الذي يزود الطالب بالخبرات  - -

 أو األنشطة التعلمية التي تناسب حاجاته واهتماماته وميوله وقدراته.

ا في املشاركة الشخصية للطالب في الخبرات أو املناشط يمثل الهدف الرئيس للمنهج هن - -

ُالتعلمية، وعرض خبرات تكميلية متعددة تعمل على تنمية مستوى فهم كل طالب.

ى 
عل

 
هج

ملن
 ا

يز
رك

ت

ة 
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إع
 

ية
مل

ع

عي
ما

جت
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ء ا
نا

لب
ا

ُ

 ينبغي التركيز في املنهاج على القضايا واملشكالت واألمور االجتماعية والثقافية. - -

يار املوضوعات الدراسية من أجل تشجيع الطلبة على التعامل املباشر مع بيئة يتم اخت - -

 املجتمع املحلي املحيطة بهم.

ُتنمية روح املسؤولية الجماعية لدى الطالب. - -
ى 

عل
ج 

نه
امل

ز 
ركي

ت

ل 
عم

 لل
يد

مه
لت

ا

و 
 أ

نهي
امل

 ي
ص

ص
خ

لت
ا

ُ

ية، التي أثرت له جذور تاريخية مع نموذج املدرسة التخصصية ونموذج املدرسة املهن - -

بقوة 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 بعدها

                                                           
م، 2111 ،تمّيزين، دار الشروق للنشر والتوزيع، عّمان، الطبعة العربية األولىـمـن والـيـدرس ي للموهوبـمـمنهج الـينظر جودت احمد سعادة: ال 1

ُ.214-217ص 
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 ب ومخرجاته.يركز على تنظيم املنهج حول مدخالت الطال - -

يعتمد هذا املنحى بقوة على األهداف السلوكية أو األدائية املحددة، مع نواتج يتم قياسها  - -

 بدقة من أجل تحديد مدى التقدم التربوي املطلوب أو التحصيل التربوي املرغوب فيه.

 يفترض وضوح معايير املنهج وتحديد مسار عمليات التدريس ودقة اختيار نتائج تطبيقاتها. -

فعالية املنهج وكفاءته واقعا فعليا وقابال للتطبيق، وبخاصة إذا ما تّم تبّني نظام تعلمي  - -

ُوتعليمي مناسب من جانب املدارس األساسية والثانوية.

 

ه املدرسة الجزائرية: -2  خصائص املنـهاج وفق توج 

ـي الهيئة العاصمة وهى الوثائق التربوية الصادرة عن مركز تكوين املستخدمين )بالجزائر ـبالعودة إل

سا ـّدم أسقيُو ،رنامجـهاج والبـمنـن الـفّرق بييربية الوطنية(، نجده ـاملشرفة على تكوين إطارات قطاع الت

وفق التصورات البيداغوجية والتربوية الجديدة. وقبل ذلك، ينبغي إجراء مقارنة داخل  ،هاجــنـمـلبناء ال

وإنما هو منـهاجان؛  (Philippe Perrenoudفيليب بيرنو )ب هاج ليس واحدا حسـمنـهاج ذاته؛ فالـمنـال

ر.والثاني  شكلي األوُل ي تعريف ـرغم االختالف ف ،وإنما هما صفتان متكاملتان ،هما ال يتناقضانـولكنُّ مقــرَّ

ُهما.ـكل من

ر ـوهو جانب التعلم غي ،(Hidden Curriculumعن منـهاج خفي أو مضمر ) ،ويتحّدث كذلك

ُم ُـهاج الـمنـمن قبلها. يقابله البـه مصّرح ـر الـقبل املؤسسة املدرسية، أو على األقل غياملبرمج من 
َ
ن أو عل

اري لتحديد اإلطار اإلجب ،ربية الوطنيةـوثيقة بيداغوجية رسمية تصدر عن وزارة التمصر ح به، وهو " ـال

ل علم االجتماعـهاجيـمنـن الـوبي ،1لتعليم مادة دراسية ما "
ّ
ها أي منهاج ـبمفاهيمه التي يضّمن ،ن يتدخ

( الناجمة عن األفعال واملؤسسات Involontairesر اإلرادية )ـمن أجل إبراز " النتائج غي ،مهما كان واضحا

مناهج ـن دور األنساق االجتماعية فـي توجيه الـحين بيُّ ،(Mertonرتون )ـ. وهذا ما وّضحه مي2اإلنسانية "

 .3(Boudonي نظر بودون )ـف رات منحرفةـتأثيي ـئف خفية، هبما تقوم به من وظا ،الدراسية

دة للمنهاج الشكلي بالنسبة  هو " عبارة عن عالم من النصوص والتمثالت، ويشمل القواعد املحّدِّ

ها داخل مختلف املستويات أو أسالك ـن االشتغال عليـي يتعيُّـرامج التـوالب ،ألهداف التعليم العمومي

وع املسالك والـمناهج املفروضة والوسائل التعليمية الرسمية بـهذا القـدر أو ذاك، الدراسة، وكيفما كان ن

ُ.4وكل الشبكات واملذكرات ووثائـق العمل األخرى التي تــــّدعـي مساعدة أو تدبير الفعل البيداغوجي

                                                           
ُ.072ص مرجع سابق، ، املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم 1
ُ.10ص ، مرجع سابق، فيليب بيرنو 2
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها.ينظر  3
ُ.12ص املرجع نفسه،  4
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( Injonction"، وبمثابة أمر ) وما يجب أن يكون ( " Normeفاملنـهاج يقرر؛ ألنه يعتبر بمثابة معيار )

مين؛ وأيضا، لكن بشكل غير مباشر، إلى أولئك الذي يتوقف ـموّجه إلى الفاعلين؛ وبشكل رئيس ي إل
ّ
ى املعل

ُ.1احترام البرنامج وبخاصة التالميذ عليهم

ى البنيات ـالتي ترجع واقع املمارسات إل ،وهو شكلي، باملعنى املأخوذ من سوسيولوجيا التنظيمات

وقواعد االشتغال والخطوط  (Organigrammeإلدارة، أي إلى الهيكل التنظيمي )الشكلية للمقاولة أو ا

التراتبية والوظيفية املرسومة على الورق واملبادئ املنظمة لتقسيم املهام والكفايات األساسية لهؤالء 

ى الضيق املعنوأولئك، وإجراءات التشاور واتخاذ القرار ونقل املعلومة...إلخ. وهنا يتم التأكيد على اإللزام ب

للكلمة، أقل من التأكيد على دور الحلم والضبط واليوتوبيا العقالنية، داخل كل تنظيم إنساني. وبالتالي 

ُ.2معرفة ما يتم تعريفه وتعلمه حقا داخل األقسام

وقد يبدو هذا التمييز عديم الفائدة، لكنه أساس ي على الرغم من كل ش يء. فحتى لو رغبنا في 

( Variables Mediatricesليم، فإنه من الالزم علينا  ضبط املتغيرات الوسيطة )دراسة نتائج التع

وبالخصوص، الطريقة التي ينجز بها املنهاج املقرر، داخل القسم. وترتبط تلوينات وتنويعات املضامين 

 .3الواقعية للتعليم، باستقاللية وذاتية املدرسين في تأويلهم للنصوص، وبتنّوع العمل

ُ:4نـن اثنيـى سببيـحيث يرجع االختالف إل املنـهاج والبـرنامج؛ن ـفرق بيإلـى إبراز الآلن نأتي ا

فالـمدرسة الفرنسية تستعمل عـبارة  ؛االختالف فـي االستعمال مـن طرف الـمدارس الغربية نفسها أوال:

Programme هاج ـبمعنى دال على املنـهاج، والـمدرسة اإلنجليزية تستعمل مصطلح منCurriculum وهذا .

ساكسوني، يرتبط فيه املنهاج بالـمسار التـربوي -هاج؛ مسار أنجلوـي بداية تعريفنا للمنـما أشرنا إليه ف

( أو البرنامج Plan d’étudeاملقترح على املتعلمين، ومسار فرنس ي، يعتبر فيه املنهاج مرادفا لبرنامج الدراسة )

ُ(.Cursus( أو املقّرر )Programmeعموما )

من حيث أنه يتضمن أهدافا عامة وطرائق شاملة وتوزيعا للوقت  ،املنـهاج أشمل من البـرنامجيا: ثان

 ،توُىقد يكتفي بتحديد املح ،وتحديدا للمبادئ، التكوين والتسيير اإلداري وتوزيع أوقات العمل أو املقرُر

ُتقويم.وقد يلتقي مع املنهاج فـي مبادئ مثل األهداف والوسائل والطرائق وأساليب ال

لها فـيما يأتي ُ:5يشتمل املنـهاج على خصائص تمّيـزه عن البـرنامج الدراس ي، نفّصِّ

ر برمجة ـاملنفيكون  املحور الذي يدور حول املنهاج هو التلميذ نفسه وليس العكس؛ -أ هاج املقرَّ

م فيهـمن ،رز اتجاهات بناء املنهاجـفتبللتجربة، 
ّ
تعامل معه تومنها التي  ،ها التي تراعي حضور املتعل

رين " بتنسيق وتأطيـن والـعلى أساس املتلقي السلبي. فيهتم البعض من االختصاصيي ر أو دعم ـمقّرِّ

                                                           
ُ.12 ، صابقسالاملرجع  1
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
ُ.17، ص املرجع نفسه 3
ُ.077ص ، مرجع سابق، ملعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهما 4
ُ.077ص ، هسنفرجع ينظر امل 5
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، بمنح املدرسين شرحا للبـرامج ووسائل تعليمية أساسية وشبكات النقل الديداكتيكي الداخلي

ي ـملناهج الدراسية ف. وهذا ما يوافق نوعا ما ا1وأدوات للتقويم ودليال منهجيا أو ديداكتيكيا؟ "

على اعتبار أن املدّرسين يحصلون على جملة من الوثائق البيداغوجية الالزمة لسير العملية  ،الجزائر

مية، مثل: املنهاج، الوثيقة املرافقة للمنهاج، دليل األستاذ-التعليمية
ّ
لقرارات ى اـإضافة إل ،التعل

م عمل األست
ّ
ق بكيفيات التقويم.والتعليمات الوزارية الدورية التي تنظ

ّ
 اذ فيما تعل

م مجّرد ،فـي هذه الحالة
ّ
م حقيقي أو يكاد، ولسنا أمام متعل

ّ
بعيد عنا ال نعرفه  ،نحن إزاء متعل

هاج ـوال يعرفنا، " وإن كانت فكرتنا عن القسم الذي نريده بعيدة املنال، ونقصد به القسم الخاضع ملن

ن النظر ع ملئات وآالف أو عشرات اآلالف من التالميذ، بغّضُنموذجـي، أو على األقل ملنهاج أرقـى، صالح 

ُ.2وعن املخاطر املقتـرنة بأجرأة كل غرض تربوي"، ألن املطلوب هو أن يتبعوا البرنامج نفسه، اختالفهم

، أي النقل الديداكتيكي الخارجـي( Chevellardأما آخرون، فقد اهتموا " بما يدعوه شيفالر )

( التي يتعّين تعليمها وفق تطور العلوم Savoir faireئمة للمعارف واإلتقانات )بإعادة تحديد دائرة دا

. وهذا ما يوافق نوعا ما املناهج 3والتكنولوجيات والثقافة وأنماط الحياة واإليتيقا وتنظيم الشغل "

خروج لي مالمح اـوتسعى ف ،ها مناهج منفتحة على املحيط الخارجيـعلى اعتبار أن ،الدراسية في الجزائر

م قادر على مواجهة وضعيات حقيقية ف ،التي تنص عليها
ّ
ُي الحياة.ـإلـى تكوين متعل

مه؛ -ب
 
علن عنه.  يشمل املنهاج أكثـر من املحتوى املطلوب تعل

 
م شيئا آخر، يتجاوز ما ت ِّ

ّ
فاملدرسة تعل

ظل ت وهنا نجد أنفسنا، حسب فيليب بيرنو، فوق صفيح ساخن: فما الذي يخفيه هذا الخفي؟ وملاذا

بعض نتائج التمدرس غامضة بالنسبة للمعنيين بـها؟ واملالحظ، أن مفهوم املنهاج الخفي، يمكن أن 

يتضمن كل التأويالت املكيافلّية للنظام التربوي، كجهاز أيدلوجي للدولة وكأداة للعنف الرمزي 

( في خدمة Socialisationوكمصنع أو آلة لغسل الدماغ، أو ببساطة، كإطار للتنشئة االجتماعية )

ر ـهيرق طرق التحليل والتشـالنزعة املحافظة اجتماعيا. وبهذا املعنى، سيوجد املنهاج الخفي على مفت

 .4والتقرير والتشكيك

إال أن الغالب واملعتاد أن القائمين على بناء املناهج  د فـي خبـرات التالميذ وليس فـي الكتب؛يتجس   -ت

د شبيه بالذات اإلبستيمية )الدراسية " يبنون نصوص البرامج، على   (Epistémique Sujetتلميذ مجر 

را ـءا كبيألن جز ؛ي أقص ى طرف من سلسلة النقل الديداكتيكيـلدى بياجيه...فتجربة التلميذ توجد ف

من الفاعلين داخل النظام التربوي، يعتبر أن تمفصل الحلقات السابقة للسلسلة، هو الرهان األكبـر 

"5. 

                                                           
ُ.12ص ، مرجع سابق، فيليب بيرنو 1
ُ.املرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
ُ.10ص املرجع نفسه،  4
ُ.12ص  ،هسنفاملرجع  5
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ن التربية أُل فهومه الواسع الصحيح النظرة املتكاملة لكل من الفرد واملجتمع معا؛يؤكد املنهاج بم -ث

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 

(. أما في الحقل التربوي، فهو بمثابة مسار التكوين. وهنا يبرز التعقيد: Curriculum Vitaeالحياة )

مات؟ "
ّ
م ومبرمج لتوليد بعض التعل

ّ
ر فيه أو منظ

ّ
 .1فهل هو مسار واقعي أو متخّيل أو مفك

ى وتحويلـها إلـ ،بـراتيفرض املنـهاج علـى الـمدّرِّس استخـدام األساليـب واكـتــسـاب الـمــهــــارات والخ

ساعا، داخل األنظمة التـربوية  ِّ
ّ
مين ات ِّ

ّ
كفاءات. " تزداد املسافة بين الغرض التعليمي وتجارب املتعل

املعاصرة، إلـى درجة أن التمييـز بينـهما أصبح أمرا ضروريا. غيـر أن بإمكاننا إقرار هذا التمييـز وفق 

ُ:2الصيغتيـن اآلتيتيـن

غرض التعليمي تنطلق من منهاج مقرر، لتهتم بإنجازه الفعلي، أي لتصل إلى من ال الصيغة األولى -ج

نـَجـز. ـنـهاج الـم   مستوى الـمِّ

ل ومن تسلس ،، فهي على العكس من ذلك، تنطلق من تاريخ الحياة التـربويةالصيغة الثانيةأما  -ح

عي. وتبدو املنهاج الواق التجارب التكوينية، وتتساءل حول األغراض واالستـراتيجيات التي يتضمنـها هذا

الـمقاربتان متكاملتيـن، وهما توضحان، كل واحدة بطريقتها، واقع الفعل التربوي وعمليات التعلم 

 والتنشئة االجتماعية.

مون بأنفسهم من مصادر مختلفة؛ -خ
َّ
ـها لتالميذ يتعل ِّ

وج  م فـي ظل املنهاج م  ِّ
 
" عامل  فهُو يعتبر املعل

ـزون يمكن فـي الغالب أن أساس ي فـي التطبيق الناجح لل تغييـرات فـي املنهج. فالـمدّرسون املتمّيِّ

يعّوضوا عن املوارد واملواد التعليمية الضعيفة الجودة التي يستخدمونها، في حين أن املدّرسين غيـر 

نت مهما كا ،قد ال يستطيعون استخدام املواد التدريسية استخداما فّعاال ،املدّربين تدريبا جّيدا

، ويتفاوت الـمدّرسون فـي كـّلِّ مؤسسة وفقا لألبعاد اآلتية: الكفاية اللغوية، الخبرة التدريسية، جودتها

 .3املهارة والدربة، التدريب واملؤهالت، املعنويات والدافعية، أسلوب التدريس، االعتقادات واملبادئ "

ـز متوافقا مع الواقع؛ ويأتي  نـج  ـن علينعندما ننطلق من املنهالـمنـهاج الـم  ه يتعي 
ّ
ر، فإن ا اج املقر 

ية فـي الواقـع. ويبـدو هـذا املنظور مشروعا، وبخاصة أن  ِّ
ّ
طبعا التساؤل حول نسبة األغراض املتجل

ـمين تعليمه، وما يجب على التـالميذ  ِّ
ّ
ـى خطابا جوهريـا حـول مـا يجب على الـمعل التنظيمات التـربوية تتبن 

الحالة، أن يعمل املالحظ على قياس حجم تحقق هذه األغراض أو  دراسته. ومـن الطبيعي في هذه

غالبا ما تتسم بالطموح، وهي ال تتحقق إال لدى  ،االّدعاءات. ونحن نقرُّ على الفور، بأن غايات التربية

ر وأجرأته  جزء ضئيل من التالميذ. غير أن هذه املسافة تخضع للتفكك: فمن جهة، يتم تأويل املنهاج املقر 

                                                           
ُ.10ص ، ابقسالاملرجع  1
ُ.12ص رجع نفسه، امل 2
ُ.021ص  ، مرجع سابق،جاك ريتشاردز 3
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مات الـمنتظرة إال لدى جـزء صغيـر مـن باأل
ُّ
قسام، بأشكال مختلفة. ومن جهة أخرى، ال تتحقق التعل

ُر ُ.1التالميذ على الرغم مـن االحتـرام التـام للمنـهاج الـمقر 

إلطار فيما يخص ا ،وتحيل هذه اآللية األخيرة على الشكوك املقترنة بكل فعل تربوي، كما تحيل

ي املواد والشرط االجتماعي والثقافة األسرية واملوقف ـات واالختالفات من كل نوع )فاملدرس ي، على التفاوت

والشخصية( التي تفّسر، إذا ما ربطناها بشكل معّين للتنظيم التربوي وللممارسات البيداغوجية، التفاوت 

 .2الحاصل على مستوى املكتسبات؛ أي على مستوى االمتياز والنجاح

ز الـمنـهاج  -د ـبـــرِّ ؛ وذلك مــن خــــالل األنــشـطـة العـديــدة اإليجابيــات التـي يـجـب أن يـكـون عـلـيـها التـلـميذي 

ـد فق ،التـي يـقـوم بـهـا لتنـمية مختـلف جوانـب الشخصية. على خالف الـمناهـج الـدراسية السابـقـة

م مستودعا ف ِّ
ّ
ـيـْت على" املحتويات؛ فانطلقت من كون عقل املتعل نِّ

 ،ةارغا ينبغي ملؤه بكنوز املعرفب 

ي هذا السياق، جاءت املقاربة بالكفاءات وتم  ـ. ف3بغّضِّ النظر عن جدوى حاجته إلى هذه املعرفة "

ي ِّ
ّ
فهي " تقوم على أساس أن قليل العلم يستعمله العقل  ،ها من قبل الهيئات التربوية الجزائريةـتبن

ُـخير من كثي د على صعي ،هاـية موجهة إلى فاعلية التعلمات وعمليتالعنا ر يحفظه القلب. حيث إن 

 .4ال بما يقدر على خزنه " ،حياة املتعلم. وجدوى ما يتعلمه مرهون بما يقدر على فعله

والسؤال املطروح: كيف يتعامل املدّرِّس مع املنهاج؟ كيف يبني خطابه باالعتماد على منهاج ليس 

ُهاج؟ ـهو املن

م فــي تنفيذ  فيليب بيرنويقّر  ،ولإلجابة عـن هـذا السؤال
ّ
بوجود مجموعة مـن العوامل التـي تتحك

ُ:5، وهـياملنهاج

حمة ) -أ
 
د ل (. وإلنجازه، يستدعي املدّرِّس عالقته الخاصة باملعرفة وثقافته Trameإن  البرنامج هو مجر 

 وتصّوره لـما هو مهم وضروري.

ف املدّرِّسون، على طريقت -ب  ". لالزممشحونة أكثر من االبرامج التي تعتبر "  هم وبشكل انتقائي، منـيخّفِّ

يتمثل البرنامج الحقيقي في الكتب املدرسية ودفاتر التمارين املستعملة يوميا، فهي تجسده أكثر من  -ت

 النصوص العامة.

م خطوات ديداكتيكية شخصية، تتضمن تأويال خاصا للبرامج. -ث ِّ
ّ
 يبني املعل

ر عددا من املفا -ج هيم واملعارف واإلتقانات خالل السنة الدراسية نفسها، وذلك يمكن للمدّرِّس أن يمّرِّ

 بحسب طاقاته وقدراته على تعبئة التالميذ.

                                                           
ُ.17ص ، مرجع سابق، فيليب بيرنو 1
ُ.فحة نفسهاصال ،نفسهاملرجع  2
ألولـى االلجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية )وزارة التربية الوطنية(، مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة  3

ُ.0، ص 2111يم الثانوي العام والتكنولوجي، جذع مشترك آداب، وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا، طبعة جانـفي مـن التعل
ُ.فحة نفسهاصالرجع نفسه، امل 4
ُ.12-17ص ، مرجع سابق، فيليب بيرنو 5
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م املحتويات، بحسب مستوى ومواقف التالميذ وفي إطار تفاوض ) -ح ِّ
ّ
ل املعل ( صريح Negociationيعّدِّ

 ديداكتيكي.أو ضمني معهم، لكي تكون هذه املحتويات في متناولهم وتسمح بأجرأة التعاقد ال

ر نفسه أكثـر من اهتمامه بالبرنامج. -خ م بمنتظرات زمالئه الذين يدّرِّسون الـمقر  ِّ
ّ
 يـهتم املعل

ـر الثقافة واملناخ البيداغوجي ودرجة االنتقائية داخل املؤسسة على املقتضيات والتوجهات  -د ِّ
ّ
تؤث

 التربوية ملدرسة معّينة.

 سوسيولوجية لجمهورهم.يأخذ املدّرِّسون بعيـن االعتبار، التشكيلة ال -ذ

ه التعليم بحسب املنافذ املدرسية أو املهنية املمكنة. -ر  يوج 

 تؤثر الجماعة املحلية على تأويل الثقافة املدرسية. -ز

رى، وفقا لسياسته املنهاجية، أن املنـهاج يمرُّ بثالث مراحل؛ مرحلة املنهاج ـأما كزافييه روجيرس في

ع أو املأمول، مرحلة املنهاج
ّ
م املتوق ق أو املقي  ق، ومرحلة املنهاج املحق  ْرس ى أو املطب 

 
ُ.1امل

ع: -أ
 
 يجسد عمليات هندسية منهاجية، ويوضع في خدمة املدرسين واملكونين. املنـهاج املتوق

ْرسـى: -ب وهو يترجم املمارسات الفعلية في الفصل أو في فضاءات التكوين ويستدعي املوارد  املنهاج الـم 

 الخاصة بالتعلمات.

وينظر إليه على أساس النتائج التي حصل عليها املتعلمون، وبناء على التقويمات التي  نهاج املحقق:امل -ت

 لتعديل املنهاج املتوقع. أنجزت، من جهة املستوى املحلي أو الدولي، وينزل منزلة مرجع يركن إليه

ُ:2وتترجم الخطاطة التالية هذه الحاالت الثالث وتفاعالتها

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                           
ُ.، مرجع سابق. ينظر كذلك كزافييه روجيرس79ص، مرجع سابق، ينظر لحسن توبي 1
ُ.27ص ابق، ، مرجع سكزافييه روجيرس 2

 السياسة املنهاجية
أي مشروع تربوي 

ألي مشروع 
 جمتمعي؟

 أية غايات تربوية؟
 أي مضامني دراسية؟

 
 االنوايو غاياتال

 اهلندسة املنهاجية
أي منهاج لتجسيد 

 ؟سياسة املنهاج
 

 املنهاج املرتقب
 أو املتوّقع

 
 موقع بيداغوجيا اإلدماج

 

 املمارسات املنهاجية
 

أية ممارسة تعلمية 
 يومية؟

 املنهاج املوّطن
 أو الـُمْرسى

 التقومي املنهاجي
 
 

 أية ممارسات تقوميية؟

 املنهاج املنجز
 أو احملقَّق
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 اج الدراس ي وفق املقاربة بالكفاءات:بناء املنـه -0

ي ـي بناء مناهج التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، إنما هـإن املقاربة البيداغوجية املعتمدة ف

. تتمّيـز عن 2والثانوُي ي بناء مناهج التعليم االبتدائي واملتوسطـ، وقد اعتمدت ف1املقاربة بالكفاءات

ر ـامين أو املحتويات واملقاربة باألهداف اإلجرائية( فـي تركيـز اهتمام أكباملقاربات السابقة )املقاربة باملض

مين وعلى دمج التعلمات من أجل تحقيق كفاءات لدي
ّ
تساعدهم على حسن التصّرف  ،همـعلى املتعل

ُوالتدبير في الحياة العامة.

ميـن تسـعى هـذه الـمقـاربــة إلـى " وضع مبـادئ تربوية ت
ّ
لـوجية وافـق الحاجـات الفيـزيُوبالنـسـبة للمتعل

سقة ومّتـزنـة، حيث ال مجال لالهتمام بالحاجات 
ّ
مين، بـهدف تنميتـها تنمية مت

ّ
والوجدانية والعقلية للمتعل

ُـاملستقلة عن بعضها، وإنما االهتمام بـها فـي شموليت
ّ
م؛ ها بحيث تسهم بكليتـها فـي التنمية العامة للمتعل

ميـن "أي انطالقا من مفهوم إدما
ّ
ُ.3جـي ووظيفي يأخذ بعين االعتبار الدوافع والرغبات املختلفة للمتعل

مات، فإن  االختالف بين
ّ
يرة تقوم أن هذه األخ ،ها وبين املقاربة باألهداف اإلجرائيةـوبالنسبة للتعل

موه ف
ّ
مين ال يستطيعون استثمار ما تعل ِّ

ّ
مات مجّزأة، أثبت الواقع أن املتعل

ّ
الحياتية  اتي الوضعيـعلى تعل

املختلفة، على العكس من ذلك تقوم املقاربة بالكفاءات، فـي الحقل البيداغوجي، على اإلدماج، أي على 

مات املنفصلة واملجّزأة ألنـها 
ّ
" إدماج الـمعارف ملعالجة وضعيات معّينة ذات داللة. وإذن فال مجال للتعل

ُ.4ال تخدم الكفاءة أو الكفاءات املحّددة "

من هـذا الـمـبدإ الذي تقوم عليه املقاربة بالكفاءات، تم تناول النشاطات التعلمية وانطالقا 

حيث تّمت دراسة النص األدبي أو النص  ،الـمقّررة، بالنسبة إلـى السنة األولـى من التعليم الثانوي العام

ق باملسائل املقّررة في النحو والصرف  ،التواصلي بتحليل معطياته ومضمونه
ّ
غة والعروض والباُلوما يتعل

ى فتح  جديد فـي دراسة النصوص، ـوالنقد األدبي. وتحليل النص من منظور املقاربة بالكفاءات يطمح إل

ي  ،حيث إن استثمار املعارف ضروري لكّنه غيـر كاف ميـن على البحث والتقص ّ
ّ
فال بّد من تدريب املتعل

مية-واالكتشاف وجعلهم محور العملية التعليمية
ّ
 .5التعل

من جهة أخرى، انتقدت املقاربة بالكفاءات املقاربة باملضامين أو ما يعرف في األدبيات التعليمية ُو

ميـن أكبـر قدر ممكن من املعارف، ولكن الثابت  ِّ
ّ
باملقاربة املوسوعية؛ ألنـها تقوم على الـمعرفة، تلقيـن املتعل

براء يؤكدون أن املعارف في شتى أن " املعارف أخذت تزداد فـي هذا العصر بشكل سريع، حيث إن الخ

األمر الذي يجعل من عالم اليوم يعيش بحق مرحلة  ،امليادين تتغير كلية كل سبع أو خمس سنوات

علمي على الت –ي إعادة بناء الفعل التعليمي ـفكان لخبراء التربية أن أخذوا يفكرون ف ،يـاالنفجار املعرف

                                                           
طنية، لُوحسين شلوف وآخــران: املشّوق في األدب والنصوص واملـطالعة املوّجـهة، السنة األولـى ثانـوي )جـذع مشتـرك آداب(، وزارة التـربيـة ا 1

ُ.7الجزائر، ص 
ُ.7اللجنة الوطنية للمناهج، مرجع سابق، ص  2
ُ.7، ص ، مرجع سابقحسين شلوف وآخــران 3
ُلصفحة نفسها.املرجع نفسه، ا 4
ُ.الصفحة نفسها ،هسنفاملرجع  5
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إلى املتعلم وأكثر اقتصادا لوقته. واملتعلم ال يستطيع أن مبادئ قائمة على ما هو أنفع وأفيد بالنسبة 

ى إلى فهم ـيكون في مستوى تتبع هذه املعارف املتنامية واستفادة أهمها إذا لم يكن يتوافر على ذكاء يرق

ُ
ّ
ُ.1بات هذا العصر "مرك

ث عن ذكاء امل م وللمعارف، نتحد  ِّ
ّ
ـرت النظرة للمتعل ا، مع الـمقاربة الجديدة تغي 

ً
م فينبغإذ ِّ

ّ
ي تعل

ي اتصالها باملجتمع الذي تعيش فيه، عن حسن التواجد وحسن التدبير وحسن ـالعناية به، بشخصيته ف

ر مستعملة، " وبنظر فاحص إلـى بنـاء البـرامج ـالتصرُّف وحسن التخطيط للمستقبل. فال مجال ملعارف غي

ـي ر ضرورية للحياة فـمج مثقلة بمعارف غيالتعليمية السابقة، يمكن أن نالحظ دون عنـاء بأن هـذه البـرا

مجملها وال تسمح لحاملها أن يتدبر أمره فـي الحياة العملية. فكان البد من التفكيـر فـي مقاربة بيداغوجيا 

ـر مستجدات العصر " م اآلن مع معارف يستثمرها في حياته لحل مشكالت تواجهه، 2تسايِّ ِّ
ّ
، يتعامل املتعل

م الذ ِّ
ّ
ي يحوز على كّمِّ هائل من املعلومات النظرية في اللغة قواعد وبالغة وعروضا وهو ال ما فائدة املتعل

ث املقاربة  يستطيع أن يستثمرها في حديثه أو في كتاباته بما ينسجم مع املحيط املحلي والعالمي. تتحد 

 إلتقاناتمع تحيين هذه الكفاءات وهذه ا ،بالكفاءات عن حد أدنى من الكفاءة وحد مقبول من اإلتقان

نة.ـألن ُها تصبح غير صالحة بمرور فترة زمنية معي 

ص منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي خصائص املقاربة بالكفاءات فيما يأتي ِّ
ّ
ُ:3يلخ

 .النظـر إلـى الحياة من منظور عمـلـي 

 .التخفيف من محتويات املواد الدراسية باالقتصار على الجانب العمــلي منـــها 

  الـمحتويات والـمواد التعلمية فـي املدرسة وفـي الحياةتفعيل. 

 .السعي إلـى تثميـن املعارف املدرسية وجعلها صالحة لالستعمال فـي مختلف مواقف الحياة 

  ماتـهم بأنفسهم عن
ُّ
مية بدفعهم إلـى بناء تعل

ُّ
ميـن فـي قلب العملية التعليمية التعل ِّ

ّ
جعل املتعل

ُمار مكتسباتـهم.طريق حسن التوجيه إلـى استث

ر القائمون على املنهاج أسباب اختيار املقاربة بالكفاءات بـّرِّ كوين بدءا بأهمية الت ،من جهة أخرى ي 

يا بـفيعتب ،وأنه يسعى إلى حسن استثمار املعارف وحسن توظيفها ،الذي تطمح إليه خاصة النسبة ر تحّدِّ

م. وثانيا يقارن بين الكفاءة باعتبارها منتهى  ِّ
ّ
مات وغايتـها مع املعارف والـمهاراتللمتعل

ُّ
فيعتبـر  ،التعل

الن رافدا لها. وثالثا، يشتـرط املنهاج جملة شروط لتحقيق  ؛هماـالـمنـهاج أن  الكفاءة أعلى من ِّ
ّ
ألنهما يشك

ى ف ي إطار وضعية اندماجية ذات داللة، وإن هذه الوضعية االندماجية تسمح ـالكفاءة منها: " أن تؤد 

ن يبرهن بأنه قادر على تسخير مختلف مكتسباته بصورة فعالة وإجرائية، ومن ثمة تعطي للتلميذ أ

ُ.4للعملية التعلمية معنى خاصا "

                                                           
ُ.7اللجنة الوطنية للمناهج، مرجع سابق، ص  1
ُملرجع نفسه، الصفحة نفسها.ا 2
ُ.2-7ص املرجع نفسه،  3
ُ.2، ص هسنفرجع امل 4
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لية التعلمية. ــــفاءات بالعمــــــة بالكــــــــاربــــــة الـمقـــإلـى الحديث عن عالق ناالم يقودــــــذا الكـل  هــــــــولع

ُ 1ُي ترقية العملية التعلميةـمقاربة بالكفاءات تسهم فـال وهنا يمكن القول بأن  د ، وهذه التـرقية تتحد 

ُ:2أساسا في ثالثة مستويات هي

 :وذلك بتحديد أبعادها عن طريق جعل املعارف النظرية روافد  إضفاء داللة على التعلمات

بلغ سن ملقبلة عندما يي حياته املدرسية والعائلية أو في حياته اـمادية تساعد املتعلم بفاعلية ف

ُالرشد، حيث يدخل الحياة سواء بوصفه عامال أو مواطنا.

ُ مثال:
 
م الكتابة، ويزداد اهتمامه بتعلمها عندما يوضع فعل الكتابة في السياق التلميذ يتعل

مثل كتابة رسالة للتواصل مع اآلخرين في مختلف شؤون الحياة. وهنا يدرك املتعلم بأن تعلم  ،الداللي له

ُلكتابة يكتس ي معنى في حياته.ا

 :مدرسية وجعلها صالحة لالستعمال في ـمعارف الـبتثمين ال جعل أشكال التعلم أكثر فاعلية

هتمام ها وأكثر وضوحا، ويكون ااُلـمختلف مواقف الحياة، فتكون املكتسبات أكثر ارتباطا فيما بين

طلق على املقاربة بالكفاءات مربين يـمنصبا على األهم دون املهم. ولعل هذا ما جعل أحد ال

 ". بيداغوجيا األهم وترك املهمتسمية " 

 :ي وضعية تناسق تدريجي ـإن  جعل مختلف مكتسبات التالميذ ف بناء التعلمات الداخلية

ي وضعيات ذات داللة؛ فكل هذا يجعل هذه املكتسبات تجاوز إطار القسم ـوتوظيف متصل وف

بناء داخلي لدى املتعلم نظام أكثر شمولية وثراء. فمن سنة البيداغوجي أو املوسم الدراس ي إلى 

إلى أخرى ومن طور إلى آخر يعاد استغالل املكتسبات املتراكمة تدريجيا وتوضع هذه املكتسبات 

 في خدمة كفاءات أكثر تعقيدا.

 وصف عام ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي: -1

ُى ثانوي )للجذعيـن( على العناصر اآلتية:منـهاج اللغة العربية للسنة األوليحتوي 

 تقـديــــــم املـــــادة -0

 الكفاءات املستعرضة -2

 التوزيع الزمني )جذع مشترك آداب( -7

 التوزيع الزمني )جذع مشترك علوم وتكنولوجيا( -2

 ملمح دخول املتعلم إلى السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي -1

 ى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجيملمح الخروج من السنة األول -4

 الهدف الختامي املندمج لنهاية السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي -3

 األهداف الوسيطية املندمجة للسنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي -9

 طرائــــــق التدريـــــــس -1

                                                           
ُ.2 ، صابقسالرجع امل 1
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
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ألدبية، املطالعة املوجهة، التعبيــــر الشفوي والتعبيــر الكتابـــي، تقديــــــم النشاطـــــات: النصوص ا -01

ــــــــروض، النقــــــد األدبـــي، األعمال التطبيقية. ــــــة، العــ  قواعد النحو والصرف، البالغــــــــ

 املحتويـــــــــــــات -00

 وضعيـات التعلم. -02

 الوسائــــــــــــــــل. -07

 ـــمالتقييـــــــــــــــ -02

 تقديـــــم املـــــــادة:

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 والثقافة.

وام الفعل التعليميُو التعلمي في منظومتنا -من هنا تبــرز أهمية اللغـــة العربيــة من حيث هي قِّ

ُالتربوية عامة وفي النهوض بفكر املتعلم في األقسام األدبية خاصة.

ــام علــهــــذا السبب يسعى تدريس اللغــــة العربية بالنسبــة إلى السنــــة األولـى من التعليــم الثانــوي ال

ُوالتكنولوجي إلى:

 .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 

 عبير اإلبداعي واالبتكار في األساليب واألداء وإدراك دور اللغة في التعبير عن شخصية الفرد امتالك الت

 وآرائه ومتطلباته.

 .ُالقدرة على مناقشة مختلف اآلراء والقضايا والتواصل مع اآلخرين واإلقناع

إن تنشيط حصص اللغة العربية بصورة فعالة يتطلب من املدرس رسم خطة للعمل بما يفيد 

تعلمين ويعالج أوضاعهم وينتقل بالفعل البيداغوجي من منطق التعليم إلى منطق التعلم وهذا املبدأ امل

ال يتحقــق إال بمراعاة حاجات املتعلمين واستعداداتهم والنتائج التي تسفر عنها مختلف العمليات 

ُالتقويمية.

يـل مراعاة خاصـة اإلدماج في تفع وبما أن املنهاج مبني على املقاربة بالكفــاءات فإن األمر يستوجـب

النشاطـــات التعلميــة. علما بأن بيداغوجيـــا اإلدماج تستنــد بدورها على املعارف واملعارف الفعلية واملعارف 

السلوكيـــة التي ال يتم التعلم الحقيقي بدونهـــا الكتساب كفاءة من الكفاءات في اللغة الشفويـة أو الكتابية 

ُللمتعلم.

 :فــــــــــاءات املستعرضـــــــةالك

 .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 

 ة في الكتابة والقراءة.الشعور باملتع 

 .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 

 نيات وفق حقل االختصاص.تطبيق تق 

 .إصدار أحكام نقدية معللة 

 االستقالل بالرأي تدريجيا.ُ

ُ.ي العناصر في الفصول الالحقةـسنقوم بتضمين باق مالحظة:
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 ثانيا: الوثيقة املرافقة

ة ية األســــاسية فـي العمـليباعتـباره الوثيـقــة البيـداغوجيـــة التـــعـليم ،بعد تــعــريـــفــنـــا بالـمنـهاج

مية
ُّ
. يـأتـي الـدور على وثيــقة أخــرى 1والتـي ال يمكن االستغناء عنـها لوجوب العودة إليـها ،التعـليـمية التعـل

ـــها أقــــلُّ أهمية مـــن الـــمنـــهاج ة لكن  ُالـمرافـقة.الوثيقة لكونـــها فـــي درجـــة أدنـــى مـــنــــه، وهـي  ،مـهـــم 

ُتعريفها: -0

عّرِّفها اللجنة الوطنية للمناهج )املجموعة املتخصصة ل
 
 وثيـقةها ـمادة اللغة العربية( بأنُ ـت

؛ إذ تضمن حـسـن تعامـل الـمدّرِّسيـن مـع املنـهاج، منـهاج اللغة العربية بيـداغوجية تعليمية مـساعـدة

. وقد اعتمدت الوثيقة 2شرح خطوطه العريضةالسنة األولى من التعليم الثانوي )بجذعيه(، فهي ت

املرافقة على منهجية ترتكز على شرح العناصر األساسية التي نّص عليـها املنـهاج مدعومة بأمثلة عملية 

بــهـم ـل  م 
 
ـح ك ـوّضِّ

 
ـّلِّ غموض وت

 
ـبس عن ك

 
ُ.3تطبيقية ترفع الل

قة ويظهر من فحص منهجية الوثيقة املرافقة في عرض املعلومات ُو ِّ
ّ
املعارف واملعطيات باملتعل

ض ها تعتمد على االستقراء واالستنباط واملقارنة؛ تعُرـأن ،باملنهاج؛ منهاج اللغة العربية لسنة األولى ثانوُي

ى املصطلحات األخّص بنفس املنهجية ـقل إلتاملصطلحات العامة فتتناولها بالوصف والشرح، ثم تن

ُن بعض املصطلحات، واآلن تفصيل لهذه املنهجية.وتعمد أحيانا إلى املقارنة بي ،السابقة

زت الوثيقة املرافقة على مفردات املقاربة بالكفاءات، من قبيل: املقاربة بالكفاءات، املقاربة 
 
رك

املقاربة بالكفاءات وبناء املنهاج، تحقيق الكفاءة فـي الحقل التربوي، النصية، بيداغوجيا املشروع، 

املشكلة عملية شاملة، الوضعية املشكلة عملية معقدة، الوضعية املشكلة  الوضعيات املشكلة )الوضعية

بات الكفاءة 
ّ
ذات داللة(، الوضعية املشكلة التعليمية والوضعية املستهدفة، مفهوم التلميذ الكفء، مرك

هوم املشكلة(، مف –( و نعنـي بـها الوضعية situation(، الوضعية )capacité، القدرة )(contenu))املحتوى 

«ciblesُُُ)»الداللية فـي وضعية التعلم، مفهوم إدماج املكتسبات، الكفاءات والوضعيات املستـهدفة 

Compétences et situations قة ِّ
ّ
مات الـمتعل

ُّ
م مـن منـظور الـمقـاربـة بالكــفاءات، التعل

ُّ
(، مفهوم التعل

دماج، الـهدف الختامـي الـمندمـج بالـمعارف والـمعارف الفعلية والـمعارف السلوكية، نشاطات اإُل

                                                           
. وبالعودة إلى 1التربية الوطنية لتحديد اإلطار اإلجباري لتعليم مادة دراسية ما "وثيقة بيداغوجية رسمية تصدر عن وزارة الـمنـهاج "  1

( في بـابه الثـالـث تحت عنوان: 4880يناير  42املوافق  1041محرم عام  11.مؤرخ في  80 -80قانون رقم القانون التوجيهي للتربية الوطنية )

( يحّدد غايات ومهام املدرسة، والجهة املخّولة إلصدار 29املادة الثامنة والعشرين ) تنظيم التمدرس، وفي فصله األول )أحكام مشتركة(، وفي

في و" يصدر الوزير املكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل مستوى تعليمي "،  الوثائق الرسمية ومنـها املنـهاج والبرنامج؛ حيث

لتربوية واإلدارية والبيداغوجية بضرورة االلتزام بكل ما جاء في الوثائق التي تصدرها (، يلزم أعضاء الهيئة ا21املادة التاسعة والعشرين )

تشكل األهداف والبرامج التعليمية اإلطار املرجعي الرسمي و اإللزامي لجميع النشاطات البيداغوجية املمنوحة الوزارة الوصية؛ إذ " 

ُ.072ص ، عهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهمينظر املفي املؤسسات املدرسية العمومية منها والخاصة ". 
ُ.0ينظر اللجنة الوطنية للمناهج، مرجع سابق، ص  2
ُ.فحة نفسهاصال، هسنفاملرجع  3
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(L’objectif terminal d’intégration) ، ،مقارنة بيـن بيداغوجيا تبليغ املحتويات وبيداغوجيا الكفاءات

ُمقارنة بين التكوين باألهداف والتكوين بالكفاءات، املقاربة النصية، مظاهر االتساق واالنسجام،

املقاربة بالكفاءات باعتبارها مسعى بيداغوجي معتمد وهدف الوثيقة املرافقة إلقاء الضوء على 

فـي بناء املناهج، من أجل تقريب مفهومها وخصائصها من أذهان املدّرِّسين حتى يكون فعلهم البيداغوجي 

مات
ُّ
م ذو املعنى والداللة وإدماج التعل

ُّ
ُ.1مبنيا على رؤية جديدة قطباها التعل

زت الوثيـقة الـمرافقة على مص
 
فـت وقـد رك طــلحات أســاسيــة فـي الـمــقــاربـــة بالكــفــاءات؛ حيــث عر 

ــج الــدراسيـــة الـمــقـــــاربــــــة بالكـــفــاءات باعــتـــبارها الـمـــقاربــــة البيـداغوجيـــة الـمعـــتمـــدة فـي بـــنـــاء الـمناهـ

بين  من بيداغوجيا اإلدمــاجغة العربيـة للســـنــة األولــى ثانـوي. وقــــد اختيـرت الجـــزائـــــريـــــة، وفــي مـــنـهاج اللـ

مية منبثقة عـن الـمقاربة بالكفاءات
ُّ
، وهـي إطار منهجـي ألجرأة املقاربة بالكفاءات. وقد 2أربـع مقاربات تعل

ُِّ
ّ
ت بتكوين املتعل ، حسب زعم أصحاب املقاربة 3ميناعتمدت بدال عن املقاربة باألهداف اإلجرائية التي أضر 

أة غير قابلة للتوظيف واالستثمار في املواقف الحياتية  ـها مجز  مات لهم لكن 
ُّ
قت تعل بالكفاءات؛ ألنها حق 

ُاملختلفة.

زات بيداغوجيا اإلدماج: -4  ممي 

 ي تتعمل من جهة على إقامة ترابط بين التوجهات واالختيارات التي يتبناها نظام تربوي معين، وال

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

 ابل ذلك تنظيما فعاال للتعلمات قصد الوصول إلى ملمح التلميذ املنشود. مق

  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( 

                                                           
ُ.00، ص ابقسالينظر املرجع  1
 .وبيداغوجيا اإلدماج حياتية،وهي املقاربة باملعايير، املقاربة وفق الكفايات العرضية أو املستعرضة، املقاربة وفق الكفايات ال 2

 ( املقاربة باملعايير: شاعت مقاربة املعاييرStandardsفي العالم األنجلو )- ر مجموعة من املهارات والقدرات ِّ
ّ
سكسوني، وتميزت بكونها تسط

كفاءات أو مجموعة من املعارف في شكل أهداف إلكسابها للمتعلمين في كل مستوى دراس ي وبقي هاجسها األول هو توحيد ال

uniformisation .واالستجابة لتطلعات نموذج العولـمة 

  املقاربة وفق الكفايات العرضية أو املستعرضة: يحرص معدو املنهاج القائم على منطق املقاربة بواسطة الكفاية املستعرضة على تطوير

ن مختلف املواد الدراسية، وتدعى كذلك صنف آخر من املضامين التي هي عبارة عن مجموعة من القدرات املستعرضة واملشتركة بي

 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 الحياتيةLife skillsأيضا، باسم مقاربة اأُل ،) مم املتحدة؛ إذ شاعت في

أوساط الكثير من املنظمات التي تهتم بالشأن التربوي )كاليونيسكو واليونيسيف...(، وتروم تنمية املواقف املواطنة داخل املجتمع، أي 

ز على أهداف ترتبط باملواقف أو معرفة الكينونة )
ّ
الطاقة...وتهتم ( كالتعود على النظافة وتدبير املاء واالقتصاد في savoir êtreترك

ُ.11، ص ، مرجع سابقبالسلوكات ذات الطابع املحلي أو الكوني...ينظر لحسن توبي
ُ.0ينظر اللجنة الوطنية للمناهج، مرجع سابق، ص  3
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ى تعبئتها على نحو يضمن لها اندماجها وذلك من أجل حل وضعية مشكلة أو وإعداد املتعلمين عل

ُ.1مركبة

مية املعتمدة في تدريس اللغة العربية وهي املقاربة النصية. 
ُّ
فت باملقاربة التعليمية التعل وبعدها عر 

ُِّ
ّ
م من ن املوقد أوضحنا أهمية هذه املقاربة بالنسبة إلى املقاربة بالكفاءات في كونها رافدا قويا يمك ِّ

ّ
تعل

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 

ُ.2والشفوي لدى التلميذ

سنة األولى ثانوي )للجذعين(، وهنا، حرصنا على تقديم وبعدها وّضحت حصص اللغة العربية لل

نماذج تطبيقية للحصص املقررة بما رأيناه كافيا لتنوير درب األستاذ في تنشيط فعله التربوي وفق نمط 

ُ.3بيداغوجيا اإلدماج

ثم ختمت شرحها بالتعريف بمقاربة أخرى أو استراتيجية معتمدة في تدريس اللغة العربية واملواد 

ا مدى نجوع هذا األسلوب التعلمي في بناء كفاءات التعلم؛ إذ األخ رى وهي بيداغوجيا املشروع. وقد بين 

الفعلية في إنجاز -إن املشاريع املقررة فـي املنهاج كثيرا ما تدعو املتعلمين إلى البرهنة على قدراتهم املعرفية 

ُ.4ة مشروع من املشاريعأعمال فعلية. وقد حرصنا على تقديم نموذج تطبيقي في تنشيط حص

 املقاربة بالكفاءات وبناء املنهاج: -2

ن دور املقاربة الجديدة في بناء منهاج اللغة العربية  في هذا العنصر أرادت الوثيقة املرافقة أن تبّيِّ

للسنة األولى ثانوي فقد اعتمدت هذه املقاربة البيداغوجية، في السابق في بناء مناهج التعليم االبتدائي 

سط وستعتمد كذلك في بناء كل مناهج التعليم الثانوي، بما فيها منهاج اللغة العربية للسنة األولى واملتُو

ُثانوي.

ثم طرحت السؤال: لـماذا وقع االختيار على بناء املناهج باعتماد املقاربة بالكفاءات؟ وهو سؤال 

ُ:5اده ما يليقد يتبادل إلى ذهن أساتذة الثانوي، ثم أجابت عنه بش يء من التفصيل، ومف

  م يقتض ي التفكير ِّ
ّ
م في املعارف بسبب االنفجار املعرفي، سواء من قبل املدّرِّس أو املتعل

ُّ
صعوبة التحك

ز على اختيار ما هو أنفع وأفيد بالنسبة إلى املتعلم وأكثر اقتصادا لوقته. ِّ
ّ
 في مقاربة جديدة ترك

 م من حيث بناء شخصيته داخل املجتمع الذ ِّ
ّ
ف مع العناية باملتعل ي يعيش فيه بغرض حسن التكيُّ

ن من مستوى محدد من اإلتقان للكفاءات املطلوبة
ُّ
ق له إال بالتمك  املحيط املحلي والعالمي، وال يتحق 

 .تجديد الكفاءات وتحيينها ملسايرة متطلبات التكيف مع املحيط الخارجي 

                                                           
ُ.11، ص ، مرجع سابقينظر لحسن توبي 1
ُ.0اللجنة الوطنية للمناهج، مرجع سابق، ص  2
ُرجع نفسه، الصفحة نفسها.امل 3
ُ.2ص رجع نفسه، امل 4
ُ.7، ص هسنفرجع امل 5
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ات هي: املرافقة فـي ثالثة مستوي وعن عالقة املقاربة بالكفاءات بالعملية التعلمية، تحصرها الوثيقة

ُ.1إضفاء داللة على التعلمات، جعل أشكال التعلم أكثر فاعلية، وبناء التعلمات الداخلية

 كيف تتحقق الكفاءة فـي الحقل التربوي؟ -0

م  ِّ
ّ
ر؛ حيث يفترض أن املتعل

 
سؤال أجابت عنه الوثيقة املرافقة بعرض العناصر التي يجب أن تتوف

ارف، معارف فعلية، طرائق، مواقف...( ويستطيع تسخيـرها وتجنيدها بصورة فعلية يملك مكتسبات )مع

ى الوضعية املشكلة ) ق الكفاءة يكون في وضعية تسم   situationملعالجة وضعية مشكلة معينة. ألن  تحقُّ

Problème2( أو الوضعية املسألة من خالل تسخير مجموعات مندمجة من القدرات واإلمكانات .ُ

 املوارد(،)تفّرِّق الوثيقة املرافقة بين أنواع أو مستويات املعرفة أو باصطالح املقاربة بالكفاءات  ثم ُ

ُوضربت أمثلة عن هذه املوارد في اللغة العربية:  املعار ف واملعارف الفعلية واملعارف السلوكية.فهناك: 

 :أي التحكم في لغة التعبير.  املعارف 

 :ة، اإلجابة عن األسئلة، حسن توظيف أزمنة األفعال، استعمال صوغ األسئل املعارف الفعلية

عالمات الترقيم حسب مقتضيات املقام، االستعمال الصحيح للتراكيب النحوية والصيغ الصرفية 

 وأدوات الربط والتسلسل في بناء األفكار. الرسم الصحيح لقواعد اإلمالء، التعليل املنطقي للموقف.

 :3لكتابة، حسن الخط، التنظيم في عرض األفكاروضوح ا املعارف السلوكية.ُ

 ما هي الوضعيات املشكلة؟

سؤال آخر طرحته الوثيقة املرافقة يرتبط بسابقيه. تعّرِّف الوضعية املشكلة )أو املسألة( بأنها 

ى الوضعيات  مية من طرف املدرِّس تسم 
ُّ
م ببناء وضعيات تعل

ُّ
مية. أي يشترط أن يتم  التعل

ُّ
وضعية تعل

مية املش
ُّ
مين في وضعيات تعل ِّ

ّ
مات بوضع املتعل

ُّ
كلة. في املقاربات السابقة لم يكن االهتمام على بناء التعل

مات تتم في شكل تعليمات فوقية أو تلقينات من قبل املدّرِّس.
ُّ
ُوإنما كانت التعل

دة وذات داللة بالن بة ستظهر قيمة الوضعية املشكلة فـي كونـها وضعية بيداغوجية شاملة ومعق 

م، تسمح ببناء الـمعـارف ِّ
ّ
ـبنـى فـي ضوء مجموعة من املعطيات وضعية عملية شاملة: ؛ 4للمتعل

 
ألنـها ت

ذ بتظافر -املعرفية املنهجية وضمن سياق تعليمي مي اجتماعي من أجل تحقيق كفاءة قاعدية، ثم تنف 
ُّ
تعل

ـزا زمنيا يطول أ و يقصر حسب نوع الكفاءة فهي " جملة من النشاطات والطرائق والعمليات، تشغل حّيِّ

ة أهداف مـن املنـهاج، فهي مهيكلة على صعيد الـمخطط التعليمي  ـصاغ بداللة تغطيتـها لـهدف أو لعـد 
 
ت

، تنسجم مع حجم املعارف واملوارد املراد تسخيرها. ولهذا السبب 5ألنـها مبنية من منطلق تعلمات مدققة "

أ إلـى عدة أجزاء أو عناصر. جز 
 
ُت

                                                           
ُ.2ص  ابق،سالاملرجع  1
ُ.1ص  ه،سنفرجع امل 2
ُ.رجع نفسه، الصفحة نفسهاينظر امل 3
ُ.4ص رجع نفسه، ينظر امل 4
ُ.فحة نفسهاصال، نفسهرجع امل 5
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بة(: 
َّ
ألنها تشترط وجود مستويات من املعرفة: معارف علمية، وهي وضعية عملية معقدة )مرك

م أمام تحد  معرفي ينبغي عليه  ِّ
ّ
معارف عملية ومعارف مشروطة. درجة تعقيدها تسمح لها بوضع املتعل

ه سيرورة معرفية ومنهجية، حيث تناقش هذه السيرورات من طرف املدّرِّس ُو ِّ
ّ
ُِّأن يسلك إلى حل

ّ
مين املتعل

ة العلمية واالقتصاد في الوقت والجهد. لذا 
 
ثم تختار السيرورة األحسن بمراعاة السالمة املعرفية والدق

ي 
ّ
مين؛ أي أن تكون قابلة للتخط ِّ

ّ
يشترك في بناء الوضعية املشكلة أال تكون مستعصية الحل على املتعل

ُاملعرفي واإلنجاز العملي.

م؛  وهي وضعية ذات داللة بالنسبة ِّ
 
ألنها تنطلق من واقعه املدرس ي أو االجتماعي، فال إلى املتعل

م. وتنطلق من 
ُّ
م إلى اإلحجام عن التعل ِّ

ّ
يجب أن تكون غريبة وبعيدة عن هذا الواقع وإال دفعت املتعل

لها، وطبيعة هذه املكتسبات هي معارف، تقنيات،  م تدعوه ألن يفّعِّ ِّ
ّ
مكتسبات سابقة يملكها املتعل

ُ.1يات وطرائق متعددةاستـراتيج

بعد اإلجابة عن سؤال: ما هي الوضعية املشكلة؟ تطرح سؤال آخر من أجل التفرقة بين الوضعية 

ح طبيعة كل منهما ومجال استعمالهما، وأسبقية  املشكلة والوضعية املستهدف، وإبراز الفرق يوّضِّ

ح بجالء هذه الفروقاتإحداهما على األخرى، وطريقة تقديمها أو تناولها، والجدول اآلتي يُو ُ:2ّضِّ

 الوضعية املشكلة التعليمية

Situation – problème didactique 

 الوضعية املستهدفة

«cible »Situation 

  ـمات جـديدة
ّ
ـر السـبيل إلـى تعـل ـيـّسِّ

 
ت

 )معارف، معارف فعلية(

 .ـم التـلميـذ إدمـاج مكتسباته ِّ
ّ
ـعـل

 
ُت

 .ـن مـدى كـفاءتـه ـبّيِّ
 
 ت

 عمال تتم عن طريق األفواج أو إنجاز اأُل

 جماعة.

  إنجاز األعمال يتم بشكل فردي بصورة

 خاصة.

 .ُالدقة في التعلمات

 بعض املعارف واملعارف الفعلية جديدة 

  مجال لتعلم اإلدماج حيث إن املعارف

واملعارف الفعلية قد درست وأصبحت 

 من مكتسبات املتعلم.

 .الوضعية بنيت ألغراض بيداغوجية   قريبة من وضعية فعلية الوضعية

 معيشة.

ُ

ـز الوثيـقة الـمرافقة، مـن جـهة أخـرى، بيـن نوعيـن من الوضعيات املستـهدفة؛ األولى وضـعيـة  ـمـّيِّ
 
ت

ــم إدمـاج معارفه )النظرية، الفعـلية والسلوكية( فتظـهـر كفاءته الفردية، 
ُّ
م مـن تـعــل ِّ

ّ
ن الـمتـعل ِّ

ّ
ـمك

 
مية ت

ُّ
تعـل

د من كفاءاته، وبجمع مختلف الوضعيات التقويمية والثانية وضعي
ُّ
م من التأك ِّ

ّ
ن املتعل ِّ

ّ
ة تقويمية ألنـها تمك

                                                           
ُ.4 ص، ابقسالينظر املرجع  1
ُ.3، ص رجع نفسهامل 2
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ى  م إلى تحقيق الكفاءة الختامية وبعدها الهدف الختامي اإلدماجي، فيسم  ِّ
ّ
القاعدية واملرحلية يصل املتعل

م الكفء ِّ
ّ
ُ.حينها املتعل

م الكفء؟ -1 ِّ
 
 من هو املتعل

م الكـفء  ِّ
ّ
ـما الذي له القدرة Contenuالذي يمتلك مـحتوى )ليس الـمتعل (، فحسب، وإن 

(Capacité( على توظيفـه فـي وضعية )Situation حّددة ودالة بالنسبة له، أي تضفي  (significative)( م 

مه
 
مه في اللغة العربية، بشكل مدمج، 1معنى على ما تعل

 
م على توظيف ما تعل ِّ

ّ
. من أمثلة ذلك؛ قدرة املتعل

ق التواصل مع اآلخرين، من قبيل الرسائل اإلخوانية أو املقاالت م ن أجل كتابة نصوص لها معنى تحّقِّ

ُ.2األدبية

 دور الوضعيات املستهدفة في املقاربة بالكفاءات: -6

تعتبـر الوثيقة املرافقة أن وجود الوضعيات املستـهدفة سبب في وجود املقاربة بالكفاءات؛ ألنها 

م تجعله يضع كفاءته موضع االختبار والتقييم وضعيات فعلية واقعية ِّ
ّ
. وقد كان 3قريبة من حياة املتعل

ل لها بالجدول اآلتي ِّ
ّ
ُ:4شعار املقاربة بالكفاءات هو: " املدرسة هـي الحياة ". ويمكن أن نمث

الحياة قبل املقاربة 

 بالكفاءات

الحياة بعد تطبيق املقاربة  املدرسة بتطبيق املقاربة بالكفاءات

 كفاءاتبال

الحياة تتطلب أن يكون 

التلميذ كفًءا. يعني أن 

يكون قادرا على معالجة 

ها. ِّ
ّ
 وضعيات فعلية وحل

لالستجابة لهذا املطلب، تحضر 

املدرسة التلميذ ليتمكن من حل 

وضعيات فعلية وبداللة قدرته على 

 حل هذه الوضعيات تكون كفاءته.

بما أن املدرسة استطاعت أن 

ا، حينئذ تجعل التلميذ كفءًُ

يمكنه مواجهة وضعيات فعلية في 

 الحياة.

 

م في 
ُّ
م نظرة تختلف عن املقاربات التي سبقتـها؛ حيث يمرُّ التعل

ُّ
تنظر املقاربة بالكفاءات إلى التعل

ُ:5املقاربة الجديدة بمرحلتيـن ويمسُّ نوعين من النشاط

 مي متعلقا بتحقيق التعلم
ُّ
: ات الدقيقة املتعلقة باملوارد وهياملرحلة األولى: ويكون النشاط التعل

دة املنهاج وبشكل تدريجي  الـمعارف، املعارف الفعلية واملعارف السلوكية املتعلقة بكفاءة محد 

 الكفاءات األساسية قبل كفاءات اإلتقان، ثم تدريبهم على إدماجها فيما بينـها بالتدرج.

 مي إدماجيا للت
ُّ
قة في املرحلة األولى بتدريب املتعاملرحلة الثانية: ويكون النشاط التعل مات املحق 

ُّ
م عل ِّ

ّ
ل

دة ُ.6على تجنيد وتسخيـر موارده وإمكاناته فـي وضعيات معق 
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 :(L’objectif terminal d’intégration) الهدف الختامي املندمج -7

ى قاعدية، ثم في مُر م كفاءة تسم  ِّ
ّ
ق املتعل م بمرحلتيه السابقتين يحّقِّ

ُّ
لة حبعد مرور نشاط التعل

ى مرحلية،  ن من تحقيق كفاءة تسم 
 
تالية وبعد مرور فترة زمنية قد تكون ثالثيا دراسيا أو أقل قليال يتمك

م الكفاءة الختامية أو النهائية  ِّ
ّ
وهي دمج للكفاءات القاعدية، وفي مرحلة أخيرة يفترض أن يحقق املتعل

م بعدها قادرا على مواجهة وضعيات وهي التي تحقق في نهاية سنة دراسية أو طور دراس ي. يصبح امل ِّ
ّ
تعل

ق ما يعرف بالهدف الختامي املندمج في مرحلة تكوينية. ها فيكون قد حق  ِّ
ّ
ن من عالجها وحل

ُّ
دة والتمك ُمعق 

قارنت الوثيقة املرافقة بين مصطلحات خاصة، مثل الوضعية املشكلة والوضعية املستهدفة، 

ا تبليغ املحتويات وبيداغوجيا الكفاءات من جهة، والتكوين واآلن تقارن بين مصطلحات عامة: بيداغوجي

باألهداف مع التكوين بالكفاءات. ولعل  غرض الوثيقة املرافقة هي نقل أذهان وممارسات املدّرِّسين على 

م أنها  وجه الخصوص من مقاربات تجاوزها الزمن وأثبتت فشلها البيداغوجي إلى مقاربة جديدة، تزع 

موا فيها من ناحية أسسها ومبادئها وتطبيقاتها. نعرض اآلن املقارنة  مناسبة بيداغوجيا
 
وتعليميا، فيتحك

ُ:1بين بيداغوجيا تبليغ املحتويات وبيداغوجيا الكفاءات

 

 بيداغوجية الكفاءات بيداغوجية تبليغ املحتويات

ترتكز على منطق التعليم، لذلك املدّرِّس هو 

ل لل م مستقبِّ ِّ
ّ
معارف محور التعليم واملتعل

َي البرنامج على أساس  نِّ
وخزان لها، فب 

 املحتويات.

م  ِّ
ّ
ترتكز على منطق التعلم، لذلك جعل املتعل

محور التعلم، والبرنامج مبني على أساس 

 الكفاءات.

ها  م  قّدِّ ها وي  م  ِّ
ّ
نظ م مالك املعرفة؛ ي  ِّ

ّ
الـمعل

مين الذين يكتسبون املعرفة ويستهلكون  ِّ
ّ
للمتعل

 املقررات.

م م ُ ِّ
ّ
م الـمعل ِّ

ّ
ه فحسب، واملتعل وّجِّ ط، م  ِّ

ّ
نش

ال فـي بناء معارفه بمختلف  م فع  سهِّ
م 

 أنواعها.

يرتبط املحتوى بكنوز املعرفة املتوافرة 

املخزونة في الكتب واملراجعوالوثائق؛ ألن عقل 

م مستودع فارغ ينبغي ملؤه بكنوز هذه  ِّ
ّ
املتعل

ُاملعرفة.

املحتويات تحددها الكفاءة التي يأمل املدرس 

م إلى البحث  ِّ
ّ
تحقيقها؛ لذا يعمد املتعل

ُواالكتشاف.

ّس 
في طريقة التدريس: تعتمد التلقين ألن املدرِّ

م سامع مستهلك  ِّ
ّ
م منتج وعارف واملتعل ِّ

ّ
متكل

ُوجاهل.

في طريقة التدريس: تعتمد على الحوار 

مين بصدد اكتساب  ِّ
ّ
واملناقشة ألن املتعل

قدرات ومهارات، ومعارف ومعارف فعلية 

ُكية بمساعدة املدرس.وسلُو

                                                           
ُ.02-00، صرجع السابقينظر امل 1
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وسيلة التعليم تكاد تقتصر على الكتاب 

ُاملدرس ي.

تتعدد الوسائل واألدوات كما تتعدد معايير 

ُاختيارها وتوظيفها.

التقييم يكاد ينحصر في امتحانات مبنية على 

قياس الحجم املعرفي املخزون في ذاكرة 

ُاملتعلم.

التقييم يتصف بالشمولية وال ينحصر في 

وحدها بل يتعداها إلى املعارف املعارف 

الفعلية والسلوكية، بتوظيف قدرات املتعلم 

ُومهاراته.

 

املقارنة الثانية بين مقاربة أخرى سابقة على املقاربة بالكفاءات والحقة على املقاربة باملحتويات 

عرف في األدبيات التعليمية الجزائرية باملقاُر
 
األهداف بة بمن حيث تطبيقها في املدرسة الجزائرية، ت

اإلجرائية مع املقاربة بالكفاءات. وهي مقارنة منطقية على أساس أن الكثير من املنتمين إلى حقل التعليم 

ق الثانية فال بد  من االعتماد  والتربية يعتقدون أن املقاربتين تلتقيان في الكثير من العناصر وإن األولى تحّقِّ

ملقاربة باألهداف اإلجرائية قبل تطبيق املقاربة بالكفاءات، عليها أو على األقل االطالع الجّيد على ا

والحقيقة أن املقاربتين تختلفان من حيث أسسهما املعرفية بين النظرية السلوكية والنظرية البراغماتية. 

نين  لذا أرى أن توضيح الفرق بينهما ضروري للمدّرِّسين ولكل املنتمين لحقل التربية والتعليم وخاصة املكّوِّ

نون(. واآلن نأتي إلى عرض املقارنة في شكل جدول )م فتشو املواد ومنها مادة اللغة العربية واألساتذة املكّوِّ

ُ:1كما يلي

 (F.P.C)التكوين بالكفاءات  (F.P.O)التكوين باألهداف  املوضوع

م
ُّ
 التعل

 .ُيرتكز خصوصا على املعارف

 .ُمقاصد التعلم في غاية الوضوح

 ر التعلم مجزأ )األهداف غي

 مندمجة(.

  جد متأثر بالسيكولوجيا

 السلوكية.

  يعتمد في تطوره على التمارين

 النظرية.

 .يركز خصوصا على املعارف الفعلية 

 .مقاصد التعلم شاملة وأقل وضوحا 

  ،التعلم مندمج )معارف، مهارات

ُقدرات(.

 .جد متأثر بالسيكولوجيا املعرفية 

  يعتمد في تطوره على األنشطة

 التطبيقية.

ماملتع ِّ
ّ
 ل

 .يدرك بسهولة تحقيق األهداف 

 .ُيندفع إلى النشاط بحافز خارجي

  يرتكز على تعليمات واضحة

 تساعد على إنجاز الفعل.

  يدرك بصعوبة تحقيق النتيجة لكونها

 تتصف بالشمولية.

 .يندفع إلى النشاط بحافز داخلي 

                                                           
ُ.02-07، ص ابقسالرجع ينظر امل 1
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  يرتكز على تعليمات عامة تساعد على

 املبادرة.

 التعليم

 ُيم التلقيني.تظهر أهمية التعل

 .ُامليل إلى التحليل

  تخطيط أنشطة التعليم، أوال

بداللة األهداف ثم بداللة 

 محتوى املادة.

  ظهور أهمية التعليم ذي العناصر

املتبادلة التأثير )يرتكز على أنشطة 

ُالتعلم والتقييم التكويني(.

 .امليل إلى الشمولية 

  تخطيط أنشطة التعليم بداللة

 حتوى املادة.الكفاءات ثم بداللة م

 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

ُالتالميذ.

 .ُامليل إلى الكمية

  البحث عن فاعلية املحتوى

ُاملادة(.ى محتُو)تغطية مجموع 

 .يعّرِّف بالنتائج بداللة األهداف 

 .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 

 ملحتوى.انتقاء ا 

 .البحث عن إدماج الكفاءات 

  يعرف بدرجة التحكم في الكفاءات

 استراتيجية التعلم.

 املقاربة النصية: -0

تعّرِّف الوثيقة املرافقة املقاربة النصية بأنها، من منظور بيداغوجي، " مقاربة تعليمية تهتم 

. 1إلى دراسة الجملة "بدراسة بنية النص ونظامه، حيث تتوجه العناية إلى مستوى النص ككل، وليس 

ه جديد يستفيد من لسانيات النص والتداولية في دراسة وتحليل النصوص بعيدا عن املقاربات  وهذا توجُّ

م 
ُّ
ه بالربط بينه تعل ر الوثيقة املرافقة هذا التوجُّ اللسانية البنيوية التي ال تتعدى في دراستـها الجملة. وتبّرِّ

ُ تعلم اللغة هو التعامل معها من حيث هي خطاب متناسق األجزاء،  اللغة واملقاربة النصية؛ إذ " إن 

                                                           
ُ.01، ص رجع السابقامل 1
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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 

ُ.1املعنى"نص محكم البناء، متوافق 

مات التي 
ُّ
مات السابقة والتعل

ُّ
ومن منظور بيداغوجي كذلك، تربط الوثيقة املرافقة بين التعل

ف على أنماط النصوص في مرحلة التعليم  ه قد تعر  م في السنة األولى ثانوّي؛ إذ إن  ِّ
ّ
سيحصل عليها املتعل

ز هذه التعلمات وتعميقها وفق ماملتوسط، وتدر ب على فهمها وتقنيات الكتابة فيها، فوجب اآلن أ ا ن يعّزِّ

ُ.2يسمح به املستوى الفكري للمتعلم

ومن باب الزيادة في اإليضاح، نورد فيما يأتي بعض مظاهر االتساق واالنسجام التي تتخلل 

ُ.3النصوص وتعتريها وذلك ليستأنس بها األستاذ في الدراسة والتحليل

 :4من مظاهر االتساق (أ

  :على سياق قبلي. مثال: كان خالد بن الوليد إذا سار، سار النصر تحت لوائه. ويتعلق بعودتهالضمير 

  :ويتحقق باالنتقال من النكرة إلى املعرفة. مثال: وأشار إلى وردة في البستان، ثم اقترب منها، التعريف

 فحركها برفق، فتحركت الوردة.

 سوعة العاملية فقد تركها األب مثال: أما املُو :االعتماد على موجود لغوي للوصول إلى غير موجود

ُالبنه األكبر محمد، بينما ظفر علي بمجموعة والده القصصية.

فالسياق "بينما ظفر علي بمجموعة والده القصصية" يجعل القارئ يستنتج أن علًيا ابن هذا 

ُ.5األب مثل محمد، والسياق "ابنه األكبر" يوصل إلى أن لهذا األب أكثر من ولد

  وذلك تحقيقا للعالقة القائمة بينهما. مثل: شراء النفوس باإلحسان خير من حق: ربط السابق بالال

ُ.6بيعها بالعدوان

فالتعبير السابق "شراء النفوس باإلحسان" مرتبط بالتعبير الالحق "خير من بيعها بالعدوان" 

ُ.7والرابط هو خبر املبتدإ "خير"

 مثل: عنصر القديم في هذه الحالة(: إضافة ما هو جديد ملا هو قديم )والعنصر الرابط هو ال

ُ.8انطلق لسانه من عقاله فأوجز وأعجز
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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، 

ُ.1ء الشرط، أدوات التشبيهالضمائر، أسما

 ومن مظاهر االنسجام: (ب

  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، 

 .2هـ 12فتح األندلس سنة 

  العالقة الداللية بين معاني الكلمات. مثال: بسبب مسمار نضيع النضوة وبسبب النضوة نضيع توفر

ُ.3الحصان، وبسبب الحصان نفقد الفارس

 مثال قوله تعالى: "أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم  .الشخص املتحدث عنه في طرفي الجملة هو نفسه

 .4وال هم يحزنون"

  أمس كان الطقس حارا جدا، فذهبنا إلى الشاطئ، في األسبوع  –ال مث –الترتيب الزمني: فلو قلنا

 .5املاض ي، تعبير غير معقول وغير مترابط لعدم توفر الترتيب الزمني

  .ارتباط املعنى الالحق بالسابق ارتباطا منطقيا: مثل: حلمت أن الطقس حار جدا، فذهبت إلى الشاطئ

ى الشاطئ في واقع الحياة(، وإذن فهذا التعبير ينعدم )فكون الطقس حارا في الحلم ال يبرر الذهاب إل

ُ.6فيه ارتباط املعنى الالحق بالسابق

وتعيب الوثيقة املرافقة على التوجه القديم في التعامل مع النصوص األدبية إهماله وتغييبه 

م على اإلنتاج الكتابي والشفهي الذي  ِّ
ّ
ه ضعف قدرة املتعل قق يحللبعد النص ي، ونجم عن هذا التوجُّ

م في إنتاج 
ُّ
م من التحك ِّ

ّ
ن املتعل ِّ

ّ
مية تمك

ُّ
ر كاف للبحث عن وسائل تعل االتساق واالنسجام، وهذا مبّرِّ

نات ونماذج من كل أنواع النصوص التي  النصوص بمختلف أنواعها، عن طريق االطالع الكافي على عّيِّ

م ِّ
ّ
م في  خالل السنة الدراسية أو الطور الدراس ي، والغرض من سيدرسها املتعل

ُّ
هذا االطالع هو التحك

ل عليه التعامل مع  نه من اكتساب املهارات النصّية تسّهِّ ِّ
ّ
الخصائص اللغوية والبنائية لهذه األنواع تمك

ُ.7نصوص مشابـهة

ط لهذا الغرض، كما سبق أن أشرنا، ولذا عمدت  وقد مّهدت مناهج اللغة العربية للطور املتوّسِّ

حسب املهارة النصية املراد تعليمها للتلميذ، وكذا الكفاءات املأمول  هذه املناهج إلى " تصنيف النصوص
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التحكم فيها. وهكذا بنيت النية التعلمية على أساس جعل املتعلم يتموقع في الزمان واملكان من خالل 

، وأضاف منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي نمطين 1التدرب على نصوص اإلخبار والوصف والسرد "

م آخري ِّ
ّ
ن من أنماط النصوص هما النص الحجاجي والتفسيري لـما لهما من عالقة بالنمو الفكري للمتعل

نه من بناء أسس االستدالل من أجل الدفاع عن هذه األفكار، دون أن يهمل املدّرِّس 
ُّ
في هذه املرحلة وتمك

ُ.2األنماط النصية األخرُى

ر املقاربة النصية عماد اإلنتاج الشفوي وتخلص الوثيقة املرافقة، في هذا العنصر إلى اعتبا

والكتابي؛ ألنها تعتمد منطق البناء واإلدماج ال التـراكم أو التعليم املجزأ،ويكون البناء باالعتماد على 

م طيلة املوسم الدراس ي، والتي تدر س انطالقا من  ِّ
ّ
املوارد اللغوية والبالغية والنقدية التي يكتسبها املتعل

مالنص، وليس من ش ِّ
ّ
، فالروافد خادمة لإلنتاجين الشفوي 3واهد مصنوعة وبعيدة عن واقع املتعل

م. ِّ
ّ
ُوالكتابي وليست غاية في حّد ذاتها لكي يصبح هذا اإلنتاج ملكة وكفاءة لدى املتعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ُ.09السابق، ص رجع ينظر امل 1
ُفحة نفسها.صال، نفسهرجع امل 2
ُرجع نفسه، الصفحة نفسها.ينظر امل 3
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 ثالثا: دليل األستاذ

ُما هو دليل األستاذ؟ -0

ُ
 
عر ف دليل األستاذ، بصفة عامة، بأنه دفتـر ت ح ما يقوم به الـمدّرِّس ي  وّضِّ

 
 ت

ٌ
لة فص   م 

ٌ
ة

 
كَتب فيه خط

مية، 
ّ
مية، األهـداف التعل

ُّ
أثناء التدريس تشمل: املقاربة البيداغوجية املعتمدة، املقاربات التعليمية التعل

مية، أساليب التقويم، كما 
ُّ
الـمحتوى )مختصرا(، طرائـق التدريس، الوسائـل التعليمية، األنشطة التعل

ة مفّصلة لـما يقوم به الـمدّرِّس من أعمال خالل فتـرة زمنية معّينة، قد تكون أسبوعا يحت
 
ط

 
وي على خ

ُ.1أو شهرا أو سنة، بناء على تنسيق بينه وبين السلطات اإلشرافية بالوزارة

وقد اعتبر البعض أن وجود دليل األستاذ إلى جانب املنهاج والوثيقة املرافقة بمثابة اإلضافة التي 

مية ال- فائدة منها؛ بل إنها ترهق املدّرِّس وتشّوِّ  أفكاره، وقد تؤّدي إلى إفشال العلمية التعليميةاُل
ُّ
تعل

ما يفاضل بينها  تـها. فيختلط األمر على املدّرِّس أي الوثائق ألزم وأسهل في توظيفها فـي تدريسه؟ ورب  برم 

ه وزارة الت ها ملزمة له وفق توجُّ
ُّ
ة هؤالء أن الوصاية قد دون أن يدري أنها كل ربية الوطنية. ولعل  حج 

ح بشكل كاف  مة في مجال التربية والتعليم، ولم تراع خصوصية البلد ولم توّضِّ نقلت عن دول متقّدِّ

الهدف من كل وثيقة، وإن كان املنهاج وثيقة أساسية ال غنى عنها، إال أن االستغناء عن الوثيقة املرافقة 

ُادام هناك تداخل بينهما.أو دليل األستاذ ممكن م

صحيح أن دليل األستاذ، في نظر الوصاية هو دعامة تعليمية يستعين بها املدّرِّس في التخطيط 

م له اإلرشادات التعليمية الضرورية ليكون عمله أكثر  مية ولتدرُّجه السنوي وليقّدِّ
ُّ
لدرسه أو لوحدته التعل

غراض أخرى سنأتي على ذكرها في حينها، إال أنه تجاوز نجاعة وفعالية فـي تعامله مع الكتاب املدرس ي، وأُل

م 2هذا الهدف فأصبح وسيلة تعفي املدّرِّس من تخطيط وضعياته البيداغوجية والتعليمية ؛ ألنها تقّدِّ

ما خالفت توصيات املقاربة  مية في ظاهرها العمق وفي باطنها البساطة والسطحية، رب 
ُّ
نماذج لوحدات تعل

ُيمية املعتمدة.البيداغوجية والتعل

ولكن البعض اآلخر، وهو األكثرية، يرون أن دليل األستاذ جاء في وقته فأخرج املدّرِّسين من 

حيرتـهم وتململهم في تطبيق املقاربة البيداغوجية الجديدة )املقاربة بالكفاءات( وفي اعتماد املقاربات 

ه-التعليمية مية املنبثقة عنها. وسنرى، وفق هذا التوجُّ
ُّ
ُ، ثراء دليل األستاذ مع ما فيه من نقائص.التعل

ولنبدأ بالحديث عن دليل األستاذ الخاص باللغة العربية، وقد هّيأ له املنهاج قبل صدوره بأن 

فه كما يلي: " مرجع بيداغوجـي هدفــه مساعدة األســتـــاذ على استيـعاب الـمفاهيم التـربوية الواردة فـي  عر 

رة "الـمنـهاج الجديد وتفعيله ُ.3ا فـي تدريـس نشاطات اللـغة العربيـة الـمقر 

                                                           
ـــجم التمعـربوية؛ ملحقة سعيدة الجهوية: الــي للوثائق التــز الوطنــمركـينظر ال 1 ، 2111 ةــــعـــح عثمان آيت مهدي، طبــــتصحيح وتنقيربوي، ــ

ُ.32-30ص 
ى القراءة املنهجية للنصوص، من أجل كفايات قرائية بالتعليم الثانوي، منشورات صدى التضامن، ـينظر عبد الرحيم كلموني: مدخل إل 2

ُ.99ص ، 2114مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 
ُ.72منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص  3
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واضح من تعريف منهاج اللغة العربية الهدف من إنشاء دليل األستاذ؛ فهو وثيقة بيداغوجية 

تربط املدّرِّس بالـمقاربة بالكفاءات من أجل تلق  حسن لها من ناحية أسسها الفلسفية واملعرفية، وفهم 

ياق الحقل التعليمي، وهذه نقطة في غاية األهمية، خاصة وأن املدّرِّسين مصطلحاتـها ودالالتـها فـي س

)القدامى والجدد( لم يسبق لهم أن در سوا وفق هذه املقاربة. ثم، إن مشكالت استيعابـها واضحة املعالم 

ا له م فـي املمارسة امليدانية، ويعود هذا إلى أسباب كثيرة منها ما له عالقة باملدّرِّسين أنفسهم، ومنها

في الوثائق التربوية. وسيعود البحث إلى توضيح  ِّ
ّ
عالقة باملشرفين على التكوين، ومنها ما له عالقة بمؤل

ُهذه النقطة في الدراسة امليدانية.

أما تفعيل املقاربة بالكفاءات، وخاصة بيداغوجيا اإلدماج في تدريس نشاطات اللغة العربية فله 

مية. عالقة وطيدة بفهم املقاربة نظريا
ُّ
ُبشكل أعمق، ثم تنزيل هذا الفهم على واقع العملية التعليمية التعل

نات دليل األستاذ، بصفة عامة، وجدنا منـهاج اللغة العربية يحصرها في  إذا جئنا إلى مكّوِّ

ُ:1املعطيات اآلتية

 ل هذاشرح الـمقاربة الـمعتمدة فـي بناء الـمنـهاج من حيث هي اختيار منهجـي، وشرح مقاربة تفعي 

 االختيار من حيث هـي طريقة تعليمية.

  مية مــن منــظور الـمقاربة بالكفاءات بمراعاة خاصة
ُّ
تقـديم نموذج عن كيفية تنـشيط وحـدة تعـل

 اإلدمـاج والنشاطات املقررة.

 .ُشرح تدابيـر التقييم الـمقتـرحة وتقديم نماذج فـي أساليــب تفعيلــها

عربية الخاص بكتاب السنة األولى من التعليم الثانوي العام ولم يخرج دليل أستاذ اللغة ال

ق في األدب والنصوص  والتكنولوجي )جذع مشترك علوم وتكنولوجيا وجذع مشترك آداب( املشّوِّ

هة عن هذه املعطيات؛ حيث شرح املقاربة املعتمدة في تدريس اللغة العربية، وهي املقاربة  واملطالعة املوج 

ناصرها؛ كتعريف الكفاءة وتوظيفها في الحقل التربوي، ثم دواعي اختيار املقاربة بالكفاءات وتناول ع

بالكفاءات بالنسبة لتدريس اللغة العربية، واألسس العلمية والفلسفية للمقاربة وهي النظرية البنائية. 

م واملدّرُِّ ِّ
ّ
م لنا نموذجا جديدا للمتعل م لنا إسهاماتها في العملية التعليمية ويقّدِّ كفاءة. س يقوم على الليقّدِّ

ُللسنة األولى ثانوي )بجذعيـها(: 2ويختم الدليل هذا العنصر بتقديم الهدف الختامي املندمج

ُ

 

 

 

                                                           
ُ.72املرجع السابق، ص  1
ـرة تحدث في وضعية مندمجة وكلمة compétence-Macroالهدف الختامي املندمج: كفاءة مكبرة ) 2 ( ومثل كل كفاءة؛ فإن هذه الكفاءة املكب 

يتحكم في املادة التعلمية، وقد تمتد هذه الفترة الزمنية إلى سنة دراسية أو طور "ختامي" تدل على الفترة الزمنية التي يصبح فيها املتعلم 

ُ.01دراس ي. ينظر الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص 

ـم يكون  دال، تــواصل قــامم فـي ِّ
 
 ــــاجإلنت القبـليــة مكـتسباتــه تسخيـر  على قادرا الـمتعل

عــة فـي نصوص ِّ
دة أشكال متنو  ِّ

 .التعبيـر مـن متعد 
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ق األولـى  يتفر ع عن هـذا الـهدف الختامـي الـمندمج كفاءتان؛ كفاءة شفوية وكفاءة كتابية. تتحق 

. وسيحرص دليل األستاذ 1تحليل أو التعليقبإنتاج نصوص في وضعية تواصلية ذات داللة للتلخيص أو ال

ق الكفاءة  على تقديم نموذج لنشاط التعبير الشفوي في تقنيات التلخيص والتحليل والتعليق، وال تتحق 

الشفوية إال خالل فترة زمنية هي السنة الدراسية للسنة األولى ثانوي. وال يختلف الجذعان فـي املجال 

ُالصغيرة. الشفوي إال فـي بعض التفصيالت

ق بإنتاج أو كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية في وضعيات  وأما الكفاءة الثانية الكتابية فتتحق 

. وسيحرص دليل األستاذ على تقديم نموذج 2ذات داللة ونصوص لنقد أثر أدبي من العصور املدروسة

ق ال الشفوي. ُولنشاط التعبيـر الكتابـي فـي كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية، مثلما فعل مع املج ال تتحق 

الكفاءة الكتابيـة إال خالل فتـرة زمنية هـي السنة الدراسية للسنة األولـى ثانـوي. وال يختلف الجذعان فـي 

في الجذع املشترك آداب، باعتبار أن  3املجال الكتابي إال فـي حسن توظيف مصطلحات النقد املناسبة

ُنشاط النقد األدبي فيه أعمق.

نجمل العناصر التي شرحها دليل األستاذ فيما يلي )وستكون لنا عودة لبقية  يمكن اآلن أن

ُ:4العناصر بالشرح فيما هو آت من البحث(

 .شرح املقاربة البيداغوجية املعتمدة في تدريس نشاطات اللغة العربية 

 .الحجم الساعي املخّصص لنشاطات اللغة العربية وآدابها 

 ة في ظل املقاربة بالكفاءات.طريقة تناول نشاطات اللغة العربي 

 .مية
ُّ
 طريقة تنشيط وحدة تعل

 .وضعيات التقييم في ظل املقاربة بالكفاءات 

 .مية
ُّ
ُتوزيع النشاطات على الوحدات التعل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
جذع وتكنولوجيا ُو دليل أستاذ اللغة العربية الخاص بكتاب السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي )جذع مشترك علوم 1

هة، ص  ق في األدب والنصوص واملطالعة املوج  ُ.7مشترك آداب( املشّوِّ
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
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 رابعا: الكتاب املدرس ي

م على حد سواء كتابا تعليميايعدُّ الكتاب املدرس ي  ِّ
ّ
 ،بامتياز، يعتمد عليه كل من املدّرِّس واملتعل

م على اعتبار أن املدّرِّس يعتمد على وسائل أخرى. وهو من أقدم الوسائل  ِّ
ّ
أو بشكل أوسع بالنسبة للمتعل

زات تجعله سهل االستعمال من  التعليمية التي ال يمكن االستغناء عنـها ملا تحمله من خصائص وممّيِّ

م واستثمار املعارف والخبرات التي يحتوي عليها. ِّ
ّ
ر حول له تعريفات كثيرة لكنها تدُو طرف املدّرِّس واملتعل

نات، والعالقات  عناصر محّددة ومضبوطة؛ املكانة، األسس، األهداف والغايات، البنية، املحتوي واملكّوِّ

ُالتي تربطه باألشخاص أو الوثائق األخرى.

 تعريفه: -1

صف بها الكتاب املدرس ي ف فق الكثيـر من التعريفات على مجموعة من الصفات التي يت  و هتت 

ه أقدمها(. يحتل مكانة أساسية فـي سيرورة العملية 
ّ
مية )بل لعل

ُّ
وسيلة من الوسائل التعليمية التعل

م على حد سواء فهـو قـاسـم مشتـرك بيـنهما. ِّ
ّ
مية بالنسبة للمدّرِّس واملتعل

ُّ
ُالتعليمية التعل

والـمبّوبة ؛ ألنه يحتوي على مجموعة من املعلومات الـمختارة وسيلة تعليميةمن جهة هو 

ـطة التـي يمكن تدريـسها ـن، 1والـمبس  مة ومختارة فـي موضوع معي 
ّ
رضْت فيه املادة العلمية بطريقة منظ . ع 

نا إذا أحسن املدّرِّس استخدامه.  عي  وقد وضعت فـي نصوص مكتوبة بحيث تناسب موقفا تعليميا م 

له، بل عليه أن يستعين به لتكملة  وجوده ضروري وإلزامي للمدّرِّس دون أن يجعل من نفسه عْبـًدا

ى " بالكتب املرجعية التي تعرض مجموعة من 2دروسه ، ويستفيد من مراجع أخرى شبيـهة بـه تسم 

، إلثراء 3املعلومات التي يمكن االعتماد عليها، فهي معينة على التعلمات واكتساب املعارف املدرسية "

د الدروس. وعلى املدّرِّس أن يضع في اعتباره أن ا الكتاب املدرس ي ليس هو املنهاج وإنما عليه أن يتقي 

عرِّض عن نقدها حتى ال تفقد مصداقيتها  باملنـهاج واستعْن بالوثيقة املرافقة والتوزيع السنوي، وأن ي 

م ِّ
ّ
ُ.4وقيمتها العلمية لدى املتعل

ميةومن جهة أخرى هو 
ُّ
والـمبّوبة ؛ ألنه عبارة عن مجموعة من املعلومات املختارة وسيلة تعل

ن التلميذ من استخدام الكـتاب املدرس ي بصورة  ِّ
ّ
ـطة التـي يمكن تدريـسها، ومـن حيـث عرضها تمك والـمبس 

ة
 
م 5مستقل ِّ

ّ
م كيف يعل

ّ
ه ومقصود ليتعل م؛ ألن بناءه ومضمونه موج  ِّ

ّ
. فهو وثيقة ضرورية وإلزامية للمتعل

                                                           
ُ.92ص ، مرجع سابق، املركز الوطني للوثائق التربوية 1
ُ.20ص ، 2102وي ألستاذ التعليم الثانوي، أوت وزارة التربية الوطنية، الدليل الترب 2
، شتمبر 7مجلة دفاتر التربية والتكوين، العدد طارق لكحل: دراسات في الكتاب املدرس ي؛ قراءة تركيبية، ترجمة عبد الحق منصف،  3

ُ.42-40ص  ، مكتبة املدارس، الدار البيضاء،2101
ُ.20ص ، 2102تعليم الثانوي، أوت وزارة التربية الوطنية، الدليل التربوي ألستاذ ال 4
ُ.92ص ، مرجع سابق، املركز الوطني للوثائق التربوية 5
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ـه لالست1نفسه ـظم موج  م ويعدُّ مدخال للمادة 2عـمال ". بنـاؤه سهل " مطـبوع من  ِّ
ّ
. وفـي متناول املتعل

م ما، ألجل تحسين نجاعته
ُّ
رضْت 3الدراسية، ومبني على نحو مقصود بحيث تندرج ضمن سيرورة تعل . ع 

ـن، وقد وضعت فـي نصوص مكتوبة بحيث  مة ومختارة فـي موضوع معي 
ّ
فيه املادة العلمية بطريقة منظ

ميا معيُ 
ُّ
ن مصطــلحات تناسب موقفا تعل ال فـي القسم، يتضم  م استخدامه الفع  ِّ

ّ
نا إذا أحسن املتعل

ه مجزأ ومتدّرِّج4ونصوصا مناسـبـة وأشكاال وتمارين م لكن 
ُّ
مين  5. فهو كتاب تعل ِّ

ّ
بكيفية تسمح للمتعل

مة إلى مقاطع زمنية يومية و أ باالستفادة منه؛ ألن محتوياته متمفصلة مع بعضها بعضا في جداول مقس 

مين. ِّ
ّ
ُأسبوعية بمراعاة قدرات االنتباه لدى املتعل

د مادة مطبوعة وال يضمُّ الكتاب املدرس ي معارف  املحتويات واملضامين،ومن حيث  فهو ليس مجر 

وخبرات فحسب؛ نعم إنه ينقل املوروث املعرفي البشري والخبرات التقنية واالجتماعية لألجيال الصاعدة 

ملقاصد التي يسعى إليها، وإنما يتجاوزها إلـى بناء املفاهيم وامليول واالتجاهات ولكن ليس هذا هدفه وال ا

ق كفاءاتهم  ل نسيجهم الوجداني ويحّقِّ ِّ
ّ
مين فيبني أفكارهم ويشك ِّ

ّ
والقيم واملهارات في أذهان ونفوس املتعل

د النشء إعدا، فهو، في الحقيقة، يعكس فكر وتصور الخبـراء وفلسفة املجتمع لكيفية 6ويضبط سلوكاتهم

وتخريج الجيل الصاعد. وبالتعبير االقتصادي إعداد مخرجات التعليم، وأن يكون هذا الكتاب وسيلة 

مون أنفسهم ِّ
ّ
م التالميذ كيف يعل

ّ
ــم 7ليتعل ِّ

ّ
ل فـي كونه وسيلة هامة فـي بناء فكر الـمتعل

 
. وأهميته تتمث

ُونسيجه الوجداني وتشكيل كفاءاته وسلوكه.

مة تّم الكمن حيث مصدر 
 
تاب املدرس ي، فهو وثيقة رسمية موّجهة مكتوبة أو مطبوعة ومنظ

عه مّجانا على املتمدرسين.  تأليفها طبقا لـمقّرر دراس ي تحّدده وزارة التربية الوطنية )الجزائرية( كانت توّزِّ

ـن )السنة األول نة )اللغة العربية( ولـمستوى دراس ي معي  عدُّ مدخال لـمادة دراسية معي  ى ثانوي( ولشعبة ي 

م لكي يستخدم فـي القسم من  صم  نة )جذع مشترك آداب أو جذع مشترك علوم وتكنولوجيا(، وم  معي 

الع على النصوص والتمارين 
ّ
م، كما يمكن أن يستعمل خارج القسم من أجل االط

ّ
طرف املدّرِّس واملتعلِّ

ن مصطــلحات ونصوصا مناسـ ُبـة وأشكاال وصورا وتمارين.والتطبيقات لتحضيرها وإنجازها، يتضم 

                                                           
رجاء علي عبد املجيد سالم: جودة الكتاب املدرس ي في املرحلة الثانوية، ضمن كتاب جودة املدرسة الثانوية العامة، إشراف فيليب  1

ُ.022ص إسكاروس، املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، مصر، 
ُ.40 ، مرجع سابق، صطارق لكحل2
لية حول تقويم الكتاب املدرس ي، يوسف العمارُي 3 ، مكتبة املدارس، الدار 2101، شتمبر 7مجلة دفاتر التربية والتكوين، العدد : أسئلة أو 

ُ.01البيضاء، ص 
ُ.91ص ، مرجع سابق، املركز الوطني للوثائق التربوية 4
ُ.01ص ، مرجع سابق، يوسف العمارُي 5
ُ.77منـهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص  6
ُ.022ص ، مرجع سابق، رجاء علي عبد املجيد سالم 7
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لة لكل عمليات تخطيط املنـهج،  ر إليه من طرف الفّعاليات التربوية، على اعتبار أنه محّصِّ
َ
نظ ي 

ـى مواقـف التدريــس اليوميــة باعتبارهــا وحدات بنـاء هذا الـمنـهاج، ووسيلة لتنفيذ ما يراد من  يتبن 

ُ.1م املنـهاج إلـى مواقف حقيقيةالخبـرات، وخيـر مرجع متـرجم التجاهات وقي

رت النظرة للكتاب املدرس ي فلم يعد دوره مقتصرا على الجانب البيداغوجي واملعرفي كما  وقد تغي 

كان من قبل وإنما أصبحت له ارتباطات بمجالين آخرين هما: املجال االقتصادي واملجال االجتماعي. فإذا 

ُر املجال البيداغوجي،كان  الكتاب املدرس ي وتأثيره على مختلف جوانب شخصية  يعنى بكيفية تصوُّ

م الفكرية والثقافية واإليديولوجية واالنفعالية من جهة، وارتباط بنيته وهيكلته ارتباطا وثيقا  ِّ
ّ
املتعل

ر بشكل 
ّ
بالبيداغوجيا املعتمدة )بيداغوجيا توجيـهية كاملة، توجيهية نسبية، فردية، جماعية...(، والتي تؤث

مكبير على الع
ّ
يدفع األسر والعائالت  لـمجال االقتصادي،. فإن ا2القة البيداغوجية بين املدّرس واملتعل

إلى زيادة اإلنفاق من أجل اقتناء الكتب املدرسية، مع الزيادات في األسعار التي تقّرها الوصاية من حين 

ُإلى آخر الش يء الذي أثقل كاهل الطبقات الفقيرة واملتوسطة على السواء.

فيرتبط بفائدة استعمال الكتاب املدرس ي بالنسبة للمجتمعات النامية  جال االجتماعي،املأما 

مين كي ينتقلوا من الثقافة الشفهية إلى الثقافة املكتوبة التي تتطلب  ِّ
ّ
)مثل الجزائر(، فهي فرصة للمتعل

ذ علم منبالضرورة اختيار لغة رسمية مخالفة للدارجة املتداولة التي تشكلت داخلها شخصية املت

 .3السنوات األولى لطفولته

 أصناف الكتاب املدرس ي: -4

ف البعض فه آخرون  4يصّنِّ الكتاب املدرس ي صنفيـن اثـنيـن، حسب الغرض منه وبنيته، ويصّنِّ

حسب الوظيفة التي يؤّديها إما بالنظر إلى أهدافه العامة أو أنماط العمل البيداغوجيأو بالنظر إلى عالقته 

م وال
ُّ
ُتكوين، وأبدأ بالتصنيف األوُلبعملية التعل

ُ:5حسب الغرض منه -0

مية بحتة فلذلك نجد الكتاب املدرس ي يخضع فـي بنائه الداخلي  -أ
ُّ
ه ألغراض تعل الصنف األول موج 

لترتيب نسقي لكل املحتويات واألنشطة، وفق معاييـر من قبيل اختيار املعلومة بحسب قيمتـها 

ة عموما، ومالءمتـها مع املحيط الخارجي والبيئة الثقافية ونوعيتـها وأهميتها العلمية أو األكاديمي

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.

                                                           
ُ.77. وينظر منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص 071ص ، ابقسالاملرجع ينظر  1
ُ.41ص ، مرجع سابق، طارق لكحلينظر  2
ُ.40ص املرجع نفسه، ينظر  3
ة صف ،بعد تأليفها ،معنى الدقيق للكلمة، وكتب اكتسبتـم(، هما: كتب مدرسية بال0112للكتب املدرسية حسب شوبان )هناك صنفان  4

ُ.42 ، مرجع سابق، صطارق لكحلأو بعدا مدرسيا. ينظر 
ُ.40ص املرجع نفسه،  5
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فيتعلق بالكتب املرجعية التي تعرض مجموعة من املعلومات التي يمكن االعتماد  الثاني أما الصنف -ب

ُعليها عند الحاجة.

ُحسب الوظيفة: -2

تختلف وظائف الكتاب املدرس ي باختالف األهداف التي يسعى القائمون على التربية والتعليم 

ن. يمكنن ا التمييز بين ثالث وظائف تحقيقها، وهي أهداف عامة ألنها تستهدف مستوى دراس ي معي 

ُ:1أساسية

، وترتبط بنوع املعارف التي يتضّمنـها الكتاب املدرس ي، وبإيديولوجيا الوظيفة األكاديمية )أو العلمية( -أ

الـمعرفة التي يستند إليـها )كمثال على ذلك، يتضّمن الكتاب املدرس ي تصورا معّينا عن التاريخ...(. 

ه الفكري والسياسة العا  مة للدولة.وبالتوجُّ

م. الوظيفة البيداغوجية: -ب ِّ
ّ
د نوع العالقة التربوية التي ينبغي أن تربط املدّرِّس باملتعل  وتحّدِّ

وتمس عالقة الكتاب ببنية النظام املدرس ي وهيكلته حسب  الوظيفة املؤسسية والتنظيمية، -ت

 األسالك والشعب واملستويات الدراسية.

ز ثالث وظائف أساسية من منطلق صها كاآلتيالعمل البيداغوجية أنماط نمّيِّ ِّ
ّ
 :2، نلخ

 وظيفة اإلخبار ونقل املعلومات. -أ

 وظيفة تنظيم التعلمات وهيكلــتـــها. -ب

ه الطفل أو الراشد في إدراك العالم الخارجي وتكوين الخبرات  -ت وظيفة التوجيه )فالكتاب املدرس ي يوّجِّ

ُاملعرفية والتمكن من ترصيد التجارب الشخصية(.

م والتكوين وينجم عن اختالف
ُّ
قة بعملية التعل ِّ

ّ
رس ي، اختالفا في نوعية الكتاب املد الوظائف املتعل

م(، وهناك الكتب املوجهة للتعليم الفردي  ِّ
ّ
فهناك الكتاب الـموجـه لعملية التعليم )املدّرِّس( والتعلم )املتعل

ى املرجعية الـمعينة عل أو الجماعي، وهناك الكتب التي يلزم استعمالها فـي التعلم، وهناك أخيـرا الكتب

ُ.3التعلمات واكتساب املعارف املدرسية

في مقابل ذلك، هناك الكتب والحوامل البيداغوجية التي ترافق الكتب املدرسية السابقة 

)كالدالئل املوجهة للمدّرسين، وكتب التمارين والتطبيقات...(، وهي غالبا ما تكون مفيدة للتعلم الصفي 

معينة ومستوى دراس ي وفصل دراس ي، بل وحتى بمحور معين من املقرر. فهي ومرتبطة بمادة دراسية 

تقّدم للتلميذ مضمون املقّرر تبعا لنظام متسلسل واضح املعالم، كما تصلح في الوقت ذاته لالستعمال 

ُ.4الجماعي )داخل الفصل( أو الفردي )داخل البيت(

ُ

                                                           
ُ.40ابق، ص سالاملرجع ينظر  1
ُ.42-40ص املرجع نفسه، ينظر  2
ُ.42ص املرجع نفسه، ينظر  3
ُ.فحة نفسهاصال، نفسهاملرجع  4
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 البناء الشكلي والهيكلي للكتاب املدرس ي -2

ه امل له لعل توجُّ ِّ
ّ
لة في مدخلها اإلدماجي، والذي يمث ِّ

ّ
درسة الجزائرية نحو املقاربة بالكفاءات متمث

م نظرته لبناء الكتاب املدرس ي، ثم نقارن Xavier Rogersالتربوي البلجيكي كزافييه روجيرس ) ( يجعلنا نقّدِّ

انوي، للسنة األولى ثمع الكتاب املدرس ي الجزائري في نموذجنا الكتاب املدرس ي الخاصة باللغة العربية 

د خمس مراحل أساسية لبناء  لنرى مدى التزامه بالتوجهات البيداغوجية لروجيرس. وقد وجدنا أنه يحّدِّ

ـــــــْدَمـج، وهـي: ُكــتــــاب مدرسـي م 

يرى كزافييه روجيرس أن املقاربة بالكفاءات مبنية على بيداغوجيا اإلدماج،  تحديد بعض الكفايات: -1

م وأخرى لإلدماج، ولكنـها تحتاج إلى طرائق وكيفيات فال بّد أن يت
ُّ
ن الكتاب املدرس ي أنشطة للتعل ضم 

ميه. وقد التزمت  ِّ
ّ
لتنفيذ وتوجيهها وتوجيهها يكون بتحديد كفاءات يسعى املدّرِّس لتحقيقها مع متعل

كفاءات لالكتب املدرسية الجزائرية وقبلها مناهجها املدرسية بتحديد الكفاءات املستهدفة وكذا ا

م بعدد كبير منها يتراوح بين  ِّ
ّ
كفاءة في السنة  02إلى  1املستعرضة، ولكنها أرهقت املدّرِّس واملتعل

كفاءات في كل ثالثي، وحقيقة األمر أن كزافييه روجيرس " يقترح اعتماد ما  2الدراسية؛ أي بمعّدل 

نادرا ما يسمح بتنمية بين أربعة إلـى ست كفايات فـي كل كتاب مدرس ي. ألن تحديد عدد أقل، 

ف الخاصية اإلدماجية للكتاب املدرس ي " ضعِّ  .1الـمضامين املطلوبة؛ أما إذا كان العدد أكبـر، فإنه ي 

م وفق املقاربة بالكفاءات على مبدأ  إدراج أنشطة اإلدماج داخل الكتاب املدرس ي: -4
ُّ
يبنى التعل

ُ
ُّ
مية والوضعية اإلدماجية، فال يتّم التعل

ُّ
مية ذات داللة بالنسبة الوضعية التعل

ُّ
م إال في وضعية تعل

ق فيها  ه. ثم تليها وضعية إدماجية تتحق  ِّ
ّ
م تطرح لديه إشكاال معرفيا يسعى للبحث عنه وحل ِّ

ّ
للمتعل

م وفق بيداغوجيا 
ُّ
ابي األنشطة التي يستدعيها التعل

ّ
الكفاءة املستهدفة. وقد حصر عز الدين الخط

م النسقي والبنينة والتقويم واملعالجة. وتتميـز اإلدماج في: " أنشطة االستكشاف 
ُّ
وحّل املشكالت والتعل

أنشطة اإلدماج بتمركزها حول التلميذ باعتباره فاعال، وتحييـن مجموعة من الـموارد واكتساب معنى 

نـها لـما هو جديد باستمرار " م وتضمُّ ِّ
ّ
 .2بالنسبة للمتعل

تقوم عليه املقاربة بالكفاءات هو االرتكاز على تقديم  واملبدأ الثالث الذيحذف الـمضامين الزائدة:  -2

مات الثانوية. وبالنظر إلى الكتاب 
ُّ
مات األساسية على حساب التعل

ُّ
املضمون األهم دون املهم والتعل

املدرس ي التقليدي، فإنه مليء باملضامين وغزير باملعلومات؛ أي إنه يرتكز على بيداغوجيا املضامين، 

ة عوامل نذكر من بينـها: كون عدد كبيـر من الكتب املدرسية يرتبط بثقافة " ويرجع ذلك إلـى  عد 

ــن كـثافــة الـمضاميـن، وكـون الـمناهج والـمقررات تتضمن هذه الكثافة أصال. وألن  ـثـّمِّ
 
مدرسية ت

ر السائد حول التلميذ هـو  الكتاب املدرس ي ينجز مـن طـرف الـمتخصصين فـي املادة، فإن التصوُّ

                                                           
عز الدين الخطابي: تصور الكتاب املدرس ي من منظور بيداغوجيا اإلدماج؛ قراءة في كتاب بيداغوجيا اإلدماج لكزافيي روجييرز، مجلة  1

ُ.13، مكتبة املدارس، الدار البيضاء، ص 2101، شتمبر 7دفاتر التربية والتكوين، العدد 
ُ.19ص املرجع نفسه،  2
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ه بالـمعارف
 
ؤ

ْ
ـن مل ه الجديد يفرض على القائمين على التربية 1اعتباره بمثابة وعاء يتعي  . ولكن التوجُّ

زوا على تنمية املهارات وإكساب القدرات وتحقيق  ِّ
ّ
فوا من غزارة املحتويات ويرك والتعليم أن يخّفِّ

ـد على ضرورة وعلى الرغم من أن بيداغوجيا اإلدماج ال تنكر دور الـمحتويا الكفاءات. ِّ
ّ
ؤك

 
ـها ت ت، إال أن 

الئما إال إذا ما . وبصيغة أخرى 2مالءمتـها للكفايات التي يجب تعبئتها " فإن املحتوى ال يعتبـر م 

 .ساهم في اكتساب الكفاية "

ل تنمية جوانب خاصة بالكفايات:  -0 يجب علينا أن نأخذ مـن التوجـهات بعيـن االعتـبار: صنف أو 

الضرورية الكتساب الكفاية؛ مثال، إذا كانت الكفاية تستدعـي القيام بعرض شفـهي،  يـهـتـم بالقدرات

ـي لدى التلميذ القدرة على تبليغ رسالة شفهية. أما الصنف الثاني، فيسعى  فإن  الـمطلوب هو أن ننّمِّ

 :3إلى تنمية ثقافة اإلدماج، ويخضع للمبادئ التالية

 بنينة الكفايات حول كفاية موّجهة. -أ

 ذ تمثالت التالميذ بعين االعتبار.أخ -ب

 التحفيز على تعبئة املعارف املنهجية. -ت

 االهتمام بتنوع العمليات الذهنية وأنماط الحلول لدى التالميذ. -ث

 تشجيع التداخل والتقابل بين املواد. -ج

 وضع األمثلة في سياقاتها. -ح

 تعليم التالميذ كيفية مواجهة تعقد الوضعية. -خ

 :املدرس ي من منظور تنمية الكفاياتبنينة جديدة وتامة للكتاب  -1

 :4توجد مقاربتان بهذا الخصوص

زة للكفايات التـي تعالج الكتاب املدرس ي. -د
 
 مقاربة مرك

 مقاربة مرافقة أو متـزامنة للكفايات التي يتم تنميتـها فـي نفس الوقت. -ذ

ن التلميذ من إدراك التماسك ا
ُّ
ـن لحاصل بيوتتجلى مزايا املقاربة املركزة للكفاية فـي تمك

د الوضعية نه تدريجيا من معالجة تعقُّ
ُّ
ُ.5عناصرها ووضوح الكفاية املوجهة بالنسبة إليه وتمك

ـا سلـبياتـها، فتتمثل فـي إمكانية شعور التلميذ بالـملل وعـدم توفـره على الوقـت الكافـي إلدمـاج  أم 

م
ُّ
ُ. 6اته عْبـر اإلدماج التدريجــي للمكتسبمكتسباته. وكيفما كان الحال، فإن التلميذ مطالب بتنظيم تعل

والخالصة أن الكتاب املدرس ي مطالب بتجاوز تنمية املعارف لدى املتعلم، واقتـراح أنشطة تسمح 

ُبتطوير املكتسبات وتقويمها والعمل على إدماجها.

                                                           
ُ.19ص ، السابقاملرجع  1
ُ.الصفحة نفسها ،املرجع السابقينظر  2
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
ُ.11ص املرجع نفسه،  4
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 5
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 6
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ُ:1يقترح طارق لكحل مبادئ أساسية تحكم بناء الكتاب املدرس ي وهيكلته

لذلك من املفيد أن توضع عناوين املحاور فـي املساحات العليا  تباهه؛جذب نظرة القارئ وان .0

 للصفحة.

ق في  وهذا نموذج من الكتاب املدرس ي )للسنة األولى ثانوي(: املشّوِّ

هة، يحتوي على عنوان املحور:  األدب والنصوص واملطالعة املوج 

العصر الجاهلي بخط واضح وحجم كبير بما فيه الكفاية، وأسفله 

ير لسبب تقديم عرض مختصر عن هذا العصر وهو فهم تفس

م. وينسحب هذا على كل  ِّ
ّ
م للمتعل النصوص األدبية التي ستقد 

ُاملحاور التي يحتوي عليها هذا الكتاب املدرس ي.

 

ة البارزةبما أن  ما يثيـر انتباه القارئ هو  .2  ، فيجب اعتمادها في كتابة العناوين الرئيسةالخطوط القويَّ

 ن الفرعية.والعناوي

تَبت العناوين الرئيسية والفرعية بلون 
 
ك

ز بينها وبين بعض  وردي بارز وحجم كبير يمّيِّ

ُالعناوين الصغيرة وكذا الفقرات.

النص األدبي: في اإلشادة بالصلح العنوان الرئيس ي: 

ُوالسالم والتحذير من ويالت الحرب.

ُالعناوين الفرعية:

 أتعر ف على صاحب النص. -

ُ.تقديم النص -

ُوينسحب هذا على الكتاب املدرس ي ككل.

ُ

ُ

ُ

                                                           
ُ.42ص ، مرجع سابق، طارق لكحل 1
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دون التدخل فـي هيئتـها وكثافة خطوطها، وذلك بعزلها داخل املساحات الفارغة  إبراز الكتل الخطية .7

 البيضاء التي تحيط بها داخل الصفحة.

نالحظ أن الكتاب املدرس ي للسنة 

األولى ثانوي يعتمد على إبراز بعض 

لتعريفات الكتابات منها العناوين، وا

وتقديم النص األدبي أو التواصلي أو نص 

هة، في مساحات ذات خلفية  املطالعة املوج 

زرقاء داخل إطار يعزلها عن الكتابات 

ز عليها  ِّ
ّ
األخرى. وهذا ما يجعل القارئ يرك

  يخرج عن إطارها حتى ينــهيـها.فاُل

ز  .2 اليتمي  ليب فهو يتعارض مع تنويع أسا ائل.باقتصاد الوسلصفحات الكتاب املدرس ي  اإلخراج الفعَّ

 وكتلة وكثافة الحروف داخل الصفحة الواحدة، بل داخل الكتاب نفسه.

يبحث القارئ أول األمر عن املعلومات التي هو في حاجة إليـها فـي الـمساحات العليا للصفحات، وفي  .1

 يمين الصفحات التي توجد على اليمين داخل الكتاب املدرس ي.

مية التي فـي الصورتين امل
ُّ
قابلتين نالحظ أن النص األدبي يتضّمن جملة من األهداف التعل

مية، وهي أهداف تتوّزع بين أهداف النص األدبي؛ مضمونه 
ُّ
م في نهاية الوحدة التعل ِّ

ّ
مها املتعل

ّ
سيتعل

تليها أهداف موارد هذا النص؛ الظاهرة النحوية، الظاهرة البالغية،  املعرفي، نمطه وبناؤه الفكري.

ُالظاهرة العروضية، الظاهرة النقدية.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ما أثارت انتباه القارئ، شريطة اال تتجاوز حدود الصفحة كاملة. .4
 
ما كانت التوضيحات كبيرة، كل

 
 كل

نة أكثر إثارة لالنتباه من الرسومات باألبيض واألسود. .3  الرسومات امللو 

خالفتهما، وذلك بالتوظيف الذكي للمبدأ يمكن الوصول إلى املبدأين السادس والسابع، وأحيانا م .9

األول والثالث والرابع. كمثال على ذلك، إن االكتفاء بوضع رسم واحد على صفحة بيضاء، مرفق 

ُبتعليق، سيشّد انتباه القارئ أكثر من وضع رسوم عّدة باأللوان.

ُالقيمة البيداغوجية للكتاب املدرس ي -2

وجية تجعلنا نقارن بينه وبين منهاج اللغة العربية إن الحديث عن قيمة الكتاب املدرس ي البيداغ

ُللسنة األولى ثانوي، ما العالقة التي تربط بينـهما؟ 

بالعودة إلى منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي نجد أنه يضع الكتاب املدرس ي ضمن الوسائل 

مية، ويعتبر أن التجسيد الحقيقي له يكون عن طريق إنج
ُّ
 از ما يحتوي عليه الكتابالتعليمية التعل

، فضال عن إنجاز كتاب التلميذ الخاص باألدب والنصوص واملطالعة(: Le Manuel scolaireاملدرس ي )

ز كتاب  نجِّ
 
هةدليل األستاذ، وقد أ ِّق في األدب والنصوص واملطالعة املوج 

ج وفقا لتوصيات منـها املشو 

 .1ب وعلوم وتكنولوجيا(اللغة العربية للسنة األولى الثانوية للجذعين )آدا

هةيحتوي الكتاب املدرس ي للسنة األولى ثانوي ) ِّق في األدب والنصوص واملطالعة املوج 
 (املشو 

ُعلى ما يلي:

 تقديم للكتاب: ويحتوي على قيمة اللغة العربية، واملقاربة املعتمدة من أجل تنفيذ الكتاب. -

 مداخل النصوص، -

 باعها فـي القراءة، الـمراحل واألنشطة املختلفة الواجب ات -

 أمثلة الدرس اللغوي وتحليلها والقواعد املستخلصة. -

ُ:ويشتـرط فيـها أن تكوُن النصوص األدبية:

ُموافقة للظواهر املحددة بالنسبة إلى العصر األدبي. -

ُمناسبة ملستوى املتعلمين الفكري واللغوي. -

ُختارة.مشتملة على أسئلة تساعد على الدراسة األدبية الوافية للنصوص امل -

ُمطابقة ألهداف املنهاج. -

ُمشكولة شكال كامال إذا كانت كلماتها وعباراتها غير متداولة وجزئيا إذا كانت معروفة مألوفة. -

ُتحتوي نشاطات وتطبيقات ومشاريع تسمح بتحقيق األهداف والكفاءات وذلك ضمن عمليات التقييم. -

ُفيها أن تكوُنوهي نصوص داعمة للنص األدبي ويشترط  النصوص التواصلية: -1

ُمساعدة على تعميق الفهم الخاص بالظاهرة التي تعالجها النصوص األدبية. -

ُمن إنتاج كبار األدباء والنقاد في عالم األدب والفكر. -
                                                           

ُ.72-72ينظر منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص  1
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ُمقنعة في دعم الظاهرة التي تعالجها. -

ُتتميز بالعمق الفكري والثراء اللغوي بحيث تغني معارف التلميذ ومعلوماته في املوضوع املعالج. -

ُمشتملة على أسئلة تساعد املتعلمين على حسن استثمار األثر من جميع الجوانب. -

ُمثيرة لفضول املتعلمين في البحث عن سندات ومراجع أخرى زيادة في املعرفة وفتحا آلفاق جديدة. -

ُمشكولة شكال جزئيا تدريبا للمتعلمين على قراءة نص غير مشكول. -

ُتراعي مستوى املتعلمين الفكري واللغوي. -

 نصوص املطالعة املوجهة: -6

يقترح منهاج السنة األولى من التعليم الثانوي نصوصا للمطالعة املوجهة. وهذه النصوص تكون 

ُإما قصصا قصيرة أو مقاالت أو فصوال مسرحية.

ُتختار القصص والفصول املسرحية على األسس اآلتية:

ُة مع رغباتهم وميولهم.أن تكون متفقة مع مرحلة نمو املتعلمين الفكري واللغوي، منسجم -

أن تعالج قضايا اجتماعية، أخالقية أو تاريخية مما يحتاج إلى بذل الجهد وإعمال الفكر ليكون ذلك  -

 لتدريب املتعلمين على النقد وإصدار الحكم واملوازنة.
ً
ُأساسا

هم أو ُرأن تكون ذات داللة بالنسبة للمتعلمين بحيث يحسون بأنها هامة ترتبط بخبراتهم، وتتعلق بحاض -

ُمستقبلهم.

أن تكون من نتاج كبار األدباء الجزائريين، العرب، أو العامليين بحيث تثري لغتهم وتقوم أسلوبهم في التفكير  -

ُوالتعبير، وتنمي فيهم حب املطالعة.

ُوتختار املقاالت على أساس معالجتها لقضايا اجتماعية أو علمية أو نقدية. -

ُ:لخصائص اآلتيةوينبغي أن تكون من تلك التي تختص با

ُالبعد عن التكلف. -

ُاستخدام عبارات جزلة وألفاظ مختارة موحية. -

ُتصوير املشكلة ومناقشتها في هدوء وروية. -

ُصغر الحجم ووحدة املوضوع. -

ُ.يظهر فيها التمهيد والعرض والخاتمة -

وال بأس أن تكون نصوص القصص القصيرة والفصول املسرحية واملقاالت مذيلة بأسئلة تيسر 

تاذ والتالميذ استثمارها على أحسن وجه، على أن تؤخذ هذه األسئلة من باب االستئناس ال من باب لألس

ُاالمتثال القسري.
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 املبحث الثاني: البيئة املؤسسية، واالجتماعية والثقافية للمدرسة

 أوال: تعريف املدرسة

ـعـدُّ املدرسة 
 
دات ر له ثقافته ومناخ، وهـي مفـهوما مجر 

 
من  كما رأى كل ه الخاصمجتمع مصغ

وثقافية بطبيعتـها،  ، أو هـي مؤسسة اجتماعية وتربوية(Secord( وسيكورد )Backmanباكمان )

ُ.1وسياسية

د  ل: من وجوه عـّدة؛مفهوم مجـر  ميـن وإدارييـن  الوجه األوَّ ِّ
ّ
الـمدرسـة ال تعنـي وجود مدّرِّسيـن ومتعل

م والبحث والدراسةوعّمال فحسب، إنـها تشمل البـرامج والـمناه
ُّ
 الوجه الثاني:.2ج التـي هـي موضوع التعل

 من القيم 
ٌ
كاما من الـمعارف العلمية الخالصة، وإنما هـي إضافة إلى ذلك نمط الثقافة املدرسية ليست ر 

وهكذا ينبغي على املدرسة أن والـمعاني والدالالت ونـسـٌق من العالقات ونظام للتفاعل بيـن أعضائـها. 

م برامجها ومناهجها مع متطلبات املجتمع، وذلك باحترام خصوصيات وزمان ومكان كل مجموعة تتالئـ

ُ.3سكنية فـي حدود ما تسمح به اإلمكانيات االقتصادية والـمالية

ب متمايز من ثقافات املنتمين إلى الـمدرسة كبارا 
ّ
ن من مرك وتتحّدد هـذه الثقافة املدرسية وتتكو 

ميـن وتكوينـهم بشتـى الطـرق وفـي مختلف املواقف. وصغارا، إدارة ومدّرِّس ِّ
ّ
ر فـي سلوك املتعل

ّ
ـ ـؤثِّ

 
يـن، والتـي ت

مون عبـر  ِّ
ّ
ة، من خالل الـمواد واألنشطة الدراسية التـي يتلقاها املتعل

 
ويبـرز هـذا األثـر، على وجه الدق

نائها، ىء واآلداب التـي تلّقنـها األسرة ألباملناهج. وألنـها ثقافات، فهي " ال تتطابق بالضرورة مـع جميـع الـمباد

، ويالحظ هنا أن الباحثين ينظرون إلـى 4وقل مثل هذا فـي وسائل اإلعالم واألعراف االجتماعية السائدة "

نـاتـهالـمدرسة بوصفها  ينطبق عليه ما ينطبق على الـمجتمع الكبيـر،  5مجتمعا متكامـال بثـقافته ومكـو 

ـرات التـي تطـرأ عليهمن حيث الظاهر التي  رد فيه، واملتغّيِّ
 
 .تسود فيه، والقواعد والسنن التي تط

الت التـي أدخلت على الـمدرسـة  الوجه الثالث: يـسرد علينا عبد الكريم غريـب جملة التحوُّ

مة، يقـول:" فـي ظل 
 
م فـي عالقته بالـمعرفة الـمتعل ِّ

ّ
ق بالنظرة إلـى الـمتعل

 
نطق هذا املالجـديدة فيـما تعـل

الجديد الذي أصبح يسود التكوين داخل املؤسسات التـربوية فإن األمر لم يصبح متوقفا على املعارف 

( Savoirواملكتسبات وعلى ما كّدسه املتعلم في ذاكرته بقدر مـا أصبح متوقفا على تكوين قدرات الدراية )

( وقدرات حسن التخطيط Savoir être( وقدرات حسن التـواجد )Savoir faireوقدرات اإلتقان )

(، ذلك أن هذه القدرات فـي تـآلفها تسعى إلى تكوين شخصية وفق نموذج Savoir devenirللمستقبل )

ُ.6الكفايات، للتكّيف مع مختلف الوضعيات والظـروف، وقادرة بالتالي على الخلق واإلبداع "

                                                           
. وينظر عبد الكريم غريب: 224. وينظر العربي اسليماني: الـمعين فـي التربية، ص 009-003ر علي أسعد وطفة، مرجع سابق، ص ينظ 1

ُ.11مستجدات فـي التربية والتكوين، ص 
ُ.272ص ، مرجع سابق، ينظر العربي اسليماني 2
ُ.277، ص هسنفع رجينظر امل 3
ار، مرجع سابق، ص  4

ّ
ُ.24عبد الكريم بك

ُ.009-003علي أسعد وطفة، مرجع سابق، ص  5
ُ.33. مأخوذ من: عبد الكريم غريب: نحو قراءة جديدة للميثاق الوطني للتربية والتكوين، ص270ص ، مرجع سابق، العربي اسليماني 6
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ه الجديد للمدرسة الجزائري ر، التوجُّ ة بحصرها على تخريج كفاءات قادرة ويتوافق مع هذا التصوُّ

متـها فـي الوضعية 
 
على التحرُّك لحل املشكالت التي تواجهها فتحسن التصرُّف بقدرتـها على توظيف ما تعل

 Savoirاملناسبة، وفـي الزمن املناسب وهذا أطلق عليه عبد الكريم غريب بـ " قدرات حسن التـواجد )

êtreوكل الوثائق الرسمية لم تشر إلى " قدرات حسن التخطيط للمستقبل  ( "، إال أن املناهج الجزائرية

(Savoir devenir.بلفظها إال أنـها توجد ضمنيا فيـها " )ُ

ه في سبيل توضيح الغايات 
ُّ
ه العالمي اليوم يسيـر جل ز هذه النظرة الجديدة أن التوجُّ وما يعّزِّ

م فليس " الـمهم اليوم أن يحفظ الطاُل
ُّ
ب لدينا بعض املعلومات وبعض التواريخ، وإنما الحقيقية للتعل

موا من أجلها، ولن 
ّ
ب من فهم حقيقي للغايات التي تعل

ّ
ن الطال

ّ
املهم أن نوجد املنافذ العملية التـي تمك

يكون ذلك واضحا ومقنعا ما لم يعـرف الطالب كيف سيستخدم املعارف التي تعلمها عند الحاجة إليها، 

يات الواقع، واالرتقاء بنفسه. وهذا يعني أن الحاجة قائمة إلـى نوع وكيف يستفيد منها فـي موا جـهة تحّدِّ

مه األوالد فـي املدارس "
ّ
ُ.1من )البيان العملي( لكثيـر مما يتعل

 ثانيا: املدرسة واملحيط

ال يمكن للمدرسة، بداية من القرن العشرين، أن تبقى معزولة عن املجتمع ألن هذه العزلة ال 

هات القديمة أثبتت فشلها حين كانت  تنسجم مع األهداف التي تسعى لتحقيقها، وبخاصة وأن التوجُّ

عصر كب اللم تعد عزلة املدرسة توااملدرسة تتعالى على املجتمع وتعتبر أفرادها نخبة فوق العادة، ف

ق املدرسة أهدافها البد  لها أن تخرج من قوقعتـها وتنفتح على محيطـها الراهن )عصر االتصال( . ولكي تحّقِّ

إذ إن عزلتـها " ضد طبيعة العملية التربوية. وتبعا لذلك، فإن تعليم الطفل القريب والبعيد واألبعد، 

تعاون وتكامل ما بين األسرة واملدرسة وتواصل باملدرسة من املستحيل أن يحقق أهدافه ما لم يكن هنالك 

ه . ومن جهة أخرى2مستمر بينـهما " مد  ـر فـي العالم الخارجي فت  ِّ
ّ
ـر، تـؤث

 
ر وتتأث ِّ

ّ
بانفتاحها تتفاعل فتؤث

ل مناهجها وطرائقها، فتبقى العالقة بينـها وبين العالم الخارجي  بالكفاءات التي تخّرِّجها وتتأثر به فتعّدِّ

ُ.3ديناميكية

وفي سياق فهم العالقات التي تربط املدرسة بعاملها الخارجي، وفهم العالقات الداخلية التي تربط 

أفرادها ينبغي لنا أن نفّرِّق بيـن مجموعة من املصطلحات تستعمل فـي التدليل على مختلف هذه 

ُالعالقات.

ط بين املدرسة قد يشمل عالقات داخل املدرسة ذاتها وقد يربمفهوم عام؛ فهو  أما املحيط

( أو Le milieu Didactiqueالوسط التعليمي ) نفّرق بيـن محيط قريب يسّمى وشركائها االجتماعيين.

                                                           
ار، مرجع سابق، ص  1

ّ
ُ.007عبد الكريم بك

ُ.19عبد الكريم غريب: مستجدات في التربية والتكوين، ص  2
لهذا االنفتاح على العالم ظهرت بيداغوجيات جديدة محل البيداغوجيات التقليدية مثل بيداغوجية االنفتاح وبيداغوجية نتيجة  3

االكتشاف وبيداغوجية التحكم والبيداغوجية الفارقية وبيداغوجيا النجاح. وهي بيداغوجيات تدعو جميعها إلى انفتاح املدرسة على 

رسة، وجعل املتعلم وباقي عناصر املنظومة التعليمية أطرافا تساهم بفعالية في التنمية الشاملة واملستدامة محيطها وانفتاح املحيط على املد

ُ.221-229ص ، مرجع سابق، للمجتمع. ينظر العربي اسليماني
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فاملدرسة باعتبارها مؤسسة إذن، هي محيط بالنسبة إلى (؛ L’espace Scolaireالفضاء املدرس ي )

 ليس مجّرد ساحة مين؛ فهُودّرِّسين واملتعلمنظومة القسم الدراس ي. نتحّدث عن فضاء مدرس ي يجمع امل

 ينصت اآلخر للتواجد والحضور املشترك بينهم فحسب، إنما هو مكان لتبادل عملية الكالم حيث " 

مة، 
 
لكالمنا ويتلقاه، والفصل بكامله ينبغي أن يأخذ وجهة املجموعة التي تشغل مكان اللغة املتكل

. لذلك ينبغـي النظر إليـه 1"يد بذواتـهمحيث يوجد األفراد أو ال يوجـدون، أو يكتشفون أنفسهم من جد

ميه داخــل الفصل الدراس ي. 
ّ
مـن زاويـة العـالقـات الدينـاميكية النـشـطة التـي تجـمع بيـن الـمـدّرِّس ومتعل

ل أمكنة ذلك الفضاء إلى مجال للتعبيـر فتكون، عالقتـهم بالفضاء املدرس ي حميـمية؛ أي أن "  تتحو 

. على أساس كل ذلك، وجب أن يكون 2" التواصل مع باقي أفراد الجماعةوتحرير الخطاب الشخص ي و 

م واملدّرِّس من الخارج.
ّ
فَرض على املتعل ُالفضاء املدرس ي مجاال للكينونة ال مجّرد مجال ي 

إن بعد اإلحساس بانعدام األمان، والذي يمّيـز مناخ املؤسسات املدرسية في عمومها، يبقى من 

ك أن املدرسة تعرف تنامي أشكال السلوك الالحضاري؛ بمعنى خرق القوانين أهم األبعاد الهامة؛ ذل

ث الحياة داخل املجتمع والنظام املدرس ي، مثال من قبيل قلة األدب واملشاجرة والشتم.  ِّ
ّ
املبدئية التي تؤث

فحسب؛ إذ يبدو أنها على ارتباط وثيق بتركيز  3ال تقتصر هذه الظواهر على املؤسسات ذات الصعوبات

التالميذ املهمشين في وضعية فشل دراس ي؛ وهذا التفيؤ يفض ي بالتأكيد إلى فوارق ما بين أنماط التنشئة 

ُ.4األسرية للتالميذ وأنماط التنشئة لدى املدّرسين

ومن أسباب الفشل الدراس ي أو التدريس مشاعر اإلحباط وخيبة األمل التي يعاني منها املدّرِّسون، 

مين، في وهي نتيجة لعدم إدراكهم ل ِّ
ّ
ألثر السلبي الكبير جدا الذي تتـركه البيئة املحيطة فـي نفوس املتعل

مقابل ضآلة األثر اإليجابي لرسائـهم التربوية الخاصة، وإن كان بعض املدّرِّسين ال يدركون األثر السلبي 

تـهم حسنة؛ أُل ما نقوله  نالذي تتركه بعض رسائلهم التربوية التي ترافق عملية التدريس، وإن كانت ني 

مين ال يستوعب مباشرة وإنما يمرُّ بعملية ترميز من البيئة املحيطة أو رسائل املدّرِّس، ثم إن العبرة  ِّ
ّ
للمتعل

ر 
 
م بالوضعية التي يرى عليها مدّرِّسه ال بما تنطق به شخصيته، فإن رآه في أحسن أحواله تأث ِّ

ّ
لدى املتعل

ُ.5التدريس، وإن رآه عكس ذلك كانت الرسالة البصرية سلبيةبه إيجابيا وهذا من أسباب اإلرهاق في مهنة 

                                                           
stitutionnelle, : Vers une pedagogie in F.Oury/ A.Vasquez. مأخوذ من: 21عبد الحق منصف: رهانات البيداغوجيا املعاصرة، ص  1

Ed.F.Maspero, 1967, Paris, p : 178.ُ
Vers une pedagogie institutionnelle, Ed.F.Maspero, 1967, Paris,  F.Oury/ A.Vasquez :. مأخوذ من: املرجع نفسه، الصفحة نفسها 2

p : 178. 
 األحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية واملستوُىاملؤسسات ذات الصعوبة: هي املؤسسات التي تعاني من االكتظاظ، وتواجدها في  3

ير ياالجتماعي املنحط، أو املؤسسات التي ال تعرف استقرارا إداريا وتربويا بالتغيير املستمر لطاقمها اإلداري وخاصة مدير املؤسسة، والتغ

ورة ن الثانويات اليوم ذات صعوبة لتضافر املشكالت املذكاملستمر لطاقمها التربوي بمجيء أساتذة جدد كل سنة إليها. وقد أصبحت الكثير م

ُسابقا ومشاكل أخرى...
 .13ينظر عبد الكريم غريب: مستجدات في التربية والتكوين، ص  4
ار، مرجع سابق، ص  5

ّ
ُ. هناك إضافات لم يذكرها الكاتب.21ينظر عبد الكريم بك
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(، وهو الذي يجمع L’environnement Scolaireويسّمى البيئة املدرسية )محيط واسع وهناك 

ل عالقة مث مدّرِّسين ومتعلمين وإداريين وعّمال، تجمع أطرافه عالقات،كل فّعاليات املؤسسة التربوية من 

ُ
ّ
مين باإلدارة عموما. وهـذا يعني، يجب أن يوفر للفاعلين كل إمكانات التواصل. ولن املدير باألساتذة واملتعل

يكون ذلك ممكنا إال حينما تصبح جميع األمكنة املدرسية )الفصل، املكتبة، قاعة العروض، ساحة 

التهم وث
ّ
مين وتمث

ّ
افتهم قاللعب، املطبعة، قاعة الرسم واألنشطة املوازية...( ذات داللة بالنسبة للمتعل

مالتي يكّونونها ويعّبـرون بواسطتـها عن ذواتهم. أن يصبح الفضاء املدرس ي 
 
يعني  داال داخل ثقافة املتعل

ُ.1أيضا أن يكون بإمكانه تغييـره أو املساهمة فـي تعديل أشيائه وإعادة تنظيمها

ة نجاعة واضطراب، 
 
حيث تجمع وتظهر أهمية املحيط املدرس ي في صورتيـن: نجاعة وهدوء أو قل

الفريق التـربوي والبيداغوجـي واإلداري عالقات من جهة، وكـذا أنماط التواصل داخل املؤسسة 

فالعمل على كشف أبعاد العالقات ، وفـي عالقة املؤسسة باملؤسسات األخرى املنافسة لها؛ 2التـربويـة

ن من معُر -ومنها التربوية -داخـل التنظيمات واملؤسسات ِّ
ّ
فة ملاذا تنجح بعض على الخصوص سيمك

املؤسسات وتصل إلى الريادة ضمن نمط معين من اإلدارة، وأخرى تفشل وتتقهقر في وقت أصبح فيه 

مؤسساتية على املستويين الداخلي -الحكم على نجاعة املؤسسة يخضع ملتطلبات املنافسة املابين

ُ.3والخارجي

على اعتبار أنه يتجاوز حدود  وهو األكثـر شمولية، محيط أوسع،وفـي هذه الحالة نحن أمام 

لكنه يتفاعل معها بطريقة ديناميكية، يمكن أن نطلق  كـل ما يقع خارج حدودها،املؤسسة التـربوية إلـى 

حدة عليه مصطلح املحيط وهو " 
َّ
مجموع التكوينات والتشكيالت الخارجية التي تؤلف، منفردة أو مت

ُ.4أنساقا متفاعلة "

عالقة مباشرة وغير مباشرة بين املدرسة وبيـن هذا املحيط؛ فعلى يحّدد  املحيط األوسعوهذا 

املستوى املباشر نجد املحيط املحلي )البلدي أو الوالئـي( والجـهوي والوطني، وفق هذا الترتيب. وعلى 

ُ(.Universelاملستوى غيـر املباشر، نجد العالمي أو الدول أو الكـونـي )

لواسعة املراقبة اة التربوية نجد أن السمة الغالبة حاليا " وضمن املحيط املحلي املباشر للمؤسس

؛ فهؤالء يتلقون على سبيل املثال طلبات إلعطاء دروس التي يمارسها اآلباء على أنشطة املدر سين

؛ حتى أصبحت ظاهرة نحت منحى خطيـرا تنافس 5خصوصية، ويسهرون على أنشطة خارج املدرسة "

م الدروس الخصوصية من املدرسة بطريقة غير نظامية مجه ولة األهداف والنتائج، بل إن األخطر أن يقّدِّ

هم غرباء وأجانب عن التعليم فال عالقة لهم بالبيداغوجيات )القديمة والحديثة(، فضال عن بعدهم 

                                                           
.Vers une pedagogie institutionnelle,  Oury/ A.VasquezF :. مأخوذ من: 21ص ، مرجع سابق، ينظر عبد الحق منصف 1

Ed.F.Maspero, 1967, Paris, p : 176-177.ُ
 .27م، ص 2111هـ/0271ينظر فوزي بن دريدي: املناخ املدرس ي؛ دراسة ميدانية، منشورات االختالف، الجزائر، الطبعة األولى،  2
ُ.فحة نفسهاصال، هسنفرجع املينظر  3
ُ.223ص ، مرجع سابق، ي اسليمانيينظر العرب 4
ُ.14عبد الكريم غريب: مستجدات في التربية والتكوين، ص  5
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عن االختصاص )من يدّرِّس اللغة العربية في الثانوي وفي املستويات األخرى ليس من أصحاب االختصاص: 

وم اإلسالمية أو الشرعية أو التاريخ والجغرافيا أو الفلسفة(. واألدهى أن بعض اآلباء وأولياء أساتذة العل

األمور ال يترددون في التماس فصل دراس ي أو مدّرس بعينه، والتدخل في محتوى العمل املدرس ي، وانتقاد 

ُق نجاح وليس االكتفاء بال الكتب املدرسية، أو املطالبة بنقاط وعالمات مرتفعة ألبنائهم من أجل التفوُّ

ُفقط.

ة املدرسة على أنها انعكاس لثقافة الطبقوهذا ما حدا بالبعض إلى النظر إلى الثقافة املهيمنة على 

 Pierre( وبيير بورديو )Establet( واستابليه )Baudelotالتي تـهيمن وتسود اجتماعيا. ويعّد كل من بودلو )

Bourdieu( وباسرون )Passeronوبرنشتاي )( نBernstien من أبرز ممثلي ذلك االتجاه في مجال ) علم

ُ.1االجتماع التربوي املعاصر

ر بعض أولياء األمور على شبكة من العالقات على املستويات 
ُّ
يات هذه الهيمنة توف

ّ
ومن تجل

لنتائج ااملحلية أو الوطنية تسمح لهم بالتأثيـر على مديريات التربية، ومن ثمة على الثانويات للتصرُّف في 

ُاملدرسية بتغييـرها بالترغيب أو بالترهيب، فكيف للمدّرِّس أن يعمل فـي هذا املحيط؟

أما بالنسبة لفئة أخرى من أولياء األمور، فاألمر يختلف؛ ألن بعض املؤسسات التـربوية فـي عالقة 

ائح من " الشُرعمودية معهم، الش يء الذي أحدث شبه قطيعة بين الطرفين بتأثيـر مباشر أو غير مباشر 

االجتماعية ذات االمتياز، فهي تغذي من جهتـها استراتيجيات انغالق فـي وجه العناصر األجنبية؛ بهدف 

ل نوع 2الحفاظ على امتيازاتـها، وتقوية قدرتها على الفعل الجماعي في املدرسة "
ُّ
ث عن بداية تشك . نتحد 

لطبقية املوجودة فـي املجتمع الكبيـر وكل هذا من الطبقية داخل مجتمع املؤسسات التربوية ناتجة عن ا

ُناتج عن عوملة املجتمع اقتصادا وسياسة وثقافة وقيما.

ينبغي أال نفقد األمل فـي التقليل من مظاهر التمايز في املجتمع املدرس ي؛ إذ ال بد  من استحداث 

ل والحوار والتفاهم، كل طرق تعامل جديدة بين املدرسة وجمعية أولياء التالميذ. فاملصالحة والتواص

ذلك يبقى أرقـى سبل االنفتاح املنشود، إذ ال بد من تقريب األولياء من املدرسة وتنظيم أيام مفتوحة 

ل املدرسة  والقيام بأنشطة تربوية وثقافية وعلمية مشتـركة. إن االنفتاح الناجح هو االنفتاح الذي يحّوِّ

ُ.3إلى مجال عمومي

ؤسساتنا التربوية رهينة القرارات التي تّتخذها الوصاية بما تبقى م املحيط األوسعوضمن 

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 

                                                           
ُ.001ينظر علي أسعد وطفة، مرجع سابق، ص  1
ُ.14عبد الكريم غريب: مستجدات في التربية والتكوين، ص  2
ُ.277ص ، مرجع سابق، ينظر العربي اسليماني 3
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ن املحيط كيفما كان مقياسه الجغرافي من عدة الدولي من خالل ا النفتاح على اآلخر والعيش معا. ويتكو 

ُ.1عناصر اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وعلمية وتكنولوجية

، على اعتبار أنه شامل ملختلف العالقات املناخ املدرس ييفّضل البعض استعمال مصطلح 

هو يحيل على نوعية الحياة واالتصال املتصور داخل املدرسة الداخلية والخارجية للمؤسسة التربوية؛ ف

لعالقة املشابهة بينها والجو الذي " يعمُّ فـي العالقات االجتماعية وفـي القيم، االنتظارات املشتـركة من 

مدرسية؛ ألن هناك تماهيا -، وبربطه بقاعدة العالقات الخارج2طرف الفاعلين فـي املؤسسة املدرسية "

مدرسية، فالفعاليات التربوية تشتغل -مدرسية مع طبيعة العالقات الخارج-ة العالقات الداخلفـي طبيع

ُضمن منظومة القيم االجتماعية، وإن كانت داخل الوسط التعليمي.

يتبّين لنا، أن كل ما يجري داخل أسوار املؤسسة التربوية ال يعدو أن يكون استمرارا ملا يحدث 

بير ، فجو املدرسة العام يحيل إلى الجو االجتماعي ككل؛ ألن النسق التـربوي خارجها أي ضمن املجتمع الك

الـمدرس ي يستعيـر أنماط العالقات والتفاعالت وعمليات التواصل اللسانية وغيـر اللسانية من النسق 

ُ.3االجتماعـي العام

شامل للمناخ )وهو  مناخ العملوجـّو الـمدرسة أو املؤسسة التربوية هذا، يصطلح عليه البعض 

ه، فـي رأيـهم، "  انعكاس لخصائص البيئة الداخلية للعمل فـي وعـي والوعـي العاملين فيه، املدرس ي(؛ ألن 

ـن حول هذا العمل يتميـز بثبات نسبي، ويحدد درجة كبيـرة سلوكه  مما يدفع الفرد لبناء تصور معيَّ

ر فـي الفعاليات الت4" وأداءه فـي هـذه البيــئة ِّ
ّ
م، ضمن بعدين . فيؤث ِّ

ّ
ربوية، وخصوصا املدّرِّس واملتعل

ل هذه البيـئة أو هذا املناخ وتتحر ك وفقه، فينطبع سلوكه 
 
أساسيين هما: الوعـي والالوعـي فيجعلها تتمث

ـر الـمناخ أو البيئة، إن  ـر بتغيُّ به )أي مناخ العمل( وينقاد أداءه له، مع قدرة هذه الفعاليات على التغيُّ

 .5إيجاباسلبا أو 

ق بالوسط التعليمي أن العملية التعليمية
ّ
مية ت-ومن االعتقادات السائدة فـيما يتعل

ّ
تم داخل التعل

را األقسام ولكن  الحقيقة أنها تحدث داخل البيئة املدرسية ككل، باعتبارها 
 
 شبيهامجتمعا مصغ

ـل الـمدرسة باملجتمع الكبير ِّ
ّ
 راد على غرار اشتـراكهم فـييشتـرك فيه األف تنظيما اجتماعيا، فتشك

فتعقد  ،تنظيمات اجتماعيةباعتبارها  التنظيم االجتماعي الخارجي، تتحّرك ضمنه الفعاليات التربوية،

ُعالقات رسمية وغير رسمية، وتمارس نشاطات، وتستهدف غايات ومرامي.

                                                           
ُ.223ص  ابق،سالرجع املينظر  1
consulte lewww.formaction.ch: Climat scolaire,  Marc Thiebaud (2005) ,  :. مأخوذ من: 23ص ، مرجع سابق، بن دريديفوزي  2

10/07/2008.ُ
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.ينظر  3
خ املدرس ي في الجامعة األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، . مأخوذ من: القريوتي محمد قاسم، املنا29-23ص املرجع نفسه،  4

ُ.32، ص 0112، األردن 1مجلة مؤتة للبحث والدراسات، العدد 
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http://www.formaction.ch/


 ومداخل تدريس اللغة العربية لخطاب التعليمي: روافد انيالفصل الثا

127 
 

يرا في ورا كبهذا ويؤدي التجانس بين ثقافة الوسط الذي ينتمي إليه األطفال وثقافة املدرسة د

ساع 
ّ
تحديد مستوى نجاحهم وتفوقهم على صعيد الحياة املدرسية. وعلى خالف ذلك فإن من شأن ات

ل عامل إخفاق مدرس ي بالنسبة لألطفال
ّ
ُ.1الهّوة بين الثقافة املرجعية األسرية والثقافة املدرسية أن يشك

ف في مرحلة الدخول إلى املدرسومما تجدر اإلشارة إليه أن تأثير الوسط الثقافي املرجعي ال يتُو
ّ
ة ق

وإنما يواصل استمراريته وهيمنته في مراحل التحصيل املدرس ي كافة. فالوسط الثقافي الذي يتمّيز بالغنى 

ال يستمر في تعزيزه ملسيرة األطفال في نجاحهم املدرس ي فحسب، وإنما يميل تأثيره اإليجابي إلى التضاعف 

م التع
ّ
ُ.2ليم املدرس يكلما تدّرج األطفال في سل

ما تدّرج الطفل صعودا 
ّ
وعلى العكس من ذلك يتضاعف التأثير السلبي للوسط الثقافي الشعبي كل

في السلم املدرس ي ففي الوقت الذي يمكن فيه لآلباء الذين يتوضعون في الدرجة الدنيا من السلم 

زين عن ئية فإنهم يقفون عاجالتعليمي مساعدة أطفالهم في تجاوز الصعوبات املدرسية في املرحلة االبتدا

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 

ُ.3اجتماعيا وثقافيا

رة أي ِّ
ّ
ما تأثر باملجتمع، إال أن لها تأثيرها التربوي الشامل على املجتمع؛ حيث إن كانت املدرسة متأث

ل لطالبها في  البيئة النموذجيةعليها أن  " تحاول أن تجعل من نفسها 
 
ث لتجسيد ما تقّدمه من قيم وم 

ر إيجا4أوضاعها العامة وفي العالقات القائمة فيها " ِّ
ّ
ُيه.بيا ف، فينتقل التفاعل املدرس ي إلـى املجتمع فيؤث

صها كيفيت  ِّ
ّ
لخ وبعد استعراض مختلف العالقات التـي تحكم الـمدرسة داخليا وخارجيا، ي 

(Kivet ـر بطريقة أو بأخرى فـي العالقـة الديداكتيكية التي تجمع ِّ
ّ
( فـي شكـل بنيات أو طبقات أو دوائـر تؤث

ميـن، وهـي: البنية الكبـرى ) ِّ
ّ
(، Meso-structureالبنية الوسطى )(، Macro-structureاملدّرِّس بالـمتعل

ُ:5(structure-Microالبنية الصغرى )

ُمتخذو القراراتُاملكانُالطبقات املقررة

ُمقرروُنُوزارات، إدارة مركزيةُبـنيــــة كــــــبــــــــرُى

ُمجلس إدارة وسلطات منظمة للمدارس، إدارةُمؤسسات مدرسية ومحيطها املباشرُبـنيــــة وســـــطـى

ُمدّرس، تالميذ، آباءُقسم، مختبر، ورشة، قاعة لالستماعُنيـــة صــغــــرُىبـ
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 ثالثا: املدرسة واملجتمع

عـدُّ م ؛كما سبق القوُلالـمدرسـة ذات طابـع اجتماعـي، 
 
نـظومة تنـهض بوظيفتيـن ألنـها ت

ميـن، على نحو جوهري، وظيفة إدماج اجتماعيتيـن: 
ّ
طبيعتـهم وهـذا  فـي املجتمع من دون تجاهلاملتعل

املدّرِّسين والباحثيـن واإلطارات التربوية من أجل استفادة املحيط ووظيفة إنتاج  .1ليـس بالعمل السهل

. وبالوظيفتيـن تنـشأ أهـمُّ عالقـة اجتماعية فـي املؤسسة التـربوية وهـي العالقـة 2الـمدرس ي منـهم

ُالبيداغوجية.

 البيداخالل هذا القرن، أخذت 
 
تكتسب استقالليتـها بالنسبة لباقـي العالقات  غوجيةالعالقة

-Savoir( الذي يقوم بنقل إتقانات )Artisanاالجتماعية؛ ذلك أن الـمدّرِّس انعـتق مـن عبـاءة الحرفـي )

faire قواعد . إن االمتثال لاإلنجاز واالستماع( للمتعلم، ومنه جاء تكسير قاعدة التعلم التي تتأسس على

ا يجمع بين مختلف هذه العناصر، أي املدّرس والتالميذ، وفضاء مختلف عن باقـي ال شخصية، هو م

ُ.3األنشطة االجتماعية، ومدة زمنية وأجندة خاصة، وذلك بــهـدف إعطائـها شكال خاصا وبنية جديدة

م  ثم، إن دور املدرسة، حسب تقرير اللجنة الدولية املعنية بالتربية للقرن الواحد والعشرين مقد 

التي أصبحت تـهددها عوامل متعددة كعدم املساواة  خلق اللحمة االجتماعيةى اليونسكو، هو إل

والعنصرية والفقر والهجرة بمختلف أشكالها والتمّدن العشوائي والتمزقات العائلية، إلى جانب استغالل 

ُ.4السياسيين ملفهومي الدولة األمة والديمقراطية

بمسؤولياته داخل املكان الذي يتواجد فيه، كلما كان وكلما كان إحساس الفرد داخل عامة 

م تجربتهم داخل الفضاء املدرس ي 
ّ
اندماجه فيه كبيرا. لذلك، كانت الطريقة التي يعيش بها املدّرِّس واملتعل

ذات أهمية كبرى ألنها تمس مباشرة صحتهم النفسية. لذلك، كلما كان إحساسهم بهذا الفضاء عميقا 

ت لد
ّ
ُ.5يهم مشاعر القلق والخوف وسلوكات عدم التكّيفوحميما، كلما قل

 Pédagogieللمدرسة فيما يؤكده أنصار البيداغوجيا املؤسسية ) الطابع االجتماعيويظهر 

institutionnelle من دور مـهـم وخـطيـر وسلبي أحيانا تلعبه الـمؤسـسة التـربويـة فـي ظـهـور مشاعر القلق )

ناته املادية والعدوانية والسلبية لدى األفُر د نتيجة إكراهات الـفضاء املدرس ي بكل مكّوِّ
ّ
اد والذي يتول

مين واملدّرِّسين؛ ألنهم  ِّ
ّ
وتنظيمه الهيكلي واإلداري الداخلي على األفراد املتواجدين فيه وخاصة لدى املتعل

                                                           
ار، مرجع سابق، ص  1

ّ
ُ.23عبد الكريم بك
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د لديهم هذه املشاعر السلبية وردود اأُل ِّ
ّ
ال فعلم يساهموا فـيه ولم يستشاروا فـي تحسينه، مما يول

ُ.1املضطربة على مستوى سلوكاتهم

مون على وجه الخصوص من كل  ِّ
ّ
ص املتعل

 
 عليه أنصار البيداغوجيا املؤسسية حتى يتخل

ُّ
ما يحث

م هاته، وأن يعيشوا 
ّ
مهم، ينبغي أن يندمجوا في تجربة التعل

ُّ
املشاعر السلبية التي تصاحب عملية تعل

ملشاركة وليس مكانا رتيبا ممال يفرض عليـهم فرضا بكل الفضاء املدرس ي، باعتباره تجربة للتفاعل وا

مين فيه لـمدة أطول من املّدة التي يتواجدون فيها في منازلهم قد تضعفهم  ِّ
ّ
محتوياته. وإن كان تواجد املتعل

ف الفعال مع هذا الفضاء ل من قدرتهم على التكيُّ ِّ
ّ
ُ.2وقل

(، ال يتم تبـرير النجاح Gintisجنتيس )( ُوBowlesوحسب الباحثين االجتماعيين، من أمثال بولز )

قوم املدرسة ت، وإنما أيضا بشخصيتهم، ومن ثم، فإن بكفاءات األفراداملدرس ي واملهـني بصفة تامة 

نهم قيما وحسن تواجد )
 
مين الذين تلق

 
( مالئمة لدورهم االجتماعي Savoir êtreبقولبة شخصية املتعل

ُ.3املسبق

 رابعا: املدرسة والتربية

مين وتثقيفهم وإعدادهم للحياة االجتماعية ؛ ألن تربوية بامتياز وهـي
ّ
وظيفتـها هي تنشئة املتعل

وليس مجّرد نقل املعارف العلمية إليـهم فحسب، فهي تسعى إلى تربية التالميذ وفقا لهذه املعاييـر والقيم 

ات ن السلوك واالتجاهالتي تسود فـي وسطها وثقافتـها. وتكمن مهمة هذه الثقافة فـي تشكيل أنماط م

ُوالوعي عند املنتمين إلـى املدرسة.

اإلنسان ال يولد إنسانا، حيث ال يملك شيئا من مقّومات فلكل مجتمع مبادئه ومثله العليا؛ ف

اإلنسانية: اللغة والفكر واملشاعر األخالق...وال ينتقل إليه ش يء من ذلك بالوراثة من أبويه، وعليه أن 

والتجارب البشرية تشير إلى أنه ال بد  من املزج . 4التربية األسرية واالجتماعية يكتسب كل ذلك من خالل

في تربية الطفل بين عنصرين: عنصر حب الطفل ومراعاة مشاعره وتلبية بعض رغباته وعنصر التوجيه 

ُ.5والنظام واملنع

ه كما أن لوفـي مقابل هذه املبادىء واملثل يسعى اإلنسان من أجل تحقيق مصالحه وطموحاته 

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 

                                                           
Vers une pedagogie institutionnelle, Ed.F.Maspero, 1967,  F.Oury/ A.Vasquez :. مأخوذ من: املرجع نفسه، الصفحة نفسهار ينظ 1

Paris, p : 69. 
Vers une pedagogie institutionnelle, Ed.F.Maspero, 1967,  F.Oury/ A.Vasquez :مأخوذ من:  املرجع نفسه، الصفحة نفسها.ينظر  2

Paris, p : 69. 
 .29ينظر عبد الكريم غريب: مستجدات في التربية والتكوين، ص  3
ار، مرجع سابق، ص  4

ّ
ُ.21عبد الكريم بك

ُ.29ص املرجع نفسه،  5
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يمية البيئة القصالح تتكّون خالل توسيع مدلوالتها، والتخفيف من صرامة أحكامها ومن املبادىء وامل

ُ.1واألخالقية

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 

ُ.2يعيشون فيها

ى أن الثقافة تتـراكم بانتقالها عبـر األجيال مـن خالل التـربية؛ وفـي ضوء يتفق الباحثون عل

املدرسة الحديثة، أصبحت التربية ودورها في نقل التراث الثقافي، هي الوظيفة األساسية لهذه املؤسسة، 

لة فيما يلي
ّ
ُ:3املتمث

د؛ وعلى ق وقدرات األفراتبسيط التراث الثقافي وخبـرات الكبار وتقديمهما وفق نظام تدريجي، يتواف -أ

مه من البسيط إلى املركب، ومن السهل إلى الصعب، ومن هذه الشاكلة 
ّ
يتدرج الطفل في تعل

املحسوس إلى املجرد. فاملدرسة كمؤسسة تربوية متخصصة، تشكل أول فضاء بعد األسرة يزود 

ية، تماعية الخارجإذ نختار املالمح األساسية للبيئة االجالطفل بالبيئة االجتماعية املبسطة؛ 

ُ.ونتمثلها في بيئتها املدرسية، حتى يتمكن التالميذ من االستجابة لها والتفاعل معها

تنقيح وتطهيـر التراث الثقافي وخبرات الكبار، مما يفسد نمو الطفل ويؤثر سلبا على تربيته؛ فعمل  -ب

طفل كي ال يؤثر في عادات الالبيئة املدرسية يتمثل في حذف كل ما هو غير مالئم من البيئة الخارجية، 

 .بنائها لوسط تفاعلي نقيواتجاهاته، ويتأتى ذلك من خالل 

ر في تنشئة التلميذ وتكوين شخصيته  -ت
ّ
زانا من البيئة الخارجية، مما يؤث

ّ
توفير بيئة اجتماعية أكثر ات

ارج خ بشكل يمكنه من التفاعل والتكيف مع املجتمع، ومن العمل على تطويره؛ فالبيئة االجتماعية

املؤسسة تضم جماعات عديدة متباينة، ولكل من هذه الجماعات أهدافها ونظمها وعالقاتها، التي 

زانه، يؤثر 
ّ
تنعكس في تأثيرها التشكيلي لشخصيات أعضائها. واختالف هذا التأثير وتعارضه وعدم ات

 في قدرة التلميذ على التكّيف مع املاكرو مجتمع.

 خامسا: املدرسة والثقافة

الفرد واعيا بجذوره الثقافية التي تمكنه من تحديد موقعه في ألنها تسعى إلى جعل قافية؛ ثهي 

العالم أوال، وأن تعلمه احترام الثقافات األخرى...وتقديرها، وكذلك جعله قادرا على االنخراط في الحياة 

 .4وتأويل الوقائع التي تهم مصيـره الشخص ي ومصير اآلخرين

لها للناشـئـة وألولياء أمورهم وللقائمين على أّمـا الرسالـة التـي  وصِّ
 
تريد الـمدرسة الجـزائريــة أن ت

ـق بقـيــم الشــعــب مـهـمة التــدريس فتكمن فـي " 
ُّ
تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيــدة، شديــد التعــل

                                                           
ُ.21، ص املرجع السابق ينظر  1
ُ.فحة نفسهاصال، هسنفرجع املينظر  2
ُ.19-13عبد الكريم غريب: مستجدات في التربية والتكوين، ص  3
ُ.272-277، ص مرجع سابق ،العربي اسليماني 4
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ف معه والتأثيـر فيه ، ومتفتح على الحضارة الجـزائري، قــادر على فـهم العالم مـن حولــه والتكيُّ

زمن أصبحت فيه مخرجات املدرسة تتعّدى الحدود القطرية للوطن إلى تكوين  ما  ألننا في؛ 1العالـمية "

را...وال بد   باملواطن العاملييسّمى  ِّ
ّ
را ومتأث ِّ

ّ
ما، وآخذا ومعطيا، ومؤث ِّ

ّ
ما ومتعل ِّ

ّ
" الذي يجوب األرض معل

ُ.2فكرا وثقافة وروحا وخلقا " للتربية أن تسعى إلى تكوين هذا اإلنسان

ل نفسيا واجتماعيا على منوال املعايير الثقافية لألسرة التي ينشأ ويعيش فيها، أي: 
ّ
فالطفل يتشك

، ثم يواصل 3وفقا للنمط الثقافي املرجعي بوصفه األساس الثقافي لصياغة سلوك الفرد وشخصيته

له في بيئة ثقافية أخرى هي املدرسة؛ فالعملية ال
ُّ
اجه تربوية فـي املدرسة ال تبدأ فـي الفراغ، حينها يُوتشك

م هذه البيئة فـي مرحلة من أهم مراحل حياته يكون قد تشّبع أوال بالقيم الثقافية لوسطه الـمرجعـي  ِّ
ّ
املتعل

دالالت ألننا إزاء انتقاء ال األسري فينتقل بـهذا الرصيد املهم ليعاد تشكيله من جديد، وفق بيار بورديو.

، ووظائف هذه منظومة رمزية تعسفيةتحدد بصفة موضوعية ثقافة جماعة أو طبقة بوصفها التي 

الثقافة ال يمكن أن تكون مستخلصة من أي مبدأ كوني أو طبيعي أو بيولوجي أو روحي فال يربطها أي نوع 

ُ.4من العالقات الداخلية الخاصة بطبيعة األشياء أو بالطبيعة البشرية

م  ِّ
ّ
د في الثقافات ذات املرجعيات األسرية املختلفة يطرح ما يواجهه املتعل فـي املدرسة من تعدُّ

ل ذلك حقال واسعا للدراسات 
ّ
إشكالية تربوية واجتماعية على قدر كبير من الخطورة واألهمية. وشك

االجتماعية والتربوية التي تسعى إلى تحليل طبيعة العالقة بين هذه الثقافات املرجعية من جهة وتحليل 

يعة العالقة بين هذه الثقافات والثقافة املدرسية من جهة ثانية وتحديد مدى تأثيـر هذه املنظومة طب

ُ.5من العالقات فـي طبيعة التحصيل املدرس ي عند األطفال من جهة ثالثة وأخيـرة

إن اختيار وانتقاء التخصصات املدرسية كما هو الشأن بالنسبة الختيار محتويات هذه 

ُ.6ج عالقات قوى بين الجماعات االجتماعيةالتخصصات هو نتا

زة، كما يقول عبد الوهاب  ر السابق نحن إزاء ثقافة متحّيِّ ما هي الثقافة املدرسية؟ وفق التصوُّ

ضتـها الجماعة املسيطرة سلطة الفرض أي سلطة فرض  املسيري، وربما هي ثقافة طبقية " فو 

قد بسطنا الحديث فـي العالقة بين املدرسة "، ُو7املحتويات املطابقة فقط ملصالح هذه الجماعة 

ل فـي أولياء األمور. ِّ
ّ
ُواملحيط القريب املتمث

                                                           
ُ( الثانية من القانون التوجيهي للتربية.12املادة ) 1
ار، مرجع سابق، ص  2

ّ
ُ.71عبد الكريم بك

ُ.009علي أسعد وطفة، مرجع سابق، ص  3
Les  ieuP.Bord :. مأخوذ من: 19، ص 2101، مجلة ثقافات، عبد الكريم بزاز: املدرسة وإعادة اإلنتاج االجتماعي حسب بيار بورديو 4

Heritiers, Minuit, Paris, 1964ُ
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إن أبـناء الطبقات العـليا لـهم رأسـمال ثـقافي مـوروث مـن عائالتـهم، ويتكون من رصيد ثقافـي 

لـميسورة امستبطن فـي شكل أدوات فكرية، وبفضل التفاعالت التي تتم داخل أسرهم، فإن أبناء الفئات 

ر، وكذلك الشأن بالنسبة لنمط لغوي أكثـر تـالؤما مـع 
ّ
يبـرهنون على مستوى من النمو العملي الـمبك

متطلبات الـمدرسة. وهـذا الرأسمال يوجد فـي شكل متموضع داخل بيـئـة هؤالء األطفال: كتب وأعمال 

ـل محيطا ماُل ِّ
ّ
ر النجاح فنية وسفريات ووسائل إعالم...كـلُّ هذه العناصر تشك فـّسِّ

 
ئما للتمرُّن والتدريب وت

ُ.1املدرس ي لألطفال املنحدرين من هذه الطبقة

رة ولها دور بالغ األهمية في عملية التنشئة  ِّ
ّ
ولكن الثقافة املدرسية، رغم هذا، ثقافة مؤث

ت املسافة بين الثقافة املدرسية وثقافة
 
ما قل

َ
قت املدرسة النجاح كل ما حق 

 
حيط امل االجتماعية، فكل

ُالقريب منها.

 سادسا: املدرسة والسياسة

ل فضاء التقاء ما بين فاعلين فرديين فحسب؛ بل تمثل املدرسة ذات طابع سياس ي
ّ
؛ ألنها ال تمث

؛ إذ أن املؤسسة املدرسية تسّيـرها جماعات تندرج في إطار الدولة، أو تشتغل فـي فضاء سياسياكذلك 

ى توجيه وتحويل اشتغال هذه إطار تفاعل معها وفق منظور استراتي
ّ
جي معّين؛ أي عبر مشاريع تتوخ

املؤسسة. في هذا الصدد، ينبغي اإلحالة على األسس التي ترتكز عليها املدرسة الحديثة؛ ويتعلق األمر 

ُ.2بالتكافؤ ودمقرطة التعليم من جهة، والنجاعة والالمركزية واستقاللية املؤسسات من جهة أخرُى

املدرسة الحديثة عدة مثل، من ضمنها التكافؤ وديمقراطية االستحقاق؛  يتواجد في عمق نموذج

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 

جي لنظام التعليم في وجه شرائح اجتماعية كانت تقص ى منه سابقا؛ وهو ما يالحظ مثال في ولوج تدري

التعليم األولي، وفي محاربة األمية، بناء على مبدأ الحق في تعلم القراءة والكتابة والحساب للجميع. كما 

ية اندراج السياسة املدرس يالحظ ذلك في اتساع دائرة ولوج السلك الثانوي والتعليم العالي. من هنا كان

ُ.3في سياق إيجابي

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 

حياة مهنية واجتماعية ناجعة. على هذا األساس، يتعّين على على استثمار رأسمالها البشري بغية تأهيله ل

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 

يا كانت، مهنية أم اجتماعية، وبطابع من املرونة وحسن التدبير والنجاعة املطلوبة. مختلف الوضعيات أ

                                                           
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 1
 .11عبد الكريم غريب: مستجدات في التربية والتكوين، ص  2
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زد على ذلك، أن هذه العناصر من شأنها تربية املتعلم على حسن املسؤولية، سواء في إطار منهي أو 

ُ.1اجتماعي؛ أي الوعي بحقوقه وواجباته؛ الش يء الذي يضمن خلق مواطن منتج في كافة املناحي
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 : مداخل تدريس اللغة العربيةبحث الثالثامل

بعها املدّرِّسون يعّد أمرا إيجابيا فـي العملية التعليمية 
ّ
إن التباين فـي املداخل والطرائق التي يت

مية؛ إذ يوجد لكل موقف تعليمي مدخل أو طريقة مناسبة للتدريس، ولكل هذه املداخل والطرائق 
ُّ
التعل

ُها الخاصة بـها.مبادئـها وأسس

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 

ُ:1املصطلحات كالتالي

قَصد به الـمنطلقات التي تستند  الـمدخل: - ـغة وي 
ّ
رها لـمفـهوم الل إليـها طريقة التدريس مثل: تصوُّ

ميـن. ِّ
ّ
 وفلسفة تعليمها، والنظرة إلى الطبيعة اإلنسانية وشخصية املتعل

م من الطريقة - ِّ
ّ
قَصد بـها مجموع األساليب التي يتم بواسطتـها تنظيم املجال الخارجـي للمتعل : وي 

 أجل تحقيق أهداف تربوية معّينة.

ذ مبادئـها سواء من حيث ما يقوم : هـي اإلجراءات - نّفِّ
 
م الطريقة إلى أداءات، وت َتـرجِّ

 
األساليب التـي ت

به املدّرِّس فـي الفصل بالفعل، أو من حيث إعداد الـمواد التعليمية، أو إعداد الوسائل 

 التعليمية، أو أدوات التقويم.

م البحث  األجنبية، وهي: املدخل مداخل مشهورة في تدريس اللغة األم واللغات  ثالثةوسيقّدِّ

املدخل الوظيفي، واملدخل االتصالي ألن لها حضورا في املدرسة الجزائرية في مراحلها املختلفة،  التكاملي،

ز على  ِّ
ّ
ل الحديث عن املداخل األربعة، ثم نرك رغم وجود مداخل أخرى ال مجال لذكرها اآلن، وسنفّصِّ

 ية أو في املمارسات امليدانية.التي لها حضور اآلن في الوثائق التربوية الرسم

 أوال: املدخل التكاملي )البنيوي(:

ي تدريس اللغة، أّي لغة بما فيـها اللغة العربية، أن يعتمد املدّرِّس ـي فـــلـمدخل التكامـيقتض ي ال

مين )معرفة ووجدانا(، 2أسلوب تنظيم عناصر الخبـرة اللغويةفيه، على " 
 
مها للمتعل ِّ

 التـي يقد 

نـهم مـن إدراك العـالقات بينـها،وتدريسها  ِّ
 
دها بصورة تمك ق ترابطها وتوحُّ ِّ

 
 وتوظيـفها فـي بما يحق

ن املدّرِّس من ذلك إال من خالل ،3أدائــهـم اللـغوي "
ّ
محتوى لغوي متكامل منـهاج مبنـي على  وال يتمك

سه ريقة تدري، وطنص نثـري أو شعري أو موقف تعبيـري شفهي أو تحريري ؛ منطلق تطبيقه العناصر

ُ.4التقويم املستمر والدوري للمتعلمين، بمصاحبة على التكامل واملمارسة والتدريبتعتمد 

                                                           
 مرشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة: تعليم اللغة اتصاليا؛ بين املناهج واالستراتيجيات، منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلُو 1

ُ.27م، ص 2114هـ/0223والثقافة، إيسسكو، مطبعة بني إزناسن، سال، املغرب األقص ى، طبعة 
ال فيما يقّدم ضمن  الجانب املعرفي: تتضّمن الخبرة اللغوية جانبين 2

ّ
ثا استماعا أ، وتوجيهات ملمارسة اللغة؛ املحتوى اللغوي ممث و تحد 

ال فيما يمكن أن يكتسبه الطالب من  والجانب الوجداني، أو قراءة أو كتابة
ّ
نتيجة دراسته املوضوعات املتكاملة في  اتجاهات وقيم؛ممث

ق التكامل داخل ااملنهج، ومن ثم 
 
ميتحق

 
ُ.20 ، ص، مرجع سابق، مما ينعكس على ممارسته اللغة وأدائه لها. ينظر احمد عبده عوضملتعل

ُ.فحة نفسهاصال، املرجع نفسه 3
ُملرجع نفسه، الصفحة نفسها.ينظر ا 4
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ن بنــيـــة اللـــــغة فـي أربعة عــــناصر تعـــّد أنظــــمة )فــرعيــة(  وقـد حصر اللغويـون العناصر التـي تكـّوِّ

ام حّسان ثـــالثة م هـي النظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي نـها " دون نــظــام اللـغة ذكـــر تم 

وأغفل العنصر الرابع، وهو الجامع بينـها، وهو النظام الــداللــي الذي يشتغل على مستــوى كـل للغة " 

ــان أن الـرابط بيـن أنـظمة اللـغة  ـــام حس  ـن ي، فحعضوي ووظيفياألنظـــمة الســــابــق ذكرها، ويضيف تـــم 

بة ما نظاما فال بّد أن تكون بيـن بعضها وبعض 
 
نة وكذلك أوجه " نسّمي أفكارا مرك عالقات عضوية معي 

ِّ واحدة منـها وبيـن األخرى، 
بحيث تؤدي كل واحدة منـهما فـي النظام وظيفة تختلف عما خالف بين كـل 

ا تكامل عضوي، واكتمال وظيفيتؤديه األخرى، 
ً
ا مانعا، بحيث يصعب أن يجعله جامع فللنظام إذ

ُ.1يستخرج منه ش يء، أو أن يضاف إليه شــيء "

(، نجد أن نظام )أو بنية( اللغة يحتوي على أنظمة F.de Saussureوبالعودة إلى لسانيات سوسير )

ل هذه األنظمة الفرعية في األصوات أو 
 
فرعية تتضافر فيما بينها ألجل تحقيق التكامل بينها، وتتمث

 " بحيث ال يؤدي كل نظاماملوفيمات والجمل أو التراكيب تربطها عالقات لغوية متبادلة الفونيمات ُو

كما يرجع إلى كون األداء  غرضه كامال إال عندما تكون هناك تراكيب أخرى تضفي عليه دالالت.

للغة يعكس هذا التكامل، حيث يستخدم اللغة بجملتـها وبكل عناصرها، كما يؤدي كل  الوظيفي

ُ.2ها وظيفته بالتعاون مع النظم األخرى "نظام منـ

ة أشياء  ومما يحتّج به أصحاب هذا االتجاه، أن التكامل اللغوي يستمدُّ أسسه ومرتكزاته من عد 

 منـها:

 .تكامل إنتاج اللغة عند اإلنسان 

 .طبيعة األشياء فـي العالم 

 .الخلفية الفلسفية واالجتماعية والنفسية 

 3كّوناتها وعناصرها التي تتضافر ألداء هذه الوظيفة االجتماعيةالطابع االجتماعي للغة ومل.ُ

عدُّ التكامل اللغوي تكامال اجتماعيا على اعتبار أنه  م؛ إذ ي 
ّ
ولهذه املرتكزات تأثير بالنسبة للمتعل

ه " من أهم  م على التكامـل يعيش داخل مجتمع، كما سبق القول، ثم إن  ِّ
 
األسس التي تساعد املتعل

م من املادة الدراسية،  وعلى استمرار هذا التكامل عنده،الطبيعي،  ِّ
ّ
عنى بالفائدة التي يجنيـها املتعل وأن ي 

م نمو متكامال في مختلف النواحي لتكامل خبـراته السابقة بخبـراته الحالية  ِّ
 
ُ.4"ويـهتم بنماء املتعل

                                                           
ُ.702م، ص 0112تّمام حّسان: اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، طبعة  1
ُ.22ص ، مرجع سابق، احمد عبده عوض 2
ُملرجع نفسه، الصفحة نفسها.ينظر ا 3
. ينسجم هذا املدخل مع ما يطرح في 211م، ص 0191. مأخوذ من: مجدي إبراهيم، قراءات في املناهج، ملرجع نفسه، الصفحة نفسهاا 4

كن دراسة التكامل من خاللها هي النصوص عناصر الخبرة اللغوية التي يماملقاربة بالكفاءات من االعتماد على املقاربة النصية؛ إذ إن 

للغوي ا اللغوية التي تكون مجاال للتكامل، واملواقف التعبيرة األدائية وفنون األداء اللغوي والتدريبات اللغوية وقواعد اللغة وألوان النشاط

ُ.27احمد عبده عوض: مداخل تعليم اللغة العربية، ص املصاحب. ينظر 
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ة صلبة مقابـل يقف على أرضي املدخل التكامليومن جهة أخرى، يرى أصحاب هذا االتجاه أن 

تـهم فـي ذلك تعود إلى طبيعة اللغة ذاتها فهي متكاملة، 
ّ
ب تعليم اللغات، وأدل ناسِّ املداخل األخرى، كونه ي 

م؛ فاملدّرِّس يقض ي على تفتيت اللغة إلى فروع ويجمع الفروع 
ّ
تمنح الفرصة لكل من املدّرِّس واملتعل

ـر الوقت والجهد. ِّ
ّ
عطى له مجاال لتوحيد املفاهيم اللغوية. أما  املتداخلة في معالجة واحدة، ويوف كما ي 

م اللغة فـي وحدة واحدة على نحو ما يمارسها فـي أدائـه
ُّ
م فتعطى له فرصة لتعل

ّ
ُ.1املتعل

ة عدة مداخل للتكامل تقتـرحها األدبيات التربوية  ولتحقيق التكامل بين العناصر السابقة ثم 

ُ:2مثل

 املفاهيم الرئيسية.ـز فيه على ، ويكون بالتركياملدخل املفهومي 

 ،كأساس للتكامل. الـمشكالت البينيةويعتمد على  املدخل البْينـي 

 ،ـم الـمجاالت الـمعرفية الـمختلفةوفيـه  مـدخل األفكـار األساسيـة
َّ
نـظ

 
فـي ضـوء بـعض األفكـار  ت

 األساسية.

 ،ـة مجموعة من املوضُو مـدخـل الـموضوع ـزة فـي إطار خاص بـها ويعتمد فيه على أن  أي  عات املمي 

 يمكن دراستها على أكثـر من ترتيــب.

 ،ه العناية إلـى عمليات خاصة تكون أساسا للتكامـل، مثل العمليات التي  مدخـل العمليات وج 
 
وفيه ت

رها. ــع هذه العمليات وتطوُّ ُيحصل التالميذ بواسطتـها على املعلومات، مع مراعاة تتاب 

م الذي  العملياتمدخل ورغم أن  ِّ
ّ
عنـى بالـمتعل هو األقرب إلى طبيعة اللغة ومهاراتـها لكونه ي 

م من خالله على مهارات  ِّ
ّ
ب املتعل عنـى بالسيـاق اللغوي الذي يدر  ـغة فـي التواصل مع غيـره، كما ي 

ُّ
يمارس الل

ست التكامل، خاصة لهما الغلبة فـي البحوث التي دُر مدخل املوضوعات، ومدخل املفاهيماللغة، فإن  

ُالعربيــة منـها.

 ثانيا: املدخل االتصالي

ـه االتصالعّرف قاموس الـمورد الحديث  ُ:3بأن 

غة وبخاصة رسالة أو خبـر.Communicationاالتصال ) -0
ّ
 (: معلومات مبل

ُالتواصل: تبادل الفكرات أو اآلراء أو املعلومات من طريق الكالم أو الكتابة أو اإلشارات. -2

ز ه ِّ
ّ
ذا التعريف على مهمتيـن لالتصال؛ تبليغ معلومات أو أخبار مشافهة أو كتابة، من جهة، يرك

ع.  ستمِّ ث وم  تحّدِّ غ، م 
 
بل غ وم  ِّ

ّ
بل وتبادل األفكار واآلراء بنفس الوسيلتين السابقتين. فيقتض ي وجود طرفين م 

ُية.ويقتض ي حدوثه فـي مجتمع واحد يشتـرك فـي وسائل االتصال اللغوية وغيـر اللغُو

                                                           
ُ.27 ، صابقسالملرجع ينظر ا 1
ُ.22شيسمان، مناهج العلوم املتكاملة، ص . مأخوذ من: فحة نفسهاصالملرجع نفسه، ا 2
ُ.221م، ص 2119منير البعلبكي ورمزي منير البعلبكي: املورد الحديث، دار العلم للماليين، بيروت، طبعة  3
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عملية يتم بمقتضاها نقل فكرة أو معلومة إلى فرد أو مجموعة من أما فـي االصطالح فهـو: 

 .1األفراد وقد تكون مجموعة من األفراد إلى فرد أو من فرد إلى فرد

ل والرسالة والوسيلةفيشتـرط فـي هذه العملية وجود عناصر االتصال:  ل واملستقبِّ رسِّ لتي ا الـم 

ا يظـهر بـها؛ فقد يكون ملفوظا أو منطوقا، أو نستخدمها فـي عملية 
ً
َيغ االتصال، كما أن له أشكاال وصِّ

ُ.2من خالل الكتابات والـمراسالت أو الـمخططات أو الرسوم البيانية، أو غيـر ذلك من الوسائل األخــرُى

ْتُ د  ، إحدى أهم وظائف اللغة ذات الطابع االجتماعي " وظيفة االتصال لذا، ولهذا السبب، ع 

ل عالقـة اللـغة باملجـتمع، وعـالقة الفـرد باملجتمع مـن خـالل اللـغة؛  ِّ
ّ
فاللــغـة هــي أداة الـمـرء فـي فهـي تمث

ُ.3االتصال بأفراد املجتمع "

ث واالستماع،وأدوات الفرد فـي االتصال بالجماعة، غالبا، هي  من أجل معرفة تبليغ  التحدُّ

 ابةالقراءة والكتومعلومات وآراء، ويستطيع التواصل كذلك عن طريق أفكاره ومعرفة ما لديهم من أفكار 

 .4من أجل توسيع دائرة اتصاله من الجماعة الصغيـرة الـمباشرة إلـى الجماعة الكبيـرة غيـر الـمباشرة

وهو ما يبّيـن أن اللغة هي الوسيلة األساسية في تحقيق عملية االتصال؛ " التي ال تتم بين املرسل 

بل إال عن طريق الرسالة، والرسالة هنا هي الوسيلة في عملية االتصال، وبمعنى أوضح هي اللغة، واملستق

ُ.5فاللغة إذن هي وسيلة االتصال األساسية"

أن االتصال " عملية مستمرة للتعبيـر والتفسيـر وتبـادل ( S.Savignonساندرا سافجنون )ترى 

(. وتشتمل على نظم مختلفة Infiniteمحدودة )وجهات النظر)التفاوض(، وأن فرص االتصال غيـر 

ة والتي تتكّون 
 
لإلشارات، والعالمات والرموز التي ال نستطيع اآلن البدء فـي تصنيفها، أو حتى تعريفها بدق

ُ.6منها أي لغة "

اللغـــة إذن، هي وسيلة االتصال األساسية، وهــذا مــا جعل اللسانييـن التطبيقييـن يعتقدون أن 

ـــم اللـغة ليـــس من أجل اللغة فـي حد ذاتـها فحـســب، بـل مـن أجـل التعامل مـع غـرض ا
ّ
إلنســـان فـي تعـل

مـن أجـل تحقيق هـذا  أو التواصلي املدخل االتصالـيالجـماعـة اللـغـــويـة الصغـرى والكــبـــرى، لــــذا أوجـدوا 

مالغـرض، فكــان التركيـز على  ِّ
 
 ا إكــساب املتعل

 
 املواقف الحياتية أو ، بمــهاراتـها األربـع، مـن خالل للــغة

ُ.القريبة منها

                                                           
اللقاني والجمل: معجم املصطلحات التربوية املعرفة . مأخوذ من: 04فهد محمد الشعابي الحارثي: االتصال اللغوي في القرآن الكريم، ص  1

ُ.9في املناهج وطرق التدريس، ص 
ُ.املرجع نفسه، الصفحة نفسهاينظر  2
ُ.41ص ، مرجع سابق، احمد عبده عوض 3
ل العرب، بع سجينظر محمود رشدي خاطر وآخرون: طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة، مطا 4

ُ.02م، ص 0191القاهرة، طبعة 
ُ.70عبد العزيز شرف: اإلعالم ولغة الحضارة، دار املعارف، القاهرة، د.ط، د.ت، ص  5
ُ.72ص ، مرجع سابق، رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة 6
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وقد اختلف اللسانيـون التطبيـقيون فـي املصطـلحات التي يطلقونها على تدريـس اللـغة أو إكسابها 

التدريس االتصالي، والتعليم الوظيفي، للمتعلميـن وفـق هـذا االتجاه التواصلي بيـن مـن يسّميه 

ُمدخل أم طريقة أم إجراء؟ وهل هو، 1املحادثة واملواقفو 

ـه( D.Freemanديان فريمان )و (Richards and Rodgersريتشاردز ورودجرز )فرأى كل   أن 

 ماأذلك بأن االتصال فـي أساسه عملية، وليس ناتجا.  فريمان، وليس طريقة، وبّررت مدخل )باملفرد(

ُ.2 واحدا، وإنما هو مداخل اتصاليةفيـرى أنه ليس مدخاُل (Sternشتيـرون )

تختلف إجراءاتـها وتتفق  3أنـها طـرق اتصالية( Howattهو وات )(و Crystalكريستال )ويرى 

شملها عددا من الطرق أهمها4فلسفتها، وليست طريقة أو مجّرد مدخل الطريقة : 5، وهو ما جعله ي 

مع، املمارسة الشفوية املرجأة، االستجابة اإليحائية، الطريقة الصامتة، تعليم اللغة من خالل املجت

 الحركية الكلية.

هو ذلك املدخل  املدخل االتصالـيعلى أنه مدخل قائال: " إن  كريستال وفـي موضع آخر  يعّرفه

نـى أو  ز فـي تعليم اللغة على اللغة ذاتها ووظائفها، وكذلك الكفاية االتصالية، وليس على الب 
ّ
الذي يرك

ُ.6" الـمباني النحوية

ز عليها املدخل االتصالي واألهداف التي يسعى إلى تحقيقها؛ فهناك 
ّ
فيذكر بذلك العناصر التي يرك

ا تحقيق التواصل وأداء الوظيفة كي يصل  مها يتغي 
ّ
الجانب الذاتي للغة فهي هدف في حد ذاتها، ثم إن تعل

م إلى الكفاءة التواصلية ال الكفاءة اللغوية كما يرى تشومسك
ّ
ُي.املتعل

وهناك رأي آخر يخالف كل اآلراء السابقة فال يقرُّ بتكامليته فـي أداء وظيفته فـي تدريـس اللـغة 

دة أو الـمعالم بـارزة وتدريب املتعلمين عليها؛ ألنه يفتقر إلى ِّ
ـما يعتبـره مزيجالخصائص الـمحد  ا )يطلق ، وإن 

م على  التي تسعى االستراتيجيات التدريسية( من Hodge-Podgeعليه 
ّ
جميعها إلـى تدريب الـمتعل

ُ.7، وليس مجّرد إجادة قواعدهااالستخدام التلقائي والـمبدع للـغة

د أن له فلسفة عامة وطرقا عديدة 
ّ
ومهما كانت التسميات أو االصطالحات، فإن الش يء املؤك

م اللـغة وحسن استعمالها فـي الـمواقف الحيا
ّ
ة تية التواصليوإجراءات مناسبة تتقّصد إكساب الـمتعل

                                                           
ُ.49ص ، مرجع سابق، احمد عبده عوض 1
ُ.22ص  ،، مرجع سابقرشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة 2
فحة املرجع نفسه، الصذكر كريستال في قسم آخر من دائرة املعارف أنه مدخل اتصالي، وذلك عند الحديث عن الكفاية االتصالية. ينظر  3

ُنفسها.
ُ.املرجع نفسه، الصفحة نفسها 4
ُ.املرجع نفسه، الصفحة نفسها 5
ُ.21ص  املرجع نفسه، 6
ُ.املرجع نفسه، الصفحة نفسهاينظر  7
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" ألنه يشتمل على " مبادىء عامة ومنطلقات الـمدخل االتصالي  املختلفة. وسيسيـر البحث مع مصطلح "

ُ.1توجه أسلوب العمل فـي أكثر من طريقة "

مــن الناحية التاريخية، يعتبـر ظـهور هــذا االتـجاه، فـي تدريس اللغات)األم واألجنبية(، حديـثا 

، فهو يعود إلى أواخـر ستينات وسبعينات القرن العشرين الـميالدي ـل البنيوي التكامليالـمدخمقارنة مـع 

الـموقفية والسمـعية الشفهية، وعرف ازدهـاره فـي سبـعينات القـرن -بوصفه بديـال للطـرق البنائية

 هذا املدخل
ّ

ُ.2العشرين امليالدي حيث اتجه الكثيـر من الناس نحوه رغم الغموض الذي لف

عود أسباب ظهور املدخل االتصالي، واسع االنتشار حاليا فـي التدريس، إلى اعتباره " مبدأ وت

ن من النظام القواعدي للغة "، فتحّول " التركيـز فـي علم 
ّ
تنظيميا للتدريس بدال من التركيـز على التمك

ل استخدام اللغة من قباللغة من القواعد بوصفها مكّونا جوهريا للقدرات اللغوية إلى االهتمام بكيفية 

م بكل جوانبـها 3املتحّدثيـن فـي سياقـات اتصالية مختلفة "
ّ
م اللـغة أن يحيط املتعل

ّ
. فليس الهدف من تعل

مه، لذا جاء املدخل 
ّ
النحوية والتركيبية ويبقى عاجزا عن التواصل مع الجماعة اللغوية وفق ما تعل

لغة وطبيعة الغايات واألهداف واملقررات ومناهج االتصالي من أجل تغيير املنطلقات حول طبيعة ال

ُتدريس اللغة وليس تغييـر طرائق تدريسها فحسب.

مين عليـها هي قدرتهم على " استخدام اللغة استخداما اتصاليا 
ّ
فغاية تعليم اللغة وتدريب املتعل

الية القدرة االتصوفقا للمحيط وألدوار املشاركين، ولطبيعة التحّوالت أطلق عليـها اسم 

(Communicative Competence) "4.ُ

ومع تحديد هذه الغاية حاول علماء اللسانيات التطبيقية تحقيقها باالنتقال من مقّررات ومناهج 

نيت على مفهوم القدرة القواعدية ) ( إلى مقررات ومناهج تسعى لتحقيق Grammatical Competenceب 

ُ.5القدرة االتصالية

تصالي، وكيفية تحقيق أهدافه فـي تدريـس اللـغة حـّدد وسعيا وراء فهم الـمدخل اال

ـه " تنمية القدرة عند الفرد ألن يبدع ( Wilkins)ولكنـز ن  Createهدف تعليم اللغة اتصاليا فـي أن  ويكّوِّ

Construct  أشكال التعبيرUtterances  كالما أم كتابة( التي لها القبول االجتماعي، أو تحّقق الهدف(

ُسؤال كيف يمكن أن يكون شكل املقرر الدراس ي فـي اللغة؟من خالل اإلجابة عن  6املطلوب"

ـه مذهب  (Wilkins)ولكنـز فـي البداية، وصف النوع التقليدي من املقّرر الذي قوامه القواعد بأن 

م لغويا، 
ّ
م الدقيق ببيئة التعل

ّ
تأليفي، وهو مخالف للمذهب التحليلي الذي ليس فيه محاولة للتحك

نات اللـغة ال ينظر إليـها على أنـها وحدات بناء يجب تكديسها تدريجيا، بل يسمح بتنّوع كبيـر للتراكيب فمكوُّ

                                                           
ُ.21 ، صابقسالع املرج 1
ُ.47، ص ، مرجع سابقينظر جاك ريتشاردز 2
ُ.فحة نفسهاصال، هسنفاملرجع  3
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها.ينظر  5
ُ.72، ص ، مرجع سابقرشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة 6
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م هي تقريب سلوكه أكثر فأكثر من اللغة الشاملة...إن املذاهب 
ّ
اللـغويـة مـنـذ البدايـة، ومـهمة الـمتعل

ـمة على أساس األغراض التـيالتحليلية سلوكية )لكّنـها ليـست مّتـصلة بالنظرية السلوكية(
 
 ، فهـــي منظ

م الناس اللغات وأنواع األداء اللغوي الضروري لتحقيق هذه األغراض.
ّ
ُمن أجلها يتعل

على أساس أنه نوع جديد  مبدأ الفكرةمقّررا يقوم على ولكنـز ثم، ولألسباب السابقة، اقتـرح 

-على ثالثة أنواع من تصنيفات املعنى: املعنى الدالليمن املقررات يحقق هذه املعاييـر. ويحتوي هذا املقّرر 

َيغي، والوظيفة االتصالية ُ.1القواعدي، واملعنى الصِّ

د  قِّ
نت 

 
ق باملجموعتين األوليين خاصة وأنه أعاد صياغتها  فـي نموذجهولكنـز وقد ا

 
خاصة ما تعل

ميم لم يكن لها فائدة كبيرة في تصمن خالل املفاهيم واألفكار، التي اعتبرها )جاك ريتشاردز( خدعا داللية 

املقررات. إال أن املجموعة الثالثة عرفت اهتماما كبيرا من طرف املهتمين بالحقل التعليمي على أساس 

ر اللغوُي ُ.2أنها تحقق هدفين في املقررات الدراسية؛ فهي مفيدة وعملية في التفكير باملقر 

ل الحاصل فـي بـن ـاء الـمقـّررات والـمناهـج، في نـهاية السبعينات ورغم هذا النقد إال أن التحوُّ

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، 

فـي بناء مقّررات قادرة على إحداث التواصل املرغوب بطريقة مناسبة وفّعالة  (،Yaldenيالدان )حسب 

صـها 
ّ
نات لخ ُ:3كـاآلتـي ريتـشاردزهو الذي دعاهم إلى تقديم جملة من املكّوِّ

  مون فـي اكتساب ِّ
ّ
ل قدر اإلمكان باألغراض التي يرغب املتعل ل مفص   من أجـلـها. اللغة الهدفتأمُّ

 يجب األخذ بالحسبان الجوانب  اللـغـة الـهـدفالذي سوف يستخدمون فيه  فكرة حول الـمحيـط(

 املادية إلـى جانـب الـمحيط االجتماعـي(.

  مون فـي ِّ
ّ
د اجتماعيا الذي سوف يتخذه املتعل  إضافة إلى دور محاوريـهم. اللغة الهدفالدور املحد 

 مون: املوا ِّ
ّ
قف اليومية واملواقف املهنية واملواقف األحداث االتصالية التي سوف يشارك فيـها املتعل

 األكـاديمية وهلم  جـّرا.

  م قادرا على القيام بـها من ِّ
ّ
نـها تلك األحداث أو األشياء التي سيكون املتعل الوظائف اللغوية التي تتضم 

 خالل اللغة.

 ُ م إلى أن يكون قادرا على التحدُّ ِّ
ّ
 ث عنـها.األفكار ذات العالقة أو األشياء التي يحتاج املتعل

 .طاب اجتماعيا ": الخطاب واملهارات البالغية نـها " َحْبك الخِّ  الـمـهـارات التي يتضم 

  م، ومستويات اللغة الـمحكية والـمكتوبة التـي  اللغة الهدفضرب أو ضروب ِّ
ّ
التـي يحتاج إليـها الـمتعل

 يحتاج الـمتعلم إلـى الوصول إليـها.

                                                           
ما يطلق عليه علماء اللغة األحداث الكالمية، مثل: الطلبات، الشكاوى، : هي املعاني التي تم توصيلها بواسطة الوظيفة االتصالية 1

ُ.42ص ، مرجع سابق، االعتذارات، التحيات، االقتراحات. ينظر جاك ريتشاردز
ُ.41ص املرجع نفسه، ينظر  2
ُ.44-41ص ، هسنفاملرجع  3
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 ج إليه.الـمحتوى القواعـدي الذي سوف يحتا 

 .الـمحتوى الداللـي الذي سوف يحتاج إليه 

ب التركيز على جوانب لغوية صرفة، وعلى 
 
م اللغة يتطل

ُّ
نات أن تعل ويظهر من خالل هذه املكّوِّ

ل في املحيط اللغوي االجتماعي، وتحديد املواقف الكالمية والكتابية التي 
 
جوانب اجتماعية تتمث

م اللغة هذه  ِّ
ّ
موقفه من (Hector Hammerlyهكتر هامرلي )اللغة، وقد اختصر  سيستعمل فيها متعل

مداخل تعليم اللغات من خالل نظرة تكاملية تجمع ثالث كفاءات في أي برنامج لتدريس اللغات وهي: 

الكفاءة اللغوية والكفاءة االتصالية والكفاءة الثقافية، بطريقة متدّرِّجة، منضبطة ومتالحمة. والتدرُّج 

م إلى التواصل مع وفقه  يتم بال ِّ
ّ
م في األساس اللغوي أو الكفاءة اللغوية قبل الدفع باملتعل

ُّ
ن والتحك

ُّ
تمك

ُ.1اآلخرين في املواقف املختلفة

وقد نتج عن هذه االجتهادات ظهور مصطلحات لصيقة الصلة باملدخل االتصالي من قبيل 

ات افية )عند هكتـر هامـرلـي(. وهي مصطلحالكفاءة اللغوية، الكفاءة التواصلية أو االتصالية والكفاءة الثق

ق اآلخر، ولكنها في نـهاية املطاف متكاملة.وقد استعمل هايمز ) ق إحداها ال يحّقِّ ( D.Hymesمتقابلة تحقُّ

ة مصطلح   تشومسكيعند  الكـفاءة اللغويـةفـي سياق انتقاده لنموذج  الكفاءة التواصليةألول مر 

(N.Chomsky " الذي يرى أن ،)قابلـها ملكة اللــغوية الـ ـم أو الـمعرفة اللـغوية والتـي ي  ِّ
ّ
ء أو األدالدى الـمتعل

ه تواصل 2الذي يكشف عنـهما " مظهران للتواصل اللغوي فـي املواقف املختلفة هما  التعبيـر لغويا ، ولكن 

م اللغة )األم أو األجنبية( خاصة عند اأُل
ُّ
ذه طفال؛ ألن " همحدود يبقي الكثير من الغموض بالنسبة لتعل

ـن فـي وصف إتقان األطفال في الثالثة والرابعة للقواعد النحوية لم تفّسر القواعد  الفكرة عن اإلبداع املقن 

ُ.3الوظيفية واالجتماعية للغة "

لم ينكر وجودهـــما )امللكة اللغوية واألداء اللغوي(، بل  (Hymesهايمز )ورغم هـــذا الّنـقــد إال أن  

هما كـفاءة استخدام اللغة فـي املجتمع فـي التعبير عن الوظائف اللغوية والقـدرة على املشاركة أضاف ل

، الكفاءة التواصلية. كونـها، أي 4فـي مختلف املواقف التواصلية )الشفوية والكتابية على حـد السواء(

عطينا التفسيـر الصحيح الستعمال اللــغة فـي الـمواقف االجتما
 
ن  عية املختلفة، فهي التيهـي التـي ت ِّ

ّ
تمك

ـنا وأن يجمع بكفاءة بين معرفة القواعد اللغوية "  الفرد على أن ينقل رسالة أو يوصل معنـى معيَّ

                                                           
جمة راشد بن عبد الرحمن الدويش، مكتبة امللك فهد الوطنية، هكتـر هامرلـي: النظرية التكاملية في تدريس اللغات ونتائجها العملية، تُر 1

م. 01هـ، ص 0201الرياض، طبعة  مة املترجِّ ُمن مقّدِّ
مها، ص  2

ّ
ُ.094نايف خرما وعلي حجاج: اللغات األجنبية تعليمها وتعل

ُ.222ص  ، مرجع سابق،دوجالس براوُن 3
مها، الكويت، سلسلة عالم املعرفة، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، نايف خرما وعلي حجاج: اللغات األجنبية تعليمها وتعينظر  4

ّ
ل

ُ.094ص  ،024، العدد 0199
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تفسيـرها والتفاوض مع ، وال نكتفي بنقل الرسائل وإنما 1"والقيم والتقاليد االجتماعية فـي االتصال

دة ُ.2اآلخرين فـي سياقات محد 

ـز ال ـهاSavignonكفاءة التواصلية، حسب سافينيون )وما يمّيِّ ُ:3(، أن 

  ألنالخصائص التواصلية تختلف من مجتمع إلى آخر نتيجة مطلقة؛ فهي ليست النسبية، لها طابع

 .اختالف خصائص اللغات وبالتالي اختالف األنماط اإلدراكية

 ق بتعاون أطراف عملية التواصل، وليست م قتصرة على الفرد معزوال عامة واجتماعية؛ ألنها تتحق 

 كما كان يرى تشومسكي.

 ،فهي ليست ساكنة، خاصة وأنها تختبر في املواقف الحقيقية بين متخاطبين  لها طابع الديناميكية

ُأو أكثر.

ق  للكفاءة التواصليةويضيف احمد عبده عوض ميـزة أخرى  تجمع بين خاصيتي التحقُّ

د بالقواعد الحاكمة لالستعمال املناسب فـي موقف وعـي الفر والديناميكية عند سافينيون وهو " 

قان في كل املناسبة والفعاليةوتشتمل على مفهوميـن أساسييـن هما:  اجتماعي،  وهذا املفـهومان يتحق 

ُ.4من اللغة الـمنطوقة والـمكتوبة "

واملواقف التي يحتاج الفرد إلى استعمال اللغة لالتصال مواقف كثيرة يجعلها هاليداي 

(Halliday :في ثماني وظائف أساسية ) الوظيفة النفعية والوظيفة التنظيمية والوظيفة التفاعلية

ة الوظيفة البيانية، الوظيف، والوظيفة الشخصية والوظيفة االستكشافية والوظيفة التخيلية

صهوظيفة التالعب باللغة، ( الوظيفة التاسعة وهي W.Rivers) وليجا ريفرز وتضيف  الشعائرية.
ّ
 انلخ

ُ:5فيما يأتي

ويقصد بها استخدام اللغة للحصول على  :(Instrumental Functionالوظيفة النفعية ) -0

صها هاليداي في عبارة "
ّ
 (.I want" ) أنا أريد األشياء املادية مثل: الطعام والشراب، ويلخ

ويقصد بها استخدام اللغة من أجل إصدار  (:Regulatory functionالوظيفة التنظيمية ) -2

صها هاليداي في عبارة " أُو
ّ
 Do as" ) افعل كما أطلب منكامر لآلخرين، وتوجيه سلوكهم ويلخ

I tell you.)ُ

ويقصد بها استخدام اللغة من أجل تبادل (: Intaractional functionالوظيفة التفاعلية ) -7

صها هاليداي في عبارة " أنا وأنت " )
ّ
 (Me and youاملشاعر، واألفكار بين األفراد واآلخرين. ويلخ

                                                           
: دراسة تقويمية لكتب تعليم العربية كلغة أجنبية في ضوء هويدا محمد الحسيني. مأخوذ من: 49ص ، مرجع سابق، احمد عبده عوض 1

ُ.40م، ص 0110منشورة، كلية التربية، جامعة املنصورة،  مفاهيم املدخل االتصالي، رسالة دكتوراه، غيُر
ُ.222ص ، مرجع سابق، ينظر دوجالس براوُن 2
ُ.221ص املرجع نفسه، ينظر  3
ُ.49، ص ، مرجع سابقاحمد عبده عوض 4
ُ.23-24، ص ، مرجع سابقرشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة 5
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ويقصد بها استخدام اللغة من أجل أن يعّبر الفرد (: Personal functionالوظيفة الشخصية ) -0

صها هاليداي في عبارة " إنني قادم " )
ّ
 (Here I comeعن مشاعره وأفكاره. ويلخ

ويقصد بها استخدام اللغة من أجل االستفسار  (: Heuristic functionالوظيفة االستكشافية ) -1

صها هاليداي في عبارة " أخبرني عن السبب " عن أ
ّ
م منها. ويلخ

ّ
سباب الظواهر، والرغبة في التعل

(Tell me why.) 

لية ) -6 ويقصد بها استخدام اللغة من أجل التعبير عن (: Imaginative functionالوظيفة التخي 

صها هاليد
ّ
اي في عبارة " تخّيالت، وتصورات من إبداع الفرد، وإن لم تتطابق مع الواقع. ويلخ

 (.Let us Pretendدعنا نتظاهر أو نّدعي " )

ل (: Representational functionالوظيفة البيانية ) -7
ّ
ويقصد بـها استخدام اللغة من أجل تمث

صها هاليداي فـي عبارة " لدي ش يء أريد إبالغك به 
ّ
األفكار  واملعلومات، وتوصيلها لآلخرين. ويلخ

( "I have got something to tell you.) 

ويقصد بـها اللعب باللغة، وبناء كلمات منها حتى ولو (: Play functionوظيفة التالعب باللغة ) -0

صها وليجا ريفرز فـي عبارة 
ّ
كانت بال معنى، ومحاولة استغالل كل إمكانات النظام اللغوي. وتلخ

(Billy Pilly.) 

م اللغة لتحديد شخصية ويقصد بها استخدا(: Ritual functionالوظيفة الشعائرية ) -1

صها هاليداي في بعارة " كيف حالك؟ " )
ّ
 How doالجماعة، والتعبير عن السلوكيات فيها. ويلخ

you do ?.) 

 تتكامل عناصر عمليةومن خالل تحقق هذه الوظائف التي تؤديـها اللغة فـي املواقف الحياتية 

لمن خالل  االتصال رسِّ نةرسالة تنشأ لديه رغبة فـي توصيل  م  ا  معيَّ ثيـر واستجابة له، وإم  ا على م  ا ردًّ إم 

ثيـر نة 1رغبة فـي البدء بطرح م  ل ورغبته فـي تحقيق أهداف معي  . وقد يكون الـمثيـر داخليا من دوافع املرسِّ

ل أو من أي جهة أخرى. زات من طرف املستقبِّ ُأو خارجيا من محّفِّ

املدّرِّس بإنتاج خطابه الشفوي عن طريق  ونضرب مثاال على ذلك فـي مجال التعليم؛ إذ يقوم

م باستقبال هذه الرموز فيحاول  ِّ
ّ
تركيب مجموعة من الرموز بناء على أهداف وكفاءات املنهاج ويقوم املتعل

فهمها من خالل فّك شفرتـها بناء على ما يكتسبه من رصيد لغوي ومعرفي سابق، ثم  يؤولها في السياق 

مي.-التعليمي
ُّ
 التعل

ص املوقف السابق وكل املواقف املشابهة لهوقد وضع  ِّ
ّ
ُ:2حسين الطوبجي نموذجا لالتصال يلخ

                                                           
ُ.44ص ، مرجع سابق، احمد عبده عوض 1
ُ.29، ص ، مرجع سابقطعيمة ومحمود كامل الناقةرشدي احمد  2
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ال تقتصر عملية اإلرسال على املدّرِّس كما سبق أن ذكرنا، ولكنها عملية متبادلة بينه وبين 

مين أنفسهم؛ فكل طرف يساهم فـي إنتاج الخطاب الشفوي أو الكتابي من خالل ِّ
ّ
مين، وبين املتعل ِّ

ّ
 املتعل

ُتركيب الرموز من جهة، ويستقبل من جهة أخرى خطابا آخر ، فيقوم بفك رموزه.

ولذا يشير مصطلح التواصل اللـغوي إلى األشكال اللغوية التي تنتقل خاللها األفكار واملعلومات 

ُ.1واالتجاهات ويشمل عمليات اإلرسال واالستقبال

ُ:2الثة عناصر هي، من خالل ثنايف خرما وعلي حجاج ويتحّقق التواصل، حسب

 :كالظرف أو السياق الذي يتم فيه التواصل كإحدى الحصص الدراسية مثال. موقف التواصل 

 وهو أحد عناصر املوقف كالتمهيد للحصة مثال. حدث التواصل : 

 يشمل مجموعة الجمل والعبارات التي تمثل محتوى الرسالة اللغوية وتمثل جوهر فعل التواصل :

 عملية التواصل.

ُ:3من خالل أربعة عناصررشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة، ق، حسب ويتحّقُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
                                                           

ُ.44، ص ، مرجع سابقاحمد عبده عوض 1
ُ.24-21ص ، مرجع سابق، نايف خرما وعلي حجاج 2
ُ.71-77ص ، مرجع سابق، رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة 3
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ــــــــــــــــــــــــــــــــلُالـــــرســــــالــــــــة ـلُالـــوسيـــــــــــــــــــــلـــــةُالـــمــــــــــرسِّ ُالـمستــقبِّ

ُخصائصهُخصائصهاُخصائصهُخصائصها

  الـــــتـــــرتـــــيـــــــب املـــــنـــــطـــــقـــــي

 فكار.لأُل

  دقـــــــــــــــة املــــــــــــــــفــــــــــــــــردات

والعبـــــــارات في التعبير 

 عن األفكار.

  بســـــــــــــــــــاطـــــــة الـتراكيـــــــب

 اللغوية.

  ة الــــــــــــــــرمـــــــــــــــــوز
ّ

قــــــــــــــــلــــــــــــــــ

 والتجريدات.

  مناســــــــبة حجمها، فال

ة 
 

هي بــــــالطويلــــــة اململــــــ

ة.
ّ
 وال بالقصيرة املخل

  ة الــلــغـــــــة الــتــي صـــــــــــــحـــــــّ

نــــقــــلـــــــت مــــن خــــاللــــهـــــــا 

 األفكار.

  وضــــــــــــــــــوح املــــــفـــــــاهــــــيــــــم

ة 
ّ
واملصـــــــــــــطلحـــات وقلــــ

ُعددها.

  وضـــــــــــوح الفكرة في

 هنه.ذ

  عـــــــــمـــــــــق خـــــــــبـــــــــرتـــــــــه

بـــــاملوضـــــــــــــوع الـــــذي 

 يعالجه.

  تــنــّوع طــريــقــتـــــــه فــي

 عرض األفكار.

  قـــــدرتـــــه في اختيـــــار

 األلفاظ املناسبة.

  وضوح صوته عند

 الحديث.

  إعــــــــــــــــادة عــــــــــــــــرض

األفكـــار بتفصـــــــــــــيـــل 

 أكثر.

  ضــــــــــــــــــــرب أمــــــــثــــــــلــــــــة

تجعـــــل الرســـــــــــــــــالـــــة 

مـــــــــــحســــــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــة 

ُوليست مجّردة.

  دقـــتـــهـــــــا فـــي نـــقـــــــل

األصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات 

)بـــــــــــالـــــــــــنســـــــــــــــــــــــبـــــــــــة 

 للحديث(.

  عـــــــــــــــدم وجـــــــــــــــود

يـــــة مؤثرات جـــــانب

تشـــــــــــــــــــّو  عـــــــلـــــــى 

 الحديث.

 .وضوح الطباعة 

  دقـــــــة الــطــبـــــــاعـــــــة

وقـــــلـــــــة األخـــــطـــــــاء 

 املطبعية.

  جـــاذبيـــة اإلخراج

وحســـــــن تنســـــــيق 

ُالصفحة.

  ســـــــــــــالمــــة حواســــــــــــــــه في

اســـــــــــــتقبــــال الرســـــــــــــــالــــة 

 )األذن والعين(.

  قدرته على فك الرموز

الــــــــــــــتــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــت 

إليه.درايته باللغة التي 

 يستقبل بها الرسالة.

  خــــــبــــــرتـــــــه بــــــمــــــوضـــــــــــــــــــوع

 الرسالة.

 ه بــــــــ لــــــــفــــــــتــــــــ 
 
ل أ املــــــــرســــــــــــــــــــِّ

ومعرفتــــــه لعــــــاداتــــــه في 

 الحديث أو الكتابة.

  اتجاهه نحو املوضــــــــوع

 وتحّمسه ألفكاره.

  مفهومــــه نحو نفســــــــــــــــه

Self-concept 

ومــــــــــفــــــــــهــــــــــومــــــــــه نــــــــــحــــــــــو 

ُاآلخرين.

ة لدعم اللغة العربية على ما يلي
ّ
ُ:1التأكيد على اشتمال أي خط

 ممناهج متقنة ووسائل تعليمية متطّورة ملراحل التعليم املختلفة...تست
ّ
، جيب إلى حاجات املتعل

 وتستفيد من إمكانات العصر الحديث وتقنياته املتنّوعة.

  املراعاة في هذه املؤلفات للجوانب النفسية والتربوية والثقافية واللغوية للمتلقي، بحيث تتناسب مع

 .ةسّنه وخلفيته الثقافية وقدراته العقلية، وتعمل على تنمية مهاراته بالطرق العلمية والتربوي

  االستعانة في إعداد املناهج والكتب املنّفذة لها بنتائج الدراسات اللغوية الحديثة، وأن يلتفت إلى

عة، مع االستفادة من الدراسات والبحوث السابقة في هذا الشأن.
ّ
 املشكالت اللغوية القائمة واملتوق

 م وتجعله محور العملية ا
ّ
ز على املتعل

ّ
ق لتعليمية، وتراعي الفرُواالهتمام بطرق التدريس التي ترك

ُالفردية والفئات الخاصة.

                                                           
ُ.02ص ، ابقسالاملرجع  1
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فال بد من أن يكون من بين األهداف وجدير باإلشارة أنه عند تدريس اللغة كأداة اتصال " 

حيث تتضمن أكثر من مجرد  مهارة شديدة التعقيد، واالتصال في حد ذاته االهتمام بكفاءة االتصال

ون املنطوق مالئما ملستويات عدة منها هدف املتحدث مراعاة أن يكفينبغي  إتقان تراكيب لغوية

ث واملتلقي واملوقف واملوضوع والسياق اللغوي  ُ.1"والعالقة بين املتحد 

ال يراد بها استخدام اللغة بعد استيعاب نظامها،  عملية الكفاية االتصاليةوخالصة القول إن 

باألساليب الخاصة للفرد ملواجهة  عملية فردية اجتماعية معا وتكمن فرديتها حين تتعلقبل إنها 

ُ.2املوقف، واجتماعية حين تتعلق بالسياق الذي تم فيه االتصال

 ثالثا: املدخل الوظيفي

ه مـن الناحية التـاريخية، يعدُّ ال م ـفـي البداية أودُّ أن أشيـر إلى أن 
ُّ
مدخل الوظيفي أحـد مـداخـل تعل

فـي  ،، آنذاكالسائدمدخل التـركيبـي ـالماض ي بديـال عن ـلقرن الــغة. وقد ظـهـر فـي سبعينات اــوتعليم الل

ْعنـى  بكيفية استخدام اللغة املناهج التعليمية. وهو " مدرسة من مدارس الفكر اللغوي املعاصر، وهو ي 

وسيلة اتصال يستخدمها أفراد فاللـغة فـي نظر هذا االتجاه عبارة عن  وبالقيمة االتصالية للغة.

عنـى بتبيان  أي مدخل،، الـمدخلوقد سبق القول بأن . 3وصل إلى أهداف وغايات "املجتمع للت ي 

ـغة وفلسفة تعليمها، 
ّ
رها لـمفـهوم الل الـمنطلقات التي تستند إليـها طرائق تدريس اللغات، من قبيل: تصوُّ

ميـن. ِّ
ّ
 والنظرة إلى الطبيعة اإلنسانية وشخصية املتعل

لغة مختلفة عن املداخل األخرى، وإن كانت تلتقي في الكثير من لذا كانت نظرة املدخل الوظيفي ل

رات مع املدخل االتصالي، فهو يقوم على سؤال مفاده: لـماذا نستعمل اللغة؟ ، وتتفر ع 4النقاط والتصوُّ

م مهاراتـها وبناء الـمنـهاج الدراس ي فـي اللغة الـهدف
ُّ
ق بكيفيات تعليم اللغات وتعل

 
 ؛عنه أسئلة أخرى تتعل

يها أكثـر من كونـها  وظيفة اجتماعيةفهو يـهتم بـها بوصفها أداة للتعامل االجتماعي أي لها  ظامـا نتؤّدِّ

م  كائـنا ، كما يراها الـمدخل البنيوي. وبـهذه النظرة االجتماعية الوظيفية اعتبـرت مستقـال ِّ
 
الـمتعل

مه للغة بهذا الجانب، فيبحث عن الطريقة اجتماعيا، 
ُّ
كتسبـه هذه يربط تعل

 
املناسبة والفّعالة التـي ت

عة التي يصادفها في  فها في تواصله مع اآلخرين فـي املواقف االجتماعية املتنّوِّ اللغة الهدف، ثم كيف يوظِّ

م فـي موقف إيجابـي، وهذا ما تتبّناه املدرسة الجزائرية حاليا 
ّ
حياته. وهي بهذا تكون قد أظهرت الـمتعل

ُدية التي تقوم على مركزية املدّرِّس.متجاوزة النظرة التقلي

م وفق هذا املدخل على طرح مشكلة أو قضية أو موضوع، ويتم بعده تبادل اآلراء 
ُّ
تتمُّ عملية التعل

م فاعـل ضمن 
ُّ
م والحصول  بيـئة مناسبةللوصول إلـى تعل

ُّ
ميـن للتعل

ّ
تعمل على خلق الدافعية عند املتعل

                                                           
ق األدبي لدى طالب الصف الخامس دراسة : حسن شحاتة. مأخوذ من: 49ص ، مرجع سابق، احمد عبده عوض 1 تنمية مهارات التذوُّ

ُ.21م، ص 0111تجريبية، املؤتمر السنوي الثالث للطفل املصري، مركز دراسات الطفولة، جامعة عين شمس، 
ُ.41-49ص  ملرجع نفسه،ا 2
م، وزارة 0191، 7، العدد 21نية، املجلد مجلة عالم الفكر، عدد خاص باأللس االتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة،يحيى احمد:  3

ُ.30اإلعالم، الكويت، ص 
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
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م  على الـمعرفة، مـن خالل الـمشاركـة
 
م ال يتعل ِّ

ّ
الفعلية دون انتظار تقديمها جاهزة من قبل املدّرِّس. فاملتعل

اللغة ونظامها بعيدا عن جانبها االجتماعـي؛ فالنظام النحوي اللغوي يؤّدي وظائف مختلفة حسب 

مين، وهما يتبادالن اللغة، ِّ
ّ
ؤديان ي السياقات التي يرد فيها على اعتبار أن طرفـي العالقة الـمدّرِّس والـمتعل

ُوظائف اجتماعية وليست لغوية فقط.

أن الجمل والتـراكيب لها ارتباط مباشر بالوظيفة التـي تؤّديـها فـي  يحيى احمدلهذا السبب اعتبر 

يه هاليداي )1السياقات املختلفة  ،( بالطاقة االستيعابية الكلية لوظائف اللغةHalliday. وهذا ما يسّمِّ

إضافة عــبارة ذات صلة لتصبح الظروف أواملـالبسات ذات الصلة ــرورة وذلك عـبـر  تــأكيـده على ضـ

، يقول:" من املهم أن نقّيد فكرة السياق وذلك بأن نضيف لها وليس كـل شـيء محيط بالحدث الكـالمي

ال يعني كل ش يء فـي املحيط املادي، كتلك التي تظهر فيما  سياق الحال(؛ ألن Relevantكلمة ذات صلة )

، واقترح أن 2ا نسّجل بالصوت والصورة حدثا كالميا مع كل املشاهد واألصوات املحيطة بنا... "إذا كن

( بحيث يمكننا أن نشير إليه على Semiotic Stuctureيفسر النوع املعين من املواقف كتركيب سيميائي )

. 3لرمزية أو البالغيةالنشاط االجتماعي املستمر، عالقات األدوار، الطريقة اأنه كيان ذو ثالثة أبعاد: 

وتعد هذه األبعاد الثالثة اإلطار الفهمي الذي يمثل السياق االجتماعي كبيئة سيميائية؛ إذ من خاللها 

بقوله: "  كالملسياق تصاحب عملية إنتاج اللأنماط ونص  على  .4يمكن لألشخاص أن يتبادلوا املعاني

ـر مستوى الرسمية فـي كال  ِّ
منا أو كتابتنا، أو أن ننتقل بحرية من نمط سياقـي إذا كان بإمكاننا أن نغي 

م، وتارة إللقاء محاضرة عامة، وتارة 
 
ـن إلى نمط آخـر، فنستعمل اللغة تارة لتخطيط نشاط منظ معي 

لتدبيـر شؤون األوالد؛ فألن طبيعة اللغة على شاكلة، بحيث إنَّ جميع هذه الوظائف مبنية حسب 

ة  ُ.5"طاقتها االستيعابية الكليَّ

وال ينفّك فهو لصيق به  6ويضيف هاليداي فكرة طريفة عن وجود نص يصاحب النص املنتج

عنده "  سياق املوقف؛ ألن 7عنه، فهما مظهران للعملة نفسها وال يمكن ألحدهما االستغناء عن اآلخر

ن عجزء من التخطيط الكلي...فليس هناك انفصال بين ماذا نقول وكيف نقول، اللغة إنما تكون لغة 

، وهو ما يشتمل على أشياء كثيـرة 8طريق االستعمال فـي سياق الحال، وكـل ما فيها مرتبط بالسياق "

، ولعل فكرة )ما يصاحب النص( هذه تخرج 9لغوية وغيـر لغوية فـي البيـئة العامة التـي يظهر فيها النص

                                                           
ُ.30 ، صابقسالاملرجع  1
. 77م، ص 2107عرفات فيصل املّناع: السياق واملعنى؛ دراسة في أساليب النحو العربي، منشورات االختالف، الجزائر، الطبعة األولى،  2

ُ.011املصطفى: الداللة السياقية عند اللغوييـن، ص  مأخوذ من: عواطف كنو 
ُ.72-77، ص املرجع نفسه 3
 Gregoy.M and Carroll.S(1978 87:-(88. مأخوذ من: 72ص املرجع نفسه،  4
ُ.30، ص ، مرجع سابقيحيى احمد 5
 Halliday.M.A.K and Hassan.R(1989 5:(. مأخوذ من: 72ص ، مرجع السابق، عرفات فيصل املّناع 6
 Halliday.M.A.K and Hassan.R(1989 (5:. مأخوذ من: املرجع نفسه، الصفحة نفسها 7
 .92ص ، مرجع سابق، يحيى احمد 8
 Halliday.M.A.K and Hassan.R(1989 (5:. مأخوذ من: 72ص ، مرجع سابق، عرفات فيصل املّناع 9
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ّسر عندما يواجه بعض الغموض ( يلجأ إليه املفUegent Contextالسياق الخارجي من كونه سياقا طارئا )

م واملستمع Main Textفي النص اللغوي، وتجعله نصا رئيسيا )
ّ
( له دوره في إنتاج الداللة، فمعرفة املتكل

والعالقة بينهما وكذا زمان الحديث ومكانه فضال عن البيئة االجتماعية التي قيل فيها النص تعمل 

، وتأسيسا على كالمه هذا يكون تحليل النص على 1مصاحبة جنبا إلى جنب مع النص في فهم الخطاب

ُ:2مرحلتيـن

داخلية تتعلق بالنص نفسه؛ ألن  النص عنده وحدة لغوية مستقلة بذاتـها، فمعرفة الخصائص  األولى:

ن منـها النص هي التي تكشف معنى النص، ومعنى هذا أن املعنى في هذه املرحلة يكون  اللغوية التي يتكو 

همه من خالل النص ، ويسمي هاليداي هذه املرحلة باملرحلة األقل تعقيدا باملقارنة مع داخليا ويمكن ف

ُاملرحلة الثانية.

ن اإلنسان من أن  الثانية: ِّ
ّ
وهي مرحلة تقييم النص، وهي املرحلة األكثـر تعقيدا، فالتحليل اللغوي يمك

َم لم يكن النص هكذا، وإلى أي مدى نجح النص، إلى أي مدى لم ينجح،  يعرف ملاذا النص هكذا، أو لِّ

ُ.نصالعالقة بين السياق والوهذه املرحلة تحتاج إلى تفسير ليس للنص فقط وإنما إلى سياقه، وكذلك 

 ميشيل توماسيللو:

ـن علينا أن نعتـرف بالفكرة النظرية الـمحورية وهـي أن   الـمرجعية اللغويـة أو اإلسـنـاد يتعي 

ـاول شخص مــا جـذب انتـباه شخص آخـر نحو شـيء مـا فـي العالم. ويجب يحـ فعل اجتــماعـي هواللغوي 

أن نعتـرف أيضا بالحقيــقة التجريبية وهـي أن  اإلســنـاد اللـغــوي ال يمكن فـهـمه إال داخــل سيــاق أنــواع 

ُ.3مشاهـد االنتباه املشتـركبذاتـها من التفاعالت االجتماعية والتي سوف أسميـها 

ُ حيـث يشتـرك الطـفـل والكـبيـر فـي  تفاعـالت اجتـماعيةهـي مشاهـد االنتـباه الـمشتـرك  وإن 

ُ.4االهتمام بش يء ثالث، وبانتباه كل منـهما إلـى هـذا الشـيء الثالـث لفتـرة زمنـية ممــتدة لحد معقوُل

ـها تتضأحداثا إدراكيةليست، من ناحية،  االنتباه املشتـركإن  مشاهـد  ن فقط طائفة ، إن  م 

ثانوية من أشياء فـي عالم الطفل اإلدراكي. ونجد من ناحية أخرى أن مشاهد االنتباه املشترك ليست 

؛ إنـها تحتوي على أشياء أكثـر مما تشيـر إليه صراحة فـي أي طائفة من الرموز اللغوية. أحداثا لغويةأيضا 

ه  ـبِّ
ْ

ش مكـانـا وسـطا، هو فـي جوهـره وسـط للواقــع االجتماعي وهكذا فإن مشاهد االنتباه املشترك تشغل ما ي 

ُ.5املشترك، بيـن العالم اإلدراكي األكبـر  والعالم اللغوي األصغر 

                                                           
 .71-72، ص ابقسالاملرجع  1
 wson, H.G(2004Widdo 17:-(18. مأخوذ من: 72ص املرجع نفسه،  2
ميشيل توماسيللو: األصول الثقافية للمعرفة البشرية، ترجمة شوقي جالل، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، أبو ظبي، الطبعة األولى،  3

ُ.029م، ص 2114الطبعة العربية األولى، 
ُ.021ص املرجع نفسه،  4
ُ.071-021ص املرجع نفسه،  5
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فهم الطفل لـمشهد االنتباه املشترك يتضمن كعنصر متكامل معه ذات الطفل نفسه ودوره فـي 

خر واملوضوع بحيث يكون الجميع داخل التفاعل الـمدرك من املنظور الخارجي نفسه باعتباره الشخص اآُل

ُ.1صيغة أو إطار تمثيلي مشتـرك والذي يصبح ذا أهمية حاسمة لعملية اكتساب الرمـز اللـغـوُي

ولكن مشهد االنتباه املشترك ليس هو نفس املشهد املرجعي املعبر عنه رمزيا بصراحة في مقطوعة 

السياق املتبادل بين الذوات التي تجري فيه إن مشهد االنتباه املشترك يهيـىء ببساطة من اللغة. 

ُ.2عملية الترميـز

إلى مسألة تعارض العناصر اللغوية وغير  (Michael Tomaselloميشيل توماسيللو )انتبه 

اللغوية فيما بينها في اإلحالة إلى املعنى املقصود وهنا أكد ضرورة االنتباه إلى  ما يقصده منش ىء الحديث 

هاوما يضعه من  ِّ
ح كفة عنصر من عناصره على األخرى، فقد نختار سياقا ما من بين مجموع  تموج  ترّجِّ

السياقات املتاحة أمامنا، ونبدأ بتوجيه انتباه املقابل إليه، فيكون ذلك السياق هو العنصر املشترك بيننا 

ُفي العملية الكالمية، وهي ما يسّميها بمشاهد االنتباه املشترك.

 ميشيل أودونيل:

السياق فقد مّيـز بين نوعيـن من السياق هما  (Michael O’Donnelل أودونيل )ميشيأما 

ـر ـر فـي السياق فـي أثناء عملية التواصل، الديناميكي أو الـمتغي  ال يتغّيـر  الذيوالسياق الثابت ؛ إذ يتغي 

ـرفـي التواصل، ونادى بضرورة  ـها ووصف ايهاليد، فجميع العناصر التي ذكرها دراسة السياق املتغي 

تكون عرضة للتغييـر ، فقد يبدأ الكاتب بطريقة  الحقل، التوجهات، والنمطبأنها من محددات املعنى: 

( وبالتدريج ينتقل إلى استعمال صياغة غيـر رسمية، حتى إن املحادثات يمكن أن تبدأ Formalرسمية )

ُ.3بالكالم وتنتقل إلى استعمال الكتابة

مكنه مـن خــالل التمحيص الدقيق لبنيته إن  النظام اللفظـي على خ ـم العالمات األخرى ي 
 
ـظ

 
ــالف ن

ع واسع للمقاصد والـمفاهيم.النحويـة والـداللية أن يشيـر إلـى   فـي الوقت ذاته فإن التفاعـل اللفظي تنوُّ

عـدُّ كـما يقـول جـامبـرز  ار فيه املنطوقات وفقا للمعاييـر Gumperzي 
 
خت

 
والتوقعات  نسقا اجتماعيا ت

ويستتبع ذلك قابلية الظواهر اللغوية للتحليل، سواء أكـان هـذا داخل سياق  املعتـرف بـها اجتـماعيا.

ُ.4اللغة ذاتـها أم داخل السياق األوسع للسلوك االجتماعي

                                                           
ُ.071ص  ابق،سالاملرجع  1
ُفحة نغسها.صالاملرجع نفسه،  2
O’Donnel.M.(1999ُ 46:-(66. مأخوذ من: 71-79ص ، مرجع سابق، عرفات فيصل املّناع 3
 ,Gumperz. مأخوذ من: 01م، ص 2113محمد العبد: العبارة واإلشارة؛ دراسة في نظرية االتصال، مكتبة اآلداب، القاهرة، الطبعة الثانية،  4

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 

ر قيمة النظام غير اللفظي 1سين ال يحرصون كثيرا على انسجام النظاميناملدّرُِّ ، بل إن بعضهم ال يقّدِّ

ز على النظام اللفظي رغم أن  ِّ
ّ
إمكانية جمع املوقف االتصالي الواحد بين االتصال اللفظي واالتصال فيرك

ـن تجارب خبـراء  د بالنمطيـن معا. وتبّيِّ الذاكرة على نحو مقنع أن غير اللفظي. وال غرو فاإلنسان مزو 

صل أحدهما باآلخر اتصاال وثيقا عند اإلنسان: أحدهما لفظي،  نْيـن اثنيـن يت  التفكيـر قد اتخذ لـه مكّوِّ

ـزة2واآلخر غيـر لفظي ُ.3. ولكل منهما خصائصه املمّيِّ

سم بكونه نظاما من العالقات أو الد
 
ئل اُلأما خصائص النظام اللفظي فهو كما يصفه هادي نهر يت

اما أو " إنها ليست إال نظاللغوية يعمل كما تعمل اآللة التي بواسطتها يتناقل الناس الخبر عن األشياء، 

من القيم والعناصر املعتمد بعضها على بعض، تنتج قيمة كل عنصر من وجود العناصر األخرى في وقت 

ف4واحد "
ُّ
في غالب األحيان، إال أنه  ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو نظام عفوي يبتعد عن التكل

نوعا من االنقباض النفس ي يبتعد عن العفوية كلما كان الخطاب أكثر رسمية وتجريدية، واقتض ى 

والفيزيولوجي، زيادة على أن اللغة املنطوقة أكثر عفوية من لغة التحرير لـما فـي األخيرة من الحشو 

ع ُ.5والزيادات والتصنُّ

ق وظيفة اللغة في جانبين يرتبط نجاح النظام اللفظي، حسب ُ:6هادي نهر، بتحقُّ

ُتوكيد أهمية املوقف الكالمي أو املقام أو السياق الذي تباشر فيه اللغة عملها.  أولهما:

 واملستمع أو  ثانيـهما:
ّ

النظر إلـى العوامـل الرئيـسة التـي ينتظـمها هـذا الـموقـف، وهـي الـمتكلم أو الباث

ُاملستقبل، واألشياء.

بالـمتكلم واملربط بين الجانبين؛ املوقف الكالمي وعناصر عملية الكالم )وبال
َ
أو  ياء، األشخاط

ق النظام اللفظي مراده باملواءمة بين املوقف الكالمي ُوالعالم الخارجي بين املوقف  مةءوااملاملتكلم، ُو( يحّقِّ

وأوضاعه وظروفه، وسياقه بكل أبعاده ، أي املواءمة بين املوقف الكالمي وعناصره املستمعالكالمي ُو

                                                           
للغة طور اتبـرهن بحوث لغة الطفل علميا على اجتماع نمطي االتصال عند اإلنسان منذ ميالده. كما تحاول أن تقّدم تفسيـرا علميا لت 1

 اللفظية قياسا على نموذج الطفل؛ فالطفل منذ ميالده يبدأ فـي االتصال كثيرا أو قليال. ويستطيع الطفل حديث امليالد، أن يعيـر بالفعل

 هانتباها: فعندما تتحدث إليه أمه ينصت وفـي خالل ثالثة أسابيع أو أر بعة، يسهم بمشاركته الخاصة فـي النقا  مستجيبا بحركات جسم

 Halliday, M.A.K : Spoken and Written. مأخوذ من: 04ص ينظر املرجع نفسه، . النشطة بذراعيه وساقيه وبلسانه وشفتيه أيضا

Language, 2 ed. Impression, Oxford Uni. Press (1990), pp, 2-3. 
( وهو من أوائل Colwyn Trevarthenين تريفارثن )يرى بعض الباحثين أن هذا النشاط الجسدي ليس له َبعد  أن يعد  لغة. ويسمي كولُو 2

ر النشاط العضلي الذي سوف يستخدمه بعد ذلك  دارس ي هذه العملية حركات اللسان والشفتين باسم ما قبل الكالم وذلك أن الطفل يكّرِّ

 .Halliday, op. cit, p 3. مأخوذ من: 09ص ينظر املرجع نفسه، . فـي إنتاج الكالم

ُ.Sebeok, Zoosemiotic Components, p, 160. مأخوذ من: 04ص  سه،ينظر املرجع نف 3
ُ.093م، ص 0199هـ/ 0219هادي نهر: علم اللغة االجتماعي، الجامعة املستنصرية، الطبعة األولى، ينظر  4
ُ.041ص ينظر املرجع نفسه،  5
ُ.099-093ص  املرجع نفسه، 6
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املتعلق بكل ما قيل أو ما سيقال وغير ذلك. وقد اشتهر ما اصطلح عليه بـ سياق الحال لدى مالينوفسكي 

ُ.1وفيرث

ُ:2وسياق الحال يعني فيما يعني: جملة العناصر املكّونة للموقف الكالمي أو الحال الكالمية نذكر

لثقافي وانتماؤهما االجتماعي أو املنهي وشخصيات من يشهد شخصية املتكلم أو السامع وتكوينهما ا أوال:

وبيان ما لذلك من عالقة بالسلوك اللغوي، ودورهم  –إن وجدوا  –الكالم من غير املتكلم واملستمع 

ُأيقتصر على الشهود أم يشاركون في آن إلى آخر بالكالم، والنصوص الكالمية التي تصدر عنهم.

ُيدور حوله الكالم.موضوع الخطاب، أو ما  ثانيا:

ُهدف النص الكالمي وغايته املتوخاة في املشتركين في الكالم. ثالثا:

العوامل والظواهر االجتماعية ذات العالقة باللغة، والسلوك اللغوي ملن يشارك في املوقف  رابعا:

الم الك الكالمي، كحالة الجو، والوضع السياس ي، ومكان الكالم، وجنس املتحدثين، وكل ما يطرأ أثناء

ق باملوقف 
ّ
ممن يشهد املوقف الكالمي من انفعال أو أي ضرب من ضروب االستجابة، وكل ما يتعل

قه.
ّ
ُالكالمي أيا كانت درجة تعل

موقع الكلمات من التركيب اللغوي، ومستوى ذلك التركيب من حيث قربه أو بعده من القواعد  خامسا:

ُاملقّررة في النظام اللغوي املعّين.

ح " أن أهم خصائص سياق الحال إبراز الدور االجتماعي الذي يقوم به املتكلم وسائر وهكذا يتض

ُاملشتركين في املوقف الكالمي، وبيان أهمية موقع الكلمات من السلسلة اللغوية املعّينة.

ومن دون هذه العناصر املكونة للحال الكالمية ال يستقيم الرمز اللغوي وال يتم التواصل الصحيح 

ر عن الحاجات سواء اختلف املتكلم أم املستمع أ عناصر املوقف وأحواله؛ ألن هذه الناقل  لألفكار واملعّبِّ

ُ.3العناصر املتوائمة هي الوظائف األساسية للغة عند املتحدثين "

وهذا ما يؤكد أن ثمة إطار اجتماعيا تستعمل ضمنه اللغة فتتأثر بمعطياته، وتتكيف عناصره 

بشري في موقف لغوي ما، وعنصر موضوعي، يعمل على تحديد نوع الكلمات وهي كما ذكرنا:" عنصر 

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 

اللغوي كما بّينا فيما مض ى، فإنهم من جهة ثانية قد دعوا إلى دراسة املوقف الكالمي املعّين األسلوب 

ومناسبته وظروفه في االستعمال اللغوي، ويقتض ي ذلك مالحظة الكلمات والتعابير التي يستعملها املتكلم 

وغير   أو سياسية أو دينية في مواقف الفرح أو الحزن أو االستقبال والتوديع أو في مواقف تعليمية أو أدبية

ذلك من املواقف. ورصد أثر املستمع في تحديد الخصائص اللغوية، كأن يكون من جنس النساء أو 

                                                           
ُ.099ص  ،ابقسالاملرجع  1
ُ.091-099، ص املرجع نفسه 2
Paul Garvin, The Prague School of linguistics, edited by Hill A.A. 1969, p 261ُ-.262. مأخوذ من: 091، ص نفسهاملرجع  3
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املثقفين كي يتحاش ى املتلكم نوعا معّينا من الكلمات، أو كأن يكون املستمع طفال يحّدثه أحد والديه في 

ث ألفاظه أو أسلوبه في  ُ.1مخاطبة الجيران أو غيرهمحديث قد ال يستخدم املتحّدِّ

وكيفية توظيف هذا النظام ألداء اللفظي وبذلك فإن االتجاه الوظيفي يربط النظام اللغوي 

ُ:2ثة مظاهر. ويتمثل هذا الربط في ثالفي املواقف الكالمية املعّينة وباالستعانة بالنظام غير اللفظي املعاني

لغته.  لم واملتمثلة في األبنية والتراكيب املختلفة املوجودة فيالخيارات املتعددة املتاحة للمتك املظهر األول:

ُإن كل تركيب يؤدي وظيفة مختلفة ألنه يمكن املتكلم من تنظيم كتل املعلومات طبقا لظروف الكالم.

هو أن جذور اللغة تمتد على البنى االجتماعية بكافة أشكالها. فال يمكن فصل اللغة عن  املظهر الثاني:

لتراث والعادات والتقاليد. إن الظواهر االجتماعية التي يرتبط بها الفرد بحكم انتمائه إلى مجتمع الثقافة: ا

ما تفرض عليه سلوكا لغويا معّينا. ويظهر ذلك بوضوح في أساليب التخاطب التي ينتقيـهـا الفرد في املواقف 

ُاملختلفة.

لم عة تساهم في أداء الفكرة التي يريد املتكتضافر العناصر، بمعنى أن عناصر اللغة مجتم املظهر الثالث:

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 

الداللة املفيدة في املعجم والكلمة بدروها تؤدي وظيفتها ضمن  وحدات صوتية أخرى تشكل الكلمة ذات

ُنظام نحوي.

إذن فاالتجاه الوظيفي يتمّيز من بين االتجاهات األخرى في الدراسات اللغوية بأنه يربط اللغة 

بالوظيفة التي تؤديها من جانب، وبالبيئة االجتماعية وتضافر العناصرمن جانب آخر. والتحليل اللغوي 

في يكون من منظور يهدف على بيان الوظائف التي تؤديها اللغة في البيئة اللغوية. أم اإلطار  النظري الوظي

الذي يتم من خالله التحليل فهم مصمم ألداء هذا الغرض العام. ولذلك ال يحفل الوظيفيون بجدلية 

ست هدفا وإنما فالنظرية ليالنظرية اللغوية وإلى أي حد تتمثل فيها الكفاية الوصفية والكفاية التفسيرية 

. يقول هاليدي في مقدمة كتابه " 3هي إطار يتم من خاللها الكشف عن الخيارات املتاحة أمام املتكلم

(: " إننا لسنا بحاجة إلى نظرية متخصصة إلى حد كبير Halliday 1985 : 19مقدمة في النحو الوظيفي " )

الم املنطوق يحتاج إلى شكل مرن وليس إلى بناء جامد بحيث يستطيع املرء أن يفعل القليل بها...إن الك

ُ.4من التمثيل الشكلي "

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 

                                                           
ُ.011-091، ص ابقسالاملرجع  1
ُ.32-30ص ، مرجع سابق، يحيى احمد 2
ُ.32ص ، نفسهاملرجع  3
ُ.37ص املرجع نفسه،  4
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ال بين األفراد والجماعات فإن لها وظيفة تؤديها في تسهيل عمليات االتصال ونقل الفكر والتعبير اتص

ُ.1عن النفس

( يعتبر في جوهره رد فعل للتيار العقالني الذي Hymesإن النمط الوظيفي الذي اقترحه هايمز )

لكة غته على املنشره شومسكي وأتباعه منذ منتصف الستينات. لقد قصر شومسكي معرفة الفرد بل

ُ.2الذهنية التي سماها القدرة والجانب التنفيذي الذي سّماه األداء

لقد توقف هايمز عند هذه النقطة ورأى أن تعريف شومسكي للقدرة اللغوية تعريف ضّيق ال 

يناسب الطبيعة االجتماعية للغة. ومن ثم فقد اقترح أن تستبدل بفكرة القدرة على االتصال أن اللغة 

اتصال في املجتمع، ومن ثم فإن أي حديث عن قدرة املرء على اللغة ينبغي أن يربط باستعمال وسيلة 

ُ. 3حضارية معّينة-اللغة في بيئة ثقافية

عناصر سياق املوقف عند أصحاب النظرية السياقية قبله معّقدة ومتداخلة وغير أن وجد ُو

(؛ Speech Eventsاألحداث الكالمية )مقننة فحاول أن يرسم حدودا فاصلة بينها من خالل حديثه عن 

طابي،  إذ إنها عنده املوّحدات األكبر في النشاط اللغوي التي تحدث في السياق غير اللغوي أو املوقف الخِّ

طابي مكّونات مهمة جمعها في كلمة ) (، Settingوهي: الخلفية ) Speaking)4وعنده أن لكل موقف خِّ

، املسار أو وسيلة (Key)، مفتاح الرموُز(End)الغرض،  (Participants)املشاركون في الحوار

ُ.5(Message Form)، نوع الرسالة(Topic)، املوضوع(Channel)االتصال

( أن قدرة املرء على اللغة لها أربعة مظاهر تنبع كلها من Hymes 1971 281 :ويرى هايمز )

ُ:6استعمال اللغة

  يشير إلى إمكانيات اللغة وانفتاحها.إلى أي حد يكون الش يء ممكنا )نحويا(. وهذا املظهر 

  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.

 مل فيه الش يء. وهذا يشير إلى فكرة إلى أي حد يكون الش يء مناسبا وذلك ضمن السياق الذي يستع

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.

 ي ماذا نطق املتكلم من عبارات وجمل وماذا إلى أي حد يكون الش يء قد أنجز )من حيث األداء(. أ

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.

                                                           
ُ.33، ص ، مرجع سابقاحمد عبده عوض 1
ُ.17ص ، مرجع سابق، يحيى احمد 2
ُ.12ص املرجع نفسه،  3
ُ.70ص ، مرجع سابق، عرفات فيصل املّناع 4
ُ.املرجع نفسه، الصفحة نفسها 5
ُ.12ص ، مرجع سابق، يحيى احمد 6
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رة بعة هي أن مفهوم القدوالصورة النهائية التي يمكن أن تخرج بها بعد قراءتنا لهذه املظاهر األُر

لم يعد مقصورا على املعرفة البحتة بقواعد اللغة وتوليد عدد ال متناه من الجمل، وإنما أدخلت فيه 

ُ:2، من بينها1اعتبارات وظيفية جعلته يشمل أمورا أخرُى

بدو تأوال: أنه يفسح املجال لعنصر النية أو القصد في التعبير. فقد يستعمل املتكلم في موقف ما جملة 

من حصيلة مفرداتها أنها جارحة أو تنطوي على إهانة، ولكن املتكلم يقصد بها املزاح أو الدعابة في ذلك 

ُالظرف.

ثانيا: أنه يصّرح بوجود مهارات أخرى عديدة يتمتع بها املتكلم واملتلقي بحكم كونهما أفرادا في بيئة 

ياسة واألدب، والرغبة في اإلبقاء على مودة زمالة ثقافية معينة، مثال مهارة االستماع وإظهار الك-اجتماعية

ُالعمل وغيرها.

ثالثا: أنه يؤكد على أهمية التقاليد االجتماعية واألعراف واملوروثات الشعبية في استعمالنا للغة وفهمنا 

ُوتحليلنا لها.

ح مال يقترح نموذجا لغويا يمكننا من االستفادة من هذه املاُلنه أ ،واملالحظ في اتجاه هايمز

التصالية في التحليل )...( ولذلك فإن النموذج الوظيفي الذي يقدمه عبارة عن مقترحات عملية في ا

الجانب الداللي على وجه الخصوص. ومن املمكن توظيف النموذج في مجال تحليل النصوص. وفي هذا 

 .3املجال نجد أن آراء هايمز تلتقي مع آراء هاليدي التقاء واضحا

                                                           
ُ.12ص  ،املرجع السابق 1
ُ.11ص  املرجع نفسه، 2
ُ.املرجع نفسه، الصفحة نفسها 3



 

 

 
 

 : االستراتيجيات الِخطابيةالفصل الثالث

 املبحث األول: استراتيجيتا العالقة

 املبحث الثاني: استراتيجية الهدف
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من حيث  معيار شكـل الخطابيحكم الخطاب التعليمي، وأي خطاب آخر، معاييـر كثيـرة؛ منـها 

را،  ومعيار الهدفبناؤه، فيكون مباشرا وغيـر مباشر،  ِّ
 
راحمية فتكون ت ومعيار العالقة،فيكون مقنعا ومؤث

، لعالقةا ستراتيجيةاستراتيجية الهدف واسندرس في هذا البحث نوعيـن من االستراتيجيات:  وتوجيـهية.

مي ضمن عالقة تجـمـع بين  يقوم على تحقيق الهدف التعليمي الخطاب التعليميعلى اعتبار أن 
ُّ
التعل

قهما معا.  ِّ
ق العالقة وأحيانا يحق  ِّ

ق الهدف أو جزءا منه أو يحق  ِّ
ميـن. يسيـر بينـهما فيحق  ِّ

 
ِّس ومتعل

مدر 

مون است ِّ
 
ِّسون واملتعل

ف املدر  ِّ
 
قان معا عند كليـهما؟ ومن أكثر فلنـرى كيف يوظ راتيجية العالقة؟ وهل تتحقَّ

مية؟
ُّ
 ميال إلى الواحدة منهما دون األخرى؟ وما هي انعكاساتها على العملية التعليمية التعل

م ِ
 
ِس واملتعل

 املبحث األول: استراتيجيتا العالقة بين املدر 

مية، -التعـليميةتتصف العـالقات بيـن النـاس عامـة وبيـن طرفـي العمـلية 
ُّ
التعـل

م 1(Enseignant)الـمدر س
 
خاصة، بأسبقـيتـها على إنـتاج الخـطـاب، أي  خطاب ومنه  2(Apprenant)والـمتعل

الخـطـاب التعليمي. وتوصف هـذه العـالقـة فـي علوم التـربية والبيداغوجيات الحديثة بالعالقة 

 .(La Relation Didactiqueالديداكتيكية/التعليمية )

ويختلف مستوى هذه العالقات حسب القرب والبعد بين الطرفيـن أو ما يعرف باملسافة 

كما يقول هدسون، وإما  مسافة اجتماعيةاالجتماعية أو عامل التكافؤ فهي إما عمودية فتكون هناك 

ة العـال عامل تكافؤهي عالقة أفقية فيكون هناك  ـد  ينـهما قـة بكما يقول براون وجيلمان. فإذا افتـرضنا جِّ

ميـن، ولكنَّ الطرفيـن يسعيان معا إلـى بناء عالقة  ِّ
 
ِّس واملتعل

فاألصل أن تكون عالقة عمودية بين املدر 

ق التوقيـر والتـراحم؛ ألنـها عالقة إنسانية. ولكن الواقع التعليمـي -تربوية ِّ
بيداغوجية، األصل فيـها، أن تحق 

ة بيـ
 

ة، فتقوم عالقات هش ها يفرض نفسه بقـو 
 
ة والرحمة ويحل  محل ن الطرفيـن يغيب فيـها االحتـرام واملود 

ب واإلهمال من جهة أخرى. وقد تصل هذه  السلطوية والتـرهيب والعنف من جهة، أو الضعف والتسي 

ر بيـن الطرفين قد يصل إلـى استعمال العنف من أحد 
 
العالقة إلـى االنسداد التام، فيسود جو من التوت

 ليـهما.الطرفيـن أو ك

نحاول فـي هذا املبحث أن نتناول هذه العالقة، ذات البعدين األفقي والعمودي، من زاويتيـن؛ 

مية، وهي عالقة تكاد تكون أف-بيـن طرفـي العالقة التعليميةزاوية التضامن والتـراحم والتقدير 
 
قية، التعل

ي عن سلطته أو 
 
ميه بالتخل

 
ب إلـى متعل وزاوية التوجيه عن جزء منـها.  من خالل سعي املدر س للتقر 

مون إلـى كسرها أو تطويعها ولكنـها  والسلطة
 
من جهة أخرى، وهي عالقة عمودية يسعى من خاللها املتعل

                                                           
م )1

 
لون مهمة تربية التالميذ داخل املدارس. Enseignantمدر س، معل م جعبد الكريم غريب: املنهل التربوي؛ مع(: كل األشخاص الذين يتحم 

موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 

 .040م، ص 6002البيضاء، الطبعة األولى، 
م )2

 
م، استعملت على الخصوص من طرف االتجاهات البيداغوجية Apprenantمتعل

 
الحديثة، ألنها توحي (: تسمية من تسميات املتعل

م الذاتي واملبادرة الشخصية. املرجع نفسه،
 
 .26ص  ضمنيا بإمكانية الفرد في التعل
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تقابل بالرفض من طرف الـمدر س؛ ألنه يريد االحتفاظ بمركزه البيداغوجي واالجتماعي. ينتج عن العالقة 

 .الستـراتيجية التضامنية أو استراتيجية التراحمم والرحمة، هي ااألفقية استراتيجية، قائمة على االحترا

ية أو االستراتيجية التوجيهوينتج عن العالقة العمودية استراتيجية، قائمة على السلطة والتوجيه، هي 

 استراتيجية السلطة.

 الـمدر س وهاتان االستـراتيجيتان معتمدتان فـي بـناء العـــالقات التـربويــة التعــليمية بيـن

ميـن. ولنبدأ بالتعريف بـهما، وسنعمد إلـى الـمقارنة بيـن االستراتيجيتيـن؛ ألنَّ  ِّ
 
امن " التـــضوالـمتعـــل

قان معا بشكل تام، ال تجتمعان معا1والسلطة يرتبـــطان بعــالقة متضادة " وقد اختار  . أو إنهما ال تتحقَّ

وية التـي تناصا مع التوجيـهات التـربوية النبيجية التراحمية باالستراتالبحث تسمية االستراتيجية األولـى 

ـز فـي بناء العالقات االجتماعية على ثنائية التـراحم/ التوقيـر ِّ
 
 التضامن/ السلطة. بديال عن ثنائية 2تـرك

باصطالح هدسون؛  التضامن/ القوةوأفضل من ثنائية  (،Deborah Tannenتينان ديبوراه )باصطالح 

قا إذا شابته أغراض أو مصالح أو منافع، ألن فـي ا لتضامن الذي يظهره الطرفان لبعضهما ال يكون محق 

قان إذعانا تشوبه األغراض واملصالح أو  ِّ
ميـن. وأما القوة أو السلطة فهما تحق  ِّ

 
وخاصة من قبل املتعل

تحليلنا للخطاب ، كما سنـرى فـي الرحمة والتوقيـراملنافع والخوف أو الرهبة. على عكس ذلك نجد أن 

ة والتقدير.  التعليمي، ال تشوبـهما األغراض وال الـمنافع وال يعتـري صاحبــهما خوف وال رهبة، ففيـهما الـمودَّ

على هذيـن العامليـن بشكل عام )التراحم  استـراتيجية الخطاب اجتـماعياوينبني تحديد 

للعالقات بين الناس إلى صنفين: يتش جيفري لوالتوقير(، أو )التضامن والسلطة(، وهو مرد  تصنيف 

يه )براون  د على أساسه " ما يسم  الصنف العمودي ومحوره السلطة، والصنف األفقي الذي يتحد 

 .3وجيلمان( معيار التضامنية كبعد اجتماعي "

ث عن مدى حضور هاتيـن االستـراتيجيتين فـي الخطاب التعليمي. نبدأ بتحديد  واآلن، سنتحد 

م( فـي البيئة املدرسية؛ حيث تحكمهما عالقتان، األولى داخل نوع العالقة ا ِّ
 
ِّس واملتعل

لتي تربطهما )املدر 

م عـن اآلخـر. وما يعرفانه عن البيئة 
 
هذه البيئة، واألخرى خارجها؛ أي ما يعرفه كل من املدر س واملتعل

يسمعه. تسيـر العالقة فـي  املدرسية وماذا ينتظر كل طرف من اآلخر، ماذا يريد أن يقوله وماذا يريد أن

م وبيئة مدرسية، شرط تفاعل هذه 
 
م، مدر س وبيئة مدرسية، ومتعل

 
اتجاهات ثالثة؛ مدر س ومتعل

                                                           
ـــري: استـراتيـجيـات الخـ 1 ـــشـهـــ ـــــر الــ ـــ ــــافـ ـــن ظـــ ـــ ـــــادي بـــ ـــهـ ـــ ـــ ـــ ـــد الــ ـــ ـــ ـــ ــــبـــ دار الكتاب الجديد املتحدة، بيروت، طبعة  طــــــاب، مقاربة لغوية تداولية،عـــ

ـــــن: 652م، ص 6004  .Deborah Tannen: That، s not what I meant، Ballantine Books، New york, 1992، p 93. مأخــوذ مـ
يْ 2

َ
ى هللُا َعل

 
ه َصل

َّ
ُه عنهم قال: قال رسوُل الل

َّ
ه رض ي الل ِّ

ه، عن َجد  بيِّ
َ
َعْيٍب، عن أ

ُ
م: عن َعْمرو بنِّ ش

َّ
ا، »هِّ وَسل

َ
ْم َيْرَحْم َصِغيَرن

َ
ا َمْن ل

َّ
ْيَس ِمن

َ
ل

ا
َ
ِبيِرن

َ
 ك

َ
رف

َ
 ش

ْ
 حسٌن صحيح وفي رواية أبي داود« َوَيْعِرف

ٌ
 صحيٌح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث

ٌ
ا»حديث

َ
ِبيِرن

َ
ي وف «.َحقَّ ك

ه في عالقته مع صحابته ومع الناس عامة  ِّ
َما توجيه هللا تعالى لنبي  بِّ

َ
ه على اللين والرحمة والرفق، في قوله تعالى: ))ف

ُّ
نجد القرآن الكريم يحث

 َعْنُهْم وَ 
ُ

ٱْعف
َ
َك ۖ ف ْن َحْولِّ  مِّ

۟
وا نَفضُّ

َ
بِّ َل

ْ
َقل

ْ
 ٱل

َ
يظ لِّ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
نَت ف

ُ
ْو ك

َ
ُهْم ۖ َول

َ
نَت ل هِّ لِّ

َّ
َن ٱلل ِّ

 م 
ٍۢ
 َرْحَمٍة

َ
ذ إِّ

َ
ْمرِّ ۖ ف

َ ْ
ى ٱأل ْرُهْم فِّ اوِّ

َ
ُهْم َوش

َ
ْر ل فِّ

ْ
َتوَ ٱْسَتغ

َ
ْل ا َعَزْمَت ف

َّ
ك

يَن(( آل عمران  لِّ ِّ
 
َتَوك

ُ ْ
بُّ ٱمل َه ُيحِّ

َّ
نَّ ٱلل هِّ ۚ إِّ

َّ
ى ٱلل

َ
 .956َعل

 .652عبد الهادي بن ظافر الشهري، مرجع سابق، ص  3



 الفصل الثالث: االستراتيجيات الِخطابية

158 
 

مين من جهة أخرى إال في ضوء معرفة 
 
العناصر مع بعضها. فال تقاس العالقة بين املدر س من جهة واملتعل

 يا إن سلبا أم إيجابا.وتأثير البيئة املدرسية فهي تتناسب معها تناسبا طرد

 اللقاء األول أوال: 

مين أنفسهم من جهة 
 
مين من جهة، وبين املتعل

 
قد يحدث أن تكون العالقة بين املدر س واملتعل

ِّس إزاء ذلك؟يسعى الـمـدر س 
ة. ماذا يفـعل الـمدر  ل مـرَّ أخــرى معدومة أو تكاد، كأن يكون اللقاء بينـهم ألوَّ

ميه. إلـى إيجاد هذه العالقــ
 
ة عــن طــريق خطابــه التعليمـي التــفـــاعلي؛ إذ يستــهدف توطيد عـــالقته بمتعل

ره سينكلير )وهــذا ما ُيــبـــــرز دور اللــــغـــة التفاعلي  ( Couthard( )9625( وكولتـــهارد )Sinclairمــن خالل ما طو 

 
 
م واملتعل

 
ة فـي دراستـهما التفاعالت اللغوية بين املعل م فـي الفصول الدراسية. فـي هذه الدراسة الـمـهم 

ـزا بيـن التــفاعــل/التــبــادل اللــغــوي/الكالمي  والفعل اللغــوي  moveوالنقلة أو االنتقالة  Exchangeميَّ

(Act)1. 

مون يتـ ِّ
 
ل في حجرة الدرس، الـمتعل مين فـي اللقاء األوَّ ِّ

 
ِّس والـمتعل

 تبدأ العالقة بيـن الـمدر 
َّ
بون، رق

ِّس قد يكون عارفا بهذه البيئة 
ل مرة باملؤسسة، فهم فـي بيـئة جديدة، والـمدر  خاصة وأنهم يلتحقون أوَّ

مين  ِّ
 
را عاما حسنا أو سيئا عن املتعل إال أنه ال يعرف مع من سيتعامل. وإن كان يحمل نظرة أو تصوُّ

ب هو اآلخر. فتكون اللحظات األول ما قب
َّ
ه يترق ما بعض الجدد، لكنَّ ل اللقاء األول حاسمة للطرفين. وربَّ

مين علمية معرفية، أو هي عالقة عقالنية وال دخل للمشاعر  ِّ
 
ِّسين ال يبالون فعالقتهم باملتعل

املدر 

ما عند البعض هي عالقة رسمية تبدأ وتنتهي عند باب حجرة الدرس. والش يء نفسه  والعواطف، وربَّ

مين. لكن هذا  ِّ
 
االختالف في النظرة للعالقة التي تجمع الطرفين ال يعني أن الجميع بالنسبة لبعض املتعل

 ال يولي عناية لها، بل إن الجميع يهتم بها وتختلف درجات االهتمام.

 س 
وبالعودة إلى الوثائق البيداغوجية نجد حرصا كبيرا على بناء عالقة وطيدة بين املدرِّ

ل  مين بدايـة من اللـقاء األوَّ ِّ
 
ف من سلطة . وهـي 2والـمتعل ِّ

عالقـة تميل نحو ثنائية التراحم/التوقير، وتخف 

ِّس. 
هتها الجهات الوصية للمدر  ِّس من خالل قراءة اإلرشادات التربوية التي وج 

 الـمدر 

مين بالتعريف  استراتيجية التعارف .9 ِّ
 
ِّس بناء عالقته مع املتعل

ف: يبدأ املدر  أو ثنائية التعريف/التعرُّ

 على ا
ْ

ف م بنفسه: " تعرَّ ِّ
ْم عالقة تربوية معهم تقنعهم بحرصك على رفع مستواهم. قد  قِّ

َ
لتالميذ وأ

ه مع   باْسمِّ
ًّ
نفسك بإيجاز لتالميذ القسم، واحفظ أسماء تالميذ القسم تدريجيا، نادِّ التالميذ كال

، ويبدأ هذا التعارف بعيدا 3النطق السليم بها. وإن أردت يا ولدي لتحفظ عالقة التلميذ بأستاذه"

ق كل ما عن ا ِّ
ُِّسه سواء أكانت إيجابية أم سلبية، وأال يصد 

لتقارير الصادرة عن الفوج الذي سيدر 

ف بنفسه عليـهم. وقد أوضح هدسون أن "  الـة على يقال، وإنما عليه أن يتعرَّ الشواهد اللـغوية والدَّ

 فلكل فـــرد عــدد ، مثل استخدام األسماء مثل جون والسيد براون،العالقات االجتماعيــة بيـن الناس

                                                           
 .900ينظر بـهاء الدين محمد مزيد، مرجع سابق، ص  1
 .92الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي، ص  2
 .92-92-95حات املرجع نفسه، الصف 3
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مــن األسماء املختلفة يمكن مخاطبته بـها، منـها اسمه األول واسم العائلة واللقب إذا وجد. وينبغـي 

ص صيغتيـن فحسب مــن هــذه األسماء، هـما  وصيغة  Johnصيغة االسـم وحـده مثل علينا أن نتفح 

ر الفـرد مخاطبة  Mr. Brownثــل التـي يتبعها اســم األسرة مـ اللـقب، أو صيـــغة الـمهنة كيف إذن يقـر 

سـواء بصيغة االسم أو بصيغة اللـقـب واســم األسرة؟ ترتبط اإلجابة عن هـذا السؤال بكل من غيره 

 .1عاملي القوة والتضامن "

ق ببناء العالقات اجتماعية كانت أو ديداكتيكية أو معرفية 
َّ
وال يختلف األمر كثيرا عندنا فـيما يتعل

مين فـي قسم السنة األولى ثانوي، تستخدم صيغة االسـم ص ِّ
 
 س واملتعل

رفة، فعند اللقاء األول بين املدرِّ

وصيغة اللـقب، أو صيـــغة الـمهنة التـي يتبعها اســم األسرة مرتبط بتحديد موقفيـن نموذجييـن أوحـده 

ستخدم فـ
ُ
مين ت ِّ

 
 س واملتعل

نان درجة القرب والبعد بين املدرِّ ِّ
 ي كل منهما صيغة االسم أو صيغة اللقبيبي 

ِّس 
واسم األسرة على حدة، ويمكننا بعد ذلك ربط املواقف األخرى بـهذين املوقفيـن. فإذا استخدم املدر 

م، وفق توجيهات الوثائق البيداغوجية، فق ِّ
 
م داسم املتعل

 
ق قدرا كبيـرا من التضامن بينه وبين املتعلِّ ، حقَّ

ِّس  وفي نفس املوقف هو أقلُّ 
م اسم املدر  ِّ

 
سلطة، وال يمكن أن يحدث العكس؛ أي أن يستخدم املتعل

ث صاحب سلطة وأعلى منـزلة وأكثـر  ِّ
فحسب؛ ألن وجود قدر قليل من التضامن مقرون بأن يكون املتحد 

 من اآلخر. قوة

م في البداية باحتشام أو حذر فيستخدم، غالبا، املوقف الثانيوفي  ِّ
 
 لـمهنةا صيـــغة، يدخل املتعل

اه بـ " أستاذ "؛ لعدم وجود عالقة سابقة معه، وأحيانا تأتي مقرونة بصيغة لقب  ِّسه مخاطبا إيَّ
مع مدر 

األسرة )أستاذ فالن(، وعندما تصبح العالقة أكثـر قربا فيشعر أنه أصبح يعرفه أكثر، فيستعمل بعض 

مين صيغة املهنة مقرونة بياء النسبة )أستاذي(. وعندما يُ  ِّ
 
ِّس مادة اللغة العربية املتعل

سألون عن مدر 

ما إذا ساءت العالقة بينـهم وبين أستاذهم  يذكرون صيغة لقبه وقد يكتفون بذكر اسمه فقط، وربَّ

ة أو كنية.  يذكرون اسمه مصحوبا بسبَّ

ميـن؛ ألنـهم جــــاءوا  ِّ
 
ِّس في بداية السنة، صيغة اللقـب لـمناداة الـمتعل

وفـي املقابل يستخدم املدر 

ة، قد تطول وقد تقصر،  ِّس ال يعرفهم، وبعد مد 
مـــــن متوسطات وال يعرفون أحدا فـي الثانوية والـمدر 

ِّس على صيغة اللقب مع بعض 
يبدأ فـي استعمال صيغة االسم: فالنة، فالن، فالنة...وقد يحافظ الـمدر 

مين في غاية ال ِّ
 
ِّس واملتعل

ميـن؛ ألن مسألة التقارب بين املدر  ِّ
 
ِّسين املتعل

تعقيد واالختالف بين املدر 

ِّسين سرعان ما يقتربون من تالميذهم والبعض اآلخر يبقون على املسافة 
مين، فبعض املدر  ِّ

 
واملتعل

االجتماعية مع الجميع أو الفئة الغالبة وخاصة الذين ال يشاركون في الدرس، ومن جهة أخرى نجد أن 

مين هم كذلك يختلفون فـي املدة الزمني ِّ
 
ِّسيهم، وفي طريقة اقترابهم، باملتعل

ل ة التي يقتربون فيها من مدر 

ِّس أو غيرها من 
ون االقتراب نهائيا، ربما بسبب طبيعة املادة أو شخصية املدر 

 
مين ال يحبذ ِّ

 
إن بعض املتعل

ر.  األسباب، فاملسألة أعقد مما نتصوَّ
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ب: .6 ل هذه االستراتيجية جيفري ليتش استراتيجية التأدُّ ِّ
 
ب األ وخير من يمث قص ى فـي مبدئه: مبدأ التأدُّ

 :1واعتبار التقرُّب، يجمع بين صورتين سلبية وإيجابية

 .)ب )صورة إيجابية ب )صورة سلبية(، وأكــــِثـــْر من الكالم املؤدَّ ل من الكالم غير املؤدَّ ِ
 
 قل

 ِّ
َر اهتمامه بمن يحد  هِّ

ْ
مين وُيظ ِّ

 
َن اإلصغاء إلى املتعل ِّس أن ُيْحسِّ

َر يطلب من املدر  ه منهم، وُيظهِّ
ُ
ث

ميه، يتعامل بأدب واحترام فـي عالقته مع رؤسائه وزمالئه  ِّ
 
به إلى متعل ِّ

حب 
ُ
البشاشة واللطافة لكي ت

ظ بما يس يء إليهم. وأن َيْحرص  ب شتمهم أو لعنهم ألي سبب كان والسخرية والتلفُّ وتالميذه. وأن يتجنَّ

ل بنظره في جميع أنحاء قاعة الدرس بثق ة ورض ى وأن ينقل النظر بين التالميذ ليشعرهم على التجوَّ

ب البدء بنق ذ د تلميذ أو التالميبالعطف والعناية. وأن يكون معتدال بيـن الصرامة والدعابة. وأن يتجنَّ

مين وال يستثني منهم أحدا ةككل في بداي ِّ
 
ة على وجه الخصوص. وأن يهتم بجميع املتعل . ولكن 2الحصَّ

مين مشوبا بينبغي عليه أال يكون تقرُّ  ِّ
 
، بل عليه أن يرتقي بأخالقه 3التظاهر والنزعة إلى الغرضيةبه إلى املتعل

ق املخلص، 
ُّ
د املجاملة والكياسة واملداراة، إلى دائرة التخل ب االجتماعي، الذي يتقصَّ فيخرج من دائرة التأدُّ

 .4الذي ينشد الكمال في السلوك

بي هي تأكيد على حرية الطرفيـن املتحادثين، وقد اعتبر جورج يول توظيف صيغ التهذيب السل

ب وفي هذه الحالة ال يوجد ش يء مشترك بين الطرفين فهي عالقة موضوعية 
َ
وخاصة املستمع أو املخاط

مين في اللقاءات األولى حين  ِّ
 
ِّس واملتعل

)غير شخصية(، وهذا ما يكون في اللغة املستعملة من طرف املدر 

وهي  ،5(Deference strategy)استـراتيجية االحتـرام ماها جورج يول بـ تكون مبنيا على استراتيجية أس

م واملستمع، لكن التهذيب فيها شكليٌّ  ِّ
 
 formal)أقرب ما تكون من التوقير ليس فيها تقريب بين املتكل

politeness ) ما  داخلته املجاملة، على عكس التوقيـر فهو نابع من سلطة أخالقية صادقة. وربَّ

ن أو في موقف وقد ميَّ  م فـي ظرف كالمي معيَّ ِّ
 
ـز يـول بين حالتين تستعمل فيهما؛ فهي خيار للمتكل

تها مون بعض 6اجتماعي أو قد تكون استراتيجية مثالية ملجموعة برمَّ ِّ
 
. وفي كلتا الحالتين يستعمل املتكل

ِّ طرف، لعدم وجود عالقة شخصية كما قلت، 
ا مستقالن عن فهمالصيغ اللغوية التي ال تشير إلى أي 

ِّس درس
م املدر  ِّ

ه بعيدا عن اإلشارة إلى بعضهما واقعا فال يشارك طرف الطرف اآلخر. ومثال ذلك أن يقد 

م إنفسه أو 
ُّ
ا املشاركة فـي الدرس تنجحه، ضمن استـراتيجية التعل مين باإلشاريات الشخصية؛ هي  ِّ

 
لى املتعل

 الفردي )ويصحبه بنبـرة صوت عادية وغيـر حيوية(.

م( صيغ التهذيب اإليجابية بدال عن صيغ التهذيب السلبي وق ِّ
 
ِّس او املتعل

م )املدر  ِّ
 
ف املتكل ِّ

 
د يوظ

ن أو في موقف  ه يسعى إلى التقرُّب من الطرف اآلخر. وله الخيار في أن يستعملها في ظرف كالمي معيَّ ألنَّ

                                                           
 .642املرجع السابق، ص  1
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ته، فيستعمل فيها بيل بعض الصيغ اللغوية من ق اجتماعي أو أن يجعلها استراتيجية مثالية للفوج برمَّ

)نحن( و)لنذهب( وغيرها التي يفهم منها على أن الطرفين قريبان جدا من بعضهما لدرجة يستطيعان 

)خصوصا بين الذكور، بل أصبحت  1استعمال املعلومات الشخصية واأللقاب وحتى املصطلحات البذيئة

ال املتوسط والثانوي(، كما يمكن استعم ظاهرة بين اإلناث في املستويات التعليمية املختلفة خصوصا

ي يول هذا النوع من التقارب  ِّ
ة. يسم  . وهو نوع (Solidarity strategyباستراتيجية التآزر )اللهجة املحليَّ

 من التضامن بين أطراف عملية الكالم.

مية، وفـي الـموا
ُّ
ِّس أن يعمد إلى هذه االستراتيجية في بناء الوضعيات التعل

ف قويمكن للمدر 

ن 
َّ
ى يتمك مين بقربه منهم حتَّ ِّ

 
مات، من أجل إشعار املتعل

ُّ
مية، وخاصة في مرحلة بناء التعل

ُّ
التعليمية التعل

اة. والصيغ التي يمكنه 
 
مية املتوخ

ُّ
من إيصال املعلومات واملعارف وتحقيق األهداف التعليمية التعل

 ِّ
 
مين )نحن( ضمن استراتيجية التعاون استعمالها العبارات والجمل املقرونة بضميـر جماعة املتكل

مين: افعلوا أو شاركوا أو أجيبوا وغيرها من صيغ األمر املقرونة بضمير  ِّ
 
مية؛ فبدل قوله للمتعل

ُّ
التعل

ب )أنتم( يقول لهم: 
َ
ا يا أبنائي لنشارك فـي الدرس لننجح جميعا معا،املخاط ي لنفعل كذا أو لنشارك ف هي 

سؤال. ويقرن كالمه بتنغيمات دالة على التفاؤل والحيوية، وعالمات غير إنجاز التمرين أو لنجيب عن ال

مين. ِّ
 
 لسانية تصاحب كالمه كبشاشة الوجه وانفتاح األسارير وتوزيع النظرات على جميع املتعل

 ) بة )أنتِّ
َ
ب )أنَت( أو املخاط

َ
م )أنا( أو صيغة املخاط ِّ

 
وال يستعمل صيغة املفرد سواء صيغة املتكل

م الصيغة األولى )أنا( اعتبر كذلك ألنها  ِّ
 
م، فإذا سمع املتعل ِّ

 
ستستبعد مشاركة أحد الطرفين في نظر املتعل

ه إليه فما يلبث حتى يذهب بذهنه بعيدا عن  نفسه غير معني بالدرس ألن الخطاب التعليمي غير موجَّ

( اعتبر املد ِّس غير معني بالدرس حجرة الدرس وعما يحدث فيها. وإذا سمع الصيغة الثانية )أنَت أو أنتِّ
ر 

بيـن وإن 
َ
له املسؤولية وحده )وكذلك األمر في صيغة جماعة املخاط ِّ

ِّسه يحم 
فشعر بثقل الحمل وكأن مدر 

مين(. ِّ
 
ع بين املتعل  كانت املسؤولية تتوزَّ

م )أنا( أو ضمير الـمفرد  ِّ
 
مين )نحن( بدال عن ضمير الـمفرد املتكل ِّ

 
واستعمال ضميـر جماعة املتكل

 
َ
بين )أنتم( أو ضمير جماعة املخاط

َ
( أو ضمير جماعة املخاط بة )أنتِّ

َ
ب )أنَت( أو ضمير املفردة املخاط

مين )نحن( " يفيد معنى املشاركة والقرب؛ إذ يجعل املتكلم  ِّ
 
(؛ ألنَّ ضميـر جماعة املتكل بات )أنتنَّ

َ
املخاط

ب، حتى كأن هذا
َ
م بما يخبره به  ناطقا باسمه وباسم غيره، وال غير أقرب إليه من املخاط املخاطب عالِّ

ب والتواضع من  م ومشارك له فيه، فيكون ضمير الجمع، من هذه الجهة، أبلغ في الداللة على التأدُّ ِّ
 
املتكل

 .2صيغة املفرد، وال داللة له إطالقا على تعظيم الذات وال على اإلعجاب النفس "

م العالقة التخاطبيةأصل األصول فـي هذا النموذج هو أسبقية 
 
م واملخاطب؛ فما تكل

 
 بين املتكل

ب فـي إنشاء كالمه، كما لو كان يسمع كالمه بأذن غيـره وكأن الغيـر ينطق 
َ
َرَك معه املخاط

ْ
ش

َ
أحد إال وأ
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. فيكون، بذلك، إنشاء الكالم من لدن املتكلم وفهمه من لدن املخاطب عمليتين ال انفصال 1بلسانه

بالسبق الزمني ما كان ليلزم عنه انفراد بتكوين مضمون الكالم، إلحداهما عن األخرى، وانفراد املتكلم 

ب 
َ
 تنـزل ال  الدالالت الِخطابية؛ ألن هذه دالالتهبل ما إن يشرع املتكلم في النطق حتى يقاسمه املخاط

ف مـن خـالل  ب وتتعرَّ
 
عالقة لاعلى ألفاظـها نزول املعَنى على املفردات فـي املعجم، وإنما تنشأ وتتكاثـر وتتقـل

م ونظيره املخاطب، بعد أن تكون قد  التخاطبية،
 
متجـهة شيئا فشيئا إلـى تحصيل االتفاق بين املتكل

 .2تدر جت فـي مجاوزة اختالف مقتضيات مقاميـهما واختالف طرق عقدهما للدالالت

ة والعبارات العامية حتى يربط االتصا زا اللهجة املحليَّ  لكما يمكنه أحيانا أن يستعمل تجوُّ

ثا بها. ِّ
ِّس اللغة العربية إال متحد 

مين الذين ال يسمعون مدر  ِّ
 
 ببعض املتعل

 حفظ ماء الوجه:

مين  ِّ
 
ثنا فيما سبق عن استعمال صيغتي التـهذيب السلبي واإليجابي، والحقيقة أن املتكل تحدَّ

عون قبل اختيار أي صيغة كالمية واستعمالها املساس بوجه املخاطبين فيبدأ " عمل 
َّ
حفظ  سلوكيتوق

خذا شكل تتابعات قبلية ) . والغرض منه أن sequences-Pre)3ماء الوجه قبل إنشاء ألفاظ مثل هذه، مت 

ظ باألقوال.  يحدث التفاعل بين الطرفين قبل التلفُّ

م للمخاطرة؛ ألنه خطاب من طرف إلى  ِّ
 
ِّس أو املتعل

وفي حالة بحثنا هذا، قد يتعرَّض وجه املدر 

بينـهما، واحد يسأل واآلخر يجيب فعندما تغيب املعلومة عن املسؤول يشعر آخر، أي هناك تشارك 

فات من  الطرفان )السائل واملسؤول( عندها بالحرج فتتفاقم املخاطرة. وكذا عند القيام ببعض التصرُّ

مين، م ِّ
 
مين فتس يء إلى وجهه أو على وجه املتعل ِّ

 
ِّس دون أن يعي مخاطرها عليه أو على املتعل

ل: ثقبل املدر 

ميـن ككل فـي بداية الحصة أو رفع الصوت بالصراخ ألسباب كثيرة تعود إلى  ِّ
 
م أو املتعل ِّ

 
البدء بنقد متعل

ِّض 
عدم انتباه من البعض أو خطأ في اإلجابة أو تأخر بعضهم عن االلتحاق بالصف ففي هذه الحالة يعر 

ِّسين إلى ت
مين للمخاطرة. ومثال آخر: يجنح بعض املدر  ِّ

 
قديم األعذار املسبقة عما سوف تعمله وجه املتعل

ِّسين يظهرون االرتباك 
د وجهه، ثم إن بعض املدر  ِّ

أو بسبب نقص تحضيره أو غيرها من األعذار التي تـهد 

ميه. ِّ
 
ر فـي بداية الحصة أو أثناءها فيصبح محل استهزاء أو انعدام الثقة من طرف متعل  والتوتُّ

م جورج يول طرائق لتفادي ذلك  وللخروج من هذا املأزق وتفادي املخاطرة ِّ
وتهديد الوجه يقد 

ِّس 
ة من املدر  بإعطاء فرصة لآلخر إلنـهاء الفعل الخطر الكامن. على سبيل املثال: ينبغي في بداية الحصَّ

ق ب على االرتباك. و  أن يثِّ
َّ
ِّس بنظره فـي جميع أنحاء قاعة الدرس بثقة أن يفـي نفسه ويتغل

َل املدر  تجوَّ

َل عن بعض التفاهات الصادرة ورض ى، وأن يس
َ
تجمع انتباه التالميذ قبل البدء فـي الحصة. وأن يتغاف

با إلثارة الفوض ى والكراهية نحوه. وأال  م في أعصابه وال يعط األمور أكثـر مما تستحق تجنُّ
َّ
منهم. وأن يتحك
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فظ يـر اللغوية تحيصرخ فإن الصوت الهادئ أشد  تأثيـرا. فكل هذه االستعدادات النفسية والسلوكات غ

ميـن على السواء قبل أن ينجز أيَّ فعل كالمي. ِّ
 
ِّس واملتعل

 ماء وجه املدر 

( كما Pre-requestوهناك حاالت تحفظ ماء الوجه بإنجاز أفعال كالمية قبلية أو طلبات قبلية )

يها جورج يول بدال عن تقديم طلبات مباشرة فورية ِّ
ة بين . وهذا موقف حقيقي من واقع العالق1يسم 

مة: ِّ
 
ِّس اللغة العربية مع متعل

 مدر 

ِسها يلتقيان ألول مرة في أولى الحصص
مة ومدر  ِ

 
ِس( حوار بين متعل

مة، س: مدر  ِ
 
 نص الحوار: )م: متعل

 م: أوه، أستاذي الفاضل، كم أن سعيدة ألنني سأدرس عندك هذه السنة

تي  س: شكرا لك، بنيَّ

 ق بالثانويةم: لقد سألت عن كل األساتذة، قبل أن ألتح

 س: وماذا قالوا لك؟

هم أجمعوا على كفاءتك
ُّ

 م: كل

ى أن أكون في مستوى هذه الشهادات  س: أتمن 

دني فيـها سني زهَّ  م: أحبُّ اللغة العربية، ولكن كل من درَّ

ة أخرى. ينها مرَّ  س: ستحب 

عيمكن تسمية  كزي الم مر دون وجود فعل ك مقام كالم طلبيفـي املثال السابق  التفاعل املوسَّ

ِّس للقيام بأي ش يء، يمكن أن نصف 
مة إلى املدر  ِّ

 
للطلب. الحظ انعدام تقديم أي طلب حقيقي من املتعل

 طلب قبليعلى أنه  سعيدة ألنني سأدرس عندك هذه السنة(. اأوه، أستاذي الفاضل، كم أنامللفوظ: )

ِّسها أن يساعدها في مادة اللغة العرب
ية، خاصة وأنـها تلتقي به أول مرة يبيح للمتكلمة أن تطلب من مدر 

في الحصة األولى في بداية العام الدراس ي، وهي تخش ى رد  فعله اتجاهها وهي ال تعرفه وهو ال يعرفها، مع 

ة الكالم وكثـرة الصمت وعدم الضحك وحتـى االبتسامة.
َّ
ية والهيبة وقل  ما يبدو عليه من مظاهر الجد 

ِّس:على عكس املثال السابق، نجد فـي ال
 حوار اآلتي عدم استجابة من قبل املدر 

ِس فـي نهاية الحصة الدراسية األولى، 
مة واملدر  ِ

 
ِس( دار بين املتعل

مة، س: مدر  ِ
 
نص الحوار: )م: متعل

 وقد انبهرت بأسلوبه وفصاحته.

مة:  ِّ
 

 أوه، أستاذي الفاضل، كم أن سعيدة ألنني سأدرس عندك هذه السنةمتعل

ِّس: يصمت.
 املدر 

 ِّ
 

 مة: لقد سألت عن كل األساتذة، قبل أن ألتحق بالثانويةمتعل

ِّس: ال داعي لهذا اإلطراء )ينظر ناحية النافذة(
 املدر 

هم أجمعوا على كفاءتك...
ُّ

مة: كل ِّ
 

 متعل

ف الحوار[
َّ

ِّس: يمكنك االنصراف )ويشير بيده للخروج( ]يتوق
 املدر 

                                                           
 .902-902، ص السابقينظر املرجع  1



 الفصل الثالث: االستراتيجيات الِخطابية

164 
 

ِّسين م التتابعات القبليةيشيع استعمال 
مين قصد تحقيق استجابتـهم من قبل الـمدر  ِّ

 
ع املتعل

ِّس، م
ل، م9لهم، من قبيل )س: مدر  م أو  ِّ

 
م ثاٍن(:6: متعل ِّ

 
 : متعل

 س: قراءتك رائعة

 : شكرا أستاذ.9م

 س: اقرأ يا فالن.

 : يواصل قراءة النص6م

ِّس في هذا الحوار أن تتوقف )م
 ( عن القراءة دون أن يجرحها وقد أطالت القراءة.9فغرض املدر 

ميه بأن يعطي صورة حسنة عنه في مظهره راتيجية القدوة: است .0 ِّ
 
ِّس أن يقترب من متعل

يطلب من املدر 

ف بديكتاتورية، وأن يكون القدوة  ب الثقة الزائدة فـي النفس وأال يتصر  وفي أخالقه وسلوكاته؛ فيتجنَّ

مون فـي أخالقهم، وأن يحرص على الوصول إلى الق ِّ
 
مين، سم قبل املتعالحسنة التي يقتدي بها املتعل ِّ

 
ل

ف  ت شخصيته فـي التعامل معهم، وأن يتصر  بِّ
ْ
ْندام يليق بوظيفة التعليم وهيبتها، وأن ُيث َهر بـهِّ

ْ
وأن ُيظ

ذ املهام املوكلة إليه بمسؤولية ويتعامل باألخالقيات التي تتطلبها املهنة  ِّ
ف الدولة فينف 

َّ
بصفة موظ

زانه وثباته اال 
 
نفعالي، وأن يمتنع عن التدخين واستعمال الهاتف خالل ويحافظ على مظهره العام وات

ِّس ومركزه العلمي 1الحصة، واألهم من كل ذلك أال يذكَر زمالءه إال بكل خيـر
، حتى ال تهتـز مكانة املدر 

مين. ِّ
 
 واالجتماعي بين املتعل

مين عقد ديداكتيكي ضمني غير معلن،استراتيجية التعاقد:  .4 ِّ
 
ِّس واملتعل

ث يلتزم حي يربط بين املدر 

ِّس. فعليه أن يحرص على 
الطرفان بجملة من القواعد والنظم والسلوكات، ومنها طريقة عمل املدر 

ح فيها أهم الحقوق والواجبات الخاصة بكل من  ِّ
إعالنها في الحصة األولى أو الحصص األولى فيوض 

ُم البـرنامج التعليمي والتوجيـهات  ِّ
ِّس، ثم بعدها ُيقد 

م واملدر  ِّ
 
م املتعل

ُّ
البيداغوجية الضرورية لتعل

 .2الـمواد

د عبد الكريم غريب مفهوم العقد الديداكتيكي بكونه يحتوي على مجموعة من القواعد  ِّ
يحد 

ميه، أين التي تضبط آليات العالق ِّ
 
ِّس ومتعل

ِّس، وفقية بين املدر 
 كون الالتماثل هو سيد املوقف؛ ألن املدر 

م من جهة أخرى. وأرى أن حصر عبد الكريم غريب، مالك للمعرفة من جه ِّ
 
ط لبنائها لدى املتعل ِّ

 
ة، واملخط

ِّس أمر عفا عليه الزمن، وهو مخالف للتوجيهات التربوية والبيداغوجية في املقاربة 
املعرفة في املدر 

م؛ ألن هذا األخير، ووفق النظرية  ِّ
 
ل بناءها لدى املتعل ِّ

م معرفة وإنما يسه  ِّ
ِّس ال يقد 

بالكفاءات، فاملدر 

م مركوزة فيه منذ ميالده. قد يكون ا
ُّ
ماته بنفسه ملا له من قابلية للتعل

ُّ
لبنائية االجتماعية يقوم ببناء تعل

مها  ِّ
م في املعرفة التي يقد 

َّ
ه بصورة أو بأخرى يتحك مات لكنَّ

ُّ
ِّس مقتصرا على تسهيالت التعل

دور املدر 

مين، فيراعي مستواهم املعرفي والذهني، وحالة الفو  ِّ
 
 ج العامة.للمتعل
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ما يتجاوز خطية 
 
في الحالة العامة والغالبة يتمحور العقد البيداغوجي حول شخصية املدر س، وقل

 االتجاه؛ ومن ثم، يستحسن تعويضه بالعقد الديداكتيكي الذي يعد أكثـر إجرائية.

مي )الديداكتيكي( عقد-إضافة إلى ما ذكره عبد الكريم غريب، يعتبـر العقد التعليمي
ُّ
مضمرا  االتعل

ناته أو قواعده، وأرى أن يكون العقد  ِّ
ِّس أو إلـى إحدى مكو 

ما يشير إليه املدر 
 
مين وقل ِّ

 
ِّس واملتعل

بين املدر 

ِّس، من الناحية 
ب عن التقصير؛ ألن املدر 

 
ال مسؤولية ما يترت معلنا وصريحا وواضحا للطرفين حتى يتحم 

م م ِّ
 
ى كل طرف عن هذه القانونية واإلدارية، ملزم بالتدريس، واملتعل

 
م، وال يجوز أن يتخل

ُّ
لزم بالتعل

 املسؤولية القانونية واألخالقية.

م ينبغي أن نعرف الدعامات  ِّ
 
ِّس واملتعل

قبل وضع العقد الديداكتيكي قيد التنفيذ من طرف املدر 

م ولكن ما محتوى هذا العقد؟  ِّ
 
ِّس واملتعل

تي امات الوما الدعالتي يقوم عليها، صحيح أن طرفيه هما املدر 

رتبط معرفة هذه الدعامات بمعرفة مصطلح آخر يقارب مصطلح العقد الديداكتيكي تيتأسس عليها؟ 

وهو النقل الديداكتيكي. فهذا األخير يقوم على نقل املعرفة، وهذه املعرفة تنقسم قسمين هما: املعرفة 

مة، ولكن بالنسبة للعقد الديداكتيكي يتحدَّ 
َّ
درَّسة ث عن معرفة املدرسية ومعرفة مالعاملة واملعرفة املتعل

مين ِّ
 
د للعقد 1إضافة إلى معرفة املتعل سون ذوو الحنكة والتجربة، على أن التطبيق الجي  . يجمع املدر 

دة بين املدر س والتالميذ؛ إذ يمثل العقد الديداكتيكي إجماال، تعاقدا  س لعالقات جي  الديداكتيكي، يؤس 

ذ مستهل  السنة الدراسية؛ وبناء على هذا التعاقد، تحدد واجبات وحقوق ضمنيا بين املدر س والتالميذ من

كل من املدر س والتلميذ من تحديد األهداف والكفايات املنشودة والوسائل الديداكتيكية املعتمدة، إلى 

 .2االنضباط داخل الفصل الدراس ي، والحق فـي االعتـراض والـمناقشة

سين بمفهوم العـقـد الديـداكـتيـكي؛ إذ إنَّ ما يالحظ فـي الحقل التعليمي، هو ج هل أغلب املدر 

عدُّ جزءا 
ُ
ة تالمذتـهم، بالرغم من أن هذه املسألة ت أغلبـهم ال يعمد إلى تحديد الواجبات والحقوق بمعي 

ِّس الذي يفطن إلى فاعلية هذا العقد، يكون هو األنجح في 
من العقد الديداكتيكي؛ ولذلك، فإن املدر 

 .3لتعليميةالعملية ا

 العالقة بين التضامن والسلطةثانيا: 

باعتباره استـراتيجية ينبغي أن يبنـى عليـها  مصطلح التضامن يعتمد بعض الدارسين على

الذي يرى صعوبة كبيـرة فـي تحديد  وليم برايتالخطاب بصفة عامة ويسعون لتعريفه. ومن هؤالء 

ـه " 
 
د ومراوغ؛ فهو صنمفهوم التضامن؛ ألن

 
 علىاالستـراتيجية ، وتعمل هذه 4"ف نظري بحت معق

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 

                                                           
 .964-960ينظر عبد الكريم غريب: مستجدات التربية والتكوين، ص  1
 .964املرجع نفسه، ص 2
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اء هذا التضامن ال ب جر  ـمتبادل بقياس لغته وملفوظاته الـمشحونة بالعبارات الدالة على هـذا التقر 

 والتقريب.

بالنظر إلـى السلطة أو تحويل مشارك سلطة اآلخر، وهذا  درجة املسافةويقيس الـمحور الرئيس ي 

ل له السلطة يمكن أن يستعمل الشكل املألوف فـي ال راعة بتدبير غيـر متناظر، حيث إن أحدهما املخوَّ

مع آخر يستعمل هو بدوره نفس األسلوب. أما املحور األفقي فهو من جهة أخرى يقيس ما أطلق عليه 

املسافة االجتماعية أو ما يمكن أن نعتبره من وجهة نظر مضادة عامل التكافؤ كل من )براون وجيلمان( 

ية لالحترام بالنسبة ألي موقف 
 
ق على فعل كالمي والدرجة الكل

َّ
ة وجه الشمول بالعوامل املسإنما تتعل تقرَّ

ت لعالقة الشخص األسرية 
 
ق بالدور املؤق

َّ
فة...وأيضا إلى حد ما قد تتعل

ْ
ل
ُ
نسبيا لألوضاع والسن  ودرجة األ

م لي محاولتك في األسبوع القادم(،  ِّ
ر أنه من املعقول أن يقول لطالب ما: )قد  مع آخـر. وقد يرى املحاضِّ

ر لي كأسا من القهوة( ففي الحالة األولى ينبغي أن يمارس سلطته ولكن ال يجوز أن يقول له: )ح ِّ
ض 

ته، الاملشروعة على  سلوك األكاديمي للطالب لكن في الحالة األخيرة قد يتجاوز ما يعترف له فيه بمهم 

ة أخرى فإن الحقوق والواجبات تكون ذات أهمية عند تعريف منزلة املشارك في عالقات الناس  ومر 

 .1بعضهم ببعض

 

 

 

 

 

 

 

 العالقة بين التراحم والتوقيرثالثا: 

حمله لـما ي مصطلح التضامنبديـال عـن  مصطلح التراحملقد وقـع االخـتيار، في هذا البحث، على 

ل مـن دالالت العالقات اإلنسانية املبنية على القيم األخالقية بعيدا عن املنفعة واللذة وحسب، وكما  األوَّ

نا أساسيا يقول عبد الوهاب املس ل مكو 
 
يري؛ " كانت هناك حسابات أخرى غيـر مادية وغيـر أنانية تشك

 ، حين فر ق بين املجتمع التـراحمي واملجتمع التعاقدي.2فـي هذه العالقات "

مية يجب أن تكون -فالعالقة التي تجمع بين طرفي العملية التعليمية
 
يدة عن بعتراحمية التعل

م إ
 
سه. وهذا ما دعا إليه طه عبد الرحمن، ومن قبله األغراض، فال غرض للمتعل ال نيل العلم من مدر 
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 املسافة االجتماعية
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ب الذي يظهره الطرفان لبعضهما  ب. فالتأد  املاوردي، إلى جعل قاعدة اإلخالص شرطا لتحقق مبدأ التأد 

قا إذا شابته أغراض أو مصالح أو منافع.  ال يكون محق 

مين فـي درجة أدنى وتـهدف هذه االستراتيجية من خالل تطبيقها من لدن ا
 
ملدر س خاصة والـمتعل

إلـى تحقيق املساواة بينـهما أو السعي لتحقيقها، أو على األقل تقليص املسافات وتقليل الدرجات بينهما 

مية، ومن ثم نجاح الخطاب التعليمي فـي تحقيق أغراضه 
 
مما يساهم في نجاح العملية التعليميةالتعل

ه وعـُي الطرفيـن بقيمة إنماء العالقة بينـهما وتأليفها حتى تصبح ومقاصده. ومما يساعد على إنجاح

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.

مالبنيات الِخطابية ودورها فـي بناء رابعا:  ِ
 
ِس واملتعل

 العالقة بين املدر 

 بنية التبادالت أو التناوبات -1

مين، بغض النظر  ِّ
 
ِّس واملتعل

يقوم الخطاب التعليمي فـي عمومه على تبادل عملية الكالم بين املدر 

لة في  عن صاحب النصيب األكبر فيها. لكن الحقيقة الساطعة أن تبادل الكالم وتقسيمه إلى أجزاء مفصَّ

ث عن تناوب )الدرس حاصل ال   1( عملية الكالمtake turns محالة، بل إن دراسات تحليل الخطاب تتحد 

هم.
ُّ
ثين أو ُجل ِّ

 أو مشاركة كل املتحد 

ق عملية التناوب في الكالم بين املتخاطبين: هل حوفي هذا السياق يتساءل هدسون عن مدى ت قُّ

ح فعال يتناوب املتحدثون أدوارهم أم أن هذه األدوار تتشابك و  ِّ
تتطابق مع بعضها البعض؟ وكيف يوض 

ح املتلقون أنهم على وشك أن يبدأوا في الكالم؟  ِّ
ث أنه على وشك االنتهاء من الكالم؟ وكيف يوض  ِّ

املتحد 

 مع َمْن؟
ُ

ث م في الدور التالي؟ وَمْن يقوم بمعظم الكالم؟ َمْن يتحدَّ
َّ
د َمْن الذي سيتكل ِّ

 2ومن يحد 

ب ليست بتلك السهولة؛ ألن واقع الحال في العملية التعليمية يبرز وحقيقة األمر أن عملية التناو 

جملة من املشكالت التي تواجه هذا التناوب والتبادل بكيفية سلسلة دون تشابك وال تداخل بين 

ن هدسون من خالل دراسات قام بها علماء النفس االجتماعي فـي مجال األبحاث  ثين. وقد بيَّ ِّ
املتحد 

طابية، وقد ات ضح من هذه األبحاث والدراسات أن التناوب في الكالم نوع من النشاط غاية فـي الخِّ

ثين وحركة اليدين من 3املهارة ِّ
ق ملا فيها من وجوب التنسيق بين حركة العينين بين املتحد  ، وصعبة التحقُّ

ث، أن جهة وعملية الكالم من جهة أخرى، من أجل  ِّ
م من كان مستمعا عندما يصمت املتحد 

َّ
أي ال يتكل

 .4بد أن تكون ردود أفعال املشتركين في الكالم غاية في الدقة واالنتظام
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 األزواج املتجاورة أو األزواج املتوازية -أ

يبحث الناس دوما عن طريقة للتعامل وإيجاد مساحة مشتـركة بينـهم للتفاهم والتفاعل 

 نماذجم في هذا التفاهم وجود االجتماعي، على الرغم من االختالفات فـي أسلوب الحديث، وما يساعده

، وهي بنية تقوم على التناوب والتبادل كما سبق القول. وضمن هذه 1فـي بنية املحادثة تلقائية تقريبا

ث ال (، Adjacency pairsعن وجود بنيات أو أزواج متجاورة أو متوازية ) جورج يول وهدسون بنية يتحدَّ

رى تجاورها أو توازيها تعدُّ بمثابة اإلجابة أو االستجابة أو وهي العبارات واألقوال التي تقتض ي أقواال أخ

 رد الفعل املناسب لألقوال األولى.

ن بنية التجاور من ثنائية سؤال/جواب، أو فعل/ رد  فعل، ومن أهم أنواعها، رغم كثرتها:  تتكوَّ

 :تحية + رد  التحية، البنية األولى 

 :شكوى + اعتذار، البنية الثانية 

 نداء + رد أو استجابة، لثة:البنية الثا 

  :دعوة + قبول الدعوة،البنية الرابعة 

 :توديع + رد التوديع. البنية الخامسة 

 :شكر + إجابة. البنية السادسة 

 :2ومن األمثلة الواضحة على هذه النماذج

 املثال األول:

 الشطر الثاني  الشطر األول:

 اته.ع: وعليكم السالم ورحمة هللا وبرك  س: السالم عليكم

 ع: الحمد هلل.  س: كيف حالك؟

 ع: هللا معك  س: مع السالمة

 املثال الثاني:

 الشطر الثاني    الشطر األول:

 ع: حوالي الثامنة والنصف    س: كم الساعة؟

 ع: عفوا     س: شكرا

 ع: بالتأكيد  س: هل لك أن تساعدني في هذا؟

ي جورج يول هذه األزواج بالتتابعات التلقائية، ا ن دائما، وفق يول، من يسم  ر أول شطلتي تتكو 

first part  وشطر ثانsecond part ع
ُّ
ينشئـهما متكلمان مختلفان. يخلق قول الشطر األول على الفور توق

 .3لفظ الشطر الثاني لنفـس الزوج، وهما شطران يجب أن يتوافر دائما
                                                           

 .996ينظر جورج يول، مرجع سابق، ص  1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.2
 .فحة نفسهاصال، نفسهاملرجع 3
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َّ
ب رد فعل متوق

 
ع من قبل املتلقي إال أنه في يرى هدسون ويول أن بعض األقوال والعبارات تتطل

عا كبيرا في الصيغ التي تمأل الفراغات،  ع ردود أفعال املتلقين، بل إن هناك تنوُّ
ُّ
بعض الحاالت ال يمكن توق

ع،" وعدم القيام بالرد يول حسب 
َّ
. وفي بعض الحاالت ال تحدث االستجابة من املتلقي رغم أن الرد  متوق

ع في مثل هذه الحاالت يعد
 
نة، فعلى سبيل املثال إذا ألقى )أ( التحية على  املتوق رد فعل ذا داللة معيَّ

ة  ِّ التحي 
ن لعدم رد  )ب( ولكن األخير لم يردها فإن ذلك التصرف سيفهمه )أ( على أن )ب( لديه سبب معيَّ

 .فـي اإلتيان بالشطر الثاني يعامل على أنه غياب ذو مغزى ولذا فإنه ذو معنى، يعتبـره يول فشال 1"

ولكن األنواع األخرى من العبارات ليست بمثل هذا الوضوح. فغالبا ما يعقب التحذير نوع من 

د رفع لحاجب العين أو إيماءة من الرأس،  ي، حتى ولو كانت هذه االستجابة مجر  االستجابة من جانب املتلق 

ذير. وهناك فـي ولكن هذا النوع من إظهار االستجابة ليس ضروريا إذا وضح أن املخاطب قد سمع التح

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 

ك قامت هذه الدراسات بمناقشة استخدام أنواع الخاصة بتحديد أنواع األزواج املتوازية، وبدال من ذل

 .2من األزواج، مثل النداء + الرد  

م األزواج املتجاورة أو املتوازية إلى أزواج افتتاحية )  ( وأخرى تكون ضمنتحية + رد  التحيةتقسَّ

 شكر + إجابة( وثالثة تكون  شكوى + اعتذار، نداء + رد أو استجابة، دعوة + قبول الدعوة،الخطاب )

 (.توديع + رد التوديعفي ختامه )

ق في بعض األحيان،  ف من شطرين ولكن تتابعها قد ال يتحقَّ
 
يشترط في البنيات املتجاورة أن تتأل

ل الشطر الثاني. فتتتالى األشطر األولى ثم تليها األشطر الثانية، وتكون البنية حينها على الشكل:  فيتأجَّ

ل + ل + سؤال ثاٍن + جواب أو   جواب ثاٍن  سؤال أو 

 أو

ل  ل + )سؤال ثاٍن + جواب ثاٍن( + جواب أو   سؤال أو 

يه يول بتتابع الحشر  ِّ
حيث: الجواب الثاني (، insertion sequence)التتالي في الشكل الثاني يسم 

 يتبع السؤال الثاني )سؤال ثاٍن + جواب ثاٍن(.

يوحي بغير ذلك؛ ألن األصل  ويحدث أن يبدو الجواب الثاني مقابال للسؤال األول، ولكن مضمونه

ل، ولكن االلتزام بهذا التتابع ليس  ل فاألو  في تتابع األشطر أن تتتابع األجوبة بناء على تتابع األسئلة األو 

ح الـمثال اآلتي هذا النموذج  :3شرطا لتحقق أزواج التجاور.يوض 

رة؟ )س ِّ
 

 الشطر األول  (9الوكيل: هل تريد الرحلة املبك

 الشطر الثاني (6ل؟ )ساملراجع: متى تص
                                                           

 .602-605هدسون، مرجع سابق، ص  1
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 الشطر األول  (6الوكيل: في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة )ج

 الشطر الثاني (9هذا عظيم )ج -املراجع: نعم

من خالل هذا النموذج، يستنتج يول أن تتابع الحشر هذا ينتج زوجين متجاورين، أو باألحرى 

ليصل إلى  9ر الكبيـر الذي ينطلق من س( داخل الزوج املتجاو 6ج-6زوجا متجاورا صغيرا أو وسطا )س

ال تعني أن السائل دوما هو  6/شطر 9. نستنتج كذلك أن تتابع ثنائية سؤال/جواب أو ثنائية شطر9ج

املنتمي إلى الشطر األول، فقد الحظنا كيف أن السؤال ينتقل بين الشطرين بحسب الحاجة التخاطبية. 

م فيردُّ عليه املت ِّ
 
ِّس املتعل

م بسؤال آخر فييسأل املدر  ِّ
 
م، بعدها و عل ِّ

 
ِّس مجيبا عن سؤال املتعل

ح املدر  ِّ
ض 

ِّس، وكثيرا ما يحدث هذا النموذج في الخطاب التعليمي، خاصة إذا كان 
م عن سؤال املدر  ِّ

 
يجيب املتعل

مين. ِّ
 
ِّس غامضا بالنسبة للمتعل

 سؤال املدر 

ل في ثنائية طلب/ قب
َّ
مه جورج يول، يتمث ِّ

ن فـي املثال هناك نموذج آخر يقد  ول الطلب، كما مبي 

جواب -( مع تتابع حشر لزوج سؤال9ج-9قبول الطلب )س-اآلتي، هناك زوج يتألف من تقديم طلب

 :1(9( الذي يبدو أنه يؤدي وظيفة شرط لقبول )ج6ج-6)س

 الشطر األول  =طلب(9س: هل لك أن ترسل هذه الرسالة بالبريد؟ )س

 الثاني الشطر  (6ع: أيوجد عليها طابع؟   )س

 الشطر األول  (6س: أجل  )ج

 الشطر الثاني =قبول(9ع: حسنا )ج

يالحظ يول في هذا املثال أن الجواب عن السؤال األول أو القبول بالطلب قد تأخر، وهو ما أنتج 

ر إمكانية القبول في زمن تقديم الطلب، وهو ما 6ج-6تتابع حشر )س
ُّ
(، وسبب تأخره يعود إلى عدم توف

ل حق ِّ
 
م. يمث ِّ

 
عها املتكل

 
ى األشطر األولى بالضرورة األشطر الثانية التي يتوق يقة أساسية عند يول: ال تتلق 

ع املباشر )التلقائي عادة(. يمثل التأخيـر تباعدا 
َّ
يوسم تأخيـر اإلجابة رمزيا عدم توافر كامن للجواب الـمتوق

ر دائما على أنه ذو مع ر، ويفس 
 
ع وما هو متوف

 
 .2نىبين ما هو متوق

ع: -ب
ُّ
 بنيات التوق

ث كليـر كرامش ) طابية لدى  ا( في كتابهClaire Kramschتتحدَّ ن بنيات خِّ )اللغة والثقافة( عن تكوُّ

مستخدم اللغة فـي مرحلة الطفولة، نتيجة لعاملي التنشئة االجتماعية واالمتزاج الثقافي في املجتمع الذي 

خ ر عبر الزمن وتترسَّ ي كلير كرامش هذه البنيات بخطط العمل أو بنيات عاش وترعرع فيه، ثم تتطوَّ . تسم 

ع
ُّ
موا " كيف ( Structures of expectation)التوق

َّ
نة، فهم لم يتعل مها كل املستخدمين للغة معي 

َّ
التي يتعل

نا  عوا سلوكا معيَّ
َّ
موا أيضا أن يتوق

َّ
فون على أساسها فحسب؛ وإنما تعل رون العالمات وال كيف يتصرَّ ِّ

يفس 
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ن، وإذا 1آلخرين بالـمثل..."من ا نة بأفعال كالم تناسبـها فـي سياق ثقافي معيَّ ، فيقابلون أفعال كالم معي 

رت أفعال الكالم فهي ذات بعد اجتماعي ثقافي، من قبيل استعمال فعل الشكر للرد  على  ر السياق تغيَّ تغيَّ

 .2حادثةلى اللقاء من أجل إنهاء املإي الهدية، أو قول مع السالمة أو تلق  

ِّق من خاللها بين الكبار والصغار، بيـن املنتمين إلـى طبقات 
ِّن مستعمل اللغة كذلك بنيات يفر 

يكو 

نة، فتصبح هذه البنيات جزءا من تكوينهم العضوي؛ ألنها ضاربة في أعماق  اجتماعية أو ثقافية معيَّ

ِّقون بيخبرتهم الحياتية التي يستقون منها فهمهم وتفسيرهم للعالم من حولهم
م كيف يفر 

َّ
ـن اإلهانة . يتعل

ة خت فـي عقول الناس من خالل الثقافة التي يعايشونـها هـي ما نطلق عليه إنـها " .3والتحيَّ بنية عامة ترسَّ

 .4( "schemata( أو البنى الكبرى )Framesاألطر )

مين ِّ
 
ِّس واملتعل

قنا هذا النموذج على العالقات التي تنشأ بين املدر  ، تسير وجدناها شبيهة به وإذا طبَّ

نان  ِّ
مية يكو 

ُّ
ععلى منواله، فحقيقة األمر أن طرفي العلمية التعليمية التعل

ُّ
ا من نماذج انطالق بنيات التوق

عونه من معلومات في بداية العام الدراس ي، وفي مرحلة  ِّ
ِّسين السابقة لديهم، وبما يجم 

مين واملدر  ِّ
 
املتعل

ِّس )بالنسبة ثالثة ما يكتسبونه في التعامل ا
عون أن يحييهم املدر 

َّ
ليومي من عادات سلوكية تجعلهم يتوق

ث أو يجيبهم عن أسئلتهم، مع وجود اختالفات  ل مقابلة، أو يستمعوا إليه عندما يتحد  مين( عند أو  ِّ
 
للمتعل

عات... ثقافية
ُّ
ر فـي هذه التوق ِّ

 
 تؤث

ع أن يحييه تلمي
ُّ
ِّس من بنيات توق

ن لدى املدر  ة زميله ومما يتكوَّ ذه بطريقة مختلفة عن تحيَّ

ع 
َّ
ة زميلته األستاذة )املصافحة بين الذكور واملعانقة بين اإلناث(، ويتوق األستاذ أو تختلف عن تحيَّ

يـهم  مون أن يحي  ِّ
 
ع املتعل

َّ
الصديق أن يحييه صديقه بطريقة تختلف عن تحيته الضيف الغريب، كما يتوق

سهم من قبل، وانطالقا من خبرتـهم فـي ثقافتـهم األستاذ الجديد بطريقة مختلفة عن ت ة أستاذ درَّ حيَّ

م الناس معارفهم ومفاهيمهم عن العالم، ويستخدمون هذه املعرفة الستباق التفسيـرات والعالقات  ِّ
 
ينظ

 الخاصة بأية معلومات وأحداث أو خبـرات جديدة يصادفونـها فـي مسيرة حياتهم. 

م و  ِّ
 
ِّس على حدة فيتعامل نصل إلى أن كال من املتعل

ِّسيه، كل مدر 
ع عن مدر 

ُّ
ِّن بنيات توق

ِّس يكو 
املدر 

ع 
ُّ
ِّس مع كل فوج وفق بنيات التوق

ِّس. يشتغل املدر 
ة، وكذلك األمر بالنسبة للمدر 

 
معهم بناء على هذه الخط

 ِّ
ف املدر  ِّ

 
مين. واألهم من هذا هو كيف يوظ ِّ

 
م أو عن مجموع املتعل ِّ

 
ِّ متعل

نـها عن كل   التي كوَّ
ُّ
ع س بنيات التوق

مين، فـي املحافظة على نظام قسمه  ِّ
 
فـي سيـر الدرس، فـي بناء اختباراته، فـي بناء عالقته مع املتعل

مين: مع من يستعمل االستراتيجية 
 
والسيطرة عليه، فـي اختيار االستراتيجيات املناسبة مع املتعل

 التـراحمية؟ ومع من يستعمل االستراتيجية التوجيهية؟.

                                                           
رامش: اللغة والثقافة، ترجمة أحمد الشيمي، مراجعة عبد الودود العمراني، وزارة الثقافة والفنون والتراث، الدوحة، قطر، الطبعة كليـر ك 1

 .50م، ص 6090العربية األولى، 
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .59ينظر املرجع نفسه، ص  3
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تقع بنيات التفضيل بين أزواج التجاور وبنيات التوقع، فهي جزء من أزواج  بنية التفضيل: -ج

لها أحد الطرفين وهو  ِّ
ع يفض 

ُّ
ق في الشطر الثاني منها. ومن جهة أخرى هي بنية توق التجاور،ألنها تتحقَّ

م الثاني. وقيمة بنيات التفضيل تكمن في كونها أفعاال اجتماعية مثلها م ِّ
 
ور وبنيات ثل أزواج التجااملتكل

ل الشطر الثاني منه،  ِّ
 
ل الشطر األول من زوج التجاور، وقبول يمث ِّ

 
ن من عرض أو طلب يمث ع. تتكوَّ

ُّ
التوق

ى  ويقابل هذا القبول ما أطلق عليه جورج يول " بنية التفضيل "؛ ألن الطلب قد يقابل بالرفض فتسم 

لة، األشطر الثانية  preference strucrureتقسم بنية التفضيل  هذه البنية، عند يول، بالبنية غيـر املفض 

ع بنيويا، أما الفعل غيـر 
َّ
ل هو الفعل التالي الـمتوق لة. الفعل املفض  لة وغير مفضَّ إلى أفعال اجتماعية مفضَّ

ل فهو الفعل التالي غيـر الـمتوقع بنيويا  ..1الـمفضَّ

ع في كون األ 
ُّ
م األول عندماتلتقي بنية التفضيل مع بنية التوق ِّ

 
عة أكثر من طرف املتكل

َّ
 ولى متوق

ى هذه االحتمالية  ح بنيويا أكثـر من الرفض. تسم  م طلبه أو عرضه أو ما شابه ذلك، فالقبول مرجَّ ِّ
يقد 

د اجتماعيا وال ، preferenceتفضيال البنيوية  يستعمل هذا املصطلح لإلشارة على نموذج بنيوي محد 

الفرد العاطفية أو الذهنية. فـي هذا االستعمال التقنـي للكلمة، فإن التفضيل  يشيـر إلـى أي  من رغبات

 .2نموذج مراقب فـي الحديث وليس رغبة شخصية

 ولنالحظ األمثلة الذي يسوقها جورج يول لتوضيح بنيتي التفضيل وغير التفضيل:

ن من أمثلة فرعية من ]أ9املثال -9 ال د[، تمثل األجوبة فـي كل شطر ثان-: يتكوَّ أو جوابا  3جوابا مفض 

ل.  غير مفضَّ

الشطر الثاني )بنية التفضيل:  الشطر األول )العروض(

 القبول(

لة:  الشطر )البنية غير املفضَّ

 الرفض(

 ال يمكنني بالتأكيد هل لك أن تساعدني؟ )طلب(-أ

 ال، ال أرغب نعم، رجاء تريد بعض القهوة؟ )عرض(-ب

 ال أعتقد م، إنها كذلكنع أليست رائعة بالفعل؟ )تقييم(-ج

ربما يمكننا الذهاب للتمش ي. -د

 )مقتـرح(

 أنا متعٌب  سيكون هذا رائعا

طابية( أفعال كالمية اجتماعية وخاضعة للسياق  على اعتبار أن أزواج التجاور )ببنياتها الخِّ

عة أو تلك
َّ
لة املتوق عون األشطر الثانية سواء الـمفضَّ

َّ
مين يتوق ِّ

 
لونها، وإن التي ال يف الثقافي، فإن املتكل ِّ

ض 

م األول تستقبل بالقبول 9كانت غير مستبعدة. وفي املثال  ِّ
 
مها املتكل ، نالحظ أن العروض والطلبات التي قدَّ

                                                           
 .966بق، ص جورج يول، مرجع سا 1
 .969املرجع نفسه، ص 2
 .966املرجع نفسه، ص 3
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ر أنها قد تقابل إما بالرفض في صورة املثال  م الثاني، إال أنه يمكن أن نتصوَّ ِّ
 
، وإما 9من طرف املتكل

ل بالصمت، وفي كلتا الحالتين، يعدُّ  م األو  ِّ
 
لة لدى املتكل  .1الردُّ بنية غير مفضَّ

 :2املثال  -2

م  ِّ
 
يقودنا الـمثال الثاني الـذي ذكره يول إلـى فـهم طبيعة بنــية التفضيل، وكيف يحاول الـمتكل

ه ـاألول تحقيقـها أو الوصول إليـها عــبـر إعـادة القـول أو تقــييــــم أقـوالـه نتيــجة للصمــت الـــذي تقابل ب

م األول غالبا إلـى مراجعة الشطر األول للحصول على شطر  ِّ
 
عـروضه وطــلــباتــــــه؛ فالصمت يقــود " الـمتكل

م اآلخر " ِّ
 
 :6. وفيما يلي نعرض املثال 2ثان ال يكون صمتا من املتكل

 ساندي: ولكني متأكدة أن عندهم طعاما لذيذا هناك )ثانية وستة أجزاء من الثانية(

 أظن أن الطعام ليس رائعا. -م م مساندي: أ

 يذهب الناس هناك غالبا ألجل املوسيقى. -جاك: أي

ل من التأكيد على أن الطعام لذيذ إلى أنه ليس رائعا،  لت في قولها األو  نالحظ أن )ساندي( قد عد 

ه الصمت  له )ساندي(، بل كان ردُّ ِّ
م قوال تفض  ِّ

تام، الوسبب التعديل فيه أن )جاك( لم يستجب ولم يقد 

ل( إزاء  " الحظ أن صمت جاك يقع فـي املكان الذي كان سينشأ فيه عدم موافقة )أي جواب غيـر مفض 

لة ل لتقديم إجابة مفضَّ م غير مؤه  ِّ
 
". اعتبرت )ساندي( أن  3تقييم ساندي. توصل عدم اإلجابة أن املتكل

ق، فقامت بم لتـهالم تتحقَّ قها والتي فضَّ عت تحقُّ
َّ
راجعة أقوالها من الوصول إلى بنية البنية التي توق

ق لها بنيتها التفضيلية لة، وهو ما حدث من رد فعل من طرف )جاك( حقَّ ب 4مفضَّ .عموما، عندما يتوجَّ

ل، فإنهم يشيرون إلى أنـهم يقومون بش يء  ل الشطر الثاني غيـر املفض 
 
على املشاركيـن إنشاء إجابات تمث

 .5موسوم للغاية

 :3املثال  -3

م يول  ِّ
لة يقد   في هذا املثال نموذجا آخر للبنية غيـر الـمـفضَّ

أنشأت املتكلمة األولى جملة خبرية يبدو أن املتكلمة الثانية تعارضها. ستكون املوافقة هي الشطر 

ل، ممثلة في إجابة مثل نعم أو حتى أعتقد ذلك. تجد املتكلمة الثانية جولي نفسها في محل  الثاني املفض 

 .6لإنشاء شطر غيـر مفض  

 سندي: إذن يعالج اإلقداميو ن األيدي

 هم، هم يعالجون أقدام الناس غالبا. –هنا  –حسنا  -جولي: آم م م

                                                           
 ينظر املرجع السابق، الصفحة نفسها. هناك إضافات لم يذكرها الكاتب. 1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.2
 .960املرجع نفسه، ص 3
 .966، ص نفسهاملرجع 4
 .960املرجع نفسه، ص 5
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.6
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ل لجولي موسوم بترددات ابتدائية، إنما الفعل صعب اإلتيان  الحظ أن الشطر الثاني غير املفض 

الجملة الواقعية التي تشير )أساسا تصحيح اآلخرين(. يوجد تأخير )آم م م زائدا توقف( في البدء، وجاءت 

مة )حسنا(، وإشارة إلى آراء اآلخرين )هناك(، وتكرار متعثر )هم، هم(. حتى أن  إلى التعارض بعد مقد 

عاء في الشطر األول. عن التأثير العام هو أن  ن تعبيرا )غالبا( لجعل املعلومة أقل تحديا لالد  الجملة تتضم 

م نفسها على أنها غ ِّ
ير راغبة )وتجد صعوبة( في وجوب قولها ملا قيل. توجد الترددات هذه املتكلمة تقد 

ن في ] لة للدعوات، كما هو مبي  مات في األشطر الثانية غير املفضَّ ِّ
 [.9واملقد 

 [ بيكي: تعالي فيما بعد لتناول القهوة9]

ك تالحظين -أرغب في ذلك -أيه-ويكي: آه ب علي  إنهاء هذه-أنا-ولكن   أنت تعلمين. -يتوج 

ل( دون قول كال فعليا. نقل  كما هو الحال عادة، يمكن إتمام تعبير الرفض )شطر ثان غير مفض 

[ نوعا من 9[. بعد مقدمة )آه( وتردد )أيه(، أنشأت املتكلمة الثانية في ]9ش يء لم يتم قوله مطلقا في ]

ب علي   تبيين إنهاء هذه( ل القبول الرمزي )أرغب في ذلك( لتقديم الشكر على الدعوة، متبوعا بسبب )يتوجَّ

ماالذي يعيق املتكلمة من قبول الدعوة. يوجد أيضا معنى منقول إضافي مفاده أن ظروف املتكلمة خارجة 

( و، مجددا، استحضرت تفهم موجهة الدعوة )أنت تعلمين(. ب عليَّ  عن سيطرتها بسبب التزام )يتوجَّ

ل في6يوضح ] اإلنجليزية على شكل سلسلة من  [ النماذج املرتبطة بالشطر الثاني غير املفضَّ

 العناصر االختيارية.

 األمثلة كيف تنجز غير املفضل

 توقف؛ آم م م، أه تأخر/تردد-أ

 حسنا؛ أوه أبدأ بمقدمة-ب

 لست متأكدا؛ ال أعلم عبر تشكيك-ج

 هذا عظيم؛ أرغب في ذلك نعم رمزية-د

 آسف؛ آسف اعتذار-ه

ب علي القيام بـ  إذكر التزام-و  )س(يتوجَّ

 يتوقع مني أن أكون في )ص(

 أنت ترى؛ إنك تعلم إدع للتفهم-ز

 الجميع؛ هناك تبني املوضوعية-ح

 عمل كثير؛ ليس عندي وقت قدم سبب-ط

 حقا؛ غالبا؛ نوعا ما استعمل ملطفات-ي

 ال أعتقد؛ غير ممكن استدرك السالب-ك

 بنية موضوع الخطاب: -د

، topicخطاب وتعتمد هذه البنية أوال وأخيرا على املوضوع وهناك نوع آخر من البنية في بناء ال

ثين  أي موضوع الخطاب ومن الواضح أنه ال توجد عالقة بين التناوب في الحديث واملوضوع ألن املتحد 
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ر أن البنية القائمة على موضوع  رون املوضوع خالل تناوبهم األدوار. ومن السهل أن نتصو  كثيرا ما يغي 

ة أي أننا نستطيع تحليل الخطاب إلى وحدات أصغر فأصغر، وذلك اعتمادا على بنية الخطاب بنية هرمي

املوضوع في الخطاب. ويدعم هذا التصور البنية السائدة في النصوص املكتوبة التي اعتاد عليها معظم 

لكتاب ااملثقفين. ويمكن على سبيل املثال التعرف على البنية التدريجية التي تعتمد على املوضوع في هذا 

ة هرمية واضحة للغاية تكون الفصول فيها أكبر الوحدات حجما ثم األقسام الرئيسة ثم األقسام تفبني

الثانوية ثم الفقرات وأخيرا التركيب. ويحدد كل هذه الوحدات نوع أو آخر من العرف الطباعي والكتابي. 

تعكس املوضوعات التي يقدمها  وعند فرض هذه البنية على كتابنا الحالي، حاولت أن أجعل هذه البنية

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 

عد كل هذا جزءا من الفصل الخاص بدراسة الكالم يالقسم الذي يعالج بنية الخطاب، و من هذا 

 .1باعتباره نوعا من التعامل االجتماعي

عى كثير من الباحثين أنهم يستطيعون اكتشاف مثل هذه البنية الهرمية في أنواع من  وقد اد 

 Malcolmومالكولم كولتهارد  John Sinclairالخطاب منها املكتوب واملنطوق. فقد قام جون سينكلير 

Coulthard (9625ل عليها عدد  دارسمن الحصص الدراسية في امل ا( بتحليل عدد من األشرطة التي سجَّ

ف على بنية هرمية الخطاب  تبدأ بأكبر وحدة وهي  hierarchical discourseالثانوية، واستطاعوا التعرُّ

دات بق بالكاد مع الوحالحصة ثم التعامل ثم التبادل ثم الحركة ثم تأتي في النهاية الفعل، الذي يتطا

الذي يقدم عددا من االقتراحات األخرى لتحليل  9625التركيبية الجملة األساسية )انظر كولتهارد 

الخطاب تحليال هرميا(. وأيا كانت درجة اقتناعنا بهذه املقترحات فمن الواضح أنه ال توجد أي بنية هرمية 

ر  نة من االتصال االجتماعي حيث يتغي  املوضوع أو يتبدل تدريجيا إلى موضوع آخر دون تحديد  في انواع معيَّ

 .2واضح

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 

ألننا نملك حصيلة ضخمة من املعلومات عن العالم في أي موضوع ونستطيع فهم املشتركين للخطاب، 

ثون الذين يحافظون على موضوع واحد يفترضون أن  ِّ
أن نحسن استغاللها كمتحدثين أو متلقين. واملتحد 

 .3الجميع يعرفون مهاد موضوع الحديث

أنواع  املوضوع، أن بعض والخالصة التي يبدو أننا ننتهي إليها في مسألة البنية التي تعتمد على

ث فرصة للتخطيط للخطاب بأكمله  ِّ
الخطاب قد تكون ذات بنية هرمية، وخاصة إذا كانت لدى املتحد 

قبل أن يبدأ حديثه )كما هو الحال عند كتابة كتاب أو إلقاء محاضرة( ولكن غالبا ما تكون معظم أنواع 

                                                           
 .602، ص هدسون، مرجع سابق 1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.2
 .602املرجع نفسه، ص 3
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ر املوضوعالخطاب ذات بنية فضفاضة وغير متماسكة إلى حد  كبير. وه ز بتغي  يها بين ف ذه النصوص تتميَّ

ن   .1حسب من املوضع الراهن املطروح في لحظة بعينهابآونة وأخرى، وتتكوَّ

 التعليمي واالستدالالت السياقية بنية موضوع الخطابخامسا: 

 االستدالالت السياقية: -1

مون في مواجهتهم الكالم ِّ
 
ِّس واملتعل

ل حصة ية اليومية أو في كترتبط الكلمات التي يتبادلها املدر 

دراسية بطرق ال تعدُّ وال تحص ى بسياق الحال وسياق الثقافة التي تجري فيهما تلك املواجهات الكالمية. 

ِّس: 
م للمدر  ِّ

 
 فتحت لي الباب؟فعندما يقول املتعل

َّ
ِّس سيفهم املعنى  أريد أن أدخل هنا هال

فإن املدر 

ِّس
مه فسيربط املدر  ِّ

 
م والفعل )أريُد( التي تدل على الضمير أنا الذي  املقصود من كالم متعل ِّ

 
بين املتعل

ميه من خالل صوته وهيئته الخارجية. ويربط بين هنا وحجرة الدرس التي تقع  ِّ
 
دا إنه من متعل ِّ

يعرفه جي 

خلف الباب التي يراها من موقعه أين يقف. كما أن ال في لفظة الباب تشير إلى باب الحجرة هذه التي 

م املرسومة على يريد أن يد ِّ
 
خل إليها وليس غيرها. أضف على ذلك أن عليه أن يفهم من ابتسامة املتعل

مه في هذا السياق  ِّ
 
وجهه ومن نبرة صوته وطريقته في الكالم ومن خبرته معه أن الطلب مشروع من متعل

عة نغمة الكالم وسر التداولي حال النطق به. هذه األلفاظ )أريد، هنا، الباب( ومصاحبات األفعال )النبــر و 

النطق والضحك( وكذلك العالمات غير الكالمية )كـاتجاه النــظـــر ومـــالمــــح الوجــــــه ووضعية الجسد ونغـمة 

حون لهم أو يرشدونهم إلـى تفسيـر  ِّ
ــمين يشيــرون على مستمعيـهم أو يـوض  ِّ

 
الصوت( هـي التـي تجـعل الـمتكـل

لـسلـة ال تنتـــهـي مــن العوامـل ذات الصلة احتماليا فـي السياق، كـل ذلك مـا يقولونه لـهم فـي خضم  س

ـيه إشـارات مساقية ) ِّ
 .Contextualization cues)2نسم 

يه االستدالالت السياقية ) ِّ
( ذات situated inferencesتساعد هذه اإلشارات في صنع ما نسم 

عات االجتماعية الضرورية لتفسير الصلة أو بعبارة أخرى تساعد في استحضار الخلفية ال
ُّ
ثقافية والتوق

عاتهم إلى 
ُّ
مين والسامعين، من خالل استخدام اإلشارات املساقية، نقل توق ِّ

 
الكالم ويصبح في مقدور املتكل

ب وعلى املشاركين في تلك املبادالت اللفظية أن تتوفر 
ُ
الطرف اآلخر حسب طريقتهم في التواصل أو التخاط

ى االستفادة من الحوار حسب فهم كل فريق لسياق الحال وسياق الثقافة لحظة لديهم القدرة عل

 .3بلحظة

: تعدُّ الجهود املبذولة في سبيل جعل الكلمات املنطوقة ذات معنى في إطار التماسك السياقي -6

سياق الحال والثقافة، جزءا من خضم  املبادلة اللفظية، في إطار الجهود التي تهدف لتأسيس 

 coherenceالتماسك )
ُ

مين ُجزافا وإنما ُيستحَدث ِّ
 
( السياقـي. ال يأتي التماسك في كالم املتكل

مين والسامعين على السواء وبفضل االستدالالت التي َيخرجون بها  ِّ
 
استحداثا في عقول املتكل

                                                           
 .602املرجع السابق، ص 1
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تأسيسا على الكلمات التي يسمعونها. ومن ثم فبينما يعمل التماسك الداللي على إقامة الصلة 

لمات فإن التماسك التداولي يعمل على إيجاد الصلة بين املتكلمين والسامعين في إطار بين الك

 .1السياق الثقافي األوسع لعملية التواُصل

 نص الحوار:        

ِس: رنا بالسياق )الثقافي( التاريخي والسياس ي؟ )النص األدبي: قصيدة في مدح الهاشميين  املدر 
 

من يذك

 للكميت بن زيد األسدي(.

م: ِ
 

ـز الشعر بالركود في عصر صدر اإلسالم وازدهر في العصر األموي. املتعل  تمي 

ل على السبورة(: ِس )يسج  ر الشعر بظهور األحزاب السياسية ما جديد هذا العصر؟  املدر   تطو 

م: ِ
 

 ظهور العصبية القبلية  املتعل

ِس: ز األستاذ )حالة الوجه، النظرات، تحريك ال املدر 
 

 رأس، نغمة السؤال(هل ظهرت؟ يرك

م: ِ
 

دت. املتعل  بل تجد 

ِس:  إالم يعود تناقض الشعراء؟  املدر 

م: الصراع السياس ي حول الخالفة بنو هاشم وآل البيت. ِّ
 

 املتعل

ز(:
 

ِس )يرك  أنتم قلتم؟ هل هذا صحيح؟ املدر 

م: ِ
 

 بنو هاشم. املتعل

ِبا(: ِس )مصو   واألمويون. املدر 

م: ِ
 

ة والشيعة؟  املتعل  السن 

ِس:  ظهرا فيما بعد املدر 

ِس:  ما هي ميزة العصر؟ املدر 

مون: ِ
 

 حرية التعبيـر املتعل

ِس:  من أمثلة الشعراء؟ املدر 

م: ِ
 

 الكميت بن زيد األسدي املتعل

ِس:  إلى أي فئة؟ املدر 

م: ِ
 

 إلى بني هاشم املتعل

ِس:  ما الدليل؟ املدر 

مون  ِ
 

يدافع، يحب، يمدح، األحقية في الخالفة، من  )من التعريف الوارد في الكتاب املدرس ي(: املتعل

قه بالهاشميين، يريد أن يصبح ناطقا باسمهم أو شاعرهم الخاص. أن يستعمل 
 

عين: يناصر، تعل املتشي 

 كل ما لديه.

ِس:  في أي ش يء يدافع عنهم؟ الخالفة املدر 
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ٍّبا(:
ِس )مصو  ة. املدر   األولوية، األحقي 

 سئلة، اإلجاباتاأللفاظ )أريد، هنا، الباب(: األ 

 مالحظات عامة على الحوار:

مصاحبات األفعال )النبــر ونغمة الكالم وسرعة النطق والضحك(: التجاوب أو عدمه، هناك 

ِّس، 
م، تقطيب الجبين، رفع الصوت في حالة الخطأ وفي حالة انفعال املدر  التفاعل، االبتسامات أو التجهُّ

ِّس وتكرارها، استعمال تلكؤ أو سرعة في الكالم، الشدَّ على امل
مون من طرف املدر  ِّ

 
قاطع التي أخطأ فيها املتعل

 األصوات أس سسسْس لضبط القسم والتركيز على الدرس، التفاعل أمام اإلجابات الصحيحة...

وكذلك العالمات غير الكالمية )كـاتجاه النــظـــر ومـــالمــــح الوجــــــه ووضعية الجسد ونغـمة الصوت(: ينظر 

ى كل التالميذ، ثم عند العجز عن اإلجابة ينظر إلى التالميذ املجيدين: هيا يا فالنة أسعفينا...وجه إل

هة عند سؤالهم،  م ووقفة مواجِّ ِّ
 
مين. وقفة جانبية عند إجابة املتعل

 
ِّس من طرف املتعل

مشدود إلى املدر 

 استعمال اليدين عند الشرح جمعهما وتشبيكهما.

يرات املعجمية والصوتية قاطعة من التكرامن خالل هذه الشبكة املت َن التي تمنح حديث املتحاورِّ

مين وهم من مدينة واحدة ولهم نفس الخلفية الثقافية إنما يدعمون  ِّ
 
ِّس واملتعل

ا دالليا نجد أن املدر 
ً
تماُسك

م(. أما التماسك الداللي للكلما ِّ
 
ِّس وإشارات كل متعل

 ت التيكل إشارات اآلخر السياقية )إشارات املدر 

ُس لتماسك تداولي عميق  ِّ
مون مضافا إليها الخلفية الثقافية املشتركة لكليهم فإنه إنما يؤس  ِّ

 
ينطق بها املتكل

من خالل ما يفعله املتحاورون. والطريقة التي تصادت بها كلماتهم وتعانقت بها ألفاظهم وعباراتهم، وبها 

تي تنقلها الكلمات ليست هي أهم ما في هذه واصلوا حديثهم تصل بهم إلى أن استنباط املعلومات ال

املحادثة )بل إنها توحي في الواقع بأنهم يختلفون(، ولكن املهم هو إحساسهم بانطالقهم من مساحة 

 .1حوارية واحدة وأنهم ينتمون لثقافة واحدة

د على التناقضات الكامنة في استنتاجات املشاركي ِّ
 
 نفي ُوْسع اإلشارات املساقية أيضا أن تؤك

ي بهم إلى انهيارات تماسك في املجابهات عبر الثقافية . أو إلى مراجعات في 2وإطارات توقعاتهم، ومن ثمَّ تؤد 

عات من أجل الحفاظ على التماسك السياقي.
 
 التوق

مين، وقد يحدث سوء  ِّ
 
ي اإلشارات املساقية نفسها إلى استنتاجات مختلفة بين املتعل ِّ

وقد تؤد 

أحيانا إلى مواقف أو صفات شخصية وما ينتج عن ذلك من نقص في التماسك فهم حقيقي ألنها تعزى 

 ِّ
 
 و قد أخذ بهم اإلحباط والغضب كل مأخذ.مين في حالة ارتباك وحيرة شديدة الداللي يترك املتكل

 نص الحوار:

َنْي، هل بإمكانك أن تقرأ النص؟ م، ينظر إليه(: بُ ِّ
 

ثا مع متعل ِّ
ِّس )مبتسما ومتحد 

 املدر 

 ِّ
 

ها نظره ناحية النافذة(: ال أريْد...أوووووفاملتعل ِّ
 م )متجهما، وموج 
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م(:...ما هذا الزمان؟ ِّ
 

ة وهو ينظر إلى ذلك املتعل ِّس )مشدوها، بقي صامتا ملد 
يني وأنا سيدك  ! املدر  قر 

 )بالدارجة(

مات(:  ِّ
 

ها كالمه إلى إحدى املتعل ِّ
ِّس)موج 

 ال )بصوت جهوري  غاضب( –تقراي املدر 

م ِّ
 

 ة: ما نقراش )بابتسامة خجولة(املتعل

ِّس )مبتسما وقد ذهب عنه الغضب(: نعم اقراي...
 اقرئي يا فدوى...املدر 

ة )ألنها قرأت سطرين(. ه مالحظة للقارئة(: أنت مستبد  ِّ
ِّس )يوج 

 املدر 

م املمتنع عن القراءة(: أنت ما تزيدش تجيني ِّ
 

ها كالمه إلى املتعل ِّ
ِّس )موج 

 املدر 

ِّس: ما معنى
 كلمة النهى؟ املدر 

مون: ينظرون...وال يجيبون... ِّ
 

 املتعل

ِّس: أجيبوا يا أهل النهى؟ بل أنتم أصحاب النهي
 !املدر 

ُِّس )مجيبا(: الُنهى: أصحاب العقول الراجحة.
 املدر 

مون: يضحكون...هاهاهاها ِّ
 

 املتعل

ِّس: حانت نـهايتكم
 !املدر 

ُر على أنها مفتاح الوصول إ م، ومن)إذا نبرة الصوت قد تفسَّ ِّ
 
 فهي جزء من هنا  لى موقف املتكل

ره وعدم قدرته على  سلوكه املقصود. علو  نبرة الصوت عند نطقه حانت نهايتكم على أنها عالمة على توتُّ

ضبط أعصابه وأن ارتفاع نبرة صوته عندما نطق بعبارة "أنت ما تزيدش تجيني" على أنها محاولة لطرده 

 يفة؛ ألنه مسَّ بمركزه كأستاذ ولو وجد طريقة أخرى لفعلها(واالنتقام ملوقفه معه بطريقة عن

دة معها باعتبارها مجتهدة  ِّ
مة فاألمر مختلف؛ فالعتبارات تراحمية وعالقة جي  ِّ

 
أما مع املتعل

ِّس 
ال بتراكمات اجتماعية وشخصية بينهما. أراد املدر  م الذي يبدو املوقف محمَّ ِّ

 
عة، على عكس املتعل ِّ

وطي 

ص( املجتهدة.أن يحفظ ماء وج
ُّ
مة )حسن التخل ِّ

 
ه إلى املتعل  هه بالتوجُّ

ثين والسامعين  ِّ
تحكم هذه القواعد األربع ملبدأ التعاون في املحادثة، في جزء منها، توقعات املتحد 

صيَب 
ُ
مية(. فإذا أ

ُّ
في املبادالت اللفظية القائمة على تبادل املعلومات )كما في العملية التعليمية التعل

اإلحباط أحيانا ألنهم يشعرون أن محادثيـهم يسعون إلبالغهم بمعلومات غير ضرورية أو السامعون ب

جاوزت القصد، أو أنهم يريدون البعد عن املوضوع األصلي، أو األسوأ من ذلك يسعون لخداعهم، فهذا 

عون منهم أن يلتزموا بقواعد السلوك التعاوني
 
 .1ألنهم يتوق

 للثقافة: أدوار املشاركين والبناء املصاحب -3

م بحكم عملاالتي  باإلضافة إلى األدوار املؤسساتية ِّ
 
ِّس هنتحلها املتكل

 أو موقعه )كموقع املدر 

م(، فهنالك أدوار أخرى محلية )حسب إيرفنج جوفمان  ِّ
 
( أو إطارات مشتركة، Erving Goffmanواملتعل

م والسامع أن يكتسبها بنفسه من خالل ما يقوله والطريقة ا ِّ
 
ارك لتي يقول بها. إذ يمارس املشعلى املتكل
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 في املبادالت الكالمية أدوارا اجتماعية مختلفة تكشف الكثير عن الشخصية االجتماعية التي يريدون 

م. دعونها ألنفسهم أمام محادثيـهشف الكثير أيضا عن الشخصيات االجتماعية التي يكتمثيلها، وكما ت

( التي ينتمون إليها )في لغة فصحى أو غير regiter) هم يمارسون تلك األدوار من خالل نوعية اللغةف

ات التوقف عن الكالم،  فصحى(، ومن خالل نبرة الصوت )الجادة أو الهازلة أو الذعة السخرية(، وعدد مر 

والطريقة التي يدخلون بها في املحادثة واإلشارات االسترجاعية التي يعودون بها واختيارهم للبنى املعجمية 

قتهم في توزيع نوبات الصمت، أو قد يأتي الواحد منهم واثقا أو حييا مهتما أو غير مكترث والنحوية وطري

خذ الواحد منهم لنفسه دور الودود املحب أو دور املنافس  دانيا أو مبتعدا معطاء أو ممسكا بل وقد يت 

ط الطاغية أو دور األم الحنون  ِّ
 
 .1الشريف أو دور املتسل

ِّس )س( وقد تختلف أدوارهم التفاعلي
ة، خذ على سبيل املثال هذا التفاعل املتبادل بين مدر 

م )م ِّ
 
م )م9ومتعل ِّ

 
 (:6( ومتعل

 س: ملاذا لم تنجز الواجب؟

 : يصمت.9م

 : إنه مريض، ولم يحضر الحصة املاضية.6م

 س: أنجْزه مكانه.

له  (. وقد ُيفهم9( في الواقع يساهم بكلمات ليست له، بل كان ينبغي أن تكون لـ )م6إن )م
 
تدخ

( على أنه يريد تقديم املساعدة، أو على أنه يحشر نفسه فيما ليس من شأنه، وكان 9بالكالم نيابة عن )م

له في الكالم الذي جاء بعد صمت  ينبغي أن يهتم بأموره الشخصية فحسب. كما يمكن أن ينظر إلى تدخُّ

ألن صمته يعود إلى سبب ما أو  ( والذي فهمه على أنه يطلب مساعدته أو أنه في حاجة إلى مساعدة9)م

له على أنه مدخل النعقاد الصلة بينه وبين )م
 
ن. وقد ُيفهم تدخ ة من )م9مانع معيَّ ما هناك نيَّ ( 6(ـ أو ربَّ

ب من )س( الختالف املراكز بينهما فيظهر )م ( بمظهر اإلنسان الخدوم ولغرض التقليل من األثر 6للتقرُّ

( 6إجابة )س( فتظهر عالقة السلطة التي أراد أن يمارسها على )م (. أما9السيىء الذي أحدثه صمت )م

ه إليه، ثم يظهر سلطته لـ )م (؛ ألنه يجب أن يجيب عن سؤال 9فال حقَّ له أن يجيب عن سؤال لم يوجَّ

 )س( حاال.

ل من أجل التضامنأو الحديث بالنيابة إن 
ُّ
مع ما يقوله اآلخر هو واحد من األدوار التي  التدخ

ها املشاركون فـي الحديث في عالقة كلماتهم بكلمات اآلخرين. وقد يحق  لنا أن نطلق على الدور يقوم ب

ث. ونطلق على الدور  املديرالثاني دور  ِّ
تأسيسا على السلطة املؤسساتية التي يمنحها املجتمع للمتحد 

فالثالث دور  ِ
 
ثوا أي الذي يزعم لنفسه املسؤولية عن أقواله. يستطيع املتحد   املؤل ا أن يتحدَّ

ً
ثون إذ

فين أو مسؤولين ِّ
 
 .2بوصفهم مؤل
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ق البناء املشترك للثقافة من خالل تفعيل هذه األدوار جميعا أي من خالل ما نطلق عليه  ويتحقَّ

دة اجتماعيا يقوم  )عمل اللغة في األداء(. فاألطفال مثال ليسوا كيانات بيولوجية فقط، بل هم أدوار مشيَّ

ث الوالدان نيابة الوالدان على تنشئته م ثقافيا ويتكلمون نيابة عنهم باستمرار، واألطفال يقبلون أن يتحدَّ

 .1عنـهم

دة  ر( نتيجة طبيعية للتركيب البيولوجي، لكنها أدوار محد 
 
ث واملذك

 
وكذلك ليست أدوار النوع )املؤن

ق حادثة. ويساعد في تحقُّ اجتماعيا، أي يقوم النوعان )الذكر واألنثى( بأداء أدوار مختلفة كمشاركين في م

هذه األدوار منظومة من اإلشارات الصغيرة، التي تظهر التأكيد على الذات أو الشك في قدرات الذات، 

ِّ السيطرة أو الخضوع التام، وقد التصقت الصفات بمرور الزمن بنوع أو آخر 
كما تعمل على إظهار حب 

 .2من النوعين

 نص الحوار:

ية نتيجة للنوع )الذكر واألنثى(، خذ على سبيل املثال هذا التفاعل املتبادل وقد تختلف أدوارهم التفاعل

م )م ِّ
 
ِّسة )س( ومتعل

 (:ذبين مدر 

 س: ملاذا لم تكتب درسك؟

ْش )بنبـرة عالية(.ذم
َ

َتْبت
َ

 : ينظر إليـها نظرة غاضبة، ثم يقول: ما ك

 س: هل أستطيع مساعدتك )بنبرة خافتة ومرتبكة(.

 برة عالية وغاضبة جدا(.: وما شأنك بي )بنذم

ا...)وتنسحب إلى مكتبـها لتجلس وقد احمرَّ وجهها(  س: ال عليك، لم أقْل شرًّ

ر نبـرة )م ِّ
( املرتفعة والغاضبة من )س( على أنها دليل للسيطرة الذكورية، أو على قدرة الذكر ذنفس 

ر بما يناسب شخصيته دون مراع
ُّ
ب أو على الرد على املواقف املحرجة دون أي تأث اة أي قواعد للتأد 

ر إلجابة )م ر ردَّ فعل )س( غير املنتظِّ ِّ
 ( العنيفة بأنَّ سؤالها له لم يكون فيه زجر له وتأنيبذاللياقة، ثم نفس 

وإنما استفسار قصد مساعدته اجتماعيا، فهي حاولت توظيف االستراتيجية التراحمية معه ودليل ذلك 

يه مشكلة أو ش يء من هذا القبيل واستعمالها لنبرة خافتة ملا سؤالها له بإمكانية مساعدته إن كانت لد

ِّ فعله معها، وهذا 
عها لرد 

ُّ
ها، أما ارتباكها فيعود إلى عدم توق ِّ

بين، حسب ظن 
َ
في صوتها من تأثير على املخاط

ب م مين باملعاملة الحسنة واألخالق الراقية بتوظيف قواعد التأدُّ
 
 عيعود إلى سلوكها املعتاد مع املتعل

 الجميع.

م هذا املوقف على كل املواقف التي تربط بين نوع )أنثـى( ونوع آخر )ذكر(، فقد  ِّ
وال ينبغي أن نعم 

 يختلف التفسير باختالف السياق املوقفي والثقافي.
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 تأنيب الذات -4

مون يقوم  ِّ
 
ِّسينبتأاملتعل

 وقد تكون هذه، ب ذواتهم حتى ال يعاقبوا أو يخففوا من غضب املدر 

م هي أقل ما يستعمله املاآللية  ِّ
ر من الذات تلك تعلم  ن صنف التذم  باتجاه ذاته. وعليه فإنه " يتضم 

الشكاوى التي ينتقص فيها املرسل نفسه بالشكوى من قدرته أو سلوكه أو أفعاله أو مظهره الجسدي. وال 

ن هذا املحور الشكوى من السياق الذي هو فيه"  .1يتضم 

في ذلك فالعبرة هي بإظهار التضامن مع املرسل إليه باستعمال ولكن يجب أن ال يكون مفرطا 

ر عليها، ويظل "مدار األمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم، والحمل عليهم على  ِّ
 

هذه اآللية، إذ هي مؤش

أقدار منازلهم، وأن تواتيه آالته وتتصر ف معه أداته، ويكون في التهمة لنفسه معتدال وفي حسن الظن بها 

دا فإنه إن تجاوز مقدار الحق في التهمة لنفسه ظلمها فأودعها ذلة املظلومين وإن تجاوز الحق في مقتص

 .2مقدار حسن الظن بها آمنها فأودعها تهاون اآلمنين"

 دور التنغيم في نجاح العملية التعليميةالتنغيم: 

ظ بالخطاب فبه يستطي ع املرسل تمثيل وبـهذا فـإن التنـغيم الـمناسـب هـو أسـاس كـل تلفُّ

االستـراتيجية التضامنية مهما كانت أداته اللغوية أو آليته املستعملة بل إن التنغيم لوحده قد يدل على 

 .3التضامن رغم عدم داللة الخطاب الحرفية

 التوقفات والتداخالت وقنوات اإلرجاع -5

ن املحادثة في معظم األوقات من مشاركْيـن اثنين أو أكثر يتبادلون ا م مشار تتكو 
 
ك واحد ألدوار يتكل

م اآلخر يتم تقييمها. تكون  ِّ
 
م إلى املتكل ِّ

 
فقط في الوقت الواحد. ويبدو أن االنتقاالت السلسة من متكل

( جوهري )أي محاولة كال املتكلمين overlapاالنتقاالت التي يصاحبها صمت طويل بين األدوار أو تداخل )

م في الوقت ذاته( غير مناسبة. عند
ُّ
ما يحاول شخصان إجراء محادثة ويكتشفان انعدام االنسيابية التكل

ن وجود شعور بالبعد 4أو التناغم السلس النتقاالتهما فإن الكثير األوفر يتم إيصاله دون قوله . يتبيَّ

ميه.
 
ِّس ومتعل

 وانعدام األلفة واالنزعاج في التفاعل املبين في املثال بين املدر 

 ار:نص الحو

  س: من صاحب القصيدة

 :9م

ة وال لإلضافة
َّ

 س: أجب بدق

 : وهو6م

                                                           
  Diana Boxer: Social distance and speech behavior: the case of. مأخوذ من:060عبد الهادي بن ظافر الشهري، مرجع سابق، ص  1

indirect complaints، journal of pragmatics، volum 19، no 2، February 1993، p 109. 
، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة السابعة، 9الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبيين، تحقيق عبد السالم هارون، ج2

 . 60م، ص 9662هـ/9492
  .069عبد الهادي بن ظافر الشهري، مرجع سابق،ص  3
 .990جورج يول، مرجع السابق، ص 4
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 : وهو0م

 س: سؤالي هو

 : يتكلمان معا: هو6وم 9م

 : يتكلمان معا: ماذا؟ 0س و م

 س: ينبغي أن تنتظم اإلجابات حتى نستطيع الفهم.

ِّس: 
 املدر 

م: ِّ
 

ِّس: سؤال  ثوان( 0إكمال ) ---اإلجابة ثم  املتعل
 سؤال وتعليق---املدر 

م: ِّ
 

 (إجابة مضطربة )ثانيتان ونصف---نعم  ---ال  املتعل

ِّس: ملاذا؟ 
 حسنا---ماذا؟  ---املدر 

م: أعني لم ِّ
 

 ال أدري   ----أوف آسف ---آمممم  ---املتعل

"( ترددات، بينما تكون التوقفات األطول صمتا. -تعتبر التوقفات القصيرة جدا )املوسومة بفراغ "

م متكلم األرضية على متكلم آخر ال يعزى الصمت إلى أي من املتكلمين ألن كال م
 
نهما أكمل دورا. إذا سل

م هذا األخير، فيعزى الصمت على املتكلم الثاني ويصبح ذا مغزى. يسمى هذا 
َّ
ا صمتا معزو  ولم يتكل

(attributable silence) 

 س: هل توجد كلمة تحتاج إلى شرح؟

ما—ال توجد –آممم  :9م  ربَّ

زوا ِّ
 

 القصيدة واضحة؟—س: رك

 لم نفهم شيئا-ضحة؟: وا6م

 " شعور ". --: كلمة0م

 س: ماذا نقصد بطربت؟

 // فرحت--: طربت؟6م

 ://فرحت0م

 سعدت// سررت --:9م

 شرح مقبول —س: //سررت حسنا

ان املائالن )//( في بداية الحديث املتداخل، يحدث التداخل األول عادة عندما يحاول 
َّ
ن الخط ِّ

يبي 

مين ليسمح لآلخر امتالك  كال املتكلمين البدء بالحديث. وفقا ِّ
 
لنظام اإلدارة املحلي، سيتوقف أحد املتكل

ف اضطرارا ليفسح املجال لآلخر بسبب نقص املعلومة أو ألنه اآلخر صاحب سلطة 
َّ
ما سيتوق األرضية أو ربَّ

ب إليه أو ألي سبب آخر.  أو ألنه يوهمه بالحديث ال أقل وال أكثر أو ألنه يريد التقرُّ

ر نموذج: قد يواجه املتك  لمون صعوبة في الوصول إلى إيقاع تحادثي مشترك، قد يتكرَّ

 قف-تداخل-ابدأ-قف
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دوا على  مين لم يتعوَّ ِّ
 
ِّس ومتعل

ل نوع التداخل أحيانا جزءا من محادثة أولى عسيرة بين املدر  ِّ
 
يمث

ِّس نو 
يوية عا من الحأخذ الدور أو تبادله، أو إن العملية التعليمية تقتض ي ذلك أحيانا حتى يضفي املدر 

مين  ِّ
 
ما ألن بعض املتعل ميه. أو ربَّ ِّ

 
على درسه ألن الغرض من ذلك هو إحداث التفاعل بينه وبين متعل

ِّس أو لغرض الحصول على نقطة عالية 
يريدون إثبات الذات وخاصة في بداية السنة حتى يعرفهم املدر 

مين في الدروس ِّ
 
ِّ  في التقويم املستمر التي تحسب بمشاركة املتعل

 
م لدى بعض املتعل

ُّ
مين: أو لنمط التعل

ما أو شخصا آخر أو ألسباب  ِّ
 
ِّسا كان أو متعل

مون باملشاركة أو إن شئت قلت بالحديث إلى اآلخر مدر 
ُّ
يتعل

ر  مين. توجد أنواع أخرى من التداخل تفسَّ ِّ
 
مين أو لغرض التنافس بين املتعل ِّ

 
أخرى شخصية بين املتعل

ير من املتكلمين )الشباب غالبا( يبدو أن الحديث املتداخل يؤدي وظيفة بصورة مختلفة بالنسبة للكث

ن في املثال  نة مثل التعبير عن التآزر أو عن قرب في التعبير عن آراء أو قيم متشابهة. وكما هو مبيَّ معيَّ

 اآلتي، يخلق تأثير الحديث املتداخل شعورا بأن صوتين يتناغمان كأنهما صوت واحد.

 ل إلى القرب وقد يوصل إلى التنافسقد يوصل التداخ

 نص الحوار:

 س: ملاذا وردت في القصيدة كلمة )قصائَد( بالفتح؟

 : جاءت )بقصائٍد( مجرورة يا أستاذ.9م

 (9: // بل مفتوحة )تنظر إلى م6وم

 (6يحق للشاعر ما ال يحقُّ لغيره )تنظر ناحية األستاذ غير مبالية بـ م—:// الضرورة الشعرية9م

 ممنوعة من الصرف. --نها: // أل6م

 املمنوع من الصرف يخالف القاعدة. --6س: أحسنت م

 بسخرية( 9هذا ما قصدته )تبتسم وتنظر إلى م --: نعم يا أستاذ6م

ِسسادسا: 
 سلطة املدر 

ِّس، بالنظر إلى مركزه، سلطة تتفرَّع إلى سلطات معرفية واجتماعية وبيداغوجية تربوية، 
للمدر 

 عرفية:ولنبدأ بالسلطة امل

 سلطة املعرفة: -1

مين مجموعة من العالقات من بينها العالقة املعرفية، وهي التي " تعكس  ِّ
 
ِّس واملتعل

تقوم بين املدر 

انتصار الديداكتيكي على العالئقي وسيادة املعرفي على السيكولوجي. فالعالقة داخل الفصل من هذه 

ما الزاوية، هي عالقة تلقين معارف وشحن عقول بطريقة أحادي ِّ
ِّس مقد 

ة وعمودية تجعل من املدر 

 .1للمعارف ومن التلميذ متلقيا سلبيا "

                                                           
 .69ص ينظر  عبد العزيز دادي: دور العالقات التربوية والبيداغوجية في تحقيق جودة األداء املدرس ي، 1



 الفصل الثالث: االستراتيجيات الِخطابية

185 
 

ِّس أكثر ومركزيته، حسب لويس دينو
، في العالقة التربوية التقليدية، 2وآخرون 1وتظهر سلطة املدر 

م، وال تحدث ومن مظاهرها ِّ
 
مه في طرائق وتقنيات تبليغها وتمريرها إلى املتعل

ُّ
 امتالكه املعرفة وتحك

مين. ِّ
 
ِّس نحو املتعل

ميه، ألن العالقة تسير في اتجاه وحيد؛ أي من املدر  ِّ
 
ِّس ومتعل

 تفاعالت معرفية بين الدر 

مي،-الفعل التعليمي حول املضمون املعرفيويرى عبد الكريم غريب أن تمركز 
 
م التعل ِّ

على  يحت 

ـــة املدر س تحر ي 
 
مي-فـي عملية تبليغ املضمون املعرفي الــدق

 
ق من وذلك بالت ، وفق مبدأ الكيف،التعل حق 

 .3" وثوقية املعلومات املشاطرة، وذلك في أفق املزيد من املوضوعية والعقالنية"

م؛ ألن معرفته وخبرته بهذه  ِّ
 
مة للمتعل ِّس صاحب السلطة في املعرفة املقد 

ولهذا السبب اعتبر املدر 

مين، فهو مالك املعر  ِّ
 
اسبة فة يستطيع بناءها وتبليغها بالكيفية املناملعرفة تجعالنه يسيطر على املتعل

مين، يصفها عبد الكريم غريب باالختزال والضبط على مستوى فك رموز اإلرساليات التي  ِّ
 
ملستوى املتعل

يـها . ولضمان استمرار االعتماد على هذا املبدأ ينبغي على املدر س أن يواصل البحث عن مزيد 4يتم تلق 

ة، ثم
 
مون من  من املوضوعية والدق

 
ن املتعل

 
ميه بما يراد تبليغه لهم، شرط أن يتمك

 
عليه أن يخبـر متعل

ى  مون من جهتـهم من التعبير عما يريدون تبليغه، ويتلق 
 
ن املتعل

 
ي وفهم ما يصر ح لهم به، وبعدها يتمك تلق 

رون عنه.  املدر س ويفهم ما يعب 

م واعتباره ِّ
 
مية، واعتب ورغم تركيز املقاربة بالكفاءات على املتعل

ُّ
اره محور العملية التعليمية التعل

ِّل املعرفة 
ِّس شرعيته املعرفية، فهو الذي يحو 

قادرا على بناء معرفته بنفسه إال أن هذا ال ينزع عن املدر 

ط املعرفة املمثلة في نظريات وقوانين ومدارس واتجاهات إلى دراية  ِّ
العاملة إلى دراية؛ أي هو الذي يبس 

 ِّ
 
ن املتعل

َّ
 م من استيعابها وتطبيقها ما أمكنه ذلك.يتمك

ل املعرفة واالنتقال بها من العلم إلى التعليم وإمكانية 
ُّ
ِّس تكمن في قدرته على تمث

وسلطة املدر 

م " 
َّ
مين؛ فال يتكل ِّ

 
م. ولكن عليه أال يستغل سلطته للتعالي على املتعل

ُّ
علم به من على ما لم يقع له الالتعل

م إال 
َّ
 على املقصود من كالمه وال يتعر ض ملا ال يقصده مما جرى في خالله، فإن الكالم جهته، وال يتكل

على ما لم يقصده عدول عن الغرض املطلوب؛ وال يستدل إال بدليل قد وقف عليه وخبره وامتحنه قبل 

ته وسالمته ألنه ربما يستدل  بما لم يمعن في تأمله وال تصحيحه " ، أوقعه في الحرج 5ذلك وعرف صح 

 أمامهم.

                                                           
مين، وبين امل العالقة التربوية1 ِّ

 
ِّس واملتعل

م، والتي تتم في الوقت نفسه بين املدر 
ُّ
مين تهي مجموع التفاعالت التي تحدث داخل جماعات التعل ِّ

 
عل

م واإلطار العام الذي تحدث في سياقه هذه التفاعالت هو الوضعيات التعليمية التع
ُّ
مين ومواضيع التعل ِّ

 
ِّس واملتعل

 أنفسهم، وبين املدر 
ُّ
 مية.ل

 .96محمد آيت موحى: العالقة التربوية )طبيعتها وأبعادها(، ص ينظر 
 .90-96، ص ينظر املرجع نفسه2
م، 6002هـ/9466اصل والتنشيط؛ األساليب والتقنيات، منشورات عالم التربية، الدار البيضاء، الطبعة األولى عبد الكريم غريب: التو  3

 .902-62ص ص 
 املرجع نفسه، الصفحات نفسها. 4
 .99الباجي، أبو الوليد: كتاب املنـهاج فـي ترتيب الحـجاج، ص  5
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دة تزيد من فاعلية التعليم،  ِّ
يطلب من األستاذ أن يدرك أن توظيف استراتيجية الحواس املتعد 

ما زاد عدد الحواس املستخدمة في إدراك املعرفة الجديدة دلَّ ذلك على فاعلية الوسائل التعليمية 
َّ
فكل

 .1املناسبة إذا ما استخدمت بشكل مناسب

لـى جعل العالقة التي تقوم على املعرفة عالقة تقنوقراطية ال ( إJ.Duclosورغم سعي )ج.دوكلو 

ِّس أثناء تقديم املعرفة يضفي على 
الية، إال أن حضور املدر  ِّس تقوم على عقالنية والفع 

هيمنة فيها للمدر 

 .2طة والهيمنة من طرفهلالعالقة طابع الس

م  ِّ
 
ِّس حاضرة في وحتى فـي حال كانت العالقة البيداغوجية متمركزة حول املتعل

فإن سلطة املدر 

د دوره  ال من ذي قبل، فيتحد  ه أقل تدخُّ مين وتلبية حاجاتهم لكنَّ ِّ
 
توجيهه وإرشاده وتسهيله لعمل املتعل

مين بطابع الشمولية؛ أي  ِّ
 
ز التفاعالت بينه وبين متعل م. وتتميَّ

ُّ
في تنظيم وتوفير الشروط الضرورية للتعل

ِّس واملت
مين أنفسهم. تقوم على أساس احترام شخصيتهم وإكسابهم إنها متبادلة بين املدر  ِّ

 
مين وبين املتعل ِّ

 
عل

ِّس من 
ل دور املدر  قيم الحرية واالستقاللية واإلبداعية )عالقة ديمقراطية(. وفي بعض الحاالت يتحوَّ

م.
ُّ
 التعليم على التعل

ِّس عالقة وظيفية:
ِّس والتلميذ. فاملدر 

األسرة  مقتنع، في ظل غياب دور  وتخص التمثالت التي يبرمجها املدر 

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 

ِّسه. وال يستطيع أغلبهما االنخراط في األنشطة املوازية التلميذ في التلقي واالستجابة ألوامر ونوا
هي مدر 

 .3الداعمة للتربية والتكوين والتثقيف واإلبداع ألسباب مرتبطة ببنيات االستقبال

 السلطة االجتماعية -2

فـي اختيار االستراتيجية  منفردة أو مجتمعة،هناك عدد من العناصر االجتماعية التي تسهم، 

مين، وغالبا ما تعكس عملية الكالم هذهاملناسبة لبناء الع ِّ
 
ِّس واملتعل

لعالقة االقة االجتماعية بين املدر 

ة )عامتين هما، حسب هدسون: )أو العالقات(، والتي تنحصر في عالقتين ( والتضامن Powerالقو 

(Solidarity)4. 

ب قصد إضفاء املاالستراتيجية التوجيهية أو استراتيجية القوة 
َ
ز على املخاط ِّ

 
عية كقيمة شرو ترك

ى في حقل التربية والتعليم بالعالقة العمودية، 5على الخطاب  وتستمد أصولها من طرق . وهي التي تسم 

رات غيـر تربوية )كالفارق  التدريس التقليدية حيث التـراتبية الـمبنية على مبدأ توازن القوى، وعلى متغي 

شريعية واملدرسية، وثقل التمثالت العمري، واملكانة االعتبارية للوظيفة، واإلكراهات الت

                                                           
 .95الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي، ص  1
 .96حمد آيت موحى، مرجع سابق، ص مينظر 2
 .69ص  ينظر  عبد العزيز دادي، مرجع سابق،3
 .966هدسون، مرجع سابق، ص  4
 .22ينظر آن روبول: وظائف اللغة، ص  5
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ِّس تارة، ومن مادة التدريس تارة أخرى، محور العملية التعليمية. 
السوسيوثقافية(، وتجعل من املدر 

خذ خط العملية التربوية اتجاها واحدا يفرز عالقات عمودية ال تسمح بالتواصل وبالتفاعل من  ويت 

ِّس إلى التلميذ
 .1املدر 

مين من جهة أخرى يتم تناولها من ولعل النظرة إلى العال ِّ
 
ِّس من جهة وبين املتعل

قة بين املدر 

، 2منظور بيداغوجي بعيدا عن جوانبها االجتماعية، وهو ما جعل البعض يعتبر البعد األقل بروزا ومباشرة

 
ُّ
ى بديناميكية جماعة التعل  معلى الرغم من أن النظرة االجتماعية أو السوسيولوجية للعالقة، أو ما يسم 

بة وغير الصريحة. تصف هذه 
 
الداخلية، تفرز جملة من التبادالت السوسيو وجدانية واالنفعالية املرك

رات  م ما يحدث من " عمليات تحويل وإسقاط وإحساسات وتصو 
ُّ
التوجهات االجتماعية جماعة التعل

ِّس أو أي عضو من أعضاء الجماعة"
 .3يكون موضوعها هو املدر 

ل البعد الع
َّ
الئقي موضوع أبحاث عديدة أبرزت جميعها أهمية اعتبار البعد العالئقي في وقد شك

ِّس 
دة عن وجود املدر  ِّ

 
الت املتول

ُّ
يه التمث ز بعضها على الدور الذي تؤد 

 
النظر على العالقة التربوية. فرك

مين في وضعية جماعة في تحديد عالقاتهم بعضهم ببعض. ويذهب ميشال جيلي ) ِّ
 
ي ( فM. Gillyواملتعل

ِّسين اآلخر، وعلى 
هذا الصدد إلى التأكيد على " الكيفية التي يدرك بها كل واحد من الشركاء املدر 

ِّس، 
دات الكامنة والنتائج التـربوية املحتملة "، ومن خاللهما، على البعد العالئقي، وهكذا يهتم املدر  ِّ

املحد 

م، بالجوانب املعرفية في شخصية هذا األخي ِّ
 
 ر، وبموقفه من العمل املدرس ي أكثر منفي عالقته باملتعل

م، في إدراكه ألستاذه، على مقدرة  ِّ
 
ز املتعل ِّ

 
اهتمامه بالجوانب الوجدانية )العاطفية واالنفعالية(؛ بينما يرك

د  م مواقفه، وعلى كيفية تعامله معه وقدرته على إفساح مجال املبادرة أمامه. وتتحد  هذا األخير على تفهُّ

ل وإدراك كل منهما لآلخرالعالقة بين الطرفي
ُّ
 .4ن بناء على مدى التوافق أو التباين بين تمث

زت على البعد السوسيو
 
وجداني، من منظور التحليل النفس ي، -ومن أهم الدراسات التي رك

. يتناول فيها الباحث العالقة التربوية من خالل مقارنتها بعالقة الطفل بأهله، 5دراسة " بيتر فرستناو "

ل داخ طابع الغالب على هذه العالقة هو الطابع الالشخص ي، إذا ما قورنت بالعالقة السائدةويرى أن ال

ِّس ودوره، يتحاش ى هباألسرة بين الطفل وأهله. ف
ِّ إذا األخير النظر حكم طبيعة عمل املدر 

 
ميـن من لى املتعل

م ِّ
 
 .6زاوية كونهم أطفاال ]أو مراهقين[، وال يعتبر فيهم سوى صفات املتعل

ِّس  االستراتيجية التـراحمية،أما 
فإن لها نظرة مختلفة إلى العالقة االجتماعية التي تربط املدر 

ث عن تقريب املسافة االجتماعية بين الطرفين؛ إذ "  ميه، تتحدَّ ِّ
 
يختص التضامن باملسافة بمتعل

نة ااالجتماعية بين الناس، وبتجاربهم االجتماعية وخصائصهم االجتماعية املشتركة )مثل الدي

                                                           
 .66ص  ينظر  عبد العزيز دادي، مرجع سابق،1
 . مأخوذ من: مرسيل بوستيك: العالقة التربوية.95محمد آيـت موحى، مرجع سابق، ص  2
 . مأخوذ من: مرسيل بوستيك: العالقة التربوية.95رجع السابق، ص امل3
  M. Gilly: Maitre،élève: rôles institutionnels et représentation ،15-12-pp 11املرجع نفسه، الصفحة نفسها. مأخوذ من: 4
 .402-402، ص 6962بيتر فرستناو: مساهمة في التحليل النفس ي للمدرسة كمؤسسة، مجلة الفكر العربي،  5
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والجنس والسن ومسقط الرأس والعرق واملهنة واالهتمامات(. ومدة استعدادهم للمشاركة فـي 

 .1" مسائلهم الشخصية

مين( -9 ِّ
 
ِّس واملتعل

بين )املدر   املسافة االجتماعية بين املتخاطِّ

ميـن( -6 ِّ
 
ِّس والـمتعل

 التفاوت فـي التجربة االجتماعية )بيـن الـمدر 

واملختلفة )الدين، الجنس، السن، مسقط الرأس، العرق، املهنة،  الخصائص االجتماعية املشتـركة -0

 االهتمامات(

 االستعداد للمشاركة فـي املسائل الشخصية. -4

ومدى التشابه واالختالف االجتماعي، مدى تكرار االتصال، مدى امتداد املعرفة الشخصية، 

طاب لكل منهم، مدى الشعور بت طابق املزاج أو الهدف أو درجة التآلف، أو كيفية معرفة طرفي الخِّ

 .2التفكير، األثر اإليجابي/السلبي

 السلطة التربوية أو سلطة املركز التعليمي -0

مين عالقة تربوية ِّ
 
ِّس واملتعل

بيداغوجية باعتبار العقد الذي يربطهما، من بداية -تربط بين املدر 

لحاالت؛ وجيهيا في الكثير من االسنة الدراسية إلى نـهايتـها. وطبيعة الخطاب التعليمي تقتض ي أن يكون ت

ى في القانون الداخلي للمؤسسة 
 
ألنه خطاب تربوي بامتياز يقتض ي النصح واإلرشاد والتوجيه، وهو ما يتجل

مون بمجموعة من التوجيهات والتحذيرات املوجبة للعقوبة في حال اإلخالل  ِّ
 
التربوية، حيث يلزم املتعل

ِّسين في بداية السنة بها، داخل حجرة الدرس وداخل الوسط املد
رس ي عموما.ولننظر إلى خطاب املدر 

مين.
 
 وخالل الحصص: يغلب على الكثير منهم أسلوب التحذير والتهديد إن لم يصل إلى العنف مع املتعل

بة تجمع بين عناصر العملية التعليمية تنجم عنها -والعالقة التربوية
 
البيداغوجية عالقة مرك

مين أنفسهم، ثالثا تفاعالت تحدث داخل جماعات ا ِّ
 
مين، ثانيا بيـن املتعل ِّ

 
ِّس واملتعل

م، أوال بين املدر 
ُّ
لتعل

م واإلطار العام الذي تحدث في سياقه هذه التفاعالت هو 
ُّ
مين ومواضيع التعل ِّ

 
ِّس واملتعل

بين املدر 

مية
ُّ
 .3الوضعيات التعليمية التعل

ِّس، بالنظر إلى مركزه التربوي 
مجموعة من العمليات واإلجراءات البيداغوجي، ب-يقوم املدر 

م. 
ُّ
الت قصد توفير الشروط الضرورية والالزمة ملمارسة فعل التدريس وتسهيل عمليات التعل والتدخُّ

مية اإلدماجية والتقويمية، والقيام 
ُّ
وإحداث التفاعالت الالزمة في مختلف الوضعيات التعليمية التعل

م )معارف، بمختلف العمليات واملظاهر والسيرورات التوا
ُّ
م محتويات التعل ِّ

 
صلية، بغرض تبليغ املتعل

مهارات، قدرات وكفاءات، قيم واتجاهات...(، أو تبادله أو تتحقق عملية التأثير املتبادل بين طرفي عملية 

ه قد  خذ التواصل البيداغوجي في الغالب األعم  اإلرسال اللفظي وسيلة أساسية لكن  م. ويت 
ُّ
التعليم والتعل

                                                           
 .966هدسون، مرجع سابق، ص  1
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زة لإلرسال اللفظي كالحركات واإليماءات وتعابير الوجه يتم كذل ِّ
ك بواسطة وسائل أخرى غير لفظية معز 

 .1وهيئات الجسد ونبرات الصوت وغيرها

ى  د بنموذج التواصل املتبن  دة تتحدَّ ِّ
وقد تأخذ التفاعالت في إطار التواصل اللفظي أشكاال متعد 

فة واملعاي
َّ
ير مؤسسية كانت أم غير مؤسسية التي تخضع لها العملية وطبيعة الطرائق البيداغوجية املوظ

التواصلية. وهكذا تفسح بعض النماذج والطرائق البيداغوجية املعتمدة هوامش فسيحة ملشاركة 

م والطرائق الحديثة عموما(، بينما  ِّ
 
مين في عمليات التبادل والتواصل )النموذج املتمركز على املتعل ِّ

 
املتعل

ص نماذج وطر  ِّ
 
م قد تقل ِّ

 
ل األوحد واملتعل ِّس هو املرسِّ

ائق أخرى من هذه الهوامش إلى درجة يكون فيها املدر 

د متلٍق   .2مجرَّ

د بياجيه بعض الشروط التي بدونها ال تكون عالقة التواصل البيداغوجي داخل جماعة  حد 

م عالقة حقيقية، قائال
ُّ
 :3التعل

 ِّس متمركزا
ة تواصل حقيقي عندما يكون املدر   على ذاته. " ليس ثم 

 .زا وانتباها فإنه يسهم بفعالية في التواصل م تحفُّ ِّ
 
 عندما يبدي املتعل

 .مين ِّ
 
ِّس واملتعل

 يقوم التواصل البيداغوجي على العالقات االجتماعية اإلنسانية بين املدر 

  هناك شروط لتحقيق التواصل منها: االشتراك في اللغة واملرجع وتعزيز التواصل عن طريق

ي ".التغذية الرا  جعة )الفيدباك( واالنتباه إلى وضعيات املتلق 

ويدخل ضمن العالقة التربوية البيداغوجية ما يعرف بالجانب التنظيمي للعملية التعليمية وما 

م في شكلها النظامي خاصة ضمن سياق مؤسس ي تحكمه قواعد 
ُّ
يحيط بها. تتم عملية التعليم والتعل

ل هذا السياق،  ِّ
 
دة. ويشك في الوقت ذاته إطارا تتم فيه العالقة التربوية. ويشمل البعد وضوابط محد 

مين داخله وكذا القواعد 
 
م وأشكال توزيع املتعل

 
التنظيمي بصفة أساسية صيغ تنظيم فضاء التعل

مية داخل 
 
ف العام لطرفي العملية التعليمية التعل فق عليها( التي تحكم السلوك والتصرُّ )املوجودة أو املت 

ر هذه الجوانب كلها في طبيعة العالقة وشكلها ذلك الفضاء. ِّ
 
 .4وتؤث

م )داخل حجرة الدرس( في الغالب األعم بكيفية تقليدية )ترتيب الجلوس في 
ُّ
م فضاء التعل

 
ينظ

مين في مواجهة السبورة، عدم قدرتهم على التواصل فيما بينهم وجها 
 
صفوف عمودية، جلوس املتعل

عة لتنظيم هذا الفضاء، وهي تتيح إمكانية إقامة حلقات لوجه...( بيد أن هنالك أشكاال أخ ِّ
رى عديدة متنو 

مين في مجموعات أو غير ذلك
 
 .5نقاش أو توزيع املتعل

                                                           
 .52ل داخل القسم(، ص . مأخوذ من: عبد اللطيف الفاربي: البعد التواصلي للعالقة )دينامية التواص90، ص ابقسالينظر املرجع 1
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مين داخله، ويقتض ي كل شكل من أشكال  ِّ
 
نا للمتعل م توزيعا معي 

ُّ
ويفترض تنظيم فضاء التعل

مين من جهة، و  ِّ
 
دا من التفاعالت بين املتعل ِّس من جهة أخرى. كما التوزيع نمطا محد 

بينهم وبين املدر 

فه. فغالبا ما يكون من الصعب  دة ترسم لكل طرف حدود تصرُّ ينطوي على قواعد وضوابط سلوكية محد 

مين، في إطار التنظيم التقليدي للفضاء الفصلي، التواصل املباشر والتلقائي فيما بينهم. وإذا 
 
على املتعل

ق في حدود ما ِّس وتقتضيه الضرورة البيداغوجية. وتتصف القواعد  ما تم ذلك فإنه يتحق 
يسمح به املدر 

ِّس، الش يء 
والضوابط السلوكية املعمول بها بقدر كبير من الصرامة وبتوظيف الفت للنظر لسلطة املدر 

ِّس
 .1الذي يطبع العالقة التربوية بطابع املركزية، أو إنها تكون متمركزة على املدر 

حا )عمل في مجموعات، مجموعات مناقشة...(، فإن أما عندما ينظم الفضاء تن ظيما أكثر تفتُّ

مية تكون أكثر انفتاحا وقواعد السلوك أكثر مرونة، كما 
ُّ
التفاعالت بين أطراف العملية التعليمية التعل

م )أو 
 
ص هوامش املنع ويغدو املتعل

 
مين مباشرا وأكثر تلقائية، وبذلك تتقل

 
يكون التواصل بين املتعل

 ِّ
 
ماملتعل

ُّ
 .2مون( مركز فعل التعليم والتعل

ِس: -4
 البنى الِخطابية وسلطة املدر 

( عند الكالم، ذلك take turns، أساسا، على حقيقة أن " الناس يتناوبون )البنى املحادثيةتعتمد 

لة من الكالم يتناوبها أو  في غالبية أنواع االتصال لدرجة أن الخطاب يمكن تقسيمه إلى أجزاء مفص 

ثين. وفي دراسة هذا الجانب من الخطاب علينا أن نطرح أسئلة خاصة بنوعية يشترك في ها كل املتحد 

هذه األدوار فعل يتناوب املتحدثون أدوارهم أم أن هذه األدوار تتشابك وتتطابق مع بعضها البعض؟ 

ح املتلقون أنهم على و  ِّ
ث أنه على وشك االنتهاء من الكالم؟ وكيف يوض  ِّ

ح املتحد  ِّ
ن يبدأوا شك أوكيف يوض 

 مع 
ُ

ث م في الدور التالي؟ وَمْن يقوم بمعظم الكالم؟ َمْن يتحدَّ
َّ
د َمْن الذي سيتكل ِّ

في الكالم؟ ومن يحد 

 .3َمْن؟..."

مية؛ ينب-مـن خـالل تحـليل ُبـناها فـي الـمحادثة التعليميةنظام تبادل األدوار ولتحليل 
ُّ
غي التعل

ة أشياء، من بينها أن هذا النظام ليس نمطا واحدا وال ثابتا، وإنما يحتوي على عدة أنماط  النظر إلى عد 

ِّس 
ب الجهل بها اختالف في املحافظة على النظام وإعطاء معان كثيرة ومختلفة من قبل املدر  ونماذج يتسبَّ

عه البعض قد ال يجدونه في املوقف التعليمي التبادلي كما يشاءون فينجر عنه سوء 
َّ
مين. فما يتوق ِّ

 
واملتعل

 فهم قد تكن عواقبه وخيمة على العملية التعليمية التعلمية.

ميهم أن تكون  ِّ
 
ِّسين من متعل

عه بعض املدر 
َّ
ث بين الناس عموما، فما يتوق د أنماط التحدُّ تتعد 

ميه،  ِّ
 
ِّسون آخرون مشاركة باهتة وقليلة من متعل

ع مدر 
َّ
الة جدا وناجحة في الدرس، قد يتوق مشاركتهم فع 

مين املشاركة تماما أو ربما تكون نادرة. وتفسير هذا االختالف في التوقعات والبعض اآلخر ال  ِّ
 
 ينتظر من املتعل

ث. ل سرعة التحدُّ  يعود إلى معد 

                                                           
 .95 ، صالسابقاملرجع محمد آيت موحى،  1
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ث: ل سرعة التحدُّ ث، إذا، بالنظر إلى معد  ز بين أنماط التحدُّ ِّ
 نمي 

 فات بين األدوار، مع كثرة
ُّ
ث سريعا جدا دون أية توق ل التحدُّ التداخل أو حتى إكمال  فإذا كان معدَّ

َي هذا النمط بأسلوب االشتـراك الفوضوي أو املتداخل جدا )وهو أسلوب تحادثي  ِّ
دور اآلخر، ُسم 

م في فوجه؛ حيث يتنازل 
ُّ
ِّس أو أنه لم يستطع التحك

د(. وهو نمط متفتح جدا من طرف املدر  ِّ
متعد 

مين أو لعجزه  ِّ
 
ِّس مكرها عن سلطته لصالح إرضاء املتعل

 أمامهم أو خوفه منـهم.املدر 

  فات بين األدوار تقريبا، مع بعض التداخل أو
ُّ
ث " سريعا نسبيا دون أية توق ل التحدُّ وإذا كان معدَّ

َي هذا النمط 1حتى إكمال دور اآلخر " ِّ
( High involvement styleبأسلوب عالي االشتراك ). ُسم 

نمط أكثر تفتحا من الطرفين؛ حيث . وهو ((Conversational styleوهو أسلوب تحادثي واحد ))

ِّس قليال عن سلطته لصالح سير الدرس ونجاحه وتحقيق أهدافه.
 يتنازل املدر 

  فات أطول بين
 
ث أبطأ، والتوق يختلف هذا النمط جوهريا عن النمطين السابقين؛ ألن معدل التحدُّ

ثين ألنهم يتفادون املقاطعة أو  ِّ
ى هذا األدوار، وال توجد تداخالت بين املتحد  إكمال دور اآلخر؛ ويسم 

 High consideratenessأسلوب عالي املراعاة )األسلوب الذي يخلو من املقاطعة وفرض الذات 

style)2 . مون بمراكزهم وال يحاولون تجاوزها أو التقليل ِّ
 
حا؛ حيث يحتفظ املتعل وهو نمط أقل تفتُّ

ظ وال يري ِّ
ِّس، خاصة وأن هذا األخير متحف 

ب من سلطة املدر  مون قواعد التأدُّ ِّ
 
د التنازل، فيراعي املتعل

ِّسهم.
 والكياسة مع مدر 

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 

ل كل حالة على حدة: هي أال  ِّ
 يحدث تبادل محادثي بين الطرفين أو األطراف. وسوف نفص 

  ،م يستخدم النمط عالي االشتراك ِّ
 
م يستخدم النمط املتداخل جدا مع متكل ِّ

 
عندما يتحادث متكل

يميل الحديث ألن يكون متداخال جدا، ولكن من الطرف األول؛ ألنه األسرع واألكثر خرقا لقواعد 

ث األول بالكالم، ولم يستطع ار حيث تبادل األدو  ِّ
ك املتحد  تشابكت مع بعضها البعض، وتمسَّ

م في 
َّ
د َمْن الذي سيتكل ِّ

ر املحادثة ومن يحد  ِّ
ث الثاني أن ينتزعه من األول، بسبب غياب من يسي  ِّ

املتحد 

 ومـع َمْن 
ُ

ث ا، الطرفــان أو أحد . وال ينـتبه، غالـب3الدور التالي، وَمْن يقوم بمعظم الكالم، وَمـْن يتحدَّ

هم كل طرف اآلخر إما  ـن فـي نـمط الـمحادثـة. بل على العكس من ذلك، سيت  ِّ
الطرفين إلى االختالف البي 

ه خجول أو حذٌر في  بالسرعة أو بالبطء؛ فاألول يعتقد أن الثاني كالمه قليل ألن معلوماته قليلة، وأنَّ

 هذار وفوضوي ومستبد برأيه وكثير اإللحاح.تعامله. والثاني يعتقد أن األول كثير الكالم م

  م من النمط عالي املراعاة، يميل الحديث ِّ
 
م من النمط عالي االشتراك مع متكل ِّ

 
عندما يتحادث متكل

ألن يكون أحادي الجانب. قد ال يعلم املتكلمان بالضرورة أن أسلوبي التحادث هما اللذان يختلفان 

                                                           
 .992جورج يول، مرجع سابق، ص  1
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .605ينظر هدسون، مرجع سابق، ص  3



 الفصل الثالث: االستراتيجيات الِخطابية

192 
 

م ا
 
م األبطأ ليس قليال. بل بالعكس، سيعتقد املتكل

 
ألسرع )الذي يستخدم األسلوب األول( أن املتكل

ما ضجر أو حتى بليد. وباملقابل سُيحكم عليه أنه ضوضائي لحوح  لديه ش يء لقوله، وأنه خجول ورب 

ر خصائص أسلوب املحادثة هذه على أنها مزايا شخصية  .1مستبد أناني، وحتى ضجر. ستفس 

ــه وإيتـاء الكـالم فـي موضعه يقتض ي ك
 
م فيــها؛ ألن

 
ـذلك أال يسكــت فـي األوقـات التـي يجب أن يـتـكـل

م لحقه من الضرر بتـرك انتـهاز الفرصة فيها مثل 
 
" متى سكت عن الكالم فـي األوقات التي يجب أن يتكل

 .2ما يلحقه من ضرر الكالم فـي غيـر وقته "

ق القـول بمقامـه من جـهـة، وبـما يقابـلـه مـن 
 
ى مـن جـهة أخرى؛ ألن القـصد مـنه ويتعل عـمل مؤد 

بيـن بـــه، وإال ُعــدَّ هـــذا القــول 
َ
باصطـالح الـماوردي؛ هــذيــانــا وُهـْجـرا تحقيــــق االنتــــفاع بــــه من طرف املخاط

ــن وهــــب الكاتب في الكالم التام، بأن . وهـــذا مـــا اشتــرطـــه ابـ3" ألن لـكــل مـقــام قــوال وفـي كــل زمــان عــمــال "

 يضعه موضعه وأن يأتي به في حينه، ويصيب مقصده.

عند محاولة الناس التعبير هم أنفسهم فإنهم ال ينشئون ألفاظا تحوي بنى نحوية وكلمات فقط، 

لسلطة، ا وإنما ينجزون أفعاال عبر هذه األلفاظ. فإذا كنت تعمل في مكان يكون للمدير فيه قدر كبير من

 .4[ يفوق الجملة الخبرية9فإن قول املدير للتعبير في ]

 [ أنت مطرود.9]

 .5[ إلنجاز فعل إنهاء توظيفك9قد يستعمل اللفظ في ]

م:  ِّ
 
ِّس للمتعل

فهو ليس إخبارا وإنما هو قرار يقتض ي أن  أنت راسب.كما هو الحال في قول املدر 

م ليس من الناجحين وال يمكنه أن  ِّ
 
يلتحق بالقسم األعلى. فهو قرار صادر من صاحب سلطة هذا املتعل

ِّس على من هو دونه. ونفس األمر يقال ملن قيل له: 
 أنت ناجح.وهو املدر 

ق، ومرد  
ُّ
هناك سياقات ال تناسبها الخطابات املرنة التي تمنح األولوية ملبدأ التهذيب وعوامل التخل

ق بأولوية ا
َّ
ب في خطابات النصح والتحذير وغيرها؛ ذلك إلـى أسباب كثيرة منها ما يتعل لتوجيه على التأدُّ

فاملرسل يولي عنايته فيها لتبليغ قصده وتحقيق هدفه الخطابي بإغفال جانب التأدب التعاملي الجزئي 

في الخطاب. كما يودُّ باستعمال هذه االستراتيجية أن يفرض قيدا على املرسل إليه بشكل أو بآخر، وإن 

هه ملصلحته بنفعه من جهة وبإبعاده عن كان القيد بسيطا أ ِّ
و أن يمارس فضوال خطابيا عليه، أو أن يوج 

 .6الضرر من جهة أخرى 

ر بين الغايات  ل من خالل التوتُّ
َّ
ب كثيرا من االختيارات البالغية. تلك االختيارات التي تتشك ر مبدأ التأدُّ ِّ

يفس 

 التواصلية والغايات االجتماعية.
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نا :بعاسا ِ
 ت الوظيفية في الخطاب التعليميدور املكو 

نات وظيفية ) ِّ
ِّن النص أو 9622الحظ هاليداي، حسب احمد محمد نحلة، أربعة مكو 

م( تكو 

ِّن الكالمي 
طابي، واملكو  ِّن الخِّ

ن املنطقي، واملكو  ِّ
ِّن التجريبـي، والـمكو 

الخطاب، أي خطاب، هـي: الـمكـو 

ز على إحد ِّ
 
ن التبادلي، سنرك ِّ

قة ببناء العالقة. بعدها قام هاليداي الوظيفي أو املكو  ِّ
 
نات املتعل ِّ

ى هذه املكو 

نين التجريبي واملنطقي تحت مصطلح جامع هو  ِّ
لوظيفة ابإعادة النظر في التسمية والعدد، فضم  املكو 

طابي ليصبح الفكرية ِّن الخِّ
ن التبادلي مطلق الوظيفة النصية، وأعاد تسمية املكو  ِّ

ا عليه وأبقى على املكو 

نات.1يفة التبادليةالوظ ِّ
 . فأصبحت لدينا ثالث وظائف أو ثالثة مكو 

ِّن، فيـرى هاليداي أال تفاضل بينـها وال انفصال، بل إنها متداخلة 
أما عن قيمة كل وظيفة أو مكو 

نا فكريا فحسب،  ِّ
نة نسيج النص، فنحن ال نستطيع أن نقول إن لهذه العبارة مكو  ِّ

الخيوط جميعا مكو 

 ِّ
د أن اللغة ليست أو أن لتلك مكو 

 
نا تبادليا فقط، فالحياة على وجه العموم ليست كذلك، ومن املؤك

نات، وما ينبغي أن ننظر إلى أي منها بمعزل عن اآلخر  ِّ
د الوظائف واملكو  كذلك أيضا، ففي كل نص تتعد 

دة، كل جهة منها تسهم في التفسير الكلي للنص أو الخط ِّ
ب، وتلك ابل ينبغي النظر إليها من جهات متعد 

ن التبادلي أو الوظيفة التبادلية والتعريف بها لعالقتـها 2طبيعة االتجاه الوظيفي ِّ
. سأكتفي بذكر املكو 

 بالعنصر املدروس

س للعالقات االجتماعية بين الناس أو محافظ عليـها، وذلك  ِّ
ن التبادلي، مؤس  ِّ

فهو أوال، أي املكو 

ا مفتوحة؛ كالتحيات والحديث عن الطقس أو السؤال عن من خالل فتح قنوات التواصل بينهم أو إبقائـه

الحال. وتبادل األقوال في هذا املجال يجري على أنماط من الصياغة من املمكن توقعها، ال يكاد يخرج 

ث كليـر كرامش )3عنها أحد، فإذا خرج عنها ُعدَّ قوله شاذا أو خارجا عن الـمألوف ( Claire Kramsch. تتحدَّ

طابية لدى مستخدم اللغة فـي مرحلة الطفولة، نتيجة في كتابه )اللغ ن بنيات خِّ ة والثقافة( عن تكوُّ

ر عبر الزمن  لعاملي التنشئة االجتماعية واالمتزاج الثقافي في املجتمع الذي عاش وترعرع فيه، ثم تتطوَّ

ع 
ُّ
ي كلير كرامش هذه البنيات بخطط العمل أو بنيات التوق خ. تسم  ( Structures of expectation)وتترسَّ

فون  رون العالمات وال كيف يتصرَّ ِّ
موا " كيف يفس 

َّ
نة، فهم لم يتعل مها كل املستخدمين للغة معي 

َّ
التي يتعل

نا من اآلخرين بالـمثل..." عوا سلوكا معيَّ
َّ
موا أيضا أن يتوق

َّ
، فيقابلون 4على أساسها فحسب؛ وإنما تعل

نة بأفعال كالم تناسبـها فـي رت أفعال الكالم  أفعال كالم معي  ر السياق تغيَّ ن، وإذا تغيَّ سياق ثقافي معيَّ

ي الهدية، أو قول مع السالمة  فهي ذات بعد اجتماعي ثقافي، من قبيل استعمال فعل الشكر للرد  على تلق 

 .5أو على اللقاء من أجل إنهاء املحادثة
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نة قوال أو فعال، كالرجوهو ثانيا: وسيلة للتأثيـر فـي سلوك اآلخرين، وتوجيـههم إلـى أشيا اء ء معيَّ

م أو 1واالستفسار والنصح والنهي والتحذير واألمر والتهديد...إلخ ِّ
 
. وهو ما يضفي نوعا ما سلطة من املتكل

بين أو املتلقين.
َ
 من منتج الخطاب على املخاط

عا أو ا
ُّ
م قبوال أو رفضا، أو ترجيحا أو شكا أو توق ِّ

 
 ندهاشا أو وهو ثالثا: تعبير عن موقف املتكل

 .2أسفا...إلخ

مها لنا هاليداي، في سياق شر  ومن النماذج العملية التي ن التبادلي، مناقشته للسياق حقد  ِّ
 املكو 

م في طفلها بالوسائل اللغوية املتاحة لالستنكار )
ُّ
ن األم من التحك ِّ

 
( disapprobationاالجتماعي الذي يمك

ن التصنيف الفرعي Roget’s thesaurusمعتمدا في ذلك على معجم روجيه املوضوعي ) ِّ
ط يبي 

 
(، وهذا املخط

 .3لتهديد األم لطفلها

 
وأمثلة التهديد تصفها الشبكة واملرتبطة بقواعد التحقيق، وهي كلها قد تكون مصحوبة بشرط صريح 

ة أخرى، أو: إذا استمررت ]استمريت[ في فعل ذلك...  مثل: إذا فعلت ذلك...أو: إذا فعلت ذلك مرَّ

م( فسوف .9 ِّ
 

دة، من املتكل  أصفعك )عقاب بدني، وسيلة محد 

م( .6 ِّ
 

دة، من غير املتكل  فسوف يضربك أبوك )عقاب بدني، وسيلة محد 

م( .0 ِّ
 

 فسوف أغضب عليك )عقاب عقلي، من املتكل

 فسوف يغضب عليك أبوك )عقاب عقلي، من غير املتكلم( .4

 .4فلن تلعب الكرة بعد اآلن )تقييد السلوك( .5

 أدوات للتضامن والتراحم:أسماء العلم : بعاسا

يستعمل املرسل االسم األول للمرسل إليه عند ندائه مثال، أو عند الحديث عنه، كما قد 

 :5يستعمل املرسل اسمه األول عند التعريف بنفسه مع غيره

 .إذا كان املرسل أعلى من املرسل إليه مرتبة، ولديه استعداد ملحو ذلك التراتب 

  لدى املرسل إليه أو تسامحا في محو ذلك التراتب.أدنى منه مرتبة وملس رغبة 
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 .إذا كانا متساويين في عنصر أو أكثر من العناصر السابقة، مثل السن، أو الدرجة الوظيفية أو املهنة 

ل اسم املرسل إليه األول في الخطاب، وهذا االستعمال ذو دالالت منها قربه منه،  ويستعمل املرسِّ

ه حصل مع مرور إما قربا ماديا ]في املكان[  أو قربا عاطفيا. وقد ال يكون القرب موجودا من قبل، ولكنَّ

 .1الوقت وتنامي التعامل بين طرفي الخطاب

مين فـي خطابه التعليمي، وهذا االستعمال ذو دالالت منـها بعدهم  ِّ
 
ِّس لقب املتعل

يستعمل املدر 

غياب أية عالقة سابقة بينه وبينهم؛ عنه في بداية العام الدراس ي، فال يكون القرب موجودا من قبل، ل

ة )ما عدا معيدي السنة(، فعدم معرفته لهم يجعله يتفادى  وبخاصة وأنهم التحقوا بالثانوية ألول مرَّ

ذكر أسمائهم، فالقرب في املكان )القرب املادي( ال يعني القرب العاطفي أو العقلي )الذهني(، وإن حدث 

مين كانت قرينة ِّ
 
اللقب، ولكنَّ القرب )العاطفي والفكري( سيحصل مع مرور الوقت  وذكرت أسماء املتعل

متـها الوصاية )وزارة التربية  مي بعد التوجيـهات التي قدَّ
ُّ
وتنامي التعامل بين طرفـي الخطاب التعليمي التعل

ل؛ إذ يطلب منه " العمل ميه بداية من اللقاء األوَّ ِّ
 
ِّس سعيا منها لتقريبه من متعل

لى ع الوطنية( للمدر 

اإلرشادات التـربوية )في اللقاء األول( وفي . ومن خالل جملة من 2إقامة عالقة وطيدة مع التالميذ "

مين، في تسيير الدرس(مناسبات أخرى  ِّ
 
 :3كما يلي، )بداية الدرس، في التعرُّف على املتعل

 ،م نفسك بإيجاز لتالميذ القسم ِّ
 قد 

 ف بد ب الثقة الزائدة في النفس والتصرُّ  يكتاتورية،تجنَّ

 ،احفظ أسماء تالميذ القسم تدريجيا 

 ،بك إلى تالميذك ِّ
ْر أن لديك شيئا من البشاشة واللطافة التي تحب  ظهِّ

َ
 أ

 ،ْن قدوة واحرص على الوصول إلى القسم قبل التالميذ
ُ
 ك

 ،دة كانت أو سيئة عن القسم ِّ
ْب تصديق كل ما يقال أو يكتب من تقارير جي   تجنَّ

  َّظ بما يس يء إليهم،احترم التالميذ وتجن  ب السخرية والتلفُّ

 ،اهتم بجميع التالميذ وال تستثني منهم أحدا 

 ،ْندام يليق بوظيفة التعليم وهيبتها َهْر بهِّ
ْ
ظ  اِّ

 ،ْت شخصيتك في التعامل مع التالميذ بِّ
ْ
 أث

 ،امتنع عن التدخين واستعمال الهاتف خالل الحصة 

 ،ال تذكْر زمالءك إال بكل خير 

  ْن اإلصغاء و ْحسِّ
َ
ك من التالميذ،أ ثِّ ِّ

ْر اهتمامك بمحد  هِّ
ْ
ظ

َ
 أ

  حا أهم الحقوق والواجبات الخاصة بكل من التلميذ ِّ
ْن عن طريقة العمل التي ستتبعها موض  علِّ

َ
أ

 واألستاذ.

                                                           
 ، الصفحة نفسها.السابقاملرجع 1
 .92الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي، ص  2
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
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  يتعامل بأدب واحترام في عالقته مع رؤسائه وزمالئه وتالميذه، ويعمل على تنشئة التالميذ على

 .1التسامح وروح االحترام والتضامن

 .ْحرْص على نقل النظر بين التالميذ لتشعرهم بالعطف والعناية  اِّ

 .ْن معتدال بين الصرامة والدعابة
ُ
 ك

 .ْل عن بعض التفاهات الصادرة من التالميذ
َ
 تغاف

 .با إلثارة الفوض ى والكراهية نحوك م في أعصابك وال تعط األمور أكثر مما تستحق تجنُّ
َّ
 تحك

 ه وإن  باْسمِّ
ًّ
 أردت يا ولدي لتحفظ عالقة التلميذ بأستاذه. نادِّ التالميذ كال

 .ب شتم التالميذ أو لعنهم ألي سبب كان  تجن 

 ْن القدوة الحسنة التي يقتدي بها التالميذ في أخالقهم
ُ
 .2ك

 .ْل بنظرك في جميع أنحاء قاعة الدرس بثقة ورض ى  تجوَّ

 .استجمع انتباه التالميذ قبل البدء في الحصة 

 ْب البدء بنقد تلمي  ذ أو التالميذ ككل.تجنَّ

 .م األعذار املسبقة عما سوف تعمله ِّ
 ال تقد 

 .ال تصرْخ فإن الصوت الهادئ أشد  تأثيرا 

 ْب على االرتباك
َّ
ْق في نفسك وتغل  .3ثِّ

 ما عرفَت أفراد القسم بشكل أفضل كان باستطاعتك تعليمهم بشكل أجدى
َّ
 .4كل

 .نادِّ التالميذ بأسمائهم مع النطق السليم بها 

  
ْ

ف ْم عالقة تربوية معهم تقنعهم بحرصك على رفع مستواهم. تعرَّ قِّ
َ
 على التالميذ وأ

 .رِّْك جميع تالميذ القسم في دروسك
ْ

ش
َ
 أ

 .ر  ال تحكم على التلميذ بصفة ما وتفترض بأنه لن يتغيَّ

 .ق بتلميذ أو بأسرته
َّ
ظهر إلى التالميذ أية أمور شخصية تتعل

ُ
 ال ت

 ز اهتمامك على التالميذ امل ِّ
 
ِّق بين التالميذ في املعاملة.ال ترك

 متازين أو تفر 

 .ال تحاوْل أن تصبح صديقا لهم...فأنت دائما موضع سلطة بالنسبة إليهم 

 .ال تشرِّك التالميذ في همومك الشخصية أو االجتماعية 

 .في الحسبان أنك تتعامل مع تالميذ في سن  املراهقة 
ْ
ذ

ُ
 خ

                                                           
 .6املرجع السابق، ص  1
 .92-95املرجع نفسه، ص  2
 .92املرجع نفسه، ص  3
 .92املرجع نفسه، ص  4
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  كل النواحي محاوال معرفة حالتهم االجتماعية من راعِّ الفروق الفردية للتالميذ داخل القسم من

 .1حيث العوز والصحة

مين، قربا مكانيا،  ِّ
 
ق قربه من املتعل ِّ

ِّس الذي يلتزم بهذه التوجيهات التربوية سيحق 
ال شك أن املدر 

 عاطفيا وفكريا.

مين فاألمر يختلف قليال، وإن كان التشابه موجودا فـي بداية اللقاء؛ حيث يتعاملون  ِّ
 
أما بين املتعل

في البداية باستعمال األلقاب ثم بعد نمو العالقة االجتماعية بينهم يكتفون باستعمال األسماء وربما 

ناث والذكور تكون أقل كنيات تصبح هي األكثر حضورا، ولكن ينبغي اإلشارة إلى أن العالقة بين اإل 

 اجتماعية.

غات اختيار االستراتيجية العالئقية: ثامنا: ِ
 شروط ومسو 

ح استعمال االستراتيجية التوجيهية دون غيرها، وهي: ِّ
غات التي ترج  ِّ

 هناك عدد من املسو 

عدم التشابه في عدد من السمات مثل: السمة املعرفية، الطالب/األستاذ، خصوصا املبتدئ الذي  .9

ج إلى توجيه أكثر من مالطفته، أو عند الشعور بعدم تطابق األمزجة، أو اتحاد الهدف، وانتفاء يحتا

 الحاجة للسعي إلى ذلك.

عدم وجود تكرار في االتصال بين طرفي الخطاب؛ إذ تنحصر اللقاءات في اللقاءات الرسمية التي  .6

 صية، فال تتجاوز املعرفة داخليؤطرها جو  العمل مثال، وبالتالي فليس هناك عمق في املعرفة الشخ

 إطار التعامل الرسمي.

ر في فهم كل منهما لطبيعة اآلخر،  .0
 
الشعور بالتفاوت في مستوى التفكير بين طرفي الخطاب، مما يؤث

فقد يستعمل املرسل االستراتيجية التضامنية، بالرغم من سلطته، ولكنَّ املرسل إليه قد يؤول ذلك 

ل، ويتسا ءل ملاذا ال يستعمل التوجيهية كما تقتض ي صالحيته مثال، ودرأ لهذه بأنه ضعف من املرسِّ

 التأويالت املفترضة، يجد املرسل أن  استعمال التوجيه بدءا هو أسلو استراتيجية وأضمنها نتيجة.

تهميش ما قد يحدثه استعمال هذه االستراتيجية من أثر عاطفي سلبي على املرسل إليه، فيقص ي  .4

اها.املرسل اعتبار التأث  يرات على نفسية املرسل إليه متجاهال إي 

تصحيح العالقة بين طرفي الخطاب غير املتكافئين في املرتبة، وإعادتها إلى سيرتها األولى، إذا كان  .5

ل من هيبة املرسل  ِّ
 
ر على سير العالقة بينهما، أو يقل ِّ

 
التعامل حسب االستراتيجية التضامنية قد يؤث

ظ بالخطاب بهذه االستراتيجية هو إعادة لهيبة أو شأنه، بسبب تنازله عن حق   ه املكتسب، فالتلف 

العالقة وتجسيد لها، وتأكيد لحضورها في الذهن وعدم إغفالها، حتى ولو استعمل املرسل 

 استراتيجية التضامن في بعض السياقات.

ضح هذا في خطاب امل .2 ذي يطلب ظلوم الرغبة املرسل في االستعالء أو االرتفاع بمنزلته الذاتية وقد يت 

ف أن يمنحه حقوقه، بقوله: أنصفني، وأعرني سمعك لتسمع دعواي، فإذا لم 
 
من القاض ي أو املوظ

                                                           
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 1
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تفعل، فمن تريد أن يفعل؟ بيد أنه ال يملك السلطة، ليأمره وينهاه، ولن يمتلك السلطة بهذا الخطاب 

 التوجيهي.

أقص ى مقتض ى خطابه، والتأكيد  إصرار املرسل على تنفيذ قصده عند إنجاز الفعل، وعلى حصول  .2

ك بمدلوله؛ فمدلوله الحرفي هو الفيصل عند اللبس في  ب خطابه والتمسُّ على أنه ال يتوانى عن تعقُّ

ذهن املرسل إليه، وبالتالي، فإن استعمال تلك االستراتيجية يعد  احترازا من سوء الفهم أو التأويل 

 الخاطئ.

ٍ واضح للمرسل أو لتعليماته، .2
أو تحد ضد األنظمة والتعليمات العامة، أو باإلساءة إليه  حصول تحد 

رغم سلطته، أو عندما يشعر املرسل بأن املرسل إليه قد يتجاوز حدوده في النقاش، أو الحوار، أو 

اه بفعل ما؛ كمن يتجاوز رئيسه بأن يأمر بقية املوظفين بعدم قراءة الصحف في مكاتبهم،  أنه يتحد 

ه أم ر أي موظف، فليس لديه صالحية، بما يبدو معه أنه يتلكأ في خطابه على رغم أنه ليس من حق 

ة،  ه السلطوي في خطابه، والرد  بوصفه مرسال هذه املر  املدير، مما يدعو املدير إلى املبادرة إلى إبراز حق 

ا  كاء على موقعه السلطوي، ليجعل املرسل إليه يتراجع عم 
 
مستعمال االستراتيجية التوجيهية باالت

 يقوله ويعيد حساباته.

مناسبة السياق التفاعلي الستعمال التوجيهية بين الطبيب واملريض مثال، عندما ال يلتفت إلى التراتب  .6

ز به املرسل إليه، إذ ينصب   االجتماعي بينهما، فال يراعي كون املريض أميرا أو وزيرا أو غير ذلك مما يتمي 

طبيب األسنان عند نزع أعصاب أحد الضروس، إذ يخاطب اهتمامه على التبليغ واملتابعة، كما يفعل 

ْل رأسك، ال تتحرَّك، أغلق فمك.املريض بقوله املتوالي: افتح فمك، أ  مِّ
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 املبحث الثاني: استراتيجية الهدف التعليمي

ه خطاب؛ بفعل منابعه املعرفية املتعددة من لغ م على أنَّ ِّ
 
ِّس واملتعل

وثقـافـة  ةينظر إلى كالم الـمدر 

ف كل منهما اللغة بكل جزئياتها  ِّ
 
وســــــــياســــــــة وشــــــــريعة وأخالق وتربية وغيرها من منابع املعرفة؛ حيث يوظ

ري بـــالصـــــــــــــوت والصـــــــــــــرف والنحو واملعجم ثطـــاب التعليمي بين الفكر والنص الوفروعهـــا، فجمع هـــذا الخ

قاته الداللية، والبالغة والسياق، واألبعاد التداولية والحجاجية، و 
َ

 .غير ذلكوَعال

 إقناعية الخطاب التعليميأوال: 

قبــل إثبــات إقنــاعيــة الخطـــاب التعليمي ينبغي التعريف أوال بمصـــــــــــــطلح اإلقنــاع، وقــد ارتــأينــا أن 

م تعريفـــــا جـــــامعـــــا لجملـــــة من العنـــــاصـــــــــــــر لهـــــا عالقـــــة بـــــالخطـــــاب، ولنبـــــدأ بتعريف اإلقنـــــاع. ُيعرَّف  ِّ
نقـــــد 

ـــــــناع ـــــــه( Persuasion)اإلقـ ـ ـــــــمل به أو التأثير في محاولة واعية لحمْ  بأنَّ ـــــــقاد رأي للعـ ـــــــل اإلنسان على اعتـ ـ

 .1سلوكه دون إكراه أو قسر

 نستخلص من هذا التعريف جملة من النتائج:

 .اإلقناع عملية تأثير واعية مقصودة 

 .يستـهدف اإلقناع االعتقادات والسلوكات بهذا الترتيب 

 2اإلقناع عملية تنبذ العنف والقسر واإلكراه. 

 ر اعتقاد الفرد وسلوكه. ُيحدث اإلقناع  أثرا هو االقتناع بتغيُّ

  يحصل االقتناع فقي مرحلتين: مرحلة االعتقاد بالرأي وهو إيمان اآلخر بش يء ما أو فكرة ما، ومرحلة

ن ال يعنـي العمل به في نـهاية املطاف.  العمل به؛ ألن االقتناع باعتقاد معيَّ

 ني، ووجه فكري.تتمظهر عملية اإلقناع في وجهين: وجه لغوي لسا 

 .يعتمد الوجه اللساني في اإلقناع على أدوات اللغة املعروفة في جانبيها اللغوي الصرف والبالغي 

 .يعتمد الوجه الفكري على درايتين باآلخر؛ ثقافية ونفسية 

 3عملية اإلقناع هي استمالة لآلخر باستعمال وسائل الحجاج والبراهين أو التوسالت. 

                                                           
"؛ دراسة في وسائل اإلقناع. النص الحجاجي العربي. وينظر أيضا محمد العبد: "192صالعبد: النص والخطاب واالتصال. ينظر محمد  1

ف: الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ . 2الجزء الرابع. ص 
َّ
مقال ضمن مؤل

 .Grand Larousse Encyclopedique (Persuasion)-Libraire Larousse-Franceروس الكبيرة وكذلك موسوعة ال  إسماعيلي علوي.

 .Encyclopedia Britanica (Persuasion) 15thedition واملوسوعة البريطانية:
ر غيره بمشاركته اعتقادااإلقـناع يضع طه عبد الرحمن 2 ، فإن مطالبته 2تهضمن شروط التداول اللغوي، فيقول:" فعندما يطالب املحاوِّ

عة تجر  الغير جرا إلى االقتن ْدُرج على منهج القمع، وإنما تتبع في تحصيل غرضها سبال استداللية متنو 
َ
ع برأي اال تكتس ي صبغة اإلكراه، وال ت

ع لِّ
ْ
ه على قائله، ُمط با إياملحاور. وإذا اقتنع الغير بهذا الرأي، كان كالقائل به في الُحكم، وإذا لم يقتنع به، ردَّ اه على رأي غيره، وُمطالِّ اه ا إي 

 .02مشاركته القول به". ينظر طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكالم، ص 

KEVIN HOGAN, JAMES SPEAKMAN : COVERT PERSUASION; Psychological Tactics and Tricks to Win the Game. Published  3

by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.  2006. P3. 
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التعليمي وأسقطنا عليه التعريف السابق وجدناه خطابا إقناعيا بامتياز،  وإذا جئنا إلى الخطاب

ت عليه الوثائق التربوية البيداغوجية من توصـــــــــيات  على األقل من الناحية النظرية. ودليل ذلك ما نصـــــــــَّ

ـــــــــــــــــــــــــهــات، ثم بنــاء الــدرس في الخطــاب التعليمي يقوم على وســـــــــــــائــل اإلقنــاع. ولنبــدأ بــأولى  وتعليمــات وتوجيـ

ِّســــــــــــين بضــــــــــــرورة تحقيقها، وهي ملمح الخروج القضـــــــــــا
يا التي يســــــــــــتهدفها املنهاج الدراســــــــــــ ي، بل ويلزم املدر 

ميــة خــاصـــــــــــــة بكــل وحــدة 
ُّ
والهــدف الختــامي اإلدمــاجي، الــذي تنــدرج تحتــه أهــداف وســـــــــــــيطيــة وأهــداف تعل

مية.
ُّ
 تعل

م في بداية الســـــ ِّ
 
راســـــية، نة الدينص املنهاج على ملمح الدخول وهو الصـــــورة التي يلتحق بها املتعل

على األقل من الناحية النظرية، أو الكفاءات املكتســــبة لديه أو املفترض أن يكون قد اكتســـــبها في الســـــنة 

م من الســـــنة الرابعة متوســـــط برصـــــيد معرفي ومنهجي ولغوي  ِّ
 
الســـــابقة، وفي حالة بحثنا هذا يلتحق املتعل

 يسمح له بأن يدرس السنة األولى ثانوي 

 السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي يكون قادًرا على: عند دخول املتعلم إلى

 .القراءة الجهرية مقرونة بسالمة في النطق وحسن في األداء وضبط للحركات وتمثيل للمعنى 

 .فهم املعاني املتعددة للكلمات 

 .مناقشة أفكار النص بإقامة الحجة والتزام املوضوعية 

 نية الكلمات والعبارات والتراكيب.تمييز الصواب من الخطأ في ب 

 .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:

 الجذع املشترك آداب: .1

 ام على النصـــوص املقروءة.إصدار األحك .أ

 إبراز مواطن الجمال الفنـي في املقــروء. .ب

 تلخيص املقروء بلغة سليمة وفكر منتظــم. .ج

ـــــي  .د ة تأثيرها فـ ـــــها من جمال وقو  ـــــا معانيه وما فيـ ــــــ ـــــهـ التمييز بين الصور البالغية التي يلبس األديب بـ

 النفس.

 نتفاع بمختلف مصادر التوثيق.البحث املنهجي وتقص ي املسائل واستخدام املراجع واال  .ه

توظيف األسس التي تقــــــــــــــــــــــــوم عليهــــــــــــــــــــــــا بالغــــــــــــة الكالم وجودة األسلوب من حيث الوضوح والقوة  .و

 والجمال بمراعاة خاصة اإلدماج.

ة الُحجة وسالمــة التعبيــــر. .ز  إبداء الرأي في قضية من القضايا املطروحة عليه باعتماد قو 

 بــي ومــا يتركه من أثر في النفس مع التعليل.تحديد الخصائص الفنية للنص األد .ح

 كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية في مقام تواصل دال. .ط

 الكتابـــــــة فـــي أنماط متنوعة من النصوص. .ي
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 الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا: .2

 استنتاج عناصــر العمل األدبي شكال ومضمونا وإصدار أحكام معللة عليـها. .أ

 املسائل واستخدام املراجع واالنتفاع بمختلف مصادر التوثيق.البحث املنهجي وتقص ي  .ب

 إبداء الرأي فـي موضــوع ذي داللـة يطرح عليه بتوظيف مكتسباته العلمية. .ت

 توظيـــف األســس التي يقــوم عليها األسلـــوب التعبير   املؤثر بمراعاة خاصة اإلدماج. .ث

 كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية في مقام تواصل دال. .ج

 الكتابة في أنماط متنوعة من النصوص. .ح

مي الســـــــــــــنـــة األولى ثـــانوي وملمح الخروج من نفس  ِّ
 
ِّس على ملمح الـــدخول ملتعل

الع املـــدر 
 
وبعـــد اط

طا، يقوم على اعتبار 
َّ
ا بمثابة األرضــية التي ينطلق منـــــــــــــــه ملمح الدخول الســنة، ينبغي عليه أن يبني مخط

عليه الدراســــ ي للغة العربية )للســــنة األولى ثانوي(، وهذا  للوصــــول إلى تحقيق ملمح الخروج وفق ما نصَّ 

طبعا بعد القيام بالتقويم التشـــــخيصـــــ ي في بداية الســـــنة الدراســـــية، فيقارن بين ملمح الدخول في املنهاج 

ِّس فرقا معتبرا 
م امللتحق حـديثا بالســـــــــــــنة األولى ثانوي، وفي الغالب يجد املدر  ِّ

 
ق فعليـا لـدى املتعل ومـا تحقَّ

ن له بعد وضـــــــــــــع شـــــــــــــبكة التقويم التشـــــــــــــخيصـــــــــــــ ي عنـد ال طه وفق ما تبيَّ
َّ
ف مخط ِّ

مين، فيكي  ِّ
 
كثير من املتعل

ق  م على حدة. وبعدها يجمع املشترك منــــــــــــــها مقابل ما تحقَّ ِّ
 
وتحديد مواطن الخلل والنقص لدى كل متعل

ف مخططه ِّ
مين من كفاءات مســــتهدفة ومســــتعرضــــة، وبعد هذه العملية الشــــاقة يكي  ِّ

 
دأ في ويب لدى املتعل

 تطبيقه بشكل تدريجي.

ِّس بخطابه التعليمي، 
ــــــــــــــٌر  شــكال ومضــمونا،ويعتني املدر  م أثـ ِّ

 
ُر حصــول االقتناع لدى املتـــــــــــــــعل وَيعتبِّ

اك، " فتكون، إذ ذ اإلقـناع واإلمـتاعإذا زاوج بيـن بالــٌغ فــي القلب كأثــر الغيث فـي التربة الكريمة، خاصة 

ــــــــدر على التأثير في اعتقاد امل ب، وتوجيه سلوكه ملا يهبها هذا اإلمتاع من قوة في استحضار األشياء، أقـ
َ
خاط

ب، كـأنه يراها رأي العين "
َ
" إذا كان املعنى وفي هذا املقام يقول الجاحظ . 1ونفوذ في إشـــــــــــــهـادهـا للمخـاطـ

شـريفا واللفظ بليغا وكان حـحيح الطبع بعيدا عن االستكراه، وكان مهاها عن االختالل، مصونا عن 

ف، صــــنع في القلب صــــنيع الغيث في التربة الكريمةال
 
ِّس 2"تكل

إلى إحداث تغييـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــي . فيقصــــد املدر 

م ِ
 
 .3املوقـف الفكري أو العاطـفي لدى املتعل

                                                           
 .02طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكالم، ص  1
ابي: بيان إعجاز القرآن. ص2

َّ
. رسالة ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق 64ينظر مثال: أبو سليمان حمد بن محمد إبراهيم الخط

 .99مري. مرجع سابق. ص محمد خلف هللا وزغلول سالم. وينظر كذلك محمد الع
 .906ينظر هنريش بليث: البالغة واألسلوبية؛ نحو نموذج سيميائي لتحليل النصوص. ترجمة وتقديم وتعليق محمد العمري. ص  3
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ٍن من متتالية تشمل ست عمليات رئيسية، نجملها   ٍ مكوَّ
ـــــرر أن اإلقناع عبارة عن كل  ـــــر كابفيـ يعتبـ

ط اآلتي
َّ
 :1فـي املخط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ين وفق الترتيب اآلتي  ِّ
 :2تـهدف هذه العناصر الستة إلى تحقيق اإلقناع لدى املتلق 

لكي يتم التعرُّض للرســـــــــــالة أو للخطاب ُيطَرح الســـــــــــؤاالن: ملاذا نتعرَّض للرســـــــــــالة أو الخطاب؟ وكيف  .9

 نتعرَّض له؟

رة حواس ثاتفكيك شــفرة الخطاب: ويتم بواســطة متتالية العمليات التوجيهية والتحويلية من أجل إ .6

ين للخطاب بإعطاء صور وكلمات ومفاهيم مستقاة منه. ِّ
 املتلق 

 قبول الرسالة )التصديق(: ويطرح فـي هذه املرحلة سؤاالن:  .0

 كيف يتم إعداد مسلسل قبول القصد اإلقناعي للرسالة أو رفضه؟ .أ

 كيف يتم املرور من الفهم إلى االقتناع؟ .ب

ل في املوقف الشــــــــــــخصــــــــــــ ي ملتلقي الخطاب، أي ما هي ويطرح الســــــــــــؤال اآلتي: كيف يتم اندماج القبو  .4

 املعالجات البسيكولوجية التي تسمح للمتلقين باملرور من مسلسل القبول إلى تكوين موقف جديد؟

ــــرات  .5 وكيف يتم تعميق القبول والحفاظ عليه؟ أي كيف تتطور املواقف في الزمن؟ وهل تتمتع التغيُّ

 بما يكفي من أسباب املقاومة؟

د الســــلوك الشــــخصــــ ي ملتلقي الخطاب بالقبول. كيف يترجم تغيير املوقف إلى تغيير وأخيرا كي .2 ف يتقيَّ

 السلوك؟

 

 

                                                           
ط هو حوصلة لعمليات اإلقناع التي ذكرها ليونيل بلنجر في مقاله املوسوم بـ: اآلليات الحجاجية للتواصل. ص 1

َّ
 .900-66هذا املخط

 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
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 اإلقناع والتواصل في الخطاب التعليمي -9

وغــايــاتــه وإحــدى النمــاذج أو القوالــب املهمــة في عمليــة  التواصـــــــــــــل وظــائف أهم من اإلقنــاع يعتبر  

 جعلــت ، حيــث "1واإلمتــاع واإلقنــاع التواصــــــــــــــل من أجــل " جــاءت العربيــة البالغــة أن حتى التواصــــــــــــــل،

مــارتين  من هوراد كــل رأي ، وحســـــــــــــبالعربيــة البالغــة وضـــــــــــــعــت من أجلهــا التي الوظــائف بين من اإلقنــاع

(Howarad Martinوكينيث ) ( أندرسينKenneth Andersenأن " )  َّأنه وذلك اإلقــناع، هدفه اتصال كل 

 .2باالتصال" القائم أفكار  على فعل رد   تحصيل عن يبحث

م في التعبير عن إحساس، حالة  –فيما يهدف  –ويالحظ أن اإلقناع يهدف    ِّ
 
إلى إبراز " رغبة املتكل

ن. أي أنه يصــــــف بأكثر موضــــــوعية  ـــــــــــــــــن العالم أو عن نفســــــه أو لإلخبار عن شــــــ يء معي  أو عن وجهة نظره عـ

ة إللحا ـــــــــــ: وضعية، أو إقناع كذلك. أي إنه يقترح أسبابا قوي  ق املستمتع بالرأي املعروض عليه. ال ممكنة لـ

يمكن الخلط بين كلمـات من قبيـل: التعبير، اإلخبـار، اإلقنـاع، لكن عنـد التكلم ال توجـد حدود واضـــــــــــــحة 

 .3بينها كما تريده النظرية

ة من    بة، مســــــتمدَّ
َّ
ف طرائق مرك ِّ

 
دة. توظ ِّ

إن الوســــــائل املســــــتعملة في عملية اإلقناع عديدة ومتعد 

ز بتوظيف التفكير في ثنايا  ثراء التصــرفات والســلوكات اإلنســانية...وإحدى هذه الوســائل هي الحجاج املتمي 

 .4عملية التواصل

ظ،    ق بمقـــام التلفُّ
َّ
وفعـــل اإلقنـــاع، بصـــــــــــــفـــة عـــامـــة،" هو أحـــد أشـــــــــــــكـــال الفعـــل اإلدراكي، وهو يتعل

م لكل أنواع الصــــــــيغ والطرق التي تهدف على أن ي ِّ
 
ى في اســـــــتدعاء املتكل

َّ
اال، ويويتجل قبل كون التواصــــــــل فعَّ

ظي املقترح" ب التعاقد أو التفاهم التلفُّ
َ
. ويعدُّ بديــــــــــــــــــــــال عن اســـــــــتعمال العنف الجســـــــــدي. غالبا ما 5املخاط

ة. االبتعاد عن العنف خطوة نحو إنسانية أكبر، ونحو روابط  نحصل على عكس ما نريد باستعمال القـــــــــوَّ

 .6اجتماعية مشتركة وغير مفروضة بالقوة

                                                           
 .02محمد مفتاح: التلقي والتأويل، ص  1
 .45محمد العبد: النص الحجاجي العربي؛ دراسة في وسائل االتصال. ص 2

3Philippe Breton: L'argumentation dans la communication. Collection Repères. 3eme éditions. 2003. P 3. Introduction. 
4Ibid, p3. 

Greimas, Courtes; Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, T1, p2745 :في: حافظ إسماعيلي علوي ومحمد أسيداه ،

. 620". الجزء الثالث؛ الحجاج وحوار التخصصات. هامش ص اللسانيات والحجاج؛ الحجاج املغالط : نحو مقاربة لسانية وظيفية"

ف: الحجاج 
َّ
 مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.  مقال ضمن مؤل

6Philippe Breton:, Ibid, P 4. Introduction. 
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ح فيه مســــــــــــتويات عملية Philippe Bretonوقد وضـــــــــــع فيليب بروتون )   ِّ
( رســــــــــــما تخطيطيا يوضــــــــــــ 

 :1كما يلي -مترجما  –التواصل، نعرضه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( على نطاق La Manipulation psychologiqueونالحظ اســـتعمال التضـــليل والتغليط النفســـ ي )  

ــــــــــــع من أجل تحقيق اإلقـــــــــــــناع. على سبيل املثا ل: ما يحدث في بعض تقنيات البيع هي نوع من العنف واسـ

م(؛ حيث Beauvois( )9622( و بوفوا )Jouleاملستعمل ضد الغير، كما تثبت التجارب التي قام بها جول )

ث عنه فانس باكار  ة املتكلم. وهذا ما تحدَّ ـــــــــــــــــر إلى نيَّ ن الغيـ
َّ
يمكن وضــــــع هذه اإلســــــتراتيجيات دون أن يتفط

(Vance Packardفي ) ( كتـــابـــهLa persuasion clandestine( في )9622)هـــذا التضـــــــــــــليـــل قـــد يحـــدث في 2 .

مين ببعض املعــارف واملعطيــات التي تغيــب عنهــا  ِّ
 
ِّس إقنــاع املتعل

الخطــاب التعليمي من خالل محــاولــة املــدر 

ة عاؤه أحقي  ِّس الفكرية أو األيديولوجية، وأحســــــــن مثاال على ذلك اد 
ني ب املصــــــــداقية بســــــــبب ميوالت املدر 

ِّســين في املوضــوع نفســه بأحقية 
عاء بعض املدر  ا على شــاعر الهاشــميين الكميت بن زيد. واد  ة بامللك رد  أمي 

آل البيت بالخالفة مع أنها تتم بالشـــــــــــــورى واختيار األفضـــــــــــــل من طرف أهل الحل والعقد. يمكننا اإلقناع 

هم إلى  ي وجهة نظرناكذلك بطرائق أكثـر لينا بإثارة إعجاب الغير، يمكننا جرُّ ِّ
 .3تبن 

                                                           
1Philippe Breton, Ibid, P 4. Introduction. 
2Ibid, P 5. Introduction 
3 Ibid, P 5. Introduction. 



 الفصل الثالث: االستراتيجيات الِخطابية

205 
 

فة في عملية التواصـــل ليســـت ســـوى وســـائل وآليا تهدف إلى إيقاع   
َّ
نات املوظ ِّ

هناك الكثير من املكو 

يا للرأي املعروض عليه ِّ
 
. الكثير من رجال الســـــــــياســـــــــة يلعبون على هذا 1الغير في فخ معنوي يخرج منه متبن

اس بخلق عالقات حميمة مع الجماهير لكسب   .2أكبر عدد ممكن من املنتخبينالوتر الحسَّ

ســــــــبل أخرى لإلقناع تلجأ إلى مخاطبة العقل ال األحاســــــــيس، وأال وهي األدلة والبراهين، بحيث ال  

يمكن للغير معارضـــة وتكذيب أو تفنيد القضـــية املعروضـــة عليه إال بعرض نص آخر أكثر إقناعا )ببراهين 

 .3وحجج أقوى من األولى(

 طاب التعليمياإلقناع واالقتناع في الخ -2

ـــــــا االقتناع ـ فيعر ف بأنه:" الرض ى به ]أي بالش يء[، ويطلق على اعتراف الخصم  (Conviction) فأمَّ

ـــة تسمح لـــه بقـــدر 
َّ
ة عليه، وهو على العموم إذعـــان نفـــس ي ملا يجـــده املـــرء من أدل بالش يء عند إقامة الحجَّ

ـته "من الرجحان واالحتمال كاف لتوجيه عمله، إال أنه دون ال
َّ
 يقين في دق

زه من اليقين. ويســتند  ِّ
ة، ويســمح بقدر من الرجحان واالحتمال يمي 

َّ
إذعان نفســ ي ملا نجده من أدل

د قبول أو نتيجة بواعث عملية أو شخصية ز بها عن االعتقاد الذي قد يكون مجرَّ ة فكرية يتميَّ
َّ
 . إلى أدل

ــــــــد موسوعة الالند الفلسفية اختـــــــــالف االقتناع ع  ِّ
ـــــــــه دونـــــــــه درجة أو وتؤي  ـــــــــن اليقين من جهة، وأنَّ

ــــــــــــــــــــــدلُّ مصــــــــــطلح اقتناع  ــــــــــــــــــــــد  –مرتبة، حيث يـ " على اشــــــــــتراك العقل الكافي لتعيين العمل  –في نظر الالنـ

 :وتقريره، واملختلف

  ه ا، ولكنَّ ل إمكاَن الخطأ، الضـــــــــــــئيل عمليًّ ل جانبا من الترجيح، وتاليا يتقبَّ أوال، عن اليقين، بـأنـه يتقبـَّ

 نعدم نظريا؛غير امل

  ثانيا، عن االعتقاد، اإليمان، بأن ذلك املقتنع إنما هو مقتنع بأسباب عقلية وليس بمؤثرات عمــــــــــــــلية

 . "وشخصية

ــورد موسوعة الالند الفلسفية أربعة تعــريفات لالقتناع 
ُ
، حيث يقابـل في إحـدى  (Conviction) وت

د ال النـــد ذا داللتين األولى هي واقعـــة االقتنـــاع أو تعريفـــاتـــــــــــــــــــــــــــه بين اإلقنـــاع واالقتنـــاع. ويعـــدُّ االقتنـــاع عنـــ

ُد ]واقعة االقتناع[ على الطابع العقلي  ِّ
ــــــــــــــــــد  قَتنُع به . فتشـــــــ

ُ
ُم عيُنُه امل

ْ
اإلقناع والثانية هي النتيجة أي الُحك

ـل االعتقاد ـُم[ مجـاال لتدخُّ
ْ
 . واملنطقي؛ ويفـسح ]الُحـك

ــــــــــــكاه   ــــــــــــمان وتيتيـ ــــــــــــد بيرلـ ــــــــــــقـ ــــــــــــد هللا –ويعتـ ــــــــــــب عبـ ــــــــــــة )تحسـ  م( " أن تحقيق االقتناع6006 صولـ

(conviction)الذي هو غاية الحجاج، يقـــــــــع في منطـــــــــقة وســـــــــطى بيـــــــــن االستـــــــــدالل ، La démonstration 

ويهدفـــــــان في نظرياتهما الجديدة إلى تحقيق الغاية من الحجاج وهـــــــو " إذعان  . La persuasion واإلقـــــــنـــــــاع

ـــــــــــــــــول بالتصــــــديق ملا يطرحه املر  ل أو العمل عــــــــــــــــــلى زيادة اإلذعان " وال يتحقق هذا األخير إال بدفع العقـ ســــــِّ

ـــــــــــــــيام " بالعمل في اللحظة  املســـتمع إلى " املبادرة ســـــــــــــــــــواء باإلقدام على العمل أو اإلحجام عــــــــــــــــنه"   أو القـ

                                                           
1Ibid, P 5. Introduction. 
2Ibid, P 5. Introduction 
3Ibid, P 5. Introduction 
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ِّق شانييه
 يكون قدبين اإلقناع واالقتناع، حيث ير أن املرء في حالة االقتناع  Chaignet)) املالئمة ". ويفــر 

ة. أما في حالة اإلقناع فإن الغير هم الذين يقـنعونه دائما  . " أقنع نفسه بواسطة أفكاره الخاص 

ـــر أو االعتقاد، وطرفها   ـــكـ ـــة إلى توجيه الفـ ـــة هادفـ ـــة بين رسالـ ـــو "...أحد طرفي العالقـ ـــناع وهـ أن اإلقـ

 . "ال وجود لالقتناع دون وجود اإلقـناعاآلخر هو اإلقـناع، وهـذان الطرفان متالزمان وجـوًدا أو عدًما ف

ن مما ســــبق أن اإلقــــناع واالقتــــناع وجــــهان لعملة واحــــدة، حيث ألن االقتناع يكون من طرف   يتبيَّ

ل فال وجود  املرســـــــــل إليه/ املتلقي، واإلقناع يكون من طرف األول وهو املرســــــــــل/ امللقي، فإن لم يكن األوَّ

ِّس وا
مـات ودعــاوى للثـاني. يســـــــــــــعى كـل من املـدر  م إلى إقنــاع الطرف اآلخر بمـا يعرضـــــــــــــه عليـه من مقــد  ِّ

 
ملتعل

تتعلق بمعارف ومعطيات الدرس أو بما يعرضـــه من إجابات تحاول اســـتمالة الطرف اآلخر من أجل تغيير 

 س اســـــــــــــتعمــالــه ألســـــــــــــاليــب اإلقنــاع عن طريق 
قنــاعتــه وجعلــه يتبنى آراءه. وكثيرا مــا يحــدث من طرف املــدرِّ

مين بعـــدم اســـــــــــــتــدالالتـــه ال ِّ
 
لغويـــة أو األدبيــة أو النقـــديــة ويجــابـــه في الجهــة األخرى برفض من بعض املتعل

ِّســـــــــــــين إلى 
ِّس لضـــــــــــــعف الحجج واالســـــــــــــتـــدالالت. وفي هـــذه الحـــالـــة يلجـــأ بعض املـــدر 

االقتنـــاع بعرض املـــدر 

 استعمال العنف الرمزي باستعمال املغالطة املنطقية أو العنف اللفظي من أجل التسليم واالقتناع.

 اإلقناع واإلذعان في الخطاب التعليمي -3

يــــاته(، املعنى األول: Déterminationلإلذعان) 
 
ومصدره العــــزم، ( معنيان، ذكـــرهما الكفــــوي في )كل

ٍد"، 1القلب ــــــــــــــــْزم القلب، والعزم جزُم اإلرادةِّ بعد تردُّ ــــــــــــــــه " ...]اإلذعان[ اعتقاد بمعنى عـ ، ويحصـــــل 2في قولـ

د نتيجة عدم االستقرا  ر على رأي لشك أو ظن فيما يعرض عليه.التردُّ

، ومصـــــــــــــــدرهمـــا القلـــب كـــذلـــك، " الخضـــــــــــــوع والـــذل  واإلقرار الخضـــــــــــــوع واالنقيـــادواملعنى الثـــاني:  

ـــــــــــدم استيعاب 3واإلسراع في الطاعة واالنقياد، ال بمعنى الفهم واإلدراك " . ونفي الفهم واإلدراك نتيجة لعـ

ناته أو لســـــــــــــلطته على املتلقي،  ِّ
فيســـــــــــــارع املتلقي إلى اإلقرار بما يعرض عليه )أو باألحرى بما الخطاب بمكو 

ا، واألعلى منها  ى ظنًّ د البعض مراتب لإلذعان، من أدناها إلى أعالها، فأدناها يســــــمَّ يفرض عليه(. وقد حدَّ

ُب 
َّ
ى يقيًنا، وما بينهما التقليد والجهل املرك  .4يسمَّ

ب  د الحاصـــــل في موقف  وعليه فالعـــــــــــــــــزم الذي يحصـــــل به اإلذعـــــــــــــــــان ال يغيَّ فيه العقل؛ ألن التردُّ

املتلقي إنمـا هو نتيجـة لتوظيفـه لكـل الفعـاليـات اإلدراكيـة، ومنهـا العقل، من أجل حســـــــــــــم موقفه وإعالن 

 رأيه.

                                                           
أن مفهوم العقل مستقل عن مفهوم القلب، ألن العقل، في اعتقادهم،  -تأثرا بالفلسفة اليونانية  –اعتقد فالسفة املسلمين قديما  1

لعقل فعالية من فعاليات القلب أن ا –حسب طه عبد الرحمن  –يختص بوظيفة معرفية، والقلب يختص بوظيفة وجدانية. واألصحُّ 

م عن درجة 
َّ
مصاحب لكل الفعاليات اإلدراكية الذهنية منها والحسية. فال يمكن تغييب العقل في أي عملية أو فعالية كانت، وإنما نتكل

دة.  ِّ
 حضور العقل ألنه ليس درجة واحدة بل درجات متعد 

اف اصطالحات الفنون. ص  2
 

 .20. الجرجاني: التعريفات. ص 26لكليات. ص ، والكفوي : ا909التهانوي: كش
 .26الكفوي. مرجع سابق. ص 3
 .909التهانوي. مرجع سابق. ص  4
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واإلقنــاع يبحــث، فيمــا يبحــث، عن تحقيق إذعــان املتلقي إذعــانــا تــامــا بحصـــــــــــــول اســـــــــــــتجــابتــه ملــا  

خـــذ موقفـــا إيجـــا بيــــا منهـــا إمـــا فعال أو تركــــا. حــــاالت اإلذعـــان كثيرة في الخطــــاب يعرض عليــــه من آراء، فيتَّ

بعون ما يقوله 
 
مون تســــــــليما تاما فيت ِّ

 
مين تجعلهم يســــــــل ِّ

 
التعليمي نظرا للتركيبة النفســــــــية والذهنية للمتعل

ت أو 
 
ِّس وما يفعله من أجل أن يحاججوه به ايام االختبارات والتقويمات الفصـــــلية، فهو إذعان مؤق

املدر 

 وليس حقيقيا.مغالط 

 اإلقناع والتأثير في الخطاب التعليمي -4

ــــــه" L'Influenceيعرَّف التأثير) ال ُيرى إال من خالل  –القــــــدرة على إحــــــداث تغيير في ا خرين ( بأنَّ

 .1" دونما استخـدام للقـوة أو السلطة الرسمية –األثـر الذي يتسبب في إحداثه 

 ما يستنتج من هذا التعريف ما يلي: 

 لتأثير قـوة ناعمة تحدث أثـرها في املتلقين.أن ا -

 يرى أثر هذه القـوة الناعمة من خالل مواقف وسلوكات املتلقين. -

 التأثير نقيض لإلكراه واستخدام السلطة )بمفهومها الواسع(. -

ـــر في   ـــو" إبــــقاء األثـ ـــرة منــــه. فهـ ـــناع، ولكنه يقترب بدرجــــة كبيـ ويــــرى البعض أن التأثير أعــــم من اإلقـ

ـــــــــــر أي: 2لش يء وتركه فيه "ا ـ
َّ
 وعالمة؛ فتأث

ً
ـــــــــــرا ـــــــــــَعَل . و" جعل فيه أثـ ـ

َ
ـــــــــــف ـ

ْ
ـــــــــــَل وان ـــــــــــِبـ ـ

َ
. فيكون القبول أقرب 3" ق

ِّجا 
ـــــــــــــــــــــــــر، ســــــــــــواء أكان تأثيره ماديا أو نفســــــــــــيا، وقد يكون هذا التأثير متدر  ِّ

 
لإلقناع، واالنفعال موافق للمؤث

صـــــــــــــال، أو يكون غير متصـــــــــــــل وغير متـدر ج. ومـا يهمنـا هنـا ه و التـأثير النفســـــــــــــ ي، أي مـا يتركـه الباث لدى ومتَّ

 املتلقي من أثر نفس ي نتيجة ملا عرضه عليه في خطابه اإلقناعي.

بع  
 
م يت ِّ

 
وقفــت في الخطــاب التعليمي على حــاالت كثيرة للتــأثير في جــانبــه االنفعــالي لــدرجــة أن املتعل

ِّسه في سلوكاته وأقواله.
 مدر 

 اإلقناع والتصديق في الخطاب التعليمي -5

ــــــــــدماء -التصديق   ــــــــــد الفالسفة القـ ر  -عـــــــــــنـ ر مقرون بحكم 4إما تصوُّ ويقال لهذا  5فحسب أو تصوُّ

ر  ــكار والتكـــذيبوهو  6تصديقالتصو  ه اإلنـ ــلي يستلـــزم نسبة الصـــدق إلى القائـــل، وضدُّ  –. وهـــو 7فعـــل عقـ

                                                           
اململكة العربية السعودية. تقديم د. أيوب خالد األيوب.  -برنامج مهارات اإلقناع والتأثير مقدم إلى املركز العربي للتدريب والتأهيل جدة 1

 . Web Site: www.aljumana.netم.6000-دولة الكويت -ليم. معهد األيوب الدو 00/6/6000
 .مادة ) أثر ( 9املعجم الوسيط ، و ختار الصحاح  مادة ) أثر (، وممادة ) أثر (نظر املصباح املنير ، ويلسان العرب مادة )أثر( 2
 .املصباح املنير مادة ) أثر ( 3
 التصور هو: حصول صورة الش يء في العقل. 4
ر املق 5  .622رون بالحكم هو: إسناد أمـر إلى آخر إيجابا أو سلبا، ينظر جميل صليبا : معجم الفلسفة. ص التصوُّ
 .622جميل صليبا: معجم الفلسفة. ص  6
 املرجع نفسه. الصفحة نفسها. 7
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ــــــــض الحكماء  ــــــــند بعـ ــــــــذا يؤمر امل –عـ ــــــــبت باالختيار. ولهـ ــــــــبي كاإليمان يثـ ــــــــر كسـ . وعند 1رء به ويثاب عليهأمـ

ـر" خـبِّ
ُ
ـدَق إلـى امل ِّ

َب باختيـارك الص  ـنـسِّ
َ
 .2الشريف الجرجاني" أن ت

يا  ِّ
ـــــــا يكون تصديقا ظن  ، فإن كان هذا األخير غير مطابق 4أو تصديقا جازما 3والتصديق درجات، إمَّ

َي  ِّ
با،للحقيقة ُسـم 

َّ
َي علما يق جهال مرك ِّ

 . 5ينياوإن كان مطابقا لها بدليل ُسـم 

مة( والفلسـفة العرب واملسـلمين  ِّ
 
 قالتصديمصطلح  -قديما  -ويسـتخدم أهــــــــــــــل الكــــــــــــــالم )أو املتكل

ــــــــــه  ــــــــــناع ويقصدون بـ ونه مرادفا له، حيث يقول ابن رشد )اإلقـ ــــــــــ( في هذا الصدد:" 565أو يعدُّ إن طباع هـ

ق باأل ق بالبرهان، ومنهم من يصــــــــــد   قاويل الجدليةالناس متفاضــــــــــلة في التصــــــــــديق، فمنهم من يصــــــــــد 

ق باألقاويل  تصـــــــــــــديق صـــــــــــــاحـب البرهـان بـالبرهان، إذ ليس في طباعه أكقر من ذلك، ومنهم من يصـــــــــــــد 

 .6الخطابية كتصديق صاحب البرهان باألقاويل البرهانية"

ـــــــــــو   ـــــــــــنا هـ الذي يحصل ]في العقول[ على حسب تفاوتها في اإلدراك "  اإلقناع العقليفالتصديق هـ

دة وال هو شـــــــــــــكــل واحــد، وإنمــا أشـــــــــــــكــال مختلفــة" فــالعقــل ليس درجــة واحــدة، ِّ
، فهي 7وإنمــا درجــات متعــد 

ـــــــــــــناع يلتقيان في كونهما يحصــالن 8تقتنع باألدلة التي تناســب مســتواها الفكري والثقافي . فالتصــديق واإلقـ

دة، وإن كان التصديق يخص العقلي منها. ِّ
 بأشكال متعد 

لتصــــديق على وجهين؛ وجه تبليغي ووجه وأما ما يختلفان فيه، حســــب رأيي، اشــــتمال مصــــطلح ا 

ما كان استعمال مصطلح التصديق  ــــر الوجه التبليغي فحسب. فربَّ ـ
ُّ
ــــناع فقد يحصل بتوف تهذيبي، أما اإلقـ

ق جانبي عملية التخاطب. وسيأتي بيان هذين الوجهين حين الحديث عن قوانين التخاطب،  أفضل لتحقُّ

 عن طه عبد الرحمن. خالصمبدأ التصديق واعتبار الصدق واإل وبخاصة، 

ن من  
 
ميه إلى إقناعهم بســـــــــــلطة املعرفة حتى يتمك ِّ

 
ِّســـــــــــين في بناء عالقته بمتعل

يســـــــــــعى بعض املدر 

إحداث التصــديق املطلوب لديهم، يجتهد في بناء املعارف واملعلومات مســتندا إلى األدلة اللغوية والعلمية 

د رأيه. ِّ
 التي تؤي 

 يمياإلقناع والحجاج في الخطاب التعل -6

ة( ( Austin Frelyيربط أوستين فريلي ) حاجَّ
ُ
هما جزأين من عملة اإلقــــــــــــــناع بالحجاج )أو امل ويعدُّ

ـــــــــــــــــــــي درجة التوكيد  ـــــــــــــــــــــهما ال يختلفان إال فـ ـ ]فإذا طمح الحجاج إلى عرض قضـــــــــية .Emphasis9واحدة، وأنَّ

                                                           
 الصفحة نفسها. ابق،سالاملرجع  1
 .960املرعشلي. ص علي بن محمد الشريف: التعريفات، تحقيق وزيادة محمد عبد الرحمن  ،الجرجاني 2
زا لنقيضه. 3 ِّ

ي: هو الذي يكون مجو  ِّ
 التصديق الظن 

زا لنقيضه 4 ِّ
 التصديق الجازم: هو الذي ال يكون مجو 

 .622جميل صليبا. مرجع سابق. ص  5
 09فصل املقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال. تحقيق محمد عمارة. ص ابن رشد:  6
 .950ق؛ مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية. ص طه عبد الرحمن: سؤال األخال  7
 .21بن عيس ى باطاهر. مرجع سابق. ص 8
ـــمحـمد العـب 9 ـــــد: النـص والخطـ ــــظـــــ. وين192صاب واالتصال. ــ ـــــر أيضا محمد العــ ــبـ ـــ ـــ ي وسائل ـــــي؛ دراسة فــــــي العربـــــالنص الحجاجد: "ــ

 .2ص ، "اإلقناع
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ـــــــــــض اآلراء القائ ـــــــــــناع يسعى إلى دحـ مة واقتــــــــــــراح البديل، منطقية ما، مرفقة ببراهين وضمانات، فإن اإلقـ

ي[.  والسعي إلى التأثير الواضـح، بـل وتعـديل موقـف املتلق 

ـــه Argumentationيعـــر ف الحجاج  جه إلى الشخص الذي نسعى إلى  إذ، 1فن اإلقــــناععـــلى أنَّ " يوَّ

ـــــــــــــــــه " به على تبني موقف 2إقناعـ
َ
، فالحجاج إذن هــــــــــــــــــو إجراء يســـــتهدف من خالله شـــــخص ما حمل مخاط

ن ع ـــــــــها بر اللجوء إلى حجج معي  ـــــــــدفـ ـــــــــسه. فهو إذن عملية هـ ة أسـ تستهدف إبراز صحة هذا املوقف أو صح 

ـــــــــــاع  ـــــــــــنـ ـــــــــــر والتأثير عليه، ووسيلتها الحججإقـ ـــــــــــه ، 3اآلخـ دا إال إذا نجح في تحقيق هدفـ ِّ
وال يكون الحجاج جي 

 .4هـذا

رفين، ومحاولة كل في اللغة اإلنجليزية الحديثة إلى وجود اختالف بين ط Argueويشـــــير املصـــــطلح 

مـة أو داحضـــــــــــــة إقنـاع منهمـا  ة مـدع  اآلخر بوجهـة نظره من خالل تقـديم األســـــــــــــبـاب والعلـل التي يراهـا حجـَّ

. فتظهر عالقـة الحجـاج بـاإلقنــاع انطالقـا من التعريف اللغوي للحجـاج؛ إذ إنــه 5لفكرة أو رأي أو ســـــــــــــلوك

إلقـــــــــــــــناع؛ إذ " الحجاج هو بذل الجهد يرتبط بالهدف منه وهو اإلقناع، فال وجود لحجاج دون تحقـــــــــــــــق ا

 .6لغاية اإلقناع "

وأن الحجاج قد يكـون حجاجا جدليا، بالحجاج، مرتـبط أساسا اإلقــناع ومما تجب معرفــته أن 

ى  رة ألن تلك املحاو تبكيتا؛ وقـد يكون حجاجا خطابيا، ولكن اإلقناع الحادث في املحاورة الجدلية يســـــــــــــمَّ

ول تخطئـة الطرف اآلخر مســـــــــــــتعمال البرهـانيـات من مقـدمـات وعالئق ونتائج تقوم بين طرفين كالهمـا يحـا

ــــــــــــقية ــــــــــــورية منطـ ــــــــــــناع أما  .صـ ي، وليس اإلقـ ث واملتلق  ِّ
الحادث في الحجاج الخطابي فهو تقريب بين املتحد 

بالضـرورة أن يسـتخدم البرهانيات الصورة بحرفيتها املستعملة في املحاورة الجدلية البرهانية، بل هو قد 

اه يســـــ تعملها بصـــــورة بســـــيطة، أو قد يســـــتعمل حججا مختلفة، ويمكن أن تكون تلك الحجج، أو ما ســـــم 

 حججا خارجية )كالشهود، واليمين( في بعض أنواع الخطابة.بالتصديقات أرسطو 

والحـــــــق أن ما يحـــــــدث في املداخـــــــلـــــــة من حجاج، ليس مناقشة جدلية برهانية باملفـــــــهوم املنطقي 

 حجاج خطابي يرمي إلى اإلقناع واالقتناع.كنه جـدل أو لهـذه املناقشة، ول

( هو Rob GROOTENDORST( وخروتندورســـــــــــــت )Van EEMERENعند فان إيميرن )والحجاج 

ميعبارة عن " 
 
ب( Acte Illocutoire) 7فعل تكل

َّ
 .8" لغـوي مرك

                                                           
 .5، ص Powered by PHILOMARTIL.com copyright © 2008أبو الزهراء : دروس الحجاج الفلسفي،   1
ة األدوات اإلجرائية. ص  2  . 969ليونيل بلنجر: عدَّ
 .5أبو الزهراء. مرجع سابق. ص  3
ة األدوات اإلجرائية. ص  4  . 969ليونيل بلنجر: عدَّ
ـــ، فDictionary of contemporary English, longman, 1989Longman ,ي: ـــ( فArgueينظر مادة ) 5 ــي: حافــ ـــل عـــظ إسماعيـــ ــــلـــ وي. مرجع ــ

 . 6سابق. ص 
 . 4حافظ إسماعيل علوي. مرجع سابق. ص  6
 أو فعل إنجازي. 7
ة فعل تكلمي لغوي مؤلف من أفعال تكملية فرعية وموجه، إما إلى إثب 8 ات أو إلى إبطال دعوى معينة. ينظر طه عبد ومعنى ذلك أن الحجَّ

 .626الرحمن: اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي. ص 
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ـــــــــــل الحجاج، وضــــــــــــع اللــــــــــــسانيان  Rob( وخروتندورست )Van EEMERENفان إيميرن ) وألداء فعـ

GROOTENDORST لة، وضــــــــــمن هـــــــــــــــــــــــذه الشــــــــــروط، نجد ة املبطِّ ة املثبة، وأخرى للحجَّ (، شـــــــــروطا للحجَّ

ــــــط أداء الفعل الحجاجي بتحقق  ــــــناعالشرط الجوهري، يربـ ة  إقـ ــــــوى في حال الحجَّ ع بصواب الدعـ املستمِّ

لة ة املبطِّ  .1املثبتة، أو بطالنها في حال الحجَّ

( أن كل Kenneth Andersen( وكينيث أندرسين) Howard Martin) ويرى كـل مـن هـاورد مارتيـن

ـه يبحث عن تحصيل رد  فعل على أفكار القائم باالتصالهـدفـه اإلقـنـاعاتصال   .2، وذلك أنَّ

يبدو أن هذين الباحثين يعنيان باإلقـــناع هنا معناه العام ]اإلقناع في االتصال، حيث كل حجاج  

ــــــــــــــناع الحجاجيس اتصــال وليس كل اتصــال حجاج[، ولي ــــــــــــــوية  اإلقـ الذي يصــدر عن وســائل منطقية ولغـ

يكون النص الخطابي نصــــا إقناعيا، ولكنه ليس نصــــا حجاجيا بالضــــرورة؛ ألنه ال . وعلى هذا 3خاصــــة

ــــــــــــــــــــنا ي، وليس كل نص  ــــــــــــــــــــني هذا أن كل نص حجاجي نص إقـ ة خالفية. يعـ ر بالضــــــــرورة عن قضــــــــي  يعب 

ــــــــــــــــناع با ــــــــــــــــنا ي نصـــــا حجاجيا. يرتبط اإلقـ لحجاج إذن ارتباط النص بوظيفته الجوهرية املالزمة في إقـ

 . 4محيط أنواع نصية أخرى كالوصفيات والسرديات

ينتمي الحجـاج إلى أســـــــــــــرة األفعـال اإلنســـــــــــــانيـة التي تهـدف إلى تحقيق اإلقنـاع. العديد من حاالت 

ملســــتمع أو الجمهور ( تهدف إلى اقتراح، وعند االقتضــــاء، للحصــــول على ما يلي: تبني اen effetالتواصــــل )

م في رأيه. وكثيرا ما نصــــــادف مثل هذه الحاالت في حياتنا الخاصــــــة أو  ِّ
 
ملوقف أو ســــــلوك أو مشــــــاطرة املتكل

 .5املهنية، مثل: في اإلطار العام للتفاوض

بأن  – 6دة "ـــــــــديـــــة الجــــــطابــــر بـريء لـ " الخـلميح غيـــوفـي ت –ب ــــ( برأي غريDucrotرو )ـــأتـي ديكـــــــــــوي

ـــــــــــناع، فهو بحسب رأيي، فعل علني، صريح، ال يمكن أن "  ـــــــــــال عن السني إلى اإلقـ الحجاج مختلف فعـ

م نفســــــــــــــه على أنــه من ذات القبيـــل  ، فيبرر وجود نظريتــه بمنــافســــــــــــــة النظريـــات غير 7"ينجز إال إذا قـــدَّ

د
ُ
مات غير اللغويةاللسانية، أي أن ال سبيل للتخلي عن الحجاج لصالح نظرية ت ِّ

 .8خل في اعتبارها املقو 

 

 

                                                           
 .626ينظر طه عبد الرحمن: اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي. ص 1

Allyn and Bacon.tnc.Boston(1968).p6.Andersen,Kenneth,F:Speech communication. -Martin,Howard;H2 :د العبد : محم، في

 .  192ص النص والخطاب واالتصال.
 .192ص محمد العبد: النص والخطاب واالتصال. 3
 .193-192ص ص املرجع نفسه. 4

5 Philippe Breton, Ibid. P 3. Introduction. 
 .095". ص األطر اإليديولوجية لبعض نظريات الحجاجفي رأي عبد الرزاق بنور: " 6
 L'argumentation, en. النص األصلي بالفرنسية: "095. ينظر عبد الرزاق بنور. مرجع سابق. هامش ص 592. ص 9624أوزفالد ديكرو:  7

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. ." 
 . 095مرجع سابق. ص  ينظر عبد الرزاق بنور. 8
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 الحجاج والتواصل في الخطاب التعليميا: نيثا

ره علماء النفس والبالغيون أكثر  ِّ
يقول البعض أن الحجاج أصبح شأنا من شؤون التواصل، يدب 

م هذا التعريف للحجاج لتبيان عالقته بالتواصــــل لتأكيد أو نفــــــــــــــــي  ِّ
ره املناطقة. وســــنقد  ِّ

ملقــــــــــــــــولة امما يدب 

ب إلى تبني 
َ
الســـــــــــــابقـة:" إنـه تلـك الخطوات التي يحـاول بهـا الفرد أو الجمـاعـة أن تقود املســـــــــــــتمع أو املخـاط

ية ملموســــــــة تهدف إلى البرهنة  دة أو حســــــــ  ن وذلك باالعتماد على تمثالت حجاجية ذهنية مجرَّ موقف معيَّ

 .1على صالحية رأي أو مشروعيته"

 :2ما يستنتج من هذا التعريف

 الحجاج إستراتيجية تواصلية.أن  -

 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:

ـــــــمقصدية: - ـــــــراتيجية ضرورية لعملية التواصل القصدية أو الـ ـــــــي  وهي إستـ الحجاجي؛ إذ األصل فـ

م في عملية التواصل الحجاجي  ِّ
 
م، القصد. وما يقصد إليه املتكل ِّ

 
ـــمتكل ه من قبل الـ ـــموجَّ الكالم، الـ

ب إلى درجة 
َ
ب بما يعرضـــه عليه من آراء وأفكار؛ أي وصـــول املخاط

َ
هو الوصـــول إلى إقناع املخاط

م. ِّ
 
 االقتناع بتغيير موقفه وتبني موقف املتكل

ـــــــــــــفـــــــــــــاق -
 
الية التواصل الحجاجي؛ إذ " ينجح فــــــــــــــي إنماء قوة االنضمام  :االت وهو شرط لنجاح وفعَّ

بطريقة تحريك املستمعين للفعل املرتقب )إقدام )فعل إيجابي( أو إحجام )فعل سلبي((، أو على 

 .3األقل أن تخلق في أنفسهم ميال إلى الفعل الذي سيفصح عنه في وقت مناسب"

وهي أهم خــاصـــــــــــــيـــة في التواصــــــــــــــل الحجـــاجي، على اعتبـــار أن  (:Contextualisationالتســـــــــــــييق) -

ق أهدافه ال بد من وضـــــعه في  ِّ
ى خطابا، ولكي يحق  الخطاب يجب أن يوضـــــع في ســـــياق حتى يســـــمَّ

ســـــــــــــياقه الخاص به، وهو الســـــــــــــياق املقامي. الذي يجعل من عملية التواصـــــــــــــل أمرا ممكنا، فيما 

ق بعناصر العملية التخاطبية، الظاهرة م
َّ
 نها واملضمرة.يتعل

( Ph.Bretonومما ســـــــــــبق عرضـــــــــــه، عن عالقة الحجاج بالتواصـــــــــــل أو ما يســـــــــــميه فيليب بروتون) 

ث الحجاجي:
 
يه املثل ِّ

 بالتواصل الحجاجي، يضع مخططا، يسم 

 

 

 

                                                           
ف: الحجاج 624". الجزء األول؛ الحجاج: حدود وتعريفات. ص التواصل والحجاج )أية عالقة؟(عبد العزيز السراج: " 1

َّ
. مقال ضمن مؤل

 مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي. 
 .فسهااملرجع نفسه، الصفحة ن 2
 .625-624ص ص ه، سنفاملرجع  3
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 حجاجية الخطاب التعليمي -1

ِّس
ل وهو املــدر   خطــابــا حجــاجيــا غــائيــا ألنــه ينبغي النظر إلى الخطــاب التعليمي بــاعتبــار منجزه األوَّ

ل هو األكثر حضـــورا في العملية التعليمية مية ألنه هو قا-يقع عادة بين أكثر من شـــخصـــين؛ األوَّ
ُّ
ئدها التعل

مه فهو منجز الخطاب  ِّ
مه ويقو  ِّ

مه وبعدها يقي  ِّ
ر درسه وهو الذي يقد  ِّ

ِّس هو الذي يحضـ 
ُه لها، فاملدر  ِّ

واملوج 

م في املنـا ِّ
 
م، إقناع الطرف رغم مركزيـة املتعل ِّ

 
ِّس أســـــــــــــاســـــــــــــا، وبـدرجـة أقل املتعل

هج التعليميـة. يحـاول املـدر 

د األهـداف والكفـاءات، فيســـــــــــــعى إلى توجيه فعله  اآلخر بوجهـة نظره حول موضـــــــــــــوع مبرمج ســـــــــــــلفـا ومحـدَّ

مـا صـــــــــــــنـاعـة االعتقـاد، كمـا تقول  ـــــــــــــــــــــــــهم أو ربَّ مين وتثبيـت االعتقـاد لـديـ ِّ
 
ية ســـــــــــــامالتعليمي نحو إقنـاع املتعل

ه بــــــامتيــــــاز. وبــــــالعودة إلى تعريف الحجــــــاج وفق منظور بيرملــــــان  دي،الــــــدريــــــ فهو خطــــــاب حجــــــاجي موجــــــَّ

(Perelman فإنه " جملة من األســـــــاليب تضـــــــطلع في الخطاب بوظيفة هي حمل املتلقي على االقتناع بما )

 .1نعرضه عليه أو الزيادة في حجم هذا االقتناع"

خطاب التعليمي، خاصــة في الخطاب الذي يعتمد وهذا ما ينطبق بنســبة تكاد تكون كاملة على ال

على طرائق التــــدريس الحواريــــة، فيحمــــل كــــل طرف الطرف اآلخر على االقتنــــاع برأيــــه أو الزيــــادة في هــــذا 

ِّس؛ ألنه هو األقدر على تغيير 
االقتنـاع، ولعـل  الطرف األكثر تـأثيرا في الخطـاب التعليمي الحجـاجي هو املـدر 

مين وأفكــــار  ِّ
 
هم وســـــــــــــلوكـــاتهم بـــاعتبــــار الخطـــاب التعليمي خطــــابـــا تربويـــا قــــائمـــا على التوجيــــه عقـــائـــد املتعل

مين وهو أبســــــــــط تعريف للتربية فتنســـــــــــجم مع غايات  ِّ
 
والنصــــــــــح واإلرشــــــــــاد من أجل تعديل ســـــــــــلوك املتعل

مين على  ِّ
 
ِّس بحمل املتعل

م بأفكار مســــــــبقة واعتقادات راســــــــخة فيقوم املدر  ِّ
 
الخطاب الحجاجي فيأتي املتعل

ذه االعتقــــادات والســـــــــــــلوكــــات إذا كــــانــــت ال تنســـــــــــــجم مع الســـــــــــــيــــاســــــــــــــــة التعليميــــة ومع األهــــداف تغيير هــــ

 البيداغوجية ومع التوجيهات التربوية الرسمية.

                                                           
 .69سامية الدريدي، مرجع سابق، ص  1

ـط التواصـل الحجـاجـي  مخطَّ

 Opinionرأي 

 Orateurخــطيــب 

ــة  Auditeurمخـاَطــب   Argumentحـجَّ

 سياق االستقبال

Contexte de reception 
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ث  وبعـد أن أثبتنـا حجاجية الخطاب التعليمي ينبغي الحديث عن أدوات الحجاج فيه، ول ن تحدَّ

ين، فــإن ديكرو يرى أن بيرملــان عن الغرض من الحجــاج وهو تغيير االعتقــادات والســـــــــــــل ِّ
وكــات بــإقنــاع املتلق 

الحجـاج يتم بـاللغـة بحيـث يجعـل األقوال تتتـابع وتترابط على نحو دقيق فتكومن بعضـــــــــــــهـا حججـا تــدعم 

ة لقول آخر هو بلغــة الحجــاج نتيجــة يروم  م إنمــا يجعــل قوال مــا حجــَّ ِّ
 
ثبــت بعضـــــــــــــهــا اآلخر؛ أي أن املتكل

ُ
وت

ِّح بالنتيجة وقد إقناع املتلقي بها وذلك على نحو صــــر 
م قد يصـــــر  ِّ

 
يح أو بشـــــكل ضـــــمني. بمعنى آخر إن املتكل

ُيخفيهــا فيكون على املتلقي اســـــــــــــتنتــاجهـــا ال من مضـــــــــــــمون هـــذه األقوال اإلخبـــاريــة بـــل اعتمـــادا على بنيتهـــا 

 .1اللغوية فحسب

 بناء الخطاب التعليمي:ثالثا: 

ن القضـــــــــــــايــا واملســـــــــــــائــل التي بمــا أن الخطــاب التعليمي خطــاب إقنــاعي دائمــا وحجــاجي أحيــانــا؛ أل 

يطرحها ليست خالفية بالكامل، فما كان منها خالفيا عدَّ الخطاب حينها حجاجيا وإن كانت غير ذلك عدَّ 

ـــــــــــــــــــــــــي الحـالتين هو إقنـاعي بامتياز ؛ ألن طرفيه يســـــــــــــعيان إلى إقناع اآلخر، وإن كان 2إقنـاعيـا فحســـــــــــــب، وفـ

ِّس باعتباره 
ـــــــــــــــــــــــــر لإلقناع يرجع للمدر  م مســـــــــــــاهم في إنتاجه النصـــــــــــــيـب األكبـ ِّ

 
باني الخطاب ومنتجه، واملتعل

ِّس.
 بنسبة تزيد أو تنقص حسب طرائق التدريس واالستراتيجيات املنهاجية املعتمدة من قبل املدر 

ز على جـــــانبين ال  ِّ
 
ِّس فينبغي عليـــــه وهو يبني خطـــــابـــــه هـــــذا أن يرك

ومـــــادام البنـــــاء يرجع إلى املـــــدر 

ه، وإذا اختلَّ ينفصـــــــــــــالن همـا: البنـاء املنطقي والبنـا
َّ
ء اللغوي، فـإذا اختلَّ بناٌء اختلَّ الخطاب التعليمي كل

ه وإن كان سالم املضمون صحيح املحتوى.
ُّ
م الخطاب كل  البناءان معا تهدَّ

إن الخطــاب الحجــاجي وهو يعرض فكرة مـــا ويحتجُّ لهــا احتجــاجـــا قــد يكون صــــــــــــــارمـــا دقيقــا وقـــد 

ة املنشـــــــــــــ
َّ
ودتين إنمـــا يهـــدف إلى إقنـــاع املتلقي أو إغرائــه أو حملــه على يفتقر أحيــانـــا على الصـــــــــــــرامــة والـــدقـــ

اإلذعـان دون اقتنـاع حقيقي، ونجـاعـة هـذا الخطـاب إنمـا تكمن في مـدى قـدرته على اقتحام عالم املتلقي 

وتغييره، إذ أن الحديث عن وضــــــــــعية ما خارج الخطاب يمكن أن ينتهي بتغييرها ال على مســــــــــتوى الفكرة 

وقائع وهذا يعني حقيقة ال ســـــبيل إلى دحضـــــها هي ارتباط الخطاب الحجاجي فحســـــب بل على مســـــتوى ال

بوضـــــــــــــعيــة كــل البــاث واملتلقي وتعتبر نظريــة بيرملــان في هــذا املجــال هــامــة ومفيــدة ذلــك أنــه تنــاول مســـــــــــــألــة 

د خـاصـــــــــــــيتي التفـاعـل والتحـاور في كـل خطاب حجاجي مشـــــــــــــيرا في الوقت ذاته إلى ارتباط هذا 
َّ
الحجـاج أكـ

عية طرفيه بحيث يبدو التناقض جليا بين اســـــــــتراتيجيات اإلقناع واالســـــــــتدالل الصـــــــــوري الخطاب بوضـــــــــ

د بالسياق وباعتماد قواعد صورية كونية  .3الذي يتناول الحقائق العامة دون التقيُّ

                                                           
 .60، ص السابقاملرجع  1
ر بالضرورة عن قضية خالفية. يعني هذا أن كل نص  2 ِّ

ه ليس نصا حجاجيا بالضرورة؛ ألنه ال يعب  طابي نصا إقناعيا، ولكنَّ يكون النص الخِّ

جاجيا. يرتبط اإلقناع بالحجاج إذن ارتباط النص بوظيفته الجوهرية املالزمة في محيط حجاجي نص إقناعي، وليس كل نص إقناعي نصا ح

 .950أنواع نصية أخرى كالوصفيات والسرديات. ينظر محمد العبد: النص والخطاب واالتصال، ص 
 .06-09سامية الدريدي، مرجع سابق، ص  3
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خـــذ من إقنـــاع  نـــة ويتَّ ويـــذهـــب بيرملـــان إلى أن الخطـــاب الحجـــاجي وهو يلزم البـــاث بوجهـــة نظر معيَّ

د التبليغ املتلقي هدفا أســــــاســــــي د تواصــــــل عادي من جهة أنه ال يقوم على مجرَّ ا إنما يبتعد عن كونه مجرَّ

د فــك الرموز بواســـــــــــــطــة اللغــة ليكون الفهم بــل يقوم على الفعــل في هــذا  الــذي يقتضـــــــــــــ ي من املتلقي مجرَّ

 
َّ
دا للخطــاب وبهــذا وحــده يكون الحجــاج نــاجحــا والخطــاب نــاجعـا ألنـه تمك  ناملتلقي ويقتضـــــــــــــ ي تــأويال محــدَّ

ه إلى نتيجة أســـــــــاســـــــــية مفادها أن العالقة بين  ِّ
 
من تغيير وضـــــــــعية ســـــــــابقة له، ويخلص بيرملان من هذا كل

ه يقود الخطاب في كل  ِّ
 واملتلقي ليســـــــــــــت معطى كمـا هي عليـه من وجهـة نظر ســـــــــــــكونيـة بـل هي موج 

 
البـاث

ديــث القـــدامى عن مراحلــه وهو مــا يقترب كثيرا في نظرنــا من النظريــة البالغيــة القــديمــة وتحــديــدا من حــ

 .1خصال الخطيب أو املتكلم عموما وأصناف املخاطبين ومقتضيات املقام

على أن اهتمـــام بيرملـــان بهـــذا األمر قـــد قـــاده إلى تصـــــــــــــنيف آخر مشـــــــــــــهور وهو حـــديثـــه عن املتلقي 

دان نوع الخطــاب الحجــاج ِّ
منــا يحــد  هين كمــا قــدَّ ِّ

دا أنهمــا وبــاعتبــارهمــا موج  ِّ
 

، يالخــاص واملتلقي الكوني مؤكــ

فــاملتلقي الخــاص بــاعتبــاره الهــدف في الخطــابــات التي ترمي إلى اإلقنــاع يجعــل من هــذه الخطــابــات تنزع إلى 

اإلغراء والحمــل على اإلذعــان أكثر من كونهــا ترمي إلى تحقيق االقتنــاع الفكري بمــا تــدافع عنــه وتحتجُّ لــه، 

 .2في حين يجعل املتلقي الكوني أيَّ خطاب حجاجي إقناعا فكريا خالصا

م:رابعا:  ِ
 
ِس واملتعل

 الخطاب التعليمي بين املدر 

 حجاج السلطة هو حجاج تأييد، فهو يدعم نتيجة ق في حجاج شكله التقليدي هو التالي: 

ل سلطة في هذا املجال ِّ
 
 .3العارض: ق، ألن س يقول إن ق، وألن س يمث

د بـه إثبـاتـا مـا ويت ِّ
م العـارض دليال يؤيـ  ِّ

ل هـذا الـدليل في كونه يوجـد حجـاج ســـــــــــــلطـة عنـدمـا يقـد 
َّ
مثـ

ل عليه أو يلوذ به، فبســــــبب اعتقاد ق )أو فعله( ال يطلب إذن في صــــــحة ق،  م حجة يعو  ِّ
 
صــــــادرا عن متكل

ومالءمتـــه للكون كمـــا هو أو كمـــا ينبغي أن يكون، وإنمـــا هو في كونـــه مقبوال من لـــدن شـــــــــــــخص يضـــــــــــــمن 

ته  .4صحَّ

ى مباشــرة من قبل املخبر أو مصــدر اإلثباتينبغي التمييــــــــــــــز بين حالتين: حالة الســلطة التي تتج
َّ
ات ل

ز على الشـــخص،  ِّ
 
م لدعم أقواله. وكما هو الشــأن في الحجاج املرك ِّ

 
وحالة الســلطة التي يســتشــهد بها املتكل

د تحديد شفرة  ة السلطة تتجاوز مجرَّ ين؛ إن رهانات نقد حجَّ ِّ
ز على صور املحاج  ِّ

 
فإن حجاج السلطة يرك

 .5رة وهو املظهر األيسر تناواللالستعمال السديد للخب

 

 

                                                           
 .06، ص السابقاملرجع 1
 .00-06املرجع نفسه، ص 2
 .950م، ص 6002بالنتان: الحجاج، ترجمة عبد القادر املهيري، دار سيناترا، املركز الوطني للترجمة، تونس، طبعة كريستيان  3
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.4
 .954-950املرجع نفسه، ص 5
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 الخطاب التعليمي بين التوجيه والتقويم -1

مي حجــاجــان؛ حجــاج توجيهي وحجــاج تقويمي. والفرق بينهمــا -يســـــــــــــود في الخطــاب التعليمي
ُّ
التعل

ِّســـين يكتفي 
ما( من عدمه. وقد الحظنا أن بعض املدر  ِّ

 
ِّســـا كان أم متعل

ب )مدر 
َ
يكمن في اســـتحضـــار املخاط

مين وما ســيواجهون له من أســئلة وبما ســـيواجهونه من بإنتاج خطا ِّ
 
به التعليمي دون تفكير فـــــــــــــــي الـــــــــــــــمتعل

ما افتراضــيا ال يســأل وال يحاجج بل يذعن ويســتســلم، وبعضــهم اآلخر، وهم  ِّ
 
حجج. أو ربما يواجهون متعل

ع أن تواجههم م
َّ
ة، يضــــــــــعون في حســــــــــبانهم، حســــــــــب علمهم، كل الحجج املفترضــــــــــة أو التي يتوق

َّ
 ن قبلقل

ة، فيبنون خطابهم التعليمي وفقها فهي أساسه ومرتكزه املنطقي واملعرفي.
َّ
مين، وهم قل ِّ

 
 بعض املتعل

م نماذج منهما في الخطاب  ِّ
ِّف اآلن بالحجاج التوجيهي، ثم الحجاج التقويمي، وبعدها نقد 

وسنعر 

م لخطـــابـــه بـــالنظر إلى  ِّ
 
الـــه انشـــــــــــــغـــالـــه بمقـــاصــــــــــــــده وأقو التعليمي. يرتكز الحجـــاج التوجيهي على بنـــاء املتكل

ع اعتراضــــاته 
ُّ
له في محاولة لتوق ِّ

 
ِّد ذاتا أخرى تمث

ب فال يجر 
َ
ـــــــــــــــى املخاط وأفعاله املصــــاحبة لها دون النظر إلـ

. وقد عرَّف طه عبد الرحمن التوجيه بقوله:" التوجيه هو 1واسـتباق حججه ليدحضـها ويصل إلى إقناعه

ته إلـى غ ل  لحجَّ ِّ
 .2يره"هنا فعل إيصال الـمستد 

وهــذا هو املالحظ في الخطــاب التعليمي القــائم على الطريقــة التلقينيــة التي ال مجــال فيهــا للحوار 

ِّسين إلى إعداد مذكراتـــــهم بناء على مجموعة 
أو املناقشة أو االعتراض أو إبداء الرأي؛ إذ يعمد بعض املدر 

مين فال  ِّ
 
هم مقدار إســـــــهامهم في إنتاج الخ من املعلومات واملعطيات التي ينبغي توصــــــيلها إلى املتعل طاب يهمُّ

ة في  ِّس دون زيادة أو نقصــــان، ولهم حجَّ
ذون مشــــاركاتهم إال لغرض اإلجابة اآللية عن أســــئلة املدر  ِّ

وال يحب 

مين. وهذا  ِّ
 
ِّس في هذا النموذج بإيصــــــال حججه إلى املتعل

ر. فيكتفي املدر  هذا وهي توفير الوقت إلنهاء املقرَّ

في منزلة أدنى، حســـــــــــــب الشـــــــــــــهري، من الحجاج التقويمي لالعتبارات التي ذكرناها الصــــــــــــنف من الحجاج 

 آنفا.

ل:  نموذج أوَّ

 املستوى التعليمي: السنة األولى ثانوي )جذع مشترك آداب(

مي: بالغة
ُّ
 النشاط التعل

 عنوان الدرس: أضرب الخبـر

ِّس في تقديم هذا الدرس على املقاربة التعليمية وهي امل
ة؛ إذ ينبغي عيعتمد املدر  ليه قاربة النصــــي 

مية. وفي درس أضـرب الخبر 
ُّ
م سـابقا في نفس الوحدة التعل ِّ

د 
ُ
العودة إلى النص األدبي أو التواصـلي الذي ق

يحيل إلى نص تواصـلي بعنوان: من آثار اإلسالم على الفكر واللغة )لزكريا عبد الرحمان صيام(. يستشهد 

 :3هيمنه بجمل تناسب موضوع درس البالغة، و 

طبتها األسبوعية نعمة كبرى للنثر يعالج خاللها اإلمام شؤون الناس. -
ُ
 جاءت خ

                                                           
 .420ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري، مرجع سابق، ص  1
 .662قلي، ص طه عبد الرحمن: اللسان وامليزان أو التكوثر الع 2
 .944الكتاب املدرس ي للسنة األولى ثانوي جذع مشترك آداب، ص  3
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 إن الخطباء وجدوا املجال فسيحا لالستشهاد بقدر أكبر من ألفاظ اآلية القرآنية. -

ر النثر بالقرآن الكريم كان أعمق غورا من الشعر... -
ُّ
 وإذن فإن تأث

ِّس هــذه األمثلــة بقراءة واضـــــــــــــحــة و 
مين، ثم يطرح يســـــــــــــتعرض املــدر  ِّ

 
نــة منــه ومن بعض املتعل ِّ

متمع 

م الكتاب املدرســــ ي جملة من األســــئلة التي  جملة من األســــئلة ألجل اكتشــــاف أحكام هذا الدرس، وقد قد 

مي.
ُّ
ِّسون، ويستطيعون االستغناء عنها واستبدالها بأخرى مناسبة ملوقف التعليمي التعل

 يستأنس بها املدر 

املدرســــ ي وأســــئلة بعض األســــاتذة تندرج ضــــمن الصـــــنف األول من قد الحظنا أن أســــئلة الكتاب 

ن من العنوان، وهو أن  ِّ
ة ذلـــك أن الغرض من الـــدرس واضـــــــــــــح بي 

َّ
الحجـــاج وهو الحجـــاج التوجيهي، وعلـــ

د أدوات توكيــد الخبر.  ِّ
ِّق بينهــا من خالل الشـــــــــــــواهــد واألمثلــة، ثم يعــد 

م الخبر بــأضـــــــــــــربــه فيفر  ِّ
 
يعرف املتعل

 بتحديد ما يلي:استخراج أضرب الخبر 

د أضرب الخبر في األمثلة السابقة مع التعليل. - ِّ
 حد 

 ما هي أدوات التوكيد املستعملة في املثال الثاني والثالث؟ -

 ما هي أدوات توكيد الخبر عموما؟ -

 النتيجة:

ب حين ســـــــــــــمــاعــه الخبر خــالي الــذهن من الحكم عليــه غير متردد في قبولــه ســـــــــــــمي  -
َ
إذا كــان املخــاطــ

 مثل: الحياة مواقف.الخبر ابتدائيا، 

م إلى  - ِّ
 
أما إذا كان مترددا في قبول الخبر ومطالبا بالوصــــول إلى اليقين في معرفته حينئذ يلجأ املتكل

 توكيده بأداة واحدة فهو خبر طلبي، مثل: إن أخاك عاقل.

وإن كان منكرا للخبر يتم توكيده له بمؤكدين أو أكثر، وذلك حســــــــــب درجة إنكاره قوة وضــــــــــعفا،  -

 إنكاري، مثل: إنك لعلى صواب في حكمك. فهو خبر 

، قد، القســــــــم، الم االبتداء، نونا التوكيد الخفيفة والثقيلة، أما  - ، إنَّ أدوات توكيد الخبر هي : أنَّ

 الشرطية، إنما، أحرف التنبيه، الحروف الزائدة.

ل أو حقيقي م متخيَّ ِّ
 
ع من متعل

َّ
ِّس حجاجا على خطاب تعليمي متوق

 فيراعي قـد يكون خطـاب املـدر 

ِّس في خطـابـه أمرين همـا الهـدف الـذي يريـد تحقيقـه، وهو اإلقنـاع والحجج التي يمكن أن يعـارضـــــــــــــه 
املـدر 

صـــها عند اســـتحضـــار  ِّ
م الكوني أو الحقيقي والتي يضـــعها في الحســـبان في أثناء بناء خطابه، ويمح  ِّ

 
بها املتعل

م ِّ
 
عها من املتعل

َّ
دهـا ويعـارضـــــــــــــهـا بالحجج التي يتوق ِّ

ك بها إال إذا أدرك أنها تؤول حججـه، فيفنـ  ، فال يتمســـــــــــــَّ

ى بالحجاج التقويمي، واملقصـــــــــــود بالحجاج التقويمي هو "  بخطابه إلى القبول والتســـــــــــليم، وهذا ما يســـــــــــمَّ

ِّد من نفســــــه ذاتا ثانية ينزلها منزلة املعترض على 
ِّ على أن يجر 

ل  إثبات الدعوى باالســــــتناد إلى قدرة املســــــتدِّ

ب، واقفا عند حدود ما يوجب دعواه؛ فها هنا ال يكتف
َ
ة إلى املخاط لُّ بالنظر في فعل إلقاء الحجَّ ي املســـــتدِّ

ى ذلك إلى النظر في فعل التلقي باعتباره هو نفســـه  عليه من ضـــوابط وما يقتضـــيه من شـــرائط، بل يتعدَّ

ِّ له أن يقوم
ن على املســـــــــــــتَدل  ته أيضـــــــــــــا على مقتضـــــــــــــ ى ما يتعيَّ

َّ
ل متلٍق ملا يلقي، فيبني أدل تبقا به، مســـــــــــــ أوَّ

ب 
َ
لها واقتناع املخاط استفساراته واعتراضاته ومستحضرا مختلف األجوبة عليها ومستكشفا إمكانات تقبُّ
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لَّ يتعاطى لتقويم دليله بإقامة حوار حقيقي بينه وبين نفســـــــــــــه، مراعيا فيه كل  بها. وهكذا، فإن املســـــــــــــتدِّ

كأنَّ عين املســــــتَدل له في االعتراض على مســــــتلزماته التخاطبية من قيود تواصــــــلية وحدود تعاملية، حتى 

 .1نفسه "

ر درســــه، أو يطرح  ِّ
ـــــــــــــــها وهو يحضــــ  ِّس ويجيب عنـ

من أدوات الحجاج التقويمي أســـئلة يطرحها املدر 

ِّ ذاته 
م االعتراضـــــــــــــات التي يمكن أن تواجهـه، ومنهـا االعتراض على الســـــــــــــؤال في حد  ِّ

ســـــــــــــؤاال واحـدا ثم يقـد 

و أكثر أهمية منه، وهو اعتراض منطقي عقلي. ثم يكون التسليم بهذا فيطلب تغييره إلى سـؤال آخر قبله أ

عرض أجوبة أخرى فيكون االعتراض معرفيا وكل 
ُ
عـة له فُتدفع وت

َّ
الســـــــــــــؤال واالعتراض على إجـابـات متوق

ِّس لدرســــه تعترضــــه حجج أخرى لم تكون في حســــبانه من 
هذا يتم في الخطاب نفســـه، وأثناء تقديم املدر 

ِّس بتقديم حجج أخرى قبـل؛ ألن حججه 
ع. وفي هذه الحالة يقوم املدر 

َّ
م مفترض أو متوق ِّ

 
مبنية على متعل

هـا فيســـــــــــــلـك مســـــــــــــلكين؛ مســـــــــــــلـك املراوغـة واملـداورة واملغـالطة  ليردَّ الحجج الجـديـدة، قـد ال يســـــــــــــتطيع ردَّ

ِّ عليها بما يكفل له بناء حجج أخرى تناسب 
مين أو تأجيل الرد  ِّ

 
ه الحجج هذومسلك التسليم بحجج املتعل

ق اإلقنـــاع، ولكنـــه إقنـــاع مؤقـــت في  وتعـــارضـــــــــــــهـــا بمـــا يحقق الغرض من الـــدرس وفي كلتـــا الحـــالتين يتحقَّ

ق فيما بعد. فنحن  ل اإلقناع ولكنه يتحقَّ املســـــلك األول ســـــرعان ما يظهر غلطه، وفي املســـــلك الثاني يتأجَّ

ق. ولنا هذا املثال من دروس ا  لسنة األولى ثانوي.إزاء إقناع مراوغ وإقناع الحق محقَّ

ل:  نموذج أوَّ

 املستوى الدراس ي: السنة األولى ثانوي 

 النشاط: نص تواصلي

 ظاهرة الصلح والسلم في العصر الجاهلي / د / أحمد محمد الحوفيالعنوان: 

 س: ماذا كان ينتج عن اشتعال الحرب فـي العصر الجاهلي؟

ل ج: ينتج عن اشـــــتعال الحرب فــــــــــــــــــي العصـــــر الجاهلي إزهاق األ 
ُّ
ل النســـــاء، وتثك م األطفال، وترمُّ رواح وتيتُّ

األمهــــات وكــــذا الخراب والــــدمــــار، وانحالل عقــــد األســـــــــــــر والقبــــائــــل وطمع األعــــداء فيهم، وزيــــادة األحقــــاد 

 والكراهية بين املتحاربين.

ع حدو ها بســـــــبب الحرب في العصـــــــر 
َّ
ِّس ســـــــؤاله ثم حشـــــــد عددا كبيرا من النتائج املتوق

طرح املدر 

وهي بعض هذه النتائج وســــيســــتقبل عددا آخر منها أثناء تقديم درســــه فال يمكن أن يكتفي بما  الجاهلي،

مين الحقيقيين  ِّ
 
د افتراضـــات بناها بالنظر إلى معطيات ســـابقة يملكها عن املتعل رته فهي مجر  ِّ

 
ذكره في مذك

ل فيأو املفترضـــــــين. وقد يعترض معترض فيقول: اشـــــــتعال الحروب هي نتيجة ألســـــــباب أخرى، تت
َّ
ثقافة  مث

ا جاء اإلســــــــالم وضــــــــع  الثأر التي يســــــــتند عليها الجاهلي، فيســــــــفك دماء األبرياء بجريرة فرد من قبيلة، فلمَّ

 الثأر وجاء بالقصاص.

 س: ما الدوافع التي كانت تدفع عقالء العرب وأشرافهم إلى الصلح بين املتحاربين؟

                                                           
 .662طه عبد الرحمن: اللسان وامليزان، ص  1
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ى الصــــــــــلح بين املتحاربين هي رؤيتهم إراقة الدماء، ج: الدوافع التي كانت تدفع عقالء العرب وأشــــــــــرافهم إل

 وانقطاع الصالت.

 وبنفس الكيفية يبني أسئلته األخرى التي لها عالقة بهذا النص التواصلي.

ِّس على أدوات أخرى في حجاجه التقويمي من قبيل اإلشـــــاريات الشـــــخصـــــية وهي 
وقد يعتمد املدر 

ِّســــــين، من قبيل: من يقول كذا أو من يعترض على كثيرة االســــــتعمال في الخطاب التعليمي من طرف ا
ملدر 

كـــذا من لـــه رأي آخر في كـــذا. ويســـــــــــــتعمـــل الفعـــل املبني للمجهول بتقـــديم ســـــــــــــلســـــــــــــلـــة من االفتراضـــــــــــــــات 

ق االقتناع والتســــليم بشــــكل تدريجي مع ســــوق  واالعتراضــــات تقابلها الردود والحجج التي تدحضــــها ويتحقَّ

ة بعد أخرى، من قبيل: لو  سـئلت كذا ألجبت بكذا، ولو قيل لي كذا لقت كذا. وقد يسـتعمل الحجج حجَّ

ِّس ضـــــــمائر املخاطبة بشــــــــكل مباشــــــــر باســــــــتعمال فعل أمر كقوله: اعلم أن أو اعلموا أن، أو بصــــــــيغة 
املدر 

ميــــــن أو نـــــــهـــــــي مثل قولنا: ال يغب عن بالكم، ال  ِّ
 
قريبة منها كقولنا: ليكن في علم الجميع مخاطبا كل املتعل

  تنسوا أن،

م فعليـــا، يؤدي أســـــــــــــــاســــــــــــــا وظيفتين:  ِّ
 
ل الـــذي يحتويـــه املتكل ب املتخيـــَّ

َ
ضـــــــــــــح أن " املخـــاطـــ وبهـــذا يت 

لة، التي  إحـداهمـا حجـاجيـة واألخرى حواريـة. وأوالهما منبثقة من الثانية؛ ألنه انطالقا من األجوبة املتخيَّ

ناته الب ِّ
ذلك  الغية واللغوية. ويظهر يفترض أن تكون مطروحة في املقام، يكون مســــــــــــار الكالم وطبيعة مكو 

اني فيه يعد  مصـــدر إلهام الصـــور،  ة في الخطاب الشـــفوي )البالغي منه( فعامل الحضـــور العي  بصـــفة جلي 

وأســـــــــــاس التفاعل مع املقام، ذلك التفاعل الذي يعمل على تشـــــــــــكيل الحوار الذي ينبغي أن تســـــــــــفر عنه 

 .1لوازم أفعال الكالم "

 :البناء اللغوي للخطاب التعليمي -2

ِّس 
ره؛ إذ يختــار املــدر  ِّ

إن حرص ديكرو على اعتبــار اللغــة أداة إلنتــاج الخطــاب الحجــاجي لــه مــا يبر 

م األكثر حضـــــــــورا في العملية التعليمية ما يناســـــــــبه من أدوات اللغة )األدوات اللغوية الصـــــــــرفة  ِّ
 
ـــــــــــــــــــــمتكل الـ

مين بما يعرضـــه عليه من أفكار متضـــمن ِّ
 
نص ة في املوضـــوعات التي يواألدوات البالغية( قصـــد إقناع املتعل

ـــــــــــــي الغاية من البناء اللغوي  ده ديكرو فـ ِّ
 
عليها منهاج اللغة العربية للســنة األلى ثانوي صــراحة. وهو ما يؤك

ـــــــرو ) ـــــــد ديكـ ـــــــقـ ـــــــرO. Ducrotللخطاب الحجاجي؛ إذ يعتـ ـــــــد التأثيـ ـــــــة بقصـ ـ م عامَّ
 
ـــــــل ـــــــنا نتكـ ـــــــذا التأثير 2( أنـ ، وهـ

يحصل " بالوسائل اللغـــــــــــــوية  يعرض علينا من أفكار ومعتقدات، إنماوالحمل على اإلذعان واالقتناع بما 

م" ِّ
 
ــــــــــــــــــــة تحمل بصــــــــفة ذاتية وجوهرية ، 3وبإمكانات اللغات الطبيعية التي يتوافر عليها املتكل ــــــــــــــــــــون " اللغـ كـ

                                                           
 .20محمد سالم ولد محمد األمين: مفهوم الحجاج عند بيرملان وتطوره في البالغة املعاصرة، ص  1
اوي: " 2  .52اج: حدود وتعريفات. ص ". الجزء األول؛ الحجالحجاج في اللغةأبو بكر العز 
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.3
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ه )1وظيفة حجاجية" ِّ
ل فــــــــي أن تفرض ]أو أن توج 

َّ
([ Orienter، أي في بنية األقوال اللغوية، فالغاية تتمث

ب أن يسير فيه على
َ
ب نمطا من النتائج باعتبارها الوجهة الوحيدة التي يمكن للمخاط

َ
 .2املخاط

 األدوات اللغوية: -3

 السؤال الحجاجي في الخطاب التعليمي:

 
ً
ال يخفى أن حجــاجيــة الســـــــــــــؤال ذات أهميــة كبرى في الخطــاب التعليمي، تعود إلى كونــه حجــاجــا

 بــاملتخـــاطبين فيــه،
ً
 أكثر التصــــــــــــــاقــا

ً
ا ميـــه  موقفيــ  ِّ

 
ِّس من خاللــه إقنــاع متعل

مين، يروُم املــدر  ِّ
 
وخــاصــــــــــــــة املتعل

ِّس.
در 

ُ
 واستمالتهم وإذعانهم له، ومنعهم من االنخراط في طريق مغاير ملا يراه امل

وحينئـذ؛ إذا كــان املتكلم والســـــــــــــائـل يجهــل الجواب فـإنَّ كالمـه يخلو من أي  حجـاج، وأمــا إذا كــان 

ي لتغيير قناعاته. يعيه، فيحمل هذا شحنة حجاجية يريد  أْن يوصلها صاحب السؤال إلى املتلق 

مين تذعن ملا ُيطرح عليــــــــــــــــــــــها، أو يزيد في  ِّ
 
غاية الســـــــــؤال التعليمي الحجاجي أْن يجعل عقول املتعل

ِّس في جعل حدة اإلذعان تقوى درجتها لدى 
ق املدر  ِّ

 
درجـة ذلـك اإلذعـان، فيكون الســـــــــــــؤال نـاجعـا كلمـا ُوف

مين بشــــــــكل يبعث ِّ
 
ق على األقل في جعل املتعل ِّ

 
هم على العمل املطلوب إنجازه أو اإلمســــــــاك عنه، أو هو ما وف

مين مهيئين لذلك العمل في اللحظة املناسبة. ِّ
 
 املتعل

ه فعــاليــة تــداوليــة جــدليــة، فهو تــداولي؛ ألنَّ طــابعــه الفكري   ؛مقــامي  واجتمــا ي" وحــدُّ الحجــاج أنــَّ

ــــــــهدف إذ يأخذ بعين االعتبار مقتضيات الحال من  هات ظرفية، ويـ معارف مشتركة ومطالب إخبارية وتوجُّ

 بقدر الحاجة "
ً
ها  في إنشــــــاء معرفة عملية، إنشــــــاًء موج 

ً
ا ـــــــــــــــــى االشــــــتراك جماعي  قة املوقفية 3إلـ

َ
. وهذه الَعال

تنعكس على الســـــــــــــؤال الحجـاجي القـائم على تغيير القنـاعـات، وإذعـان األذهـان في املقـام التداولي املنطلق 

 .واإلقناع من التواصل

تنطلق نظرية املســــائلة عند ميشــــال مايير من أنَّ كل  كالمنا يقوم على التســــاؤالت التي تنطلق من 

ي املبدأ االفتراض ي في النظرية، ومبدأ االختالف اإلشكالي  االفتراضـات املسبقة لدى املستمع، وهذا ما سم 

 :ئز فيها على وفق اآلتيداخل األقوال، أي: األقوال املختلفة، ويمكن تلخيص أهم  الركا

ولى: املجاز والبالغة، والثانية: السؤال والجواب، والثالثة: الضمني واملصر ح به
ُ
 .الركيزة األ

ـــــــــــــــــــــــــهر ميشـــــــــــــــــــال مـــــــايير )  La( بنظريتـــــــه املوســـــــــــــومـــــــة بنظريــــــة املســـــــــــــــــــاءلـــــــة )Michel Meyerاشـــــــــــــتـ

Problématologieـــــــــــــــــــــــــي الحجـاج. " فـالحجـاج لد يه محايث الســـــــــــــتعمال (، ومـا يهمنـا في هـذا املقـام آراؤه فـ

ن بالقوة ســــؤاال يســــتمدُّ منه داللته" ي له"4الكالم؛ ألن الكالم يتضــــمَّ ، أما 5، أو " إثارة الســــؤال أو التصــــد 

                                                           
 .55، ص السابقاملرجع 1
 .60سامية الدريدي، مرجع سابق، ص  2
صول الحوار وتجديد علم الكالم: ص3

ُ
 .25طه عبد الرحمن، في أ

كتاب أهم نظريات الحجاج في . مقال ضمن 064". ص  البالغة والحجاج من خالل نظرية املساءلة مليشال ميارمحمد علي القارص ي: " 4

ادي صمود.  التقاليد الغربية من أرسطو على اليوم، إشراف حم 
. 92"، تقديم وترجمة محمد أسيداه. الجزء الخامس؛ نصوص مترجمة. ص اللغة واملنطق والحجاج؛ اللغة والسياقميشال مايير: " 5

ف: الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيق
َّ
 ية في البالغة الجديدة. إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.مقال ضمن مؤل
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الحجاج فهو " ...يشـــــــــــمل كل ضـــــــــــروب الخطاب الشـــــــــــفوي واملكتوب األدبي وغيره...وهو ضـــــــــــرورة تؤدي إلى 

ر للمتخاطبين مواد إخبارية  نتيجة أو موقف نحمل الغير على اتخاذه إزاء مشــــــــــــكل مطروح ِّ
 
في ســــــــــــياق يوف

ل لديه هذا الزوج الوحدة 1ضـــــــــــــروريـة للقيـام بعمليـة االســـــــــــــتنتاج املتصـــــــــــــل بالزوج ســـــــــــــؤال/جواب" ِّ
 
. ويمث

د دائما تبعا لها  .2األساسية للغة، ومن ثم فإن استعمال اللغة يحدَّ

ل حجر إن الســــــؤال هو اإلمكانية الوحيدة التي يســــــمح بها الســــــؤال عن جوهر الكال  ِّ
 
م وهذا ما يمث

ة األحــداث الكالميــة فهي فرع عن الســـــــــــــؤال. ومن هــذه النتيجــة بــالــذات  الزاويــة في نظريــة مــايير. أمــا بقيــَّ

( وطبيعة الســؤال والفرق بين الســؤال والجواب Le Questionnementتتفرَّع نظرية مايير حول املســاءلة )

 .3وطبيعة الكالمية االستفهامية والحجاجية

 :4لسؤال عند ماييرخصائص ا -أ

إننا عندما نســــــــــــائل الكالم نجيب بأن عملية التفكير هي عملية املســــــــــــاءلة وإن اســــــــــــتعمال الكالم  -

 الحامل لقدرة الفكر على املساءلة يعدُّ فعل تفكير.

م  - ِّ
إنه بإمكاننا الوصــــــول إلى الجواب حينما نســــــتفهم الســــــؤال لكن الســــــؤال بما هو ســــــؤال ال يقد 

 لى هي أن يكون سؤاال.جوابا ألن حقيقته األو 

إن حضــــــــــــور الجواب يقتضــــــــــــيه احترام عملية الســــــــــــؤال تلك ال وال أقل  ومن هنا فرض االختالف  -

 وجاء الجواب لكنه جواب يشتق من السؤال وال يدع السؤال يختزله.

إن الفرق بين الســــــؤال والجواب باعتبارهما ظاهرتين تأســــــيســــــيتين للكالم ليســــــت بناء نحوي. إن  -

 يتجاوز حدود املجال اللساني. ماذا نقصد بقولنا إن أمرا ما هو محل سؤال؟مفهوم السؤال 

ِّس الســــــــــؤال في بناء الوضــــــــــعية املشـــــــــكلة )أو املســــــــــألة
( التي  Situation problèmeيســـــــــتعمل املدر 

مين وتحريك أذهانهم وعواطفهم بتوظيف  ِّ
 
تفهام االســـــــــيتأســـــــــس عليها درســـــــــه، وغرضـــــــــه إثارة انتباه املتعل

ِّس بــإذكــاء ؛ ملــِّ التقريري 
ـــــــــــــــــــــــــي لحظــة علم املتلقي بــالجواب، فيقوم املــدر  ا يحملــه من شـــــــــــــحنــة حجــاجيــة فـ

ــــــــــــــــهم، لكون  مين وترتيب أفكارهم على مســـــتوى الذهن بما يناســـــب املســـــألة املطروحة عليـ ِّ
 
رات املتعل تصــــوُّ

ر في بداية تقديم الوضـــــــعية املشـــــــكلة بالب
َّ
م أو عليه وخاصـــــــة بعد أن يذك ِّ

 
ة للمتعل يهيات داالســـــــتفهام حجَّ

دهـا ميشـــــــــــــال 
 
ب، ويـدعوه إلعـادة ترتيــب أفكـاره، وهـذه أهم ســـــــــــــمـة أكـ

َ
ي تصـــــــــــــورات املخـاطـ ذكِّ املعروفـة؛ ليـُ

 
ُ

 لطرافة فكرية يكون بحث
ً

ـــــــــــــــي الســــؤال الحجاجي أْن يكون حامال ـــــــــــــــر يشــــترط فـ ـــــــــــــــرمن حيث إن " ماييـ ماييـ

 منه لــــــــــــــــمضــــمون الفرضــــي
ً
ات املقدمة من جهة املخاطب عن دالالتــــــــــــــــها مصــــدَر متعٍة له من جهة، وتأييدا

                                                           
 .064 محمد علي القارص ي. مرجع سابق. ص 1
 . 92ميشال مايير. مرجع سابق. ص  2
 .066محمد علي القارص ي. مرجع سابق. ص  3
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خرى"
ُ
ب فــــــــــــــــــــي حالة اضـــــــطرار إلى الجواب... فهو يجعل 1أ

َ
خرى ))يجعل املخاط

ُ
، هذا من جهة، ومن جهة أ

 .2املخاطب يجيب فـي االتجاه الذي يرسمه السؤال"

( وهي ثنائية سؤال/ جواب، M.Meyerوانطالقا من الوحدة األساسية للغة عند ميشال ماييـــــــــــــر )

 :3اآلتييصوغ القانون العام 

ق األمر بالتعبير عنه. -9
َّ
 كل استعمال للغة يمثل جوابا عن مشكل، حتى حينما يتعل

ة بعد أن  -6 إذا كانت الغاية من كل حل هي عرض الجواب، فإن املشـــــكل الذي اســـــتوجبه لن يطرح البتَّ

. ويلزم عن لهــايقترح لــه، لــذلــك فــإن غــايــة اللغــة ال تتمثــل في التعبير عن املشـــــــــــــاكــل بــل في التعبير عن حلو 

هذا التقابل حل/ مشـــــــكل يطابق التقابل القائم بين املظَهر واملضـــــــَمر. فاملشـــــــكل، حتى عندما يعبر عنه ال 

 ينقال؛ إنه ال يصرح به، بل يطرح نفسه.

إنَّ اإلجابة باللغة وااللتجاء إلى الــــــــــــــمظَهر للبَت فــــــــــــــي أيما مشـكل معناه بناء صـورة ما، وهذه الصورة،  -0

غة، هي ما به يرتسم بيـن املشاكل والحلول، لذلك فهي تقيم حاجزا بينـهما بموجب الخط من حيث هي ل

 الفاصل بين املضَمر )الذي يكون عديم الصورة( واملظَهر )الذي له صورة(.

عنـدمـا نجيـب عن مشـــــــــــــكـل مـا بـالتعبير عنـه، فإن الحل الجزئي الذي يســـــــــــــتدعي على نحو صـــــــــــــريح حال  -4

ر بصـــــــــــورة مكمال يرتســـــــــــم صـــــــــــوريا باعتبا
 
ره حال جزئيا. فهذا الذي ال ينقال، الذي ال يصـــــــــــر ح به أبدا يذك

الحياة، األثيـــــــــــــــرة عند فتجنشــتاين، التي تناســبـــــــــــــــها مختلف االســتعماالت اللغوية التي ال تســـتنفدها أبدا. 

وهذه الفكرة كانت توجد أصـــــــــال في الرســـــــــالة، ألن األســـــــــئلة عندما تحل أو تحلل فإن املشـــــــــاكل الحقيقية 

صـــــــــلية التي ال تنقال، املرتبطة بالحياة تبقى مطروحة، وال يمكن ألي لغة أن تحيط بها على نحو كاف واأل 

ها.
 
 بله أن تحل

 ( والسؤال الحجاجيSituation problèmeالوضعية املشكلة )أو املسألة( ) -ب

مية.املشـــــكلة  –بادئ ذي بدء، إنَّ الوضــــعية 
ُّ
ــــــــــــــــها تتم التعلمات، إنـــــــــــــــــه وضـــــعية تعل ا أي بوســـــاطتـ

ـــــــــــها أخيرا  وضعية بيداغوجية ـــــــــــمعارف وإنـ . وإذن فما 4عملية شاملة، معقدة وذات داللةتسمح ببناء الـ

 املراد من هذه النعوت املسندة إلى الوضعية املشكلة؟

ِّ الوضـعية املشـكلة عملية شـاملة: 
ق هدفا، وهي تنجز فــــــــــــــي ظــــــــــــــل  ِّ

ألنها تنطلق من معطيات وسـياق لتحق 

 .5الطرائق والعمليات. وقد تتجزأ إلى عدة أجزاء أو عناصرتظافر جملة من النشاطات و 

                                                           
 .905محمد سالم محمد األمين الطلبة، مرجع سابق، ص 1
َجاج، بحث ضمن كتاب )الحجاج مفهومه ومجاالته(: جالبالغة العربي 2  .42، ص9ة في ضوء البالغة الجديدة أو الحِّ
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دة منـــــــــــــــــــــها الوضــــــــعية املشــــــــكلة عملية معقدة:  ِّ
ــــــــــــــــــــمعارف العلمية واملعارف ألنها تتطلب معارف متعد  الـ

ـــها تقدم للتلميذ العملية واملعارف املشروطة ه، فهــــــي إشكاال معرفيا. إنَّ ِّ
 
 ليس بالضرورة أن يصل إلـــى حل

يه ألنه فعلي وقابل لإلنجاز.تضع املتعلم أم
 
 ام تحٍد فـي متناوله بحيث يمكنه تخط

ــــصاغ  ـ
ُ
ــــن املنهاج، فهي مهيكلة على  الوضعية املشكلةت ة أهداف مـ ــــدَّ ــــهدف أو لعـ ــــها لـ بداللة تغطيتـ

قة
َّ
مات مدق

ُّ
 .1صعيد املخطط التعليمي ألنها مبنية من منطلق تعل

ها ذات داللالوضـــــــــعية املشـــــــــكلة ذات داللة:  ة بالنســـــــــبة إلى التلميذ ألنها تدعوه إلى تفعيل مكتســـــــــبات إنَّ

يتوافر عليــــــــــــــها وهي ذات عالقة مع واقعه املدرســ ي. فهي وضــعية فعلية تســتهدف منتوجا يتطلب تحقيقه 

 .2استعمال معارف، تقنيات، استراتيجيات وطرائق متعددة تؤدي إلى الحل املطلوب

 :3خصائص الوضعية املشكلة

 د سياق الوضعية، وتكون هذه املعطيات مفيدة لحل املشكـلة.تشتمل على معطيات أ ِّ
لية تحد   و 

  ر ِّ
تتوافر على غرض تحققــــه )وهو غرض يختلف عن الهــــدف التعليمي( وهــــذا الغرض بــــدوره يفســـــــــــــ 

 تسخيـر الـمعارف وتنظيمها.

  إعادة تنظيم املعارفتســــــعى إلى تجاوز الصــــــعوبات والعراقيل؛ وهذه الصــــــعوبات والعراقيل تتطلب 

ـــــــــــــــي هذه الصـــعوبات األمر الذي  الداخلية ـ ِّ
 
التــــــــــــــــي بدورها تدفع التلميذ إلى إيجاد وســـائل أخرى لتخط

م.
ُّ
 يجعل املتعلم فـي وضعية تعل

  ِّع لـــــــمعرفة طريقة األسلوب الذي يجب اتخاذه
ــــــي ثـــــــري ومتنـــــــو  ـــــــم إلـــــــى إجراء بحث معرفـ ِّ

 
ــــــمتعل تدفع الـ

 للوصول إلى الحل.

 :4ممياات الوضعية املشكلة

مات فعلية وذلك بجعلهم محور العملية التعلمية.تس -
ُّ
 مح للمتعلمين بإنجاز تعل

تجعل من املتعلمين الفاعلين دون ســــــــــواهم للعمل املنوط بهم باالعتماد على معارفهم الخاصــــــــــة  -

 وذكائهم.

في التعامل مع القضـــايا الخالفية في الخطاب التعليمي، يالحظ أن الذي ال يعرف ســـوى منظوره 

ما لم يتســـنَّ ألحد دحضــــها، غير أنه للقضـــية ال  راته وجيــــــــــــــــهة، ورب  ِّ
يعرف ســـوى القليل عنها. قد تكون مبر 

إذا كــان عــاجزا بــالقــدر نفســــــــــــــه عن تفنيــد املوقف املعــاكس، لن يكون لــديــه أســــــــــــــاس لتفضـــــــــــــيــل أي من 

مين إزاء املواقف النقدية األدب5املوقفين ِّ
 
ِّسين والكثير من املتعل

 ية.، وهذا ما يحدث لبعض املدر 

                                                           
 .2املرجع السابق، ص 1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.2
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 .50م، ص 6006الطبعة األولى، 



 الفصل الثالث: االستراتيجيات الِخطابية

223 
 

تنقســـــم املســـــائل التي تطرح في أي خطاب بأنـــــــــــــــــها إما تثير أســـــئلة عن مدى دقة أوصـــــاف املاضـــــ ي 

والحاضـــــــــر  واملســـــــــتقبل وهي املســـــــــائل الوصـــــــــفية، وإما تثير أســـــــــئلة عما ينبغي علينا القيام به، أو عما هو 

 .1صائب أو مخطىء، وهي املسائل املعيارية

د صـــعوبة التعامل مع النصـــوص األدبية  ســـين والكثير من تتحد  والتواصـــلية من طرف بعض املدر 

مين في تعيين  ِّ
 
ِّح الكاتب أو الشـــاعر بها في نصـــه وعادة في  املســـألة األســـاســـية.املتعل

في بعض األحيان يصـــر 

ِّح بل ينبغي للقارىء أن يشــتقها 
مســتهله، بل إنك تعثر عليها في عنوانه. ولكن في الكثير من األحيان ال يصــر 

ف " املسألة املركزية فــــــــــــي من مفاتيح أخرى  ِّ
 
للنص. غالبا ما يقتــــــــــــرح السؤال " ما الذي يستجيب له املؤل

ف ِّ
 
ـن فـي معرفة خلفية املؤل ة مفتاح مفيد آخر يتعيَّ  .2النص. ثمَّ

ج  رات، والحج  ِّ
ترتبط هـــذه املســـــــــــــــائـــل بعنـــاصـــــــــــــرهـــا األســـــــــــــــاســـــــــــــيـــة، وهي: النتيجـــة أو النتـــائج، املبر 

 بهذا الترتيب: واالستدالالت، وسينعرض لكل عنصر 

 دوما عن أضـــــمن ســـــبيل الكتشـــــاف املســـــألة وتحليلها إلى عناصـــــرها، خاصـــــة في حال عدم 
ُ

ُيبحث

ل التي يريد الوصـــو النتيجة أو النتائج ذكرها صـــراحة من قبل الكاتب أو الشـــاعر، لذا ينبغي البحث عن 

م " ما الذي يحاول  .إليها ِّ
 
ث إثباته؟ ]أو يطرح الســــــــــؤال من طرف القارىء الخبير أو املتعل ِّ

الكاتب أو املتحد 

ف األســـــــــــــاســـــــــــــ ي إقنــاعنــا بهــا؟. اإلجــابــة عن أي من هــذين  ِّ
 
نفيــه[ أو " مــا النقطــة الرئيســـــــــــــة التي يحــاول املؤل

 .3السؤالين هي النتيجة

ش إبــــان بحثــــك عن النتيجــــة عن جملــــة أو مجموعــــة من الجمــــل يرغــــب الكــــاتــــب أو  ِّ
 
ســـــــــــــوف تفت

ث في إقنـاعـك بهـا. إنه يريد أ ِّ
ن تعتقد في نتيجته تأســـــــــــــيســـــــــــــا على ســـــــــــــائر جمله، باختصـــــــــــــار، البنية املتحـد 

ة هي: هذا ألن ذاك. هذا تشــــــير إلى النتيجة، ذاك يشــــــير إلى الدعم  األســــــاســــــية لالتصــــــال اإلقناعي أو الحجَّ

م للنتيجة. إن هذه البنية إنما تعرض عملية االستدالل  .4املقدَّ

 :5مفاتيح الوصول إلى النتيجة -ج
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اســــــــــــــــــــــــأل مــــــــــــا 

 سألة؟امل

ألن النتيجة عادة ما تكون اســـتجابة ملســـألة، ســـوف يعينك العثور على النتيجة حال 

درايتك باملســـألة. بداية انظر على العنوان، ثم اعتبر الفقرات االســـتهاللية. إذا لم تفْد 

ة صفحات أمرا ضروريا. ح عدَّ  من هذه الطريقة، قد يكون تصفُّ

ابـــــــــحـــــــــث عـــــــــن 

املــــــــــــؤشــــــــــــــــــــــــرات 

 اللفظية

ســـــــــــــب النتيجــة مؤشـــــــــــــرات لفظيـة تنبىء بمجيىء النتيجـة، وفيمــا يلي قـائمــة غـالبـا مــا ت

 .1بهذه املؤشرات

وفق ذلك، لذا، يلزم عن ذلك، يقترح أن، لنا أن نشــــــــتق أن، التفســــــــير األوضـــــــــح هو، 

ب أن، تشـــــــــــــير إلى نتيجــة مفــادهــا، من  ن أن يتوجــَّ ِّ
حقيقــة األمر هي، من ثم، هكــذا، يبي 

ح، الحقيقة، باختصــــــــــار، ي شــــــــــير إلى أن، يســــــــــتبان أن، األمر الذي أحاول إقراره، املرجَّ

 يثبت أن.

ابــــــــــــحــــــــــــث فــــــــــــي 

املـــــــــــــــــواضـــــــــــــــــــــــــــــع 

 املحتملة

ل موضـــــــــــــعين تبحـــث فيهمـــا همـــا البـــدايـــة  تنزع النتـــائج على شـــــــــــــغـــل مواضـــــــــــــع بعينهـــا. أوَّ

د املقصــــــــد، تشـــــــــتمل على ما  ِّ
ون مقاالتهم بجملة تحد 

ُّ
والنهاية. كثير من الكتاب يســــــــتهل

ون إثبـاتـه. آخرون يوج بة، يود 
َّ
زون نتـائجهم في النهـايـة. إذا كنـت تقرأ فقرة طويلـة مرك

 ووجدت صعوبة في تحديد مسارها، انتقل مباشرة إلى نهايتها.

ر ما ال تكون النتيجة، النتائج ليســــــــت أيا مما يلي: أمثلة، إحصــــــــائيات، تعريفات، 
َّ
تذك

 معلومات تشكل الخلفية، شواهد.

فـــه؟ غـــا ِّ
 
خـــذ الكتـــاب واملتحـــدثون ومواقع تقصَّ ســـــــــــــيـــاق املقـــال وخلفيـــة مؤل لبـــا مـــا يت 

الشـــــــــبكة مواقف متوقعة مم املســـــــــائل املناقشـــــــــة، الدراية بمحاباة املصـــــــــدر املحتملة 

وخلفيــــة مؤلفــــه قــــد تكون مفــــاتيح مفيــــدة في حــــال عــــدم التصـــــــــــــريح بــــالنتيجــــة. اهتم 

 خصوصا باملعلومات املتعلقة باملنظمات التي قد يرتبط بها الكتاب أو املتحدثون.

سـال السؤال ا

 " ومن ثم؟

د ما يجيب عن الســؤال " ومن ثم "؟. اســأل "  ِّ
ألن النتائج غالبا ما تكون مضـمرة، حد 

غنا بها؟". ِّ
 
ف أن نستنبط نتيجة مضمرة من املعلومات التي يل ِّ

 
 هل يريد منا املؤل

رات:  ِ
ـــــــــــــر  ـــــــــــــمبـ ل في مجموعها أســاس الـ ِّ

 
رات هي الجمل والعبارات التي تشــك ِّ

اقية النتيجة. إثبات مصــداملبر 

ة 
 
غات لوجوب اعتقادنا في نتيجة بعينها. إنها ما يطرة بوصـــــــــفه أســـــــــاســـــــــا لعل ِ

وهي تفســـــــــيرات أو مســـــــــو 

ب عليه أن يعرض  .2قبول النتيجـة ف نتيجـة مـا، يرغب في قبولك إياها، فإنه يتوجَّ ِّ
 
حين يكون لـدى املؤل

ـــن لك لــــماذا ـ ِّ
رات تقنعك بصحة ما يقول ويبي  ِّ

ـــر  يف حاول الكميت بن زيد إثبات مزاعمه ، وقد رأينا ك3مبـ

ة أهل البيت أو بني هاشــــــــم بالخالفة، أو في محاوالت زهير بن أبي ســــــــلمى حل النـــــــــــــــــــــزاع بين القبائل  بأحقي 

 واستباب السلم.
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م الكاتب معتقداته عارية وإنما ينبغي عليه دعمها بإثباتات مناســــــبة، خصــــــوصــــــا  ِّ
ال يكفي أن يقد 

غات  في املســـائل الخالفية. طبيعة ِّ
هذه اإلثباتات عي عبارة عن مزاعم، شـــواهد، مجازات، مقارنات، مســـو 

خذ شخص ما قرارا ما أو يقرُّ معتقدا ما؟ ين واقتناعهم ومعرفتهم: ملاذا يتَّ ن استجابات املتلق  ِّ
 تؤم 

ة املعتقــد أو ســـــــــــــالمتـــه من العيوب وقــد تكون املبررات واهيــة رغم  رات ال تعني صـــــــــــــحــ  ِّ
ولكن املبر 

ة قدمه وإنما لفســـــــاده وبطالنهفعتقد وصـــــــحته؛ وجاهة امل
َّ
أنها  1وطبيعة املبررات .هزم القديم ليس لعل

د إعــادة للنتيجــة ليس إال. وال تكفي العبــارة: ألنني أعتقــد ذلــك من أجــل تبرير املعتقــد وإنمــا ينبغي أن  مجر 

ة التي تدعم النتيجة.  يكون الرضا عن الحج 

 مؤشرات املبررات اللفظية:

 :2قائمة بمؤشرات املبررات اللفظية فيما يلي

ـــــــــــــــــ...، بســـــبب حقيقة أن، أوال،...ثانيا، ذلك أن، مثال ذلك، بســــــبب املبرر أن، بحســــــبان،  - نتيجة لـ

 يدعمه أن، باعتبار الشاهد، اكتشف الباحث أن.

رات ِ
 :3املؤشرات املنطقية للمبر 

ل الكتاب تختلف املبررات باختالف املســــــألة املعروضــــــة، هناك أنواع عديدة من امل ِّ
بررات. يفضــــــ 

 استخدام نوع من الشواهد إلثبات معتقداتهم، وهذه نماذج لهذه الشواهد:

الحقـــائق العلميـــة. االكتشــــــــــــــافـــات البحثيـــة. أمثلـــة من الحيـــاة الواقعيـــة، إحصــــــــــــــائيـــات، الخبرات  -

 والسلطات، الشهادات الشخصية. املجازات. املقارنات.

مــات بمبررات ونتــائج مبنيــة بنــاء منســـــــــــــجمــا ومنطقيــا، من النــاحيــة النظريــة تــأتي الــدعــاوى واملقــد

شـــة.  ولكن واقع الحال أنها في الكثير من األحيان تأتي غير منســـجمة أو كثيرة االســـتدالالت الطويلة واملشـــو 

را لنتيجــة أخرى،  ِّ
ف هــذه النتيجــة مبر 

َّ
وأحيــانــا تــأتي النتيجــة مــدعومــة بمجموعــة من املبررات. وقــد توظ

 ِّ
بـة يصـــــــــــــعـب تحـديـد بنية فتكون النتيجـة املبر 

 
ر لنتيجـة أخرى مـدعومـة بمبررات أخرى. وفي الحـاالت املرك

ك لعزل  ب على هذه املشـــــكلة حاول تطوير إجراء تنظيمي يخصـــــ 
ُّ
املســـــألة بصـــــورة واضـــــحة ومفهومة. للتغل

 .4املبررات عن النتائج بشكل منطقي

ة: ة هي توليفة تجمع نوعين من الجمل: النتيجة واملبـ الحج  رات التي يزعم أنها تدعمهاالحج  ِّ
 .5ر 

 

                                                           
1 ِّ

ة إقراره ونرض ى عن اإلجابة. تحديد املبررات خطوة مهمة بشكل خاص في التفكير الناقد. ال تقو 
َّ
م الرأي تقويما منصفا ما لم نسأل عن عل

رات إنما يشترط علينا أن نظل قادرين على االنفتاح على رؤى قد تغاير رؤانا والتسامح معها. إذا كنا نستجيب للنتا ِّ
ج عوضا ئالتركيز على املبر 

ث بقبولنا امل ب أن نظلَّ مفتوحين على املبررات عن االستجابة للمبررات، سوف ننزع إلى التشبُّ ِّع. إذا رغبنا حقيقة في فحص آرائنا، يتوجَّ
تسر 

ون آراء نختلف معها. ينظر املرجع  نها أشخاص يقر   .26، ص ابقسالالتي يؤم 
 .22املرجع نفسه، ص 2
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.3
 .26، ص نفسهاملرجع 4
 .26املرجع نفسه، ص 5
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 التعليل في الخطاب التعليمي -2

ــــــــــــــي الخطاب التعليمي، من الوســـائل األفضـــل لتحقيق   ــــــــــــــي كل خطاب، وفـ تعد  األدوات اللغوية فـ

ال في  ـــــــــــــدد منها التي يمكن أن تســهم بشــكل فع  ز بين عـ ـــــــــــــناع، والتصــديق بما جاء فيه، ويمكننا أن نمي  اإلقـ

 :1من أهمهاعملية اإلقناع، لعل  

 ألفاظ التعليل: -أ

 س من بداية درسه على نــــــهايته فــــــي خطابه الشفوي على وجه الخصوص ألفاظ 
يستعمل الـــــمدرِّ

ميــه بمــا يعرضــــــــــــــه عليهم، ونــذكر، على ســـــــــــــبيــل املثــال، بعضــــــــــــــا من هـــذه  ِّ
 
التعليــل من أجــل أن يقنع متعل

ِّ املفعول ألجله، وكلمة السبب، وألنَّ : 2األلفاظ
 
م أي أداة من هذه األدوات، إال تبـريرا ؛ وال يستعمل املتكل

م الحقيقي أو الكوني أو كون الســـــــــــــؤال  ِّ
 
أو تعليال لفعلـــه، إمـــا بنـــاء على ســـــــــــــؤال ملفوظ بـــه من قبـــل املتعل

نها جراء عملية التدريس املتواصلة. ٍ
عا بناء على الخبـرات التي يكو 

َّ
ِّس أو متوق

 مفترضا في ذهن املدر 

 :)  لفظ التعليل )ألنَّ

ـــــــي جميع مراحل العملية التعليمية؛ يقوم  ( فـ الخطاب التعليمي على استعمال لفظ التعليل )ألنَّ

تها، وفي كل  ــــــــــــــــــــريري يقوم على تبيان النتائج املراد الوصـــــــــول إليها من العملية التعليمية برمَّ ألنه خطاب تبـ

ة. فالســــؤال املطروح دوما ف مية، بل وفي كل حصــــَّ
ُّ
 ي الخطاب التعليمي:مرحلة دراســـية، وفي كل وحدة تعل

م اللغــة العربيــة؟ فــالســـــــــــــؤال ملــاذا؟ بشـــــــــــــكــل عــامــة مرتبط 
َّ
ِّس؟ ملــاذا نقرأ؟ ملــاذا نكتــب؟ ملــاذا نتعل

ملــاذا نــدر 

ق بتدريس اللغة العربية 
َّ
مية والهدف الختامي اإلدماج لكل مســــــتوى دراســــــ ي، ومنه ما تعل

ُّ
باألهداف التعل

مون في الســـــــــنة األولى ثانوي )بجذعيها(. واإلجابة ع ِّ
 
ِّس واملتعل

ن هذا الســــــــــؤال تقتضــــــــــ ي أن يســــــــــتعمل املدر 

 لفظة ألن أو ما يقابلها من ألفاظ التعليل والسبب لتبرير اإلجابة.

ويندرج اللفظ )ألن( ضمن الروابط الحجاجية؛ إذ تشتـــــمل اللغــــــة العربية، كغيــــــرها من اللغات، 

ـــه ـ ـــرَّف بأنَّ ـــط الحجاجية؛ إذ تعـ ـــن الروابـ ـــر مـ ـــدد كبيـ ـــدة لغــــوية تصل بين ملفــــوظين أو أكثر تم على عـ ا: " وحـ

. ويختلف دور الروابـــــــــط الحجاجية عن دورها التقليدي 3سوقهما ضمن نفس االستراتيجية الحجاجية "

ـــــــــــــــــــــــــن: الـربط بين  د اإلخـبـــــــار وإنـمـــــــا تـكـون لـهـــــــا قـيـمـــــــة حـجـــــــاجـيـــــــة؛ إذ تضـــــــــــــطـلـع بـــــــدوريــ ل فـي مـجـرَّ ِّ
 

املـتـمـثـــــــ

ــــــــــــــــذه قضـــــيتين)ملفوظين(، والترتيب بينهما حســـــب ق ة أو ضـــــعف الحجج املعروضـــــة في الخطاب. من هـ ــــــــــــــــوَّ ـ

ي عن القول، لكن، بـــل، فضال عـــن، حتى، ال سيما، إذن، بما أن، إذ ِّ
، ، ألنالروابط في اللغـــة العـــربية: غن 

 .4إذ، إذا، الواو، الفاء، الالم، كي...

 معايير الرابط الحجاجي:  .9

                                                           
 وما بعدها. 230ت في كتاب: النص والخطاب واالتصال، محمد العبد، صوردت بعض هذه اآلليا 1
 .422ذكر عبد الهادي بن ظافر الشهري هـذه األلفاظ. ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري، مرجع سابق، ص 2
ف: الحجاج مفهومه . مقال ضمن م900رشيد الراض ي: الحجاجيات اللسانية واملنهجية البنيوية. الجزء الثاني؛ مدارس وأعالم. ص  3

َّ
ؤل

 ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
ملزيد من االطالع على النماذج التطبيقية للروابط الحجاجية ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب؛ مقاربة لغوية  4

 وما بعدها. 900وينظر كذلك: رشيد الراض ي. مرجع سابق. ص وما بعدها.  502تداولية. ص 
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 معيار عدد املتغيرات: -أ

ــــط الرابـــــط الحجاجي بين  ــــون محموال ذا موقعين حجاجيين يربـ ، أو ذا 1املتغيرات الحجاجية، فيكـ

 .2ثالثة مواقع

معيـــار وظيفـــة الرابط: يحـــدد هـــذا املعيـــار وظيفيتين للرابط الحجـــاجي، فهنـــاك فئـــة الروابط التي  -ب

، من هذه الروابط : حتى، بل، لكن، مع ذلك، ألن. وفئة أخرى وظيفتها سوق 3وظيفتها سـوق الحجج

ا )إذن(، لهذا، وبالتالي...4النتيجة
ً
 ، من هذه الروابط : إذ

وهـــــذا املعيـــــار يحـــــدد فئتين من الروابط، األولى  معيار العالقة بين الحجج التي يسوقها الرابط:  -ج

:  حتى، ال ســـــــــــــيما. والثانية تكون حججها متعاندة، من  5تكون حججها متســـــــــــــاندة، من هذه الروابط

  : بل، لكن، مع ذلك.6هذه الروابط

وهناك روابط تصـــــــــــنف حســـــــــــب قوتها الحجاجية، فهناك الروابط املدرِّجة للحجج القوية، وهي:  

حتى، بـل، لكن، ال ســـــــــــــيمـا. وأخرى مـدرِّجـة للحجج الضـــــــــــــعيفـة. ثم، تصـــــــــــــنف الروابط، حســـــــــــــب اتجـاهها 

الحجـاجي، إلى روابط التعـارض الحجـاجي، وهي : بـل، لكن، مع ذلـك. وروابط التســـــــــــــاوق الحجاجي، وهي : 

 ال سيما. حتى،

 :املفعول ألجله 

ق الـمفعـول ألجله بوجود شروط أربعة  :7يتحقَّ

 ؛8أن يكون مصدرا قلبيا .أ

ته(؛ .ب
َّ
 يدل على سبب ما قبله )أي بيان عل

 يشارك عامله فـي الزمـن؛  .ج

 ويشارك عامله فـي الفاعـل،  .د

 : 9ويرد املفعول ألجله فـي الخطاب فـي وجوه ثالثة قياسية 

د من )أل(، وا-أ  إلضافة؛مجرَّ

                                                           
ط الرابط الحجاجي متغيرين حجاجيين، ومثاله: الجو ممطر،  1 سأبقى في املنزل. ينظر: رشيد الراض ي. مرجع سابق. ص  إذنحيث يتوسَّ

909. 
رات حجاجية، ومثاله: ساءت أحوال عمار، أص 2 ِّ

ط الرابط الحجاجي ثالثة متغي  ن، ويشرب الخمر، حيث يتوسَّ ِّ
 
وصار من مدمني  بـلبح يدخ

رات. ينظر: رشيد الراض ي. مرجع سابق. ص 
 .906املخد 

. بتصرُّف في 906من أمثلتها، قضاء العطلة في وهران مغر، الجو فيها جميل، وحتى شواطئها رائعة. ينظر رشيد الراض ي. مرجع سابق. ص  3

 األمثلة.
 .906ذلك فلن أركب الحافلة. ينظر: رشيد الراض ي. مرجع سابق. ص  من أمثلتها، لقد تأخرت كثيرا، ومع 4
 وتسمى كذلك روابط التساوق الحجاجي، ومن أمثلتها: عمار يتقن السباحة والرماية، وحتى ركوب الخيل. 5
 وتسمى كذلك روابط التعارض الحجاجي، ومن أمثلتها: فريد ذكي جدا، لكنه كسول. 6
 .602جزء الثاني. ص عباس حسن: النحو الوافي. ال 7
 .640سعيد األفغاني: املوجز في قواعد اللغة العربية. ص  8
 .602عباس حسن. مرجع سابق. ص  9
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 مضاف؛-ب

 .1مقترن بـ )أل(-ج

رت شروط املفعول له، أو ألجله، جاز 
َّ
فيه النصب أو الجر بحرف من حروف الجر التي  2وإذا توف

ْن.  تفيد التعليل: كالالم، ثم، فـي، الباء، ومِّ

 :التكرار في الخطاب التعليمي -3

ظيفة البديع هي التحســـــين، اســـــتقر األمر منذ مرحلة التقعيد )القرن الســـــابع الهجري(، على أن و  

وأن هذا التحســـــــــــين قد يكون في اللفظ، وقد يكون في املعنى. واألول هو تحســـــــــــين األلفاظ أو املحســـــــــــنات 

 .3اللفظية، والثاني هو تحسين املعنى أو املحسنات املعنوية

م أشــــــــــكاال لغوية تنتمي إلى املســــــــــتوى   ِّ
 
 ولكن النظرة املعاصــــــــــرة للبديع اختلفت، فاســــــــــتعمال املتكل

البـــديعي، وأن دورهـــا يقف على الوظيفـــة الشـــــــــــــكليـــة. رأي غير كـــامـــل؛ إذ إن للبـــديع دورا حجـــاجيـــا ال على 

ل الناس غير ذلك.  سبيل زخرفة الخطاب، ولكن بهـدف اإلقناع والبلوغ باألثـر مبلغه األبعـد، حتى لو تخيَّ

من اســـــــــــــتراتيجيـة يـة، و ُيعــدُّ التكرار أســـــــــــــلوبــا من أســـــــــــــاليــب الفصـــــــــــــاحــة العرب: 4التكرير أو التكرار 

وفي الخطاب التعليمي خصوصا . وظاهرة من الظواهر األبـرز في الخطابات عموما، 5إستراتيجيات اإلقـناع

ها الســـــــمة الغالبة عليه
َّ
ِّس للدرس أو جزء منه ألن بعضــــــــهم ، ولعل

مين من تكرار املدر  ِّ
 
يشـــــــتكي بعض املتعل

ـرُّ اليعــرَّف عند  لم يفهم[،
َ
خرى، أهــل اللغــة " الك

ُ
عاده مرة بعد أ

َ
ره أ

َ
ْرك

َ
َر الش يء وك ـرَّ

َ
رجـوع على الش يء، وك

دته عليه" ذا رد  ه إِّ
ُ
ْرت

َ
ْرك

َ
ْرُت عليه الحديث وك رَّ

َ
 .6ويقال ك

ــا فــي االصطالح فهــو  ا " أمَّ د   عـن اإلتيان بش يءٍّ ، أو هـو " 7"داللــة اللفــظ عــلى الـمعـنـُ ُمـردَّ
ٌ
عبـارة

 بعد أخرى 
 
ة ـــو . و 8"مرَّ ـــمونههـ ـــرير الكــــالم أو مضـ ـــه ، " 9تكـ ـــهم لـ هْمُه، أو ليــــزداد الفـ

ْ
ـــْم يف ـــْن لـ هَمُه مـ

ْ
حتى يف

                                                           
 وهذا القسم دقيق في استعماله وفهمه، قليل التداول قديما وحديثا.1
ه، لشيو  2 د أفضُل من جر   ع النصبفيه، ولتوجيه الذهن مباشرة إلىومع أن النصب والجر جائزان، واملعنى فيهما ال يختلف؛ فإن نصب املجرَّ

أن الكلمة: مفعول ألجله. وجر  املقترن بـ )أل( أكثر من نصبه. أما املضاف فالنصب والجر فيه سيان. ينظر عباس حسن. مرجع سابق. ص 

602. 
 .25جميل عبد املجيد: البديع بين البالغة العربية واللسانيات النصية. ص  3
اه 4 . أو الترديد كما ذكره محمد العبد في كتابه: النص 55عبد امللك مرتاض في كتابه: نظام الخطاب القرآني. ص  أو الترداد كما سم 

 .609والخطاب واالتصال. ص 
ي باربرا جونستون كوتش) 5 ِّ

. 234. في: محمد العبد : النص والخطاب واالتصال، ص استراتيجية اإلقناع بالتكرار( التكرار: B.J.Kochتسم 

 .04مد العبد: النص الحجاجي العربي؛ دراسة في وسائل اإلقناع. الجزء الرابع؛ الحجاج واملراس. ص وفي: مح
 .5/902ابن منظور: لسان العرب.  6
 ضياء الدين بن األثير: املثل السائر. ص ؟ 7
 .090علي بن محمد الشريف الجرجاني: كتاُب التعريفات. تحقيق وزيادة محمد عبد الرحمن املرعشلي. ص  8
 .924الشاهد البوشيخي: مصطلحات نقدية وبالغية في كتاب البيان والتبيين. ص  9
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ِّس عناصر ليبني عليها . 1" والتأثـر بـه
يظهر التكرار كذلك في مواضع منها: بداية الحصة حين يستذكر املدر 

ص أو يجمل ال ِّ
 
 .ل قو درسه الجديد، في نهاية الحصة أو العنصر أو املحور عندما يلخ

ر اإلشارة إليه، في هــــذا السياق، هــــو إبــــراز الدور الحجاجي للتكــــرار، وهــــذا ما كادت تجمع وما تجد

ـــــــــــــدُّ رافدا أســاســيا يرفــــــــــــــد عليه الدراســات الدائرة حول الدور الذي يضــطلع به أســلوب التكرار؛ إذ "  يعـ

م لفـائـدة أطروحـة أو دعوى معيَّ  ِ
 
مهـا املتكل ِ

ر طـاقة الحجج والبراهين التي يقـد  ِ
 
نـة، بمعنى أن التكرار يوف

ال في إقناعه أو حمله على اإلذعان  .2"مضافة تحدث أثرا جليال في املتلقي وتساعد على نحو فعَّ

ب الذي لم يفهم من جهةوللتكرار وظيفتان؛ 
َ
ــــــرة وترسيخ الرأي أو الفك، التبليغ وإفهام املخاط

ب، من جهة أ
َ
ــــى  خرى.في األذهان وتحقيق التأثير في املخاط ر إلـ وذلك لتحويل الخطاب ]التعليمي[ املكـــــرَّ

ق الهدف التعليمي.3ُمعتـقـد لديهم  ، أو ترسيخ املعلومات املراد إيصالها حتى يتحقَّ

يقول الجاحظ في شأن حد التكرار )أو الترداد(:" وجملة القول فــــي الترداد أنه ليس له حد ُينَتَهى 

لى قدر املســـــــتمعين، وما يحضـــــــره من العوام والخواص. وقد رأينا إليه وال يؤتى على وصـــــــفه. وإنما ذلك ع

كَر قصـــــــــــة موســـــــــــ ى، وهود، وهارون، وشـــــــــــعيب، وإبراهيم، ولوط، وعاد وثمود، وكذلك  د ذِّ هللا عز وجل ردَّ

ـــــــــــــــــــــــــرهم غبي  ة والنـار، وأموٍر كثيرة. ألنـه خـاطب جميع األمم، من العرب وأصـــــــــــــناف العجم. وأكثـ َر الجنـَّ
ْ
ك ذِّ

 .4شغول الفكر ساهـي القلب "غافل أو معاند م

ر الشــــــــــــ يء رســــــــــــخ في األذهان رســــــــــــوخا، تنتهي بقبوله حقيقة ناصــــــــــــعة، وله تأثير في عقول  إذا تكر 

املســـــــــــــتنيرين، وتــــأثيره أكبر في عقول الجمــــاعــــات من بــــاب أولى، والســـــــــــــبــــب في ذلــــك كون املكرر ينطبع في 

نســــان، فإذا انقضــــ ى شــــطر من الزمن تجاويف امللكات الالشــــعورية، التـــــــــــــــــي تختمر فيها أســــباب أفعال اإل

ر   .5نس ي الواحد منا صاحب التكرار، وانتـهـى بتصديق املكـرَّ

م التكـرار إلـى قسـمين  :6يقـسَّ

 التكرار فـي اللفظ واملعنى  -

 والتكرار فـي املعنى دون اللفظ. -

                                                           
 إليها قال 1

َ
ا انصرف م، وجارية له حيث تسمُع كالَمه، فلمَّ

َّ
اك جعل يوما يتكل ها: ل يروي الجاحظ في كتابه البيان والتبيين أن  " ابن السمَّ

 
ُ
ك ت ُدُه حتى يفهَمُه من لم يْفهْمُه. قالت: إلى أن يْفَهَمُه من ال يفَهْمُه قد كيف سمعتِّ كالمي ؟ قالت: ما أحسَنه، لوال أنَّ ِّ

كثُر ترداَدُه. قال: أرد 

َمُه. ينـظـر الجاحظ، أبو عمرو عثمان بن بحر : البيان والتبيين. الجزء األول. تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون.  ص  هِّ
َ
ه من ف

َّ
 .904مل

 .922. ص سامية الدريدي. مرجع سابق 2
ر إلى معتقد"، ينظر جوستاف لوبون: روح االجتماع. ص  3 ل املكرَّ ِّ

. في. عبد العظيم بن 952التكرار كــما يقـول جوستاف لوبـون: " يحو 

 . 321إبراهيم املطعني: خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية. الجزء األول. ص 
 .905ص  ينظر الجاحظ : البيان والتبيين. الجزء األول. 4
 .112ينظر: احمد احمد بدوي: من بالغة القرآن. ص 5
 .942. ص 6ضياء الدين بن األثير: املثل السائر. ج 6
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ــــو  فالـــــذي يوجد فـــــي اللفـــــظ واملعـــــنى، على صعيد الجمل، كثيـــــر الورود في القرآن.  ، على نوعينوهـ

ـــــد بـــــه غـــــرض  ـــــصِّ
ُ
ــــاني مـــــا دلَّ على معـــــنى واحـــــد وق ـ

َّ
ـــــد بـــــه غرضـــــان. والث ـــــصِّ

ُ
األول مـــــا دلَّ على معـــــنى واحـــــد وق

 .واحـد

ــــا الــــذي فــــي املعــــنى دون اللفــــظ، وهــــو كذلك على نوعين، األول، يـــــدلُّ على معنيين مختلفين،  وأمَّ

ـــــــذ ـــــــيء هـ ـــــــا على والثاني يدلُّ على معنى واحد. ويجـ ـ ـــــــمة إمَّ ـــــــة بين الجملتين قائـ ـــــــرآن والعالقـ ـــــــي القـ ـــــــوع فـ ـ ا النَّ

 الفصل أو على الوصل. 

 :1خصائـص التكـرار -

ـــَر عـــنها باإلفـــهام واإلفصاح والكشف، وتوكيد الكـــالم لدى السامع.  -9 ِّ
ة، ُعـــب  للتكرير وظائـــف خطابية عـــدَّ

ر.والتشييد من أمره، وتقرير املعنى وإثباته بالعناية بامل  كرَّ

ـــــرة، أو صياغة املعنى الواحد أكثر من مرة.  -6 ـــــن مـ ـــــر مـ ـــــثـ ـــــالم أكـ ـــــظ في الكـ ـــــوع للفـ ـــــض وقـ ليس التكرير محـ

 يقتض ي سبك الكالم، إذ ذاك، أن يعـاد لفـظ األول مـرة ثانية ليكون مقارنا لتمام الفصل. 

ألثير:" إذا صدر األمر من تــــرتـــــبط بعض حــــاالت التكريـــــر بالتغــــييـــــر فـــــي سلــــوك املخاطـــــــــب. يقــــــــــول ابن ا -0

دا من قرينــة تخرجــه عن وضـــــــــــــعــه، ولم يكن موقنــا بوقــت معين.  اآلمر على املــأمور بلفظ التكرير مجرَّ

 .2كان ذلك حثا على املبادرة إلى امتثال األمر على الفور "

ـــــــــــــــــــم ما يدل على هذا الفهم إشــــــــارة ابن األثير إلى تكرير امل -4 في  عنىالتكرير ظاهرة لغوية مقامية، من أهـ

م ما رمي به
 
ل قصدا إلى التأكيد والتقرير ملا ينفى عن املتكل  .3مقام االعتذار والتنص 

 .4يعطي التكرار االستمرارية في النص -5

لة  -2 ِّ
 
يبرز التكرار أمـام انتبـاه القارئ، قصـــــــــــــد تحديد الدور الذي يقوم به بين مجموع الوحدات املشـــــــــــــك

 .5لللنص، والذي ينبغي مراعاته في أي تأويل محتم

يســـــــــــــمح التكرار املبــدع بتوليــد بنيــات لغويــة جــديــدة بــاعتبــاره أحــد ]آليــات[ ميكــانيزمــات عمليــة إنتــاج  -2

 .6الكالم، ويضمن انسجام النص وتوالده وتناميه "

 املغالطات املنطقية في الخطاب التعليمي:خامسا: 

هم وإن كــا
ُّ
ل هم أو قِّ

ُّ
هم أو جل

ُّ
مين كل ِّ

 
ِّس إقنـــاع املتعل

مــه لهم ال يســـــــــــــتطيع املــدر  ِّ
ن على حق، ومــا يقـــد 

ة في الخطاب التعليمي، تعتمد على  ة بناء وعرضـــــــــا وتقييما فالحج  ق بالحجَّ
َّ
عين الصـــــــــواب، ألن األمر يتعل

اة وال تكشف صيغتها  ة من اللغة؛ لغة علمية، تعليمية، عامية. ولذلك فإنها " ال تأتي مصف  مستويات عد 

                                                           
 .232-231محمد العبد: النص والخطاب واالتصال، ص  1
 ضياء الدين ابن األثير. مرجع سابق. ص  2
 املرجع نفسه، ص 3
 .969-992ركز الثقافي العربي. ص ص ينظر حميد لحميداني: القراءة وتوليد الداللة. امل4
 ينظر املرجع نفسه. الصفحة نفسها.5
 .42أبو بكر العزاوي: الخطاب والحجاج. ص  6
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عـــة بـــانفعـــاالت النـــاس وأعرافهم، املنطقي بســـــــــــــهول وطواعيـــة إنمـــا تـــأتي ممتزجـــة  بلحم اللغـــة ودمهـــا متلف 

بة بتضاريس الواقع وبشؤون الناس وشجونها "  .1مور 

ا ضــــــــــــئيال أو هيكال نحيال  مات املؤدية إلى نتائج( إال لبًّ ة )املقد  دة للحج   املجر 
ُ
ل الصــــــــــــيغة ِّ

 
وما تشــــــــــــك

. ومن طبيعـة الخصـــــــــــــم وأيـديولوجيته متواريـا وراء طبقـة كثيفـة من االعتبـارات الـدالليـة والتـداوليـة للغـة

وســـــــــــــيكولوجيتـــه، ومن َمقـــام الحـــديـــث وســـــــــــــيـــاق الجـــدل، ومن عواطف جمهور الحـــاضـــــــــــــرين وانتمـــاءاتهم 

زاتهم  .2وتحيُّ

ه ينبغي أن ينصــــــــــــــب  التحليـــل على اختبـــار صــــــــــــــدق  ِّ
ومن أجـــل فهم الخطـــاب التعليمي وتحليـــل لبـــ 

مات وصـــــــــــــواب االســـــــــــــتدالالت ومن ثمة صـــــــــــــواب النتائج؛ أل  ِّ
نه خطاب ينصـــــــــــــب  على تبليغ املحتويات املقـد 

واملضـــامين الصـــادقة والصـــحيحة وبناء الكفاءات والقدرات املرتبطة بحســـن فهم الواقع لحســـن توظيف 

ف توظيفا صــــــــحيحا. فأحيانا 
َّ
مات ال توظ

ُّ
مات في مختلف مواقف الحياة العملية، فال فائدة من تعل

ُّ
التعل

صــــــــــــــــدم بغيــــاب أي بنــــاء منطقي ال من حيــــث حســـــــــــــ
ُ
ة ن مــــات وال من حيــــث قو  ِّ

ن تقــــديم الــــدعــــاوى واملقــــد 

مين قبولهـــا دون برهـــان وال  ِّ
 
ز على تقـــديم النتـــائج التي يطلـــب من املتعل

َّ
االســـــــــــــتـــدالالت واملبررات وإنمـــا ُيرك

 مناقشة تذكر.

ميه ِ
 
ِس ومتعل

 تحليل نماذج من الحوارات التي تدور غالبا بين املدر 

م
ُّ
م خطـــابـــه التعل ِّ

 
ة واحـــدة وإنمـــا يلجـــأ على كم هـــائـــل من عنـــدمـــا يبني املتعل ي فـــإنـــه ال يعتمـــد حجـــ 

يها  ِّ
ِّسه والتأثير فيه كي ينال مراده. " ححجا مندمجة "الحجج نسم 

 قصد إقناع مدر 

دة، تنطلق  ِّســــــها بمجموعة من الحجج من أجل نيل عالمة جي 
مة )وهي تبكي( إلى مدر  ِّ

 
ه متعل تتوجَّ

مات املمتا ِّ
 
ِّس باملتعل

 زات على وجه الخصوص في مادة اللغة العربية:من اهتمام املدر 

م: أستاذي العزيز، أنا حزينة جدا ألنني لم أحصل على عالمة جيدة فــــــــي مادتك وأنت الذي تحرص على 

 التلميذات املمتازات.

م: رغم أنني عملت طيلة الثالثي، ســــــهرت ليال، ولم أغب في حصــــــصــــــك أبدا، وكنت دوما متابعة باهتمام 

 لدروسك.

ل لها العالمة، ســـــــــيكون  ِّ
مة ويعد  ِّ

 
ِّس محتمال إجابتين على األقل؛ إما أن يســـــــــتجيب للمتعل

رد  املدر 

 وإما ال يستجيب.

 س: حسنا يا بنيتي أرني ورقتك، )يعيد قراءتها( اآلن أصبحت العالمة جيدة.

 م: شكرا جزيال يا أستاذي.

 أو:

تي أرني ورقتك، )يعيد قراءتها(، كما قلت هذه هي عالمتك هذا ما تســتحقينه، اجتهدي،  س: حســنا يا بني 

ة القادمة تنالين األفضل.  في املر 

                                                           
 .94عادل مصطفى، مرجع سابق، ص  1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.2
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 م )تواصل البكاء(: ماذا أفعل؟ 

حجج التي قيــاس مضـــــــــــــمر )حيـــث أخفيــت النتيجــة(، ثم إن النالحظ في البــدء أن هــذا املثـــال هو 

مة توضــــــع ضــــــمن فئة  ِّ
 
متها املتعل ِّس( ولكن)البكاء والتركيز على عواطف ا الحجج االنفعاليةقد 

يجري  ملدر 

ِّس في الحالتين، نرى أن الرد املناســـــــــــــب هو 
عليهـا مـا يجري على الحجج املنطقيـة، وبتحليلنا لرد  فعل املدر 

مين وإنصـافهم، وتفادي أي تمييز )حســب الجنس،  ِّ
 
ِّس هو العدل بين املتعل

الرد الثاني؛ حيث إن دور املدر 

عتبر هو االحتكـــام للعلم وليس العتبـــار آخر اجتمـــاعي أو ثقـــافي أو القرب العـــاطفي، االجتهـــاد...( فـــاملعيـــار امل

ِّس في الحـــالـــة األولى تنـــدرج ضـــــــــــــمن مغـــالطـــة 
مـــة مغـــالطـــة للمـــدر  ِّ

 
ة املتعل االحتكـــام إلى ولـــذلـــك جـــاءت حجـــَّ

 (.ad misericordiamالشفقة )

مين أن نموهم املعرفي )حســـــــــــــب بيــاجيــه( يمر  بــأربع مراحــل آخرهــا  ِّ
 
 مرحلــةمــا يجري في عــالم املتعل

د، والتفكير التجريــــدي غير  م القـــدرة على التفكير املنطقي املعقـــ  ِّ
 
العلميـــات الصـــــــــــــوريـــة، وفيهـــا تواتي املتعل

 .1املرتبط باألشياء واألحداث املادية، والتفكير االفتراض ي، والحل املنطقي للمشكالت

ي دلي، وهولكن البعض يضــــيف مرحلة خامســــة أرقى من املراحل الســــابقة هي مرحلة التفكير الج

مرحلـة بعــد منطقيــة، إن صـــــــــــــح  التعبير، وفيهــا يكتســـــــــــــب املرء التفكير النقــدي، ويــدرك مفــارقــات الحيــاة، 

لها ويضــــعها موضــــع التســــاؤل والنقد. وهي مرحلة ال 
 
ويتناول األســــس التحتية التي يقوم عليها املنطق ويحل

م والتدريب واملمارسة
 
 .2يبلغها املرء إال بالتعل

م في مراحل تعليمه، وخاصـــــــــة في املرحلة وهــــــــــــــــــــــذا التفكير ا ِّ
 
لنقدي الذي ينبغي أن يكتســـــــــبه املتعل

ـــــــــــمرور بثالث  ـــــــــــر النقدي بالـ م على التفكيـ ِّ
 
ـــــــــــمتعل ب الـ ـــــــــــتمال. ُيدرَّ ه العقلي من االكـ ـــــــــــرب نمو  الثانوية أين اقتـ

ا مراحل: " الوعي بوجود افتراضــــــــات أســــــــاســــــــية، والتصــــــــريح بهذه االفتراضــــــــات وإخراجها الضــــــــوء، وبعده

تســـــــــــــليط أضـــــــــــــواء النقـد على هذه االفتراضـــــــــــــات: هل هي ذات معنى؟ هل تنســـــــــــــجم مع الواقع كما نفهمه 

ل؟ "
ُ
 .3ونعيشه؟ متى تصح  هذه االفتراضات ومتى تبط

                                                           
 .60ينظر املرجع السابق، ص  1
 .69ينظر املرجع نفسه، ص  2
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.3
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نعتمد في هذا الجزء من البحث على قراءة املنهاج الدراس ي عموما، ومنهاج اللغة العربية للسنة 

ن االستراتيجيات املنهاجية املناسبة من ثالثة أوجه: ما نصَّ عليه  األولى ثانوي خصوصا، من أجل تبيُّ

ح إليه املنـهاج من استراتي
َّ
سجما جيات، وأخيرا ما رأيناه مناملنهاج صراحة من استراتيجيات يتبّناها، وما مل

 مع التوجهات العامة للمنهاج في تدريس اللغة العربية.

منا االستراتيجيات قسمين؛ استراتيجيات عامة تصلح للغة العربية ولغيـرها من املواد.  وقد قسَّ

فـي  ةوقد اقتصر بحثنا على تناول استراتيجيتيـن عامتيـن تنسجمان مع املقاربة البيداغوجية املعتمد

ميتان 
ُّ
م التعاوني وهما استراتيجيتان تعل

ُّ
م البنائي، واستراتيجية التعل

ُّ
الـمنـهاج هما: استراتيجية التعل

مية كثيـرة جدا.
ُّ
هات املنهاج الدراس ي الجزائري، وإن كانت االستراتيجيات التعل  تنسجمان مع توجُّ

ق بتدريس اللغة العربية،
َّ
وقد اختـرنا منـها استـراتيجيتين  أما االستراتيجيات الخاصة فتتعل

ة، األولى تعتمد على التلقي وهي  مية املعتمدة وهي املقاربة النصيَّ
ُّ
تنسجمان مع املقاربة التعليمية التعل

استراتيجية القراءة التفاعلية والثانية تعتمد على اإلنتاج وهي استراتيجية اإلنتاج الشفوي والكتابي؛ ألن 

فـي اللغة العربية عموما )في جميع مراحل وأطوار التعليم العام( ينص على  الهدف الختامي اإلدماجي

تحقيق اإلنتاج الكتابي والشفوي في نهاية السنة أو الطور الدراس ي، ومثال ذلك الهدف الختامي اإلدماجي 

ـم قادر  ِّ
ّ
ـر ا على تسخيللسنة األولى ثانوي فـي مادة اللغة العربية: " فـي مقــام تــواصل دال، يكون الـمتعل

دة مـن التعبيـر " عــة فـي أشكال متعّدِّ  .1مكـتسباتــه القبـليــة إلنتــــاج نصوص متنّوِّ

وهـــذا االختيار لالستــراتيجيات يستـــــند على معاييـر علمية وموضوعية، أو أكــــثـر تفــــــسيـرية، بتعبيـر 

ق بالـمعرفة ال
َّ
عميـــقة بالـــمنــــهاج الـــــدراســـي والوثــائــــق الــمرافقة لـــــه عبد الوهاب املسيري، منها ما تعلـ

)الوثيقة املرافقة، دليل األســـــتـاذ، الدليل التــربوي ألسـتاذ التعــــليم الثانوي، وحتى الكــتـاب الـمدرســي(. 

مية الـمبـرمجوينبغي كذلك أن تنسجم االستـراتيجية الـمختارة مــع طبيعة األنشطة التع
ُّ
ة فـي ليمية التعـل

زة لهم على اإلقبال  ميـــن، أو علـى األقــــــل محّفِّ ِّ
ّ
أي مادة وأنماطـها، والشــرط األهــم أن تكون منــاســبـــة للمتــعل

مهم وال فـ
ُّ
مين ليسوا ســواء فـي معّدالت ذكــاءاتهم وال فـي أنماط تعل ِّ

ّ
م، خاصة وأن الـمتعل

ُّ
 يعلى التعــل

 ميـــــوالتــــهم ورغباتهم، ودور االستـراتيجية الـمختارة أن تصل إلـى الجميع قـدر اإلمكان.

 املبحث األول: االستراتيجيات املنهاجية العامة

مة فـي اختيار االستراتيجيات املذكورة  ِّ
ّ
وسيجيب البحث من خـالل سـرد وحـصـر للعـوامـل املتحك

ة املنهاجية واملنطقية والعملية:أعاله، كل استراتيجية بالحجج وا
َّ
 ألدل

د االستراتيجية .1 ِّ
 توصيات الـمنـهاج الدراس ي تحد 

م البنائي؛ فقد نص الـمنـهاج الدراس ي للغة العربية )فـي السنة 
ُّ
بالنسبة الختيار استراتيجية التعل

اف لوصول إلى األهـداألولى ثانوي( صراحة على الـمقاربة البيداغوجية التي يتبّناها ويعتمد عليـها فـي ا

العامة أو ما اصطلح عليه املـنـهاج بملمح الخروج وهـي القاعدة العامة األولـى التي تحكم اختيار 

                                                           
أستاذ اللغة العربية الخاص بكتاب السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي )جذع مشترك علوم وتكنولوجيا وجذع دليل  1

هة، ص  ق في األدب والنصوص واملطالعة املوجَّ  .3مشترك آداب( املشّوِّ
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االستراتيجية، أي استراتيجية؛ حيث إن " االستراتيجية تقررها طبيعة املهمة التعليمية حيث أن املعلمين 

ددة واملهمات التعليمية وبعد ذلك يقررون أنماط يبدؤون بأهداف املحتوى العامة ومن ثم األهداف املح

 .1االستراتيجيات املناسبة التي تكون أكثر فاعلية "

م النشط يرتكز 
ُّ
ا يمكنه من بم ُيعنى ببناء معرفة اإلنسان بعاملهالذي املدخل البنائي على التعل

ـرة وذلك من خالل صياغات ل بناءات تتعها فـي فهمه، وجعله يتفاعل مع عناصره املتشابكة واملتغّيِّ دَّ

، ميةكل خبراته الشخصية والتعلينتيجة لتفاعله مع هذا العالم. فاملتعلم يحمل إلى املدرسة  باستمرار

وكلما زادت خبرات املتعلمين كلما تعّدل  تكتسب خبراته الجديدة معنى،وهي الرصيد الذي من خالله 

دال جيعه للمتعلمين ليصلوا إلى املعرفة بأنفسهم بالبناء املعرفي لديـهم، ويتم ذلك بمساعدة املعلم وتش

 من تلقيها بسلبية.

م قائم على  التعلم النشط
ّ
م وتنتج عنها سلوكي األنشطة املختلفةهو تعل ِّ

ّ
ات التي يمارسها املتعل

م محور العملية 
ّ
م الفاعلة واإليجابية فـي املوقف التعليمي التعلمي؛ فاملتعل ِّ

ّ
تعتمد على مشاركة املتعل

فالتعلم النشط يوفر فرصا عديدة أمام املتعلمين الكتساب واختبار ما يحيط بـهم  عليمية التعلمية،الت

موا  التكرار والتقليد والتجربة والخطأوهم يتبعون 
ّ
من أجل أن يفـهموا عاملهم ويوّسعوا مداركهم، فيتعل

 .2مهارات االتصال والتفاوض والتعامل مع املشاعر والصراعات

 أعمقتعلمهم أشمل و ويكون  علمون حين يشاركون في املسؤولية وفي اتخاذ القراريتاملتعلمون 

زة أثـرا وأمتع بوجود الكبار حولهم يهتمون بمشاركتهم ويحترمونهم ويوفرون 
 
لى عبيئة داعمة وآمنة ومحف

 .3املزيد من االكتشاف

 :4أهمية التعلم النشط

 يزيد من اندماج املتعلمين في العمل. -

 متعة وبهجة. يجعل التعلم -

م. -
ّ
 ينّمي العالقات االجتماعية بين املتعلمين وبينهم وبين املعل

 ينّمي الثقة بالنفس والقدرة على التعبير عن الرأي. -

م. -
ّ
 ينّمي الدافعية فـي أثناء التعل

مين على اتباع القواعد وينّمي لديـهم االتجاهات والقيم اإليجابية. - ِّ
ّ
د املتعل  يعّوِّ

 ل إيجابي بين املتعلمين.يساعد على إيجاد تفاع -

 

                                                           
م والتعليم النظرية والتطبي 1

ّ
ق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عّمان، الطبعة حسين محمد أبو رياش وآخران: أصول استراتيجيات التعل

 .42م، ص 4153هـ/5331الثانية، 
 .513، ص 4151عبد الحميد حسن عبد الحميد شاهين: استراتيجيات التدريس املتقدمة واستراتيجيات التعلم وأنماط التعلم،  2
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 دور كل من املعلم واملتعلم في التعلم النشط

م: -5 ِّ
 
م النشط فيما يلي دور املعل

ُّ
م خالل التعل ِّ

ّ
 :1يمكن ذكر أهم ما يقوم به املعل

م ومرشد له. -
ُّ
ه للتعل ر ومدير وموّجِّ  هو ميّسِّ

مين داخل الصف. - ِّ
ّ
 يضع دستورا وأساليب للتعامل مع املتعل

 شطة وأساليب التدريس وفقا للموقف التعليمي.يـنـــّوِّع األن -

 يستخدم أساليب املشاركة وتحمل املسؤولية. -

 يربط التدريس ببيئة املتعلمين وخبراتهم. -

 يعمل على زيادة دافعية املتعلمين للتعلم. -

 يراعي التكامل بين املواد الدراسية املختلفة. -

م
 
 :2ثانيا: دور املتعل

 تنوعة.يمارس أنشطة تعليمية/ تعلمية م -

 يبحث عن املعلومات بنفسه في مصادر متعددة. -

 يشترك مع زمالئه في تعاون جماعي. -

 يطرح أسئلة وأفكارا آراء جديدة. -

 يشارك في تقييم ذاته. -

 معّوقات التعلم النشط: تدور معّوقات التعلم النشط حول عدة أمور منها: 

م لطبيعة عمله وأدواره. - ِّ
ّ
 فهم املعل

 ناتج عن التغير املطلوب.عدم االرتياح والقلق ال -

 قلة الحوافز املطلوبة للتغيير،  -

 :3ويمكن تلخيص ذلك في النقاط اآلتية

 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. -
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 الخوف من فقد السيطرة على املتعلمين. -

 قلة خبرة املعلمين بمهارات إدارة النقاش. -

 الخوف من نقد اآلخرين لكسر املألوف في التعليم. -

م النشط
ّ
م في استراتيجيات التعلم  1دور املعلم في استراتيجيات التعل

ّ
دور املتعل

 2النشط

 طرح األسئلة - شّوقة واملثيرة للتحّديتصميم املواقف التعليمية امل -

اإلدارة الذكية للموقف التعليمي بتوجيه املتعلمين نحو  -

 الهدف

 فرض الفروض -

 االشتراك في املناقشات - تنظيم الوقت -

 البحث - إدارة املناقشات -

 القراءة الذاتية - طرح األسئلة -

 الكتابة .4 تقديم التغذية الراجعة .5

 حل املشكالت .3 

 التجريب العملي .3 

وحين اختيـرت املقاربة بالكفاءات بالنسبة لتدريس اللغة العربية نصَّ املنهاج والدراس ي والوثيقة 

املرافقة ودليل األستاذ بشكل صريح على الخلفية العلمية والفلسفية للمقاربة وهـي النظرية البنائية. 

ستراتيجية ا أن، باعتبار بيداغوجيا االجتماعية البنائيةالولعّل الوثيقة املرافقة تدعو املدّرِّس إلـى تبّنـي 

م، فهي أساسها النظمضامين هذه النظرية )البنائية(، قد انبثقت من  التعلم النشط
ّ
ز على املتعل

ّ
 ري.ترك

ق باالستراتيجيات والطرائق 
ّ
ثم إن املقارنات التي عقدتها مختلف الوثائق البيداغوجية ما تعل

بيـن بيداغوجيتين؛ بيداغوجيا تبليغ املحتويات وبيداغوجيا الكفاءات، األولى هي البيداغوجية؛ فقارنت 

نفسها البيداغوجيا اإللقائية باعتبار الطريقة، واآلخرة ترتكز على البيداغوجيا االجتماعية البنائية. ثم 

وجيا البيداغية؛ ألقت )الوثيقة املرافقة( الضوء على أهم البيداغوجيات التي مّرت بـها الـمدرسة الجزائر 

ـز  م   العبارة اآلتية:من خالل البيداغوجيا السلوكية، البيداغوجيا االجتماعية البنائية،  اإللقائية، ّيِّ

نوي وجاء الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثا .بين الطرائق البيداغوجية التي تقّدم تحت مسميات مختلفة

ي املنهاج للبيداغوجيا د على تبّنِّ ِّ
ّ
ص الفروق بين هذه  أخيرا ليؤك

ّ
البنائية، وفيما يلي جدول يلخ

 :3البيداغوجيات
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 البيداغوجيا االجتماعية البنائية البيداغوجيا السلوكية البيداغوجيا اإللقائية

تقوم على عرض املضامين 

 واملحاضرات.

تعتمد عموما على تحقيق 

األهداف اإلجرائية من خالل 

طرائق التنشيط املجزأة 

 ذ.وترويض التلمي

تعتمد على أحدث أساليب التعليم 

والتعلم حيث يقوم املدرس بدور 

 املنشط )ال امللقن(.

تتسم بالروتينية؛ ألنها 

تعتمد على التلقين 

 التقليدي.

يجتـهد املدّرِّس في مساعدة املتعلم على  تصلح للتعلمات البسيطة.

اكتساب كفاءات أساسها بناء معارفه 

 بنفسه.

سّبب امللل لدى 
ُ
قد ت

 التالميذ.

ــُل مـن استقـالليـة  ــــ ِّ
ّ
ــقــــل

ُ
ت

م. وال تسمح له بإدراك  ِّ
ّ
الـمتعل

الجانب الشمولي للنشاط 

بسبب كثرة األهداف اإلجرائية 

 املتزامنة التي ينبغي بلوغها.

م من خالل وضعيات تستند 
ّ
يتم التعل

على االكتشاف وطريقة املحاولة 

والخطأ وتصحيح خطأ التمثالت التي 

لو عقل املتعلم منها مرتكزا عليها ال يخ

م واالستقاللية.
ّ
 للوصول إلى التعل

 

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 

 راعاة حاجات املتعلمين واستعداداتهم والنتائج التي تسفر عنها مختلف العمليات التقويمية.يتحقــق إال بم

وبما أن املنهاج مبني على املقاربة بالكفــاءات فإن األمر يستوجـب مراعاة خاصـة اإلدماج في تفعيـل 

ارف عارف واملعارف الفعلية واملعالنشاطـــات التعلميــة. علما بأن بيداغوجيـــا اإلدماج تستنــد بدورها على امل

السلوكيـــة التي ال يتم التعلم الحقيقي بدونهـــا الكتساب كفاءة من الكفاءات في اللغة الشفويـة أو الكتابية 

 .1للمتعلم

ـي بيـداغوجيا تعتمد  م التعاوني؛ فقد نصَّ الـمنـهاج صراحة على تبّنِّ
ُّ
أما بالنسبة الستـراتيجية التعل

ن مجموعة أو فوج، وهي بيداغوجيا املشروع؛ إذ يعّرِّفها املنـهاج بأنها " أسلوب تعليمي على العمل ضم

يضع املتعلم أو مجموعة من املتعلمين فـي وضعية التعبيـر عن رغبات أو حاجات، طموحات أو تساؤالت 

مون على املت . واعتبـرها كذلك امتدادا للطرائق النشطة التـي تستند إلى الفكر البنائي، حيث يبـرهن2" ِّ
ّ
عل

قدراتهم املعرفية الفعلية من خالل إنجاز أعمال فعلية يدعون فيـها إلى تسخيـر مختلف مكتسباتهم 

اها املنهاج وظائف؛ البعد النفس ي حين يزداد  الـمالئمة. ويستفيدون من جهة أخرى في أبعاد ثالثة سمَّ

م بوضعه في وضعية تع
ُّ
م على الدراسة والتعل ِّ

ّ
لمية ذات داللة تجعله يدرك أهداف العملية إقبال املتعل
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التعليمية التعلمية. البعد املعرفي بحسن توظيف املعارف املكتسبة والكفاءات املأمـول اكتسابـها فـي إنجاز 

م يتـهيأ ملمارسة الحياة املدنية مستقبال بصفته مواطنا راشدا. ِّ
ّ
 املشروع. البعد االجتماعي؛ ألن املتعل

ـز نأخذ فـي االعتبار البيئة املجتمعية للمتعلم، ونـهتم بالتركي بنائية االجتماعية:الوباالستناد إلى 

ز على األدوار التي يلعبـها املجتمع. 
ّ
م التعاونـي. ويرجع الكثيـرون الفضل إلـى فيجوتسكي الذي رك

ُّ
على التعل

د وأن تعاون األفراتعلم األفراد كمجموعة يفوق بالطبع تعلم كل منهم على حدة، وأشار كثيرون بأن 

م كل منهم أفضل وأقوى، حيث يجعل التفاعل بينهم عالقة تبادلية لولبية
 
 .1يجعل تعل

يها؛  مون بتبّنِّ ِّ
ّ
قها املتعل م التعاوني واإليجابيات الكثيرة التي يحّقِّ

ّ
يث حثم بالعودة إلى تعريفات التعل

مون إلى 
ّ
م يتم فيها تقسيم املتعلِّ

ُّ
 مجموعات صغيرة غير متجانسين من حيثيعّرف بأنه استراتيجية تعل

م عليه  ِّ
ّ
مستوياتهم التحصيلية السابقة، وتعمل كل مجموعة معا إلنجاز مهارات تعليمية محددة وكل متعل

م ويساعد بقية أفراد مجموعته في تنفيذ املهام املطلوبة، ويكون املدّرِّس موّجها ومرشدا 
ّ
م ويعل

ّ
أن يتعل

مين فـي  ِّ
ّ
املجموعات، فيقلُّ العبء عن املدّرِّس من حيث مسؤوليته الكاملة عن عملية ومراقبا ألداء املتعل

 .2التدريس

مين من أجل املشاركة اإليجابية فـي تعلمهم املستقبلي، من أجل  ِّ
ّ
ومن إيجابياته تكوين املتعل

ثيـرات . يستهدف التعلم تحقيق تأ3العالم الحقيقي والحياة الحقيقية التي تكافـىء من يتعاون مع اآلخرين

تعليمية أبعد من التعلم األكاديمي، وخاصة تنمية التقبل داخل الجماعة، وتحسين مستوى الـمـهارات 

مين يقبلون التحدي في سبيل تحقيق أهداف التعليم، بـل  ِّ
ّ
االجتماعية والجماعية، حيث يجعل املتعل

م سواء للفرد أو لآلخرين.
ّ
بذلون الـمزيد من الجهد فـي وي يعمل الجميع للوصول إلى الحد األعلى للتعل

مواجهة الصعوبات، كما أنه يزيد من الفعالية الذاتية لكل عضو من أعضاء الجماعة، وبالتالي فمن 

مين نتيجة الرتفاع فعاليتهم الذاتية ِّ
ّ
 .4املتوقع أن يكون مستوى اإلنجاز مرتفعا لدى املتعل

حقيق الهدف الختامي اإلدماجي ألي ولكي ينجح التعلم التعاوني في الوصول إلى ملمح الخروج وت

مستوى دراس ي ينبغي أن تتوافر خمسة عناصر، سيكتفي البحث بذكرها دون شرح، ثم يعود إليها حين 

م البنائي، وهذه العناصر هي
ُّ
ل القول في استراتيجية التعل االعتماد املتبادل اإليجابي، التفاعل : 5يفّصِّ

ة، املهارات االجتماعية بين األشخاص داخل املجموعات وجها لوجه، املسؤولية )املحاسبة( الفردي

 الصغيرة، عمليات املجموعة تقدم املجموعة.

أما عن املبدأ الذي روعي في تحديد مشاريع السنة األولى ثانوي في مادة اللغة العربية، فينبني 

مية وتكون 
ُّ
ات موافقة لرغب على اختيار الظاهرة املراد دراستـها فـي شكل مشروع يبنى في وضعية تعل
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مين  ِّ
ّ
مين، ثم إن املوضوعات املبرمجة في هذا املستوى اختيارية وغير ملزمة للمدّرِّس واملتعل ِّ

ّ
وميوالت املتعل

مين واهتماماتهم وتناسب  ِّ
ّ
يمــكن للمدّرِّس أن يختار ظواهر أخرى وموضوعات تالئم حاجات املتعل

 استعداداتهم.

ل الشخصية املرجعية للمتعلمين وذلك ويتم إنجاز املشاريع بتوجيـه املدرس وإ ِّ
ّ
شــرافه لكونه يمث

اعتمادا على ممارسة أنشطــة ذاتية متعـددة في مجاالت متنوعة، وينطلـــق هـــذا التوجــه من ممارسة تتجاوز 

الحدود الفاصلة بين النشاطات الدراسيــــة حيث تتداخل هذه النشاطــــات لتتمـــحور حول مجموعــة من 

 .1ال الهادفة بحيث تصبح املعلومات واملعارف مجرد وسيلة ال غاية في حد ذاتهااألفع

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 

 .2وحيويا لتدريس املنـهاج الـمقّرر 

 البدء بعدد قليل من االستراتيجيات .2

د العامل الثاني اختيار عدد  من حيث قة فـي تدريس اللغة العربية، يحّدِّ عدد االستراتيجيات املطبَّ

االستراتيجيات بالنظر إلى معيار البدء باختيار عدد قليل منـها ال يتجاوز استراتيجيتين اثنتين؛ أي يمكن 

ق في تدريس اللغة العربية و  مية واحدة تطبَّ
ُّ
د اختبارها في امليدان وبالبدء باختيار استراتيجية تعل

ُّ
عد التأك

مين يمكن االنتقال إلى االستراتيجية الثانية. واعتبارات هذا  ِّ
ّ
م فيـها من قبل املتعل

ُّ
من نجاحها والتحك

 :3العامل كثيرة نذكر منها

ي إلى الفشل فـي تطبيـقها  - مية دفعة واحدة يؤّدِّ
ُّ
الـبـدء بتطبيـق عـدد كبيــر من االستراتيجيات التعل

 ميعا.ج

م، وميل املدّرِّسين إلى  -
ُّ
مين عن التعل ِّ

ّ
ما ينتج عن الفشل في تطبيق االستراتيجية هو عزوف املتعل

مين باملعلومات دون فائدة.  ِّ
ّ
 اعتماد التلقيـن وحشو أدمغة املتعل

مين واالختالف في حاجاتهم ورغباتهم وميوالتهم واهتمامتهم. - ِّ
ّ
 الفروق الفردية بين املتعل

-  
ُّ
م االستراتيجية التي تليها؛ ألنهم يدركون النجاح في تعل

ُّ
مين إلى تعل ِّ

ّ
م استراتيجية واحدة يدفع باملتعل

 أن االستراتيجية السابقة ذات فائدة كبيرة.

أمال في الوصول إلى أهداف الخطاب التعليمي، وبالنظر إلى االعتبارات السابقة، اختار البحث 

 
ُّ
م التعاوني، واختار استراتيجيتين عامتين هما: استراتيجية التعل

ُّ
م البنائي واستراتيجية التعل

                                                           
 .5منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص  1
 .31-42ينظر حسين محمد أبو رياش وآخران، مرجع سابق، ص  2
 .31، ص ينظر املرجع نفسه 3
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استراتيجيتين خاصتين باللغة العربية وهما: استراتيجية القراءة التفاعلية واستراتيجية اإلنتاج 

 الكتابي والشفوي.

 ثالثا: استخدام مهمات متوسطة الصعوبة

م نفسها على درجة  من القواعد ذات العالقة باختيار استراتيجية مناسبة، أال تكون مهمة
ّ
التعل

كبيرة من الصعوبة، فإذا كانت املهمة بالغة الصعوبة، لن يكون لدى الطلبة فرصة املرور بخبرة النجاح 

ر، وسوف يتبادر إلى أذهانهم أن االستراتيجية غير مفيدة على سبيل املثال يجب أن يكون 
ّ
في وقت مبك

مه من خالل استراتيجية 
ّ
معينة معقوال بحيث يمكن التعامل معه من قبل نشاط القراءة املراد تعل

الطلبة، ويجب أن يحتوي على األقل من املعلومات التي يعرفها الطلبة مسبقا، بدال من احتوائه كما 

 .1كبيرا من املفردات الجديدة باإلضافة إلـى التعقيدات اللغوية

 ة بالغة الصعوبة تفشل حتىوتشيـر الخبـرات حول هذا املوضوع إلى أن املواد واملهمات التعليمي

مها، األمر الذي يقود 
ّ
في أفضل االستراتيجيات في تبسيطها وتسهيل عملية استيعابها وبالتالي إنجاز تعل

 .2الطلبة بسهولة إلى الشعور باإلحباط

 رابعا: اختيار استراتيجات ذات سند تجريبي قوي 

وي ة أن يكون لهذه االستراتيجية دعم قمن املوّجهات املهمة في اختيار استراتيجية التعلم املناسب

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 

البحوث التجريبية يجب أن تستخدم مع ذلك النوع من الطلبة الذين يناسبهم  االستراتيجيات التي تدعمها

 .3استخدام مثل هذه االستراتيجيات

 خامسا: استخدام استراتيجيات يمكن استخدامها في مجاالت مختلفة

القاعدة الخامسة التي تؤخذ في االعتبار عند اختيار استراتيجية التعلم هي أن تثبت هذه 

ائدتها من حيث القابلية لالستخدام في مجاالت وموضوعات مختلفة. فإذا كانت مفيدة في االستراتيجية ف

االستيعاب القرائي للنصوص األدبية والعلوم والرياضيات والدراسات االجتماعية، فإن الطلبة سيكونون 

د وتوجيه اأكثر رغبة في تبّني االستراتيجية كجزء منظم من خبراتهم وعموما فقد يحتاج الطلبة إلى إرش

 .4من املعلم إلدراك أهمية استخدام استراتيجيات التعلم في جوانب وموضوعات مختلفة

تاذ الدليل التربوي ألس" استحدثت وزارة التربية الوطنية الجزائرية وثيقة تربوية تحت مسّمى 

ستمر أو ن امل" تقصد من ورائها تحسين أداء األساتذة فيما يعرف في أدبياتها بالتكوي التعليم الثانوي 

                                                           
 .31املرجع السابق، ص  1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 ا.املرجع نفسه، الصفحة نفسه 3
 .35املرجع نفسه، ص  4
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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 

القواعد املهنية التي تصاحب األستاذ طيلة مساره من التوجيهات واإلرشادات البيداغوجية/التربوية و 

ـهدف إلى استكمال إصالح النظام التربوي الجزائري من خالل " تطوير مجموعة متكاملة من املنهي ت

الوسائل والجوانب البيداغوجية قصد تحقيق جودة التعليم املبنية أساسا على نوعية املوارد البشرية 

 .1جي وعامل حاسم لتلبية حاجيات التنمية املستدامة للبالد "التي تفرض نفسها كرهان استراتي

وقد جاء أسلوب الوثيقة بصيغة األمر على اعتبار أنها وثيقة رسمية من سلطة عليا مسؤولة عن 

 قطاع التربية إلى األساتذة باعتبارهم منّفذين للبرامج الدراسية الرسمية. 

ق بالطرائق البيداغوجية؛ إذ تلقي الوثيقة من بين التوجيهات واإلرشادات البيداغوجية ما 
ّ
تعل

جيا البيداغو  البيداغوجيا اإللقائية،الضوء على أهم البيداغوجيات التي مّرت بها املدرسة الجزائرية؛ 

ـز  بين الطرائق البيداغوجي العبارة اآلتية:من خالل السلوكية، البيداغوجيا االجتماعية البنائية،  ّيِّ
ة م 

 .ميات مختلفةالتي تقّدم تحت مس

تراتيجية اسأن ، باعتبار البيداغوجيا االجتماعية البنائيةولعّل الوثيقة تدعو األستاذ إلى تبّني 

م، فهي أساسها النظمضامين هذه النظرية )البنائية(، قد انبثقت من  التعلم النشط
ّ
ز على املتعل

ّ
ري ترك

م النشط أو 
ّ
لم ال يقتصر مفهوم التعو  ،الطرائق النشطةلـما ُعرف في أدبيات املدرسة الجزائرية بالتعل

م نشط حسب تفسيرها لتعلم 
ُّ
النشط على نظرية محددة، فكل نظرية تّدعـي أنها قادرة على خلق تعل

الفرد، فمثال ترى النظرية السلوكية أن التعلم النشط يمكن أن يخلق في غرفة الصف إذا ما استطاع 

م تقديم املعّززات املناسبة للطلب ِّ
ّ
ة، وتأتي هذه الرؤية من تفسير هذه النظرية للتعلم. لكن مثل هذه املعل

النظرية ال تستطيع تفسير عمليات التفكير، وبالتالي سيكون تركيزها على اآلثار الخارجية املالحظة دون 

 .2االلتفات ملا يدور داخل دماغ املتعلم من عمليات ذهنية

م يكون نتيجة  النظرية املعرفيةوترى 
ُّ
 .ملحاوالت املتعلم إعطاء معنى للعالم من حولهأن التعل

واملعرفة  فطرق التفكير التي يملكونها؛  األدوات الذهنيةولتحقيق ذلك فإن املتعلمين يستخدمون جميع 

م هو  والتوقعات واملشاعر والتفاعل مع اآلخرين
ُّ
تؤثر فـي كيف وماذا نتعلم؟، وبناء عليه فإن التعل

ر ومعالجة وتوظيف ما يتعلمه الفردعملية ذهنية نشطة الكتساب و 
ُّ
 .3تذك

م بفضل أبحاثها التجريبية املتمّيزة فـي تحديد مسار املمارسات التعليمية 
ّ
أسهمت نظريات التعل

مي ال من حيث السياق اللغوي الذي جعل من 
ّ
تحديدا غدا معه الفعل التعليمي مقترنا بالفعل التعل

م يرد فـي الغالب رِّدفا ملص
ّ
 طلح التعليم؛ ذلك أن مصطلح التعل

 
 مية،العملية التربوية عملية تعليمية تعل

                                                           
 .4، ص 4153وزارة التربية الوطنية، الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي، أوت  1
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التي صارت تعكس في املجمل خلفية نظرية  طرائق التدريس وأساليب التقويمولكن أيضا من حيث 

 .1معّينة إما أن توصف بالسلوكية أو البنائية أو السوسيوبنائية

لتي طبعت األنظمة التربوية ووجهت فعلها يحيل على تلك املمارسات التقليدية ا النموذج التحويلي:

التعليمي لعقود طويلة وذلك في غياب أي خلفية نظرية واضحة، ويحضر املدرس في هذا النموذج 

ز على 
ّ
م الذي يرك

ّ
 في تحصيلهمهارة االستماع كشخص مالك ملعرفة موسوعية يقّدمها جاهزة للمتعل

مي هنا فعل سماعي فاملعارف بمثابة بضائ-ميللمكتسبات الدراسية، على اعتبار أن الفعل التعلي
ّ
ع التعل

ل من جيل آلخر وفق عمليتي الحفظ واالستظهار  .2تنقل أو تحوَّ

ة ملحوريساهم هذا النموذج في ترسيخ العديد من القناعات التربوية التي أسست في مجملها 

ِّس
م في حفظ وتكرار  املدر 

ّ
هما املعارف بل وجعلت من في العملية التعليمية، حيث اختزلت أنشطة التعل

مين )...( وهكذا أصبحت الكفايــة 
ّ
م ومن ثم سمة تفاضلية بيـن املتعل

ّ
املقياس األبرز للحكم على ذكاء املتعل

م رهينة بمـدى قدرتـــه على حفظ واستظـــهار املعارف عــن ظهر قــلــب
ّ
. فبحسب جيـرار 3املعرفية للمتعل

نحن جميعنا نعرفه ]أي التعليم املباشر[؛ إذ سبق لنا أن مارسناه أو ( " Gérard Barnierبـارنـــييه )

سنمارسه في لحظة ما من حياتنا املهنية. يعمل املدّرِّس في هذا النموذج على إلقاء الدرس حيث يعرض 

ويشرح ملجموعة من التالميذ نقطة محّددة من املقّرر. إنه يحّول املعارف لتالميذ في حالة إصغاء يدّونون 

 .4الحظات أو يسّجلون ما يمليه عليهم املدّرِّس بحسب مستوى الفصل"امل

 نستنتج مما سبق ما يلي:

 .ز هذا النموذج على نشاط املدّرس الذي يحوز أو يملك املعرفة
ّ
 يرك

  م فارغة قبل بدء سيرورة التكوين فهو ال يملك أي تصّور
ّ
ينطلق من فرضية أن رأس املتعل

 املدّرِّس. حول املعارف التي يقّدمها له

 .م االحتفاظ بها
ّ
 يقوم املدّرِّس بالشرح التدريجي والواضح للمعارف التي يراد من املتعل

  العملية الذهنية التي تصاحب تحويل )نقل( املعطيات هي نفسها بالنسبة لكل تلميذ كما أنها

م ينسحب على جميع التالميذ، ويبقى حياد التلميذ في عالقته بكل من نشا
ّ
 طتؤدي إلى تعل

 املدّرس واملعارف املنقولة أهم ما يطبع هذه العملية.

 5ترتبط فعالية تعلم املعارف بشكل مباشر بطبيعة هذه املعارف وأيضا بمدى تعقيدها. 

                                                           
م على املمارسة التعليميةعبد الرحيم سالم:  1

ّ
بية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، العدد ، مجلة علوم التر تأثير نظريات التعل

 .61م، ص 4153الستون، أكتوبر 
 .62-61املرجع نفسه، ص  2
 .62، ص نفسهاملرجع  3
Théorie de l’apprentissage et pratique d’enseignement, IUFM d’Aix Gérard Barnier :-املرجع نفسه، الصفحة نفسها. مأخوذ من:  4

Marseille, France, p :4. 
Proposition de centre d’intérêt pour l’enseignement de la  Eric Szmata (2005) :املرجع نفسه، الصفحة نفسها. مأخوذ من:  5

production, DAFPIC(Délégué Académique a la formation Initiale et continue) de l’Académie de Toulouse, France, p :4. 
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ص الفروق بين هذه البيداغوجيات
ّ
 :1وفيما يلي جدول يلخ

 البيداغوجيا االجتماعية البنائية البيداغوجيا السلوكية البيداغوجيا اإللقائية

تقوم على عرض املضامين 

 واملحاضرات.

تعتمد عموما على تحقيق 

األهداف اإلجرائية من خالل 

طرائق التنشيط املجزأة 

 وترويض التلميذ.

تعتمد على أحدث أساليب التعليم 

والتعلم حيث يقوم املدرس بدور 

 املنشط )ال امللقن(.

تتسم بالروتينية؛ ألنها 

تعتمد على التلقين 

 التقليدي.

يجتـهد املدّرِّس في مساعدة املتعلم على  للتعلمات البسيطة. تصلح

اكتساب كفاءات أساسها بناء معارفه 

 بنفسه.

سّبب امللل لدى 
ُ
قد ت

 التالميذ.

م من خالل وضعيات تستند  تقلل من استقاللية املتعلم.
ّ
يتم التعل

على االكتشاف وطريقة املحاولة 

والخطأ وتصحيح خطأ التمثالت التي 

عقل املتعلم منها مرتكزا عليها  ال يخلو 

م واالستقاللية.
ّ
 للوصول إلى التعل

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 

وجيا تبليغ املحتويات وبيداغوجيا الكفاءات، األولى هي نفسها البيداغوجيا اإللقائية باعتبار بيداغ

الطريقة، واآلخرة ترتكز على البيداغوجيا االجتماعية البنائية، وقد أفاضت الوثيقة في املقارنة من جوانب 

ق بطرائق التدريس، ومنها معّدة، منها ما يرتبط بأطراف العالقة البيداغوجية التعليمية، ومنها ما تع
ّ
ا ل

ق بطريقة التقويم.
ّ
ق بالوسائل التعليمية، ومنها ما تعل

ّ
 تعل

ومادامت املدرسة الجزائرية تعتمد في مقارباتها على املقاربة بالكفاءات واملستندة على البنائية 

م وفقها؛ ألنها تعتبر 
ّ
ملية نشطة؛ تعلم عالاالجتماعية ينبغي التعريف بهذه النظرية وكيفية حدوث التعل

م جهدا عقليا في عملية التعلم وذلك للوصول إلى اكتشاف املعرفة بنفسه. وتنطلق  ِّ
ّ
بمعنى أن يبذل املتعل

 :2تلك العملية النشطة للتعلم كونها مسؤولة عن تعلمه وليست مسؤولية املعلم
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 أوال: استراتيجية التعلم البنائي

النفس  علمى تشارك والتقاء حقول معرفية ثالثة، هـي: ترتكز النظرية البنائية، في أفكارها، عل

 العقل يكون نشطا فـي بـنافقـد أسهم األول بفكرة "  املعرفي، وعلم نفس النمو واألنثروبولوجيا.
 
ء أن

عرفيـة فـي تبايـن بنيات الفرد امل". وأسهم الثانـي بفكرة "  تفسيـراتـه للمعرفـة، وتكويـن استدالالتـه منـها

د بصـورة ط". أما الثالث فقـد أسهم بفكرة "  على التنـبؤ تـبعا لنموه املعرفـي مقدرته ِّ
م ُيحد 

 
بعية أنَّ التعل

بوصفه عملية ثقافية مجتمعية يسهم فيها األفراد كممارسين اجتماعيين...إذ يعملون سويا على 

ــون مشكالتـهم بصورة ذات مغزى 
 
 .1" إنجاز مـهام ذات معنـى، ويحـل

م، ليست تيارا واحدا وال اتجـاها وحيدا؛ بـل هـي تـيــارات واتجاهات والبنائي
ّ
ة، باعتبارها نظرية تعل

كثيـرة متعّددة، ولكّنـها تلتقي فـي أفكار كثيـر ة ونـقاط عديدة. يمكن أن نطلق عليها )بصيغة الجمع( 

صها فيما يلي:"
 
 بنائـيات" أو "البنائيات"، نلخ

ص  البنائية البسيطة: -5
ّ
م بالعالم من حيث ويتلخ ِّ

ّ
م، أو عالقة املتعل

ّ
هذا االتجاه فـي عالقة املعرفة باملتعل

م الفرد باملعرفة السابقة أو ما يعرف في أدبيات املدرسة الجزائرية 
ّ
فهمه وتفسيره له، وارتباط تعل

م ذي املعنى حيث إن التفاعل بين ا
ّ
عرفة ملباملكتسبات القبلية أو السابقة فهي شرط أساس ي لبناء التعل

، فلها أثرها الكبير فـي بناء 2الجديدة واملعرفة القبلية لدى املتعلم يعد من أهم مكونات التعلم ذي املعنى

املتعلم ملعرفته الجديدة. ولعّل املبدأ الذي صاغه بياجيه، أشهر أعالم البنائية، يعكس هذه األفكار: " 

م، فال 
ّ
بعد يستقبلها بطريقة سلبية من البيئة". وهنا تستيتم تبّنـي املعرفة بصورة نشطة على يد املتعل

البنائية النموذج التحويلي للمعرفة من حيث طريقة التدريس، وتنتقد النظرية السلوكية من حيث 

م يبني معرفته، وال يستقبلها من بيئته حسب السلوكيين. وقد سّماها 
ّ
مصدرية املعرفة. فاملتعل

 .3بسيطة أو البنائية الشخصية(البنائية الGlassersfeldجالسرسفيلد )

وتـرتـكـــز هــــذه البنائية على مـــبــــدأ الــبـنائـيــــة البـسيـطـــة وتـضيف لــــــه مــبـــدأ آخـر، وهـو "  البـنـائية الجـذريــة: -4

ف فيـها الفرد مع تفسيرات قابلة للتطب ف ديناميكية، يتكي  ؛ 4"قييعد  التعرُّف على شـيء مـا عملية تكي 

إذ كلما مرَّ 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 

ا جديد اعتمادا على نظرتن ابتكار عضوي للمعرفة، بحيث إننا نعيد بناء التراكيب املعرفية لدينا من

 .5الجديدة للعالم

                                                           
 .32كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  1
 .463-463محمد السيد علي، مرجع سابق، ص  2
م والتدريس من منظور  . وينظر حسن حسين زيتون 57ينظر كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  3

ّ
وكمال عبد الحميد زيتون: التعل

 .11م، ص 4113هـ/5333النظرية البنائية، الطبعة األولى، 
 .15. وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص 57ينظر كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  4
 .463ينظر محمد السيد علي، مرجع سابق، ص  5
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م ضمن عالم  البنائية االجتماعية: -3
ّ
م يحدث من خالل وجود املتعل

ّ
ص هذه البنائية فـي أنَّ التعل

ّ
وتتلخ

رون عليه في 
ّ
نمو املفاهيم لديه؛ أي إنه ال يبني معرفته عن معطيات العالم اجتماعي يحتوي على أفراد يؤث

ه الذاتية معها فقط، ولكن أيضا من خالل التفاوض االجتماعي مع اآلخرين الخارجي من خالل أنشطت

 (املدّرِّس واألقران واألقرباء وجميع األفراد الذين يتشارك أو يتعامل معهم من خالل أنشطته املختلفة.)

م وفق )، بمعنى أبيئة تعاونيةفـي 
ّ
البيئة  فوجب أن نأخذ في االعتبار  البنائية االجتماعية( سياقـين التعل

م التعاو للمتعلم من جهة، وتعاوني من جهة ثانية، فوجب التركيز على  املجتمعية
 
ني، استراتيجية التعل

؛ ألن منظومته من جهة ثالثة 1صمته املعرفية التي تمّيزه عن غيره "وذو معنى بالنسبة له؛ أي أن " ب

ل معانيها تبعا ملا يحدث له نتيجة تفاوضه مع اآل املعرفية   خرين.تتعدَّ

ز على األدوار التي يلعبها املجتمع. وأشار كثيرون  فيجوتسكيويرجع الكثيـرون الفضل إلى 
ّ
الذي رك

م كل 
ّ
بأن تعلم األفراد كمجموعة يفوق بالطبع تعلم كل منهم على حدة، وأن تعاون األفراد يجعل تعل

 .2منهم أفضل وأقوى، حيث يجعل التفاعل بينهم عالقة تبادلية لولبية

وهنا تتجه األنظار إلى ما وراء البيئة االجتماعية ملوقف التعلم فيما يطلق عليه  ئية الثقافية:البنا -3

ر هذا االتجاه التأثيرات الثقافية 
ّ
وما يتضمنه من عادات وتقاليد وسمات بيولوجية ولغة. ويرى منظ

ني بيولوجي يبفيجوتسكي أن ما نحتاج إليه هو مفهوم جديد للعقل ال كمعالج للمعلومات بل ككائن 

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 

ر في طريقة تفكيرنا ِّ
ّ
 .3مؤث

ف النقدية إلى بناء املعرفة في ظل البيئة االجتماعية والثقافية، ولكن تضيتنظر البنائية  البنائية النقدية: -1

ن البنائية من تحقيق ما ترمي 
ّ
إليهما البعد النقدي واإلصالح الهادف إلى تشكيل هذه البيئات، حتى تتمك

إليه وإنجازه. ويمكن وصف البنائية النقدية على أنها " معرفة اجتماعية تخاطب السياق االجتماعي 

 .4الثقافي لبناء املعرفة "

تنظر البنائية التفاعلية للتعلم على أنه ذو بعدين؛ أحدهما: خاص واآلخر عام. ووفقا البنائية التفاعلية:  -6

مين يبنون معرفتهم ويتعلمون عندما يكونون قادرين على التفاعل مع العالم الفيزيقي 
ّ
لهذا الرأي فإن املتعل

ل هذا التفاعل امللمح العام لهذا النموذج، أما املعنى فيبنى عندما حولهم، ومع غيرهم من األفراد، وي
ّ
مث

يتأمل املتعلمون في تفاعالتهم، ويمثل هذا امللمح الذاتي )أو الخاص(. وعندما يتوافر للمتعلمين الوقت 

للتمّتع بهذين امللمحين يتسنى لهم ربط األفكار القديمة )أو الشائعة( بخبراتهم الجديدة، ومن سمات 

أنها تطلب من املتعلمين أن يكتسبوا القدرة على بناء التركيبات والتفكير بطريقة نقدية البنائية التفاعلية 

                                                           
 .463ع السابق، ص املرج 1
 .14. وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص 57كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  2
 .13. وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص 57كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سباق، ص  3
 .13وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  .57كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  4
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والقدرة على إقناع اآلخرين بآرائهم، وممارسة االستقصاء املوّجه والتعامل مع التغير املفهومي والتفاوض 

والتدعيم والدعم وخلق التفاعل بين االجتماعي فضال عن القدرة على التجريب واالستكشاف والتبرير 

 .1القديم والجديد واملهارة في تطبيق املعرفة

ويجب على املعلم أن يتعرف أوال على ما يعرفه املتعلمون بالفعل، وما هم في حاجة إلى معرفته، 

فتمثل  مفيكون املعلم مرشدا )أو ميّسرا( للموقف التعليمي ملتعلميه، ويستثير أفكارهم ويتحداها أما املتعل

معرفته وأفكاره املبدئية عن املوضوع نقطة البداية ليقوم املعلم بمساعدته على التوصل للمعرفة عن 

 .2طريق مختلف األنشطة والخبرات

( بين بناء املعرفة الجديدة والتعلم ذي املعنى بقوله:" إن Novakربط نوفاك ) البنائية اإلنسانية: -7

رد معنى خاصا وجديدا هي بالضرورة نفس العمليات اإلبستيمولوجية العمليات النفسية التي يبني بها الف

م ذي املعنى "
ّ
 .3التي عن طريقها تبنى املعرفة الجديدة ما هو إال صورة من صور التعل

فها املحترفون الذين ينتجون أعماال 
ّ
تؤكد البنائية اإلنسانية على أن العمليات املعرفية التي يوظ

فها املبتدئون الذين ليس لهم خبرة واسعة في املجال. ففي كلتا الحالتين خارقة للعادة هي نفسها ال
ّ
تي يوظ

يلجأ الفرد إلى بناء املعنى عن طريق تكوين عالقات بين املفاهيم الجديدة واملفاهيم األخرى التي هي جزء 

ةلـ نوفاك ابقمن املعرفة السابقة. فهي عمليات ميكانيكية لصناعة املعنى. وبرغم املحاوالت العديدة الس

صف بالشمولية والذي نجح في تركيب املعرفة 
ّ
فإن البنائية اإلنسانية لـ نوفاك هي الشكل األمثل الذي ت

م
ّ
 .4الحالية واملستشفة من نظرية معرفية في التعل

م تدريجيا ومتجانسا في طبيعته. واالعتقاد الذي ترس ي قواعده 
ّ
ومن هذا املنطلق يصبح  التعل

ة، حتى وإن تمَّ تقديمه بصورة البنائية اإلنسان
ّ
ية هو إصرارها على استحالة بناء فردين املعنى نفسه بدق

واحدة لهذين الفردين. لذا ففهمنا للبنية املعرفية للمتعلمين يجب أن يعاد النظر فيه. وهذا بدوره يحملنا 

 .5ويمهمملتعلمين وتقإعادة النظر في أغراض التعليم، والطرق التي يستخدمها املعلمون في تفاعلهم مع ا

ويرفض البنائيون اإلنسانيون النظر إلى املعرفة على أنها منبع يمكن للمعلمين أن يحملوه فاملعرفة 

تعّد بناء فريدا وديناميا. وما يرمي إليه التعليم هو إرساء جسر يمكن عبوره بمساعدة املتعلمين على 

قوم بدور الوسيط في علمية بناء املعنى تخطي االختالفات بينهم ويكون املعلم هو الشخص الذي ي

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 

 .6وضوعات، وتقويم تعلمها تقويما حقيقياثم التقويم. ويتطلب ذلك انتقاء امل

                                                           
 .11-13. وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص 57كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  1
 .11. وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص 57كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  2
 .11. وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص 57كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  3
 .11. وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص 57كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  4
 .17ون وكمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص . وحسن حسين زيت57كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  5
 .11. وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص 57كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  6
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 (:J.Piaget)النظرية البنائية عند بياجيه 

( فـي نمو املعرفة وتطورها عند j.Piaget) جان بياجيهتعتبر البحوث التي أجراها عالم النفس 

ول ح نظرية متكاملة ومنفردةاإلنسان هي التي وضعت األساس للفلسفة البنائية، فقد وضع بياجيه 

 املنطقية الحتميةو املعرفي لدى املتعلم، ولهذه النظرية شقان أساسيان متـرابطان يطلق على أولهما النم

 .1البنائيةويطلق على ثانيـهما 

وفـي إجابة بياجيه عن سؤال كيف ترد املعارف على األفراد؟ رّد بقوله: هو البنائية؛ أي إن املعارف 

، وليست مجّرد بناء، حسب تصوره، 2يعرف وإنما يتّم بناؤهاال يتم نقلها من فرد يعرف إلى فرد آخر ال 

عبر ] بل إنها تنتقل من الحالة املمكنة إلى الحالة الحقيقية " فـي ضوء سيرورة نمائية يتم خاللها االنتقال

من حالة توازن إلى حالة توازن آخر جديد ظرفـي استدعاه االختالل الذي اعترى التوازن  قفزات متتالية[

 .3، وذلك بغية تجاوز االضطراب وإعادة التوازن واالستقرار إلى الذهن "القديم

وما يحقق التوازن ويوصل الفرد إلى الحالة الحقيقية للمعرفة شرطان أساسيان يصاحبان 

أو ) الشيمات القائمة؛ األول يدمجاملؤثرات الجديدة فـي االستدماج واملواءمةالسيرورة البنائية هما 

أو بنيات معرفية جديدة تمكن من مواجهة  شيمات جديدةالحالية(، والثاني يظهر  البنيات املعرفية

 .4صعوبات استخدام الشيمات القائمة )البنيات املعرفية الحالية( بشكل جديد أو بشكل اقتصادي

ر  ِّ
ّ
لذا، امتاز النموذج البنائي عند بياجيه بالتركيـز على التفاعل بيـن الفرد ومحيطه: فالطفل يؤث

راته فـي الوقت نفسه، وال يمكن للطفل أن يستمر فـي نموه دون فعل ورد فـي  ِّ
ّ
محيطه ويستجيب لـمؤث

 .5فعل

 

                                                           
 .464محمد السيد علي، مرجع سابق، ص  1
م، 4117هـ/5341تربية، الدار البيضاء، الطبعة األول، عبد الكريم غريب: املعجم في أعالم التربية والعلوم اإلنسانية، منشورات عالم ال 2

 .441ص 
 .74عبد الرحيم سالم، مرجع سابق، ص  3
 .541ينظر كزافييه روجيرس: بيداغوجيا اإلدماج، ص  4
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 5
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من  أن يبني املتعلم معرفتهوإذا أردنا أن نعّرف البنائية عند بياجيه فـي أبسط توصيفاتها هي " 

م وربطها بمفاهيم سابقة وإحداث تغييرات
 
عاني بها على أساس امل خالل تفاعله املباشر مع مادة التعل

 ، 1الجديدة بما يتحول إلى عملية توليد ملعرفة متجددة "

 تقييم النظرية البنائية عند بياجيه:

ومعاونيه، إثر العديد من املالحظات التي قاموا بـها فـي أوضاع طبيعة ومصطنعة عدة  Piagetمّيز  -

 .2مراحل نوعية متتابعة وال رجعة فيها في نمو الفكر

ل الـمادة الخام للتفكيـرأن  اجيهبيـيرى  - ِّ
 
ن الخبرات املحسوسة تمث

ّ
، كما أن االتصال مع اآلخرين يمك

 .3الطالب من استخدام قدراتهم التفكيرية واختبارها وتعديلها

م.  -
ّ
ما يعاب على بياجيه اهتمامه، بحكم تكوينه في البيولوجيا، بالنمو أكثر مما اهتمامه بعملية التعل

 رورة نضج مستقلة )أي خاضعة لقوانينها الذاتية( وفردية ومبرمجة وراثيا.فجاءت نتائجه سيـ

ه إذا تم فهم طريقة تفكير األطفال بشكل جّيد عندها يمكننا املواءمة بين بياجيهويرى  - ـرق ط أنَّ

. التعلم عملية بنائيةفالطلبة يطّورون فهمهم الخاص الذي يعني أن  التدريس وقدراتهم الذهنية؛

لة من مراحل النمو املعرفي ينبغي أن يرى املعلمون الطالب وكأنه عنصر نشط في عملية ففي كل مرح

التعلم، كما يودون أن يدمج املعارف واملعلومات والحقائق التي تقّدم إليه لتصبح جزءا من مخططاته 

ختبار املعرفية الخاصة به للتعامل باملحيط، لذا ينبغي من الطالب التفاعل مع معلميهم وزمالئهم ال 

تفكيرهم، والشعور بالتحدي واملنافسة والحصول على تغذية راجعة ومالحظة كيف يحل اآلخرون 

 املشكالت.

م يتفاعل مع األشياء فأهمل عالقته باألفراد والجماعات؛ أي إنه أهمل البيئة  -
ّ
يعتبر بياجيه أن املتعل

م.
ّ
 االجتماعية أو السياق الثقافي للمتعل

عملية النمو لهذا اعتبـر أنه من غير املمكن تسريع وتيرة النمو فوق حدود  وضع حدودا من أجل تسريع -

 هبياجيمعينة. وقد تمت إعادة النظر في هذا النموذج فيما بعد؛ إذ تبّيـن أن حدود السّن التي حددها 

لكل مرحلة من مراحل النمو تختلف عما لوحظ في عينات أخرى، وأن النتائج املحصل عليها تتباين 

التـي يعيـش فيها األطفال. ومن ناحية أخرى تبّيـن أن عدم التـراجع  لألوساط والثقافاتا كبيـرا تبـعا تباين

 .4ال يمكن املراهنة عليه بياجيهفـي النمو الذي تحّدث عنه 

م. -
ّ
 واصل بياجيه التشبث بهيمنة النمو على عملية التعليم والتعل
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 .44حسين محمد أبو رياش وآخران، مرجع سابق، ص  3
 .541كزافييه روجيرس، مرجع سابق، ص  4



 : االستراتيجيات املنهاجيةرابعالفصل ال

250 
 

ليم ليس تلقينا للمعارف وإنما هو تسهيل لعملية بناء أن التع ألح بياجيه في آخر حياته املهنية على -

عني . وهكذا أصبح التعليم ياملعارف من قبل الطفل نتيجة فعله على األشياء وتفاعالته مع املحيط

 اختيار األشياء ووضع وسط معين رهن إشارة األطفال تبعا لدرجة نموهم.

عندما يصل إلى مرحلة املراهقة من بناء تمكين الطفل أن الهدف النـهائي للتعليم هو  بياجيهيرى  -

معارف صورية صحيحة أي مفاهيم دقيقة ومنظمة في شكل شبكات معتـرف بعالقاتـها من قبل 

يفترض هذا أن تكون للمدرسين معرفة علمية معمقة باملادة التي يدّرسونها، وأن  املجتمع العلمي.

 .1يكون لهم تكوين إبستيمولوجـي

من املنظور البنائي عملية شخصية وتأملية وتحويلية تتكامل فيها األفكار  تعّد العملية التعلمية -

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 

تما يقوم بنفسه ببناء املعرفة وامتالك الحلول للمشكالت، فتصبح هذه املعرفة جزءا أصيال في ح

 .2بنيته املعرفية

م من الوصول إلى الهدف النـهائي للتعليم الذي وضعه بياجيه وهو  -
ّ
 قد ال يستطيع املتعل

 
نه من بناء تمك

 رف بعالقاتـها من قبل،معارف صورية صحيحة أي مفاهيم دقيقة ومنظمة في شكل شبكات معتـ

م.
ّ
 وذلك لغياب البعد االجتماعي في عملية التعل

 نظرية البنائية الجديدة:

تنطلق هذه النظرية من القصور الذي صاحب النموذج البنائي عند بياجيه دون القدح في 

 ( وموغنيDoise( ودواز )Perret Clermont 1980بيري كليرمون )مبادئه األساسية فحاول أصحابها )

(Mugny 1981))  تجاوز النموذج السابق بتقديم نموذج موّسع عن نظرية بياجيه بياجيهوهـم تالميذ ،

 الصراع السوسيو معرفي.يضيف مفهوما جديدا أغفله أستاذهم وهو 

م وربطها بمفاهيم  الحقيقة أنبناء
 
" املتعلم معرفته من خالل تفاعله املباشر مع مادة التعل

بـها على أسـاس الـمعاني الجديدة بما يتحول إلـى عملية توليد ملعرفة متجددة سابقة وإحداث تغييرات 

بين البنيات املعرفية القديمة والبنيات املعرفية الجديدة وبينها الصراع املعرفـي الذاتي  يعتبر نوعا من" 

م.
ّ
 وبين املحيط. لكن هذا الصراع، حسب أصحاب هذه النظرية، غير كاف لتحقيق عملية التعل

قاولهذا السبب أضافوا الجانب االجتماعي فهو 
 
. 3أساس للنمو والتعلم فهو يجعله كافيا ومتحق

التأثير املـهـيكل للصراع املعرفي ، إذن، على فكرة مفادها أن نظرية الصراع السوسيو معرفـيتقوم و

 مجتمعين بمهمة، فإذا طلبنا من مجموعة من املتعلمين أن يقوموا يتنامي إذا ما رافقه صراع اجتماعي

معّينة، فإن أفعالهم وأقوالهم ستتعارض فيما بينها، ألنها تقوم على شيمات معرفية مختلفة. وهذا 
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التعارض هو الذي يتيح لهم فرصة إرساء سيرورات مواءمة البنيات املعرفية األصلية، وتحسين سيرورات 

 .1التوازنات بين تلك البنيات

ثم إجراؤها وفق منهجية سليمة في  لوضعيات التجريبيةمجموعة من ايقوم هذا النموذج على 

أغلب الحاالت، حيث يطلب من جماعات من املتعلمين )تتكون من ثالثة أفراد في كثير من األحيان( حل 

مشاكل معّينة )من النوع الذي وضعه بياجيه نفسه( بشكل جماعي. ثم تقارن النتائج التي حصلت عليها 

، ويشرح 2ها جماعة بنتائج الجماعات التي اشتغل أعضاؤها فرادىالجماعات التي اشتغل أفراد

( النتائج 5224( في كتاب تركيبي )Lorenzi-Cioldi( ولورانزي سيولدي )Clermont( وكليرمون)Doiseدواز)

 :3الرئيسية ملجموع تلك األبحاث كما يلي

ـن على التفاعل االجتماعـي،يساعد  .5 إنجاز مهام ال يستطيعون  فـي ظروف جّيدة، تالميذ مستوى معيَّ

 إنجازها فرادى.

نون من إنجازها فرادى. .4
ّ
 إذا واجه أولئك التالميذ تلك املهام مرة أخرى، فإنهم يتمك

 إن البنيات التي تتكون على أساس تلك املهام تكون قارة وقابلة للتعبئة من أجل إنجاز مهام جديدة. .3

ب عن ذلك أن الصراعات السوسيو .3
ّ
 محّركا للتعلم.معرفية تكون -يتـرت

نت األعمال التي قام بها فوندون بالس )
ّ
( من فهم الشروط التي يكون Vandenplas 1999وقد مك

فيها التفاعل االجتماعي أكثر فعالية، وذلك من خالل تغييـر تكوين الجماعة التجريبية من حيث تفاوت 

 :5. وقد استنتج من ذلك ما يلي4طلوبةأعضائـها فـي درجة النمو، والشروط التي يتم فيها إنجاز املهمة امل

 توجد مستويات تفاوت قصوى )املطلوب أال تكون الجماعة جد متجانسة، وال غير متجانسة جدا(. .5

يوجد احتمال كبيـر لتعبئة املعلومات التي يأتي بها التالميذ اآلخرون الذين تتكون منهم الجماعة  .4

، وإذا كانت التفاوتات بين مستويات التالميذ بشكل فّعال إذا دخلت في صراع مع الشيمات القائمة

 غيـر كبيرة جدا.

إن الشروط التي يتم فيها إنجاز املهمة واملعلومات التي يأتي بها باقي أفراد املجموعة، تساعد التلميذ  .3

 على أخذ مسافة إزاء وجهة نظره الخاصة.

ضعية التعلم )طابعها الدال إن شروط املهمة املطلوب إنجازها تساعد التالميذ على االنخراط في و  .3

 والرهان االجتماعي املرتبط بها(.
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 (:L.S.Vygotskiالنظرية البنائية االجتماعية عند فيجوتسكي)

أو ما يطلق عليه  جون ديويبالتطور االجتماعي للعقلمثل (Vygotski)لقد اهتم فيجوتسكي 

ـي عصره من السلوكيين . وكان على معرفة وثيقة بعلماء النفس فبالوظائف العقلية العليا

لعا على أعـمال 
ّ
من ماركـس فكرتـه  فيجوتسكي. ولقـد استمد بياجيهوالجشطالتيين، كما كان مط

ل من خالل األنشطة االجتماعية التي يشاركون االجتماعية القائلة:" 
 
إنَّ الحياة العقلية للناس تتشك

 .1" فيـها

 تتطّور بالـمشاركة فـي األنشطة االجتماعية؛ الوظائف العقلية العلياأن  فيجوتسكيولقد أثبت 

د على 
ّ
م.ولهذا أك

 
 ؛ ألنه ال مدخل تاريخـيومدخل فيجوتسكي كان عبارة عن  السياق االجتماعي للتعل

م الفردي ودوره في النشاط االجتماعي ضمن سياق محّدد، بل يرى أيضا أن كل أنواع األنشطة 
ّ
ينظر للتعل

 .2ة االجتماعيةاملتاحة هي شكل من أشكال الحيا

على بناء الفرد ملعارفه بفضل تفاعله مع األشياء، وفـي نموذج بياجيه فـي الوقت الذي يركز 

أهمية كبيرة لدور األقران الذي يشكل مصدر الصراع  النموذج البنائي الجديدالوقت الذي يعطي 

 مو والتعلم.االعتبار لدور الراشد فـي عمليتي الن نموذج فيجوتسكيمعرفي، يعيد -السوسيو

 االفتراضات التي تقوم عليها نظرية النمو االجتماعي

 تقوم هذه النظرية على أربعة افتراضات أساسية، انعكست بعد ذلك على التدريس:

م والتفكيـر: االفتـراض األول:
ُّ
تعّد اللغة وسيلة أساسية  للحديث الذاتي دور مهم فـي عمليتـي التعل

م بطرق التعبيـر عن األفكار، ووسائل لطرح األسئلة ووعاء للتفكيـر والنمو املعرفي، فهـ ِّ
ّ
ي تزّود املتعل

ر بواسطة كلمات وجمل 
ّ
الستيعاب املفاهيم الالزمة لعملية التفكيـر، فعندما نواجه مشكلة ما، فإننا نفك

ز فيجوتسكي على دور اللغة فـي النمو املعرفي مقارنة بـ بياجيه
ّ
 .3جزئية، ومن هنا رك

. تعمل على توجيه النمو املعرفي حديث ذاتيوتسكي أن اللغة التي تكون في شكل ويعتقد فيج

يساعد املتعلمين على تنظيم أفكارهم فيصبح من املعقول السماح لهم  الحديث الذاتيوبما أن 

وخاصة مع هؤالء  بصمت تام،وتشجيعهم على استخدامه في املدرسة، مع اإلصرار على استخدامه 

كان ذلك  تمتمة األطفاللون حل مسألة أو مشكلة صعبة، ويالحظ أنه كلما زادت الصغار الذين يحاو 

مؤشرا على أنهم بحاجة إلى مساعدة أكثـر. وإذا صرفت بعض الوقت في مراقبة األطفال فستجدهم 

ثون مع أنفسهم  .4الحديث الذاتيوهم يلعبون، وهذا ما أطلق عليه فيجوتسكي  يتحد 

هو بمثابة مؤشر على أن الطفل ال يستطيع تي املتمركز حول الذات الحديث الذاويرى بياجيه أن 

رؤية العالم من وجهة نظر اآلخرين؛ ألنهم يتحدثون عن األشياء التي تـهمهم وحدهم دون سامعيهم. وكلما 
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ـهم يطّورون  اء من خالل اإلصغ الحديث التفاعلي االجتماعينضج هؤالء األطفال، كما يرى بياجيه، فإنَّ

 .1األفكاروتبادل 

تفق ، فهو يحديث األطفال الذاتيعند الحديث عن  بياجيهتختلف عن فيجوتسكي إال أن أفكار 

معه في أنه مؤشر لعدم نضج الطفل املعرفي، فـي حين يختلف عنه ويقتـرح أن هذه التمتمة تلعب دورا 

عّد ي لصامت الداخليالحديث املسموع إلى الحديث امهما في التطور املعرفي...وقد أكد على أن تحّول 

عملية أساسية في النمو املعرفي ويستخدم الطفل اللغة خالل هذه العملية في إنجاز النشاطات املعرفية 

م الضبط الذاتي
ّ
 .2املهمة لحل املشكالت، التخطيط، تكوين املفاهيم، تعل

اك الرتبعندما يعانون من صعوبات، فيشعرون با الحديث الذاتـيوينـزع األطفال إلى استخدام 

ال يساعدنا فقط على حل املشكالت بل يتعّدى ذلك  فالحديث الذاتيعندما يرتكبون خطأ ما. ولذا 

 .3ليسمح لنا بتنظيم تصرفاتنا

ي ه الحد  م يجب أن يصل إلى أقص ى درجة فـي نطاق نمو 
 
 االفتراض الثاني: كل متعل

ظة األولى )اللحظة لحظتان أساسيتان في عملية التعلم، في اللح فيجوتسكي،توجد حسب 

ل الراشد ليعطي االنطالقة للتعلم، ال يستطيع التلميذ أن يقوم بهذه العملية بمفرده. 
ّ
املناسبة(، يتدخ

وإذا كانت اللحظة مناسبة وفعل الراشد مالئما أمكن للتلميذ في لحظة ثانية أن يشتغل بمفرده اعتمادا 

ى ، وهي الفرق بين مستو نطقة األقرب للتنمية()املعلى معارفه املكتسبة وحدها. هذا هو أساس مفهوم 

معالجة وضعية معّينة تحت إشراف الراشد وبمساعدته، ومستوى معالجتها من قبل املتعلم 

سة للنمو الذهني للطفل. فهو يعمل على  بمفرده...ويشير فيجوتسكي بوضوح إلى أن التعلم هو مرحلة مؤّسِّ

متفعيل هذا النمو بإيقاظ سيرورات تطويرية ال 
ّ
 .4 يمكن أن تتحقق بدون ذلك التعل

ه بحاجة إلى بعض  هات أو اإليحاءات أو قد يكون املتعلم على وشك حل مشكلة، إال أنَّ ِّ
املوج 

ف  املساعدة من اآلخرين ر بعض الجزئيات والخطوات الالزمة لحل تلك املشكالت. وُيعرَّ
ّ
ن من تذك

ّ
للتمك

ي ـه:" املساحة أو امل نطاق النمو الحد  نطقة التي ال يستطيع فيها الطفل حل املشكلة إال بمساعدة بأنَّ

وتوجيه الراشدين أو بالتعاون مع زميل أكثـر نموا منه. أي أنها تلك املنطقة التي تكون فيها التعليمات 

 .5ذات فائدة وتؤدي إلى تحقيق الغاية؛ وهي بذلك املنطقة التي يمكن أن يحدث فيها التعلم الحقيقي "

اف املعرفة التي يكتسبها املتعلم إذا تلقى مساعدة من اآلخرين أو تفاعال اجتماعيا إذن هـي اكتش

معهم من أجل النمو املعرفي بصورة متكاملة. وتمثل هذه املنطقة مجاال للتفاعل االجتماعي؛ ولهذا تنص 
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لى أن ع . كما تؤكدالتفاعل االجتماعي يلعب دورا أساسيا في النمو املعرفـينظرية فيجوتسكي على أن 

مه من خالل التفاعل االجتماعي، بما يؤدي إلى تكامل البنية العقلية لألفراد
ُّ
 .1أي ش يء يمكن تعل

الحديث الذاتي والنمو املعرفـي مع فكرة منطقة النمو الحدي وتتجّسد أفكار فيجوتسكي عن 

هات أ و اإليحاءات فـي مساعدة الراشد للطفل فـي حل املشكلة أو إنجاز عمل ما باستخدام املوج 

م هذه املوّجهات اللفظية.
ّ
بع املتعل

ّ
 .2وتقّل هذه املساعدة تدريجيا كلما ات

 
م بمساعدة اآلخرين

ُّ
 االفتراض الثالث: التعل

ال تكون ممكنة، في أوقات معينة، إال فـي  سيـرورات النـمو الداخلية للطفليرى فيجوتسكي أن 

. وال يستطيع إحداث هذا التواصل إال من خالل اللغة 3قرانإطار تواصل هذا األخيـر مع الراشد أو مع األ

م كموّجهيـن له؛ 
ّ
م. ويعمل الراشد واألقران أو من يتعامل مع املتعل

ّ
فهي أساس النمو املعرفـي لدى املتعل

إذ يزّودونه باملساعدة الالزمة لتطوير قدراته على الفهم ونموها. فالطفل لم يولد وحيدا في هذا العالم 

العمليات العقلية كالتصنيف واملحافظة على نفسه، وإنما يكتشف هذه العمليات بمساعدة  ليكتشف

ميـن ِّ
ّ
 .4أفراد األسرة واألقران واملعل

بالطفل من خالل اللغة أو مالحظة الطفل األداء املتقن لعمل  توجيهات املحيطيـنوتتم معظم 

ملساعدة التي يقّدمها الراشدون للطفل ما؛ مما يساعد الطفل على التعلم. لقد أطلق فيجوتسكي على ا

أثـناء بنائـهم للفهم الذي يؤدي فـي النـهاية إلـى حّل مشكالتهم  املساندةويستخدم األطفال هذه  املسانـدة.

( بين التعلم والنمو؛ األول: وهو املرحلة األولى التي يتدخل فيها 5217؛ وهكذا يمّيـز فيجوتسكي )5بأنفسهم

 .6هو املرحلة الثانية حيث يمكن لسيـرورة داخلية فردية أن تشتغل تبعا آللياتها الخاصةالراشد، والثاني: و 
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شكل إيحاءات أو تجزئة املشكالت إلى خطوات وإعطاء ويكون هذا الدعم أو املسانـدة على 

..ثم وتقديم التشجيع في الوقت املناسب وإعطاء معلومات. أمثلة أو نماذج تطور نمو الطفل كمتعلم،

 .1اح للمتعلمين باالعتماد على أنفسهم في حل املسائل واملشكالتالسم

وهـي فرضية من فرضيات فيجوتسكي االجتماعية، السيما  فكرة التلمذة املعرفيةلقد تطّورت 

في الجزء املعرفـي منها، فمثلما تتضمن التلمذة الحرفية العادية أو التقليدية قيام صبي بالتتلمذ على يد 

اعل تتمضن أيضا قيام املتعلم باملشاهدة والتف التلمذة املعرفيةمهنته أو حرفته؛ فإن  حرفي ماهر يتعلم

نا فـي العمليات املعرفية. وتستخدم 
ّ
التلمذة املعرفية مع مجموعة خبراء أو مجموعة أقران أكثـر تمك

 .2خبرات اجتماعية لتشكيل التعلم وإحداث تكامل في العملية املعرفية

بمشاهدة املتعلم نموذجا أو عدة نماذج من أقرانه األكثر منه  ة املعرفيةالتلمذويبدأ مفهوم 

خبرة ومهارة في املهام املعرفية املتعلمة، ويكون مقدم النموذج هو املعلم، ويتبع تقديم النموذج إرشادات 

م. ويتضّمن جزء م
ّ
لتدريب ن اوتوجيهات...فـي املحاوالت األولية من العمليات املعرفية الجديدة على املتعل

ناتغذية راجعة الحصول على 
ّ
م األكثـر كفاءة وتمك ِّ

ّ
م أو املتعل ِّ

ّ
 .3من القائد أو املعل

ن املتعلم من أداء العملية بنجاح. وبعد 
ّ
وتكون هذه التغذية في شكل مساعدة معرفية؛ حتى يتمك

اعده علم بتلميحات تستقديم هذه املساعدة املعرفية حافزا أو تعزيزا. وتعمل هذه الحوافز على إمداد املت

 .4على أداء عملياته بنجاح

ويتم تقليل تلك التلميحات أو التغيرات تدريجيا؛ مما يساعد على السيطرة على تلك املهمة 

ل اعتماده على املساعدة الخارجية حتى يستغني 
ّ
املعرفية شيئا فشيئا، ومن ثم يعتمد على نفسه، ويقل

 .5عن هذه املساعدة نـهائيا

ماالفتراض ا
 
 لرابع: للمحادثة التعليمية دور كبيـر فـي التعل

ب
ّ
ال والفـهم ضرورة  يتطل م الفعَّ

ُّ
مو  التفاعل واملحادثة أو الحوار.كل من التعل ِّ

ّ
ن ويحتاج املتعل

ي.إلى مجهود فـي حل املشكالت إلى أن يصلوا إلى  هم الحـد   التـياملساندة وهم بحاجة إلى  منطقة نمو 

مين اآلخرين. وتعّد يحصلون عليها من خالل  ِّ
ّ
م واملتعل ِّ

ّ
ـال عـن بدي املحادثة التعليميةالتفاعل مع املعل

م على  ِّ
ّ
م هو مشاركة جميعالـموقف التعليمـياملحاضرة التقليدية التي يسيطر فيه املعل ِّ

ّ
 . فـهدف املعل

م موّجـها يساعد املتعلمين فـي تحديد طريقة ف ِّ
ّ
 .6مشكلةهمهم للالطلبة فـي املناقشة، وهكذا يصبح املعل
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يكون اجتماعيا فـي البداية ثم  –لدى الطفل  –أن الكالم  فيجوتسكييتصّور العالم الروس ي 

 .1يليه الكالم املتمركز حول الذات وبعده الكالم الداخلي )أو التفكيـر(

 أي أن عملية التفكير اللغوي تكون في مرحلة متأخرة بعد الكالم االجتماعـي، ثم الكالم الذاتي أي

ر فـي صمت مع نفسه 
ّ
املتمركز حول ذاته، ملاذا؟ ألن الطفل في هذه املرحلة املتأخرة يستطيع أن يفك

بدون لغة منطوقة، بل بلغة داخلية، وهي التفاعل بين اللغة والتفكيـر. فال يسمعه أحد سواه، ولذا نرى 

ر   كلماته وينطقها بصوت خافت الطفل املتأخر فـي نموه عن هذه املرحلة )مرحلة التفكير اللغوي( يكـّرِّ

 .2بدون وعـي أو تفكيـر أو مالحظة أن أحدا يسمعه

جون إلى ، فالطلبة يحتاالتفاعل واملحادثةيتطلبان  التعلم النشطوالفهمأن  فيجوتسكيويرى 

طفل ، أي املنطقة التي ال يستطيع فيها ال)الحدية التقريبية(الكفاح في حل املشكالت في منطقة نموهم 

كلة بمفرده إال بمساعدة وتوجيه الراشدين أو التعاون مع زميل أكثر نموا منه. وقد أطلق حل املش

ط لها كـي تستثير باملحادثة التعليميةعلى هذا النمط من التفاعل  فيجوتسكي
ّ
، ألن املعلم قد خط

م، وهذه 
ّ
م موّج املحادثة التعليمية املتعل ِّ

ّ
يساعد ـها لليست محاضرة أو مناقشة تقليدية، بل يكون املعل

 .3الطلبة على تحديد طريقة فهمهم للمشكلة، وبــهـدف إشراك جميع الطلبة فـي املناقشة

م  فيجوتسكيإلى فرضية  (Gal Perinغال بيران )عاد عالم النفس الروس ي 
ّ
)يجب أن يؤدي التعل

 .4إلى االستبطان، أي إلى ظهور سلوكات ذهنية( وتناولها بمزيد من التفصيل

م يتمّيـز بأربعة متغّيرات مستقلة هـي ـرانغال بييـرى 
ّ
 :5أن التعل

الذي يمكن أن يكون من طبيعة مادية أو شفهية أو ذهنية. فلتنمية السلوكات  مستوى السلوك .5

الذهنية بشكل الئق، من الضروري املرور عبـر سلوكات مادية )االستعماالت اليدوية( وشفهية )التعبير 

 أو التصّور(.

 االتجاه )الهدفيتوفر السلوك في شكله الكامل على ثالث خصائص هي  وك:مستوى كمال السل .4

. خالل التعلم، يتطور السلوك، عموما، من شكله الكامل إلى شكل والوظيفة(، والتحقيق واملراقبة

 مختصر.

يكتسب كل سلوك تم تعلمه قابلية تطبيق أعم. فهو يطبق في البداية على  مستوى تعميم السلوك: .3

 ات خاصة، ثم يعّمم على أشياء وسياقات أخرى أكثر عمومية، وأكثر تجريدا.أشياء وسياق

ن من السلوك: .3
 
يكون السلوك املكتسب في البداية بطيئا ومترددا وواعيا، ليزداد بعد  درجة التمك

 ذلك سرعة وثباتا وآلية.

                                                           
ميدانية الكتساب الداللة لدى األطفال، األكاديمية عطية سليمان احمد: في علم اللغة النفس ي؛ نمو الداللة وتكوين املفاهيم دراسة  1

 .11م، ص 4153الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، الطبعة األولى، 
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .44حسين محمد أبو رياش وآخران، مرجع سابق، ص  3
 .535كزافييه روجيرس، مرجع سابق، ص  4
 .534-535، ص نفسهاملرجع  5
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 نموذج التعلم البنائي:

د نمـاذج التدريس القائمة على  را لـما تتضمنه تلك الفلسفة من نظ الفلسفة البنائيةتتعـدَّ

نظريات عديدة في عملية التعليم والتعلم، وتؤكد هذه النماذج على الدور النشط للطالب في عملية 

م كما تؤكد على املشاركة الفكرية للطالب بحيث يحدث تعلما ذا معنى قائم على الفهم
ّ
 .1التعل

م البنائي أحد النماذج التعلي
ُّ
مية القائمة على املبادئ الرئيسية للفلسفة هذا ويعّد نموذج التعل

ـه يـهـتم بجعل املتعلم محـورا للعـملية التعـليمية،  البنائية، والذي يعمل على تحقيق أهدافها، كما أنَّ

م هو الذي يقوم بالبحث عن املعرفة أو التفكير للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحلول ملشكلة  ِّ
ّ
فالـمتعل

نة مستخدما قدرا  .2ته الخاصة، لـذا فهو من النماذج التي تساعد على تنمية التفكيـرمعيَّ

 مراحل نموذج التعلم البنائي:

وفق أربع مراحل متتابعة هي: مرحلة الدعوة، مرحلة االستكشاف  نموذج التعلم البنائييسير 

داف واالكتشاف، مرحلة اقتراح التفسيرات والحلول، ومرحلة اتخاذ اإلجراءات بـهدف تحقيق األه

 .3التعليمية املحددة

م بجذب انتباه الطالب إلى ما يريد عرضه عليهم مرحلة الدعوة .5 ِّ
ّ
: ويقصد بهذه املرحلة أن يقوم املعل

ها، إذا مرحلة الدعوة متوقفة في املقام 
ّ
سواء أكان درسا أم مشكلة معينة يريد منهم الوصول إلى حل

جذب انتباه طالبه، وقد تتم الدعوة من خالل  األول على املعلم وشخصيته والطريقة التي يتبعها في

قيام املعلم بطرح بعض األسئلة أو املشكالت التي قد تبدو محيرة أو متناقضة لدى الطالب، إال أن 

ر ألنها تثير دهشتهم
ّ
 .4مثل هذا النوع من األسئلة هو الذي يدعو الطالب إلى التأمل والتفك

تي هذه املرحلة بعد املرحلة السابقة والتي يكون فيها : تأمرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار .4

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 

جابات ملا يتولد لديهم من أسئلة واستفسارات أثناء قيامهم بتحدي قدراتهم العقلية، والبحث عن إ

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 

ع املجموعات بالعمل نفسه، وإنما قد تقوم كل مجموعة بمهمة أنه ليس من الضروري أن تعمل جمي

 .5معينة تعمل على تحقيقها
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: تعتمد هذه املرحلة بشكل أساس ي على الطالب، حيث يقومون مرحلة اقتراح التفسيرات والحلول  .3

بتقديم ما تم التوصل إليه من تفسيرات وحلول ومقترحات، وذلك من خالل الطالب الذي قد أنابته 

موعة للتحدث باسمها. فتقوم املجموعات الواحدة تلو األخرى بتقديم ما توصلت إليه. وال كل مج

نغفل في هذه املرحلة الدور األساس ي الذي يؤديه املعلم فهنا يقوم املعلم باالستماع الجيد ملقترحات 

 يهالطالب دون تدخل أو اعتراض حتى وإن كان في مقترحاتهم ما هو خطأ أو غير صحيح، فيجب عل

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 

حقيقة الالحقيقة فإذا توصل إليها بشكل خطأ في املرات األولى فإنه بعد ذلك سوف يصل إلى هذه 

 . 1بشكل صحيح

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 

جموعات جميعها من عرض كافة عرض الطالب ملقترحاتهم، إال أنه أثناء التعقيب وبعد انتهاء امل

مقترحاتهم يقوم بمناقشة هذه املقترحات مع كل مجموعة على حدة، فاملقترحات الصحيحة ينّوه عنها 

ويطلب من الطالب تقديم تفسير لهذه املقترحات أو الحلول، أما املقترحات غير السليمة فإنه أثناء مناقشة 

سباب التي جعلت الطالب يقومون بالتفكير الخطأ فيقوم الطالب لها يكون املعلم قد توصل أو استقرأ األ 

 .2بإرشادهم إلى الطريق الصحيح والسليم الذي يجعلهم يتوصلون إلى الحل الصحيح للمشكلة بأنفسهم

مما سبق نجد أن هذه املرحلة تعد أهم مرحلة بالنسبة للمعلم حيث إنها تساعده في التعرف 

عده في التوصل إلى بعض الفروق املوجودة لدى الطالب ليس على املستوى الحقيقي لطالبه كما تسا

هذا فحسب بل إنها تساعده أيضا في التعرف على بعض طرق وأساليب التفكير الخطأ التي قد يتبعها 

 .3الطالب في أثناء حلهم لبعض املشكالت التي تواجههم ومن ثم إيجاد الطرائق املناسبة لعالجها

املرحلة يقوم الطالب بتطبيق ما تم التوصل إليه من مقترحات ونتائج  في هذه مرحلة اتخاذ اإلجراء: .3

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 

ن الطالب أن يقوموا بإيجاد الحلول املناسبة لتلك املشكلة، من هنا نجد أن هذه سابقا ويطلب م

املرحلة تعطي فرصة كبيرة للمعلم كي يقوم بتقويم طالبه كما أنها تعطي الطالب فرصة أيضا كي 

يقّوموا أنفسهم. ويقتصر دور املعلم هنا على التوجيه واإلرشاد للطالب أثناء قيامهم باألنشطة 

 .4وتشجيعهم على مواصلة القيام بهذه األنشطة دون تدخل كبير منه املختلفة
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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 

مرحلة االستكشاف ينخرط الطالب في األنشطة بحثا عن الحل فيما يعرض في املرحلة بهذه املرحلة، وفي 

السابقة وفي مرحلة اقتراح التفسيرات والحلول يقود املعلم الطالب إلى التوصل إلى الحقائق واملفاهيم 

ق يوالقوانين املطلوبة من خالل حلولهم وتفسيراتهم ومقترحاتهم وفي مرحلة اتخاذ اإلجراء يتم تطب

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 

 .1جديدة وهكذا تبدأ حلقة جديدة من نموذج التعلم البنائي

 ة البنائية االجتماعية:التدريس وفق نظري

 :2يقوم التدريس على عدة مبادىء

 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 العالم  -

 قي.الحقي

يجب أن يكون الفصل مجتمعا تعليميا، مما يستوجب االهتمام بإعداد الجانب املادي؛ مثل: إعادة  -

 ترتيب املقاعد، وترتيب الحّيز املكاني.

 :3دور املعلم

التركيز على فكرة؛ اختيار املعلم فكرة لتكون محور النقاش، ولديه خطة ملعالجتها، واالستفادة من  -

 فرة.الخلفية املعرفية املتوا

ربط األفكار، وإعطاء املتعلمين املعلومات الضرورية حول الفكرة ومصادرها وكيفية الوصول إليها  -

 وتوظيفها.

 التعليم املباشر ملهارة أو مفهوم محّدد للمتعلمين. -

 استثارة لغة ذات تعبيرات معّقدة...ليستثير املتعلمين ومشاركتهم في طرح األسئلة والتلخيص. -

ومبادئ يستند إليها الفرد في مواقفه: يطلب من املتعلمين إعطاء آرائهم مع تدعيمها الوصول إلى قواعد  -

 بالبراهين واألدلة اللفظية والصور.

 يطرح املعلم بعض األسئلة معروفة اإلجابة والتي تحتمل أكثر من إجابة. -

 االستجابة إلسهامات املتعلمين مع الحفاظ على خطة للمناقشة وتماسكها. -
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 تصلة وتكون تفاعلية متعددة الجوانب متصلة األدوار مبنية على ما سبق.املحادثة امل -

سم بالتحدي دون تهديد تسوده مشاعر الحب واملوّدة واالحترام والتعاون. -
ّ
 توفير جو يت

املشاركة العامة بما في ذلك األدوار التي يخترها الفرد فال يحدد من سيتحّدث في املناقشة وإنما األمر  -

 ن أنفسهم.متروك للمتعلمي

 يشّجع املتعلمين على االشتراك مع األقران منذ بداية العام الدراس ي. -

ط إلحداث مواءمة بين املتعلمين والبيئة املدرسية. -
ّ
 يخط

 يتواصل يوميا مع تالميذه من خالل خطط املنهج، وعمليات تقويم إنجاز املتعلمين. -

 لمين وتوقعاته منهم.يكون ثابتا حازما وفي الوقت نفسه مرنا في توجيهاته للمتع -

 يستطيع أن يقيم نفسه وخبراته التدريسية. -

م
ّ
 :1دور املتعل

 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. -

ن والكفاءة بمساعدة زمالئه. -
ّ
 يحاول الوصول ملستوى التمك

 يناقش تصوراته ويطرحها من خالل املحادثات واملناقشات التي يوفرها املعلم. -

 إليحاءات واملوجهات اللفظية التي يوجهها املعلم.يتبع ا -

 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. -

ط التعليمية: ورشة العمل الجماعية، الزيارات امليدانية، تنظيم الحلقات الدراسية، زيارة املكتبات الوسائ

واملتاحف، عمل الندوات الثقافية، تنظيم بيئة الفصل املادية ووضع املقاعد في شكل تجمعات تسمح 

 .2بمزاولة النشاط الجماعي
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 :1التقويم

ات يتطلب إبداء فكر املتعلمين ويدير شرحا أو يقّدم املشروعات الجماعية هي مشروع شامل للمهار  -

 أداء في الفصل أمام األقران. وقد يأخذ شكل مناقشة بين األفراد أو الجماعات.

العروض الشفوية واملقابالت تسمح املقابالت أو العروض الشفوية للمتعلمين بتبادل املعرفة فيما  -

 املختلفة.بينهم عن طريق سماع حديث املتعلمين في املواقف 

املقاالت: تستخدم املقاالت منذ القدم لتقويم فهم املتعلم ملوضوع معين من خالل وصف مكتوب أو  -

تفسير موضوع ما. وتوضح املقاالت كيفية استخدام املتعلم للحقائق في سياق معين. وتتطلب أسئلة 

 املقال تحليال ناقدا، وكذلك تستخدم املقاالت في تقويم مهارات التعبير.

م فهو يصف ويجمع أداء الفرد خالل فترة مل -
ّ
فات أو سجالت األداء: تحتوي هلى تجميعات لعمل املتعل

م.
ّ
 زمنية لتوضح عمل املتعل

 استراتيجية التعلم التعاوني:

مين؛ نمط  ِّ
ّ
مية بين املتعل

ّ
إن السائد في مدارسنا وثانوياتنا نمطين من العالقات البيداغوجية التعل

م الفردي ونمط 
ُّ
م التنافس ي، وهذا ما حدى ببعض التربويين ال يتفقون في كون حجرة الدرس التعل

ُّ
التعل

م في اآلن نفسه، فباإلضافة إلى النمطين السابقين نضيف نمطا 
ّ
يمكنها ان تجمع ثالثة أنماط من التعل

م التعاوني. وقد جمعها محمد رضا البغدادي فيما يلي
ّ
 :2ثالثا يظل غائبا أو يكاد وهو التعل

مون في منافسات مكسب وخسارة لكي يروا من األفضل )التنافسية(.يشتر  -5 ِّ
ّ
 ك املتعل

مية الخاصة بكل واحد منهم لكي يصل إلى  -4
ُّ
مون مستقلين لتحقيق أهدافهم التعل ِّ

ّ
يعمل املتعل

 معيار متعارف عليه للتفّوق )الفردية(.

مون متعاونين في جماعات صغيرة بحيث يكون كل فرد في هذه  -3 ِّ
ّ
نا ميعمل املتعل ِّ

ّ
ن الجماعات متمك

 املادة املوكولة إليه )التعاونية(.

م التعاوني من االستراتيجيات الحديثة واملتطّورة التي تضفيعلى العملية التعليمية كثيرا 
ّ
يعد التعل

مين على وجه الخصوص، حيث إنها تزّودهم بالقدرة  ِّ
ّ
من الحيوية وتبعد عنها امللل والضجر لدى املتعل

م ينّمي على املشاركة اإل 
ُّ
م صفي أكاديمي إلى تعل

ُّ
ماتهم بأنفسهم؛ وتخرجهم من تعل

ُّ
يجابية فـي بناء تعل

م بالجماعة.
ُّ
 قدرات التفكير الناقد وزيادة الفعالية الذاتية وارتفاع مستوى اإلنجاز الرتباط هذا التعل

م التعاوني: 
 
جرائية، حيث ريفات اإل هناك تعريفات كثيرة للتعلم التعاوني سنقتصر على التعتعريف التعل

م يتم فيها تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة غير محمد السيد علي يعّرِّفه 
ُّ
بأنه استراتيجية تعل

متجانسين من حيث مستوياتهم التحصيلية السابقة، وتعمل كل مجموعة معا إلنجاز مهارات تعليمية 

م ويساعد بقية أفراد مجم
ّ
م ويعل

ّ
وعته في تنفيذ املهام املطلوبة، وتكون محددة وكل طالب عليه أن يتعل
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فيها العالقة ترابطية بين تحقيق الفرد ألهدافه وأهداف اآلخرين، ويعمل الجميع للوصول إلى الحد األعلى 

م سواء للفرد أو لآلخرين، يكون االعتماد فيها إيجابيا متبادال بين أعضاء كل مجموعة. تقلل العبء 
ّ
للتعل

يته الكاملة عن عملية التدريس، فيتحّدد دوره في مراقبة وتوجيه وإرشاد عن املدّرِّس من حيث مسؤول

م خاصة بالفصل، حيث إنها تسهل 
ّ
مين فـي املجموعات، فهي استراتيجية تعل ِّ

ّ
م لدى املتعل

ّ
وتقويم التعل

 .1التعلم وفهم املشكالت

م
ُّ
ق التعل مات التي تحّقِّ د التعريف السابق مجموعة من العناصر واملقّوِّ  التعاوني هي: يحّدِّ

 .عة فـي مستويات الذكاءات وفـي تعّددها  العمل في مجموعات متنّوِّ

  م
ُّ
مين صعب التحك ِّ

ّ
مجموعات العمل صغيرة حتى يسهل العمل؛ ألنه كلما زاد عدد املتعل

 فيهم.

 .مي
ُّ
مين تعليمي تعل ِّ

ّ
 دور املتعل

 ،تعتمد أساسا على تعزيز أعلى مستويات السلوك وإكسابها للطالب 

 مين وتوضيح مهامهم وإرشادهم عند العجز.دور ا
ّ
 ملدّرِّس تشكيل مجموعات املتعل

 العناصر األساسية للتعلم التعاوني:

لكي ينجح في إعطاء مخرجاته التربوية، سواء أكاديمية أو اجتماعية أو انفعالية، فال بد من توافر 

 :2خمسة عناصر رئيسة هي

دأ أن كل فرد في جماعة صغيرة هو عنصر هام ويعني هذا املب االعتماد املتبادل اإليجابي: -5

فيها، ويعتمد عليه أفراد الجماعة اآلخرين، ولديه ما يقدمه لهم في املهمة املوكلة إليه. ويدرك 

أي الكل كل فرد أن نجاح الجماعة مسؤوليته الشخصية كما هو مسؤولية الجماعة ككل، 

والعمل ية أو الكيفالطريقة ة عناصر هي: ثالثي ـف ون رتبطفأفراد الجماعة ي .للفرد والفرد للكل

ولزيادة الدافعية، واملسؤولية الفردية، ونجاح العمل فال بد من زيادة االعتماد . واملكافأة

اإليجابي، وتحديد املهام واألدوار، ونوع املهمة، وحجم املجموعة، األمر الذي يساعد على 

ة تماد املتبادل اإليجابي بمكافأة املجموعتوفير األلفة وخلق الترابط بين الزمالء، ويدعم االع

 التي تحقق الهدف املطلوب منها.

ويعني ضرورة جلوس أفراد الجماعة مع بعضهم والتفاعل لفظيا  التفاعل وجها لوجه: -4

وبصريا، يتبادلون وجهات النظر، ويتناقشون بشكل عقالني سعيا للوصول إلى فهم مشترك 

ساس إلى ضرورة زيادة عالقة الوجه للوجه وتحديد ونشيـر في هذا األ  وحلول متفق عليها.

ق التوافق النفس ي بين  واجبات أفراد كل جماعة وااللتزام بالعالقات داخلها بما يحّقِّ

عناصرها والتنافس االجتماعي ودعم التفاعل بين األفراد وتحديد أبعاده من خالل املعلومات 

اتخاذ قرارات عالية الجودة واملوافقة واملعارف وتقديم التغذية الراجعة وتحسين األداء و 
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ق التفاعل األمثل عن طريق بناء مجموعات  على الجهود املتبادلة. وقد أشار البعض إلى تحقُّ

وزيادة التواصل،  ( أفراد من أجل التقليل من مشكالت كثرة العدد7-4صغيرة تتراوح بين )

وجه وتقارب الرؤوس معا، وتقوية التفاعل وخلق التفاهم من خالل الحركات املعّبرة لل

ويساعد التفاعل اإليجابي في تدعيم كل فرد لآلخرين، كما يساعد التفاعل في تحفيز النجاح 

والتفّوق وتحقيق أكبر فائدة للتعلم، ومن مميزات التفاعل وجها لوجه أنه ينّمي الفهم لدى 

مين وقد تتعدى استفادتهم هنا االستفادة من املدّرِّس. ِّ
ّ
 املتعل

أي أن يتحمل الفرد في كل جماعة مسؤولية إنجاز املهمة  ية )املحاسبة( الفردية:املسؤول -3

املوكلة إليه في الوقت املحّدد وبالنوعية واإلتقان املطلوبين؛ ألن املدّرِّس يقوم في البداية 

كامل تولكنها توتختلف األدوار  بتوزيع األدوار واملهمات على كل فرد في كل جماعة صغيرة،

ملتحقيق الهدف الجماعي، وتتم مساءلة كل  جهودالتنسيق تم يتفاعل و تو  ِّ
ّ
له عن عم متعل

في املجموعة، وسؤاله أو تكليفه بعمل، وإعطاء إجابة محّددة ومنحه درجات  اعضو باعتباره 

على إتقان األداء وإعطاء تغذية راجعة، وتعتبر املساءلة الفردية طريقة للتقييم ويتم 

ممبواسطتها مراقبة تعلم كل  ِّ
ّ
، وهي ضرورية لتعظيم التعلم وزيادة التحصيل. ويمكن أن تعل

د بعض املسؤوليات الفردية  :1نحّدِّ

  الحفاظ على حجم الجماعة الصغيرة وذلك على أساس أنه كلما كان حجم الجماعة

 أصغر كلما أمكن تحديد املسؤولية الفردية بكفاءة.

 .م ِّ
ّ
 اختبار النواحي الفردية لكل متعل

 ن من االختبار باخت ِّ
ّ
يار عّينات عشوائية لدى العمل الجماعي املوجود في قاعة الدرس تمك

 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.

 م وتقديم آلياته من خال ِّ
ّ
 ل هذا التوجه.تحديد دور كل متعل

 .م بعض املعارف واملعلومات املعنية باستشارة طرق النجاح املختلفة ِّ
ّ
 تعليم كل متعل

مون داخل  املهارات االجتماعية بين األشخاص داخل املجموعات الصغيرة: -3 ِّ
ّ
يكتسب املتعل

م التعاوني القدرة على التواصل اإليجابي وتبادل األفكار ووجهات النظر بفضل 
ُّ
جماعة التعل

ق لهم، وال يمكن النجاح بدونها؛ ألنها هي  ي ـف املحور الرئيساملهارات االجتماعية التي تتحقَّ

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 

روري لتشكيل املهارات االجتماعية، مثل الثقة بالنفس، والقدرة على مشاركة اآلخرين في ض
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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 

ر وتبادلها، والتأكيد على مهارة التشارك من خالل التعاطف والتحاور واألخذ والعطاء األدوا

 واالنتماء للمجموعة ونبذ التحّيز واألنانية.

 وهناك بعض املهارات املهمة التي يجب أن تنّمى لدى الطالب مثل: 

 بي.السلاملشاركة بالصوت الهادئ واملثابرة على التعلم وتجّنب النقد  مهارات التكوين؛ 

 مراعاة الوقت وخلق مناخ حيوي وطلب املساعدة والقيادة الفعالة. مهارات التوظيف؛ 

  تبادل األدوار وتكوين مستوى واضح لفهم املادة وتنمية عملية التفكير. مهارات التوضيح؛ 

 تشجيع الجدل واملناقشة وإضافة األفكار الجديدة وتنمية التفكير اإلبداعي. اإلثارة؛ 

ينمو السلوك التعاوني باملمارسة في العمل ويخضع  جموعة تقدم املجموعة:عمليات امل -1

إنجاز املجموعة للمالحظة واملتابعة من خالل التغذية الراجعة ألداء املجموعة، وبيان مدى 

التقدم الذي أحرزته بهدف التحسين والتطور للمهارات التعاونية للمجموعة، وتحسب درجة 

ات زمالئه في املجموعة وضرورة إعطاء الوقت الكافي الذي الطالب بناء على متوسط درج

 تحتاج إليه املجموعة للحفاظ على عالقات العمل.

م في التعلم التعاوني: ِّ
 
 س واملتعل

 أدوار املدرِّ

مين، وال يعني أنه دوره ثانوي، ولكنه ينسجم مع  ِّ
ّ
يقوم املدّرِّس بدور الوسيط بين املعرفة وبين املتعل

 
ُّ
مين، وهذا ما قدمه روفن فيوير شتاين وليف استراتيجية التعل ِّ

ّ
م التعاوني التي تمنح مساحة أكبر للمتعل

مين
ّ
 .1فيجوتسكي وآخرون حيث عرفوا هذه الوساطة بأنها تسهيل وعرض وتدريب للمتعل

ِّس: -5
ّس على ثالث مراحل على النحو التالي أدوار املدر 

 :2تتوّزع أدوار املدرِّ

 :م التعاوني على أكمل وجه، وهي مرحلة تمهيدي قبل الدرس
ُّ
ة تحضيرية للقيام بالتعل

ويقوم فيها املدّرِّس أوال بتحديد األهداف التعليمية لكل درس بوضوح، وتحديد حجم 

مجموعات العمل، ويتوقف هذا على املهام املنشودة واألدوار املتاحة، وتحضير 

مين تقسيم الطالب إلى جماعات متعاونة ووفق مهام محّددة مسبقا، وتز  ِّ
ّ
ويد املتعل

باملشكالت واملواقف، وتحديد األدوار ألفراد املجموعة على أن يتبادل األفراد تلك 

م املناسبة )حجرة الدرس أو  األدوار من درس آلخر.
ّ
ثم يعمل على إعداد بيئة التعل

أي فضاء آخر مناسب(، ثم إعداد األدوات املناسبة من وثائق وأجهزة ووسائل إيضاح 

وع. وفي حقيقة األمر تعّد هذه املرحلة من إعداد الثانوية أو املؤسسة مناسبة للموض

ب من  ر البيئة املناسبة، ولعلَّ ما الحظته ميدانيا يصّعِّ ِّ
ّ
التربوية، فهي التي توف
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مين. أما الوسائل والوثائق التربوية املتعلقة باملوضوع  ِّ
ّ
الحصول على ما يناسب املتعل

ع الكتابية في اللغة العربية ال تتطلب وسائل فيمكن توفيرها، خاصة وأن املشاري

كثيـرة ولنا عودة إليها من خالل بعض النماذج التطبيقية من كتاب اللغة العربية 

 للسنة األولى ثانوي. 

 :عندما ينطلق املدّرِّس في درسه يكون قد قّسم املجموعات وحّدد املهام  أثناء الدرس

ح لهم امل شكالت التي قد تواجههم أثناء عملية لكل فرد في املجموعة بدقة، ووضَّ

مين على تحديد املشكلة  ِّ
ّ
البحث، يقوم بعدها بمالحظة املجموعات، ومساعدة املتعل

م فـي املجموعة وحث  ِّ
ّ
مـي كل مجموعة ومتابعة إسهامات كل متعل ِّ

ّ
ومتابعة تقدم متعل

مي ِّ
ّ
مين على التقدم وفق مسارات تتعلق بحل املشكلة وتوجيه املتعل ِّ

ّ
واإلجابة  ـناملتعل

مين ومساعدتهم على تغيير األنشطة  ِّ
ّ
عن استفساراتهم وتجميع البيانات عن املتعل

وتنويعها بهدف استمرار تفاعلهم وحيويتهم ونشاطهم وإجراء التقويم التكويني من 

مين من املادة وإمدادهم بتغذية راجعة مناسبة وتذليل  ِّ
ّ
أجل تحقيق تمكن املتعل

 .العقبات التي تعوق العمل

 :ّس في هذه املرحلة بالتأكد من تحقيق أهداف املادة العلمية  بعد الدرس
يقوم املدرِّ

نهم منها والتعليق بموضوعية ووضوح وبعبارات 
ّ
مون ومدى تمك ِّ

ّ
التي درسها املتعل

محددة عما الحظه على املجموعات ومكافأة املجموعة أو املجموعات التي نّفذت 

 مهامها على أفضل وجه.

م:أدوار املت -4 ِّ
 
م محور العملية التعليمية التعلمية ومصدر الفعالية في إجراء  عل ِّ

ّ
يعتبر املتعل

بو يحيى أالتعلم التعاوني حيث يقوم بجميع أنشطة التعلم بالتعاون مع زمالئه، وقد وّزع 

م على ثالث مراحلحرب 
ّ
 :1أدوار املتعل

  م: يضع األهداف مع زمالئه في الجماعة الصغيرة
ُّ
 والخطة التيقبل بدء التعل

فوا بها من طرف املدّرِّس. ِّ
ّ
ل
ُ
م املهام التي ك

ُّ
 يتم بها تعل

  مون معا من أجل إنجاز املهام املوكلة لهم وتتبع ِّ
ّ
م: يعمل املتعل

ُّ
أثناء التعل

مهم في حل املشكلة.  تقدُّ

  مهم وأداءهم، ويخططون
ُّ
مون تعل م: يتحّدثون عما أنجزوه ويقّيِّ

ُّ
بعد التعل

م املستقبلي
ُّ
 .للتعل

م في مجموعته بشكل عام، وهي كاآلتي محمد السيد عليأما  ِّ
ّ
 :2فقّدم دور كل متعل
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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 

 واملصادر التعليمية من كتاب واألوراق التعليمية والوسائل وغيرها. باستخدام املواد واملوارد

كل طالب مسؤول عن تعلم نفسه وتعلم اآلخرين، فال بد من تحّمل املسؤولية وبذل أقص ى  -ب

 الجهد لتحقيق تعلم فعال.

يعرض كل طالب أفكاره وآراءه ومقترحاته ويساعد اآلخرين في أداء مهامهم ويتناقش ويتحاور  -ج

 ويبحث ويدرس ويجرب ويحل ويستنتج ويقرأ ويكتب. ويستفسر 

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 الجّيد.

تقسيم املوضوع وتوزيع املهام التعليمية ويكون مستعدا للقيام يقوم بدور املحدد طبقا ل -خ

بأدوار زمالئه عند الحاجة ويحاول أن يساعد على تنسيق الجهود وتكاملها لتحقيق الهدف 

 املشترك.

م في جماعته الصغيرة فهي ال تخرج عن هذه املهام: القائد،  ِّ
ّ
أما حصر املهام التي يقوم بها كل متعل

د مسؤول املواد وال ع، امليقاتي. هذه املهام تحّدِّ ز أو املشّجِّ ر، مسؤول الصيانة، املحّفِّ وسائل، املسّجل، املقّرِّ

مسؤولية الجميع بدقة ووضوح، ويمكن أن نجمع بعض املهام واملسؤوليات، كالجمع بين مسؤول املواد 

ع، وفيم ر أو بين القائد واملشّجِّ ل واملقّرِّ  :1ا يلي تعريف بكل مهمةومسؤول الصيانة او الجمع بين املسّجِّ

القائد: يتولى مسؤولية إدارة املجموعة ووظيفته التأكد من املهمة التعليمية وطرح أي أسئلة  -أ

توضيحية على املعلم وكذلك توزيع املهام على أفراد املجموعة باإلضافة إلى مسؤوليته 

 املتعلقة بإجراءات األمن والسالمة.

جميع تجهيزات ومواد النشاط من مكانها إلى مكان  مسؤول املواد: ويتولى مسؤولية إحضار  -ب

 عمل املجموعة، وهو الطالب الوحيد املسموح له بالتجوال داخل الفصل.

املسّجل: يتولى مسؤولية جمع املعلومات الالزمة وتسجيلها بطريقة مناسبة على شكل رسوم  -ت

 بيانية أو جداول أو تقارير.

يّدم عمل مجموعته وما توصلت إليه من نتائج لبقية املقّرر: يتولى مسؤولية تسجيل النتائج و  -ث

 املجموعات.

مسؤول الصيانة: يتولى إعادة ترتيب املكان بعد انتهاء النشاط وإعادة املواد واألجهزة إلى  -ج

 أماكنتها املحددة.
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املعزز أو املشّجع: يتأكد من مشاركة الجميع ويشجعهم على العمل بعبارات تشجيع وتعزيز  -ح

 از املهمة قبل انتهاء املجموعات األخرى ويحترم الجميع ويتجنب إحراجهم.ويحثهم على إنج

 امليقاتي: يتولى ضبط وقت تنفيذ النشاط. -خ

 فوائد ومميزات التعلم التعاوني:

إن التعلم التعاوني إذا طبق بطريقة صحيحة فإن له كثيرا من الفوائد واملميزات، منها الفوائد 

ة ومنها الفوائد النفسية، فهو يساعد على فهم وإتقان املادة املراد تعلمها، العلمية ومنها الفوائد االجتماعي

مون في مواقف جديدة، وينمي القدرة على حل املشكالت بأسلوب  ِّ
ّ
مه املتعل

ّ
وينمي القدرة على تطبيق ما تعل

ى تزايد لعلمي، وينمي القدرة على التعبير، ويؤدي إلى القدرة على تقبل وجهات النظر املختلفة، ويؤدي إ

مين ملدرستهم. هذا وقد تعددت فوائد ومميزات التعلم التعاوني التي يمكن عرض أهمها على  ِّ
ّ
حب املتعل

 :1النحو التالي

 .يجعل الطالب محور العملية التعليمية 

  .يرفع من مستوى التحصيل األكاديمي 

 .ينمي الثقة بالنفس والشعور بالذات 

 ر.يزيد من قدرة الطالب على اتخاذ القرا 

  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.

 عامل بشكل صحيح وينمي االتجاهات نحو املدرسة. يراعي الفروق الفردية ويت 

  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 

 رة على اإلبداع. ينمي املهارات اللغوية والقد 

  .ينمي االتجاهات وتقدير الذات ومهارات حل املشكالت 

  ل من األعمال التحريرية
ّ
يحقق فعالية التعلم في متابعة وعالج الطالب الضعيف، كما يقل

 للمعلم مثل التصحيح ألنها تكون للمجموعة ككل.
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 مخرجات التعلم التعاوني:

تعلم التعاوني نجدا تعددا واضحا ملخرجاته، حيث من خالل العرض السابق ألهمية ومميزات ال

إن أنشطته ومهاراته تعتبر سلوكيات هامة للمتعلمين تدفعهم إلى األداء الجيد ومن بين أهم هذه 

 :1املخرجات

  .زيادة التحصيل األكاديمي 

  .تنمية الدافعية عند الطالب 

  .تنمية التماسك والترابط االجتماعي 

 لعليا. نمو في عمليات التفكير ا 

  .تحسن ملحوظ في القيم واالتجاهات 

  .إنتاج وجهات نظر بديلة 

 .تكامل شخصية الطالب 

 املقاربة بالكفاءات وبيداغوجيا اإلدماج

نّصت كل الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن املقاربة البيداغوجية 

، وقد اعتمدت، حسب الوثيقة املرافقة، في بناء مناهج املقاربة بالكفاءاتاملعتمدة في التدريس وهي 

. وطرحت السؤال، بلسان األستاذ، ملاذا وقع 2التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي العام والتكنولوجي

 االختيار على بناء املناهج باعتماد املقاربة بالكفاءات؟

ص األسباب فـي صعوبة التح
ّ
م ويبدو أن اإلجابة املصّرح بها تلخ

ّ
م في املعرفة من طرف املتعل

ّ
ك

قا ولكن الحقيقة أن أسس املقاربة بالكفاءات 
ّ
بسبب االنفجار املعلوماتي، فهو موقف يبدو صالحا وموف

 وخلفياتها املعرفية هي التي تجيبنا عن السؤال.

صحيح أن املعارف تزداد في هذا العصر بشكل سريع، حيث إن الخبراء يؤكدون أن املعارف في 

مليادين تتغير كلية كل سبع أو خمس سنوات. ولكن املقاربة بالكفاءات تقوم على تقديم ما هو أفيد شتى ا

من جهة أخرى، وفق منطق التكّيف مع  3وأنفع للمتعلم من جهة وعلى ما هو أكثر اقتصادا لوقته وجهده

 الواقع الحالـي ومجاراة للدول األقوى نفوذا وسطوة.

تربية مع مسّوغات اختيار هذه املقاربة حين نّص على رسالة املدرسة ويّتفق القانون التوجيهي لل

تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة، شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري، الجزائرية بما يلي: " 

 .4قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه، ومتفتح على الحضارة العاملية "

                                                           
 .413محمد السيد علي، مرجع سابق، ص 1
ألولـى االلجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية )وزارة التربية الوطنية(، مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة  2

 .3، ص 4111مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، جذع مشترك آداب، وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا، طبعة جانـفي 
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
 ( الثانية من القانون التوجيهي للتربية.14املادة ) 4
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حت فيه مخرجات املدرسة تتعّدى الحدود القطرية للوطن إلى تكوين  ما يسّمى زمن أصب ألننا في

را...وال بدَّ للتربية أن  باملواطن العاملي ِّ
ّ
را ومتأث ِّ

ّ
ما، وآخذا ومعطيا، ومؤث ِّ

ّ
ما ومتعل ِّ

ّ
" الذي يجوب األرض معل

 .1تسعى إلى تكوين هذا اإلنسان فكرا وثقافة وروحا وخلقا "

م داخل املجتمع بما يؤهله داخل املؤسسة وتدعو املقاربة بالكفاء
ّ
ات إلى العناية بشخصية املتعل

التربوية وخارجها حتى يتمكن من التكيف السليم مع املحيط املحلي والعالمي وهذا التكّيف يقتض ي 

ف م أو مستوى معّين من الكفاءات املسايرة ملتطلبات التكيُّ
ّ
 .2وجود ذكاء عملي لدى املتعل

زت وبالنظر الفاحص إ
ّ
لى بناء البرامج التعليمية السابقة، وفق الوثيقة املرافقة، يجدها قد رك

ي حياة ـر ضرورية فـوعلى معارف غيولهذا عرفت باملقاربة باملضامين، من جهة، واملحتويات  على املعارف

م 
ّ
ملية. ة العي الحياـوال تسمح لحاملها أن يتدبر أمره ف ،من جهة أخرى وال داللة لها بالنسبة إليه املتعل

م في حيرة من أمره ألنه لم يستطع  ِّ
ّ
ثم إن املقاربة األخرى الالحقة على املقاربة باملضامين جعلت املتعل

مه في املدرسة، ليس بسبب عدم استيعابه بل ألنه مجّزأ وال قدرة له على دمجه، 
َّ
كان فتوظيف ما تعل

 .البد من التفكير في مقاربة بيداغوجيا تساير مستجدات العصر

ف مع املحيط هي االختيار األنسب، الكفاءات وقد كانت املقاربة  باعتبارها وسيلة أساسية للتكيُّ

ي عصرنا الراهن محط اهتمام جميع املؤسسات التربوية والتعليمية، خاصة ـر فـاملحلي والعالمي، تعتب

ة هو هذه املنافسوأن املنافسة بين مختلف املجتمعات، أصبحت تفرض من خالل منطقها أن الرابح في 

 .3ذلك الشخص أو املجتمع املتمكن من املستويات العليا من الكفاءات

صت الوثيقة املرافقة خصائص املقاربة بالكفاءات 
ّ
 :4فيما يأتيوقد لخ

 .النظر إلى الحياة من منظور عملي 

 .التخفيف من محتويات املواد الدراسية باالقتصار على الجانب العملي منها 

  يات واملواد التعلمية في املدرسة وفي الحياةتفعيل املحتو. 

 .السعي إلى تثمين املعارف املدرسية وجعلها صالحة لالستعمال في مختلف مواقف الحياة 

  م عن بدفعهم إلى بناء تعلماتهم بأنفسه –التعلمية  –جعل املتعلمين في قلب العملية التعليمية

 طريق حسن التوجيه إلى استثمار مكتسباتهم.

وقبل أن تقّدم ، ي إطار وضعية اندماجية ذات داللةـف، وفق الوثيقة املرافقة، الكفاءة تؤّدى

مية وتختم بالوضعية اندماجية أو 
ُّ
م الوضعيات اإلندماجية تسبق بمجموعة من الوضعيات التعل ِّ

ّ
للمتعل

                                                           
ار، مرجع سابق، ص  1

ّ
 .31عبد الكريم بك

 .3للمناهج، مرجع سابق، ص  ينظر اللجنة الوطنية 2
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
 .3-3املرجع نفسه، ص  4
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رائية، جمختلف مكتسباته بصورة فعالة وإ جنيدعلى ت تهقدر على رهن ـأن يب هتسمح ل إدماجية، والتي

 .1ومن ثمة تعطي للعملية التعلمية معنى خاصا

 ي ثالثة مستويات هي:ـفتؤّدى الوضعية اإلندماجية 

 :وذلك بتحديد أبعادها عن طريق جعل املعارف النظرية روافد  إضفاء داللة على التعلمات

ا يبلغ سن ممادية تساعد املتعلم بفاعلية في حياته املدرسية والعائلية أو في حياته املقبلة عند

 الرشد، حيث يدخل الحياة سواء بوصفه عامال أو مواطنا.

التلميذ يتعلم الكتابة، ويزداد اهتمامه بتعلمها عندما يوضع فعل الكتابة في السياق  مثال:

مثل كتابة رسالة للتواصل مع اآلخرين في مختلف شؤون الحياة. وهنا يدرك املتعلم بأن تعلم  ،الداللي له

 .2معنى في حياته الكتابة يكتس ي

 :في ـمدرسية وجعلها صالحة لالستعمال ـمعارف الـن الـبتثمي جعل أشكال التعلم أكثر فاعلية

مختلف مواقف الحياة، فتكون املكتسبات أكثر ارتباطا فيما بينها وأكثر وضوحا، ويكون االهتمام 

ة قاربة بالكفاءات تسميمنصبا على األهم دون املهم. ولعل هذا ما جعل أحد املربين يطلق على امل

 .3" بيداغوجيا األهم وترك املهم" 

 :ي وضعية تناسق تدريجي ــإنَّ جعل مختلف مكتسبات التالميذ ف بناء التعلمات الداخلية

 اوز إطار القسمـــــمكتسبات تجـل هذا يجعل هذه الـــي وضعيات ذات داللة؛ فكـصل وفــــوتوظيف مت

راء. ـــــــــر شمولية وثـثــــــمتعلم نظام أكـلدى ال –داخليا  –اء ــــنــــــى بــس ي إلموسم الدراـي أو الــالبيداغوج

راكمة تدريجيا وتوضع ـمتـمكتسبات الـى آخر يعاد استغالل الـور إلــــــــى أخرى ومن طـــفمن سنة إل

 .4ر تعقيداـي خدمة كفاءات أكثـــمكتسبات فـهذه ال

 همها:املقاربة بالكفاءات وطرق ف

مية أربع: املقاربة 
ُّ
يمكن تطبيق املقاربة بالكفاءات، باعتبارها مقاربة بيداغوجية، وفق مقاربات تعل

بيداغوجيا  ،املقاربة وفق الكفايات الحياتية، املقاربة وفق الكفايات العرضية أو املستعرضةباملعاييـر، 

 . واآلن نأتي إلى شرح كل مقاربة على حدة.اإلدماج

 :(Standards)رـاملعايياملقاربة ب -5

ـر مختلف الـمهارات والقدرات أو املعارف فـي شكل أهداف  ِّ
ّ
تقوم هذه املقاربة على بناء منهاج يسط

مية خاصة بكل مستوى دراس ي. لها ارتباطات ب
ُّ
لكفاءات توحيد الم تستطع سكسوني، -العالم األنجلوتعل

uniformisation  5ةاالستجابة لتطلعات نموذج العوملمن أجل. 

                                                           
 .3، ص السابقاملرجع  1
 .3، ص نفسهاملرجع  2
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
. ينظر روجيرس 32، ص 4154ق، الدار البيضاء، طبعة ينظر لحسن توبي: بيداغوجيا اإلدماج وديداكتيك التواصل الشفهي، أفريقيا الشر  5

 في بيداغوجيا اإلدماج.
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 املقاربة وفق الكفايات العرضية أو املستعرضة: -2

 ،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 

لألسف الشديد لم تستطع هذه املقاربة الصمود رغم أن . 1دراسية "باستحضار العديد من املواد ال

ه الجديد للتدريس يقوم على التدريس باملوضوعات بديال عن التدريس باملواد، وتعود أسباب فشلها  التوجُّ

 .2عوامل مختلفة ذات طبيعة ثقافية وابستيمولوجية ومؤسساتيةإلى 

 املقاربة وفق الكفايات الحياتية: -3

لها ارتباط باملنظمات (، Life skills)نهاج في هذه املقاربة على البحث عن املهارات الحياتية يقوم امل

 )اليونيسكو واليونيسيف...(، وتروم تنمية املواقفالتي تعنى بالشأن التربوي على مستوى األمم املتحدة 

ز على أهداف ترتبط باملواقف أو معرفة الكينو 
ّ
( كالتعود savoir êtreنة )املواطنة داخل املجتمع، أي ترك

 3على النظافة وتدبير املاء واالقتصاد في الطاقة...وتهتم بالسلوكات ذات الطابع املحلي أو الكوني...

 بيداغوجيا اإلدماج: -4

مات بناء على مجموع الكفاءات املراد تحقيقها )من 
ُّ
يقوم املنهاج في هذه املقاربة على إدماج التعل

ة الدراسية( والهدف الختامي اإلدماجي وملمح الخروج الخاص بذلك املستوى كفاءات خالل السن 6إلى  3

 ات.ءالكفابألجرأة املقاربة  ينهجامل ر طاالدراس ي. وهي اإل 

مية والتقويمية 
ُّ
تعدُّ حلقة الربط بين السياسات التربوية والتعليمية والخطوات التعليمية التعل

البيداغوجية التي توضحها تلك الخطوات، مع مراعاة ومن جهة ثانية بين املمارسات املناسبة لها. 

لعامة ر الغايات واملحتويات ااستحضيفتتح املنهاج في هذه املقاربة باخصوصية بعض املواد الدراسية. 

 .4لنظام تربوي معين

عندما ننعت مقاربة بكونها منهاجية فإن املراد من ذلك إسناد مجموعة من املقاييس أو املعايير،  

 :5كزافييه روجيرس في أربعةيلخصها 

ويتحدد في التساؤل التالي: هل طبيعة املقاربة املنهاجية املتبناة أو مبادئ اشتغالها تيهئ  معيار العمق: .5

 األسباب كاملة ملكتسبات سطحية أم عميقة؟ ويرتبط هذا املعيار بمدى مالءمة املقاربة املنهاجية.

عن السؤال التالي: هل املقاربة املنهاجية تركز على ملمح  يتضح هذا املعيار باإلجابة معيار السياقية: .4

موحد ومعياري أم ملمح سياقي؟ ويرتبط هذا املعيار بالفعالية الخارجية للمقاربة، في عالقتها بداللة 

 التعلمات.

                                                           
A. Dufour, B (2000). Approches didactiques de l’interdisciplinarité. Ed. De Boeck.  Maigain ;. مأخوذ من: 32 ، صالسابقاملرجع  1

P : 16. 
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .11، ص نفسهاملرجع  3
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
 .15املرجع نفسه، ص  5
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ويتضح هذا املعيار بناء على التساؤل التالي: هل تقترح املقاربة املنهاجية تنظيما معيار اإلجرائية:  .3

تعلمات، يستهل بتقويم مكتسبات املتعلمين، أم أنها تعد ذلك غير مجد، وال فوائد ترجى منه؟ يرتبط لل

 هذا املعيار بالفعالية الداخلية للمقاربة املنهاجية.

يتضح هذا املعيار بناء على التساؤل التالي: هل تضطلع املقاربة املتبناة باملسؤولية  معيار املساءلة: .3

برجوعها إلى تعلمات كل تلميذ، من أجل ضبطها، أم أنها تعّول على إمكانيات املنوطة بها، وذلك 

املتعلم الذاتية، انسجاما مع املنظور الليبرالي؟ باإلجابة عن هذا السؤال يتبّين ما إذا كانت املقاربة 

 املنهاجية تستوفي معيار اإلنصاف.

 بيداغوجيا اإلدماجعرفة في املطبيعة 

 :1ثالثة أنواع من املعارف يرى املعرفيون أن هناك

)مثل القواعد، األفعال، املفاعيل، أنواع الجمل...(، وهي تناسب املعارف النظرية  أوال: املعارف التقريرية

 املعترف بها كمعارف في تاريخ شعب ما. وقد تتكون من األحداث والقواعد والقوانين واملبادئ.

، أي املهارات: كتابة نص موّجه لصديق في الصف ؟ماذا نفعلوهي تناسب  ثانيا: املعارف اإلجرائية

 الثاني من التعليم االبتدائي...إلخ.

. ومن بين األمثلة على ذلك التعرف على عاصمة في بمتى وملاذاالتي ترتبط  ثالثا: املعارف الشرطية

 خارطة...إلخ.

من بين ما  الذي يعني الجانب املتعلق بامليتامعرفيبم اهتويتجاوز النموذج املعرفي املعرفة إلى اال 

ِّ عتيعنيه مراقبة الذات لذاتها ومراقبتها الستراتيجياتها. فامل
ّ
 م وهو في نشاط ينبغي أن يكون واعيال

بمتطلبات املهمة وباالستراتيجيات التي ستساعده على حلها الحل املناسب ونوع املعارف التي ينبغي أن 

 .2يوظفها في مراحل الحل

ق ما يلي منظور بيداغوجيا اإلدماج،، وفق ةءلكي تتحصل الكفا  :3ينبغي أن نحّقِّ

 إبداع بيئة انطالقا من املعارف السابقة. .5

 إبداع بيئة تدور حول استراتيجيات معرفية وميتامعرفية. .4

 إبداع بيئة تدور حول تنظيم املعارف. .3

 إبداع بيئة ملهام كاملة ومعقدة. .3

 إبداع بيئة قهرية. .1

 رف.يتم التعلم عبر بناء تدرجي للمعا .6

                                                           
1J.Tardif, Pour un enseignement stratégique, l’apport de la psychologie cognitive logique. 1992 :ينظر ترجمة الحسن اللحية

.12الكفايات في علوم التربية، ص   
2J.Tardif, Pour un enseignement stratégique, l’apport de la psychologie cognitive logique. 1992 ،ينظر ترجمة الحسن اللحية

.12مرجع سابق، ص   
3J.Tardif, Pour un enseignement stratégique, l’apport de la psychologie cognitive logique. 1992 ،ينظر ترجمة الحسن اللحية

.12مرجع سابق، ص   
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 يتم التعلم بخلق عالقة بين املعارف السابقة والالحقة. .7

 يتطلب التعلم تنظيما للمعارف من قبل الذات. .1

 يتم التعلم انطالقا من مهام شاملة. .2

 التدخل الدائم للتلميذ. .51

 يهم التقويم املعارف واالستراتيجيات املعرفية وامليتامعرفية. .55

 املتعلم نشيط. .54

 املتعلم يبني معارفه. .53

 يداغوجيا اإلدماجمزايا ب

 :1من خاصيات بيداغوجيا اإلدماج أنها

 محفزة: ألنها تمكن من إعطاء معنى للتعلمات وتساعد، بالتالي، على تحفيز املتعلمين. .5

مثمنة: ألنها تجعل املتعلمين يشعرون بقيمتهم نتيجة ما يقومون به من إنجازات، ومن خالل تحديهم  .4

 للوضعيات املركبة.

 من تحسين نتائج التالميذ والطالب. فعالة: ألنها تمكن .3

 منصفة: ألنها تمكن جميع فئات التالميذ والطالب من التقدم. .3

متدّرجة وشاملة: تحدث قطيعة مع الطريقة التي ينظر بها إلى التعلمات، وتحافظ في الوقت ذاته على  .1

 استمرارية املمارسات القائمة.

 ذكية: تقدم حلوال عينية لتضخم املقررات .6

 قترح بنية واضحة وفي متناول الجميع.بسيطة: ت .7

 مفتوحة: تتوفر على إمكانات كبيرة لوضع التعلمات في سياقها. .1

ن من حالجمع بين تلك الخاصيات بشكل متوازن وفعال يشترط كزافييه روجيرس 
ّ
سن حتى نتمك

عبر  ةي عدد متزايد من األنظمة التربويـف فعال  نفسهات فرضتطبيق مبادئ بيداغوجيا اإلدماج، وقد 

 .2العالم

 بيداغوجيا اإلدماج والوضعية املشكلة:

معارف  لبناءمن أنسب الطرائق  بالوضعية املشكلةوعلى العموم، يمكن اعتبار طريقة التدريس  

ج يعتمد على تحسين نتائ األسلوب في التدريس ؛ ذلك ألن هذااملقاربة بالكفاءاتفـي ضوء  املتعلم

ول موقفهم حيث يتحفتتغير عالقتهم باملعرفة  هم بفعل املمارسة،وتطوير خبراتهمومهاراتاملتعلمين 

زهم على تفاعلي  عمل؛ إذ يشعرون بممارسة طلب املعرفة واكتسابها السلبي منها إلى موقف إيجابي يحّفِّ

 االكتساب عن طريق االستقبال باإلصغاء والصمتيختلف عن األسلوب التقليدي املبني على  هادف

د بكّم    غزيـر من املعارف. بـهدف التزوُّ

                                                           
 .516ص كزافييه روجيرس، مرجع سابق،  1
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
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دة،  وضعية مبنية لغرض تعلمي،من حيث هي  والوضعية املشكلة يجب أن ترتكز على معطيات معقَّ

ها إجهاد فكر ومعاناة بإثارة الحوار والنقاش املجدي، ولكن 
ُّ
مثيـرة للشعور بالحيرة والغموض، يتطلب حل

عقلي وذات داللة بالنسبة إليهم. ويتحدد هذه املعطيات يجب أن تكون مالئمة ملرحلة نمو املتعلمين ال

م عن طريق 
ُّ
 فـي الـمراحل اآلتية: الوضعية املشكلةالتعل

د لـهم أهدافها ويصف  مرحلة عرض املشكلة: مين إلى الوضعية املشكلة، فيحّدِّ ِّ
ّ
ه املدّرِّس املتعل وفيها يوّجِّ

 آلياتها ويعد الوسائل املطلوبة.

الوضعية، استيعاب املفاهيم واألفكار، تنظيم الفوج وتوزيع املهام  : وتحصل بفهم معطياتمرحلة التـهيئة

 على أعضاء الفوج.

 وتتم من خالل: مرحلة الدراسة والتعلم،

  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 

 وتشمل: مرحلة تقييم التعلم،

 مل ، ثم تقييم عتقييم األعمال الفردية عن طريق جمع الحلول الفردية ومقارنتها ببعضها

مات التالميذ واألفواج.
ُّ
 الفوج، ويحصل من خالل تشخيص تعل

 نموذج تطبيقي في معالجة وضعية مشكلة:  

" األصل في الخبر التأخير ألنه املحكوم به، غير أنه قد يعرب ما يوجب أو يجيز العدول عن  بناء الوضعية: .5

ح ذلك".  األصل، وّضِّ

جسد فيه تقديم الخبر على املبتدأ: " فـي جمال النفس سر الحياة، يعرض املدرس نصا ي عرض املشكـلة:

ـل شمس األصيل. تكتشف  وفـي اللوحة الفنية تأثيرها، وإنما جميل مقدر الجمال، هلل درك، أيـن ذوقك، تأمَّ

 جمال ألوانها وأنوارها ".

 مرحلة التهيؤ: .4

 كتابة التالميذ للنص على كراريسهم  -
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ص تتبادر إلى أذهانهم جملة من األسئلة: هل يمكن للخبر أن يزحزح بعد قراءة التالميذ للن -

 املبتدأ 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. -

بعد توزيع املهام على أعضاء الفوج شرع كل منهم يبحث عن الحل  لة الدراسة والتعلم:مرح .3

بالتأمل في الجمل التي يتألف منها النص. وقد أخذ كل تلميذ يتساءل عن تركيب كل جملة من جمل 

بين  ةالنص وعن املعنى الذي تفيده، وعالقة املعنى برتبة املبتدأ والخبر... إلخ. و بعد أخذ ورد وموازن

 إلى أن الخبر يتقدم على املبتدأ وجوبا في أربعة مواضع: -بتوجيه من املدرس   -الجمل توصل التالميذ 

 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. -

وفيها تتم مقارنة النتائج التي توصل إليها كل فوج. فيحدث اكتشاف خطأ القول  يم:مرحلة التقو  .3

بكون املبتدأ يتصدر دوما الجملة االسمية، وبالتالي ال يمكن اعتباره قاعدة مطردة مادام التأخير والتقديم 

 يحدث فـي املبتدأ والخبر معا بشروط.

 أساليب التدريس الناجعة: (أ

تدريسه بطريقة معينة وأسلوب معين في تنشيط درسه أمر ال يتفق واملقاربة  ستاذ فـيإن إلزام األ  

ف األستاذ درسه ليوافـــق ظروف  لذي ا املوقف التعلميبالكفاءات التي من مبادئها الدعوة إلى أن يكّيِّ

ل ك . ولذلك فليس هناك طريقــة معينــة يمكن أن يتبعها املدرس فـيعوامل ومؤثراته بما فيه من ــيواجه

 نشاط بل وفي كل درس.

قائمة على الحفظ واالستذكـــار ة الغالبة على تنشيط الدرس من قبل ــلقد كانت الصبغ 

املتعلم  وكانت النظــرة إلى زل املتعلم عن الخبرات الواقعية في التعبير والكتابــة والقراءة.ـوالتلقيــن وع

هلك ، فهو يكتســب هذه املعرفــــة ويستبكنوز املعرفــةينبغي ملـؤه  عقله مستودع فارغوم على أساس أن ــتق

اال فررات، فأصبح األمــر يختلف من منظور املقاربــة بالكفاءات، حيث صــار املتعلـم ــاملق ًما فعَّ ـي بناء ُمسهِّ

 .ارف ومعارف فعلية وسلوكيةــقدرات ومهارات ومععن طريق البحث واالكتشاف فيكتسب  معارفه

 كل ذلك عن طريق:وإنما يتحقق 

ت من املعرفة عن طريق البحث واالطالع. -  دفع املتعلم إلى االعتماد على النفس والتثبُّ

 يسألومركزها ومن ثم البد من توجيهه إلى أن  التعلمية-محور العملية التعليميةم ــجعل املتعل -

 .يستفسر، ويعارض ويثير الكثير من التساؤالت ويستنتج، ويناقش



 : االستراتيجيات املنهاجيةرابعالفصل ال

276 
 

املراد اكتسابها، حيث كلما كانت هذه املهارات محـــددة كانت أدعى إلى اكتساب  رات اللغويةاـــاملهتحديد  -

 التالميذ لها في دقة وإتقان.

للمتعلم، بالسعي دوًما إلى ربط الكلمة الجديــدة بالش يء الحســي  م اللغوي ــــإنماء املعجالعمل على  -

 وظيفها في سياق تجريدي.تسهيال إلدراك معناها ومدلولها، ثم تدريبه على ت

حول إصدار األحكام وتعليلها،  إحاطة النشاط التعلمي بإثارة املناقشة واملجادلةالحرص على  -

 بمساعدة املدرس الذي يتدخل من أجل التوجيه واإلرشاد حينا والتصحيح حينا آخر.

لجديدة عليهـــا املعلومــات ابإثارة املعلومات القديمة على اعتبار أنها هي التي ستبنـــى ط الدروس ـــتنشي -

 وتتالحم معها وترتبط بها وتتفاعل معها وتكون مدركا جديدا.

قواعد فل التربوي انطالقا من جعل املتعلم يكتســب معلومـــات ومهارات واتجاهات وقيما، ـــط الفعــتنشي -

ر حة الكالم عند التعبيا وسيلة لسالمة اللسان والقلم وصـــال ليســت هدفا لذاتــه ولكنهـــاللغة مث

 الشفوي أو الكتابي.

رف اكتساب معاوبذلك يتمرس على  التفكير بوضعه في مواقف حل مشكالتتدريب املتعلم على  -

 ملكات اإلدراك والتذكر والتخيل، فتنمو لديه جديدة وأساليب جديدة ملواجهة املواقف املعقدة

 والفهم واالبتكار. )العمليات العقلية العليا(

 العموم، فإن وضع املتعلم في وضعية حل مشكلة من شأنه:وعلى 

 .أن يغرس فيه الثقة في قدرته على العمل 

 .أن يحسن أسلوب تفكيره 

 .أن يحرك دوافع النشاط لديه 

 بيداغوجيــــا املشــــروع:

 بيداغوجيا املشروع أسلوب تعليمي يضع املتعلم أو مجموعة من املتعلمين في وضعية التعبير عن:

o ت أو حاجات.رغبا 

o .طموحات أو تساؤالت 

ــن من اإلجابـة عن التسـاؤالت، وكـذا فـي وضعيـة التخطيط  ِّ
ّ
وفـي وضعيــة البـحث عن الوسائــل التـي تمك

 الفردي أو الجماعي للمشروع ومعايشته.

 درتهمقالتي تجعل املتعلمين يبـرهنون على  للطرائق النشطةتعد امتداًدا  بيداغوجيا املشروعوإن 

حيث تقترح عليهم إنجاز أعمال فعلية يدعون فيها إلى تسخير مختلف مكتسباتهم  املعرفية الفعلية،

 املالئمة.

 وتؤدي بيداغوجيا املشروع وظائف منها:

 حيث يكون املتعلم في وضعية تعلمية ذات داللة تجعله يدرك أهداف  تحسيسية تحفيزية: وظيفة  -

 ط أكثر بالفعل التعلمي ويزيد إقباله على الدراسة.التعلمية فيرتب -العملية التعليمية
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نجاز إ حيث إن استغالل املعارف املكتسبة والكفاءات املأمـول اكتسابها تحصــــــل في وظيفة تعليمية: -

 املشروع.

ضمن منظــور إسهام نشيــط في إنجــاز مشاريــع ذات طابع اجتماعي يحصل املتعلم  وظيفة اجتماعية: -

 بصفته راشدا ومواطنا. -مستقبال-يهيئه ملمارسة الحياة املدنية  على تكوين

وم، إن بيداغوجيا املشروع تقوم على أساس وضعيات تعلمية تدور حول ظاهرة معينة ـــوعلى العم 

واضحة تجعل املتعلمين يشعرون بميل حقيقي لبحثها وحلها حسب قدرات كل منهم، وهذا هو املبدأ الذي 

شاريع بالنسبة إلى السنة األولـــى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. وما هو جدير روعي في تحديد امل

اس بهــا ويمــكن لألستاذ االجتهاد في تنشيط مشاريع أخرى ــــذكره أن هذه املشاريع موضوعة من باب االستئن

 هتماماتهم.ـة النشغاالتهم واـا أنســـب الستعدادات املتعلميــن وأكثــر مالءمـــيراه

 –لكونه يمثل الشخصية املرجعية للمتعلمين  –رافه  ــه املدرس وإشـويتم إنجاز املشاريع بتوجي 

ددة في مجاالت متنوعة، وينطلـــق هـــذا التوجــه من ممارسة ـة ذاتية متعــوذلك اعتمادا على ممارسة أنشط

خل هذه النشاطــــات لتتمـــحور حول ة حيث تتداــــتتجاوز الحدود الفاصلة بين النشاطات الدراسي

 مجموعــة من األفعال الهادفة بحيث تصبح املعلومات واملعارف مجرد وسيلة ال غاية في حد ذاتها.

تتعّدد استراتيجيات التدريس التي تناسب التعلم النشط ويرجع هذا التعدد إلى أن التعلم النشط 

 
ّ
م ومجهوداته أثناء تعل

ّ
مه، فهو محور التعلم النشط الذي يعمل ليتعلم ويشارك يعتمد على نشاط املتعل

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 

 ، ومن هذه االستراتيجيات:1م مع طبيعة وخصائص الطالبلدرس محدد وتتالء

مي حيث يختار 
ّ
فال نستطيع أن نمارس التربية بشكل جّيد دون أن نضع الطفل في موقف تعل

ش عن إجاباته الخاصة، رابطا ما يجده 
ّ
بنفسه ويرى ما يحصل، ويستخدم الرموز ويضع األسئلة ويفت

 .2افاته باكتشافات األطفال اآلخرينهنا يما يجده في مكان آخر، ومقارنا اكتش

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .433محمد السيد علي، مرجع سابق، ص  1
. مأخوذ من: الزبير مهداد: من الدرس العلمي إلى التغيير االجتماعي، مجلة علوم التربية، مطبعة 74عبد الرحيم سالم، مرجع سابق، ص  2

 .32، ص 4151النجاح الجديدة، الدار البيضاء، العدد السادس واألربعون، 
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 املبحث الثاني: االستراتيجيات املنهاجية الخاصة

 : استراتيجية القراءة التفاعليةأوال

فـي البداية البد من توضيح املقصود باستراتيجية القراءة التفاعلية، يقترح البحث االنطالق من 

ة األولى ثانوي والوثائق املرافقة له بالنسبة لتدريس املنهجية املعتمدة في منهاج اللغة العربية للسن

النصوص املبرمجة في هذا املستوى، وهي األنشطة التي اصطلحنا عليها اسم نشاط القراءة التفاعلية، 

هة.  وتشمل النصوص األدبية والنصوص التواصلية ونصوص املطالعة املوجَّ

املنهجيات املالحظة في تدريس وبعد تقديم خطوات تحليل هذه النصوص، سنعمد إلى وصف 

ت مالحظتـها فـي أفواج السنة األولى ميدانيا، استجابت  النصوص ميدانيا، ثم تقديم منهجيات بديلة تمَّ

لتوجيـهات املنـهاج وأضافت عناصر وخطوات كان لها النفع فـي تحليل النصوص بما يستجيب لتحقيق 

م والنص بالدرجة األولـى.الهدف من نشاط القراءة وهو تحقيق التفاعل بين ا ِّ
ّ
 لـمتعل

م كل منهجية مقرونة بنموذج تطبيقي من نصوص أدبية وتواصلية ونصوص املطالعة  وستقدَّ

هة على أن تصحب بمالحظات ومقاربات منهجية تحاول أن تسلك مسلك تطوير االستراتيجيات  املوجَّ

 املعتمدة في تدريس النصوص.

من سياقه املعرفي والبيداغوجي، ومن هذا املنطلق وقبل هذا وذاك سنضع نشاط القراءة ض

ينبغي اإلشارة إلى أن نشاطات اللغة العربية في السنة األولى من التعليم الثانوي )وفي السنتين الثانية 

مية
ُّ
م وفق نظام الوحدات التعل  :1والثالثة ثانوي( تقدَّ

جذع مشترك علوم –السنة األولى  جذع مشترك آداب –السنة األولى 

 وتكنولوجيا

 ( األسبوع األول:1 ( األسبوع األول:1

أدب ونصوص )نص أدبي، قواعد  :2الحصة األولى -

 اللغة، عروض، نقد أدبي، تطبيقات(.

 مطالعة موجهة.الحصة الثانية:  -

 تعبير كتابي. الحصة الثالثة: -

أدب ونصوص )نص أدبي،  الحصة األولى: -

 بالغة، تطبيقات(.

 مطالعة موجهة.الحصة الثانية:  -

 تعبير كتابي. الحصة الثالثة: -

 ( األسبوع الثاني:2 ( األسبوع الثاني:2

أدب ونصوص )نص تواصلي، قواعد  الحصة األولى: -

 اللغة، بالغة، وتطبيقات(.

 تعبير شفوي. الحصة الثانية: -

 تعبير كتابي. الحصة الثالثة: -

أدب ونصوص )نص تواصلي،  الحصة األولى: -

 اللغة، تطبيقات(.قواعد 

 تعبير شفوي. الحصة الثانية: -

 تعبير كتابي. الحصة الثالثة: -

                                                           
 .52اللجنة الوطنية للمناهج، مرجع سابق، ص  1
تجدر اإلشارة إلى ضرورة تنشيط التعلمات الواردة في الحصة األولى من كل أسبوع بمنطق اإلدماج ال مجزأة بتحديد مدة زمنية لكل نشاط.  2

صولة عنه. ينظر مشروع الوثيقة املرافقة ملنـهاج السنة حيث إن هذه النشاطات تتـناول انطالقا مـن النص على أسـاس أنـها جـزء منه ال مف

ـــوي العــــام والتكنولوجي، ص   .52األولـى مــن التعـــليم الثانـــ
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ص لنشاطات اللغة العربية وآدابها:  الحجم الساعي املخص 

 جذع مشترك آداب: -1

إن الحجم الساعي املخصص ملادة اللغة العربية في السنة األولى من التعليم الثانوي العام )جذع 

مية على النحو اآلتي:مشترك آداب( هو ست ساعا
ّ
 ت أسبوعيا موّزعة على الوحدة التعل

 16 15 15 ساعات 3 الزمن

 األسابيع

 16 يتعبير كتاب مطالعة موّجهة نقد أدبي عروض قواعد اللغة النص األدبي 15

 16 يتعبير كتاب تعبير شفوي  بالغة قواعد اللغة النص التواصلي 14

 جذع مشترك علوم وتكنولوجيا -4

لحجم الساعي املخصص ملادة اللغة العربية في السنة األولى من التعليم الثانوي العام )جذع إن ا

مية على النحو اآلتي:
ّ
 مشترك علوم وتكنولوجيا( هو أربع ساعات أسبوعيا موّزعة على الوحدة التعل

 13 15 15 ساعتان 4 الزمن

 األسابيع

 13 ابيتتعبير ك مطالعة موّجهة بالغة النص األدبي 15

 13 يتعبير كتاب تعبير شفوي  قواعد اللغة النص التواصلي 14

 

 النص األدبـي -1

 :1األهداف الوسيطية املندمجة للسنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

 األدب والنصوص:-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .53-53السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، ص منهاج اللغة العربية  1
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 األهداف التعلمية 1األهداف الوسيطية املندمجة

 

 

 

 

 

 

 

داخلية يكتشف معطيات النص ال

 والخارجية ويناقشها.

 

 

 

 

 

 يكتشــــف املعنــى العــــام للنــص. -

ل مواطن غموضها. - ِّ
ّ
ـن التعابيـــر الغامضـــة ويعـل  يعّيِّ

ــــار الرئيســـــة. - د األفكــ  يحــــــّدِّ

 يحـــدد التعابيــــر الحقيقيـــة واملجازيــة. -

مات الشعر عن النثـر. - ـز مقّوِّ  يمّيِّ

لقيــم الفكريــة واالجتماعيــــة والسياسية الواردة فـي يستنبــــط ا -

 النص.

ة فـي التعبيــر األدبــي. - ـــل لـمظاهر القـــوَّ ِّ
ّ
 ُيعل

يستنتج األحكام األدبية من النصوص الشعرية والنثرية  -

 بطريقة ذاتية تلقائية.

 يكتشف الفروق الدقيقة بين التراكيب والعبارات والجمل. -

ـن من خالله وجه الغموض ينقد األساليب وال - عبارات نقدا يبّيِّ

 وأسباب الركاكة فـي التعبيـر.

ح أثـــر العصـــر فـي حيـاة األديــــــــب. -  يوّضِّ

 يكتشف مناسبـــــة النـــص من املضمـــون. -

رات. - ِّ
ّ
ـز به من مؤث  يتعرَّف على عصر األديب وما يتميَّ

ـن الرمـــز ويفســـــر مدلـولــــه. -  يــعّيِّ

 ازن بين عملين أدبيين من نوع واحد.يو  -

 

 

 

د بنــاء النــــص. ِّ
 ُيحد 

لــع على توثيــق متنـــّوِّع لتحديــد النمطية الغالبة على النص:  -
َّ
يط

 سردية، وصفية، تفسيرية، حجاجية أو حوارية.

لهـــا بإبراز خصائصها. - ِّ
ّ
 يكتشف الظاهرة الغالبة على النص ويعل

مــة وأحــداث وزمان ومكان يعـرض أقســام النص من مقد -

 وموضوع وموقف وخاتمة.

 يكتشف أهمية انتقاء الكلمـــات والعبــارات فـي بناء األفكار. -

 يربط بيـن الكلمــة والجــو النفسـي. -

                                                           
( ومثل كل كفاءة، فإن الكفاءة املكّبرة تحدث في وضعية مندمجة. encecompét-Macroوهو كفاءة مكّبرة ) الهدف الوسيطي املندمج: 1

مه. 
ُّ
م فـي جزء مهم من مادة تعل

ّ
م يتحك

ّ
وهي  :األهداف الوسيطية املندمجةوكلمة )وسيطي( تدّل على الفترة الزمنية التي يصبح فيها املتعل

م قادرا على مواج
ّ
ليل دهـتـها وعالجها وذلك على إثر إنهائه لجزء من مرحلة تكوينية. ينظر أهداف تبّين الوضعيات املعّقدة التي أصبح املتعل

 .15-32األستاذ، ص ص 
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يكتشف االتساق واالنسجام فـي 

 تركيب فقرات النص.

يحدد عوامل االنسجام من كلمات ومفردات مساعدة على  -

 ابطها.تسلسل الجمل وتر 

 يذكـر التكـرار وأثره فـي إثبـات املعنى وتأكيده. -

ـن األفعـــال واألحـداث وما بينـهـا من عالقة. -  يعّيِّ

ـن معاني النص اعتمــاًدا علـى عالمـــات الوقف واألحكام  - يتبيَّ

 النحوية والصيغ الصرفية.

يستعين بالقواعـــد النحوية ملعرفة العالقات القائمة بين  -

 ملفردات.الكلمات وا

 

 

 

 يشرح شرحا معجميا ويبنـي املعنـى.

 يكتشف معنى الكلمـات انطالقا من سياق الجملة. -

إثبات معنى الكلمات اعتماًدا على املعجم أو على مرجع  -

 مناسب.

يفهم معنى الكلمات بإقامة العالقات اللغويــة بينها. )الجناس،  -

 الطباق، الترادف(.

ـن معاني العبارات بتحليل  -  العناصر التي تتألف منها.يبّيِّ

يضع فرضيات لشرح معاني الكلمات باعتماد سياق الفقرة أو  -

 النص أو مؤشــرات سياقيــــة أخرى.

 

 

م فـي الـمفاهيم النقدية لفـهـم 
َّ
يتحك

 النصوص واستثمارها.

 يتمرس على تعريف النقد األدبي انطالقا من دراسة النصوص. -

 افــد النقــد.يستنتج أن البالغة رافـــد من رو  -

 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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 جذع مشترك علوم وتكنولوجيا( –ك آداب محاور النص األدبـي )جذع مشتر 

 محـاور النـــــص األدبـــــــــي 

 

 

 سنة قبل اإلسالم(150األدب الجاهلي )-1

ـــيــا. - ـــــالق والـمـــثــــــل العــــلــــ ـــــــــ ـــــد واألخــ ـــــــــ  التـــــقالـــيــــــــــ

 الفروسية. -

 وصف الطبيعة. -

 واألمثال. الحكم -

 

 هـ(41أدب صدر اإلسالم )ظهور اإلسالم -2

 القيم الروحية واالجتماعية في اإلسالم. -

 النضال والصراع. -

 شعر الفتوحات اإلسالمية. -

 تأثير اإلسالم في الشعر والشعراء. -

 

 هـ(132-هـ 41األدب األموي )-3

 املؤثرات الحزبية في الشعرو الخالفة اإلسالمية  -

 املواقف الوجدانية -

 التقليد والتجديد -

 نهضة الفنون النثرية -

 

مية فـي النص األدبي-الوحدة التعليمية
 
 التعل

ر الدروس وفق  حضَّ
ُ
ر األستاذ بيداغوجيا اإلدماجت ، أي دون الفصل بين النشاطات؛ حيث يحّضِّ

رة واحدة لنشاط النص األدبي مع النشاطات الرافدة )قواعد، عر  ِّ
ّ
رة مذك ِّ

ّ
وض، نقد أدبي(، فمذك

رة للتعبير الكتابي )في األسبوع األول( ِّ
ّ
هة ثم مذك  .1للمطالعة املوجَّ

 :تقديــــــم نشاط النص األدبي

دة فـي الـمناهج ومن ثم تحقيق   سنة لنـهـايـة ال الهـدف الخـتـامي املندمجإنَّ تحقيق الكفاءات املحدَّ

 :يستوجب تناول النشاطات الدراسية اآلتية

 تتناول النصوص األدبية لهذه السنة ثالثة محاور هي: النصوص األدبية في السنة األولى ثانوي:

 ( 511األدب الجاهلي)سنة قبل اإلسالم 

  هـ(35أدب صدر اإلسالم )ظهور اإلسالم 

 ( 534-هـ 35األدب األموي)هـ 

ع كل وحدة على م  دار أسبوعين ويحتوي كل محور منها على مجموعة من الوحدات، حيث تتوزَّ

ميه في األسبوع األول النص األدبي )فـي الحصة األولـى( مع أنشطة رافدة  ِّ
ّ
كاملين يتناول املدّرِّس مع متعل

                                                           
 .33دليل األستاذ، ص  1
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له )قواعد اللغة، عروض، نقد أدبي، تطبيقات( مع الجذع املشترك آداب، و)بالغة، تطبيقات( مع الجذع 

 املشترك علوم وتكنولوجيا.

م النصوص األدبية فـي   هذا السنوات الثالث للمرحلة الثانوية ضمن منهجية عامة هي تقدَّ

ل إلى هدف متعاقبة مواءمتها لعصور أدبية  مين دون أن يتحوَّ ِّ
ّ
ف تاريخها بما يعود بالنفع على املتعل

َّ
فيوظ

 في حد ذاته
َّ
ــزه عـن سواهـــعلى النصاملنهاج  ـز ؛ حيث رك م ث .وص التي تعكس املظاهر التي تطبع العصر وتمّيِّ

مية، كما سنرى، ي
ُّ
ب املتعلم على التفاعــل مع الـمنتوج األدبي درَّ بعد تقديم هذه النصو ضمن وحدات تعل

باته. ل لقدراته واستثمار ملكتســـالذي يدرسه ليكتشـــف ويستنتــج خصــائص هذه املظاهر، وفـي ذلك تفعي

 
َّ
ِّ ن املـوبـهذا األسلـــوب فـي تنـــاول النصوص األدبية يتمك

ّ
م مـن ترسيخ معارفه عن العصر الذي يدرسـه ــتعل

مبدأ املقاربــة . وهو أسلوب يوافق الـمظاهـــر الفكريـــة والظواهر األدبية السائدة فيـهمن حيث 

بين  فتفّرِّق  لم ويجعله فـي وضعية بناء معارفهــالتـي تحرص على ما هو أنفع وأفيد للمتع بالكفاءات

مات أساسية ينبغي ت
ُّ
ي عنهاتعل

ّ
مات ثانوية يمكن التخل

ُّ
 –عموما  –. وتقوم الدراســة حصيلها وبناؤها وتعل

يِّ و مستـوى فنـي، من مشاعـر و عمق إنساني وأفكار حول البحث عما يتوافر عليه النص األدبي من 
ْ
ة أخ

ة
ل

 .1وأشكــال التعـبيـر

 طريقة تناول الحصة األولـى من النص األدبي:

ل لـما كانت النصوص األدب  ِّ
ّ
النصوص التواصلية و  األصل في نشـاط األدب والنصوص؛ية تمث

، فإن األمر يتطلب تفصيل القول فـي النصوص األدبيــة بمـــا يجعل املدّرِّس يتعامل معها بشكل الفرع

ض  ينعكس إيجابا على استيعاب التالميذ ومردودهم الدراس ي
 .2ُمر 

)في السنة األولى ثانوي(، من كل أسبوع، بتناول  يقوم املدّرِّس فـي الحصة األولـى للغة العربية

ُعه بالنشاطات الرافدة  ُيتبِّ
. ينطلق من 3نص أدبي )األسبوع األول( أو نص تواصلي )األسبوع الثاني(، ثمَّ

م املقاربة النصيةالنص نفسه بتطبيق  ِّ
ّ
؛ فالنص هو املحور الذي تدور فـي فلكه هذه النشاطات. واملتعل

التعلمية، فيسعى املدّرِّس إلى دفعه من أجل اكتشاف -ر في فلكه العملية التعليميةهو املحور الذي تدو 

سة.  أحكام النصوص املدرَّ

ص األدبي نسيٌج م ما ـن العالقات املتشعبة، فهو ُيخفي عــــالنَّ
َّ
والم وأسرار جديرة باالكتشاف. وكل

ّراء فـي مختلف األزمنة واألمكنة إال واكتسب النص مزيدا مام الُق ـــــــرة الهتـــــذه العوالم واألسرار مثيـــــكانت ه

ي القدم، يستهدفنا ـال فــــمنطلق فالنص األصيل، حتى وإن كان موغــة. ومن هذا الــــــالــــمن الحيوية واألص

ن على ــــادريــــعه، وقل مــــــــفاعــــي نكون مؤهليـن للتـــــل. ولكـــــنا ردود فعـــــلــــويسعى إلى أن يوقظ فـي داخ

                                                           
 .45السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، ص منهاج اللغة العربية  1
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
جذع القواعد اللغة والبالغة والعروض والنقد األدبي، وفي وي في الجذع املشترك )آداب( هي: النشاطات الرافدة في السنة األولى ثان 3

 قواعد اللغة والبالغة.املشترك )علوم وتكنولوجيا( هي: 
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ح بمعارف ـــــمعطيات الجديرة بالدراسة وعلى بنـالص الــــاستخ
ّ
ال وتأويـل متماسك، يلزمنا التسل اء تحليل فعَّ

 .1يـــي والبناء الحجاجــمنـهجـثقافية وكفاءات نقدية ومـهـارات فـي التنظيم ال

ميه، ـــصوصا( مع متــي خــــــــــص )األدبــــــعلى دراسة الن ّرِّسـمدل الـــــــبِّ ـــــُيقالتخطيط لق ـــــن منطــــوم
ّ
عل

مية ف
ّ
يتوّجب عليه " اللجوء إليه للتعامل مع درس القراءة )النصوص(، أي لتصميم وضعيات تعل

منغلقا على داللة . ال باعتبار النص 2متمحورة حول الكفاءات األساسية التي تنّميـها القراءة لدى املتّعلم "

ا هائية، ممـواحدة، بل باعتباره نص مفتوحا، احتماليا، متعدد التأويالت والدالالت وفق سيـرورة ال ن

 ي إغنائه وإثرائه.ـُيسهم ف

م فـي السنة األولـى ثانوي يمتلك مجموعة من الكفاءات سبق 
ّ
يضع املدّرس فـي اعتباره أن الـمتعل

توى السابق )ملمح الخروج للسنة الرابعة متوسط( له أن حّققها أو يفتـرض أنه قد حّققـها فـي املس

 :3، نوجزها فيما يأتـيملمح الدخول حّددها منـهاج اللــغة العربية للسنة األولى ثانـوي تحت عـنوان: 

 .القراءة الجهرية مقرونة بسالمة فـي النطق وحسن فـي األداء وضبط للحركات وتمثيل للمعنى 

  ِّدة للكــلـــمات.فـهــم الـمعاني الـمـــتــعــّد 

 .ة والتـزام الـموضوعية  مناقشة أفكار النص بإقامة الحجَّ

 .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 

قويما تذه العناصر بمثابة أرضية ينطلق منـها املدّرِّس، ولكنَّ الواقع يفرض عليه أن يجري فتعّد ه

ميه والتأكد من الكفاءات التي تشخيصيا 
ّ
فـي بداية السنة األولى ثانوي، من أجل تقييم مستوى متعل

ق برنامجه بناء على تحّقق ويعّدل منه ما لم يتحّقق منه وهو غالب  تقل الحدوث؛ فينيمتلكونـها؛ فيطّبِّ

ع أو املنهاج الرسمي؛ من 
 
والذي يجسد عمليات هندسية منهاجية، ويوضع في خدمة املنهاج املتوق

نين إلى   وهو يترجم املمارسات الفعلية في الفصل أو في فضاءات التكوين املنهاج الـُمـْرس ى:املدرسين واملكّوِّ

 .4ويستدعي الـموارد الخاصة بالتعلمات

                                                           
 محمد مساعدي: تحليل النصوص األدبية؛ مدخل منهجي بيداغوجي، مجلة علوم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، العدد 1

 .532م، ص 4151الواحد والستون، 
عبد اللطيف الجابري وآخران: تدريس القراءة )دليل نظري(؛ الكفايات واالستراتيجيات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ينظر  2

 .1م، ص 4113طبعة 
 .3وزارة التربية الوطنية الجزائرية: منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص  3
 . ينظر كذلك كزافييه روجيرس في كتاب بيداغوجيا االدماج.31ن توبي، مرجع سابق، صلحس 4
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مين فـي السنة األولى ثانوي، 1ملمح الخروجبعدها إلى الوصول إلى تحقيق ويسعى املدّرِّس  ِّ
ّ
للمتعل

مها بناء على هذا  م دروسه ويقّوِّ ماته ويقّدِّ
ّ
لنهاية السنة األولى من  2الهدف الختامي املندمجفيبنـي تعل

 :3التعليم الثانوي العام

 القبلية إلنتاج نصوص متنوعة ، يكون املتعلم قادرا على تسخير مكتسباته4فـي مقام تواصل دال

 في أشكال متعددة من التعبير.

أّمـــــا مــلــمــــح الـخـروج )الجـذع املشتـرك علوم وتكنولوجيا(، فقـد حــّددها منــهاج اللغة العربية فيما 

 :5يأتي

 .لة عليها
َّ
 استنتاج عناصــر العمل األدبي شكال ومضمونا وإصدار أحكام معل

 ـي وتقص ي املسائل واستخدام املراجع واالنتفاع بمختلف مصادر التوثيق.البحث املنهج 

 .إبداء الرأي فـي موضــوع ذي داللـة يطرح عليه بتوظيف مكتسباته العلمية 

 .إنتـــاج نصــوص حجاجيـــة وتفسيـريــة فـي مقام تواصلي دال 

 ر بمرا ِّ
ّ
 عاة خاصة اإلدماج.توظيـــف األســس التي يقــوم عليها األسلـــوب املؤث

 .الكتابة فـي أنماط متنوعة من النصوص 

 وأّمـــــا مــلــمــــح الـخـروج )الجـذع املشتـرك آداب(، فقـد حــّددها منــهاج اللغة العربية فيما يأتي:

 .إصدار األحكام على النصـــوص املقروءة 

 .إبراز مواطن الجمال الفنـي في املقــروء 

 غة سليمة وفكر منتظــم.تلخيص املقروء بل 

  التمييز بين الصور البالغية التي يلبس األديب بهــا األديب معانيه وما فيـها من جمال وقّوة تأثيرها

 في النفس.

 .البحث املنهجي وتقص ي املسائل واستخدام املراجع واالنتفاع بمختلف مصادر التوثيق 

  جودة األسلوب من حيث الوضوح والقوة والجمال توظيف األسس التي تقــوم عليهــا بالغـة الكالم و

 بمراعاة خاصة اإلدماج.

 .إبداء الرأي في قضية من القضايا املطروحة عليه باعتماد قّوة الُحجة وسالمــة التعبيــــر 
                                                           

مين عند نهاية عملية التكوين. ينظر دليل األستاذ، ص  1
ّ
مين: وهي وصف لحصيلة املتعل ِّ

ّ
 .11مالمح املتعل

ـرة تحدث في وضعية مندمجة وكلمة ( ومثل كل كفاءة؛ فإن هذه الكفcompétence-Macroالهدف الختامي املندمج: كفاءة مكبرة ) 2 اءة املكبَّ

ور ط "ختامي" تدل على الفترة الزمنية التي يصبح فيها املتعلم يتحكم في املادة التعلمية، وقد تمتد هذه الفترة الزمنية إلى سنة دراسية أو 

 .51دراس ي. ينظر الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص 
 .6التربية الوطنية الجزائرية: منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص وزارة  3
لة بوذلك بتحديد أبعاده عن طريق جعل املعارف النظرية روافد مادية تساعد املتعلم بفاعلية في حياته املدرسية والعائلية أو في حياته املق 4

م الكتابة، ويزداد اهتمامه بتعلمها عندما  عندما يبلغ سن الرشد، حيث يدخل الحياة سواء بوصفه عامال 
َّ
أو مواطنا. مثال: التلميذ يتعل

يوضع فعل الكتابة في السياق الداللي له مثل كتابة رسالة للتواصل مع اآلخرين في مختلف شؤون الحياة. وهنا يدرك املتعلم بأن تعلم 

 .3ة العربية للسنة األولى ثانوي، ص الكتابة يكتس ي معنى في حياته. ينظر الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغ
 .3وزارة التربية الوطنية الجزائرية: منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص  5
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 .تحديد الخصائص الفنية للنص األدبــي ومــا يتركه من أثر في النفس مع التعليل 

  في مقام تواصل دال.كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية 

 .الكتابـــــــة فـــي أنماط متنوعة من النصوص 

ـي  املدّرِّس طيلة السنة الهدف الختامي املندمج وملمح الخروج وبالنظر إلى  يتبّين أن سع 

ميه وفق املقاربة 
ّ
الدراسية، ومن خالل مجموع الدروس )النصوص األدبية والتواصلية( التي يقّدمها ملتعل

اج املكتوب اإلنتت البعد التعليمي )الديداكتيكي( هو الوصول إلى تحقيق بعدين أساسيين هما: النصّية ذا

ن ؛ " و قد أوضحنا أهمية هذه املقاربة بواملنطوق  ِّ
ّ
النسبة إلى املقاربة بالكفاءات فـي كونـها رافدا قويا يمك

رة فـي تدريس اللغة  م من ممارسة كفاءته عن طريق تفعيل مكتسباته، حيث إن النشاطات املقرَّ ِّ
ّ
املتعل

العربية تنطلق من النص ]وتعود إليه[؛ فالنص يصبح املحور الرئيس الذي تدور في فلكه هذه النشاطات 

اعد النحو والصرف والبالغة والنقد األدبي والعروض[ خدمة مللكة التعبير الكتابي والشفوي ]القراءة، قو 

 .1لدى التلميذ "

م اكطريقة تربوية لتفعيل الـــــدرس األدبي وكذا بوضع  املقاربة النصيةفتكون الدراسة بتبّنـي  ِّ
 
ملتعل

ع يـهه وإرشاده إلـى ما يجعله يبدمع الدراسة باستثمار مكتسباته القبلية وحسن توج موضع املتفاعل

نة والفكر الطليق  .2فـي استقصاء مبنـى النص ومعناه بالحجة البّيِّ

د وينبعث من خالل كـــل قراءة؛ ومهمـة املــدّرِّس أن يعمد  والنص األدبي معيـٌن ال ينضب، فهو يتجدَّ

ق في دراسته دراسة إبداعيــــة بنزعــة  عقلية وتفكير منطقي يجعل التلميذ إلى إذكاء روح التفكير والتعمُّ

ق باللغة وآدابها ما دامت تسمو بفكره وترقى بعقلــه وتمتع مشاعره؛ وإنما تفلح الدراسة بهذا األسلوب 
َّ
يتعل

ت   الروافد اللغوية، أي بإدماج مكتسبات منطـق اإلدمــاجيعني وفــق  وفق املقاربة بالكفــاءات؛إذا تمَّ

وغيرها من الروافد األخرى في الدراسة. والنـــص األدبـــي أخيـــرا، قد يبدو  قــدنحو وصرف وبالغــة ونمن 

قة تكتشف  أول وهلة عاملا صغيرا بسيطا غير معقد وال متشعب. ولكن بالنظر الثاقب والدراسة املعمَّ

تاحه فمساحته الفكرية وحجمه الحقيقي. فالنـص األدبي عمومــا عالم منغلق ولكنه قابل لالنفتاح، وم

ال يؤخذ في اليد لفتح أبوابه وإنما يبحث عن هذا املفتاح في ثنايــاه ذاتها وذلك بفكـرة: أن ال طريقة في 

 .3دراسة النص األدبي هي الطريقة

والخالصة إن دراسة النص الحقة تأبى الدخول إلى النص بأحكام مسبقة. إنها تبدأ بالفهم 

ف. والتحليل ال يخضع للنمطية بقدر ما يتم عبر مناقشات فالتحليل لتنتهي إلى االستنباط واالكتشا

                                                           
ألولـى االلجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية )وزارة التربية الوطنية(، مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة  1

 .5، ص 4111تعليم الثانوي العام والتكنولوجي، جذع مشترك آداب، وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا، طبعة جانـفي مـن ال
 .57وزارة التربية الوطنية الجزائرية، منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص 2
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
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هة تطرح فيها أسئلة هادفة، تلتزم حدود النص حينا، وتتخطاه أحيانا لتطلَّ على موضوعات تتصل  موجَّ

 .1بواقع املتعلمين وتثير اهتمامهم

مين وأولياء
ّ
رهم، أمو  وقد أثيـرت مسألة اختيار النصوص األدبية على مستوى املدّرسيـن واملتعل

من حيث موضوعاتها ومستوى لغتـها ومدى ثرائها وغنائها، فبالنسبة للمدّرسين ومن وجهة نظر تعليمية، 

يرى بعضهم أن النصوص ليست مناسبة أو أن بعضها ليس مناسبا لتطبيق املقاربة النصية من خالل 

ق وانسجام، نقد أدبي( من محاولة تجنيد كل املوارد واملواد الرافدة )نحو، صرف، بالغة، عروض، اتسا

 أجل تحقيق اإلنتاجيـن الكتابي والشفهـــــي.

، تسعـى الجـهـات الـرســميـــــــــــة لقــطــــاع الـتـربيـــــــة، إلـى اخــتيــــــار " ومـن وجـــهـة نــظـر بيداغـوجيـة نظريـة

كن أيضا جمالية، ثقافية، تربوية، ول بيداغوجية أساسا،)...( العتبارات متعددة )النصوص القرائية 

اجتماعية، معرفية...( واالختيار نفسه ال يشتغل فـي الفراغ بل فـي إطـار تفاعل مع مختلف العناصر 

م واألطراف املشاركة فـي هذه العملية "
ُّ
ـلة لوضعية القراءة والتعل ِّ

ّ
 .2الـمشك

 لنـرى كيف تنعكس اإلشكالية؛، تواجهنا جملة من األسئلة ومن الناحية البيداغوجية العملية

حاكما  3التصورات الفكرية واإلديولوجية على عملية االختيار هذه، كما " أن كل اختيار يفترض معيارا "

 ومهيمنا.

ما تفرضه هذه اإلشكالية، أن نتساءل بشأن اختيار النصوص القرائية: هل يحتكم االختيار إلى 

 4ع إلكراهات معلنة أو مضمرة واعية أو ال واعية؟حسن التدبير  وحسن التفكير فيه أم إنه خاض

 يباملشروع البيداغوج، يتم على مستوى الوصاية التي تربطه بيداغوجياالواقع أن االختيار ، 

د صيغه التنفيذية بتعليل االختياراتالذي "  ، والذي يأخذ شكل خطة مدّبرة 5" يصاغ إجماال ثم تحدَّ

اإلشكالية النصية هي التي تخلق الخطة فه؛ ألن " ومحددة، انسجاما مع طبيعة النص وصن

م في تنميتها
 
إال أنـها، أي الوصاية، في واقع الحال " تنوء بسلطتها وتفرض  .6" الديداكتيكية وتتحك

اختيارات بيداغوجية وأدبية بناء على اعتبارات مختلفة ال تراعي فيها غالبا شروط العمل البيداغوجي 

اتهم النوعية ووجهات نظرهم ووجهات نظر املدرسين ومستوى كفاياتهم ومستوى التالميذ واختالف

. في حين أن املدّرِّس، في حقيقة األمر، هو املسؤول عن " اختيار النصوص القرائية 7الفكرية والعملية "

                                                           
 .57 ، صالسابقاملرجع  1
 .41ل إلى القراءة املنهجية للنصوص، من أجل كفايات قرائية بالتعليم الثانوي، ص عبد الرحيم كلموني: مدخ 2
 .Escarpit 77, p 10املرجع نفسه، الصفحة نفسها. مأخوذ من: 3
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
 Couprie et Guillo, 91, p 115 :. مأخوذ من: 45املرجع نفسه، ص  5
 Couprie et Guillo, 91, p 7 :. مأخوذ من: املرجع نفسه، الصفحة نفسها 6
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 7
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بناء على مجموعة من املقاييس التي تخولها له معايشته للوضعيات التعليمية التعلمية وخبراته 

 .1واملعرفية والحياتية " البيداغوجية

ر اختيار النصوص القرائية بتداخل
ُّ
" املعرفي والنفس ي  لـــذا، والحـــالة هـــــذه، فــــإن تأث

ر بشكل كبيـر وواضح على " املمارستين  2"واإليديولوجي ِّ
ّ
الفكراني، إلى درجة التعارض أحيانا يؤث

يار وعدم مراعاة ميول التلميذ ومراكز اهتمامه البيداغوجية والديداكتيكية، حيث يترتب عن سوء االخت

 .3ومطامحه ووجهات نظر املدرس وعدم الوعي باشتغال مختلف املتعاليات قتل أهداف التربية "

(: منطق Logiquesعلى املدرس وهو يهيـئ وضعية تعليمية أن يدخل فـي حسابه ثالثة مناطق)

اص. فبالنسبة للمنطق األول، وفي حقل تخصص املحتويات، منطق التالميذ، ومنطقه البيداغوجي الخ

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 

لسرديات، علم املعنى، علم النفس واالجتماع...( لكن متباينة: األدب، اللسانيات، علم الجمال، علم ا

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 

 .4ة حين يتعلق األمر بقراءة ودراسة النصوص األدبيةيطرح مشكال عمليا وديداكتيكيا خاص

وهذا االختيار يستدعي املعالجة الديداكتيكية أو ما يسمى بالنقل الديداكتيكي أي نقل املعارف 

( Desyncretisationمن املستوى العارف إلى املستوى املدرَّس عن طريق التخصيص ونزع الطابع العام )

مثال  القراءة املنهجية. ففي در س 5(Dépersonnalisationعد الشخص ي )للمعرفة وكذا تجريدها من الب

أال يحول الدرس إلى درس في النقد أو اللسانيات، ويربك املتعلمين بفيض من املفاهيم واملصطلحات التي 

 تعج بها املؤلفات النظرية.

وفق  أهدافها، اعتبار أن تحقيقمع نصوص القراءة؛ على  ديناميكيا متفاعاليكون فعل املتعلم 

م واملضمون  ِّ
ّ
مية: املدّرِّس واملتعل

ّ
توّجهات املنهاج، يتوقف على تفاعل عناصر العملية التعليمية التعل

املعرفـي والبيئة املدرسية، وباإلجابة عن جملة من األسئلة تحصر فيما يلي: " من يقرأ؟ ملاذا يقرأ؟ ماذا 

 .6؟ "يقرأ؟ كيف يقرأ؟ بماذا يقرأ؟ متى يقرأ؟ أين يقرأ

روع تفريع مشوقبل أن يتدّرج املدّرِّس في شرحه وتحليله للنص ينبغي أن يضع فـي حسبانه 

أهدافها الجزئية املرحلية بوضعها نصب عينيه وهي املعارف القراءة، وفق املقاربة النصية، إلى 
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 ذهني طداخل وضعية نشاالتي ينبغي للمتعلمين أن يكتسبوها بوضعهم  واملعارف العملية/ املهارات

. يفترض هذا تصور 1حيث ينبغي عليهم من أجل أداء املهمة املنوطة بهم، أن يشغلوا معارف ومهارات

ماري لور ر وبتعبي سيناريوهات قرائيةخطط للقراءة، استراتيجيات لبناء الدرس القرائي أو بتعبير إيكو 

ا ينبغي على املدر س ، أي إن نص القراءة يصبح نصا مسرحي2إخراج النص( M.L.Poletti) بوليتي

مت بوليتي النص إلى  لوه، ولذلك قس 
 
 فصول ومشاهد.واملتعلمين أن يمث

أليس الفصل مسرحا واملدّرس مخرجا والتالميذ ممثلين ألنهم يجّسدون الفعل القرائي، وال 

وحسب الباحثة يخضع هذا اإلخراج باعتباره  !يكتفون بدور الفرجة كما في الدرس القرائي التقليدي؟

 :3لعبة إلى مجموعة من القواعد تحصرها في

ينبغي أن يلتصق هذا اإلخراج بالنص )...( فاألول يجد في الثاني منبعه وتبريره أو بمعنى أصح في قراءة  -

 خاصة له أو في خطاب )مصوغ( حوله.

ِّ عتيجب أن يخلق اإلخراج وضعية يكون فيها القارئ امل -
ّ
م هو الذي يطرح األسئلة أو يسائل النص. ل

فال نطالبه بأن " يوضح أن..." حتى ال يكون خطاب األستاذ حجابا بين النص والقارئ ويتحول عوض 

 النص إلى مكان لتفريخ املعنى.

( بعفوية ألن تأدية Faire relireيجب أن يساعد اإلخراج على اإلقراء بل خصوصا على إعادة اإلقراء ) -

 املهمة املقترحة تتطلب ذلك.

بناء أدوات للتحليل. وليس من الضروري نعتها بمصطلحات تقنية، وتشغيل على اإلخراج أن يسهل  -

عمليات أساسية في قراءة النصوص: التقاط، تعّرف، ترتيب، عقد عالئق، استنباط...إلخ. وتجدر 

اإلشارة إلى أن اإلخراج يحترس من النزعات املهيبة والنظريات التي تمعن في تضخيم التعاليق: فالقراء 

 ميعا أساتذة أدب.لن يكونوا ج

ينبغي على اإلخراج أن يراعي وسائل تعبير القراءة الحقيقية، )هؤالء القراء القادرون طبعا على قراءة  -

 نصوص ليسوا قادرين على إنتاجها(.

على اإلخراج أن يسمح بتقويم القراءة، ليس عن طريق االختبار وحده، ودون االرتهان بخطية الداللة  -

 األحادية.

ر تكوين خطته الخاص. فبعد قراءته للنص ينظم من جديد يتطلب اإلخر  -
ّ
اج من املخرج أن يتذك

مالحظاته وردود أفعاله ويعيد وضعها ضمن شبكة منطقية. فاملسار املرسوم ال يذهب من البسيط 

ب أو من العنصر املعزول إلى البنية األعلى تراتبيا: فاالستراتيجية ترسم مسارا يتنبأ بذهابات 
ّ
إلى املرك

إيابات مسالك عبور شطوط للتيه الفردي خطط طائفة وليس وثبات خطية وذلك من أجل " و 

 اإلحاطة بالنص ".
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هذا االستشهاد يتيح إضاءة بعض العتمات املتعلقة بتصور الدرس القرائي والتخطيط له ووضع 

ا واالحتياطات غالهسيناريوهاته واستراتيجياته، وألنه يلفت النظر إلى قواعد اللعبة القرائية، وشروط اشت

الواجب اتخاذها لتيسير التعلم وتحقيق رهانات القراءة كمسار لبناء معرفة وخبرة عملية وتشغيل كفايات 

 .1قبلية وتنمية كفايات في طور التشكيل واكتساب كفايات بعدية )محتملة(

 لى ثانوي:واآلن نأتي إلى تبيان مراحل درس القراءة )من خالل نموذج تطبيقي( فـي السنة األو 

عن حياة األديب وعصره فيما له عالقة بكلمة موجزة ويكون التعريف التعريف بصاحب النص:  -5

م أي مادة إذا لم يكن لها نفع اجتماعي وفائدة للناش يء فـي تفاعله مع بالنص
ُّ
؛ إذ ال فائدة من تعل

ديها إن لها وظيفة تؤ املجتمع الذي يحيا فيه. فمادامت اللغة وسيلة اتصال بين األفراد والجماعات ف

 . 2فـي تسهيل عمليات االتصال ونقل الفكر والتعبير عن النفس

وهذه نماذج من التعريفات، التي أوردها الكتاب املدرس ي للسنة األولى ثانوي، وعالقتها بنصوصها 

وم لاألدبية، حيث نقارن بين التعريفات الواردة في الكتاب املدرس ي الخاص بجذع اآلداب مقابل جذع الع

 والتكنولوجيا:

 جذع مشترك علوم وتكنولوجيا جذع مشترك آداب

من الشعراء املتشّيعين لبني الكميت بن زيد األسدي: 

هاشم، ولد ونشأ في الكوفة، مدينة اللغة واألدب 

والعلم في العصر األموي. تأّدب على يد علمائها، فصار 

من أنصار آل البيت ومن املدافعين عن حّقهم في 

. مدح الكميت الهاشميين وأحّبهم حتى صار من الخالفة

أخلص أتباعهم بل شاعرهم الذي يدافع عن أفكارهم 

وأحقيتـهم في طلب الخالفة، مما عّرضه مرارا ألذى 

ل من سنَّ السجال  األمويين وعسفهم. ويعدُّ الكميت أوَّ

جاج  السياس ي في تاريخ الشعر العربي، وأول من تبّنى الحِّ

 .3الشعري 

: ولد ونشأ في ن زيد األسديالكميت ب

الكوفة، وقض ى فيها حياته، حيث تأّدب على 

صل بالهاشميين ومدحهم بحرارة 
ّ
علمائها. ات

دا حّقهم في طلب الخالفة  وإخالص، مؤّيِّ

ل غيلة  تِّ
ُ
بقصائد ُعرِّفت  بـ " الهاشميات "، ق

هـ في خالفة مروان بن محّمد آخر 546سنة 

 .4خلفاء الدولة األموية

بار أن النص الشعري الذي قّدمه الكميت بن زيد يدخل ضمن النصوص الحجاجية، وعلى اعت

صوص املبرمجة في السنة األولى ثانوي، وهو عبارة عن وسيلة من وسائل اإلقناع  وهو نمط من أنماط النَّ

                                                           
 .43املرجع السابق، ص  1
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ه يتضمن مجموعة من الحجج والقضايا املثبتة أو النافية التي يؤتى ب عبير عن الرأي؛ حيث إنَّ ا هوالتَّ ا إمَّ

 للتأكيد على صحة رأي أو بطالنه.

لذا، وربطا للتعريف بنّصه، ينبغي أن يكون التعريف خادما له ال مجّرد سرد لسيرة أو ترجمة 

الشاعر صاحب النص. وباستعراض كل تعريف يتبّين حرص مؤلفي الكتاب املدرس ي على تحقيق هذه 

 بي مع مضمون هذا النص وموضوعه.العالقة الوطيدة بين عناصر وخطوات تقديم النص األد

 وفيما يلي إبراز جوانب الترابط والتعالق بينهما:

 الكميت بن زيد األسدي: 

إبراز شيعة الشاعر وانتمائه السياس ي والفكري، فهو من الشعراء املتشّيعين لبني هاشم )...(، فصار  -

ين وأحّبهم حتى صار من من أنصار آل البيت ومن املدافعين عن حّقهم في الخالفة. مدح الهاشمي

 .1أخلص أتباعهم بل شاعرهم الذي يدافع عن أفكارهم وأحقيتـهم في طلب الخالفة

إبراز مصادر ثقافته، فقد ولد ونشأ في الكوفة، مدينة اللغة واألدب والعلم في العصر األموي. تأّدب  -

 ،2على يد علمائها

 .3عسفهمإبراز خصومه؛ حيث تعّرض الشاعـر مرارا ألذى األمويين و  -

ل من سنَّ السجال السياس ي في تاريخ الشعر العربي،  - التأريخ للنص الحجاجي ؛ حيث يعدُّ الكميت أوَّ

جاج الشعري   .4وأول من تبّنـى الحِّ

وال يختلف التعريفان إال في إضافة كتاب )الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا( أن الكميت بن زيد 

ل غيلة سنة  تِّ
ُ
ز 5ن بن محّمد آخر خلفاء الدولة األمويةهـ في خالفة مروا546قد ق . وهي إضافة فيها تحيُّ

رِّىء التعريف من شخص يوالي بني أمية أو يمالئـهم لرأى أن الكميت يستحق 
ُ
لطرف ضد طرف، فلو ق

ر بقصيدة الشاعر الكميت فقال ما قال. 
َّ
ما صاحب التعريف تأث  القتل ألنه خرج على الدول آنذاك. وربَّ

يظهر وجه الترابط بين التعريف بالشاعر نصه األدبي تحقيقا لوظيفية تعليم  من هذا النموذج

 اللغة العربية والنصوص األدبية.

 ( تقديم موضوع النص:2

مين من ناحيتيـن:  ِّ
ّ
ينبغي على املدّرِّس أن يراعي أن مرحلة تقديم موضوع النص مهمة للمتعل

زة لهم فيقرأ قراءة سليمة يراعي االستعداد النفس ي والذهنـي فعليه أن يجعل من قراءته  جاذبة ومحّفِّ

مين وتجعلهم  ِّ
ّ
ر املتعل فيها جودة النطق وحسن األداء وتمثيل الـمعنـى؛ ألن قراءة ال تراعي هذه الشروط تنّفِّ

يعرضون عن النص وينشغلون بأمور أخرى، وقد الحظت حرص املدّرِّسين على حسن القراءة وجودتـها 
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مين على مهارة يجمعون بين القراءة ذات ال ِّ
ّ
ـرة إال أن الحرص على تدريب املتعل جودة والقراءة الـمعّبِّ

االستماع فيكاد يغيب عن العملية التعليمية، رغم أنها الـمـهارة من حيث األهمية فال قراءة وال محادثة 

د. ق االستماع الصحيح والجّيِّ  وال كتابة دون تحقُّ

النصوص إغفالها ملهارة االستماع، إال ما انتبه إليه  مما تؤاخذ عليه املنهجية املعتمدة في تدريس

مين اإلنصات واالستماع لقراءتهم  ِّ
ّ
مة وال واعية حين يطلبون من املتعل

َّ
بعض املدّرِّسين بطريقة غير منظ

مين على مهارة  ِّ
ّ
وقراءة زمالئهم. وأظنُّ أن نجاح درس القراءة مقرون بنجاح املدّرِّس في تدريب املتعل

 عكس هذا على استجابتهم ألسئلة املدّرِّس وتفاعلهم مع النص وتماهيهم مع مضامينه.االستماع، وين

إذا، هناك عالقة وطيدة بين مهارتي االستماع والقراءة، هناك تأثير واضح للمهارة األولى على 

 :1الثانية، فلنرى كيف يحدث ذلك

  لة
َّ
م الرموز اللغوية املكتوبة أو املطبوعة ممث ِّ

ّ
 في الكلمات والعبارات والجمل إال أنكيف يدرك املتعل

م منطوقة بطريقة صحيحة، فهذه القدرة على القراءة  ِّ
ّ
يكون قد سمعها من املدّرِّس أو من زميله املتعل

سبقت بقدرة على االستماع، فمن تحصيل الحاصل أن الفهم فـي القراءة يعتمد على فهم الـمنطوق، 

م الحّساس للتدابير والعالقات بين 
ّ
الكلمات في اللغة املنطوقة، يكون أكثر حساسية لنفس واملتعل

 هذه األشياء في اللغة املكتوبة.

  م الكثيـر من
َّ
م اللفظية؛ فمن خالل االستماع يتعل ِّ

ّ
تساعد مهارة االستماع على توسيع ثروة الـمتعل

 الكلمات والجمل والتعبيـرات التي سوف يراها مكتوبة.

 م املدرسية؛ ألنه سيستمع إلى مدّرِّسه ومن جهة أهم، يشغل االستماع املساح ِّ
ّ
ة األكبـر في حياة املتعل

حون شفاهيا معاني الكلمات، وما   هو إال قليال؛ فاملدّرِّسون يوّضِّ
ُ

ث وزمالئه فـي كـل األوقات وال يتحدَّ

مين اآلخرين وهم يقرءون قراءة جهرية، أو  ِّ
ّ
يقوله الكتاب املدرس ي، واملتعلمون يستمعون إلى املتعل

حون محتوياته.يتحّد   ثون عن موضوع معّين في كتاب القراءة، ويوّضِّ

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 املدّرِّس أن يضع في حسبانه 

م القراءة في أربع عمليات متكاملة، متـرابطة أ ن املفهوم القديم قد تجاوزه الزمن، وأن املفهوم الجديد يقّدِّ

مون من اكتساب القدرات والكفاءات األساسية وكفاءات اإلتقان لفعل  ِّ
ّ
ن املتعل

َّ
ومتناسقة، حتى يتمك

 :2القراءة حسب مفهومه الجديد، وفيما يلي هذه العمليات

                                                           
 .451، ص 4155جامعة املدينة العاملية: طرق تدريس مواد اللغة العربية، ماليزيا، طبعة  1
حسني عبد الباري: االتجاهات الحديثة . وينظر 24م، ص 4111ينظر عبد الرحمن التومي: منهجية التدريس وفق املقاربة بالكفايات، طبعة  2

 .531(، املكتب العربي الحديث للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، الطبعة األولى، ص رحلتين )اإلعدادية والثانويةلتدريس اللغة العربية فـي امل



 : االستراتيجيات املنهاجيةرابعالفصل ال

293 
 

  اإلدراك بالجهاز البصري لحروف النص املكتوب وكلماته وتراكيبه وجمله وتعرفها والنطق القدرة على

وهذا هو املفهوم البسيط عملية ميكانيكية. فهو  بواسطة جهاز النطق، على الوجه الصحيح بـها

 للقراءة.

 ب سلسلة من املهارات؛ بتفسيـر وترجمة ذات معن
َّ
 ىفهم النص املقروء: هي عملية اتصال تتطل

ملجموعة من الرموز اللفظية املطبوعة واملكتوبة ذات العالقة فيما بينـها وقراءة من أجل الفهم 

ل اللغة ومهارات اللغة للقارئ ويحاول 
ّ
تحدث نتيجة التفاعل بين إدراك الرموز املكتوبة التي تمث

فردة أم متصلة أو القارئ فّك وترجمة رموز املعاني إلى ما تدلُّ عليه من معان سواء أكانت معاني م

 .1املعاني التي قصدها الكاتب

 :لخبراته  تفاعل القارئ مع النص املقروء 
ً
ر تلك املعاني وفقا دة، حين يفّسِّ وهي عملية عقلية معقَّ

الشخصية، فيتم تفسيـر الـمعنـى، وتشمل الفهم الصريح )املباشر( والفهم الضمني )غير املباشر أو 

والتذوق، واالستمتاع، والتحليل، ونقد الـمادة املقروءة، وإبداء  فهم ما بين السطور( واالستنتاج

 .الرأي فيـها

  :هوم وأصبحت القراءة بهذا املفتوظيفه لحل املشكالت والتصّرف في مواقف الحياة اقتداء باملقروء

عملية تفكيـر ال تقف عند استخالص املعنى من النص، وال عند تفسير الرموز وربطها الثالث 

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 

 .2وفهم املعاني والربط واالستنتاج، والنقد، والحكم، والتذوق، وحل املشكالتطريق عينيه، 

د الكتاب املدرس ي للقصيدة بالحديث عن البيئة السياسية التي قيلت فيـها وعالقة الشعر  وقد مهَّ

ى شاءت ومتى شاءت، وخير نمو 
َّ
فه أن ِّ

ّ
ج ذبالحياة السياسية. كان الشعر وال يزال وسيلة فـي يد السلطة توظ

ون الشعراء الصعاليك،  في العصر الجاهلي شعراء يناصرون قبيلتهم حتى املوت وآخرون خرجوا عنها يسمَّ

خون املوالون  اه املؤّرِّ وال يختلف الوضع كثير إال في تفصيالت وجزئيات في العصر األموي، أو هكذا سمَّ

اد ر األحزاب السياسية إثر انفر للسلطة، فقد " واكب الشعر الحياة السياسية في العصر األموي بعد ظهو 

األمويين بالحكم، واحتكارهم للخالفة، وكان لكل حزب سياس ي شعراؤه الذي يعّبرون عن مبادئه 

ل الكميت آل البيت وناصرهم بكل صدق وشجاعة وثبات. عرفت قصائده السياسية 
ّ
وأهدافه، بحيث مث

 .3بالهاشميات، ومنـها هذه األبيات "

                                                           
م، ص 4111ينظر أحمد عبد الكريم حمزة: سيكولوجية عسر القراءة )الديسليكسيا(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عّمان، الطبعة األولى،  1

وينظر . وينظر 55 م، ص4116ه/5347ميتشل: القراءة السريعة، ترجمة أحمد هوشان، الطبعة األولى،  وجريجوري بيتر شيفرد. وينظر 55

وزيع، (، املكتب العربي الحديث للنشر والتحسني عبد الباري: االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية فـي املرحلتين )اإلعدادية والثانوية

 .531اإلسكندرية، الطبعة األولى، ص 
 .533سن شحاته ومروان السمان: املرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، د.ط، د.ت، ص ح 2
ــــب        -5   3  طربت وما شوقا إلى البيض أطرب        وال لعبـا منـي وذو الشيــب يلعـ

 ولــــم يتطربنــــي بنــــان مخضـــب               ولــم يلهنــي دار وال رســم منـــزل   -4            
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تـها بالحكم وأطـيـاف أخـرى مـن الـمجتمع آنـذاك وإزاء هذا الوضع، سلط عـي أحقيَّ ة تدَّ ة بني أميَّ

تعتبـرها سلطة غاصبة، ومنـهم بنو هاشم وشاعرهم الكميت بن زيد، وهم آل بيت الرسول )صلى هللا 

عون أحقيتـهم بالخالفة، وهي فـي الحقيقة شورى بين الـمسلمين ال تؤخذ ال بالنسب و  م( يدَّ
َّ
 ال عليه وسل

بالعرق وال بغيرهما. قلت، أمام هذا الـمشهد كيف سيستقبل القارئ هذه القصيدة؟ وقبل ذلك ما هـي 

د مواصفات ومؤهالت هذا القارئ/ الذات ) ( Lecteur/ Sujetمواصفات ومؤهالت هذا القارئ؟ تتحدَّ

 أ؟باإلجابة عن التساؤالت اآلتية: من هو القارئ؟ لـماذا يقرأ؟ كيف يقرأ؟ بماذا يقر 

ل: من هو القـارئ؟   السؤال األوَّ

م ألنه هو املقصود واملستهدف بنصوص  ِّ
ّ
ث عن القارئ الـمتعل يفتـرض فـي البداية أننا نتحدَّ

ت عليه الوثائق البيداغوجية الرسمية  القراءة. وهنا نفّرِّق بين قارئين؛ قارئ مفترض وهو الذي نصَّ

عت  الكفاءات املراد تحقيقها وملمح )املنهاج، الوثيقة املرافقة، دليل األستاذ، وا لكتاب املدرس ي( حين ُوضِّ

الدخول إلـى السنة األولى ثانوي. وقارئ فعلي أو حقيقي وهو الذي يجده املدّرِّس جالسا أمامه في حجرة 

ا األول فهو قارئ  د املستويات 1ديناميكي متفاعل مع نصوص القراءةالدرس. أمَّ . وأما اآلخر فهو قارئ متعّدِّ

ف نجاحه على تفاعله مع عناصر العملية التعليمية واأل 
َّ
حوال تحكمه معطيات ذاتية وموضوعية يتوق

مية األخرى 
ُّ
 : املدّرِّس واملضمون املعرفـي والبيئة املدرسية.التعل

ه يستطيع تقديم موضوع النص، فيشتـرط  أما بالنسبة للقارئ املدّرِّس فهو قارئ محتـرف؛ ألنَّ

لية " قراءة سليمة بمراعاة جودة النطق وحسن األداء وتمثيل املعنى "قراءته األ فيه أن تكون  . وفـي 2وَّ

م أو الـمبتدئ للمشاركة فـي قراءة النص، فنحن إزاء مجموعة من 
ّ
ل القارئ املتعل مرحلة تالية يتدخَّ

اء محتـرفيـن وهم زمرة املدّرِّسين عموم رَّ
ُ
اء؛ ق اء، أو على األقّل نموذجيـن من القرَّ ا، وهم ليسوا سواء القرَّ

من حيث الكفاءات التي يمتلكونـها، يفترض أنهم يحوزون على الحد األدنى من الكفاءة اللسانية التي 

                                                           

 ولكـن إلـى أهـل الفضائــل والنهــى            وخيــر بنـي حــواء والخيــر يطلـــب   -3            

ـــا نالنــــي أتقــــ  -3              رب إلــى النفــر البيــض الذيـن بحبهــم             إلــى اللـــه فيمـ

 بنــي هاشـم رهــط النبـــي فإننـــي               بهم ولهـــم أرض ى مــرارا وأغضب   -1            

 خفضــت لهـم منـي جناحـي مــودة            إلى كنــف عطفـــاه أهـــل ومرحـب  -6            

ـــاب أم بـأيــــة ســنــــة        - 7              تـرى حبهــم عــارا علـي وتحســب ؟              بــــأي كـتـ

 يعيبوننــي مــن خبـهــم وضاللهــم             علـى حبكـم ، بـل يسخرون وأعجـب   -1            

 يرون لهم حقا علـى النـاس واجبـا         سفاهــا وحـــق الهاشمييــن أوجــب   -2            

 لم يـورث ، ولـوال تراثـه          لقـــد شركــت فيــه بكيــل وأرحــب  يقولون   -51            

 فإن هي لـم تصلـح لحـي سواهـم         فــإن ذوي القربــى أحـــق وأقــرب   -55            

 أناس بهم عزت قريش فأصبحوا         وفيهــم خبــاء املكرمــات املطنــب -54            

هة، جذع مشترك آداب، ص ينظر حسين ش ق في األدب والنصوص واملطالعة املوجَّ وف وآخران: املشّوِّ
ّ
 .511ل

عبد اللطيف الجابري وآخران: تدريس القراءة )دليل نظري(؛ الكفايات واالستراتيجيات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ينظر  1

 .53م، ص 4113طبعة 
عة املتخصصة ملادة اللغة العربية )وزارة التربية الوطنية(، مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة األولـى اللجنة الوطنية للمناهج؛ املجمو  2

 .52، ص 4111مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، جذع مشترك آداب، وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا، طبعة جانـفي 
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تسمح لهم بتدريس اللغة العربية بمختلف أنشطتها، ولكن الكفاءات األخرى سنجد فيها تفاوتا كبيرا بينهم 

مون، وهم أكثـر تفاوتا،  )الكفاءة املنطقية، املوسوعية، التداولية(. والنموذج ِّ
ّ
اء هم املتعل الثاني من القرَّ

م الذي ينتمي إلـى صف  ِّ
ّ
د الكفاءات املفترض توافرها لدى هذا القارئ، أي املتعل رغم أن املنهاج يحّدِّ

السنة األولى ثانوي فهو قارئ افتـراض ي، أما القارئ الفعلي فهو ش يء آخر ومستوى آخر فـي واقع الحال 

 عن القارئ االفتـراض ي.يبتعد كثيـرا 

ـلة فـي يراعـي القـارئ الـمحتـرف )الـمـدّرِّس( أهـداف النص 
َّ
بالعودة إلـى الوثائق الرسمية ممث

مية ويمكن للقارئ لـمنـهاج ا
ُّ
م فـي بــــدايـة الحصة أو الـوحـــدة التعـل

ّ
ر؛ ويصّرح بـها للــقـــارئ الـمتعل الـمقـرَّ

لع على ما ي
َّ
مية في املبتدئ أن يط

ُّ
مه في نص من النصوص األدبية في بداية كل وحدة تعل

ًّ
جب أن يتعل

م من خالل هذا النصالكتاب املدرس ي للسنة األولى ثانوي؛ ففي نموذج قصيدة الكميت بن زيد، ي
َّ
 تعل

ية س)اإلضافة إلى دراسة املعاني واألفكار وأساليب التعبير املختلفة وجماليات اللغة( تأثيـر األحزاب السيا

ع لبني هاشم )جذع مشترك علوم  فـي شعراء صدر اإلسالم )جذع مشترك آداب(، دواعي التشيُّ

ب على بناء أفكار وفق نمط النص الـمدروس  وتكنولوجيا(، وتحديد نمط النص وخصائصه، والتدرُّ

 )للجذعين معا(.

ك قـدرات واستعدادات ذات تمتلما يشتـرك فيه الــــقـارئان املحـتـرِّف والـمبتـدئ هـو أنـهما " 

رك الغرض الذي دفعـها 
د 
ُ
ن بواسطتها من ممارسة فعل القـراءة وت

ّ
فيـزيولوجية وذهنية وانفعالية تتمك

ـن "  . 1إلـى االنخراط في هذا الفعل، والدخول فـي عالقة تبادلية مع نص معيَّ

ـي دئ، مع االختالف فولذا ينبغي أن تتوافر مواصفات معّينة فـي القارئ املحتـرف والقارئ املبت

مية، حصرها )عبد الرحيم كلموني( فـي أربع كفايات، 
ّ
مركز كل واحد منهما فـي العملية التعليمية التعل

م:
ّ
 وإن كان قد خّصصها للمتلقي، أي املتعل

 :2هيكفايات التلقي 

دبي، ال يمكن وهي املعرفة الكافية باملعجم والتركيب واللغة التي كتب بها العمل األ الكفاية اللغوية:  -

 قراءته دونها(.

وهي خّزان معرفـي ]ذهني[ يضمُّ املـعاني، أشياء العالم املحتوية على  الكفاية املعرفية أو املوسوعية: -

 املعاني، كما تتحّدد داخل الثقافة ما.

ذات أهمية كبـرى في صياغة الفرضيات حيث تربط بين داخل النص )عناصره  الكفاية املنطقية: -

وخارجه )الخبرات القرائية السابقة واملعارف املوسوعية(، كما أنها تربط بين مختلف  ومكوناته(،

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 

 نظر في هذه الفرضيات في أفق بناء داللة متماسكة مبرهن عليها للنص.إعادة ال

                                                           
 .53 عبد اللطيف الجابري وآخران، مرجع سابق، صينظر  1
 .51عبد الرحيم كلموني، مرجع سابق، ص  2
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كخصيصة للنص األدبي، وضع  La double énonciationمعرفة التلفظ املزدوج  الكفاية التداولية: -

النص في إطار السياق التلّفظي الخاص الذي يتحّدد من خالل اآلثار التلّفظية املنتشرة داخل الفضاء 

 النص ي...

م من خالل اإلجابة عن ومن 
ّ
جهة أخرى يراعي القارئ الـمحتـرف دوافع وحاجات القارئ الـمتعل

م؟ وبأي طريقة أي كيف يقرأ؟ وبأية وسائل وموارد أي 
ّ
م النص للمتعل السؤال لـماذا يقـرأ؟ أو لـمـاذا ُيـقــدَّ

 بماذا يقرأ؟

ميـن: 3 ِّ
 
منـهم مقتصرة على جزء من النص،  وتكون قراءة كل واحد( قراءة فردية من قبل بعض املتعل

مين.  ِّ
ّ
ثُبت الخطأ فـي أذهان املتعل مع عناية األستاذ بتصويب األخطاء تصويبا مباشرا سريعا حتـى ال ي 

فوا على النص وُيحسنوا قـراءتـــهوينبغي أن تتكرر قراءاتهم إلـى  ـرك إلـى أن يتعرَّ ـا إجادة القراءة فُتت  . أمَّ

 ة.ما بعد الدراسة الشامل

ص "  د لتمكيـن الـمـدّرِّس مـن  داود عبدهولقد لخَّ ـز بـها القارئ الجّيِّ " بعض الصفات التي يتميَّ

ميـن: ِّ
ّ
 التخطيط لتحقيقها عند الـمتعل

ـز بيـن الحقائق واآلراء. .5  يـفـهم الـمقروء ويقرأه قراءة ناقدة فُيمّيِّ

ث  .4 ـز بيـن األمور التي لها مساس بالقضية التـي يتحدَّ عنـها الكاتب، واألمور التي ال عالقة ُيمّيِّ

 لها بالقضية.

يكشف مقدار الصحة والخطإ فـي استنتاجات الكاتـب، ويخرج هو نفسه باستنتاجات خاصة  .3

 قد تتفق مع استنتاجات الكاتب وقد تختلف معها.

 يكشف دوافع الكاتب وأهواءه وأهدافه ومراميه. .3

ـز بيـن الكتابة الـموضوعية والكتابة امل .1 ـزة، بيـن كلمة الحق التي يراد بـها الحق وكلمة يمّيِّ تحّيِّ

 الحق التي يراد بـها الباطل.

ـز الـمعقول وغيـر الـمعقول، وبيـن الجّدِّ والُسخرية. .6  ُيمّيِّ

 يفـهم ما يقصده الكاتب من توظيف التشبيه أو االستعارة أو املثال أو الرمز. .7

 قارئ سريع أداء وفهما. .1

 لمتعلمين: ( إثراء الرصيد اللغوي ل4

يشتغل الـمدّرِّس فـي ضوء األهـداف الوسيـطيـــة الـمندمـجــة )الـجذع املشتـرك علوم وتكنولوجـيا(، 

ميـن )فـي النص األدبـي(  ِّ
ّ
فهي بمثابة املؤشرات التي يسيـر وفقـها ويـسـعى إلـى إثـراء الرصيد اللغــوي للمتـعل

 :1للسنة األولـى ثانوي( أهدافا خاصة بـهذه املرحلة، وهـي كاآلتـيفـي ضوئـها، وقد أورد منـهاج اللغة العربية )

 يكتشف معنى الكلمـات انطالقا من سياق الجملة. -

 إثبات معنـى الكـلمات اعتماًدا على الـمعجـم أو على مرجع مناسب. -
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 يفهم معنـى الكلمات بإقامة العالقات اللغويــة بينـها )الجناس، الطباق، التـرادف(. -

-  ِّ
ف منـها.ُيبي 

َّ
 ـن معاني العبارات بتحليل العناصر التـي تتأل

يضع فرضيات لشرح معاني الكلمات باعتماد سياق الفقرة أو النص أو مؤشــرات سياقيــــة  -

 أخرى.

يجتـهد الـمدّرِّس فـي تعييـن الـمفردات والتـراكيب اللــغـويـة القراءات األولية للنص  مــن خالل

شــــرح النـــص أن معانيـــه ال لوظيفي[، إذ أن من أبسط الحقائــق التـربويــــة وأهــــمها فـي الجـديرة بالشرح ]ا

فهم إال إذا فهمت لغته
ُ
مهارة ] التحليل اللغوي وعليه، فمـهـارة الدارس فـي  مفـردات وتراكيـب؛. واللـغة ت

ركيـب الظـاهــر. ذلك أن دراســة الّنص مـن خالل التـ املعنـى الخفي  لغوية[ تؤدي دورا هاما فـي اكـتشاف 

ـرح الصحيـــــح 
َّ

ــهـــا تــصــل بـالــــدارس إلـى الــــش ــمه فإنَّ
 
ـظ ـلـة لن  ِّ

ّ
ــــه " للّنـــــص؛ أل عندما تنطـــلـــــق من أدواتـــــــه الـمشك نَّ

يه. وهو الذي يؤسس وجوده ب على وجود العالقات التي تقوم نية كلية هو الذي يكّون الكالم وينجزه ويؤّدِّ

بين ألفاظه في الجمل من ناحية وبين جملة وفقراته التي يتشكل منها النص الكتاب بوصفه مجاال إنتاجيا 

 .1للكالم "

ما ينبغي أن يتوقف على  وليس على الـمدّرِّس أن يكثـر من الشرح اللغوي للكلمات والتراكيب وإنَّ

علم للمعنـى، على أن يتمَّ الشرح بالتعرف املعجمي على معنى أو معاني بعضها بما يجده كافيا إلدراك الـمت

 ]اللغوي[ الذي وظفت فيه. السياق الكلمة، ثم التعرض إلى ما توحي به من دالالت انطالقا من

عّرِّف الوثائق التـربوية )املنـهاج الدراس ي، الكتاب املدرس ي( الـمعطيات ( اكتشاف معطيات النص: 5
ُ
ت

ـها بمدلولها ال تعتبـر بمثابة أرضية االنطالق فـي أي نشاط مهما كانت طبيعته  عناصر أساسيةعام، بأنَّ

)فكرية أو مادية(. ومعطيات النص بمثابة املعالم األساسية التي يحتكم إليها بناء النص ومضمونه، لذا 

طها من جهة )تسع مراحل( ، وألنها اكتشاف وهو تعتبر هذه املرحلة، في رأيـي، أهم املراحل؛ ألنها تتوسَّ

تعداداته قـدراته واسعملية شاقة وشائقة في نفس الوقت، يستعمل فيها القارئ )املحترف أو املبتدئ( كل 

نه 
ّ
الفيـزيولوجية والذهنية واالنفعالية من أجل التماهي مع النص والدخول في عالقة تبادلية تفاعلية تمك

 من ممارسة فعل القـراءة كامال.

س في ضوء األهداف الوسيطية املندمجة )الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا(، فهي يشتغل املدّرِّ 

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 

 : 2اكتشاف معطيات النص، وهي كاآلتي

 يكتشــــف الـمعنــى العــــام للنــص. -

ل مواطن غموضها. - ِّ
 
ـن التعابيـــر الغامضـــة وُيعـل ِّ

 ُيعي 
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ُد األفكــــــار الرئيســـــة. - ِّ
 ُيحــــــد 

ُد التعابيــــر الحقيقيـــة واملجازيــة. - ِّ
 ُيحـــد 

مات الشعر عن النث - ِّ
ـز مقو  ِّ

 ـر.ُيمي 

 يستنبــــط القيــم الفكريــة واالجتماعيــــة والسياسية الواردة فـي النص. -

ة فـي التعبيــر األدبــي. - ـــل لـمظاهر القـــوَّ ِّ
 
 ُيعل

 يستنتج األحكام األدبية من النصوص الشعرية والنثـرية بطريقة ذاتية تلقائية. -

 مل.يكتشف الفروق الدقيقة بيـن التراكيب والعبارات والج -

ـن من خالله وجه الغموض وأسباب الركاكة فـي التعبيـر. - ِّ
 ينقد األساليب والعبارات نقدا ُيبي 

ح أثـــر العصـــر فـي حيـاة األديــــــــب. - ِّ
 ُيوض 

 يكتشف مناسبـــــة النـــص من املضمـــون. -

رات. - ِّ
 
ـز به من مؤث  يتعرَّف على عصر األديب وما يتميَّ

ـن الرمــ - ِّ
ـــــر مدلـولــــه.ُيــعي  ِّ

 ـز وُيفس 

 ُيوازِّن بين عملين أدبييـن من نوع واحد. -

ـم مع نص مبـرمج مسبقا وال دخل لـهـما فـي اختيــــاره  ِّ
ّ
يتعامل القارئ الـمحتـرف والقـارئ الـمتعـل

جيب نا نفيقعان تحت إكـراهـات. إن كان النص ال يالئم رغباتـهما وميولتـهما، فيحاوالن التكّيف معه. وه

عن السؤال ماذا نقرأ؟ ألن النص هو الذي يحّدد طريقة القراءة ووسائلها من أجل تحديد معطياته 

تب حتى يستطيع القارئ تأويله وكتابته 
ُ
وعناصره األساسية باعتباره رسالة مكتوبة بعالمات لسانية دالة ك

لنص املكتوب في كونه فاعلية وإنتاجه وبناءه بنشاط وإيجابية عند كّل قراءة؛ وتكاد تنحصر سمات ا

 .1نشطة للغة، وهو عملية إنتاج وليس مادة قابلة لالستهالك، وهو مفتوح ليس مغلقا

لذا، ومن أجل اكتشاف معطيات النص األدبي )أو التواصلي وله شكل أدبي(، يحاول القارئ 

اعر األفكار، من املشما يتوافر عليه النص من املعاني و املتعلم بمعونة القارئ املحترف باستخراج " 

واالنفعاالت والعواطف، من التعابير الحقيقية واملجازية، من األساليب التي يتخذها األديب وسيلة 

 .2لإلقناع والتأثير، من موقف األديب وغرضه من إنشاء النص "

مين من اكتشاف وسائل الكاتب أو األديب في النص في نقل أفكاره ومشاعره ِّ
ّ
 ومن أجل تمكين املتعل

، ينبغي على املدّرِّس 3إلى اآلخرين، أي أن يكتشف العناصر الفنية بالتعرف تدريجيا على األدوات الجمالية

ن  ِّ
ّ
أن يحسن بناء أسئلته، بل عليه أن يجعل منها استراتيجية، من استراتيجيات القراءة التفاعلية، تمك

م من بناء معارفه؛ بالقدرة على االكتشاف واالستيعاب والت ِّ
ّ
م الكتاب املدرس ي املتعل رسيخ. وقد قدَّ
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م. إذ  ِّ
ّ
مجموعة من األسئلة في هذا العنصر وفي العناصر التي تليه من أجل أن يستأنس بها املدّرِّس واملتعل

إنها تحفز املتعلمين على التفكير، وتثير حيويتهم وفضولهم ونشاطهم، وتوجههم إلى القضايا الهامة في 

هم حيث يشعرون بأهمية مشاركتهم في بناء عناصر الدرس ودورهم الدرس، وأخيرا تبعث الثقة في نفوس

 :1في إثرائه وإغنائه. ومن جهة أخرى يراعي املدّرِّس في أسئلته الشروط اآلتية

 ارتباط السؤال بأهداف الدرس التي يسعى األستاذ إلى تحقيقها. -

 تنوع مستويات األسئلة من املستويات الدنيا إلى املتوسطة فالعليا. -

 ة خصائص املتعلمين العقلية واملعرفية.مراعا -

 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. -

ميـن بتثمينـها وبعد التزام املدّرِّس بالشروط السا ِّ
ّ
بقة ينبغي عليه أن يستثمر إجابات املتعل

ُبـها  ِّ
ّ
ل الصحيحة منها على السبورة، ثم يرت وتحفيزهم على االجتهاد فيها وإن كانت مجانبة للصواب، فيسّجِّ

فها 
َّ
األقرب فاألقرب، ولنأخذ نموذجا من األسئلة التي اقترحها الكتاب املدرس ي، ثم نقارنها مع تلك التي وظ

 عض املدّرِّسين فـي دروسهم.ب

 أسئلة من درس حقيقي وإجاباتـها أسئلة الكتاب املدرس ي

 ملن طرب الشاعر؟ وعمن أعرض عن طربه؟

 في أّية مرحلة من العمر نظم الشاعر هذه القصيدة؟

عن أّيِّ دار أو رسم أعلن الشاعر عزوفه؟ وما املقصود 

ب في البيت الثاني؟ بم وصف الشاع بني  ر بالبنان املخضَّ

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(؟

م  ذكر الشاعر الحيين: بكيل وأرحب دون باقي ا  ألحياء؟لِّ

 وماذا يقصد بهذا التخصيص؟

م  أثبت الشاعر حق الهاشميين في الخالفة؟ وما تقديرك  بِّ

 ألوجه اإلثبات؟

ص مضمون النص. ِّ
ّ
 لخ

 ملن طرب الشاعر؟  * ألهل الفضائل والنهى بني هاشم.  -

 وعمن أعرض؟  * عن النساء، وعن اللعب. -

ضِّ عنه هنا؟ *تعريضا بالخصو  -
ر  ع 

ُ
ر  امل كِّ

ُ
لهلم  ذ م م لتغزُّ

 بالنساء. 

 في أي مرحلة من مراحل عمره نظم قصيدته؟ * في كبره. -

عن أية دار و رسم أعـلن رغبته عنه ؟ * عن ديار النساء  -

لِّ بهم في مطالع القصائد.
 املتغزَّ

 ما املقصود بالبنان املخضب ؟ * هن النساء . -

بم وصف الشاعر بني هاشم ؟ * وصفهم  بخير بني آدم  -

 اء ، وبالطهر.وحو 

ما العواطف التي تجمعه بهم؟. * تقربه إلى هللا بحبهم،  -

ته لهم. والرض ى لهم والغضب من أجلهم،  تواضعه،  ومودَّ

؟  * غرضه التوبيخ  7ماذا يفيد االستفهام في البيت  -

 والتأنيب. 

ُه الهاشميين. -  ماذا عاب عليه الخصوم؟ *عابوا عليه حبَّ
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 م بهجائهم ورميهم بالغفلة والضالل.        بم  أجابهم؟ * أجابه -

أين يظهر تعريض الشاعر بمذهب خصومه؟  * يعيبونني  -

هم وضاللهم بـ  ّبِّ  . 2. ويرون سفاها بـ   1من خِّ

ما الفرق بين"واجب" و"أوجب" ؟ تعلقت األولى كاسم  -

فاعل باالستقبال ، والثانية كاسم تفضيل بالوجوب 

ى في الثانية. والتحيين أي اآلن. واملعن ه   ى ُمن 

لم  ذكر الشاعر الحيين" بكيل" و"أرحب"؟. وما املقصود  -

من 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 

الهاشميين أصحاب  غيرهم الذين يريدون السلطة بإبعاد

 الحق األول فيها.

بم  أثبت الشاعر الخالفة للهاشميين ؟  وما تقديرك  -

ألوجه 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 

في هديه و دعواه ورسالته  -من رسول هللاألنهم األقرب 

 الخالدة.

التلخيص: لـم يطـرب الشاعــر كخصومــه بالتغـزل  -

بالنســاء واللعب، وإنما يتغنى بحبه آلل البيت من 

الهاشميين الذيـن بحبهم يتقرب من هللا ليـرد على 

خصومـه وخصومهم الذيـن أعابوا عليه تعصبه لهم 

بإبراز أحقية الهاشميين في بالتعرض لهم ومحاججتهم 

الخالفة وابتعادهم عنها. وألن الهاشميين هم عز العرب 

 وقريش كلها.

نالحظ أن أسئلة الكتاب املدرس ي عامة تمسُّ النص األدبي بكامله، يستأنس بها من طرف املدّرِّس، 

مي، وهو التع ولكن املواقف التعليمية الحقيقية تستدعي هذه األسئلة وأسئلة أخرى تتناسب واملوقف
ُّ
ل

ما الحظته عند مدّرِّس ي السنة األولى، ال يلتزمون إال بالقدر املناسب من أسئلة الكتاب املدرس ي ويتصرفون 

ق  رون السؤال، يتجاوزون آخر، ويضيفون ثالثا بما يحّقِّ ميهم، يغّيِّ ِّ
ّ
فيها بما يناسب ما يواجهه مع متعل

 فهم النص ومقاصده.

 ( مناقشة معطيات النص:6

ل املدّرِّس في ضوء األهداف الوسيطية املندمجة )الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا(، فهي يشتغ

بمثابة املؤشرات التي يسير وفقها ويسعى إلى اكتشاف معطيات النص األدبي في ضوئها، وقد أورد منهاج 
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م في املفاهيم الاللغة العربية )للسنة األلى ثانوي( أهدافا خاصة لهذه املرحلة )
َّ
هم نقدية لفيتحك

 :1(، وهي كاآلتيالنصوص واستثمارها

م[ على تعريف النقد األدبي انطالقا من دراسة النصوص. -
 
 يتمرَّس]املتعل

 يستنتج أن البالغة رافـــد من روافــد النقــد. -

ـن وظيفة األدب في الحياة بجميع صورها. - ِّ
 ُيبي 

 ألدباء.يتمرَّس على الذوق األدبي من خالل تقنيات التعبير عند ا -

 ُيوازِّن بين املوضوعيـة والذاتيـة في عملية النقد األدبي. -

مات نقد األثر األدبي من خالل دراسة النص. - ِّ
 يستخلص مقو 

يوضع املتعلم في وضعية تسخير واملناقشة أهم مراحل الدراسة األدبية، إذ في هذه املرحلة 

فكار ؛ سواء أتعلق األمر باملعاني و األ النصمكتسباته ليسلط ملكته النقدية على املعطيات الواردة في 

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، 

لوالنمذجة، وإنما يتيح الفرصة للمتعلمين نمطيا، يغلب عليه طابع ا اتهم وأن يتوغلوا باقتراح أن يتأو 

]الفرضيات[ في طرح أكبر قدر ممكن من البدائل واملعاني املختزنة في أنساق النص ومجازاته بما يفيد 

 ةوقراءته تعني التفاعل املباشر مع تلك الرسالانفتاح النص على ما ال يحص ى من الدالالت واملعاني. 

الحاملة ألفكار املرسل وتصوراته، سواء بالقبول أو الرفض، وبأسلوب خاص في الكتابة، وذلك انطالقا 

 من الحاجات الدافعة إلى القراءة.

ن موعموما، يدرس النص األدبي بما يدعو إلى املبادرة والتفعيل وإعطاء شكل ينبض بالحياة 

 إلى إبداع. أجل تحويل املعرفة األدبية إلى عمل والدرس األدبي
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 األجوبة األسئلة

ما موضوع النص؟  -

 دوافعه؟ وما هي

 

مقدمة القصيدة  -

على طريقة القدامى 

لكن بطريقة 

 .حمختلفة . وّض 

ما مذهب الشاعر  -

السياس ي ؟ استخرج 

 ما يؤيد حكمك.

حدد مظاهر  -

املعارضة والجدل في 

 النص.

 6 وضح بيان البيت

"خفضت لهم  .54و

 ودة".جناحي م

والثانيــة فــي قولــه: 

"فيهم خباء املكرمات 

ُب " . نَّ
 
ط

ُ
 امل

 

ما هي مميزات  -

 أسلوب الشاعر؟

 

 

 

 

 

 

 

هـو مـدح الهاشميين ومواجهة الخصوم ومحاججتهم. ودوافعه هو  املوضوع

لى ص - الصراع السياس ي على الخالفة بين بني هاشم ومن يتصل بنسب الرسول 

 –هللا عليه وسلم 

 

 التشابــه هــو املقدمــة الطلليــة. االختــالف هـو عـدم التغــزل كـما تغـّزل الجاهليــون.

 

 

 

أو بعـدوا. ومـا يؤكــد  هـو هاشمـي االتجـاه ومعـارض لغيرهــم قـربـوا مـن الرســول 

  1،6،3هـذا الحكــم :  البيــت 

 ين أوجب ".وفـي قولــه :  "  و حق الهاشمي

 

 .54.55.2.7 :تابياأل 

 

 

كناية عن صفـة التواضع وبرهـم. والجناحـان همـا الذراعـان. وأثره متجل في إبراز 

 مدى حب الشاعر آلل البيت وتواضعه لهم.

 

 شبه املكرمـات بالنسـاء فحذف املشبـه بـه 
 
ذ وهـي استعارة مكنية في: " الخباء " إِّ

 فيــه النســـاء.النسـاء،  وذكـــر احــدى خصا
ُ
ـأ ب 

 
خ

ُ
وأثره  ئصهـــا وهـي الخبــاء الــذي ت

متجــل فـي تشخيـص املجـرد من بـاب إبراز أهمية احترام املكـارم عنـد بني هاشم 

 كاحترامهــم املرأة .

 

و وه، املكرمات" حبهم، البيض، مودة، : طربت،مثلاستعمال األلفاظ املادحة 

 معجم سهل وإيجابي.

 السادس والثاني عشر  فعال. خال منها البيت 51ال املضارع البالغة رة أفعـكث

ل املاض ي ثلث 
َّ
فقط للداللة على التجدد واالستمرار في محموالتها. كما مث

بمعدل مرة واحدة إال  5،3،6،51،54املضارع بست مرات تردد في البيت 

ما و  اض ي.مما يدل على ثبات واستمرار داللة محموالت امل تردد مرتين. 54البيت

يلفت النظر كثرة حرف الباء املالئم لجهريته غرض املدح والهجاء على حد سواء. 
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ما هي مالمح بيئة 

 الشاعر؟

مرة. وتراوح تردده بين مرة واحدة كحد أدنى في البيت  37وقد بلغ عدد تردده 

. كما ظهر األسلوب الخبري االبتدائي والطلبي 1،7وبين خمس مرات في البيت  6

والوصف التعليلي. وقلة اإلنشاء املتمثل في املالئم إلبراز الحجج وتثبيتها، 

 . وغرضه التوبيخ.7االستفهام بالبيت

 

 

 ،بيئة يسودها اللهو، والتغزل بالنساء ويمثل هذا التيار خصوم شاعرنا من جهة

 ومن جهة أخرى ظهور تيـار الزهـد والترفـــع عــن الدنايــا ويمثلــه شاعـرنــا بالتواضـع

ى هللا بحبهم. كما ظهر التنافس السياس ي واضـحا القائـم آلل البيت، والتقرب إل

علـى التهكـم والسخريــة بالنــاس والتطـاول علـى حقوقهـم. فهـي بيئة سياسيـة 

ال.  تنافسية تقوم بيـن اللهـو ظلمـا وبيـن الزهد والطاعة عد 

 ( تحديد بناء النص: 7

)الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا(، فهي يشتغل املدّرِّس في ضوء األهداف الوسيطية املندمجة 

بمثابة املؤشرات التي يسير وفقها ويسعى إلى تحديد بناء النص األدبي في ضوئها، وقد أورد منهاج اللغة 

 :1العربية )للسنة األلى ثانوي( أهداف هذه املرحلة، وهي كاآلتي

ِّع لتحديــد النمطية الغ -
م[ على توثيــق متنـــو 

 
لــع ]املتعل

َّ
البة على النص: سردية، وصفية، يط

 تفسيرية، حجاجية أو حوارية.

لهـــا بإبراز خصائصها. - ِّ
 
 يكتشف الظاهرة الغالبة على النص وُيعل

 يعـرض أقســام النص من مقدمــة وأحــداث وزمان ومكان وموضوع وموقف وخاتمة. -

 يكتشف أهمية انتقاء الكلمـــات والعبــارات في بناء األفكار. -

 بين الكلمــة والجــو النفس ي. يربط -

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 

 .2املساعدة على إنتاج نص محكم البناء، متوافق املعنى

ب عموما على  معرفة أنماط النصوصقد تمكن التلميذ من ل في مرحلة التعليم املتوسط وتدرَّ

فهم النصوص وتقنيات الكتابة في مختلف األنماط، وفي بداية هذه املرحلة من التعليم الثانوي، ينصبُّ 

مات السابقة فـي مجال التعامل مع النص مع السعي إلى تعميقه
ّ
سمح ا وفق ما ياالهتمام على تعزيز التعل

 .3به املستوى الفكري للمتعلم
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م من  ِّ
ّ
ن املتعل ِّ

ّ
مية تمك

ُّ
إنتاج  التحكم فيوعليه اتجه األسلوب التربوي إلى البحث عن وسائل تعل

نه  النصوص بمختلف أنواعها ِّ
ّ
نة كافية من كّلِّ نوع من األنواع النصية بما يمك عن طريق اطالعه على عّيِّ

ل 
ُّ
عليم منهاج التلكل نوع واستيعابها. وضمن هذا املنظور اتجه  البنائيةالخصائص اللغوية و من تمث

بمختلف مراحله إلى تصنيف النصوص حسب املهارة النصية املراد تعليمها للتلميذ، وكذا  املتوسط

ة التعلمية على أساس جعل املتعلم يتموقع في الزمان  ت  النيَّ ي  الكفاءات املأمول التحكم فيها. وهكذا ُبنِّ

ب على نصوص وامل ق إلى  اإلخبار والوصف والسرد.كان من خالل التدرُّ  النص الحواري ومن خالل التطرُّ

ن من  والحجاجي
َّ
 .1على وجهة نظره والدفاع عنها املناقشة وبناء أسس االستدالليتمك

ا من صلة ملا لهم النص الحجاجي والتفسيري على  منهاج السنة األولى الثانويةويتم التركيز في 

 .2نمو الفكري للمتعلم في هذا املستوى ولكن دون إهمال ألصناف النصوص األخرى بال

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 

 .3ه التعامل مع أي نص آخرنصية تيسر ل

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 

 .4واإلنشائيةالخاصة بكل نمط فيمكنه كل ذلك من اإلبداع في الكتابة التحليلية 

أن مهمة األستاذ ال تنحصر في تمكين املتعلم من التحكم،  –في هذا السياق  –والجدير بالذكر 

كتابة، في أنماط نصية كيفما اتفق بل عليه الحذق في التوجيه بما يجعل املتعلم قادرا على إنتاج نص 

التي  التي تؤثر أن تكون التعلمات وظيفي ذي داللة، متماسك، سليم البناء تماشيا مع املقاربة بالكفاءات

 .5يتلقاها املتعلم ذات منفعة تأخذ بيده في حياته املدرسية والعملية خارج املدرسة

ال يظهر باعتباره نصا حجاجيا أو سرديا أو وصفيا أو تفسيريا  –بادئ ذي بدء  –إن أيَّ نص أدبي 

اصر وصفية أو حجاجية أو غيرها إلخ... ظهورا انتمائيا محضا لنمط من هذه النصوص. حيث إن عن

إحدى خصائص تتخلل النص السردي وكذلك العكس. وإذن، فمن باب املوضوعية القول بأن 

على األنواع األخرى، وهو ما يسمح بنعت  نوعا يهيمن، ولكن رغم ذلك، فإن النصوص هي الالتجانس

ية ونوعية تسمح بالتعرف عالمات نصية وبنائنص بأنه نص سردي أو حجاجي أو وصفي إلخ ... وهناك 

 –فإذا كان عنصر السرد هو الغالب، املهيمن، فإن البنية الحجاجية  على الطبيعة الغالبة على النص.

 تكون في خدمة البنية السردية. –مثال 

                                                           
 .51، ص السابقينظر املرجع  1
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
 .الصفحة نفسها، نفسهينظر املرجع  4
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 5
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 يدعـى األستاذ إلى مساعدة تالميذهواعتمادا على هذه املعطيات فـي تحديد نمط النصوص، 

إنتاج لى ع – تدريبه مشافهة وكتابةثم  ة على النص واكتشاف خصائصها.تحديد النمطية الغالبعلى 

 .نصوص من النمط املدروس

 األجوبة األسئلة

أسلوب الشاعر مباشر،  -

ر ذلك؟  بم تفّسِّ

 

عالم أقام الشاعر جداله  -

السياس ي؟ وما نمط 

 أسلوبه؟

هل ترى في قلة اإلنشاء 

خصائص لنمط آخر؟ 

 ح.وّضِّ 

رّد  عنيـف بعدمــا تناولـه الخصـوم وهـو بعيد عنهـم أي ألن الشاعر في حالة 

 ليـس فـي مواجهـة مباشــرة.

 

 

أقامه على معيار ديني في الوالء آلل البيت، ومعيار أخالقي في رمي الخصوم 

جـاج  بالغفلـة والضالل عن الحق، وسفاهة الرأي. ونمــط أسلوبـه الحِّ

 كالميـة.السياسـي، أو بمـا يسمـى اآلن بالحـرب ال

 
َّ
ــــه تعـزى إلى النمـط السردي والوصفـي العتمـاد الشاعـر علـى اإلخبـار تُ قل

 التوضيحـي والتوصيلـي.

ص االتساق واالنسجام في تركيب فقرات النص: 8  ( تفحُّ

يشتغل املدّرِّس في ضوء األهداف الوسيطية املندمجة )الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا(، فهي 

ص االتساق واالنسجام في تركيب فقرات النص األدبي بمثابة املؤشر  ات التي يسير وفقها ويسعى إلى تفحُّ

 :1في ضوئها، وقد أورد منهاج اللغة العربية )للسنة األلى ثانوي( أهداف هذه املرحلة، وهي كاآلتي

د عوامل االنسجام من كلمات ومفردات مساعدة على تسلسل الجمل وترابطها. - ِّ
 ُيحد 

 ـرار وأثره في إثبـات املعنى وتأكيده.يذكـر التك -

ـن األفعـــال واألحـداث وما بينهـا من عالقة. - ِّ
 ُيعي 

ـن معاني النص اعتمــاًدا علـى عالمـــات الوقف واألحكام النحوية والصيغ الصرفية. -  يتبيَّ

 يستعين بالقواعـــد النحوية ملعرفة العالقات القائمة بين الكلمات واملفردات. -

تعلم اللغة هو التعامل معها من حيث هي خطاب متناسق األجزاء، منسجم العناصر. ومن  إنَّ 

ثم تنصب العناية على ظاهرة االتساق واالنسجام التي تجعل النص غير متوقف على مجموعة متتابعة 

 .2من الجمل

النص منتوج مترابط في أفكاره، متوافق في معانيه، منسق ومنسجم وليس تجمعا اعتباطيا 

لكلمات، إذ قد نجد مجموعة متراصة من الجمل ولكنها ال تشكل نصا محكم البناء، وحتى يتحقق ذلك ل

 البد من وجود روابط بين هذه الجمل.

                                                           
 .7ربية للسنة األولى ثانوي، ص وزارة التربية الوطنية الجزائرية: منهاج اللغة الع 1
 .51الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص  2
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وال يحصل االنسجام لنص ما، إال إذا كان متسقا، حيث إن االتساق شرط ضروري لالنسجام 

فهذا يدل على عدم  –مثال  –لروابط كما سبق ذكره. فعندما نقرأ نصا خاليا من عناصر االتساق كا

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 

هتمام إلى الوسائل اللغوية )الشكلية( التي توصل بين العناصر املكونة لهذا هذا التماسك قائما، يتجه اال 

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.

ِّف تالميذه بعناصر االتساق واالنسجام أن  –بوصفه مدير النص  –ستاذ وعلى األ 
اب من بيعر 

اطالعهم على األدوات املشكلة من جهة ومن باب  الدراسة الجمالية لأللفاظ والتراكيب اللغوية

 من جهة أخرى. لتماسك النصوص وتدريبهم على محاكاة بنائها

 األجوبة األسئلة

ر  النفي في البيتي األول  نتكرَّ

والثاني، ما أثر ذلك في 

 املعنى؟

 

 يـ" ف إلى " تكرر حرف الجر 

البيتين الثالث والرابع، ما 

 داللة هذا التكرار؟

 

على من يعود ضمير الغائب 

"هم" من البيت الرابع إلى 

 البيت األخير؟  وما مفاده؟

 

ما داللة أسماء التفضيل 

في األبيات األخيرة على 

 معاني النص؟

للمخالفـة واملغايـرة من حيـث أراد ضـرب الخصم في أضعـف نقاطـه وهـو 

التغـزل باملرأة واللهو. وهي األماكـن التي يستهدفهـا غالبا الخصوم 

 .)الفضائح األخالقية( بهم وهزمهم سياسياالسياسيون لإليقاع 

 

إلبـراز انتهـاء الغايـة الساميـة وهـي حـب آل البيـت الهاشميين. فليس هناك 

 غاية للشاعر أكبر من هذه الغاية.

 

 

يعود على الهاشميين. ومفاده أن الضمير يعكس شهرة بني هاشم وال داعي 

 لتكرار ذلك للخصوم.

 

 

 

 لى إنهاء املعاني وإشباعها وثباتها.تتمثل في أنها األقدر ع
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ـات الخمسـة األخيـرة في األبي

ارتباط السابق من األشطـر 

بمـا يقابلها مـن األشطر، بم 

تفسـر هذا االرتباط؟ وما 

 أدواتـه؟

 

 

ر هذا االرتباط بالتدويـــــر. وهو من العيوب املقبولة في الشعر ألنه ال  ُيفسَّ

ينتهي بقصد داللــــي وإن انتهى بقصد إيقاعي وعروض ي في أعاريض صدور 

و"سفاها" وهو  هذه األبيات. ومن أدواته بالترتيب: "على" وهو حرف جر،

"فإن" و جملة، و" لقد" وهما مؤكدان خبريان للخبر اإلنكاري،تمييز نسبة/ 

فاألول حرف تعليلي زائد والثاني مؤكد خبري يفيدان إنكارية 

 الخبر.و"وفيهم" وهي شبه جملة مسبوقة بواو الحال.

 

برز تلخيص أفي ختام دراسة النص، يتوصل األستاذ بالتالميذ إلى ( إجمال القول في تقدير النص: 9

إبراز خصوصيات فن التوظيف اللغوي عند مع التأكيد على  ص الفنية والفكرية للنصالخصائ

لتي االوسائل األسلوبية وعن  طريقته في اإلفصاح عن معانيهوكذا عن  األديب للتعبير عن أفكاره

ى لاستعملها أو أكثر من استعمالها بوصفها من مميزات أسلوبه األدبي وتعكس رؤيته الجمالية بالدرجة األو 

 وتفرده عن غيره.

 األجوبة األسئلة

ما املوقف الذي تبناه  -

 الشاعر في هذا النص؟

 

أوجز القول في أوجه  -

دفاعه عن حق بني 

هاشم في الخالفة 

ق عليها؟ ِّ
ّ
 وعل

 

 

 

جسد الشاعر مبدأ  -

 الحقيقة في تعبيره أبلغ

 من املجاز. بم تفسر 

 هذه الظاهرة؟

 هاشم من حيث امتداحه إياهم. تبنى الدفاع عن أحقية الخالفة لبني

 

 

قام دفاع الشاعر على هجوم خصوم الهاشميين من حيث التعريض بهم إقباال 

والغفلة والضالل، وسفاهة الرأي من جهة، ومن  على التغزل بالنساء، واللهو،

وفضلهم على  أخرى قام على مدح الهاشميين بإبراز مكانتهم من الرسول،

رمهم وصونها. ويعتبر دفاعه دفاعا شرعيا وقويا الناس، وسماحتهم، وكثرة مكا

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 

 ابه.شرعي من أصح

 

ال يحتاج إلى كثير خيال  ذلك أن الشاعر في موقف سياس ي انفعالي دفاعي

الذي يتالءم مع العواطف الهادئة واملستقرة. فاالنفعال الحاد يعطل عملية 

 التخيل.
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هذه هي املراحل التي يتوجب على األستاذ إتباعها في دراسة النص األدبي قبل أن يتطرق إلى 

ترك في الجذع املش قواعد اللغة والبالغة والعروض والنقد األدبي بطة به مثلالنشاطات الروافد املرت

في الجذع املشترك )علوم وتكنولوجيا( مع مراعاة مستوى املتعلمين في  قواعد اللغة والبالغة)آداب( أو 

 كل جذع.

ل و  جعل املتعلم بانيا ملعارفه؛ فيتحوبما أن التدريس في ظل املقاربة بالكفاءات يتوجه إلى 

د   .1عادة دراسيةنشاط القراءة عنده إلى نشاط وفعالية وليس مجر 

فها املتّعلم وهو  ولتحقيق هذا البناء يعتمد على "
ّ
مية التي يوظ

ّ
االستراتيجيات واألساليب التعل

؛ وذلك 2"يمارس فعل القراءة، كهدف في حد ذاته، أو كوسيلة ضرورية للتعامل مع باقي املواد الدراسية 

عدُّ عماد الفعل التربوي الناجع والفّعال ألن هذه األسئلة األستاذ لدرسه بوساطة األسئلة بتنشيط 
ُ
التي ت

ن املتعلم من االكتشاف واالستيعاب وترسيخ أحكام الدرس في الذهنهي التي  ِّ
 
 .3تمك

نذ م وقديما قيل " إننا قد ننس ى ما تعلمناه، ولكننا ال ننس ى أبدا ما اكتشفناه". وإذا كان املربون 

القديم قد أدركوا أهمية صوغ السؤال في تنشيط الدرس، فإن العناية بصوغ األسئلة تزداد أهمية في 

 ذ إنها:إ تصبح هذه األسئلة تمثل استراتيجية نجاح الدرس والتدريسظل التدريس بالكفاءات حيث 

ز املتعلمين على التفكير. .5 حّفِّ
ُ
 ت

ثير حيويتهم وفضولهم ونشاطهم. .4
ُ
 ت

ــُهـه .3 وّجِّ
ُ
 م إلى القضايا الهامة في الدرس.ت

تبعث الثقة في نفوسهم حيث يشعرون بأهمية مشاركتهم في بناء عناصر الدرس ودورهم في  .3

 إثرائه وإغنائه.

وبالنظر إلى األهمية التي تكتسيها األسئلة في تنشيط الدرس، فإن هذه األهمية تدعو األستاذ إلى 

 الشروط اآلتية: –عموما  –مراعاة مع  تحليل أحكام الدرس وبناء أسئلة لكل حكم

 ارتباط السؤال بأهداف الدرس التي يسعى األستاذ إلى تحقيقها. -

ع مستويات األسئلة من املستويات الدنيا إلى املتوسطة فالعليا. -  تنوُّ

 مراعاة خصائص املتعلمين العقلية واملعرفية. -

 ترتيب األسئلة وفق ترتيب أحكام الدرس املراد استخراجها. -

 ألسئلة يكون مناسبا لإلجابة املطلوبة.عدد ا -

 الدقة في صوغ السؤال بحيث يفض ي إلى اإلجابة املطلوبة. -

 أن يصاغ السؤال في عبارات قليلة واضحة. -

                                                           
 .1عبد اللطيف الجابري وآخران، مرجع سابق، ص ينظر  1
 .الصفحة نفسهااملرجع نفسه،  2
ـى وطنية(، مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة األولاللجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية )وزارة التربية ال 3

 .52، ص 4111مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، جذع مشترك آداب، وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا، طبعة جانـفي 
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واألسئلة ال تكون بذات فاعلية إذا لم يعمد األستاذ إلى استثمار اإلجابات املتعلقة بـها. ولهذا 

تخدم أحكام الدرس على السبورة بـهدف إثراء الدرس بما الغرض، وجب تسجيل إجابات التالميذ التي 

 يتطلبه من معارف.
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 ثانيا: استراتيجية اإلنتاج اللغوي )املنطوق واملكتوب(:

املنطوق واملكتوب، فهو أهم فرع فـي كل اللغات، وفي  شكليهر بـقيمة التعبيحول ال يختلف اثنان 

وجه الخصوص، فهو غاية بين مجموع نشاطات اللغة العربية املعروفة )القواعد اللغة العربية على 

وما هي إال وسائل مساعدة عليه؛ فاملطالعة تزّود القارئ باملادة اللغوية والثقافية، أي البعد  ،والبالغة...(

إال بالقراءة  كاملعرفي. وفي هذا البعد يرتبط بتحصيل املعلومات والحقائق واألفكار والخبرات وال يتم ذل

املستمرة املتنّوعة الواعية، أي أنه يجب أن تسبق عملية القراءة كل عملية تعبير. ويتطلب هذا األمر من 

املدّرسين تحديد موضوعات قرائية أو كتب تقرأ قبل تكليف طلبتهم بالحديث عن موضوع معّين أو 

لنحو وسيلة لصون اللسان والقلم عن منبع الثروة األدبية، وقواعد افهي . أما النصوص 1الكتابة فيه

 الخطأ، واإلمالء وسيلة لرسم الكلمات والحروف رسما صحيحا.

م املدرسيةـف ،بنوعيه، وتكمن قيمة التعبير ِّ
ّ
ية فهو الهدف الذي تسعى اللغة العرب ،ي حياة املتعل

 املناهج الدراسية على ضرورة اكتسابها
ُّ

ياته لها من آثار على ح ماـل ،الوصول إليه، وهو الكفاءة التي تحث

ي أي زمان أو مكان، ألنه وسيلة ـإذ ال يمكن االستغناء عنه ف ؛فيما بعد، فهو ضرورة من ضرورات الحياة

ع وبه يتكّيف الفرد م ،وهو الذي يعمل على تقوية الروابط الفكرية واالجتماعية ،االتصال بين األفراد

ض ي بالحاضر وبه ينتقل التراث اإلنساني من جيل آلخر، إذ تتحقق األلفة واألمن وبه يربط املا ؛مجتمعه

 .2وبه يتم االتصال بتراث املجتمعات األخرى 

ي أنشطة اللغة العربية يكاد يكون مهيمنا عليها، فهو نشاط لغوي مستمر ـأما حضور التعبير ف

رى لغة األخى امتداده إلـى جميع نشاطات الـي الحصص املبرمجة له )حصص التعبير(، إضافة إلـحاضر ف

داخل حجرة الدرس وخارجها. وال يكتفي باللغة العربية بل يمتد إلى الـمواد الدراسية األخرى. ودليل 

م عن أسئلة في حضوره  ِّ
ّ
القراءة والنصوص األدبية، وفي شرح أبيات القصيدة، وفي األنشطة إجابة املتعل

ر عن الظواهر الطبيعية أو اال  جتماعية أو التاريخية أو الفيزيائية. ورغم هذا األخرى. وفي املواد األخرى يعّبِّ

ق الكفاءة في إجادته مشافهة وكتابة يحتاج إلى املمارسة املستمرة والتدريب املتواصل.  الحضور إال أن تحقُّ

ا لدى ودليل على م، يـهدف التعبير، باعتباره نشاطا لغويا، إلى إبراز ثقافة اإلنسان ومدى اطالعه

ونضج عقلي، ودليل على ما عند اإلنسان من قدرة على العرض والشرح  اإلنسان من عمق فكري 

والتفسير، فهو يمكننا من تبادل وجهات النظر، والتأثير في املواقف واالتجاهات، وبناء عالقات 

 .3اجتماعية

                                                           
بعة للنشر والتوزيع، عّمان، الط سعاد عبد الكريم الوائلي: طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بين التنظير والتطبيق، دار الشروق 1

 .71م، ص 4113األولى، الطبعة العربية األولى، 
 .77املرجع نفسه، ص  2
. مأخوذ من: احمد بن راشد بن سعيد: فن الكالم؛ مدخل إلى 541فهد محمد الشعابي الحارثي: االتصال اللغوي في القرآن الكريم، ص  3

 .3م، ص 5227هـ/5351عة االتصال العام، دار جبل الشيخ، الرياض، طب
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ها مستويات ـنتج عن، تي شكل درجات يعلو بعضها بعضاـيأتي التعبير، حسب اللغويين املحدثين، ف

فهناك التعبير الذي غرضه اإلفهام، وهو أدنى درجات التعبير، وهناك التعبير بلغة صحيحة  ،للتعبير

ضال وهو الذي تكون لغته بليغة، ف ،ي الدرجة الوسطى، وهناك التعبير الذي غرضه التأثيرـسليمة ويأتي ف

 ها.ـعن سالمتها وصحت

ي ويقابل الدرجة الوسطى أ ،فينتج نوعان من التعبير؛ التعبير الوظي ،وبناء على هذا التقسيم

التعبير الصحيح؛ ألنه يلتزم فيها بقواعد اللغة وقوانينها، فضال عن تحقق اإلفهام. والتعبير اإلبداعي يعلو 

ٌم وصحيح، وهذا النمط من التعبير ال يتأتى إال لألدباء املوهوبيـن  .1الدرجتين السابقتين فهو ُمفهِّ

مين على وعلى مستوى املدارس والثانويات، ير  ِّ
ّ
ز املدّرِّسون على التعبير الوظيفي، مع تدريب املتعل ِّ

ّ
ك

التعبير اإلبداعي، كي يتخّرج بعضهم وقد امتلك ناصية اللغة واألسلوب الجيد الذي يؤهله ألن يصبح 

 كاتبا أو شاعرا.

 مهارات اللغة العربية وأنواع التعبير: -1

غوي، وبوساطة هذه العمليات يستطيع تبدأ العالقات االتصالية من خالل عمليات اإلرسال الل

الفرد نقل أفكاره إلى اآلخرين والتأثير فيمن حوله، وتحقيق أهدافه، تقوم اللغة العربية على أربع مهارات؛ 

تبط املحادثة والكتابة، والتعبير اللغوي ير  تين:اءة واالستماع، واألخريين إيجابيالقر  :اثنتين سلبيتين

كتابة فهو ، أما إذا ارتبط التعبير بالالتعبير شفهياإذا ارتبط بالحديث يكون بمهارتي الحديث والكتابة، ف

 .2التعبير الكتابي

 التعبير بين الوظيفة واإلبداع: 1-1

يرتكز التعبير على ركنين أساسيين: األول معنوي والثاني لفظي، فركنه املعنوي هو: األفكار التي 

ر عنها، وركنه اللفظي ر بها اإلنسان عن أفكاره، وهما  يريد اإلنسان أن يعّبِّ هو: األلفاظ والعبارات التي يعّبِّ

مرتبطان ببعض ارتباطا وثيقا، بل لقد قال علماء النفس أن التفكير والتعبير مظهران لعملية عقلية 

 .3واحدة، فنمو كل منهما مرتبط بنمو اآلخر

فإذا  ع.عالجة وطبيعة املوضو نوع املى ـينقسم قسمين بالنظر إل ،شفهيا كان أو كتابيا ،والتعبير

 ر ـلتعبيا ـيَّ مِّ ُس ، وغير ذلك كان املقصود منه اتصال الناس بعضهم ببعض كاملحادثة واملناقشة واإلخبار 

أما إذا كان الغرض منه التعبير عن األفكار والخواطر النفسية ونقلها إلى اآلخرين بطريقة  .اوظيفي هنا

 .4اإبداعي اتعبير  يَّ مِّ ُس ، مشّوقة مثيرة

: يتمّيز التعبير الوظيفي كونه مهارة لغوية ينبغي ملتكلم اللغة أن يمتلكها؛ ألنه التعبير الوظيفي -أ

بدونها ال يستطيع التواصل مع أفراد مجتمعه في مختلف القضايا واملوضوعات ذات الطابع 

                                                           
 .15سعاد عبد الكريم الوائلي، مرجع سابق، ص  1
 .551. وينظر فهد محمد الشعابي الحارثي، مرجع سابق، ص 11ينظر سعاد عبد الكريم الوائلي، مرجع سابق، ص  2
 .343م، ص 5213محمود علي السّمان: التوجيه في تدريس اللغة العربية، دار املعارف، القاهرة، طبعة  3
 .12-11سعاد عبد الكريم الوائلي، مرجع سابق، ص  4
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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 

، فهو تعبيـر غائي يتطلب لغة ساملة من الخطأ. وفقرات 1 والنشرات واإلعالنات وتحرير الرسائل...

 .2مترابطة وبعيدة عن الحشو واالستطراد

ث أو الكاتب شرطي يه البعض اإلنشائي أو ايسّم  التعبير اإلبداعي: -ب لبليغ، يتجاوز فيه املتحّدِّ

إلى التأثير في القارئ وحمله على التعاطف مع املنش ئ ليعيش في تجربته ويحّس  الصحة واإلفهام

، يتمّيز بوجود عنصرين 3بإحساسه من خالل ما يعرضه من أفكار ومشاعر وخبرات على الناس

اد التعبير اإلبداعي والباعث عليه. فما لم ؛ فالعاطفة هي عماألصالة والعاطفةمترابطين هما: 

يختلج في نفس املنش ئ عاطفة ما، أو يتحّرك في قلبه شعور معين، ال يندفع للتعبير، وال ينشط 

لإلفصاح واإلبداع. وإن توافر عنصر العاطفة في التعبير يؤدي إلى استعمال اللغة الفتّية التي 

 .4ية املعروفة من تشبيه واستعارة ومجاز وكنايةتقوم على الخيال وتعتمد على العناصر البالغ

صاحبه  ويحمل طابع ،لم يسبق إليه قائله ،زاـأما األصالة فنعني بها أن يكون التعبير متمّيِّ 

. له أشكال شتى فقد يكون 5أو يختلف بما له من خصائص لغوية وأسلوبية عن كتابات اآلخرين

، وكتابة اليوميات واملذكرات 6أو مسرحية قصيدة أو قصة أو مقالة وجدانية مؤثرة أو خطبة

 الشخصية والتراجم والسيـر.

 ن الشفهي والكتابي:ـالتعبير بي -2

(، وكذا مجموعة كبيرة من األعمال التي تنتمي إلى مجال علم S.Moscovici)موسكوفتش ي أوجز 

 :7مظاهر االختالف والتمايز بين التعبير الشفهي والكتابي كما يلي ،النفس التجريبي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .433محمود علي السّمان، مرجع سابق، ص  1
 .14سعاد عبد الكريم الوائلي، مرجع سابق، ص  2
 .433محمود علي السّمان، مرجع سابق، ص  3
 .15سعاد عبد الكريم الوائلي، مرجع سابق، ص  4
 .14املرجع نفسه، ص  5
 .15املرجع نفسه، ص  6
 .73-73، ص 4154حسن بدوح: املحاورة؛ مقاربة تداولية، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، الطبعة األولى،  7
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 التعبير الكتابي التعبير الشفهي

الطاقات العضلية العصبية املبذولة 

 خالل الكالم أقل أهمية.

 إن الطاقات العضلية العصبية املبذولة خالل الكتابة هي طاقات أهم. 

 تتوجه التبادالت الكتابية إلى شخص غائب. تفترض التبادالت الشفهية وجود اآلخر.

ماءات الوجه قيمة لإلشارات الحركية وإي

 كبيرة.

 ال قيمية لإلشارات الحركية وإيماءات الوجه ألنها ال تظهر.

إرسال نادر ومتقطع أكثر؛ إذ تقتض ي الكتابة تعمدا أكبـر للقيام بها،  إرسال متواتر ومألوف ومستمر.

 وجهودا أعظم للتكيف مع موقف مقّيد نسبيا.

عبير على الت تضفيالقيمة االجتماعية التي 

 لشفهي مألوفة وحّرة.ا

على التعبير الكتابي غير مألوفة عموما،  تضفيالقيمة االجتماعية التي 

تعمم على صورة خصائص مميزة للرسائل الناتجة عن هذا النمط من 

التعبير. وهذه القيمة هي قيد مفروض على املرسل، يسهم في توجيه 

 سلوكه.

يميل في الغالب إلى اإلطناب، وإلى 

فعال بنسب مهمة، أما من استخدام األ 

 الوجهة الصورية فهو أقل إعدادا.

 

يحرص على أن يكون أفضل إعدادا من الوجهة النحوية، وأقل إطنابا 

 في مفرداته، وأكثر تواترا باألسماء.

يمتاز بحجم أكبر إلرساله اللغوي، من 

 حيث املعّدل املتوسط لعدد الكلمات.

 معدل متوسط عدد الكلمات قليل

التعابير الشائعة وغير الدقيقة تتواتر 

 بنسبة أكبر.

 تتواتر التعابير املجّردة، بنسبة أكبر.

قدرة اللغة املنطوقة على تقديم تمثيل 

 للغة املكتوبة.

عجز اللغة املكتوبة عن تقديم تمثيل دقيق للغة املنطوقة؛ إذ غالبا ما 

اهر و تظل األولى عاجزة عن تقديم تمثيل فونولوجي أمين لكثير من الظ

 .1الصوتية

يمكن أن تنتقل عبر الزمان واملكان بفضل 

 .2التكنولوجيات الحديثة

 .3االستمرارية عبر الزمان والتنقل عبر املكان

 

أن عددا من الدول، وخاصة الدول املتقدمة تعتمد في  ،ز الكالم عن الكتابة أيضاـومما يزكي تميُّ 

ى بتدريس وهو منهج يعن ،باملنهج السمعي النطقياملسّمى  على املنهج ،تدريس اللغة األجنبية في مدارسها

                                                           
 .71، ص ابقسالاملرجع  1
 إذا كانت الكتابة تتمتع بتينك امليزتين ))االستمرارية عبر الزمان والتنقل عبر املكان((، فقد تم تجاوز ذلك بفضل التقدم العلمي الذي 2

ب اللغة املكتوبة هاتين امليزتين بعد اختراع أجهزة التسجيل املختلفة واإلذاعة والتلفاز، بل إن التلفاز زيد على علمية حفظ النصوص سل

 .73بنغمته، االحتفاظ بتعبيرات املالمح وحركات أجزاء الجسم. ينظر حسن بدوح، مرجع سابق، ص 
ر هدرا وأن اللسان مقصور على القريب الحاضر، والقلم مطلق فـي الشاهد والغائب وهو يقول الجاحظ: " القلم أبقى أثرا، واللسان أكثـ 3

 للغابر الكائن، مثله للقائم الراهن ومن ذلك أيضا قولهم الكتاب يقرأ بكل مكان ويدرس في كل زمان، واللسان ال يعدو سامعه وال يتجاوزه

 .11-72، ص ص 5عبد السالم هارون، جإلـى غيـــره ". ينظر الجاحظ: البيان والتبيين، تحقيق 
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ويقوم على أساس تعليم الكالم واالستماع قبل تعلم القراءة والكتابة،  ،اللغة األجنبية األولى أو الثانية

ي قاعة الدرس، كما يستعمل التحليل ـويستعمل الحوار والتمرينات وال يشجع استعمال اللغة األم ف

 .1التقابلي

 :2ن إرجاع أسباب تمّيز اللغة املنطوقة عن املكتوبة إلى ما يليويمك

  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

 م تستغرق أكثر من نصف وقت اإلنسان الذي يقضيه متكلما ومستمعا.التي تعتمد الكال 

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 

هذه الظاهرة االجتماعية إذ ال يكاد يلفظ به حتى يموت إن لم يستعده فكر آخر أو ذاكرة  أكثر تالشيا من

 .3أخرى. ولذلك فنحن نعمد إلى الكتابة كي نتخذها خزانا مكانيا لهذه الظاهرة املضمحلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .71حسن بدوح، مرجع سابق، ص  1
 .76-71املرجع نفسه، ص  2
 .76املرجع نفسه، ص  3
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 استراتيجية اإلنتاج اللغوي املنطوق  -3

تحقق . ويرورة اجتماعيةـمسار وسي عبارة عن ي للتواصل، وهو ـليعد التواصل اللفظي الشكل األوَّ 

هذا النسق التواصلي عن طريق تبادل ملفوظات تالئم النظام الصوتي للسان املعتمد أثناء التعبير. 

لف ومخت، وغالبا ما يكون هذا التواصل اللفظي في حاجة إلى مساندة أنساق تواصلية أخرى كاإليماءات

 زينـالدور الهام للحيّ  ،س لهذا النسق التواصلي. أضف إلى ذلكالتي تعد دعامة أسا ،األنساق األخرى 

الزمني واملكاني. ومعنى ذلك أن الفصل بين التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي من الناحية العملية 

 .1والواقعية، يعد من األمور الصعبة جدا؛ ألن التواصل يعد كال غير قابل للتجزيئ

يه. أساسا لكل تعبير كتابي ألنه يبنى عل ،دثة أو التعبير املنطوق ويعد التعبير الشفهي أو املحا

ق إال باالنطالق من التعبير الشفهي، خاصة في بداية  والنجاح في التعبير الكتابي أو التحريري ال يتحقَّ

 ي شكل مشروع جماعي أو فردي.ـالتحضير إلنجاز التعبير الكتابي ف

لتعبير الكتابي؛ ذلك أنه يقوم على إعطاء الحرية الكافية ي اـوللتعبير الشفهي مميزات ال نجدها ف

مين ف ِّ
ّ
ي اختيار ما يشاءون من مفردات املعجم وعبارات وأساليب من ناحية اللغة، وتوظيف األفكار ـللمتعل

م باملوضوع. ِّ
ّ
ه فتقل هذه الحرية الرتباط املتعل  التي يريدون خاصة في التعبير الحر، أما في التعبير املوجَّ

رَّف التحّدث أو املحادثة بأنه: "مهارة إرسال شفوية، وهي من أكثر املهارات اللغوية استخداما ُيع

في الحياة بعد االستماع، ويمارس من خاللها الفرد اتصاله باآلخرين بطريقة مباشرة، فيعلم ويتعلم ويقنع 

به املتكلم عما في نفسه من هي ذلك الكالم املنطوق " الذي يعّبر ، املحادثة . وفي تعريف آخر2ويقتنع "

هاجسة أو خاطرة...وما يزخر به عقله من رأي أو فكر، وما يريد أن يزود به غيره من معلومات أو نحو 

 .3ذلك، فـي طالقة وانسياب، مع صحة في التعبير وسالمة في األداء "

ال يق االتصُعدَّ ظاهرة اجتماعية وضرورة بشرية لتحق ،ولكونه أكثر استخداما من طرف اإلنسان

 مع اآلخرين، على صورة رموز صوتية منطوقة فيها سالمة اللغة وصحة التعبير.

تعبير ينبغي النظر إلى نشاط الوبالعودة إلى منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي )للجذعين( " 

ناية عالشفوي على أنه رافد قوي للتعبير الكتابي، ولهذا وجب االستعداد له بكل ما يستحق من ال

د على املسألة التي طرحتها حول عالقة التعبير الكتابي بالشفهي وقيمة كل منهما 4" والرعاية ِّ
ّ
. فهو يؤك

 ضمن نشاطات اللغة العربية.

                                                           
 .74املرجع السابق، ص  1
 .556-551فهد محمد الشعابي الحارثي، مرجع سابق، ص  2
املرحلة االبتدائية أسسه وتطبيقاته، دار القلم، . مأخوذ من: محمد صالح الدين مجاور: تدريس اللغة العربية ب556املرجع نفسه، ص  3

 .512م، ص 5273الكويت، طبعة 
ــــهاج اللغة العربية للسنة األولــــربية الوطنية الجزائرية: منـوزارة الت 4  ،ى ثانوي )الجذع املشترك آداب والجذع املشترك علوم وتكنولوجيا(ــ

 .52ص 
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وقد انطلق منهاج اللغة العربية في تقديم نشاط التعبير من خالل تشخيص حجم القصور الذي 

م الثانوي؛ حيث " إن إدخــال هذا النشاط فـي املقرر إنما يعاني منه املتعلمون القادمون إلى مرحلة التعلي

جاء استجابة لعالج ما يعاني منه املتعلمون من قصور في لغتهم الشفوية وذلك نتيجة اإلقبال املفرط 

 .1على املالهي الترفيهية من تلفزة وأشرطة الفيديـو وتطلع إلى األنترنيت وإعالم آلي... إلخ "

ت العناية بالقر 
َّ
ومن ثمة ضعف وازع التعبير بنوعيه الشفوي والكتابي. وبما  ،اءة واملطالعةفقل

ل ي املجتمع فإن التعامـي حياة اإلنسان بوصفه عضوا فـيؤدي دورا حيويا ف نشاط التعبير الشفوي أن 

يعد  التعبير الشفوي ؛ إذ إن 2اإليجابي لإلنسان مع محيطه االجتماعي ال يتم إال عن طريق التحكم فيه

 .3لـــة للتواصل مع اآلخرين لتحقيق مطلب أو اكتســاب معرفــة أو اإلعراب عن أفكار وما إلى ذلكوسي

 ،ي السنة األولى ثانوي للجذعين )اآلداب والعلوم والتكنولوجيا(ـف ،وبالعودة إلى الكفاءة املستهدفة

 أو التحليل أو إنتاج نصوص في وضعية تواصلية ذات داللة للتلخيص ق " نجد أنها تتحقق بتحقُّ 

ج الشفوي 4"التعليق  ، تلخيص، تحليلوهو عبارة عن نصوص ذات طبيعة خاصة ) ،. يقتض ي تحّقق املنت 

(. ومادامت النصوص تشترط حصولها في مقامات تواصلية فهي خطابات منتجة من طرف تعليق

مين، ثم إنها ذات داللة بالنسبة إليهم أي مرتبطة بمحيطهم الثقافي واالجت
ّ
 .5يماعي والنفس املتعل

لعة مواضيع املطامادة تنشيط حصص التعبير الشفوي من ، ي هذا املستوى ـف، يستمد املدرسو 

 :6كأن تتمحور حول املوجهة 

 تلخيص فصل من فصول القصة أو القصة بكاملها. -

 تحديد املوضوع الذي تعالجه القصة والتعليق عليه. -

 ب.هاية القصة وفق رؤية مغايرة لرؤية الكاتـتغيير ن -

 تحديد موقف الكاتب من القضية التي يعالجها ونقده. -

 تحديد شخصيات القصة وتحليل تصرفاتهم من خالل األدوار املنوطة بهم. -

 :7وعلى املدرس أن يراعي في تنشيط حصة التعبير الشفوي ما يأتي

 الحرص على دفع التالميذ إلى تحضير املوضوع في املنزل. -

 يار املوضوع.توجيههم بحديث قصير إلى سبب اخت -

                                                           
 .52، ص السابقاملرجع  1
 .لصفحة نفسها، انفسهاملرجع  2
 .41، ص املرجع نفسه 3
 .، الصفحة نفسهااملرجع نفسه 4
 .الصفحة نفسها، املرجع نفسه 5
 .الصفحة نفسها، املرجع نفسه 6
 .الصفحة نفسها، املرجع نفسه 7
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أثناء املناقشة، التدخل بأسئلة محفزة ملواصلة املناقشة أو لتوجيهها أو إلقفالها أو الستنتـــــاج مغزى  -

 أو حكم عام.

توزيع األدوار بين التالميذ إلشراك أكبر عدد ممكن في الحوار واملناقشة وتشجيع الساكتين منهم على  -

 لى فئة معينة من التالميذ.الدخول في التعبير حتى ال يقتصر النشاط ع

 التشجيع على تقديم إجابات مختلفة حول املعنى الواحد. -

 تأكيد اإلجابات ذات األفكار الصحيحة والعبارات الفصيحة ترسيخا لها في األذهان. -

اإلشادة باإلجابات الجّيــدة تشـجيعا ألصحابها والتعامـــل مــــــع اإلجابات الخاطئة بأسلوب تربوي ال  -

 املشاعر. يجرح

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 

قلي ء الرأي الحر، والتجاوب العحصص التعبير الشفوي وسيلة هامة لتدريب التالميذ على التفكير وإبدا

 .املثمر، وأن يجتهد في التوجيه إلى التعبير السليم والتشجيع على املناقشة الحرة

 مهارات التعبير الشفهي: 3-1

 :1املهارات التي يسعى التعبير الشفهي إلى تنميتها فيما يلي سعاد عبد الكريم الوائليوقد حصرت 

 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 

 واهد لتأكيد رأي أو دعم وجهة القدرة على االلتماس أفضل األدلة واختيار األمثلة وانتقاء الش

 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 

  خبر منشور أو حديث مذاع.املهارة في إبداء املالحظات حول 

  تمكن املتعلم من إدارة ندوة أو قيادة حوار في موضوع يهّمه أو يهم مجتمعه في لباقة وحسن

 تصرف.

 .ق
ّ
 القدرة على التعقيب السليم على أي متحّدث أو معل

 .تحديد أهم جوانب املوضوع الذي يطرحه متحّدث أو معلق بأبعاده ومطالبه 

                                                           
 .25-21سعاد عبد الكريم الوائلي، مرجع سابق، ص  1
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 الحوار وتقديمه ملخصا بعبارة واضحة محددة. القدرة على اإلملام بنتائج 

 .القدرة على اإلجابة املركزة عن تساؤالت املستمعين 

 .القدرة على االستجابة ملشاعر السامعين 

 .تحديد الخطأ الواضح في أثناء حديث غيره لغة وتركيبا وعالقة 

 يا من طرف املدّرِّسوهي مهارات عامة لم ينص املنهاج على أغلبـها، لكنها ممكنة التحقيق تدريج

قها.  إذا أحسن استثمار حصص القراءة واملطالعة والبالغة في متابعة تحقُّ

 خطوات تدريس التعبير الشفهي: 3-2

يشرح املدرس املطلوب عمله في هذا  مقدمة أو تمهيد للموضوع:تحديد وضعية االنطالق، وهي  -5

مين بأن يذكر لهم املي ِّ
ّ
ادين التي يختارون منها املوضوعات، الدرس، ويجب عليه أن يساعد املتعل

. ولكن البرنامج 1أو هو الذي يختار موضوع ميعنا يميل أكثر الطلبة إلى التحدث فيه أو مناقشته

السنوي للغة العربية في السنة األولى ثانوي حّدد املوضوعات فال مجال لالختيار. لهذا يقوم 

مين على التحدث واالنطال املدّرِّس بم ِّ
ّ
 ق في املوضوع وبما ينير عقل املتعلم ويسترعيساعدة املتعل

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 

سبورة مع عناصره األساسية، يعرض املوضوع على ال وعرضه: تحديد إطار املوضوع وعناصره -4

وال ضير أن يوضح املدرس هذه العناصر شريطة أن تكون طريقة العرض تالئمه من حيث الفكرة 

ويفتح حوارا واسعا مع التالميذ . 2واللغة يتجّنب فيها املدّرس األفكار الفلسفية واألخيلة البعيدة

ب لما توصل التالميذ إلى تركيتتخلله أسئلة دقيقة تتمحور حول عنصر من عناصر املوضوع، وك

 .هكذا يفعل معهم بقية العناصرطالبهم األستاذ بالتعبير عنه؛ و  عنصر 

بعد أن يأخذ أكثر الطلبة فكرة واضحة عن املوضوع تأتي املرحلة  الخاتمة وحديث الطلبة: -3

 األساسية من التعبير الشفهي وهي حديث الطلبة عن املوضوع املختار، وقد يلجأ املدّرس إلى

توجيه بعض األسئلة على الطالب الذي يروم التحّدث كي يدله على الطريقة الصحيحة 

. ويصل إلى خالصة ملا توصل إليه التالميذ من خالل مناقشتهم للموضوع وهي مناسبة 3والتعبير

وفي أثناء ذلك، يقوم األستاذ بتدريب  .لتدريب التالميذ على حسن االختتام والحوصلة واالستنتاج

يذ على إيضاح الفكرة مع التحليل والتعليل واالستنتاج والربط واملوازنة واالستشهاد التالم

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.

                                                           
 .21املرجع السابق، ص  1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 ع السابق، الصفحة نفسها.املرج 3
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املنهجية املعتمدة في منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، إال في أنماط التعبير املراد وهذه 

 التدرُّب عليها، ثالثة هي: التلخيص، التعليق والتحليل. وإن كانت بعض األنماط تدّرس ضمنيا.

 أهداف تدريس التعبير الشفوي: 3-3

 األهداف التعلمية األهداف الوسيطية املندمجة

م( بلغة سليمة ويعبر عن يتوا
 
صل )املتعل

 وأفكاره وآرائه. مشاعره

يعتمد على ثراء لغته وخصوبة أفكاره في املحادثة  -

 واملناقشة.

 يتناول الكلمـــة في وضعية ذات داللة. -

يقدر على ضبط نفسه في محادثة اآلخرين مع مراعاة  -

شعور من يحدثهم ويميز الكالم الذي يوجهه إليهم 

 منزلتهم.وفقا ملقامهم و 

 يستعين في تعبيره بما يصلح من معلومات. -

 يضــرب أمثلـــة لتوضيـــح أقوالــــــــــــه. -

 يلتزم التسلسل والترابط في سـرد الحوادث. -

يراعي التالؤم بين األفكـــار ويعبر عنها بالكلمات  -

 املناسبة.

 يركز على اإليجاز واالختصار في املواقف املناسبة. -

ملقــــام واملقــــال في اإلفصاح عن يحسن الربط بين ا -

 موقفه.

 يقدر على عرض أفكاره منظمة متسلسلة. -

يستمع إلى آراء اآلخريــن ويعبر عن مساندته أو  -

 معارضته لها.

يدير الحديث عن موضوع يتمحور حول قضية ذات  -

 داللة بالنسبة إليـــه مستعينــــا بأساليب االستدالل.

 

مها فيما يلي: وقد حرص دليل األستاذ على  تقديم أمثلة لبناء وضعيات مستهدفة في التعبير الشفهي، أقّدِّ

إنتاج نصوص في وضعية تواصلية ذات داللة للتلخيص أو التحليل أو  منصوص الكفاءة: -أ

 التعليق

 التلخيص: 1-أ

ميهـي الوضعيات التواصلية التي يقوم املدّرِّس ببنائـيشترط ف  ِّ
ّ
ة لأن تكون ذات دال ،ها مع متعل

م، وهو الشرط األساس ي الذي تحرص عليه املقاربة بالكفاءات ف ِّ
ّ
ي بناء ـوذات ارتباط باهتمامات املتعل
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مية واإلدماجية والتقويمية. ولهذا السبب استثمرت نصوص املطالعة من أجل بناء هذه 
ُّ
الوضعيات التعل

 نص أو تحليله.الوضعيات، إما بتلخيص نص املطالعة أو التعليق على قضية تناولها هذا ال

 :11منصوص الوضعية املستهدفة رقم

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 

مها املحاضر لربط التنمية بالسلم والتعليق عليها.  قد 

مات اكتسبتها في هذه 
ّ
صا شفويا يفي باملطلوب مع توظيف ما يناسب من تعل

ّ
م ملخ املطلوب: قّدِّ

 الوحدة.

م نصوصا في هذه الوحدة عن السلم، وكان موضوع التعبير الشفهي هو  ِّ
ّ
سبق أن تناول املتعل

 نفسه موضوع الوحدة التعلمية.

 :12منصوص الوضعية املستهدفة رقم 

ي للبيئة، ألقى بثانويتك خبير في شؤون البيئة محاضرة موضوعها: البيئة بمناسبة اليوم العامل

آفاق وتحديات. وعند رجوعك إلى القسم طلب منك استاذك استخالص الحجج التي قدمها املحاضر 

 لضرورة حماية البيئة واالعتناء بنشر الثقافة البيئية والتعليق عليها.

صا شفويا يفي باملطلاملطلوب:  م ملخَّ وب مع توظيف ما يناسب من التعلمات التي اكتسبتها من قّدِّ

 الوحدة التعليمية الثالثة.

 التحليل: 2-أ

 منصوص الوضعية املستهدفة:

أعار زميل لك كتابا من مكتبة املؤسسة التي تدرس بها وبعد مدة رد هذا الكتاب املعار إلى 

د الكتاب فوجد بعض صف
 
م أن تفق حاته ممزقة، فرفض استالم صاحب املكتبة، فكان لهذا القي 

لت للصلح بينهما.
 
م وزميلك، حينئذ تدخ ِّ

 الكتاب من املعير وطلب منه دفع ثمنه. فشب  نزاع بين القي 

نا سوء تقديره لفعله واألسلوب الذي سلكته إلصالح ذات البين بين  املطلوب: ل تصرُّف زميلك مبّيِّ
ّ
حل

مته في هذه
ّ
فا ما يناسب مما تعل ِّ

ّ
 الوحدة. املتنازعين موظ

م أن  ِّ
ّ
ينسجم منصوص الوضعية املستهدفة مع النص األدبي، ومع نص املطالعة، وعلى املتعل

 يحسن اسثمارهما في تحليل ظاهرة النزاع بين الناس والبحث عن أسبابـها، ويطرح الحلول املمكنة.

 التعليق: 3-أ

 منصوص الوضعية املستهدفة:

 كيس القاذورات في سلم العمارة.وقع خصام بين جارين لك بسبب ترك أحدهما ل

فا املطلوب:  ِّ
ّ
ق  على تصرُّف الفاعل، ثم اذكر ما اعتمدت عليه من أسلوب للحد من خصامهما. موظ ِّ

ّ
عل

مته في هذه الوحدة.
َّ
 ما يناسب مما تعل
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م، فهي من القضايا واملشكالت التي  ِّ
ّ
نالحظ أن الوضعيات الثالث ذات داللة بالنسبة إلى املتعل

م يوميا في حّيه أو مدينته.يصادفها ا ِّ
ّ
 ملتعل

كها إلى عناصرها،و  ِّ
ّ
ميه، ويفك ِّ

ّ
على املدّرِّس في حصة التعبير الشفهي أن يناقش الوضعيات مع متعل

ل التعبيرات الجميلة والهادفة على السبورة.  مين التعبير عنه شفاهة ويسّجِّ ِّ
ّ
في كل عنصر يطلب من املتعل

روا مرة واحدة وهكذا مع باقي العناصر على أن يصل إ مين أن يعّبِّ ِّ
ّ
لى خالصة املوضوع فيطلب من املتعل

 على كل العناصر فيكتسبوا الطالقة الالزمة.
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 استراتيجية اإلنتاج اللغوي املكتوب -4

مين. يختلف عن التعبير الشفهي في  ِّ
ّ
أما التعبير الكتابي فهو غاية الغايات ومبتغى املدّرِّس واملتعل

ز عليه في أخرى. وألنه كتابيبع فهو القالب الذي يصب فيه اإلنسان أفكاره بلغة  ،ض العناصر ويتميَّ

مون فـي كراريس التعبيـر من موضوعات، الحٌق  ِّ
ّ
 شفهي.على التعبيـر ال سليمة وتصوير جميل، يدّونه املتعل

 وائق الزمنية واملكانيةتعرَّف الكتابة بأنها " مهارة إرسال كتابية تجاوز اإلنسان من خاللها الع

ر في شخص املستقبل مهما كان الزمان أو املكان "
ّ
م وأقنع وأث

ّ
ـر بـها عن مشاعره وأرسل أفكاره وعل  .1فعبَّ

يختلف مفهوم التعبير الكتابي في ظل املقاربة بالكفاءات، عنه في املقاربات السابقة في املنظومة 

مي بنائي
ُّ
اغوجيا وليس نشاطا تراكميا. يتم تناول التعبير الكتابي وفق بيد التربوية الجزائرية، فهو نشاط تعل

 ضربا من التقييم ومجاال إلدماج املتعلم مكتسباته. اإلدماج، حيث يعدُّ 

. صوغ موضوع التعبير الكتابييتم  ،وانطالقا من هذه املفاهيم وهذه البيداغوجيات واملقاربات

 وسائر النشاطات التقييمية الجزئية )الروافد واملوارد ،فوي وكما هو الحال بالنسبة إلى نشاط التعبير الش

مية املرتبطة به في تسيير حصة  ،اللغوية والبالغية(
ُّ
يجب مراعاة الهدف الوسيطي املندمج واألهداف التعل

 التعبير الكتابي وبناء املوضوع.

 أهداف تدريس التعبيـــــر الكتابـــــــــي: 4-1

 األهداف التعلمية ةاألهداف الوسيطية املندمج

 

 

 

 

 

 

 

 

ينتج نصوًصا يبرز من خاللها قدرته على حسن 

 التفكير وصواب التعبير.

 .وضوح األفكار وسالمة اللغةمن حيث  قواعد الكتابةيراعي  -

ـف املفردات والتراكيب البليغـــة في تحريره. - ِّ
ّ
 يوظ

 يستخدم لغة سليمة واضحة ومناسبة للوضعية التواصلية. -

ــات نفسـه إزاء املظاهـــر والظواهر بعبارة سليمة يعبر عن خلج -

 ولغة صحيحة.

ل النصوص األدبية بشرحهـــا ونقدهـــا. -
ّ
 يحل

ـا يؤّيـد أو يعارض فيـه فكــرة أو مبــدأ مع الحرص على  -
ً
يعد موضوعـ

 دعم موقفه باألدلة والشواهد.

يحرص على انسجام األفكـــار وتسلسلهــا بالكلمات والعبارات  -

 ناسبة.امل

ق عليـها. - ِّ
ّ
 يشرح أبياتا شعرية ويناقشها ثم يعل

 يعدُّ خطبة إللقائها في مناسبة معينـة. -

 يلخص القصص واملوضوعات املقروءة. -

 ُيكمــل قصـــة قصيــــرة ناقصـــــــــــة. -

 يكتب قصـــة يعالـج فيها مسألـة ذات داللة بالنسبة إليه. -

 ومميزاتها. يحلل مختلــف النصـوص ويبـرز خصائصها -
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 مهارات التعبير الكتابي: 4-2

 :1إن هذا النوع من التعبير يسعى إلـى تنمية املهارات اآلتية

 .ة ملا يكتب موضحا فيـها هدفه وأسلوب تحقيقه
ّ
 قدرة املتعلم على وضع خط

 .قدرة املتعلم على تحديد أفكاره واستقصاء جوانبـها ومراعاة ترتيبـها وتكاملها 

 ع منهج تعبيره ملطالب املوقف وغايته.املهارة فـي إخضا 

 .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 

 تحضار األمثلة والشواهد املناسبة للموضوع ووضعها في املوطن املالئم من التعبير.القدرة على اس 

 .املهارة في استخدام اإليجاز مع الوضوح واإلطناب مع االستقصاء والشمول في املواقف املناسبة 

 .القدرة على الكتابة إلى كل فئة بما يناسبها فكرا ولغة وأسلوبا 

 ه ببيان ما يبدو فيه من ثغرات وطرق معالجتها.قدرة املتعلم على تقويم ما يكتب 

 .القدرة على الكتابة السليمة رسما وتركيبا للجملة وبناء للعبارة 

 .الدقة في استخدام عالقات الترقيم 

 .تمكن املتعلم من الكتابة في موضوع يهمه مستعينا ببعض املراجع 

  ه اليومية يبسط فيه مراده ويدعمتمكن املتعلم من كتابة رسالة وظيفية في شأن من شؤون الحياة

 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 

 ابة تعليق على ندوة حضرها أو محاضرة استمع إليها أو برنامج شاهده.قدرة املتعلم على كت 

 .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.

 الحرص على الهدف ودقة املعنى واإلحاطة بالعناصر األساسية. القدرة على تلخيص موضوع ما مع 

 خطوات تدريس التعبير الكتابي: 4-3

ط حصص التعبير الكتابي وفق ما يأتي:
َّ

 تنش

 .الحصة األولى تخصص لتقديم املوضوع ومناقشته 

 .الحصة الثانية لتحرير املوضوع داخل القسم؛ بعدها يستلم األستاذ املواضيع ليصححها 
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 ة الثالثة، يقوم األستاذ بإجراء تصحيح جماعي لألخطاء مع التالميذ داخل القسم ثم يوزع الحص

 األوراق مصححة، ويساعد التالميذ على تصحيح أخطائهم فرادى.

ّوق يمهد املدرس بما يش تخصص لتقديم املوضوع ومناقشته.التمهيد للموضوع: : الحصة األولى -1

ميه إلـى الدرس ويـهـــّيـئ أذ ِّ
ّ
هانهم له، أما اختيار املوضوع فهو محّدد مسبقا في منهاج اللغة العربية. متعل

 يناقش املدّرِّس املوضوع من زاوية تحديد طبيعته

 :1طبيعة املوضوع -أ

مين وضمن ما يهتمون به، أما مدارها فواسع  - ِّ
ّ
يحسن )بل يجب( أن تكون املوضوعات في متناول املتعل

م. ِّ
ّ
 سعة حياة املتعل

إلمكان موضوعات مجّردة وموضوعات ال يحسون بقرب منها. ونجّنبهم موضوعات أن نجّنبهم قدر ا -

تتكّرر عليهم في الدروس واملواد األخرى يمكن أن تسّبب لهم ملال ويفقد امليزة الخاصة بدرس التعبير 

 وخّيل إليهم ان درس التعبير درس إعادة كتابة معلومات سابقة.

م أن تكون املوضوعات منّوعة، تؤخذ مرة م - ِّ
ّ
ن البيت أو الشارع ومرة من الطبيعة ومرة من ذات املتعل

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.

 ي.ي البرنامج السنوي للسنة األولى ثانو املوضوعات مختارة مسبقا ومنصوص عليها ف اختيار املوضوع: -

يعرض املدرس املوضوع املختار سواء أكان مختارا من املدرس أم كان من الطلبة  عرض املوضوع: -ب

على السبورة مع عناصره األساسية، وينبغي للمدّرس هنا أن ينّبه إلى ضرورة العناية بالفكرة من 

وضيح خطوات املوضوع، والتزام الترابط حيث تسلسلها وترابط أجزائها وتدّرجها، وكذلك ت

 .2املنطقي واالنسجام التام بين العبارات من غير اضطراب وال تناقض وال حشو وال تكرار

وبعبارة أخرى يؤكد املدرس أن تكون جمل الطالب مناسبة تحتوي املعنى املطلوب فال هي موجزة 

ز على ال توضح الفكرة وال مسهبة تؤدي إلى تشتيت الفكرة وفقدانه
ّ
ا لجمالها وينبغي للمدرس أن يرك

ضرورة إفصاح الطالب عن رأيه الشخص ي وأن يتجّنب الطالب قدر اإلمكان األخطاء النحوية واللغوية 

 .3واإلمالئية
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وهي الخطوة األساسية من خطوات التعبير : 1الحصة الثانية لتحرير املوضوع داخل القسم -ت

 .2اته حول املوضوع في دفتر التعبيرالكتابي إذ يدّون الطالب معلوماته وتصور 

مين ويتأملوا أبعاده وما يمكن أن يحتوي  الكتابة: - ِّ
ّ
يحسن أن ينظر فـي املوضوع قليال من طرف املتعل

من مواد تتصل بنفوسهم وآرائهم وتجاربهم، ثم يبدأوا الكتابة ويسيروا مزّودين بالنصائح السابقة 

أي ترك هامش ثم بدء الفقرة بعد ترك بياض مناسب من التأني وتجويد العبارة وهندسة الصفحة 

إلى اليمين، ووضع الفواصل والنقاط، وبدء الفقرة الجديدة بترك بياض إلى اليمين مع مراعاة حسن 

 3 الخط وصحة اإلمالء والقواعد...

را بعوامل الربط إذ ال بد من أن تأ - ِّ
ّ
م بين الفقرة والفقرة قليال مفك ِّ

ّ
ي األفكار تال بأس في أن يقف املتعل

م بعدد معّين من الكلمات أو  ِّ
ّ
متماسكة وأن تكون الخطة متصلة األجزاء. ويحسن أال يحّد املتعل

 .4الصفحات، إذ ليس املهم الطول والقصر وإنما التجويد في التعبير

تسهل هذه الطريقة على املتعلم العملية إذ تسهل عليه ورود األفكار وتنبه العواطف بمعنى أنها ال  -

عليه األشياء من الخارج وإنما تستثير فيه تجاربه الخاصة وتشجعه على استثمار هذه التجارب.  تلقى

ومن ثم يحسن تعبيره ويعد ملا هو أكثر من التعبير أي إلى اإلنشاء، وما يضفي على الكتابة عناصر من 

 .5األصالة

ته في دّرس طلبإن الطريقة املثلى لتدريس التعبير تأخذ بعدها السليم عندما يناقش امل -

موضوعاتهم، 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 

ا يكون الهدف املناقشة والتحليل والنقد وتبني املواقف والتحدث بصراحة وموضوعية وهكذ

  .6الحقيقي من درس التعبير

يقوم األستاذ بإجراء تصحيح جماعي لألخطاء مع التالميذ داخل القسم ثم  الحصة الثالثة، -ث

 يوزع األوراق مصححة، ويساعد التالميذ على تصحيح أخطائهم فرادى.

                                                           
إن التعبير الكتابي إما أن ينجز داخل الصف وتجمع الدفاتر لتصحيحها، أو أن يكتب في البيت وذلك في الواقع يتوقف على نوعية املوضوع  1

يت. علق بكتابته في الصف أو في الباملختار، وعلى هدف املدرس من اختياره )...( ومع هذا فالتعبير الكتابي ال يخلو من مالحظات فيما يت

فالتعبير الصفي يعطي املدرس مؤشرا واضحا عن إمكانية الطلبة في الكتابة، وإنه يحصر ذهن الطالب وقابلياته الكتابية في ذلك املوضوع. 

لتخّيل واختيار طالب للتأمل واولكن قد ال يستطيع بعض الطلبة إنجاز املوضوع في الصف )...(أما التعبير البيتي فإنه يعطي فرصة كافية لل

العبارات والجمل املناسبة فتأتي الفكرة واضحة واألسلوب منسجما معها...ولكن قد يعتمد بعض الطلبة على غيرهم في كتابة املوضوع 
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 :1تيكاآليراعي املدّرِّس في تصحيح موضوع التعبير الكتابي جملة من األسس والشروط أجملها 

  االهتمام باملعنى قبل اللفظ إذ على املدّرس 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.

 لق تلك ملدرس أن يخلكي تؤدي اللغة وظيفتها يجب أن يتم التعبير في مواقف طبيعية، وعلى ا

 املواقف للطلبة.

  أن يتدّرب 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.

 ف يشعر فيه الطالب بالحرية، ذلك مدعاة ألن يجب أن يتم التعبير في جو بعيد عن التك
ّ
ل

 ينطلق الطالب في التعبير فكرا ولغة.

  ضرورة أن يتزّود الطلبة بمستويات وبمعايير يستخدمونها عند الكتابة ألنهم بمعرفة تلك

املعايير سوف يحققون األهداف املرجوة من كتاباتهم. تكوين الدافع لدى الطلبة نحو الكتابة. 

هناك وسائل عديدة الستثارة هذا الدافع منها: خبرتهم السابقة، وتوفر موضوعات والواقع أن 

في مجالت خاصة، أو معالجة موضوع معين من خالل اإلذاعة املدرسية أو تخصيص جائزة 

 ملن يكتب في موضوع ما مثال.

 ايجب إجراء مناقشة حرة مع الطلبة لجوانب املوضوع لكي تتحدد األفكار األساسية فيه وهذ 

 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 املدّرس التي يقف فيها مرشدا أو مّوجها. 

ابة مشّوقة 
ّ
عرضا تنتظم منه األفكار بطريقة فكتابة املوضوع يجب أن تتضمن مقّدمة جذ

 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.

  ح كيفية استخدام كل عالمة من مراعاة استخدام عالمات الترقيم وعلى املدّرس أن يوّض

 هذه العالمات وتأثيرها في املعنى.
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 نموذج ملوضوع في التعبير الكتابي: 4-4

الشعر السياس ي قديم فـي تاريخ األدب العربي حيث كان في العصر الجاهلي  صوغ املوضوع: -أ

ابه عن طرق بمحصورا في القبيلة، غيـر أن انتشاره استفحل فـي العصر األموي. فأصبح الشاعر ي

طريق أغراض مختلفة تكون مدحا أو هجاء أو وصفا، وذلك على أثر الرغبة في اعتالء عرش 

 الخالفة اإلسالمية وانقسام املسلمين شيعا وأحزابا.

ـن خصائص الشعر السياس ي املطلوب:  -ب بالرجوع إلى اآلثار الشعرية التي درستها للعصر األموي: بّيِّ

 التي كان يعتمدها الشعراء ملناصرة أحزابهم والتعليق عليها. فـي هذا العصر مع ذكـر الحجج

م في السنة األولى ثانوي في ثالث أنماط من النصوص، هي: النص الحجاجي، النص  ِّ
ّ
يكتب املتعل

مي الجذع املشترك آداب. جمعت في جدول بعض  ِّ
ّ
التفسيري، والنص النقدي، وهذا األخير خاص بمتعل

م فيما يلي: النماذج التي عرضها دليل األ  ِّ
ّ
 ستاذ وكتاب املتعل

املجال 

الكتابي 

)ج.م.علوم 

 وتكنولوجيا(

منصوص 

 الكفاءة

 نمط النص

 نقدي تفسيري  حجاجي

منصوص الوضعية 

 املستهدفة

منصوص 

الوضعية 

 املستهدفة

 منصوص الوضعية املستهدفة

كتابة  

نصوص 

حجاجية 

وتفسيرية في 

وضعيات 

 ذات داللة

هاية السنة حصلت في ن

على نتائج تؤهلك 

لالنتقال إلى القسم األعلى 

فاختلفت مع والدك في 

اختيار الشعبة املالئمة. 

ادعم اختيارك بالحجج 

املناسبة إلقناع والدك 

فا ما 
ّ
باختيارك موظ

يناسب من األفعال املزيد 

 ومن املحسنات البديعية.

، على إثر انتشار 

داء الرمد الحبيبي 

ذ أخ في ثانويتك،

بون  التالميذ يتغيَّ

الواحد تلو اآلخر. 

ر ظهور  كيف تفّسِّ

هذا الداء 

 وانتشاره.

 

املجال 

الكتابي )ج.م. 

 آداب(

منصوص 

 الكفاءة

منصوص الوضعية 

 املستهدفة

منصوص 

الوضعية 

 املستهدفة

 منصوص الوضعية املستهدفة

كتابة  

ــــوص  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نصـ

ــــة  ــ ــ ــــيـ ــ ــ ـــــاجـ ــ ــــجــ ــ حـــ

ـــيرية في  ــ ــ وتفســ

ـــــي نهاية السن ــ ــ ــ ة حصلت فــ

ــــك  ــ ـــلــ ــ ــ ــــؤهـ ــ ـــج تــ ــ ـــــائـــ ــ ــــتـ ــ ـــى نــ ــ ــ ــــلـ ــ عــ

لالنتقال إلى القسم األعلى 

ـــاختلفـــــت مع والـــــدك في  فــ

ـــعبــة املالئمــة.  ــ ــ ــ ــ اختيــار الشـــ

ـــار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـلـى إثـر انتشـ

داء الرمد الحبيبي 

في ثـــانويتـــك، أخـــذ 

بون التالم  يـــــذ يتغيَّ

الواحـــد تلو اآلخر. 

ع نظرك  بينما كنت في البادية تمّتِّ

بمشـــاهد طبيعية، عندئذ تذكرت 

ــــعر العربي،  ــ ــ قيمة الطبيعة في الشـ

وأثنــــاء رجوعــــك إلى بيتــــك أخــــذت 

د مــا  ِّ
تبحــث عن قصــــــــــــــيــدة تجســـــــــــــــّ
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ـــــات  ــــيــ ــ ـــعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وضـ

 ذات داللة

ادعم اختيـــــــارك بـــــــالحجج 

ــــبــة إلقنــاع والــدك  ــ ــ ــ ــ املنــاســ

فـــــــا مـــــــا 
ّ
بـــــــاخــــتــــيـــــــارك مــــوظــــ

يناسب من األفعال املزيد 

 ومن املحسنات البديعية.

ر ظهور  كيف تفّسِّ

ـــــداء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هــ

 وانتشاره.

ـــاهدته من مناظر. فعثرت على  ــ ــ ــ شــ

فى نص من العصــــــــــــر الجاهلي شــــــــــــ

ــــتـــــه على  ــ ــ ــ ــ ــــدمـــــا عرضــ غليلـــــك، وعنـ

ـــاف  ــ ــ ــ ــ ــ ــــتــاذك طلــب منــك اكتشــ ــ ــ ــ ــ أســ

ــــتهــا. انقــد هــذا  ــ ــ ــ ــ معطيــاتــه ومنــاقشــ

 النص مستوفيا طلب أستاذك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : االستراتيجيات املنهاجيةرابعالفصل ال

329 
 

أما حصص التعبير الكتابي فتتوّزع إلى مشاريع كتابية، وحصص التعبير الكتابي وحصص إدماج 

هي موّزعة على وحدات أحكام الدرس في نشاطي قواعد اللغة والبالغة، اكتفيت بذكر بعض أمثلتها، و 

الكتاب املدرس ي، يقتض ي درس القواعد والبالغة أن تدمج التعلمات والتعلمات الفعلية ثم تدمج أحكام 

 الدرس ككل. وإليكم البرنامج على الشكل اآلتي:

 برنامج التعبير الكتابي

املشــــــــــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــع 

 الكتابية

 إدماج أحكام الدرس مواضيع التعبير الكتابي

التعبير 

 يالتدريب

 البالغة قواعد اللغة التعبير األدبي التعبير الفكري 

  ــــداد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إعـــ

فهرس حول 

ـــــر  ــ ــ ــ ــ ــــاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــظـ ــ ــ ــ ــ ــ مــ

ـــــاة  ــ ــ ــ ــ ــــيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحــ ــ ــ ــ ــ ــ الـ

ــــة  ــ ــــيــ ــ ـــلــ ــ ــــقـــ ــ ـــعــ ــ الــ

ــــي  ـــعــــــرب فــ ـــلـــ لـــ

ـــــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعصــ ــ ــ ــ ــ ــ الــ

 الجاهلي.

  ــــداد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إعـــ

فهرس حول 

ـــــرة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ظـ

ـــــض  ـــــائـ ــــقــ ــــنــ الــ

ـــا  ــ ــ ـــهـ ــ ــ ـــتـ ــ ــ ـــالقـ ــ ــ وعـ

 بالسياسة.

  ــــداد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إعـــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــبــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خـ

ـــا  ــ ــ ــ ـــــهـ ــ ــ ـــائـ ــ ــ ــ ــــقـ ــ ــ إللــ

ـــة  ــ ــــبــ ــ ــ ــ ــ ـــــاســ بـمنــ

 معينة.

  كتابة قصـــــة

ـــرة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قصــ

ـــج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تـــ

ـــــرة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ظـ

ــــة  ــ ـــــاعــيـ اجــتــمــ

ــــة  ــ ــ ذات داللـ

  

  تــلــخــيــص

نصـــــوص 

 متنوعة.

 ـــــرح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  شـ

نصـــــوص 

 متنوعة.

  ـــــام ــ ــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ إتـ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قصــ

 قصيرة.

 

  ـــل ــ ـــــائــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوسـ الــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ـــــديـ ــ ــ ــ ــــجــ ــ ــ ــ ــ املـ

ـــق  ــ ــــيـــ ــ ـــــقـ ــــحــ ــ ـــــتـ لــ

ــــب  ــ ــ ــ ـــــالــ ــ ــ ــ ــــطـ ــ ــ ــ املــ

 ال.واآلم

  أثر العمل في

ــــة  ــ ــــاة األمـ ــ حيـ

 والفرد.

  ــــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الــ

ـــــه في  وأهـمـيـتــ

ــــاة الـفرد  ــ حـيـ

 واملجتمع.

  ــــي ــ ــ ـــــة فـ ــ ـــــدقــ ــ الــ

ــــة  ــ ـــظـ ــ ـــــافـ ــــحــ املــ

ــــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عــ

 املواعيد.

  رسالة املعلم

ــــي  ــ ــ ـــــا فـ ــ ـــــرهــ ــ وأثــ

ـــم  ــ ــ ــ ـــي األمــ ــ ــ ــ رقــ

 وازدهارها.

  ـــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــزايــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ

ـــــامح في  ــ التســـ

ــــاء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ

ـــــا  تاملــجــتــمــعــ

ــــة  ــــانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلنســ

 ورقيـها.

  زهــــــيــــــر بــــــن أبــــــي

ـــــاعر  ــ ــ ـــلمى شــ ــ ــ ــ ســ

ـــم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السـ

 والسالم.

  ـــــة فــــي ـــــابــ ـــطــ الــــخـ

ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عصــ

ـــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـ

ـــــاب  ــ ــ ــ ــ ــ ــــبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )األسـ

 والخصائص(.

  ـــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـــ

ـــــد فــــي  ـــــديــ الــــتــــجــ

ــــعراء  ــ ــ ــ ــــعر شــ ــ ــ ــ شــ

 املدينة.

  ـــــص ــ ــ ــ ــ ـــــائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خصــ

ـــــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الشــ

ـــــ ي في  ــ ــ ـــــياســـ ــ ــ الســ

 العصر األموي.

 

ـــــرة  ــ ــــقـــ ــ ــ ـــــب فـ ــ ــــتــ ــ ــ اكـ

تتحـّدث فيها عن 

ــــاة في  مزايـــــا الحيــ

ـــم  ــ ــ ـــلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل الســ ــ ظــ

والوئام بتوظيف 

ـــــب من  ــ ــ ــ ــ مــا ينــاســ

ـــــرط ــ ــ ــ ــ  أدوات الشــ

الجـــازمـــة لفعلين 

مضـــــــــــــــــــــــــارعــــــــــــيــــــــــــن. 

 )ج.م.آداب(

 
ُّ

ب فقرة تحث ِّ
ّ
ركـ

فيها أحد زمالئك 

ـــــد  ــ ــ ــ ــــجـ ــ ــ ــ ـــى الــ ــ ــ ــ ــ ــــلـ ــ ــ ــ عــ

ــــي  ــ ــ ـــــاد فـ ــ ـــــهــ ــ ـــتــ ــ ــ واالجــ

الدراســـــــــــــة وعدم 

ـــــييع الوقـــــت  ــ ــ ــ تضـــ

فـــــــا فـــــــيـــــــهـــــــا 
ّ
مـــــــوظـــــــِّ

ـــارع  ــ ــ ــ ــ الفعل املضـــ

ــــوع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املـ

ــــوب بـــأن  ــ ــ ــ ــ واملنصــ

ـــــرة.  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املضـ

ــــوم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )ج.م.عــ

 وتكنولوجيا(

 

كنت بصــدد إعداد 

هـــــــت  بــحـــــــث، فـــتــوجـــّ

ــــات غير  ــ عـلـى املـكتبـ

ـــا  ــ ـــــد مــ ـــــك لـم تــجــ أنــ

ـــان ي ــــك. فكـــ في بحثــ

ـــدت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــك أن قصـ لــ

ــــك،  ــ ــ ـــــا لــ ــ ــــقــ ــ ــ ـــــديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صــ

ـــا  فوجــــدت عنــــده مـ

ر  ِّ
يـــلـــبـــي بـــحـــثـــــــك. عـــبـــّ

ـــــرك  ــ ــ ــ ـــــديـ ــ ــ ــ ــــقـ ــ ــ ــ ـــــن تــ ــ ــ ــ عـ

ـــــذا  ــ ــ ــــع هــ ــ ــ ــــيــ ــ ــ ـــنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لصـــ

ــــكره  ــ ــ ــ ـــــديق بشــ ــ ــ ــ الصـ

ـــا  ــ ـــــا مــ ــــدمــ ــ ــــخـ ــــتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مسـ

ـــــب من أركان  ــ ــ ــ يناســـ

ــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الــ

 )ج.م.آداب(.

اكتب فقرة قصــيرة 

تـتـحـــــــّدث فـيهـــــــا عن 

ـــــرم  ــ ــ ــ ـــكـــ ــ ــ ــ ــ ـــــا الـــ ــ ــ ــ ـــــزايـــ ــ ــ ــ مــ

باســـــتخدام ما يلزم 

ــــبيه  من أركان التشـــ

ــــوم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )ج.م.عــ

 وتكنولوجيا(.

 

 



 : االستراتيجيات املنهاجيةرابعالفصل ال

330 
 

ــــة  ــ ــــبـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالــــنســـ بــ

 لم.للمتع

  ـــف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــألــ ــ ــ ــ ــ ــ تـ

ــــة  ــ ـــــرحــــيـ ــ ــ ــ ــ ــ مسـ

ـــج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تـــ

ظــــاهرة ذات 

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ داللــ

ـــبة إلى  ــ بالنســ

 املتعلم.

  ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كــ

ـــق  ــ ــ ــ ــــيــ ــ ــ ــــقــ ــ ــ ــــحـــ ــ ــ تــ

ــــتطالعي  ــ ــ ــ ــ اســ

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

 مؤسسة ما.

  كتـــابـــة تقرير

ظاهرة  ل حو 

ـــــة أو  ــ ـــــيـ ــ ــــئـ ــ ــــيــ ــ بــ

ـــــة أو  ــــحيـ ــ ــ ــ ــ صــ

 سكانية.

  ــــداد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إعـــ

ـــــرض  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

 السالم.

  ــــب ــ ــــيــ ــ ـــــالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أســ

ـــار  ــ ــــمــ ــــثــ ـــتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اســ

ـــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وسـ

ـــــال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االتصــ

ــــي  ـــالم فــ واإلعـــ

الـــــــحصــــــــــــــــــــول 

لــــم عــــلــــى الــــعــــ

 واملعرفة.
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وي هذذذال لل عذذذذذذذذذذذذذذ  لدر سةولمل دانذذذامل للذذذبتلرذذذذذذذذذذذذذذي ل  ذذذبلا ذذذي ل ت   ذذذي  تذذذبت   لل  ذذذي لل    ذذذي تحي

مي للسذذذذذذذذذثي لي بر يااوي   بيثي لء  لل   ذذذذذذذذذا  ِّ
 
ِّ ذذذذذذذذذ ي  ت  

هت أرذذذذذذذذذا ي  لرذذذذذذذذذد ااي  لدر        بت  ِّ
،  قب ُ ج 

رذذذذذول للسذذذذذثي لي بر  هت  يااوي للسذذذذذثي للت   ا لل ااوي للاي  اتا ِّ
سالل  سذذذذذاتها ل اي، وال أ  قعذذذذذ ،   ج 

مي للسثي لي بر يااوي  ِّ
 
 ف  ا يدي:هاه للبتلري ل  بلا ي .  تت    سةولمل كالك أرا ي دلذى  ت  

ِّسو التعليم الثانوي:
 أوال: مدر 

نة  مجتمع تحديد -1 ِّ
 الدراسةوعي 

ِّ ذذذذذذذذذ ي لل  ي    للبتلرذذذذذذذذذي ل ثي تتكو   
ِّرذذذذذذذذذو  في للت   ا لل اا لل    ي  بت 

رذذذذذذذذذول أ  يبت   وي للاي  اتا

ِّرذذا لرذذتناه    ا  24  بيثي لء  لل   ذذا   ملي رذذت يااو اذذذذذذذذذذذذذذف لباها   غ  قب ،للسذذثي لي بر يااوي 
 بت 

ِّرا.81ي اا ي لش   
    بت 

ثي  ثتظ ي، ِّ
  يااو امل  لرذذذذذذذذذذذذت ث ت 60رذذذذذذذذذذذذت   للبتلرذذذذذذذذذذذذي ل ثي شذذذذذذذذذذذ  ت  قب  قب لستات لل حث ل  

 
ا
ت ا  لبم لرت  لت واق ها لإلالتي  للتر وي.يااو ي  لحبة ير اه  وضول ي تت    ق  نب 

 الجنس: متغير  – أ

ِّرذذذذا 81 أرذذذذ  ثا ك ا للبتلرذذذذي ل ثي شذذذذ  ت
رذذذذ  60ياليي   ثذذذذذذذذذذذذذذذذذها   بت   

  81س سذذذذي لشذذذذ      ء  بتِّ

 ري،  للجب ل 
لي حسب للبتلري ل ثي لآلتي يوضح  بتِّ رء   وملا  

 :للجن  ل  بتِّ

 

 للنس ي ل او ي لل با للجن 

 .80.0 60 ذك 

 10.00 81 أاثى

 866 81 ل ن وع

 

 العلمي: املؤهل متغير  – ب

ِّرء  للذ ستنو  ذ  هاذ نس   ألبلاها لل    ي للشهاالمل لآلتي للجب ل  يوضح
 :ل  بت 

 

ِّ  لل  مي
 للنس ي ل او ي لل با ل ؤه 

 08.88 88 سان  شهااة لل 

 88.88 64 شهااة للتخ  ج    ل بتري لل   ا لألراتاة

 44.44 62 ااة ل ارترشه

 1.11 68 شهااة ل اجستءر

 866 81 ل ن وع
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 في التدريس: الخبرة متغير  – ج

 اهاذذذذذذذذذذذذذذذذ ا ذذذذذذذذذذذذق يذذذذللت للز ث ي  بةذذذذلل ت ك ،فذذذذي للت   ا ث يذذذذ هذذذذلل  ةذذذذذذذذللخ  أ   للتبت س ي  ةذذذذذذذذ الخ  يذذذذذذذذذذذذذذذذن ث

ِّرذذذذذذذذذذذذذذو   ذذذذلل
  ذذذذذ بيذذذذ  ت املذذذذذاذذف  62أت ذذذع   ذىذذذذدل هاذذ  ذذذ ت س ثاذذذذ ذذذذق ض ةها ه  ذذذذ لدس  ،ذذذذذذللتبت  ي  نالذذذذفبت 

 ،للذ ذ بلاذذذ ذذذي يذذذذذبتلرذذذذلل ثيذذذذل     لاذذذذذيف  او يذذذلل للنسب اهذذذذذذسذذذذح اذذذذذذذت بذذذذذ ق ، ذذذبت ذذذذذذللت ولملذذذذذذذذذذذذذذرث باذذذذذذذذذذذذل لدر

ِّ  يذذذذذذتلآل ب ل ذذذذذ للج للتبت س ي  ةذللخ  حسب
 :ذلك  ذيب  

 للنس ي ل او ي لل با للخبرة في للتبت  

 ....4 61 رثولمل 6-1

 88.88 64 رثولمل 0-86

88-81 60 80.00 

 22.22 61 رثي 81أكثر    

 866 81 ل ن وع

 

 في التدريس )لسنوات األولى ثانوي(: الخبرة متغير  – ج

 ي  نذذالف ل    و   ق ذذذذذذذذذذذذذاهذذا للتي للز ث ذذي ل ذذبة ت ذذك هث ذذي،ل  للخبرة أ   للتذذبت سذذذذذذذذذذذذذ ذذي  ذذالخبرة ن ني

 ولملرذذث لبا لدر   ت بي  فاامل 2 دلذذذذذذذذذذذذذذذى  ت سذذ  ها ق ثا ضذذ ةها  لدسذذه   تبت   للسذذثي لي بر يااوي،

 للخبرة حسذذذذذذذذذذذذذب للذذبتلرذذذذذذذذذذذذذي ل ثذذي يف لا ل او ذذي للنسذذذذذذذذذذذذذب حسذذذذذذذذذذذذذاه تا  قذذبللسذذذذذذذذذذذذذثذذي لي بر يذذااوي،  تذذبت  

 :كذل ي ء  للتابي  للجب ل  للتبت س ي

 للنس ي ل او ي لل با ي للسثي لي بر يااو  للخبرة في تبت  

 01.43 60 رثولمل 6-1

 40.14 62 رثولمل 0-86

88-81 62 40.14 

 02..8 60 رثي 81أكثر    

 866 .8 ل ن وع

 

لبا رذذذذذذذذذذذذذثولمل تبت   للسذذذذذذذذذذذذذثي لي بر يااوي،   اات لإلجا ي:     68ي  لحبة  لرذذذذذذذذذذذذذد ذاا الحظذي: لا ي ا في 

 أذك .

 

 

 

 

 



 : الدراسة امليدانيةخامسالفصل ال

334 
 

مة ةاالستبان -2  املقدَّ

اي    لرد ااي في لل حث أالة ت   ت  ل حا ت لآلتذ ي:  كوا

 الكتاب املدرس ي، دليل األستاذ: املنهاج، الوثائق البيداغوجية . 

 املقاربات البيداغوجية 

 العالقات البيداغوجية/ التربوية 

 مية-عناصر العملية التعليمية
 
 التعل

 طرائق واستراتيجيات التدريس 

 تقييم تدريس اللغة العربية 

 قذذب ج  ذذت ل رذذذذذذذذذذذذذد ذذااذذذي  ء  ليرذذذذذذذذذذذذذا ذذذي ل    ذذذي  ل  توحذذذي في  ذذذ   حوت    ل حذذذا ت للسذذذذذذذذذذذذذذا  ذذذي، 

    ت   ع ل  حوت للولحب  ء  للسذذذذؤلل لل ام للولحب  للسذذذذؤللء   لل اليي،   ذذذذذذذذذذذذذذذذذي للذذذذذذذذذذذذذذذذذ ت ل حت ليرذذذذا ي ف

ا بسذذذذذذذؤلل لام   تو ، ي با ت    ا رذذذذذذذؤلل  ن ولي    للتعذذذذذذذ  حامل ت ا    خ اتلمل ياليي أ  أت  ي  تخت

 ل سؤلل لل ام أ  ل  حوت كك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الدراسة امليدانيةخامسالفصل ال

335 
 

 الوثائق البيداغوجيةأوال: 

  ا هي اتجي  ولف تك أ  لبم  ولف تك لدر للتع  حامل لآلت ي  خعوص ل   اج؟السؤال األول:  .1

م اتائج    ت60يتكوا  هال للسؤلل    رتي   ِّ
 ع  ح لدر حبة:  تع  حامل أ    و مل، ا ب 

 التصريح األول: .1

يذ ذ ي تةو    دحذذذذذذذذذذذذذال   ل   ذذذذذذذاج و وحذذذذذذذامل 

 ليرتاذ

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 64 .6 63 66 لل با

 88.88 01.11 16 66 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ولف ء   يءر ل ولف ء  لدر ق  ي ل   اج للاالذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  النسذذذذذذذذذ ي لألرذذذذذذذذذتاذ في ت   ي االحظ تسذذذذذذذذذا   ء  ل 

-   ح ذذذذث ل  ذذذذات ذذذذي لل  ذذذذبليوج ذذذذي ل  ت ذذذذبة  ل  ذذذذات ذذذذي للت     ذذذذي ؛و وحذذذذات ا في تذذذذبت   لل  ذذذذي لل    ذذذذي

  ي ل
ا
سذذذذءذذذذذذذذذذذذذذذذذلك  ل الحظ أ  ليرذذذذاتاة ف  ث ذذذذو ي تح) ا  ل  ات ي للثعذذذذ ي .للت     ي ل و ها ل سذذذذول  تح  

 ه ذهاج  د  أ بى اع ها  ولف ته ل  ه  للت ذذذذذذثذذ ذذهال للذذل

ي و وحامل ليراتاة، د  أ  للثعف لآلس    يولفق ذذذذذذذذذذي  

ِّ ذذذذذذذا 
لذدذر هذذذذذذذال للذ أي    تبره لدر لل ك     ذلذذذذذذذك  خ  

ة. 88.    د  آل الها   رذذذذذبب  ا ائي    ا ي ف ذذذذذواه بشذذذذذب 

هال لل فض ت   ب للوحذذذذايي لألرذذذذاتاة ل  لرذذذذدشذذذذاتت ا 

 16؛ دذ يشذ   للك ءر    ليراتاة   ثائه  في  حتو اته في

  ،  قب ذك ذا ذائذي    ا في هذاه ل رذذذذذذذذذذذذذد ااي   التذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه   

لل حذث في  ثذا  ل   اج  شذذذذذذذذذذذذذ  ر اناحه  جوه دشذذذذذذذذذذذذذ ل  

ِّ ء  في  ثذذذذذائذذذذذه،  في لست ذذذذذات ل  ذذذذذات ذذذذذامل 
 
ليرذذذذذذذذذذذذذذذذاتذذذذذاة  ل ت  

،  في لست ات للثعذذذذذذذذذذذذوص ليا  ي لل  بليوج ي  للت     ي

ه    و ف ليرذذذذذذذذذذذذذاتاة  . للث ب ليا ي لل  ذي  لل الييقوللذب حذذذذذذذذذذذذذ  ذي  ات    للتول  تيا هال للث ب ل وج 

تا ا أف ذذذال لذذذاو  ذذذي لا  ذذذال ذذذي   ل وحذذذذذذذذذذذذذذايذذذي د  أ   ذذذبيال   ث ذذذا  فذذذالال  اذذذا اذذذا يءر  وجوا، د  هي د  

ِّ  انذا  لل    ذي للت     ذي
 
م،  ذ  دا ذا تؤس ِّ

ن كسذذذذذذذذذذذذذت لدر أال  ا ؛ يا ذا للاذالذي للث سذذذذذذذذذذذذذ ي لألرذذذذذذذذذذذذذاتاة لت ذب 

ِّا لدر 
ق للبراا ج  حالفءره    ين) ب ف ه ق ب أا  ي دبر تلفض له  ت    ِّ

لل  بليوجي، ف    سذذذذذذذدسذذذذذذذ ا ية  

ِّف ف ه ب  بل ل  لل    ي  ل ثتج ي للاذذذذذذذذذذذا حتء .   ا ابت    ليرذذذذذذذذذذذاتاة ي   و   و ي 
ت    اته  تعذذذذذذذذذذذ  

  لدر  عءرة.  
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 التصريح الثاني: .2

ل ذذذ ذذذ ذذذذذذذاج حذذذذذذذاجذذذذذذذامل يذذذ ل ذذذي تذذذةذذذو ذذذ   دحذذذذذذذذذذذذذذال   

 ء   تي ات ا.
 
 ل ت  

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 88 60 66 لل با

 61.11 08.88 00.00 66 للنس ي ل او ي

 :التعليق

، أرذذذذذذذذذتاذل 81    ء   84؛ دذ ي تبر هف الت للك ي ف ه لعذذذذذذذذذالح لبم لل  ول   أ ا هال للتعذذذذذذذذ  ح

ِّ ء ،  للا   ي ت ال ، % 00أي أكثر    
 
ا ي ل ثاهج ل د أ  ل   ذاج للاابي   ي  ي حاجامل  تي امل ل ت  

ا في للك ءر    حذذذذاجذذذذاتذذذذه تيا أا ذذذذا تزلا أاذذذذه  ِّ
 
  ت ل ي ل ت  

  ذذذذذي،  هذذذذذال لل ول يثة ق 
 
 حوت لل    ذذذذذذي للت     ذذذذذذي للت  

ه ،  ساحذذذذذذذي أالل    ي ل سذذذذذذذثي لي بر يااوي لدر    اج لل  ي 

ِّرذذذذذذذذذذذذذءذ  أا سذذذذذذذذذذذذذها  ها أهذذذذذذذ  ل  ذذذذذذذبل  
جذذذذذذذا   ذ  قذ ذذذذذذذ  ل ذذذذذذذبت 

  لل اتفو   خ اياه.

 ذذا في ذذالثظ  دبر ل ثذذاهج للذذبتلرذذذذذذذذذذذذذ ذذي للجزلئ  ذذي،   ذذا 

ه ليها، فإ   شذذذذذذذذذذك ي تحبيب ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ث
ا
هاج لل  ي لل    ي،  ل  

     ذذذذذذذذذذذذذذذ  الا ف سذذ ي ت     ي أ  ت  و ي يحظى  اهت ام ك  

لبلترذذذذذذذذذذء   ذلك ح ث يعذذذذذذذذذذ ب لل ول     هثا  ف سذذذذذذذذذذ ي ل

 ه ل رت  ات    ت لث ي افي  ا مللثا ن اني  ثه ذذذ   جع ذلك دل ،ها للب ليذذذ  ل  ذذذتس   لضاي ت  و ي
 
ى  ا س 

حتى لل وم  ل ملا لج لل  ذافذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  ح ذث اس ذت للجزلئ  في  تذاهذذامل للتن  ذب  ذا حذا لذي  للخةذ  أ   وضذذذذذذذذذذذذذع 

 ظاه ها، د  أ  أق    ا ي ك  قوله أاذها تح    ع امل لل    للذ  تن .   ااى  لا ي دحالح ي فذي

 التصريح الثالث: .3

يح ق ل   ذذذاج للاذذذابي للك ذذا لمل للتي  ضذذذذذذذذذذذذذع 

    أج ها.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 64 61 88 66 لل با

 88.88 ....4 08.88 66 لنس ي ل او يل

 

 

 

 

أوافق 
بشدة

0%
أوافق

33%

ال أوافق
61%

ال أوافق 
بشدة

6%

ات املنهاج حاج( إصالح)يراعي تطوير 

مين ورغباتهم
 
.املتعل

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة



 : الدراسة امليدانيةخامسالفصل ال

337 
 

 التعليق:

ِّ و  
 
  اج     االم ل  ،هال للتعذذذ  ح يشذذذا ه للتعذذذ  ح للسذذذا ق؛ ي  ل سذذذ) بف  الك ا ة ها ل ت  

ي ل ي في ل و ذه حذاجذات ا  تي ذات ا فذإاذه  ال ذذذذذذذذذذذذذ  تة   يح ق للك ا لمل للتي  ضذذذذذذذذذذذذذع    أج ها،  هال  ا 

  ل ذذذذذذذذذذ ا ائي    ليراتاة للاي  للت  08ي ي   ا تأي ذذذذذذذذذ قب  بل ل .ليراتاة     ا ائي 03حولبي  لفق ل  ه 

ق للك ا لمل للتي  ضع    أج هاذذذذذذذذذذذذذ ثذذذذذذذذذذذذذلل ِّ
 ،هاج للاابي يح  

ها يشذذذذذذذذذذذذذتكو     حذذذذذذذذذذذذذ و ذي تح  ق ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذسذاحذذذذذذذذذذذذذي  أ  أي  

  ذذذهاج، بسبب لباها للك  ذذذي ل ثذذذها فذذذللك ا لمل ل     لث

ها ل  ف ذذذذذذذذذذذذذذ   ح و ي تح   اتاي  ع ل ورا للبتل  ي، 

ِّ ء  لل  و ذذذذذذذي
 
 يحعذذذذذذذذذذذذذ  للذذذذذذذبلترذذذذذذذذذذذذذو  لذذذذذذذبا  كذ ذذذذذذذا ة ل ذتذ ذ 

، ك ذذذذذا لمل  0-2 ورذذذذذذذذذذذذذا للولحذذذذذب  ء  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللك ذذذذذا لمل في لل

ِّرذذذذء 
يرذذذذ اه    ا: لبم   حذذذذ و ي ق ارذذذذها    و ف ل بت 

ِّرذذذذذذذذذذذذذء  في ل  ذذذذذات ذذذذذي لل  ذذذذذبليوج ذذذذذي 
ا للك ءر    ل ذذذذذبت 

ا
تحك

   ذذذذات ذذذذات ذذذذا للت     ذذذذي  ل  ذذذذات ذذذذي  ذذذذالك ذذذذا لمل ،    ح ذذذذث 

ا في ب ض  كذذذذال  . ذذذذا  دج ل لت ذذذذاف سذذذذذذذذذذذذذ )
 
حذذذذذذذذذذذذذ و ذذذذي للتحك

  ي ل ثب  ي ل  ا بسبب ل ) ا لل ا ي  لل ائ ي.
 
 للك ا لمل  ليهبلف للت  

 التصريح الرابع: .4

يدثارذذذذذذذذذب ل   اج للاابي  ع   سذذذذذذذذذتوى  قبتلمل 

 ء  لل    ي.
 
 ل ت  

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذقأ لفذذ

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 63 61 66 لل با

 61.11 16 22.22 66 للنس ي ل او ي

 التعليق:

 يذذذذذذذذذذذذذذي  ثا  ل ثاهج للبتلر ي ل و ا هذذذذذذذذذذذذذذي ين غي أ  ت ل ر فذذذذذذذذذذذذذذأحذ ب ليشذ ا  للت   شذك لثبي أ   

اذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ب  ي  ل سذذذذذتوى لل  دي  للاهثذذذذذذذذذذذذذذذذذللتولفق  ء  ل   في لل ِّ
 
ِّرذذذذذء    ،   ا ي ع ي ل  ت  

 ف ه ب ض ل بت 

ِّ ء   ل سذذذتوى للا   يذذذذذذذذذذذذذذذس ط   
 
لبرل ج ، ف ح ااا ي تبر   أ  للل  دي   ل سذذتوى لل  دي للثظ ي ل  ت  

ِّ ء  فوم  سذذذذذذذذذذذذذتولها للذذاهني،  لك  للا   ذذي أ  للتكو   
 
م ل  ت   للت   ذذبي  لل ذذذذذذذذذذذذذ  ف للذذاي للتي ت ذذبا

 اج   ا يحتو ه   يولفق قبتلت ا.ي هال ل ستوى،  ل   لكو  ل   ذيت  واه هو للسبب ف

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة
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ِّرء ذذذذذذذ  ثة ق هال للكالم لدر  ث
 86 هاج لل  ي لل    ي ل سثي لي بر يااوي؛ دذ د  للك ءر    ل بت 

 ذذذذذذا ذذذذذذائذذذذذذي يشذذذذذذذذذذذذذ      ذذذذذذاإلح ذذذذذذار     10أي حولبي  ،81   

 ع  هاجذذذذذذذذ ثذذذذذذذذ ستوى ل ت  ِّ ء  ف   او  هال ب بم تثارب لل

ِّ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقبتلمل لل
 
ر   ل ج لل  ي لل    ي في ،   الثظ  دب ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ت  

 ثذذاهج جزلئ  ذذي رذذذذذذذذذذذذذذا  ذذي أ  في  ثذذاهج ب ض للذذب ل لل    ذذي 

ِّ  أ  
للبرل ج للاال ي  ساحذذذذذذذذذذي ل   ه ليق ذذذذذذذذذذ ى  تون   ي ء 

ِّ ء ل سذت ح  ي    
 
 ،فوم ل ستوى لل  دي  للاهني ل  ت  

 ي للترلك امل ل   ف ي  ل ثتج ي للتيذذذذذذ   د  ل شك ي تك   ف

 ت لبي ا     
 
ي ل  تبلئي  ل تورط،  ال   ذلك ذ ح تتخ 

ها ذذذذذذذذذذذذذذذذذفي     سذذذذتوى ت   مي،   ا ف   ال ح للبسول  للخ  ج

  قب قب  ت ا اذج ل     حي للبسول  للخ  ج. .للسثي لي بر يااوي 

 التصريح الخامس .5

ي تة  ق   اا ج لل  ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت ت ذب لدر ل   اج ف

 ي لي بر يااوي ذلل    ي ف

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقأ  

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 68 82 64 لل با

 61.11 61.11 ..... 88.88 للنس ي ل او ي

  التعليق:

ي تة  ق   اا ج ذذذهاج فذذذ  لدر ض  تة ل لتزلم  ا ث11.11يتولفق يال  ي ليراتاة   ي هال للتع  حذذذف

 ، لرذذذذذدثاال دبر للثعذذذذذوصل سذذذذذثي لي بر يااوي لل  ي لل    ي 

 أ  د   ،للتوجي  ي،  توحذذذذذذذ امل   دةذذذذذذذذ ي  ااة لل  ي لل    ي

ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ا ائي   ت ى ضذذذذذذذذ  تة لاللتزلم  ا   اج ف 88.88نسذذذذذذذذ ي 

تة  ق   اذذذذا ج لل  ذذذذي لل    ذذذذي،  ذذذذ  دا ذذذذا ت ت ذذذذب لدر  يذذذذائق 

 ساحذذي ال   ليرذذتاذ  للكتاه  ترذذ  ي  يءر ترذذ  ي. أس ى 

النسذذذذذذذذذذذذذ ذذي ل   ض أ  للكتذذب شذذذذذذذذذذذذذ ذذه ل ذذبترذذذذذذذذذذذذذ ذذي ل ذذبت ذذذذذذذذذذذذذ ي  ذذ

 قذذب  جذذبمل   ل ذذاك لمل للجذذاهزة ل وجواة لدر للشذذذذذذذذذذذذذذا كذذي.

يءر  نسج ي، في ل و ها،  ع أ  اظ ة ليراتاة ل  ثذذذذذذذذذذذذهاج 

ق  ي ل   اج لل  بليوج ي  ا ته في  ثا  للخةاه للت   مي 

  شذذذذذذذذذذ  ع ل نت ع    ا ينسذذذذذذذذذذجا  ع للسذذذذذذذذذذ ارذذذذذذذذذذي للت     ي

  Injonction"،     ذذا ذذي أ     ومااا يجاا  أن يكون   " Normeه ي تبر    ذذا ذذي    ذذات  فذذا ثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهذذاج ي  ت؛ ياذذ

ه دبر لل ال ء  ِّرو    وج 
ِّ ء  شك  يءر   اش ، دبر    أي ا،   ل بت 
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 التصريح السادس: .6

ع   اا ج لل  ي ذذذذذذذذذذذذذذذي  ذذذذذذذذذذذذذذذهاج للاالذذذذذذذذذذذذذذذيدثارذذذب ل ث

 وي.ذذذذى يااذي لي لذلل    ي ف

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 شبةب

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 64 81 66 لل با

 61.11 88.88 10.00 66 للنس ي ل او ي

 التعليق:

 هو   81/81   ا ائي 10.00 نسذذذذذ ي  أ ا هال للتعذذذذذ  ح ف ب حعذذذذذ  لدر  ولف ي أي   ي ليرذذذذذاتاة

دذ  ؛،   س ذذذذذذذذ  فذذذذذذذذي لتناههلسا ق ا يتولفق  ع للتع  ح ل

، ف ه  سذذذذذذائ   ق ذذذذذذايا ل و ي للبراا ج جز     ل ثذذذذذذذذذذذذذذذذذذهاج

  الي ذي  ا ذبيي   ت ةي   هبلف  ك ا لمل ل و ي  أس ى 

يذذءذذر لذذ ذذو ذذذذذذذي تشذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذ  للذذجذذولاذذذذذذذب للذذ ذذ ذذ ذذ ذذذذذذذي  ليسذذالقذذ ذذذذذذذي 

ي  ل   اج يسذذذذذ ر  . ل جت ال ي  للسذذذذذ ارذذذذذ ي  للا ذذذذذات ي

ي تذه للا ذات ي فدبر تكو   ف ا قذاات لدر تح ذا   سذذذذذذذذذذذذذؤ ل ذا

 ،ل سذذذذذذذذذذذذذت  ذذ ،  لذذه للك ذذا ة لاذذ  ل شذذذذذذذذذذذذذكالمل للتي تولجهذذه

ف   ذذذي ل  ذذذذاتف لل  و ذذذذي تك   في حسذذذذذذذذذذذذذ  توظ  هذذذذا   ذذذذا 

هامل لل ا ي ل ب لي.  ينسجا  ع للتوجا

 

ا تن  تك في للت ا    ع  ث السؤال املفتوح:  هاج لل  ي لل    ي؟ذك ف ت   

ِّ ول ي با هال للسذذذؤلل سالحذذذي ل تعذذذ  حامل للسذذذت للسذذذا
ِّرذذذء  ل  ب 

  ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل بت 

ات ا ف  ا  تتلخص دجا  ل سثي لي بر يااوي. هاج لل  ي لل    يذذذذذذذتناتب ا لل    ي في للت ا   لل و ي  ع  ث

 يدي:

 .ع لدر ل   اج،  هي ق   ي 
 
 فاي    ا لا تة

 ر  ي. تح    وق ا رذذذذ   ا  ثه دبفاي   ت ى جب ى    لل واة دبر ل   اج،  لت اتلمل فك  ي  أيبيولوج

 اتجي للت اته  ي  ي  ستوتاة.

 ي ب ض لل  ايا للبس ةي  للخةور لل    ي.ذفاي يال ي ت وا دبر ل   اج ف 

 ذذت لدر ل   ذذاج لهذذا  وقف   ذذبئي ي  ذذ  دبر تفض ل   ذذاج  
 
ا لك  ذذا تت ذذا ذذ    ذذه  حذذات  وق هذذ ،فاذذي لو

ل  ت   ء    لق ها ل جت ا ي  للسذذذذذذذذذذذذذ ا ذذذذذذذذذذذذذ ي  لل  افي  لل ك ي  ثذه. تحذا ل تك   ذه  لل بتلمل لل    ي

    ج  ) ا للبين ي.

 نت ا ائعذذذه  للعذذذ و امل للتي  لجهت  ته     
 
  ت لدر ل   اج  ح 

 
    ه في ها في للت ا ذذذذذذذذذذذذذذذذفاي ق   ي لو

ي تال  ها، لها تح ظامل لدر ب ض لي وت ف ه. ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتة ب  سذذذذذذذذذالبة ل  دشذذذذذذذذذء  ف ، بليي ل شذذذذذذذذذولت ل اي
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ِّ      ليح ا ذذذي ك  ذذذف ب  ن  أاه ُ    لك  ا ت ى 
ى ذذذال لها دذل لرتةاع ليرتاذ لرت  اله. يحتاج دل، ت له  ك  

ِّ  تي ب ض ل حا ت  ساي ة ل   ي للتبت   ل  بلا ي ل ت اش ى  ع قبتلمل ل ذتةو   ف
 
 لل    ي.   ء 

 ه،  لهال فش ت ف ِّ
 للت ا     ه. يذفاي أس ى لا ت ها لل  ض    ل   اج للبتل  ي،  دبر    ُ ج 

 

ا هي درجة موافقتك أو عدم موافقتك على التصاااااااااااريحات ا تية ب صاااااااااااو  الساااااااااااؤال الثاني: م .4

 دليل األستاذ؟

م اتائج    تع  ح لدر حبة:62يتكوا  هال للسؤلل    أت  ي   ِّ
   تع  حامل أ    و مل، ا ب 

 التصريح األول: .1

 ل ست اتلمل ي  ي ال   ليرتاذ و وحامل ليرتاذ.

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق بشبةأ لفق     أ لفق بشب 

 68 86 .6 66 لل با

 61.11 11.11 01.11 66 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ل ل     ق  ي ال   ليرتاذ  جا  للتعذ  ح لي  

  كذذذذااتذذذذه  ء  للويذذذذائق لل  ذذذذبليوج ذذذذي  للتر و ذذذذي ليس ى، 

 ولف ذذذذذا  ذذذذذا ذذذذذائذذذذذي    ليرذذذذذذذذذذذذذذذذذاتذذذذذاة  26لبي حو  أيت كذذذذذا  ف

 ا   ال   ليرذذذذذذذذذتاذ يدثارذذذذذذذذذب  ع و وحاتل تعذذذذذذذذذ  ح،  أ

،  لذكذ  يذذذذذذذالذ  ذذذذذذذي هذا فذي تذذذذذذذبت ذ  للذ ذ ذذذذذذذي للذ ذ  ذ ذذذذذذذي آ ذذذذذذذالذ

ب ال    06ليرذذذذذذذذذذذذذاتذاة    ذا ذائذي  ي    لل ك ، ف ذب س  

 .ليرتاذ آ الها

كااي   لتح    هاي  ل وق ء  ين غي لل واة دبر 

لل  بليوج ي ليس ى  ساحي  ال   ليرتاذ  ء  للويائق

ل   اج  للوي  ي ل  لف ي  للبل   للتر وي يراتاة 

فه ل   اج   ء   ق  ته لل  بليوج ي   كااتللت   ا لل ااوي  للكتاه ل بت  ي ل سثي لي بر يااوي.  ه  ء  ل  

   اه ا للتذ  و ي للولتاة  جع   بليوجذي هبفذذه  سالبة ليرذذتذذذاذ لدر لرد ذ اه للذ، فهو للويائق ليس ى 

تة وحبلمل تح ءر ليحتوي لدر  ،فذي للذ ثذهاج للجبيب  ت    ها فذي تبت ذ  نشاوامل لل ذ ي لل    ذي للذ   ا

ِّرو .
  ي يست ن  ب ا ل بت 

 
 ا هو  الحظ أ  ال   ليرتاذ أحبث لضة ل ا  تشو شا لبى للك ءر     ت  

  بليوج ي    ح ث أ لو تذها، فارت ا  لل  ض  ا   اج  لل  ض ليراتاة ف لحول ي اتاو   ء  للويائق لل

ر .  للوجهي للاا حي أ  لل ااو  للتوج هي ل تر  ي أ بلآلس   بل   ليرتاذ  للك ءر    ا  الكتاه ل بت  ي

ِّ   ايهبلف لل ا ي ل  بتري للجزلئ  ي
 جهاذ ثل،  هو  ا ين غي ل  ه لت اله، يا للويائق يا ا ت  ط ل بت 
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ِّ  في ت ني ل  ات ي  الك ا لمل،  يالث ا ال   ليرتاذ ياه  ي  ي  ك   ي ل    اج 
ها ل  بت  ِّ

 الت اته  وج 

ا ِّ
 
ِّ  ل رتئثا  ب ا. شاتحي  ا جا  ف ه. أ ا للكتاه ل بت  ي فهو  ي  ي ساحي  ا ت  

 ، ي ك  ل  بت 

 التصريح الثاني: .2

يدثذذذذارذذذذذذذذذذذذذذذب ال ذذذذ  ليرذذذذذذذذذذذذذتذذذذاذ  ع توجي ذذذذامل 

 ل   اج.

 ست اتلملل  

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 60 81 66 لل با

 66 80.00 10.00 66 للنس ي ل او ي

 التعليق:

 و ؛ ي  هال ليسءر هأ  ال   ليرذذذذذتاذ يدثارذذذذذب  ع ل   اج   ا ائي 12حولبي   ي ى يال  ي ليرذذذذذاتاة

ها ال   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها للوي  ي ل  لف ي     ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللوي  ي لل  بليوج ي لي بر للتي ين غي أ  ي ت ب ل ي ا ليرذذذذذذذذذتاذ  ت  

هذذذا ين غي أ  تكو   تولف ذذذيليرذذذذذذذذذذذذذتذذذاذ
 
  نسذذذذذذذذذذذذذج ذذذي    ح ذذذث للك ذذذا لمل ل ثعذذذذذذذذذذذذذوص ل ي ذذذا  ل  ذذذات ذذذي  ،    

 ل  ذات ذامل للت     ذي للتاب ي لها،  لل  ذبليوج ذي ل  ت ذبة

 د   ذذذذذااذذذذذت للوي  ذذذذذي ل  لف ذذذذذي  . للت   ا  و لئق للت و ا

، فال انذذذذذذب    قذذذذذب س جذذذذذت     نذذذذذذال للخذذذذذب ذذذذذذي ف   ذذذذذا

ِّرذذذذذذذذذذذذذء     يسذذذذذذذذذذذذذت ء  ب ذذا د  ل
 رذذذذذذذذذذذذذبذذب هذذال  . ذذا ذذاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ذذبت 

ل نسجام  ء  ل   اج  ال   ليرتاذ ي وا دلذذذذذذذذذى  ثا  ال   

ليرذذذذذذتاذ لدر  ا جا  في ل   اج  ت عذذذذذذ   ب ض لل ثاحذذذذذذ  

ق    في ا،  ساحذذذذي  ا ت تة ع ل   اج للت عذذذذللتي   يسذذذذ
ا
 

 ذذذذذذا عذذذذذذذذذذذذذةلاذذذذذذامل  ل  ذذذذذذاه ا للتي قذذذذذذا ذذذذذذت ل ي ذذذذذذا ل  ذذذذذذات ذذذذذذي 

  ي في  ااة لل  ي 
 
 الك ا لمل،  كال رءر تة للوحبة للت  

 .لل    ي

 التصريح الثالث: .3

يح ق للك ا لمل  ليهبلف للتي  ضذذذذذذذذذذع    

 أج ها.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 62 80 66 لل با

 61.11 44.44 4.44. 66 للنس ي ل او ي
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 التعليق:

ق للك ا لمل  ليهبلف للتي  ضذذذذذذع  0.ي ى يال  ي ليرذذذذذذاتاة  حولبي  ِّ
 ا ائي  أ  ال   ليرذذذذذذتاذ يح  

 ا ذذذذذذذذذذذكا  لزل ا أ  يكو   ولف ا لف ،  ه نسجا ي لتناهه   ذذذذذذذذذذذ  ف ذذذذذذذذذذذس دثارب  ع ل   اج   ه ييا؛    أج ها

ها ذذذذذذهاج    ك ا لمل  أهبلف يس ر لتح   ذذذذذذاص  ل  ه ل ث

 هال للتولفق  ل نسذذجام يسذذالب  و  ي ل ورذذا للبتل ذذ ي.

ال؛ ي  ت لفذذذذبه  لدر  ثذذذذا  سةذذذذاه ت   مي  نسذذذذذذذذذذذذذجا  ف ذذذذ 

 ذذذتذذذولفذذذ ذذذذذذذي   سذذذ ذذذذذذذ  فذذذيذذذ ذذذذذذذا    لضذذذذذذذذذذذذذذذةذذذ له، ف ذذذذذذذذذذذذذذذال لذذذ  

 ل رترلت ن امل  للة لئق ل  ت بة.

 

 

 

 

 التصريح الرابع: .4

 يسالب  ال   ليرتاذ في لل    ي للت     ي

  ي.
 
 للت  

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 64 60 86 66 لل با

 88.88 00.00 11.11 66 للنس ي ل او ي

 التعليق:

نسذذذذذجا  ع للتعذذذذذذ  حء  للسذذذذذا  ء ، ح ث  بأاا ب القي ال   ليرذذذذذذتاذ  ا   اج يا هال للتعذذذذذ  ح  

  ي  لآل  لالقته   بى تح   ه ل ك ا لمل
 
 ليهبلف للت  

 ذال    ذي للت     ذي؛ أي للسذذذذذذذذذذذذذ ي لتح  ق هذاه للك ذذا لمل 

. لذال  ذاات للنسذذذذذذذذذذذذذ ي  ليهذبلف    سالل ل   ذي للتذبت  

ليرذذذذذذذذذذذذتاذ  سذذذذذذذذذذذذالبل   ا ائي  ت تبر ال   10لل ال ي  حولبي 

 ،فالال في تبت سذذذذذذذذذذها ل  ي لل    ي في للسذذذذذذذذذذثي لي بر يااوي 

 د   اات نس ي   تبرة تكاا تال   للثعف    ليراتاة 

اد ني هال للتعذذذذذذذ  ح    ي  اه  سذذذذذذذالبل لها،  في تأ ي أ 

ق  ال لف ذذذذذء  لالرذذذذذت ااي  بل   
 
  اجاي اولا  ا ف  ا ت  

 سذذذذالبل لدر للتبت   ؛ ي  لل واة دل ه  الت اته ليرذذذذتاذ

ضذذذذذذذذذذذذذ  ت ذذي    أجذذ  تذذ وءر لل    ذذي للت     ذذي للت    ذذي في 

ِّ  في ل سات للاا ح ،     ة
 .حتى ي  ى ل بت 
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ا تن  تك في للت ا    ع ال   ليرتاذ؟ السؤال املفتوح:  ك ف ت   

ِّ ول
ِّرذذذذء  ل  ب 

 ا تناتب ي با هال للسذذذذؤلل سالحذذذذي ل تعذذذذ  حامل للسذذذذا  ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل بت 

 لل    ي في للت ا   لل و ي  ع ال   ليرتاذ في لل  ي لل    ي ل سثي لي بر يااوي.

  ك  أرذذذذذذذذذذذذتاذ ساحذذذذذذذذذذذذي في  بليي    ا ي للسذذذذذذذذذذذذثب  ل سذذذذذذذذذذذذالب ل ي  ي ترذذذذذذذذذذذذ  ي فاي ت ى أه  ته  الت اته

  شولته للت   مي.

   ا  وق ا رذذ   ا  ثه ك فاي أس ى   ت له  ثارذذ ا    ق  ي   بليوج ي له، فهي ت   ه ت ا ا،  تح 

 . ا  لها ا   ل وقف  ع ل   اج

 فاي لا ت  ال   ليرتاذ د  اااتل،  لا تسع للاعول ل  ه. 

   ة ل ذذاك لمل ل وجواق   ذذي    ا ذذذاذج فاذذي أس ى ت تبره    ذذا ذذذي  ي  ذذي تح ذذذذذذذذذذذذذءر،  يا ذذذا لا تنذذب د

 .فهي ت ف ه همل ان  سبب ديف ه، 

 ا وحاتو  ي فاي أس ى ت له يءر  ثارب ياه   ي . 

 

 ذا هي اتجذي  ولف تذذك أ  لذبم  ولف تذك لدر للتعذذذذذذذذذذذذذ  حذذامل لآلت ذي  خعذذذذذذذذذذذذذوص الساااااااااااااؤال الثاالااث:  .3

 للكتاه ل بت  ي  ل سثي لي بر يااوي ؟

م اتائج    تع  ح لدر حبة:60يتكوا  هال للسؤلل    رتي   ِّ
   تع  حامل أ    و مل، ا ب 

 التصريح األول: .1

 ي  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي للكتاه ل بت  ي و وحامل

 ليرتاذ.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 60 86 62 68 لل با

 80.00 11.11 44.44 61.11 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ا  للسذذذذذذذذذذذذذؤلل لل ذذذالذذذث ل  للكتذذذاه ل ذذذبت ذذذذذذذذذذذذذ ي جذذذ

ج  ال   هذاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذالت ذاته  ي  ذي أقذ  أه  ذي    ل 

ِّ  ليرذذذذذذذذذذذذتاذ
هي ها  ي  ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ؛ يا النسذذذذذذذذذذذذ ي ل  بت   وج 

ا  البتجي لي لل ِّ
 
 هو    أقبم للورذذذذذذذذائ   ى،ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ت  

  ي-للت     ي
ا
ا للتي   ي ك  ل رت ثا  لثذذذذذذذذها   للت  

زلمل تن  ذذذذذذذه رذذذذذذذذذذذذذهذذذذذذذ   ِّ
تذحذ ذ ذذذذذذذه  ذ  سعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذائذص    ء 

ا  لرذذذذذذذذذذذذذد  ذذذات  ِّ
 
ِّ   ل ت  

ل رذذذذذذذذذذذذذت  ذذذال    و ف ل ذذذبت 

 ها.ذي يحتوي ل  ل  اتف  للخبرلمل للت
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ِّ  لل ا ي ل كتاه ل بت ذذذذذذذ ي، ه  ي  ي و وحاته  آ اله ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ل  اظ ة للللتعذذذذذذذ  ح لي   قب جا    
 بت 

ي ي لل  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  يح ق  ا ية ح دل ه    أرذذذذذذذذتاذ ف  النسذذذذذذذذ ي  ااة لل  ي لل    ي أم أاه لدر لل ك     ذلك

للخ ءرة  ه فهي ت له    ا ائي 4.48.  هتلف ذذي  حتو اتها ذذذذذذذذذذذذذذذي يال  تذذذذذذذذذذذذذذذفلل    ي.  جا مل دجا امل ليرذذاتاة 

لل ذذاتفذذي  خ ذذايذذاه، تت ذذا ذذ  يو  ذذا  ع  حتو ذذاتذذه  فق   ذذات ذذي لذذاجزة في اظ ها ل    ذذات ذذي لل  ذذي لل    ذذي 

 .هاذتذ  هاتلت ا  أنشة

 التصريح الثاني: .2

 ل ست اتلمل ي للذذي قذبتلمل   ستوى  ل ت   ء .

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق ذذذقأ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 64 .6 .6 64 لل با

 88.88 01.11 01.11 88.88 للنس ي ل او ي

 التعليق:

 ى للكتاه ل بت  ي   لل ا ذذذذذذذذذ  فشة  ليراتاة ي3/3امل  ذذذذذذذذذال للتع  ح ت االت لإلجا ذذذذذذذذذهذذذذذذذذذ النس ي ل 

ِّ ء 
 
ا  ارتةالته أ  يتابعذذذذذذذذذذذذذذف ي اعوحه    ذذذذذذذذذذذذذذ،     ي ي    شذك ي فل بتلمل ل ت   ِّ

 
 ي تة   اته ي  ل ت  

ق، أ ا للشذذذذذذذذذذذة  لآلس  ف  ِّ
ِّ   ى لل ك  ت ا اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ها   ت ال    ة  

،  دذل  ا  لي   كالك رذذذذذذذذذذذ نب ل بت 

ا حذذ و ي في  ِّ
 
حذذ و ي في تبت   اعذذوحذذه  رذذ نب ل ت  

 لل    ء  يحك ذذذا  لدرفه هذذذا  للتة  ق ل ي ذذذا.  أتى أ  

ا ذذذذا قذذذذب   يثة ق لدر  ذذذذ  للكتذذذذاه ل ذذذذبت ذذذذذذذذذذذذذ ي حك ذذذذا لذذذذ

 حتو اته،  لكثه حكا ف ه شذذ ي     للعذذوله، ف  ض 

ِّ ء 
 
 للثعذذذذذوص  ساحذذذذذي ليا  ي   تولفق  سذذذذذذتوى ل ت  

  أ ى   ح ي مل ث ي قبي ي  لل ع  للجاهديذذذها تنتمي دلذذذيا

دقثذذاع ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ،  لك   ك   ل شذذذذذذذذذذذذذك ذذي فحذذذذذذذذذذذذذبت لإلرذذذذذذذذذذذذذالم

ِّ ء    ذذذذذذذذذذذ  تة اتلرذذذذذذذذذذذي هاه ل  لح  لل بي ي
 
 د   ،ل ت  

ي لع اا للاابي،  ت وا ذذذذذذذذذذ   ست   ي فذذذذذذذذذذها ي ذذذذذذذذذذ اات ل ت

ه ل  ات ي  الك ا لمل دلذذذذذذذذهاه ل شك ي دل    ى تبت ذذذذذذذذى توجا

ا في لعذذذذذذذذذذذذذ ه  في ح ذذاتذذه ِّ
 
  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه ل   ذذ     فذذي ي لهذذا ي ب، ف ثحو هذذال ل ثحر للذذاي ي  ذذ ذذا هو اذذافع ل  ت  

 .ض  ت ي لآل 

 التصريح الثالث: .3

 ل ست اتلمل .هاجيدثارب  ع ك ا لمل للذ ذثذذذذذ

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 66 .6 88 66 لل با

 66 01.11 08.88 66 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

ال أوافقأوافق

ال أوافق 
بشدة

.املتعلمين( مستوى )يراعااي قادرات 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التعليق:

تي مل للأ   ثا  للكتاه ل بت ذذذذذذذذ ي   حتو اته تدثارذذذذذذذذذب  ع للك ا ل  ا ائي  08تأى أي   ي ليرذذذذذذذذاتاة  

مللكتاه ل بت ذذذذذذذذ ي  هاج حذذذذذذذذ لحي، ساحذذذذذذذذي أ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاص  ل ي ا ل ث ِّ
 ي  بليي     حوت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف اه للك ا لمله ي ب 

ِّ  فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل سذذذذذذت ء   
  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها ل بت 

 
 ،ي ت بيا للوحبة للت  

ا لدر ل ا   ا ر ح  ه ف ِّ
 
ه اذذذذذذذذذذذهايي هذذذذذذذذذذذي اذذذذذذذذذذذ  كو  ل ت  

 هال هو ل ثعذذذذذذذوص ل  ه في للويائق لل رذذذذذذذ  ي  للوحبة.

 ل 
ا

ِّ ء .للتي تحث
 
ِّ  لدر دلال  أهبلف اتره ل  ت  

 بت 

 

 

 

 

 

 

 التصريح الرابع: .4

تدثذذذذارذذذذذذذذذذذذذذذذب اعذذذذذذذذذذذذذوص للكتذذذذاه ل ذذذذبت ذذذذذذذذذذذذذ ي  ليا  ذذذذي 

 للتولحذذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذي  ل سذذذذذذذذذذذذذثذذذذذذذي لي بر يذذذذذذذااوي  ع تة  ق 

 ل  ات ي للثع ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ةبش  ب 

 68 .6 61 64 لل با

 1.11 01.11 22.22 88.88 للنس ي ل او ي

 التعليق:

تدثارذذذذذذذذذذذذب    للثعذذذذذذذذذذذذوص  ع  ،   ح ث ل  بأ 

لك  ل شذذذذذذذذذك ي ل ة  حي لبى  تة  ق ل  ات ي للثعذذذذذذذذذ ي

ِّر ذذذذ  ه
ِّ ء ذذذذي يذذذذل بت 

 
م ل  ت   بته   ثار  ل  للثص ل  با

هال    ، رذذذذذذذتخ لج للظوله  لل  و ي  لل الي ي  للث بيي

ِّرذذذذذذء  يث سذذذذذذ و  اعذذذذذذ ء  ت    ا  
 86 ا ج      ل بت 

ي ذذذذذذذذذذذذذذذذ. ف ب   تكو  ل شذذذك ي ف ل  لف ذذذء  1ل  ولف ء   

ِّ  ذذذذذذذذذذذذذذذ  بت  ا هي ف ،للثص
ي للظاه ة ل ة وه    ل بت 

ا لرذذتخ لجها    هال للثص،  ساحذذي للظوله   ِّ
 
 ل ت  

للثحو ذذذذذذذي    ذذذذذذذا  للعذذذذذذذذذذذذذ ف ذذذذذذذي،  كذذذذذذذال للظوله   للذ  و ذذذذذذذي

 ا ي أ  لل بي  ي.لل الي ي لل  ا

أوافق 
بشدة

0%

أوافق
61%

ال أوافق
39%

ال أوافق 
بشدة

0%

.يتناس  مع كفاءات الاماناااااهاج

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

تتناس  نصو  الكتاب املدرس ي

لى للسنة األو ( األدبية والتواصلية)

.ةثانوي مع تطبيق املقاربة النصي

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ي للظاه ة ل بترذذي  عذذذثولي  ل سذذذت ذذذذذذذذذذذذذذذ   ا تثهى لثه ل  ات ي للثعذذ ي أ  تكو  لي   ي ل  ب  ي ف

ِّرذذذذذذو  حذذذذذذ و ي فأحذذذذذذ  ي
ي تحبيب للشذذذذذذولهب  لي   ي    للثص ل بت   قعذذذذذذب اتلرذذذذذذي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ. لال ينب ل بت 

ثذذي ِّرذذذذذذذذذذذذذء  يلجذذ    دبر لي ظذذاه ة ل و ذذي  الي ذذي     
   ذذي ل عذذذذذذذذذذذذذثولذذي  فت ذذات للثص ،  أتى أ  يذذال  ذذي ل ذذبت 

  ي أ  
ا
لهب لسذذهولي للاعذذول لدر للشذذو ل شذذولهب للثريي  ل ثارذذ ي ل ظاه ة ل  لا اتلرذذ) ا في للوحبة للت  

 .   للكتب للخاتج ي أ  ش ه ل بتر ي

 التصريح الخامس: .5

ت ت ذب لدر للكتذاه ل بت ذذذذذذذذذذذذذ ي  لي بر يااوي  في 

 تة  ق للبراا ج للبتل  ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 60 84 60 لل با

 66 80.00 00.00 80.00 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّرذذذذذذذذذذذذذء   ولف ذذي لولقع للاذذال
 جذذا مل دجذذا ذذامل ل ذذبت 

هامل لل رذذذذ  ي؛ ي  للكتاه ذذذذذذذذذذذذذذذذذ،  خال ي ل توج  81/81 

ِّ  ل ذبت ذذذذذذذذذذذذذ ي 
  دا ا هو  ذالبتجي لي بر، ل   كتذاه ل ذبت 

ا ِّ
 
  ي كتاه ل ت  

ا
ِّ   تح ذذذذذذذذذءر للوحبة للت  

. ي وم ل بت 

  ي لل    هاج لل  يذذذذذذذذذذذذثا  لدر  ي  تء  تر  تء  ه ا  ثذذذذذذذذذذذذ 

 يسذذت ء   الكتاه ل بت ذذ يب ب ذلك  ال   ليرذذتاذ، يا 

  ا جِّ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت   أجذذذ  أ  يُ 
ا
  ذذذي للك ذذذا لمل  ليهذذذبلف للت  

ي سةا ه للت   مي   ا يثارذذذذذب ذذذذذذذذذذذذذذذذذبثذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ،هاذذذذذذذذذذذذذذذذذل عذذذذذ ا   

ِّ  ه ف
 
ِّرذذذذذذذذذهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ت  

ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف ظ  فه  ي فوجه للاي رذذذذذذذذذ بت 

 . أ    ت ك  ذ   لل الا ق  ي ح ءرة لي رعل حدي  ل ح ط ل ح ط ل بت  ي   للورط 

 التصريح السادس: .6

كذذ ذذذذذذذايذذذذذذذي للذذكذذتذذذذذذذاه ل ذذذذذذذبت ذذذذذذذذذذذذذ ذذذي لذذتذذ ذذ ذذذ ذذذذذذذامل 

 ء .
 
 ل ت  

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذذذذذذ

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 60 .6 61 66 لل با

 00.00 01.11 ....4 66 للنس ي ل او ي

 

 

 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ى األول)تعتمد على الكتاب املدرس ي 

.س يفي تطبيق البرنامج الدرا( ثانوي 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التعليق:

 ا  للسذذذذذذذذؤلل: ه  يك ي للكتاه ل بت ذذذذذذذذ ي للاابي لكي  

ا ِّ
 
ا ل ت  

ا
ل ته لل    ي ا   أ  يسذذذت  ذذذذذذذذذذذذذذذذ   كتب أس ى؟  يت  

امل لل ال ي تث ي هاه للك ايي؛ ي  للكتاه  و  ا  اات لإلجا 

،  دا ا هو كتاه يسذذذذذذذذذالب لدر ل بت ذذذذذذذذذ ي ل سذذذذذذذذذت كتاه    في

ا  ذذذذه ،ا ذذذذ  ل   فذذذذي ِّ
 
د  ،       ي ذذذذي   ي ك  أ  يكت ي ل ت  

 ذااذت لل ذال  ذي    ا   يخ جو  ل ا يحتو ه،    ي تز و    ا 

 ي ل ست اتلمل.ذجا  ف ه ح ف ا،  ساحي ف

 

 

 

ا تن  تك في للت ا    ع للكتاه ل بت  ي ل سثي لي بر يااوي  للجالا  ؟ السؤال املفتوح:  ك ف ت   

ِّ ول تناتب ا 
ِّرء  ل  ب 

ي با هال للسذؤلل سالحذي ل تعذ  حامل للسذا  ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل بت 

 لل    ي في للت ا   لل و ي  ع للكتاه ل بت  ي في لل  ي لل    ي ل سثي لي بر يااوي.

 هها ليرذذذا ذذذ يفاي ت ت ِّ
 ها في ل   ي للتبت  ، فتعذذذثفذذذذذذذذذذذذذذذ  ث ُ   بر للكتاه ل بت ذذذ ي   ج ها لي ل،  وج 

 .ي للت ا     هذي سااي للثا اء  فذا سها ف

  قوللذذب،  اليذذي، ل  ض  لا ي ذذبم  ذذا يك ي    ات   ل ولتا فاذذي أس ى ت ى أ  للكتذذاه ل ذذبت ذذذذذذذذذذذذذ ي 

اه ذذذذذذذللوقت ل خعص له ي كتب أس ى، يا د ا ذذذذذذى لل حث فذذذذذذ بت   دلذذذذذذذها للذذذذذذي ة  ح ث ،  تحج  هاذذذذذذل 

 .  ن غي أ  ي لجع ال ت له ااقعال ،افذ  كذلينشةي ي 

  ا،فاذذذي أس ى ِّ
 
ت ى أ  للكتذذذاه    ذذذب جذذذبل فهي  ، ل فذذذت  كذذذااذذذي للكتذذذاه ل ذذذبت ذذذذذذذذذذذذذ ي  ذذذالنسذذذذذذذذذذذذذ ذذذي ل  ت  

 ء  ياه 
 
 .ك ءر    جولا هللفي  لهاي ل ي  ستو ل  ت  

 رء  للجبا،  جب  ،ةا ياا ا لألس ،أ   ل ك افي ،مل ح و ي ك ءرة في للت ا     هفاي أس ى،    ل بت 

 . في تأيذها  يال ا لع و ي للثعوص ل بر ني

 فترلها    ،للثعذذذذذذذذذذذذذوص ليا  يي للكتاه تخص رذذذذذذذذذذذذذو  لست ات ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفاي أس ى ت ى للث ائص ل وجواة ف

هي بت رذذذي فشذذذاتحي ل  ظاه  ليا  ي ل للللثعذذذوص للتولحذذذ  ي لدر لك  تثارذذذب قبتلمل للتال  ا، 

  ي. ثار

  ااي لبم ل رت اهت لل و ، يوحي  الث وت    ل ااة، لبتجي ه ذذذذياا  ا  فوضت له للشك : فاي ااقشت 

 .ل  ل ة للثص ه د  

  هي ، فليحزله للسذذ ارذذ ي وضذذوع ف ف ذذت ب ض ل وضذذولامل    :  ،فاي ااقشذذت ل  ذذ و  لل ك ي

ِّ ء 
 
 .ت له يءر  ثارب ل  ت  

 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

كفاية الكتاب املدرس ي لتعلمات 

مين
 
.املتعل

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 البيداغوجية : املقارباتنياثا

 ذذذا هي اتجذذذي  ولف تذذذك أ  لذذذبم  ولف تذذذك لدر للتعذذذذذذذذذذذذذ  حذذذامل لآلت ذذذي  خعذذذذذذذذذذذذذوص الساااااااااااااؤال األول:  .1

 ل  ات امل لل  بليوج ي؟

م اتائج    تع  ح لدر حبة:60يتكوا  هال للسؤلل    رتي   ِّ
   تع  حامل أ    و مل، ا ب 

 التصريح األول: .1

تثذارذذذذذذذذذذذذذب ل  ذذات ذي  ذالك ذذا لمل تذذبت   لل  ذذي 

 لل    ي.

 ست اتلملل  

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 64 60 86 66 لل با

 88.88 00.00 11.11 66 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ل   رذذذذذذذذذذذذا ته   ِّرذذذذذذذذذذذذء  حول ت لفب للخةاه للت   مي،  ا  ل حوت لي  
 ل  هال ل حوت ُيسذذذذذذذذذذذذائ  ل بت 

  ذ. ت حوت للتع  ح لي ل ل   بى للتثارب   ي تبت   لل  ي لل    يذذل  ت بة ف البيداغوجيةقاربة امل

 .في للسثي لي بر يااوي  ل  ات ي  الك ا لمل  تبت   لل  ي لل    ي

هي   ذذذات ذذذي ن ا  . 86/1جذذذا مل للثد نذذذي  ت ذذذات ذذذي ح ذذذث يكذذذاا يدسذذذذذذذذذذذذذذا ى ل ولف و   لل لف ذذذذذذذذذذذذذو   

تها بة، ل اتة يك   ذها   تعلح، في تأي ب  ها   ج   ِّرء ، لكث 
 ا ائي ، أ  ت ت ب في تبت    22يال  ي ل بت 

. ي ك  أ  تكو   ثذذذذارذذذذذذذذذذذذذ ذذذذي في ل ولا ليس ى  لل  ذذذذاضذذذذذذذذذذذذذ ذذذذامل، لل  وم للة    ذذذذي، لل ءزيذذذذا ، لل  ذذذذي لل    ذذذذي

ِّرو   شك ي للت ا    ع ب ض   اائ ل   ل جت ال امل 
حي ات ي، سا لك   ع لل  ي لل    ي يولجه ل بت 

 امل ليرذذذذذذذذذارذذذذذذذذذ ي 
ا
ا،    بأ للت   ِّ

 
  بأ ليا ع  ليف ب ل  ت  

ِّرذذذذذذذذذذذذذو  في تحذذبيذذب 
 ذامل لل ذااو ذذي، ف حتذات ل ذبت 

 
أ بر    للت  

  اتاي  ع ليق  ا  ا  فائبة  هال ليا ع  ليف ب  ليرا  ي

 احو ت ج ي ل  ات ي  الك ا لملرذذذذذذذذ ي  يءر ليرذذذذذذذا ذذذذذذذذ ي؛ ي  

ا في للا ذذذا ِّ
 
 ذذذامل ل ت  

 
ة ل ذذذبترذذذذذذذذذذذذذ ذذذي  ل جت ذذذال ذذذي أ   ذذذا ت  

 .ي  ف  حس  للتع اف

ِّرذذذذذذذذذذذذذء  للذذذاي   لف ول 
   جهذذذي أس ى أتى أ  ل ذذذذبت 

لدر ل  ات ي  الك ا لمل يث سذذذذذذذذ و  قسذذذذذذذذ ء ؛ قسذذذذذذذذا  ات  

  ات امل رذذذذذذذذذذا  ي  لآل  ي ات  هاه ل  ات ي فءرلها أف ذذذذذذذذذذ  

لا ي ات  د  هاه ل  ات ي  قب     را  اتذذذذذذذذذذذذها،  قسا آس  

     لرذذذد 
 
 اب ا  ساحذذذي ل تخ  جو     ل بترذذذي لل   ا لألرذذذاتاة ، لال ي لها  ثارذذذ ي لتبت   لل  ي ت ك

 لل    ي.

 

أوافق 
بشدة

أوافق 
بشدة

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

س تناس  املقاربة بالكفاءات تدري

.اللغة العربية

أوافق بشدة

أوافق بشدة

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التصريح الثاني: .2

 ذذذذذذذا ك ؤل 
 
تذحذ ذق ل ذ ذذذذذذذات ذذذذذذذي  ذذذذذذذالذك ذذذذذذذا لمل  ت  

   شافهي  كتا ي .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

لفق   أ  

ة  بشب 

 64 .6 61 68 لل با

 88.88 01.11 22.22 61.11 للنس ي ل او ي

 التعليق:

   4 ع    ها ل  لف ذذذذذذذء    جا مل لإلجا ي ل  هال للتعذذذذذذذ  ح  دسذذذذذذذا  ي  ء  ل ولف ء   لل لف ذذذذذذذء  

 ة فلليولفق بشذذذذذذذذبة . ي ى  8يولف و  بشذذذذذذذذبة   ا   

ل ذولفذق أ  ل  ذذذذذذذات ذذذذذذذي  ذذذذذذذالك ذذذذذذذا لمل قذذذذذذذااتة لدر تخ  ج 

ا كف   ِّ
 
، يسذذذذذذذذذت    لل    ي  ةالقي  لرذذذذذذذذذتررذذذذذذذذذال ت  

ض    ى للة ف لل لفل ثةوقي  ل كتو ي.  تء ي لل  ذذف

ا للكف  ِّ
 
ِّج ل ت  

.  أتى أ  أ  هاه للذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ات ي   تخ  

ا للكف    ي جع دل ِّ
 
ق ل ت   ى ل  ات ي فحسذذذب، ذذذذذذذذذذذذذذذتح ا

ِّرذذذذذذذذذذذذذء ،  د    دا ذذا دبر حسذذذذذذذذذذذذذ  تة   هذذا
   و ف ل ذذبت 

ي تذذبت   لل  ذذي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالك ذذا لمل    ذذبة ف ذااذذت ل  ذذات ذذي  ذذ

ِّ ء  
 
ِّج  ذتذ ذ 

للذ ذ  ذ ذذذذذذذي  يذءذرهذذذذذذذا  ذ  ل ذولا د  أاذ ذذذذذذذا تذخذ  

ي ب ض جولاب للا اة د  أ  ذذ، قب يحسثو  فا   ء 

      واي.ذها لدر دت ا  لل  ي لل    ي ي ذقبتت

 التصريح الثالث: .3

تثذذذارذذذذذذذذذذذذذذب ل  ذذذات ذذذي  ذذذالك ذذذا لمل ليرذذذذذذذذذذذذذذاتذذذاة 

 للاال ء .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 64 86 61 68 لل با

 88.88 11.11 ....4 61.11 للنس ي ل او ي

 

 

 

 

 

 

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ما ك
 
فؤاتحقق املقاربة بالكفاءات متعل

(.مشافهة وكتابة)

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التعليق:

ِّرذذذذذذذء   ضذذذذذذذع 
 ي لل    يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي تة  ق ل  ات ي  الك ا لمل فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفهال للتعذذذذذذذ  ح يج     في تأي ل بت 

رذذذذذذذذذذذذذء ، ح ث  للت     ذي، فكذااذت  ي   ولف ي لولقع ل بت 
 
   ا ائي 00.00لل اي لل ال ي  ت ى لإلجا امل  توق

ي ذذذذذذذذذذذ ة؛ ي  تف ها ي ثذذذذذذذذذذذي نس ي   ت ذذذذذذذذذذذها،  هذذذذذذذذذذذأا ا   تثار 

، جي ل   اذذذذذها فذذذذى ليهبلف ل ع     ذذذذي للوحول دلذذذذلل ش  ف

د ني فالث ، يذذذ  تيذذذيكو  ب    تة   ها    و ف هاه لل اي

     في  س  ا.

 

 

 

 

 

 التصريح الرابع: .4

 ِّ
 
   ءتثذذذذذارذذذذذذذذذذذذذذذذذب ل  ذذذذذات ذذذذذي  ذذذذذالك ذذذذذا لمل ل ت  

 للاال ء .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 64 86 60 66 لل با

 88.88 11.11 00.00 66 للنس ي ل او ي

 التعليق:

  ى ذذذي تة  ق ل  ات ي  الك ا لمل يذذذف  للك ا ة للذذذ هذذذث ذذذي  ث يذذذ هذذذلل  ةذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذي  للخذذذذذذذذذ  ذذذ ق للتنذذذثةذذذ   ذذذ 

   ذذذات ذذذيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاه للذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه  ذذذا ذذذائذذذي  أ ا  00.00  ، أي 84/81 

ِّ  ذذذذذذ  تثارب لللل  بليوج ي 
 
ا   هذذذذذذ؛ يا ذذذذذذ  للاال  ذذذذذذ ت  

 اتذذذذذذذذذذذذذذذذيسذذذذتة  و   
 
ها   ا سذذذذها،   يسذذذذتة  و  ذذذذذذذذذذذذذذذذثا  ت  

م، تل   للكتا ي بسذذذذالرذذذذي    رذذذذ وه  القيذذذذذذذذذذذذذذذذ   ةذذذذذذذذذذذذذذذذللت   

ل  ذذذذذات ذذذذذي   ا  ت  ذذذذذا قذذذذذالول أ     ذذذذذي رذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذي    ليسةذذذذذا .

 ؛ يا ا ت ت ب لدر للاشو  للت  ء  ا  ا ء  هي لينسب

 للذتذركذءذز لذدذر للذكذا ل ذ ذ فذي للذذذذذذذاي يذنذ ذغذي أ  يحعذذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذه 

ثذذذذامل  ا،  قذذذذب  ق ذذذذت لدر ل   ِّ
 
ت ت ذذذذب هذذذذاه ل  ذذذذات ذذذذذي ل ت  

ِّ  ب ذذذا.  ذذذا  ذذذذذذذذذذذذذذا ء  أ   ذذذا حتو ذذذامل
 ت  ذذذب    د  لا تعذذذذذذذذذذذذذ  

ِّ ، تحذذذذا ت ا سذذذذذذذذذذذذذهذذذذا ب  ذذذذبل ل  
ا، ت   

ا
للذذذذب ت لي  مل في تذذذذبت   لل  ذذذذي لل    ذذذذي، هي للذذذذالمل لل ذذذذال ذذذذي، تتك 

ى شا مل،   ة   ي للت  ء 
 
ِّ ها أن

ِّ ء ، تحتك  ل   في  ت ب 
 
   ا.. أرا ) ا     ي      في لإلجا ي رل ت  

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

تذة تناس  املقاربة بالكفاءات األسا

.الحاليين

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

لمين تناس  املقاربة بالكفاءات املتع

.الحاليين

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 :التصريح الخامس .5

لئق ا لمل للتثو ع في و  تثارب ل  ات ي  الك 

 للتبت  .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 64 60 63 68 لل با

 88.88 00.00 16 61.11 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّرذذذذذذء   10ي ى   
 اتثارذذذذذذ أ  هثا   ا ائي     ل بت 

ق ذذذذذذذذذذذلئي و  ذذذذذذذذذذذ  ل  ات ي  الك ا لمل  ع للتثو ع فذذذذذذذذذذذ   ل  ذذذذذذذذذذك  

؛ ي  هذذاه ل  ذذات ذذي ل سذذذذذذذذذذذذذت و   ذذي تذذبت   لل  ذذي لل    ذذي

ي ذهي  سالب ك ءر  رتخبلم و لئق شتى ف تبت    دا ا

،   ا يدثارذذذذذذذذذذذذذب  ع للتذبت   سذاحذذذذذذذذذذذذذي للة لئق للنشذذذذذذذذذذذذذةي

مي
ا
ِّ  ب ول    ظ  ف   ؤي لمل الس  ي  ل وقف للت  

 
ل ت ي

ِّ ،  فق هذذاه ل  ذذات ذذي، ل سذذذذذذذذذذذذذت   ز ذذا  سذذاتج ذذي، فذذا ذذب
ت 

اأرذذذذذذذذذذذذذ وه     أثذذذذذذي       ة   ذذذذذذي  ،  ذذذذذذ  د   ذذذذذذ  ات  حذذذذذذب 

ِّ   ة لئق  أرال ب
 .لبيبة يست ء  ف ه ل بت 

قائمة على الحفظ واالستذكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ي لل ال ي لدر تنش ط للبت     ق   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ب  اات للع   

ل ت  ا    اات للثظذذذذذذ ة دبر والكتابااااااة والقراءة.زل املتعلم عن الخبرات الواقعية في التعبير اااوالتلقياااااان وع

، فهو يكدسذذذذذذذذذذذذب هاه ل   فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي بكنوز املعرفااااااااااااةين غي   ذذذذذذؤه  عقله مستودع فارغوم لدر أرا  أ  ذذذذذذذذذذذذت 

ا م   تلمل، ف ح ح لي ذذذذذذذذذذ  يخت ف     ثظوت ل  ات ذذذذذذذذذذي  الك ا لمل، ح ث حذذذذذذذذذذات ل ت  ذذذذذا ذذذذذذذذذذ  س)  ك ل   ما سهِّ

اال فاااااااااااااااي بناء ارف ومعارف ااااااااااااااااااااااااااااااقدرات ومهارات ومعل  و  ق لل حث  ل كدشذذذاف ف كدسذذذب  معارفه فعَّ

 .فعلية وسلوكية

 التصريح السادس: .6

تثذذذارذذذذذذذذذذذذذذذب ل  ذذذات ذذذذي  ذذذالك ذذذا لمل تة   هذذذذا لدر 

 ليفولج للاال ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

 ةبشب  

 60 86 61 66 لل با

 80.00 11.11 ....4 66 للنس ي ل او ي

 

 

 

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ويع في تناس  املقاربة بالكفاءات التن

.طرائق التدريس

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التعليق:

ي ذذذذذ حظت حجا ل كتظاظ ف ،ى ب ض أفولج للسثي لي بر يااوي ذذذذذها دلذذذذذي ق ت  ذذذذذب ب للز اتلمل للت  

  تة  ق ل  ذذات ذي  ذذالك ذا لمل للتي ت ت ذب لدر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ذذا ي  ق بشذذذذذذذذذذذذذكذذ  ك    ت   ذال لدر ليقذ  01  للحج لمل

 لذذذدذذر  ذذذثذذذذذذذا  للذذذتذذذ ذذذ ذذذ ذذذذذذذامل  ذذذ  قذذذ ذذذذذذذ   ،ا لإلفذذذ لايللذذتذذذ ذذذ ذذذ ذذذ

ِّ ء 
 
ه  ل ت   ِّ

ِّ   سذذذذذذذذذذذذذذذذذالذذذذذب   وجذذذذذ 
أا سذذذذذذذذذذذذذها،  دا ذذذذذا ل ذذذذذبت 

ط. ِّ
 

ِّ ء       ذنشذذذذذذذذذذذذذ
 
ت ق ذذذذذذذام ل ت  

ا
للعذذذذذذذذذذذذذ ذو ذذذذذذذي ليسذ ى تذ ذذذذذذذا

 ذا شذذذذذذذذذذذذذات ع للكتذا  ي؛ يا ا تسذذذذذذذذذذذذذتب ي للت و ج،  هو  ا   

ي ك  لل  ذذذام  ذذذه لدر أف ذذذذذذذذذذذذذذذ  حذذذال فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ظذذذ    ةى 

 هال    و ي ليس ى.ل كتظاظ، ف ذذذذذذذذال ل  لينشذذذذذذذذذةي لل

ِّرء   
، تيا للتحبيامل  80/81 ا تولفق  ع دجا امل ل بت 

للتي تف ) ذذذذا للوحذذذذذذذذذذذذذذذذايذذذذي لت   ص حجا ليفولج قعذذذذذذذذذذذذذذذذب 

 تسه   لل    ي للت     ي للت    ي.

 

ا تن  تذك في تة  ق ل  ذات ذي  ذالك ذا لمل في  ذااة لل  ذي لل    ذي؟  ه  هثا   الساااااااااااااؤال املفتوح: ك ف ت   

 لدر أفولج للسثي لي بر يااوي؟ سعوح ي تة   ها

ِّ ول تناتب ا 
ِّرء  ل  ب 

ي با هال للسذؤلل سالحذي ل تعذ  حامل للسذا  ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل بت 

 لل    ي في للت ا   لل و ي  ع ل  ات ي  الك ا لمل  تة   ها لدر للسثي لي بر يااوي.

 ء   ي  ا كتظاظ في ليفولج،   ا  ذذذذا يرذذذذ اه ت لها  وضذذذذول ي  ت   الك ا لمل  فاي ت فض ل  ات ي

ا للاابي
 
لاللت اتلمل  ،،  لك افي للبراا جلعذذ و ي فها للك ا ة  ، ل   ف ي  للك ا ة لل  و ي لبى ل ت  

 .للسا  ي   ي ك   ضع ل ت  ا في   كز لل    ي للت     ي    ي ك  تح  ق للك ا ة لبيه

  ق ل   ذذي فذذال ذذي في تة فهي  ،  ك    شذذذذذذذذذذذذذكذذ  تذذبت  ي ل  ذذات ذذي  ذذالك ذذا لملفاذذي أس ى ت ى أ  تة  ق 

ِّ  لل    ذذذي لل    ذذذي للت     ذذذي للت    ذذذي
سذذذذذذذذذذذذذ ذذذب م  تنو   ل ةذذذالذذذب للت تد ح  ،للبرل ج ح ذذذث أا ذذذا تسذذذذذذذذذذذذذهذذذ 

 شخع ته حتى في ح اته للخاتج ي.

 

 

 

 

 

 

 

 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

يقها تناس  املقاربة بالكفاءات تطب

.على األفواج الحالية

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 العالقات البيداغوجية/ التربوية ثالثا

لدر للتعذذذذذذذذذذذذذ  حذذذامل لآلت ذذذي  خعذذذذذذذذذذذذذوص  ذذذا هي اتجذذذي  ولف تذذذك أ  لذذذبم  ولف تذذذك الساااااااااااااؤال األول:  .1

 لل القامل لل  بليوج ي؟

م اتائج    تع  ح لدر حبة:.6يتكوا  هال للسؤلل    ر  ي   ِّ
   تع  حامل أ    و مل، ا ب 

 التصريح األول: .1

تؤي   ضذذذذذذذذذذذذذ  تذذذذذك ل جت ذذذذذال ذذذذذي لدر أالئذذذذذك 

 للت   مي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقأ ل

  أ لفق 

ة  بشب 

 62 68 63 62 لل با

 44.44 61.11 16 44.44 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّ    ذى ق ا   بى ت ي ذدل ، تع  حاته للس  ي ،هبف هال للسؤللذي
للجولاب ل جت ال ي لدر ل بت 

 ض  ي ل جت ال يت يءر للو   جا  للتع  ح لي ل ل سؤلل ل .  سعوحا لل القامل  ع ل ح ط ل بت  ي

ِّ  ل  ه ف
ه  4.44.  اات نس ي  ه للت   مي. ذي أالئذل  بت   ا ائي   ع ت يءر للوض  ي ل جت ال ي  هو توجا

ِّ  لها ت ي 
 ع،محيط أوس، د  دينا ا أ  ر  ا، فثح  دملل   هاذ ثة ي   لق ي؛ ي  للاالي ل جت ال ي ل  بت 

ِّ   لكثه يت ال    ها ما يقع خارج حدودها،كال دلذى   ااو ييتنا مل حب ا لل
اات ا  ل بت  ِّ

   ي  ة   ع  كو 

حدة أنساقا  هو "  ايثا  ك ي،
َّ
مجموع التكوينات والتشكيالت الخارجية التي تؤلف، منفردة أو مت

ِّ    ي تي دلذى لل ااو ي سالذي للاه  .متفاعلة "
 فا بت 

ال    ل شال   لل  ولوف    أفكات  نت  ه،     ن  

ِّرها،    داه يستب ي لتناه 
   ر  ف أ ا ها ل بت 

هاه لل  افي أيثا  ت بيا اتره،     ق   ذلك أيثا  

ِّ  ه  ك  للا ولي 
 
  سةا ه أ ام  ت  

 
تح ءره له، ف ت ي

املراقبة الواسعة التي " ،  ل    لل  اف ي  للتر و ي

 للتي ليش ا أ بر "  يمارسها ا باء على أنشطة املدر سين

 ِّ
في للسؤلل ل  أ ثا  ا أ   حاربته  يستح  ها ل بت 

لدر لل ال امل أ  ل  ا المل لتناهها،    د  ب  ها 

 .ل بت  يحتوى ل ي ذتبس  في

  ب ض أ ل ا  لي وت لدر ش كي    لل القامل لدر ل ستو امل 
ا
 امل هاه لله  ثي توف

 
    تن 

ائج امل للتر  ي،     ي ي لدر لل ااو امل ل تع اف في للثتل ح  ي أ  للووث ي تس ح لها  الت ي ذ  لدر  بي  

ِّ  أ  ي    فذي هال ل ح ط؟
 ل بتر ي  ت   ذ ها  التري ب أ   التره ب، فك ف ل  بت 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ئك تؤثر وضعيتك االجتماعية على أدا

.التعليمي

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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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 

رائح " الشقة  ي  ء  للة فء   ت ي ذ    اش  أ  يءر   اش      ل وايي   ها، للة ي  للاي أحبث ش ه

  اوع    للة   ي الس   نت ع ل ؤرسامل للتر و ي " االجتماعية ذات االمتياز 
ا
ث ل   بليي تشك . اتحبا

 ع لقتعاال  ر اري ااتني ل  للة   ي ل وجواة فذي ل نت ع للك  ذ      هال ااتج ل  لو ي ل نت

 ا. ي افي  ق  

 التصريح الثاني: .2

تؤي  لالقاتك الس  ل ؤرذذذذذذذذسذذذذذذذذي لدر أالئك 

 للت   مي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 60 88 60 لل با

 61.11 80.00 08.88 80.00 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ينت   دبر الس  ل ؤرذذذذذذذذذسذذذذذذذذذي ب ب أ   ا  للتعذذذذذذذذذ  ح لي ل ساحذذذذذذذذذا  الوضذذذذذذذذذ  ي  للتعذذذذذذذذذ  ح لل اني، 

ِّ  ساتج  ؤرذذذذذذسذذذذذذته
ِّرذذذذذذء   ل جت ال ي ل  بت 

   ع ت ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  لالقامل 82/81.  لا تخت ف ك ءرل دجا امل ل بت 

ِّ  السذذذ  لل ذذذااو ذذذي
،  هي نسذذذذذذذذذذذذذ ذذذي   تبرة؛ ياذذذه    ل ذذذبت 

ِّ  الس   ؤرذذذسذذذته 
ل ؤكب أ  لل القامل للتي يبثي ا ل بت 

، لدر أالئه دث ك  د  رذذذذذذذ  ا أ  دينا ا لدر تبت سذذذذذذذهرذذذذذذذ

في حج ة للبت ،  ساحذذذذذذذذذذذذي  ع ل سذذذذذذذذذذذذؤ لء  ل  اشذذذذذذذذذذذذ    

  بي  ل ؤرذذذذذذذذذذذسذذذذذذذذذذذي،  بي  للبتلرذذذذذذذذذذذذامل،  ل  لقب لل ام ، 

ثامل لدر للت يءر ل  اشذذذ  لهاه   قب  ق ت لدر ب ض لل   

 ِّ
ِّرذذذذذذذذذذذذذء  لها لل القذامل لدر أال  ل ذبت 

؛    ا: ب ض ل بت 

بة  ع  ِّ  ذها، لالقي ج  
 
ل بي ، ي   و    ت ح ي  ع  ت  

ِّ    بي ه 
لدر لل ك   جبمل ب ض للتوت لمل  ء  ل بت 

ِّ  في حج ة للذذبت ، ح ذذذث  ذذذا  
لن ك  لدر أال  ل ذذبت 

ِّ  ه، ي حث ل  أانى رذذذذذذذذذذبب ل  اق ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها
 
ر ل   ها ه لل  بليوج ي.  و  ا هاه  لا  ال ا  ع  ت  

 
أ  يتخد

ِّرذذذذذء    يتعذذذذذ و   ة  ا  ا سذذذذذؤ لء  ل  اشذذذذذ    د  لثب ل سذذذذذت حا مل لا ي. ف ب  حظت أ  
ب ض ل بت 

ِّ ي ا ب  بل ل  هاه لل القي.
 
 لل   تة، فتنبها ي   و   ع  ت  

ق  الورذذذذذذذذط للت   مي أ  لل    ي للت     ي
 
  ي ت-    ل لت االمل للسذذذذذذذذائبة فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا يت  

 
تا للت  

را ل ذبترذذذذذذذذذذذذذ ذي ككذ ،  ذالت ذاتها السذ  ليقسذذذذذذذذذذذذذام  لك ا للا   ذي أا ذا تحذبث السذ  لل  اذي 
 
مجتمعا مصاااااااااااااغ

ذذذذذذ  للذذذذذذ بتري باملجتمع الكبيرها ذذذذذذشب  ِّ
 
ا يشتذذذذذذ   ف ه ليف لا لدر ي لت لشتذذذذذذ لكه تنظيما اجتماعيا، فدشك

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

تؤثر عالقاتك داخل املؤسسة على

.أدائك التعليمي

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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، يةتنظيمات اجتماع الت اتها  فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي للتثظ ا ل جت ا ي للخاتجي، تتح    ضذذذذذذذذذذذذ ثه لل  ال امل للتر و ي،

  ت ات  نشاوامل،  تس) بف يايامل    ل ي.فت  ب لالقامل تر  ي  يءر تر  ي، 

 التصريح الثالث: .3

 ء  لدر أالئذذذذذذذك 
 
  لالقذذذذذذذاتذذذذذذذك  ع ل ت  

 
تذؤيذ

 للت   مي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 66 88 60 لل با

 61.11 66 08.88 00.00 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّ  ذذه 
 
ِّ    ت  

 ،أ ذذا للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح لل ذذالذذث ف نت ذذ   ثذذا دبر حج ة للذذبت ، أي  تكو  لل القذذي  ء  ل ذذبت 

ا؛ أي دا ذذا لالقذذي ل   ذذي ت     ذذي ِّ
 
ِّ    ت  

،  لك  ذذا أح ذذااذذا تتنذذا مل دبر أ   هي يذذال ذذا  ذذا تكو  لالقذذي  ذذبت 

  ِّ
تكو  لالقذذذذذذي ق   ذذذذذذي تث ك  دينذذذذذذا ذذذذذذا لدر أال  ل ذذذذذذبت 

ِّ ء .  يال ا  ا تكو  لل القي الس  حج ة للبت  ل ت
 
  ، 

   تت ذبلهذا دبر ل ح ط للخاتجي  ،  ذايكثر السذ  لل ذااو ذي

ِّ  للا ذذذذاظ لدر 
د  ق  ال.    وا هذذذذال دبر  حذذذذا لذذذذي ل ذذذذبت 

  كزه لل  مي  ل جت ذذذذذذا ي ل  ني لدر ل حترلم أ  لله  ذذذذذذي 

 .لثب لل  ض أ  حتى لل ه ي لثب لل        ليراتاة

ِّرذذذذذذء  رذذذذذذات ل  ع للتعذذذذذذ  ح 
 ، ا ى أ  يال  ي ل بت 

ِّ  بشذذذذك  ك ءر لدر 
 
ِّ ي ا تؤي

 
فالتبر ل أ  لالقات ا  ع  ت  

 . ا ائي  32 ، أي أكثر     81/.8أال  ا للت   مي  

 التصريح الرابع: .4

 ء .
 
بة  ع ل ت   ز لدر  ثا  لالقي ج  

 
 ل ست اتلمل ت ك

أ لفق 

 بشبة

   ذذذذذذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 60 84 لل با

 66 66 00.00 00.00 للنس ي ل او ي

 

 

 

 

 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

مين ع
 
ر عالقاتك مع املتعل

 
لى تؤث

.أدائك التعليمي

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التعليق:

ِّ  ذذذذذذأ  يس ر لل ي ذذذذذذ   للة  
بة    ى  ثا ذذذذذذدل بت  ِّ  هو  ي  ع لالقي ج  

 
ب لثا     هو  ، ت  

 
 ا ت ك

ِّرء 
ِّ ء  ذهال للتع  ح؛ يال لدر    لف و 81/81  سالل دجا امل ل بت 

 
ها ي    أ  لل القي للج بة  ع ل ت  

ِّ  ل  ها 
ثتسذذذذذذذذذذه  ِّ

 
ها    تسذذذذذذذذذذ ءر للبت     ت ح ي، ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ت ك

ِّ ي ا، رذذول  ذذذذذذذذذذذذذذيا
 
ها رذذ ولجهو   ارذذتنا ي  ا  ي     ت  

ق لي    ذذا شذذذذذذذذذذذذذاتكذذي لإلينذذا  ذذي أ  ل حذذافظذذي لدر هذذب   
ا
ت  

 ي ذذذذذي لذذذذذبى   ي ك  هذذذذذاه لل .  للولقع للت   ميلل سذذذذذذذذذذذذذا

ِّرذذذذذذذذذء  بسذذذذذذذذذبب للعذذذذذذذذذ و ي للك ءرة للتي ينب ا ا ف
ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل بت 

ا ف
ا
ي ليفولج للتي يبت روا ا، تيا أ  أفولج للسثي ذللتحك

.      لقع لي بر يااوي أرذذذذذذذذذذذذه  حسذذذذذذذذذذذذب ب ض ليرذذذذذذذذذذذذاتاة

 شذذذذذذذذذذذذذذذذاهذذذذبلتي ل  ض ليفولج  سذذذذذذذذذذذذذذذذت تي ذذذذي لذذذذذبى ب ض 

ِّرء  ف
 هائ ا اد ني لل  ط لل و يذذذي ت   للتبت   اذذذل بت 

ِّ ء ،ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ي ذذذات  ل  للذذذا
 
     ها    و ف ب ض ل ت  

ِّ ء .ذ  و ي،     ت ي ذللجو لل ام ل  ؤرسامل للت
 
ِّرء   ل ت  

     للولقع ل جت ا ي ل  بت 

 :التصريح الخامس .5

ز لدر للسذذذذذ ة ة لدر فوجك ق   ت بيا 
 
ت ك

 للبت .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقأ ل

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 62 82 لل با

 66 66 44.44 ..... للنس ي ل او ي

 التعليق:

ا ى أ  هال للتعذذذذذذذذذذ  ح ي ت ط  التعذذذذذذذذذذ  ح للسذذذذذذذذذذا ق 

ِّ  ف
بة ذذذذذذذذذذذذذذذلتت اوا ل ذذو ا؛ ي  تي ي ل بت  ي  ثا  لالقي ج  

ِّ ء 
 
ِّ    ع ل ت  

 للولقع للت   مي للذذذذذذاي ي  شذذذذذذذذذذذذذذذذذذه ل ذذذذذذبت 

ِّرء  ل  تع  حثا هال، فإ  ذذذذذذذذر ث ك  ف
ي دجا امل ل بت 

ِّ  للولقع للت   مي  ذذا  لإلجذذا ذذي  ذذال  ول ل فثذذا أ  
 
لدر  يؤي

ِّ ،  د   ذا  لل ك ،
ِّ   دجذا ذي ل ذذبت 

  يحتذذاج   هذا ل ذذبت 

ز لدر للسذذذذذذذذذذذذذ ة ة لدر لل وج ق ذذذ   ذذذب  لل  ذذذ  ِّ
 
 .دبر أ  ي ك

ِّ  للة   لي ل، نسذذذذذذذذذ ي   تبرة    
ِّرذذذذذذذذذء  ت ء 

 دجا امل ل بت 

ِّرذذذذذذذذذذذذء  تولفق بشذذذذذذذذذذذذبة لدر  جوه للترك 
ز أ   لدر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل بت 

،   ا ائي 1.قات ت للس ة ة لدر لل وج ق    ب  للبت   

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

دة مع  ز على بناء عالقة جي 
 
ترك

مين
 
.املتعل

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ز على السيطرة على فوجك ق
 
بل ترك

.تقديم الدرس

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ِّرذذذذذذو  لدر ي للسذذذذذذ ة ة لدر لل وجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ة فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ هال ي ني أ  هثا   شذذذذذذك ي ك  
ز ل بت  ِّ

 
اسااااااتراتيجية ، لال ي ك

ه لام ي ك   ثحر ي افذذذذذذذذذذذذذي رائب فذذذذذذذذذذذذذي تس ءر للاعي السلطة ِّ ث ت،  هي توجا
 
ا ك  لثه للثظ ة دبر ل ت  

ِّرذذذذذذذذذذذء   لإلالت ء 
ا    ق   ل بت  ، اد ني للترلك امل لل  اف ي  للسذذذذذذذذذذذ ارذذذذذذذذذذذ ي  للتر و ي فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ل  ابي أ  ل ح  

ا ل ة ع للخثوع للذذاي   ي فض و  ذذال نت ع في لل  وا للسذذذذذذذذذذذذذذا  ذذي ِّ
 
ِّرذذذذذذذذذذذذذو  ل ت  

ا ل ذذبت  ِّ
جهذذي      ،. يح ذذ 

 .أس ى يكو   نتذهبل يايي فذي للظ ف

 التصريح السادس: .6

ز، في لالقتذك  ع ل ت   ء ، لدر دقثالها 
 
ت ك

    اتف للبت .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 68 .6 86 لل با

 66 61.11 01.11 11.11 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ق هذذذال 
ا
،  هي ي للخةذذذاه  عذذذذذذذذذذذذذ ذذذي لذذذا ذذذيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللتعذذذذذذذذذذذذذ  ح  ذذذإحذذذبى ل رذذذذذذذذذذذذذترلت ن ذذذامل ل  ت ذذذبة ف يت  

 ي فذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  ظه      ظاه ها  هو  ،االسااااااتراتيجية التوجيهية
 
ِّرذذذذذذء ساااااالطة املعرفة تن 

 . يختات ب ض ل بت 

املعرفااااااة لدر ت ذذذذذذبيا  للسذذذذذذذذذذذذذ ة ة لدر لل وج  ذذذذذذا لت ذذذذذذاا

ِّ  فالعلميااة الاادقيقااة والشاااااااااااااااملااة
 
ِّ ء ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ، ف ؤي

 
 ،ي ل ت  

ِّ ه لها،  ا ذذذذذذذذذذذذذهاتها ، هبؤ  ذذذذذذذذذذذذذ ها يف ن 
يتاب و   ا ي ب 

ها   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيسذذذذذذذذذذذذذ ة  لدر ل ولها،  ياداذذذذذذذه أ  ،  ذ ذ ذ فذتذذذذذذذه

،  هي لل اذي لل ذال ي  عذذذذذذذذذذذذذ تو  ف تة  و  لل ا  ل  ذهسذذذذذذذذذذذذذي

ِّ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  د   ذا اذذبت    فاذي تحذذا ج    ت  ذ   ذذا 
 
 ء  ل ت  

ِّ  د   بل   ل مي   ثة ي
ِّ ه ل بت 

 .ي ب 

 

 

 التصريح السابع: .7

ز 
 
لدر أرذذذذذ وه لإليحا  في للسذذذذذ ة ة لدر  ت ك

 فوجك.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 64 61 61 لل با

 66 88.88 22.22 22.22 للنس ي ل او ي

 

 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ز، في عالقتك مع املتعلمين
 
، على ترك

.إقناعهم بمعارف الدرس

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التعليق:

ِّ ء ذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  ت بة ف أ ا هال للتعذذذذذ  ح ف سذذذذذ) بف    في ل رذذذذذترلت ن ي 
 
  هي ه ،ي للت ا    ع ل ت  

أي    أر وه لإليحا 80/81 قب لستات   ؟ل رذترلت ن ي ل  اشذ ة أم ل رترلت ن ي يءر ل  اش ة أ  لإليحائ ي

  لستات ليرذذذذذذذذذذذ وه 4/81 ا ائي ،  لل اقي   36 نسذذذذذذذذذذذ ي ت اته  

 ل  اش .

 ت سذذذذذذذذذذذذذءر هذذذذاه ل ست ذذذذاتلمل ي وا دبر و   ذذذذي ل  ح ذذذذي  

ِّرذذو   ع   له ء  ت     يلل
سذذو ، ح ث يت ا   ل بت    يتحسذذ 

لي ل    للثولهي    للتوج ذذذذذذذذذذذذهامل ل  اش ة أ  للتي ت    دلذذذذذذذذذذذذى 

 للع  حي.

 

 

 

 ء  سالل  سات  ل اي؟ السؤال املفتوح:
 
ا لالقاتك  ع ل ت    ك ف ت   

 ِّ
ِّ ول تناتب اي با هال للسذؤلل سالحذي ل تعذ  حامل للسذا  ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل بت 

 رء  ل  ب 

ِّ ء .
 
 لل    ي في ت ا  ها لل و ي  ع ل ت  

  ي ا،  قذذذب  ذذذااذذذت أجو ذذذي أي   ذذذي 
 
بة  ع  ت   رذذذذذذذذذذذذذء  لدر ضذذذذذذذذذذذذذ  تة  ثذذذا  لالقذذذي ج ذذذ  تن ع أجو ذذذي ل ذذذبت 

رء    ت ى اناحها في  ثا  هاه لل القي، د  أا ا تخت ف في ك   امل  ثا  ا  تح   ها  لرت  لتها.ل بت 

 ء .هثا  فاي ت ن 
 
 ي لل القي لدر أرا  ا س ي لاو ي  ت ى أاه أرا  لل القي  ء  ل بت    ل ت  

 ا فاي أس ى تثة ق    ل   في  ت لها هي ليرا  ل
ا
بة   في ا  تحك  ها. دقا ي لالقي ج  

  ز لدر شذذذذذذذذذذخعذذذذذذذذذذ ي ل بت  ، ت ى لل القي ت نى لدر ل حترلم
 
   ب  ز يتولضذذذذذذذذذذع للل ت اال، فاي يال ي ت ك

رذذذذذذذذذذذذذها ب ء  ت ل يح ذذ  ي.   . ي ذذال ذذلذذبم ل شذذذذذذذذذذذذذ ر    ذذبت  ل  كذذاتنثذذب ل زل  قذذبت لإل كذذا   لل  ذذ   نذذبيذذ 

رء  ب لل بل  ء  ل ت   ء .  .ش  ة   ا  يشب  ها ب ض ل بت 

 ذذا هي اتجذذي  ولف تذذك أ  لذذبم  ولف تذذك لدر للتعذذذذذذذذذذذذذ  حذذامل لآلت ذذي  خعذذذذذذذذذذذذذوص الساااااااااااااؤال الثاااني:  .2

  هاتلمل تس ءر للبت ؟

م اتائج    تع  ح لدر حبة:82أت  ي لش   يتكوا  هال للسؤلل     ِّ
   تع  حا أ    ولي، ا ب 

 التصريح األول: .1

بل  تذذذذذ ذذذذذذذب ات رذذذذذذذذذذذذذذذذذذذك دلذذذذذذذبلال جذذذذذ ذذذذذذذ 

  س  ا.

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 62 64 66 84 لل با

 44.44 88.88 66 00.00 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ز على أسلوب اإليحاء في الس
 
يطرة ترك

.على فوجك

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التعليق:

ي ذ ه ،بمهارات تسيير الدرسي  حوت لل القامل لل  بليوج ي/للتر و ي  ت   ا ذني ف ا  للسؤلل لل ا

ِّ ء  له.  ،اتلمل تت  ق  تح ءر للبت     ثا  اذذذ ه
 
ِّ  حس  رءر اتره  حس  ت  ي ل ت  

  ا يح ظ ل  بت 

 ِّ
ثذذا      لدر  ذبأاذا للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح لي ل  ذإلذذبلا للذبت    هو   ح ذذي  ذا ق ذذ  ت ذبيا للذبت ؛ دذ يح ص ل ذذبت 

هاج ذذذذذذذي  ثذذذذذذذها فذذذذذذذاتره   ا يدثارب  ع للك ا لمل ل ع     

ِّرذذذذذذذذذذذذذه. 
لل  ذي لل    ذي،    ذا يدثذارذذذذذذذذذذذذذب  ع فوجذذه للذاي يذبت 

ِّرذذذذذذذذذذذذذء   ذا  ق   ي    للولقع للت   مي
  ل ذ  دجذا ذامل ل ذبت 

ِّ  اترذذذذذذذذذذذه
ِّرذذذذذذذذذذذء       يح ذذذذذذذذذذذ 

ِّ  فال يوجب    ل بت 
. يح ذذذذذذذذذذذ 

ِّ  ه
 
  ي للتي رذذذذ  ب ها  ت  

ا
ِّ  حي .اترذذذذه   حبته للت  

  ذذذذ 

بل، يختبر هال للتح ذذذذذذذذذذذذذءر    حذا ل أ  يكو  تح ذذذذذذذذذذذذذءره ج ذ 

ف نذذذذذذبه ج ذذذذذبل أح ذذذذذااذذذذذذا  أيثذذذذذا  ت ذذذذذبيا  حذذذذذبتذذذذذذه للت    ذذذذذذي

ِّ ه     ب  ثا ه    جبيب 
 ااقعذذذذذذذذذذا أح ااا أس ى، ف عذذذذذذذذذذو 

  ي للوحبلمل للت    ي للالح ي،  هكال.ذف

 التصريح الثاني: .2

 ء  ل  وضذذذذذذذذذولامل للتي 
 
ب    فها ل ت  

 
تت ك

  ل.يبتروا ا أ     

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 61 66 66 80 لل با

 ....4 66 66 4.44. للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّ ء  ف 
 
ِّ     فها ل ت  

ي  ذذذ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن ا يتذذذ كذذذب ل ذذذبت 

ي وم   ح ذذذذذي      لحذذذذذ  للذذذذذبت ،  د  فشذذذذذذذذذذذذذذذذذ  اترذذذذذذذذذذذذذذذذذه. 

ِّرء ،  د
   ا  ب  ها   ي     الت ايي لل لج ي    ل بت 

 ،هذذال في ب ض ليح ذذذا ، يرذذذذذذذذذذذذذ ذذذاه تت  ق   ذذذذذذذذذذذذذ ق للوقذذذت

  حالته للث س ي  للجو لل ام ل  وج.

 للذ ذنذذ ذذذذذذذي شذذذذذذذذذذذذذ ذوعتذ ذ ذ ذمذذي للذ للذخذذةذذذذذذذاه لذدذر يذ ذ ذذذذذذذب

 االساتجابة يا  Initiative  االساههالل :   ايل كوا  لل الي ي

(Response) التقييم يا (Evaluation)ا ، ف  ِّ
 ه ذذيستبت 

 ،ل تن ؤ قذذذذا  ذذذي    ذذذذبة أرذذذذذذذذذذذذذا ذذذذي و   و  ق ل  ل وضذذذذذذذذذذذذذوع

ِّ ء ل  قبتة لست ات  هبفها
 
ِّ و  ل  يستن ب يا  س  ا، ل  ب ي ل   و امل لرتبلا  لدر ت  

 
 سالل    ت  

ِّ ل  ي وم يا  ختعذذذذذذذذذذذذذ ة، دجذا ذامل ت ذبيا
ِّ ء ل  دجا امل  ت   ا بت 

 
   أ للاذذذذذذذذذذذذذا حي لإلجا امل دو ل   ع ت  

ال أفعلنعم أفعل

في بعض
األحيان

ر في الكثي
من 

األحيان

دا مسبقا .تعد دروسك إعدادا جي 

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

في الكثير من 
األحيان

نعم أفعل

ال أفعل
في بعض
األحيان

ر في الكثي
من 

األحيان

مين للمو 
 
د من فهم املتعل

 
ضوعات تتأك

.التي يدرسونها أوال بأول 

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

في الكثير من 
األحيان
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 الساااااااااااااههاللا    ل كواي لل الي ي لل ن ي أ  ي    لل اح ء  ب ض  هثا . ايللخاو لإلجا امل  ت   ع لات ذاا

(Initiative) االساااااااااااااتجااااباااة يا (Response) الراجعاااة التغاااذياااة يا (Feedback )اذذذي  ال  ذذذي كثر أ        

  .1لل الث ل ب ت  ل ت باة للوظائف ت ك  يا ا لي بر لل ن ي

 التصريح الثالث: .3

م  ضذذذذذذذذذذذذذ ذ ذذذذذذذي لاذةذالم لهذذذذذذذا لت  ت ذذذذذذذار  ي ق تذ ذذذذذذذب 

  نشاوامل لل  ي لل    ي ل بر ني.

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 60 68 66 82 لل با

 80.00 61.11 66 ..... للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّ   حبته للت  ذذذذذ   لل   تي أ  يبث  
 بيا ه تذذذذذل ه ذذذذذ ذذذذذى  ض  ي لاةالم تذذذذذ  ي  ا ردثاا دل ي ل بت 

  ذذذذكي شذذذذا لينشةي  للت   امل فذذذذبيذذذذذذذذبأ ت ذذذذ  ات ي  الك ا لمل ت وم لدر   ذذذذلل ؛ ي ا يذذذذذذذذ ي لل    ذذذذذذذذأنشةي لل 

 
ا
ا،    ي ضذذذ  امل ت   ِّ

 
ذلمل ا لي  النسذذذ ي ل  ت  

ِّرء ذذذذذذذذذذذذذ  للذذذذذذذذذذذذذ    لا ي    هال  
ف ب لاا  ، بت 

ا  وم لدر ت بيذذ  اترامل للسا  ي للتي تذذى للذذدل

ِّ  ذى للذلد  ذذ اشذذ   ذذك  اتف بشذلل
 
ا ذذ ،  تيذذ ت  

ِّ ذ  للذذأ  نس ي ق   ي  
رء    ت ني  ض  امل  بت 

 
ا
د  أ  و وحامل  ي للبت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  بليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ي فت  

ِّرء  عذذذذذذذذذزم ج  ذذذذذذي ت بتري للجزلئ  ي أ  ذذذذذذلل
 ل بت 

، يذذذذذذذذذذذذذذذذذذهامل لل  بليوج ذذذذذذذذذذذذذذذذذذامل  للتوج ذذذذذذذذذذذذذذذذذذوح ذذذذذذذذذذذذ الت

 ي  ضذذذ  ي  بى  ثارذذذ ا  للسذذذؤلل ل ة    هو 

ا  ل  وقف للت   مي ِّ
 
-ل اةالم ل ذذبت   ل  ت  

مي
ا
 ؟للت  

 التصريح الرابع: .4

ع 
 

تذذذةذذذ ذذذع ل ذذذذتذذذ ذذذ ذذذ ذذذذءذذذ  لذذذدذذذر للذذذذكذذذ ذذذذذذذا لمل ل ذذذتذذذوقذذذذ

 ي     بليي  حبة ت     ي.ذها فذللوحول دل 

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 64 61 60 61 لل با

 88.88 ....4 80.00 22.22 يللنس ي ل او 
                                                           

الت  جوه ل نش   للتومل ع، لل  اض، دحبلتلمل   كز ل  ك ل ب هللا حالح ااح  للشو  خ: ق ايا   اح ة في لل ساا امل للتة    ي، يثظ   1

 8.1ص م، .468/هذ8201   ل ب لل ز ز لخب ي لل  ي لل    ي، للة  ي لي بر، 

نعم أفعل

ال أفعل
في بعض 

األحيان

في الكثير
من األحيان

م وضعية انطالق لها ارتباط وثيق تقد 

.بنشاطات اللغة العربية املبرمجة

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

انفي الكثير من األحي
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 التعليق:

 أ ،هامل ل   اج  للويائق لل  بليوج ي ليس ى،  كال توح امل ل  ات ي  الك ا لملذذذ   توج 
 
 ع ذذذ  ية

ِّ و  لدر للك ا لمل ل  لا للوحول دل 
 
  يذذذذذذذذذها،  كذذذذذذذذذل ت  

ا
ثه    ال ليهبلف للت   ِّ

ا لدر     ِّ
 
 حتى يكو  ل ت  

ات       حبة     ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا ح ا ه هو لدر  سذذذذتوى ك ،هاذذذذذذذذذذذذذذذذف  للك ا لمل ل     لثف  ات   ء  ليهبل ،أ  ه

  ي؛ ي  ل  ات ي  الك ا لمل توصذذ ي  الترك 
ا
ا ذذذذذذذذذذذذذذذت   ِّ

 
ا للالتي، ف نى ل  ت  

ا
ا  لدر للت   ِّ

 
ا   أز لدر ل ت   ِّ

ي   

 اته 
ا
  ي هو ينه  ت  

ا
 ا ائي   10أ  نس ي   لدر  سذتوى هال للتعذ  ح ت ء    .للك ا لمل  ليهبلف للت  

ِّ ء  لدر للك ا لمل ل توقع للوحول دل 
 
  ي    ذذذذذذذذي  بليي كذذذذذذذذها فذذذذذذذذتة ع ل ت  

ا
   ي دذل ق هي نس ي  ، حبة ت  

 ذذذذذذا قوتاذذذذذذت   ذذذذذذا ينذذذذذذب أ  يكو ،  هذذذذذذال  ذذذذذذا ية   

  ذذي 
ا
للسذذذذذذذذذذذذذؤلل حول جذذب ى لل    ذذي للت     ذذي للت  

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدذل  اات لل ايامل  ليهبلف ي  ،   أرذذذذذذذذذذذارذذذذذذذذذذذه

ا أ  يءر  عذذذذذذذذذذذذذ ا  ب ذذذا   وجواة     فذذذي لذذذب ِّ
 
ى ل ت  

ِّ  ؟
 آيات هاه للثد ني  لدر  سذذذذذذذذذذذتوى ذه      بت 

لب ،  ت اي لتناه  نهول ذذذذذذذذذذذذذذرذذءر لل    ي للت     ي ف

ا  ِّ
 
ِّ    ذذذذذذذا يذذذةذذذ ذذذح دلذذذ ذذذذذذذه ل ذذذتذذذ ذذذ ذذذ

 ذذذءذذذ  يذذذذذذذايذذذذذذذامل ل ذذذذذذذبت 

 قذذذذذذب رذذذذذذذذذذذذذذذذذذ لذذذذذذت ب ض   للك ذذذذذذا لمل ل  لا تح   هذذذذذذا.

 ء  لدر 
 
ِّرذذذذذذذذذذذذذء  ل  رذذذذذذذذذذذذذبذذذذب لذذذذبم لوالع ل ت  ِّ

ل ذذذذبت 

  ذذذذي، فكذذذذااذذذذت لإلجذذذذا ذذذذامل لل
ا
ك ذذذذا لمل  ليهذذذذبلف للت  

 ِّ
ي قا ت ذذذذذذذذها  لير   لل  س ي للتذذذذذذذذي فها ل  ات ي  الك ا لمل  لل ايامل للتي تس ر دل ذذذذذذذذ  ل  قعوت فذذذذذذذذت   

 ها.ذل  

 التصريح الخامس .5

تذذذذ ل ذذذذي للذذذذتذذذذكذذذذذذذا ذذذذذذذ  فذذذذي تذذذذذذذبت ذذذذ   ذذذذهذذذذذذذاتلمل للذذذذ ذذذذ ذذذذذذذي 

 لل    ي ل رت اع، لل  ل ة، ل حاايي، للكتا ي .

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 60 64 66 80 لل با

 80.00 88.88 66 4.44. للنس ي ل او ي

 

 

 

 

 

 

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض 
األحيان

في الكثير
من األحيان

ع تطلع املتعلمين على الكفاءات املت
 
وق

.ميةالوصول إلياها في كل بداية وحدة تعلي

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

يانفي الكثير من األح
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  التعليق:

ها لل  ي لل    ي، ذذذذذذذذذذذذذذ   لل حث   ات امل تبت   لل  ي  عذذ ي لا ي،   ثلل اني  عذذ  للي ذذذذذذذذذذذذذذقب  ت ف

ز لدر للةابع للكدي  للتكا ِّ
 
ها ت ك

 
ثحر ي هال ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ها تعذذذذذذب فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذك . للتعذذذذذذ  حاملأي ل ي ، دي ل  ي  اات   

ي تذذذذذبت   لل  ذذذذذي لل    ذذذذذي    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللتكذذذذذا دي للكدي ف

االسااااااااااااااتااامااااااااع، الاااقاااراءة، جذذولاذذذذذذذب  ذذذهذذذذذذذاتلتذذذ ذذذذذذذا ليت ذذذع: 

ِّ  ،املحادثة، الكتابة
  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد  أ  للولقع للت   مي يب  

  ه ا: ،بيداغوجيا وتعليميا    ا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ذاه  هاتت 

ه ا ذذذذذذذذذذذذذذذصذذذا ح أا ملحادثة،مهارة االساااتماع، ومهارة ا

ط له    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلك  ح ذذذذذذوته ا ي  ، احاضذذذذذذ ت
 
   خة

لاينت  ث سذذذ ي    سالل للبت   للتي  بر ج،  قب 

ِّرء ، 
 أ ح  تذذذذذذذذذذذذذها،     سالل رؤلبي ل  ض ل بت 

ضذذذذذ   ات   لل  ل ة  هاتة ل رذذذذت اع   ت ات  د  

 للثص ليا ي  للتولحذذذذذذذذذذذذذدي   ل ةذذذال ذذذي،  أ ذذذا  هذذذاتة 

ق ِّرذذذذذذذذذذذذذء   ل حذاايذذي فال تة  
   و ف للك ءر    ل ذذبت 

ي نشاوامل لل  ي لل    ي ل سثي لي بر يااوي  للتلخ ص، للت   ق  للتح      ا لت اا ذذذذذذذذذذذذذذها فذذذذذذذذذذذذذذتيا    نت

هي؛ ياه هو لل لفب لنشار للت  ءر للش هي  ل حاايي .  لااة لدر اص ل ةال ي ل وج 

 التصريح السادس: .6

م  لخعا يها ليفكات في ا ايي     ت ب 

 حعي.

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 60 62 66 88 لل با

 80.00 44.44 66 08.88 للنس ي ل او ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض 
األحيان

في الكثير
من األحيان

ة تراعي التكامل في تدريس مهارات اللغ

االستماع، القراءة، املحادثة، )العربية

(.الكتابة

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

يانفي الكثير من األح



 : الدراسة امليدانيةخامسالفصل ال

363 
 

 التعليق:

ِّ  فذذذية ب    لل
مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذص ليا ذذذذذذذذذذذذ ل ة  للثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذار للذذذذذذي نشذذذ بت  ِّ

عا ل ثص  ي سعوحا  أ  ي ب   لخا

م أ   ا هو   ثو  فذذي للكللذذ   يذذذذذذذذ بترذتاه للذذذذذذذذذذذذ با

ِّرذذذء  ذذذذذذذذذذذذذذذ قب حذذذ ا  ج  ع لل أجمل القول. ذذذذذذذذذذذذذذذ: 
 بت 

ِّ و   لخا ذذذذ  ا
ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهايذذذذذذذذي اذذذذليفكات ف عا يها  ها ي ب 

 ا ائي     44  2/81للاعذذذذذذذذذذذي، تيا أ  ب  ذذذذذذذذذذذها 

يذذ ذذ ذذذذذذذ  ذلذذذذذذذك د  قذذ ذذ ذذال.  فذذذذذذذائذذذذذذذبة للذذتذذلذذخذذ ذذص أ  

ا لدر سال  ِّ
 
زةيتحعذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ل ت  

 
 أفكذذذذذذات  حذذذذذذذذذذذذذذذذذذي   ك

 ،أرذذذذذارذذذذذ ي تثارذذذذذب  ثعذذذذذوص ل  ات ي  الك ا لمل

 ذذذامل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ هو تحعذذذذذذذذذذذذذ ذذذ  ليها ا   لل
ا
 ها،  للت  

  لل ااو ي. ليرار ي ا   لل  ل ي

 التصريح السابع: .7

ت ل ي في ت ذذذبيا للذذذبت  لل   م لل  ايذذذي 

 ء .
 
  ء  ل ت  

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ح ا لي 

 64 61 68 86 لل با

 88.88 ....4 61.11 11.11 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ا أ    للاة لل   م لل  ايي شذذ ر أرذذا ذذ ي لت بيا ت   ا  ثارذذب للج  ع  ِّ
 
ب ف ه     ت  

َ
، يخاو

ِّ ء   ال  ي للتي ي ه ها   ايرذذذذذ وه للاي يسذذذذذتة ع   ه أ  يسذذذذذتولب   ذذذذذ و  
 
   ا ط    أا ار ل ت  

 ل ذذذ  ل  ذذذات ذذذي  ذذذالك ذذذا لمل تثص لدر للت   ا لإلف لاي  للت   ا لل ذذذاتقي    أجذذذ  أ  يثذذذال  ذذذ   للذذذبت .

ه
 

ا حظذذذذذذذ ِّ
 
ِّ ء    ت  

 
ق ل سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا لة  ء  ل ت   ِّ

  ذذذذذذذا يح  

  ذكذ ذذذذذذذ  تذكذذذذذذذافؤ لل  ص.  ح   ذذذذذذذي لي   أ  تح  ق 

للت   ا لإلف لاي ضذذذذذذذذذذذذذ ه    للخ ذذذال في  لقع حذذذال 

ي تولجه مل للت؛ ي  أ بر ل شذذذذذذذذكال للت   ا في يااو اتثا

ِّ  هي ل كتظاظ في ليقسذذذذام  ضذذذذ ط للبراا ج 
ل بت 

 ذذااة لل  ذذي   لذذبم ك ذذايذذي للحجا للسذذذذذذذذذذذذذذا ي للومللتي 

 ذذذذا ذذذذائذذذذي     00 هو للذذذذاي ج ذذذذ  لل  ض   لل    ذذذذي،

 ي للو  في لل  وم لل   م لل  ايي.

ف لل ذذذذذذذذ ط لدر ليقسذذذذذذذذام  لال أقتر  أ  يخ  

ف للبراذذذذذا ج للذذذذبتل ذذذذذذذذذذذذذ ي، يا ي وم ل ذذذذذ ِّ   أ  يخ  
بت 

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض 
األحيان

في الكثير
من األحيان

ية تراعي في تقديم الدرس الفروق الفرد

مين
 
.بين املتعل

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

يانفي الكثير من األح

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض 
األحيان

في الكثير
من األحيان

م ملخصا ألهم األفكار في نهاية ك ل تقد 

.حصة

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

انفي الكثير من األحي
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ِّ ء     للشذذك    ت سذذ
 
ر ج سذذي ل ت   ِّ

ا: لل عذذ ي، للسذذ  ي، للاسذذ ي،  أ  ت ء 
ا
ا فوجه حسذذب أا ار للت  

 للاابي للت   بي للث ةي دبر ج سامل أس ى أكثر ح و ي  للةا لي ل ستبي ة أ  ليفولج حسب ليا ار .

 التصريح الثامن: .8

 ء   ولج امل  أل ال  نزل ي 
 
ف ل ت  

 
تك 

  ارت  لت.

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 64 63 68 60 لل با

 88.88 16 61.11 00.00 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ا، ي ك ِّ
 
أ    تبس  للولج امل ل نزل ي ضذذذذذذذذ   لينشذذذذذذذذةي للالحذذذذذذذذ  ي،  هي أنشذذذذذذذذةي تك    ي ل  ت  

ِّ  ذذذه  ذذذإانذذذامل ت ذذذات   لل
 
ِّ   ت  

ف ل ذذذبت  ِّ
 
  هي  ولتا ل ت  ءر  ، اليذذذي أ  قوللذذذب لل  ذذذي أ  لل   ض أ  للث ذذذبيك 

ِّ ها  تح ءر ات  لل  ل ة  للثص ليا ي أ  للتولحدي 
 
 ات   ،للش هي  للكتا ي،    ك  له كالك أ  يك 

ي ليرذذذذذذذ وع لل اني ل وحبة للت    ي،    ك  له أي ذذذذذذذا أ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ةال ي تح ذذذذذذذءرل لاعذذذذذذذي للت  ءر للشذذذذذذذ هي ف

ِّ ها  كتا 
 
اة ل   وضذذذذذذذذوع للت  ءر للكتا ي أ  ل شذذذذذذذذ  ع للكتا ييك  ِّ     ذذذذذذذذ ي  سذذذذذذذذو 

هال  . يسذذذذذذذذتة ع ل بت 

ل دبر نشار أرا  ي.  للنشار للالح ي أ  يستك     اا نه ل  ي لل    ي ش ر أ  يتحو 

ر ل   ِّ
ِّ ذذي  لك  ذذا ت ب 

 قذذب جذذا مل للتعذذذذذذذذذذذذذ  حذذامل  خ  

ِّرذذذذذذذذذو  
 ا ائي  أي أق      21   لقع حذذذذذذذذذ ب ي  شذذذذذذذذذه ل بت 

ِّ وا ا للثعذذذذذذذذذف 
 
ِّ ي ا  للنسذذذذذذذذذ ي لل ال ي   يك 

 
ِّ و   ت  

 
يك 

ِّ وا ا أرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارذذذذذذذذذذذذذذذذذذا. ي ذذذذذذاني 
 
د  في أحذذذذذذايء  ق   ذذذذذذي أ    يك 

ا في أفولجها لدر 
ا
ِّرذذذذذذذذذذذذذو   ذ  حذذذذذذذذذذذذذ ذو ذذذذذذذي في للتحك

ل ذذذذذذذبت 

ِّ ي ا  الولج امل ل نزل ي 
 
ِّ و   ت  

 
 سذذذتوى للاعذذذذي فال يك 

، يذةذذذذذذذالذبذ ذذا ياذ ذا   يذثذنذز اذذ ذذذذذذذا أ  يذثذنذز   للذ ذ ذذ ذذذذذذذ   ذ ذ ذذذذذذذا

 ِّ
يعذذذذذ  دبر حب د  ب  ذذذذذها     ،رذذذذو  فال يسذذذذذتن  و  ل بت 

ِّرذذذذذذذذو  يكت و  
ِّرذذذذذذذه، ف حذذذذذذذ ح ل بت 

لل ثف لل  ظي  ع  بت 

 . ت بيا للبت ،    يز ب   لدر ذلك

 التصريح التاسع: .9

ا للت   ذذذذذذامل لل  و ذذذذذذي لدر ل سذذذذذذذذذذذذذتو ء   ت   

 للثظ ي  للتة   ي.

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 يح ا ل

 61 61 66 61 لل با

 ....4 ....4 66 22.22 للنس ي ل او ي

نعم أفعل

ال أفعل
في بعض
األحيان

ر في الكثي
من 

األحيان

مين بواجبات وأع
 
ف املتعل

 
مال تكل

.منزلية باستمرار

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

في الكثير من 
األحيان
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 التعليق:

 سذذذذذذذذذذذذذتن  ذذذي  ،في ل و هذذذا ،جذذذا مل للتعذذذذذذذذذذذذذ  حذذذامل 

 ذذامل؛ ي  هذذال  لتوجي ذامل ل   ذاج
ا
ف  ذا يخص ت   ا للت  

 هياذذلل ثعذذذذذذذذذذذذذ  أحذذذذذذذذذذذذذ ح جز ل    ل   ذذاج،     للذذبت ،   

  ذذذذذذذي،   
ا
ل    لل    ذذذذذذذي للت     ذذذذذذذي للت    فقجز    يتنز 

للتي تثص لدر  جوه دحكذذام ل ولتا  ل  ذذات ذذي  ذذالك ذذا لمل

 ال فب . ضذذذذذذذذذذذذذ ةهذا في ل  ذاتف  ل  ذاتف لل    ي  دا اجها

ق للك ذذذا ة  ِّ  أ  ي     ذذذبى تح ا
للت   ا ي ك  ل  ذذذبت 

 فق شذذذذذذذذذذذذذ كي للت   ا.  جب أ  يكو  للج  ع لدر ا   

ا  ذذ  للذذبت    ،ل سذذذذذذذذذذذذذتوى    للت   ا أي ين غي أ  ت   

  ي  لإلا اج ي.في دوات ل
ا
  ولتا  للوض  امل للت  

 لتصريح العاشر:ا .11

ت ل ي للجذااذب للوظ  ي في تبت    هاتلمل 

 لل  ي لل    ي.

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 60 64 66 86 لل با

 00.00 88.88 66 11.11 للنس ي ل او ي

 التعليق:

اذذذذذذه لالقي  ح اة للذذذذذذا لذذذذذذ   ذذذذذذى تبت   كذذذذذذ الك ا لمل دل   ات يذذذذذذتس ر لل  ِّ
 
أي له ا لي  النس ي  ، ت  

ا ين  ذذذذذذذذذذذذذذ ك .دل ه
ا
 ا  ظ  ي لل  ل ة ساحذذي؟  ا  ظ  ي  . للشذذا   ي جاا ه للوظ  يذذذذذذذذذذذذذذي أ  ي ةى فذذذذذذذذذذذذذذ  ت  

 ا ي    للشذذذذذذذذ هي  للكتا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي تز  ب للت   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ظ  ت  ولتا لل  ي  لل اليي  لل   ض  للث ب ليا ي؟

هذذال ت ت ط ل هذذاتلمل ليت ع: ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ،  ل   أا لمل يحتذذاجذذااذذه

ل رذذذذذذذذذذذذذت ذذاع، لل  ل ة، ل حذذاايذذي  للكتذذا ذذي     ذذذذذذذذذذذذذهذذا   ذذا 

ا ل  ي لل    ي، ل اةالم     هاتتي 
ا
ق أحسذذذذ  ت   ِّ

يح  

ي لإلاتذاج ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى  هذاتتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللت  ي  ل رذذذذذذذذذذذذذت ذاع  لل  ل ة  دل

   ه ذا كتذا يشذذذذذذذذذذذذذ هي  لل ل حذاايذي  للكتذا ذي أ  للت  ءر لل

ايتذذا ت   ا لل  ذذي لل    ذذي  للهذذبف للختذذا ي لإلا ذذاجي يذذ

 لبعي لل ع  لل  ذذذذ قب ر ق د  لمله ف ل سثي لي بر يااوي.

 ي للت ال ي   حث ل رترلت ن امل للخاحي: لل  ل ة ذذذذذذ ف

مهارة ي ،  قب يا ت ذذذذذذذذذذذذذذذذذتا ذذذذذذذذذذذذذذذذذي  للكذذذذذذذذذذذذذذذذذهذذذذذذذذذذذذذذذذذللشذذذذ اتاج  لإل 

هائ ا ل  أنشةي لل  ي لل    ي لهاه للسثي ذذذا االستماع

نعم أفعل

في بعضال أفعل
األحيان

ر في الكثي
من 

األحيان

م التعلمات اللغوية على امل ستويين تقي 

.النظري والتطبيقي

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

في الكثير من 
األحيان

نعم أفعل

ال أفعل
في بعض 

األحيان

ر في الكثي
من األحيان

هارات تراعي الجان  الوظيفي في تدريس م

.اللغة العربية

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

في الكثير من 
األحيان
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ه للوظ  ي لتبت     ل سذذذثولمل ِّرذذذء  فكاات   ها تنسذذذجا  ع للتوجا
ليس ى كالك.   النسذذذ ي إلجا امل ل بت 

 لل  ي لل    ي.

 التصريح الحادي عشر: .11

ف للذذورذذذذذذذذذذذذذذذذذذذائذذذذذذذ  للذذتذذ ذذ ذذ ذذ ذذ ذذذذذذذي للذذاذذذذذذذبيذذ ذذذذذذذي 
 
تذذوظذذ

ا لل  وي.
 
 لتحسء  اتاجامل للت  

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 68 .6 62 60 لل با

 61.11 01.11 44.44 00.00 للنس ي ل او ي

 التعليق:

 ساحي دذل  اات  سد   ة  ك   ي  ،ي ل   ي للتبت  ذذذذ ي فذذذ  ثامل  هُ   الوسائل التعليميةت با  

الذذي.  ح   ذذي  ف ف الحااديثااةالتعليميااة الوساااااااااااااائاال ف ذذ 
 
ي تذذبت   لل  ذذي لل    ذذي، هي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللتي ين غي أ  توظ

ِّكي،  ف بيوهامل   سذذ ح امل، أال  شذذ  ي، ت وتتاجامل  يءرها ...    ا    ثامل حذذوت ي  حذذو 
ت يا تي   تح  

 للتي أل ثت  ا ائي  06     ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ أك  يدثارذذذذذذذذذذب  ع   اا ج للسذذذذذذذذذذثي لي بر يااوي،  أظ  أ  للنسذذذذذذذذذذ ي لل ال ي

ف هاه للورائ  أ  توظِّ ها ف ِّ
 
 ي أح ا ذذذح لحي أا ا   توظ

ِّرء  دلى اظ ة ب ض ل ذذذق   ي،    وا هال دل
 ي ى للور ذذذذبت 

الابي ي سعذذذذذذذذذذذذوحذذذذذذذذذذذذا، اظ ة للتي توحذذذذذذذذذذذذف  ل و ا،  ت ك 

ِّ ي    ق  
 
،  لبلئ ي لثب لل  ض، ساحذذذذذذذذذذذي    هاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت   

ه  ك   ي تش   ها أ  توظ  ها،  اظ ة أس ى دبر  ااة ذذذذذذذذذذذين

ي حب ذلت ا، ف  تبرها لل  ض   تحتاج ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلل  ي لل    ي ف

ق ك ذذا أ  ل .لذذالذذك دبر هذذاه للورذذذذذذذذذذذذذذائذذ ، فال ال ي
ا
ي   يت  

 كذذالذذك  ثظ ة لل ذذائ ء  لدر دالتة ل ؤرذذذذذذذذذذذذذسذذذذذذذذذذذذذامل للتر و ذذي.

 لي   لثذذبي أ  توظ ف للورذذذذذذذذذذذذذ  ذذي للت     ذذي  للت   ذذبيذذي 

ا لست ات للورذذذذذذذذذ  ي   أه  ي دذل أحسذذذذذذذذذثا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ للابي ي  أك

ي ، ا لرذذذذذذذد  اتهال ثارذذذذذذذ ي  أحسذذذذذذذثا  ا  لل عذذذذذذذ ي، للسذذذذذذذ  ي، للاسذذذذذذذ  
ا
، ساحذذذذذذذي   ا يدثارذذذذذذذب  ع أا ار للت  

 
ا
 ه    لدر للاعي   ك  ها.ذب ش  ةي أ  تذ ثارذها للذي  قتذف ،ف للور  ي  ف ا لك  ا طفتوظ

 التصريح الثاني عشر .12

ز فذي تذ ذذذذذذذبيذا أنشذذذذذذذذذذذذذةذذذذذذذي للذ ذ ذذذذذذذي للذ ذ   ذذذذذذذي 
 
تذ كذ

ا للالتي.
 
  تة   ات ا لدر للت  

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 61 61 64 60 لل با

 ....4 ....4 88.88 00.00 س ي ل او يللن

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض
األحيان

ر في الكثي
من 

األحيان

ف الوسائل التعليمية الحدي
 
ثة توظ

م اللغوي 
 
.لتحسين نتاجات التعل

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

في الكثير من 
األحيان
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ِّ  لدر ذذذذذذذذذذذذ   توح امل  ث التعليق:
ز ل بت  ِّ

 
ا  ث سههاج لل  ي لل    ي أ  ي ك

ا
ا  ي يت   ِّ

 
،  ثح ل نال ل  ت  

ِّرء ذذأ   ا ي  ف ف
ا للالتي،  أظ  أ  يال  ي ل بت 

ا
ي ذذذذذذذذذذا  لذذهذذل  ا ائي  11  ذذ   ذذ ذذ أك ي لل  بليوج ا  الت  

ا ف  ه   ِّ
 
 اتهذذذذذذذذذذذذذذثذذذذذذذذذذذذذذي للبت   ا شذذات امل للتي تن  ه ي ذذذذذذذذذذذذذذي ذلك،    ذذ  تة أ  يسذذاها ل ت  

ا
، ث سذذه  ي ت  

ت    اته لدر  عذذذذذذذذذذذذاته   خ،  تح  الته، تلي للت  ءر للكتا يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ،   شذذذذذذذذذذذذات  ه  كتا اته فته  رذذذذذذذذذذذذا ته،    جو 

ق للت . خت ف لل  ذذذذذايا ليا  ي  لل  و ي  للث بيي ة ت ف ا   تح ا ا للالتي،  ثلك  لولئق لب 
ا
ا  ا هذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

 ي للاالللاهث ي  ك  ي ذللتأ  ح ث ؛ يذذذذذ افذي-هو لجت ا ي

ِّ ء 
 
ِّرذذء   ل ت  

ِّ ، ذذذذذذذذذذذذذذ، ت    دلل  بت 
ى ل لت اا لدر ل بت 

بلع، لإل ذذذب  ذذذبل ل  ل  ذذذااتة    ل ت ذذذاع  ت  ذذذ  دبر للت   ذذذب 

ِّ ء  للخ  ج لث
 
ِّرذذذذذذذذء  أ  ل ت  

ها ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ دذل حا ل ب ض ل بت 

ض  لذذبم للتنذذا ه، ف ذذذذذذذذذذذذذال ل  لل  اذذي  ذذال ف ولهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذجو 

ةذذذذذذي ِّ
،  ل   اذذذذذذي  ذذذذذذاإلك لهذذذذذذامل للتثظ   ذذذذذذي ل ذذذذذذبترذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذي ل    

 جذذبمل   اذذي  هثذذا  حذذا مل اذذا اذذي  لل ذااوا ذذي  للولق  ذذي.

ِّ ء ، 
 
 ذذذبترذذذذذذذذذذذذذ ذذذي  ثذذذذارذذذذذذذذذذذذذ ذذذي  لرذذذذذذذذذذذذذت ذذذذبلال و  ذذذا    ل ت  

ا  ل  ااتة  لإل بلع.
ا
 أفسات ل نال لها ل ت  

 التصريح الثالث عشر: .13

 ذذذذذذذامل 
 
للذذذ ذذذ ذذذذو ذذذذذذذي للذذذاذذذذذذذالذذذذ ذذذذذذذي تذذذ  ذذذط للذذذذتذذذ ذذذ ذذذذ

  الت   امل للسا  ي.

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 68 68 66 80 لل با

 61.11 61.11 66 11.11 للنس ي ل او ي

ه ل  هال للسذذذؤلل ا رذذذا  ي  حال ي ؟ أج ب  ذذذا للسذذذؤلل ل ة     اذل ا  ط للت   امل ب  ذذذها التعليق:

ه ف لثب ِّ ذذذذذذذذذذذذذذ  ا لُ  فذذذذذذذي اظ  ته لل ثائ ي،، جيهجون بيا

ا  دا  ،تترلكال  اتف    ؛ أي د ا وزان املعرفاااااااااياااااااااااااااااابالت

 
ُ
ى حالي للا   ي، ذذذذذذذ  ك  دلذذذذذذى يث  ها    حالي للذذذذذذثذذذذذذ   ذذذذذذت

ِّ  بشك  ت ت ث
ا، ي أح ااذذذذذذذذذذي،    للذذذذذف ا ي وم  ه ل بت 

ا، ينتذذذذذذذذذ  تة ا ا  ل   في لبى للذذذذذذذذذدا ا هو ر  ِّ
 
   ذذذذذذذذذ ت  

 لرت  لت ى حالي للتولمل    ذذذمل  دللتو    حالي للال ذذذذذذها  ذذذذذذذذذف 

ِّرء ل و  تع  حاملذذي أ  تكذذ ذذذذذ    للة    .ذذللاه
  بت 

 ذذذذط   ذذذذذذذذ  تة لل  ذذذذحول ض  اذذذذذذذذ تولف ي ت   
ا
امل  ذذذذ  للت  

 ا يسمى  ا كدس املذذذذذذذي  للت   امل للسا  ي أ   ذذذذذذذللاال 

ق هذذال لل  ط دأ  لل    ذذي للسذذذذذذذذذذذذذا  ذذي ف     تو .    يتح ا

نعم أفعل

في بعضال أفعل
األحيان

ر في الكثي
من 

األحيان

ز في تقديم أنشطة اللغة الع
 
ربية ترك

م الذاتي
 
.وتطبيقاتها على التعل

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

في الكثير من 
األحيان

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض 
األحيان

ر في الكثي
من األحيان

مات اللغوية الحالية 
 
تربط التعل

.بالتعلمات السابقة

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

يانفي الكثير من األح
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ا  ه ا: ذذذذذذ  يعاح ا  ر ذذذذذذش و 
ا
 ي للت   املذذذذذذدا اج للت   امل للاال ي ف؛ االستدماج واملواءمة  تة للت  

 . توظ  ذها في ل ولقف ل بتر ي  للا ات ي ل خت  ي هاذ حس  لرتخبل ، للسا  ي

 التصريح الرابع عشر: .14

ف ليرذذذذذذذذذذذذذا ذذذذذذذي حسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب ل ولقف  ِّ
تذكذ ذ 

 للت     ي.

 ل ست اتلمل

ن ا 

   أف

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 68 68 66 80 لل با

 61.11 61.11 66 11.11 للنس ي ل او ي

 التعليق:

  ذذذذذا تؤرذذذذذذذذذذذذذا  ل  ذذذذذه لل    ذذذذذي للت     ذذذذذي،  

  ي،
ا
ق انا ذذذذذذذذذذذذذذذذ   ا يح ليرذذذا ي للت     ي  للت   ِّ

   

  ولقفذذذذذع للذذذذذذذذذذ ا ه  ذذذذذته  تكذذذذذي    اذذذذذللسؤلل للت    

ي ذذذذذذذتذذذذذذذ  ح ايذذذذذذذسذذذذذذذ  حذذذذذذذ ي، ف ال ل   ذذذذذذذللت  ه  صا 

ي ذذذذذذي  ر اقذذذ ذذذؤلل للت   مي  وقذذذذذذه، فالسذذذذذذذذذذذذذذذذذذواذذذذذذ   

  Standardوا يرا ي    ات ي  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال  جذذذذف ،املذذذذ ا ت 

 .للثعوص    ذذذذذذذذكل  ل ولقف أ  ذذذذذذذذح لكذذذذذذذذأ  لا ي تع 

ِّر ذذب ب ض للذذنذذا اذذ ا  ذذ يال
فو  فذ بت  ي ذ    يتع  

ق  الثعذذذذذذذذذذذذوص أرذذذذذذذذذذذذا ي للكتاه ل بت ذذذذذذذذذذذذ ي ف  
ا
ا ت  

 ليا  ذذذذذذي  للتولحذذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذي   ات   لل  ذذذذذذي  لل اليذذذذذذي 

ه لل ذذام ل ذذبت ؛ دذ ي ةع حذذذذذذذذذذذذذ ذذي  ،هذذا ح ف ذذاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ لل   ض  للث ذب ليا ي،  ذذ  يث  وا  هو  ذذا ي ذذذذذذذذذذذذذ ا  ذالتوجذذا

  ِّ
 
ِّ   ذذذذذذذ   البت  ل بم تثارب أرا ي للذذذذذذذل ت  

ه للبت   جهيذذذذذذذ بت  ِّ
 ع للبت   للجو لل ام ل  وج، أ  يوج 

ِّرء ،   ذذذذذذذ   شك  لثبي أ  لل .ي تبت ب ل  أهبلف للبت   صا حذذذذذذي 
ثو   ذذذذذذذ  ة للسنذذذذذذذع س ذذذذذذذ بت  ِّ

، يحس 

مي ف ه  ناله ي حس  لست ات للسؤلل   ا يدثارب  ع ل وقف للت   ميذذذذذذذذذذها فذذذذذذذذذذ   أالئ
ا
. أ ا للسؤلل للت  

ي  السؤلل للت   مي
 
 .للاي يثاق  ف ه،  د   ا   ي ق للع 

 اك لمل أرذذذذذذذذا ي للكتاه ل بت ذذذذذذذذ ي   ل  بلا ي،     سالل اتلرذذذذذذذذي  ثي ايل  قب  حظت    سالل  

بة ،  توحي  ا   ليرذذذذذذذا ي ل  لل  ي لل    ي ل سذذذذذذذثي لي بر يااوي، ي  ي ليرذذذذذذذا ي للت     ي ل    ي أ  ل   ا

ِّ  ا  ح ث تكاا تسذذ ة  لدر للاعذذي للبتلرذذ ي   ك  ها،  قب قب  ت ا اذج في فعذذول لل حث للسذذا  ي.
 سذذ 

ه لام احو ضذذذذذذ ط ل  اه ا لل  و ي  لل الي ي  للث بيي الحظيهاه ل   ي  لل   ضذذذذذذ ي  النسذذذذذذ بسذذذذذذ ااة توجا

ا لل  ل ة للولحبة  ليحاايي  النسذذذذذذذذ ي ل ثعذذذذذذذذذوص ليا  ي  للتولحذذذذذذذذذ  ي
ا
د   ا  ، ولتا لل  ي لل    ي،  تحك

ِّ  هو ل الك للوح ب ل    في  ل حتك  لها، يسذذذذذذ ل  ا يشذذذذذذا
      ا  سذذذذذذ  ا لإلجا ي ل  ابت، ف امللل ل بت 

ا تهء  هاه لإلجا يهاه ليرا ي ِّ
 
 .،  ل ت  

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض 
األحيان

في الكثير
من األحيان

ف األسئلة حس  املواقف التعل ِّ
.يميةتكي 

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

انفي الكثير من األحي
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  ء  ،     سالل تن  تك في للتبت  ، للة   ي ل ثار ي في تس ءر لل سا؟ السؤال املفتوح:

ِّ ول تناتب ا 
ِّرء  ل  ب 

ي با هال للسذؤلل سالحذي ل تعذ  حامل للسذا  ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل بت 

 تس ءر فوجها ل سثي لي بر يااوي.لل    ي في حس  

 ِّرذذذذذذو  ج  ي    للشذذذذذذ  ر للتي ين غي   للات
م ل بت  م ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقب  ق للسذذذذذذءر للاسذذذذذذ  ل  وج،  ت ب  ها  ي يتح  

 ء ذللبت   ف
 
 ذ ف ،ي جو هاائ  ل مي   شاتكي    ل ت  

ا
 و       ،ا للنشطق لرترلت ن امل للت  

 ء   ء  ل ت لل   م لل  اييك ي،    للاة ي وم لدر للوضذذ  ي ل شذذ ،ي رذذ  ا   سذذت ز ل   اذذذذذذذذذذذذذذ   ف
 
  

 .ي لل  صذها فذ  تح  ق ل سا لة   ث

 ا في لل وج يكو     لل بليي
 
رذذذذذذذذذذذء  أ  للتحك ي للاعذذذذذذذذذذذي لي بر، ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحترلم فل    ض   ي ى ب ض ل بت 

 .لل    ي بتلمل ال   ءع ل ت   اقثد  

   ى آس    أ    ِّ
ي ذ  للبت  فذأ   إلانا  ر  ، أهاا رتاذب لأل لإللبلا للتر وي ل بت ،  للتح ءر للج  

 .لل سا

 ا هي اتجي  ولف تك أ  لبم  ولف تك لدر للتعذذذذذذذذ  حامل لآلت ي  خعذذذذذذذذوص للتبت   السااااااااؤال الثالث: 

ال؟  لل   

م اتائج    تع  ح لدر حبة:61يتكوا  هال للسؤلل    س سي   ِّ
   تع  حامل أ    و مل، ا ب 

 التصريح األول: .1

ال هو لل اي ي وم لدر أرتاذ للتبت   لل   

ال.  ف  

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 64 64 82 لل با

 66 88.88 88.88 ..... للنس ي ل او ي

  التعليق:
 
ى تح  ق ليهبلف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل اع أف ذذذذذذذذذذذذ  للة لئق ل وحذذذذذذذذذذذذول دللتبت   لل  ال هو للاي ي وم لدر لت

ال هو  للت    ي  للهبف للختا ي لإلا اجي،  ليرذذذذذذذتاذ لل   

 سذذ لللذذاي يسذذذذذذذذذذذذذتة ع لست ذذات للة لئق ل ثذذارذذذذذذذذذذذذذ ذذي،  فق  ذذب

 لفق  .  قب، للتولحدي يذذذذللوظ تبت   لل  امل؛ للتكا دي، 

ِّرذذذذذذء  لدر هال للتعذذذذذذ  ح،  11      ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأك 
 ا ائي     ل بت 

ِّرذذ ذذذذذذذذذذذذذذي للذذذذذذذذذذذذذذ ل هال ال   لدر 
ق ها  ذذذذذذذذذذذذذذ بت   ل  ذذ  تة تح ا

ثول     ،هاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحذذذذذذذذذذذذذف  هذذاه للخعذذذذذذذذذذذذذائص ف و لل
 
حتى يت ك

هاج لل  ي لل    ي، ساحذذذذذذذذي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ث ك ا لمل تح  ق أهبلف 

 امل ليهاذذذذذذذذذذذذذذذذذذ أ  ل ث
ا
ز لدر ت بيا للت   ِّ

 
ي ، لال ين غهاج ي ك

ِّ  لدر اتجي لال ي    لل  ا 
 ال ي.أ  يكو  ل بت 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ال هو الذي يقوم ع لى التدريس الفع 

ال .أستاذ فع 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التصريح الثاني: .2

ا  ت ا   
 
 ل ست اتلمل .للاي ي وم لدر  ت  

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 66 64 61 88 لل با

 66 88.88 ....4 08.88 للنس ي ل او ي

ِّ ذذذذبى للذذذذغي أ  تكو   وجواة لذذذذي ين ذذذذي أ  للخع عي لل اا ي للتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذااذذذذذذذذذذذذ ر لل ذذذذذذذذذذذذللش التعليق:
ي ذذذذ ، هذذذذذذذذر  بت 

ِّ  ذذذذا    ذذذذذذلدر للت  اهذذذذذذقبتت
 
   اات ذذذق اهذذذذذذ؛ أي داهاذذذذذذع  ت  

ا ذذذذهذذذذ    ذذذذولحذذ  للتذذذذسذذق حذذذذذ  ذذ  وذذذذل اهذذذذذذها دل ذذلدر جا 

 اتذذذي  ثذها فذذذذذذذ لدر  سالبت
ا
 80/81 قذذذب  لفذذذها.  قذذذذذا  ت  

ِّ    ا ائي 11 
ِّرذي للذذ للثا   ذلدر هال للتع  ح، يب  

  ذ  بت 

  ذذذذذذها    ذذذذذذي  لل الئ ي   ثذذذذذذ    تة دحبلث للت اته لل   

  ِّ
 
ت كي اا ح ل    في ذذذذذذذ  ايبلكذذذذذذذ ذذذذذذذي رب   اذذذذذذذف هاذذذذذذذذذذذذذذ ت  

 ها.ذ ع     ذ  ا ء  للذ لل

 

 

 التصريح الثالث: .3

ا ذي للبلف  ي.
 
ز لدر ل ت  

 
 ل ست اتلمل للاي ي ك

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق ذذذذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 66 64 61 88 لل با

 66 88.88 ....4 08.88 للنس ي ل او ي

   التعليق:
 
ِّ ء ،   ثذذذذذذذذذذذللخع عي لل ال ي فتت  

 
ِّ  لدر حس  لرد  ات قبتلمل ل ت  

ها ذ   ذذذذذذذذذذذي قبتة ل بت 

ز هو لجتذذذذاله ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ،  لل  ض    هذذذذال للترك للذذذذبلف  ذذذذي

ِّ ء  لآلس    للاي ذلل
 
  ا  ،تث عها هاه للبلف  ي  ت  

زهذا  ذ  للذخذذذذذذذاتج حذتذى يذ ذتذحذ ذول  ذز ال  ا ف ِّ
ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيذحذ ذ 

ا
ا
 11.  قب  اات للنسذذذذذذ ي    ولي جبل  للشذذذذذذ ف  الت  

ز لدر هاه ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي    ضذذذذذذذذذذذ  تة للترك  80/81، أي  ا ائي 

ِّ ء .  لك  هذذال للترك 
 
ز لذذه  حذذاذي ه ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلل اذذي    ل ت  

د  لا يتا  الك   ي للسذذذ   ي، ذلك  ، اتائنه للوس  ي

ِّ ء  قب ي ها    مل ال  ا ذذذذذذذذذذذذذذذأ  للترك 
 
ز لدر ب ض ل ت  

ِّرها ي
ِّ أ   بت 

،    ي ثحها ا   لل  ص هاذذذذها لثز ذذذذ   

ا،
ا
 ذذذذذذذذذذي   ذذذذذذذذذذشا  ا سف نتج لثه  فذذذذذذذذذذي للت  

 
ء    ل ت  

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

م ذي الدافع
 
ز على املتعل

 
.يةالذي يرك

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق 

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

م متعاون 
 
.الذي يقوم على متعل

أوافق بشدة

أوافق 

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ِّرذذذذذذذذذذذذذها    جهذذي أس ى 
 ء    ذذبت 

 
لدر ز ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهذذال للترك لذذال أقتر  أ  يكو   .أا سذذذذذذذذذذذذذها    جهذذي،   ء  ل ت  

ِّ ء  ذ ي للبلف  ي 
 
ها ذذذذذي ب ض للاا مل للتي يعجز ف ذذذذذي  ض  ي ل اةالم،  فذذذذذف  ي  بليي للاعي، ذذذذذفل ت  

ِّ و  لآلس   ؛ ي ا 
 
ِّ ء  للاي  تث عذذذذذذذها للبلف  ي ل ت  

 
ز ل حتى ي ،هثا     ي ى ضذذذذذذذ  تة لل ب   ا ت   ح ا

 
ُ
 امل  فذذذذ  أسةاؤها فسد َ   ت

 
ا ك ا ي ى أصااه بليوج ا للخة ذذذذ ق  ذذذذي  ثا  للت  

ا
، فالخة   ثة ق ل ت  

 .ل  ات ي  الك ا لمل

 التصريح الرابع: .4

ز لدر    و     في  لضح.
 
 ل ست اتلمل للاي ي ك

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 66 64 61 88 لل با

 66 88.88 ....4 08.88 او يللنس ي ل 

 التعليق:

ِّر ذذض للذذز ب ذذللخع عي ليس ى ت ك  
ح ذذذذي  لضذذذذ و     فذذذذا   ذذذذي تبت سها، لدر ت بيذذ ، فذذ بت 

ِّرو   تك  ف لل   ق   له  حس     قذذذذي رب   تذذذذف ، ذذذذذذذذ ره
 ء ،  هثا ي وم ل بت 

 
ي ذذذذ   فذذذذ   و  للذذذذل ت  

ا   الثظذذذذذذذذذذذذذذذذ ع  لقع لل ِّ
 
ي  ل جت ال ي لل وج،  سذذذذتولها  لل  اي ل ؤرذذذذسذذذذ ي ذذذذذذذذذذذذذذذذى لبا ل ت   ء  فذذذذذذذذذذذذذذذذلد   ت  

ت  ،...    لل ول    هاذذذذذذذ ي  ف خ جو  أح ااا ل  ل    

هايي يثجاو  ذذذذذذي للثذذذذذذها فذذذذذذ لكث ،للبتل  ي لهال لل  ض

ها،  رذذذذذذذذذذذبب للخ  ج لبم تولفق ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي أال   ه تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف

ِّ ذللبراا ج ف
 
 اي ب ض ح   اته  ع للولقع لل  دي ل  ت  

ِّرذذذذذذذء  يناب و    سذذذذذذذا  مل 
ِّ ،  لك  هؤ   ل بت 

 ل بت 

دالت ي    و ف للوحذذذذذذذذذذذذايي ل  اشذذذذذذذذذذذذ ة  يءر ل  اشذذذذذذذذذذذذ ة. 

 ،ك ءره    ل ثذذذذذاهج ، تأ ي أ     ذذذذذاج لل  ذذذذذي لل    ذذذذذي

 للتييحتوي لدر ب ض ليسةذذذا     ض للعذذذذذذذذذذذذذ و ذذذامل 

ِّ  لدر تنا ملها
ف  وم  تك  ف  ااته،  ،يح ص ل بت 

أ  لل اليي أ  أنشذذذذذذةي لل  ي  ي قوللب لل  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذرذذذذذول  ف

ِّ ء .  قذذذذب  لفق أي ذذذذب 
 
ق فها ل ت   ِّ

ليس ى،   ذذذذا يح  

ر ذذذذذذلل ه  ذذذذذذ  لدر هذذذذذذ بت  ي رب   تة  ق ذذذذذذها يولجهو  يو  ا للع و امل  لل   امل فذذذذذذيا  ا ائي  11ال للتوجا

   اا ج للسثي لي بر يااوي.

 

 

 

 

ةأوافق بشد
أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ز على مضمون معرفي واضح
 
.الذي يرك

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التصريح الخامس .5

ف ف ه لرذذذذذتر للاي تللتبت   لل  ال هو 
 
امل لت ن وظ

ا للت ذذذذا ني، للت  ا لل ثذذذذائي، 
 
ا للاذذذذبي ذذذذي  للت  

 
للت  

ا للت اابي... .
 
 ل ب ليا لت، للت  ا للالتي، للت  

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 60 84 لل با

 66 66 00.00 00.00 للنس ي ل او ي

 التعليق:

الذذذذذذذذذذذذذذذذللخعذذذذ عذذذذي ليس ى ف  ي حسذذذذ  لست ات ل رذذذذترلت ن ي أ  ل رذذذذترلت ن امل ذذذذذذذذذذذذذذذذذه ،ي للتبت   لل   

مي
ا
ِّرذذء  لهاه ل رذذترلت ن املل ثارذذ ي ل  وقف للت   مي للت  

در ل سذذتوى ل ،،    شذذك أ  لرذذد  اه ل بت 

 ف أى ،يج  تة   ها أحسذذذذذذذذ  تة  ق    اف  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  ،للثظ ي 

تح  ق ج  ي    للشذذذذذذذ  ر في   ضذذذذذذذ  تة ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذح  ب ض لل ا

 لل ب  ب با ق   ي: ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتة  ق ل رذذذذذذترلت ن امل للابي ي،  ه

لرذذذذذذذذذذذذذتخذذذذذذذبلم  ه ذذذذذذذامل  تورذذذذذذذذذذذذذةذذذذذذذي ،    ذ  ل رذذذذذذذذذذذذذتذرلت ن ذذذذذذذامل

 ،امل ذلمل رذذذذثب تن   ي قوي  لست ات لرذذذذترلت ن،   للعذذذذ و ي

لرذذذذذذذذذذتخبلم لرذذذذذذذذذذترلت ن امل ي ك  لرذذذذذذذذذذتخبل ها في  نا مل   

لها لالقي  ال  اي هاه للشذذذ  ر  للت اتلمل أس ى  . خت  ي

 ذذذي   ذذذي للت      للي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ؤرذذذذذذذذذذذذذسذذذذذذذذذذذذذ ذذذي  ل جت ذذذال ذذذي لة ف

  ي،
ا
ال  اا ح.تس ح  للت     تح  ق تبت   ف  

ا،     سالل تن  تك في للتبت  ، سعائص للتبت   لل  ال. السؤال املفتوح:  حب 

 ِّ
ِّرء  ل  ب 

 ا  ول تناتبي با هال للسذؤلل سالحذي ل تعذ  حامل للسذا  ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل بت 

ال. أج   لل ول في سعذذذذذائص للتبت   لل  ال ك ا ي لها  لل    ي فذذذذذذذذذذذذذذذذذي تحبيب سعذذذذذائص للتبت   لل   

 رو  ف  ا يدي:
 ل بت 

  سالل ليرذذذذذذذذذذا ي ل بت رذذذذذذذذذذي  للبق  ي. ،للة   ي للاولت ي للثا ايللت اا       ِّ
 
ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ف ضذذذذذذذذذذع ل ت  

 ذى توظ ف  ض  ي لرت زلمل ي تبف ه دل
ا
 .ه اتت  

 ال لدر أرذا   ي وم   ا   للتال ذذذذذذذذذذذذذذ ع تح   ،للتح ءر لل و ي ل بت     و ف ليرتاذللتبت   لل   

 ي و لئق للتبت  .ذلك ا لمل،  للتثو ع فال  ات ي   تة  ق 

  : ِّ
ا  لإلالتة.  بت  ِّ

 
ِّ  ل ت  

 ،ف  ك  ثارذذذذذذذذب حب   هثته، ي وم لدر للت ا    ء  أو لف ياليي؛ ل بت 

 ع
 
ا ئ. هذاا ، حترم ،س وم  ، ة ِّ

 
دالتة   ، يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذي الف  ي  له شذذذذذذذذذذذذذ ف    ف  ث ذذذذذذذذذذذذذ ط ،  ذا    ت  

 ها.ذي  تاب ي ل ثذف ال ل  ا ت لير ة ف زم   ها ها.ذت ت   اي، فذي ا   للوقت، حات ي 

  ي لي وت للجبيي  للولج امل، للوضذذ  امل ل سذذ) بفي، ذذذذذذذذذذذذذذف ض للشذذخعذذ ي، لبم للدسذذا ح في وم لدر

 للوض  امل لإلا اج ي .

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق 
ال أوافق 

بشدة

ف ف
 
يه التدريس الفعال هو الذي توظ

م الحديثة
 
.استراتيجيات التعل

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق 

ال أوافق بشدة
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مية-ر العملية التعليمية: عناصرابعا
 
 التعل

 ا هي اتجي  ولف تك أ  لبم  ولف تك لدر للتع  حامل لآلت ي  خعوص ليرتاذ السؤال األول:  .1

 للثا ح؟

م اتائج    تع  ح لدر حبة:80يتكوا  هال للسؤلل    ياليي لش    ِّ
   تع  حا أ    ولي، ا ب 

 التصريح األول: .1

ثي  ت ليرذذذتاذ للثا ح هو للاي ي ني لالقامل 

  ه.
 
  ع  ت  

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 68 60 82 لل با

 66 61.11 80.00 ..... للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّ  فذذذذذذذذي    لثاح  انا  لل ، تع  حاته ،ال للسؤللذذذذذذذذه
 قب ج  ت  .للت     ي  تهذذذذذذذذأال   ه يذذذذذذذذ بت 

، ل ورذذذذذذذذذول ي تن ع هاه لل ثاحذذذذذذذذذ   ء  للك ا لمل للتولحذذذذذذذذذ  ي  للتبل ل ي .ي تعذذذذذذذذذ  حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف   ا    لثعذذذذذذذذذ  

  ل ثة  ي، لل  و ي لل ساا ي  ل هث ي.

ي بأ للتع  ح لي ل    ا  للك ا ة للتولح  ي 

ِّ      ثا  لل القي للج بة  ل ت ثي 
ِّ  ه ت ء  ل بت 

 
  ، 

 ،  اترهذذذذذذذذ      حس  ر  ،لهها حتى ي    ت  ا 

ا ف
ا
ي فوجذذذه. لا تذذ مل للثتذذذائج ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ لل ذذبتة لدر للتحك

ِّرذذ ذذذذذذذذذذذذذذ  اجاي؛ دذ يح ص أي ب لل
ثا  ذذذذذذذذذذذذذذ  لدر  ذذذذذذذذذذذذذذ بت 

ِّ ي ا ف
 
ي  ذذبليذذي للسذذذذذذذذذذذذذثذذي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلل القذذي للج ذذبة  ع  ت  

ي أت ح ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا ي ذذذذذذذذذ   لها للتبت   ف ،للبتلرذذذذذذذذذ ي

ِّرء  ي    ب ض ل  ولل لل ام للبتل  ي،    د   ذذذذذذذذذذو
بت 

ضذذذذذذذذذذذذذ  تة لل ذذذذذذذب   بثذذذذذذذا  هذذذذذذذاه لل القذذذذذذذي ق ذذذذذذذ  ت ذذذذذذذبيا 

ي ي بأ    للاعي لي بر أ  لل  ا  لي ل دبر آس  ذذذذها لالقي  ست  ة   تبة لدر  سات مل ثذذذذأتى أا   .للبت  

ِّ ء  ف
 
ِّ  ي  ى  عذذذاح ا ل  ت  

ِّ ذذذذذذذذذذذذذذذي  خ الها، ف در للذذذذذذذذذذذذذذذذحعذذذي،  ل اة اع لي ل للاي يتركه ل بت 
رذذذء   بت 

 ى.ذي لل  ا لمل لي لذب فت   لاة اع ج   للا ص لدر 

 التصريح الثاني: .2

 ل ست اتلمل للاي يستة ع للس ة ة لدر فوجه.

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 66 66 62 82 لل با

 66 66 44.44 ..... للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

األستاذ الناجح هو الذي يبني عالقات

ميه
 
.متينة مع متعل

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التعليق:

ِّرذذذذذذو  ف اسااااااتراتيجية التوجيه أو الساااااالطة،لدر هال للتعذذذذذذ  ح َي ُ نِّ  
 ا هو ك ، ال ا  ا يح ص ل بت 

 ي ل   ي للتبت  ذلدر للس ة ة لدر فوجها للبتل  ي ق   ل اةالم ف ،هاذذي دجا اتذذ لضح ف
 
ي     هذ؛ يا

ِّ ء    تاب ت
 
شذذذذذذخعذذذذذذ ي للسذذذذذذ ة ة لدر لل وج حسذذذذذذب  م و  أا لمل   تخت ف  .ها ل بت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلها هب   ل ت  

ِّ   شخع ي لل
ِّ  ذذذذذذذل بت 

 
فالس ة ة قب تتا بس ةي  ، ذذذذذذذ ت  

ِّ ذذذذذذذذذذذذذذل   في أ    وة شخع ي لل
، فذذذذذذذذذذذذذذي ح وته للاهني  بت 

زه ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأ     كزه للت   مي أ    ك ي،ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ للث سذذذذذذذذذذذذذ ي  ل ا  ذذذال

لدر أ  أسععه  ،توحاذال ت كت للتع  ح   ذي، لذل جت ال

ر  قب تأيت أ  للسذذذذذذذذذذذذ ة ة لد ي للتعذذذذذذذذذذذ  حامل للالح ي.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف

ِّ ء  ذذذذذذذذ ي للذذذذذذذذع و  ذذذذذذذذلل وج   تنسجا  
 
  ح ي لل    ي ل  ت  

، هاذذذى د  لمل شخع تذذذى للا  ي لل  ايي،  دلذذذللاي  يتوقو  دل

ِّرء  ،ي   يسذ حذذذذذذذذذذذذذذ لك  للولقع للاال
 ، فق تع  حامل ل بت 

  لت اتلمل ا س ي  لجت ال ي  تكو ن ي.

 التصريح الثالث: .3

للذذذذذاي يتذذذذذ كذذذذذب    صذذذذذذذذذذذذذاذذذذذي    و ذذذذذاتذذذذذه ق ذذذذذ  

  ه. ت بي ها
 
  ت  

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 60 81 لل با

 66 66 80.00 10.00 للنس ي ل او ي

ِّ  ت ذذبى للذذل الكفاءة اللغوية واملعرفية ات ذذ  ي     التعليق:
ِّ ذ  للذذذذذ ا ذذذذ بت 

 
ِّ ذه  لذذ  لذ  ت  

 ،ه لها ا ي ب 

ي لل    ي فذذذذذذي للذذذذذذساحي دذل  ا  ي لل
 
 ي   ه ي ؛   ت ك للسهوليذذذذذذ  ل ذذذذذذ.  لك  لي هذذذذذذي ت بيا    و اتذذذذذذبق

ِّ  ف
ي تح  ق للث   للبيبلكت كي للس  ا تعةبم ذذذذذذذذذذل بت 

ذذذذذذذذذ ي ي تبس ط ل   فيذذذذذذذذذ ع و  ليي ى ات ذذذذذذذذذأ  تحو  ها دل لل الِّ

ِّ  ذذذذذذلبى لل
 
ِّ  فذذذذذذهاا للذذذذذذلجت  ا  .  أظ ا أذذذذذذ ت  

ي ل   ي ذذذذذذ بت 

للث ذ  للذبيذبلكت كي،   ع    ت رذذذذذذذذذذذذذثولمل للخبرة  للتن  ذذي 

ثذذذذذذذااذذذذذذذه    ل قترله    للذذذذذذذبقذذذذذذذي لل    ذذذذذذذي ل ة و ذذذذذذذي،  ِّ
 
تذ ك

ساحذذذذذي دذل تعذذذذذاحب هال ل ج) اا  ع للتكو ثامل ل   ف ي 

ِّرءذ   أشك أ بل ف  لل  بليوج ي ل ثار ي.
  ي ر ي ل بت 

سذذذذذذذذذذذذذ  ا  للسذذذذذذذذذذذذذ   ل    فذذذذذي دبر ى للث ذذذذذ  للج ذذذذذب  للذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدل

ِّ ي ا
 
  ا ي ذذذذذذذذذذ   حسذذذذذذذذذذ  فه ها  حسذذذذذذذذذذ  تة   ها  ، ت  

 لها.

أوافق 
بشدة

أوافق ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

ل الذي يتأكد من صحة معلوماته قب

ميه
 
.تقديمها ملتعل

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

.جهالذي يستطيع السيطرة على فو 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التصريح الرابع: .4

  ه   ا ي ب  ه    
 
للاي يستة ع دقثاع  ت  

  ااة ل   ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 62 82 لل با

 66 66 44.44 ..... للنس ي ل او ي

يت ل  للسذذ ة ة لدر لل وج،  ل   التعليق: و م هاه للسذذ ة ة،  ل   للتعذذ  ح أا لمل   رذذ ق  أ  تحب 

ه لل  حظي هال ل تناه. تأيت أ  أذذذذ  فذذذذي يس ذذذذللاال ِّر ذذذذتوجا
ِّ  ذذذذ بت 

 
 ،بسلطة املعرفةها ذذذذ  احو دقثاع  ت  

ا ذذذذذذذ ار  ل حترلم ل   هاظاه    بسذذذذذذذ ةي أس ى قب يكو  

ط  لله  ثيها ذذذذذذذذذذذذذذ  اوث
ا
ِّرذذء  للدسذ 

.  قب لرذتناه    ل بت 

ه مي   ح ذذذذذذذي للت   ا  ، سذذذذذذذاحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  أ   لهذذذذذذذال للتوجذذذذذذذا ِّ
 
 ت  

م  لل ذذااوي يتعذذذذذذذذذذذذذ و   كثرة للجذذبلل  لذذذبم ت  ذذا   ذذا ي ذذذبا

ي ،  د  أ ذب ل سالف ذلذكلها،  ساحذذذذذذذذذذذذذي دذل  ا  ب ءر حج 

كها  اتلئذذذذذذذذذذذذذذها،  دذذذذذذذذذذذذذذف     ءر    ا  بي   ا   ت سذذا
ال   قوي 

.  للاذالذذي للوح ذبة للتي رذذذذذذذذذذذذذ ت   و   ذا ي  ض ايسذذذذذذذذذذذذذثذبهذ

ِّ   ت بيا للبل   ها       و امل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  
هو للتزلم ل بت 

ِّ لدر لل
ري.ذ   في للذلل وي    بتا

 التصريح الخامس .5

ا في و لئق  لرذذذذذذذذذذذذذترلت ن ذذذذذذذامل 
 
للذذذذذذذاي يذتذحذكذ

 للتبت  .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   ذذذذذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 62 82 لل با

 66 66 44.44 ..... للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ميه ب
 
ما الذي يستطيع إقناع متعل

مه من مادة علمية .يقد 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ِّ  حذذذذذذذذذذذذذاحذذب ك ذذا ة    ف ذذي   ورذذذذذذذذذذذذذول ذذي التعليق:
 لكثذذه   يسذذذذذذذذذذذذذتة ع ت    هذذا  ذذالك   ذذي  ،قذذب يكو  ل ذذبت 

ح  ا رذذذذذذترلت ن امل 
ا
ل ثارذذذذذ ي، لال ين غي ل  ه أ  يدسذذذذذل

ها. ذذذذذذ ول  ي   ثذذذذذذ  حس  توظ  ها  لل ،ق للتبت   و لئ

ز للويذائق لل  بليوج ي لدر د  لمل و لئق ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت ك  تيا 

ا د  أ   لقع للت    ، لرترلت ن امل للتبت   للابي ي

ِّرذذذذذذذذذذذذذ
ك ب ض ل ذذذبت  ء   ذذذالة لئق للت   ذذذبيذذذي يظه  ت سذذذذذذذذذذذذذذا

جذهذا    ، للذتذ ذ ذ ذنذ ذذذذذذذي عذذذذذذذذذذذذذ ذو ذذذذذذذي تذةذ ذ ذق للذةذ لئق تذحذجذا

لذذذال أتى ضذذذذذذذذذذذذذ  تة دملللذذذي  للاذذذبي ذذذي  لت ذذذاتلمل   ذذذبلا ذذذي.

قامل  ل كتظاظ ِّ
، ا ص تكو   في ليقسذذذذذذذذذذذذذام هاه ل  و 

ِّرذذذذذذذذذء ، ضذذذذذذذذذ ط لل 
الت ي لإل  املعذذذذذذذذذ و لل اا ج، ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل بت 

 .تثظ   ي... لل  

 التصريح السادس: .6

  ذذذذذذذه في 
 
للذذذذذذذاي يسذذذذذذذذذذذذذتذةذ ذع دشذذذذذذذذذذذذذ ل   ذتذ  

 للبت .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 ذذذذذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذ

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 60 81 لل با

 66 66 80.00 10.00 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ق  حسذذذذذذذذذ  لست ات و لئق  لرذذذذذذذذذترلت ن امل  ،لهال للتعذذذذذذذذذ  ح لتت اوامل  التعذذذذذذذذذ  ح للسذذذذذذذذذا ق 
 
ف  ا ت  

ِّ     ذذ  ب، ح ث يسذذتة ع ل االسااتراتيجية التراحميةلل القي،  ساحذذي  ي،  كال  ارذذترلت ن تللتبت  
ت 

ِّ ء 
 
ي ذذذذذذذذذذذذذذذذأ  يشذذذ كها ف قبتته للتولحذذذ  ي  ق  ه    ل ت  

 ات
ا
 ها   ا سها.ذاتره،   ا ي    لها  ثا  ت  

ِّرذذذذذء  لدر ضذذذذذ  تة دشذذذذذ ل  ذذذذذذذذذذذذذذذذذ قب  لفق ك
  ل بت 

ِّ ء  ف
 
ها ي للبت ذذذل ت  

 
 هو    ات انا   النس ي  ،أ  ج 

ِّ  فذذذذذذذذذذذذذذفإذل فشذذ  لل ها.ذذذذذذذذذذذذذذدل 
     ذذذذذذذذذذذذذذي دشذذ ل  للك  ذذذذذذذذذذذذذذ بت 

 ِّ
 
  بت ،ذلك فشذذذذذال ل با   ه، لسذذذذبب    ليرذذذذذ اه، لُ  ت  

ِّرذذذذذذذذذذذذء    
ساحذذذذذذذذذذذذي ل شذذذذذذذذذذذذاتكي للشذذذذذذذذذذذذ و ي،  لك  ب ض ل بت 

  سالل ذذذذذذذذذذذذذذ كتو ي  ذذذذذذذذذذذذذذ شاتكي للذذذذذذذذذذذذذذها  الذذذذذذذذذذذذذذيست   و  لث

ي  ل نزل  للتة   امل  للت ات   للعذذذذذذذذ  ي ، ي  يءر للعذذذذذذذذ   

   للكتا ي.ذللت     شات ع   وضولامل 

 

أوافق 
بشدة

أوافق ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

ميه ف
 
ي الذي يستطيع إشراك متعل

.الدرس

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

م في طرائق واستراتيج
 
يات الذي يتحك

.التدريس

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التصريح السابع: .7

  ي تبت   حسذذذذذذذذذذذذب للاي يحسذذذذذذذذذذذذ  لست ات و  

 ل وقف للت   مي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 61 80 لل با

 66 66 ....4 4.44. للنس ي ل او ي

 التعليق:

 ها أ  ب  هاذذذذذذذذذذذذذ لست ات  لحبة  ث ،دذل أحع ثا و لئق  لرترلت ن امل للتبت    جبااها ك ءرة جبل 

مي، فال توجب و   ي تبت   تعلح لك
ا
    ي،      ل ولقف للت ذذذذذذذذله لتت ار  ي ق  ا وقف للت   مي للت  

ا لست ات و   ي للتبت   هو ل د ا  ِّ
 ،ملوقف التعليمي حب 

مية سااااياقية اجتماعية هو 
 
 جملة عناصاااار تعليمية تعل

م فاااااااااااااااااااااااااي إنجاح الوضااااااااااااعية التع
 
مية من طرفيها، تتحك

 
ل

م. ِّ
 
ِّس واملتعل

     وقع للخ ءر  ذذذذالتذذذذبت   تأى  ذذذذ   املاااادر 

ِّرء  ض  تة ت   
 .  مي  ل وقف للت ذ  للة   ي  ت  ا ذل بت 

 ،ي هاه للجزئ ي  ها ل  اييذذذذذذذذذذذذذذذذذ أتى أ  ت   ق للتكو   ف

لستات في ا ي  ق ذت لدر حذا مل   ذبلا ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذسذاحذذذذذذذذذذذذذي  أاث

ِّ  و   يذذذذذذذذذلل
، هايتهذذذذذذذذذى اذذذذذذذذذللبت  دل    بليي   ح بة  بت 

ق  ذال ذبتة ل هث ذي 
 
ِّ  لل ث  ذي يرذذذذذذذذذذذذذ ذاه تت  

 هال  ،ل  ذبت 

ِّ ء   
 
ِّ ا ف 01أ ام لل با للهائ     ل ت  

 
ي حج ة ذذذذذذذذذذذذذ ت  

  ة .ذح  

 التصريح الثامن: .8

ا.
 
  ه ل ت  

 
 ل ست اتلمل للاي يستة ع تح ءز  ت  

ة لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق  أ   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 66 66 60 84 لل با

 66 66 00.00 00.00 للنس ي ل او ي

 التعليق:

  ي، ك ا رذذذذذذذذذذذ ق لل ول،    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقب يثة ق ل بت   ف 
ا
ِّ ء ، ذ  ي  ضذذذذذذذذذذذ  ته للت  

 
للبلف  ي،  ي ل ت  

ِّ ء  لآلس   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ لل  ض    هال للترك 
 
زها ،ه للبلف  يللاي  تث عذذذذذذذها ها ،ز هو لجتاله ل ت   ِّ

   ا يح  

ا.  لك  هال للترك ذذذ   للخاتج حتى ي تح ول  ز ال  ا ف
ا
 ، يز له  حاذي ه  اتائنه للوس ذذذي للش ف  الت  

ِّ ء  قب ي ذذذذذذذذذذذذلك أ  للترك  ؛ الك   ي للس   ي د  لا يتا  
 
أاه اوع ا هذذذذذذذذذذذذمل الئق       سا  ز لدر ب ض ل ت  

 ء  ف نتج لثه  ،ت  ءز  لبم  سذذذذذذذذذذذا لة   لل
 
 ء  أا سذذذذذذذذذذذها    جهي،   ء  ل ت  

 
شذذذذذذذذذذذا  ا سذذذذذذذذذذذ ي  ء  ل ت  

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

الذي يحسن اختيار طريقة تدريس 

.حس  املوقف التعليمي

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ِّرذذذذذذذها    جهي أس ى. لال أقت
   أ  يكو  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  بت 

ي  ضذذذذذذذذ  ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  بليي للاعذذذذذذذذي، فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهال للتركءز ف

ب ض للاذذذا مل للتي يعجز في ذذذا ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل اةالم،  ف

ِّ و  لآلس   ؛ ي  هثذذذذا     ي ى ضذذذذذذذذذذذذذ  تة 
 
ل ت  

ِّ ء  للذذاي  تث عذذذذذذذذذذذذذها للذذ
 
تى بلف  ذذي حلل ذذب   ذذا ت  

ز ل  تسذذذذذذذذذد    أسةاؤها ف  امل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيح ا
 
ي  ثا  للت  

  فق   بليوج ا للخة .

 

 

 التصريح التاسع: .9

 ء  ف حذذذذذذذذذذذذذذي   ذذاترذذذذذذذذذذذذذذي لل  ذذي 
 
للذذاي يد ح ل  ت  

 لل    ي في  ولقف ح ات ي هاافي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

أ لفق   

ة  بشب 

 66 68 62 80 لل با

 66 61.11 44.44 4.44. للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّ  للاي يسذذذذذذذتولب توحذذذذذذذ امل ل   اج  للويائق ل  لف ي له  للوي  ي ل  لف ي، ال   ليرذذذذذذذتاذ،  
ل بت 

ه لذذللذبل ذذ  للتر وي يرذذذذذذذذذذذذذاتذذاة للت   ا لل ذذااوي  ين غي 

نسذذذذذذ ي أ  ي حث ل   ولقف  بترذذذذذذ ي ذلمل ا لي  ال

ِّ ء 
 
ث ،ل  ت   ِّ

 
 ات ا  ك ا ة ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت ك

ا
ها    توظ ف ت  

ق لها ذلي ل ولقف للا ات ي ل خت  يذف ك ، فإذل تح ا

 ي هاج لل ذذذي  ثذذذها فذذتح ا ت للك ا لمل ل ثعوص ل  

ق   هذذذذذذا    ح لل    ذذذذذذي ل سذذذذذذذذذذذذذثذذذذذذي لي بر يذذذذذذااوي  تح ا 

ِّرذذذذذذذذذذذذذء  لدر 
دينذذذذذذاا هذذذذذذاه للخ  ج،  لك  قذذذذذذبتة ل ذذذذذذبت 

، تيا أ  ي  ى  حذذ   تسذذذذذذذذذذذذذاؤل  ذذاتهذذا  لرذذذذذذذذذذذذذد ل ولقف 

 . لف ول لدر للتع  ح 81/.8

 

 

 

 

 

ةأوافق بشد

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

مين فرصة ممارس
 
ة الذي يتيح للمتعل

.ةاللغة العربية في مواقف حياتية هادف

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

ةأوافق بشد

أوافق

ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

م
 
ميه للتعل

 
.الذي يستطيع تحفيز متعل

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التصريح العاشر: .11

ا في ل ي للتبت     هاتلت ا.
 
 ل ست اتلمل للاي يتحك

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 66 66 62 82 لل با

 66 66 44.44 ..... للنس ي ل او ي

 

  التعليق:

ِّ  ش ر ض  تي فتح ا 
ِّ ء ذذذذذذذذذي تح ا ذذذذذذذذذق للك ا ة لل ساا ي ل  بت 

 
ا فها لبى ل ت  

ا
ل  ي ي لذذذذذذذذذ،  للتحك

ِّ  لير .القراءة، املحادثة والكتابة االستماع،ع: ذذذها ليت ذذذي  هاتلتت ظه  فذذذلل    ي ين غي أ  ي
تاذ    ي يبت 

ِّ  ل ،ل   ي فعذذذ حي  ظ   ي
 
ِّ ء     فه ه  للتنا ه   ه،   حا اته فت ك

 
 ،و هي أرذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذي ل ته  فذذذذذذذذذذذذذذذذ ت  

 ل  ت اا ل  لرذذذذذذذذذذت  ال للبلتجي  ه ا  ا  للظ  ف؛ 

ا للذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيا
ا
ِّم أ ام تحك

ا فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها أها   و  ِّ
 
ي ل ته ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ت  

ِّر ذ  للذق كذب  لفذ.  قلل    ي
ا ذ بت 

ا
  لدر ض  تة تحك

ِّ  ف
 لقع  صذذذذذذذا ح أ ا  .ي للك ا ة لل سذذذذذذذاا يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    بت 

ي للكتا ي  ل حاايي لبى ب ض ذذذذذذذ مل أسةا  فذذذذذذذللاال ي 

ِّر 
 هاذذذذذها    أج  تحسء  ك ا تذذذذذد  أ  ر   ، ذذذذذل بت 

ِّ ء  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها دلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلل سذذذذذذذذذذذذذاا ذذي رذذذذذذذذذذذذذ ؤ ل  
 
ى ت ذذالذذ  ل ت  

 ها  حس  توظ  ها.
ا
  لرتنا ) ا ل  ي لل    ي  ت  

 

 التصريح الحادي عشر: .11

للذذاي يذذبي  فوجذذه  ك ذذا ة لذذال ذذي  فذذال  ذذي 

 ك ءرة.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 68 61 84 لل با

 66 61.11 ....4 00.00 للنس ي ل او ي

 

 

 

 

 

 

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

م في لغة التدريس ومها
 
.راتهاالذي يتحك

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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380 
 

 

 التعليق:

م ب ض للذذذذي تذذذذذذذذش ا  للت  لي ذذذذوج  ذذذذذذذذذذذذدالتة لل  ِّ
ِّر ذذذذؤت 

ها يشتكذذذذذذذذذذذذ ،  ذذذذ بت 
ا
ي ذذذذي فذذذذذذذذذذذذذذذذو ذذذذذذذذذذذذع لل  ذذذذي  ذذذذذذذذ  ج 

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذاي يبيذذذذذذذذذ بت   للكف  هو للذذذلل ي أ ا ذذذذذذذذذذذذ ائذذذ ال 32  ذذذ   ذذذأك  ال ي. ن ا، تأى  لل وج   ت ح ي  ف   ذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذذتس

ِّ    اااة ك  ذها للذي  ق ت لدر حا مل ي اني ف ذد  أاث ،ال يه      ذذذذذذذذذذذذذذذذوجذذذذذذذذذذف
وج ي للس ة ة لدر لل ذ ة فذ بت 

اتجي   اترذذذذذذذذذذذذذي لل ثف لل  ظي أ  لل  زي لدر  ىذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدل

ِّ  ذذه    أجذذ  تح  ق ي ضذذذذذذذذذذذذذه ل  و  ق لل) ذذبيذذب 
 
 ت  

، يسذذذذذذذت       امل  شذذذذذذذاواي  الث ار  للت      للة ا

ا. ف ذذي للذذى دهااذذ ال ثف قب تع  دل ِّ
 
 ذذ   ذع  ال للولقذذ ت  

ِّرذذذذذذذذذذ 
 . لك  لل  ض لآلس  يحسذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلبى ب ض ل بت 

ها ذذذذتع  حامل  ح ي،  ثي ذذذذها فذذذذللس ة ة  ع امل ذك ت

  لدر ذذذذذذذذذذذذذذذذهب    لل مللاي  لبم تفع للعذذذومل،  للعذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذلل

ِّ ء ،  د   اات  زوجي،  يءرها 
 
ب ض تعذذذذذ فامل ل ت  

    للع امل.

 التصريح الثاني عشر .12

وت  ذذذذذذ  تذذذذذذذبت سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه  فذذذذذذق ل ذذذذذذ ذذذذذذذات ذذذذذذذامل 
 

للذذذذذذذاي يذذذذذذةذذذذذذ

ا لل  ذذذذذي لل    ذذذذذي 
 
لل  ذذذذذبليوج ذذذذذي للاذذذذذبي ذذذذذي في ت  

  ت    ها.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

    لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقأ

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 62 82 لل با

 66 66 44.44 ..... للنس ي ل او ي

 التعليق:

تاذ الدليل التربوي ألس" ى ذذذذ ي ت  و ي تحت  س   ذذذذ   ي للووث ي للجزلئ  ي  ي ذذذذلرتحبيت  مللتة للت 

  أال  ذذذذذذذذذذذذذذذذها تحسذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذب     تلئت عذذذ ،" التعليم الثانوي 

ت   أ   سذذذها  التكو   للذذذي أا  اتذذذاة ف  ا ي  ف فذذذذذذليرات

ق ذذذذذذذذاة     يائذذذذذذذذأيثا  للخب ي، ف ست  ب ليرات  ذذذذذذذذللتكو 

ي ذذذذذذذذ  و ذذذذذذذذب لمل للتذذذذذذذذ  للثذذذذذذذذي، ف ال لذذذذذذذذوج ي  ت  و ذذذذذذذذ  بلي

ى يكوا  ذذذذ س ذذذذ ض   هال لل ي.ذذذذب ت ذذذذام للبتلر ي للذذذذ لييا 

ِّرذذو  لدر لرذذد
  ا ي ت ذذذذذذذذذذذذذذ  اه ل  ات امل للابي ي فل بت 

 
ا
ِّرذذذذذذء  يشذذذذذذتكو   . هالل  ي لل    ي  ت  

 لك  ب ض ل بت 

امل ليرا ي ل  توحي لالرد ااي     ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ب ض دجا ذذذذذذذ ف

ول  تذذذذذه لولقع ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ذذذذذاه للتكو   أ  ضذذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذه  لذذذذذبم  

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ااااور ماااان تدريسااااه وفااااق املقارباااا
 
ات الااااذي يط

ااااااام الل
 
غاااااااة البيداغوجياااااااة الحديثاااااااة فاااااااي تعل

.العربية وتعليمها

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ية الذي يدير فوجه بكفاءة عالية وفاعل

.كبيرة

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ِّ  ذذذذذوي لدر للذذذذذااذذذذذا لل ذذذذذ ي   ح ي للت  ذذذذز للتكو   فذذذذذ الحظي. ي تكذذذذذاه للذذذذذذذذذذذذذذ،    ي ك  ت   ا  هللتبت  
 
  د

ِّ  ذذذذذذذذ ف
. ي  ااة لل  ي لل    ي   لدر ليرتاذ ل كو  ش ذذذذذذذذب ض لل  ح   ي لي   أ ا   بتجي أق   ِّ

 
ِّ ذذذذذذذذ  د

 
و    يثظ

ِّرء     ذذذذذذذذاب لمل  أيا ا اتلر ي    أج  ت ك 
؛ ها للت     يذذذذذذذذذا لمل    ات اتذذذذذذذذ  ات ي  الك ذذذذذذذذذا للذذذذذذذذهذذذذذذذذذف  ل بت 

ا لل  ي لل    ي    بليوج ا لإلا اج ل  ات ي للثعذذذذذذ ي    بليوج ا ل شذذذذذذ  ع
ا
،   ا يدثارذذذذذذب  ع ت   ا  ت  

 . سعوح اتذها لل ساا ي

 التصريح الثالث عشر: .13

   ذحذتوى للويذذذذذذذائق لل  ذذذذذذذبليوج ذذذذذذذي 
 

للذذذذذذذاي يذحذ ذذذذذذذ

 تح  ال شا ال ق   للتبت  .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 63 63 لل با

 66 66 16 16 للنس ي ل او ي

 التعليق:

الله لدر للويائق لل  بليوج ي  للت 
 
ِّ  ضذذذذذذذذذ  تة لو

 ،ي  و ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ل لتزل امل ل   اة لدر لاتق ل بت 

ا،   ااذ د   ا  ل  ه لشولئ ا ي  ،   أج  فه ها  تح   ها   ض ها  وضع للتث  ا
 
 ت   بت       ثظ

ا  لدر أهذذذبلف تذذذبت   لل  ذذذي  ِّ
 
آيذذذاته  س  ذذذي لدر ل ت  

ِّرذذذذء   لف ول لدر ضذذذذ  تة لل    ي
. صذذذذا ح أ     ل بت 

تح  ذذذ   حتوى للويذذذائق لل  ذذذبليوج ذذذي تح  ال شذذذذذذذذذذذذذذذا ال 

ع ذذذذذذذذذذذذذذذذ لق ي أرذذذذسذذذذها  دج ل لت ا، د  أ ا ذذذذذذذذذذذذذذذذي ذذذذ   فه ها ف

ذذذذذذذذذذذذذذ  للاال  ِّ
  ول لدر هاه يب  

 
ِّرذذء  لا ية

أ  ب ض ل بت 

ل  تح   ها   ضذذذذذ ها  وضذذذذذع للتث  ا.  للويائق، ف ذذذذذال 

ِّ  لدر رذذذذذذذذذذذذذ 
 
  ذذي للت     ذذي    لل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ هذال س ذذ  ك ءر يؤي

ت ها ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها،  لدر اتائج للت و ا للتي ين  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللت    ي     

ِّرذذذذو  ف  ا ب ب.
ِّرذذذذء  ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ه ا  اات    ل بت 

تلمل ل بت  ِّ
  

ها أ  ل  ها ذذذذذذذذذ  ينب أ  ي  ب ل  أذهاا ، ألالتها

 ها ي با   يا   فها للويائق لل  بليوج
ا
 ض  ا    لل شولئ ي  ل تتنال ل   د .  ت  

ا،     سالل تن  تك في للتبت  ، ح امل ليرتاذ للثا ح في  هثته؟ السؤال املفتوح:  حب 

ِّرو  أا سها ك ا يدي:
ِّ  للثا ح حسب  ا ي له ل بت 

 أج   لل ول في ح امل ل بت 

  ن  ي    للشذ  رذذذذذذذذذذذذذذتي   ِّ
 ،لشذخعذذ يها لذذذذذذذذذذذذذذ ث،   للعذ امل  للخعذائص  تعذف  ن  ي   ،زم ل بت 

ي ذذذذذذذذذذذلإلسالص ف: ها ل جت ال ي لل الئ  يذذذذذذذذذذذ  ث ،ها لل    ي ل   ف يذذذذذذذذذذذ  ث ،لل  بليوج ي  ها ل هث ي ذذذذذذذذذذذ  ث

  ذ ، للتح  لإلت ا  س  للتخة ط، حللشخع ي لل و ي لل   ، لل ب  ة للاسثي، ليسالم لل ف  ي،

 ِّ
ل ا تا  لدر ل ح ط   ال، للتولحذذذذذذذذذذذذذ  لل بتة لدر لل،  ال    هت ذامل  للشذذذذذذذذذذذذذ ف    ب ل ذبت  ،للج ذ 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

ل محتوى الوثائق 
 
الذي يحل

البيداغوجية تحليال شامال قبل 

.التدريس

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 ل   ، ذذذذا ذذذذا   ع فاذذذذي ل  له ء ، للت ذذذذا ذذذذ  للذذذبلسدي  للخذذذذاتجي
 
للذذذذبلئا لدر ل سذذذذذذذذذذذذذتنذذذذبلمل لل    ذذذذي  عال و

ا ف، حسذذذ  للت ا    ع  ت    ه، حسذذذ   لل  بليوج ي
 
زل  للث سذذذذ ي  لل او ي، ذذذذذذذذذذذذذذذذللتحك

 
ي ل ته، ل ت

ِّ ء ، 
 
يلل، ب  هللللتنا ه  ع لحت اجامل ل ت    يذذذذذذذذذذذذذذذذف لل االلإلنسذذذذاني،  ، ذذذذذذذذذذذذذذذذ اعذذذذللر، اا ذذذذ ي  ل  جب 

ِّ ، للنش ط، ذ  للك ا ة ل   ف ي، لل، ق لتلته
 حتوي.ُ  ذل ت   

ا  السؤال الثاني: .2
 
 ا هي اتجي  ولف تك أ  لبم  ولف تك لدر للتع  حامل لآلت ي  خعوص ل ت  

 للثا ح؟

م اتائج    تع  ح لدر حبة:  تع  حامل أ    و مل60يتكوا  هال للسؤلل    رتي   ِّ
 ، ا ب 

 التصريح األول: .1

ا للثا ح هو للاي يسذذذذذذذذتولب  ا قب  ه 
 
ل ت  

 له أرتاذه.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 63 63 لل با

 66 66 16 16 للنس ي ل او ي

 ليق:التع

 ،هذاتذع  حذ ت ،ؤللذذذذذال للسذالل هذذذذذذ  سذذذذذذذذأتامل   

ِّر ذذذذذأ  أق     و مل لل
  ذذذذذثي  ذذذذذار      ذذذذذ  احو أا ذذذذذ بت 

ِّ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلل
 
ال للتعذذذذذذذذذذ  ح ي    ا ةا    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ،  هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ت  

ِّ  ذذذذذذلل
 
ِّ ه له ذذذذذذ ت  

  له لل بتة لدر لرد  اه     ا ي ب 

ِّره لرد  ا ا 
  ذذذى للك  بذذذا لذذذذذذذذذوع  ح   ذذذذذذذذذذذذال،  هو اذذذ ا  بت 

ِّر ذذ  للذذ 
ِّ ذذع،   ذذولع، تابذذ ، فهو   يت  ذذذها،  ةذذ بت 

 
ٌب. ذذذ 

ِّرذذذذذذذذذذذذذء  لدر 
 ثذذذاحذذذذذذذذذذذذذ ذذذي للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح  قذذذب  لفق  ذذذ  ل ذذذبت 

   ا يتولفق  ع ء  ل ولفق بشذذذذذذذذذذذبة  ل ولفق،   16/16 

 توجهامل ل جت ال ي للسائبة.لل

 التصريح الثاني: .2

للذذاي يسذذذذذذذذذذذذذتة ع لرذذذذذذذذذذذذذد  ذذات   ذذاتفذذه في  ولقف 

  خت  ي.  بتر ي  ح ات ي

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 .6 88 لل با

 66 66 01.11 08.88 للنس ي ل او ي

 

 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

م الناجح هو الذي يستوع  م
 
ا املتعل

مه له أستاذه .قد 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التعليق:

أ ذذا هذذال للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح ف نسذذذذذذذذذذذذذجا  ع توجهذذامل 

 للتي ت ى ضذذذذذذذذذذذذذ  تة    ،   ذذذذذاج لل  ذذذذذي لل    ذذذذذي
ا
 ت ك

ا  ِّ
 
 ذذه ف   ذذبتتذذه ل ت  

ا
ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلدر لرذذذذذذذذذذذذذد  ذذات  ذذا يت  

حتى  ،ي  ولقف  خت  ذذذذذذيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذح ذذذذذذاتذذذذذذه لل و  ذذذذذذي  ف

ا كف  ع ه   اذذذذذذذذذذذذذذهنستة ع أ  ا ِّ
 
  قب  لفق . ت  

ِّرء  لدر ذلك.
ه ينتج     ل بت   ح   ي هال للتوجا

زل احو  ذذذذذا يث  ذذذذذه  ِّ
ِّ ذذذذذا   لي ذذذذذات ذذذذذا أ   تحء 

 
لثذذذذذا  ت  

ي ا  ل   فذذ لات ذذ ،  ت  ذذا و ذذت ل  ذذه لياذذاا ذذيف ط

ها ف ليامل    ف ي ته  ي   ي ك  ذ ك   ي تنتج لث

 ها.ذذذذذتأ 

 لتصريح الثالث:ا .3

للذذذذذذاي يح ظ قوللذذذذذذب لل  ذذذذذذي لل    ذذذذذذي ل  

 ظه  ق ب.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 60 62 .6 62 لل با

 80.00 44.44 01.11 44.44 ي ل او يللنس 

 التعليق:

  ِّ
 
ه لل بتة لدر للا ظ،  لك  ح ظه ي تع  لدر ذذذذذذذ  لذذذذذذذي    هال للتع  ح ا ةا آس     ل ت  

ب  هو قوللذذب لل  ذذي ،جز     لل  ذذي لل    ذذي لكثذذه ل    ،للثحو ذذي  للعذذذذذذذذذذذذذ ف ذذي  لل الي ذذي،  هو شذذذذذذذذذذذذذ ي  ج ذذ 

لك ذذذذا ة  ذذذذاف ذذذذا لذذذذه  ي يكدسذذذذذذذذذذذذذذذذب للك ذذذذا ة لل سذذذذذذذذذذذذذذذذاا ذذذذي،  ل

ا لذذذذذبى ال لل، هذذذذذذللتذذذذذبل ل ذذذذذذي ِّرذذذذذذذذذذذذذء ب ض ثوع  ح ذذذذذ 
 ل ذذذذذذبت 

تيذذا أاذذذذذذذه   يذذتذذنذذذذذذذا مل فذذي  سذذذذذذذذذذذذذذتذذوله ل ذذ ذذ فذذي، ،  88/81 

 سذذذذذذذذذذذذذتذوى للذاذ ذظ  هذو ليانذى فذي  سذذذذذذذذذذذذذتذو ذذذذذذذامل ل   فذذذذذذذي 

ا أ  يح ظ.   وم في حثافيل    في  ِّ
 
 ن ا، ين غي ل  ت  

؛ أي أ  قوللذذذذب لل  ذذذذي لل    ذذذذي  لك      ثظوت  ظ  ي

ا    ذذذا  ذذذا
ا
ي  ثذذذه لدر تنث ذذذبهذذذا في نشذذذذذذذذذذذذذذذاوي للت  ءر  يت  

ك ا  ،للشذذذذذذذذ هي  للكتا ي، فهي ل سذذذذذذذذذت هبفا في حب  ذلت ا

 .اص  لدر ذلك    اج لل  ي لل    ي ل سثي لي بر يااوي 

 

 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

الذي يحفظ قواعد اللغة العربية عن

.ظهر قل 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

الذي يستطيع استثمار معارفه في

.مواقف مدرسية وحياتية م تلفة

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التصريح الرابع: .4

 ل ست اتلمل للاي يحس  للت  ءر ش اهي  كتا ي.

ة ذذذذذذذذذذذذذذذذذذق  أ لفذ أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 66 66 63 63 لل با

 66 66 16 16 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ي للورذذذذ  ي  لل ايي،  ء   ولتا لل  ح   ي هال للتعذذذذ  ح ت ت ط  التعذذذذ  ح للسذذذذا ق؛ أي لل  ط  ء  

 ها  هو تن لل    ذي    قوللب لل  ي  لل اليي  للث ب ليا ي   ء  لل ايي    ت
ا
 ءر ث بها في نشذذذذذذذذذذذذذاوي للت  

  ذذذذذذذال واة دبر للهذذذذذذذبف للختذذذذذذذا ي  .للشذذذذذذذذذذذذذ ذهذي  للكتذذذذذذذا ي

 ،دال تواصل مقام فايي ل سثي لي بر يااوي: ذذلإلا اج

 بليةالق مكتسااااااااااباته تساااااااااخير  على قادرا املتعلم يكون 

 من متعااااددة أشاااااااااااااكااااال متنوعااااة في نصاااااااااااااو  إلنتاااااج

ا حسذذذذذذذذذذذذذ  للت  ءر شذذذذذذذذذذذذذ ذذذاهذذذي  .التعبير ِّ
 
ق ل  ت   دذل تح ا

ِّ ذذذا كف ل كتذذذا ذذذي 
 
ك ذذذا ة لسذذذذذذذذذذذذذذذاا ذذذي  ف ذذذب أحذذذذذذذذذذذذذ ح  ت  

ب  ذذذذذذ  ل ولتا في  ِّ
 تذذذذذذبل ل ذذذذذذي؛ ياذذذذذذه لرذذذذذذذذذذذذذتةذذذذذذاع أ  ينثذذذذذذ 

اة  ِّ
ل ولقف للتولحذذذذذذذذذذذذذ  ذذي ل خت  ذذي  للسذذذذذذذذذذذذذ ذذاقذذامل ل ت ذذب 

لي، ل نتج  ِّ
اعذذذذذذذذذوحذذذذذذذذذا  ثةوقي   كتو ي في أا ار  تثو 

 فق  ذا اصا ل  ذه    ذاج لل  ذي لل    ذي ل سذذذذذذذذذذذذذثذي لي بر 

 .ريي، للث بيي، للتلخ ص، للت   ق  للتح   يااوي؛ للثعوص للحجاج ي، للت سء

 التصريح الخامس .5

للذذذذذذذاي يذظذهذ   ذ للذذذذذذذي كذ ءرة في لإلجذذذذذذذا ذذذذذذذي ل  

 أرا ي ليرتاذ.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 68 63 61 لل با

 66 61.11 16 22.22 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

.الذي يحسن التعبير شفاهة وكتابة

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ِّ ء  له لل بتة لدر فها ليرذذا ي للتي تة   في  خت ف  التعليق:
 
ي    هال للتعذذ  ح ا ةا آس     ل ت  

  ي؛ ياه ي ت ك  ن ولي    للك ا لمل  ساحذي    ا لل ساا ي  للتبل ل ي
ا
ي   ها    يكت  ،ل ولقف للت  

هذذا  برللذذي؛ أي داذذه ي ت ذذك ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذليرذذذذذذذذذذذذذا ذذي  لكثذذه ين ذذب لث

  ذذذذذب ل  للث ةء  للسذذذذذذذذذذذذذذذذا  ء ، ل سذذذذذذذذذذذذذتولذذذذذب  هذذذذاتلمل ت

ا   ، ل ذذذذبت    للاذذذذافظ ل وللذذذذب لل  ذذذذي هذذذذال للثوع  ح ذذذذ 

ِّرذذذذذذذذذذذذذء   للك ءر    لذذذذذذذبى أكذثر 
 هذذذذذذذال  ذذذذذذذا  ، 81/.8ل ذذذذذذذبت 

 و  ه ذي دانا  ات رها   ذين  ها يلجؤ   دل ه ك ءرل ف

ِّ ء  لآلس    ل  يءر قعذذذذذذذذذذذذذذب.
 
هذذذال للث ط شذذذذذذذذذذذذذب ذذذه  ل ت  

ا ذي للبلف  ي، لال يتذذذذذذذذذذ ال ِّ
 
ب لدر لل ت   ِّر ذذذذذذذذذذوجا

  ذذذذذذذذذذ بت 

ِّ ء  
 
للاذات  ثذذه؛ ياذذه رذذذذذذذذذذذذذ خ ق لها  شذذذذذذذذذذذذذكالمل  ع ل ت  

 ي للت و ا  ثول ه ل ست    لل  ا  ي.ذلآلس   ،  كال ف

 التصريح السادس: .6

 ل ست اتلمل للاي يحس  للت ال   ع مل الئه.

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 66 68 60 88 لل با

 66 61.11 00.00 08.88 للنس ي ل او ي

ا  ن ولذذي    للك ذذا لمل،  قذذب  التعليق: ِّ
 
قذذب ين ع ل ت  

تكو  له ك ا ة  لحبة يبرع في ا ا   رولها     ا للك ا ة 

ا   ذذذبتة وج  ذذذي لدر  ِّ
 
للتولحذذذذذذذذذذذذذ  ذذذي؛ دذ ي ت ذذذك هذذذال ل ت  

  ، ي ك  أيسذذذذذذذذذذذذذتن ذذذذب لها، للت ذذذذالذذذذ   للتذذذذ يءر في مل الئذذذذه

ف هذال للث ط في ق ذااة أفولج ل شذذذذذذذذذذذذذات ع للكتذا  ي
 
  أ يوظ

ز لز الئه في دانامل ل شذذذذذذات ع. يسذذذذذذد        ِّ
ي وم  ب ت ل ح  

ِّ  في للسذذذذذذذذذذذذذ ة ة لدر لل وج    أجذذ  للسذذذذذذذذذذذذذءر 
و ف ل ذذبت 

 للاس  للاعي أ  للبت .

 

ا،     سالل تن  تك في للتبت  ،  السؤال املفتوح: حب 

ا للثا ح؟ح امل ل 
 
ِّرو  ك ا يدي: ت  

ا للثا ح ك ا ي لها ل بت  ِّ
 
 أج   لل ول في ح امل ل ت  

 ي، للنشذذذ طل ب، ل تخ ق، ل هتا، ل  ا  ،  ل ت ال   ل شذذذات  لجب  ا   في، للشذذذ وف  ، ل سذذذت ع للج  

ال للااضذذذذذذذذذذذذ  في للبت   إجا اته  أرذذذذذذذذذذذذا ته، للهااف د ر بل ولظب للاي ي تا  تح ذذذذذذذذذذذذءر ات رذذذذذذذذذذذذه، لل   

ز   حب  ااته، ط، ه، ل ث ذذ ا ي بم له أرذذتاذ سذذتولب ، ل للت ء 
ا
 ه للاي يسذذتة ع أ  يسذذد     ا ت  

 في ل ولقف للا ات ي ل خت  ي.

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

.الذي يحسن التفاعل مع زمالئه

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

عن الذي يظهر براعة كبيرة في اإلجابة

.أسئلة األستاذ

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 : طرائق واستراتيجيات التدريسخامسا

 ا هي اتجي  ولف تك أ  لبم  ولف تك لدر للتعذذذ  حامل لآلت ي  خعذذذوص و لئق  الساااؤال األول: .1

    لل  ي لل    ي؟ لرترلت ن امل تبت 

م اتائج    تع  ح لدر حبة:84يتكوا  هال للسؤلل    ليثا لش    ِّ
   تع  حا أ    ولي، ا ب 

 التصريح األول: .1

ي ت ط لست ات و   ي للتبت    ا  ات ي ل  ت بة 

 في ل   اج  ل  ات ي  الك ا لمل .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 68 81 64 لل با

 66 1.11 10.00 88.88 للنس ي ل او ي

 التعليق:

  ذذي ، ذذالت ذذاتهذذا   ذذات ذذي   ذذبليوج ذذي ،ت ت ذذب ل  ذذات ذذي  ذذالك ذذا لمل  
ا
 ،لدر  ن ولذذي    ل  ذذات ذذي للت  

بل ى ل  ات ي  الك ا لمل فذذذذذذي  واذذذذذذها تلفذذذذذذلنس ي دل قب أ ضاثا أه  ي هاه ل  ات ي  ا .ها ل  ات ي للثع يذذذذذذ ث

ا      اترذذي ك ا ته ل  و  ق ت      كدسذذ املا يُ و   ذذذذذذذذذذذذذذق ِّ
 
ِّ  ل ت  

 
تة فذذذذذذذذذذذذذذذي  ح ث د ا  ؛ ك للنشذذاوامل ل   ا

ي ف كه ذذذذذذذذذذذذذذفالثص يع ح ل حوت لل ئ   للاي تب ت ف ،تبت   لل  ي لل    ي تثة ق    للثص  ت وا دل ه

 هاتتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ذذذذذذذذذذذذذذذسب ي ل  ، قوللب للثحو  للعذذ ف  لل اليي  للث ب ليا ي  لل   ضلل  ل ة هاه للنشذذاوامل 

ِّ  تللت  ءر للكتا ي  للشذ وي لبى ل 
 
 ف املتعلملبناء معار    أنسب للة لئق  الوضعية املشكلة ت با . ا 

 ؛ ذلذذذذك ي  هذذذذالاملقاااااربااااة بااااالكفاااااءاتفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ضذذذذذذذذذذذذذو  

ي ت ب لدر تحسذذذذذذء  اتائج  ي التدريسااااااااااااااااااااألساااااالوب ف

وماااهااااااااراتاااهااام بااافاااعااااااال  وتاااطاااويااار خاااباااراتاااهااامءذذذ  ل ذذذتذذذ ذذذ ذذذ ذذذ

 ل تحوا   ،هم باملعرفةااااااااااااااااااااااار عالقتااااااااااااااااااااااافتتغيَّ  املمارسااااااااااة،

زها ،ى  وقف دينا يذذذذذذذذذذذها دلذذذذذذذذذذذ وق ها للس  ي  ث ِّ
 يح  

؛ دذ يشذ        اتري طل  املعرفة واكتسااهها لدر

يخت ف ل  ليرذذذ وه للت   بي  عمل تفاعلي هادف

االكااتسااااااااااااااااااااب عاان طااريااق االساااااااااااااتااقااباااااااال ل ذذ ذذنذذي لذذدذذر 

  يز ذذذذذذذذذذذذذذذ      صاااغاء والصااام باإل 
ا  كا   ذذذذذذذذذذذذذذذهبف للتز ا

بياااااداغوجياااااا ؛ ي  ل  ذذذذذات ذذذذذي  ذذذذذالك ذذذذذا لمل هي ل  ذذذذذاتف

   يذذذذذ ذذذذذنذذذذذي هذذذذذذذال أ  ل ذذذذذ ذذذذذذذات ذذذذذذذي  .األهااااام وتااااارك املاااااهااااام

 
ُ
ثي،    داذذذذذذذذذذذذذذذم لل زِّ  الك ا لمل ت ِّ   ة   ي     

تك  ف و   ي للتبت    ع ل وقف ى ف سذذذ ي ذذذذذذذذذذذذذذذتتبث   ذذذذذذذذذذذذذذذها بت 

 ا را  ا.هذللت   مي لاللت اتلمل للتي ذك ت

 

ةأوافق بشد

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

تمدة في يرتبط اختيار طريقة التدريس باملقاربة املع

(.املقاربة بالكفاءات)املنهاج 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التصريح الثاني: .2

يذ تذ ذط لسذتذ ذذذذذذذات وذ  ذ ذذذذذذذي للتذذذذذذذبت     سذذذذذذذذذذذذذتوى 

 ل ت   ء   لي بر يااوي .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 68 86 .6 لل با

 66 61.11 11.11 01.11 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّ ء ، ف ،ن ا 
 
ا لدر ذذذذذذذذذذذ ست ات و   ي للتبت   لتت ار   ستوى ل ت   ِّ

 
ي  ن ولها لل ام،      ت  

   للذذذذذذذا ذذذذذذذا لمل ت  ا  ذذذذذذذللا   ذذذذذذذي لل    ذذذذذذذي  ،حذذذذذذذبة. نذ ذا

اة ِّ
هذذذذذا  لل   م لل  ايذذذذذي ح   ذذذذذي أس ى   ت ذذذذذب  ل ا ي  ا

للذذثذذ ذذ ،  لذذكذذ  لسذذتذذ ذذذذذذذات وذذ  ذذ ذذذذذذذي للذذتذذذذذذذبت ذذ    يذذ تذذ ذذط 

تلمل أسذذ ى  ذذ سذذذذذذذذذذذذذتذذوى للذذذذذذذا ذذذذذذذا  فذذ ذذط،  ذذذذذذذ  لذذذذذذذه للذذتذذ ذذذذذذذا

ي  ز ج      ة امل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ي اف ي  ت  و ي، ه لجت ذال ذي

ِّ  ذذه
 
ِّ  ل   ت  

 ،ي  ذذبليذذي للسذذذذذذذذذذذذذثذذيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف ،يحوملهذذا ل ذذبت 

ي.  ثار ذذذذذذذذق للذذذذذذذذي لست ات للة لئذذذذذذذذي ساها ب ء  ل لت ات ف

 ها أ ا ذذذذذذذذذذذذذذي  ثذذذذذذذذذذذذذذلول   لدر هال للتع  ح81/.8ق  ذذذذذذذذذذذذذذ لف

ِّ  ذذذذذذذذذذذذذلل
 
ي ذذذذذذذذذذذذذي لل وج للولحب،  فذذذذذذذذذذذذذ  ل سول رول  فذذذذذذذذذذذذذ ت  

ها ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ، داا ل كا   للاال للث سذذذذذذذذذذ ي  ل جت ال يللز ا    

ا فذللت ياالسياق الخارج  ة امل 
ا
 .ذها للتثو ع ف  هاذق للتبت    ل ست ات   ثذي لست ات و لئذي تتحك

 التصريح الثالث: .3

يذ تذذ ذذط لسذذتذ ذذذذذذذات وذذ  ذذ ذذذذذذذي للذذتذذذذذذذبت ذ   ذذذذذذذالذذ ذذ ذذاذذذذذذذي 

 ل بتر ي  لل ااو ي .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   ذذذذذذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 64 86 60 لل با

 66 88.88 11.11 00.00 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

توى يرتبط اختيار طريقة التدريس بمس

(.األولى ثانوي )املتعلمين 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ا فذذذذذذ  للذذذذذذ  ةى لآلسذذذذذذلل التعليق: ِّ
 
ِّ    ي لست ات و   ي للتبت  ذذذذذذ تحك

ق  الورط ل بت  ي؛ ي  ل بت 
ا
، يت  

ِّ  ف
ِّ ذذز لي    للذذذاي   ذذي   ذذيبت 

 
حك ه   تذذذللورط ل بت  ي  نت ع ح   لل  اي.هاه ي ا   ذذا يبت  ف ت  

  ِّ
تنذذاذ ذذامل  حذذذذذذذذذذذذذ للذذامل،   ذذاائ   عذذذذذذذذذذذذذذالح. ي وم ل ذذذبت 

ا  ِّ
ا كالك، يا يحب  ِّ

 
 ،  ل ت  

 
 بتلرذي هال ل نت ع ل ع 

  ة امل لل  اي ل سذذذذذذالبة،  ت ك للتي ت  ق ل  ه،   ثا  

ف  ِّ
لدر هذذذذذذاه للذذذذذذبتلرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ي وم ب    ذذذذذذي للتذذذذذذبت  ، يك  

 ، ذذذذذذذ و ، يختات أنسذذذذذذذب للة لئق،  أنسذذذذذذذب للت و  املل 

اه  ءرتو  ، بلذذذذذذذذذذذهاجا جبيذذذذذذذذذذذ ث الك ي ذذذذذذذذذذذ ريُ   هال  ا  ض 

 Merton حء   ء   ا ت لينسام ل جت ال ي فذذذذي توج ه  

 .ل ثاهج للبتلر ي   ا ت وم  ه     ظائف س  ي

 

 التصريح الرابع: .4

يذذذ تذذذ ذذذط لسذذذتذذذ ذذذذذذذات وذذذ  ذذذ ذذذذذذذي للذذذتذذذذذذذبت ذذذ   ذذذ ذذذذذذذبتلمل 

  بر يااوي .ل ت   ء   في لي 

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 64 63 .6 لل با

 66 88.88 16 01.11 للنس ي ل او ي

ِّ ء  للذذذذذاهث ذذذذذ ،ن ا التعليق:
 
  ذذذذذي لا  لل    ذذذذذي. ن ا ل ي ست ذذذذذات و   ذذذذذي للتذذذذذبت   لتت ذذذذذار   ذذذذذبتلمل ل ت  

اة، حسذذذذذذذذذذذذذب هولتا يذذاتاا ،لل    ذذي أ  للذذا ذذا لمل  ِّ
 .لل  ايذذي ح   ذذي أس ى في ل ا للث   لل   م   ت ذذب 

ِّ   ت و ا تشخ   ي ف
يا  ،اه لل بتلمله   أج  للوقوف لدر  ،  رثيذ     كذذي شه  ربت  ذذي وم ل بت 

ولقف للت     ي    وي،    بها يختات  ا يثارذذذذذذذذذذذذذب ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهذا  ع    ح للذبسول ل سذذذذذذذذذذذذذثذي لي بر يذااذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ذاتا

  80/81ق  ذذذذذذذذذذذذذذ.  لفتبت   لرذذترلت ن امل  و لئق  أرذذال ب

ِّ  ذذذذذذذذذذذها أ  للذذذذذذذذذذذي  ثذذذذذذذذذذذلدر هال للتع  ح لول
 
  ل سول ذذذذذذذذذذذ ت  

،  للا   ي للتي  ق ت ل ي ا أ  ي لل وج للولحبذذذذذذذذذذذرول  ف

دجذ ل  للذتذ ذو ا للدشذذذذذذذذذذذذذخ  ذذذذذذذذذذذذذ ي شذذذذذذذذذذذذذكدي لثذذذذذذذب للك ءر    

ِّرذذذذذذذذذء ، د  تاا دج لؤه، ي  ب لرذذذذذذذذذد  اته  ع ل
ِّ ءل بت 

 
   ت  

،  ل ذذذ   لذذذات ب ض د   ذذذا  تشذذذذذذذذذذذذذخ عذذذذذذذذذذذذذذذا ف   ذذذا  ح    ذذذا

  أتى أ  .ليرذذذذذاتاة أ  د كااامل ل رذذذذذذت ااة  ثه يءر  اف ي

لإلتلاة لذبى لل ائ ء  لدر للتر  ي في ل سذذذذذذذذذذذذذتو امل ل ح  ي، 

   دالت ء   ت  و  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  يءر  اف ي لتة  ق ت و ا ح   ي 

 ، ير اه ي اف ي  لجت ال ي  ا س ي.     

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

قدرات يرتبط اختيار طريقة التدريس ب

(.في األولى ثانوي )املتعلمين 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

لبيئة يرتبط اختيار طريقة التدريس با

(.الثانوية)املدرسية 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 يح الخامسالتصر  .5

تؤي  ك افي للبراا ج للبتل ذذذذذذذذذذذذذ ي  في لي بر يااوي  

 في لست ات و   ي للتبت  .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 61 80 لل با

 66 66 ....4 4.44. للنس ي ل او ي

ِّرذذذذذذذو      ء   التعليق:
تكو  ، ج  ها يشذذذذذذذيااوي ك افي   اا ج للسذذذذذذذثي لي بر ل شذذذذذذذكالمل للتي و حها ل بت 

 ؛   حذذذذذذذذذذذذذ و ذذي تة  ق ل  ذذات ذذي  ذذالك ذذا لمل لهذذال ل لت ذذات

ِّ  ذذذذذذذذذ  للذذذذذذذذذي  تح  ق للك ا ة  ع لبا ك ءر  
 
   يءر ذذذذذذذذذ ت  

  ات ي. ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها   دثاقض  ع ف سذذذذذذذ ي للذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي تأيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ك  ف

للتي  ب للتبت   تة   ها ي تضذ ي لست ات و لئق  أرذذال 

ي ا.   ع ل شك ي ل ة  حي ألاله ي ى ذذذذذذذذذذذذر  ت لإلشاتة دل

ِّرء   
ِّ ذذذذأا  81/81   ل بت 

ي لست ات للة   ي ذذذذقها فها ت و 

ق ليهبلف  ،ل ثارذ ي  لير وه ليل ق  تحول ا   تح ا

  ي  للك ا لمل ل ع     
ا
 يذذذذذذذذذذهاج.  هذذذذذذذذذذ ثذذذذذذذذذذي للذذذذذذذذذذها فذذذذذذذذذذللت  

ِّ  أ  ح   ذذذذذذي   ي ك  داكذذذذذذاتهذذذذذذا، فك ف 
ي ك  ل  ذذذذذذبت 

 ؟يذى   بليوج ا للت   ا لإلف لاي أ  لل اتقذيتبثا 

 التصريح السادس: .6

رذذذذذذذذذي  لل  ي لل    ي  في لست ات    ل ااة ل بت 
 
تؤي

 و   ي للتبت  .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 68 .6 63 لل با

 61.11 61.11 01.11 16 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

(انوي في األولى ث)تؤثر كثافة البرنامج الدراس ي 

.في اختيار طريقة التدريس

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ريذذذذذاستالف للللذذذذذ ثذذذذذهاج للذذذذذ بترذذذذذي  يخت ف  التعليق:   ثاهج ت   ا لل  امل،   ثذذذذذهاذذذذذ،  النذذذذذس ي ل ااة ل بتا

ثي، ذها  ف لاتذلل  ي لل    ي، ف ذها سعوح ت ها، فال ذ ل ج لل  و ي يتا  تث  اها فذي ر اقامل أ   ولقف     

  ذ سائذ  للذي ت  ط   ذ ت االي للتذلل القامل للها تحبيب ذتبتا  لل  ي لل    ي  ال  ي لل    ي، يتا ف ح ث 

ها ذذذذذذذذذذذذذذذذها؛  سذذذتو اتذذذذذذذذذذذذذذذذي حب ذلتذذذذذذذذذذذذذذذذ  ي لل    ي فللخاحذذذي  ال

للعذذذذذذذذذذوت ي  للعذذذذذذذذذذ ف ي  للترك ب ي  للب ل ي   للتبل ل ي، 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذسذذذذذذالا،  للتذذذذذذذذذذذذذذذذذذي تشذذذذذذ   أس ى لول   يا  ع 
 
أك ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  لت

 ال ي/ للسذذذذذذ ارذذذذذذ ي  لل  سذذذذذذ  ي،  أاظ ي لل  ذذذذذايا ل جت

لل  ا للت     ذذذذي،  للثظ  ذذذذي  للتة  ق فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي تعذذذذذذذذذذذذذ  ا 

س ي  التن  ذذذي،  الف  ي ل ثذذذذذذتج،   ذذذ ذذذذذذذذذذذذاتف ل ذذذبت   ل كد

ا
 
-Extra  ،  يءرهذذا    ل سذذذذذذذذذذذذذائذذ  للخذذاتج لسذذذذذذذذذذذذذاا ذذيل ت  

linguistique .   لدر لستالف و لئق 80/81 قب  لفق  

 ل  و لئق تبت    ولا أس ى.تبت   لل  ي لل    ي 

 التصريح السابع: .7

ِّع و لئق للتذذذذذبت   في للوحذذذذذبة لل  و ذذذذذي 
تثو 

 للولحبة.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 64 63 60 لل با

 61.11 88.88 16 00.00 للنس ي ل او ي

 يق:التعل

 تثة ق    .وي لدر أنشذذذةي تئ سذذذ ي  أس ى ف ل يذذذذذذذذذذذذذذذي للسذذذثي لي بر يااذذذذذذذذذذذذذذذتحتوي للوحبة لل  و ي ف

ى للت  ءر للكتا ي  للشذذذذذذذذ هي    تل   نشذذذذذذذذةي لل وللب  لل اليي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي أ  للتولحذذذذذذذذدي  تعذذذذذذذذ  دلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللثص ليا 

لهذذذذذا  . لل   ض  للث ذذذذذب ليا ي  ت ذذذذذبا لينشذذذذذذذذذذذذذةذذذذذي  تثو 

ق  ا يثارب هاه ذذذذئ  للة لذذذذيختات   بت   ذذذذين      لل

 النسذذذذذذذ ي    نشذذذذذذار.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلينشذذذذذذةي أ  يثارذذذذذذب  وضذذذذذذذوع ك

م  فق ل  ات ي للثعذذذذذذذذذذذذ ي، أ ا أنشذذذذذذذذذذذذةي  ل ثعذذذذذذذذذذذذوص ت ب 

م  ف ق للوضذذذذذذذذ  ي ل شذذذذذذذذك ي،  أ ا نشذذذذذذذذار ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلل  ي فت ب 

م  فق   ذذذذذبليوج ذذذذذذا لإلا ذذذذذذاج.  قذذذذذذب  لفق  للت  ءر ف  ذذذذذذب 

 ،ي و لئق للتبت  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  لدر ضذذذذذذذذذذ  تة للتثو ع ف81/81 

ي للولحبة، أ ا لل لف ذذذذذذذذذذذو  فها ضذذذذذذذذذذذ   للوحبة لل  و 

  ذذذي كذذذزلم  ة   ي  لحبة فذذذي    ض  تة ل لت  60/81 

 أنشةي للوحبة،  هال  ثاف ل   ات ي  الك ا لمل.

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ِّع طرائق التدريس في الوحد
ة تنو 

.اللغوية الواحدة

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
أوافقبشدة

ال أوافق

الأوافق 
بشدة

ر املادة املدر سة 
 
ختيار في ا( اللغة العربية)تؤث

.طريقة التدريس

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

الأوافق بشدة
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 التصريح الثامن: .8

ت تزم  ة   ذذذذي تذذذذبت    لحذذذذبة في للنشذذذذذذذذذذذذذذذذار 

 لل  وي للولحب.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقأ لف

  أ لفق 

ة  بشب 

 60 62 61 60 لل با

 80.00 44.44 22.22 80.00 للنس ي ل او ي

رذذذذذذذذذذذذذو   ء  تلفض  قذذا ذذ  لهذذال للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح التعليق: رذذذذذذذذذذذذذء  ل كت ذذذا  لست ف ل ذذذبت  ، ح ذذث تفض ي ذذث ل ذذبت 

 ة   ذذذذذي  لحذذذذذبة في تذذذذذبت   نشذذذذذذذذذذذذذذذذذار ل وي  لحذذذذذب،  هو 

   ، ف ذذذذذذذذذذذذذ الك ا لمل للتوجذه للسذذذذذذذذذذذذذ  ا ف  ذا ت له ل  ات ي

تة  ق ل  ات ي للثعذذ ي نسذذتة ع للت اا و لئق للتبت   

لل ذذذذا ذذذذي: للة   ذذذذي للاولت ذذذذي أ  و   ذذذذي ل حذذذذاضذذذذذذذذذذذذذ ة، ك ذذذذا 

ي ك  للت اا للت  ا للت ا ني أ  لل  اي أ  للتثافسذذذذذذذذذ ي في 

للاعذذذذذذذذذذذذذذذذي للولحذذذذذبة،  في نشذذذذذذذذذذذذذذذذذار للت  ءر للكتذذذذذا ي ا   

لذذال  .للةذذذذذذذذذذذذذ ي  ي ك  للتثو ع في للة لئق  ل رذذذذذذذذذذذذذترلت ن ذامل

رذذذذذذذذذذذذذذذءذذذ  فذذذي  ذذذحذذذوت للذذذةذذذ لئذذذق  أتى ضذذذذذذذذذذذذذذذ  تة تذذذكذذذو ذذذ  ل ذذذذذذذبت 

 ل رذذترلت ن امل ل ثارذذذ ي لتبت   لل  ي لل    ي   هاتلت ا 

  أنشة) ا.

 التصريح التاسع: .9

تخت ف و لئق تذذذذذذبت   لل  ذذذذذي لل    ذذذذذي ل  

 ل ولا ليس ى.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 ذذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذذذذ

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 68 63 .6 لل با

 61.11 61.11 16 01.11 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق 

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

تلتزم بطريقة تدريس واحدة في 

.النشاط اللغوي الواحد

أوافق بشدة

أوافق 

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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وضع تفهال ي ني أ  للة لئق للتي ، ل ااة ل بتاري  استالف ت ف خلذذذذذ ثذذذذذهاج للذذذذذ بترذذذذذي  االم ل التعليق:

،  ) الذذذذذذذذذها سعوح  ي،  ثاهج ت   ا لل  امل،   ثذذذذذذذذذها لل  ي لل   ض   هال ل   اج رتخت ف، فالة لئق في 

    للة لئق ل  ت بة في ا للتبت   للسذذذذذذ  ي لل عذذذذذذ ي  ب ج ح ث تبتا  لل  ي لل    ي  ال  ي لل    ي، 

 سذذذذذذذذذذذذذتو ذات ذا للعذذذذذذذذذذذذذوت ذي  للعذذذذذذذذذذذذذ ف ذي  للترك ب ي  للب ل ي 

ذلمل  ي حولت أ   حاايي قعذذذذذذذذذءرة أ  وو  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف  للتبل ل ي

 ، أ  للتبت    فق ل بسال للوظ ي وضذذذذذذذذذذذولامل  خت  ي

  لدر لستالف و لئق 80/81.  قذذذذب  لفق  أ  للتولحذذذذذذذذذذذذذدي

 تذذذذذبت   لل  ذذذذذي لل    ذذذذذي ل  و لئق تذذذذذبت    ولا أس ى.

ز لل  ذذذي لل    ذذذي ل  ل ولا  ِّرذذذذذذذذذذذذذء   ت ءا
ِّ    ي ل ذذذبت 

  ذذذا ي ء 

ا في للسذذذذذذذذذذذذذثذذذذذي لي بر يذذذذذااوي  ِّ
 
ليس ى للتي يذذذذذبترذذذذذذذذذذذذذهذذذذذا ل ت  

  لل  اضذذذذذذ امل، للتات غ  للج  لف ا... ،  د   اات ت ت ي  ع

 . يا  ا ل تا    ااتي لل  نس ي  لإلان ءزيي

 التصريح العاشر: .11

 ل ست اتلمل تبت   لل  ي لل    ي    أح ب ل ولا.

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 64 62 60 60 لل با

 88.88 44.44 00.00 00.00 للنس ي ل او ي

ِّ  لل ذذذ ة  ذذذظذذذال للتع  ح اذذذهي     التعليق:
لذذذذذذذذذذذذبى   ي ذذذذذذذذذذذذال حذذذذذذبها ف ذذذذذذذذذذذذذذذ  ينذذذ. ههذذذذذذذذذذذذذذذ ااتذذذ   ي لذذذذذذي لل ذذذ ذذذذذذبت 

ِّ ء ، 
 
ِّرذذذذذذو  ، ذذذ ذذذ  لل ذذذ ة  ذذذظذذذاه للثذذذذذذذذذد   ع و ي؟ ساحي  أ  هلها     ي ك  تبت سهاللذذذ ت  

 املذذذذذذ ذذذلل   ذذذبت 

ِّر ذذذ املذذذذذذي  لل  اض ذذذذذذ  ذذذذذذ ذذذذذذولا لل ذذذذذذ ذذذ ى  للذذذذذذذذذليس
  لدر هال 84/81.  قب  لفق  ... ، فذذذ ذذذذذذذذذال ل  ي ذذذ  للذذذ بت 

اه للثظ ة ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ.  قب تسذذذذذذذذذذذا لت ل  رذذذذذذذذذذذذبب هللتعذذذذذذذذذذذ  ح

للخاواي  للسذذذذذذذذذ   ي ل  لل  ي لل    ي، ف ا  جبمل د  

للثظ  ة أحكا ا  سذذذذذذذذذذذذذ  ي ذلمل حذذذذذذذذذذذذذ ي  اييبيولوج ا أ  

ي    ها  للسذذذ   ي دبر لل  وم لإلنسذذذاا ي  لآلاله. فال   

ق،    ذذذذذ  أي ل ذذذذذي أس ى ي ك  أ  تذذذذذبت    ت ها  تة  

ف ب ذذذا
 
ث ب ذذذا   ؤل .  ل ذذذ  ب ض ل شذذذذذذذذذذذذذكالمل للتي يتحذذذب 

ق  ذذذا ملا لج ذذذي لل  و ذذذي
 
ِّرذذذذذذذذذذذذذء  تت  

 ،ذك هذذا ب ض ل ذذذبت 

ي،  هي    هي  شذذذذذذذذذك ي لا  ي ت اني    ا    لل  امل للا  

ظاه ة صذذا ي  تى  اات لل القي  ء  لل  ي لل عذذذ حي 

  ي. للبلتجي ق  

 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

.تدريس اللغة العربية من أصع  املواد

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ية ت تلف طرائق تدريس اللغة العرب

.عن املواد األخرى 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التصريح الحادي عشر: .11

تخت ف و لئق تذذذذبت   نشذذذذذذذذذذذذذذذذاوذذذذامل لل  ذذذذي 

 لل    ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 64 62 88 لل با

 61.11 88.88 44.44 08.88 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّرء  لدر تع  ح را ق  هال للتع  ح. ي ذذذف ااالحظ تثاق 
 كت ا  ل  ي ك   دجا امل ب ض ل بت 

 ة   ذذذذي  لحذذذذبة في تذذذذبت   نشذذذذذذذذذذذذذذذار ل وي  لحذذذذب،  هو 

للتوجه للسذذذذذذذذ  ا ف  ا ت له ل  ات ي  الك ا لمل، ف ذذذذذذذذ   

تذة  ق ل  ذذذذذذذات ذذذذذذذي للثعذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذي نسذذذذذذذذذذذذذتة ع للت ذذذذذذذاا و لئق 

للذذذتذذذذذذذبت ذذذ  للذذذ ذذذذذذذا ذذذذذذذي: للذذذةذذذ  ذذذ ذذذذذذذي للذذذاذذذولت ذذذذذذذي أ  وذذذ  ذذذ ذذذذذذذي 

ا يذ ذك  للت ذذذذذذذاا للت  ا للت ذذذذذذذا ني أ  ل ذحذذذذذذذاضذذذذذذذذذذذذذ ة، كذ ذذذذذذذ

لل  اي أ  للتثافسذذذذذذذ ي في للاعذذذذذذذي للولحبة،  في نشذذذذذذذار 

للت  ءر للكتا ي ا   للةذذذذذذذذذذذذ ي  ي ك  للتثو ع في للة لئق 

رذذذذذذذذذء  في   ل رذذذذذذذذذترلت ن امل. لال أتى ضذذذذذذذذذ  تة تكو   ل بت 

 حوت للة لئق  ل رذذترلت ن امل ل ثارذذذ ي لتبت   لل  ي 

 لل    ي   هاتلت ا  أنشة) ا.

 التصريح الثاني عشر .12

ت ت ذذذذب لدر و   ذذذذي للت  ا لل ثذذذذائي في تذذذذبت   

 نشاوامل لل  ي لل    ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 68 84 61 لل با

 66 61.11 00.00 ....4 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

لغة ت تلف طرائق تدريس نشاطات ال

.العربية

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

دةال أوافق بش
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ا هذذذذذذذال للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح  ع للتوجذذذذذذذه لل ذذذذذذذام ينسذذذذذذذذذذذذذج للذتذ ذ  ق:

للذذاي ي وم لدر أرذذذذذذذذذذذذذ  للثظ  ذذي  ،ل  ذذبترذذذذذذذذذذذذذذي للجزلئ  ذذي

 ذذاتذذه لل ثذذائ ذذي ل جت ذذال ذذي
ا
ا ي وم  بثذذا  ت   ِّ

 
؛ أي د  ل ت  

 امل ه
ا
ي  ثا   ل ست ت لك امل، ذذذذذذذذذذذ ث سه،    نى أ  للت  

ي اظ  تذذه.  قذذب جذذا مل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ هذذال  ذذا أشذذذذذذذذذذذذذات دل ذذه   ذذاج ذذه ف

رذذذذء   نسذذذذج ي  ع ه  نسذذذذ ي   دجا امل ل بت   32هال للتوجا

 . ا ائي 

 

 

 

ا،    سالل تن  تذذذك في للتذذذبت  ، ا ت و لئق للتذذذ الساااااااااااااؤال املفتوح:  بت   في انذذذا  لل    ذذذيك ف ت   

 للت    ي؟ للت     ي

ِّرذذذذذذذذذذذذذو   
أج ذ  لل ول حول ا ت و لئق للتذبت   في انذا  لل    ذي للت     ذي حسذذذذذذذذذذذذذب  ذا ي له ل بت 

 ف  ا يدي:

  ي اناحها.ذا ت ف ال فض  ت ي،    هي ل ب لل    ي للت     ي، لها    ح ث  جواها، هي 

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

  :لها لت للة لئق لتبت   لل   ح ث تثو  د  اه  ا  ل ر ،هاذذذذذذذذذذ  هاتلت ا  أنشةت ،  ي لل    ي   ا تثو 

 كاله ا يخت ف ل   ،للثعذذذذذذوص يخت ف ل  نشذذذذذذار ل ةال ي فنشذذذذذذار ف ذذذذذذ ؛   ل رذذذذذذتنا ي أذذذذذذذذذذذذذذذذذذأك 

ي لإلجا ي ذذذذذذذذذذذذها  ا ي ت ب لدر للسثب  للثص  فذذذذذذذذذذذل   ض، ف ثنشار ل كال  ،نشاوي لل وللب  لل اليي

ِّ  لل  دي  قوللب احو ي  ح ف ي ذ  ث ،ل  ليرا ي
 .ها  ا ي ت ب لدر ل حع 

  :ا ِّ
 
يا ذذا تسذذذذذذذذذذذذذذاي  قذذبتلمل  ؛ي للت     ذذي للت    ذذيي انذذا  لل    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلهذذا ا ت ف   ح ذذث لالق) ذذا  ذذا ت  

 ل ت   ء   لستالف  ستو ات ا لل    ي.

  ي للت    يت    للقف لو تخت ف للة لئق  استالف ل . 

 

 

 

 

 

 

 

 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ي في تعتمد على طريقة التعلم البنائ

.تدريس نشاطات اللغة العربية

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 : تقييم تدريس اللغة العربيةدساسا

 ا هي اتجي  ولف تك أ  لبم  ولف تك لدر للتعذ  حامل لآلت ي  خعوص تبت    الساؤال األول: .8

 لل  ي لل    ي؟ هاتلمل 

م اتائج    تع  ح لدر حبة:63يتكوا  هال للسؤلل    تس ي   ِّ
   تع  حامل أ    و مل، ا ب 

 التصريح األول: .1

مي للسثي لي بر يااوي  ع 
 
تنسجا قبتلمل  ت  

   اا ج لل  ي لل    ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 ذذذذذذذقأ لفذذذذذذذذذذذذ

  أ لفق 

ة  بشب 

 64 61 60 64 لل با

 88.88 22.22 00.00 88.88 للنس ي ل او ي

 التعليق:

للثظ  ذذي لل ثذذائ ذذي ل جت ذذال ذذي أ  ل   ذذاج للذذبتل ذذذذذذذذذذذذذ ي ل  ذذي لل    ذذي   ني لدر  ،ف  ذذا رذذذذذذذذذذذذذ ق ،ذك مل 

تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  اج ه  ف نوتسذذذذذذذذذذكي.  ه
 
ي للووث ي لتة للتر  ها  مل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي للخ   ي ل   ف ي ل   ات ي  الك ا لمل للتي ت ن

ا  ج  ذه  حوت لل    ذي للت     ذي، فهو للاي  للجزلئ  ذي. ِّ
 
 قذب اص  ل   ذاج لدر ضذذذذذذذذذذذذذ  تة للتركءز لدر ل ت  

 ذذاتذذه  ث سذذذذذذذذذذذذذه،    ي ك  لذذه هذذال د  دذل  ذذا  
ا
ي ني ت  

 يللبراذذذذذا ج للذذذذذبتل ذذذذذذذذذذذذذ ي ينسذذذذذذذذذذذذذجا  ع قذذذذذبتلتذذذذذه للذذذذذاهث ذذذذذ

ِّرذذذذذذذذء
   تي اته    و ته للث سذذذذذذذذ ي.  ل   دجا امل ل بت 

ِّ  حجا لل اتم للك ءر   
ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذت ء  ِّ

 
   ا هو  بر ج ل  ت  

  أ  86/81، حذذ ذذذذذذذث قذذذذذذذال    ذءذذ  قذذذذذذذبتلتذذذذذذذه للذذذذذذذاهذذثذذ ذذذذذذذي

للبراذذذا ج   ينسذذذذذذذذذذذذذجا  ع قذذذبتلتذذذه؛ ي   ثذذذا  ل   ذذذاج لا 

ا ف ِّ
 
،  هذذذذال ي ني أ  ي ك ءر    جولا ذذذذهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي لع ل ت  

ِّ ذذذذذذذذذذذ ي للسذذذذذذذذذذذثي لي بر يااوي، ينب 
ا، حسذذذذذذذذذذذب  بت  ِّ

 
ل ت  

 ع للثعذذذذذذذذذذذوص ليا  ي لهاه ي للت ا   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحذذذذذذذذذذذ و ي ف

،   نب حذذذذذذذذذذذذ و ي في تحبيب  ظاه  ل تسذذذذذذذذذذذذام للسذذذذذذذذذذذذثي

 له  للث بيي.و  ل نسجام،  في فها للظ

 التصريح الثاني: .2

تذخذتذ ذف وذ لئذق تذذذذذذذبت ذ  للذ ذ ذذذذذذذي للذ ذ  ذ ذذذذذذذي ل  

 و لئق تبت   ل ولا ليس ى.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 ذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذذذذذ

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 64 86 61 لل با

 61.11 88.88 11.11 ....4 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

مي السنة األولى
 
تنسجم قدرات متعل

.ثانوي مع برنامج اللغة العربية

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التعليق:

ريلذذذذذذ ثذذذذذذهاج للذذذذذذ بترذذذذذذي ليخت ف  ي أ  للة لئق للتي توضع ض   ذذذذذذل ي ث ها،  استالف ل ااة ل بتا

ح ث ها، ذذذذذذ، لذذذذذذها سعوح ت ثاهج ت   ا لل  امل،   ثذذذذذذها لل  ي لل    يهال ل   اج رتخت ف، فالة لئق في 

تذذذذذذذبتا  للذ ذ ذذذذذذذي للذ ذ   ذذذذذذذي  ذذذذذذذال  ذذذذذذذي لل    ذذذذذذذي،     للة لئق 

ها للتبت   للس  ي لل ع ي  ب ج  ستو ات ا ذل  ت بة ف 

للعذذذذذذذذذذذذذوت ذي  للعذذذذذذذذذذذذذ ف ي  للترك ب ي  للب ل ي  للتبل ل ي في 

حولت أ   حذذذذذذاايذذذذذذي قعذذذذذذذذذذذذذءرة أ  وو  ذذذذذذي ذلمل  وضذذذذذذذذذذذذذولذذذذذذامل 

ئق تذذبت     لدر لستالف و ل81/81 خت  ذذي.  قذذب  لفق  

  ِّ
لل  ذذذذي لل    ذذذذي ل  و لئق تذذذذبت    ولا أس ى.   ذذذذا ي ء 

ز لل  ي لل    ي ل  ل ولا ليس ى للتي ذذذذذذذذذذ ل ِّرء   ت ءا
ي ل بت 

ا في للسذذذذذذذذذذذذذثذذي لي بر يذذااوي  لل  ذذاضذذذذذذذذذذذذذ ذذامل،  ِّ
 
يذذبترذذذذذذذذذذذذذهذذا ل ت  

للذذتذذذذذذذات ذذغ  للذذجذذ ذذ لفذذ ذذذذذذذا... ،  د   ذذذذذذذااذذذذذذذت تذذ ذذتذذ ذذي  ذذع  ذذذذذذذااتذذي 

 لل  نس ي  لإلان ءزيي.

 التصريح الثالث: .3

ق أهذذذذذبلف لل  ذذذذذي لل    ذذذذذي في لي بر يذذذذذااوي  تح  

ا في و لئق تبت سها.
 
  التحك

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 68 80 62 لل با

 66 61.11 4.44. 44.44 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّ  هذذ  تؤ  ،؟    نى آس  للك ذذذا لمل ل سذذذذذذذذذذذذذ) ذذبفذذذي للتذذبت    ذذايهذذذبلف للت    ذذذي هذذ  ت ت ط و لئق 
 
ي

ق ليهبلف للت    يذذذو لئق للتبت   ل ختاتة ف  ي تح ا

 ها  حب ا؟ تأى ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ؟ أم أ  ت ي  للك ا لمل ل سذذذذذذذ) بفي

 ذا ذائذي أ  هثا  لالقي ت يءر   اشذذذذذذذذذذذذذ ة  32     ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأك 

 ةذ لئذق للذتذذذذذذذبت ذ  لذدذر تذحذ ذ ذق ليهذذذذذذذبلف للذتذ    ذذذذذذذيلذ

ا ف  للك ا لمل ل سذذذذذذذذذذذذذ) بفي
 
ها ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ، يا د  اتجي للتحك

ا    للوحول دل ِّ
 
    ل ت  

ِّ  ل بت 
 
 ى هاه ليهبلفذت ك

ا في ا  للك ا لمل
 
.  ل  عذذذذذذذذذذذوا  ة لئق للتبت   ل تحك

للة لئق لل ذذذا ذذي: ل رذذذذذذذذذذذذذترلت ن ذذذي لل ثذذذائ ذذذي  للت ذذذا ا ذذذي، 

 ذذي  للة لئق للخذذاحذذذذذذذذذذذذذي: ل  ذذات ذذي  ذذالك ذذا لمل، للوضذذذذذذذذذذذذذ 

 بليوج ا لإلا اج.ل شك ي،    

أوافق 
4; بشدة

13; أوافق

;  ال أوافق
1

ال أوافق 
0; بشدة

ق أهداف اللغة العربية في األولى ثانوي ب
 
م تحق

 
التحك

.في طرائق تدريسها

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ية ت تلف طرائق تدريس اللغة العرب

.عن طرائق تدريس املواد األخرى 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التصريح الرابع: .4

تذذذذبت    ولتا لل  ذذذذي لل    ذذذذي في لي بر يذذذذااوي  احو، 

ح ف،  اليي...   ة لئق تخت ف ل  و لئق تبت   

 نشاوي للت  ءر للش هي  للكتا ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

 ةبشب  

 66 66 86 61 لل با

 66 66 11.11 22.22 للنس ي ل او ي

رذذذذذو   قلت  التعليق: ل  ي ي لذذذذذذذذذذذذذذذذذللتي ت تبر  ولتا   رذذذذذائ   أا لمل ف ،لدر ضذذذذذ  تة تبت   للنشذذذذذاواملل بت 

 ت ب يايامل ، ة لئق تخت ف ل  تبت   أنشذذذذةي أس ى   ، هي  قوللب لل  ي  لل اليي  لل   ض  لل    ي

 ه ذذذذا نشذذذذذذذذذذذذذذذذاوذذذذا   ذذذذي لل    ذذذذي ككذذذذ   أهذذذذبلفذذذذا لتذذذذبت   لل 

 له ،  هو للتوجه للس  ا ف  ا ت للت  ءر للكتا ي  للش هي

ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوضذذذذذذذذذذذ  ي ل شذذذذذذذذذذذك ي فل  ات ي  الك ا لمل، فتة  ق لل

ي نشذذذذار ذذذذذذذذذذذذذذذذنشذذذذار قوللب للثحو، يخت ف ل  تة   ها ف

 ا  للت  ءر، ك ذذذذا ي ك  ل رذذذذذذذذذذذذذت ذذذذااذذذذي  ذذذذارذذذذذذذذذذذذذترلت ن ذذذذي للت

ي فاعي للولحبة، ي للذللت ا ني أ  لل  اي أ  للتثافس ي ف

رذذذذء  .نشذذذذار للت  ءر للكتا ي  لال أتى ضذذذذ  تة تكو   ل بت 

ي  ذذذذحذذذذوت للذذذذةذذذذ لئذذذذق ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف  ذذذذ  وذذذذ ف  ذذذذ ذذذذدةذذذذذذذذذذذذذ ذذذذي ل ذذذذذذذااة،

ها ذ ل رترلت ن امل ل ثار ي لتبت   لل  ي لل    ي   هاتلت

، أ  ي ك  دقذذا ذذي شذذذذذذذذذذذذذ لكذذي  ع للجذذا  ذذامل هذذاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ أنشذذذذذذذذذذذذذةت

 . ل بلت  لل   ا لألراتاة

 التصريح الخامس .5

مل لل  ذي لل    ذي  ل رذذذذذذذذذذذذذت ذاع، لل  ل ة، تذبت   هذاتل

ل ذذحذذذذذذذاايذذذذذذذي، للذذكذذتذذذذذذذا ذذذذذذذي  فذذي لي بذذر يذذذذذذذااذذوي  ذذ  سذذالل 

 للثعوص ليا  ي  للتولح  ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 62 86 62 لل با

 66 44.44 11.11 44.44 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

نحو، )تدر س موارد اللغة العربية في األولى ثانوي 

بطرائق ت تلف عن طرائق ...( صرف، بالغة

.يتدريس نشاطي التعبير الشفهي والكتاب

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ِّ ي التعليق:
ل  ي ي تبت    هاتلمل لذذذذذذذذذذذ الت اا ل  ات ي للثع ي ف ،  ح ي للت   ا لل ااوي فذذذذذذذذذذذي  ، وم ل بت 

 ُيد ِّ ُ  اتولحذذذذذذذذذذ   ا ليرذذذذذذذذذذ وع لي ل  أ  اعذذذذذذذذذذ اأا   ادثا ل اعذذذذذذذذذذلل    ي ليت ع، ح ث ي
ه  ليرذذذذذذذذذذ وع لل اني ، ياا

لذذاي تذذب ت فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ف كذذه هذذاه هو ل حوت لياذذه ؛ سذذذذذذذذذذذذذه. يثة ق    للثص ا أ  ل ولتا  ذذالنشذذذذذذذذذذذذذاوذذامل لل لفذذبة

ِّ ء  ذ  ع  دل للنشاوامل
 
ى اعوص أس ى    داتاج ل ت  

ي ذذذذذذذذذذذذذذذف مل قب  اات لإلجا ا .ي للت  ءر للشذذ هي  للكتا يذذذذذذذذذذذذذذذف

ى هاه ل  ات ي للت     ي     82/81هذا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  أ ِّ تد ن 
 تبت 

تيا  ،    ي و و   التبت    ف ها62/81 ف ها، د  أ   

 تنت ب،  أتى أ  هاه لل اي امل ل   اج  لضذذذذذذايأ  توحذذذذذذ 

) ا؛ يا ا ت لها فاش ي في تبت    ل  ات ي لل  بليوج ي     

لل  ي لل    ي، يا د  للثعذذوص ل ختاتة،   تسذذالب لدر 

ي   ذذا  ل لت ذذاا لدر ل  ذذات ذذي للثعذذذذذذذذذذذذذ ذذي؛ يا ذذا ل سذذذذذذذذذذذذذت ي  ذذ 

يك ي  رذذذذذذذذذذذذذد  ذذذاتهذذذا في تذذذبت   لينشذذذذذذذذذذذذذةذذذي ليس ى،   ذذذ  

 .ثحو ي  لل الي يللظوله  لل

 التصريح السادس: .6

تبت   نشذذذذذذذذذذذذذاوامل لل  ي لل    ي في لي بر يااوي 

  ع ي  ست  ي ل  ب  ها.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 62 .6 60 68 لل با

 44.44 01.11 00.00 61.11 للنس ي ل او ي

ي ذذذذذذذهال للتع  ح  ع للتع  ح للسا ق في ت ي  التعليق:

ي ي تبت   لل  ذذذ  ات ي للثع ي فذذذل  تة  ق لل ذذذذذذذذذذذذهرؤلل

ب ض ي دجا امل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلل    ي،  أظ  أ  هثا  تثاق ذذذذذذذذذا ف

ِّرذذذذء ؛ ي  تبت   نشذذذذاوامل لل  ي لل    ي
 ي  عذذذذ ،ل بت 

  ات ي  الك ا لمل، ذذذذذذذذذذذذذذ  ينسذذجا  ع ف سذذ ي لل ، سذذت  ي

 بيا ى تذذذذذذذذذذذذذذذ  امل ل  ات ي للثعذذ ي للتي تسذذذ ر دل  ع تة 

 
ا
ا،  امل شذذذا  يت   ِّ

 
ت  ل سذذذذ  ذلمل ا لي  النسذذذ ي ل  ت  

     81/.6 نزأة   سذذذت  ي ل  ب  ذذذها. لألرذذذف أ   

ِّرذ ذذذذذذذذذذذذذذلل
ِّرو  نشاوامل لل  ي لل    ي  ك   ي ذذذذذذذذذذذذذذ بت 

  يبت 

ب    دا اجها ف ِّ
ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذ سذذذذت  ي ل  ب  ذذذذها،  هال يعذذذذ  

  ي     ضذذذذذذذذذذذذذ  امل
ا
،     يا يعذذذذذذذذذذذذذ ب تح  ق للك ا لمل ل سذذذذذذذذذذذذذ) بفي  للهبف للختا ي ت و   يدا اج ي ت  

م اب لمل   تشذذذذذذذذذذامل لك   ي تبت   نشذذذذذذذذذذاوامل لل  ي لل    ي  ك   ي شذذذذذذذذذذا  ي،  لإلا اجي. لال أقتر  أ  ت با

ةأوافق بشد

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ولى تدر س نشاطات اللغة العربية في األ 

.ثانوي بصفة مستقلة عن بعضها

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

االستماع، )تدرس مهارات اللغة العربية 

انوي في األولى ث( القراءة، املحادثة، الكتابة

.من خالل النصو  األدبية والتواصلية

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ا ق  قب أش مل في للتع  ح للس للنشاوامل لل لفبة.ك   امل لرد  ات ل  ات ي للثع ي فذي تبت    ساحي 

ِّرذذذذء  ينت ب   للثعذذذذوص ل ختاتة، ساحذذذذي للثعذذذذوص ليا  ي  الت اتها ف ءرة،    تسذذذذ ح     ب ض ل ب
ت 

  ارد  اتها في ت بيا نشاوامل لل  ي لل    ي.

 التصريح السابع: .7

تح ق لإلاتذاج للكتذذا ي  للشذذذذذذذذذذذذذ هي  ذذا لت ذاا لدر 

 تح ق نشاوامل لل  ي لل    ي ليس ى.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   ذذذذذذذذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذذذذذذذذذذ

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 60 63 60 لل با

 66 80.00 16 00.00 للنس ي ل او ي

  ط للعذذذ ي  ء  اولء  ذذذذذذذذذذذذذذذف  ،أ ا هال للتعذذذ  ح التعليق:

   نشذذذذذذذذذذذذذاوذذامل لل  ذذي لل    ذذي؛ للنشذذذذذذذذذذذذذاوذذامل لل لفذذبة  هي 

، أا لمل   رذذذذذذذذذذذذذذذذذائذذذذذ     أجذذذذذ  تح  ق نشذذذذذذذذذذذذذذذذذاوذذذذذامل أس ى 

  ى    تبت  ذذذذذذذذذذذذذذهي لل ايي للك    وامل ل سذ) بفي، للنشذا

  لدر ل لت ذذذذذاا لدر 81/81لل  ذذذذذي لل    ذذذذذي.  قذذذذذب  لفق  

للنشذذذذذذذذذذذذذذذاوذذذذامل لل لفذذذذبة أ  ل ولتا  قوللذذذذب لل  ذذذذي  لل اليذذذذي 

 يءرهذذا     أجذذ  تح  ق لإلاتذذاجء  للكتذذا ي  للشذذذذذذذذذذذذذ هي، 

 ،  فال ي ت ذذذذب   لدر للنشذذذذذذذذذذذذذذذذاوذذذذامل لل لفذذذذبة60/81أ ذذذذا  

ق للت  ءر   للش هي  للكتا ي؟فك ف يتح  

 التصريح الثامن: .8

تذحذ ذق كذ ذذذذذذذا لمل للسذذذذذذذذذذذذذثذذذذذذذي لي بر يذذذذذذذااوي في لل  ذذذذذذذي 

ا في  ولتا لل  ذذذذذذي لل    ذذذذذذي 
 
لل    ذذذذذذي يكو   ذذذذذذالتحك

  للثحو، للع ف، لل اليي... .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 66 86 .6 لل با

 61.11 66 11.11 01.11 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

تماد تحقق اإلنتاج الكتابي والشفهي باالع

.ى على تحقق نشاطات اللغة العربية األخر 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ي ذذذذذذذذذذذذللتع  ح للسا ق ف   هال للتع  ح ي تره  التعليق:

ق للك ذذذذذذا لمل ل سذذذذذذذذذذذذذ) ذذذذذذبفذذذذذذي ق أهذذذذذذبلف  لتت ذذذذذذار تح ا  تح ا

  ذذذذذذال ذلذذذذذذك للهذذذذذذبف للختذذذذذذا ي ،   للنشذذذذذذذذذذذذذذذذذذاوذذذذذذامل لل لفذذذذذذبة

لإلا اجي ل سذذذذذثي لي بر يااوي فذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  ااة لل  ي لل    ي: " 

ذا قااتل لدر تسخ ذ  فذذي   ذذذذام ت ِّ
 
ذذذولح  الل، يكو  للذ ت  

لذذذذي فذذذي أشكال  ِّ
 كذذدس اتذذذذه لل  ذذ  ذذذذي إلاتذذذذذذذذذاج اعوص  تثو 

اة  ذذذذذ  للت   ذذذذذ  ِّ
ِّ ها  ". ت ب 

 
 ل كدس امل لل    ي للتي يسخ

بهذذذذذذذا هذذي  للذذثذذحذذو  للعذذذذذذذذذذذذذذ ف  لإل ذذال   للذذ ذذذاليذذذذذذذي  ِّ
أ  يذذنذذثذذذذذذذ 

ِّرذذذذذذذذذذذذذذذذذءذذذذذ   
  81/.8 للذذذذذ ذذذذذ  ض... . جذذذذذذذا مل دجذذذذذذذا ذذذذذذذامل ل ذذذذذذذبت 

 .سج ي  ع للتوجهامل لل ا ي ل    اج ن

 التصريح التاسع: .9

تسذذذذذذذذذالب نشذذذذذذذذذاوامل لل  ي لل    ي في لي بر يااوي 

 لدر كتا ي اعوص ت سءريي  حجاج ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 64 68 88 62 لل با

 88.88 61.11 08.88 44.44  او يللنس ي ل

   بى قبتة نشاوامل ذذذف خت  ،أ ا هال للتع  ح التعليق:

 للك ذذذذا تء  ل سذذذذذذذذذذذذذ) ذذذذبفتء  في لل  ذذذذي لل    ذذذذي لدر تح  ق

للسذذذذذذذذذذذذذثذذذي لي بر يذذذااوي  ه ذذذا لل ذذذبتة لدر داتذذذاج اعذذذذذذذذذذذذذوص 

  81/81حجاج ي  ت سذذذذذذذذذءريي  شذذذذذذذذذافهي  كتا ي.  قب تأى  

 ِّ
 
ِّ  ل ت  

 
  ذتح  ق هات ا ف ال    أ  هاه للنشاوامل ت ك

ثذذذه.  ح   ذذذي لي     ذذذا  أا60/81للك ذذذا تء ،  تأى   ِّ
 
  ت ك

أ  للثعذذذذذذذذذذذوص ليا  ي  للتولحذذذذذذذذذذذ  ي  اعذذذذذذذذذذذذوص ل ةال ي 

 يذذذذذذذ ة فذذذذذذ ات   لل اليي  قوللب لل  ي تساها  بتجي ك  

ِّ  لرد  اتها. ،  للك ا تء ذتح  ق هات 
 دذل أحس  ل بت 

ا،    سال الساااااااااااااؤال املافاتاوح: ل تن  تذذذذذذذك في ك ف ت   

ِّ ء   للتذذبت  ، دكسذذذذذذذذذذذذذاه  ت   ا ل ت   ء   هذذاتلمل لل  ذذي لل    ذذي؟
 
أج ذذ  لل ول في ك   ذذي دكسذذذذذذذذذذذذذاه ل ت  

 رء ، ف  ا يدي:
  هاتلمل لل  ي لل    ي،  فق آتل  ل بت 

  ي نشاوامل د بلل يذ،  ل شاتكي فللخاتج ي ل ست  ة  للهاافيلإللاا  لدر ل ةال ي. 

  ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ف شذذذذذاتكي ل ت     ي     ذذذذذها، ساحذذذذذي ل ولتا  الت  ءر للكتا ي  للشذذذذذ هي.ت ط للنشذذذذذاوامل لل  و

 للبت ، للت  ءر للش هي  توظ ف     ا اتره في ح اته لل و  ي.

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ى تساعد نشاطات اللغة العربية في األول

ثانوي على كتابة نصو  تفسيرية 

.وحجاجية

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

في تحقق كفاءات السنة األولى ثانوي 

م ف
 
ي موارد اللغة العربية يكون بالتحك

النحو، الصرف، )اللغة العربية 

...(.البالغة

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 ،ا ل هذذاتلمل ليت ع ل  ذذي لل    ذذذي   ذذا
ا
ي ل لت ذذاا لدر للت  ا للذذذالتا   فعذذذذذذذذذذذذذذ      ذذذا،    للتركءز لدر ت  

 .لل  اي  للت  ا للت ا ني

  فال ي ك  أ  تللتركءز ، ِّ
ا هاتلمل د  دذل أساها ل كدسب لدر  حا اة ل بت  ِّ

 
 ل  أرتاذه.ل ت  

 ذذا هي اتجذذي  ولف تذذك أ  لذذبم  ولف تذذك لدر للتعذذذذذذذذذذذذذ  حذذامل لآلت ذذي  خعذذذذذذذذذذذذذوص  الساااااااااااااؤال الثاااني: .4

  تعذذ  حامل أ    و مل، .6يتكوا  هال للسذذؤلل    رذذ  ي   للك ا ة لل  و ي يرذذتاذ لل  ي لل    ي؟

م ا ِّ
 تائج    تع  ح لدر حبة:ا ب 

 التصريح األول: .1

ي تزم لل  ذذذذي لل    ذذذذي لل عذذذذذذذذذذذذذ حذذذذي  للوظ   ذذذذي  

 ل بسةي في للتبت  .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 86 61 لل با

 66 66 11.11 22.22 للنس ي ل او ي

ِّ  لل  ي لل    ي أ  يحوملها ست ُت  التعليق:
حتى  ،ل رذذذذذذذذذد ااي  تحبيب ل هاتلمل  لل بتلمل للتي ين غي  بت 

ِّ  ذذذه.  ذذذبليذذذي  ذذذا لت
 
     تح  ق للك ذذذا لمل ل سذذذذذذذذذذذذذ) ذذذبفذذذي لذذذبى  ت  

 
زلم  ذذذالاذذذبيذذذث  ذذذال  ذذذي لل    ذذذي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيت ك

ِّ ء  ،ي تبت سهذذذف لل ع حي
 
ِّ  ،  ا يدثارب  ع  ستوى ل ت  

ق  ي  ا ى اتجي ت  ب فيذذذط دلش  ةي أ  يبس 

ِّرذذذذء  
لل  ي لل    ي لل ث ي  لل الي ي.  جا مل دجا امل ل بت 

ِّرذذء   ارذذذتخبلم   نسذذج ي
 ع للتعذذذ  ح؛ دذ ي تزم    ل بت 

 ج يخ ،ي ب ض ليح ا ذذذذذذذ. د  أاه فل   ي فع حي  ظ   ي

ِّرذذذذذذذذذذذذذء  ل  هذذذاه لل  ذذذي
ى ل ذذذي ت وم ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد ذذذا دل ،ب ض ل ذذذبت 

ِّ ء  أ  دل
 
    للابيث لل و ي.لرذذت  ال  ىذذذذذذذذذذذذذذ سذذتوى ل ت  

ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأتفض لرذذذذذذذذذذذذذت  ذذذذال للذذذذبلتجذذذذي ت ذذذذا ذذذذا ف ، جهذذذذي اظ ي 

د   ذذذا   ،أ ذذذا لرذذذذذذذذذذذذذت  ذذذال ل ذذذي     ذذذي فال  ذذذ   ،للتذذذبت  

ِّرذذذذذذذهاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلل  ض  ث
ِّ ء   بت 

 
   أج  تفع  ،ها  حا اة ل ت  

ث  ذذذذذذذذذذ ستولها ف ي ها  للكتا ذذذذذذذذذذي فها لل  ي لل    ي  للتحب 

  ف ها.

 التصريح الثاني: .2

 ذذذ ذذذو   ذذذ  للذذذ ذذذ آ  للذذذكذذذ  ذذذا يذذذحذذذ ذذذظ قذذذذذذذبتل  ذذذ

  للابيث للش  ف.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 60 84 لل با

 66 66 00.00 00.00 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

يلتزم اللغة العربية الفصيحة 

.ساملبسطة في التدري( الوظيفية)

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ِّ  حافظا لذذذذذذذذذذذذذذرذذا ذذ ي أ  لي شذذ ر لل التعليق:
ا  يكو  ل بت 

   لل  آ  للك  ا     ليحاايث للث و ي للشذذذ   ي، ت سذذذا  

ى، رذذذذذذذذذذذذذ كو  قب ة ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ لا   يكو  حافظا لكتاه هللا ت ال

ِّ  هذذذذذذل
 
ا  ق  ي لل  آ  للك  ا ذذذذذذذى تب ذذذذذذذ.  لسثا  حاجي دل ت  

ي أسا لل عذذاحي  ليرذذ وه للج    ذذذذذذذذذذذذذذذ للابيث للث وي ف

رء  لدر هالذذذ لل ول لل   غ.  لهال للسبب  لفق ك    ل بت 

   ح.للتع

 

 التصريح الثالث: .3

يذحذ ذظ قذذذذذذذبتل  ذ ذ ذو     ل و  للشذذذذذذذذذذذذذ   

 لل   ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 61 80 لل با

 66 66 4...4 4.44. للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّ  كالكلدر ل
 ب  ذذذذذذذذذذذذي للاك ي  للذذذذذذذذذذذذ؛ لل عائب للج   ي ف   ل و  للش   لل   يأ  يح ظ  ، بت 

ِّ  ذذذذذذذذذذذذذذ لل يا   للتجا   ي 
 ها    ليي لض. يسذذد   ها ل بت 

ول لل  ي ذذذذذذذف ِّ ء  حتى يح  
 
م ليا ي لبى ل ت   ي تث  ي للتا ا

  ،لل    ي
ا
ِّ  ذذذذذذذذذذذذذذذ     و  لدر ت  

ها بشذذذ ف.  دذل  ا  ل بت 

ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذره فء يتشذذذذذذذذذذذذذ    ا    يح ظ د  لل   ذ  لل        لل

  ِّ
 
ول     ذل ت    ي.ذ    لل تا ذ ذه  الذض   ا، أحس 

 ى تح  ظذي  ب  بترو لل  ي لل    ي دل ،    هثا

ِّ ي ا 
 
در يسالب ل هيا ؛قة ا اثريي أ  قعائب ش   ي ت  

ها ذتور ع اةام ل   في  دت ا  لل  ي  قوللبها  ت لك  

 .يذو  ة ذي  ولق ها للذ لرت  ال ليل اظ ف

 التصريح الرابع: .4

يذذحذذ ذذظ قذذذذذذذبتل  ذذ ذذ ذذو   ذذ  للذذاذذكذذا  لي ذذ ذذذذذذذال 

 لل    ي  لل ا  ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 62 82 لل با

 66 66 44.44 ..... للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

يحفظ قدرا مقبوال من عيون الشعر 

.العربي

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

يم يحفظ قدرا مقبوال من القرآن الكر 

.والحديث الشريف

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ِّ  التعليق:
أ  يكو  حذذافظذذا لأل  ذذال  ،كذذالذذك لدر ل ذذبت 

  ي،   كو   ستول ا    وا ا؛ ذذذذذذذذذذ للاكا لل    ي  لل ال

ِّره. الت اتها جز ل    للبراا ج للاي 
 يبت 

 

 

 

 

 

 

 التصريح الخامس .5

ي ت ذذذذك    فذذذذي  ذذذذاف ذذذذي  خعذذذذذذذذذذذذذذذائص لل  ذذذذي 

 لل    ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 ذذذذذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذ

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 61 80 لل با

 66 66 4...4 4.44. للنس ي ل او ي

ِّ   د   التعليق:
ي ب هال للشذذ ر ضذذ  ت ا جبل يي  بت 

يكو  لذاتفذذا   .    ذب أيذا ذت لثذه ج ذذال ذي لل  ذي لل    ذي

هذذا  للعذذذذذذذذذذذذذ ف ذذي  للخط ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذالظوله  لل  و ذذي للثحو ذذي  ث

ذذذذ مل ي ت ذذذذللت : لل  اا ي، لل بي  يلل   ي  للظوله  لل الي ي

ِّ  لدر ج ذذال لل    ذذي
؛ ي  هذذاه ل   فذذي تسذذذذذذذذذذذذذالذذب ل ذذبت 

ِّ ء  في ل ) ا لل    ي  د  أل ضذذذذذذذول لثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها 
 
ت ي ب ل ت  

 . لزفول ل  اتلرتذها

 

 

 التصريح السادس: .6

ي ت ذذذذذك    فذذذذذي  ذذذذذاف ذذذذذي في ق ذذذذذذذذذذذذذذذذذايذذذذذا لياه 

 لل   ي  ا به.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذذذ

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 62 82 لل با

 66 66 44.44 ..... للنس ي ل او ي

 

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

لغة يمتلك معرفة كافية ب صائص ال

.العربية

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

يحفظ قدرا مقبوال من الحكم واألمثال 

.العربية والعاملية

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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لل  ذذذذذذذذذذذذذذايذذذا للث ذذذبيذذي    أها للجولاذذذب ت ذذذبا  التعليق:

ِّ  لل  ا  يللتي 
جبيب    ها،      تاب ي ذن غي ل  بت 

ق  ا بلت   للتذذذذذذذذذذذذذذذذذذف 
ا
 اتلمل للث بيي ها، ساحذذذذذذي  ا ت  

ت للابي ي  ل  احذذذذذذذذ ة، ف ذذذذذذذذال ل  لل بي ي
 
،  د  ت ا

ل  ه ت بيا للظوله  للث بيي في ات   للسثي لي بر 

 قب  جبمل أ  ليراتاة  .يااوي  في للسثولمل ليس ى 

  ء  لدر للجبيب في 
 
لل بل ى فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ل و ها يءر  ة

 ء  
 
للث ب ليا ي،    ض ليراتاة للجبا، يءر  تحك

 ب للجبيب.في للث 

 التصريح السابع: .7

 ل ست اتلمل ي ت ك قبتل  ثار ا    لل  افي لل ا ي.

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 66 66 60 81 لل با

 66 66 80.00 10.00 للنس ي ل او ي

ِّ  ي ذذذذافذذذذي سذذذذاحذذذذذذذذذذذذذذذي التعليق:
  ذذذذااتذذذذه لل  ذذذذي  ي ت ذذذذك ل ذذذذبت 

لل    ذي؛ يح ظ  ذااة لل  ي    شذذذذذذذذذذذذذ    اثر، أ  ال  حكا 

 يءرهذا. لذاتف  خعذذذذذذذذذذذذذائعذذذذذذذذذذذذذها لل  و ي  لل الي ي،   ح ط 

 ى ي افي لا يذذذذذذذذذذذذذذذ   ذذايا ليا  ي  للث بيي. يحتاج كالك دل

حتى يسذذذذذذذتة ع للت ا    ع  ،ي  خت ف للتخعذذذذذذذعذذذذذذذاملذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف

ِّرذذذذذذذذذذذذذهذذا ذلمل للةذذابع 
لل  مي أ   خت ف للثعذذذذذذذذذذذذذوص للتي يذذبت 

،  حتى    ها    ل نا ملذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ي  ،ت ا ي  للسذذذذذذذذذ ا ذذذذذذذذذ يل ج

عه  .يكو  سجء  تخعا

ا،  ذ  سذالل تن  تذذذذذذذك في  الساااااااااااااؤال املافاتاوح: كذ ذف تذ ذ ذ 

ِّ  أ   للتذذذبت  ، للك ذذذا لمل للولجذذذب تولف هذذذا في ليرذذذذذذذذذذذذذتذذذاذ؟
أج ذذذ  لل ول في للك ذذذا لمل للتي ين غي ل  ذذذبت 

ِّرو ، ك ا يدي:
 يحوملها،  فق  ا ح     ه ل بت 

  ،والع لدر ل ا للث    للثظ  امل ل  اح ة في للت  ا.ل  ل هت ام  

   لي  ال  للاكا    حء  دبر ذك   اظا للشذذذذذذذذذذ      ،  آ  أ ام ل ت   ء ليرذذذذذذذذذذتاذ لدر تال ة لل ادذل ت و

  ها.لل  ي لل    ي    ش   حبا  ،    اش ةذ  ست  ا لسااه  ة   ي ي  ،ل ت  ا رب  هر ثتج آس ، 

   ي لل  ي لل    يذذذذذذذذذذذذذذذ بتة لال ي فل الكا   ا  ا  ليرذذذتاذ،    ِّ
 
 ،   احو  حذذذ ف   اليي ،هاذذذذذذذذذذذذذذذ نولا  ا  

 ِّ
حسذذذذذذذذذذذب قبتلمل ل ت  ا  ،بشذذذذذذذذذذذ ر ت بيا هاه ل ااة ،م ل  ت  ا ل ي ل   ي رذذذذذذذذذذذ   يلرذذذذذذذذذذذتةاع أ  ي ب 

 .ولر يلل تهي افف ال ل   ، أان ها   بسط و لئق

أوافق 
بشدة

أوافق ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

يمتلك قدرا مناسبا من الثقافة 

.العامة

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

ةأوافق بشد

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

يمتلك معرفة كافية في قضايا األدب

.العربي ونقده

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ميناالستبانة الخاصة باثانيا:  ِّ
 
 ملتعل

  ثا ا   للخةولمل 
 
مي للسذذذذثي في لت ِّ

 
دانامل للبتلرذذذذي ل  بلا ي ل ت   ي  تبت   لل  ي لل    ي  ت  

 لي بر يااوي   بيثي لء  لل   ا .  تت    هاه للخةولمل ف  ا يدي:

نة  مجتمع تحديد -1 ِّ
 الدراسةوعي 

ِّ ء  في للسذذذذذذثي لي بر    للت   ا لل ااوي ل  ورذذذذذذ ء  للبتلرذذذذذذ ء      للبتلرذذذذذذي ل ثي تتكو   
 
ل ت  

فوجذذا،  21في رذذذذذذذذذذذذذت يذااو ذامل   ذبيثذي لء  لل   ذذذذذذذذذذذذذا   لذبا ليفولج   غ ،  قذب.4680/468  4681/4680

 فوجا في ش  ي جاع  شتر  آاله  لل اقي في للجاع ل شتر  ل وم  تكثولوج ا. 00   ا 

ثي تا ِّ
 للبتلرذذذذذذذذذذذذي ل ثي شذذذذذذذذذذذذ  ت  قب لشذذذذذذذذذذذذولئ ي  ثتظ ي،  ة   ي لست اتها  قب لستات لل حث ل  

 لرذت ث ت لل ااو امل ليس ى ير اه دالت ي تت  ق  ع و ي للتولح   ع لإلالتة، تيا   يااو امل 60يالث  

 .8دظهات لل سعي ل  با ي    قسا لل  ي  لياه لل   ي  نا  ي  اتثي 

 الجنس: متغير  – أ

ِّ ا  11ي اا ي  ي ااء    أرذذذذ  ثا ك ا للبتلرذذذذي ل ثي شذذذذ  ت
 
ِّ ا ذك ل   06  ء يالي  ثذذذذذذذذذذذذذذذذذها  ت  

 
 ت  

ِّ ي أاثى،  للجب ل   11   ي  س سذذذذذذذذذءي اا   
 
لي حسذذذذذذذذذذب للبتلرذذذذذذذذذذي ل ثي لآلتي يوضذذذذذذذذذذح  ت   ِّ ء   وملا

 
 ل  ت  

 :للجن 

 للنس ي ل او ي لل با للجن 

 02.63 06 ذك 

 01.38 11 أاثى

 866 11 ل ن وع

 

 الشعبة أو الجذع املشترك: متغير  – ب

ِّ ء  للذ ستنو  ذ ل  ت   نسب ا أ  للجاع  ألبلاها للش  ي لآلتي للجب ل  يوضح
 
 : 

 للنس ي ل او ي لل با للش  ي أ  للجاع

 .80.2 82 للجاع ل شتر  آاله

 10.10 8. للجاع ل شتر  ل وم  تكثولوج ا

 866 11 ل ن وع

ِّ ء  ش  ) ا.60لا ياك  يالث  مالحظة: 
 
    ت  

مة -2  االستبانات املقدَّ

مي السااااااااااااانااااة األولى ثاااااانوي  ِّ
 
ه إلى متعل  ذذذذا هي اتجذذذذي  ولف تذذذذذك أ  لذذذذبم  ولف تذذذذذك لدر  :الساااااااااااااؤال املوجاااااَّ

 للتع  حامل لآلت ي:

م اتائج    تع  ح لدر حبة:46يتكوا  هال للسؤلل    لش      ِّ
   تع  حا أ    ولي، ا ب 
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 التصريح األول: .1

 ل ست اتلمل ي ل ي للكتاه ل بت  ي  ات   لل  ي لل    ي   ستول  لل  دي  للاهني .

 اولا  ا   ن ا

 46 60 04 لل با

 4..44 60.18 6.21. للنس ي ل او ي

ِّ ء  أ  للكتاه ل بت ذذذذ ي يت اشذذذذ ى  قبتلت ا للاهث ي أ   سذذذذتولها ذذذذذذذذذذذذذذذذ ى نسذذذذ ي   ت ت التعليق:
 
 ة    ل ت  

ظ  .   الث،  ت ى للنسذذذذذذذذذ ي لل اق ي أ  ات   لل  ي لل    ي   ت ل ي  سذذذذذذذذذتولها ا ائي  34لل  دي  أكثر    

 ِّ
ِّ ء    هذذذا، ين ذذذ     دبر  جهذذذي اظ  ل ذذذبت 

 
ق  ذذذبت   لل  ذذذي لل    ذذذي   ذذذبى تنذذذا ه ل ت  

ا
رذذذذذذذذذذذذذء  ف  ذذذا ت  

 للنس ي لي بر ت ب  يءر ح    ي     لق  ي، ف ي  للخ  ؟

ِّ ذء  يءر اق ق،  دا ذذذذذذذا هو 
 
أتى أ  تعذذذذذذذذذذذذذ  ذح ل ذتذ ذ ذ

ي لل  ي لل    ي،  لو ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعذذذذذذذذ  ح لام  الكتاه ل بت ذذذذذذذذ ي ف

 ثا للثظ  ف
 
لثعذذذذذذذذذذوص ي    نشذذذذذذذذذذار،  ساحذذذذذذذذذذي في لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاق

تشذذذذذذذذتكي     ،هاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلوجباا أ  نسذذذذذذذذ ي    ولي  ث ،ليا  ي

 هي يال ي  ،ح و ي اعوص للش   لدر  جه للخعوص

ي للكتاه ل بت  ي، ف ال ل  ات   لل اليي  قوللب ذذذذذذذذذذذذذف

لل  ذي،    انسذذذذذذذذذذذذذ ى ات   للث ذذب ليا ي  ذذالنسذذذذذذذذذذذذذ ذذي للجذذاع 

  بشذذذذذذذك  ه للشذذذذذذذذ هي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل شذذذذذذذتر  آاله. أ ا نشذذذذذذذار للت   

 ت دل ه حالذذذذذذذ ا آلذذذذذذذل ،كاا يكو   ؤر افاي   ي ، ل كتوه

 لل  ي لل    ي.

 التصريح الثاني: .2

 اتلملذذذذت ل سذذذذذذ تدثارب اعوص للكتاه ل بت  ي  ل  ي لل    ي   ع تي اتك    ولك.

 اولا  ا   ن ا

 .4 48 26 لل با

 06.01 40.10 21.21 للنس ي ل او ي

نعم

ال

نوعا ما

ة دروس اللغ)يراعي الكتاب املدرس ي 

(.الذهني)مستواك العقلي ( العربية

نعم

ال

نوعا ما



 : الدراسة امليدانيةخامسالفصل ال

407 
 

ا    وله ب ء  ل لت ات ف ي لثعذ  للكتاه ل بت ذ يذذذذذذذذذذذذذذف تثا لُت  التعليق: ِّ
 
ي  ثا  ذذذذذذذذذذذذذذض  تة أسا تي امل ل ت  

للكتذذاه ل ذذبت ذذذذذذذذذذذذذ ي    ذذذذذذذذذذذذذذا  ثذذه،  لك  للولقع للت   مي 

ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف تهحذذذذذذذذذذذثال يسذذذذذذذذذذذءر ب ك  هاه لل ي ي؛ دذ أتى أ ا 

 ،هذذامل لل ذذا ذي ل  نت عل ثظو ذي للاذذال ذذي   ي ل ي للتوجا 

يدثارذذذذذذذذذب ل بت ذذذذذذذذذ ي  ا ائي  أ  للكتاه  21.21 قب تأى  

  ع  ذذا ، هي نسذذذذذذذذذذذذذ ذذي ق  ذذ    ذذاتاذذي ،ات ا    ولها ع تي ذذ

 ينب أ  يكو .

 

 

 ريح الثالث:التص .3

ا ات   لل  ي لل    ي.
 
 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل ت ت ب لدر للكتاه ل بت  ي في ت  

 اولا  ا   ن ا

 41 43 02 لل با

 41.26 04.31 01.00 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ا، ف ب  ُ  ي با للكتاه ل بت ذ ي للوي  ي   ِّ
 
فق ث ت    و اته    ا  ثه   ا يتولليرار ي لبى ل ت  

ا   سذذذذذذذذذذذذذتوله  رذذذذذذذذذذذذذثذ   ِّ
 
ا ل  اشذذذذذذذذذذذذذ   ع قذبتلمل ل ت  

ا
ِّ  لذه ل   ي للت  

 قب جا مل دجا امل   ثه. ةه،    ذا يسذذذذذذذذذذذذذهذ 

  ِّ
 
 ي فذذذذل ت  

 
ِّ ء ها؛ دذ ذذذذ   ثذذذذي جز  ك  ذذذذ   توق

 
   ت  ا  للكتاه ل بت  ي،  ا ائي  04.31  ي    ي ث ل ت  

ِّ ء  
 
للنسذذذ ي تعذذذ  لدر للثعذذذف، ي  نسذذذ ي    ل ت  

ه ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ت ت ذب ل  ه د  ف ي ب ض ليح ا ،  هو للتوجا

ِّ ء  احو للكتب ش ه ذذذذذذذذذللاابي لنس ي   ت 
 
 ة    ل ت  

 احو للبت   للخعذذذذذذوحذذذذذذ ي للتي ت ذذذذذذ    ،ل بترذذذذذذ ي

لذبت   لل  ي لل    ي  للسذذذذذذذذذذذذذهذ  لها للت  ي ل  ذاشذذذذذذذذذذذذذ  

 ،  نسذذذذذذذذذذ ي أس ى ت ت ب لدر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا    ال  نهوا أك 

  للشذذذذذذذا كي. صذذذذذذذا ح أ  للكتاه ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللبت   ل  ئ ي ل 

م    ل   في ِّ
ي أي لستعذذذذذذذاص، ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف ،ل بت ذذذذذذذ ي   ي ب 

 ضذذذذ  تي، ي أرذذذذا ذذذذ ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذي تأيذذذذذذذذذذذذذذذذذ لك  ل لت اا ل  ه ف

ساحذذذي دذل  ا    ن ا  ك   ي ج بة   عذذذثولا بشذذذك  

ِّ ء ،أج    أل ق،   حتو ا لدر ل  اتف  ة   ي تثارذذذذب للجولاب لل
 
 ث سذذذذ ي  ل ا  ال ي  للاهث ي ل  ت  

ِّرذذذذذذذذذذذء  
ِّ ء   ل بت 

 
 لك  شذذذذذذذذذذذك  للكتاه ل بت ذذذذذذذذذذذ ي ل سذذذذذذذذذذذثي لي بر يااوي    ض   ذذذذذذذذذذذا  ثه، ين      ل ت  

ض  تحاف  ثه ب  ،لال أقتر  أ  يحسذذذذا  شذذذذك  للكتاه ل بت ذذذذ ي يث      ثه أ    يسذذذذت   واه د  ق  ال.

40; نعم

21; ال

;  نوعا ما
27

تتناس  نصو  الكتاب املدرس ي

.مع رغباتك وميولك( للغة العربية)

نعم

ال

نوعا ما

نعم

ال

نوعا ما

 
 
م تعتمد على الكتاب املدرس ي في تعل

.دروس اللغة العربية

نعم

ال

نوعا ما
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ِّ ء ،     للع لل ل  ا ء ، ساحي للثعوص للتي   لالقي
 
ي ذذذذ   ثذذذذ   امل للس ار يلها  اهت ا امل ل ت  

ِّ ء .ذي هاه ل  ح ي للخة ذي فائبة ت جر  ثه فذأ  ي  للهاش  ء   يءرها، فال أتى أيا 
 
  ة    ح اة ل ت  

 التصريح الرابع: .4

 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل تذ ات   للكتاه ل بت  ي  اف ي في فه ك لبت   لل  ي لل    ي.

 اولا  ا   ن ا

 81 01 01 لل با

 46.21 ...03 ...03 للنس ي ل او ي

ق  بثا  ت ات   للكتاه ل بت ذذذذذذذذذ ي، لهال للتعذذذذذذذذذ  ح ل التعليق:
ا
القي  التعذذذذذذذذذ  ح للسذذذذذذذذذا ق، ساحذذذذذذذذذي ف  ا ت  

 ذذذذذذذ     ا ي ،ي    اج لل  ي لل    ي،  ل هت ام  الجااب للوظ  ي ل  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها  ا  ات ي ل  ت بة فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ لالقت

ِّ ء  حسذذذذذذذ  للتوظ فل 
 
ي ل ولقف ل بترذذذذذذذ ي  للا ات ي ل خت  ي؛ ي  لل  ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ف ال ي ل رذذذذذذذد  ات ف ، ت  

م للكتاه ل بت ذذذذ ي للجااب  تكدسذذذذب  ا  اترذذذذي، لهال قب 

ز ف ،  أتله    و ذذذذذذذذذذي شكذذذذذذذذذذف ،للتة   ي ِّ
 
ز  ي جذذذذذذذذذذياه ي ك

لدر ل  ذذاتف   لدر للذبت    للثعذذذذذذذذذذذذذوص    تة   ذاتذذه 

دا ذذذذاج للت   ذذذذامل. تنذذذذا ه حولبي  لل    ذذذذي  لدر دحكذذذذام

 ذذا ذذائذذي   ع ت ذذات   للكتذذاه ل ذذبت ذذذذذذذذذذذذذ ي،  هي نسذذذذذذذذذذذذذ ذذي  06 

ق   ذذذذذذذي   ذذذذذذذاتاذذذذذذذي  ع  ذذذذذذذا ين غي أ  يكو  ل  ذذذذذذذه للكتذذذذذذذاه 

ي لي   ي 
 
ِّرذذذذذذذء     ق 

ل بت ذذذذذذذ ي،  قب لشذذذذذذذتكى ب ض ل بت 

ي للتة   ذذامل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف
 
ي ات   قوللذذب لل  ذذي  لل اليذذي،  ق ذذ

ِّ ذحولها،  لبم ك ايت
 
  . ء ها  النس ي ل  ت  

 التصريح الخامس .5

 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل تؤي   ض  تك ل جت ال ي  للاالي ل جت ال ي  لدر اتلرتك.

 اولا  ا   ن ا

 82 24 04 لل با

 81.36 4...2 00.00 للنس ي ل او ي

نعم

ال

نوعا ما

ي تامارين الكتاب املدرس ي كافية ف
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ي   للاالذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأ ا هال للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح ف ختبر  بى ت ي  التعليق:

ا  ل   شذذي، للسذذك ، لال ِّ
 
، قي للوللبي ل جت ال ي ل  ت  

 يءرهذذذا    لل ثذذذاحذذذذذذذذذذذذذ  ل جت ذذذال ذذذي  لدر اتلرذذذذذذذذذذذذذتذذذه،  قذذذب 

      ي ى أ   ذذذذذذذذذذذ    16/16جا مل للنس ي  دسا  ي ت    ا  

 هاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    ي ى أا ،للاالي ل جت ال ي   تؤي  لدر اتلرذذذذذذذذذته

ِّ  ف ال
 
  قب ذذذذذذذذذذذذذذذذذ.  قب ت كت للتعذذذذ  ح   توحا؛ ي  للت ي تؤي

 جت ال ي قبفذالاذالي ل   يكو  دينذا  ذا  قذب يكو  رذذذذذذذذذذذذذ   ذا.

ي ظذذذاه هذذا رذذذذذذذذذذذذذ   ذذذي، ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتكو  لذذذا ال دينذذذا  ذذا  د   ذذذااذذت ف

 .، ف ب تكو  لا   تح ءز أ  لا   ت ب ط لل ك  صا ح

 التصريح السادس: .6

 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل تؤي  لالقتك الس  ل ؤرسي  لإلالتة، ليراتاة  لدر اتلرتك.

 اولا  ا   ن ا

 .6 21 00 لل با

 31..6 18.80 26.36 للنس ي ل او ي

ِّرء ، لإلالتةذذذذذهال للتع  ح  بى ت ي ختبر ي التعليق:
ا   ع ل بت  ِّ

 
رط  يءرها    لثاح  للو    لالقي ل ت  

لالقته الس     ء     ي ى أ  16/16  لدر اتلرذذذذذذذذذذذذته،  قب جا مل للنسذذذذذذذذذذذذ ي  دسذذذذذذذذذذذذا  ي ت    ا  ل بت ذذذذذذذذذذذذ ي

ِّ  ف ال.  ،  تؤي  لدر اتلرذذذذذذذذذذذذذتذذذه لل ذذذااو ذذذي
 
    ي ى أا ذذذا تؤي

للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح   توحذا؛ ي  للتذ يءر قذب يكو  هذال ب ت كذت  قذ

 القذذذذي السذذذذ  للورذذذذذذذذذذذذذط دينذذذذا  ذذذذا  قذذذذب يكو  رذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذا. فذذذذال

قذذب تكو  لذذا ال دينذذا  ذذا  د   ذذااذذت في ظذذاه هذذا ل ذذبت ذذذذذذذذذذذذذ ي 

 لمل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ،  قب  ق ت لدر ت ي رذذذذذذذذذذذذ   ي،  لل ك  صذذذذذذذذذذذذا ح

ِّ ء 
 
ِّ     ض ل ت  

نذذذذذي  ء  ل ذذذذذبت  ِّ
در ل لل القذذذذذي ل دشذذذذذذذذذذذذذث 

تملتء : ل اك ا  لدر للالمل،  لل ا  أالئذذذذذذذذذذها، في حوتتء   ا

بة .ب ثف ل ظي ِّ
أي   ، لي   ا سذه  النس ي ل  القي للج  

ِّ ء  ل   ا ء 
 
    تأيذذذذذذت ت ذذذذذذالال دينذذذذذذا  ذذذذذذا    و ف ل ت  

. ِّ
 ل بت 

 التصريح السابع: .7

 ء  لدر اتلرتك.
 
  لالقتك  ع ل ت  

 
 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل تؤي

 اولا  ا   ن ا

 .6 16 08 لل با

 31..6 10.18 01.44 للنس ي ل او ي

32; نعم

42; ال

;  نوعا ما
14

ة الحال)تؤثر وضعيتك االجتماعية 

.على دراستك( االجتماعية

نعم

ال

نوعا ما

نعم

ال

نوعا ما

رة، اإلدا)تؤثر عالقتك داخل املؤسسة 
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نعم

ال

نوعا ما



 : الدراسة امليدانيةخامسالفصل ال

410 
 

ا  ز الئه الس  لل ااو ي  ذ وتل  داايا  لدر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهال للتعذذذذذذذذذذذ  ح  بى ت ي يخت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   التعليق: ِّ
 
  لالقي ل ت  

لدر للبتلرذي بشك   ليق ل   لل القي  ع للز ال  ع ت يءر   ا ائي  22اتلرذته،  قب جا مل للنسذ ي  حولبي 

.  قب ت كت للتعذذذذذذذذذذذ  ح  ا ائي  ت ى أ  ت يءرل دوالقا لدر للبتلرذذذذذذذذذذذي 10حولبي ،  للنسذذذذذذذذذذذ ي لل اق ي    اشذذذذذذذذذذذ 

  توحذا؛ ي  للتذ يءر قذب يكو  دينا  ا  قب يكو  رذذذذذذذذذذذذذ   ا. فالاالي ل جت ال ي قب تكو  لا ال دينا  ا  د  

 قب  ق ت  ي ظاه ها ر   ي،  لل ك  صا ح.ذذذذذذذذذذ اات ف

ِّ و     لدر حا مل ك  ذذذذذذذذذذذذذذذ ة 
 
  في ا ل ت  

 
ذ وتل   ذذذهايت ي

 داذايذا، رذذذذذذذذذذذذذول    حذا لذي ل قترله أ  ل  ت اا    للجن  

ِّ ء  في حذذذذذذذوت: ت يءر ل نتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهبي  فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي لآلس 
 
، ت يءر ل ت  

ل نتذذذذذذذذذذذذذذذهبي ،    كال للجنسذذذء ،  ساحذذذي ت يءر لإلااث في 

تذذذذذذ يءر ل ن) ذذذذذذبي  في مل ال  ا ليقذذذذذذ   .للذذذذذذا وت أ  لل ك 

ِّ ء  لج) اال
 
أصذذذذذذذذذذااه ،  لل ك  صذذذذذذذذذذا ح. ت ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ل ت  

ي، أ  للشذذذذذذذذذذذذذخعذذذذذذذذذذذذذ ذذذي للال  ذذذال ذذذي،  أ  للشذذذذذذذذذذذذذخعذذذذذذذذذذذذذ ذذذي لل و ذذذا

 للشخع ي لل كاه ي،  يءرها    أا ار للشخع ي.

 التصريح الثامن: .8

بة  ع مل الئك. ز في اتلرتك لدر  ثا  لالقي ج  
 
 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل ت ك

 اولا  ا   ن ا

 82 84 04 لل با

 81.36 80.00 6.21. للنس ي ل او ي

ى لست ات للجااب لل الئ ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيثبتج هال للتعذذذذذذذ  ح ضذذذذذذذ    ن ولي للتعذذذذذذذ  حامل للتي تسذذذذذذذ ر دل التعليق:

ا  ع أق لاذه   ِّ
 
ا،    ح ذث  جوا لل القذي  ء  ل ت   ِّ

 
،     ح ث ق ا   سذذذذذذذذذذذذذتوى هاه  ذ وتل  داذايال  ت  

ا  بى ت ي لستبرمل لل القي، ف ب  ِّ
 
لسدي ب  للذذذذذذذذذذذذذذذذ  لالقته  ع ل ح ة ذذذذذذذذذذذذذذذذب ض للتعذذذ  حامل ل وجهي ل  ت  

بة  ع مل الئه،  قب  اات للنس ي لل ال يذذذذذذ للخاتجي لدر اتلرته،  لآل  اخت      بى ر  ه ل ثا  لالقي ج  

 هاذى  ثا  هاه لل القي  تحس ثذت    دل  ا ائي  8.حولبي  

  ت ى أه  ي    ا ائي 43  أ  نس ي   تبرة  د تنو بها. 

بة   ز ك ءرل  حولبيها   تذ ا ائي  أ  أا 82 ثا  لالقي ج   ِّ
 
  ك

ز لدر أشذذذذذذذذذذذذذ ذذذذا  أس ى. أي أ ا  ، ذذذذا ذذذذائذذذذي  80 ِّ
 
ي ذذذذث   ذذذذ  ت ك

 ِّ
ز   لدر  ثذذذا  لالقذذي ج ذذ  ِّ

 
ِّ ء    ي ك

 
 بة  ع مل ال  ا،ل ت  

  ت ى ضذذذذذذذذذذذذذ  تة لوجوا  ،ب ض لإلاذذاث    ،ي فاذذيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ه

لالقذذذذي  ع مل ال  ا للذذذذذا وت،  كذذذذذالذذذذذك ب ض للذذذذذا وت  ع 

ت   لإلااث  للا و ين غي لإلشاتة دبر أ  لل القي  ء .لإلااث

فاذذي يذذال ذذي يذذائ ذذي لجت ذذال ذذا ل   هثذذا   أقذذ  لجت ذذال ذذي.

نعم

ال

نوعا ما

مين عل
 
ر عالقتك مع املتعل

 
ى تؤث

.دراستك

نعم

ال

نوعا ما
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ِّ ء  ل ث وذي  لسذذذذذذذذذذبب    ليرذذذذذذذذذذ اه: لل رذذذذذذذذذذوه ل بت ذذذذذذذذذذ ي، ل سذذذذذذذذذذتوى ل جت ا ي، 
 
لل ااو ي،  هي فاي ل ت  

، للسذذذذذذذذذذذذذ و  لل ذذبل ني لتنذذاه ليق ل ،  أرذذذذذذذذذذذذذ ذذاه أس ى،  هثذذا  فاذذي تلب ذذي  هي فاذذي للجذذااذذب للجسذذذذذذذذذذذذذ ذذاني

 ها  للتي   ت ى أه  ي ل  القي ل جت ال ي الس  لل ااو ي فتنش    البتلري.ل ت وقء   ب  

 التصريح التاسع: .9

بة  ع أرتاذ لل  ي لل    ي. ز في اتلرتك لدر  ثا  لالقي ج  
 
 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل ت ك

 اولا  ا   ن ا

 60 60 0. لل با

 60.18 60.18 10.00 للنس ي ل او ي

ِّ يختبر هذا التعليق:
ا  ل بت  ِّ

 
 ا ائي   ع  30  ،  قب  اات للنسذذذذذذذذذذذذذ ي لل ال يل للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح لل القذي  ء  ل ت  

  ِّ
 
ا بشك  هذذذذ ثا  هاه لل القي للج بة،  هي نس ي و    ي؛ ي  أراتاة لل  ي لل    ي يتولح و   ع  ت  

ِّ ء  يسذذذذ و  دل
 
دينا ي لبى ى ت   أي  ذذذذذذذذذذذذذذذذج ب    سالل للبت  ،  ساحذذذذي اعذذذذوص لل  ل ة،  ع أ  ل ت  

ِّرذذذذ 
ِّ ها: ذذذذذذذذذذذذذذذذذها يرذذذذ اه لبيبة  ثذذذذذذذذذذذذذذذذذ بت 

قو   لإلااث حب  للت  اه    ل بت  ِّ
  ذذذذذذذذذذذذذذذذذه  أك ذذذذذذذذذذذذذذذذذ؛ ياساحذذذذي ل ت و 

     ِّ
لجت ال ي    للا وت. حبا ا   للاظوة لبى ل بت 

بة في ل ست اتلمل ل كتو ي أ   أج  للاعذذذول لدر ا ار ج  

 ،  هثذذذذذا     ي ني هذذذذذاه لل القذذذذذي حتىللت و ا ل سذذذذذذذذذذذذذت  

ِّرذذذذذذذذذذذذذه.  لل اذذي لل ذذاق ذذي
 يسذذذذذذذذذذذذذ ا      ذذا  ذذي رذذذذذذذذذذذذذ اذذي     ذذبت 

 ا ائي    ت ى ضذذذ  تة لالك، د ا بسذذذذبب لكت ا   . حولبي 

 ِّ
أ   لل  ض  ذذذذالذذذذبتلرذذذذذذذذذذذذذذذذي  ه ذذذذا  ذذذذااذذذذت لل القذذذذي  ع ل ذذذذبت 

ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذبسذذذذذبب لبم لل بتة لدر  ثا  هاه لل القي ل ذذذذذ ف ف

أ  لبم  جوا لل ي ي بسذذذذذبب للت اتلمل  لل بتة للتولحذذذذذ  ي

 لجت ال ي.

 لتصريح العاشر:ا .11

ِّ  ات رك  في لل  ي لل    ي  ق   ل  ي  دبر لل ااو ي.
 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل تح  

 اولا  ا   ن ا

 02 .8 .0 لل با

 01.00 83.08 24.62 للنس ي ل او ي
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ز في دراستك على بناء عالق
 
دة ترك ة جي 
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ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذللت ، يءره    للتعذذذذ  حامل ،هال للتعذذذذ  ح التعليق:

هت دل ِّ
ِّ ء ذذذذذذذذذذذذذذذى للذذذذذذذذذذذذذذ ج 

 
ات للجااب ى لست ذذذذذذذذذذذذذذذهبف دلذذذذذذذذذذذذذذي ، ت  

ق  ذذال
ا
ِّ ء ،  ذذا ت  

 
مي لذذبى ل ت  

ا
ا  فه ، ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذح ذذذذذذذذذذذذذ تللت  

.  قب للبت    دانامل للولج امل للعذذذذذذذذذذ  ي  يءر للعذذذذذذذذذذ  ي

ِّ  أ  ذذذذذذ ا ائي  أ  أك  16 جبمل أ  نس ي   تبرة  
    تح  

ِّ  لدر رذذذذذذذذذذذذذءر أ  تح ذذذذذذذذذذذذذءرهذذا ق  ذذ 
 
،    شذذذذذذذذذذذذذذك  أ  هذذال يؤي

ق  الثعذذذذذذذذذذذذوص ليا  ي  للظول
ا
ه  للبت ، ساحذذذذذذذذذذذذي  ا ت  

 ِّ
ِّ لل  و ذي  لل الي ذي،   ذا يز ذب لل ذب  لدر ل بت 

 
     ،  

  ذذذي؛ أي ت ذذذك للتي تن ذذذ     
ا
   انذذذا  ل  ذذذات ذذذامل للت  

  ي
ا
ا  حوت لل    ي للت     ي للت   ِّ

 
  .ل ت  

 التصريح الحادي عشر: .11

ب    فه ك ل بت .
 
 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل تس ل أرتاذ لل  ي لل    ي ل ت ك

 ا  ااول   ن ا

 80 80 13 لل با

 81.81 ...82 62..0 للنس ي ل او ي

ِّ ء   ذذذذذذذا ذذذذذذذائذذذذذذذي  .0 حذولبذي يذ ى  الاتاعالاياق:
 
  ذ  ل ت  

ضذذذذذذذذ  تة رذذذذذذذذؤلل ل بت   ل  لل  ذذذذذذذذايا لل ا  ذذذذذذذذي أ  

،  هي نسذذذذذذذذذذذذذ ذذذذي أقذذذذ       ل  هو ذذذذيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللجزئ ذذذذامل ي 

ل ة وه؛ ي  فاذذي تتنذذا مل لل  ذذث   تسذذذذذذذذذذذذذ ل    ت  ذذب 

يرذذذذذ اه  ع  ن ولي  قب تسذذذذذا لت ل  ل أ  تسذذذذ ل.

 ء 
 
،    ا    تأى أ  أه  ي ل سذذذذذذذذذذذذذؤلل دذل    ل ت  

ها    تح  ج ذذذذذذذذذذذذذذذذ اات لإلجا ي   تز ب    تث ص،   ث

رذذذذذذذذذذذه،     للسذذذذذذذذذذذؤلل بسذذذذذذذذذذذبب فسذذذذذذذذذذذاا لالقته  ع  بت 

 ها     ا   كت  ا  ث سه.ذ  ث

 التصريح الثاني عشر .12

ِّ ها لك أرتاذ لل  ي لل    ي في لل
 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل عي.اتكت ي  ا   و امل للتي ي ب 

 اولا  ا   ن ا

 84 .4 23 لل با

 80.00 06.01 11.01 للنس ي ل او ي

 

نعم

ال

نوعا ما

ر دروسك  ِّ
(  ةفي اللغة العربي)تحض 

.قبل املجيء إلى الثانوية

نعم

ال

نوعا ما

نعم

ال

نوعا ما

 
 
د من تسأل أستاذ اللغة العربية للتأك

.فهمك للدرس

نعم

ال

نوعا ما
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ِّ   اف ي    ال ي ل  حث ف 6.ت ى نس ي  حولبي  التعليق:
ي   لجع ساتج ي، ذذذذذذذذذذذذذ ا ائي  أ     و امل ل بت 

ِّ   06 ت ى للنسذذذذذذذذذذذذ ي لل اق ي  
ِّ ه ل بت 

 ا ائي  أ   ا ي ب 

أ   ذذذذبت    ى تذذذذبل ا    لجعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيحتذذذذاج دل ،ال    ذذذذاف ذذذذ

،  هثا       ينب ف حذذذي سعذذذوحذذذ ي أ   ا شذذذا ه ذلك

ِّرذذذذذذذذذذذذذه بسذذذذذذذذذذذذذبذب لكتظاظ ليقسذذذذذذذذذذذذذام، 
لالرذذذذذذذذذذذذذت ذااة     ذبت 

فال  ،  سذذذذذذذذذذذذذبب للج سذذذذذذذذذذذذذي للت   بيي الس  حج ة للبت 

 
 
ايثال حظ

ا
 ا ائي  للتي  6. تح   ثا لنسذذذذذ ي   .ه    للت  

ِّ  ت وا دل
ِّ ى لات ذتكت ي  بت  ل بت 

 
 ، ء ا  أي   ي ل ت  

ى للجذذذذذذذاع ل شذذذذذذذذذذذذذتر  ل وم ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلد ،للذذذذذذذايذ  تذا رذذذذذذذذذذذذذؤللذهذا

  تكثولوج ا،   ااة لل  ي لل    ي ل ست أرار ي.

 التصريح الثالث عشر: .13

 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل ت لجع اترك  في لل  ي لل    ي  في ل نزل.

 اولا  ا   ن ا

 41 80 .2 لل با

 08.18 ...82 10.26 للنس ي ل او ي

ال للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح للت   ا للذذذذالتي يخت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  هذذذ التعليق:

ا،  هذو ت   ا بَ 
 
لدر ل   ذذذذذذذي   ذذذذذذذبي أ   حقلذ ذ ذتذ ذ ذ

ا 
ا
ا السذذذذذذ  حج ة للذذذذذذبت ،  هو ل تذذذذذذبلا ل ت  

ا
للت  

 16  تأمل نسذذذذذذذذذذذذذ ذذي ت ذذاته للخ سذذذذذذذذذذذذذء   ذذا ذذائذذي للذذالتي.

ها ل ست ض  ت ي ذذذذذذأ  ض  تة ل   لج ي أ  أا  ا ائي 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ،  ع أاالئ ذذا
 
ا  ذذاه للسذذذذذذذذذذذذذؤلل ل  هذذا ت تح ل  ت  

ها حتى يتبلتكها  ث سذذذذه أ  ذذذذذذذذذذذذذذذذللث ائص للتي ي اني  ث

ره.  بسؤلل  بت 

 

 التصريح الرابع عشر: .14

 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل تشات  في ات   لل  ي لل    ي.

 اولا  ا   ن ا

 44 82 14 لل با

 41 81.36 13.63 للنس ي ل او ي

النعم

نوعا ما

م ِّ
ها لك تكتفي باملعلومات التي يقد 

.أستاذ اللغة العربية في الحصة

نعم

ال

نوعا ما

نعم

ال

نوعا ما

في ( في اللغة العربية)تراجع درسك 

.املنزل 

نعم

ال

نوعا ما
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ا ها  ذذذذذ ث ، ةذذذذذ  ذذذذذ شاتكي ف ب ااها كذذذذذا للذذذذذأ  التعليق:

ق  الجااب لل
 
ق  الجاابذذذذذذذذ    ا  ا ت  ،يذذذذذذذذ   فذذذذذذذذت  

 
  

ق  الجااب للث ،يذذذذذذذ الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل جت
 
س ي ذذذذذذذ ذذذذذذذ    ا  ا ت  

ا.  أظ
 
  ذذذ  أ  للذذذل  ت  

 
   أف  ذذذ شاتك ذذذ  للذذذ ت  

   ذذذذها تن  ها أك ذذذذ؛ ي   شاتكت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  لآلس  ذذذذذذذذحا   

يا ا ين  و  ل  أرذذذا ي ل بت   ف عذذذذ  و   ،فه ا

ح لها   ِّ
ح    ،خةاو ،     ذذذا أسةذذ  ل صذذذذذذذذذذذذذُ

ا
 و  ف ت  

ِّ  لدر هاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   أسةذائ
، سذاحذذذذذذذذذذذذذي دذل للت ذب ل ذبت 

 و  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيا دا .  بليوج ا للخة 
 
ها يسذذذذذذذذذذذ لو  ف ت  

  و  ذذذذذذذذها حس  للسؤلل  لرد  اه للجوله. ي تذذذذذذذذ ث

ها، ها   ا سذ ي ت هاذ    بت رها   بثو  شخع ت

ر   ها.ذساحي دذل  جب ل للدشج ع     بت 

 يح الخامس عشر:التصر  .15

 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل تثنز ليل ال ل نزل ي  في لل  ي لل    ي   ارت  لت.

 اولا  ا   ن ا

 40 48 28 لل با

 43.12 40.10 20.13 للنس ي ل او ي

للت   ا كذذالذذذك للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح خت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  هذذال ي التعليق:

ا،  هو ت   ا ب ذذذذذذبي أ   حق، تأمل 
 
للذذذذذذالتي ل  ت  

خ سذذذذذذذذذء   ا ائي أ  ضذذذذذذذذذ  تة إلانامل نسذذذذذذذذذ ي تتنا مل لل

ليل ال ل نزل ي أ  أا ا ل سذذذذذذذذذذذت ضذذذذذذذذذذذ  ت ي الئ ا،  ع 

ا  اه للسذذذذذذذذذذذذؤلل ل  للث ائص للتي 
 
أا ا ت تح ل  ت  

ره.  ي اني    ا حتى يتبلتكها  ث سه أ  بسؤلل  بت 

 

 

 

 التصريح السادس عشر: .16

ر ش و ا  كتا  ا في لل  ي لل    ي  ةالقي. ِّ
 اتلملل سذذذذذذت ذذذذ ت ب 

 اولا  ا   ن ا

 06 82 22 لل با

 02.63 81.36 16 للنس ي ل او ي

نعم
ال

نوعا ما

.تشارك في دروس اللغة العربية

نعم

ال

نوعا ما

نعم

ال

نوعا ما 

( ربيةفي اللغة الع)تنجز األعمال املنزلية 

.باستمرار

نعم

ال

نوعا ما 
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  ي  للهبف ذذذذذذذذذذذذذذذذدل ، تعذذذ  حامل أس ى  ،هال للتعذذذ  حيسذذذ ر  التعليق:
 
ق ليهبلف للت   ى    في  بى تح  

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللختذذا ي لإلا ذذاجي ل سذذذذذذذذذذذذذثذذي لي بر يذذااوي. للت   

  أ ةالقي  للكتا ي بسذذذذذذذذذالرذذذذذذذذذي    رذذذذذذذذذ وه تلم ي ني 

ا
 
 16 أحذذذذذذذذذذذذذ ح كف ل.  قذذذذذب  ذذذذذااذذذذذت للنسذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذي  ل ت  

 .   ولذذذي جذذذبل، ، دذل اظ اذذذا دبر  لقع للت   ا ذذذا ذذذائذذذي 

فهي نسذذذذذ ي  ،ى  ا ت    ف ه للوحذذذذذاييذذذذذذذذذذذذذذذذذ دذل اظ اا دل

ضذذذذذ   ي،  تحتاج دبر ل  لج ي  لل حث ل  أرذذذذذ اه 

ساحذذذذذذذي دذل ل  ثا أ  حعذذذذذذذي للت  ءر  ،هال لل عذذذذذذذوت 

ا اي للسذذثي لي بر يااوي تكذذذذذذذذذذذذذذ  ني فذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذللشذذ هي ل 

م د  قذذذ ذذذ ذذذال بذذذ ذذذض للذذذثذذذظذذذ  لذذذ   ،تذذذ ذذذ ذذذذذذذب،    تذذذ ذذذذذذذب 

اذذذذذذذذذذذذها  أا اوذذذذذذذذذذذذ وضولات
 
ث ها، فك ف  ا ت      يتحب 

م فذي   ااة للت    ؟ تف ع د  ق  ال أ  يكتب   ر وه تلم  هي.  للش ذي للت   ذ  للكتا ي هي  ا ي ب 

 التصريح السابع عشر: .17

 ت ذذذذاتلملل سذذذذذذ تستولب  ا ي ب  ه لك أرتاذ لل  ي لل    ي.

 اولا  ا   ن ا

 80 64 6. لل با

 81.81 .64.4 3.12. للنس ي ل او ي

ها تسذذذذذذذذذتولب  ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأا   ا ائي 16 تأمل نسذذذذذذذذذ ي  التعليق:

 ثذذذا 
 
ي ذذذب  ذذذه لهذذذا ل ذذذبت  ،  هي نسذذذذذذذذذذذذذ ذذذي و    ذذذي د  رذذذذذذذذذذذذذ 

ى ذذذذذذذذذ ا ائي تحتاج دل 46 ااي للتع  حامل،  ت  ى فاي 

 ولج امل للعذذذ  يل  و  ق لل ل تاب ي    ق   ل بت  

م لها.  لك  لائق ل كتظاظ ذذذذذذذذذذذذذذذ ي    للعذذذ  ي للتي ت ب 

ب  ذذ   ذذهذذ ذذذذذذذي ل ذذذذذذذبت     ذذنذذ ذذذذذذذ   ذذ  نسذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذي  يعذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذ 

 ذل ستول  
َ
 .    ذ  ت

 

 

 

 

 

 

 

نعم

ال

نوعا ما

ر شفويا وكتابيا في اللغة ال ِّ
عربية تعب 

.بطالقة

نعم

ال

نوعا ما

نعم

ال

نوعا ما

مه لك أستاذ اللغة  تستوع  ما يقد 

.العربية

نعم

ال

نوعا ما
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 التصريح الثامن عشر: .18

 ته  في لل  ي لل    ي  في  ولقف  بتر ي  ح ات ي  خت  ي.
 
ف  ا ت   ِّ

 
 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل توظ

 اولا  ا   ن ا

 43 60 10 بالل 

 04.31 60.18 06.44 للنس ي ل او ي

 ي ي لل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللسذذذذذذذذثي لي بر يااوي ف مل،   خ جا    هال للتعذذذذذذذذ  ح  خ جامل لل    ي للت     يي التعليق:

ى حسذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلل    ي، ح ث تسذذذذذذذذذذذ ر ل  ات ي  الك ا لمل دل

 ذذذذاتذذذذه ف
ا
ا لت   ِّ

 
ي ح ذذذذاتذذذذه،  لذذذذالذذذذك  ذذذذااذذذذت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتوظ ف ل ت  

 ذلمل ا لي  النسذذذذذذذذ ي دل ه. ،  ج لهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللتي ت  ،للوضذذذذذذذ  امل

 ء  أاا  06     ذذذذذذ قب تأى أك 
 
 و  ذذذذذذ ا ائي    ل ت  

 
ها يوظ

 وه ف
 
  ذذذذذظ أ .ي ح ات ا لل و  يذذذذذف ،ي لل  ي لل    يذذذذذ ا ت  

ا دذل  ا ،للنسذذذذذذذذذذذذذ ذي    ولي أ ا 
 
ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا فها  ولقع للت   قاتا

 ي أفولج للسثي لي برذذذذذيااو امل ل بيثي، ح ث ل كتظاظ ف

شذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ذذذذذذ  أس ى لجت ذذذذذذال ذذذذذذي  لالئ  ذذذذذذي السذذذذذذ  ،   يذذذذذذااوي 

 . ساتجها ل ؤرسي

 التصريح التاسع عشر: .19

 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل تستة ع للتولح   ع أرتاذ لل  ي لل    ي.

 اولا  ا   ن ا

 86 61 0. لل با

 88.00 61.01 14.31 للنس ي ل او ي

 قب  .ل  ذات ذي  ذالك ذا لمل دبر تح   هذا ك ذا ة للتولحذذذذذذذذذذذذذ  ذي    أها للك ذا لمل للتي تسذذذذذذذذذذذذذ رللت ذب   التعليق:

ق هاه للك ا ة؛ ي  ت   ا لل  ي لل    ي ين غي أ   رذذذذذذذذ  ت    سالل هال للتعذذذذذذذذ  ح أ  أق    بى تح ا

ق  ظذذذذذذائ هذذذذذذا، يت حوت حول   ،حذذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذيولة للت للك ذذذذذذا تح ا

ي ا   للوقذذت، ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفلجت ذذال ذذي   ل   ذذي ف ايذذي   ذالت ذذاتهذذا

ثذذذه     
ا
ولجهذذذي ل ولقف للجذذذااذذذب لل  اي يظه   ذذذبى ت ك

 ه ف
ا
ه  يظجت ا ي لجااب ل  ،  لي لل  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ توظ ف  ا ت  

ف  ع   قب  حذذذذذذذذذذذذ .ولرذذذذذذذذذذذذ ام للتقبتة هال لل  ا لدر للتك ا

ِّ ء   أك 
 
 ا ائي  أ  يستة  و   10     ذذذذذذتأى أي ب ل ت  

ِّ  لل  ي لل    ي،  هي نسذذذذذذذذذذذذذ ي    ولي 
للتولحذذذذذذذذذذذذذ   ع  ذبت 

ِّ  لل  ذذذذذذي لل    ذذذذذذي أ
  يسذذذذذذذذذذذذذ ر دبر جذذذذذذبل. ين غي لدر  ذذذذذذبت 

ِّ ء .ذتح  ق للتولح   ع أك 
 
   لبا   ك     ل ت  

نعم

ال

نوعا ما

مته 
 
ف ما تعل ِّ

 
( عربيةفي اللغة ال)توظ

.ةفي مواقف مدرسية وحياتية م تلف

نعم

ال

نوعا ما

نعم

ال
نوعا ما

ة تستطيع التواصل مع أستاذ اللغ

.العربية

نعم

ال

نوعا ما
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 التصريح العشرون: .21

تسذذذالب مل ال   في فها أنشذذذةي لل  ي لل    ي  للثعذذذوص ليا  ي، للثحو، 

 لل اليي... .

 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل

 اولا  ا   ن ا

 01 40 06 لل با

 ...03 40.80 02.63 للنس ي ل او ي

ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعذذذذذذذذذذذذذ  ح ست ذت  ذه ل رذذذذذذذذذذذذذد ذااذي  ذا  له لالقي  ا رذذذذذذذذذذذذذترلت ن ي للتي ين غي أ  ت ت ب فآس   التعليق:

ِّ ء    ذذذذبى 
 
ل ثظو ذذذذي للتر و ذذذذي للجزلئ  ذذذذي،  هي لرذذذذذذذذذذذذذترلت ن ذذذذي للت  ا للت ذذذذا ني، ح ذذذذث ي ذذذذا  انذذذذا  ل ت  

  ي ا و ذذذذذذذذذذذذذذذذللتي تزتع ليااا ي ف   ،  حبها،،  ل    فق لرذذذذترلت ن ي للت  ا للتثافسذذذذ يت ا ا ا  ع ب  ذذذذها

ِّ ء ، دذل  ذذا يذذا ذذت هذذاه ل رذذذذذذذذذذذذذترلت ن ذي
 
ِّ ء  ت ك  ب  ق  ذذبى للخ ذذ  للذذاي أ.   ل ت  

 
تى أ  دجذذا ذذامل ل ت  

تة ى ض   ذذذذذذذذذذذذذدل لل حث ي فع     فعول ذذذذذذذذذذذذذ.  قب أش مل في هال ل ستوى ذذذذذذذذذذذذذت اني  ثه  ثظو تثا للتر و ي ف

بشذذذك   ،ل   اجي ذذذذذذذذذذذذذذذتوظ ف لرذذذترلت ن ي للت  ا للت ا ني ف

 .  اتر  أي شذذذذذذذذ ي  ل عذذذذذذذذبفي لضذذذذذذذذح   خةط اق  ي حتى 

ا ي شك  أفولج، أ   ذذذذذذذصا ح أ  ل شات ع للكتا  ي تثنز ف

ها تحتاج ذذذذذذذذذذأتى أا لذذذذذذذذذذال، " بيداغوجيا املشروعذذذذذذذذذذ " ي  ف  

ا ذذذذذذى توض ح أك ذذذذذذدل استراتيجية التعلم  . ك ا أتى أ  ت   

لدر أ   ،نشذذذذذذاوامل لل  ي لل    ي    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذلدشذذذذذذ   ك التعاوني

  ، ه اذذذذذذذذذذذذذذلت ن تء  أس   ى جثب  ع لرتر ذذذذذذذذذذذذذ  جث ا دلذذذذذذذذذذذذذتس 

اساااااااااااااتاراتاياجاياااااااة الاتاعالام الافاردي واساااااااااااااتاراتاياجاياااااااة الاتاعلم 

 .التنافس ي

نعم

ال

نوعا ما

ة تساعد زمالءك في فهم أنشطة اللغ

، النصو  األدبية، النحو)العربية 

...(.البالغة

نعم

ال

نوعا ما



 

 

  خــاتـــمـــة
 

 
 



 

 

914 
 

 

، لية التعليمية التعلميةمفضاء العأصل، بعد هاتيك الرحلة الشائقة الشاقة داخل 

ي ـفقد بذلت جهدي ف  .ميدانية عملية ألختمها بما توّصلت إليه من نتائج ،هاـإلى آخر محطة في

ي سنته األولى، من طرف مدّرِّس ي ـمتابعة بناء الخطاب التعليمي في مرحلة التعليم الثانوي، ف

ميهم، وفي استقرائهم للوثائق البيداغوجية، وفي مواجهتهم ذا املستوى ه ِّ
ّ
في تعاملهم مع متعل

 .رة املصاعب واإلكراهاتـلبيئة مدرسية وخارجية كثي

انطلقت من حيث يجب، بتعريف االستراتيجية والخطاب، والخطاب التعليمي، ثم 

ا بحثت في روافده ومداخل التعريف بأهم القواعد التي يبنى عليها هذا الخطاب، وبعده

تدريس اللغة العربية آلتي إلى تعيين االستراتيجيات التي يعتمدها املدّرِّسون، أو يجب أن 

طابية ومنهاجية، عامة وخاصة. يعتمدوها في  ممارسة العملية التعليمية، وهي استراتيجيات خِّ

ة لبعض وحصص تطبيقيحقيقية س رو دوقفت فيها على  وأختم البحث بدراسة ميدانية

مين قصد الوقوف على واقع هذا الخطاب. ِّ
ّ
 املدّرِّسين، وأجريت استبانات للمدّرِّسين واملتعل

 :ث بمجموعة متنوعة من النتائجوخرج البح

 روافد الخطاب التعليميأوال: 

لم تستفد من املنهاج الدراس ي؛ ألنها الفئة الغالبة من املدّرِّسين ، بالنسبة للمنهج الدراس ي -1

لع علي
ّ
لعت عليه لها موقف فكري أو ايديولوجيه أو ال تراه ضروريا أو لم تط

ّ
. والفئة التي أط

، وال تعرف قيمته البيداغوجية لم تستفد منه إال في خطوطه العريضة أو بعض جزئياته

لته واستفادت منه وأبرزت نقائصه واقترحت حلوال  أما الفئة األقل
ّ
لعت عليه وحل

ّ
التي اط

، ومن هذه الحلول مراعاة املنهاج الدراس ي ة املهنيةبر جس ي والتمن منطلق الواقع التدري

ه نحو  مينمراعاة قمعطيات التوجُّ ِّ
ّ
 وحاجاتهم وميوالتهم وانتماؤهم العقدي درات املتعل

قة بفهم الغرض  .والثقافي واالجتماعي والتاريخي ِّ
ّ
وأرى أن نجاح العملية التعلمية برّمتها متعل

مقاصده ، وفهم فلسفته و ىالوثيقة الرسمية األساسية األولـ باعتباره من املنهاج الدراس ي

 .وفلسفة املقاربة بالكفاءات وطرائق تدريس اللغة العربية وفقها
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لم  أقلفئة ال تختلف املالحظات كثيرا عن املنهاج الدراس ي، ولكن  بالنسبة لدليل األستاذ: -2

لع عليهدليل األستاذتستفد من 
ّ
لفئة أما ا. أو ال تراه ضروريا أو لم تبحث عنه ؛ ألنها لم تط

لعت عليه لم تستفد منه إال في بعض جزئياته 
ّ
أو حسبته دليل مذكرات األستاذ التي أط

لعت فهي فرأت أنه مختصر جدا 
ّ
ال تعرف قيمته البيداغوجية، أما الفئة األقل التي اط

لته 
ّ
خيرة التي اطلعت املنهي، والفئة األ فرأت أنه سند لها خاصة في بداية املشوار عليه وحل

قة بفهم  عليه رأت أنه ال يلبي طموحاتها. ِّ
ّ
وأرى أن نجاح العملية التعلمية برّمتها متعل

 .ثانية بعد املنهاجباعتباره الوثيقة الرسمية األساسية الدليل األستاذ الغرض من 

هها رأى بعض املدّرِّسين أن الكتاب املدرس ي مرجعها األول وموّجِّ : بالنسبة للكتاب املدرس ي -3

وحقيقة األمر أنها ال تعرف الغرض من الكتاب األساس ومعينها في تقديم الدروس، 

م ِّ
ّ
. وبعض املدّرِّسين يرون أن الكتاب املدرس ي املدرس ي وال تعلم أنه موّجه باألساس للمتعل

ق في اختيار بعض 
ّ
م ولكنه غير كاف في تمارينه وتطبيقاته وال موف ِّ

ّ
مفيد بالنسبة للمتعل

وبعضهم يرى  بية، وال في بعض املوضوعات التي يطرحها فهي غير مناسبة له.النصوص األد

من املدّرسين األخيرة،  ئة. والفأنه مرفوض شكال ألنه لم يراعي االنسجام فيه وال في ألوانه

الجدد، وجدت صعوبة كبيرة في التعامل معه أوال للكثافة ثانيا لألخطاء ثالثا لصعوبة 

 النصوص املبرمجة.

القول أن أغلب املدّرِّسين لم يستفيدوا من الوثائق البيداغوجية بالقدر الكافي خالصة 

مين ويصل إلى  الذي يجعلهم يبنون خطابا تعليميا ناجحا ِّ
ّ
ق التواصل املرغوب مع املتعل يحّقِّ

، وأسباب عدم االستفادة الكفاءات املستهدفة والهدف الختامي اإلدماجي للسنة األولى ثانوي 

له عالقة باملدّرِّس نفسه، ومنه ما له عالقة بالوسط املدرس ي القريب، ومنه ما  كثيرة منها ما

. ونتيجة هذا الخلل في مرحلة ما له عالقة بالتّوجهات العامة والسياسة التعليمية للوصاية

مرحلة بنائه ومرحلة تقويمه، فالحصيلة التعليمية في قبل إنتاج الخطاب التعليمي وخيمة على 

ر بالخير ملستقبل العربية.مادة اللغة ال ِّ
ّ

 عربية هزيلة وثمرتها الشفوية والكتابية ال تبش
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 املقاربات البيداغوجية ثانيا:

فئـــة يمكـــن أن تجمـــع آراء املدّرِّســـين فيهـــا فـــي فئتـــين كبيـــرتين؛  بالنسببببة للمقارببببة بالك بببا ات: -1

ج، تـــــــرفض املقاربـــــــة بالكفـــــــاءات ألســـــــباب تراهـــــــا موضـــــــوعية متعلقـــــــة باالكتظـــــــا  فـــــــي األفـــــــوا

م الحالي، ولصعوبة فهـم الكفـاءة، ولكثافـة 
ّ
وباملضامين املعرفية والكفاءة اللغوية لدى املتعل

البرنـــامج، لالعتبـــارات الســـابقة ال يمكـــن وضـــع املـــتعلم فـــي مركـــز العمليـــة التعليميـــة وال يمكـــن 

رى أن تطبيـــــق املقاربـــــة بالكفــــاءات ممكـــــن وبشـــــكل والفئـــــة األخـــــرى تــــ تحقيــــق الكفـــــاءة لديــــه.

ل العمليـــة العلميـــة التعليميـــة تـــدري  ي فهـــي عمليـــة فاعلـــة فـــي تطبيـــق البـــرامج حيـــث أنهـــا تســـّهِّ

أرى أن الفئـة  التعلمية وتتيح للطالـب التفـّوو وتجسـيد يخصـيته حتـى فـي حياتـه الخارجيـة.

ق املقاربة بالكفاءات وتحـاول تجـاوز الصـعوبات تحتـاج إلـى الـدعم والتكـوين  الثانية التي تطّبِّ

 أكثر حتى تستطيع تحقيق الكفاءات املستهدفة.على املقاربة 

ن املدّرِّســــين علــــى وعــــي كــــاف بأهميــــة املقاربــــة املعتمــــدة فــــي التــــدريس فــــي أخالصــــة القــــول 

مرحلـــــة التعلـــــيم الثـــــانوي، ودليـــــل ذلـــــك أن أغلـــــاهم يـــــدر  صـــــعوبة تطبيقهـــــا وتحقيـــــق الكفـــــاءات 

ومهمــا  أوتــي مــن معرفــة وخبــرة، ولكــنهم فريقــان؛ فريــق يحــاول تطبيــق املقاربــة بكــل مــا املســتهدفة

ر علــى عملــه، وفريــق آخــر كانــت العقبــات ِّ
ّ
لــه العقبــات وتــعث قهــا. والــرأي  تكّبِّ وعلــى النتــائج التــي يحّقِّ

ــز علــى التكوينــات الهادفــة والعميقــة والنوعيــة فــي التــدريب علــى املقاربــة بالكفــاءات  عنــدي أن
َّ
يرك

مـن أجـل أن يتكّيـف املـدّرِّس  والعقبـاتبمختلف مقارباتها التعليمية، وفي ظل الظروف الصـعبة 

إلـى املحـيط  معها؛ ألنه ال سبيل إلى إزالتـها أو التخفيف منها العتبارات تخرج عن نطاو املعسسة

 األوسع )الوطني والدولي(.

 : العالقات البيداغوجية/ التربويةثالثا

   واملببببتعل  :بالنسبببببة  -1
رة بنــــاء عالقــــة تجمــــع أجوبــــة املدّرســــين علــــى ضــــرو  للعالقببببة بببببِّس املببببدر:

مــيهم، وقــد كانــت أجوبــة أغلبيــة املدّرســين تــرى نجاحهــا فــي بنــاء هــذه العالقــة، 
ّ
جّيــدة مــع متعل

هنـا  فئـة تبنـي العالقـة علـى أسـاس  إال أنها تختلف في كيفيات بنائها وتحقيقها واستمرارها.

مــــين.
ّ
مــــن  تنطلــــق ثانيــــةوفئــــة  نفســــ ي عــــاطفي وتــــرى أنــــه أســــاس العالقــــة بــــين املــــدّرس واملتعل

م فيــ
ُّ
ــز علــى  أخيـــرةفئــة  هم وإقامــة عالقــة جّيــدة معهــم.ـاملعرفــة وتراهــا هــي األســاس للــتحك

ّ
ترك

التواضــع يزيــد مــن محبــة وأن تــرى العالقــة تبنــى علــى االحتــرام املتبــادل، و يخصــية املــدّرس، 
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وكــذا  ،ملــزاح قــدر اإلمكــان والعمــل بجدّيــةوتجنــب ا ،املتعلمــين ملدّرســهم بشــرا عــدم املبالغــة

 شّاهها بعض املدّرسين بشعرة معاوية. ،عدل بين املتعلمينال

قــّدم املدّرِّسـون جملــة مـن الشــروا التـي ينبهــي مراعاتهـا كــي يتحّقــق  بالنسببة لسسببيِّر ال بو : -2

مـــين وفـــق 
ّ
الســـير الحســـن للفـــوج، وتقـــّدم الـــدروس فـــي جـــو هـــادّ وعلمـــي بمشـــاركة مـــن املتعل

ومســـتفز علميـــا يقـــوم علـــى الوضـــعية  اســـتراتيجيات الـــتعلم النشـــط وبمضـــمون معرفـــي ســـليم

مـــين وبتحقيـــق املســـاواة بيـــنهم فـــي الفـــرص. يـــرى 
ّ
املشـــكلة، بمراعـــاة الفـــروو الفرديـــة بـــين املتعل

م فــي الفــوج يكــون مــن البدايــة بفــرض االحتــ
ّ
رام فــي الحصــة األولــى، ـبعــض املدّرســين أن الــتحك

تربـــوي للـــدرس، والتحضـــير ويـــرى آخـــرون أن اإلعـــداد ال وإقنـــامل املتعلمـــين بالقـــدرات العلميـــة.

 .م أمر إلنجاح سير الدرس في القسمالجيد لألستاذ، أه

ال: -3 اعتماد الطريقة الحوارية الناجحة مـن خـالل األسـئلة املدروسـة  بالنسبة للتدريس ال ع:

يقـــــــوم  والدقيقـــــــة. ووضـــــــع املـــــــتعلم فـــــــي وضـــــــعية اســـــــتفزازية تدفعـــــــه إلـــــــى توظيـــــــف التعلمـــــــات.

اس التحضير اليومي للدرس من طرف األستاذ مـع تحضـير التالميـذ التدريس الفّعال على أس

يقـــوم علـــى التعـــاون بـــين أطـــراف  وتطبيـــق املقاربـــة بالكفـــاءات، والتنويـــع فـــي طرائـــق التـــدريس.

لــــــع، خلــــــوو، 
ّ
م واإلدارة. مــــــدّرِّس: محــــــّب ملهنتــــــه، مناســــــب وكــــــفء، مط ِّ

ّ
ثالثــــــة؛ املــــــدّرِّس املــــــتعل

م مثـــــابر، منضـــــبط و  ِّ
ّ
ذي دافعيـــــة ولـــــه شـــــغف معرفـــــي، وإدارة صـــــارمة محتـــــرم، هـــــادّ. ومـــــتعل

يقـــوم علـــى فـــرض المخصـــية، عـــدم  ها.ـزم بمهامهـــا. فضـــال عـــن دور األســـرة فـــي متابعـــة ابنــــتلتـــ

 التسامح في األمور الجدية )الواجبات، الوضعيات املستهدفة، الوضعيات اإلدماجية(.

يــة، أن العالقــات البيداغوجيــة التربويــة ليســت عالقــات عموديــ خالصــة القــول 
ّ
ة وال خط

مرنـــة تنحـــو أحيانـــا من ـــى عمـــودي، وأحيانـــا أخـــرى من ـــى أفقـــي، وأحيانـــا ثالثـــة  وإنمـــا هـــي عالقـــات

ميــةمنحـة حلزونـي
ُّ
بمـا لهـا مــن  ، وأحيانـا رابعــة من ـى شـبكي تتناســب مـع املواقـف التعليميـة التعل

داخل فيهــــا تتــــ ارتباطـــات بالوســــط املدرســــ ي املباشــــر واملحــــيط املدرســــ ي القريــــب واملحــــيط األوســــع.

مــــــــين وتركيبــــــــاتهم عناصـــــــر يخصــــــــية املــــــــدّرِّس العلميــــــــة واالجتماعيــــــــة والنفســــــــية ب ِّ
ّ
نــــــــات املتعل مكّوِّ

المخصــية واالجتماعيــة واالنفعاليــة )مرحلــة املراهقــة(، فضــال عــن تــأثير إدارة الثانويــة والشــركاء 

 .االجتماعيين خصوصا جمعية أولياء التالميذ
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ميةالت-: عناصر العملية التعليميةرابعا
:
 عل

   النببا  : -1
يلتــ م املــدّرِّس بجملــة مــن الشــروا ويتصــف بجملــة مــن  بالنسبببة لابب ات املببدر:

الصـــفات والخصـــائص منهـــا المخصـــية، ومنهـــا املهنيـــة البيداغوجيـــة ومنهـــا العلميـــة املعرفيـــة 

ومنهــــــا االجتماعيــــــة العالئقيــــــة: اإلخــــــالص فــــــي العمــــــل، القــــــدو ة الحســــــنة، األخــــــالو الرفيعــــــة، 

، حســــــــن التخطــــــــيط واإلتقــــــــان، التحضــــــــير الجيــــــــد للــــــــدروس، الشــــــــغف المخصــــــــية القويــــــــة

واالهتمام بالعمل، القدرة علـى التواصـل الفعـال، االنفتـاح علـى املحـيط الـداخلي والخـارجي، 

ــالمل الــدائم علــى املســتجدات العلميــة والبيداغوجيــة، 
ّ
التعامــل بــذكاء مــع فئــة املــراهقين، االط

م فـ
ّ
ــزان النفسـ ي والعــاطفي، التجــاوب حسـن التعامــل مــع متعلميـه، حســن الــتحك

ّ
ي لغتــه، االت

مــــــين، الهــــــدوء، الجّديــــــة واالنضــــــباا، الصــــــبر، اإلنســــــاني، العــــــادل فــــــي  ِّ
ّ
مــــــع احتياجــــــات املتعل

ل، النشيط، ذو الكفاءة املعرفية، الـُمحتوي.  قراراته، املتعّقِّ

   النببا  : -2
:
لــق، املهــتم، الجــّدي، النشــيط واملتفاعــل واملشــار ، املثــابر، املتخ بالنسبببة للمببتعل

املســتمع الجّيــد، الشــغوف باملعرفــة، املواظــب الــذي دهــتم بتحضــير دروســه، الفّعــال الحاضــر 

في الدرس بإجاباته وأسئلته، الهادف إلى التمّي ، املسـتوعب ملـا يقـدم لـه أسـتاذه، املنضـبط، 

مه في املواقف الحياتية املختلفة.
َّ
 محب ملادته، الذي يستطيع أن يستثمر ما تعل

م خالصـ ِّ
ّ
ليسـت صـفات كاملــة؛ وإنمـا تخضـع لشــروا ة القـول أن صـفات املــدّرِّس واملـتعل

املدرســــــــــة والثانويــــــــــة واملنهــــــــــاج املدرســــــــــ ي والسياســــــــــة التعلميــــــــــة وفلســــــــــفة املجتمــــــــــع والتجاذبــــــــــات 

، وهنــا ينبهــي التفريــق بــين أنــوامل لتخطابــات التعليميــة؛ الخطــاب الرســمي األيديولوجيــة والفكريــة

املعـــــارض لعامـــــة للســـــلطة السياســـــية والتربويـــــة الرســـــمية، والخطـــــاب الـــــذي يخضـــــع للتوجيهـــــات ا

الــذي يتبّنــى من ــى رفــض كــل مــا تطلبــه الوصــاية ومــا تــدعو إليــه. والخطــاب الــواق ي الــذي يتبنــى 

الحقيقيـــة والوهميـــة.  من ـــى تكييـــف املنهـــاج الدراســـ ي مـــع واقـــع املعسســـة مهمـــا كانـــت الصـــعوبات

مــين مــن أجــل تجــاوز وي الــذي يتبنــى سياســة اال والخطــاب النخبــ ِّ
ّ
رتقــاء بمســتوى املدّرِّســين واملتعل

 كل العقبات وتخريج نخبة قادرة على مواجهة الواقع وتغييره نحو األحسن.
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 : طرائق واستراتيجيات التدريسخامسا

مــــــن حيــــــث وجودهــــــا، هــــــي ضــــــرورية، بــــــل هــــــي عضــــــد العلميــــــة  بالنسبببببببة لطرائببببببق التببببببدريس: -1

مـن حيـث اختيارهـا: االختيـار النـاجر للطريقـة هـو أول  التعليمية، لهـا دور فعـال فــي نجاحهـا.

مــن حيــث تنّوعهــا: كلمــا تنّوعــت الطرائــق لتــدريس اللغــة العربيــة  لبنــة فــي تحقيــق الكفــاءات.

ر واالسـتجابة أنجـع، فنشــاا النصـوص يختلـف عــن ـها كـان االســتيعاب أكبــبمهاراتهـا وأنشطتـ

بالغـــة وكـــذا بالنســـبة للعـــروض، نشـــاا املطالعـــة وكالهمـــا يختلـــف عـــن نشـــاطي القواعـــد وال

ـل ـي اإلجابـة عـن األسـئلة ومنــها مـا يعتمـد علـى السـند )الـنص( فــفمنـ ها مـا يعتمـد علـى املحّصِّ

م: لهـــــا دور فـــــي نجـــــاح العمليـــــة  القبلـــــي )قواعـــــد نحويـــــة وصـــــرفية(. ِّ
ّ
مـــــن حيـــــث عالقتهـــــا بـــــاملتعل

تختلـــــف  العلميــــة. التعليميــــة التعلميــــة ألنهــــا تســــاير قـــــدرات املتعلمــــين واخــــتالف مســــتوياتهم

 الطرائق باختالف املواقف التعليمية التعلمية.

التدريســــــــية ليســــــــت ناجحــــــــة  خالصــــــــة القــــــــول أن الطرائــــــــق واالســــــــتراتيجيات واألســــــــاليب

وناجعـــــة فـــــي حـــــد ذاتهـــــا، فليســـــت هنـــــا  طريقـــــة ناجحـــــة وأخـــــرى ليســـــت كـــــذلك؛ بـــــل إن نجاحهـــــا 

و التعليمـي فمـا كـان ناجحـا فـي موقـف أو السيا ونجاعتها مرتبطان باملواقف التعليمية والتعلمية

واألمــــــر كــــــذلك فــــــي تــــــدريس اللغــــــة العربيــــــة بمختلــــــف  تعلمـــــي قــــــد يكــــــون ناجحــــــا فــــــي موقــــــف آخــــــر.

أنشطتـــها. يــحيح أن املقاربــة النصــية هــي املعتمــدة فــي تــدريس النصــوص، ولكنهــا ليســت ناجحــة 

م. وبيـــداغوجيا اإلدمـــاج مـــع نصـــوص فقيـــرة  ِّ
ّ
ليســـت ناجحـــة مـــع ولـــيس لهـــا داللـــة بالنســـبة للمـــتعل

م أو أن مـــا تلّقـــاه مـــن مـــوارد وروافـــد )قواعـــد اللغـــة والبالغـــة(  ِّ
ّ
موضـــوعات بعيـــدة عـــن واقـــع املـــتعل

 ألجل بناء نص شفهي أو كتابي ليست مناسبة وال كافية.

 : تقيي  تدريس اللغة العربيةدساسا

مببببببِّس ملببببببارات اللغببببببة العربيببببببةبالنسبببببببة إ -1  
:
خارجيــــــة اإللحــــــاح علــــــى املطالعــــــة ال :سكسبببببباب املتعل

ربـــــط النشـــــاطات اللغويـــــة ببعضـــــها،  املســـــتمرة والهادفـــــة، واملشـــــاركة فـــــي نشـــــاطات إبداعيـــــة.

االعتمـــــاد علـــــى الـــــتعلم الـــــذاتي الفـــــردي والـــــتعلم  خاصـــــة املـــــوارد بـــــالتعبير الكتـــــابي والشـــــفهي.

ـــم املهـــارات األربـــع للغـــة العربيـــة معـــا دون فصـــل بينهـــا. التركيـــ  علـــى  التعـــاوني.
ُّ
التركيـــ  علـــى تعل

م عـــــن أســـــتاذه ورآه مح ِّ
ّ
اكـــــاة املـــــدّرِّس، فـــــال يمكـــــن أن تكتســـــب املهـــــارات إال إذا أخـــــذها املـــــتعل
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التركيــ  علــى مشــاركة املــتعلم فــي الــدرس، التعبيــر الشــفهي وتوظيــف كــل مــا درســه  يتعامــل اهــا.

 في حياته اليومية.

2- :  
ة فــــي االهتمــــام، االطــــالمل علــــى علــــم الــــنفس والنظريــــات املعاصــــر  بالنسبببببة لك ببببا ات املببببدر:

إذا تعـــــّود األســـــتاذ علـــــى تـــــالوة القـــــرآن أمـــــام املتعلمـــــين ونظـــــم الشـــــعر وقـــــول األمثـــــال  الـــــتعلم.

والحكم من حين إلـى آخـر فـاملتعلم يـنبي سـبيله ويسـتقيم لسـانه بطريقـة غيـر مباشـرة ويحـب 

كلمـــــا كـــــان األســـــتاذ يملـــــك قـــــدرة عاليـــــة فـــــي اللغـــــة العربيـــــة واإلملـــــام  اللغـــــة العربيـــــة ويعشـــــقها.

مـــــن نحـــــو وصـــــرف وبالغـــــة اســـــتطامل أن يقـــــدم للمـــــتعلم لغـــــة عربيـــــة ســـــليمة وأحاهـــــا  بجواناهـــــا

أن يكــــون ذا  املتلقــــي بشــــرا تقــــديم هــــذه املــــادة حســــب قــــدرات املــــتعلم بأبســــط طرائــــق لــــه.

 ثقافة عامة واسعة، على اطالمل بخصائص العربية خاصة في مجال تخصصه.

ألولــى ثــانوي بكفــاءة املــدّرِّس خالصــة القــول أن ارتبــاا تــدريس اللغــة العربيــة فــي الســنة ا

، ولكـن النقــاه يقـع فيمــا ال يسـتطيع املــدّرِّس أن يسـتثمره مــن معارفــه اللغويـة أمــر ال نقـاه فيــه

، وهـــــذا يعـــــود علـــــى كفـــــاءة أخـــــرى ينبهـــــي أن تنّمـــــى لديـــــه وهـــــي وقدراتـــــه اللســـــانية وثقافتـــــه العامـــــة

م الكفـــاءة التداوليــــة، فضــــال عــــن الكفــــاءات األخـــرى )املوســــوعية واملنط
َّ
قيــــة(. لــــذا أقتــــرح أن تــــنظ

تكوينات علمية في كيفيات استثمار املعارف اللسانية لـدى املـدّرِّس وتحويلهـا إلـى درايـات بالنسـبة 

مين ِّ
ّ
 .عن طريق تبصير املدّرِّس بالسياقات واملواقف التعليمية املختلفة للمتعل

س فـــــي هـــــذا البحـــــث أرغـــــب فـــــي إثـــــارة مشـــــكالت واقعيـــــة وحقيقيـــــة تواجـــــه املـــــدّرِّ  فـــــي ختـــــام

ي يواجههـــــا ـرة التــــــ، وأراهـــــا جـــــديرة بالدراســـــة والبحـــــث، وهـــــي الصـــــعوبة الكبيـــــالعمليـــــة التعليميـــــة

، وهمـــــا ي تحقيـــــق االنســـــجام بـــــين الخطـــــاب اللســـــاني والخطـــــاب البصـــــري ـفـــــالواعـــــون املدّرِّســـــون 

ى نظــــــامين مختلفــــــين لســــــاني وغيــــــر لســــــاني، وخاصــــــة أن التنــــــاقض بينهمــــــا يــــــعّدي إلــــــى ـينتميـــــان إلــــــ

 .في مخرجات العملية التعليمية ي النتائج املحّققةـفالتضارب 



 
 

  ـةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــق

 راجعــمـادر والـمصـال
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 قائـمـة املصـادر واملراجـع:

 القرآن الكريم برواية حفص. 

 أوال: املـصـادر:

دليل أستاذ اللغة العربية الخاص بكتاب السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي  -1

 .4112)جذع مشترك علوم وتكنولوجيا وجذع مشترك آداب(. أوت 

وآخــران: املشّوق في األدب والنصوص واملـطالعة املوّجـهة، السنة األولـى ثانـوي  حسين شلوف -4

 .)جـذع مشتـرك آداب(

يناير  43املوافق  1241محرم عام  11. مؤرخ في 12-10القانون التوجيهي للتربية: قانون رقم  -3

4110. 

ائرية(: الوطنية الجز  املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم )وزارة التربية -2

 .م4112النظام التربوي واملناهج التعليمية، 

 السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.هاج اللغة العربية ـمن -1

اللجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية )وزارة التربية الوطنية(،  -6

السنة األولـى مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، جذع مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج 

 .4111مشترك آداب، وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا، طبعة جانـفي 

فة  ثانيا: املـراجع
َّ
 :بالعربيةاملؤل

ق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ج -1
ّ
، دار الصميعي، 1اآلمدي: اإلحكام في أصول األحكام، عل

 م.4113هـ/1242األولى، الرياض، الطبعة 

ابن األثير، ضياء الدين: املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. تحقيق احمد الحوفي، بدوي  -4

 .1103طبانة. دار الرفاعي، الرياض. الطبعة الثانية، 

نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة. مارس، احمد احمد بدوي: من بالغة القرآن،  -3

 م.4111

دراسات في اللسانيات التطبيقية؛ حقل تعليمية اللغة، ديوان املطبوعات  احمد حساني: -2

 م.4111الجامعية، الجزائر، طبعة 

احمد عبده عوض: مداخل تعليم اللغة العربية؛ دراسة مسحية نقدية، جامعة أم القرى، مكة  -1

 م.4111هـ/1241املكّرمة ضمن سلسلة البحوث التربوية النفسية، طبعة 

م حمزة: سيكولوجية عسر القراءة )الديسليكسيا(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، أحمد عبد الكري -6

 م.4110عّمان، الطبعة األولى، 

احمد املتوكل: قضايا اللغة العـربية في اللـسانيات الوظيفية؛ بنيـة الخــطاب مــن النــص إلــى  -7

 م.4111الجـملة، دار األمان، الرباط، طبعة 



428 
 

ل: الخطاب -0
ّ
وخصائص اللغة العربية؛ دراسة في الوظيفة والبنية والنمط، منشورات  احمد املتوك

 م.4111هـ/ 1231االختالف، الجزائر، الطبعة األولى، 

احمد أوزي، املعجم املوسوعي لعلوم التربية. مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، املغرب.  -1

 م.4116هـ/ 1247الطبعة األولى، 

األزهر الزناد: دروس في البالغة العربية؛ نحو رؤية جديدة، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  -11

 .1114الطبعة األولى، أيلول/ سبتمبر، 

دار األحمدية للنشر، الدار البيضاء. الطبعة األولى، أبو بكر العزاوي: الخطاب والحجاج،  -11

 م.4117هـ/1247

دار األحمدية للنشر، الدار البيضاء. الطبعة األولى، أبو بكر العزاوي: اللغة والحجاج،  -14

 م.4116هـ/1246

هاء الدين محمد مزيد: تبسيط التداولية؛ من أفعال اللغة إلى بالغة الخطاب السياس ي، دار ـب -13

 .4111شمس للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى، 

 م.1112ة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، طبعة تّمام حّسان: اللغة العربي -12

اف اصطالحات الفنون، تقديم وإشراف ومراجعة: رفيق العجم.  التهانوي، محمد علي: -11
ّ

كش

 م.1116مكتبة لبنان ناشرون، بيروت. الطبعة األولى، 

، مكتبة 1الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبيين، تحقيق عبد السالم هارون، ج -16

 م.1110هـ/1210الخانجي، القاهرة، الطبعة السابعة، 

 .4111جامعة املدينة العاملية: طرق تدريس مواد اللغة العربية، ماليزيا، طبعة  -17

وزيادة محمد عبد الرحمن  الجرجاني، علي بن محمد الشريف: كتاُب التعريفات. تحقيق -10

 .ت، د.ط، د.املرعشلي

 .م1104دار الكتاب اللبناني، بيروت. جميل صليبا: معجم الفلسفة، -11

الهيئة املصرية العامة جميل عبد املجيد: البديع بين البالغة العربية واللسانيات النصية،  -41

 .1110للكتاب، القاهرة. طبعة 

ار غريب للطباعة والنـشر، القاهــرة، الطــبعة األولـى، د جميل عبد املجيد: البـالغـة واالتـصال، -41

 م.4111

جودت احمد سعادة: املنهج املدرس ي للموهوبين واملتمّيزين، دار الشروق للنشر والتوزيع، عّمان،  -44

 م.4111الطبعة العربية األولى، 

 .4114األولى، حسن بدوح: املحاورة؛ مقاربة تداولية، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، الطبعة  -43

م والتدريس من منظور النظرية البنائية،  -42
ّ
حسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون: التعل

 .م4113هـ/1233الطبعة األولى، 
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حسن شحاته ومروان السمان: املرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها، مكتبة الدار  -41

 العربية للكتاب، القاهرة، د.ط، د.ت.
النّجار: معجم املصطلحات التربوية والنفسية، عربي إنجليزي، إنجليزي حسن شحاتة وزينب  -46

م والتعليم النظرية والتطبيق.
ّ
 عربي، مراجعة حامد عّمار، أصول استراتيجيات التعل

حسني عبد الباري: االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية فـي املرحلتين )اإلعدادية  -47

 .، د.تللنشر والتوزيع، اإلسكندرية، الطبعة األولى(، املكتب العربي الحديث والثانوية

حسين خمري: نظرية النص؛ من بنية املعنى إلى سيمائية الدال، منشورات االختالف، الجزائر،  -40

 م.4117هـ/1240الطبعة األولى، 

م والتعليم؛ النظرية والتطبيق، دار  -41
ّ
حسين محمد أبو رياش وآخران: أصول استراتيجيات التعل

 هـ.1231م/4112شر والتوزيع، عّمان، األردن، الطبعة الثانية، الثقافة للن

م والثقافة املدرسية،  -31
ّ
عبد الحق منصف: رهانات البيداغوجيا املعاصرة؛ دراسة في قضايا التعل

 .4117أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طبعة 

م واستراتيجيات التعلعبد الحميد حسن عبد الحميد شاهين: استراتيجيات التدريس املتقدمة  -31

 .4111وأنماط التعلم، 

، املركز الثقافي العربي، الدار حميد لحميداني: القراءة وتوليد الداللة. املركز الثقافي العربي -34

 م.4113البيضاء، طبعة 

 م.1106الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، طبعة  -33

د سالم: جودة الكتاب املدرس ي في املرحلة الثانوية، ضمن كتاب جودة رجاء علي عبد املجي -32

املدرسة الثانوية العامة، إشراف فيليب إسكاروس، املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، 

 مصر.

 م. 4110عبد الرحمن التومي: منهجية التدريس وفق املقاربة بالكفايات، طبعة  -31

املنهاج الدراس ي وصلته أسسه وصلته بالنظرية التربوية اإلسالمية، عبد الرحمن صالح عبد هللا:  -36

 .م1101هـ/ 1211مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، طبعة 

عبد الرحيم كلموني: مدخل إلى القراءة املنهجية للنصوص من أجل كفايات قرائية بالتعليم  -37

اح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، الثانوي، منشورات صدى التضامن، مطبعة النج

4116. 

ابن رشد: فصل املقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال. دراسة وتحقيق محمد عمارة.  -30

 دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة، د.ت.

تقـويمـها،  رشدي احمد طعيمة: األســس العامـة لـمناهـج تعـليـم اللـغة العربية؛ إعـدادها تطويـرها -31

 م.4112هـ/ 1241دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة 
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رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة: تعليم اللغة اتصاليا؛ بين املناهج واالستراتيجيات،  -21

منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، إيسسكو، مطبعة بني إزناسن، سال، 

 .م4116هـ/1247املغرب األقص ى، طبعة 

ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني: العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقيق النبوي عبد  -21

 م.4111ه/1241الواحد شعالن، الجزء األول، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى، 

بيدي، محمد مرتض ى: تاج العروس، تحقيق عبد الكريم العزباوي، مراجعة عبد السّتار احمد  -24 الزَّ

 م.1171هـ/ 1311، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، طبعة 10ج فراج،

الزركش ي، بدر الدين محمد بن عبد هللا: البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل  -23

 إبراهيم، الجزء األول، مكتبة دار التراث، القاهرة، د.ط، د.ت.

 ،كتب الحديث، إربد، األردن: الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، عالم الامية الدريديس -22

 .4111طبعة 

، حقق أصوله أبو الوفا األفغاني، لجنة إحياء 1السرخس ي، أبو بكر محمد: أصول السرخس ي، ج -21

 د.ط، د.ت. املعارف النعمانية، حيدر آباد.

سعاد عبد الكريم الوائلي: طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بين التنظير والتطبيق، دار  -26

 .م4112ى، الطبعة العربية األولى، شر والتوزيع، عّمان، الطبعة األولالشروق للن

 دار الفكر. بيروت. د.ط، د.ت. سعيد األفغاني: املوجز في قواعد اللغة العربية، -27

سعيد علوش، معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة األولى،  -20

 م.1101هـ/1211

يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي: مفتاح العلوم. دار الكتب العلمية، السكاكي، أبو  -21

 م.1107هـ/1217بيروت. الطبعة الثانية، 

عبد السالم بنعبد العالي وسالم يفوت: درس اإلبستمولوجيا، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  -11

 .4111املغرب، الطبعة الثالثة، 

ابي: بيان إعجاز القرآن. رسالة ضمن ثالث رسائل في أبو سليمان حمد بن محمد إبراهيم ال -11
َّ
خط

 إعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف هللا وزغلول سالم، دار املعارف، مصر. الطبعة الثالثة، د.ت.

السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: املزهر في علوم اللغة، شرح وضبط وتصحيح  -14

املولى، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد  وعنونة للمواضيع وتعليق: محمد احمد جاد

 م.1107هـ/1210بيروت. -البجاوي. منشورات املكتبة العصرية، صيدا

ت، ، دار القلم، الكوية في كتاب البيان والتبيينالشاهد البوشيخي: مصطلحات نقدية وبالغي -13

 . 1111الطبعة الثانية، 

ـــة اسـتراتيــجيــة، اإلبــــداع الخليـــجي،  طـارق السويـدان ومحمد أكـرم العـدلـونـي: كـيـف -12
ّ
تكـتـب خـط

 هـ.1241الكويـــت، طبعة 



431 
 

طه عبد الرحمن: اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة  -11

 م.4116الثانية، 

العربي، الدار البيضاء،  طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكالم، املركز الثقافي -16

 .م4111الطبعة الثانية، 

بعة الط طه عبد الرحمن: العمل الديني وتجديد العقل، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء. -17

 م.1117الثانية، 

سؤال األخالق؛ مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية. املركز الثقافي طه عبد الرحمن:  -10

 .م4111ء، بيروت. الطبعة األولى، العربي. الدار البيضا

عادل مصطفى: املغالطات املنطقية؛ طبيعتنا الثانية وخبزنا اليومي، املجلس األعلى للثقافة،  -11

 م.4117القاهرة، طبعة 

 دار املعارف، القاهرة. الطبعة الثالثة، د.ت.عباس حسن: النحو الوافي. الجزء الثاني،  -61

 .ط، د.ت، د.العربي اسليماني: الـمعين فـي التربية -61

عرفات فيصل املّناع: السياق واملعنى؛ دراسة في أساليب النحو العربي، منشورات االختالف،  -64

 م.4113الجزائر، الطبعة األولى، 

 .عبد العزيز دادي: دور العالقات التربوية والبيداغوجية في تحقيق جودة األداء املدرس ي -63

 عبد العزيز شرف: اإلعالم ولغة الحضارة، دار املعارف، القاهرة، د.ط، د.ت. -62

عبد العزيز بن صالح العّمار: التصوير البياني في حديث القرآن عن القرآن؛ دراسة بالغية  -61

املجلس الوطني لإلعالم بدولة اإلمارات، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. دبي. الطبعة تحليلية، 

 .م4117هـ/1240األولى، 

عطية سليمان احمد: في علم اللغة النفس ي؛ نمو الداللة وتكوين املفاهيم دراسة ميدانية  -66

الكتساب الداللة لدى األطفال، األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، الطبعة األولى، 

 م.4112

مكتبة ، الجزء األول  عبد العظيم بن إبراهيم املطعني: خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية. -67

 م.1114هـ/1213وهبة، القاهرة. الطبعة األولى، 

إضاءات نقدية معاصرة، لجنة التأليف والتعريب والنشر، ، : أصول التربيةعلي أسعد وطفة -60

 م.4111الكويت، طبعة 

علي جواد الطاهر: أصول تدريس اللغة العربية، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، طبعة  -61

 م.1102هـ/1212

بن عيس ى باطاهر: أساليب اإلقناع في القرآن الكريم، دار الضياء للنشر والتوزيع، عّمان، األردن،  -71

 م.4116هـ/1247الطبعة األولى، 

 .4113فؤاد محمد موس ى: املناهج )مفهومها، أسسها، عناصرها، تنظيماتها(، طبعة  -71
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ن الكريم؛ دراسة تأصيلية في املفاهيم فهد محمد الشعابي الحارثي: االتصال اللغوي في القرآ -74

 م.4112واملهارات، منتدى املعارف، بيروت، الطبعة األولى، 

فوزي بن دريدي: املناخ املدرس ي؛ دراسة ميدانية، منشورات االختالف، الجزائر، الطبعة األولى،  -73

 م.4111هـ/1231

مكتبة لبنان، بيروت، الفيومي، احمد بن محمد بن علي: املصباح املنير، معجم عربي عربي،  -72

 م.1107طبعة 

عبد القادر الفاس ي الفهري: عن أساسيات الخطاب العلمي والخطاب اللساني، ضمن: املنهجية  -71

 م.4111في األدب والعلوم اإلنسانية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، 

واملفاهيم البيداغوجية عبد الكريم غريب: املنهل التربوي؛ معجم موسوعي في املصطلحات  -76

، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 1والديداكتيكية والسيكولوجية، ج

 م.4116البيضاء، الطبعة األولى، 

عبد الكريم غريب: التواصل والتنشيط؛ األساليب والتقنيات، منشورات عالم التربية، الدار  -77

 م.4110هـ/1241البيضاء، الطبعة األولى 

بد الكريم غريب: املعجم في أعالم التربية والعلوم اإلنسانية، منشورات عالم التربية، الدار ع -70

 م.4117هـ/1240البيضاء، الطبعة األول، 

عبد الكريم غريب: مستجدات التربية والتكوين، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح  -71

 م.4112هـ/1231الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 

الكليات؛ معجم في املصطلحات والفروق اللغوية. أعده للطبع ووضع  لكـفـوي، أبو البقاء:ا -01

فهارسه عدنان درويش ومحّمد املصري. مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الثانية، 

 م.1110هـ/1211

 ،كمال عبد الحميد زيتون: تصميم البرامج التعليمية بفكر البنائية؛ تأصيل فكري وبحث أمبريقي -01

 دار عالم الكتب، القاهرة، د.ط، د.ت.

عبد هللا البهلول: في بالغة الخطاب األدبي؛ بحث في سياسة القول، التسفير الفني صفاقس،  -04

 م.4117الطبعة األولى، جانفي 

لحسن توبي: بيداغوجيا اإلدماج وديداكتيك التواصل الشفهي، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  -03

 .4114طبعة 

لجابري وآخران: تدريس القراءة )دليل نظري(؛ الكفايات واالستراتيجيات، مطبعة عبد اللطيف ا -02

 م.4112النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 

لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الطبعة األولى،  -01

 م.4114
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محمد كريم راجح، دار اقرأ، بيروت، املاوردي، أبو الحسن: أدب الدنيا والدين، شرح وتعليق  -06

 م.1101هـ/1211الطبعة الرابعة، 

 م.4111مجدي إبراهيم: موسوعة املناهج التربوية، مكتبة األنجلو مصرية، القاهرة، طبعة  -07

مجدي وهب وكامل املهندس: معجم املصطلحات العربية في اللغة واألدب، مكتبة لبنان، الطبعة  -00

 .1102الثانية )منّقحة ومزيدة(، 

 م.4112مجمع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مكتبة الشروق، القاهرة، طبعة  -01

 مجمع اللغة العربية: املعجم الوسيط، الهيئة العامة لشؤون املطابع األميرية، القاهرة. -11

 .1102مجمع اللغة العربية: معجم التربية وعلم النفس، القاهرة، الهيئة العامة للمطابع األميرية،  -11

األخضر الصبيحي: مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبيقه، منشورات االختالف، الجزائر، محمد  -14

 م.4110هـ/1241الطبعة األولى، 

محمد حمود: املعرفة بين خطابي النقل الديداكتيكي والتبسيط العلمي، منشورات الجمعية  -13

 م.4112 املغربية ملفتش ي التعليم الثانوي، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األولى،

محمد رجب النجار وآخران: الكتابة العربية؛ مهاراتها وفنونها، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع،  -12

 م.4111هـ/ 1244الكويت، الطبعة األولى، 

م التعاوني، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة األولى،  -11
ُّ
محمد رضا البغدادي وآخران: التعل

 م.4111هـ/1246

، دار املسيرةمحمد السيد علي: اتجاهات وتطبيقات حديثة في املناهج وطرق التدريس،  -16

 م.4111هـ/1234عّمان، الطبعة األولى، 
محمد العبد: العبارة واإلشارة؛ دراسة في نظرية االتصال، مكتبة اآلداب، القاهرة، الطبعة  -17

 م. 4117الثانية، 

مية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، مصر. األكادي محمد العبد: النص والخطاب واالتصال، -10

 م.4111هـ/1246الطبعة األولى، 

محمد العمري: في بالغة الخطاب اإلقناعي؛ مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطاب العربية.  -11

 م. 4114أفريقيا الشرق، الدار البيضاء. الطبعة الثانية، 

إنجليزي عربي، الشركة محمد عناني: املصطلحات األدبية الحديثة؛ دراسة ومعجم  -111

 م.4113املصرية العاملية للنشر لونجمان، الجيزة، مصر، الطبعة الثالثة، 

محمد محمد يونس علي: املعنى وظالل املعنى؛ أنظمة الداللة في العربية، دار املدار  -111

 م.4117اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية، آذار/مارس، 

، )مدخل على النظرية اللغوية عند هاليداي(محمود أحمد نحلة: علم اللغة النظامي  -114

 .م4111ه/1244ملتقى الفكر، مصر، الطبعة الثانية، 
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محمود رشدي خاطر وآخرون: طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء  -113

 م.1101االتجاهات التربوية الحديثة، مطابع سجل العرب، القاهرة، طبعة 

دريس اللغة العربية، دار املعارف، القاهرة، طبعة محمود علي السّمان: التوجيه في ت -112

 م.1103

ح وتنقيح تصحياملركز الوطني للوثائق التربوية؛ ملحقة سعيدة الجهوية: املعجم التربوي،  -111

 .م4111عثمان آيت مهدي، طبعة 

مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دار الطليعة للطباعة والنشر، لبنان،  -116

 .م4111 الطبعة األولى،

ابن منظور، جمال الدين: لسان العرب، إعداد وتصنيف يوسف خّياط، دار لسان  -117

 العرب، بيروت.

منير البعلبكي ورمزي منير البعلبكي: املورد الحديث، دار العلم للماليين، بيروت، طبعة  -110

 م.4110

بيضاء، ال ميجان الرويلي وسعد البازعي: دليل الناقد األدبي، املركز الثقافي العربي، الدار  -111

 م.4114طبعة 

ميشال زكريا: مباحث في النظرية األلسنية وتعليم اللغة، ملؤسسة الجامعية للدراسات  -111

 م.1101هـ/1211والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

مها، الكويت، سلسلة عالم  -111
ّ
نايف خرما وعلي حجاج: اللغات األجنبية تعليمها وتعل

 .م1100 ،146العدد  ي للثقافة والفنون واآلداب،املعرفة، املجلس الوطن

ب دار الكتاعبد الهادي بن ظافر الشهري: إستراتيجية الخطاب؛ مقاربة لغوية تداولية،  -114

 م.4112الجديد املتحدة، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، آذار/ مارس، 

 م.1100هـ/ 1210هادي نهر: علم اللغة االجتماعي، الجامعة املستنصرية، الطبعة األولى،  -113

ـــلـــــه، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر عبد الواسع الحميري:  -112
ّ
مـــــا الخطاب وكيــــف نحــــل

 .م4111هـ/1231والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

عبد الوهاب املسيري: رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر؛ سيرة غير ذاتية غير  -111

 .م4111مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، الطبعة األولى، موضوعية، 

ابن وهب: البرهان في وجوه البيان، تقديم وتحقيق حفني محمد شرف، مطبعة الرسالة،  -116

 د.ت.، مصر، د.ط

يحيى أبو حرب وآخران: الجديد في التعلم التعاوني ملراحل التعليم والتعليم العالي، مكتبة  -117

 م.4112هـ/1241والتوزيع، الكويت، الطبعة األولى  الفالح للنشر 
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 : املراجع املترجمة إلى العربيةثالثا

أندريه الالند: موسوعة ال الند الفلسفية، تعريب خليل احمد خليل، منشورات عويدات، بيروت،  -1

 .م4111باريس، الطبعة الثانية، 

: التداولية اليوم؛ علم جديد في التواصل، ترجمة سيف الدين دغفوس آن روبول وجاك موشالر -4

 م.1110ومحمد الشيباني، مراجعة لطيف زيتوني، املنظمة العربية للترجمة، بيروت، طبعة 
أوليفيي روبول: لغة التربية؛ تحليل الخطاب البيداغوجي، ترجمة عمر أوكان، إفريقيا الشرق،  -3

 م.4114

الفعل؛ أبحاث التأويل، ترجمة محمد بّرادة وحسان بورقية، عين  بول ريكور: من النص إلى -2

 م.4111للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة، الطبعة األولى، 

تـزيفيـتـان تـودوروف: املـبـدأ الحـواري، ترجـمـة فـخـري صـالــح، الشـــؤون الثــقافيـــة، بغــــــداد، الطـــبــــعة  -1

 م.1114األولى، 

جاك ريتشاردز: تطوير مناهج تعليم اللغة، ترجمة ناصر بن عبد هللا بن غالي وصالح بن ناصر  -6

 ، د.ط، د.ت.الشويرخ

جوستاف لوبـون: روح االجتماع، ترجمة أحمد فتحي زغلول، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  -7

 م.4113القاهرة، طبعة 

نحيا بها، ترجمة عبد املجيد جحفة. دار توبقال جورج اليكوف، مارك جونسون: االستعارات التي  -0

 م.4111للنشر، الطبعة الثانية، 

جورج يول: التداولية، ترجمة قص ي العّتابي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة  -1

 م.4111هـ/1231األولى، 

يني، لقادر قنجون أوستين: نظرية أفعال الكالم العامة؛ كيف ننجز األشياء بالكالم، ترجمة عبد ا -11

 م.1111أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طبعة 

جيفري ليتش: مبادئ التداولية، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طبعة  -11

 م.4113

جيل دولوز: املعرفة والسلطة؛ مدخل إلى قراءة فوكو، ترجمة سالم يفوت، املركز الثقافي العربي،  -14

 .م1107طبعة األولى، ر البيضاء، الالدا

م اللغة وتعليمها، ترجمة عبده الراجحي وعلي علي أحمد شعبان، دار  -13
ّ
دوجالس براون: أسس تعل

 م.1112النهضة العربية، بيروت، طبعة 

دومينيك مانغونو: املصطلحات املفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة محمد يحياتن، منشورات  -12

 م.4110ـ/ ه1240االختالف، الجزائر، الطبعة األولى، 

وجريجوري ميتشل: القراءة السريعة، ترجمة أحمد هوشان، الطبعة األولى،  بيتر شيفرد -11

 م.4116ه/1247
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فان دايك: النص والسياق؛ استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي، ترجمة عبد القادر  -16

 م.4111قنيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طبعة 

 د.ت.د.ط، : املقاربة التداولية، ترجمة سعيد علوش، مركز اإلنماء القومي، فرانسواز أرمنكو -17

فيليب جوناير وسيسيل فاندر بورخت: التكوين الديداكتيكي للمدّرسين؛ التدريس بالكفايات من  -10

م، ترجمة عبد الكريم غريب وعز الدين الخطابي، منشورات عالم 
ّ
خالل خلق شروط التعل

 .م4111جديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، التربية، مطبعة النجاح ال

كريستيان بالنتان: الحجاج، ترجمة عبد القادر املهيري، دار سيناترا، املركز الوطني للترجمة،  -11

 م.4110تونس، طبعة 

كزافييه روجيرس: بيداغوجيا اإلدماج؛ أنظمة التربية والتكوين في قلب مجتمعاتنا، ترجمة نصر  -41

 م.4111هـ/1234أقفلي، مكتبة املدارس، الدار البيضاء، الطبعة األولى، الدين الحافي وحماني 

كليـر كرامش: اللغة والثقافة، ترجمة أحمد الشيمي، مراجعة عبد الودود العمراني، وزارة الثقافة  -41

 .م4111والفنون والتراث، الدوحة، قطر، الطبعة العربية األولى، 

مين،  -44
ّ
ترجمة وتعليق محمد نظيف، مقال ضمن كتاب: في كيريرا أوريكيوني: كفايات املتكل

 .م4112التداولية املعاصرة والتواصل، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طبعة 

ميشيل توماسيللو: األصول الثقافية للمعرفة البشرية، ترجمة شوقي جالل، هيئة أبو ظبي  -43

 م.4116 للثقافة والتراث، أبو ظبي، الطبعة األولى، الطبعة العربية األولى،

م.نيل براون وستيورات م.كيلي: طرح األسئلة املناسبة، ترجمة نجيب الحصادى ومحمد أحمد  -42

 م.4111السيد، املركز القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة األولى، 

 م.1111هدسون: علم اللغة االجتماعي، ترجمة محمود عياد، عالم الكتب، القاهرة، طبعة  -41

املية في تدريس اللغات ونتائجها العملية، ترجمة راشد بن عبد هكتـر هامرلـي: النظرية التك -46

 .هـ1211الرحمن الدويش، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، طبعة 

هنـريش بليث: البالغة واألسلوبية؛ نحو نموذج سيميائي لتحليل النصوص. ترجمة وتقديم وتعليق  -47

 محمد العمري.

فة باللغات املراجع رابعا: 
َّ
 األجنبية:املؤل

1- Encyclopedia Britanica, 15th edition. 

2- Philippe Breton: L'argumentation dans la communication. Collection Repères. 3eme 

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. 

 املجالت والدوريات:: خامسا

 م.4112، ديسمبر 31إميل بنفينست: الشكل واملعنى، ترجمة الحسن الهاللي، مجلة نوافذ، ع  -1

ف: ". الجزء األول؛ الحجاج: حدود وتعريفات، الحجاج في اللغةأبو بكر العّزاوي: " -4
َّ
مقال ضمن مؤل

الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة. إعداد وتقديم حافظ 

 م.4111هـ/1231إسماعيلي علوي. عالم الكتب الحديث، إربد، األردن. الطبعة األولى. 

 .1171للمدرسة كمؤسسة، مجلة الفكر العربي، بيتر فرستناو: مساهمة في التحليل النفس ي  -3

جين آدم: تحليل تداولي ونص ي لقصة سياسية؛ النموذج الجيسكاري لنهاية خطاب االختيار الجيد  -2

 م.4114ه/ سبتمبر 1243، رجب41لفرنسا، ترجمة ثامر الغّزي، مجلة نوافذ، العدد 

اج املغالط: نحو مقاربة اللسانيات والحجاج؛ الحجحافظ إسماعيلي علوي ومحمد أسيداه: " -1

ف: الحجاج لسانية وظيفية
َّ
". الجزء الثالث؛ الحجاج وحوار التخصصات. مقال ضمن مؤل

مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ 

 إسماعيلي علوي.

؛ قراءة في كتاب عز الدين الخطابي: تصور الكتاب املدرس ي من منظور بيداغوجيا اإلدماج -6

، 4111، شتمبر 3بيداغوجيا اإلدماج لكزافيي روجييرز، مجلة دفاتر التربية والتكوين، العدد 

 مكتبة املدارس، الدار البيضاء.

م على املمارسة التعليميةعبد الرحيم سالم:  -7
ّ
 ، مجلة علوم التربية، مطبعةتأثير نظريات التعل

 م.4112لستون، أكتوبر النجاح الجديدة، الدار البيضاء، العدد ا

ف: الحجاج  عبد الرزاق بنور: -0
َّ
األطر اإليديولوجية لبعض نظريات الحجاج. مقال ضمن مؤل

مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ 

ردن. إسماعيلي علوي. الجزء الثاني: الحجاج مدارس وأعالم. عالم الكتب الحديث، إربد، األ 

 م.4111هـ/1231الطبعة األولى. 
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، يوليو 32، مجلد 1رشيد الراض ي: الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر وديكرو، عالم الفكر، ع -1

 م.4111سبتمبر 

اللسانية واملنهجية البنيوية. الجزء الثاني؛ مدارس وأعالم. مقال  رشيد الراض ي: الحجاجيات -11

ف: الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة، إعداد 
َّ
ضمن مؤل

 وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.

ء زشاييم بيرملان: التمثيل واالستعارة في العلم والشعر والفلسفة، ترجمة حمو النقاري. الج -11

ف: الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة 
َّ
الخامس. مقال ضمن مؤل

 الجديدة، إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.

 .طارق لكحل: دراسات في الكتاب املدرس ي؛ قراءة تركيبية، ترجمة عبد الحق منصف -14

ة مجلحقيق جودة األداء املدرس ي، عبد العزيز دادي: دور العالقات التربوية والبيداغوجية في ت -13

 ، مكتبة املدارس، الدار البيضاء.م4111نوفمبر ، 1دفاتر التربية والتكوين، العدد 

". الجزء األول؛ الحجاج: حدود وتعريفات. التواصل والحجاج )أية عالقة؟(عبد العزيز السراج: " -12

ف: الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقي
َّ
ة في البالغة الجديدة، مقال ضمن مؤل

 إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.

ب، ترجمة ياسين ساوير  -11
َّ
املنصوري.  فان إيمرين وروب غروتندورست: الحجاج فعل لغوي مرك

ف: الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في 
َّ
الجزء الخامس. مقال ضمن مؤل

 البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.

ترجمة عز الدين الخطابي، مجلة رؤى تربوية،  املنهاج الشكلي والواقعي والخفّي،فيليب بيرنو:  -16

 القطان للبحث والتطوير التربوي، رام هللا. العدد الثالث والثالثون، مركز 

 .4111، مجلة ثقافات، عبد الكريم بزاز: املدرسة وإعادة اإلنتاج االجتماعي حسب بيار بورديو -17

ف: ليونيل بلنجر:  -10
َّ
اآلليات الحجاجية للتواصل، ترجمة عبد الرفيق بوركي. مقال ضمن مؤل

ي البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية ف

إسماعيلي علوي. الجزء الخامس: نصوص مترجمة. عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، الطبعة 

 م.4111هـ/1231األولى، 

ف: الحجاج مفهومه ليونيل بلنجر:  -11
َّ
ة األدوات اإلجرائية، ترجمة قوتال فضيلة. مقال ضمن مؤل عدَّ

بيقية في البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي. ومجاالته؛ دراسات نظرية وتط

الجزء الخامس: نصوص مترجمة. عالم الكتب الحديث، إربد، األردن. الطبعة األولى. 

 م.4111هـ/1231

، 1مجلة دفاتر التربية والتكوين، العدد  ،)اعالقة التربوية )طبيعتها وأبعادهمحمد آيت موحى: ال -41

 .مكتبة املدارس، الدار البيضاء.، م4111نوفمبر 



439 
 

محمد سالم ولد محمد األمين: مفهوم الحجاج عند بيرملان وتطوره في البالغة املعاصرة، مجلة  -41

 .2000مارس  -، عدد يناير28عالم الفكر، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت. مج 

مقال ضمن "؛ دراسة في وسائل اإلقناع. الجزء الرابع. النص الحجاجي العربيمحمد العبد: " -44

ف: الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة، إعداد وتقديم 
َّ
مؤل

 حافظ إسماعيلي علوي.

محمد العبد، تعديل القوة اإلنجازية؛ دراسة في التحليل التداولي للخطاب، مجلة فصول، الهيئة  -43

 .4111شتاء  4112، خريف 61مة للكتاب، العدد املصرية العا

". مقال ضمن البالغة والحجاج من خالل نظرية املساءلة مليشال ميارمحمد علي القارص ي: " -42

 كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو على اليوم، إشراف حّمادي صمود.

وجي، مجلة علوم التربية، مطبعة محمد مساعدي: تحليل النصوص األدبية؛ مدخل منهجي بيداغ -41

 م.4111النجاح الجديدة، الدار البيضاء، العدد الواحد والستون، 

 .مجلة عالمات في النقد. د.ع، د.تمحمد الولي: االستعارة الحجاجية بين أرسطو وشايم بيرملان،  -46

وية، الترب ؛ من اإلرسال األحادي للمعرفة إلى العالقةنظرية التعامل مع التلميذمنير الحجوجي:  -47

ان للبحث والتطوير، رام هللا، العدد الثاني والثالثون.
ّ
 مجلة رؤى تربوية، مركز القط

"، تقديم وترجمة محمد أسيداه. الجزء اللغة واملنطق والحجاج؛ اللغة والسياقميشال مايير: " -40

ف: الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية 
َّ
الخامس؛ نصوص مترجمة. مقال ضمن مؤل

 وتطبيقية في البالغة الجديدة. إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.

 م.4117، ماي 01مجلة عالمات، العدد  حد الخطاب بين النسقية والوظيفية،نبيل موميد:  -41

، مجلة عالم الفكر، عدد خاص باأللسنية، االتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغةيحيى احمد:  -31

 وزارة اإلعالم، الكويت.م، 1101، 3، العدد 41املجلد 

لية حول تقويم الكتاب املدرس ي، يوسف العماري  -31 مجلة دفاتر التربية والتكوين، العدد : أسئلة أوَّ

 ، مكتبة املدارس، الدار البيضاء.4111، شتمبر 3

مجلة اللسانيات واللغة العربية الصادرة يوسف منصر: الخطاب العلمي مرتكزاته وخصائصه،  -34

  .27ص م،4111واللغة العربية، جامعة عنابة، العدد السادس، جوان عن مخبر اللسانيات 

 املواقع اإللكترونية:سا: داس

 .Powered by PHILOMARTIL.com copyright © 2008أبو الزهراء: دروس الحجاج الفلسفي،  -1

 -أيوب خالد األيوب: برنامج مهارات اإلقناع والتأثير مقدم إلى املركز العربي للتدريب والتأهيل جدة -4

 :Web Siteم.4113-دولة الكويت -م. معهد األيوب الدولي31/1/4113اململكة العربية السعودية. 

www.aljumana.net 

-Le dictionnaire Francaisعربي،  –فرنس ي  –ديكسيونير قاموس فرنس ي زاهي طلعت قبيعة: لو  -3

Francai-Arabe وتصميم إلكتروني محمد وفيق حبلي.، برمجة 

http://www.aljumana.net/
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 اتــــــــــــوعــــوضـــــــــمــــرس الـــــــــــــــــــــهـــــــف

 

مــة ِّ
 مـقـد 

 (وقواعد إنتاجه الفصل األول: مدخل مفاهيمي )الخطاب، الخطاب التعليمي

 خطاباملبحث األول: مفهوم ال

 تعريف مصطلح استراتيجياأوال: 

 مفهوم النصثانيا: 

 ا: مفهوم الخطابلثثا

 مفهوم الخطاب التعليمي ني:الثااملبحث 

 والخطاب البيداغوجيعليمي أوال: الفرق بين الخطاب الت

 ثانيا: الفرق بين الخطاب العلمي والخطاب التعليمي

 : الـــقــــواعــــــد التـبــليــغـــيةثالثاملــبـحــث ال

 أوال: مبدأ التعاون وقواعده

 ثانيا: نقد مبدأ التعاون 

 : الـــقــــواعــــــد التـــهــــــذيــــبـةرابعاملــبـحــث ال

 : قـواعـد الحدث الكالميخامساملبحث ال

 أوال: التعريف بنظرية الحدث الكالمي

 ثانيا: مراحل نظرية الحدث الكالمي

 ومداخل تدريس اللغة العربية : روافد الخطاب التعليمينيالفصل الثا

 والبيداغوجيةاملبحث األول: الوثائق التربوية 

 أوال: الـمنـــــــهاج

 تعريفات املنهاج الدراس ي .1

 هاجية وفق كزافييه روجيرسـمنـتصور السياسة ال. 2

ه املدرسة الجزائرية -3  خصائص املنـهاج وفق توج 

 بناء املنـهاج الدراس ي وفق املقاربة بالكفاءات -4

 وصف عام ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي  -5

 املرافقة ثانيا: الوثيقة

 تعريفها -1

زات بيداغوجيا اإلدماج -2  ممي 

 ات وبناء املنهاجاملقاربة بالكفاء -3

 كيف تتحقق الكفاءة فـي الحقل التربوي؟ -4

م الكفء؟ -5 ِّ
 
 من هو املتعل

 الصفحات

 ز-أ

9-44 

9-29 

 

 

 

33-34 

 

 

 

33-43 

 

 

49-22 

23-44 

 

 

45-154 

42-122 
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 دور الوضعيات املستهدفة في املقاربة بالكفاءات: -2

  الهدف الختامي املندمج -4

 املقاربة النصية -3

 ثالثا: دليل األستاذ

 األستاذ؟ما هو دليل  -1

 وظائفه -2

 رابعا: الكتاب املدرس ي

 تعريفه: -1

 الكتاب املدرس ي أصناف -2

 البناء الشكلي والهيكلي للكتاب املدرس ي -3

 املبحث الثاني: البيئة املؤسسية، واالجتماعية والثقافية للمدرسة

 أوال: تعريف املدرسة

 ثانيا: املدرسة واملحيط

 ثالثا: املدرسة واملجتمع

 والتربيةرابعا: املدرسة 

 خامسا: املدرسة والثقافة

 سادسا: املدرسة والسياسة

 : مداخل تدريس اللغة العربيةاملبحث الثالث

 أوال: املدخل التكاملي

 ثانيا: املدخل االتصالي

 ثالثا: املدخل الوظيفي

طابية  الفصل الثالث: االستراتيجيات الخِّ

ِّس 
ماملبحث األول: استراتيجيتا العالقة بين املدر  ِّ

 
 واملتعل

 اللقاء األول أوال: 

 العالقة بين التضامن والسلطةثانيا: 

 العالقة بين التراحم والتوقيرثالثا: 

مرابعا:  ِّ
 
ِّس واملتعل

طابية ودورها فـي بناء العالقة بين املدر   البنيات الخِّ

 بنية موضوع الخطاب التعليمي واالستدالالت السياقيةخامسا: 

ِّسسادسا: 
 سلطة املدر 

 املعرفةسلطة  -1

 السلطة االجتماعية -2

 السلطة التربوية أو سلطة املركز التعليمي -3

ِّس -4
طابية وسلطة املدر   البنى الخِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123-135 

 

 

 

 

 

 

132-154 

 

 

 

156-232 

156-233 
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نات الوظيفية في الخطاب التعليميسابعا:  ِّ
 دور املكو 

 أسماء العلم أدوات للتضامن والتراحمثامنا: 

ِّغات اختيار االستراتيجية العالئقيةتاسعا: 
 شروط ومسو 

 استراتيجية الهدف التعليمياملبحث الثاني: 

 إقناعية الخطاب التعليميأوال: 

 اإلقناع والتواصل في الخطاب التعليمي -1

 اإلقناع واالقتناع في الخطاب التعليمي -2

 اإلقناع واإلذعان في الخطاب التعليمي -3

 اإلقناع والتأثير في الخطاب التعليمي -4

 اإلقناع والتصديق في الخطاب التعليمي -5

 الخطاب التعليمياإلقناع والحجاج في  -2

 الحجاج والتواصل في الخطاب التعليميثانيا: 

 بناء الخطاب التعليميثالثا: 

م:رابعا:  ِّ
 
ِّس واملتعل

 الخطاب التعليمي بين املدر 

 الخطاب التعليمي بين التوجيه والتقويم -1

 البناء اللغوي للخطاب التعليمي -2

 األدوات اللغوية -3

 السؤال في الخطاب التعليمي -أ

 الخطاب التعليميلتعليل في ا -ب

 التكرار في الخطاب التعليمي -ت

 املغالطات املنطقية في الخطاب التعليميخامسا: 

 : االستراتيجيات املنهاجيةرابعالفصل ال

 املبحث األول: االستراتيجيات املنهاجية العامة

 أوال: استراتيجية التعلم البنائي

 النظرية البنائية عند بياجيه -1

 وتسكيلبنائية االجتماعية عند فيجالنظرية ا -2

 نموذج التعلم البنائي -3

 مراحل نموذج التعلم البنائي -4

 الجتماعيةالتدريس وفق نظرية البنائية ا -5

 استراتيجية التعلم التعاونيثانيا: 

م التعاوني -1
 
 تعريف التعل

 لعناصر األساسية للتعلم التعاونيا  -2

م في التعلم التعاونيأدوار املدرِّ   -3 ِّ
 
 س واملتعل

 

 

 

 

231-232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233-330 

234-249 
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 فوائد ومميزات التعلم التعاوني -4

 مخرجات التعلم التعاوني -5

 داغوجيا اإلدماجاملقاربة بالكفاءات وبيثالثا: 

 املقاربة بالكفاءات وطرق فهمها -1

 بيداغوجيا اإلدماجعرفة في املطبيعة  -2

 مزايا بيداغوجيا اإلدماج -3

 اغوجيا اإلدماج والوضعية املشكلةبيد -4

 بيداغوجيــــا املشــــروع -5

 الثاني: االستراتيجيات املنهاجية الخاصةاملبحث 

 : استراتيجية القراءة التفاعليةأوال

 ص لنشاطات اللغة العربية وآدابهاالحجم الساعي املخص   -1

 لتعليم الثانوي األهداف الوسيطية املندمجة للسنة األولى من ا -2

مية فـي النص األدبي-الوحدة التعليمية -3
 
 التعل

 اللغوي )املنطوق واملكتوب(نتاج ثانيا: استراتيجية اإل 

 ات اللغة العربية وأنواع التعبيرمهار  -1

 ر بين الوظيفة واإلبداعالتعبي 1-1

 ن الشفهي والكتابيـالتعبير بي -2

 استراتيجية اإلنتاج اللغوي املنطوق  -3
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 في اللسانيات العامة ومـــلــدكتوراه العلنيل درجة مقّدمة أطروحة 
 
   ـتور:دكالاألستاذ راف ـإش                              :بـالـداد الطـإع

                                       

 رئـــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسا 1جامعة باتنة  أستاذ التعليم العالـي السعيــــــــــــــد هـــــــــــادف

را 1جامعة باتنة  أستاذ التعليم العالــي لّبـــــــوخ بوجـمـــــــليــــــــــن  مشرفا ومقّرِّ

 عضوا مناقشا 1جامعة باتنة  أستاذ التعليم العالـي عز الدين صحراوي 

 عضوا مناقشا جامعة بسكرة أستاذ التعليم العالـي عـــــــّمـــــــــــــــــــــــــار رّبــــــــــــيــــــح

 عضوا مناقشا جامعة املسيلة أستاذ محاضر )أ( نـــــور عبد الرشيد

 عضوا مناقشا جامعة الوادي أستاذ محاضر )أ( لـــــزهـــــــــر كـــرشــــــــــــــــــــــــو
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َربِّ َأْوِزْعِنى َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك ٱلَِّتى َأْنَعْمَت َعَلىَّ َوَعَلٰى  َقاَل﴿

ـِٰلًحاَٰو ِإنِّى  ۖ  َتْرَضٰىُه َوَأْصِلْح ِلى ِفى ُذرِّيَِّتى  اِلَدىَّ َوَأْن َأْعَمَل َص

 [51:األحقاف] ﴾ُتْبُت ِإَلْيَك َوِإنِّى ِمَن ٱْلُمْسِلِمنَي



 
 

مــة ِّ
 مـقـد 
 

 



 أ
 

 

 يحلتل الخطتبتد املكيوبي ااملنطوقيبهيم ممممممممممممممميدخل هذا البحث ضمم ا الدساتمممتد اليداالتي ال    

نياامل ي املواقف املل وتيمممممممممممممف    العل   . أايلهتفه هت ا ا  هتالنتس لما حتث إنيتج ، عتَّ
ركي ممممممممممممم شيممممممممممممم تد الالس 

  ممممممالي
طبتعي أا  ر ممممممطبتعي انظتم غتنظتم ؛ عتمينى نظتمين ممممممإلهت  نيم  ممممممهي كون ،ز الخطتبتد املخيلفيممممممي   ت 

ر ممممممممممممممممممتاأخرى غخطتبتد لسممممممتنتي ه ت ممممممممممممممممممتنيج عنف ،نظتم العالمتد اللسممممممتنتي انظتم العالمتد غيا اللسممممممتنتي

نتد النظتمين لهذا كتن التسمممتدو اامت عا كتفتي بنتل الخطت . ه تمممممممممممممممزيج منلسمممتنتي أا م  
 بتالتممميعتني ب ِّو 

بتمممماي املممممر فممممااليأثتاإنيتجه اكتفتي  حقتقه لليواصل 
َ
ا؛ ا فتق ممممأمتم اتيجتبتت ي هذه الحتومممم؟ فهو فختط

انتتجمممي لهمممذا االفقااق  طرا اليمممداالتمممي إ مممممممممممممِّمممتلتمممي البحمممث  ي  ،بين امليخمممتطبين أا اخيالا اافقااق بتا  مممت

 .ي  حقتق الغرض ما الخطت مأتبت  فشل امليختطبين ف

 يدخلون على ممممممممممممممفتحوز ال ،نفسه تا ه ما اللستن مممممممممممممماألن الخطت ؛ لسمتيي ما جهي اتي دااه ل

ك ه كذلمممممماألن، هت اللستنتيممممممل الخطتبتد ما جوانبممممممممممممممممممممممممممممممممممممأايممممممهم على إنيتج افهم ا ممممممهي مقدس  ،كفتلة لستنتي

له مأايم ه ا مهمتجه افممفإن إني ،ر االجي تعتي ااألخالقتيمم عتيتممملج وعي ما ال هعو خضبسبب  ،ختسج لستيي

ك الكفتلة  ،فحسممبال ييوقف على الجوانب اللسممتنتي  ب كفتلة أخرى مسممم  بل يقيضمم   أن ي يلك امليختط 

 
 
ر ج لمممي ما املعمممتسا؛ معرفمممي املسمممممممممممممممتفمممي االجي مممتعتمممي ااملر بمممي االجي مممتعتمممي بين اليمممداالتمممي، ا قيضممممممممممممم    وف

 .ي املوقف اليواصلي، معرفي ثقتفتي، امعرفي لغمويي )ظتهرة اض نتي(ماملشتسكين ف

ى منتقشممم  ت االخطت  خطتبتد؛ ما جهي موضممموعت ه
 
 ،ااملسمممتال ال   لعتلجهت ااأليشمممطي ال   ييوا

الهي تمه  الخطت  الفلسمممممممفيكتن ، ا الهي تمه بشممممممميان السمممممممتتتمممممممي االحكم الخطت  السمممممممتت ممممممم  لهذا كتن 

  الهي تمه ب الخطت  اليعلتم  اكتن، بفقه الفلسفي ااإلجتبي عا مستدالت ت الع تقي
اة عا تللممممممممممغي املعمممممممممممممممممممممممممممممم  

اصمممممممممممممفت ا حلتال انقدا ااتمممممممممممممتشمممممممممممممرافت  ،حوو الواقع اليعلتم  واملفاهيم واالقتراحا التصووووووووووووو  ا  ج لمي 

 ملسيقبله.

سمممممممممممممم بممأنممه خطممت   ا إال أنممه  ،عممتممميينيم  إاى الخطممت  الرغم ما أن الخطممت  اليعلتم  اعلى 
 
يت

اةزة ا ممممممممممممممخصممتام م ت   مممممممممممممما  ،عنتصممر محد   
، مدخال ه امخرجت ه ااألهداا ال   ي بنتاه امضمم ونهطبتع بت 

نمممت عا  ه. إنمممَّ سمممممممممممممعى إاى  حقتقهمممتل  
خطمممتبمممتد أخرى )الخطمممت  القابو ، الخطمممت  بمممذلمممك يخيلف اخيالفمممت ب  

)لسممممممممممممممتيي اغيا  ي طبتعممي نظممتم الخطممت  اليعلتم مممممممممممممممممممممممممماهممذا االخيالا ف، البتممداغو،ي، الخطممت  العلم ...(

نت ه الل هذه الطبتعي يمممممممممممممممممممإاى البحث ف  هو مت افعن لسممممممتيي(  
ر مممممممممممممممممممسمممممممتنتي اغتاعنتصمممممممر بنتاه اساافده امِّو 

تهت منيجوه    اللستنتي، اكذا البحث عا االتقاا تجتتد ال   ينبغي أن ييبن 
 
 س اامليعل

 .(ن و )املدس 

 



 ب
 

 . بين يدي امل ض ع:2

م سغبت ف  افقت آللتتد اليحلتل  ،تس اليداالتيممممممممممممي  ي إطممممممممممممي أن يِّون موضوع بحثممممممممممممبنتل على مت  قدَّ

ي السممممممممني األااى ثتنو  مممممممممممممممممممممتاة اللغي العربتي ف دسيس ي ممممممممممممممممممممفاليداااي، اأن يِّون الخطت  اليعلتم  م ثال 

 رد أن يِّون موضوع بحث  املقدم لدسجي الدكمميوساه بعنوان:ملدساتي، فتخيل تب ديني عين البتضتل مين

 إستراتيجيا  الخوطاب التعليمي فوي مرحولوة التعوليوم الثانوو ي؛

 تد يوس اللوغة العوربية فوي السونة األولى ثانو ي بمدينة عين البيوضاء نم ذجا، 

 مووقووا بووووة تووداولويووة.

 . أسباب اختيا  امل ض ع:3

عتمل املتدايي إستراتيجيا  الخطاب التعووووليميكتنت عالقمممم   ب وضوع     ي مممممع فالص   التممممدة الي 

ة كتفتي ملا ؛ اهمممممي الخ سي عشر تنييقتس  هج اللمممممغي العربتي ممممممت تمن ع تتمد   ر منتهج اللغي العربتيممممم تب 

ق أهدافهت اكفتلات ت املس  دفي امخرجت  يعم  ،ما النتحتي النظريي .هتممممممممممما بدايي  طبتقهت إلمممممممممى غتيي  حق 

نيممممممال اة االطرااق مب َّ  ت ممممممل ،على املسيوى اليطبتقي االيفعتل املتداييأمت .  راحل ااضحي ااألهداا محد 

 يا   بتلقتا ين على يجد عوااق اصمممممعوبتد موضممممموعتي ا ا تي، ااخل امليتمممممسمممممي اختسجهت،  ،تمممممبق  كره

  ممممممممممممم، اينعكس هذا على الي االس جتو االر تبيممممممممممممموع فقمممممممممممممالفعل اليعلتم  إاى الفشل ااإلحبتط االو 
 
ا مممممممممممممت يعل

م اللغي العربتي محتاثي اكيتبي.مممممممممممممممممأنفسممممهم، االنتتجي ضممممعف ااضمممم  ف
 
 يممممممممممممممممماقد ج عت العوااق الي ي معل

 :النقتط اآل تي ي املتدانتي امل تستي  واجه 

  ي ال    نفجم مع فلسفي املقتسبي ي ااملن جت  ي العل ت  افيقتس الع ل املتدايي إلمممممممممممى املر كزاد النظري 

 ممتد املجزأةال    ،بممتلكفممتلاد
 
ز على  ممدسيس  ممممممممممممممتمممل ييفممتاى اليعل  

 
بممل يحرع على إامممتجهممت  ، رك

 ااتتث تسهت.ا جنتدهت 

 ي الر كزاد املى ممممإلالع ل املتدايي س تفيقا ي النظري  يااملعل ت  ملرتومي ااألهداا اال    نفجم  ن جت 

صممممت   م على اتمممممتث تس مواساه فى مممممممممممممممممهدا إلممممممممممممممممم ال    ،يما  طبتق املقتسبي الن   
 
يتج ي إنممممممممممممممممم دسيب امليعل

 ي اضعتتد  اد االلي.منصوع منطوقي امكيوبي ف

  ين عا الكثيا ما إعراض 
 
م امليعل

 
ي معل غي العربت 

 
 ألتبت  ميتستي ااجي تعتي اثقتفتي.الل

  مممممممممممممممممممممسغم  وجتالينتاو الر  ب للنصمممممممموع األابتي  
ي مممممممممممممممممممممهتد املا تج االوثتاق املرافقي له ما أجل  بن 

تلي  ي  دسيس النصمممممممموع، اال   معد  أهم اتممممممممتلي ليدسيس اللغي العربتي  ي  مقتسبتد يشممممممممطي افع 

 .اليعلتمج تع مراحل 



 ج
 

دد مر المما هذا الواقع غتانطالقت 
 
ت  ول ت ااجي تعت  غبي فلد    رغو  فته بتداغوجت   ي البحثمالر 

بشمممِّل علم   ما  ي  مدساس، ا قديم اإيجتا الحلوو الالزمي الحقتقتي عا تمممبتل للوقوا على األتمممبت  

تادة س مخيلف عا امل تستمممتد السممم  ساتمممتد العلتتقد ا  . صمممو 
ي  قديم اتمممتاله مممممممممممممممف لمممممممممممممممي عونت كتنت فقاة الد 

لي ف
 
ي فمممممممممممامل ث طبتقت  تد الي  ستنت 

 
لت إلي ت الل غتد االيداالتي، ا مممممممممممي األبحتث ال    وص 

 
ي مممممممممممفي مجتو معلتم الل

ساتمممممممممممممتد  .مجممتو  حلتممل الخطممتبممتد ااملحممتاثممتد
فِّممتنممت امل ممتستمممممممممممممي   ممد  املوضممممممممممممموع بممتملالحظممتد، اكممتنممت الممد 

بط  ي االض  ه بتملن جت  ي   د  ظري   االجديد.الن 

ي إنجتز ا حقتق هذه الدساتمممممممممممي، اال   مسممممممممممتشمممممممممممرا مقتسبي الخطت  اليعلتم  مممممممممممممممممممممممك ت أن سغب   ف

  استراتيجيا  الخطاب.ي ممسيقتة ما لستنتتد الخطت  االيداالتي م ثلي ف ،بأاااد من جتي حديثي

 و جت( ن أمت عا اخيتتس  للخطت  اليعلتم  )اللغي العربتي  ي السني األااى ب ديني عين البتضتل

ع مقتسني م ،ي هذه املنطقيممممممممممممممممممممممينت للدساتممممممممي؛ فل عرفي خصمممممممموصممممممممتي الخطت  اليعلتم  اإتممممممممقاا تجتت ه ف

هت الهتئتد الوصتي على قطتع القابتي االيعلتم، هذه هي األتبت  ال   افعين  إاى ممممممممالغتيتد ال   مسعى إلت

 اخيتتس هذا املوضوع.

 . الّد اسا  الّسابقة:4

السمممتبقي بيحلتل مخيلف الخطتبتد؛ الخطت  السمممتت ممم  ، الراايي، الشمممعر ، اهي ت الدساتمممتد  

املسرحي، الحجت،ي، األابي، الصحفي، اإلعالمي، إال أن الخطت  اليعلتم  لم يكا له نص ب  ي اليحلتل 

االمدساتمممممممممممممي ما قبمل البمتحثين  ي حقمل المدساتمممممممممممممتد اللغويمي، إال ممت معلق بيحلتمل الع لتمي اليعلت تي، ا ي 

اللغممي العربتممي، ا ي  حلتممل النصممممممممممممموع األابتممي افق املقممتسبممي بممتلكفممتلاد. مممت عممدا مممت اجممد ممه ما  معلت تممي

 ي جتمعي  يز  ازا.مي اليعلتم الجتمعي فمعنتايا اهي ت بإتقاا تجتتد الخطت  اليعلتم  ف

ي افق مممممممممممممم  ت   تنوي 
 
صوع  ي املرحلي الث تبقي حوو اعي تا إتمقاا تجتي  دسيس الن  ساتمتد السم 

زد الد 

هت ي ألتبت  أه  
 
 :املقتسبي بتلكفتلاد بتلقل

  -أ
 
ي مأن ساتتد األجنبتي  ي مجتو معلت ت 

غتدهت كتنت مقاج ي عا الد 
 
 .الل

نظيا أكث -  ز بتلي  ي كتملي،  ي محتالي ليبن   سدى ممممممممممممممكتنت  ي ي  طبتق على منتهج اساتممت  ر ما الي 

ي معتصممممممرة أثبتت نجتعي ي، ممممممممممممممممممملسممممممتنت  اهي بحتجي إاى معريف ا قديم  ي  ممممممِّل ستممممممتال هت  ي البلدان الغربت 

ي.  اأطراحتد جتمعت 

افت ت يلي أهم الدساتمممتد ال    نتالت الخطت  اإتمممقاا تجتت ه، أا  نتالت الخطت  اان اليعرض 

لهذه اإلتمممممممقاا تجتتد، أا  نتالت الع لتي اليعلت تي بتلدساتمممممممي اان  نتاو الخطت  اليعلتم ، أا اساتمممممممتد 



 د
 

ق  حلتلهمممت، الكا مممت لم  تنمممتاو الخطمممت  اليعلتم   ي إتمممممممممممممقاا تجتمممت مممه  ي مرحلمممي اطرااالنصممممممممممممموع   نمممتالمممت

 اليعلتم الثتنو :

ي. - غي العربت 
 
ي الل  ت 

 
تا: معل  أنطوان صت 

ي الفصحى اطرااق معلت هت. - غي العربت 
 
تا: اساتتد  ي الل  أنطوان صت 

تق - ي مهتسة القرالة الن  صوع األصتلي  ي  ن ت    مممدة.لطتفي هبتش  : اتتث تس الن 

صوع. - ي املعتصرة  ي  دسيس الن  ستنت 
 
د األخضر الصبتحي: أثر املنتهج الل  مح  

. مبتااه -        م   .ا طبتقت همدخل إاى علم الن 

طبتق. - ي االي  ظري  تيي األتت   ، بين الن 
 
لك الث ي بتلس  صوع القراات   مح د ال اهم : ايداكيتك الن 

ي - نتد القرالة املن جت  وا: مِّو  د ح   صوع،  مح   ي القرالة ااإلقمممرال.ا دسيس األا للن    ، إتقاا تجت 

 مح د العبد: النم االخطت  ااال صتو. -

 عبد الهتا  با ظتفر الشهر : إتقاا تجتتد الخطت ؛ مقتسبي لغويي  داالتي. -

ي  غمممي العربتممم 
 
خمممت  ما مممتج الل

 
ت؛ ا لمممك بمممت  ت أكوا منمممه نظريممم  ت همممذا البحمممث فتحمممتاو أن يِّون ع لتممم  اأمممم 

ي الختع  بأقسمممتم السمممني األااى ثتنو   تنوي 
 
ساتمممي  جذعتممممممممممممممممهت( ب)اآااب ت  ي املرحلي الث

طبتق االد  ي مجتال للي 

 لخطت .ضول مت  فتد به إتقاا تجتتد الخطت  اليعلتم  االيداالتي الستنتتد ا

 ة البحث:يلاشكووووإ. 5

  يطرا البحث تياال مفتاه:

 اساافده هابنتقواعد نظتمه ا خصموصتي الخطت  اليعلتم ، ما حتث الكشمف عا كتف ي كا 

تهت تممقاا تجتتدااإل  م هدفي لدى ممممممممممممممم حقتق الكفتلاد املسممميقصممد  ال   ييبن 
 
ي مممممممممممممممو  فالسمممني األااى ثتن ميعل

 :عنه مج وعي ما األتئلي هت الشفو  االكيتبي؟ ا يفر عمبعدي

 هي طبتعي الخطت  اليعلتم ؟ مت -

 ؟ي بنتاهممت هي القواعد اليداالتي ال   مستهم ف -

 ؟هي إتقاا تجتتد الخطت  اليعلتم مت -

 تي؟ -
 
 مت مدى  وافر هذه اإلتقاا تجتتد لدى أطراا الع لتي اليعلت تي اليعمل

  ممت هي ال -
 
 إتقاا تجتتد الخطت  اليعلتم ؟راد ال    حر ك ع لتي اخيتتس م يث



 ه
 

هتد املا تج - الصمممتاس عا ازاسة القابتي الوطنتي الدسا ممم   ) مت ممممممممممممممممدى  حقق االيسممممممممممممممممممجتم بين  وجي تد ا وج 

، مع حقتقممممممي امل ممممممتستممممممممممممممممممتد املتممممممدانتممممممي ألطراا الع لتممممممي اليعلت تممممممي اليعل تممممممي، فت ممممممت يخم (الجزااريممممممي

 إتقاا تجتتد الخطت  اليعلتم ؟

حوو اان  حكم أطممممممممممممممممممممممممممراا الع لتمي اليعلت تمي اليعل تمي  ي إتمممممممممممممقاا تجتتد الخطت  ممت هي العوااق ال     -

 اليعلتم ؟

بع في د اسة امل ض ع: 6
ّ
 . املنهج املت

 طلق املمممممقتسبي اليمممممداالتي على النظريي ال    دسس اللغي بتعيبتسهت مج وعي ما األفعتو لس ق السمممممتتق        

املقمتسبمي على أ  خطت ،  ي كواة املصمممممممممممممطلحتد امفتهت هت، م ت بيحقتقهمت. ا ك ا الصمممممممممممممعوبمي  ي  طبتق همذه 

ي مممممإال أن البتحثين ف ،اسغم هذه الصعوبي ؟ما أيا يبدأ اإاى أيا ينيه  ،رةمممممي حياة كبتممممميجعل البتحث يقع ف

هت، اال    حتاو املزج بين عنتصمممممممممممممر اللغي ممممممممممممممممممممممممممحمتالوا  حديد أهم األاااد ال    قوم علت ،حقلهمت اافق من جهمت

تغتي، ي نجتا الع لتي اليبلممممممممممممممممممممالسمممممممتتق املر بطي بتمليِّلم ااملختطب اكل الظراا ال   كتنت تمممممممببت ف اعنتصمممممممر 

اكتف لسيطتع القتتم بع لتي اليبلتغ ميجتازا مسيوى  ،اال    دسس مقتصد امليِّلمالقصودية؛ ي: ممممممممممممممم ثلي ف

إعادة وفهمه وتأويله و  ، وإسوووووووووووووتراتيجيوا  اوخ مب املتإلم وامللاطا في إنتاج الخطابااللمي املقوو الحرفتمي

ن  امي، مثل: مقتصممد  إنتاجه. حتث  ربط ع لتي اليبلتغ بعنتصممر السممتتق الذ  حدثت فته، اما ت مت هو مِّو 

نتد املوضممممموعتي، أ  الوقتيع الختسجتي، مثل:  م، امعيقدا ه، اكذا اهي تمت ه اسغبت ه، اما ت أيضمممممت املِّو 
 
امليِّل

بمممدساتمممممممممممممممي ممممت لعنتممممه  ،طر ي الخطمممت . فتعنك املن ج اليممممداااي إ نزما القوو امِّمممتنمممه، اكممممذلمممك العالقممممي بين 

 الخطت   ي تتتق معين، ك ت لعنك ب عرفي أثمر هذا الستتق  ي لغي الخطت  عند إنيتجه اعند  أايله.

 ساطبتعي هممممممممممممذا املوضوع )إتقاا تجتتد الخطت  اليعلتم ( االعنتص
نه ابختصي: املدس   ر ال    ِّو 

ما   
 
 هت معد من جت لقرالة النصوع االخطتبتد.م قميض   اعي تا املقتسبي اليداالتي ألن ،امليعل

 : امل ض ع. أهوووووداف د اسة 7

ك  ي خطتبنت  ممممممممممممممَيممممممممممممممبنَّ
ط
أبغي ما خالو هممممممممممممممذا البحث الكشمف عا أهم اإلتقاا تجتتد ال   يجب أن  

 اآل تي:اليعملتم   حمقتمقت للنمجتعي االنجتا، اي كا حصر أهمدا ي  ي النقتط 

اليعريف بممتلخطممت  بصمممممممممممممفممي عممتمممي، ابممتلخطممت  اليعلتم  بصمممممممممممممفممي خممتصمممممممممممممي ا  تيزه عا غياه ما  -

 الخطتبتد. 

 الكشف عا القواعد اليداالتي إلنيتج الخطت  اليعلتم . -

 الكشف عا إتقاا تجتتد الخطت  ع ومت، ا لك ال   لعي دهت الخطت  اليعلتم . -



 و
 

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

 الكشف عا العوااق ال    حوو اان  حقتق الخطت  اليعلتم  ألهمدافمه. -

 جممي ما العممتم إاى الخممتع اما على  ي لمميشممممممممممممممخطممي البحممث اقممد جممتلد 
خ سمممممممممممممي فصممممممممممممموو ميممدس 

 :يطبتقي املتداييالالنظر  إاى 

 ممممممممممم ل معريفت لالتمممممممممممقاا تجتي االخطت  االخطت  اليعلتم  مع إجرال مقتسني ب نه  ؛أاو  فصممممممممممملال -

ثم حصمممممممر لقواعد بنتل الخطت  اليعلتم  اليبلتغتي  .بتداغو،يابين الخطت  العلم  االخطت  ال

 اال  ذيبتي، األحداث الكالمتي.

رافقممي لممه، التممل معت نممت لراافممد الخطممت  اليعلتم  ما: ما ممتج ااثتقممي م ممممممممممممم ممل  ؛يثممتيالصمممممممممممممل فال -

 اساتي للب ئي امليتستي، اأخياا مداخل  دسيس اللغي العربتي.، ثم األتيت  اكيت  مدس   

طتبتي؛ قسممممم قسممممم ين مبحث  نتالت فته اتمممممقاا تجتحوو االتمممممقاا تج ؛ثتلثالفصممممل ال - ي تتد الخ 

م ال العالقي   
م امبحث خص   

 
 س اامليعل

 تقاا تجتي الهدا اليعلتم .بين املدس 

خصمممممممممممممم لالتمممممممممممممقاا تجتمممتد املا مممتجتمممي، اهي عمممتممممي اخمممتصممممممممممممممي؛ أممممت العمممتممممي فه   ؛رابعالصممممممممممممممل الف -

االتمممممممممممقاا تجتي البنتاتي ااالتمممممممممممقاا تجتي اليعتانتي، االختصمممممممممممي هي اتمممممممممممقاا تجتي القرالة اليفتعلتي 

 .االكيتبي ااتقاا تجتي اإلنيتج الشفو  

 تممممممين ممممممممممممممممممالأااة لقتتس آسال اتممممممتبتني بتعي تا ، خصممممممم للدساتمممممي املتدانتي ؛ختمسالفصمممممل ال -
 دس 

  ين اا جتهتت م ف
 
 ي عنتصر بنتل الخطت  اليعلتم .ماامليعل

ب مت لهمت ما اس بتطتد بتلفصممممممممممممموو األخرى  الخمت  مي كمتنمت حصمممممممممممممتلمي ملمت أفرز مه المدساتمممممممممممممي املتمدانتمي -

 ختصي الفصلين الثتلث االرابع.

اامليخصممممممممصممممممممي؛ فتملصممممممممتاس هي كل اعي د البحث على مج وعي ما املصممممممممتاس ااملراجع العتمي ما ت 

 س  ي  قديم اساتمممممممه
ألااى ما ما تج السمممممممني ا، ما ت: الوثتاق البتداغوجتي االقابويي ال   لعي د علي ت املدس 

تممممممممممممممت مممذة المممدلتمممل القابو  أل االوثتقمممي املرافقمممي لمممه، اليعلتم الثمممتنو  العمممتم االيكنولو،ي  ي اللغمممي العربتمممي، 

ت  املدس    الكي، ي العربتي الختع بتلسني األااى ما اليعلتم الثتنو  التل أتميت  اللغا ، اليعلتم الثتنو  

الجذع املشممممممقاك آاا ، االجذع املشممممممقاك علوم ) للغي العربتي الختع بتلسممممممني األااى ما اليعلتم الثتنو  

 (.ا كنولوجتت

يت  كابخصمموع املراجع فه  الكيب امليخصممصممي  ي اللسممتنتتد اليداالتي امعلت تي اللغي، مثل: 

 املعجم املوتمممممممممممممو ي لعلوم ألاسيكتويي،فعممل القوو ما الممذا تممي  ي اللغممي، ألاتمممممممممممممقن،  نظريممي أفعممتو الكالم



 ز
 

 حلتل آن سابوو اجتك مو مممممممممممممالس ،  لمممممممممممممممممممممممممم:اليداالتي التوم؛ علم جديد  ي اليواصممممممممممممل،، ألح د أاز  القابتي

ن اامليزان أا لعبممد الهممتا  با ظممتفر الشمممممممممممممهر ، اللسمممممممممممممت اتمممممممممممممقاا تجتممتد الخطممت  ،و براان ايوو الخطمت ، 

تيي األتمممممممممت ممممممممم   ،طه عبد الرح االيِّوثر العقلي ل
 
لك الث ي بتلسممممممممم  صممممممممموع القراات   د لمممممممممممممممممممممم مح ايداكيتك الن 

ملح د  . النم االخطت  اال صمممتولمممممممممممممممم مح د ح وا  دسيس األا ؛ إتمممقاا تجتي القرالة ااإلقرال، ال اهم 

له؟العبد  
 
 فتلتبلتي ما أاتممممممقن إاى غوف تن، . اليداا لمممممممممممممممممم عبد الواتممممممع الح يا   . مت الخطت ؟ اكتف نحل

 .باليشته

ه بتلشكر الجزيل ماف لِّل ما تتعديي على مسيوى الثتنويتد ما أتت ذة ي خيتم هذا البحث أ وجَّ

يت  : األت شراملاألتيت  ا ،ما أتت ذة، اأخم بتلذكر االشكر امديريا اإااسيين، اعلى مسيوى الجتمعي

 ت م قوي ه لا  ،اقرال ه له هجزاتت ي، اعلى  تبعه لماإل راا على بحثقبوله على  بولب خ ب جمليالدكيوس 

 ص   منه. أتأو هللا أن يجعل جهده مقبوال مجتزى علتها ث تنه ملت  ،امسديده ملت انحرا منه ،اعوج  منه

 ي الدنتت ااآلخرة.مف



 
 

 

الفصل األول: مدخل مفاهيمي )الخطاب، الخطاب التعليمي 

 وقواعد إنتاجه(

 مفهوم الخطاباملبحث األول: 

 مفهوم الخطاب التعليمياملبحث الثاني: 

 الـــقــــواعــــــد التـبــليــغـــية املبحث الثالث: 

 ــذيــــبـةالـــقــــواعــــــد التـــهــــاملــبـحــث الرابع: 

 قـواعـد الحدث الكالمياملــبـحــث الخامس: 

  
  

 
 



 (وقواعد إنتاجه الفصل األول: مدخل مفاهيمي )الخطاب، الخطاب التعليمي
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 خطاباملبحث األول: مفهوم ال

 :(Stratégieتعريف مصطلح استراتيجيا )أوال: 

ل الرجوع إلى أصل كلمة تعريف استراتيجيات التعلم والتعليم من خالالباحثيـن ض عحاول ب

فن ى أن هذه الكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية التي تعني ـإل وا، حيث أشار (Strategy) استراتيجيا

( من املفردات Tactics. والتكتيك )وإدارة القتال في ساحة املعركة، أي القدرة على وضع الخطط الحرب

ق باألدوات املستخدمة لتحقيق نجاح التي تستخدم أحيانا للتعبير عن املعنى نفسه
ّ
، وهذا يتعل

 .1االستراتيجيات

ة ى املهارة املغلقة التي يمارسها كبار القادـكانت االستراتيجية لفترة طويلة أقرب ما تكون إل ،لذا

فها من كما تباين تعري ،وارتبط مفهومها بتطور الحرب ،واقتصرت استعماالتها على امليادين العسكرية

دها حيث إنه ال ي ؛جيةفإنه ال بد من التأكيد على ديناميكية االستراتي ،هذا الخصوصـوب .قائد إلى آخر قّيِّ

إال أن مدلولها كان يختلف تعريف واحد جامع. وقد بدأ استخدام االستراتيجية في امليادين العسكرية 

من قائد إلى آخر ومن بلد إلى آخر مع اختالف معانيها، هذا من كونها فن استخدام الوسائل املتاحة 

 عن القواعد املثالية للحرب إال أنها تتفق جميعا فـي:لتحقيق األغراض أو لكونها نظام املعلومات العلمية 

 اختبار األهداف وتحديدها. -

 اختبار األساليب العلمية لتحقيق األهداف وتحديدها. -

 وضع الخطط التنفيذية. -

 .2تنسيق النواحي املتصلة بكل ذلك -

كن يم مستعار من ميدان العلوم الحربية والعسكرية، التي تقتض ي أنه ال  " استراتيجا "إذن، 

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 

ب على صطل  إلى مجموعة من األششطة واألفعال من شأنها أن تحّقق النكذلك هذا امل
ّ
صر وتضمن التغل

 ( لدى اإلغريق.Suntaxixالخصم، وهو املعنى األصلي للفظ )

صفة ، لكّنها بنادرا ما يعّرِّفها الباحثون بوضوح ،ها كلمة شائعةـبل إن   ،مفهوم استراتيجيا غامض

ذ ليس إ، وليس فقط النواحي البنائية؛ ي عمليات الضبطـى الفروق الكيفية بين األفراد فـر إلـعامة تشي

ف على العمليات املعرفية املتضمنة م  ـمن ال ى ـج إلي أداء املهام العقلية، لكننا نحتاـفرض ي االكتفاء بالتعرُّ

 .3ى أداء فّعالـوصوال إل أن شعطي مزيدا من االنتباه لطرق تنظيم هذه العمليات

                                                           
م والتعليم النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عّمان، األردن،  1

ّ
حسن محمد أبو رياش وآخران: أصول استراتيجيات التعل

 .01ص  هـ،0241م/4102الطبعة الثانية، 
 .461، ص م4114هـ/0244كمال عبد الحميد زيتون: التدريس نماذجه ومهاراته، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة األولى،  2
 .01، ص ، مرجع سابقحسن محمد أبو رياش وآخران 3



 (وقواعد إنتاجه الفصل األول: مدخل مفاهيمي )الخطاب، الخطاب التعليمي

10 
 

االقتصاد ي العلوم األخالقية وخصوصا في ـف (Stratégie)استراتيجا مصطل  استعمل 

ي موسوعة الالند للفلسفة، باملعنى الذي ـجاء فحسب ما ، ، قبل أن يدخل إلى حقل التعليمالسياس ي

، تأخذ مجموعة قرارات متناسقةي لغة نظرية األلعاب، تدّل استراتجيا على ـ" ف Royوّضحه رنيه روي 

ل مسؤولياته، بمواجهة مختلف االحتماالت  خاذ عامل يتحم 
ّ
ل إلعلى كاهلها ات ا، ى تصّورهـالتي يتوص 

ات ن بقرار ـن آخرين معنّييـبمقتض ى فرضيات تدور حول سلوك عاملي و سواء بموجب الظروف الخارجية أ

كهذه. يستلزم وضع  استراتيجيا: من جهة، تقدير احتماالت وقوع أمور خليقة باالهتمام، من جهة ثانية، 

يجيات راتـج املحسوبة على أساس تنفيذ استاعتماد قاعدة أو مؤشر تفضيلي يسمح بتصنيف النتائ

 .1مختلفة "

يّتض  من هذا التعريف املجال الذي تطّبق فيه االستراتيجيا، وهو نظرية األلعاب. حيث يظهر 

رة كـدور امل
ّ
ف بتتبع مجموع القرارات التي تّتخذ بالنظر إلى مختلف املعطيات الداخلية والخارجية املتوف

ّ
ل

وما يشترط في هذه القرارات تحّقق شرط التناسق  ،الت ممكنة الوقوع أو الحدوثلديه ملواجهة أي احتما

 واالشسجام بينها.

 الخــطـــة أو االتـجــــاه أو منهج العمليقول:" االستراتيجيا هـي  زبرج "ـري منتــ "هـنـوفي تعريف آخر ل

وشعني  األسلوباملوضوع لتحقيق هدف ما، وهي املمّر أو الجسر الذي يأخذنا من هـنا إلى هناك، وهي 

بذلك نمط أو طريقة العمل والثبات على سلوك معّين، وهي مكان أو موقع، أي تحديد مكانة نريد الوصول 

 .2إليها، وهي منظور أو صورة تطمح املؤسسة إليها مستقبال

ل ف ،ها اإلجرائيـمن األول؛ إذ يربط االستراتيجيا بجانب وهذا التعريف أوض 
ّ
طة أو ي الخـواملتمث

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 

في اتجاه معّين قصد الوصول إلى املكان املطلوب، وتتسم هذه الطريقة أو األسلوب بنمطية معّينة عمل 

 تفّرقها عن غيرها من الطرق واألساليب.

ويتجاوز مدلول مصطل  االستراتيجية معناه اللغوي املباشر: الهجوم أو النزعة الهجومية إلى 

ثيرة أهم من الهجوم وأجدى نفعا ألنها ال تكتفي ي أحيان كـ، فاستراتيجيات الدفاع فى مدلوالت أخر 

بتحقيق النصر زمن الخيبة وإنما هي قادرة على حفظ الحياة وإبقاء ماء الوجه أي حماية األنا واألتباع 

 .3جسديا ونفسيا

فن املزج أو  ،كفن للتخطيط والتدبيروقد بدأ استعمالها في املجاالت املختلفة بمعاشي مختلفة 

سيرورة من أجل الوصول إلى القبول بالغاية أو تحقيق الغايات الحميدة، أو  والوسائلبين الفكرة 

                                                           
، امللحق، 4110أندريه الالند: موسوعة ال الند الفلسفية، تعريب خليل احمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، باريس، الطبعة الثانية،  1

 .0111-0116ص 
ـــة  2

ّ
 .01هـ، ص 0241اسـتراتيــجيــة، اإلبــــداع الخليـــجي، الكويـــت، طبعة طـارق السويـدان ومحمد أكـرم العـدلـونـي: كـيـف تكـتـب خـط

 .01م، ص 4111عبد هللا البهلول: في بالغة الخطاب األدبي؛ بحث في سياسة القول، التسفير الفني صفاقس، الطبعة األولى، جانفي  3
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ف فيها، فال  لتحسين األداء.
ّ
وتتعدد اإلستراتيجيات بتعدد وتنّوع الظروف املحيطة والسياقات التي توظ

ستراتيجية إيمكن االعتماد على نفس اإلستراتيجيات بصفة دائمة وثابتة كما سبقت اإلشارة إليه. فيقال 

 (. Stratégiesاللعب، إستراتيجية التعليم...ولهذا يمكن القول إن االستراتيجية استراتيجيات )

د اإلستراتيجيات، من حيث املجال أو الحقل الذي تطّبق فيه، إلى  التي و  إستراتيجية شاملةوتتحد 

 إلى تطبيقه أ
ّ

ناك ثناء العملية التفاعلية، ثم همفادها التوّجه العام للفعل الذي يسعى املتكلم أو الباث

التي تميز فترة محّددة للعملية التفاعلية. ورغم هذا التعّدد في مجاالت استخدامها  اإلستراتيجية املحلية

 الجوهر والهدف واألسلوب.إال أنها واحدة في حقيقتها واحدة من حيث 

يكون ستراتيجيات كثيرة سوإذا خّصصنا مجاال تطبيق االستراتيجيات في قطاع التعليم؛ فإنها إ

ر دراسة ـتثيو ؛ أي استراتيجيات الخطاب التعليمي. واملنهاجية التركيز فيه على االستراتيجيات الخطابية

سياسة القول واالستراتيجية الخطابية مسائل منهجية يجب أخذها بعين االعتبار، من هذه املسائل 

وتنظيم؛ إذ ال مجال للحديث عن العنصر دراسة الوسائل في ضوء املقاصد. فالنص تنضيد وترتيب 

خارج املجموعة، فكل عنصر ينظر إليه منّزال في املجموعة التي ينتمي إليها. واملقاصد نوعان منها ما هو 

ومن خصائص االستراتيجية أنها خفّية متفّردة، ال تصل  منها واحدة لـ  .1بعيد ومنها ما هو قريب األمد

االختالف يشّرع الحديث عن استراتيجيات مختلفة ويكسب النص األدبي معركتين مختلفتين. وهذا 

 .2فرادته

فتها ها التعليمية وفلسـالدولة في إطار سياستهذه ي تحّددها ـ، تلك الغايات التدولةعلى مستوى ال

التربوية من أجل تخريج أجيال تخدم بلدها وتساهم في بنائه. هذه الغايات تتفّرع فيما بعد إلى مرامي 

 وأهداف جزئية تتحّقق بالتدريج مع جميع املستويات التعليمية.

م داخل وعلى مستوى الفصل الدراس ي،  ِّ
ّ
بعها املعل

ّ
هي مجموعة من اإلجراءات واملمارسات التي يت

الفصل للوصول إلى مخرجات، في ضوء األهداف التي وضعها. وهي تتضّمن مجموعة من األساليب 

قويم التي تساعد على تحقيق األهداف أو هي مجموعة من إجراءات والوسائل واألششطة وأساليب الت

ط الستخدامها أثناء تنفيذ  ِّ
ّ
م التدريس، والتي يخط م أو مصّمِّ ِّ

ّ
التدريس املختارة سلفا من قبل املعل

ق األهداف التدريسية املرجّوة بأقص ى فاعلية ممكنة، وفي ضوء اإلمكانات املتاحة  .3التدريس، بما يحّقِّ

م في هذه االستراتيجياتيمكن أن 
ّ
وم به ؛ أي ما يقبفاعـلي العبارة شسّمي كال من املدّرس واملتعل

، حسب ما ينص عليه املنهاج، الكفاءات املستهدفةكالهما من عمليات مبرمجة للوصول إلى تحقيق 

ـمية متميزة. وإن كان للمدّرس الحّصة األكبر باعتباره املوّجه لهـ-داخل وضعيات تعليمية
ّ
عملية ذه التعل

م.
ّ
 دون أن شغفل دور املتعل

                                                           
 .01رجع سابق، ص امل 1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
ب النّجار: معجم املصطلحات التربوية والنفسية، عربي إنجليزي، إنجليزي عربي، مراجعة حامد عّمار، أصول حسن شحاتة وزين 3

م والتعليم النظرية والتطبيق، ص 
ّ
 .43استراتيجيات التعل
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رها في املتقّبل 
ّ
والحديث عن االستراتيجية الخطابية مشروط بتحّقق كفاءات ثالث ال بّد من توف

م؛ إذ بها يمكن استنطاق النص وتبّين سياسة القول واالهتداء إلى االستراتيجية التي توّسلها 
ّ
أو املتعل

م أو الكاتب إليقاع تأثيرات 
ّ
(، Compétence linguistiqueمعّينة في ذات مخاطبه: الكفاية اللسانية )املتكل

mpétence Co(، الكفاية املوسوعية )mpétence pragmatiqueCoالكفاية التداولية )

encyclopédique)1. 

مية التعليمية بأنها " جملة من األساليب أو الطرائق املستخدمة 
ُّ
يعّرِّف قطامي االستراتيجية التعل

م والتعليم. وتتضّمن االستراتيجية التعليمية جملة من املبادئ والقواعد والطرائق في 
ُّ
مواقف التعل

م الصّفي وتحقيق النتاجات 
ُّ
م في سعيه لتنظيم خبرات التعل ِّ

ّ
ه إجراءات املعل واألساليب املتداخلة التي توّجِّ

 .2املوصودة "

م
ُّ
م لجعل  إن استراتيجية التعل ِّ

ّ
هي إجراء أو مجموعة من اإلجراءات املحّددة التي يقوم بها املتعل

م أكثر سرعة وسهولة ومتعة، وموّجهة ذاتيا بشكل أكبر، باإلضافة إلى قابليتها لالنتقال إلى 
ُّ
عملية التعل

 .3مواقف جديدة

علم ن املعددا من طرق التدريس، وإتقا التدريس تتضمن إن كل استراتيجية من استراتيجيات

آلليات كل طريقة، وإجادة مهارات التعامل معها، وفهمه فنيات )تحركات( تنفيذها يضمن نجاح 

ات . مجموعة القرارات التي يتخذها املعلم بشأن التحركاالستراتيجية املختارة في املوقف التعليمي التعلمي

 .4اأهداف تعليمية محّددة سلف املتتالية التي يؤديها في أثناء تنفيذ مهامه التدريسية، بغية تحقيق

ة من أجل تحقيقيعّرِّفها كمال عبد الحميد زيتون بأنها " 
ّ
األهداف التعليمية، فهي تضع  خط

م يفعلها في الواقع ليصل للهدف ِّ
ّ
د أن املتعل

ّ
 .5" الطرق والتقنيات )أو اإلجراءات( التي من املؤك

مجموعة تحركات املعلم داخل  وقد ذكر ممدوح سليمان أن استراتيجية التدريس عبارة عن

الفصل والتي تحدث بشكل منتظم ومتسلسل وتهدف لتحقيق األهداف التدريسية املعّدة مسبقا، 

وتتضّمن أيضا أبعادا مختلفة مثل طريقة تقديم املعلومات للتالميذ وطريقة التقويم ونوع األسئلة 

 .6املستخدمة وهكذا، فهي الخطة العامة للتدريس

                                                           
 .06، ص السابقاملرجع  1
 .03ص ، مرجع سابق، حسن محمد أبو رياش وآخران 2
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها 3
 .011ص م، 4100هـ/0244دار املسيرة، عّمان، الطبعة األولى، محمد السيد علي: اتجاهات وتطبيقات حديثة في املناهج وطرق التدريس،  4
 .461م، ص 4114هـ/0244كمال عبد الحميد زيتون: التدريس نماذجه ومهاراته، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة األولى،  5
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها 6
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قول بأن استراتيجية التدريس عبارة عن إجراءات التدريس التي يخططها القائم وهكذا يمكن ال

بالتدريس مسبقا، بحيث تعينه على تنفيذ التدريس على ضوء اإلمكانات املتاحة لتحقيق األهداف 

 .1التدريسية ملنظومة التدريس التي يبنيها، وبأقص ى فعالية ممكنة

وخصوصها؛ العملية، االستراتيجية واألسلوب.  نفّرِّق بين مصطلحات ثالثة من حيث عمومها

العملية أكثر املفاهيم عمومية؛ إذ إن كل البشر يشتركون في عمليات كلية معّينة، يشتركون في مستويات ف

جميعا إلى الهواء واملاء والغذاء أي أننا جميعا شستعمل  أو أنماط معّينة من التعلم تماما كما يحتاجون 

 .2قل في عملية التعلم واالسترجاع فالعملية إذن خصيصة لكل كائن بشري مثال أسسا كلية من الن

 ،االستراتيجيات هي الطرق املعّينة لتناول مشكلة أو عمل، وهي أنواع الفعل إلنجاز ش يء ماوأما 

وهي الخطط التي تحكم معلومات معينة وتعالجها، إنها كخطط املعركة قد تتنّوع من خطة ألخرى، ومن 

ن سنة ألخرى، أي أن االستراتيجيات تتنّوع داخل الفرد، إذ إن كل فرد فينا يمتلك حشدا يوم آلخر، وم

 .3هائال من الطرق املحتملة لحل مشكلة ما، ثم نختار واحدة أو عددا منها ملشكلة معّينة

ردة الثابتة داخل الفرد، ـمصطل  يشيويبقى األسلوب خاصا؛ ألنه 
ّ
ر إلى امليول والتفضيالت املط

واألساليب هي تلك الخصائص العامة للعمل العقلي، والنمط الشخص ي أيضا التي تنسب إليك باعتبارك 

زك نت أي شخص آخر، فقد تكون  مطبوعا على الرؤية، أو أكثر اتساعا مع اللبس أو  فردا والتي تمّيِّ

 .4اشعكاسيا أكثر من غيرك، هذه كلها أساليب تحدد نمطا عاما في تفكيرك وشعورك

 :(Texte) مفهوم النص: ثانيا

 املفهوم اللغوي لكلمة " نص " -أ

ّصِّ  -0
هُ  أصل  الن 

ُ
: أقص ى الش يِء وغاَيت صُّ ُعَك الش يءَ . أقص ى الن 

ْ
ا: رف ه  نصًّ  . نص  الحديث ينصُّ

َ
. َعهُ َرف

صُّ  ه  إليه. والن  َصْصت 
َ
، وكذلك ن َعه 

َ
الٍن، أي َرف

 
 إلى ف

َ
. يقال: نص  الحديث ص 

 
َر، فقد ن هِّ

ْ
ظ

 
وكل ما أ

ى تستخرَج الناقة أقص ى سيرها.
ّ
ْحريُك حت

َّ
صُّ اإلسناد إلى الرئيس  الت قال ابن األعرابي: الن 

صُّ التعيين  على ش يٍء ما ، والن 
 

صُّ التوقيف ، والن  ا األكبرِّ َل نصًّ ج  ص  الر 
َ
. ون ه 

 
ت ذا إ، ونصُّ األمرِّ شد 

هُ 
َ
د

ْ
ى يستقص َي ما عن

ّ
ُه عن ش يٍء حت

َ
ْنَتهى منتهاهُ . ونصُّ كّلِّ ش يٍء سأل ه  م 

 
ْصل

َ
صُّ أ . قال األزهري: الن 

َل  ج  َصْصت  الر 
َ
غ  أقصاها، ومنه قيل: ن

َ
ُه عِن الش يِء حتَّ األشياءِّ وَمْبل

َ
لت

َ
 مْسأ

َ
َصْيت

ْ
ق

َ
ى إذا اْست

ُه.
َ
د

ْ
رَِج كلَّ ما عن

ْ
خ

َ
ْست

َ
ْصَنصت  الش يَء  ت

َ
: ن قال  هُ وي 

ُ
ت
ْ
ك  .5حرَّ

                                                           
 .466، ص املرجع السابق 1
ـــــدوجالس براون: أسس تعلم الل 2 ترجمة عبده الراجحــــي وعلي علي أحمد شعــــبان، دار النـــهضة العـــربــــية، بيـروت، طبعة  غة وتعليمها،ـــ

 .012-014ص  ،0332
 .012ص املرجع نفسه،  3
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها 4
 : لسان العرب، إعداد وتصنيف يوسف خّياط، دار لسان العرب، بيروت، مادة )ن ص ص(.ابن منظور، جمال الدين 5
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ا، وكذا نصًّ إليه، إذا  -4 ه  نصًّ  ينصُّ
َ

َعهُ نص  الحديث
َ
: رف ّصِّ

ُعك للش يِء.. وأْصل  الن 
ْ
ونص  ناقته  رف

ا:  ها نصًّ ْيِر،ينصُّ َعها في  إذا استخرَج أقص ى ما عندها من السَّ
َ
ه  إذا َرف ، فإن  عِّ

ْ
ف وهو كذلك من الر 

: التحريك حتى تستخرَج من الناقة أقص ى  صُّ . الن  ْيرِّ ْيرِّ فقد استقص ى ما عندها من الس  الس 

ا:  ه  نصًّ ُه،سيرها. ونص  الش يَء ينصُّ
َ
ك ا:  حرَّ . ونص  املتاَع نصًّ ْصَنَصه 

َ
 وكذلك ن

َ
ُه فْوق

َ
َجَعَل بعض

ا، ومن املج بْعٍض. َعُه از: نص  فالًنا نصًّ
َ
ُه عن الش يِء، أي أْحفاه فيها ورف

َ
إذا استقص ى مْسألت

ِم،
ْ
ُه من الِعل

َ
حاح:  إلى حّدِ ما عند ى استخرَج كلَّ ما عنده.كما في األساس وفي التهذيب والّصِّ

ّ
 حت

َهَرُه،ونص  الش يَء أي 
ْ
ص الرجل  غريَمه  تن أظ . ونص  ص 

 
َر فقْد ن هِّ

ْ
ظ

 
ه  وكلُّ ما أ صيصا، وكذا ناص 

، أي 
ً
ة ناص  َل:  استقص ى علْيِه وناقشُه.م 

ْ
َرق هموفي حديث هِّ يهم وُيظِهُرُه.، أي ينصُّ

ْ
 يستخرُج رأ

ة  .1قيل: ومنه نصًّ القرآن والسن 

4-  : ص  ف.الن  ِ
ّ
 من املؤل

ْ
صُّ  صيغة الكالم األصـلّية التي وردت  مـــا ال يحــتــمل إال معــنًى واحدا،والن 

. )ج( نصوص. عند األصوليين: الكتاب يحتمل التأويلال أو  ّصِّ
، ومنه قولهم: ال اجتهاد مع الن 

 : صُّ من الش يءِّ  أقصاهوالسّنة. والن 
ُ
غ

َ
: منتهاه ومْبل ه  نا من األمر نص 

ْ
ه وَبلغ  الش يء  نص 

َ
غ

َ
. يقال: بل

هُ 
َ
ت  .2شدَّ

ّص: -ب
ّ
 املفهوم االصطالحي للن

، فبدون " تحديد مفهوم النص وبحث " النص" مصطل  الغامضة والعائمة املصطلحات من 

 .3ى مفهوم عائم "ـحدوده املنهجية، فإن هذا املفهوم يفقد طابعه اإلجرائي ويتحّول إل

 :صة، نجد التعريفات اآلتية للنّص وبالعودة إلى معاجم املصطلحات املتخصّ 

ف منها األثر األدبي. -
 
 الكلمات املطبوعة أو املخطوطة التي يتأل

سة والتعليق عليا -  ها في الوعظ.ـقتباس أجزاء من الكتب املقد 

طبة -
 
 .4االقتباس الذي يعتبر نقطة انطالق لبحث أو خ

 للكتابةيحل 
ً
هدف إنكار مفهوم ـويست ،مصطل  النص محل  العمل األدبي، ويصبح النص أثرا

ر فيه، إال من خالل أدبيته ـمكتوب كحقيقة تعبيـالعمل ال
ّ
 وفضائه.رية. وال يفك

ي ـي تعارض مع توليد النص لإلشارة إلى النص فـتعريف ظاهرة النص ف جوليا كريستيفاتقترح 

 تية:مام بمكّوناته اآلـمطبوع دون إلـوال تقرأ ظاهرة النص ال ،أدبيته

 مقوالت اللسانية.ـال -

 طوبولوجية الفعل الدال، بحيث تصبح الداللة هي هذا التوليد. -

                                                           
بيدي، محمد مرتض ى: تاج العروس، تحقيق عبد الكريم العزباوي، مراجعة عبد السّتار احمد فراج، ج 1 ، مطبعة حكومة الكويت، 01الز 

 .014-011م، مادة )ن ص ص(، ص 0313هـ/ 0433الكويت، طبعة 
 .346للغة العربية: املعجم الوسيط، الهيئة العامة لشؤون املطابع األميرية، القاهرة، مادة )ن ص ص(، ص مجمع ا 2
 . 24م، ص 4111هـ/0241حسين خمري: نظرية النص؛ من بنية املعنى إلى سيمائية الدال، منشورات االختالف، الجزائر، الطبعة األولى،  3
 .204، ص0312حات العربية في اللغة واألدب، مكتبة لبنان، الطبعة الثانية )منّقحة ومزيدة(، مجدي وهب وكامل املهندس: معجم املصطل 4
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قوة حّية نظرية شكلية للغة. والتنصيص طريقة تصبح بها  تيل كيلوالنص املحّدد عند جماعة 

ا  .2يعّرف النص التام، بأنه نص انتهي من كتابته، قابل لعضوية ما، يقابل النص غير التام .1الكتابة نصًّ

صُّ كذلك كونه مجموعة  ، فهو مرادف للمتن أقوال خاضعة للتحليلومن تعريفات الن 

ع أو ( كلمة نص على Hjelmslev(. يطلق يلمسليف )corpusاللغوي) القول الشفوي أو الخطي، املوسَّ

" نص، والرواية بكاملها نص. وقد يشبه النص الجملة، ولكّنه قف : فكلمة " املوجز، القديم أو الجديد

نص طوال معّينا، له فال يشترط في ال ،3هاـيبقى نظاما خاصا مستقال عن نظام اللغة، وإن تجاورا وتشاب

 نظام خاص يختلف عن الجملة وإن تشابه معها، شفوي أو مكتوب.

يفّرق روالن بارث بين العمل األدبي والنص بقوله: إن العمل األدبي ش يٌء مكتمل، ش يء يقبل العد  

زا ماديا، ولكن النص مجال منهجي. والعمل األدبي هو ما يوجد في أيدينا،  والحساب، ش يء يشغل حّيِّ

ى اللغة أي تتضّمن اللغة 
ّ
والنص هو ما يوجد في اللغة. إذا كان لنا أن شعرف العمل األدبي بألفاظ تتخط

د إنتاجه( فإن النص يظّل مقصورا  فيما تتضمن )من شكل الكتاب إلى العوامل االقتصادية التي تحّدِّ

ة  في لغة غير نفسه. وبعبار على اللغة وحدها من ألفه إلى يائه. فهو ليس سوى لغة، وال يمكن أن يوجد إال 

. إذن فالعمل األدبي يحتوي النص 4أخرى فنحن ال شستطيع أن ششعر بوجود النص إال في اإلنتاج

 ويتجاوزه، ويتجاوز اللغة وله وجود مادي.

 occurrenceأما بالنسبة لدي بوقراند ودريسلر فالنص يعّد حدثا تبليغيا 

communicationnelle ابطة:  ( يستجيب ملعايير متر 

ى خاصة في لعبة ارتباط الجمل بعضها بعض.معيار االتساق -0
ّ
 ، الذي يتجل

 Cohérence/Cohésionمعيار االنسجام  -4

قان باملشاركين في فعل التبليغ / االتصال:
ّ
 هناك معياران آخران يتعل

ظ املشارك. معيار القصدية: -4 ظ إلى إحداث نص من شأنه التأثير على املتلّفِّ  يسعى املتلّفِّ

ظ املشارك إلى تأويل نص acceptabilité)أو املقبولية(  معيار االستحسان -2 : يستعّد املتلّفِّ

 .5يأتي ليندرج في عامله

                                                           
 .404-404م، ص 0311هـ/0211ينظر سعيد علوش، معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، دار الكتاب اللبناشي، بيروت، الطبعة األولى،  1
 .402-404ينظر املرجع نفسه، ص 2
 .061م، ص 4114صطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الطبعة األولى، لطيف زيتوشي: معجم م 3
محمد عناشي: املصطلحات األدبية الحديثة؛ دراسة ومعجم إنجليزي عربي، الشركة املصرية العاملية للنشر لونجمان، الجيزة، مصر،  4

 .001م، ص4114الطبعة الثالثة، 
هـ/ 0241دومينيك ماشغونو: املصطلحات املفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة محمد يحياتن، منشورات االختالف، الجزائر، الطبعة األولى،  5

 .041م، ص 4111
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هناك معيار التناصية )ال يكتس ي نص ما داللته إال من خالل عالقته بغيره  ،باإلضافة إلى هذا

جاهة / الحصافة بالنسبة إلى سياق )الو  اإلخبارية واملقاميةوكذا معيار  .Intertextualitéمن النصوص( 

ظ(  .1التلفُّ

راق ـربط النص بخصيصتين متالحمتين أيما تالحم هما: افت ،ولتمييز النص عن الخطاب وامللفوظ

فين هذه بنية قوّية وهو مستقّل نسبيا عن السياقالنّص عن السياق؛ فهو 
ّ
ل بعض املؤل ، لهذا يفّضِّ

صوغة امللفوظات الشفوية أو املكتوبة املالتسمية بالنسبة للنصوص األدبية والقانونية إلخ. والنص هو 

 .2داخل تقليد أو تراث بعينه بحيث يكتب لها الديمومة وترديدها

ائلة رة القلذا فّضلت اللسانيات النصية مصطل  النص بدال عن الخطاب، في منظور هذه الفك

باستقاللية النص الكبرى إزاء السياق. أّمـا حين يستعمل لفظ خطاب، فيحصل حينئذ ربط امللفوظ 

ز، وحينما يستعمل لفظ النص، فيتّم التشديد على ما يضفي عليه وحدته، التي تجعل  بمقام تلّفظ متمّيِّ

ز  وظ )موضوع مادي أكان بين ملف جون ميشال آدممنه كيانا وليس سلسلة بسيطة من الجمل، يمّيِّ

ا كل خطاب تثبته الكتابة. تبعا  .3شفويا أو مكتوبا، وموضوع تجربة ما( والّنص )موضوع مجّرد( لنسّمِّ نصًّ

 .4لهذا التعريف، يكون التثبيت بالكتابة مؤسسا للنص نفسه

فت الوثيقة املرافقة ملنــهاج اللغة العربية للسنة األولى ثــانـــوي  انيات النص من منظور لس ،وقــد عر 

النــــص. فــهـــــو " 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 

بط بين هذه الجمل، وهذا يتطلب ارتباط عناصر ببعضها، السابقة. وحتى يتحقق ذلك البد من وجود روا

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 

 .5ذلك يجب التطرق إلى ماهية االتساق " عن الروابط. ولكن قبل

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 

م  وترابطها، و بالتحكم في آليات تناسق أجزائه 
َ
  من ث

ُّ
ن من القدرة على إنتاج النص، وعلى هذا التمك

 .6األساس يقصد باالتساق ذلك التماسك الشديد بين األجزاء املشكلة لنص ما

                                                           
 .041، ص ابقسالاملرجع  1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .043املرجع نفسه، ص  3
ترجمة محمد بّرادة وحسان بورقية، عين للدراسات والبحوث اإلشسانية واالجتماعية،  بول ريكور: من النص إلى الفعل؛ أبحاث التأويل، 4

 .011م، ص4110القاهرة، الطبعة األولى، 
 .01اللجنة الوطنية للمناهج، ص وزارة التربية الوطنية الجزائرية،  5
 .رجع نفسه، الصفحة نفسهاينظر امل 6
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جلى ، ويتونمّوه ها تآلف الجمل لضمان تطور النصـيتناول االتساق الكيفية التي يتم ب ،وإذن

فالنص عموما كلية تحده مجموعة من الحدود تسمح لنا  ذلك في قدرة املتعلم على إنتاج نص متسق.

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 

روط األساسية لبناء نصية املعنى، وينتج هذا االتساق باستعمال النظائر باالتساق الذي يعد من الش

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 

 .1اق كذلك على املستوى النحوي املعجمي )األشكال( والصوت والكتابة )التعبير(يتم االتس

أنه ال يتم اشسجام نص ما إال إذا كان متسقا، فعندما نقرأ نصا خاليا من  ،هذا، والالفت للنظر

 مثل ،ي آليات تشكيل النصـفهذا يدل على عدم تحكم صاحبه ف ،كالروابط مثال ،عناصر االتساق

ِّ القواعد الن
ّ
 .2ي تناسق النص واشسجامهـف العناصر التي تراعحوية التي تجعله يوظ

هذا املعنى يكون االتساق شرطا ـوب ،ال يمكن أن نتصور نصا منسجما دون أن يكون متسقا ،وإذن

ة ي بنيته الدالليـي الحسبان مقاربة النص فـتضع ف ،على أن االشسجام نظرة شاملة .3ضروريا لالشسجام

ن الجمل أو ـها التركيب أو الربط فيما بيـما يقوم االتساق على الصيغة التي يتم بوساطتوالشكلية. بين

أقسامها. فاالتساق بذلك يتعلق على وجه الخصوص باألساليب املعتمدة إلحالل الربط فيما بين 

 .4املعلومات السابق تقديمها )املعلومات السابقة( وتلك الجديدة

 (Discours) ا: مفهوم الخطابلثثا

 املفهوم اللغوي لكلمة خطاب -أ

0-  : ب 
ْ
 أِو األْمُر خطب، الخط

ُ
: الشأن ب 

ْ
. والخط َم؛ وقيَل: هو َسَبب  األْمرِّ

 
َر أْو َعظ

 
األْمُر الذي ، َصغ

 
ُ
َبة

َ
ُع فيِه املخاط

َ
. وفي تق ن 

ْ
أ

ّ
َم األْمر  والش

 
، أْي عظ ب 

ْ
ْم: جل  الخط ه 

 
؛ ومنه قْول أن  والحال 

 
، والش

 ": نزيل العزِّيزِّ  الت 
َ
ون

ُ
ها املرَسل ْم أيُّ

ُ
ُبك

ْ
:  قال فما خط

 
بة

َ
خاط

 
طاب  وامل طوٌب. والخِّ

 
" وجمعه خ

الِم،
َ
 الك

ُ
ما يَ  ُمراَجَعة طاًبا، وه   وخِّ

ً
َبة

َ
خاط المِّ م 

َ
الك  بِّ

 وقْد خاطَبه 
ٌ
ة

َ
فاَعل  م 

 
. واملخاطَبة بانِّ

َ
تخاط

، قيل هو  طابِّ ْصل  الخِّ
َ
. وف شاَوَرةِّ

 
طابِّ وامل ن الخِّ نِة أِو الَيميِن مِّ َم بالبّيِ

ُ
 يْحك

ْ
ن

َ
، وقيَل: معناه  أ

 الحّقِ والباِطل
َ
ِصَل بْين

ْ
هِّ أن يف ّدِّ مِّ وضِّ

ْ
ك َز بْيَن الح   .5، ويمّيِّ

4-  : ب 
ْ
ط

َ
 الخ

ُ
ن

ْ
َك الشأ

 
ن
ْ
َك ؟ أْي ما شأ ب 

ْ
ط

َ
، وهو مجاز كما في األساس.  ، وما خ ه  ب 

 
خط

َ
الذي ت

 : ب 
ْ
َك ؟ أْي ما الحاُل والخط ب 

ْ
، يقال: ما خط َم، وقيَل: هو َسَبب  األْمرِّ

 
َر أو عظ

 
، واألمر  صغ

                                                           
 .06-01ص رجع السابق، امل 1
 .06، ص رجع نفسهامل 2
 ، الصفحة نفسها.رجع نفسهامل 3
 ، الصفحة نفسها.رجع نفسهامل 4
 .0031-0032ابن منظور، جمال الدين، مرجع سابق، ص  5
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 ،
 
َبة

َ
خاط

 
: األْمر  الذي يقع فيه امل ب 

ْ
ٌب يسيٌر، والخط

ْ
ٌب جليل، وخط

ْ
ط

َ
َك، وتقول: هذا خ أْمر 

َم األ 
 
ب  أْي َعظ

ْ
ط

َ
أن  وجل  الخ

 
 .1ْمر  والش

4-  :
ً
َبة

ْ
ط

 
، وخ

ً
طاَبة

َ
َب الناَس، وفيهم، وعليهم خ

َ
ط

َ
قى عليهمخ

ْ
ل
َ
طاًبا:  أ  وخِّ

ً
بة

َ
اط

َ
خ َبه  م 

َ
. وخاط

ً
َبة

ْ
ط

 
خ

ـــه.
َ
:  كالـَمُه وحادث َبه  في األْمرِّ

َ
: خاط قال  َه إليه كالًما. وي  ِنهووج 

ْ
ُه بشأ

َ
ث ا وتححدَّ

َ
با تكامل

َ
ادثا. . تخاط

 : اِب التنزيل العزيز: " وفيالكالم. الخطاب 
َ
ني في الِخط نيَها وعزَّ

ْ
ِفل

ْ
ك

َ
اَل أ

َ
ق

َ
ْصل  الخف

َ
 طاب:". وف

مُر من الِخطاب
َ
صُل به األ

َ
ْصَل الِخطاِب . وفي التنزيل العزيز:" ما ينف

َ
 وف

َ
َمة

ْ
. " وآتيناه الِحك

طاب أيضا:  ْصل  الخِّ
َ
 وف

ُّ
ِة، أو اليمين، أو الفقه في القضاء، أو الن

َ
ن ُم بالبّيِ

ْ
ا بالُحك ُق بأمَّ

ْ
، عُد ط

، وال إسهاب أو   يفَصل بين الحّقِ والباطل، أو هو خطاٌب ال يكون فيه اختصار مخلٌّ
ْ
أن

. ُمـمّل.  ن 
ْ
: الحال  والشأ ب 

ْ
ط

َ
ولي األمر عالنية. والـخــ

 
ه  إلى بعض أ طاب املفتوح: خطاٌب يوج  والخِّ

نزيل العزيز:"  ها املرسلون وفي الت  يُّ
َ
ْم أ

ُ
ُبك

ْ
،  قال فما خط ب 

 
خاط ". واألْمر  الشديد  يكثر فيه الت 

وٌب 
 
ط

 
 .2)ج( خ

(، على املستـوى اللغـوي البحـت، مأخوذ من Discoursأمـا فـي الثقافـة الغربية، فالخطاب )

 .3(، ومما يعنيه الجري ذهابا وإياباDiscursusالالتينية )

اللغة املستخدمة أو استخدام ، ومعناه الخطاب( هي Discourseوالترجمة الشائعة ملصطل  ) 

داLanguage in useاللغة )  . 5. أو هـو وضع اللغـة في حالة استعمال4( ال باعتبارها نظاما مجر 

 :6( فـي املعاجم الفـرشسيـةDiscoursومـما تعنيه كـلمة )خـطاب( ) 

 .م فيه
ّ
 املوضوع الذي نتكل

 كالم(.أو التعبير اللفظي عن الفكر )= ال الحديث أو املكاملة 

  شفوية أمام جمع من الناس.خطبة 

 .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(.

 سيقته.عالم الخطاب: أي مجموع أ 

                                                           
بيدي، محمد مرتض ى، مرجع سابق، ص  1  .411الز 
 .424-424املعجم الوسيط، مرجع سابق، ص  2

3Universalis, 2010, discours. 
 .03محمد عناشي، مرجع سابق، ص  4

5 Le Discours est le langage mis en action. (Syn: Parole), in: jean dubois et autres: dictionnaire de linguistique. P 450. 
صميم إلكتروشي ، برمجة وتArabe-Francai-Le dictionnaire Francaisعربي،  –فرشس ي  –زاهي طلعت قبيعة : لوديكسيونير قاموس فرشس ي  6

 .Le petit Robert, sous la direction de : josette rey debove et alain rey, 2001, p735ينظر كذلك :  لي. ص؟محمد وفيق حب
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يالحظ أن مدلول كلمة )خطاب( غير ثابت، له مدلوالت عامة وأخرى خاصة، فالعامة من قبيل 

ولكنه يتعلق أساسا بالحديث الشفوي أو التعبير اللفظي، أو ، أو املكاملة الشفوية بين الناس الحديث

 س املوضوع.مجموع األحاديث الشفوية في نف

 لنقاطي الثقافة العربية في اـمع تلك الواردة ف ،في الثقافة الغربية ،تلتقي التعريفات السابقة

 :اآلتية

 دون إهمال الخطاب املكتوب(. تركيزها على الخطاب امللفوظ؛ ألنه هو األصل( 

 .ث فيه  الخطاب هو نفسه املوضوع املتحد 

 .تحقق خاصيتي التواصل والتفاعل في الخطاب 

 ين.الهدف من الخطاب هو إقناع الجمهور أ  و املتلّقِّ

ى تحقق شرطين: يت عنه وإال نف ،تحقق قصد اإلفـهام وإن كان الكالم، في الثقافة العربية، يتوخ 

)اللفـظ املتواضع( بين املتخاطبين من جهة  وتحقق شرط اللغة املشتركةالصفة الخطابية من جهة. 

 أخرى.

 املفهوم االصطالحي للخطاب: -ب

نا ــــي تراثـباطهما بتاريخ الفكر. وفـــن ارتـيتبيّ  ،وتاريخ استعماالته خطابى تاريخ لـفـظ ــــبالعودة إل

، وكتاباتـهم ول الفقهــــم دورانا على ألسنة علماء أصــــمفاهيـر الـهوم الخطاب من أكثـــــالعربي نجد أن مف

ة تواتـر هـذا املفهوم فـى بحث كبيـحتاج إلنوال   ـر للوقوف على شد 
ّ
 ه مفهوم مركزي فيي كالمهم؛ بل إن

ن للتدليل على مـــــا ســـبــق من قــــول؛ فهـذا السرخس ي يجمع " أسماء ـهم األصولية. ونضرب مثاليـدراسات

الظاهر والنّص واملفّسر صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها في هذه األسماء األربعة: 

م،
َ
ي ـرط فـ. وهـذا اآلمـدي يشت1"لـُمجَمل واملتشاِبه الخفّي والـُمشِكل واولها أضداد أربعة:  والـُمحك

 :2الخطاب، ثالثـة شروط، وهـي

 اللغة املشتركة بين املتخاطبين. مضمون الخطاب: -

ب أو املستمع املقصد من الخطاب: -
َ
 .تحقيق اإلفهام لدى املخاط

ب: -
َ
ب أو املستمع لتلقي الخطاب. وضعية املخاط

َ
 تهـيؤ املخاط

ه عبد القاهـر الجرجاشي واضع الكالم بمن  ة، فيذيب وقد شب  يأخذ قطعا من الذهب إلى الفضَّ

 بحيث يصبح ،ربط بين أجزاء الخطاب ربطا عالئقياـ، فير قطعة واحدةـبعضها في بعض حتى تصي

خل دا –ى الترابط العضوي بين الوحدات اللغوية ـمجموع الكالم كالما واحدا. ويشير العلماء القدامى إل

ر الحادث فها مقامـكل كلمة مع صاحبت بالعبارة الشهيرة " –الخطاب  ي أي وحدة لغوية ـ"، حيث التغيُّ

ر ف  ي سائر الوحدات اللغوية.ـيصاحبه تغيُّ

                                                           
 .064، حقق أصوله أبو الوفا األفغاشي، لجنة إحياء املعارف النعمانية، حيدر آباد، ص 0السرخس ي، أبو بكر محمد: أصول السرخس ي، ج 1
ق عليه الشيخ عبد الرزاق اللفظ املتواضع عليه املقصود ب 2

ّ
ه إفهام من هو متهيء لفهمه. ينظر اآلمدي: اإلحكام في أصول األحكام، عل

 .044م، ص 4114هـ/0242، دار الصميعي، الرياض، الطبعة األولى، 0عفيفي، ج
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ف بالنـظـر إل عـر  حَدثيـن، ي 
 
. ملةـملفوظ، والجـبمصطلحات أخرى، مثل النص، ال ى عالقـتهـوعـند امل

ـه" ـباب ــطـر ف الخـــعي   ،مـلةـبالج القتهــبالنسبة لع توبا ـان مكــواء كــــــس ،ـالم تجاوز الجملة الواحدةـــكــل كأن 

 ـلة،ــلجمااوزه ـــ، فضال عن تجي الخطابـف الصفة التواصليةي ــ. ويضيف التعريف اآلت1"أو ملفوظا 

ل وحدة تواصلية حيث " 
ّ
ـسم الخط2" قائمة الذاتيعـدُّ خطابا كل ملفوظ / مكتوب يشك

 
ـــاب بــ. ويت ه ـــأن 

ى ـتؤدي إل ،ن بعضــة محاولة لفـصل أجزائـه بعضها عـكتـلة بنيوية واحـدة متماسكة األجزاء، وأيَّ " 

ة، ــياجه الخارجـــروف إنتــن ظـن الكتلة البنيوية للخطاب وبيـ. ويربـط تعريف آخـر بي3"ره وإعادة بنائهـتغيي

ـه "   .4"كل إنتاج لغـوي يربـط فيه ربط تبعية بين بنيته الداخلية وظروفه املقامية )باملعنى الواسع(بأن 

توب، ويشمل الجملة ويتجاوزها، ـمكـيشمل امللفـوظ وال –حسب التعريفات أعاله  –فالخطاب 

القات العي الخطاب، بين البنية اللغوية )األصوات والوحدات املعجمية و ـذو بعد تواصلي. حيث يربط، ف

ـر معارف )عامةـالظروف املقامية. ويشتو التركيبية...( 
ُّ
ر إنتاج الخطاب 7وسياقية 6ومقامية 5رط توف ( تبـّرِّ

ق التواصل بين املتخاطبي  .8نـوتحقُّ

أن الخطاب يدّل على أربعة  (Jean Dubois) " جون ديبوا"  ـلوقد جاء في معجم اللسانيات 

وهـذا َم، الكال يرادف فيه الخطاب   فاملعـنى األّول ى اختالف في التسمية. ـإل، يمكن إرجاع اثنين منها 9معان

 ما يوافق تعريف الخطاب في اللغة، واملعنى الثاشي يرادف فيه الخطاب  
َ
ب .القوَل أِو امللفوظ ز املعجم  رِّ ـي 

 واآلخر وارد في بعض التوّجهات اللسانية املعاصرة. ،أحدهما ينتمي إلى البالغة ،أن للخطاب معنيين آخرين

 ،ذا داللة عاّمةر الخطاب ـفيعتب ،(Dominique Maingueneauدومينيك مانغونو )أما 

ر ـعاييـــق مــوف ،رض الخطاب تمفصل اللغةـي سياقات معّينة. ومثلما يفتـف نـفواعـل واقعيباعتباره ششاط 

 ،التداوليةيدخل ضمن  الخطابيرى أن ة. و ــة صرفــاربة لسانيـــموضوع مقه ال يكون ة، فإن  ــر لسانيـغي

يضع  ،ي هذا السياقـهتم بالعملية التواصلية والعالقة التي تجمع بين أطرافها. وفـرة تـألن هـذه األخي

، 11والسمات للخطاب، يمكن أن تختصر فيما يلي: سمة املجتمعية 10ماشغونو مجموعة من الخصائص

                                                           
 .011، ص 4114لثالثة، ميجان الرويلي وسعد البازعي: دليل الناقد األدبي، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة ا 1
ل: الخطاب وخصائص اللغة العربية؛ دراسة في الوظيفة والبنية والنمط، منشورات االختالف، الجزائر، الطبعة األولى،  2

ّ
احمد املتوك

 .42م، ص 4101هـ/ 0240
م، 4111وت، الطبعة الثانية، آذار/مارس، محمد محمد يوشس علي: املعنى وظالل املعنى؛ أنظمة الداللة في العربية، دار املدار اإلسالمي، بير 3

 .014ص 
ـــى الجـملــــــص إلـــــن النـــي اللـسانيات الوظيفية؛ بنيـة الخــطاب مــــغة العـربية فـــا اللـــل: قضايـمتوكـاحمد ال 4 ة، دار األمان، الرباط، طبعة ـ

 .06م، ص 4110
 وهي مدركات املتخاطبين عن العالم. 5
 وهي مشتقة من عناصر املقام الذي تتم فيه عملية التواصل. 6
 وهذه املعارف يوفرها للمتخاطبين ما تم إيراده في قطعة خطابية سابقة. 7
 .11م، ص 4111، ماي 13مجلة عالمات، العدد  حد الخطاب بين النسقية والوظيفية،نبيل موميد:  8

9 Jean Dubois : Dictionnaire de linguistique, Edition Larousse, Paris, 1994, P150. 
 .11ينظر نبيل موميد، مرجع سابق، ص  10
 ( تخضع للقواعد املعمول بها داخل مجتمع محدد.Transphrastiqueجملية ) -باعتبارها وحدات عبر –ويقصد بها أن الخطابات  11
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. إذن الخطاب هو 7، والتبعية6، التبريرية5، الذاتية4، السياقية3، التفاعلية2، الفعل والتأثير1التوجيهية

 مفتوح على أسيقة مقامية متعددة: لغوية، اجتماعية، سياسية، ثقافية... نسق تفاعـلي

 ثالثة تعريفات ملصطل  الخطاب بقوله: " هذا( Olivier Reboulأوليفيي روبول )وقــــــــد أورد 

 االصطالح، الذي صار حاليا اّدعاًء فارغا من طرف كل العلوم يشتمل بالفعل على عّدة معاٍن:

مجموع منسجم من الجمل املنطوقة جماهيريا من طرف نفس الخطاب هو  املعنى الشائع: -0

، ومثال ذلك )خطاب انتخابي(. ويمكن أن يعني عن طريق الشخص عن موضوع معطى

ه في األخير جنس محدود جدا، خصوصا في ثقافتنا، إنتاج شعائري . لكنّ نّصا مكتوباالتوّسع، 

 باألكاديمية الفرشسية. خطاب استقباليواحتفالي شيئا ما، ومثاله: 

ق -4 عتبر الخطاب )املعنى اللساني املضيَّ من الجمل  متوالية، بالنسبة للسانيين املعاصرين، ي 

لة لرسالة لها بداية وانغالق ِ
ّ
 وحـدة لسانية تساوي الجـملة أو تـفـوقهاه إذن إن   ،(املشك

 ربية: حكمة، مقال، ...ـي لغة التـومثال ذلك ف

ساعا. إنـ، تأخذ اللسانيات االصطالح بمعنى أكثاملعنى اللساني املوّسع -4
ّ
الخطاب ها تقصد بـر ات

ق( املرسلة من طرف نفس الفرد أو من طرف نفس الجماعة  مجموع الخطابات )باملعنى املضي 

 .8..."طبائع لسانية مشتركةتماعية، والتي تعرض االج

معنيين اللسانيين املضّيق واملوّسع، واعتبار الثاشي ـربطه بين الروبول ي كالم ـما يلفت النظر ف

 ى دور االجتماع والثقافة في تكوين هذا الخطاب، وال هدفه.ـمتكّونا من مجموع األّول، دون أن يشير إل

اك، والتي سيكون لها تأثير في تغيير منهج الدراسة ما يراه بنفنست ومن التصّورات الجديدة آنذ

مين ب
ّ
أيضا  ها، وهيـمن أن اللغة ظاهرة إشسانية تلتقي فيها الحياة الذهنية والحياة االجتماعية للمتكل

ي نظره، إلى إرساء قواعد لسانيات جديدة تقوم على ـوسيلة هذا االلتقاء والتفاعل. وهذا ما يدعو، ف

 
ّ
 .9اللغة، الثقافة والشخصيةث: مثل

حين يربط الخطاب بأهدافه املتوخاة منه، ثم ، Benvenisteوهذا ما يجيب عنه بنفنست 

ه ـمساواته بي ًباـقول يفتن مصطلحي الخطاب والتلّفظ، حين يقول: بأن 
َ
ما ومخاط ِ

ّ
ن ويت ،رض متكل ضمَّ

 األّول بالتأثي
َ
ّلِّ وهذا يشمل الخطاب الشفهي بك بشكل استراتيجيات من األشكال. ،ي الثانيـر فـرغبة

                                                           
ل تبعا لوجهة نظر املتكلم،  1

ّ
ها، ليس فقط ألنه مشك  ولكن أيضا ألنه يتطّور بشكل خطي في الزمان.حيث يكون الخطاب موج 

 حيث يعد فعل الكالم شكال من أشكال التأثير على الغير وليس فقط تمثال للعالم. 2
 أنت. –يعد الخطاب ششاط بيني يشرك شريكين بحيث يبرزان في امللفوظ من خالل الزوج أنا  3
 ال يمكن أن يوجد خطاب إال داخل سياق معّين. 4
 ها. بال يعتبر خطابا إال إذا أرجع إلى ذات، إلى أنا تمثل في اآلن مصدرا لتحديد الشخصية والزمكانية، كذا تحديد موقفها إزاء مقولها ومخاط 5
 حيث يخضع الخطاب لعدة معايير، مثال : طرح السؤال يقتض ي جهل الجواب. 6
 ه الخاص.حيث يتموقع الخطاب داخل عوالم خطابات أخرى يشق عبرها مسار  7
 .24-20م، ص 4114أوليفيي روبول: لغة التربية؛ تحليل الخطاب البيداغوجي، ترجمة عمر أوكان، إفريقيا الشرق،  8
م، ص 4111هـ/0243محمد األخضر الصبيحي: مدخل إلى علم النص ومجاالت تطبيقه، منشورات االختالف، الجزائر، الطبعة األولى،  9

 .Benveniste(Emile). Problème de linguistique générale. Editions Gallimard. 1966, p.16. نقال عن: 26
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ي الذي يستعي ِّ
ّ
ر وسائل الخطاب الشفهي ـأنواعه ومستوياته ومدّوناته الخطّية، ويشمل الخطاَب الخط

رات واملسرحيات  ِّ
ّ
فات التعليميةوغاياته، كالرسائل واملذك

َّ
)املناهج والكتب املدرسية وشبه  واملؤل

ه به شخص إلى شخص آخر معّبِّ املدرسية(، أ طاب يتوج  مـي كل  خِّ ِّ
ّ
 .1را عن نفسه بضمير املتكل

م عناصر العملية التخاطبية؛ من متل هديحدبتي سياق بحثنا ـف ،وقد وضعنا تعريف بنفينيست
ّ
كل

ب، والهدف من الخطاب وهو التأثير ف
َ
مي املتلقي وفق استراتيجيات محّددة ومعروفة لدى املـومخاط ِّ

ّ
 .تكل

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. 

را كافًيا لغياب املخاـف ،ولكن بعض الدارسين خالف بنفينيست  ِّ
ّ

م مؤش ِّ
ّ
 ي اعتبار غياب املتكل

َ
َبة، ط

م ومنها 
ّ
ص التعليميوداللة ذلك وجود نصوص أخرى، غير الّنص التاريخي، يغيب عنها املتكل

ّ
لذي ا الن

م  ب( وإن كانت تقاليد من غير إشارة إلى طرفْي الِخطاب  ،املعلومات كحقائق ثابتةيقّدِّ
َ
اط

َ
خ م/م  ِّ

ّ
)متكل

م/طالب( تعّوِّض مثل هذا الغياب ِّ
ّ
 .2التعليم )معل

ع إلمفاده أنه  ،اقتناع لدى دعاة التوّجه التداوليوعليه، حصل  
ّ
ة إذا ى فهم اللغـال يمكننا التطل

مين ومقاصدهم(، وإذا لم 
ّ
لم نفهم الخطاب، ولن نفهم الخطاب إذا لم نراع الهدف منه )نوايا املتكل

 .3نحاول معرفة مؤثرات السياق فيما نقول 

ها مجّرد ـته " تظّل قاصرة وربما ينتج عنلذا، نقول إن أّية مقاربة تجّرد الخطاب من سياقا

توصيفات سطحية شكلية، وربما ساذجة، ال تفي الخطاب أو الحوار حّقهما من التحليل؛ ذلك أن 

. 4ا"همـهما من الواقع االجتماعي والسياس ي الذي أحاط بـال يمكن اجتثاث ،وما أعقبه من كلمات ،الخطاب

ر ف
ّ
ر به ـفليس ما يؤث

ّ
ي ـف نـمشاركيـي حد ذاته، " بل رؤية الـهو املوقف االجتماعي في الخطاب أو يتأث

 .5اه "ـالخطاب هذا املوقف وإدراكهم إيّ 

 ،ريرات للخطابـي تحاول تقديم تبـليست السياقات إذن مجموعة من األسباب املباشرة الت

ل التي تتشمجموعة من التصّورات الذاتية الشخصية ي " ــوليست الظروف املوضوعية املجّردة، بل ه
ّ
ك

جماعات  ىـبوصفهم أفرادا ينتمون إل ،ي الخطابـن املشاركين فـر باستمرار أثناء التفاعل بيـوتتغيّ 

منا بأن السياقات هي مجموعة من الظروف والقيود االجتماعية 
ّ
ومجتمعات. آية ذلك أننا إذا سل

                                                           
 .11لطيف زيتوشي، مرجع سابق، ص  1
 .13-11ص ينظر املرجع نفسه،  2
Orecchioni (Cathérine). L’énonciation de la subjectivité dans -Kerbrat. نقال عن: 26محمد األخضر الصبيحي، مرجع سابق، ص  3

le langage. Arnand Colin 1980.p.9. 
بهاء الدين محمد مزيد: تبسيط التداولية؛ من أفعال اللغة إلى بالغة الخطاب السياس ي، دار شمس للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة  4

 .41، ص 4101األولى، 
 .43املرجع نفسه، ص  5
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ع ممن يقفون املوقف االجتماعي 
ّ
موا بنفس الطر املوضوعية املجّردة، فال بّد أن نتوق

ّ
يقة نفسه أن يتكل

 ي واقع الحال.ـر متحّقق فـوهذا غي. 1واألسلوب "

 ى أن الجملةـي سياق املقارنة بين الجملة وامللفوظ، إلـر وديكرو، فـوقد ذهب كل من أشسكومب

ارة عبامللفوظ في غياب أي ارتباط بالسياق، أّمـــا ـها فـعبارة عن الوحدة اللسانية املجّردة، منظورا إلي

ها بسياق استخدامها. أي ـها من زاوية عالقتـأو منظورا إلي ي سياق،ـي حال استخدامها فـعن جملة ف

ظ بـعالقتمن زاوية 
ّ
ظ )ومقاصده(، وانتظارات السامع )فهوماته ، وهاـها بمقام التلف

ّ
أغراض املتلف

ظ 
ّ
بي الجملة ـفوتأويالته(، واملعارف املشتركة )السنن( بين املتلف

َ
 .2واملخاط

 تصير مجّردة تصير ملفوظات، فقط حين تستعمل في سياقات محّددة، عند ذاك ـإن الجملة ال

 .3من جهة ثانية ملفوظات من جهة، وتصير ملفوظات ذات معنى )معّين(

ه لكي تقت
ّ
 ،الشروط النحوية والدالليةرب جملة من ملفوظ ما، عليها أن تستجيب لبعض ـإن

له  كائن واع،، كإنتاجها من طرف الشروط التداوليةالذي عليه أن يلّبي بعض  ،باإلضافة إلى إنتاجها

 .4موقف من الوجود والعالم

مي على سبيل املثال(، بالتر -ر )السياق التعليميـر فأكثـومن املمكن تحليل السياق أكث
ّ
كيز على التعل

م( وزمن اإلنتاج)الدرس( 
ّ
ل )املتعل م )املدّرِّس( واملستقبِّ

ّ
واملكان )حجرة الدرس(...إلمكانية حصولنا املتكل

 .5بذلك على عالقات متعـّددة الثنائيات بأربعة حدود وبخمسة فأكثر

في سياق تحليلنا مللفوظ)النص( الخطاب، نفّرق بين امللفوظات واأللفاظ التي تتألف منها تلك 

ظ بهاامللفوظات، من جهة أن 
ّ
ها ال االتصال والتواصل ب، أي في حامللفوظات هي األلفاظ في حال التلف

ومن خاللها، أو في حال العالقة املباشرة معها، ومع عالم التلّفظ من خاللها، أي وقد صارت )األلفاظ( 

ل والتشكيل= اإلنتاج والتلّقيالصيرورة والجدلفي طور 
ّ
 .6، أو في حال التشك

ص في امللوإن تركيزنا على امللفوظات املنتظمة في سلك/ نظام التلّفظ )الخطاب( ا
ّ
فوظ ملشخ

املنجز، دون األلفاظ؛ مفردة معزولة بعضها عن بعض، يعّد تركيزا على األلفاظ أيضا، لكن في إطار 

عالقتها )الزمانية والتزامنية( بعضها ببعض، من جهة، وفي عالقتها االستبدالية، هذا فضال عن شبكة 

مين أو كمتحّدثين، ولي العالقات التي تربطها باملتلّفظين بها في حال تلّفظهم بها،
ّ
س من جهة، كمتكل

كفاعلين، وباملتلّفظ فيه، وباملتلّفظ له أو ألجله، وباملتلّفظ إليه، وأن نكشف عن شبكة العالقات القائمة 

بة( وعناصر التلّفظ األخرى هذه، أو عن بنية امللفوظ/ 
ّ
بالفعل بين امللفوظات )كألفاظ مفردة ومرك

                                                           
 .41، ص ابقسالاملرجع  1
ــلـــــهمـــــا الخطاب عبد الواسع الحميري:  2 ـ

ّ
املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،  ؟وكيــــف نحــــل

 .44ص  م،4113هـ/0241
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
 .24فراشسواز أرمنكو: املقاربة التداولية، ترجمة سعيد علوش، مركز اإلنماء القومي، د.ت، ص  4
 .22املرجع نفسه، ص  5
 .03عبد الواسع الحميري، مرجع سابق، ص  6
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ات القائمة )بالفعل( بين تلك العناصر، فهذا يعني أننا نكشف عن طبيعة التلّفظ في حضور شبكة العالق

 .1النظام/ الخطاب الناظم بين عناصر امللفوظ

م  ـزا وشامـال للخـطاب، يقـول فيـه: "  طـه عـبد الرحـمنيقـّدِّ ـه كـل تعريـفا متمّيِّ
َّ
حـدُّ الخطاب أن

ه إلى الغير بغرض إفهامه مقصودا   .2" مخصوصامنطوق به موجَّ

 يحتوي على ثالثة عناصر:  –حسب طه عبد الرحمن  –فالخطاب 

  .
 أن الخطاب كل منطوق، فهو يستبعد املكتوب على أساس أن األصل في الخطابِّ املنطوق 

 .)ـٌه إلى متلٍق)ين  أن الخطاب موج 

 .ه إلى املتلقي قصد إفهامه مقصودا مخصوصا  أن الخطاب يوج 

ـط  ـص اللغـوي بعـد استعمالهبيـن الخطاب والنص؛ إذ يعتبر  وفي تعريف آخـر َيربِّ
َّ
. خطـابـا3الن

فيعـدُّ عنصر االستعمال حاسما في التفرقة بين النص والخطاب فأي نص دخـل مجال التعامل والتفاعل 

ب خـطابـا.بين املتكلم واملستمع أصبح   وهـو " وسيـلة املتخاطبين في توصيل الغرض اإلبـالغـي من املخاطِّ

ب. وتترابط أجزاء الخطاب فيما
َ
 .4بينها عالئقيا، عضويا وخارجيا " إلى املخاط

ـظ؛ ويضيف أحـد التعـريفات كـون الخطاب 
ّ
أي إن الخطاب هـو عمـلية تـلـّفـــظ استـراتيـجية للتـلـف

ـب مـن عدد من األنظمة التوجيهية والتركيبية امللـفــوظ أو القـول وفـق 
ّ
ية والداللنظام )أو نسق( مرك

يا فيما بينها
ّ
أي إن هذه األنظمة املكّونة . 5والوظيفية )النفعية( التي تتوازى وتتقاطع جزئيا أو كل

يـة.
ّ
ها من أجل تحّقق أهـداف هـذه العـملـيـة كـل

ّ
 للخطاب تتضافر كل

ظ،وبـهـذا، يـعـّد الخطاب 
ّ
ظ الذي نخضع لنظامه خالل عملية التلف

ّ
ونخرج أو  برنامجا للتلف

ـه نظام القـول أو الفعل )ودوافعهما( الذي يسكن وعينا، ويكّيف تمّرد على نظامه، في الوقت نفسهن
ّ
، إن

 .6إنه النظام/ البرنامج الذي يصوغ وعينا، ويوّجه إرادتنا، وسلوكنا التواصليسلوكنا، أو لنقل: 

مـما يبدو من التعريف السابق هـو تأثير الخطاب أو نظام التلّفظ ف
ّ
مه فيه ي املتكل

ّ
إلى  أو تحك

نظام العقل الذي نعقل من خالله األشياء، درجة يغيب فيها وعيه، ويصبح خاضعا إلرادته؛ فهـو 

ـه ونتصّرف إزاءه بمقتضاه  .7نظام الوعي بنفسه، وبما هو وعٌي به، وبما هو وعي فيه، ولــه وألجله، إن 

م بما يـ
ّ
ول ناتـج الفـعـل اإلنجازي للققـول أو يتـلـّفظ؛ أي إن هـذا النـظام التلـّفظي يحـّدد وعـي املتكـل

، ووعيه بما يريد 8ما يعني أنه بمثابة إنجاز لذلك الفعل التواصلي أو لنظام القـول أو الفعل أو الفعل،

                                                           
 .41املرجع السابق، ص  1
 .215م، ص 4116طه عبد الرحمن: اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الثانية،  2
 .011محمد محمد يوشس علي، مرجع سابق، ص  3
 وما بعدها. 014املرجع نفسه، ص  4
 . 3ينظر عبد الواســـــع الحميري، مرجع سابق، ص  5
 .00ينظر املرجع نفسه، ص 6
 .04املرجع نفسه، ص  7
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 8
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ين بلتفاعل والجدل ، حيث انظاما للسلوك االجتماعي والتواصليأن يوصله إلى متلقيه؛ باعتباره 

 . وبما يقصده ويهدف إليه ويتغّياه، إنه بالجملة الوعي بالعملية التلّفظية.1ةأطراف العملية التواصلي

ولكون هذا البرنامج التلّفظي يسيطر علينا أحيانا خالل عملية التلّفظ، ونخرج أو نتمّرد على 

نظامه، أحيانا أخرى، وجب أال يكون لهذا البرنامج نظام واحد فحسب؛ بل إن له أنظمة ثالثة تسير وفق 

 :2درجة سيطرة الخطاب على منتجيه؛ فإما يكون 

؛ تعالي الكينونة املتلّفظة على عالم التلّفظ، متضّمنا تعاليها على ما تتلّفظ به، نظام التعالي -0

وتعاليها على ما تتلّفظ فيه، وتعاليها على ما تتلّفظ له أو ألجله، وتعاليها على املتلّفظ إليه. وعن 

 . ملفوظ خطاب التعاليهذا النظام ينتج ما شسّميه بـ 

علّو الكينونة املتلّفظة في عالم التلّفظ؛ متضّمنا علّوها فيما  نظام العلّو )التفاعل والجدل(؛و -4

تتلّفظ به، وعلّوها فيما تتلّفظ فيه، وعلّوها فيما تتلّفظ له أو ألجله، وعلّوها في املتلّفظ إليه، 

 وينتج عن هذا النظام ما شسّميه بـ ملفوظ خطاب العلّو أو بخطاب الكينونة املتفاعلة أو الجدلية.

؛ سوط الكينونة املتلّفظة في عالم التلّفظ، وتبعيتها له، متضّمنا تبعيتها بعي والسقوطنظام التو -4

وسقوطها فيما تتلّفظ به، وسقوطها فيما تلّفظ له أو ألجله، وسقوطها فيما )أو من( تتلّفظ 

 إليه، وينتج عن هذا النمط من األنظمة ما شسّميه بـ ملفوظ خطاب البينونة/ السقوط.

ل يمكن وصف الن
ّ
ي املنفتحظام األول بأنه يمث

ّ
ل ، والنظام الثاشي بأنه يمنظام التواصل الكل

ّ
ث

ل  نظام التواصل الجزئي املنغلق
ّ
روح في . والسؤال املطنظام التواصل التابعوالنظام الثالث بأنه يمث

 لثانوي؟م اهذا السياق، ويحتاج إلى إجابة خالل البحث بأكمله هو: ما النظام التلّفظي السائد في التعلي

ولكي نتوّصل إلى بناء هذا النظام التلّفظي وجب االنطالق من بنية امللفوظ للوصول إلى بنية 

ب من  بنية امللفوظالتلّفظ. و
ّ
تتكّون من بنيتين؛ بنية القول املفرد، من ناحية، وهي بنية القول املرك

ظناحية أخرى. أما 
ّ
أو  النسق، أو بوصفه " النصنظام بناء ، فهي بنية الخطاب، بوصفه بنية التلف

، فتعّد البنية األولى سطحية 3الذي تنسج خالله النصوص )نصوص األقوال ونصوص األفعال( "املنوال 

 أو فوقية، والثانية عميقة أو تحتية.

وعند تكّون هذا النظام تقــتض ي عملية تحليل امللـــفوظات البــحــث فــي كــّل ملـــفوظ عن بنيـــته 

ف البنية 
ّ
التلّفظية؛ أي االنتقال من البنية السطحية إلى البنية العميقة بمحاولة فّك رموزها. وتتأل

التلّفظية من " ذات متلّفظة تربطها بـملفوظاتها عالقة تلّفٍظ، تتّم أو تتحّقق في إطار متلّفظ فيه )مقام 

 املتلّفظ له أو ألجله، وهي عملية أو سياق بعينه( لتحقيق غاية أو غرض )مقصدية( بعينها نطلق عليها:

 .4مشروطة في الغالب بحضور طرف سادس نطلق عليه: املتلّفظ إليه )مباشر أو ضمني( "

                                                           
 ، الصفحة نفسها.ابقسالاملرجع  1
 .04-04، ص نفسهاملرجع  2
 .02ينظر املرجع نفسه، ص  3
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وكذلك الحال بالنسبة للمكتوب )أو امللفوظ املكتوب(؛ إذ يمكننا، في كل ملفوظ كتابي، البحث 

وب طار مكتوب فيه )مقام أو سياق( ومكتعن: ذات كاتبة تربطها بمكتوبها عالقة كتابة تتم أو تتحّقق في إ

 .1له أو ألجله )غاية أو مقصدية( ومكتوب إليه )مباشر أو ضمني(

ال في عالقــــــة 
ّ
ظ بملفوظاته )املوفي السياق نفسه؛ أي تحليل النظام التلّفظي متمث

ّ
دّر  أو املتلف

م في العملية التعلمية(
ّ
هذا دعى من املتلّفظ أن يتلّفظ بـنطرح جملة من التساؤالت: ما الذي است املتعل

التي يفترض أّن املتلّفظ قد انطلق منها،  سؤال الضرورة، وهو سؤال يتضّمن طرح 2امللفوظ بالذات

خالل عملية التلّفظ )سؤال املقام أو السياق الخارجي؛ واقع حال املتلّفظ وملفوظاته، في آن معا ]واقع 

م، الظروف االجتماعية وا
ّ
 ل الحريةسؤالنفسية والثقافية والسياسية املحيطة بهما[(، واألستاذ واملتعل

التي سعى إليها خالل عملية التلّفظ، في الوقت نفسه )سؤال املقصدية]ماذا يقصد كل من األستاذ 

م في خطابهما[(
ّ
 .3واملتعل

ظ،وهذا يقتض ي البحث في 
ّ
قها التي سعى إلى تحقي الغاية أو املقصديةمن جهة، وفي  مقام التلف

. 4ملتلّفظ، خالل عملية تلّفظه الشفاهي أو الكتابي، بوصفه السبيل الوحيد لإلجابة عن هذين السؤالينا

انطالقا مما يسعى املنهاج الدراس ي إلى تحقيقه، أي املقارنة بين أهــداف املنهاج الدراس ي وما سعى إليه 

 األستاذ أو املدّرس.

التـلـّفــظ بــــهـذا اللـفــــــظ )دون غيـره(؛ أي مـــــا هــــي االخــتيـــــارات مـا الـذي استــدعى مـن الكــائـن املتـلّفـظ 

ــصة، دون غيرها من 
ّ
م؟ ولـماذا لفـظه أو تلـّفـظ به بهـــــذه الكيفية املشخ

ّ
اللـفـــظيــة لكــل مـن املـدّرس واملتـعل

 الكيفيات األخــــرى املمــكنة )االستراتيجيات التلّفظية(؟

م أم 
ّ
م؟ وإلى من يتلّفظ؟ إلى املتعل

ّ
مـن املتـلّفظ في هذا امللفوظ؟ ما هي صفته؟: مدّرس أم متعل

إلى املـدّرس؟ ويتضّمن: مـن أّي موقـع يتـلّفظ؟ هـل لـــه السلطـة، الدرجـة االجتماعية، املسـتـوى الثــقافــي؟ 

ذا يتـلــّفــظ؟ أيتـلـّفـــظ مـن موقع انتمائه إلى ذاته املتلّفظة وكيــف يتـلــّفــظ )استراتيــجيــات التــلّفــظ(؟ ولـما

ص في ذاته، أي من حيث هو 
ّ
بوصـفـها ذاتــا فرديـة مفــردة؟ أم مــن مـوقــع انتـمائـــه إلـى امللــــفوظ املشخ

بــل أم إن املـــدّرس ملفوظ جاهز؛ تّم التلّفظ به )بناؤه( من قبل؟ هـــل الخــطاب التعليمي مـصــوغ مـــن قــ

مـــوقــــع هــــو مـــــن يــصوغه؟ أم مــــن مــوقـــع انــتــمائه إلـــى املتـــلّفظ فيـــه )إلـى املــقـــام أو السيـــاق( ؟ أم مـــن 

ي إلى  ائهانتمائه إلى املتلــــّفظ له أو ألجله ؟ أم مــــن موقع انتمائه إلى املتلّفظ إليه ؟ أم من موقع انتم
ّ
الكل

 كل ذلك، وفي سبيله ؟ أي إلى ذاته املتلّفظة، وإلى امللفوظ، في الوقت نفسه ؟ 

 مــا الــــذي يحــمله إلـيـــنا الـملــفــوظ مـــن آثــار املتــلـــّفظ ؟ ومـــا الـــذي تعــكسه عالقــتــه املــبــاشرة به ؟

                                                           
 الصفحة نفسها.، ابقسالاملرجع  1
ف منها، في مرحلة الحقة، أي في سيا2

ّ
با من جملة األلفاظ التي يتأل

ّ
 قهذا امللفوظ مفردا، في مرحلة من مراحل التحليل، وهذا امللفوظ مرك

ل وإّياه بنية امللفوظ ككل.
ّ
 تحليل عالقات اللفظ املفرد التركيبية بباقي األلفاظ التي تشك

 .01ابق، ص عبد الواسع الحميري، مرجع س 3
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ــيـعــّد الخـطـاب 
ّ
، كـمـا سـبـق الــقـول،يـنتـــج عــنـــه إمـــا خضوع تــــام لنـــظـامــــه خالل ــظبـرنـامـجا للـــتـلـف

ــذات ـعملية التلّفظ، وإما خـروج وتــــمـّرد عـــليـه. مـما يجـعلنا نبحـث فــي مـقـاصـد هــــــذا الـــتـلـــّفـــظ وآثـــاره على ال

ـــظي، وخــصـــائـــصـلة، وقــبـــلها وجــب التـعـــّرف على حــقيـــقــــة املتلــــّفــظة وعلى الــذات املتـــفاعـ
ّ
ـــه: النــشـــاط التـــلف

 التـــفاعـــليــة، االجـــتـمـاعـيـــة، الســلــطــــويــة.

ظ: املقاصد واآلثار -1
ّ
 التلف

ة إلى به من البداي يحكم املتقّبل أو املتلّقي على نص بأنه متناسق إذا وجدا فيه قصدا يتمّسك

النهاية. كل تلّفظ لقصة يسعى إلى إنتاج أثــر فـي متقّبل، وهذا بفضل مسار مزدوج للتحّقق: التحّقق من 

 .1القصد والتحّقق من املؤسسة

. وهذا ما 2االنخراط في شكل من السلوك القصدي محكوم بقواعد "ألن فعل التلّفظ يعني " 

د أنه ال  أصبح سائد في التقاليد التداولية
ّ
منذ أوستين وسيرل، ومن بعدهما أوزفالد ديكرو " ما يؤك

يمكن اعتبار القصدية ثانوية؛ فمفهوم التلّفظ يجب أن يتنّزل وفق امللفوظ اإلنجازي، والفعل اإلنجازي 

 .3وأثر القول التأثيري املّتصلة باملؤسسات التي تدعم املقاصد "

يا. يتحّقق من البنية التداولية الكبرى بفعل األحداث يحّقق فعل التلّفظ اتساقا دالليا وتداول

ية )وعد، سؤال، ترغيب، تهديد، تعجب، 
ّ
الكبرى غير املباشرة املنجزة بسلسلة من األحداث املحل

 استفهام...(.

والذات املتلّفظة هي " كائن كينونته في عملية التلّفظ، أي أنه عبارة عن كائن كينونته مرتبطة 

م في كل مّرة لغة شاط إنساني دالن، فهو 4بالكون "
ّ
م ويدّل وهو يتكل

ّ
؛ فاإلشسان وحده الكائن الذي يتكل

 .5خاصة

 
ّ

تسعى الذات املتلّفظة لبناء خطاب يستفّز القارئ النشيط فيفتح أمامه أبواب التأويل فال يكف

 عقله ولسانه عن التساؤل واالستغراب.

ظي: -2
ّ
 حقيقة النشاط التلف

ـه فـعـل لـغــوي، 
ّ
ــشاط التـلـّفـظي الذي تـقـوم به الـذات املتـلّفظة، وال شك أن

ّ
تـــساءل عــن طبيعة الن ي 

صاَحــبا بأفــعــال غير لغــويــة. يقوم بهذا الفعل فاعل لغوي ما أو متلـّفظ، وتظهر قيمته في  وإن كـان م 

. ولتحليل 6"إن القول منطبٌع في املقول قول ديكرو " اشعكاس آثاره في البنية الداخلية للملفوظات، كما ي
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ظ التداوليبنية امللفوظات ينبغي " مراعاة 
ّ
 ، وبخاصة معطيات سياق التلف

ّ
ظية االستراتيجية التلف

 .1التداولية املدمجة "(، وهذا يعني اعتماد مقاصده املضمرةللمتلّفظ )

ظي -3
ّ
 خصائص النشاط التلف

  :في النشاط التلّفظي كون عملية التخاطب وإنتاج امللفوظات ال ينجّر ويقصد بالتفاعلية التفاعلية

"  لتفاعل فيه بين املتخاطبينعنه نقل املعلومات واألخبار إلى املخاطبين فحسب، وإنما يتحّقق ا

غة أنها ؛ ألن األصل في اللالعالقات البشرية بكل زخمها وحمولتها االجتماعية والنفسيةوتبـرز فيـــــه 

كما يعّرفها ديكرو، فهي  لعـبّرد سنن، أو مجّرد أداة للتواصل، كما عّرفها سوسير، بل هي ليست مج

امللفوظات في أي نشاط . لذا، ولفهم 2تمتزج بصورة كبيرة مع حياة الناس اليومية"قواعد لعب تضع 

ظي )تعليمي
ّ
مي(-تلف

ّ
 يقتض ي استخدام البعـد التداولي اللغوي أثناء عملية التحليل. تعل

  تظهر اجتماعية النشاط التلّفظي ألن الذات املتلّفظة وإن بدا لنا انجذابها للداخل قصد جتماعية: اال

ية نتاجا لعالقات اجتماعية متداخلة "
ّ
. ذلك أن هذا 3إنجاز الفعل التلّفظي " إال أنها تعّد صورة كل

ل الخبرة الداخلية للذات املتلّفظة التي تقع أيضا ضمن الحدود ا
ّ
ل الجتماعية مثلها مثالفعل يمث

التعبيرات الخارجية، " ومن هنا فإن السبل التي تصل الخبرة الداخلية املعّبر عنها بعملية تحويلها 

 .4)التلّفظ( إلى موضوع خارجي تقع بكاملها ضمن العالم االجتماعي"

ان يهذا يعني أن النشاط التلّفظي عبارة عن فاعلية بين متحاورين )فعليا أو افتراضيا( ينتم

ب ما، وإلى ما  –حسب باختين  –عضويا إلى مجتمع واحـد؛ إذ األصل في هذا النشاط 
َ
أنه موّجه ملخاط

ب. مما يطرح مسألة نمط النشاط التلّفظي، أو إن شئت قلت، نمط الخطاب فيقع 
َ
يكونه ذلك املخاط

ط الخطابات التي هذا التلّفظ، بالضرورة، في إطار نمط واحد )كالخطاب التعليمي( أو أكثر من أنما

يحّددها أفق بعينه. ويرجع هـذا بدرجة أساسية إلى أن األصل في لغة التلّفظ بالنسبة للوعي الذي يسكنها 

: أو قل رأي مختلف ملمو  عن العالمبل هي  ليست نظاما مجّردة من األشكال والصور املعياريةأنها 

شستخدمها تفوح برائحة السياق أو مجموع ، لذا فكل كلمة موقفا جاهزا من العالمإنها تتضّمن 

 .5السياقات التي عاشت فيها حياتها االجتماعية بحّدة وكثافة

 :أصبح الحديث عن الخطاب والسلطة مرتبطا بفكر ميشال فوكو، ففي كتاب املعرفة  السلطوية

طاب إلى أن السلطة التي يجّسدها الخ فوكـووالسلطة؛ مدخل إلى قراءة فوكو لجيل دولوز يذهب 

ـوى هي 
ُ
بل يتساءل  السلطة/ الخطاب، والعكس صحيح، لذلك فهو ال يطرح سؤال ماهية عالقة ق

                                                           
 فسها.، الصفحة نابقسالاملرجع  1
 .406، ص نفسهاملرجع  2
ــداد، الطـــبــــعة  3 ـــ  .61م، ص 0334األولى، يـنـظـر تـزيفيـتـان تـودوروف: املـبـدأ الحـواري، ترجـمـة فـخـري صـالــح، الشـــؤون الثــقافيـــة، بغـ
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
 .63، ص هسنفينظر املرجع  5
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تحقيق السلطة/ الخطاب، بعبارة أخرى كيف تتمظهر هذه السلطة/ الخطاب؛ أي كيف  كيفيةعن 

 1تصبح موجودة بالفعل بعد أن كانت موجودة بالقوة؟

متجابهتين تنتج عنهما السلطة/ الخطاب للعيان.  وليجيب عن هذا السؤال يقارن فوكو بين قّوتين

ما دامت القّوة تتحّدد هي نفسها  سجال وصراع وتدافع أو عالقة تأثير وتأثرنوع هذه العالقة هي " 

واإلثارة  فالتحريضبقّوتها على التأثير في قوة أخرى تربطها بها عالقة، وبقابليتها للتأثر بقوة أخرى، 

مؤثرات  . أما التعّرض للتحريض والحث...فهيمؤثرات فاعلة ت املشابهة()وسائر املفردا واإلنتاج

 . 2استجابية )منفعلة( "

وال يعنى أن هذه العالقة تجمع طرفا فاعـال قوّيا 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 

ع القوى تبعا لهذه العالقات ذاته بقوة أخرى. فنكون إزاء " حقل قـوى في عالقات دائمة فيما بينها توّز 

ولتنّوعاتها، لذا فإن الفاعلية أو التلقائية وقابلية التأثير يحصالن مع فوكو على معنى جديد وطريف أال 

 .3التأثير والتأثر "وهو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ينظر جيل دولوز: املعرفة والسلطة؛ مدخل إلى قراءة فوكو، ترجمة سالم يفوت، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة األولى،  1

 . 11-11، ص 0311
 .11املرجع نفسه، ص  2
 .13املرجع نفسه، ص  3
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 مفهوم الخطاب التعليمي ني:املبحث الثا

قرارات متناسقة جملة ي املبحث األّول؛ فهي ـى مفهوم االستراتيجية فـلقد سبقت اإلشارة إل

رة بالنظر إلى الظروف الخارجية أو بسبب وجـود  ناتجة عن عامـل يواجـه مختلف االحتماالت املتصوَّ

 فرضيات لها عالقة بعـوامل أخرى وثيقة الصلة بالقرارات آنفة الـذكـر.

ي ـعن مفهومها العام إال ف راـأما مفهوم االستراتيجية في حقل التعليم، فهي ال تختلف كثي

ف القيام ب
ّ
ها وتنفيذها من جهة، واختالف الظروف الخارجية املحيطة بها، وهي ـتخصيص العوامل املكل

م،؛ عامتان راتيجيتانـاست
ّ
ات أو إن شئت قلت، استراتيجي استراتيجية للتعليم واستراتيجية للتعل

سرعة ر فاعلية و ـا املدّرس لجعل عملية التعليم أكثهـسلسلة اإلجراءات التي يقوم بى هي ـبالجمع. فاألول

م
ّ
م، بتوجيه من املدّرس ولصال  املتعل

ّ
من أجل تحقيق األهداف والغايات  ،ويسرا ومتعة لدى املتعل

م والثانية سلسلة  ي مناهج التعليم.ـاملعلنة مسبقا واملحّددة ف
ّ
اإلجراءات املحّددة التي يقوم بها املتعل

 
ّ
ها ـقابليتر، باإلضافة إلى ـبشكل أكـب موّجهة ذاتيا، وسرعة وسهولة ومتعةم أكثر لجعل عملية التعل

 .1ى مواقف جديـدةـإل لالنتقال

مية نـجـد 
ّ
جية االستـراتيوأهـــم االستراتيجيات املنبثقة عـــن االستـراتيجية التعليمية والتعــــل

م هي  الذهنية.
ّ
دة من اإلجراءات املنتقاة لتحقيق حلقة متكاملة، تقريبا، بالنسبة للمتعل

ّ
طويلة ومعق

مي أفضل
ّ
م لتحسين األداء. فهذه االستراتيجية بمثابة هـدف ما، مثل جعل األداء التعل

ّ
، سيرورة املتعل

م لبلوغ هدف محّدد، إذن هي مجموع 
ّ
فهي بالتالي تتألف من اإلجراءات الذهنية التي يمتلكها املتعل

م طبقا ملكتسباته السابقة وذلك قصد الوصول إلى هدف معرفـي معّين العمليات التي يبرمجها املتع
ّ
ل

مية متمّيزة.
ّ
 داخل وضعية تعل

دة من اإلجراءات وبالنسبة للمدّرس هي كذلك عبارة عن 
ّ
حلقة متكاملة، تقريبا، طويلة ومعق

ورة املدّرس ر. فهذه االستراتيجية بمثابة سياملنتقاة لتحقيق هدف ما، مثل جعل األداء التعليمي أفضل

لتحسين األداء، فهي بالتالي تتألف من اإلجراءات الذهنية التي يمتلكها املدّرس لبلوغ هدف محّدد، إذن 

هي مجموع العمليات التي يبرمجها املدّرس طبقا لكفاءاته التداولية واملعرفية، وذلك قصد الوصول إلى 

 ضعيات تعليمية متمّيزة.أهدافه املعلنة، واملبّينة في املناهج املدرسية، داخل و 

ميةالت -ي العنصرين األساسيين للعملية التعليميةـفهاتان االستراتيجيتان تلتقيان ف
ّ
وهما  ،عل

م؛ حيث يشتركان في القيام بإجراءات ذهنية طيلة أطوار هذه العملية، مع ما في
ّ
ا من هـاملدّرس واملتعل

الت وضغوط 
ّ
م املدوإكراهات تعط

ّ
ماته، من جهة، داخلية وخارجية، فيعل

ّ
م تعل

ّ
مه كيف يتعل

ّ
ّرس متعل

م التي يمتلكها ا ،ها مستثمرا القدرات الداخليةـي ذلك تلك اإلجراءات التي سبق الحديث عنـمّتبعا ف
ّ
ملتعل

ن بواسطت
ّ
مه ملوضوع معّينـحتى يتمك

ّ
ر واالحتف ،ها من توجيه انتباهه وتعل

ّ
اظ وكذا توجيه عملية التذك

                                                           
 .03، ص ، مرجع سابقينظر حسين محمد أبو رياش وآخران 1
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رمج املدّرس، من جهة أخرى، ـ. ويب1مراقبة تنفيذ أو تطبيق عمليات ذهنية مختلفةنه من يلديه، مع تمك

 كّل اإلجراءات التي من شأنـها تحقيق ما حّددته املناهج من كفاءات وأهداف.

 والخطاب البيداغوجي:عليمي أوال: الفرق بين الخطاب الت

 الفرق بين التعليمية والبيداغوجيا: -1

ّدد ر مــن التطّور والتـعـأو الديداكتيك، كما يحـلــو للبعض، للكثي لـقـد خضع مصطل  التعليمية

والظهور تحت عـــناويـــن مختـــلفة عـند الباحثين فـي املـــوضــــوع، على الرغــم مــــن وجــــود تحديـــدات دقيــقة، 

ـها، يعّد من املصطلحات الشائفـي بـعــض األحيان، لهـذا املصطل  ومجال اهتمامه. و 
ّ
عة االستعمال إال أن

الديداكتيك أن حداثة استخدام مصطل   مياالري ولهذا الشيوع، ليست من الوضوح بمكان؛ إذ يرى 

(La Didactique التساع مجال استخدامه، جعله عرضة لكثير من الخلط والغموض وسوء استعمال )

 مفهومه في ميادين تتجاوز اختصاصه.

أو  فن التدريسى ـواستخدم بمعن ،(41منتصف القرن العشرين )قي ـولــقــد ظهر هذا املصطل  ف

م وقاموس 0311سنة  Le Robert(. هذا هو التعريف الذي قّدمه قاموس Art d’enseigner) فن التعليم

Le Littré  م. وابتداء من هذا التاريخ أصبح املصطل  لصيقا بميدان التدريس، دون تحديد 0361سنة

ري علوم التربية من اعتب دقيق لوظيفته. وهناك من
ّ
( أول من اقترح عام Hans Aebeli) هانس ابلير ـمنظ

ى ـحيث نظر إل ؛(La Didactique psychologiqueي مؤلفه )ـم إطارا عمليا ملوضوع الديداكتيك ف0310

 .2الديداكتيك كمجال تطبيقي لنتائج السيكولوجيا التكوينية

علم على مستوى ال ،على مستوى املفهوم االصطالحي للتعليمية ،إال أن املشكلة تبقى مطروحة

الذي يبحث فـي أصول التدريس أو على مستوى املمارسة؛ فالترجمات العربية للمصطل  متفاوتة تتراوح 

ها مقابل ـ. وهي تسميات تتقاطع فيما بينفن التدريس وعـلمـه وأصولــه وأســسه وطـرائـقـه التدريسيةبيـن 

ي ـي الـمجـال التداولـ)التعليمية( فمصطل  ى ـالذي يترجم إل (La Didactiqueفرشس ي الواحد )املصطل  ال

 البيداغوجي الجزائــري على املستويين النظري والتطبيقي.

فإنه من  ،(La Didactiqueي االستعمال واملقابل الفرشس ي الواحد )ـوافر شرطي الشيوع فونظرا لت

وم زاما بالضبط املصطلحي املحكـالدواعي املنهجية القوّية التي تحّتم على الباحث أن يستجيب لها الت

هـو املعتمد في البحث، مع ضرورة اإلشارة إلى أن  التعليميةبالشرطين املذكورين، لذلك كان مصطل  

مية. يعّد بديال للمصطل  األول هو  ،هناك مصطلحا آخر
ّ
ف رواجا كبيرا، حيث يكون التركيز وقد عر التعل

م. وهناك من عّرب املصطل  الفرشس ي )
ّ
م بدل املعل

ّ
( إلى ديداكتيك أو La Didactiqueفيه على املتعل

 ديداكتيكا.

                                                           
 .46م، ص 4116هـ/ 0241احمد أوزي، املعجم املوسوعي لعلوم التربية. مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، املغرب. الطبعة األولى،  1
 .021املرجع نفسه، ص  2
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هذا على مستوى تحديد املصطل ، أما على مستوى املفهوم فنجد بعض التداخل والتقاطع 

ا، لذلك سنبدأ أوال بتعريف التعليمية، ثم أحيانا بين مصطل  التعليمية ومصطل  البيداغوجي

 ي إطار التعريف بالخطاب التعليمي.ـهما ببعضهما فـالبيداغوجيا، وبعدها نحّدد عالقت

زء من جي " ـ( بقوله هالتعليميةفقد عّرف الديداكتيك )أو  ،في موسوعته الفلسفية ،أما الالند

مكّونات البيداغوجيا، موضوعه التدريس . فهي شق أو مكّون من 1" علم التربية موضوعه التدريس

م من األول تعّد التعليمية "  ي تعريف آخر أخّص ـبمختلف طرائقه. وف
ّ
العلم الذي يدر  طرائق تعل

ي الطرائق الت ،وعلى وجه الخصوص ،هاـ. فموضوع التعليمية هو عملية التدريس بكل مكّونات2" اللغات

 ي تقديم دروسه.ـيعتمدها املدّرس ف

، وال تزال بعض اللغات األوروبية تحتفظ به كالفرشسية علم التربيةأطلق قديما على وقد 

 كانت تدّل على العبد الذي ،لمة إغريقية األصلها كـنجد أن ،الدراسات التأثيليةى ـلإ. وبالعودة 3واألملانية

دّل على وأصبح ي يرافق الطفل في تنقالته وبخاصة من البيت إلى املدرسة. ولقد تطّور استعمال الكلمة

مية التي تتم ممارست -. والبيداغوجيا هي مجمل األششطة التعليميةPédagogueاملرّبي 
ّ
بل ها من قـالتعل

مين
ّ
مين واملتعل

ّ
 .4املعل

التخطيط للوضعية موضوعها  ،ها فـرع من فـروع التربيةـأن  ب التعليمية (Smith) عّرف سميث

عند الضرورة. موضوع التعليمية التخطيط للوضعية ها وتعديلها ـالبيداغوجية وكيفية مراقبت

البيداغوجية، ثم املراقبة أثناء تنفيذ الوضعية والتعديل أو التغذية الراجعة أو الفيد باك. يربط هذا 

ار الوضعية ، فهي تتبع مسى استراتيجية للثانيةـكون األول التعريف العالقة بين التعليمية والبيداغوجيا

ها أثناء ـغوجية من بداية التخطيط لها حتى الوصول إلى تقييمها وتقويمها مرورا بكيفيات مراقبتالبيدا

 عملية التنفيذ.

م " اشتقت عبارة 
ّ
مية وباالنطالق من التعل

ّ
 يدرس التفاعالت ،وهي علم تربـوي مستحدثالتعل

م والـالتي تربط بين ال
ّ
م واملعرفةـمعل

ّ
قصد إعانة الطفل على امتالك  ن،ـي إطار مفاهيمي معيّ ـف ،متعل

َم 5املعرفة "
ّ
م من الفعل تعل

ّ
َل النشاط  ،. وقد جاء التعل م نفسه بعلم أو عالمة. وتفيد صيغة تفع 

ّ
ويفيد عل

. ويتّم هذا االكتساب 6والحركة والفعل. ومعناه اكتساب سلوك أو خبرة جديدة بعد تمرين أو تدريب خاص

                                                           
 . 416أندريه الالند، مرجع سابق، ص  1

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. 
 .11، ص 0312مجمع اللغة العربية: معجم التربية وعلم النفس، القاهرة، الهيئة العامة للمطابع األميرية، 3
 .10احمد أوزي، مرجع سابق، ص 4
 .12املرجع نفسه، ص  5
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 6
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معّقدة  ي بيئته. وهو عمليةـالفرد أن يتكّيف مع مواقف جديدة ف بفضلها يستطيع ،وفق سيرورة تكّيفية

 .1ى خطاطة ذهنية محّددةـال يمكن إرجاعها إل

ها ـإن طرق وأساليب وتقنيات التعليم.ها مجموعة ـفيعّرف التعليمية بأنمياالري أما 

وبعدها يأتي  ،جة األولىبالدر  ،ز على عملية التعليمـمّتبعة لتحقيق التعليم. وفيه تركيـاالستراتيجيات ال

م.
ّ
 التعـل

م ليحّقق التلميذ من خاللها  الدراسة العلميةها ـفيعّرفها بأن ،بروسوأما 
ّ
لتنظيم وضعيات التعل

رط في الدراسة العلمية ما توّصلت إليه النظريات ـمعرفية عقلية أو وجدانية أو نفسية حركية. يشت اأهداف

م. -هدف إليه العمليةـوما ت ،التعلمية من نتائج-التعليمية
ّ
 التعلمية لتكوين شخصية املتعـل

 له قواعده علم من علوم التربيةها ـمن خالل هذه التعريفات يمكن تعريف التعليمية على أن

لها ،ونظرياته، حيث استطاعت التعليمية
ّ
ء أن تتوافر على الخصائص األساسية للبنا ،عبر سيرورة تشك

حقل الدراسة واالشتغال، وعلى مصطلحات وجهاز مفاهيمي خاص بها،  ي توافرها علىـمثلة فتالعلمي امل

لة لحقل اهتمامها.
ّ
 وعلى منهجية محّددة ملقاربة املوضوعات املشك

التي تسعى و  تعليمية عامةن؛ ـى تعليميتيـي مجال علوم التربية التعليمية إلـوقد قّسم الباحثون ف

ل ـط كلتخطي ،ر أساسيةـالتي تعتب ،املعطيات القاعديةها وخالصة نتائجها، وتقّدم ـإلى تطبيق مبادئ

مين. و
ّ
ريس أو هتم بتخطيط عملية التدـوالتي تتعليمية خاصة موضوع وكل وسيلة تعليمية ملجموع املتعل

م ملادة دراسية معّينة وتبن
ّ
مي األفعل لتحصيلها؛ ألن لكل مضمون معرفـالتعل

ّ
طرائق  يـي الوضع التعل

م إنتاج نص سردي طرائقه الخاصة، أو تعليم كتابة رسالة طرائق خاصة، ومن تعليلخاصة ببنائه، ف

ربية العامة )بيداغوجيا(، بل برزت الحاجة امللّحة إلى الطرائق ـلم يعد ممكنا االكتفاء بالت ،هذا املنطلق

م املواد واألششطة داخل املادة الواحدةـالخاصة ف
ّ
مي، و  ،ي تعل

ّ
دة لفرامراعاة لخصوصية املحتوى التعل

مي.
ّ
م، والوضع التعل

ّ
 املتعل

 :2تيةزات اآلـز البيداغوجية باملميّ ـوتتميّ  ،هذا

 وهذا النقل يتّم بكيفية معتمدة على نتائج البحث  نقل املعارف،ى ـتسعى البيداغوجية اليوم إل

 لسلوكيفرضها ا ،ي على تحديد غاياتـاختيارها تبعا للتفكير املبن باستخدام تقنيات تم   ،العلمي

 ممارسة البيداغوجية.ـعلى ال االجتماعي

 س البيداغوجية على تأمالت تستند إل ر منها ـكثأ موهبة فطرية هاـى بديهيات فلسفية، كالقول بأنـتؤس 

 ش يء مكتسب.

 س البيداغوجية على املمارسة التي تكسب صاحب  وتجعله قادرا على نقل املعارف إلى ،رةـها الخبـتؤس 

 ر.ـالغي

                                                           
 .12 ص ابق،سالاملرجع  1
 .14-10، ص هسنفاملرجع  2
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  ميدان التي لها عالقة بو  ،على العلوم التجريبية ةعتمدامل ،ى نظريات التربيةـالبيداغوجية إلتستند

م.
ّ
 التربية، كما هو الحال مثال بالنسبة لنظريات التعل

 س البيداغوجية على االعتقاد السائد لدى بعض الناس وهذا األمر هو  ،ها موهبة فطريةـأن ،تؤس 

رات ـوذلك بالنظر إلى تعّدد املتغيّ  ،زياء أو البيولوجياـالدقيقة كالفييجعلها تختلف عن العلوم الذي 

ل ف
ّ
ت ،ي كل وضعية بيداغوجيةـالتي تتدخ

ّ
ر من ـي كثيـها فـوكذلك بالنظر إلى تعّدد أهدافها وعدم دق

 األحيان.

 ثانيا: الفرق بين الخطاب العلمي والخطاب التعليمي

 تعريفات الخطاب العلمي: -1

ر بالرؤية العلميةــعملية تواصل لسان ّل ـالعلمي بأنه كيعّرف الخطاب 
ّ
رك ما يجعله يشت، ي مؤط

لى ؛ ألنه يسعى إمع الخطاب ات األخرى في أداة التبليغ، وهي اللغة. ولكنه يختلف عنـها من حيث الهدف

من  ،دفهـي املستـع تفاوت فـإزاء اإلشسان أو الطبيعة، م انظري اموقفينقل أو  مضامين علمية دقيقةنقل 

تتقّدم عمليات شرح وجهة النظر العلمية أو  ،ىـن فحوى الخطاب ومتلّقيه، ففي الحالة األولـالنقل بي

ى ز علـر من التركيـاألفكار أو التصّورات على املتلّقي، أي أن الغرض منصّب على مضمون الخطاب أكث

ف هَد ـتل املتلقي الصدارة؛ إذ يصبح املستفيح ،أما الحالة الثانيةو  .إعالم أو إقناع املتلقي بما ينقل إليه

 ؛1بالخطاب، فيّتخذ املرسل ألجل ذلك استراتيجيات تواصلية وطرائق فّعالة إلنجاح عملية التبليغ العلمي

( معّينة تضمن استالل هذا املوضوع axiomesواليات ")إي املقتضيات التعليمية استحضار ـإذ " تستدع

. ينطلق الخطاب التعليمي 2ي إطار خطاب ديداكتيكي "ـبشكل مالئم فمن مجاله العالم، قصد إدماجه 

 ي الخطاب التعليمي.ـمن بديهيات علمية معيّنة ف

 شكال الخطاب العلمي: 

 ن يجّسدان غايته:ـنجد أن الخطاب العلمي يّتخذ شكلي ،من التعريف السابق

 وهو بذلك يهمل املتلقي أو وة، ـــمرجـة الـــايـــــو الغــــــاب هـــــون الخطـــــمضمري: ـسيــــري تفـــبيـــعـــل تـشك

ب. يعمل على تقديم أفكار وتصورات وت
َ
كن خطاب نظري يم" ، فهـو ملختلف الظواهر اتر ـفسياملخاط

مات واملبادئ عن طريق 
ّ
تصـّوره كبنـية تفـسيريـة تربـط عــددا مـن الظواهـــر بعـدد من املفاهيم واملسل

 . فهو خطاب نظري: يكتفي بربط الظاهرة باملفهوم أو املبدأ.3استنتاجي "جهاز 

                                                           
مجلة اللسانيات واللغة العربية الصادرة عن مخبر اللسانيات واللغة العربية، يوسف منصر: الخطاب العلمي مرتكزاته وخصائصه،  1

  .21ص م،4113جامعة عنابة، العدد السادس، جوان 
محمد حمود: املعرفة بين خطابي النقل الديداكتيكي والتبسيط العلمي، منشورات الجمعية املغربية ملفتش ي التعليم الثانوي، الدار  2

 .41م، ص 4112البيضاء، املغرب، الطبعة األولى، 
ب والعلوم اإلشسانية، دار توبقال عبد القادر الفاس ي الفهري: عن أساسيات الخطاب العلمي والخطاب اللساشي، ضمن: املنهجية في األد 3

 .11م، ص 4110للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، 
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 ب املتلقيهذا الشكل ينتقل إلى و  ري نقلي:ـــل تعبيــشك
َ
يل فيـهتم بآليات ومنهجيات تحو  ،أو املخاط

ي هذه الحالة ـ، وف1ري النقليـى الشكل التعبيـالشكل التعبيري التفسيري إلاملضمون العلمي من 

نقل محتوى داللي خاص بنشاطات معرفية وتبليغية، دون يوسم الخطاب العلمي بأنه عملية " 

ي تبليغ أو نقل ـرط الوضوح والدقة واالختصار فـ. يشت2" هدر للمعلومات، ودون غموض ولو ضئيل

 محتويات املعرفة ذات الداللة.

ترط إلى الشكل التعبيري النقلي، فهل يشينطلق الخطاب العلمي من الشكل التعبيري التفسيري 

 هذا االنتقال؟ وما شكل هذا النقل أو التحويل؟ ومن يقوم به؟

 لخطاب العلمي:في ا اتنظام العالم -2

إما على العالمات اللسانية )اللسان( أو  على نظامين عالميين عامين؛ الخطاب العلمييتأسس 

كالخطابات التي ترتكز على األرقام واألشكال الخاصة والبيانات والرسومات  ،ر اللسانيةـالعالمات غي

وقد يجمع الخطاب العلمي بين النظامين، حيث يكون  رها أو ما يصطل  عليه باللغة الصورية.ـوغي

إنجاح  ي عمليةـمساعد فـي التبليغ، بينما يكتفي اآلخر بلعب دور الـأحدهما رئيسيا ومحوريا كوسيلة ف

 صل والتبليغ.التوا

 معايير تصنيف الخطاب العلمي: -3

 املعيار اإلبستيمولوجي: -أ

فة ي أصل ششأته إلى فلسـالنشاط العلمي الذي ينشأ حول ظاهرة طبيعية أو إشسانية، يستند ف إن  

ماتها وأسسها تحّدد
ّ
. ويحفل تاريخ املمارسات العلمية اإلشسانية بالعديد طبيعة املعرفة وأهـدافها ومسل

ننا من اإلجابة عن أسئلة من قبيل: ملاذا درست هذه الظاهرة من هذه من 
ّ
الفلسفات والرؤى التي تمك

الزاوية؟ وملاذا اعتمدت على أسس معّينة وأهملت أخرى؟ وألي سبب كانت تهدف إلى تحقيق غايات دون 

خطاب العلمي أخرى؟ وغيرها من األسئلة ذات الطابع اإلبستمولوجي، وعلى هذا النحو تكون مساءلة ال

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 

 .3اؤل حول صالحيته والتشكيك فيهاملطلقات وفيما ينظر إليه على أنه أولى وضروري ال داع للتس

 املعيار التراكمي: -ب

تتطّور العلوم على اختالف أنماطها وغاياتها على صورتين: التراكم والقطيعة، فالتراكم تضاف 

فيه جهود املتأخرين إلى جهود املتقّدمين، مع بقاء مجال الرؤية موّحدا مستمرا على الوتيرة نفسها، وفي 

مبنية على االتصال واالنفصال في اآلن نفسه، فبقدر ما يعنى املتأخرون  الطبيعة تكون حركية العلم

                                                           
  .62ص ، مرجع سابق،منصريوسف  1

2Gérard Vigner : lire du tête au sens. C.L.E international, paris, 1979, p :98. 
 .1، ص 4110عبد السالم بنعبد العالي وسالم يفوت: درس اإلبستمولوجيا، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة الثالثة،  3
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بتغيير اتجاهات البحث ومناهجه وزوايا النظر للظاهرة، بقدر ما يكونون قد دفعوا باملعرفة أشواطا إلى 

وا فيها جديدا
ّ
 .1األمام، أو بث

 املعيار التداولي: -ت

عن الوسيلة التبليغية التي يعتمدها كقناة الخطاب العلمي خطاب تداولي بامتياز، بصرف النظر 

ى آثارها 
ّ
للتخاطب؛ إذ ال يخفى على أحد أن النشاط العلمي في حد ذاته يهدف إلى تحقيق غايات تتجل

ر في حياة البشر، وتطّور 
ّ
على الفرد واملجتمع في مختلف مجاالت الحياة، فالعلوم كانت وال زالت تؤث

 .2أساليب معيشتهم وحتى تفكيرهم

ى العلم في حد ذاته أو وظيفته أو من باب نفي ـكون الخطاب العلمي تداوليا باألساس، بالنظر إلو  

مقولة العلم للعلم، ال يعني أن الوسيلة التي يعتمدها قناة ينفذ عبرها إلى مخاطبيه ال تلعب أي دور 

لخطاب لصيغ تأثيري، بل إنها تساهم بشكل فّعال في تحقيق هذا الدور من خالل استعمال منش ئ ا

ف البعد التداولي في الخطاب العلمي عند العامل اللغوي 
ّ
وألفاظ وتراكيب لغوية مخصوصة وال يتوق

فحسب، بل قد يتعّداه إلى أشكال تواصلية أخرى يصطنعها هذا الخطاب، يقّدر صاحبه أنها األنجع 

الت ت، األشكال الهندسية، املعادواألكثر فعالية في تحقق الغايات املرجّوة، من ذلك مثال: الرسوم، البيانا

 .3الرياضية

م مـا  ِّ
ّ
مة التي مفادها أنه ال يمكن تصّور متـكل

 
أما فيما يخص الخطاب التعليمي فننطلق من املسل

بإمكانـه أن يخـتار الوحـدات املعجمية والبنيات التركيبية مـن مخزونه مــن العناصر اللــغـويــة دون أن يكون 

ـد سـوى مـا يريـد أن يقـولــه. بــل إن هـناك قـيودا أخـرى تظهر وتشتغل تحـّد مـن اختياراته، ويمكن لــــــه قــــيــ

الشروط الواقعية  هي  (Extralinguistique)لساشي-ي عاملين: عامل خارجـأن تحصر هـذه القيود ف

ــل لهـذيـن العام
ّ
يجب  لـين بالخطاب التعليمي؛ حيثللتواصل، والثاشي القيود الشكلية. وفـي هـذا املقام نمـث

 :األخذ بعين االعتبار بما يلي

  بين
َ
م )املدّرِّس( حيث يجب توافر جملة من املعايير، ثم طبيعة املخاط

ّ
الطبيعة الخاصة للمتكل

مين )عددهم، سنهم، مستواهم، سلوكهم(، التنظيم االجتماعي للمجال حيث تقام العالقة 
ّ
املتعل

 .التعليمية، وتتم وفـق االستراتيجية التوجيهيةبينهما وهو البيئة 

 :ـق باللغة  خـطـاب توجيـهي يستجيب الخطاب التعليمي للقيود اآلتيـة
ّ
وهـذا عامـل شـكـلي، مـا يتعـل

 كعامل موضوعي.

ويـعـد النـص إحـــدى الدعائـــم األسـاسيـة التي يقـوم عـليـها الخـطاب التعـليمي بشـتى مجاالته؛ ألن 

التحصيل العـلمي واملعـرفي ال يمكن أن يتحّقق بطريقة جيدة إال مـن خـالل نصوص حسنة التنظيم. وعن 

حيث تنتقل املعرفة  (؛Transposition Didactique) طريق ما يطلق عليه بالنقل أو التحويل التعليمي

                                                           
  .12ص، مرجع سابق، يوسف منصر 1
  .32صاملرجع نفسه،  2
 .فحة نفسهاصاملرجع نفسه، ال 3
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 الكبرى لتدريسها مادةمن الجانب العلمي إلى الجانب التعليمي. وهذا ما يفـرض علينا طرح اإلشكاالت 

تعليمية، فنتساءل: مم تعاشي تعليمية اللغة العربية في التعليم الثانوي، هل من غياب الطريقة التعليمية 

ف؟ أم في املنهاج املقّرر؟ 
ّ
الناجعة الكفيلة بمساعدة املدّرس على تلقين مادته والتلميذ على تلّقيها دون تكـل

َرت الوسائل البيداغوجية ا
ّ
ف ملساعدة على ترسيخ املحتوى اللغوي في أحسن الظروف؟ وما مدى وهل و 

 نجاعة التقويم الثانوي ملادة اللغة العربية؟ وما مدى رضا التالميذ بنوعية التقويم؟

إن املعرفة اللغوية املوّجهة للتدريس في شكل برامج مقـّررة على تالميذ الثانوي، تكون معرفة 

وتحويلها وفق متطلبات العملية التعليمية، حتى تصبح مهيأة ومالئمة علمية مبّسطة، قد تّم تعديلها 

مين، وصالحة للثانوية كمؤسسة اجتماعية فاعلة، ويعرف هذا النمط من املعرفة املوّجهة 
ّ
لجمهور املتعل

 ( أو الـدرايـة.Le savoir scolaireإلى التدريس باملعرفة التعليمية أو املدرسية )

م
ّ
ها )اللـغة العربية مثال( يعيـنه كثيـرا في  كما أن معرفة املتعل س  لخصائص خطاب املادة التي يدر 

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 

 تعليمي بصفة عامة، وتحديد خصائص هذا الخطاب في كل مادة تعليمية بصفة خاصة.ال
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 : الـــقــــواعــــــد التـبــليــغـــيةثالثاملــبـحــث ال

مية، املدّرس-تتصف العالقات بين الناس عامة وبين طرفي العملية التعليمية
ّ
 1(Enseignant)التعل

م
ّ
ها على إنتاج الخطاب والخطاب التعليمي ذاته. وتوصف هذه ـ، خاصة بأسبقيت2(Apprenant)واملتعل

. (La Relation Didactiqueي علوم التربية والبيداغوجيات الحديثة بالعالقة الديداكتيكية )ـالعالقة ف

ث الديداكتيكي )
 
ذه العالقة، (، أحد أقدم األوصاف لهLe Triangle Didactiqueوقد كان منطلقها املثل

موأقطابـها: 
ّ
م واملعرفة أو مضمون التعل

ّ
ب أكثر مـن ذلكاملــدّر ، املتـعل

ّ
؛ . لكن التفكير الديداكتيكي يتطل

إذ تسعى املقاربة الديداكتيكية إلى االهتمام بالعالقات فيما بين أقطاب املثلث أكــثــر من االهتمام بكل 

تي للعالقة الديداكتيكية: " قصد شخص من أجل وضع . وهذا ما يحّدده التعريف اآل3قطب على حدة

م بنجاح "
ّ
م مضمون تعل

ّ
 .4شروط تسمح لشخص آخر أو لعّدة أشخاص بتعل

مين االعتراف بهم، من جهة -ومن املهم جدا قبل البدء في أي عملية تعليمية
ّ
مية مع املتعل

ّ
تعل

الخطاب التعليمي ينبني على هذه وجودهم املختلف عن املدّرس اختالفا جذريا، وهذا ما يجعل إنتاج 

الحقيقة الساطعة وإال فشل املدّرس في أداء مهمته الحقيقية؛ وذلك لسبب بسيط يعود إلى اختالف 

عاتهم وقدراتهم عن املدّرس فوجب عليه أال يسجنهم في قناعاته 
ّ
راتهم وتطل

ّ
مين وتعث

ّ
مشكالت املتعل

 اح والفشل بناء على ما سبق ذكره.وتفسيراته املقّدسة اجتماعيا، فيحكم عليهم بالنج

ز في التعريف السابق للعالقة الديداكتيكية أو التعليمية على جملة التفاعالت التي تحدث 
ّ
سنرك

 :5بين أقطابها

م أو التصّورات التي  -
ّ
مين واملضمون؛ من خالل األسئلة التي يطرحها املتعل

ّ
تفاعالت بين املتعل

 يحملها عن املضمون.

مية بسيطة كانت أو تفاعالت بين امل -
ّ
دّرس واملضمون؛ من خالل تكوينه للوضعيات التعل

بة.
ّ
 مرك

مين مستقلة عن املضمون؛ من خالل تنظيم املدّرس لعمل  -
ّ
تفاعالت بين املدّرس واملتعل

مين داخل حجرة الدرس ضمن ما يعرف ببيداغوجية املشروع على سبيل املثال.
ّ
 املتعل

                                                           
م )1

ّ
عبد الكريم غريب: املنهل التربوي؛ معجم (: كل األشخاص الذين يتحّملون مهمة تربية التالميذ داخل املدارس. Enseignantمدّرس، معل

، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، 0موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية، ج

 .421ص م، 4116الدار البيضاء، الطبعة األولى، 
م )2

ّ
م، استعملت على الخصوص من طرف االتجاهات البيداغوجية الحديثة، ألنها توحي Apprenantمتعل

ّ
(: تسمية من تسميات املتعل

م الذاتي واملبادرة الشخصية. املرجع نفسه،
ّ
 .63ص  ضمنيا بإمكانية الفرد في التعل

م، ترجمة ينظر فيليب جوناير وسيسيل فاندر بورخت: التكوين الديداكتي 3
ّ
كي للمدّرسين؛ التدريس بالكفايات من خالل خلق شروط التعل

 .61، ص 4100عبد الكريم غريب وعز الدين الخطابي، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 
 .012املرجع نفسه، ص  4
 .004-000املرجع نفسه، ص 5
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مين بخصوص املضمون؛ من خالل ما يتم تبادله بين تفاعالت مباشرة بين املدّرس واملت -
ّ
عل

مية معّينة.
ّ
 الطرفين أثناء تنفيذ وضعية تعل

مين واملضمون؛ من خالل استعمال  -
ّ
تفاعالت بين أقطاب العالقة التعليمية؛ املدّرس واملتعل

م.
ّ
 الوسائل التعليمية التي تساعد على تنفيذ وضعيات التعل

داخل العالقة الديداكتيكية يمكن اعتبارها تجميعا للتفاعالت  من خالل هذه العالقات الفرعية

مين " 
ّ
م، القائمة بيـن املدّرس واملتعل

ّ
ق بمضمون التعليم والتعــل

ّ
من أجـل إنـجـاز عـمـل خاضع لغاية تتعل

 .1" داخــل إطـار مكـاني وزمانـي محـّدد، وهـو اإلطار املدرس ي عـمـومـا

مين على 
ّ
-وذلك في سياق " دينامية العملية التعليمية مبدأ التعاون يحافظ كل من املدّرس واملتعل

مية، ]والتي[ تندرج ضمن تمفصل التنازالت الديداكتيكية والتنازالت الديداكتيكية املضادة. ويلزم 
ّ
التعل

ليم ور املوكول لهما، أي التعهذا الفسخ للعقدة الديداكتيكية، املدّرس والتلميذ باستمرار، على لعب الد

م تباعا"
ّ
 .2والتعل

مرحلة استباقية، مرحلة تفاعلية ومرحلة  ؛تمّر عملية إنتاج الخطاب التعليمي بمراحل ثالث

مية ييهئ املدّرس ويسـتَ -ملا قبل العملية التعليمية املرحلة االستباقيةتغذية راجعة؛ فأثناء 
ّ
ـــق  املقـــطع التعل ـــبِّ

مي.الت-التعليمي
ّ
 عـــل

مين داخل  املرحلة التفاعليةوخالل 
ّ
والتي ينتج فيها الخطاب التعليمي فعليا، يضع املدّرس املتعل

مين من جهة ومعه من جهة أخـــرى.
ّ
ـر التفاعالت بين املتعل م ويـدّبِّ

ّ
 وضعيات مالئمة ملوضوع التعـل

ل املدّرس أثـر املقطع مرحلة التغذية الراجعةوأثناء 
ّ
م-التعليمي، يحل

ّ
مي عليه وعلى متعل

ّ
 يه.التعل

مين، من حيث السياق، عالقتان، األولى 
ّ
تحكم العالقة التي تربط املتخاطبين، املدّرس واملتعل

م. وما 
ّ
داخل السياق، واألخرى خارجه؛ أي ما يعرفه املتخاطب عـن اآلخـر، سواء أكان املدّرس أو املتعل

وعما يريدان قوله أو سماعه، فالعالقات ذاتها ولكن صور هذه يعرفه املتخاطبان عن املقام املدرس ي 

 العالقات تتناسب مع املقام الذي توضع فيه.

مين أنفسهم من جهة 
ّ
مين من جهة، وبين املتعل

ّ
وقد يحدث أن تكون العالقة بين املدّرس واملتعل

أخرى معدومة أو تكاد، كأن يكون اللقاء بينهم ألول مرة؛ فإن املدّرس يسعى إلى إيجاد هذه العالقة عن 

ميه. وهذا ما 
ّ
لتفاعلي يبرز دور اللغة اطريق خطابه التعليمي التفاعلي؛ إذ يسعى إلى توطيد عالقته بمتعل

( في دراستهما التفاعالت اللغوية Couthard( )0311( وكولتهارد )Sinclairمن خالل " ما طّوره سينكلير )

م في الفصول الدراسية. في هذه الدراسة املهّمة تمييز بين التفاعل / التبادل اللغوي / 
ّ
م واملتعل

ّ
بين املعل

 .3(Actوالفعل اللغــوي ) moveالة والنقلة أو االنتق Exchangeالكالمي 

                                                           
 .004، ص ابقسالاملرجع  1
 .404، ص هسنفاملرجع  2
 .014بهاء الدين محمد مزيد، مرجع سابق، ص  3
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ومـن أمـثـلـتها السؤال،  الوحـدات أو البـنيات الصغـرى وهـي األفـعـال اللغـوية أو الكالمية فمـن 

ل النـقـالت التعليمية
ّ
مية بين املد-واألمـر، والنهي، والخـبـر، والنـداء وغيرها من األفعال تتـشك

ّ
ّرس التعل

مين، وتكون حسب سينكلير وكولتهارد بداية 
ّ
، ويكون عادة من املدّرس، ثم Initiation باالستهاللواملتعل

م، ويليه التعقيب على الردّ ، وعادة يكون من املréponseالرّد 
ّ
وعادة يكون من املدّرس، -Feedback تعل

 .مجموع تـلك النقالت يتكـّون التـبادل اللـغــوي وهكذا األمر طوال الحصة الدراسية، ومن 

 ونأخذ مثاال عن األفعال اللغوية أو الكالمية وهو السؤال، فما طبيعة السؤال التعليمي؟

شسعى إلى تحقيق اكتمال  فراغ معرفيطرح السؤال ناتج عن حالة ملاذا شسأل؟ من البداهة أن 

م بالسؤال إلى معرفة ما إذا كان املتلقي يمتلك اإلجابة أم ال كما هو 
ّ
معرفة السائل، وقد يسعى املتكل

م الدرس
ّ
 .1الشأن في السؤال التعليمي يلقى للتأكد من فهم املتعل

يخلو من سلطة؛ ألنه يتحـّرك مـن موقع القّوة  ولكّن مادام السؤال ينطلق من املدّرس فهو ال 

م، وهذا التفاوت يجعله ذا سلطة تخّول له معرفة ما يريد 
ّ
به املتعل

َ
والنفوذ فهو أعلى رتبة من مخاط

 .2معرفته

ـم، إن مجموع التفاعالت التـي تحدث داخل جماعات الـى العالقات التعليمية فـوبالعودة إل
ّ
تـعل

ــم أو الـمضمون الـمعرفـي تتـم كذلك بيـن املدّرس
ّ
مين ومـواضيــع التـعــل

ّ
مي، أو مــا ي  -وبيـن الـمتعل

ّ
ـعــَرف التــعـل

ي سياقه هذه التفاعالت ـ(، والسياق العام الذي تحدث فLe Triangle Didactique" )املثلث التعليميبـ " 

مية.-الوضعيات التعليميةهو 
ّ
 التعل

ب فيـليــوية الحديــثة تـأسيــس العـمل البيـداغـوجي على مـا يسـّميـه ربـوقـد حاولـت التـوّجـهـات الت

م  تكامـل عـناصـر املـنهج البيداغــوجي (Philippe Meirieuميـريــو )
ّ
وهـي املكــّون ]أو املدّرس[ واملتعل

 .3واملعرفة"

للمعلومات ال يشرك ي الواقع، ال يمكن تحقيق هذا التكامل إذا كان املدّرس " يشتغل كناقل ـف

مون بأساليب مختلفة وسرعات متفاوتة، 
ّ
مهم في الغالب. وهو ينس ى أن هؤالء التالميذ يتعل

ّ
تالميذه فـي تعل

ر وإيقاعا واحدا مفروضا على الجميع. كما ينس ى أن التعليم ال يتّم ـبينما يتخذ هو لتعليمه طريقة ال تتغيّ 

ي الذهن هي تلك التي نكتشفها بأنفسنا، ـعارف التي ترسخ فحقيقة إال من خالل النشاط والعمل. وإن امل

ر أهمية من تحصيل املعلومات. فالواقع أن الشخص الذي ـوينس ى أيضا أن نمو املهارات العقلية أكث

عكس عارف، والـمـى عالم الـارات عقلية أكثـر هو الذي يستطيع النفاذ بسهولة وبنفسه إلـتنّمت لديه مه

 .4ر صحيح"ـغي

                                                           
 .13ينظر عبد هللا البهلول، مرجع سابق، ص  1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
م والثقافة املدرسية، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طبعة  3

ّ
عبد الحق منصف: رهانات البيداغوجيا املعاصرة؛ دراسة في قضايا التعل

 .PH.Meirieu: l’école، mode d’emploi-E.S.F.Editeur-1992-Paris-p :105. مأخوذ من: 11، ص 4111
بيجان: الديداكتيك واششغاالته األساسية، ترجمة رشيد بناشي ضمن كتابه: من املرجع نفسه، الصفحة نفسها. مأخوذ من: كلود  4

 .14الدار البيضاء، ص -0330-البيداغوجيا إلى الديداكتيك، منشورات الحوار األكاديمي والجامعي
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مية، من حيث القواعد  –ن فـي العملية التعليمية ـالعالقة التي تربط املتخاطبيوأما 
ّ
التعل

نجزات بول ها في مهذيبية، أما األولى فنجدـعالقتان، األولى تبليغية واألخرى تفهي والقوانين التخاطبية، 

ماته األربع، وهو  (Principe de coopération)مبدأ التعاون صاغ  ، حين (Paul GRICE)غرايس
ّ
أول بمسل

ـرف هذا الباحث بمبــمن وضع قواعد للتخاطب ف أول والذي يعّد  ئه هذا،دـي القرن العشرين، حيث ع 

زل منـزلة الضوابط التي ـللتخاطب. وكان هدفه من وضع هـذه القواعد التخاطبية " أن تن مبدأ تداولي

بي الوضوح، بـتضمن لكل مخاطبة إفادة تبلغ الغاية ف
َ
 حيث تكون املعاشي التي يتناقلها املتكلم واملخاط

 .1معاشي صريحة وحقيقية "

م لـــه مــن نقـد.  ــّدِّ
 
وسنكتفي بذكـر فحوى هـذا املبدأ وما ينبثق عنه مـن مـبـادئ فرعية، ثـّم" مـا ق

من باحثينا  ر اإلشارة إليه أن هــذه املبادئ وإن كانت حديثة، إال أن فحواها ورد عند العديددوما تج

 العرب القدامى.

 يصاغ مبدأ التعاون كاآلتي:

 2هاضـك للـتخاطـب على الـوجـه الـذي يقتـضيه الغـرض مـنـهـليكن انت . 

ي إطـار ـأي إن " مشاركتك الحوارية تطابق ما هو مطلوب من طرفك فـي امليدان الذي تصله، ف

 .3ساهم فيه"ي الذي تـالهـدف أو االتجاه الذي يقبله التبادل الكالم

ب ألجل تحقيق  ،مـبـدأ غرايـسوانطالقا من تسمية 
َ
نالحظ وجوب التعاون بين املتكلم واملخاط

ده غرايس من مبادئ فرعية:  الغرض من الخطاب، وما يساعـد على ذلك ما حد 

 :4(، وقاعدتاهMaxime de quantitéمبدأ الكم )-1

  ب على قدر حاجته؛ أي أن
َ
تشتمل مشاركتك على أخبار ومعلومات ومعطيات لتكن إفادتك املخاط

 ر مناسبة للتبادل(.ـقـدر املطلوب )لكي تعتب

  ال تجعل إفادتك تتعدى القدر املطلوب؛ أي أال تشتمل مشاركتك وإفادتك على أخبار أكثر من

 املطلوب.

ب م
َ
م، ممثال في املدّرس، إلى إخبار املخاط

ّ
ي ـال فمثانطالقا من هاتين القاعدتين، يسعى املتكل

م. لذا اختلفت نظرة الباحثين البيداغوجيين واملشتغلين ف
ّ
، التدريسلى إربية ـي حقل التعليم والتـاملتعل

                                                           
 .443، ص ، مرجع سابقطه عبد الرحمن 1
ارية بمقدار ما يطلب منك في مجال يتوسل إليه بهذه املساهمة، . ويترجمه البعض بقوله: أن تكون مساهمتك الحو 441املرجع نفسه، ص  2

نة". ويالحظ في هذه الترجمة أنها شملت القواعد الفرعية  تحدوك غاية الحديث املتبادل أو اتجاهه، انت ملتزم، بأحدهما، في لحظة معي 

في: عبد العزيز  .P.Grice، logic and conversation trad، fr، (in) communication N30, 1979، p45-46 املنبثقة عن مبدأ التعاون. ينظر:

 . 413السراج. مرجع سابق. ص 
مين، ترجمة وتعليق محمد نظيف، مق 3

ّ
ال ضمن كتاب: في التداولية املعاصرة والتواصل، أفريقيا الشرق، ـكيريرا أوريكيوشي: كفايات املتكل

 .044، ص 4102الدار البيضاء، طبعة 
. ينظر آن روبول وجاك موشالر: التداولية 044كيريرا أوريكيوشي، مرجع سابق، ص . وينظر 441طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ينظر  4

اليوم؛ علم جديد في التواصل، ترجمة سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباشي، مراجعة لطيف زيتوشي، املنظمة العربية للترجمة، بيروت، 

 .11، ص 0331طبعة 
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م وتغذية لها  حيث
ّ
لم يعد مجّرد نقل للمواد واملحتويات بشكل تلقائي، بل أصبح توليدا ألششطة التعل

م وتزويده بي يتّم ـها املعلومات واملحتويات التـبوسائل مالئمة من بين
ّ
م التدريس ها. " إن نظاـنقلها للمتعل

م وتسهيله "Charles Hadjiبكامله يّتجه حسب شارل هادجي )
ّ
 .1( نحو تحقيق التعل

م هو قاعدة التدريس
ّ
م ـوالعامل املقّرر ألهدافه ول ،فالتعل

ّ
مادته وكيفياته. فعندما يدّرس املعل

م
ّ
مه منـالذي يجّسده هذا الش يء والرغبة ف شيئا للتالميذ يقوم بذلك على أساس نوع التعل

ّ
ي ـفو ، همـي تعل

م ف
ّ
 .2ي توجيه التدريس وتقرير استراتيجيات تنفيذه من مبادئ وأساليب وطرق ـالواقع، تأتي أهمية التعل

مي أال تكون عائقا أمام فعل التع-ينبغي على عملية تبليغ )أو إخبار( املضمون املعرفي ،لذا
ّ
مالتعل

ّ
 ،ل

مه 
ّ
ى عن العديد من مثاالته، فقد انتهى زمن املدّرس الذي يدفع متعل

ّ
كون ارتباط أششطته به تجعله يتخل

نه من  ،ى الوعي بفقره الداخلي وبجهلهـإل
ّ
م تمك

ّ
وإنما عليه أن يقّر بوجود مكتسبات قبلية لدى املتعل

ماته الجديدة.
ّ
 َجْسرِّها مع تعل

 :3وقاعدتاه(، Maxime de qualitéمبدأ الكيف )-2

  .ال تقل ما تعلم كذبه وال تثبت ما تعتقد أنه كاذب؛ أي أن تكون مشاركتك صادقة 

 .نة. ال تثبتوا ما تعوزكم فيه الحجج  ال تقل ما ليست لك عليه بّيِّ

 ـالهدف ال
ّ
 رى ـل قواعد مبدأ التعاون، هو تحقيق مردودية كبـى من تطبيق هذا القاعدة، وكـمتوخ

مين أنفسهم. ويرتكز على اعتبارات تجريبية أن يكون ن ـلتبادل األخبار بي
ّ
مين وبين املتعل

ّ
املدّرس واملتعل

موا ذلك خالل طفولتهم ،سلوك األشخاص على هذا النحو
ّ
ولم يفقدوا تلك العادة،  ،فذلك ألنهم تعل

ن من اعتبار القواعد العادية للحوار ليس باعتبارها مبادئ فق ،واعتبارات منطقية
ّ
حيث  طأريد أن أتمك

نالحظها كلنا أو قريب من ذلك في إجراء الحوار، لكن باعتبارها مبادئ نتتبعها بدراية ويجب أن نتمّسك 

 بها فهي نتاج لخاصية املتخاطبين النفسية الجوهرية.

 :4(Maxime de relationمبدأ املناسبة أو العالقة )-3

   وأبلغ ليناسب مقالك مقامك.تحّدثوا في الوقت املناسب وبكيفية مالئمة، بعبارة أوض 

لها ويصوغ العمليات الضرورية التي تجعل اكتساب املعرفة 
ّ
يقّدم املدّرس املعلومات واملعارف ويحل

ممكنا وسهال. يقوم إذن بتحليل املعلومات بوصفها عمليات لإلنجاز وذلك بواسطة تمارين وأششطة للتدريب 

 على املهارات تكون مالئمة.

                                                           
  Charles Hadji: l’évaluation،:86. P-Paris-1992-E.S.F.Editeur-règles du jeu. مأخوذ من: 11ق منصف، مرجع سابق، ص عبد الح 1
املرجع نفسه، الصفحة نفسها. مأخوذ من: محمد زيدان حمدان: ترشيد التدريس بمبادئ واستراتيجيات نفسية حديثة، دار التربية  2

 .46، ص 0311الحديثة، األردن، 
. ينظر آن روبول وجاك موشالر، مرجع 044كيريرا أوريكيوشي، مرجع سابق، ص . وينظر 441طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ينظر  3

 .16سابق، ص 
. ينظر آن روبول وجاك موشالر، مرجع 044كيريرا أوريكيوشي، مرجع سابق، ص . وينظر 441طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ينظر  4

 .16سابق، ص 



 (وقواعد إنتاجه الفصل األول: مدخل مفاهيمي )الخطاب، الخطاب التعليمي

43 
 

التبليغ ال يمكنه أن يؤدي وظيفته داخل أششطة التدريس ما لم يخضع لشروط إن اإللقاء أو 

م إنجازها. كما ينبغي احترام السجّل 
ّ
بيداغوجية أهمها وظيفته، أي توجيهه نحو مهام يكون في مقدور املتعل

م سابق وأصبحت جزءا من رصيد
ّ
م )سجل الخبرات واملعارف التي ترّسخت لديه في تعل

ّ
(. هاملعرفي للمتعل

م واهتماماته واتجاهاته –حسب أوليفيي روبول  –وأخيرا يجب أن يتالءم هذا اإلخبار 
ّ
 .1مع حاجات املتعل

 :2(، وقواعدهMaxime de modalitéمبدأ الجهة أو الطريقة )-4

  تجنب الحديث الغامض واملبهم.لتحترز من االلتباس؛ أي 

  تحّدث بوضوح.لتحترز من اإلجمال؛ أي 

  م
 
 بإيجاز.لتتكل

  ب كالمك؛ أي ِّ
ّ
 .كن منهجيالترت

ملاذا يجب أن نكـون متعاونين خــالل تـبادل كـالمي مـا؟ مـاذا نجـني جّراء هـذا التعـاون؟ إنه تحقيق 

املقاصد واألهداف التخاطبية بكل بساطة، حينما نتمتع باإلصرار على تحقيقها يمكننا أن نكون كذلك. 

را ومقفال حتما، مما يسّبب ضررا التبادل التخاطبي يجد نفسه، في 
ّ
حال االمتناع عن التعاون، متعذ

م؟
ّ
خرق املبادئ بلى، سيتضرر هو كذلك !كبيرا للمخاطب. للمخاطب فحسب؟ أال يتضّرر املتكل

 
: حينما ت

الحوارية من طرف املدّرس في حالة بحثنا هذا يلحق الضرر منافعه الخاصة إضافة إلى منافع الحضور. 

م كذلك.  سيجد املدّرس
ّ
 نفسه مضطرا إلى التعاون وإال فشل في الوصول إلى أهداف دروسه، واملتعل

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 

 يخ
ً
أ ّ
 ّفف من الصراعات، املواجهات التي تمّيز أيضا التبادالت الكالمية والواقع التعليمي يثبت ذلك. ومهدِّ

ورغـــم وجـود أفـعـال تـدّل على حـّدة الصراع والعـنف اللفـظي بين املتخاطـبين، إال أن جـادل)ولو 

ضمنيا(، " عـدد من قـيم وقواعد  كـان مذمـوما( تعـني شـارك هـي تـقـاسـم )أو اإلقرار بوجود قيم مشتركة ولو 

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 

تي تكون بين عدة أشخاص بإزاء بعضهم البعض ديسكمبر" ندعو مجتمعا مجموعة من االلتزامات ال

 .3حينما يكونون مجتمعا" أي حينما يتشاركون الربح والخسارة"

هي من حيث مبدؤها  ،الحرب الكالمية ،نحو املجادلة ،إنه صحيح أيضا أن بعض أنماط التبادل

فات نجد املواجهات والخال  ال بل االندماجية. ويتاح بالتأكيد أن ،أقل تعاونا من التبادالت الهادئة السليمة
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ومظاهر االششقاق وإجراءات اإلقصاء مفيدة أكثر من التفاعالت السعيدة بل أكثر تمييـزا: بحسب تمحور 

ل فيها صورة مرحة أو مشؤومة
ّ
 .1فكرتها حول التبادالت الناجحة أو الفاشلة، وبحسب أن تشك

لون مجتمعا. إذا طلب املدّرس ي التذكير بأن املتحاورينـينحصر ف ،فيما يخص مبدأ التعاون 
ّ
 يشك

م يشتركان في ممارسة 
ّ
ق بدرسه، يمنح لنا املبدأ اعتبار املدّرس واملتعل

ّ
م اإلجابة عن سؤال يتعل

ّ
من املتعل

ششاط مشترك يتمثل في ثنائية سؤال/ جواب، والتي تكون متبادلة بينهما أثناء سير الدرس. ينجم عن هذا 

م.  التشارك أن االلتزام الذي على
ّ
املدّرس أن يضطلع به هو أن يسأل سؤاله بكلمات وعبارات يفهمها املتعل

م بأن يعطي جوابا بكلمات وعبارات يفهمها املدّرس. " إذا تصّرف أحدهما بخالف ذلك 
ّ
بينما يلتزم املتعل

له هو نفسه مع شريكه ومن ثم هدفه الخاص. االلتزام الذي يعلنه 
ّ
فإنه يعاكس هدف املجتمع الذي شك

 .2مبدأ التعاون ليس إال االرتباط االجتماعي الكالمي"

مين
ّ
التخاطب أن تكون فائدة بينهما أو مقاصد وأهداف  ،إذا حصل للمتخاطبين، املدّرس واملتعل

إذا نجحا في فعل ذلك، ويخسران  ،بينهما، فإنهما يحصالن معا على هذه الفائدة وهذه املقاصد واألهداف

م ر تبادلهـ" هناك إذن تشارك الربح والخسارة، ويكون لنا الحق في أن شعتبمعا إذا لم ينجحا في ذلك، 

 .3ي املجتمع"ـالكالمي ششاطا منجزا ف

م ال يسعى ملجّرد التعاون بينه وبين Sperber( وسبيربر)Wilsonيصرح ويلسون )
ّ
( بأن املتكل

ب، وإنما يبحث فـي " أن يكون له أكبـر تأثيـر ممكن على املستمع،
َ
درجة ما من التعاون ستكون  املخاط

م دفعه للنجاح في مشروع أساس ي أناشي
ّ
ما إذن ،الثمن الذي على املتكل

ّ
ر ـغي ،بشكل ما ،سيكون متكل

 .4تعاوشي بطبعه لكّنه تعاوشي بالضرورة "

م، وهذا ال  ،بقواعده املتفّرعة عنه ،ويتحّقق هذه املبدأ
ّ
بمدى تحّقق التفاعل بين املدّرس واملتعل

ل ما ينتظرونه من ـيعني أن هذه القواعد " عبارة عن معايي
ّ
باعها فحسب، بل تمث

ّ
ر ينبغي للمخاطبين ات

 .5هم، فهي مبادئ تأويل أكثر من كونها قواعد معيارية أو قواعد سلوك"ـمخاطبي

ي تحليل الخطابات. ومما يحسب له أن ـئمة ومهمة فكونه أداة مال  ،وتكمن أهمية مبدأ التعاون 

ها تعّد مكّملة ـ، التي سنناقشها فيما بعد؛ ألنالتأّدب والتهذيب والكياسة واللباقةتأسست عليه نظريات 

 له وموّضحة ملا غمض من جوانبه.

ملبادئ وهناك مبدأ حــواري آخــر يـقابـل وحـده، حـسـب صاحبيه ويلسون وسبربـر، مجـموع أدوار ا

مة املالءمة الغرايسية وهو
ّ
. يقـوالن فـي هـذا الصدد:" توصلنا إلـى أن (Axiome de pertinence) مسل
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ـمة الـال
ّ
 ـمـالءمـة التي كانـت الوحيـدة الـمــبادئ تـرجع إلـى مـسـل

ّ
ع ر من مجمو ـأكث ،ةـــــمّتصفة بالوضوح والدق

 .1" املبادئ

فهو الفاعل األساس ي، بحيث يتحّدد دور  ،متمركزا حول ذاتهيكون الفعل التعليمي للمدّرس قـد 

م 
ّ
هذا األخير في تقديم املعرفة. وهنا نجد تفاعال بين املدّرس واملعرفة التي يقّدمها ال غيـر، ويغيب املتعل

 رويض التلميذـيقوم املدّرس " بت ،ويصبح الفعل التربوي من طرف واحد ،عن الفعل التعليمي تماما

 .2ى قيم السلطة والنظام واالمتثال، لهذا تتصف باألوتوقراطية "اعتمادا عل

يكون الخطاب التعليمي منتجا من طرف املدّرس  ،ففي الطرق التلقينية اإللقائية القديمة

م؛ ألن فكر هذا
ّ
 األخير يبقى تابعا لفكر مدّرسه. فحسب، فهو سابق زمنيا عن املتعل

م ف
ّ
ي مراحله فكر املدّرس؛ ألن هذا األخيـر سبق ـالحق وتابع ف ي هذه الحالة أنهـوشأن فـكـر املتعل

م ذلك البناء حتى ينخرط فيه. لذلك تظّل عالقته 
ّ
وأن وضع خطوات كّونها وبناها دون أن يعرف املتعل

 بموضوع الدرس جزئية متدّرجة بتدّرج خطوات الدرس اإللقائي. 

م صعوبة ف ،لذا
ّ
م إلحاطته ي متابعة فكر املدّرس؛ـيجد فكر املتعل

ّ
 ألنه يشتغل بشكل سريع ومنظ

م الوقت الكافي لإلحساس بنفس االهتمامات التي يحّس بـمسبقا بكل مراحل الدرس، فال يجد ال
ّ
ها ـمتعل

م سينتهي به املطاف إلى امللل ـمدّرس. ويحدث فـال
ّ
ي هذه الحالة فشل ذريع للخطاب التعليمي؛ ألن املتعل

م آفـاقا للتفكيروالسلبية. وقد يحدث أن يفتح خط
ّ
ه، بل على هامش ،ليس في الدرس ،ابه هـذا للمتعل

ه عن الدرس كثيرا ما تصبح مشّوشة على صيرورته داخل قاعة الدرس. ناهيك عن مخاطر تحّول انتباه

 بفعل منّبهات خارجية.

م فـي الـدرس القـائـم على اإللـقـاء والتـلـق
ّ
يـن، يختلف؛ وعموما، إن موقع كل مـن املـدّرس واملتعـل

فاملدّرس يتصّور خطابه التعليمي بشكل كامل: فهو لديه خطاب متكامل اللحظات يعرف من أين يبدأ 

م فال يعلم عن هذا الخطاب  ؛وإلى أين سينتهي
ّ
ألنه قد حّضره بشكل مسبق وضبط لحظاته. أما املتعل

ية. وإن كان متابعا للدرس ف
ّ
 ها بالتدريج.هي لحظات يتابع تحققشيئا وهو غائب عنه كل

حسب  ،ى وحدات من املنطوقاتـي هذا النوع من الخطابات بمهمة تفكيكه إلـيقوم املدّرس ف

م فهي تركيب هذه الوحدات املتدّرجة بعد تحصيله كل وحدة
ّ
كاملها ي تـف ،لحظات الدرس، أما مهمة املتعل

 مع الوحدات األخرى.

م بمهمته
ّ
 اه الفكـرية فـي الحفاظ على نفس مستوى االنتباهيحدث أن تنـهك قـو  ،وأثـناء قـيام املتعل

ص بفعل منبّ ـوالفهـم. وإذا كان انتباهه أقوى ف
ّ
 ،هات داخليةـي اللحظات األولى من الدرس، فإنه يتقل

 .هاية الدرسـي نـركيب فـهات خارجية. فال تتحّقق مهمته ويفقد القدرة على التـكامللل والشرود ومنبّ 
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التعليمي حول املادة الدراسية أو املضمون املعرفي، حسب تصنيف ج.ديكلو وقد يتمركز الفعل 

(J.Duclosوقيمها األساسية هي العقالنية والفّعالية، وتتصف بكونها ذات طابع تقنوقراطي ،)ويتحّرى   .1

ـــةاملدّرس 
ّ
مي-في تبليغ املضمون املعرفي الــدق

ّ
شاطرة، وذلك بالتحّقق من " وثوقية املعلومات امل ،التعل

 .2وذلك في أفق املزيد من املوضوعية والعقالنية"

ة من إيجابيات الخبرة التي يكتسبها املدّرس في تبليغ املضمون املعرفي
ّ
مي، -وما تحّققه الدق

ّ
التعل

. ولضمان استمرار 3والذي يّتصف " باالختزال والضبط على مستوى فك رموز اإلرساليات التي يتم تلّقيها"

ة، ثم عليه االعتماد على ه
ّ
ذا املبدأ ينبغي على املدّرس أن يواصل البحث عن مزيد من املوضوعية والدق

مون من تلّقي وفهم ما يصّرح لهم به، ـأن يخب
ّ
ن املتعل

ّ
ميه بما يراد تبليغه لهم، شرط أن يتمك

ّ
ر متعل

مون من جهت
ّ
ن املتعل

ّ
يعّبر عنه  ويفهم ما هم من التعبير عما يريدون تبليغه، ويتلّقى املدّرسـوبعدها يتمك

مون.
ّ
ن ال تتحّدد بنوع املحتويات واملضامي ،وقيمة املدّر  الجّيد الفعل التعليميولكن قيمة هذا  املتعل

م.ـي يقّدمها فقط إنما بنوع العالقة التي يبنيـاملعرفية الت
ّ
 ها مع املتعل

مي، وجب أن يتمركز حول -لهــذا السـبب، وإلنجاح الفـعـل التعليمي
ّ
م، فيكون " االهت التعل

ّ
مام املتعل

األكبر فيها موّجها نحو التلميذ، ومبدؤها األساس ي احترام شخصيته وتثبيت قيم الحرية واالستقاللية 

سم هذه العالقة بالتلقائية وتنبني على تعامل ديمقراطي"
ّ
. وفي هذه الحالة 4واإلبداعية لديه، لهذا تت

م على بناء 
ّ
م ف ،املعرفةيكتفي املدّرس بمساعدة املتعل

ّ
ماته بنفسه. ي بناء تعـفالدور اإليجابي يعود للمتعل

ّ
ل

ط. وقد يؤدي فيـويقوم املدّرس بدور ال
ّ

طـها املدّرس دورا أكبـمرشد واملنش
ّ

يكون ف ،ر من دور املرشد واملنش

م من غي/رورة التعليمـله دور املحّفز؛ إذ يسّهل سي
ّ
بات ويستجيب لطل ،ر أن يوّجهها أو يشارك فيهاـالتعل

ِّ عتهاية املطاف ناتجة عن ششاط املـمعرفة في نـالتالميذ. فال
ّ
ادرة عن وليست ص ،م ومرتبطة باششغاالتهل

مين، فربما كان هو ألن الهدف من إنتاج الخطاب التعليمي ؛ املدّرس
ّ
تحقيق حاجات وطموحات املتعل

مي ثرّيا-املضمون املعرفي
ّ
مين امللل والشرود، وقد " يكون القول ر مالئم يسّبب ـولكنه غي ،التعل

ّ
للمتعل

وهذا هـو  5مالئما باألحرى مع القليل من األخبار؛ إذ يقود املستمع إلى إغناء أو تغيير معارفه أو تصّوراته"

 املطلوب.

يتحّقق بحسن تأويل األقوال، وإن حدث خرق  ،ي مبدأ التعاون ـما سعى غرايس إلى تحقيقه ف

لبعض القواعد الفرعية. بعبارة أخرى نقول إن مالءمة القـول التعليمي تكون مباشرة وحاسمة بمقدار 

مما تحق  
ّ
 .6ق من نتائج تداولية لدى املتعل

                                                           
 .142املرجع السابق، ص  1
م، 4111هـ/0243عبد الكريم غريب: التواصل والتنشيط؛ األساليب والتقنيات، منشورات عالم التربية، الدار البيضاء، الطبعة األولى  2

 .046وص  31ص 
 املرجع نفسه، الصفحات نفسها. 3
 .142ص ، 4جعبد الكريم غريب: املنهل التربوي؛ معجم موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية،  4
 .043كيريرا أوريكيوشي، مرجع سابق، ص ينظر  5
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ما ،وإذا حدث وأن حّقق الخطاب التعليمي أغراضه ومقاصده
ّ
وهنا  ،قـد يصبح املدّرس متعل

مية تتم داخل –ألن العملية التعليميةكن أن يتحقق مبدأ التعاون الغرايس ي بشكل مذهل؛ يم
ّ
التعل

مي وفق أهداف وكف-ها املدّرس بتقديم املضمون املعرفيـأين يقوم في ،مغـلقـالفصل الدراس ي ال
ّ
ات ءاالتعل

ة
ّ
 ى أطراف العملية التعليميةـاعر ر ـعلى افتراض أن هذا األخي ،ي املنهاج الدراس يـفومصر ح بها  محّددة بدق

م.
ّ
 وخاصة املتعل

لقول فإنه يمكن ا ،ن أقطاب العالقة الديداكتيكيةـى أهمية تحقيق التفاعل الجيد بيـوبالعودة إل

مين في أغلب األحيان بينهم وبين املدّرس.ـالتفاعالت عامة وشاملة تتم بيإن 
ّ
عالقة وما يدّمر ال ن املتعل

مية هي 
ّ
م، حتى وإن كانت املحتويات  سلطوية املدّر ،التعليمية التعل

ّ
مه املتعل

ّ
ومن ثم تدّمر كل ما يتعل

ى ـالتي تقّدم من املستوى الجيد. لذلك ال بّد لكل مدّرس، وهـو يحّضر خطابه التعـليمي الذي سيوّجهه إل

ميه، أن يميّ 
ّ
ةـمتعل

ّ
 ي والعالقة التعليمية.ـمعرفـمضمون الـن الـبي ،داخل ذهنه ،ز وبدق

م من داخل عوال
ّ
مه النفسية والوجدانية، ومن قلب مخاوفه، وأن ـثم، عليه أن يعامل املتعل

ن من اإلفصاح عنه. وعليه أن يبذل الجهود القصوى لكسب ـينصت إل
ّ
ع إليه من دون أن يتمك

ّ
ى ما يتطل

م قبل البـدء في أّيـة عملية
ّ
 تعليمية.-ثقة املتعل

م عموما، :" (F.Meirieuريو )ـيقول فيليب مي
ّ
إذا لم أكن قادرا على اعتبار اآلخر، املراهق أو املتعل

كائنا حرا له هوّيته وتاريخه الشخص ي، وإذا لم أكن قادرا على التحّدث إليه على قدم املساواة ومقاربته 

والنظر إليه على الدوام كذلك، وإذا لم أكن قادرا على مواجهته بكل الجّدية املطلوبة، وعندما أكون 

سا بالبحث، وبأي ثمن، عن اإلجابة عن أسئلته ال عن فهمه واالعتراف باختالفه، حينها أضّيع كل مهوو 

نه من أن يكبر معه أيضا "
ّ
 .1فرصة ألمك

فليست األمكنة املدرسية مجّرد ساحات للتواجد والحضور املشترك، بل هي فوق ذلك أمكنة 

امله ينبغي أن يأخذ وجهة املجموعة التي تشغل للكالم حيث " ينصت اآلخر لكالمنا ويتلّقاه. والفصل بك

مة، حيث يوجد األفراد أو ال يوجدون، أو يكتشفون أنفسهم من جديد بذواتهم "
ّ
 .2مكان اللغة املتكل

ا ـــــل مــــــن شروط نجاح متحّقق، إال أن أقـــورغم ما نحاول إصباغه على العالقة التعليمية م

د ـــــواعــــاء على قــــي فحسب، بنــغــــتصاره على الجانب التبليــّقق؛ القـــالتحه نجاح ناقص ــه أن  ــيوصف ب

ميه، وهذا مـمعارف والخبـقتصر على تبليغ اليي هذه الحالة ـس؛ ألن املدّرس فـــــغراي
ّ
ا رات واملعطيات ملتعل

بيإغفالها للجانب يعترض عليه في هذه القواعد التخاطبية الغرايسية "   ".التهذيبي التأدُّ

                                                           
ان نظرية التعامل مع التلميذر الحجوجي: ينظر مني 1

ّ
؛ من اإلرسال األحادي للمعرفة إلى العالقة التربوية، مجلة رؤى تربوية، مركز القط

 .14للبحث والتطوير، رام هللا، العدد الثاشي والثالثون، ص 
 Ed. F.Maspéro  institutionnelleF.Oury/A. Vasquez: Vers une pédagogie ?. مأخوذ من: 11عبد الحق منصف، مرجع سابق، ص  2

– 1967- Paris- p : 69. 
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( بالجانـب التهـذيـبي فـي P.Griceوقـد ذكـر طـه عـبد الرحمن ثالثـة أسـباب لعـدم اهـتمام غرايـس )

 :1التخاطب، نجملها فيما يلي

 ذكره له في جملة حديثه عن الجوانب االجتماعية التجميلية في التخاطب. .0

 وما ترتيبها مع القواعد التبليغية. أغفل ذكر كيفية تطبيق هــــذه القواعد التهذيبية، .4

غفلته عن كون الجانب التهذيبي ربما يكون أصال في خروج العبارات عن املعاشي الحقيقية أو  .4

 املباشرة.
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 : الـــقــــواعــــــد التـــهــــــذيــــبـةرابعاملــبـحــث ال

مكانة هـامــة فـي مـواصـفــات املـدّرس الجـّيـد، ومـن ثـّم، إمكانية نجاح  املزايا العالئقيةلـقـد شغـلت 

مي ال-العالقة التعليمية، إال أنها تبدو، عند الكثيرين، مرتبطة دوما باملضمون املعرفي
ّ
ي يقّدم ذالتعل

مين، أي ما هــــو مرتبط بالكفايات التقنية أو املعرفية.
ّ
 للمتعل

ن ذلك، فإال أن هناك من رأى غير  (، من خالل تمييزه بيـن Montandonمونتاندون )لقد بي 

مخـتلف املـزايا العالئـقية؛ كاملـزايـا الديـداكتيـكية واملـزايـا البيـداغـوجيـة املـرتبطة بالصـرامة والسـلطة، 

مين يضعون في الواجهة باملقام  واملـزايا اإلنسانية
ّ
ل املزايا األو التي ترتبـط بالطـيبة، رأى " أن املتعل

 .1اإلشسانية لتحديد املدّرس الجّيد"

ب ــــمزايا الثانية بالجانـي البحت، ونقابل الـــى بالجانب التبليغــمزايا األولـويمكن أن نقابل ال

مية ال ينبـني عـلى /ي. فالتخاطــب فـي العــمــلية التعليميةــالتهذيب
ّ
لتبليغي( )الجانب ا مبـدأ التعـاون التعـل

 ـانــمــبـدأ تداولي ثي تحليل الخطاب التعليمي. بـل البـــد لــــه مـــن ـفحسب، رغم كونه أداة مالئمة ومهمة ف

ب أو التهذيبهـو مــبـــدأ "  ـأدُّ
ّ
التأّدب والتهذيب والكياسة ي نظرياته املتنّوعة؛ ـ". والذي تأسس، ف الت

 ما غمض منـأو إن شئت قلت على مبدأ التبليغ، فهو مكّمل له وموّض  ل، على مبدأ التعاون، واللباقة

 جوانبه.

ها فـي ـي التأّدب، والتي أوردتـف (Robin LAKOFF)"روبين الكـوفوأولى هذه النظريات، نظرية " 

بمقـالتها املوسـومة بـ "  را  مــنـطــق التأدُّ
ّ
". وقـد صاغـت ال كـوف فـي شكـل مبـدأ عام، وقواعـد فرعية، تأث

 بغرايس، تنبثق عنه:

 املبدأ العام: 

 با  مع الحفاظ على قواعد التبليغ بضوابطها املعلومة. ،وهـو مبـدأ يضبط قواعد التهـذيب: 2لتكن مؤدَّ

 :3وقـــد تفّرعت عن هــذا املبدأ مجموعة من القواعد

ف، ومقتضاها:قاعدة -1
ُّ
 التعف

 :ب
َ
ب مسافة تحفظ لهما  ال تفرض نفسك على املخاط

َ
أي أن يجعل املتكلم بينه وبين املخاط

املكاشفة في األحوال الداخلية. لذا يحترز املتكلم في انتقاء العبارات، في تالفى أفعال القلوب، واألفعال 

ب، وإذا كاشفه استأذن قبال واعتذر بعدا.
َ
 املكروهة من قبل املخاط

                                                           
عبد الكريم غريب: مستجدات التربية والتكوين، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى،  1

 .36م، ص 4102هـ/0241
 .421سابق. ص  طه عبد الرحمن. مرجع 2
 . لتفصيل أكبـر في هذا العنصر يمكن العودة إلى الكتاب.420-421املرجع نفسه. ص  3
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م أكثر من 
ّ
انطباقها على املدّرس، بالنظر إلى مركزيهما في العملية تنطبق هذه القاعدة على املتعل

مية؛ فاملدّرس يحتل مركز الصدارة م/التعليمية
ّ
، 1عتمدا على كل " قيم السلطة والنظام واالمتثال "التعل

ب  مدّرسه. م وهو يخاطِّ
ّ
م بتجاوز ما يراه حدودا مقّدسة ال يجب تجاوزها، فيتحّرز املتعل

ّ
 وال يسمح للمتعل

ص قدرته على التعبير عن ذاته أو يحرم فقد يحد
ّ
م عرضة للمعاناة، عندما تتقل

ّ
ث أن يصير املتعل

ية؛ إذ ينصاع لهيمنة واستبداد املدّرس، الذي يمارس عليه سلطته من دون هــوادة. وما 
ّ
منها بصفة كل

م من لحظة ألخرى، إلى تبّني سلوك عدواشي اتجاه 
ّ
مدّرسه أو ينتج عن هذه الهيمنة نزوع هـذا املتعل

 محيطه بصفة عامة؛ وذلك بفعل حاجته إلى الثأر أو تفريغ شحنة العنف والغضب التي تعتمل في دواخله. 

م، أن يعمل على تنمية قدراته على التعبير عن ذاته وتدريب نفسه على 
ّ
إذن، من مصلحة املتعل

ى ذلك إال من خالل 
ّ
االمتثال لخمسة مبادئ هي: إظهار شخصيته الحقيقية بمزيد من الحرية، " وال يتأت

اإلصغاء للذات، التصريح باملعتقدات، التصريح باملشاعر، التصريح بالحاجيات والرغبات، التقييم 

 .2الذاتي بموضوعية ويقظة "

م مركز العملية التعليمية
ّ
-وقد يحدث أن يكون التحّرز من جانب املدّرس في حال كان املتعل

مية، وحينها يكون مبدأ العال
ّ
قة " احترام شخصيته وتثبيت قيم الحرية واالستقاللية واإلبداعية التعل

 .3لديه"

ك، ومقتضاها:-2
ُّ
 قاعدة التشك

 :ب يختار بنفسه
َ
مين )باعتبارهم  لتجعل املخاط

ّ
ما( للمتعل ِّ

ّ
أي أن يترك املدّرس )باعتباره متكل

ب األساليب التقريرية املباشرة. ويأخذ باألساليب  بين( املبادرة في اتخاذ القرارات، فيتجن 
َ
مخاط

االستفهامية كما لو كان متشككا في مقاصده. من قبيل: " قد يكون من املفيد لكم إنجاز الوضعيات 

 اإلدماجية ".

ويقتض ي تطبيق هذه القاعدة التطّرق إلى طريقة طرح السؤال من طرف املدّرس، أو إن شئت 

مين ألجل تحصيل املعرفة أو تطبيق األششطة التعليمية
ّ
م-قلت، طريقة طلبه من املتعل

ّ
ية، فينبغي التعل

ّقق ال تحألنها قد  ،على املدّرس أن يحّقق شروط صياغة السؤال بتفادي طرح األسئلة بطريقة مباشرة

املطلوب. إضافة إلى ارتباط السؤال باملوضوع، وجب أن يكون صعبا بما فيه الكفاية حتى يثير االهتمام 

مين. كما ينبغي على املدّرس أن يحّضر ويجمع أسئلة خاصة ملختلف 
ّ
د النشاط العقلي لدى كل املتعل

ّ
ويول

م. وأن تخّيل وأسئلة البرهان وأسئلة الحكامللكات التي يمكن للتدريس تشغيلها كأسئلة الذاكرة وأسئلة ال

م. وتكييفها مع 
ّ
يصوغ أسئلته بعبارات واضحة وصحيحة تجعلها سهلة الفهم واالستيعاب لدى املتعل

متوسط قدرات الفصل إذا كانت تستهدف مجموعة التالميذ، ومع قابليات الفرد العقلية إذا كانت أسئلة 

نتباه املالئم فال تتسّبب في التشتت والتبعثر بل تسهم في تركيز اال فردية. كما يجب مراعاة الترتيب النفس ي 
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على ما هو جوهري على أن يهدف إلى تشجيع االكتشافات واالستدالل وتداعي األفكار، ال أن يكون تمرينا 

 ي أكثر منه على فعل العقل واإلدراك.ـللذاكرة فحسب مبنيا على العمل اآلل

د، ومقتضاها:-3  قاعدة التودُّ

 :ب
َ
 لتظهر الود للمخاط

، فيما يذكره ابن وهب الكاتب، في صالح جميع أمـور اإلشسان فهي من " أنفع 1تظهر قيمة الودّ 

 .2األشياء لإلشسان وأعونها على الزمان، ألن باملوّدة صالح جميع األمور، وبالعداوة فسادها"

د والتوّدد املقصود في سياقنا هذا ما سّماه ابن وهب بوّد املنفعة ل
ّ
لدنيا، ويتحّقق، عنده، " بتأك

م إلى بذل الجهد في التوّدد 3األسباب املوجبة لها، ويزيد فيها اإلحسان واإلفضال"
ّ
. ويدعو ابن وهب املتكل

ـك لن تعـدم بذلك مروءة كريم، أو أمن لئيم، 
ّ
، من أجل نيل محـّبتهم؛ " فإن ـّدٍ وكـّدٍ بين بكل جِّ

َ
إلى املخاط

 .4كفيت املرهوب، إن شاء هللا "فتكون قد نلت املحبوب و 

ب أو مساويا له؛ 
َ
م أعلى مرتبة من املخاط ِّ

ّ
وتتحقق هذه القاعدة في حالتين وهما أن يكون املتكل

ب. فيستعمل املتكلم كل 
َ
إذ الهدف من هذه النّدية في التخاطب تحقيق األشس واالطمئنان لدى املخاط

ب واالسم والكنية واللقب.ما يقّوِّي عالقة التضامن والصداقة من قبيل ضمير 
َ
 املخاط

مية، ال بد من تحّقق وعي الطرفين بذواتهم وبالعالقة املرساة ما بين 
ّ
وفي العملية التعليمية التعل

ن أو مهيَمن عليه داخل منطقة  املتخاطبين، بمعنى وعي كل طرف بمركزه كونه يتواجد في وضع مهيمِّ

يد من التساؤالت على امتداد فعل التخاطب، وهكذا، التوازن، ويرتكز التخاطب الواعي على طرح العد

فإن من يقوم بتسيير فعل التخاطب، " يتساءل بصفة مستمرة حول نفسه وحول محاوره بشأن مالءمة 

 اإلرسالية"
ّ

 .5إرساليته سواء من زاوية الباث أو التلقي أو املحتوى في حد ذاته وظروف بث

(، إذا لم يكن املدّرس F.Meirieuسب فيليب ميريو )هذه، ح قاعدة التوّددوال يمكن أن تتحّقق 

مين أحرارا، لهم شخصيتهم وكيانهم املستقل، وإذا لم يستطع أن يخاطبهم على 
ّ
قادرا على اعتبارا املتعل

 .6قدم املساواة وأن ينظر إليهم بهذه النظرة دوما

مي وكيفية صياغته 
ّ
مين جهلهم لكيفية تكوين خطابهم التعل

ّ
وقد يعوق هذا التحّرر لدى املتعل

بصفة كاملة، وال يتحّقق لهم ذلك إال من خالل سلوكهم واإلبقاء على طبيعتهم والتقليص من قلقهم 

مين " يعانون بشكل بالغ مما يسّمى 
ّ
رهم، فهناك العديد من املتعل

ّ
 املجال ولعّل  ،بالقلق العالئقيوتوت

الذي يظهر فيه هذا القلق في املجال الجماعي عندما يعّرض لألضواء فتظهر عليه عالمات القلق في 

                                                           
، وهو ينقسم قسمين: أحدهما وّد العصمة في الدين، واآلخر: وّد املنفعة للدنيا. ينظر وّد للمشاكلة واملجانسة. ووّد بالعرضوالوّد وّدان:  1

 .441الكاتب، ابن وهب: البرهان في وجوه البيان، تقديم وتحقيق حفني محمد شرف، مطبعة الرسالة، مصر، د.ط.د.ت، ص 
 .441-441املرجع نفسه، ص  2
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سحنته وحركاته وتموضعه، وعندما يدعى ألخذ الكلمة يزيد قلبه خفقانا وينقبض صدره ويجد صعوبة 

م بصوت خفيض لدرجة يتعّين
ّ
نه إعادة معها أن نطلب م في التنّفس وتنحبس الكلمات في حنجرته ويتكل

ل بالنسبة إليه معاناة ال تطاق، ولكي نتالفى هذه املعاناة ينبغي االمتثال 
ّ
ما قاله لتّوه وهو األمر الذي يشك

لهذه املبادئ: اإلصغاء للجسد، كون الفرد ذاته، ضبط االنفعاالت من خالل التنّفس، إفساح املجال 

 .1لنفاذ األحاسيس، التقليص من درجة الضغط"

مية، وجب تحقيق ما يسّمى 
ّ
وهي  ية،التبادلولتحقق املساواة بين طرفي العملية التعليمية التعل

، ويمكن أن نجمل 2" تعني اإلصغاء لآلخر واألخذ بعين االعتبار لواقع واختالفات اآلخر، واحترام املحاور"

 يعتقده اآلخر، االنفتاح علىمبادئ التخاطب التبادلي في خمسة: " إصغاء كل طرف لآلخر، االهتمام بما 

 .3املشاعر، تلبية الحاجات، تقدير اآلخر"

والذي يهّم داخل الفصل الدراس ي " تجاوز موقف الحذر وعدم الثقة باآلخرين والصراع 

م ونمارس. هؤالء اآلخرون 
ّ
مون كما نتكل

ّ
 راشدين كانوا أو –معهم...وقبولهم بوصفهم أناسا مثلنا يتكل

وينبغي أن ننصت لهم. والحال، إننا نصادف دوما داخل الفصل أفرادا قد تحدث ينصتون لنا -أطفاال

ق بهم ونتماهى معهم مثال–لنا معهم ارتباطات ال شعورية 
ّ
 لكي نخرج من وضعية األفق املسدود-كأن نتعل

 .4التي شعيشها خارج املجال املدرس ي أو داخله "

 يظهر لنا قصورها من ثالثة أوجه: مبدأ التأّدب والقواعد املتفّرعة عنهبالنظر إلى 

  اقتصارها على الجانب التجريدي من التهذيب، وعدم إمكانية تطبيقها في الجانب العملي، أي ما ينتج

 عن التهذيب.

 " حيث ف عدم إمكانية تطبيقها كاملة، حيث يمكن العمل بقاعدة أو اثنتين واالستغناء عن الثالثة

ك...تصلح قادة التودد، فقد ال تصلح قاعد
ُّ
 . 5"ة التشك

 .ف  تعارضها مع قواعد التعاون عند غرايس. فيمكن أن توضع هذه القواعد تحت قاعدة التعفُّ

م  الجانب التجريديقد اقتصرت في مبدإها على  روبين الكوفوإذا كانت  من التهذيب املقّوِّ

اون بـــر فإن هذا األثــــر يظهر في املـبـدأ الــذي وضعـه كل من  جانبي العمل واإلصالحللتخاطب، وأغفلت 

ا املبدأ "، ويسمى هذالكليات في االستعمال اللغوي: ظاهرة التأدبفـي دراستهـما املشتركــة "  وليفـــنسن

ن من وجه وخطة؛ فالوجه عبارة عن اإلرادات األساسية أو املمبدأ التواجه واعتبار العملبـ:  اصد ق. ويتكو 

 التي يسعى طرفا عملية التخاطب إلى تحقيقها )رغبات دفع االعتراض ورغبات جلب االعتراف(.

                                                           
 .041-003وص ص 31عبد الكريم غريب: التواصل والتنشيط؛ األساليب والتقنيات، ص  1
 .043وص 31املرجع نفسه، ص  2
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والخـطـة عـبـارة عــــن املسلك أو املـــســـار املناســـب الـذي يخـتاره طـرفـا عمـلية التخاطـب لتنـفيذ هـذه  

ـب( " إلى االستدالل باملقاصد اإلرادات وتحقيــق هـذه املقاصد. فيحتاج هــذان الطرفان )امل
َ
م واملـخاط ِّ

ّ
تـكـل

]الوجه الدافع والوجه الجالب[ على الوسائل ]الخطط التخاطبية[ الكفيلة بتحقيقها، كما يحتاج إلى 

 . 1املوازنة بين مختلف الوسائل حتى يتخير أفضلها تحقيقا لهذه املقاصد"

 : 2ضرب طه عبد الرحمن مثاال لهذه الخطط، بما يلي

 طلب إغالق النافذة.املثال: 

 وأعطى خيارات للمتكلم إزاء مخاطبه.

 فقد يمتنع املتكلم عن أن يطلب إغالق النافذة، ألن في هذا الطلب مخاطرة تضرُّ به أو تضرُّ باملستمع.-0

ف من األثر التهديدي لهذا -4 ِّ
ّ
قد يطلب املتكلم من املستمع إغالق النافذة دونما استعانة بصيغة تلط

 ب، كما إذا قال: أطلب منك أن تغلق النافذة.الطل

قد يطلب املتكلم من املستمع إغالق النافذة مع التوسل بصيغة تحفظ الوجه الدافع لهذا املستمع، -4

 كأن يقول: هل لك أن تغلق النافذة؟

 قد يطلب املتكلم من املستمع إغالق النافذة مع التوسل بصيغة تحفظ الوجه الجالب لهذا املستمع،-2

ضنا ملجرى الهواء؟  كما إذا قال: ألست تبادر إلى إغالق النافذة كلما تعر 

قد يطلب املتكلم من املستمع إغالق النافذة بطريق التعريض، كأن يقول: إن الجلوس في مجرى الهواء -1

 مؤٍذ إيذاًء، تاركا ملخاطبه استنباط املعنى املقصود بنفسه.

 وصيغة هذا املبدأ:

 3لتصن وجه غيرك. 

ن هذا املبدأ من مفهومين أساسيين هما:  يه ، فأما الوجه ففمفهوم الوجه ومفهوم التهديدويتكو 

؛ ويتمثل في إرادة كل طرف من طرفي عملية وجه سالبأو إن شئت قلت  وجه دافع ووجه جالب

 ةالتخاطب إلى رفض اعتراض الغير سبيل أفعاله. ووجه جالب؛ ويتمثل في إرادة كل طرف من طرفي عملي

ى املتكلم حفظ ماء وجهه ووجه مخاطبه.   التخاطب إلى اعتراف الغير وإقراره بأفعاله. ففي املخاطبة يتوخ 

وأما التهديد فيحدث في األقوال التي تنزل في التداولية منزلة األفعال؛ إذ تهدد بطبيعتها إرادة 

ب.
َ
 املتكلم أو املخاط

، إما الدافع وإما الجالب، ففي الدافع من نضرب أمثلة على األقوال التي تهدد وجه املتكلم

األقوال التي تهدد وجهه الدافع الشكر وقبول الشكر. وفي الجالب، مثال هذه األقوال: االعتذار، اإلقرار 

 .4والندم
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ب، إما الدافع وإما الجالب، في الدافع هناك أقوال 
َ
ومن أمثلة األقوال التي تهدد وجه املخاط

ثل: األمر، الطلب، النص ، التذكير، اإلنذار، التحذير والوعيد. وفي الجالب، تحمله على أداء أشياء، م

ر عن عدم االكتراث مثل:  فقد تكون أقواال تعبر عن التقويم السلبي مثل: الذم والسخرية، أو أقواال تعّبِّ

 .1التعرُّض لكالم املخاطب قبل أن يفهم مراده أو قطع كالمه قبل أن يتمه

دها "   " يختار منها املتكلم ما  ليفنسن" و "  براون ويتفر ع على هذا املبدأ، خطط تخاطبية، حد 

 :2يراه مناسبا لقوله ذي الصبغة التهديدية

د.-0 م عن إيراد القول املهّدِّ ِّ
ّ
 أن يمتنع املتكل

ف من جانبه التهديدي.-4 د من غير تعديل يخّفِّ  أن يصّرِّح بالقول املهّدِّ

د مع تعديل يدفع عن املستمع اإلضرار بوجهه الدافع.أن يصّرِّح -4  بالقول املهّدِّ

د مع تعديل يدفع عن املستمع اإلضرار بوجهه الجالب.-2  أن يصّرِّح بالقول املهّدِّ

ر أحد معانيه املحتملة.-1  أن يؤدي القول بطريق التعريض، تاركا للمستمع أن يتخي 

ب؛ حيث إنه " وتظهر قيمة مبدأ التواجه عند براون وليفنس  ن، في أخذه بمبدأي التعاون والتأدُّ

 .3"يأخذ بالداللة العملية لعنصر التهذيب...فضال عن أخذه بعنصر التبليغ

هو جعله للتهديد أصال في الدخول في  –حسب طه عبد الرحمن -ولكن ما يعاب على هذا املبدأ 

، 4للتهديد، إما بالذات وإما بالعرض" عملية التخاطب وسمة ممّيزة فيها، ويجعل " جميع األقوال حاملة

م للتهذيب في وظيفة التقليل من التهديد فحسب، ولكن التهذيب أوسع من ذلك  فيحصر العمل املقّوِّ

دا  ب، سواء أكان القول مهّدِّ
َ
م واملخاط ِّ

ّ
بكثير؛ إذ تحتاج عملية التخاطب بطريقة أو أخرى إلى أدب املتكل

 أم لم يكن كذلك.

ب من الغير، بقدر ما يقصد إلى وهذا ما يجعل هذا   ط من التهديد.املبدأ ال يقصد التقرُّ  التحوُّ

 وهذا ال  األنس واإللف والقرب.وما تحتاجه عملية التخاطب لتحقيق التواصل اإلشساشي هو تحقيق 

 ر وإذن، ورغم أهمية مبدأ التواجه واعتبار العمل إال أننا نحتاج إلى مبدأ آخ التأمين.يتحقق إال مع وجود 

ب. د تحقيق التقرُّ  يتقص 

ب بين املتخاطبين، من خال لصياغته ملبدأ Geoffrey LEECHوقد سعى ليتش )  ( إلى تحقيق التقرُّ

ب األقص ى واعتبار التقرُّبأسماه:  ال ملا سبقه من مبادئ، مبدأ التأدُّ ، وهو رابع مبدأ تداولي، يعدُّ مكّمِّ

 :5وصيغته

  ب ل من الكالم غير املؤدَّ ِ
ّ
 )صورة سلبية(.قل

                                                           
 .424 صابق، سالينظر املرجع  1
 .422، ص هسنفاملرجع  2
 .421املرجع نفسه، ص  3
 املرجع نفسه. الصفحة نفسها. 4
 .426املرجع نفسه، ص  5



 (وقواعد إنتاجه الفصل األول: مدخل مفاهيمي )الخطاب، الخطاب التعليمي

55 
 

يفترض في الخطاب التعليمي أن يخلو أو يكاد من الكالم الخارج عن نطاق التربية والقيم واألخالق 

مين أن يتحلوا بما يحفظ للعملية التعلمية
ّ
مية ق-العالية، لذا ينبغي على املدّرس واملتعل

ّ
يمتها. وقد التعل

م، حيث أورد املاوردي في )أدب الدنيا والدين( كالما ينطبق عل
ّ
مين، ومنهم املدّرس واملتعل

ّ
ى جميع املتكل

م أذهب رونق كالمه وطمس بهجة بيانه ولها الناس عن 
ّ
قال: " واعلم أن للكالم آدابا إن أغفلها املتكل

 .1محاسن فضله بمساوئ أدبه فعدلوا عن مناقبه بذكر مثالبه"

ي مساوئ وهذا ما يمكن أن يحدث للمدّرس خصوصا، ولو كان صاحب علم يشهد ل
ّ
ه به، فتغط

مون 
ّ
م، فينشغل املتعل

ّ
أدبه وقيمه الهابطة كل املحاسن العلمية واملعرفية. وقد يحدث األمر نفسه للمتعل

 واملدّرس عما يملكه من قدرات علمية ومعرفية وذكاءات خارقة إلى أخالقه الهابطة وسوء أدبه.

في عملية التخاطب أال يسرف  ومن القواعد التي يجب أن تراعى للتقليل من الصور السلبية

مية في الذّم " وإن كانت النزاهة عن الذم كرما...والسرف في الذم انتقام -أطراف العملية التعلمية
ّ
التعل

 .2يصدر عن شّر وكالهما شين وإن سلم من الكذب "

ومن القواعد كذلك أال يسترسل في الوعيد؛ فإن من بعثته الرهبة في وعيد يعجز عنه وال يقدر 

 .3لى الوفاء به، فإن أطلق لسانه به ولم يستثقل من القول ما يستثقله من العمل صار وعيده عجزاع

ومن القواعد عدم رفع الصوت بكالم مستكره مزعج، وال يقوم بحركة طائشة " فإن نقص 

 .4الطيش أكثر من فضل البالغة "

 ما يستقبح صريحه ويستهجنومن القواعد تجّنب القول املستقبح، والعدول عنه إلى الكناية " ع

 .5فصيحه ليبلغ الغرض ولسانه نزه وأدبه مصون "

 .)ب )صورة إيجابية  أكِثْر من الكالم املؤدَّ

م ليتش هـذا املبـدأ إلى قواعـد تحمل كل قاعـدة صورتين، األولـى    ية،إيجابواألخرى  سلبيةويقّسِّ

ـز على  ِّ
ّ
في استعمال التعابير غير املباشرة، كما سنرى في ، حيث تعدُّ السبب الرئيس قاعـدة اللباقـةويرك

 : 6املثال، وهذه القـواعد مرتبة كما يلي

 قاعدة اللباقة:-1

 .ل من خسارة الغير ِّ
ّ
 قل

 .ر من ربح الغير  أكثِّ

 قاعدة السخاء:-2

 .ل من ربح الذات ِّ
ّ
 قل

                                                           
 .431م، ص 0311هـ/0211ة، املاوردي، أبو الحسن: أدب الدنيا والدين، شرح وتعليق محمد كريم راج ، دار اقرأ، بيروت، الطبعة الرابع 1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .430، ص هسنفاملرجع ينظر  3
 .434املرجع نفسه، ص  4
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 5
 .421-426طه عبد الرحمن، مرجع سابق. ص ص  6
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 .أكثر من خسارة الذات 

 قاعدة االستحسان:-3

 .ل من ذّمِّ الغير ِّ
ّ
 قل

  الغير.أكثر من مدح 

 قاعدة التواضع:-4

 .ل من مدح الذات ِّ
ّ
 قل

 .أكثر من ذم الذات 

 قاعدة االتفاق:-5

 .ل من اختالف الذات والغير ِّ
ّ
 قل

 .أكثر من اتفاق الذات والغير 

 قاعدة التعاطف: -6

 .ل من تنافر الذات والغير ِّ
ّ
 قل

 .أكثر من تعاطف الذات والغير 

ب الذي يدعو إليه ليتش " يشوبه امليل إلى  وما يعاب على هذا املبدأ التداولي الليتش ي أن  التقرُّ

ب األقص ى؛  التظاهر والنزعة إلى الغرضية بمقتض ى أمرين: أحدهما الخاصية الالتناظرية ملفهوم التأدُّ

 .1والثاشي، خاصية الربح والخسارة ملفهوم اللباقة والسخاء"

مما  لطرفي عملية التخاطب، ففي الخاصية الالتناظرية، نالحظ اختالف مفهوم التأدب بالنسبة 

لعدم  ادقالص يجعله محل تنازع بينهما، ألن طرفا واحدا فقط سينتفع به، فال يمكن أن يوصف بالتأدب

 حصول االنتفاع به لدى املتخاطبين معا.

مه ليتش لألقوال " يجعل من العمل التهذيبي   وفي خاصية الربح والخسارة، فإن التصور الذي قد 

ب هي عالقة 2شبه باملعاملة التجارية منه بالتعامل األخالقي"للتخاطب عمال أ
َ
. وعالقة املتكلم باملخاط

يير متى ما غابت القيم واملعاخالصا خدمية أو مصلحية كعالقة الدائن باملدين. فال يعد هذا عمال تهذيبيا 

 املعنوية.

ب األقـص ى واعـتـبار ورغـم أهـمية هــذا املـبــدأ،   ـه يــقــوم على التــقـرُّب، مـبـدأ التـأدُّ " التظاهر إال أن 

 واإلخالصبعيدا عن التظاهر،  الصدقية. فوجب البحث عن مـبـدأ آخـر يحقق 3وتحصيل األغـراض "

 بعيدا عن الغرضية.

                                                           
 .421ص  ابق،سالاملرجع  1
 .فحة نفسهاصال، هسنفاملرجع  2
 .423املرجع نفسه، ص  3
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قه طـه عبد الرحمن، في املبـدأ املوسـوم بـ:  مبدإ التصديق واعتـبار الصدق  وهـذا ما حق 

ل مطابقة القو املبـدأ جـذوره في التراث العربي اإلسالمي في أقوال كثيرة، منها:  ويجـد هـذاواإلخالص، 

 .للفعل، وتصديق العمل للكالم

 وصاغ طه عبد الرحمن هذا املبدأ، كما يلي: 

 .قه فعلك  ال تقل لغيرك قـوال ال يصّدِ

مين عامة إلـى االحتراز مـن الوقـوع في زلـل الكالم 
ّ
ة، العتبارات دنيوية وأخروييدعــو املـاوردي املتكل

؛ ألن " 2، وإما بالتقليل من الكالم إن كانت الحاجة ملّحة له1وذلك بالصمت إن لم تكن هـنـاك حـاجـة

الكالم ترجمان يعّبر عن مستودعات الضمائر ويخبر بمكنونات السرائر ال يمكن استرجاع بوادره وال يقدر 

 .3على رّد شوارده "

لتام مجموعة عند ابن وهب الكاتب سّماها بالفضائل، وهي: البالغة وقد جاءت شروط الكالم ا

ـدُّ الصائب والحسن الحق والنافع الصادق، املقبول عند ذوي  الصحيحة، والجزالة الفصيحة، والجِّ

ف وال فضلة زائدا، شرط أن يوضع هذا الكالم في موضعه زمانا ومكانا وحّقق 
ّ
العقول واأللباب، غير متكل

قاصده. " فأما التام من الكالم ما اجتمعت فيه فضائل هذه األقسام، فكان بليغا صحيحا، به أهدافه وم

فا 
ّ
وجزال فصيحا، وكان جدا صوابا، وحسنا حقا، ونافعا صدقا، وعند ذوي العقول مقبوال، ولم يكن تكل

هو فوال فضوال، فإذا اجتمع ذلك فيه، ووضعه قائله موضعه، وأتى به في حينه، وأصاب به مقصده، 

 .4التام "

نان عملية التخاطب، وهما الجانب التبـليغي والجانـب  ومـن هـذا املبدأ ينبثـق عنصران يكـّوِّ

 ".ـول تطـبيق الق"، والثاشي أسـماه بـ " نقـل القـول التهذيبي، فالجانـب األول أسـماه، طـه عبد الرحمن، بـ " 

في جانبه  مبدأ التصديق لتحقيق فروعـا هـي بمثابـة القواعـد –طه عبد الرحمن  –ووضع  

 : 5"، وهيأدب الدنيا والدينالتواصلي التبليغي استـقاها، مما ذكـره املاوردي في كتابه " 

 ينبغي للكالم أن يكون لداع يدعـو إليه، إما في اجتالب نفع أو دفع ضرر.-0

ى به إصابة فرصته.-4  ينبغي أن يأتي املتكلم به في موضعه ويتوخ 

 يقتصر من الكالم على قدر حاجته. ينبغي أن-4

ر اللفظ الذي به يتكلم.-2  يجب أن يتخي 

يشّدد املاوردي على ضرورة األخذ بها وتحصيلها واستيفائها حتى يحقق املقصود من الكالم 

 . 6والغرض منه وال يتعّداه إلى غيره، فيسلم بذلك من الزلل وال يعتري كالمه نقص

                                                           
 قال أحد البلغاء: الزم الصمت فإنه يكسبك صفو املحّبة ويؤمنك سوء املغّبة ويلبسك ثوب الوقار ويكفيك مؤونة االعتذار. 1
 وقال بعض الفصحاء: اعقل لسانك إال عن حق توّضحه أو باطل تدحضه أو حكمة تنشرها أو شعمة تذكرها. 2
 .414املاوردي، أبو الحسن، مرجع سابق، ص  3
 .426ابن وهب، مرجع سابق، ص الكاتب،  4
 .423. طه عبد الرحمن. مرجع سابق. ص 414املاوردي، أبو الحسن، مرجع سابق، ص  5
م من الزلل إال بها، وال يعرى من النقص إال بعد أن يستوفيها. 6

ّ
 واعلم أن للكالم شروطا ال يسلم املتكل
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الم، كما قال املاوردي، ينبغي أن تكون عواقبه في القول أو ولكي يجتلب النـفع من هذا الك

 .1االستماع إليه أو العمل عليه تؤدي بصاحبها إما إلى نفع عاجل أو آخر آجل والضار ضد ذلك

أما القاعدة األولى فتقابل مبدأ التعاون عند غرايس، حيث يشترط تحديد الغرض والهـدف من 

م من الهذيان، ألن الكالم الذي " ال داعي له عملية التخاطب، فتحقيقها يلزم بال
ّ
ضرورة حماية املتكل

ْجر . ومن سامح نفسه في الكالم إذا عــّن ولم يراع صحة دواعيه وإصابة معانيه 2هذيان وما ال سبب له ه 

 .3كان قوله مرذوال ورأيه معلوال "

قام املعند بـول غرايس، حيث يناسب  العالقة أو املناسبةفتقابل قاعــــدة أما القاعدة الثانية: 

 .املقال

م أن يحّقق مطلوبه وجب عليه " أن يأتي بالكالم في موضعه "
ّ
.  وموضعه املقصود 4فإذا أراد املتكل

ر ما حّقه التقديم، " فإن قـّدم ما يقتض ي التأخير كان 
ّ
 عجلة وخرقابأال يقّدم ما حّقه التأخير وال يؤخ

ر ما يقتض ي التقديم
ّ
 ".  توانيا وعجزاكان  وإن أخ

ــه " 
ّ
م فيــها؛ ألن

ّ
وإيتاء الكالم في موضعه يقتض ي كـذلك أال يسكت فـي األوقـات التي يجب أن يتـكـل

م لحقه من الضرر بترك انتهاز الفرصة فيها مثل ما 
ّ
متى سكت عن الكالم في األوقات التي يجب أن يتكل

 .5يلحقه من ضرر الكالم في غير وقته "

ق ا
ّ
لقول بمقامه من جهة وبما يقابله من عمل مؤّدى من جهة أخرى؛ ألن القصد منه ويتعل

ــد  هـــذا القـول  بين به، وإال ع 
َ
باصطالح املاوردي؛ " هــذيـانــا وُهـْجـرا تحقيق االنتفاع به من طرف املخاط

 .6ألن لـكــل مـقــام قــوال وفي كــل زمــان عــمــال "

ب الكاتب في الكالم التام، فوجب على قائله أن يضعه موضعه وأن يأتي وهذا ما اشترطه ابن وه

 .7به في حينه، ويصيب مقصده

كتفى في الخبر بضروريه، فال يزيد وال  قاعدة الكـّم  تقابلالقاعدة الثالثة:  عند غرايس، حيث ي 

ي حصرا باصطالح املاوردي. ي هذرا، وإن أنقص سّمِّ  ينقص، فإذا زيد سّمِّ

صر منه على قـدر حاجته فإن الكالم إن لم ينحصر بالحاجة ولم يقدر بالكفاية لم " وهو أن يقت

يكن لحـّده غاية وال لقـدره نهاية وما لم يكن من الكالم محصورا كان إما حصرا إن قصر أو هذرا إن 

 .8كثر"

                                                           
 .403-401ينظر الكاتب، ابن وهب، مرجع سابق، ص  1
2 : ْجر   .314الهذيان والقبيح من القول، ينظر املعجم الوسيط، مادة )هجر(، ص  اله 
 .414املاوردي، أبو الحسن، مرجع سابق، ص  3
 .411املرجع نفسه، ص  4
 .411الكاتب، ابن وهب، مرجع سابق، ص  5
 .411املاوردي، أبو الحسن، مرجع سابق، ص  6
 .426الكاتب، ابن وهب، مرجع سابق، ص  7
 .411املاوردي، أبو الحسن، مرجع سابق، ص  8
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 .1من علم أن كالمه من علمه قّل كالمه إال فيما يعنيه

فا وال واشترط ابن وهب الكاتب في الكالم 
ّ
التام أال يكون زائدا عن الحاجة بقوله: " ولم يكن تكل

 .2فضوال "

عند غرايس، حيث يشترط في الخطاب  قاعدة الجهة أو الطريقةوتقابل القاعدة الرابعة:  -

مراعاة صحة املعاشي وفصاحة األلفاظ ووضوح األسلوب، فإذا خرج الخطاب عن هذه الشروط 

 . 3كان مختل املعنى مستغلق األلفاظ

ة؛ حيث يعّد اللسان عنوانا لكل 
ّ
ما يقابل هذه القاعدة جاء على لسان بصورة أكثر وضوحا ودق

م يشترط في إنتاجه للكالم أن يتحّرى تهذيب ألفاظه وتخّير كلماته والحرص على تقويمها؛ " 
ّ
ختيار امتكل

م به فألن اللسان عنوان اإلنسان يترجم عن مجهول ويبرهن عن
ّ
 محصوله فيلزم اللفظ الذي يتكل

 .4" أن يكون بتهذيب ألفاظه حرّيا وبتقويم لسانه مليا

، كما يسّميه، أن يكون " بليغا صحيحا، وجزال فصيحا، وكان 5ويشترط ابن وهب في الكالم التام

 .7صوابا، وحسنا حقا، ونافعا صدقا، وعند ذوي العقول مقبوال " 6جدا

اإلحاطة بقاعدة الجهة أو الطريقة، أال ترى ويمكن أن تكفي قاعدة الصواب عند ابن وهب في 

بين بأن " يعرف أوقات الكالم، وأوقات السكوت، وأقدار األلفاظ، وأقدار 
َ
م يراعي أحوال املخاط

ّ
أن املتكل

املعاشي، ومراتب القول، ومراتب املستمعين له، وحقوق املجالس وحقوق املخاطبات فيها. فيعطي كل 

 ، 8ل منه إلى شكله، ويأتيه في وقته، وبحسب ما يوجبه الرأي له "ش يء من ذلك حّقه، ويضّم كل شك

وتلتقي هذه القواعد مع القواعد الجامعة ملبدإ التعاون عند غرايس، إال قاعدة واحدة هي قاعدة 

 الكيف )أو قاعدة الصدق(.

وفر ع قواعـد ثالث لتحقيق مبدأ التصديق في جانبه التهذيبي استقرأها من التراث العربي 

 :9اإلسالمي، وهي

 قاعدة القصد:-1

                                                           
 .033وقيل في عمله وهي أشسب للسياق، الكاتب، ابن وهب، مرجع سابق، ص  1
 .426املرجع نفسه، ص  2
 .411ينظر طه عبد الرحمن. مرجع سابق. ص  3
 .411املاوردي، أبو الحسن، مرجع سابق، ص  4
مين من أهل اللغة أوضاعا ليست في 5

ّ
د والجزء والطفرة وأشباه ذلك  ثم إن للمتكل

ّ
كالم غيرهم مثل: الكيفية، والكمية، والكمون والتول

م بذلك مخطئا، ومن الصواب بعيدا، ومتى خرج عنها في خطابهم كان في الصناعة مقّصرا. 
ّ
م غيرهم كان املتكل

ّ
لكاتب، ابن افمتى كان املتكل

 .036وهب، مرجع سابق، ص 
وجبه الرأي وصدر عنه، وقصد به قائله وضعه موضعه، وكان مما تدعو إليه الحاجة، وباستعمال ذلك الحديث الجد: فإنه كل كالم أ 6

 .031الكاتب، ابن وهب، مرجع سابق، ص وباإلمساك عما سواه. ينظر 
 .426املرجع نفسه، ص  7
 .411-411املرجع نفسه، ص  8
 .411طه عبد الرحمن، مرجع سابق. ص  9
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 .لقي به إلى الغير
ُ
 لتتفقد قصدك في كل قول ت

ها 
ّ
م في خطابه بتتّبع جملة من القواعد أوردها ابن وهب، وكل

ّ
يبلغ إلى املقاصد التي يتغّياها املتكل

يعها جمقواعد تهذيبية تأّدبية؛ تجمع بين وجهين؛ وجه إيجابي ووجه سلبي، يحّققان معا قواعد ليتش 

ف في قـوله بتحقيق القبول 
ّ
م، حسب ابن وهب، بحسن التلط

ّ
بتدّرج يوصل إلى الغاية منها؛ يقوم املتكل

ر له، وحسن حيلة في إيراد ما يقبل عليه، هذا بالنسبة للوجه  لدى سامعه من خالل اإلتيان بالقول املقّدِّ

م أن يتجّنب ا
ّ
يه لقول الذي ينكره مستمعه، وأال يهجم علاإليجابي، أما الوجه السلبي، فينبغي على املتكل

ه يراعي قاعدة أخيرة 
ّ
بما يغضبه، أو ما ال يحتمله قلبه، وال يسعه صدره، وال يليق به قبوله. وفي هذا كل

 .1تعّد جامعة لكل القواعد بأن يزيد قوله شيئا بعد ش يء حتى يبلغ به أقص ى مراده منه

 إيجابي ووجه سلبي فيما يلي: يمكن أن نجمع قواعد ابن وهب في وجهين؛ وجه

 قواعد الوجه اإليجابي في عملية التخاطب عند ابن وهب الكاتب: 

ف: -0
ّ
 حّسن قولك. قاعدة التلط

 : أكثر من القول الالئق.قاعدة التقدير -4

 تحّقق من قبول قولك. قاعدة التحقق: -4

 تدّرج في أقوالك. قاعدة التدّرج: -2

 :عند ابن وهب الكاتب قواعد الوجه السلبي في عملية التخاطب

 تجّنب القول املنكر، وتجّنب القول املغضب. قاعدة التحّرز: -0

ق: -4
ّ
 تحّقق من احتمال قولك. قاعدة التحق

 تدّرج في أقوالك. قاعدة التدّرج: -4

ب 
َ
ف على أي حال والبحث عن القبول لدى املخاط

ّ
ويخالف املاوردي ابن وهب في ضرورة التلط

م كما اتفق عند كليهما )ابن 
ّ
مهما كانت الحالة التخاطبية، ألن لكل قول مقصدا أو مقاصد يتغّياها املتكل

" أن يراعي مخارج كالمه بحسب مقاصده وأغراضه فإن كان ترغيبا قرنه باللين وهب واملاوردي(؛ فال بّد 

واللطف وإن كان ترهيبا خلطه بالخشونة والعنف ألن لين اللفظ في الترهيب وخشونته في الترغيب خروج 

 .2"فيصير الكالم لغوا والغرض املقصود لهوا عن موضعهما وتعطيل للمقصود بهما 

 قاعدة الصدق:-2

 ادقا فيما تنقله إلى غيرك.لتكن ص 

موه من الرسول عليه الصالة 
ّ
ص فعال حرص املسلمين األوائل فيما تعل

ّ
وهذه القاعدة تلخ

والسالم من ضرورة الجمع بين القول والعمل في القرآن والسّنة، وعدم التوّرط في قول ال يصّدقه عمل 

م بكالم صّدقه بعمله".لذا يقول املاوردي: " ومن آدابه أنه إذا قال قوال حّققه بفع
ّ
 له وإذا تكل

                                                           
 .400رجع سابق، ص ينظر الكاتب، ابن وهب، م 1
 .430املاوردي، أبو الحسن، مرجع سابق، ص  2
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م ليـفال
ّ
م اضطّر إلــــس مـــمتكل

ّ
ى العمل به كما يقول ـلزما بالكالم وال مضطرا إليه، وإن تكل

ن أن يقول ــه " أجمل مــــان الفعل سابقا؛ ألنـران القول بالفعل إذا كـماوردي اقتـماوردي. وال يشترط الـال

 .1ما لم يفعل "

م نتيجة الرغبة في االسترسال في الكالم أو الرهبة أن يعد بالترغيب أو بالترهيب 
ّ
وقد يضطر املتكل

ما يعجز عن تحقيقه والوفاء به؛ " فإن من أطلق بهما لسانه وأرسل فيهما عنانه ولم يستثقل من القول 

 .2" وعده نكثا ووعيده عجزاما يستثقله من العمل صار 

 قاعدة اإلخالص:-3

 دك للغير متجّرِدا عن أغراضك لتكن  في تودُّ

قها عليهما في الكثير   ب والتواجه، في بعض النقاط، مع تفوُّ وتلتقي هذه القواعد مع مبدأي التأدُّ

 من النقاط، منها:

  ربطها بين الجانبين التبليغي والتهذيبي، وإمكانية خروج القول عن الداللة الظاهرة، في قاعدة

 القصد.

 عملالصدق في ال، الصدق في الخبرالصدق، بين مستويات ثالثة في الصدق:  ربطها، في قاعدة 

 .ومطابقة القول للفعل

حرص  في)البرهان في وجوه البيان( في  ابن وهب الكاتبما ذكـره  الصدق في الخبرفما يقابل 

 يصيبالناس جميعا على تقّصد الحق والصدق " فال ترى أحدا إال وهو يحرص أن يصدق في قوله، وأن 

؛ وقد صّنفهم في ثالث فئات، أما األولى فهي املوصوفة بالصادقة املتحّرية له في إخبار 3الحق اعتقاده "

الناس فهذا قصدها وبغيتها، وأما الفئة الثانية فهي املوصوفة بالكذب وإن كانت طالبة للصدق" حتى 

ق على كذبه، فطلب الصدق قصده، ونيله بغ ، والفئة األخيرة وهي التي 4يته"إن الكاذب إنما يكذب ليصد 

ْبطل، والذي " يقصد الحق فيخطئ في الوصول 
 
جانبت الحق والصدق عن طريق التمويه، وقد سّماها امل

إليه، وطلب الحق قصده، وإن كان من املموهين على الناس، فإنما يزخرف لهم باطله حتى يقيمه مقام 

 .5الحق الذي يقبل ويعمل به "

 الفـئات تقّصد الحق والصدق بقولهم وفعلهم. وإن اختلفت الطرق والنّيات. وما تتفق فيه هـذه

 .د والتخلق با صادقا وخالصا ألنها تنبني على التنافس في التجرُّ  تحقق قاعدة اإلخالص تقرُّ

                                                           
 .430 ، صابقسالاملرجع  1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .401الكاتب، ابن وهب، مرجع سابق، ص  3
 ، الصفحة نفسها.هسنفاملرجع  4
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 5
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ب  مبدأ التصديقيحقق   ه من دائرة التأدُّ خرِّج  ارتقاء للجانب التهذيبي من عملية التخاطب؛ إذ ي 

ق املخلص، الذي ينشد الكمال في 
ُّ
د املجاملة والكياسة واملداراة، إلى دائرة التخل االجتماعي، الذي يتقص 

 .1السلوك
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 : قـواعـد الحدث الكالميسخاماملبحث ال

 ، وهي ترجمة للمصطل  اإلنجليزي نظرية أفعال الكالمها أيضا ـويطلق علي الحدث الكالمي:نظرية أوال: 

(Speech act theoryوقد ترجمت إل ،)ها: نظرية الحدث الكالمي، نظرية الحدث ـى العربية ترجمات عدة منـ

 .من الترجمات رهاـاللغوي، النظرية اإلنجازية ونظرية الفعل الكالمي وغي

ي مجال تحليل الخطابات، ولقد فتحت بابا جديدا أمام ـالنظرية مكانة كبيرة فاحتلت هذه 

ها مهما كانتـها تسعى إلـمنهجية لسانية جديدة، فهي ال تفّرق بين أنواع الخطابات؛ ألن
ّ
 ى تحليلها كل

ها، فبعضا زها عن بعضهاـها وخصائصها التي تميّ ـخصوصيت
ّ
 اي نظر هذه التداولية، توصف بكونهـ. فكل

م وأغراضه. ثم، إن تحقيق الونّية أفعاال لغويا ترتبط بمقاصد 
ّ
 ى وإدراكه، وفق هذه النظرةـمعنـاملتكل

 ها اقتحمت مجاال كان حكرا علىـن. بل إنـصل الفعلي بين املتخاطبيواي سياق التـال يتم إال ف ،الجديدة

ء قصد فهم سيميا ،املنهجيةاملناهج النقدية األدبية وهو املسرح، من خالل توظيفها لبعض األسس 

 املسرح.

مين ى حقيقة أن ـإل نظرية الحدث الكالميتوصلت  ،ومن هنا ِّ
ّ
أفعال و هما يحدث بين املتكل

، بعبارة أخرى الكلمات تنجز األفعال قدرات اجتماعية وأدائيةحقيقية وأداءات فعلية؛ فللملفوظات 

 (.How to do things with wordsياء بالكلمات؟ )أو كما قال أوستين متسائال: كيف ننجز األش ،واألداءات

ها أهم الـف تداولية الحدث الكالمي الدرجة الثالثةوتحتل 
ّ
ه. حاور فيـمـي الدرس التداولي، ولعل

االستعمال اللغوي ليس هدفه إبراز منطوق ي عملية التحليل التداولي أن " ـومبدؤها الذي تنطلق منه ف

". ويظهر من هذا القول البعد ي الوقت نفسه ـن أيضا فـاجتماعي معيَّ لغوي فقط، بل إنجاز حدث 

متخاطبين ضمن وضعيات التلّفظ ـاالجتماعي الذي سبق وأن ذكرناه؛ فامللفوظات املتبادلة بين ال

دـال ل إلــــى أفعــــال ذات أبعــــاد اجتماعية. وب ،محد  وظ امللف هذا يختلف القول أو ـال تبقى كذلك وإنما تتحــــو 

دة بعيدة عن السياق، أما األقوال ـعن الجملة، فهذه األخيرة مفهومها نحوي، ومهمت ها نــــقل مضامين مجــــر 

 .وتؤدي وظائـف تختـلف باختـالف املقـامات واألحوال ،هاـوامللفوظات فتنقل مضامين السياقات التي ترد في

 مراحل النظرية: -1

 وهــــو الفيلسوف أوستين ،بـمــــــن وضـع أصـول هـذه النظريةأما عن مؤسس ي هذه النظرية، نبدأ 

((Austin،ثم أقـام بناءهـــا ســـيرل ، (Searle)ـــع مجـالــــها غـــرایس  Emeren وفـــان إیمیـــرن Grice) ، ووس 

Van( .وغروتندورستGrootendorstبة، ثم فان دايك
ّ
 .(Van dijk) ( على مستوى األفعال املرك

كل ملفوظ ينـهض على نظام نتساءل اآلن، ما الفعل الكالمي؟ يجيبنا مسعود صحراوي بقوله " 

م قوال 1"شكلي داللي إنجازي تأثيري 
ّ
. الفعل الكالمي أفعال ثالثة قولي وإنجازي وتأثيري، فحين ينجز املتكل

 ا،ازييسمى إنج ،عملي فيهأو ملفوظا فهو ال يقف عند حدود هذا امللفوظ أو القول إنما يتجاوزه إلى جانب 

م وإن "
ّ
استعمال اللغة ليس هو إنجاز فعل مخصوص فقط، وإنما هو جزء  فهو أوسع من مجرد التكل

                                                           
 .12م، ص 4111مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دار الطليعة للطباعة والنشر، لبنان، الطبعة األولى،  1
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. فأفعال الكالم تحقق أغراضا إنجازية تواصلية من لدن املتكلمين، 1"كامل من التفاعل االجتماعي

بيـن.
َ
 وغايات تأثيـرية تخص ردود أفعال املخاط

ة وليست العالم ،وحدة تحليل الخطاب الفعل الكالمي الكالم السابق اعتبار ما شستنتجه من

 أو الجملة.

 :2وقد شهدت هذه النظرية، حسب طه عبد الرحمن، أطوارا ثالثة أساسية

 ي الفعل اللغـوي.ـز مستويات مختلفة فـتمیی 

 .دة للفعل اللغـوي  وضع شروط محد 

 .وضع قواعد خطابية للفعل اللغـوي 

نا نضيف مرحلة رابعة عما ذكره طه عبد الرحمن، تعود إلى 
ّ
الذي وّسع مفهوم  فان دايك،ولعل

 الحدث الكالمي أو الفعل الكالمي ليشمل النص، سنفّصل فيـها فـي حينـها.

 ثانيا: مراحل نظرية الحدث الكالمي

 مّرت نظرية الحدث الكالمي بعدة مراحل:

 أعمال كل من أوستين وسيرل.مرحلة الفعل الكالمي املباشر مع  .0

 مرحلة الفعل الكالمي غيـر املباشر مع أعمال بول غرايس وأعمال سيرل املتأخرة. .4

كّون بحيث أدخل امل ،أين انتقل الفعل الكالمي إلى النحو التوليدي ،مرحلة الفرضية اإلنجازية .4

اللة من علماء الد وأصبح يمثل له تمثيال دالليا على يد مجموعة ،ي البنية العميقةـالداللي ف

 (.Sadokالتوليدية من بينهم صادوك )

 .فان دايكلدى  الفعل الكالمي الكليوأخيرا مرحلة  .2

 مرحلة الفعل الكالمي املباشر: -1

 أفعال الكالم عند أوستين: -أ

انطالقا من التمييز بين الجمل الوصفية والجمل غير  ،بدأ أوستين تأسيس نظرية الحدث الكالمي

الوصفية، حين فّرق 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 

ثاشي يقّسم الجملة إلى عدة أنماط: الجمل اإلثباتية، والجمل يتحّقق فيها شرطا الصدق والكذب. وال

 .3االستفهامية، والجمل التعجبية، والجمل التي تفيد الطلب والتمّني

                                                           
فان دايك: النص والسياق؛ استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  1

 .441م، ص 4111طبعة 
 .461د الرحمن، مرجع سابق، ص طه عب 2
أما الفالسفة فلطاملا توّهموا حينما افترضوا أن شأن الحكم في القضية إما يصف حالة ش يء ما، وإما يثبت واقعة يقول جون أوستين: "  3

رد أنه ليست عينية مما يعني أن حكم القضية إما أن يكون صادقا أو كاذبا. أما علماء النحو فإنهم في الحقيقة قد أشاروا على 
ّ
وجه مط

 جميع الجمل بالضرورة تفيد فائدة خبرية أو تنتج أحكاما. إذ باإلضافة إلى األحكام على اصطالح النحاة، هناك من الجمل ما يفيد التعارض

هذا  فة ال ينكرونفي العادة االستفهام، ومنها ما يفيد التعّجب، واألمر والتمني، ومنها ما يفيد التعارض على وجه ما. وال شّك أن الفالس
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ألنه ال يقتصر على نمط واحد  ؛وإن بدا ألوستين أن الوصف النحوي أوسع من الوصف الفلسفي

فية عند الفالسفة ليست دائما وصفية من الجمل فإنه دحض املنظورين معا. واعتبر أن الجمل الوص

وسّماها شبه وصفية، وبدال من تسميتها جمال وصفية سّماها جمال خبرية " فليست كل الجمل القابلة 

. وينتهي أوستين في آخر قوله إلى 1ولهذا اخترت استعمال لفظ خبرية " ،للصدق والكذب جمال وصفية

 ها غيـر معلومة وال شعرف كيف نصل إليـها.صعوبة التمييز فعال؛ ألن الحدود الرابطة بينـ

أن إطالق لفظ الوصف وهم، وأن هناك عبارات ال تصف وال تخبر، وال تثبت،  ،والحظ أوستين

 .2فهي ال تدل على صدق وال كذب لكن مجرد النطق بها هو إنجاز للفعل أو جزء منه

 اتسمت بالغموض، ثم بدأتوقد الحظنا أن أوستين لم يكن واضحا في نظريته في البداية، ولذا 

 تتض  ويستدرك عليها ما كان قد غفل عنه.

ففي البداية رّسخ أوستين ثنائية الوصف/ اإلنجاز، " فالنطق بجملة هو إنجاز لفعل أو إششاء 

، و قد أفادته هذه الثنائية في 3لجزء منه، ولنكرر القول هنا، نصف بقولنا شيئا ما على وجه الضبط"

م فيما بعد، فإذا كان الوصف يوّض  حالة أو حدثا بعيدا عن الجانب العملي الفعلي تقسيم  أفعال الكال 

وينطبق عليه شرطا الصدق والكذب،فإن املصطل  الثاشي في ثنائيته ينجز أفعاال باألقوال ويخضع لشرطي 

 النجاح والفشل بدال عن الصدق والكذب.

 أفعال الكالم عند سيرل: -ب

ر نظرية الحدث الكالمي من خالل اإلضافات التي ( J.Searle)سيرل جاء تلميذ أوستين جون  ليطّوِّ

(، وقد كانت إضافاته مهمة جدا إلى درجة أن اعتبر Les actes de langageضّمنها كتابه األفعال الكالمية )

صاحب النظرية الفعلي من خالل ما أدخله عليها من تعديالت جوهرية أضفى عليها قيمة علمية أكبر 

 تطبيقاتها في الخطابات املختلفة. وبخاصة في 

                                                           

بالرغم من تسامحهم في استعمال لفظ الجملة. وهم يعنون القضية. وال شك أيضا أن كال من الفالسفة والنحاة يدركون تمام اإلدراك أنه 

 ظليس من السهل دائما أن نمّيز الجمل االستفهامية والطلبية عن الخبرية بسبب ما نفتقر إليه من عالمات نحوية كضابط نظم األلفا

 وترتيبها وكصيغ األفعال ونحوها، وليس من املتعارف في مثل هذا الحدث أن نطيل الكالم عما يثار من الصعوبات. ألننا في نهاية األمر ال 

 "، جون ندري كيف يمكن أن نمّيز أصناف هذه الجمل ونفصل بعضها عن بعض؟ ثم ما هي الحدود التي تفصل بينهما وكيف شعرفها؟

م، 0330ال الكالم العامة؛ كيف ننجز األشياء بالكالم، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طبعة أوستين: نظرية أفع

 .04ص 
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 1
ة زائدة وجود خاصيوقد اتض  بعد ذلك أن كثيرا من األلفاظ املحّيرة مما يدرج في الجمل الوصفية ظاهريا ال تستخدم في التنبيه على "  2

 وغريبة عن الواقع املخبر عنه على وجه أدق. بل إنما تستعمل هذه األلفاظ لتدل )ولم أقل لتخبر( بل لتنّبه على الظروف واملالبسات التي

بيل. وإن ذا القوقع فيها حكم مضمون الجملة أو على االحترازات التي روعي فيها ذلك الحكم أو على الكيفية التي اتخذ بها أو على ش يء من ه

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 

 .01-02ص املرجع نفسه، ، خبرية " استعمال لفظ
 .06، ص نفسهاملرجع  3
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قا وناجحا، وهي على أنواع أربعة:  1شروطا أربعةاستخرج وقد 
 
ى أداًء موف للفعل الكالمي، حتى يؤد 

 .5الشروط التمهيدية-2، 4شروط الصدق-4، 3الشروط الجوهرية-4، 2شروط مضمون القضية-0

دث الكالمي على الفعل اإلنجازي، فهو ولعّل ما اشتهر به سيرل أكثر تركيز حديثه في نظرية الح

يعتبر النظرية ككل ترتكز على هذا الفعل. وحّجته 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 

ت التي بنى عليها سيرل هذه النظرة كون الفعل الكالمي اإلنجازي مرتبطا الوحدات اللغوية، واالعتبارا

بالعرف اللساشي االجتماعي. لذا، وحين نتلفظ بملفوظ ما فإننا نقوم بسلوك معّين خاضع لقواعد معّينة 

تتسم بالتعقيد، ينبغي احترام هذه القواعد الرتباطها باالستعمال. إننا، حسب سيرل، ننجز أوامر ونثبت 

وقائع ونقّدم وعودا ونطلب طلبات وشعتذر ونلتمس...وما يسّوغ لنا هذا هو العرف، فمن يستطيع أن يأمر 

ر إذن حقيقة األمأو يطلب أو ينهى أو يعد أو يتعّهد إذا لم يكن له القدرة على تنفيذ ما تلّفظ به أو قاله؟ 

كالمي اإلنجازي نؤدي أفعاال لغوية: أن تداولية الحدث الكالمي هي تداولية الفعل اإلنجازي. بالفعل ال

كاإلخبار، وتوجيه السؤال، وإعطاء األوامر، وعمل الوعود، واالعتذارات...إلخ. كل من األفعال اللغوية 

 .6السابقة يسمى الفرض اإلنجازي أو املقصد اإلنجازي 

م وحده، فإن هذا غيـر كاف
ّ
ز، في عملية الفهم، على قصد املتكل

ّ
ر في نظ وإذا كان أوستين يرك

سيرل، بل ال بّد من النظر املستمعين في الوضعيات االجتماعية املعّينة. فأخضع سيرل إنجاز الفعل 

الكالمي من طرف القواعد عرفية: اجتماعية وثقافية صّنفها سيرل صنفين؛ تأسيسية وضابطة. فاألولى 

م أشكال الفعل الكالمي امل
ّ
 وجودة.مهمتها إنتاج الفعل اإلنجازي. والثانية تنظ

 أنواع الفعل الكالمي عند سيرل: -ث

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، 

 ه ينبغي له أن يطرح السؤال بصيغة أدّق ما الفعل اإلنجازي؟.بطرح السؤال ما الفعل الكالمي؟ وأشار بأن

                                                           
أورد طه عبد الرحمن هذا املثال لتوضيح الشروط التي وضعها سيرل للفعل الكالمي والنظر في مدى مطابقتها، يقول: فإذا قلنا مثال:  1

هو أن املتكلم  وشرطه الجوهري ليل، للجزم هو أنه حكم يحتاج إلى د والشرط القضوي الشرق مهد الحضارة، فقد قام بفعل الجزم، 

ل إثبات الحكم الذي أصدره،  هو أن املتكلم يعتقد أن املستمع  وشرطه التمهيديهو أن يعتقد صدق هذا الحكم،  وشرطه الصدقييتحم 

 .460ص ، مرجع سابق، ال يعلم بمضمون قوله وأن اإلتيان بالدليل عليه قد يحمله على التسليم به. ينظر طه عبد الرحمن
 وهي التي تحدد أوصاف املضمون املعبر عنه بقول مخصوص. 2
ن هذه الشروط الغرض التواصلي من الفعل التكلمي. هذا الغرض الذي يلزم املتكلم بواجبات معّينة. 3  وتعّيِّ
 وهي تحدد الحال االعتقادي الذي ينبغي أن يقوم باملتكلم املؤدي لهذا الفعل التكلمي. 4
قائمة بينها. ينظر طه عبد ط بما يعرفه املتكلم من قدرات واعتقادات وإرادات املستمع وعن طبيعة العالقات الوتتعلق هذه الشرو  5

 .460ص ، مرجع سابق، الرحمن
، 61محمد العبد، تعديل القوة اإلنجازية؛ دراسة في التحليل التداولي للخطاب، مجلة فصول، الهيئة املصرية العامة للكتاب، العدد  6

 .041، ص 4111شتاء  4112خريف 
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وحدة االتصال اإلشساشي باللغة. ولإلجابة عن هذا السؤال اعتبر سيرل أن الفعل اإلنجازي هو " 

وكذلك الرأي عند دانيال فاندرفيكن، فالفعل اإلنجازي في رأيه هو الوحدة األولية ملعنى الجملة، وهو 

 .1تصال "الوحدة األولية لال

يتضّمن كل فعل إنجازي حسب، سيرل على )محتوى قضوي( يعّبر عن هذا الفعل. فهو قاسم 

ل على هذا باملثال اآلتي
ّ
 :2مشترك بين مختلف األفعال اإلنجازية في أشكالها ووظائفها، وندل

 هل يترك س الغرفة؟ )سؤال( .0

 س سيترك الغرفة. )إخبار( .4

 )أمر(. !س اترك الغرفة .4

( أمر أو طلب، ولكن املحتوى القضوي 4( إخبار، وفي )4( سؤال، وفي )0فالفعل اإلنجازي في )

 الغرفة.   سمة مشتركة بين املنطوقات الثالثة السابقة. وهو أن يترك 

وتجدر اإلشارة هنا، أن سيرل يقّسم األفعال الكالمية إلى: فعل التلفظ والفعل القضوي والفعل 

في امللفوظ الواحد. إضافة إلى الفعل التأثيري الذي يتغّياه املتلّفظ من مستمعه أو اإلنجازي. وهي تّتحد 

 متلقيه.

ثم، مّيز سيرل بين مجموعة من املصطلحات ومفاهيمها، وهي القوة اإلنجازية، مقصد الفعل 

 .3اإلنجازي وغرضه، ثم بّين مؤشرات القوة اإلنجازية ودرجاتها

 مفهوم القوة: -ج

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 

التي تعرض املنطوقات اإلنجازية. ومن جهة أخرى تختلف أيضا هذه القوة الختالف الغرض اإلنجازي 

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. 

تعّرف القوة اإلنجازي بعد هذا التدليل بأنها " هي الشّدة أو الضعف اللذان يمكن أن يعرض 

. ويعود هذا االختالف في قوة الغرض اإلنجازي الواحد إلى اختالف سياق 4واحد "بأحدهما غرض إنجازي 

وظروف ومالبسات استعمال امللفوظ الواحد، ولهذا تعّددت قوى اإلنجاز. لهذا السبب اعتبر سيرل أن 

وحدة التواصل والتبليغ هي الفعل الكالمي اإلنجازي وليست الجملة، وهذا الفعل يضّمن في ملفوظ؛ 

 لفوظات هي التي تمتلك هذه القوى اإلنجازية ال الجمل.فامل

                                                           
 .041املرجع السابق، ص  1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
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وإن كان األمر يبدو، من خالل املثالين السابقين، سهال ويسيرا، فإن واقع حال تحليل امللفوظات 

يبّين صعوبة إدراك قواها اإلنجازية بسبب صعوبة تحديد مالبسات كل ملفوظ والظروف التي قيلت 

 فيه.

بين قوة اإلنجاز ومقصده والسياق اإلنجازي، أما القوة فقد سبق  ولهذا نمّيز في هذه اللحظة

الحديث عنها، وأما املقصد من امللفوظ فيرتبط عند سيرل باملستمع عكس أوستين الذي ربطه باملتكلم؛ 

م. ويؤّيد نظرة سيرل " بعض محللي الخطاب مثل ساكس 
ّ
لذا أعطى اهتمامه األكبر إلبراز مقصد املتكل

م  وزمالئه في أن
ّ
يبرهنوا على أن قوة املنطوق اإلنجازية هي ما يعمد إليه املستمتع ال ما يقصد إليه املتكل

وذلك أن أحدا من املستمعين أو محللي الخطاب ال يمكنه أبدا أن يتأكد من مقصد املتكلم ألنه ال يقبل 

احه. اللغوي أو نج الفحص أما تفسير املستمع فإنه يتجلى في استجابته وهذا ما يحّدد تقّدم التفاعل

غني عن البيان أن فكرة تفسير املستمع واستجابته قد صار لها اآلن امتدادات قوية في نظرية التأويل 

 .1األدبي"

ويّتفق أوستين وسيرل في تداولية الحدث الكالمي على تحّقق املقصد بنجاح الفعل الكالمي 

م تحقيقا ناجحا، وسيرل يرى اإلنجازي. ولكن أوستين يرى أن قوة املنطوق اإلنجازية تح
ّ
قيق ملقصد املتكل

 . 2أن القوة حاصل تفسير املستمع للمنطوق 

أما عن عالقة القوة اإلنجازية بالسياق، فهي ارتباط األولى بالعرف االجتماعي وبالشبكة 

ديد هاالجتماعية املعّقدة؛ أي ما يمكن أن يفعله املتلّفظ على نحو أفضل، أي " إن كان يريد بمنطوقه الت

أو التحذير أو نحوهما. ومن الضروري أن يكون السياق كما يقول هولدكروفت على النحو الذي يراه فيه 

م فمثال ينبغي للمتكلم أن يكون في موقع السلطة حتى يصبح منطوقه طلبا حقيقيا وينبغي له أن 
ّ
املتكل

ال من ذلك أن دراسة أفعيمتلك موقع املالحظة حتى يصبح منطوقه تبليغا حقيقيا...وهكذا. يستنبط 

الكالم ينبغي لها أن تكون عمال لغويا اجتماعيا، وذلك أن هناك دائما صلة وثيقة بين الفعل الكالمي 

 .3ودور املتكلم االجتماعي "

ما يمّيز الغرض اإلنجازي انقسامه إلى أغراض إنجازية فرعية؛ فمثال إذا كان الغرض اإلنجازي 

ه أغراض إنجازية، تعكس اختالفا في القوى اإلنجازية بين غرض فرعي األكبر هو التوجيه، انبثقت عن

 .4وآخر وفقا للمقصد والسياق

 القوة والغرض: -د

مّيز 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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ل عاملقصد من عملية التلّفظ. وأّيده في هذا التوّجه كال من فاندرفيكن وجانيت هومل
ّ
لى ز وغيرهم وندل

هذا بما ذكره سيرل فمثال: " الغرض اإلنجازي لاللتماس هو ذاته الغرض اإلنجازي لكل أنواع الطلب؛ 

ألن كال منهما محاولة لجعل املستمعين يفعلون أشياء محّددة، ولكن القوى اإلنجازية بينهما مختلفة 

ية حصيلة عناصر عدة، الغرض اإلنجازي عنصر اختالفا بّينا. بناء على ذلك يرى سيرل أن القوة اإلنجاز 

هذا التمييز لم نجده عند أوستين وال عند . 1واحد فقط منهما، وإن كان كما يعتقد أهم هذه العناصر"

ل
ّ
 .2هارولد وأنا ويرزبيكا واحمد املتوك

لكنني و وتجدر باإلشارة هنا أن سيرل كان يرى القوة بعدا من أبعاد التمييز بين األفعال اإلنجازية، 

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 

 .3القوة بينهما مختلفة

 األفعال الكالمية غير املباشرة: -2

أن اإلشكالية الكبرى التي سعت نظرية الحدث الكالمي إلى تحقيقها والوصول إليها هي ال شك 

رحت قضية األفعال 
 
معالجة امللفوظات من أجل الوصول على طبقات املعنى املختلفة، وفي هذا السعي ط

بسات التي الالكالمية غير املباشرة. وهنا ينبغي الربط بين امللفوظ وقوته اإلنجازية في سياق الظروف وامل

ها لتحليل هذه العالقات وتحديد 
ّ
قيل فيها واألغراض التي يبتغي تحقيقها وهو جوهر اإلشكالية. ينبغي حل

املسافة بين امللفوظات ومقاصدها من جهة والقوى اإلنجازية وأغراضها مع طبقات املعنى املتعّددة من 

لثة. وألن املتكلم ال يتلّفظ بما يريد أن جهة أخرى، وبين املحتوى القضوي والفعل اإلنجازي من جهة ثا

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.

نية واالستفهامية واألمرية تستعمل عادة على الترتيب للتبليغ فإذا كانت " األفعال اإلنجازية اإلعال 

والسؤال والطلب، فإن هذا ال يعني وجود تناظر كلي بين الفعل ووظيفته. مثال ذلك أن الفعل اإلنجازي 

اإلعالشي: أنت آت غدا" يمكن إذا لم يقّيد السياق الخاص: اللغوي وغير اللغوي يمكن أن يفّسر بأنه 

 .4"! غدا، أو استفهام: أنت آت غدا؟ أو طلب: أنت آت غدا تبليغ: أنت آت

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 

ق بين االستفهام باعتباره فعال كالميا مباشرا غرضه السؤال، وبين الطلب )الذي فيه جهة أخرى. فنفرّ 

التماس( باعتباره فعال كالميا غير مباشر ناجما عن االستفهام، مثاله: هل يمكن أن تناولني املل ؟ 
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 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .024املرجع نفسه، ص  3
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ب 
َ
ولته املل  منافاملتلّفظ، في هذا املثال، ال يعني بملفوظه مجّرد سؤال عن املل ، وإنما يطلب من املخاط

 بنوع من االلتماس في طلبه.

 :1توّصل سيرل في عملية تحليله ألفعال الكالم غير املباشرة إلى جملة من النتائج املهمة

يمتلك املنطوق الواحد قوتين إنجازيتين، إذ يؤدي فعل إنجازي أداء غير مباشر عن طريق أداء  -0

 فعل آخر.

غالبا استعماال عرفيا على أنها التماسات غير تبدو بعض الجمل من النوع السابق مستعملة  -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.

ال ال،جاوية غير املباشرة، كانت التوجيهات األكثر فائدة للدراسة وذلك أن من حقل األفع -1

متطلبات الكياسة أو التأدب في املخاطبات املألوفة تجعلها ثقيلة ومحّيرة في إنتاج جمل أمرية 

بسيطة )مثل اترك الغرفة( أو أدائيات صريحة)مثل آمرك أن تترك الغرفة( من ثم يسعى الناس 

 غير مباشرة ألداء أفعالهم اإلنجازية. إلى إيجاد وسائل

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. 

تأدب يضا استعماالت عرفية، مثل صيغ التحتفظ تلك الصيغ بمعانيها الحرفية، ولكنها تكتسب أ

 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 

ليست في رأيه إال وسائل عرفية لعمل التماسات، ومعروف أن من األشكال اللغوية األخرى، 

الدافع األظهر إلى تجّنب املباشرة في االلتماسات هو التأدب. تميل بعض الصيغ هنا إلى أن تصير 

 وسائل التأدب العرفية لعمل االلتماسات غير املباشرة. 

 د بمحاولة إعادة بناء الخطواتلقد احتل سيرل منزلة متميزة في تداولية أفعال الكالم، ألنه انفر  -1

الضرورية إلنتاج فعل إنجازي أولى من فعل إنجازي حرفي، وهي إعادة بناء مؤسسة على حقائق 

                                                           
 .043، ص السابقاملرجع  1
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عن املخاطبات، وأسس التعاون الخطابي، ونظرية أفعال الكالم، وخلفية املعلومات املشتركة 

 بين املتخاطبين، ومبدأ االستدالل.

برحلة الم -3
ّ
 :فعل املرك

ى" مبدأ Griceغرايس)اء ج ( فوضع قواعد خطابية للفعل الكالمي، انطالقا من املبدإ العام املسم 

التعاون"، ومقتضاه إجماال أن يتعاون املتخاطبون على الوصول إلى الغرض املطلوب من دخولهما في 

 .1التخاطب

م كنقـد لجهـود هؤالء الباحثين اشتغالهم، في الغالب، باألفعال ال  لغوية البسيطة، وما يقد 

بة؛ وهـذا ما أراد الباحثان الهولنديان فان إيميرن )
 
( Van Emerenوإهمالهم لألفعال اللغوية املرك

بة، Grootendorstوغروتندورست)
 
( تفاديه، فقاما بتوسيع هذه النظرية حتى تشمل األفعال اللغوية املرك

ملة األفعال اللغوية، الذي يعر ف عندهما الحجاج في جفأدرجا . 2فضال عن األفعال اللغوية البسيطة

ب"
 
ه " فعل تكلمي لغوي مرك ( آخذين بمبدئه في تحديد J.R.Searle، واقتفى الباحثان أثـر سيرل )3بأن 

شروط أداء الفعل اللغـوي، وتولى هـذان اللسانيان استقصاء الشروط التي يؤدي استيفاؤها إلى توفق 

لة"املتكلم في أداء فعل الحجاج، وق ة املبطِّ تة" و"شروط الحج  ة املثبِّ
ماها إلى " شروط الحج   .4د قس 

مه هـذان الباحثان " رد  هـذا التصور وظائف النص إلى وظائف   م كنقـد ملا قد  وما يمكن أن يقـد 

ق " بحقيقة خطابية  5الجملة"
ّ
ة، فتتعل على اعتبار أن الفعل اللغـوي مختص ومستقل بالجملة؛ أما الحج 

زة هي النص". وما فعله فن إيميرن وغروتندورست هو " نقل مقوالت وقواعد نظرية األفعال اللغوية م تمّيِّ

ق بالنص" ِّ
ّ
ماها بمبدأ التعاون عند غرايس وما يتفر ع عنه من قواعد، فأبدال، 6إلى هذا الفعل املتعل ، ودع 

سع للحقيقة الخطابية النصية أطلقا ع
 
 ليه اسم مبدأ التواصل.هـذا املبدأ، بمبدإ آخر يت

وبناء على املبدإ يصبح الفعل الحجاجي هـو األصل والفعل اللغوي البسيط هو الفرع، فيكون  

تسهم بأدوار  7الحجاج حاكما على هذه األفعال البسيطة ال محكوما بها. وأن بعض األفعال اللغوية

                                                           
 .460طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  1
 .464ينظر املرجع نفسه. ص  2
ةويقصد به أن  3 ه، إما إلى إثبات أو إلى إب الحـجَّ نة.فعل تكلمي لغـوي مؤلف من أفعال تكلمية فرعية وموج   طال دعـوى معي 
 ينظر السابق، الصفحة نفسها. 4
 املرجع نفسه. الصفحة نفسها. 5
 املرجع نفسه. الصفحة نفسها. 6
فها سورل، إذ وجدا أن بعضها ذو دور حجاجي، أما البعض  7 تتّبع فان إيمرن وغروتندورست دور كل صنف من األفعال اللغوية التي صن 

ب، ترجمة ياسين ساوير املنصوري. الجزء 
 
اآلخر فليس له ذلك الدور. ينظر فان إيمرين وروب غروتندورست: الحجاج فعل لغوي مرك

ف: الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ . مقال ض031الخامس. ص 
 
من مؤل

 إسماعيلي علوي.
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ب بوجه 1مختلفة في الحجاج
َ
م واملخاط

ّ
ما، لتحقيق الداللة التفاعلية للفعـل . تلزم هـذه األفعال املتكل

 اللغوي.

يفّرِّق فان إيميرن وغروتندورست بين فعل الحجاج وأفعال اللغة البسيطة كالجزم وااللتماس  

 :2والوعد واإللغاء واملعارضة واإلعالن والنص  والتنبؤ، نذكرها في الجدول اآلتي

بة )الحجاج( أفعال اللغة البسيطة
 
 أفعال اللغة املرك

 .تتكون من منطوق واحد ووحيد 

 مثاله: 

 الوعد: غدا سأردم هذا الحائط. -أ

ف املطر. -ب
 
 الجزم: لقد توق

النص : أفضل ما تفعله ذهابك  -ت

 للتمدد لحظة.

 .ن فعل الحجاج من عدة منطوقات  يتكو 

مثاله: ستحسن صنعا بأن ال تأخذ دروسا في 

السياقة، فعمرها يقارب الواحد والستين وقلبها 

 لة وتقاعدها ال يؤهلها البتياع سيارة.يفرق بسهو 

 .للمنطوق وظيفة تواصلية واحدة   للمنطوقات التي تبني الحجاج وظيفتين

تواصليتين في اآلن نفسه. فاملنطوقات 

الثالث السابقة معا تشكل حجاجا لها 

وظيفة تواصلية إذا كانت متصلة، 

ووظائف تواصلية أخرى إذا كانت 

 منفصلة.

  لغوي بسيطاستقاللية كل فعل   عدم استقاللية الحجاج وارتباطه بفعل

ر عن الدعوى التي يدافع عنها  لغوي آخر يعّبِّ

 الحجاج.

 لها وظيفة تواصلية في الجملة  .له وظائف تواصلية في النص 

   .يطلب الحجاج القبول ال التسليم 

 

 

 

 

                                                           
ب يستعمل أغلب أصناف  1 إذ يضطلع كل منها بدور محدد في الحجاج بين طرفي الخطاب وتترتب األفعال حسب مقـدار االستعمال؛ فاملخاطِّ

كلها ليعّبر عن وجهة نظره وليحّدد موقفه من نقطة الخالف، كما يستعمله للمواصلة في حجاجه من خالل الفعل التقريري، إن لم يكن 

 كالتأكيد أو االّدعاء، ولتدعيم وجهة نظره أو للتراجع عنها عند اقتناعه بأنها لم تعد صالحة، كما يعّبر بها عن تنازله عن دعواه، وكذل

 .210افر الشهري: إستراتيجية الخطاب؛ مقاربة لغوية تداولية. ص ينظر عبد الهادي بن ظلتأسيس النتيجة. 
 . 033فان إيمرين وروب غروتندورست. مرجع سابق. ص  2
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 مرحلة الفعل الكلي:  -4

البسيطة واألفعال املركّبة ليقّدم نموذجا أكبر وقد تجاوز فان دايك فيما بعد األفعال الكالمية 

وأكمل، في نظره، وهو ما سماه باألفعال الكالمية الكلية " بدا أنه من الضروري أن نمّيز بين بنية أفعال 

الكالم الفرد والتركيب الخطي )املستقيم( ملتواليات فعل الكالم من ناحية أولى، والبنية الكلية الشاملة 

 .1إلنجاز من ناحية ثانية"للفعل املشترك ا

عنى فان دايك بتطوير تداولية أفعال الكالم عن طريق  النص والسياقوفي كتابه املعروف 

توجيهها من مجال الجملة )أو املنطوق( إلى طريق النص. وكان من أهم ما صنعه في ذلك الكتاب تحليله 

ل الكالم اإلجمالي الذي ـــعـــفان دايك هو فر عند ــــما أسماه أفعال الكالم الكبرى. الفعل الكالمي األكب

ى ـمختلفة. انتهى فان دايك هنا إلــيؤّديه منطوق الخطاب الكلي والذي تنجزه سلسلة من أفعال الكالم ال

إجمالي واحد.  ى مقصدــر إلـــالمية تفسر بأنها فعل كالمي واحد. إذا كانت تشيـــأن سلسلة األفعال الك

ي على مستوى أعلى أن يكون بدوره شرطا أو نتيجة ألفعال كالمية أخرى. أطلق ـــويمكن لهذا الفعل الكالم

فان دايك على أفعال الكالم املفردة )أو البنية الطولية لسالسل أفعال الكالم( اسم التداولية الصغرى، 

التنظيم الكلي ملتواليات األفعال الكالمية  وأطلق على دراسة التنظيم الكلي للتفاعل االتصالي، أي

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 

 احد هو الوعد)والد يتأّمل ما رسمه ولده الصغير(:يأتي مثال بأنها فعل إجمالي و 

 ولكن هذا رسم خرافي! هل أنت الذي رسم هذا؟ -1

 بالطبع، أنا الذي رسمه. -2

 هائل، أحبه. لكنني أرى أنك بحاجة إلى ألوان أكثر.  -3

 شعم، كاد األزرق أن ينفد. -4

 إذن سأشتري لك بعض األلوان الجديدة.  -5

 ال تنسها ثانية. -6

 !كال! لن أشساها أبدا -7

يبّين فان دايك أن هذه املحادثة قد اشتملت على أفعال كالمية عدة: كاملدح والسؤال والتصريح 

 .2واالقتراح والتوكيد والوعد، ولكن الوظيفة اإلجمالية هي الوعد، وربما كانت الوعد في ثناء

األفعال من حيث هي أفعال مجّردة كاملعاشي والدالالت، هي أمور قصدية معنوية، وتتعّين ضروب 

اإلنجاز املالحظة ما تتعّين بضروب الدالالت ضروب التلّفظ. ثم إن األفعال كالدالالت تنتظم وتقترن مع 

بة ومعّقدة ومتواليات من األفعال. وأخيرا يم
ّ
ل أفعاال مرك

ّ
كن أن األفعال كالحال أفعال أخرى لكي تشك
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تماما مع املعلومات السيمانطيقية تنتظم في املستوى األعلى للوحدات والبنيات. وبوجه خاص فإن 

متواليات حصول ضروب اإلنجاز إنما تحّدد وتعّين بنيات الفعل تعينا تراتبيا، وتصّمم وتؤول من حيث 

 .1هي كذلك على مستويات متنّوعة من تنظيم كلي شامل

ملقطع من نص،  Dieter wunderlichذا الفصل بالتحليل الذي قام به ديتر فوندرليش واختم ه

وقد رأى فيه كيف تحدد أفعال الكالم املقصودة فيه. شرح فوندرليش هذه الفكرة من خالل الحوار 

 :2اآلتي

 األم: كالوس! أال تأتي إلّي؟  .1

 االبن: ملاذا؟  .2

 األم: آه، ما زلت هناك، لتناولني الوسادة! .3

 األم: عندما تفرغ مما بيدك، تعال إلّي، شعم. .4

 االبن: ملاذا؟  .5

 األم: لننظف أسناننا. .6

 االبن: )...( هذا ما يفعله أبي لي.  .7

 األم: شعم، يفعله.  .8

ف لي أسناشي!  .9
ّ
 االبن: أبي! نظ

 األب: تستطيع أن تفعل هذا وحدك. .11

 االبن: ال، افعل هذا لي. .11

 األب: طّيب!  .12

 االبن: تعال يا أبي. .13

في املحادثة السابقة يعّد من الناحية الداللية إثباتا أو إقرارا.  1الحظ فوندرليش أن املنطوق رقم 

يستنتج فوندرليش أن للفعل الكالمي عّدة ولكّنه رفض أو استنكار من الناحية االتصالية التداولية. 

فقا لشروط النجاح وظائف في نفس الوقت. يمكن للمنطوق أن يكون إقرارا من الناحية الداللية )و 

 .3املحددة للمنطوق( ولكنه من الناحية التداولية )أي وفقا لوظيفته في الخطاب( استنكار

                                                           
 401ص فان دايك، مرجع سابق،  1
 .041محمد العبد، مرجع سابق، ص  2
 .نفسهافحة صال، نفسهاملرجع  3
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 املبحث األول: الوثائق التربوية والبيداغوجية

ُ
 
ية نصوص تشريعبناء على ـر املؤسسة التربوية الجزائرية )ابتدائية، متوسطة، ثانوية( سيُ ت

تلتزم به كل  ،القانون التوجيهي للتربيةيلتزم بـها كّل من ينتمي إليـها. من بيـن هذه القوانين، وقانونية، 

مة لسيرها منه. وانينـها الداخليةاملؤسسات التربوية، تصوغ ق ِّ
ّ
ُاملنظ

 أوال: الـمنـــــــهاج

 :تعريفات املنهاج الدراس ي .1

من أجل تحديد تعريف واضح للمنـهاج،  ،الـمدخل املعجميفـي بداية األمر، ينبغي االنطالق من 

اين فـي خاصة إذا أخذنا بعيـن االعتبار وجود تبولكن هذا املدخل نفسه يثيـر اختالفا تاريخيا، " 

. لذا، والحالة هذه، ال يمكننا اعتبار املنهاج 1" سكسونية-فونية واألنجلو-الـمرجعيات التـربوية الفرنكو

(Curriculum( ـميا ُ.Savant)2( مفهوما عالِّ

ل:نحن إزاء مسارين مفهومييـن على األقـل،  ساكسوني، يرتبط فيه املنـهاج -أنجلو الـمسار األوَّ

ا بالـمسار التـربوي ال ميـن، أم  ِّ
ّ
ا فرنكوفوني، يعتبـر فيه املنـهاج مرادف الـمسار الثاني:ـمقتـرح على الـمتعل

(؛ وهذا راجع إلـى Cursus( أو املقّرر )Programme( أو البرنامج عموما )Plan d’étudeلبـرنامج الدراسة )

ُعّدة عوامل:

ز فيه على سي العامل األول: -
ّ
 ا،رورة اكتساب املعارف وتلّقيـهـيرك

ز على تراتبية املحتويات، العامل الثاني: -
ّ
 يرك

ز فيه على بنية الحياة املدرسية ف العامل الثالث: -
ّ
ُ.3ةـربويـمؤسسة التـي الـيرك

وبعد هذا العرض العام لتعريف املنهاج، ذي الـمفهوم الواسع والحديث، سيقّدم البحث جملة 

ثم مقارنتـها مع منـهاج اللغة العربية  ،ّوناتهمن التعريفات االصطالحية، ثم  يحاول رصد عناصره ومك

ُللسنة األولى ثانوي.

ـعـدُّ الـمنـهاج أهم أداة تسعى الجــهــة الـمسؤولة عن التربية والتعليم، فـي أي دولة، أو املجتمع  ي 

زت ُربالنظر إلى سياستـها التعليمية ومشروع الـمجتمع الـمأمول. لذا،  ،مـن أجـل تربية األجيال الناشئة
ّ
ك

الكثيـر من التعريفات على تبيان غايات ومرامي املنـهاج وأهدافه العامة، والتي ال تخرج عن كونها تسعى 

مين وتنمية شخصيتـهم فـي جوانبـها الـمتعّددة بشكل متكامل ِّ
ّ
ّتضح فـي وهذا ما ي، إلى تعديل سلوك املتعل

ُالتعريف اآلتي:

 ـربوية التـمجموع الخبـرات الت -
 
 ـي ت

 
ـئ ِّ
م على النمو ـبقصد مساعدتـه ،ـها الـمدرسة للتالميذهي 

مو فـي جميع الجوانالشامل؛  ية، مقافية، واالجتماعية، والجســـلية، والثــب )العقـأي النُّ

                                                           
ُ.73صم، 2102أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طبعة داغوجيا اإلدماج وديداكتيك التواصل الشفهي، لحسن توبي: بي 1
ترجمة عز الدين الخطابي، مجلة رؤى تربوية، العدد الثالث والثالثون، مركز القطان  املنهاج الشكلي والواقعي والخفّي، رنو:ـفيليب بي 2

ُ.10للبحث والتطوير التربوي، رام هللا، ص 
ُ.فحة نفسهاصال، املرجع نفسهينظر  3
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ة ـربويـويعمل على تحقيق األهداف الت ،ى تعديل سلوكهمـنموا يؤدي إل ،والنفسية، والفنية(

ُ.1شودةـــــالـمن

ُوال يختلف عنه كثيـُر ه L’Dhainantمن دوالندشيـر ولودهاينون ) ا تعريف كّل 
 
ف عّرِّ ل ي  (؛ فاألو 

تيحـها الـمدرسة فضال عن التـربوية  معرفية،ـالخبـرات البإضافة 
 
" الخبـرات التـربوية والـمعرفية التي ت

دة نمفـي جوانبـها امل ،تـهمـــللتالميذ داخل حدودها أو خارجها بغية مساعدتـهم على نمـو  شخصي ا تعد  وًّ

رة "
 
ُ.2ينسجم واألهداف املسط

ـزانوالثاني يضيف عنصر 
 
م الب الشخصية " هو ــــفـي تنمية جوان االت ِّ

مدرسة ـكـل ما تقد 

ِّهم الشاملـذتـلتالم
ــــــــزان " ؛ـها لتحقيق نمو 

 
ُ.3روحيا وعقليا وجسميا ونفسيا واجتماعيا فـي تكامل وات

ا د عز ت عبد الـمو  أم  ، يتحّدث عن 4نــهـاجــــــدة للـــمـــــمواصفات الجديـاء علـى الــــــنــــوبجود، محمَّ

م وبيـحدوث تفاعل بيـن ال
ّ
ن العملية ن الهدف مـي يتلقاها، ثم  يبيُّـمعرفية التـربوية والـرات التـن الخبـمتعل

طلوبة على رات املـث التغييبتحديد جوانب تعديل السلوك وإحدا ،متفقا مع سابقيه ،التعليمية-التربوية

م
ّ
ُ.5النمو الشامل املتكاملوهي  ،شخصية املتعل

ميـــــنــربوية حاضـتّتفق التعريفات السابقة على اعتبار املدرسة أو املؤسسة الت
ّ
اب ــــــن؛ فخطــــة للمتعل

ِّ ج  م  ـهاج ـــــمنـال
 .ي  ـ، إنساند، وظيفي  د 

دم   ِّ
ُِّـألنُ  ؛جد 

ّ
مين مة، يُ م، وهو ذو نزعة استقاللية يطالب بالحريُّه يتمحور حول املتعل

ّ
ن حّفز املتعل

تمحور امل ،هاج السابقـمنـ، عكس الخطاب الذي قّدمه ال6خالل االنطالق من تجربتـهم واهتمامهم العفوُي

مي نزعة سلطوية،و ذو ـحول البـرامج واملضاميـن، فه
ّ
ن عن طريق الرغبة فـي الثواب والخوف ـيضبط املتعل

ُلعقاب.من ا

دـاملن خطابمن آثـار  ِّ
ه تعاوني، واقعي ينطلق من الـملموس والـممارس، يستند إلـى ــأنُ  7هاج املجد 

التجارب الـمعاشة الكامـلة والناجحة، طريقـته شاملة شبيـهة بالحيـاة، فال يفصل بين التعليم والتـربيـة 

ـه يـهـدف إلـى تخريج إنسان متكامل؛ فـي أبعاده النف ق ألن 
ّ
سية، األخالقية والبيداغوجية، فاألمر يتعل

                                                           
ُ.70، ص 2117فؤاد محمد موس ى: املناهج )مفهومها، أسسها، عناصرها، تنظيماتها(، طبعة  1
م، 2112ية، النظام التربوي واملناهج التعليماملعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم )وزارة التربية الوطنية الجزائرية(:  2

ُ.072ص 
ُرجع نفسه، الصفحة نفسها.امل 3
د عز ت عبد الـموجودعـر ف  4 ـه:"  محمَّ مها املدرسة تحت إشرافها للتالميذ بقصد املنهاج بـأن  مجموعة الخبـرات واألنشطة التي تقد 

م أو تعديل في سلوكهم، ويؤد
ُّ
قيق النمو ي إلى تحاحتكاكهم بـهذه الخبرات وتفاعلهم معها. ومن نتائج هذا االحتكاك والتفاعل يحدث تعل

ُ".الشامل املتكامل الذي هو الهـدف األسمى للتـربية 
عبد الرحمن صالح عبد هللا: املنهاج الدراس ي وصلته أسسه وصلته بالنظرية التربوية اإلسالمية، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات  5

ُ.00بد املوجود: أساسيات املنهج وتنظيماته، ص . مأخوذ من: محمد عّزت ع9م، ص 0191هـ/ 0211اإلسالمية، الرياض، طبعة 
ُ.19ص ، مرجع سابقينظر أوليفيي روبول،  6
ة ما هم ما يعاب عليه اهــتمامــــه املــفـــرط بالـــطرائـــق على حـســــاب املحــــتويـات؛  7 م الناس سوي 

 
فاملحتوى ليس مهما وإنما األساس ي أن يتعل

مه. 
 
ُجع نفسه، الصفحة نفسها.املُرينظر بحاجة إلى تعل
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م وكرامته 
ّ
م لحاجاته، بنياته، مراحله قبل تثقيفه، وينبغي كذلك احترام استقاللية املتعل

ّ
بمعرفة املتعل

م هو أصل االبتكار واإلبداع. أّما خطاب ـرا الـرورة التربوية، وأخيـالخاصة وأن يكون مّتصال بالسي
ّ
متعل

ميه، ينطلق من الاملناهج السابقة ف
ّ
ي األنانية فـي متعل

ّ
ُ.1ّردـمجـيغذ

؛ ـه  ووظيـفي  ـد على أن العلوم والتقنيات التـي يستمد منـها كفيلة بمعالجة كـل مشاكـل ألن 
 
ؤك " ي 

م الحقيقي بالنسبة للبيداغوجيا ُ.3هو أن تصير علمية " 2التـربية، وأن التقد 

ز 4نية فـي اإلنسانرم اإلنساـيحت؛ ألنه إنساني   خطاب  وهو  م من أجل ؛ ألن  الـمدّرِّس يحّفِّ
ّ
الـمتعل

م ذاته من خالل تقليد تقليد آبائه، الكبار، أبطال الرسوم املتحّركة، أو 
ّ
 النماذجيكتشف الـمتعل

دها التاريخ، من كّتاب وفّنانين وعلماء، في اإلنسانية الكبرى 
ّ
ق اإلبداع فـي ضوء التعاون معالتي خل  حّقِّ

ُل فردي.ـأو بشكاألقران 

وهـي العناصر الخارجة عن املنـهاج فـي بنائه ومضمونه  ،وما لم تشر إليه التعريفات السابقة

ـر فيه بشكل أو بآخر، فضال عـن العناصر الداخلية، وهـذا ما رصــده  ِّ
ّ
عريف فـي ت لحسن توبـيولكنـها تؤث

املنـهاج مجموعة من العناصر التي تنتظم  يضم(: " OREشامــل ودقيــق نــّص عليه مرصد إصالح التربية )

ـرسـى داخــل واقـع  ـة عـمـل بيـداغـوجيـة داخـل نـظـام تـربـوي. وي 
َّ
ل أجرأة خـط ـال، تخو  فيما بينـها بشكل فعَّ

ـن...هكذا يضطلع املنـهاج  تـاريخـي واجتــماعـي وسيـاس ي واقتـصادي ودينـي وجغرافـي وثقافـي لبلد معيَّ

ـة عمل بيداغـوجية، وتوجيه اإلجراءات التي يتعين القيام بها، وتكييف نظام بوظائف أجر 
َّ
أة خط

ُ.5"تربوي معين مع املشروع املجتمعي 

ف ـــال أو يكاد، فقد أحاط التعريـــهاج كامـمنـى مفهوم الـــــأضح ،ل هذه التعريفاتـوبعد استعراض ك

ي ـخارجية التمؤثرات الـى ذكر الـــــزه علـن بينـها تركيـــ، مالسابق بعناصر لم تذكر فـي التعريفات التـي سبقته

ُ
 
ُت ناَء أّي منـهاجوّجِّ ـل فـي الواقع التاريخي والسياس ي واالقتصادي والديني والجغرافي والثقافـي ،ه بِّ

 
 ؛وتتمـث

ُألن  لها حضورا قوّيا عند مؤسسـي املنهاج، ومطّبقيه فيما بعد.

، فال بّد أن يحّدده بملمح الخروجا يعرف فـي األدبيـات التعليمية وقـد أشـار التعـريف إلـى مـ

ة. وهذا التحديد وذلك التأثيـر يجعل من القائمين عليه يكّيفونه مع مشروع املجتمع ومع 
ّ
املنـهاج بدق

السياسة التعليمية للدولة من ناحية األسس التي يقوم عليـها والبرامج الدراسية التي ينبغي تطبيقها، 

                                                           
ُ.19 ، صابقسالاملرجع ينظر  1
ة الالزمة بعيدا عن املفاهيم املبهمة واملستعارة والجمل امللتبسة؛ أي إنه يسعى إلى تحاش ي " اصطالح 2

ّ
ت ايسعى هذا الخطاب إلى تحقيق الدق

ُ.42املرجع نفسه، ص . ينظر مثل تحسيس أو حتى مثل فهم، التي ال يمكنها أن تترجم إلى سلوكات قابلة للمالحظة
ُ.املرجع نفسه، الصفحة نفسها 3
ُ.31املرجع نفسه، ص  4
ــــي 5 ــــن: 79-73، ص، مرجع سابقلحسن توبـ  Moussadk. E, Renato.O et Jonnaert. Ph (2008). Logique des compétences. مــأخــوذ مـ

développement curriculaire. Débats, perspective pour les systèmes éducatifs. Direction. Ed. L Harmattanp : 31. 
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ن على الجوانب البيداغوجية فـي املؤسسات ـمدّرسين والقائميـط التكوين الواجب القيام بـها إزاء الوخط

ُ.1التربوية فـي ضوء الواقع الذي تعيشه املؤسسة بمختلف أبعاده

ُوباستقراء التعريفات السابقة وتحليلها نصل إلى جملة من النتائج: 

م ـهاج إلـمنـيسعى ال -
ّ
 ي مختلف الجوانب وبشكل متكامل ومتوازن.ـفى تنمية شخصية املتعل

مين جملة من املعارف والخبرات التربوية.ـهاج إلـمنـيقّدم ال -
ّ
 ى املتعل

م وتلك الخبرات املعرفية والتربوية بما يكفل له حسن  -
ّ
يسعى املنهاج إلى تحقيق التفاعل بين املتعل

 ( فـي الحياة العامة.Le savoir vivreالتصّرف )

 إلى وضع خطط بيداغوجية تناسب الواقع املدرس ي والحياتي. يسعى املنهاج -

 يسعى املنهاج إلى تحقيق ملمح الخروج لدى املتعلمين من خالل حسن تطبيق البرنامج.  -

ـه "  وثيقة بيداغوجية رسمية تصدر عن أما مـن الناحية الشكـلية والرسمية فيعّرف املنـهاج بأن 

ُ.2ر اإلجباري لتعليم مادة دراسية ما "وزارة التربية الوطنية لتحديد اإلطا

محرم عام  11.مؤرخ في  80 -80قانون رقم وبالعودة إلى القانون التوجيهي للتربية الوطنية )

ي فصله األول )أحكام ـ، وفتنظيم التمدرسي بـابه الثـالـث تحت عنوان: ـ( ف4880يناير  42املوافق  1041

يحّدد غايات ومهام املدرسة، والجهة املخّولة إلصدار الوثائق  ،(29مشتركة(، وفي املادة الثامنة والعشرين )

" يصدر الوزير املكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل  رنامج؛ حيثـالرسمية ومنـها املنـهاج والب

(، يلزم أعضاء الهيئة التربوية واإلدارية 21ي املادة التاسعة والعشرين )ـوفمستوى تعليمي "، 

 لـتشكي الوثائق التي تصدرها الوزارة الوصية؛ إذ " ـداغوجية بضرورة االلتزام بكل ما جاء فوالبي

ي لجميع النشاطات البيداغوجية ـاإللزاممرجعي الرسمي و ـتعليمية اإلطار الرامج الـاألهداف والب

 ها والخاصة ".ـمدرسية العمومية منـمؤسسات الـي الـممنوحة فـال

ـا بالنـسبة ملناهج تعليم اللغات، ومنـها اللغة العربية، هـذا عـن الـمنـهاج ال ـمدرسـي بصفة عامة، أم 

ق كالرك )ـفلـها خصوصيت
ّ
( Clarkها، فالبـرامج اللغوية يتّم تنفيذها فـي سياقات أو مواقف معّينة، يعل

ائل ط بين املسمنـهـج اللـغوي عبارة عن وظيفة من العالقات املتبادلة التي تربـعلى ذلك بقوله:" إن ال

ـساعا، والتـي تشمل القضايا االجتماعية/ السياسية 
ّ
الخاصة باملادة والعوامل األخرى األكثـر ات

والفلسفية، وأنظمة القيم التعليمية، والنظرية والتطبيق فـي تصميم املنــهج، ومـعــــارف املـدّرس املكتسبة 

م "
ّ
ُ.3بالتجربـة، ودافعية املتعل

ص مجدي إبراه ِّ
ّ
هاج اللغة بالعوامل التي تساهم في بنائه؛ فيعتبره ـيم العالقة التي تربط منيلخ

ُ:4ل اآلتيـي الشكـر، وذلك فـمنظومة فرعية للعديد من املنظومات األكب

                                                           
ُ.79، صاملرجع السابقينظر  1
ُ.072ص ، املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم 2
ُ.022ص ، جاك ريتشاردز: تطوير مناهج تعليم اللغة، ترجمة ناصر بن عبد هللا بن غالي وصالح بن ناصر الشويرخ 3
ُ.20ص م، 2111مكتبة األنجلو مصرية، القاهرة، طبعة براهيم: موسوعة املناهج التربوية، مجدي إ 4
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُـمنفيـها مناهج الدراسية الجزائرية، بما ـى الـبالنظر إل ه األهم، فإن 
 
شكلة م هاج اللغة العربية، ولعل

ُصعب القول ب، ومن الر من الدارسينـيحظى باهتمام كثي ،معالم فلسفة تعليمية أو تربويةتحديد   أن 

فه االستعمار من ثـويرجع ذلك إل ،ها الدولةـر عليـهناك فلسفة تربوية تسي
ّ
عاني ما زلنا ن ة،قافـى ما خل

و ب باملحاولة والخطأ أي متاهات التجريـف ، بسببه،دخلت الجزائر ،منه حتى اليوم )االزدواج الثقافـي(

ُبوضع مبادىء عامة إصالحية فـي ظاهرها، إال أن أقّل ما يمكن قوله أنـها تحمل بصمات العمل الـمرتجل.

 :(Xavier Rogers)هاجية وفق كزافييه روجيرسـمنـتصور السياسة ال. 4

ي ـدناه فا أوُرم ُعه تصورا يختلف ـوجدنا ل( Xavier Rogersكزافييه روجيرس )إذا جئنا إلـى 

أتـها ؛ إذ يعتبـر أن أجُرهاجيةـمنـبالسياسة الهاج السابقة، فهو ينطلق مما يصطلح عليه ـمنـتعريفات ال

على مجموع العناصر، والتي تساهم فـي تنفيذ تلك  ائهحتُو)أي جعلها إجرائية عملية( تتّم عبـر منـهاج اُل

م، والبـالسياسة، منـها: 
 
رامج الدراسية، والتوجيـهات التـربوية، مـالمـح التخر ج، محتويات التعل

نيـن وطرائـق التقويم ونوع الوسائط البيداغوجية سيـن واملكو  ، وغيـرها من 1وكيـفيات تكويـن الـمدر 

ربية وسبق لـوزارة الت ،كونه يتبّنى هذا التصوُر ،العناصر التي احتوى عليـها املنـهاج الدراس ي الجزائرُي

وما بعدها(  2110ي ـفـي بداية اإلصالحات التربوية )فكزافييه روجيرس ت مع الوطنية الجزائرية أن تعامل

ت طروحاته.
 
ُوتبن

مجموع القيم والغايات واملحتويات األساسية التي بأنـها:"  السياسة املنهاجيةيعّرف روجيـرس 

ُ.2يقترح نظام التربية والتكوين إرساءها "

                                                           
ينظر كزافييه روجيرس: بيداغوجيا اإلدماج؛ أنظمة التربية والتكوين في قلب مجتمعاتنا، ترجمة نصر الدين الحافي وحماني أقفلي، مكتبة  1

ُ.22ص  ،م2100هـ/0272املدارس، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 
ُ.20ص  ه،سنفاملرجع  2

 الثقافة العاملية

 الثقافة القومية

 النظام التعليمي

ـــهــنـمـال ـــــ ـــ  جــ
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مشروع التعليمية ب-ي األدبيات التربويةـيعرف ف يظهر من التعريف السابق، أن صاحبه يتبّنى ما

رى من ـها الكبـها أن تحّدد غاياتـها التعليمية؛ إذ ينبغي عليـاملجتمع أو الفلسفة التربوية للدولة أو سياست

قطاع التعليم والتربية، مجيبة عن السؤال: ما هي مخرجات قطاع التربية والتعليم؟ ماذا نريد أن نخّرِّج؟ 

موها؟ ما هي القيم
ّ
مون؟ ما هي اللغات التي ينبغي أن يتعل

ّ
ُالتي ينبغي أن يحملها املتعل

مجموعة من القضايا ـمن تصّور معّيـن ل ،ي بناء املناهج الدراسية عادةـينطلق املختصون ف

ومقّومات  ،الخاصة بالعملية التربوية وفلسفتها، مثل تصّورهم لعملية التعليم، وملفهوم املنهج ومكّوناته

ي يتصّدون للعمل معها، والـمهارات التي ينبغي إكسابـها ـئه، وتصّورهم للشخصية اإلنسانية التبنا

منـهاج املدرس ي الجزائري، فإنه يعتمد على ـوبالحديث عن ال. 1همـرة التربوية لديـللدارسين، ومفهوم الخب

ُ:2ا ذكره كزافييه، وهـيجملة من األسس، ال تخرج عم ُ

 ،ها املجتمعي يتبّناـبالفلسفة الت ،هاـفـي ممارست ،ي أن كل الـمجتمعات تسترشدوهـ األساس الفلسفـي: -أ

هاج ـمن لُُّـكوعليه ف ،نةرة معيُّـي فتـي العقيدة واألفكار واملبادئ التي تحكم مسار املجتمع فـوتتلخص ف

ُـدراس ي يجب أن يت
ّ
فة لسي املقام األول فـتعكس ف ،نة محّددة وواضحةز على فلسفة تربوية معيُّرك

 هاج.ـهات العامة للمنها هي التي تحّدد التوجُُّـاملجتمع؛ ألن

ل  على أن رسالة املدرسة الجزائرية (3ربيةـمادة الثانية من )القانون التوجيهي للتـوقد نّصت ال
ّ
تتمث

ق بقيم الشعب الجزائري، قادر على فهم فـي 
ُّ
د بمعالم وطنية أكيدة، شديد التعل ن مزوَّ واطِّ تكوين م 

ح على الحضارة العاملية.العال ِّ
 
تفت ف معه والتأثير فيه، وم   م من حوله والتكيُّ

ُى التربية إلى تحقيق الغايات التالية:ـوبـهذه الصفة، تسع

 وتنشئتهم على حب الجزائر وروح  ،ي نفوس أطفالناـتجذير الشعور باالنتماء للشعب الجزائري ف

قهم بالوحد
ُّ
 ة الوطنية ووحدة التراب الوطني ورموز األمة؛االعتزاز باالنتماء إليها، وكذا تعل

  تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية، باعتباره وثاق االنسجام االجتماعي وذلك بترقية

 القيم املتصلة باإلسالم والعروبة واألمازيغية؛

  من خالل ومبادئها النبيلة لدى األجيال الصاعدة واملساهمة  0112ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر

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؛ 

 ن؛ترقية قيم الجمهورية ودولة القانُو 

                                                           
هـ/ 0221ة رشدي احمد طعيمة: األســس العامـة لـمناهـج تعـليـم اللـغة العربية؛ إعـدادها تطويـرها تقـويمـها، دار الفكر العربي، القاهرة، طبع 1

ُ.23م، ص 2112
ُ.073-074ص مرجع سابق، ، املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم 2
ُ.2119يناير  27املوافق  0221محرم عام  01. مؤرخ في 12-19القانون التوجيهي للتربية: قانون رقم  3
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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 

الخصوص، بمبادئ  واحترام اآلخر والتسامح، وبضمان ترقية قيم ومواقف إيجابية لها صلة، على

ُ.حقوق اإلنسان واملساواة والعدالة االجتماعية

ُ ،هاـال بد  من مراعاة املجتمع ومشكالته التي يعاني من األساس االجتماعـي: -ب
ُّ
ي يطمح عاته التوكذلك تطل

ن الـحت ،إليها ِّ
ّ
 ،هاـمتعلمين من إدراك ممارسة مبادئ املجتمع وعاداته والقيم " التي يقوم عليـى يمك

، وذلك للمحافظة 1تي تتحّدد على أساسها غايات النظام التربوي والتعليم العالي والتكوين املنهي "وال

 على تطويره وتقّدمه.

متعلم على النمو الشامل ـى مساعدة الفرد الـل إلمقام األوُّـي الـالتربية فتسعى  األساس النفس ي: -ت

ي ـهو الذي يضع ف ،نا فاملنهاج الجّيدومن ه ،ي مناهجها الدراسيةـمن خالل ما تقدم ف ،املتكامل

مـالحسبان الخصائص النفسية، وخصائص النمو ف
ّ
وذلك باالعتماد  ،ي كل مرحلة من مراحل التعل

ُربوية والنفسية فـي هذا املجال. ـعلى الدراسات واألبحاث الت

ل يكف، تعليم ذي نوعيةى ضمان ـيسعى املنهاج الدراس ي الجزائري، من ضمن ما يسعى إليه، إل

ذا ـوك ،التفتح الكامل واملنسجم واملتوازن لشخصية التالميذ، بتنمية قدراتهم الذهنية والنفسية والبدنية

، ها والفنية والرمزية والجسمانيةـر، اللغوية منـواستعمال مختلف أشكال التعبي ،همـقدرات التواصل لدي

ي ـاالندماج ف قصد ،يقية كافيةوكذا معارف نظرية وتطب ،وتمكينهم من اكتساب مستوى ثقافي عام

 .2معرفةـمجتمع ال

لها دورها فـي توجيه املنهاج الحتواء  ،إن الثقافة املحلية للمجتمع هي األخرُىاألساس الثقافـي:  -ث

ل منـوه ،خبـرات ومعارف مقبولة اجتماعيا
ّ
ي يراد ـها الثقافة التـي " املحتويات الضرورية التي تتشك

به أخرى غيـر مرغوبة أو مرفوضة 3رها "ـية واألدبية والدينية وغينشرها؛ كاملحتويات التاريخ ، وتجّنِّ

 )فـي مجاالت الفنون واآلداب والتـراثتكوينا ثقافـيا فـي املجتمع. يضمن املنهاج املدرس ي الجزائري 

ب املتعلمين معارف في مختلف مجاالت املواد التعليميةالثقافـي(  كسِّ ي ـويجعلهم يتحكمون ف، ي 

دهم  ،املعرفة الفكرية واملنهجيةأدوات  يمكن توظيفها، بكفاءات مالئمة ومتينة ودائمة ويزّوِّ

ر، ف يسهل عمليات التعلم والتحضير للحياة ي وضعيات تواصل حقيقية وحّل املشاكل، بما ـبتبـصُّ

كيف توكذا ال ،ي الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصاديةـمدى الحياة واملساهمة، فعليا ف العملية

ـراتـمع ال  .4متغّيِّ

                                                           
ُ.22-20، ص ، مرجع سابقكزافييه روجيرس 1
ُ.12-19( من القانون التوجيهي للتربية: قانون رقم 12ينظر املادة الرابعة ) 2
ُ.22-20، ص ، مرجع سابقكزافييه روجيرس 3
ُ.12-19( من القانون التوجيهي للتربية: قانون رقم 12ة الرابعة )ينظر املاد 4
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ُ:1نجد على وجه الخصوص ،السياسة املنهاجيةرحه ـومن ضمن ما تقت

مها؛  االختيارات الكبـرى في مجال اللغات: -أ
ّ
لغة أو لغات التدريس واللغات األجنبية التي ينبغي تعل

اعتبارها ي اللغة العربية، بـالتحكم فهاج املدرس ي الجزائري " ـفبالنسبة للغة التدريس يضمن املن

ي مختلف املستويات التعليمية ووسيلة ـوأداة اكتساب املعرفة ف ،اللغة الوطنية والرسمية

ثم  يسعى املنـهاج إلى ترقية وتوسيع تعليم ، 2التواصل االجتماعي وأداة العمل واإلنتاج الفكري "

 حسب آخر دستور جزائري. باعتبارها لغة وطنية ورسمية اللغة األمازيغية

غات األجنبية فقد نّص القانون التوجيهي للتربية على ضرورة " تمكين التالميذ من التحكم أما الل

في لغتين أجنبيتين على األقل للتفتح على العالم، باعتبار اللغات األجنبية وسيلة لالطالع على التوثيق 

 .3واملبادالت مع الثقافات والحضارات األجنبية "

دماج ضرورة إ وجي )ومنها تكنولوجيات االتصال والتواصل(:مكانة التكوين العلمـي والتكنول -ب

 ،ي أهداف التعليم وطرائقهـوف ،ي محيط التلميذـتكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثة ف

 .4ى للتمدرسـالية، منذ السنوات األولوالتأكد من قدرة التالميذ على استخدامها بفعُّ

ص للتكوين الفني والرياض ي: -ت مليات عري الثقافة العامة لدى املتعلمين بتعميق ـيث املوقع املخص 

نهم من ممارسة النشاطات الرياضية والثقافية التعلم ذات الطابع العلمي واألدبي والفني، 
ّ
ويمك

ورات وتكييفها باستمرار مع التط ،ي الحياة املدرسية والجماعيةـمشاركة فـهية والـرفيـوالفنية والت

 .5وجية واملهنيةاالجتماعية والثقافية والتكنول

أي دبلوم؟ ملن يمنح؟ على أية أسس؟ وفي أي مستوى أو  األسس التي تعتمد في منح الشهادات: -ث

ُأية مستويات؟

ها ـي يقوم عليـس التـ( جملة من األسStambaugh( وستامباوج )Baskaولقد قّدمت باسكا )

ها األشمل، منـاملن
ّ
م ذاته: بالـها ما يرتكز على الـهاج، ولعل

ّ
ات العقلية ي والعمليـز على الجانب العلمـركيـتمتعل

ُها ما يرتكز على الوسائل واألدوات.ـومن ة،يـمهنـوعالقاته الشخصية واالجتماعية وال

ُ

ُ

ُ

                                                           
ُ.22، ص ، مرجع سابقكزافييه روجيرس 1
ُ.12-19( من القانون التوجيهي للتربية: قانون رقم 12ينظر املادة الرابعة ) 2
ُ.12-19وجيهي للتربية: قانون رقم ( من القانون الت12ينظر املادة الرابعة ) 3
ُ.12-19وجيهي للتربية: قانون رقم ( من القانون الت12الرابعة )ينظر املادة  4
ُ.12-19( من القانون التوجيهي للتربية: قانون رقم 12ينظر املادة الرابعة ) 5
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أسس 

1ُاملنهاج

ُالشرح والتفصيل

ر 
وي

ط
 ت

لى
 ع

هج
ملن

 ا
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رك
ت

ية
قل

لع
ت ا

يا
مل

لع
ا

ُ

ة املنظمة ي املواد املنهجييهتم بمهارات تطوير العمليات العقلية للطالب والتوصل إلى تبن - -

 حول مهارات التفكير العليا.

له جذور سيكولوجية نتج عنه ظهور نموذج املحتوى املستقل للمنهج، والذي يستخدم  - -

 املهارات العقلية كمركز أساس ي لجميع األنشطة التعلمية والتعليمية.

 أي مجال من يفترض أن تعلم املهارات العقلية سوف يترجم ويطبق ويتم تعزيزه في - -

ُاملجاالت التي يريد الطالب أن يستقصيها.

ج 
نه

امل
 

يز
رك

ت

ر 
بر

امل
 

لى
ع

مي
دي

كا
األ

ُ

زت على املبرر اإلنساني. - -
ّ
 له جذور قوية في الحضارة األوروبية واألمريكية التي رك

 له ارتباط بالفلسفة املثالية حيث يزود الطلبة بفهم األفكار واملثل العليا العظيمة. - -

ُقدرة على تحليل وتركيب ما تم  تحصيله في املاض ي.يوفر ال - -

ى 
عل

 
هج

ملن
 ا

يز
رك

ت

ة 
الق

لع
ا

ة:
صي

شخ
ال

ُ

يؤمن أصحاب هذا التوجه بالنموذج املتمركز حول الطفل، الذي يزود الطالب بالخبرات  - -

 أو األنشطة التعلمية التي تناسب حاجاته واهتماماته وميوله وقدراته.

ا في املشاركة الشخصية للطالب في الخبرات أو املناشط يمثل الهدف الرئيس للمنهج هن - -

ُالتعلمية، وعرض خبرات تكميلية متعددة تعمل على تنمية مستوى فهم كل طالب.

ى 
عل

 
هج

ملن
 ا

يز
رك

ت

ة 
اد

إع
 

ية
مل

ع

عي
ما

جت
ال

ء ا
نا

لب
ا

ُ

 ينبغي التركيز في املنهاج على القضايا واملشكالت واألمور االجتماعية والثقافية. - -

يار املوضوعات الدراسية من أجل تشجيع الطلبة على التعامل املباشر مع بيئة يتم اخت - -

 املجتمع املحلي املحيطة بهم.

ُتنمية روح املسؤولية الجماعية لدى الطالب. - -
ى 

عل
ج 

نه
امل

ز 
ركي

ت

ل 
عم

 لل
يد

مه
لت

ا

و 
 أ

نهي
امل

 ي
ص

ص
خ

لت
ا

ُ

ية، التي أثرت له جذور تاريخية مع نموذج املدرسة التخصصية ونموذج املدرسة املهن - -

بقوة 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 بعدها

                                                           
م، 2111 ،تمّيزين، دار الشروق للنشر والتوزيع، عّمان، الطبعة العربية األولىـمـن والـيـدرس ي للموهوبـمـمنهج الـينظر جودت احمد سعادة: ال 1

ُ.214-217ص 
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ُ

 ب ومخرجاته.يركز على تنظيم املنهج حول مدخالت الطال - -

يعتمد هذا املنحى بقوة على األهداف السلوكية أو األدائية املحددة، مع نواتج يتم قياسها  - -

 بدقة من أجل تحديد مدى التقدم التربوي املطلوب أو التحصيل التربوي املرغوب فيه.

 يفترض وضوح معايير املنهج وتحديد مسار عمليات التدريس ودقة اختيار نتائج تطبيقاتها. -

فعالية املنهج وكفاءته واقعا فعليا وقابال للتطبيق، وبخاصة إذا ما تّم تبّني نظام تعلمي  - -

ُوتعليمي مناسب من جانب املدارس األساسية والثانوية.

 

ه املدرسة الجزائرية: -2  خصائص املنـهاج وفق توج 

ـي الهيئة العاصمة وهى الوثائق التربوية الصادرة عن مركز تكوين املستخدمين )بالجزائر ـبالعودة إل

سا ـّدم أسقيُو ،رنامجـهاج والبـمنـن الـفّرق بييربية الوطنية(، نجده ـاملشرفة على تكوين إطارات قطاع الت

وفق التصورات البيداغوجية والتربوية الجديدة. وقبل ذلك، ينبغي إجراء مقارنة داخل  ،هاجــنـمـلبناء ال

وإنما هو منـهاجان؛  (Philippe Perrenoudفيليب بيرنو )ب هاج ليس واحدا حسـمنـهاج ذاته؛ فالـمنـال

ر.والثاني  شكلي األوُل ي تعريف ـرغم االختالف ف ،وإنما هما صفتان متكاملتان ،هما ال يتناقضانـولكنُّ مقــرَّ

ُهما.ـكل من

ر ـوهو جانب التعلم غي ،(Hidden Curriculumعن منـهاج خفي أو مضمر ) ،ويتحّدث كذلك

ُم ُـهاج الـمنـمن قبلها. يقابله البـه مصّرح ـر الـقبل املؤسسة املدرسية، أو على األقل غياملبرمج من 
َ
ن أو عل

اري لتحديد اإلطار اإلجب ،ربية الوطنيةـوثيقة بيداغوجية رسمية تصدر عن وزارة التمصر ح به، وهو " ـال

ل علم االجتماعـهاجيـمنـن الـوبي ،1لتعليم مادة دراسية ما "
ّ
ها أي منهاج ـبمفاهيمه التي يضّمن ،ن يتدخ

( الناجمة عن األفعال واملؤسسات Involontairesر اإلرادية )ـمن أجل إبراز " النتائج غي ،مهما كان واضحا

مناهج ـن دور األنساق االجتماعية فـي توجيه الـحين بيُّ ،(Mertonرتون )ـ. وهذا ما وّضحه مي2اإلنسانية "

 .3(Boudonي نظر بودون )ـف رات منحرفةـتأثيي ـئف خفية، هبما تقوم به من وظا ،الدراسية

دة للمنهاج الشكلي بالنسبة  هو " عبارة عن عالم من النصوص والتمثالت، ويشمل القواعد املحّدِّ

ها داخل مختلف املستويات أو أسالك ـن االشتغال عليـي يتعيُّـرامج التـوالب ،ألهداف التعليم العمومي

وع املسالك والـمناهج املفروضة والوسائل التعليمية الرسمية بـهذا القـدر أو ذاك، الدراسة، وكيفما كان ن

ُ.4وكل الشبكات واملذكرات ووثائـق العمل األخرى التي تــــّدعـي مساعدة أو تدبير الفعل البيداغوجي

                                                           
ُ.072ص مرجع سابق، ، املعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم 1
ُ.10ص ، مرجع سابق، فيليب بيرنو 2
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها.ينظر  3
ُ.12ص املرجع نفسه،  4
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( Injonction"، وبمثابة أمر ) وما يجب أن يكون ( " Normeفاملنـهاج يقرر؛ ألنه يعتبر بمثابة معيار )

مين؛ وأيضا، لكن بشكل غير مباشر، إلى أولئك الذي يتوقف ـموّجه إلى الفاعلين؛ وبشكل رئيس ي إل
ّ
ى املعل

ُ.1احترام البرنامج وبخاصة التالميذ عليهم

ى البنيات ـالتي ترجع واقع املمارسات إل ،وهو شكلي، باملعنى املأخوذ من سوسيولوجيا التنظيمات

وقواعد االشتغال والخطوط  (Organigrammeإلدارة، أي إلى الهيكل التنظيمي )الشكلية للمقاولة أو ا

التراتبية والوظيفية املرسومة على الورق واملبادئ املنظمة لتقسيم املهام والكفايات األساسية لهؤالء 

ى الضيق املعنوأولئك، وإجراءات التشاور واتخاذ القرار ونقل املعلومة...إلخ. وهنا يتم التأكيد على اإللزام ب

للكلمة، أقل من التأكيد على دور الحلم والضبط واليوتوبيا العقالنية، داخل كل تنظيم إنساني. وبالتالي 

ُ.2معرفة ما يتم تعريفه وتعلمه حقا داخل األقسام

وقد يبدو هذا التمييز عديم الفائدة، لكنه أساس ي على الرغم من كل ش يء. فحتى لو رغبنا في 

( Variables Mediatricesليم، فإنه من الالزم علينا  ضبط املتغيرات الوسيطة )دراسة نتائج التع

وبالخصوص، الطريقة التي ينجز بها املنهاج املقرر، داخل القسم. وترتبط تلوينات وتنويعات املضامين 

 .3الواقعية للتعليم، باستقاللية وذاتية املدرسين في تأويلهم للنصوص، وبتنّوع العمل

ُ:4نـن اثنيـى سببيـحيث يرجع االختالف إل املنـهاج والبـرنامج؛ن ـفرق بيإلـى إبراز الآلن نأتي ا

فالـمدرسة الفرنسية تستعمل عـبارة  ؛االختالف فـي االستعمال مـن طرف الـمدارس الغربية نفسها أوال:

Programme هاج ـبمعنى دال على املنـهاج، والـمدرسة اإلنجليزية تستعمل مصطلح منCurriculum وهذا .

ساكسوني، يرتبط فيه املنهاج بالـمسار التـربوي -هاج؛ مسار أنجلوـي بداية تعريفنا للمنـما أشرنا إليه ف

( أو البرنامج Plan d’étudeاملقترح على املتعلمين، ومسار فرنس ي، يعتبر فيه املنهاج مرادفا لبرنامج الدراسة )

ُ(.Cursus( أو املقّرر )Programmeعموما )

من حيث أنه يتضمن أهدافا عامة وطرائق شاملة وتوزيعا للوقت  ،املنـهاج أشمل من البـرنامجيا: ثان

 ،توُىقد يكتفي بتحديد املح ،وتحديدا للمبادئ، التكوين والتسيير اإلداري وتوزيع أوقات العمل أو املقرُر

ُتقويم.وقد يلتقي مع املنهاج فـي مبادئ مثل األهداف والوسائل والطرائق وأساليب ال

لها فـيما يأتي ُ:5يشتمل املنـهاج على خصائص تمّيـزه عن البـرنامج الدراس ي، نفّصِّ

ر برمجة ـاملنفيكون  املحور الذي يدور حول املنهاج هو التلميذ نفسه وليس العكس؛ -أ هاج املقرَّ

م فيهـمن ،رز اتجاهات بناء املنهاجـفتبللتجربة، 
ّ
تعامل معه تومنها التي  ،ها التي تراعي حضور املتعل

رين " بتنسيق وتأطيـن والـعلى أساس املتلقي السلبي. فيهتم البعض من االختصاصيي ر أو دعم ـمقّرِّ

                                                           
ُ.12 ، صابقسالاملرجع  1
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
ُ.17، ص املرجع نفسه 3
ُ.077ص ، مرجع سابق، ملعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهما 4
ُ.077ص ، هسنفرجع ينظر امل 5
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، بمنح املدرسين شرحا للبـرامج ووسائل تعليمية أساسية وشبكات النقل الديداكتيكي الداخلي

ي ـملناهج الدراسية ف. وهذا ما يوافق نوعا ما ا1وأدوات للتقويم ودليال منهجيا أو ديداكتيكيا؟ "

على اعتبار أن املدّرسين يحصلون على جملة من الوثائق البيداغوجية الالزمة لسير العملية  ،الجزائر

مية، مثل: املنهاج، الوثيقة املرافقة للمنهاج، دليل األستاذ-التعليمية
ّ
لقرارات ى اـإضافة إل ،التعل

م عمل األست
ّ
ق بكيفيات التقويم.والتعليمات الوزارية الدورية التي تنظ

ّ
 اذ فيما تعل

م مجّرد ،فـي هذه الحالة
ّ
م حقيقي أو يكاد، ولسنا أمام متعل

ّ
بعيد عنا ال نعرفه  ،نحن إزاء متعل

هاج ـوال يعرفنا، " وإن كانت فكرتنا عن القسم الذي نريده بعيدة املنال، ونقصد به القسم الخاضع ملن

ن النظر ع ملئات وآالف أو عشرات اآلالف من التالميذ، بغّضُنموذجـي، أو على األقل ملنهاج أرقـى، صالح 

ُ.2وعن املخاطر املقتـرنة بأجرأة كل غرض تربوي"، ألن املطلوب هو أن يتبعوا البرنامج نفسه، اختالفهم

، أي النقل الديداكتيكي الخارجـي( Chevellardأما آخرون، فقد اهتموا " بما يدعوه شيفالر )

( التي يتعّين تعليمها وفق تطور العلوم Savoir faireئمة للمعارف واإلتقانات )بإعادة تحديد دائرة دا

. وهذا ما يوافق نوعا ما املناهج 3والتكنولوجيات والثقافة وأنماط الحياة واإليتيقا وتنظيم الشغل "

خروج لي مالمح اـوتسعى ف ،ها مناهج منفتحة على املحيط الخارجيـعلى اعتبار أن ،الدراسية في الجزائر

م قادر على مواجهة وضعيات حقيقية ف ،التي تنص عليها
ّ
ُي الحياة.ـإلـى تكوين متعل

مه؛ -ب
 
علن عنه.  يشمل املنهاج أكثـر من املحتوى املطلوب تعل

 
م شيئا آخر، يتجاوز ما ت ِّ

ّ
فاملدرسة تعل

ظل ت وهنا نجد أنفسنا، حسب فيليب بيرنو، فوق صفيح ساخن: فما الذي يخفيه هذا الخفي؟ وملاذا

بعض نتائج التمدرس غامضة بالنسبة للمعنيين بـها؟ واملالحظ، أن مفهوم املنهاج الخفي، يمكن أن 

يتضمن كل التأويالت املكيافلّية للنظام التربوي، كجهاز أيدلوجي للدولة وكأداة للعنف الرمزي 

( في خدمة Socialisationوكمصنع أو آلة لغسل الدماغ، أو ببساطة، كإطار للتنشئة االجتماعية )

ر ـهيرق طرق التحليل والتشـالنزعة املحافظة اجتماعيا. وبهذا املعنى، سيوجد املنهاج الخفي على مفت

 .4والتقرير والتشكيك

إال أن الغالب واملعتاد أن القائمين على بناء املناهج  د فـي خبـرات التالميذ وليس فـي الكتب؛يتجس   -ت

د شبيه بالذات اإلبستيمية )الدراسية " يبنون نصوص البرامج، على   (Epistémique Sujetتلميذ مجر 

را ـءا كبيألن جز ؛ي أقص ى طرف من سلسلة النقل الديداكتيكيـلدى بياجيه...فتجربة التلميذ توجد ف

من الفاعلين داخل النظام التربوي، يعتبر أن تمفصل الحلقات السابقة للسلسلة، هو الرهان األكبـر 

"5. 

                                                           
ُ.12ص ، مرجع سابق، فيليب بيرنو 1
ُ.املرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
ُ.10ص املرجع نفسه،  4
ُ.12ص  ،هسنفاملرجع  5
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ن التربية أُل فهومه الواسع الصحيح النظرة املتكاملة لكل من الفرد واملجتمع معا؛يؤكد املنهاج بم -ث

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 

(. أما في الحقل التربوي، فهو بمثابة مسار التكوين. وهنا يبرز التعقيد: Curriculum Vitaeالحياة )

مات؟ "
ّ
م ومبرمج لتوليد بعض التعل

ّ
ر فيه أو منظ

ّ
 .1فهل هو مسار واقعي أو متخّيل أو مفك

ى وتحويلـها إلـ ،بـراتيفرض املنـهاج علـى الـمدّرِّس استخـدام األساليـب واكـتــسـاب الـمــهــــارات والخ

ساعا، داخل األنظمة التـربوية  ِّ
ّ
مين ات ِّ

ّ
كفاءات. " تزداد املسافة بين الغرض التعليمي وتجارب املتعل

املعاصرة، إلـى درجة أن التمييـز بينـهما أصبح أمرا ضروريا. غيـر أن بإمكاننا إقرار هذا التمييـز وفق 

ُ:2الصيغتيـن اآلتيتيـن

غرض التعليمي تنطلق من منهاج مقرر، لتهتم بإنجازه الفعلي، أي لتصل إلى من ال الصيغة األولى -ج

نـَجـز. ـنـهاج الـم   مستوى الـمِّ

ل ومن تسلس ،، فهي على العكس من ذلك، تنطلق من تاريخ الحياة التـربويةالصيغة الثانيةأما  -ح

عي. وتبدو املنهاج الواق التجارب التكوينية، وتتساءل حول األغراض واالستـراتيجيات التي يتضمنـها هذا

الـمقاربتان متكاملتيـن، وهما توضحان، كل واحدة بطريقتها، واقع الفعل التربوي وعمليات التعلم 

 والتنشئة االجتماعية.

مون بأنفسهم من مصادر مختلفة؛ -خ
َّ
ـها لتالميذ يتعل ِّ

وج  م فـي ظل املنهاج م  ِّ
 
" عامل  فهُو يعتبر املعل

ـزون يمكن فـي الغالب أن أساس ي فـي التطبيق الناجح لل تغييـرات فـي املنهج. فالـمدّرسون املتمّيِّ

يعّوضوا عن املوارد واملواد التعليمية الضعيفة الجودة التي يستخدمونها، في حين أن املدّرسين غيـر 

نت مهما كا ،قد ال يستطيعون استخدام املواد التدريسية استخداما فّعاال ،املدّربين تدريبا جّيدا

، ويتفاوت الـمدّرسون فـي كـّلِّ مؤسسة وفقا لألبعاد اآلتية: الكفاية اللغوية، الخبرة التدريسية، جودتها

 .3املهارة والدربة، التدريب واملؤهالت، املعنويات والدافعية، أسلوب التدريس، االعتقادات واملبادئ "

ـز متوافقا مع الواقع؛ ويأتي  نـج  ـن علينعندما ننطلق من املنهالـمنـهاج الـم  ه يتعي 
ّ
ر، فإن ا اج املقر 

ية فـي الواقـع. ويبـدو هـذا املنظور مشروعا، وبخاصة أن  ِّ
ّ
طبعا التساؤل حول نسبة األغراض املتجل

ـمين تعليمه، وما يجب على التـالميذ  ِّ
ّ
ـى خطابا جوهريـا حـول مـا يجب على الـمعل التنظيمات التـربوية تتبن 

الحالة، أن يعمل املالحظ على قياس حجم تحقق هذه األغراض أو  دراسته. ومـن الطبيعي في هذه

غالبا ما تتسم بالطموح، وهي ال تتحقق إال لدى  ،االّدعاءات. ونحن نقرُّ على الفور، بأن غايات التربية

ر وأجرأته  جزء ضئيل من التالميذ. غير أن هذه املسافة تخضع للتفكك: فمن جهة، يتم تأويل املنهاج املقر 

                                                           
ُ.10ص ، ابقسالاملرجع  1
ُ.12ص رجع نفسه، امل 2
ُ.021ص  ، مرجع سابق،جاك ريتشاردز 3
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مات الـمنتظرة إال لدى جـزء صغيـر مـن باأل
ُّ
قسام، بأشكال مختلفة. ومن جهة أخرى، ال تتحقق التعل

ُر ُ.1التالميذ على الرغم مـن االحتـرام التـام للمنـهاج الـمقر 

إلطار فيما يخص ا ،وتحيل هذه اآللية األخيرة على الشكوك املقترنة بكل فعل تربوي، كما تحيل

ي املواد والشرط االجتماعي والثقافة األسرية واملوقف ـات واالختالفات من كل نوع )فاملدرس ي، على التفاوت

والشخصية( التي تفّسر، إذا ما ربطناها بشكل معّين للتنظيم التربوي وللممارسات البيداغوجية، التفاوت 

 .2الحاصل على مستوى املكتسبات؛ أي على مستوى االمتياز والنجاح

ز الـمنـهاج  -د ـبـــرِّ ؛ وذلك مــن خــــالل األنــشـطـة العـديــدة اإليجابيــات التـي يـجـب أن يـكـون عـلـيـها التـلـميذي 

ـد فق ،التـي يـقـوم بـهـا لتنـمية مختـلف جوانـب الشخصية. على خالف الـمناهـج الـدراسية السابـقـة

م مستودعا ف ِّ
ّ
ـيـْت على" املحتويات؛ فانطلقت من كون عقل املتعل نِّ

 ،ةارغا ينبغي ملؤه بكنوز املعرفب 

ي هذا السياق، جاءت املقاربة بالكفاءات وتم  ـ. ف3بغّضِّ النظر عن جدوى حاجته إلى هذه املعرفة "

ي ِّ
ّ
فهي " تقوم على أساس أن قليل العلم يستعمله العقل  ،ها من قبل الهيئات التربوية الجزائريةـتبن

ُـخير من كثي د على صعي ،هاـية موجهة إلى فاعلية التعلمات وعمليتالعنا ر يحفظه القلب. حيث إن 

 .4ال بما يقدر على خزنه " ،حياة املتعلم. وجدوى ما يتعلمه مرهون بما يقدر على فعله

والسؤال املطروح: كيف يتعامل املدّرِّس مع املنهاج؟ كيف يبني خطابه باالعتماد على منهاج ليس 

ُهاج؟ ـهو املن

م فــي تنفيذ  فيليب بيرنويقّر  ،ولإلجابة عـن هـذا السؤال
ّ
بوجود مجموعة مـن العوامل التـي تتحك

ُ:5، وهـياملنهاج

حمة ) -أ
 
د ل (. وإلنجازه، يستدعي املدّرِّس عالقته الخاصة باملعرفة وثقافته Trameإن  البرنامج هو مجر 

 وتصّوره لـما هو مهم وضروري.

ف املدّرِّسون، على طريقت -ب  ". لالزممشحونة أكثر من االبرامج التي تعتبر "  هم وبشكل انتقائي، منـيخّفِّ

يتمثل البرنامج الحقيقي في الكتب املدرسية ودفاتر التمارين املستعملة يوميا، فهي تجسده أكثر من  -ت

 النصوص العامة.

م خطوات ديداكتيكية شخصية، تتضمن تأويال خاصا للبرامج. -ث ِّ
ّ
 يبني املعل

ر عددا من املفا -ج هيم واملعارف واإلتقانات خالل السنة الدراسية نفسها، وذلك يمكن للمدّرِّس أن يمّرِّ

 بحسب طاقاته وقدراته على تعبئة التالميذ.

                                                           
ُ.17ص ، مرجع سابق، فيليب بيرنو 1
ُ.فحة نفسهاصال ،نفسهاملرجع  2
ألولـى االلجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية )وزارة التربية الوطنية(، مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة  3

ُ.0، ص 2111يم الثانوي العام والتكنولوجي، جذع مشترك آداب، وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا، طبعة جانـفي مـن التعل
ُ.فحة نفسهاصالرجع نفسه، امل 4
ُ.12-17ص ، مرجع سابق، فيليب بيرنو 5
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م املحتويات، بحسب مستوى ومواقف التالميذ وفي إطار تفاوض ) -ح ِّ
ّ
ل املعل ( صريح Negociationيعّدِّ

 ديداكتيكي.أو ضمني معهم، لكي تكون هذه املحتويات في متناولهم وتسمح بأجرأة التعاقد ال

ر نفسه أكثـر من اهتمامه بالبرنامج. -خ م بمنتظرات زمالئه الذين يدّرِّسون الـمقر  ِّ
ّ
 يـهتم املعل

ـر الثقافة واملناخ البيداغوجي ودرجة االنتقائية داخل املؤسسة على املقتضيات والتوجهات  -د ِّ
ّ
تؤث

 التربوية ملدرسة معّينة.

 سوسيولوجية لجمهورهم.يأخذ املدّرِّسون بعيـن االعتبار، التشكيلة ال -ذ

ه التعليم بحسب املنافذ املدرسية أو املهنية املمكنة. -ر  يوج 

 تؤثر الجماعة املحلية على تأويل الثقافة املدرسية. -ز

رى، وفقا لسياسته املنهاجية، أن املنـهاج يمرُّ بثالث مراحل؛ مرحلة املنهاج ـأما كزافييه روجيرس في

ع أو املأمول، مرحلة املنهاج
ّ
م املتوق ق أو املقي  ق، ومرحلة املنهاج املحق  ْرس ى أو املطب 

 
ُ.1امل

ع: -أ
 
 يجسد عمليات هندسية منهاجية، ويوضع في خدمة املدرسين واملكونين. املنـهاج املتوق

ْرسـى: -ب وهو يترجم املمارسات الفعلية في الفصل أو في فضاءات التكوين ويستدعي املوارد  املنهاج الـم 

 الخاصة بالتعلمات.

وينظر إليه على أساس النتائج التي حصل عليها املتعلمون، وبناء على التقويمات التي  نهاج املحقق:امل -ت

 لتعديل املنهاج املتوقع. أنجزت، من جهة املستوى املحلي أو الدولي، وينزل منزلة مرجع يركن إليه

ُ:2وتترجم الخطاطة التالية هذه الحاالت الثالث وتفاعالتها

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                           
ُ.، مرجع سابق. ينظر كذلك كزافييه روجيرس79ص، مرجع سابق، ينظر لحسن توبي 1
ُ.27ص ابق، ، مرجع سكزافييه روجيرس 2

 السياسة املنهاجية
أي مشروع تربوي 

ألي مشروع 
 جمتمعي؟

 أية غايات تربوية؟
 أي مضامني دراسية؟

 
 االنوايو غاياتال

 اهلندسة املنهاجية
أي منهاج لتجسيد 

 ؟سياسة املنهاج
 

 املنهاج املرتقب
 أو املتوّقع

 
 موقع بيداغوجيا اإلدماج

 

 املمارسات املنهاجية
 

أية ممارسة تعلمية 
 يومية؟

 املنهاج املوّطن
 أو الـُمْرسى

 التقومي املنهاجي
 
 

 أية ممارسات تقوميية؟

 املنهاج املنجز
 أو احملقَّق
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 اج الدراس ي وفق املقاربة بالكفاءات:بناء املنـه -0

ي ـي بناء مناهج التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، إنما هـإن املقاربة البيداغوجية املعتمدة ف

. تتمّيـز عن 2والثانوُي ي بناء مناهج التعليم االبتدائي واملتوسطـ، وقد اعتمدت ف1املقاربة بالكفاءات

ر ـامين أو املحتويات واملقاربة باألهداف اإلجرائية( فـي تركيـز اهتمام أكباملقاربات السابقة )املقاربة باملض

مين وعلى دمج التعلمات من أجل تحقيق كفاءات لدي
ّ
تساعدهم على حسن التصّرف  ،همـعلى املتعل

ُوالتدبير في الحياة العامة.

ميـن تسـعى هـذه الـمقـاربــة إلـى " وضع مبـادئ تربوية ت
ّ
لـوجية وافـق الحاجـات الفيـزيُوبالنـسـبة للمتعل

سقة ومّتـزنـة، حيث ال مجال لالهتمام بالحاجات 
ّ
مين، بـهدف تنميتـها تنمية مت

ّ
والوجدانية والعقلية للمتعل

ُـاملستقلة عن بعضها، وإنما االهتمام بـها فـي شموليت
ّ
م؛ ها بحيث تسهم بكليتـها فـي التنمية العامة للمتعل

ميـن "أي انطالقا من مفهوم إدما
ّ
ُ.3جـي ووظيفي يأخذ بعين االعتبار الدوافع والرغبات املختلفة للمتعل

مات، فإن  االختالف بين
ّ
يرة تقوم أن هذه األخ ،ها وبين املقاربة باألهداف اإلجرائيةـوبالنسبة للتعل

موه ف
ّ
مين ال يستطيعون استثمار ما تعل ِّ

ّ
مات مجّزأة، أثبت الواقع أن املتعل

ّ
الحياتية  اتي الوضعيـعلى تعل

املختلفة، على العكس من ذلك تقوم املقاربة بالكفاءات، فـي الحقل البيداغوجي، على اإلدماج، أي على 

مات املنفصلة واملجّزأة ألنـها 
ّ
" إدماج الـمعارف ملعالجة وضعيات معّينة ذات داللة. وإذن فال مجال للتعل

ُ.4ال تخدم الكفاءة أو الكفاءات املحّددة "

من هـذا الـمـبدإ الذي تقوم عليه املقاربة بالكفاءات، تم تناول النشاطات التعلمية وانطالقا 

حيث تّمت دراسة النص األدبي أو النص  ،الـمقّررة، بالنسبة إلـى السنة األولـى من التعليم الثانوي العام

ق باملسائل املقّررة في النحو والصرف  ،التواصلي بتحليل معطياته ومضمونه
ّ
غة والعروض والباُلوما يتعل

ى فتح  جديد فـي دراسة النصوص، ـوالنقد األدبي. وتحليل النص من منظور املقاربة بالكفاءات يطمح إل

ي  ،حيث إن استثمار املعارف ضروري لكّنه غيـر كاف ميـن على البحث والتقص ّ
ّ
فال بّد من تدريب املتعل

مية-واالكتشاف وجعلهم محور العملية التعليمية
ّ
 .5التعل

من جهة أخرى، انتقدت املقاربة بالكفاءات املقاربة باملضامين أو ما يعرف في األدبيات التعليمية ُو

ميـن أكبـر قدر ممكن من املعارف، ولكن الثابت  ِّ
ّ
باملقاربة املوسوعية؛ ألنـها تقوم على الـمعرفة، تلقيـن املتعل

براء يؤكدون أن املعارف في شتى أن " املعارف أخذت تزداد فـي هذا العصر بشكل سريع، حيث إن الخ

األمر الذي يجعل من عالم اليوم يعيش بحق مرحلة  ،امليادين تتغير كلية كل سبع أو خمس سنوات

علمي على الت –ي إعادة بناء الفعل التعليمي ـفكان لخبراء التربية أن أخذوا يفكرون ف ،يـاالنفجار املعرف

                                                           
طنية، لُوحسين شلوف وآخــران: املشّوق في األدب والنصوص واملـطالعة املوّجـهة، السنة األولـى ثانـوي )جـذع مشتـرك آداب(، وزارة التـربيـة ا 1

ُ.7الجزائر، ص 
ُ.7اللجنة الوطنية للمناهج، مرجع سابق، ص  2
ُ.7، ص ، مرجع سابقحسين شلوف وآخــران 3
ُلصفحة نفسها.املرجع نفسه، ا 4
ُ.الصفحة نفسها ،هسنفاملرجع  5
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إلى املتعلم وأكثر اقتصادا لوقته. واملتعلم ال يستطيع أن مبادئ قائمة على ما هو أنفع وأفيد بالنسبة 

ى إلى فهم ـيكون في مستوى تتبع هذه املعارف املتنامية واستفادة أهمها إذا لم يكن يتوافر على ذكاء يرق

ُ
ّ
ُ.1بات هذا العصر "مرك

ث عن ذكاء امل م وللمعارف، نتحد  ِّ
ّ
ـرت النظرة للمتعل ا، مع الـمقاربة الجديدة تغي 

ً
م فينبغإذ ِّ

ّ
ي تعل

ي اتصالها باملجتمع الذي تعيش فيه، عن حسن التواجد وحسن التدبير وحسن ـالعناية به، بشخصيته ف

ر مستعملة، " وبنظر فاحص إلـى بنـاء البـرامج ـالتصرُّف وحسن التخطيط للمستقبل. فال مجال ملعارف غي

ـي ر ضرورية للحياة فـمج مثقلة بمعارف غيالتعليمية السابقة، يمكن أن نالحظ دون عنـاء بأن هـذه البـرا

مجملها وال تسمح لحاملها أن يتدبر أمره فـي الحياة العملية. فكان البد من التفكيـر فـي مقاربة بيداغوجيا 

ـر مستجدات العصر " م اآلن مع معارف يستثمرها في حياته لحل مشكالت تواجهه، 2تسايِّ ِّ
ّ
، يتعامل املتعل

م الذ ِّ
ّ
ي يحوز على كّمِّ هائل من املعلومات النظرية في اللغة قواعد وبالغة وعروضا وهو ال ما فائدة املتعل

ث املقاربة  يستطيع أن يستثمرها في حديثه أو في كتاباته بما ينسجم مع املحيط املحلي والعالمي. تتحد 

 إلتقاناتمع تحيين هذه الكفاءات وهذه ا ،بالكفاءات عن حد أدنى من الكفاءة وحد مقبول من اإلتقان

نة.ـألن ُها تصبح غير صالحة بمرور فترة زمنية معي 

ص منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي خصائص املقاربة بالكفاءات فيما يأتي ِّ
ّ
ُ:3يلخ

 .النظـر إلـى الحياة من منظور عمـلـي 

 .التخفيف من محتويات املواد الدراسية باالقتصار على الجانب العمــلي منـــها 

  الـمحتويات والـمواد التعلمية فـي املدرسة وفـي الحياةتفعيل. 

 .السعي إلـى تثميـن املعارف املدرسية وجعلها صالحة لالستعمال فـي مختلف مواقف الحياة 

  ماتـهم بأنفسهم عن
ُّ
مية بدفعهم إلـى بناء تعل

ُّ
ميـن فـي قلب العملية التعليمية التعل ِّ

ّ
جعل املتعل

ُمار مكتسباتـهم.طريق حسن التوجيه إلـى استث

ر القائمون على املنهاج أسباب اختيار املقاربة بالكفاءات بـّرِّ كوين بدءا بأهمية الت ،من جهة أخرى ي 

يا بـفيعتب ،وأنه يسعى إلى حسن استثمار املعارف وحسن توظيفها ،الذي تطمح إليه خاصة النسبة ر تحّدِّ

م. وثانيا يقارن بين الكفاءة باعتبارها منتهى  ِّ
ّ
مات وغايتـها مع املعارف والـمهاراتللمتعل

ُّ
فيعتبـر  ،التعل

الن رافدا لها. وثالثا، يشتـرط املنهاج جملة شروط لتحقيق  ؛هماـالـمنـهاج أن  الكفاءة أعلى من ِّ
ّ
ألنهما يشك

ى ف ي إطار وضعية اندماجية ذات داللة، وإن هذه الوضعية االندماجية تسمح ـالكفاءة منها: " أن تؤد 

ن يبرهن بأنه قادر على تسخير مختلف مكتسباته بصورة فعالة وإجرائية، ومن ثمة تعطي للتلميذ أ

ُ.4للعملية التعلمية معنى خاصا "

                                                           
ُ.7اللجنة الوطنية للمناهج، مرجع سابق، ص  1
ُملرجع نفسه، الصفحة نفسها.ا 2
ُ.2-7ص املرجع نفسه،  3
ُ.2، ص هسنفرجع امل 4
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لية التعلمية. ــــفاءات بالعمــــــة بالكــــــــاربــــــة الـمقـــإلـى الحديث عن عالق ناالم يقودــــــذا الكـل  هــــــــولع

ُ 1ُي ترقية العملية التعلميةـمقاربة بالكفاءات تسهم فـال وهنا يمكن القول بأن  د ، وهذه التـرقية تتحد 

ُ:2أساسا في ثالثة مستويات هي

 :وذلك بتحديد أبعادها عن طريق جعل املعارف النظرية روافد  إضفاء داللة على التعلمات

بلغ سن ملقبلة عندما يي حياته املدرسية والعائلية أو في حياته اـمادية تساعد املتعلم بفاعلية ف

ُالرشد، حيث يدخل الحياة سواء بوصفه عامال أو مواطنا.

ُ مثال:
 
م الكتابة، ويزداد اهتمامه بتعلمها عندما يوضع فعل الكتابة في السياق التلميذ يتعل

مثل كتابة رسالة للتواصل مع اآلخرين في مختلف شؤون الحياة. وهنا يدرك املتعلم بأن تعلم  ،الداللي له

ُلكتابة يكتس ي معنى في حياته.ا

 :مدرسية وجعلها صالحة لالستعمال في ـمعارف الـبتثمين ال جعل أشكال التعلم أكثر فاعلية

هتمام ها وأكثر وضوحا، ويكون ااُلـمختلف مواقف الحياة، فتكون املكتسبات أكثر ارتباطا فيما بين

طلق على املقاربة بالكفاءات مربين يـمنصبا على األهم دون املهم. ولعل هذا ما جعل أحد ال

 ". بيداغوجيا األهم وترك املهمتسمية " 

 :ي وضعية تناسق تدريجي ـإن  جعل مختلف مكتسبات التالميذ ف بناء التعلمات الداخلية

ي وضعيات ذات داللة؛ فكل هذا يجعل هذه املكتسبات تجاوز إطار القسم ـوتوظيف متصل وف

بناء داخلي لدى املتعلم نظام أكثر شمولية وثراء. فمن سنة البيداغوجي أو املوسم الدراس ي إلى 

إلى أخرى ومن طور إلى آخر يعاد استغالل املكتسبات املتراكمة تدريجيا وتوضع هذه املكتسبات 

 في خدمة كفاءات أكثر تعقيدا.

 وصف عام ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي: -1

ُى ثانوي )للجذعيـن( على العناصر اآلتية:منـهاج اللغة العربية للسنة األوليحتوي 

 تقـديــــــم املـــــادة -0

 الكفاءات املستعرضة -2

 التوزيع الزمني )جذع مشترك آداب( -7

 التوزيع الزمني )جذع مشترك علوم وتكنولوجيا( -2

 ملمح دخول املتعلم إلى السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي -1

 ى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجيملمح الخروج من السنة األول -4

 الهدف الختامي املندمج لنهاية السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي -3

 األهداف الوسيطية املندمجة للسنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي -9

 طرائــــــق التدريـــــــس -1

                                                           
ُ.2 ، صابقسالرجع امل 1
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
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ألدبية، املطالعة املوجهة، التعبيــــر الشفوي والتعبيــر الكتابـــي، تقديــــــم النشاطـــــات: النصوص ا -01

ــــــــروض، النقــــــد األدبـــي، األعمال التطبيقية. ــــــة، العــ  قواعد النحو والصرف، البالغــــــــ

 املحتويـــــــــــــات -00

 وضعيـات التعلم. -02

 الوسائــــــــــــــــل. -07

 ـــمالتقييـــــــــــــــ -02

 تقديـــــم املـــــــادة:

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 والثقافة.

وام الفعل التعليميُو التعلمي في منظومتنا -من هنا تبــرز أهمية اللغـــة العربيــة من حيث هي قِّ

ُالتربوية عامة وفي النهوض بفكر املتعلم في األقسام األدبية خاصة.

ــام علــهــــذا السبب يسعى تدريس اللغــــة العربية بالنسبــة إلى السنــــة األولـى من التعليــم الثانــوي ال

ُوالتكنولوجي إلى:

 .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 

 عبير اإلبداعي واالبتكار في األساليب واألداء وإدراك دور اللغة في التعبير عن شخصية الفرد امتالك الت

 وآرائه ومتطلباته.

 .ُالقدرة على مناقشة مختلف اآلراء والقضايا والتواصل مع اآلخرين واإلقناع

إن تنشيط حصص اللغة العربية بصورة فعالة يتطلب من املدرس رسم خطة للعمل بما يفيد 

تعلمين ويعالج أوضاعهم وينتقل بالفعل البيداغوجي من منطق التعليم إلى منطق التعلم وهذا املبدأ امل

ال يتحقــق إال بمراعاة حاجات املتعلمين واستعداداتهم والنتائج التي تسفر عنها مختلف العمليات 

ُالتقويمية.

يـل مراعاة خاصـة اإلدماج في تفع وبما أن املنهاج مبني على املقاربة بالكفــاءات فإن األمر يستوجـب

النشاطـــات التعلميــة. علما بأن بيداغوجيـــا اإلدماج تستنــد بدورها على املعارف واملعارف الفعلية واملعارف 

السلوكيـــة التي ال يتم التعلم الحقيقي بدونهـــا الكتساب كفاءة من الكفاءات في اللغة الشفويـة أو الكتابية 

ُللمتعلم.

 :فــــــــــاءات املستعرضـــــــةالك

 .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 

 ة في الكتابة والقراءة.الشعور باملتع 

 .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 

 نيات وفق حقل االختصاص.تطبيق تق 

 .إصدار أحكام نقدية معللة 

 االستقالل بالرأي تدريجيا.ُ

ُ.ي العناصر في الفصول الالحقةـسنقوم بتضمين باق مالحظة:
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 ثانيا: الوثيقة املرافقة

ة ية األســــاسية فـي العمـليباعتـباره الوثيـقــة البيـداغوجيـــة التـــعـليم ،بعد تــعــريـــفــنـــا بالـمنـهاج

مية
ُّ
. يـأتـي الـدور على وثيــقة أخــرى 1والتـي ال يمكن االستغناء عنـها لوجوب العودة إليـها ،التعـليـمية التعـل

ـــها أقــــلُّ أهمية مـــن الـــمنـــهاج ة لكن  ُالـمرافـقة.الوثيقة لكونـــها فـــي درجـــة أدنـــى مـــنــــه، وهـي  ،مـهـــم 

ُتعريفها: -0

عّرِّفها اللجنة الوطنية للمناهج )املجموعة املتخصصة ل
 
 وثيـقةها ـمادة اللغة العربية( بأنُ ـت

؛ إذ تضمن حـسـن تعامـل الـمدّرِّسيـن مـع املنـهاج، منـهاج اللغة العربية بيـداغوجية تعليمية مـساعـدة

. وقد اعتمدت الوثيقة 2شرح خطوطه العريضةالسنة األولى من التعليم الثانوي )بجذعيه(، فهي ت

املرافقة على منهجية ترتكز على شرح العناصر األساسية التي نّص عليـها املنـهاج مدعومة بأمثلة عملية 

بــهـم ـل  م 
 
ـح ك ـوّضِّ

 
ـّلِّ غموض وت

 
ـبس عن ك

 
ُ.3تطبيقية ترفع الل

قة ويظهر من فحص منهجية الوثيقة املرافقة في عرض املعلومات ُو ِّ
ّ
املعارف واملعطيات باملتعل

ض ها تعتمد على االستقراء واالستنباط واملقارنة؛ تعُرـأن ،باملنهاج؛ منهاج اللغة العربية لسنة األولى ثانوُي

ى املصطلحات األخّص بنفس املنهجية ـقل إلتاملصطلحات العامة فتتناولها بالوصف والشرح، ثم تن

ُن بعض املصطلحات، واآلن تفصيل لهذه املنهجية.وتعمد أحيانا إلى املقارنة بي ،السابقة

زت الوثيقة املرافقة على مفردات املقاربة بالكفاءات، من قبيل: املقاربة بالكفاءات، املقاربة 
 
رك

املقاربة بالكفاءات وبناء املنهاج، تحقيق الكفاءة فـي الحقل التربوي، النصية، بيداغوجيا املشروع، 

املشكلة عملية شاملة، الوضعية املشكلة عملية معقدة، الوضعية املشكلة  الوضعيات املشكلة )الوضعية

بات الكفاءة 
ّ
ذات داللة(، الوضعية املشكلة التعليمية والوضعية املستهدفة، مفهوم التلميذ الكفء، مرك

هوم املشكلة(، مف –( و نعنـي بـها الوضعية situation(، الوضعية )capacité، القدرة )(contenu))املحتوى 

«ciblesُُُ)»الداللية فـي وضعية التعلم، مفهوم إدماج املكتسبات، الكفاءات والوضعيات املستـهدفة 

Compétences et situations قة ِّ
ّ
مات الـمتعل

ُّ
م مـن منـظور الـمقـاربـة بالكــفاءات، التعل

ُّ
(، مفهوم التعل

دماج، الـهدف الختامـي الـمندمـج بالـمعارف والـمعارف الفعلية والـمعارف السلوكية، نشاطات اإُل

                                                           
. وبالعودة إلى 1التربية الوطنية لتحديد اإلطار اإلجباري لتعليم مادة دراسية ما "وثيقة بيداغوجية رسمية تصدر عن وزارة الـمنـهاج "  1

( في بـابه الثـالـث تحت عنوان: 4880يناير  42املوافق  1041محرم عام  11.مؤرخ في  80 -80قانون رقم القانون التوجيهي للتربية الوطنية )

( يحّدد غايات ومهام املدرسة، والجهة املخّولة إلصدار 29املادة الثامنة والعشرين ) تنظيم التمدرس، وفي فصله األول )أحكام مشتركة(، وفي

في و" يصدر الوزير املكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل مستوى تعليمي "،  الوثائق الرسمية ومنـها املنـهاج والبرنامج؛ حيث

لتربوية واإلدارية والبيداغوجية بضرورة االلتزام بكل ما جاء في الوثائق التي تصدرها (، يلزم أعضاء الهيئة ا21املادة التاسعة والعشرين )

تشكل األهداف والبرامج التعليمية اإلطار املرجعي الرسمي و اإللزامي لجميع النشاطات البيداغوجية املمنوحة الوزارة الوصية؛ إذ " 

ُ.072ص ، عهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهمينظر املفي املؤسسات املدرسية العمومية منها والخاصة ". 
ُ.0ينظر اللجنة الوطنية للمناهج، مرجع سابق، ص  2
ُ.فحة نفسهاصال، هسنفاملرجع  3
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(L’objectif terminal d’intégration) ، ،مقارنة بيـن بيداغوجيا تبليغ املحتويات وبيداغوجيا الكفاءات

ُمقارنة بين التكوين باألهداف والتكوين بالكفاءات، املقاربة النصية، مظاهر االتساق واالنسجام،

املقاربة بالكفاءات باعتبارها مسعى بيداغوجي معتمد وهدف الوثيقة املرافقة إلقاء الضوء على 

فـي بناء املناهج، من أجل تقريب مفهومها وخصائصها من أذهان املدّرِّسين حتى يكون فعلهم البيداغوجي 

مات
ُّ
م ذو املعنى والداللة وإدماج التعل

ُّ
ُ.1مبنيا على رؤية جديدة قطباها التعل

زت الوثيـقة الـمرافقة على مص
 
فـت وقـد رك طــلحات أســاسيــة فـي الـمــقــاربـــة بالكــفــاءات؛ حيــث عر 

ــج الــدراسيـــة الـمــقـــــاربــــــة بالكـــفــاءات باعــتـــبارها الـمـــقاربــــة البيـداغوجيـــة الـمعـــتمـــدة فـي بـــنـــاء الـمناهـ

بين  من بيداغوجيا اإلدمــاجغة العربيـة للســـنــة األولــى ثانـوي. وقــــد اختيـرت الجـــزائـــــريـــــة، وفــي مـــنـهاج اللـ

مية منبثقة عـن الـمقاربة بالكفاءات
ُّ
، وهـي إطار منهجـي ألجرأة املقاربة بالكفاءات. وقد 2أربـع مقاربات تعل

ُِّ
ّ
ت بتكوين املتعل ، حسب زعم أصحاب املقاربة 3ميناعتمدت بدال عن املقاربة باألهداف اإلجرائية التي أضر 

أة غير قابلة للتوظيف واالستثمار في املواقف الحياتية  ـها مجز  مات لهم لكن 
ُّ
قت تعل بالكفاءات؛ ألنها حق 

ُاملختلفة.

زات بيداغوجيا اإلدماج: -4  ممي 

 ي تتعمل من جهة على إقامة ترابط بين التوجهات واالختيارات التي يتبناها نظام تربوي معين، وال

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

 ابل ذلك تنظيما فعاال للتعلمات قصد الوصول إلى ملمح التلميذ املنشود. مق

  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( 

                                                           
ُ.00، ص ابقسالينظر املرجع  1
 .وبيداغوجيا اإلدماج حياتية،وهي املقاربة باملعايير، املقاربة وفق الكفايات العرضية أو املستعرضة، املقاربة وفق الكفايات ال 2

 ( املقاربة باملعايير: شاعت مقاربة املعاييرStandardsفي العالم األنجلو )- ر مجموعة من املهارات والقدرات ِّ
ّ
سكسوني، وتميزت بكونها تسط

كفاءات أو مجموعة من املعارف في شكل أهداف إلكسابها للمتعلمين في كل مستوى دراس ي وبقي هاجسها األول هو توحيد ال

uniformisation .واالستجابة لتطلعات نموذج العولـمة 

  املقاربة وفق الكفايات العرضية أو املستعرضة: يحرص معدو املنهاج القائم على منطق املقاربة بواسطة الكفاية املستعرضة على تطوير

ن مختلف املواد الدراسية، وتدعى كذلك صنف آخر من املضامين التي هي عبارة عن مجموعة من القدرات املستعرضة واملشتركة بي

 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 الحياتيةLife skillsأيضا، باسم مقاربة اأُل ،) مم املتحدة؛ إذ شاعت في

أوساط الكثير من املنظمات التي تهتم بالشأن التربوي )كاليونيسكو واليونيسيف...(، وتروم تنمية املواقف املواطنة داخل املجتمع، أي 

ز على أهداف ترتبط باملواقف أو معرفة الكينونة )
ّ
الطاقة...وتهتم ( كالتعود على النظافة وتدبير املاء واالقتصاد في savoir êtreترك

ُ.11، ص ، مرجع سابقبالسلوكات ذات الطابع املحلي أو الكوني...ينظر لحسن توبي
ُ.0ينظر اللجنة الوطنية للمناهج، مرجع سابق، ص  3
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ى تعبئتها على نحو يضمن لها اندماجها وذلك من أجل حل وضعية مشكلة أو وإعداد املتعلمين عل

ُ.1مركبة

مية املعتمدة في تدريس اللغة العربية وهي املقاربة النصية. 
ُّ
فت باملقاربة التعليمية التعل وبعدها عر 

ُِّ
ّ
م من ن املوقد أوضحنا أهمية هذه املقاربة بالنسبة إلى املقاربة بالكفاءات في كونها رافدا قويا يمك ِّ

ّ
تعل

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 

ُ.2والشفوي لدى التلميذ

سنة األولى ثانوي )للجذعين(، وهنا، حرصنا على تقديم وبعدها وّضحت حصص اللغة العربية لل

نماذج تطبيقية للحصص املقررة بما رأيناه كافيا لتنوير درب األستاذ في تنشيط فعله التربوي وفق نمط 

ُ.3بيداغوجيا اإلدماج

ثم ختمت شرحها بالتعريف بمقاربة أخرى أو استراتيجية معتمدة في تدريس اللغة العربية واملواد 

ا مدى نجوع هذا األسلوب التعلمي في بناء كفاءات التعلم؛ إذ األخ رى وهي بيداغوجيا املشروع. وقد بين 

الفعلية في إنجاز -إن املشاريع املقررة فـي املنهاج كثيرا ما تدعو املتعلمين إلى البرهنة على قدراتهم املعرفية 

ُ.4ة مشروع من املشاريعأعمال فعلية. وقد حرصنا على تقديم نموذج تطبيقي في تنشيط حص

 املقاربة بالكفاءات وبناء املنهاج: -2

ن دور املقاربة الجديدة في بناء منهاج اللغة العربية  في هذا العنصر أرادت الوثيقة املرافقة أن تبّيِّ

للسنة األولى ثانوي فقد اعتمدت هذه املقاربة البيداغوجية، في السابق في بناء مناهج التعليم االبتدائي 

سط وستعتمد كذلك في بناء كل مناهج التعليم الثانوي، بما فيها منهاج اللغة العربية للسنة األولى واملتُو

ُثانوي.

ثم طرحت السؤال: لـماذا وقع االختيار على بناء املناهج باعتماد املقاربة بالكفاءات؟ وهو سؤال 

ُ:5اده ما يليقد يتبادل إلى ذهن أساتذة الثانوي، ثم أجابت عنه بش يء من التفصيل، ومف

  م يقتض ي التفكير ِّ
ّ
م في املعارف بسبب االنفجار املعرفي، سواء من قبل املدّرِّس أو املتعل

ُّ
صعوبة التحك

ز على اختيار ما هو أنفع وأفيد بالنسبة إلى املتعلم وأكثر اقتصادا لوقته. ِّ
ّ
 في مقاربة جديدة ترك

 م من حيث بناء شخصيته داخل املجتمع الذ ِّ
ّ
ف مع العناية باملتعل ي يعيش فيه بغرض حسن التكيُّ

ن من مستوى محدد من اإلتقان للكفاءات املطلوبة
ُّ
ق له إال بالتمك  املحيط املحلي والعالمي، وال يتحق 

 .تجديد الكفاءات وتحيينها ملسايرة متطلبات التكيف مع املحيط الخارجي 

                                                           
ُ.11، ص ، مرجع سابقينظر لحسن توبي 1
ُ.0اللجنة الوطنية للمناهج، مرجع سابق، ص  2
ُرجع نفسه، الصفحة نفسها.امل 3
ُ.2ص رجع نفسه، امل 4
ُ.7، ص هسنفرجع امل 5
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ات هي: املرافقة فـي ثالثة مستوي وعن عالقة املقاربة بالكفاءات بالعملية التعلمية، تحصرها الوثيقة

ُ.1إضفاء داللة على التعلمات، جعل أشكال التعلم أكثر فاعلية، وبناء التعلمات الداخلية

 كيف تتحقق الكفاءة فـي الحقل التربوي؟ -0

م  ِّ
ّ
ر؛ حيث يفترض أن املتعل

 
سؤال أجابت عنه الوثيقة املرافقة بعرض العناصر التي يجب أن تتوف

ارف، معارف فعلية، طرائق، مواقف...( ويستطيع تسخيـرها وتجنيدها بصورة فعلية يملك مكتسبات )مع

ى الوضعية املشكلة ) ق الكفاءة يكون في وضعية تسم   situationملعالجة وضعية مشكلة معينة. ألن  تحقُّ

Problème2( أو الوضعية املسألة من خالل تسخير مجموعات مندمجة من القدرات واإلمكانات .ُ

 املوارد(،)تفّرِّق الوثيقة املرافقة بين أنواع أو مستويات املعرفة أو باصطالح املقاربة بالكفاءات  ثم ُ

ُوضربت أمثلة عن هذه املوارد في اللغة العربية:  املعار ف واملعارف الفعلية واملعارف السلوكية.فهناك: 

 :أي التحكم في لغة التعبير.  املعارف 

 :ة، اإلجابة عن األسئلة، حسن توظيف أزمنة األفعال، استعمال صوغ األسئل املعارف الفعلية

عالمات الترقيم حسب مقتضيات املقام، االستعمال الصحيح للتراكيب النحوية والصيغ الصرفية 

 وأدوات الربط والتسلسل في بناء األفكار. الرسم الصحيح لقواعد اإلمالء، التعليل املنطقي للموقف.

 :3لكتابة، حسن الخط، التنظيم في عرض األفكاروضوح ا املعارف السلوكية.ُ

 ما هي الوضعيات املشكلة؟

سؤال آخر طرحته الوثيقة املرافقة يرتبط بسابقيه. تعّرِّف الوضعية املشكلة )أو املسألة( بأنها 

ى الوضعيات  مية من طرف املدرِّس تسم 
ُّ
م ببناء وضعيات تعل

ُّ
مية. أي يشترط أن يتم  التعل

ُّ
وضعية تعل

مية املش
ُّ
مين في وضعيات تعل ِّ

ّ
مات بوضع املتعل

ُّ
كلة. في املقاربات السابقة لم يكن االهتمام على بناء التعل

مات تتم في شكل تعليمات فوقية أو تلقينات من قبل املدّرِّس.
ُّ
ُوإنما كانت التعل

دة وذات داللة بالن بة ستظهر قيمة الوضعية املشكلة فـي كونـها وضعية بيداغوجية شاملة ومعق 

م، تسمح ببناء الـمعـارف ِّ
ّ
ـبنـى فـي ضوء مجموعة من املعطيات وضعية عملية شاملة: ؛ 4للمتعل

 
ألنـها ت

ذ بتظافر -املعرفية املنهجية وضمن سياق تعليمي مي اجتماعي من أجل تحقيق كفاءة قاعدية، ثم تنف 
ُّ
تعل

ـزا زمنيا يطول أ و يقصر حسب نوع الكفاءة فهي " جملة من النشاطات والطرائق والعمليات، تشغل حّيِّ

ة أهداف مـن املنـهاج، فهي مهيكلة على صعيد الـمخطط التعليمي  ـصاغ بداللة تغطيتـها لـهدف أو لعـد 
 
ت

، تنسجم مع حجم املعارف واملوارد املراد تسخيرها. ولهذا السبب 5ألنـها مبنية من منطلق تعلمات مدققة "

أ إلـى عدة أجزاء أو عناصر. جز 
 
ُت

                                                           
ُ.2ص  ابق،سالاملرجع  1
ُ.1ص  ه،سنفرجع امل 2
ُ.رجع نفسه، الصفحة نفسهاينظر امل 3
ُ.4ص رجع نفسه، ينظر امل 4
ُ.فحة نفسهاصال، نفسهرجع امل 5
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بة(: 
َّ
ألنها تشترط وجود مستويات من املعرفة: معارف علمية، وهي وضعية عملية معقدة )مرك

م أمام تحد  معرفي ينبغي عليه  ِّ
ّ
معارف عملية ومعارف مشروطة. درجة تعقيدها تسمح لها بوضع املتعل

ه سيرورة معرفية ومنهجية، حيث تناقش هذه السيرورات من طرف املدّرِّس ُو ِّ
ّ
ُِّأن يسلك إلى حل

ّ
مين املتعل

ة العلمية واالقتصاد في الوقت والجهد. لذا 
 
ثم تختار السيرورة األحسن بمراعاة السالمة املعرفية والدق

ي 
ّ
مين؛ أي أن تكون قابلة للتخط ِّ

ّ
يشترك في بناء الوضعية املشكلة أال تكون مستعصية الحل على املتعل

ُاملعرفي واإلنجاز العملي.

م؛  وهي وضعية ذات داللة بالنسبة ِّ
 
ألنها تنطلق من واقعه املدرس ي أو االجتماعي، فال إلى املتعل

م. وتنطلق من 
ُّ
م إلى اإلحجام عن التعل ِّ

ّ
يجب أن تكون غريبة وبعيدة عن هذا الواقع وإال دفعت املتعل

لها، وطبيعة هذه املكتسبات هي معارف، تقنيات،  م تدعوه ألن يفّعِّ ِّ
ّ
مكتسبات سابقة يملكها املتعل

ُ.1يات وطرائق متعددةاستـراتيج

بعد اإلجابة عن سؤال: ما هي الوضعية املشكلة؟ تطرح سؤال آخر من أجل التفرقة بين الوضعية 

ح طبيعة كل منهما ومجال استعمالهما، وأسبقية  املشكلة والوضعية املستهدف، وإبراز الفرق يوّضِّ

ح بجالء هذه الفروقاتإحداهما على األخرى، وطريقة تقديمها أو تناولها، والجدول اآلتي يُو ُ:2ّضِّ

 الوضعية املشكلة التعليمية

Situation – problème didactique 

 الوضعية املستهدفة

«cible »Situation 

  ـمات جـديدة
ّ
ـر السـبيل إلـى تعـل ـيـّسِّ

 
ت

 )معارف، معارف فعلية(

 .ـم التـلميـذ إدمـاج مكتسباته ِّ
ّ
ـعـل

 
ُت

 .ـن مـدى كـفاءتـه ـبّيِّ
 
 ت

 عمال تتم عن طريق األفواج أو إنجاز اأُل

 جماعة.

  إنجاز األعمال يتم بشكل فردي بصورة

 خاصة.

 .ُالدقة في التعلمات

 بعض املعارف واملعارف الفعلية جديدة 

  مجال لتعلم اإلدماج حيث إن املعارف

واملعارف الفعلية قد درست وأصبحت 

 من مكتسبات املتعلم.

 .الوضعية بنيت ألغراض بيداغوجية   قريبة من وضعية فعلية الوضعية

 معيشة.

ُ

ـز الوثيـقة الـمرافقة، مـن جـهة أخـرى، بيـن نوعيـن من الوضعيات املستـهدفة؛ األولى وضـعيـة  ـمـّيِّ
 
ت

ــم إدمـاج معارفه )النظرية، الفعـلية والسلوكية( فتظـهـر كفاءته الفردية، 
ُّ
م مـن تـعــل ِّ

ّ
ن الـمتـعل ِّ

ّ
ـمك

 
مية ت

ُّ
تعـل

د من كفاءاته، وبجمع مختلف الوضعيات التقويمية والثانية وضعي
ُّ
م من التأك ِّ

ّ
ن املتعل ِّ

ّ
ة تقويمية ألنـها تمك

                                                           
ُ.4 ص، ابقسالينظر املرجع  1
ُ.3، ص رجع نفسهامل 2
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ى  م إلى تحقيق الكفاءة الختامية وبعدها الهدف الختامي اإلدماجي، فيسم  ِّ
ّ
القاعدية واملرحلية يصل املتعل

م الكفء ِّ
ّ
ُ.حينها املتعل

م الكفء؟ -1 ِّ
 
 من هو املتعل

م الكـفء  ِّ
ّ
ـما الذي له القدرة Contenuالذي يمتلك مـحتوى )ليس الـمتعل (، فحسب، وإن 

(Capacité( على توظيفـه فـي وضعية )Situation حّددة ودالة بالنسبة له، أي تضفي  (significative)( م 

مه
 
مه في اللغة العربية، بشكل مدمج، 1معنى على ما تعل

 
م على توظيف ما تعل ِّ

ّ
. من أمثلة ذلك؛ قدرة املتعل

ق التواصل مع اآلخرين، من قبيل الرسائل اإلخوانية أو املقاالت م ن أجل كتابة نصوص لها معنى تحّقِّ

ُ.2األدبية

 دور الوضعيات املستهدفة في املقاربة بالكفاءات: -6

تعتبـر الوثيقة املرافقة أن وجود الوضعيات املستـهدفة سبب في وجود املقاربة بالكفاءات؛ ألنها 

م تجعله يضع كفاءته موضع االختبار والتقييم وضعيات فعلية واقعية ِّ
ّ
. وقد كان 3قريبة من حياة املتعل

ل لها بالجدول اآلتي ِّ
ّ
ُ:4شعار املقاربة بالكفاءات هو: " املدرسة هـي الحياة ". ويمكن أن نمث

الحياة قبل املقاربة 

 بالكفاءات

الحياة بعد تطبيق املقاربة  املدرسة بتطبيق املقاربة بالكفاءات

 كفاءاتبال

الحياة تتطلب أن يكون 

التلميذ كفًءا. يعني أن 

يكون قادرا على معالجة 

ها. ِّ
ّ
 وضعيات فعلية وحل

لالستجابة لهذا املطلب، تحضر 

املدرسة التلميذ ليتمكن من حل 

وضعيات فعلية وبداللة قدرته على 

 حل هذه الوضعيات تكون كفاءته.

بما أن املدرسة استطاعت أن 

ا، حينئذ تجعل التلميذ كفءًُ

يمكنه مواجهة وضعيات فعلية في 

 الحياة.

 

م في 
ُّ
م نظرة تختلف عن املقاربات التي سبقتـها؛ حيث يمرُّ التعل

ُّ
تنظر املقاربة بالكفاءات إلى التعل

ُ:5املقاربة الجديدة بمرحلتيـن ويمسُّ نوعين من النشاط

 مي متعلقا بتحقيق التعلم
ُّ
: ات الدقيقة املتعلقة باملوارد وهياملرحلة األولى: ويكون النشاط التعل

دة املنهاج وبشكل تدريجي  الـمعارف، املعارف الفعلية واملعارف السلوكية املتعلقة بكفاءة محد 

 الكفاءات األساسية قبل كفاءات اإلتقان، ثم تدريبهم على إدماجها فيما بينـها بالتدرج.

 مي إدماجيا للت
ُّ
قة في املرحلة األولى بتدريب املتعاملرحلة الثانية: ويكون النشاط التعل مات املحق 

ُّ
م عل ِّ

ّ
ل

دة ُ.6على تجنيد وتسخيـر موارده وإمكاناته فـي وضعيات معق 
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 :(L’objectif terminal d’intégration) الهدف الختامي املندمج -7

ى قاعدية، ثم في مُر م كفاءة تسم  ِّ
ّ
ق املتعل م بمرحلتيه السابقتين يحّقِّ

ُّ
لة حبعد مرور نشاط التعل

ى مرحلية،  ن من تحقيق كفاءة تسم 
 
تالية وبعد مرور فترة زمنية قد تكون ثالثيا دراسيا أو أقل قليال يتمك

م الكفاءة الختامية أو النهائية  ِّ
ّ
وهي دمج للكفاءات القاعدية، وفي مرحلة أخيرة يفترض أن يحقق املتعل

م بعدها قادرا على مواجهة وضعيات وهي التي تحقق في نهاية سنة دراسية أو طور دراس ي. يصبح امل ِّ
ّ
تعل

ق ما يعرف بالهدف الختامي املندمج في مرحلة تكوينية. ها فيكون قد حق  ِّ
ّ
ن من عالجها وحل

ُّ
دة والتمك ُمعق 

قارنت الوثيقة املرافقة بين مصطلحات خاصة، مثل الوضعية املشكلة والوضعية املستهدفة، 

ا تبليغ املحتويات وبيداغوجيا الكفاءات من جهة، والتكوين واآلن تقارن بين مصطلحات عامة: بيداغوجي

باألهداف مع التكوين بالكفاءات. ولعل  غرض الوثيقة املرافقة هي نقل أذهان وممارسات املدّرِّسين على 

م أنها  وجه الخصوص من مقاربات تجاوزها الزمن وأثبتت فشلها البيداغوجي إلى مقاربة جديدة، تزع 

موا فيها من ناحية أسسها ومبادئها وتطبيقاتها. نعرض اآلن املقارنة  مناسبة بيداغوجيا
 
وتعليميا، فيتحك

ُ:1بين بيداغوجيا تبليغ املحتويات وبيداغوجيا الكفاءات

 

 بيداغوجية الكفاءات بيداغوجية تبليغ املحتويات

ترتكز على منطق التعليم، لذلك املدّرِّس هو 

ل لل م مستقبِّ ِّ
ّ
معارف محور التعليم واملتعل

َي البرنامج على أساس  نِّ
وخزان لها، فب 

 املحتويات.

م  ِّ
ّ
ترتكز على منطق التعلم، لذلك جعل املتعل

محور التعلم، والبرنامج مبني على أساس 

 الكفاءات.

ها  م  قّدِّ ها وي  م  ِّ
ّ
نظ م مالك املعرفة؛ ي  ِّ

ّ
الـمعل

مين الذين يكتسبون املعرفة ويستهلكون  ِّ
ّ
للمتعل

 املقررات.

م م ُ ِّ
ّ
م الـمعل ِّ

ّ
ه فحسب، واملتعل وّجِّ ط، م  ِّ

ّ
نش

ال فـي بناء معارفه بمختلف  م فع  سهِّ
م 

 أنواعها.

يرتبط املحتوى بكنوز املعرفة املتوافرة 

املخزونة في الكتب واملراجعوالوثائق؛ ألن عقل 

م مستودع فارغ ينبغي ملؤه بكنوز هذه  ِّ
ّ
املتعل

ُاملعرفة.

املحتويات تحددها الكفاءة التي يأمل املدرس 

م إلى البحث  ِّ
ّ
تحقيقها؛ لذا يعمد املتعل

ُواالكتشاف.

ّس 
في طريقة التدريس: تعتمد التلقين ألن املدرِّ

م سامع مستهلك  ِّ
ّ
م منتج وعارف واملتعل ِّ

ّ
متكل

ُوجاهل.

في طريقة التدريس: تعتمد على الحوار 

مين بصدد اكتساب  ِّ
ّ
واملناقشة ألن املتعل

قدرات ومهارات، ومعارف ومعارف فعلية 

ُكية بمساعدة املدرس.وسلُو

                                                           
ُ.02-00، صرجع السابقينظر امل 1
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وسيلة التعليم تكاد تقتصر على الكتاب 

ُاملدرس ي.

تتعدد الوسائل واألدوات كما تتعدد معايير 

ُاختيارها وتوظيفها.

التقييم يكاد ينحصر في امتحانات مبنية على 

قياس الحجم املعرفي املخزون في ذاكرة 

ُاملتعلم.

التقييم يتصف بالشمولية وال ينحصر في 

وحدها بل يتعداها إلى املعارف املعارف 

الفعلية والسلوكية، بتوظيف قدرات املتعلم 

ُومهاراته.

 

املقارنة الثانية بين مقاربة أخرى سابقة على املقاربة بالكفاءات والحقة على املقاربة باملحتويات 

عرف في األدبيات التعليمية الجزائرية باملقاُر
 
األهداف بة بمن حيث تطبيقها في املدرسة الجزائرية، ت

اإلجرائية مع املقاربة بالكفاءات. وهي مقارنة منطقية على أساس أن الكثير من املنتمين إلى حقل التعليم 

ق الثانية فال بد  من االعتماد  والتربية يعتقدون أن املقاربتين تلتقيان في الكثير من العناصر وإن األولى تحّقِّ

ملقاربة باألهداف اإلجرائية قبل تطبيق املقاربة بالكفاءات، عليها أو على األقل االطالع الجّيد على ا

والحقيقة أن املقاربتين تختلفان من حيث أسسهما املعرفية بين النظرية السلوكية والنظرية البراغماتية. 

نين  لذا أرى أن توضيح الفرق بينهما ضروري للمدّرِّسين ولكل املنتمين لحقل التربية والتعليم وخاصة املكّوِّ

نون(. واآلن نأتي إلى عرض املقارنة في شكل جدول )م فتشو املواد ومنها مادة اللغة العربية واألساتذة املكّوِّ

ُ:1كما يلي

 (F.P.C)التكوين بالكفاءات  (F.P.O)التكوين باألهداف  املوضوع

م
ُّ
 التعل

 .ُيرتكز خصوصا على املعارف

 .ُمقاصد التعلم في غاية الوضوح

 ر التعلم مجزأ )األهداف غي

 مندمجة(.

  جد متأثر بالسيكولوجيا

 السلوكية.

  يعتمد في تطوره على التمارين

 النظرية.

 .يركز خصوصا على املعارف الفعلية 

 .مقاصد التعلم شاملة وأقل وضوحا 

  ،التعلم مندمج )معارف، مهارات

ُقدرات(.

 .جد متأثر بالسيكولوجيا املعرفية 

  يعتمد في تطوره على األنشطة

 التطبيقية.

ماملتع ِّ
ّ
 ل

 .يدرك بسهولة تحقيق األهداف 

 .ُيندفع إلى النشاط بحافز خارجي

  يرتكز على تعليمات واضحة

 تساعد على إنجاز الفعل.

  يدرك بصعوبة تحقيق النتيجة لكونها

 تتصف بالشمولية.

 .يندفع إلى النشاط بحافز داخلي 

                                                           
ُ.02-07، ص ابقسالرجع ينظر امل 1
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  يرتكز على تعليمات عامة تساعد على

 املبادرة.

 التعليم

 ُيم التلقيني.تظهر أهمية التعل

 .ُامليل إلى التحليل

  تخطيط أنشطة التعليم، أوال

بداللة األهداف ثم بداللة 

 محتوى املادة.

  ظهور أهمية التعليم ذي العناصر

املتبادلة التأثير )يرتكز على أنشطة 

ُالتعلم والتقييم التكويني(.

 .امليل إلى الشمولية 

  تخطيط أنشطة التعليم بداللة

 حتوى املادة.الكفاءات ثم بداللة م

 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

ُالتالميذ.

 .ُامليل إلى الكمية

  البحث عن فاعلية املحتوى

ُاملادة(.ى محتُو)تغطية مجموع 

 .يعّرِّف بالنتائج بداللة األهداف 

 .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 

 ملحتوى.انتقاء ا 

 .البحث عن إدماج الكفاءات 

  يعرف بدرجة التحكم في الكفاءات

 استراتيجية التعلم.

 املقاربة النصية: -0

تعّرِّف الوثيقة املرافقة املقاربة النصية بأنها، من منظور بيداغوجي، " مقاربة تعليمية تهتم 

. 1إلى دراسة الجملة "بدراسة بنية النص ونظامه، حيث تتوجه العناية إلى مستوى النص ككل، وليس 

ه جديد يستفيد من لسانيات النص والتداولية في دراسة وتحليل النصوص بعيدا عن املقاربات  وهذا توجُّ

م 
ُّ
ه بالربط بينه تعل ر الوثيقة املرافقة هذا التوجُّ اللسانية البنيوية التي ال تتعدى في دراستـها الجملة. وتبّرِّ

ُ تعلم اللغة هو التعامل معها من حيث هي خطاب متناسق األجزاء،  اللغة واملقاربة النصية؛ إذ " إن 

                                                           
ُ.01، ص رجع السابقامل 1
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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 

ُ.1املعنى"نص محكم البناء، متوافق 

مات التي 
ُّ
مات السابقة والتعل

ُّ
ومن منظور بيداغوجي كذلك، تربط الوثيقة املرافقة بين التعل

ف على أنماط النصوص في مرحلة التعليم  ه قد تعر  م في السنة األولى ثانوّي؛ إذ إن  ِّ
ّ
سيحصل عليها املتعل

ز هذه التعلمات وتعميقها وفق ماملتوسط، وتدر ب على فهمها وتقنيات الكتابة فيها، فوجب اآلن أ ا ن يعّزِّ

ُ.2يسمح به املستوى الفكري للمتعلم

ومن باب الزيادة في اإليضاح، نورد فيما يأتي بعض مظاهر االتساق واالنسجام التي تتخلل 

ُ.3النصوص وتعتريها وذلك ليستأنس بها األستاذ في الدراسة والتحليل

 :4من مظاهر االتساق (أ

  :على سياق قبلي. مثال: كان خالد بن الوليد إذا سار، سار النصر تحت لوائه. ويتعلق بعودتهالضمير 

  :ويتحقق باالنتقال من النكرة إلى املعرفة. مثال: وأشار إلى وردة في البستان، ثم اقترب منها، التعريف

 فحركها برفق، فتحركت الوردة.

 سوعة العاملية فقد تركها األب مثال: أما املُو :االعتماد على موجود لغوي للوصول إلى غير موجود

ُالبنه األكبر محمد، بينما ظفر علي بمجموعة والده القصصية.

فالسياق "بينما ظفر علي بمجموعة والده القصصية" يجعل القارئ يستنتج أن علًيا ابن هذا 

ُ.5األب مثل محمد، والسياق "ابنه األكبر" يوصل إلى أن لهذا األب أكثر من ولد

  وذلك تحقيقا للعالقة القائمة بينهما. مثل: شراء النفوس باإلحسان خير من حق: ربط السابق بالال

ُ.6بيعها بالعدوان

فالتعبير السابق "شراء النفوس باإلحسان" مرتبط بالتعبير الالحق "خير من بيعها بالعدوان" 

ُ.7والرابط هو خبر املبتدإ "خير"

 مثل: عنصر القديم في هذه الحالة(: إضافة ما هو جديد ملا هو قديم )والعنصر الرابط هو ال

ُ.8انطلق لسانه من عقاله فأوجز وأعجز

                                                           
ُ.01 ص ،السابقرجع امل 1
ُنفسه، الصفحة نفسها.رجع ينظر امل 2
ُ.04، ص رجع نفسهملا 3
ُ.فحة نفسهاصرجع نفسه، الامل 4
ُ.فحة نفسهاصال، رجع نفسهامل 5
ُ.فحة نفسهاصال، رجع نفسهامل 6
ُ.فحة نفسهاصال، رجع نفسهامل 7
ُ.03، ص رجع نفسهامل 8



 ومداخل تدريس اللغة العربية لخطاب التعليمي: روافد انيالفصل الثا

106 
 

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، 

ُ.1ء الشرط، أدوات التشبيهالضمائر، أسما

 ومن مظاهر االنسجام: (ب

  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، 

 .2هـ 12فتح األندلس سنة 

  العالقة الداللية بين معاني الكلمات. مثال: بسبب مسمار نضيع النضوة وبسبب النضوة نضيع توفر

ُ.3الحصان، وبسبب الحصان نفقد الفارس

 مثال قوله تعالى: "أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم  .الشخص املتحدث عنه في طرفي الجملة هو نفسه

 .4وال هم يحزنون"

  أمس كان الطقس حارا جدا، فذهبنا إلى الشاطئ، في األسبوع  –ال مث –الترتيب الزمني: فلو قلنا

 .5املاض ي، تعبير غير معقول وغير مترابط لعدم توفر الترتيب الزمني

  .ارتباط املعنى الالحق بالسابق ارتباطا منطقيا: مثل: حلمت أن الطقس حار جدا، فذهبت إلى الشاطئ

ى الشاطئ في واقع الحياة(، وإذن فهذا التعبير ينعدم )فكون الطقس حارا في الحلم ال يبرر الذهاب إل

ُ.6فيه ارتباط املعنى الالحق بالسابق

وتعيب الوثيقة املرافقة على التوجه القديم في التعامل مع النصوص األدبية إهماله وتغييبه 

م على اإلنتاج الكتابي والشفهي الذي  ِّ
ّ
ه ضعف قدرة املتعل قق يحللبعد النص ي، ونجم عن هذا التوجُّ

م في إنتاج 
ُّ
م من التحك ِّ

ّ
ن املتعل ِّ

ّ
مية تمك

ُّ
ر كاف للبحث عن وسائل تعل االتساق واالنسجام، وهذا مبّرِّ

نات ونماذج من كل أنواع النصوص التي  النصوص بمختلف أنواعها، عن طريق االطالع الكافي على عّيِّ

م ِّ
ّ
م في  خالل السنة الدراسية أو الطور الدراس ي، والغرض من سيدرسها املتعل

ُّ
هذا االطالع هو التحك

ل عليه التعامل مع  نه من اكتساب املهارات النصّية تسّهِّ ِّ
ّ
الخصائص اللغوية والبنائية لهذه األنواع تمك

ُ.7نصوص مشابـهة

ط لهذا الغرض، كما سبق أن أشرنا، ولذا عمدت  وقد مّهدت مناهج اللغة العربية للطور املتوّسِّ

حسب املهارة النصية املراد تعليمها للتلميذ، وكذا الكفاءات املأمول  هذه املناهج إلى " تصنيف النصوص

                                                           
ُ.03 صالسابق، رجع امل 1
ُ.فحة نفسهاصال، نفسهرجع امل 2
ُرجع نفسه، الصفحة نفسها.امل 3
ُة نفسها.رجع نفسه، الصفحامل 4
ُرجع نفسه، الصفحة نفسها.امل 5
ُرجع نفسه، الصفحة نفسها.امل 6
ُ.09ص رجع نفسه، ينظر امل 7
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التحكم فيها. وهكذا بنيت النية التعلمية على أساس جعل املتعلم يتموقع في الزمان واملكان من خالل 

، وأضاف منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي نمطين 1التدرب على نصوص اإلخبار والوصف والسرد "

م آخري ِّ
ّ
ن من أنماط النصوص هما النص الحجاجي والتفسيري لـما لهما من عالقة بالنمو الفكري للمتعل

نه من بناء أسس االستدالل من أجل الدفاع عن هذه األفكار، دون أن يهمل املدّرِّس 
ُّ
في هذه املرحلة وتمك

ُ.2األنماط النصية األخرُى

ر املقاربة النصية عماد اإلنتاج الشفوي وتخلص الوثيقة املرافقة، في هذا العنصر إلى اعتبا

والكتابي؛ ألنها تعتمد منطق البناء واإلدماج ال التـراكم أو التعليم املجزأ،ويكون البناء باالعتماد على 

م طيلة املوسم الدراس ي، والتي تدر س انطالقا من  ِّ
ّ
املوارد اللغوية والبالغية والنقدية التي يكتسبها املتعل

مالنص، وليس من ش ِّ
ّ
، فالروافد خادمة لإلنتاجين الشفوي 3واهد مصنوعة وبعيدة عن واقع املتعل

م. ِّ
ّ
ُوالكتابي وليست غاية في حّد ذاتها لكي يصبح هذا اإلنتاج ملكة وكفاءة لدى املتعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ُ.09السابق، ص رجع ينظر امل 1
ُفحة نفسها.صال، نفسهرجع امل 2
ُرجع نفسه، الصفحة نفسها.ينظر امل 3
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 ثالثا: دليل األستاذ

ُما هو دليل األستاذ؟ -0

ُ
 
عر ف دليل األستاذ، بصفة عامة، بأنه دفتـر ت ح ما يقوم به الـمدّرِّس ي  وّضِّ

 
 ت

ٌ
لة فص   م 

ٌ
ة

 
كَتب فيه خط

مية، 
ّ
مية، األهـداف التعل

ُّ
أثناء التدريس تشمل: املقاربة البيداغوجية املعتمدة، املقاربات التعليمية التعل

مية، أساليب التقويم، كما 
ُّ
الـمحتوى )مختصرا(، طرائـق التدريس، الوسائـل التعليمية، األنشطة التعل

ة مفّصلة لـما يقوم به الـمدّرِّس من أعمال خالل فتـرة زمنية معّينة، قد تكون أسبوعا يحت
 
ط

 
وي على خ

ُ.1أو شهرا أو سنة، بناء على تنسيق بينه وبين السلطات اإلشرافية بالوزارة

وقد اعتبر البعض أن وجود دليل األستاذ إلى جانب املنهاج والوثيقة املرافقة بمثابة اإلضافة التي 

مية ال- فائدة منها؛ بل إنها ترهق املدّرِّس وتشّوِّ  أفكاره، وقد تؤّدي إلى إفشال العلمية التعليميةاُل
ُّ
تعل

ما يفاضل بينها  تـها. فيختلط األمر على املدّرِّس أي الوثائق ألزم وأسهل في توظيفها فـي تدريسه؟ ورب  برم 

ه وزارة الت ها ملزمة له وفق توجُّ
ُّ
ة هؤالء أن الوصاية قد دون أن يدري أنها كل ربية الوطنية. ولعل  حج 

ح بشكل كاف  مة في مجال التربية والتعليم، ولم تراع خصوصية البلد ولم توّضِّ نقلت عن دول متقّدِّ

الهدف من كل وثيقة، وإن كان املنهاج وثيقة أساسية ال غنى عنها، إال أن االستغناء عن الوثيقة املرافقة 

ُادام هناك تداخل بينهما.أو دليل األستاذ ممكن م

صحيح أن دليل األستاذ، في نظر الوصاية هو دعامة تعليمية يستعين بها املدّرِّس في التخطيط 

م له اإلرشادات التعليمية الضرورية ليكون عمله أكثر  مية ولتدرُّجه السنوي وليقّدِّ
ُّ
لدرسه أو لوحدته التعل

غراض أخرى سنأتي على ذكرها في حينها، إال أنه تجاوز نجاعة وفعالية فـي تعامله مع الكتاب املدرس ي، وأُل

م 2هذا الهدف فأصبح وسيلة تعفي املدّرِّس من تخطيط وضعياته البيداغوجية والتعليمية ؛ ألنها تقّدِّ

ما خالفت توصيات املقاربة  مية في ظاهرها العمق وفي باطنها البساطة والسطحية، رب 
ُّ
نماذج لوحدات تعل

ُيمية املعتمدة.البيداغوجية والتعل

ولكن البعض اآلخر، وهو األكثرية، يرون أن دليل األستاذ جاء في وقته فأخرج املدّرِّسين من 

حيرتـهم وتململهم في تطبيق املقاربة البيداغوجية الجديدة )املقاربة بالكفاءات( وفي اعتماد املقاربات 

ه-التعليمية مية املنبثقة عنها. وسنرى، وفق هذا التوجُّ
ُّ
ُ، ثراء دليل األستاذ مع ما فيه من نقائص.التعل

ولنبدأ بالحديث عن دليل األستاذ الخاص باللغة العربية، وقد هّيأ له املنهاج قبل صدوره بأن 

فه كما يلي: " مرجع بيداغوجـي هدفــه مساعدة األســتـــاذ على استيـعاب الـمفاهيم التـربوية الواردة فـي  عر 

رة "الـمنـهاج الجديد وتفعيله ُ.3ا فـي تدريـس نشاطات اللـغة العربيـة الـمقر 

                                                           
ـــجم التمعـربوية؛ ملحقة سعيدة الجهوية: الــي للوثائق التــز الوطنــمركـينظر ال 1 ، 2111 ةــــعـــح عثمان آيت مهدي، طبــــتصحيح وتنقيربوي، ــ

ُ.32-30ص 
ى القراءة املنهجية للنصوص، من أجل كفايات قرائية بالتعليم الثانوي، منشورات صدى التضامن، ـينظر عبد الرحيم كلموني: مدخل إل 2

ُ.99ص ، 2114مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 
ُ.72منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص  3
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واضح من تعريف منهاج اللغة العربية الهدف من إنشاء دليل األستاذ؛ فهو وثيقة بيداغوجية 

تربط املدّرِّس بالـمقاربة بالكفاءات من أجل تلق  حسن لها من ناحية أسسها الفلسفية واملعرفية، وفهم 

ياق الحقل التعليمي، وهذه نقطة في غاية األهمية، خاصة وأن املدّرِّسين مصطلحاتـها ودالالتـها فـي س

)القدامى والجدد( لم يسبق لهم أن در سوا وفق هذه املقاربة. ثم، إن مشكالت استيعابـها واضحة املعالم 

ا له م فـي املمارسة امليدانية، ويعود هذا إلى أسباب كثيرة منها ما له عالقة باملدّرِّسين أنفسهم، ومنها

في الوثائق التربوية. وسيعود البحث إلى توضيح  ِّ
ّ
عالقة باملشرفين على التكوين، ومنها ما له عالقة بمؤل

ُهذه النقطة في الدراسة امليدانية.

أما تفعيل املقاربة بالكفاءات، وخاصة بيداغوجيا اإلدماج في تدريس نشاطات اللغة العربية فله 

مية. عالقة وطيدة بفهم املقاربة نظريا
ُّ
ُبشكل أعمق، ثم تنزيل هذا الفهم على واقع العملية التعليمية التعل

نات دليل األستاذ، بصفة عامة، وجدنا منـهاج اللغة العربية يحصرها في  إذا جئنا إلى مكّوِّ

ُ:1املعطيات اآلتية

 ل هذاشرح الـمقاربة الـمعتمدة فـي بناء الـمنـهاج من حيث هي اختيار منهجـي، وشرح مقاربة تفعي 

 االختيار من حيث هـي طريقة تعليمية.

  مية مــن منــظور الـمقاربة بالكفاءات بمراعاة خاصة
ُّ
تقـديم نموذج عن كيفية تنـشيط وحـدة تعـل

 اإلدمـاج والنشاطات املقررة.

 .ُشرح تدابيـر التقييم الـمقتـرحة وتقديم نماذج فـي أساليــب تفعيلــها

عربية الخاص بكتاب السنة األولى من التعليم الثانوي العام ولم يخرج دليل أستاذ اللغة ال

ق في األدب والنصوص  والتكنولوجي )جذع مشترك علوم وتكنولوجيا وجذع مشترك آداب( املشّوِّ

هة عن هذه املعطيات؛ حيث شرح املقاربة املعتمدة في تدريس اللغة العربية، وهي املقاربة  واملطالعة املوج 

ناصرها؛ كتعريف الكفاءة وتوظيفها في الحقل التربوي، ثم دواعي اختيار املقاربة بالكفاءات وتناول ع

بالكفاءات بالنسبة لتدريس اللغة العربية، واألسس العلمية والفلسفية للمقاربة وهي النظرية البنائية. 

م واملدّرُِّ ِّ
ّ
م لنا نموذجا جديدا للمتعل م لنا إسهاماتها في العملية التعليمية ويقّدِّ كفاءة. س يقوم على الليقّدِّ

ُللسنة األولى ثانوي )بجذعيـها(: 2ويختم الدليل هذا العنصر بتقديم الهدف الختامي املندمج

ُ

 

 

 

                                                           
ُ.72املرجع السابق، ص  1
ـرة تحدث في وضعية مندمجة وكلمة compétence-Macroالهدف الختامي املندمج: كفاءة مكبرة ) 2 ( ومثل كل كفاءة؛ فإن هذه الكفاءة املكب 

يتحكم في املادة التعلمية، وقد تمتد هذه الفترة الزمنية إلى سنة دراسية أو طور "ختامي" تدل على الفترة الزمنية التي يصبح فيها املتعلم 

ُ.01دراس ي. ينظر الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص 

ـم يكون  دال، تــواصل قــامم فـي ِّ
 
 ــــاجإلنت القبـليــة مكـتسباتــه تسخيـر  على قادرا الـمتعل

عــة فـي نصوص ِّ
دة أشكال متنو  ِّ

 .التعبيـر مـن متعد 



 ومداخل تدريس اللغة العربية لخطاب التعليمي: روافد انيالفصل الثا

110 
 

ق األولـى  يتفر ع عن هـذا الـهدف الختامـي الـمندمج كفاءتان؛ كفاءة شفوية وكفاءة كتابية. تتحق 

. وسيحرص دليل األستاذ 1تحليل أو التعليقبإنتاج نصوص في وضعية تواصلية ذات داللة للتلخيص أو ال

ق الكفاءة  على تقديم نموذج لنشاط التعبير الشفوي في تقنيات التلخيص والتحليل والتعليق، وال تتحق 

الشفوية إال خالل فترة زمنية هي السنة الدراسية للسنة األولى ثانوي. وال يختلف الجذعان فـي املجال 

ُالصغيرة. الشفوي إال فـي بعض التفصيالت

ق بإنتاج أو كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية في وضعيات  وأما الكفاءة الثانية الكتابية فتتحق 

. وسيحرص دليل األستاذ على تقديم نموذج 2ذات داللة ونصوص لنقد أثر أدبي من العصور املدروسة

ق ال الشفوي. ُولنشاط التعبيـر الكتابـي فـي كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية، مثلما فعل مع املج ال تتحق 

الكفاءة الكتابيـة إال خالل فتـرة زمنية هـي السنة الدراسية للسنة األولـى ثانـوي. وال يختلف الجذعان فـي 

في الجذع املشترك آداب، باعتبار أن  3املجال الكتابي إال فـي حسن توظيف مصطلحات النقد املناسبة

ُنشاط النقد األدبي فيه أعمق.

نجمل العناصر التي شرحها دليل األستاذ فيما يلي )وستكون لنا عودة لبقية  يمكن اآلن أن

ُ:4العناصر بالشرح فيما هو آت من البحث(

 .شرح املقاربة البيداغوجية املعتمدة في تدريس نشاطات اللغة العربية 

 .الحجم الساعي املخّصص لنشاطات اللغة العربية وآدابها 

 ة في ظل املقاربة بالكفاءات.طريقة تناول نشاطات اللغة العربي 

 .مية
ُّ
 طريقة تنشيط وحدة تعل

 .وضعيات التقييم في ظل املقاربة بالكفاءات 

 .مية
ُّ
ُتوزيع النشاطات على الوحدات التعل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
جذع وتكنولوجيا ُو دليل أستاذ اللغة العربية الخاص بكتاب السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي )جذع مشترك علوم 1

هة، ص  ق في األدب والنصوص واملطالعة املوج  ُ.7مشترك آداب( املشّوِّ
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
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 رابعا: الكتاب املدرس ي

م على حد سواء كتابا تعليميايعدُّ الكتاب املدرس ي  ِّ
ّ
 ،بامتياز، يعتمد عليه كل من املدّرِّس واملتعل

م على اعتبار أن املدّرِّس يعتمد على وسائل أخرى. وهو من أقدم الوسائل  ِّ
ّ
أو بشكل أوسع بالنسبة للمتعل

زات تجعله سهل االستعمال من  التعليمية التي ال يمكن االستغناء عنـها ملا تحمله من خصائص وممّيِّ

م واستثمار املعارف والخبرات التي يحتوي عليها. ِّ
ّ
ر حول له تعريفات كثيرة لكنها تدُو طرف املدّرِّس واملتعل

نات، والعالقات  عناصر محّددة ومضبوطة؛ املكانة، األسس، األهداف والغايات، البنية، املحتوي واملكّوِّ

ُالتي تربطه باألشخاص أو الوثائق األخرى.

 تعريفه: -1

صف بها الكتاب املدرس ي ف فق الكثيـر من التعريفات على مجموعة من الصفات التي يت  و هتت 

ه أقدمها(. يحتل مكانة أساسية فـي سيرورة العملية 
ّ
مية )بل لعل

ُّ
وسيلة من الوسائل التعليمية التعل

م على حد سواء فهـو قـاسـم مشتـرك بيـنهما. ِّ
ّ
مية بالنسبة للمدّرِّس واملتعل

ُّ
ُالتعليمية التعل

والـمبّوبة ؛ ألنه يحتوي على مجموعة من املعلومات الـمختارة وسيلة تعليميةمن جهة هو 

ـطة التـي يمكن تدريـسها ـن، 1والـمبس  مة ومختارة فـي موضوع معي 
ّ
رضْت فيه املادة العلمية بطريقة منظ . ع 

نا إذا أحسن املدّرِّس استخدامه.  عي  وقد وضعت فـي نصوص مكتوبة بحيث تناسب موقفا تعليميا م 

له، بل عليه أن يستعين به لتكملة  وجوده ضروري وإلزامي للمدّرِّس دون أن يجعل من نفسه عْبـًدا

ى " بالكتب املرجعية التي تعرض مجموعة من 2دروسه ، ويستفيد من مراجع أخرى شبيـهة بـه تسم 

، إلثراء 3املعلومات التي يمكن االعتماد عليها، فهي معينة على التعلمات واكتساب املعارف املدرسية "

د الدروس. وعلى املدّرِّس أن يضع في اعتباره أن ا الكتاب املدرس ي ليس هو املنهاج وإنما عليه أن يتقي 

عرِّض عن نقدها حتى ال تفقد مصداقيتها  باملنـهاج واستعْن بالوثيقة املرافقة والتوزيع السنوي، وأن ي 

م ِّ
ّ
ُ.4وقيمتها العلمية لدى املتعل

ميةومن جهة أخرى هو 
ُّ
والـمبّوبة ؛ ألنه عبارة عن مجموعة من املعلومات املختارة وسيلة تعل

ن التلميذ من استخدام الكـتاب املدرس ي بصورة  ِّ
ّ
ـطة التـي يمكن تدريـسها، ومـن حيـث عرضها تمك والـمبس 

ة
 
م 5مستقل ِّ

ّ
م كيف يعل

ّ
ه ومقصود ليتعل م؛ ألن بناءه ومضمونه موج  ِّ

ّ
. فهو وثيقة ضرورية وإلزامية للمتعل

                                                           
ُ.92ص ، مرجع سابق، املركز الوطني للوثائق التربوية 1
ُ.20ص ، 2102وي ألستاذ التعليم الثانوي، أوت وزارة التربية الوطنية، الدليل الترب 2
، شتمبر 7مجلة دفاتر التربية والتكوين، العدد طارق لكحل: دراسات في الكتاب املدرس ي؛ قراءة تركيبية، ترجمة عبد الحق منصف،  3

ُ.42-40ص  ، مكتبة املدارس، الدار البيضاء،2101
ُ.20ص ، 2102تعليم الثانوي، أوت وزارة التربية الوطنية، الدليل التربوي ألستاذ ال 4
ُ.92ص ، مرجع سابق، املركز الوطني للوثائق التربوية 5
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ـه لالست1نفسه ـظم موج  م ويعدُّ مدخال للمادة 2عـمال ". بنـاؤه سهل " مطـبوع من  ِّ
ّ
. وفـي متناول املتعل

م ما، ألجل تحسين نجاعته
ُّ
رضْت 3الدراسية، ومبني على نحو مقصود بحيث تندرج ضمن سيرورة تعل . ع 

ـن، وقد وضعت فـي نصوص مكتوبة بحيث  مة ومختارة فـي موضوع معي 
ّ
فيه املادة العلمية بطريقة منظ

ميا معيُ 
ُّ
ن مصطــلحات تناسب موقفا تعل ال فـي القسم، يتضم  م استخدامه الفع  ِّ

ّ
نا إذا أحسن املتعل

ه مجزأ ومتدّرِّج4ونصوصا مناسـبـة وأشكاال وتمارين م لكن 
ُّ
مين  5. فهو كتاب تعل ِّ

ّ
بكيفية تسمح للمتعل

مة إلى مقاطع زمنية يومية و أ باالستفادة منه؛ ألن محتوياته متمفصلة مع بعضها بعضا في جداول مقس 

مين. ِّ
ّ
ُأسبوعية بمراعاة قدرات االنتباه لدى املتعل

د مادة مطبوعة وال يضمُّ الكتاب املدرس ي معارف  املحتويات واملضامين،ومن حيث  فهو ليس مجر 

وخبرات فحسب؛ نعم إنه ينقل املوروث املعرفي البشري والخبرات التقنية واالجتماعية لألجيال الصاعدة 

ملقاصد التي يسعى إليها، وإنما يتجاوزها إلـى بناء املفاهيم وامليول واالتجاهات ولكن ليس هذا هدفه وال ا

ق كفاءاتهم  ل نسيجهم الوجداني ويحّقِّ ِّ
ّ
مين فيبني أفكارهم ويشك ِّ

ّ
والقيم واملهارات في أذهان ونفوس املتعل

د النشء إعدا، فهو، في الحقيقة، يعكس فكر وتصور الخبـراء وفلسفة املجتمع لكيفية 6ويضبط سلوكاتهم

وتخريج الجيل الصاعد. وبالتعبير االقتصادي إعداد مخرجات التعليم، وأن يكون هذا الكتاب وسيلة 

مون أنفسهم ِّ
ّ
م التالميذ كيف يعل

ّ
ــم 7ليتعل ِّ

ّ
ل فـي كونه وسيلة هامة فـي بناء فكر الـمتعل

 
. وأهميته تتمث

ُونسيجه الوجداني وتشكيل كفاءاته وسلوكه.

مة تّم الكمن حيث مصدر 
 
تاب املدرس ي، فهو وثيقة رسمية موّجهة مكتوبة أو مطبوعة ومنظ

عه مّجانا على املتمدرسين.  تأليفها طبقا لـمقّرر دراس ي تحّدده وزارة التربية الوطنية )الجزائرية( كانت توّزِّ

ـن )السنة األول نة )اللغة العربية( ولـمستوى دراس ي معي  عدُّ مدخال لـمادة دراسية معي  ى ثانوي( ولشعبة ي 

م لكي يستخدم فـي القسم من  صم  نة )جذع مشترك آداب أو جذع مشترك علوم وتكنولوجيا(، وم  معي 

الع على النصوص والتمارين 
ّ
م، كما يمكن أن يستعمل خارج القسم من أجل االط

ّ
طرف املدّرِّس واملتعلِّ

ن مصطــلحات ونصوصا مناسـ ُبـة وأشكاال وصورا وتمارين.والتطبيقات لتحضيرها وإنجازها، يتضم 

                                                           
رجاء علي عبد املجيد سالم: جودة الكتاب املدرس ي في املرحلة الثانوية، ضمن كتاب جودة املدرسة الثانوية العامة، إشراف فيليب  1

ُ.022ص إسكاروس، املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، مصر، 
ُ.40 ، مرجع سابق، صطارق لكحل2
لية حول تقويم الكتاب املدرس ي، يوسف العمارُي 3 ، مكتبة املدارس، الدار 2101، شتمبر 7مجلة دفاتر التربية والتكوين، العدد : أسئلة أو 

ُ.01البيضاء، ص 
ُ.91ص ، مرجع سابق، املركز الوطني للوثائق التربوية 4
ُ.01ص ، مرجع سابق، يوسف العمارُي 5
ُ.77منـهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص  6
ُ.022ص ، مرجع سابق، رجاء علي عبد املجيد سالم 7
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لة لكل عمليات تخطيط املنـهج،  ر إليه من طرف الفّعاليات التربوية، على اعتبار أنه محّصِّ
َ
نظ ي 

ـى مواقـف التدريــس اليوميــة باعتبارهــا وحدات بنـاء هذا الـمنـهاج، ووسيلة لتنفيذ ما يراد من  يتبن 

ُ.1م املنـهاج إلـى مواقف حقيقيةالخبـرات، وخيـر مرجع متـرجم التجاهات وقي

رت النظرة للكتاب املدرس ي فلم يعد دوره مقتصرا على الجانب البيداغوجي واملعرفي كما  وقد تغي 

كان من قبل وإنما أصبحت له ارتباطات بمجالين آخرين هما: املجال االقتصادي واملجال االجتماعي. فإذا 

ُر املجال البيداغوجي،كان  الكتاب املدرس ي وتأثيره على مختلف جوانب شخصية  يعنى بكيفية تصوُّ

م الفكرية والثقافية واإليديولوجية واالنفعالية من جهة، وارتباط بنيته وهيكلته ارتباطا وثيقا  ِّ
ّ
املتعل

ر بشكل 
ّ
بالبيداغوجيا املعتمدة )بيداغوجيا توجيـهية كاملة، توجيهية نسبية، فردية، جماعية...(، والتي تؤث

مكبير على الع
ّ
يدفع األسر والعائالت  لـمجال االقتصادي،. فإن ا2القة البيداغوجية بين املدّرس واملتعل

إلى زيادة اإلنفاق من أجل اقتناء الكتب املدرسية، مع الزيادات في األسعار التي تقّرها الوصاية من حين 

ُإلى آخر الش يء الذي أثقل كاهل الطبقات الفقيرة واملتوسطة على السواء.

فيرتبط بفائدة استعمال الكتاب املدرس ي بالنسبة للمجتمعات النامية  جال االجتماعي،املأما 

مين كي ينتقلوا من الثقافة الشفهية إلى الثقافة املكتوبة التي تتطلب  ِّ
ّ
)مثل الجزائر(، فهي فرصة للمتعل

ذ علم منبالضرورة اختيار لغة رسمية مخالفة للدارجة املتداولة التي تشكلت داخلها شخصية املت

 .3السنوات األولى لطفولته

 أصناف الكتاب املدرس ي: -4

ف البعض فه آخرون  4يصّنِّ الكتاب املدرس ي صنفيـن اثـنيـن، حسب الغرض منه وبنيته، ويصّنِّ

حسب الوظيفة التي يؤّديها إما بالنظر إلى أهدافه العامة أو أنماط العمل البيداغوجيأو بالنظر إلى عالقته 

م وال
ُّ
ُتكوين، وأبدأ بالتصنيف األوُلبعملية التعل

ُ:5حسب الغرض منه -0

مية بحتة فلذلك نجد الكتاب املدرس ي يخضع فـي بنائه الداخلي  -أ
ُّ
ه ألغراض تعل الصنف األول موج 

لترتيب نسقي لكل املحتويات واألنشطة، وفق معاييـر من قبيل اختيار املعلومة بحسب قيمتـها 

ة عموما، ومالءمتـها مع املحيط الخارجي والبيئة الثقافية ونوعيتـها وأهميتها العلمية أو األكاديمي

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.

                                                           
ُ.77. وينظر منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص 071ص ، ابقسالاملرجع ينظر  1
ُ.41ص ، مرجع سابق، طارق لكحلينظر  2
ُ.40ص املرجع نفسه، ينظر  3
ة صف ،بعد تأليفها ،معنى الدقيق للكلمة، وكتب اكتسبتـم(، هما: كتب مدرسية بال0112للكتب املدرسية حسب شوبان )هناك صنفان  4

ُ.42 ، مرجع سابق، صطارق لكحلأو بعدا مدرسيا. ينظر 
ُ.40ص املرجع نفسه،  5
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فيتعلق بالكتب املرجعية التي تعرض مجموعة من املعلومات التي يمكن االعتماد  الثاني أما الصنف -ب

ُعليها عند الحاجة.

ُحسب الوظيفة: -2

تختلف وظائف الكتاب املدرس ي باختالف األهداف التي يسعى القائمون على التربية والتعليم 

ن. يمكنن ا التمييز بين ثالث وظائف تحقيقها، وهي أهداف عامة ألنها تستهدف مستوى دراس ي معي 

ُ:1أساسية

، وترتبط بنوع املعارف التي يتضّمنـها الكتاب املدرس ي، وبإيديولوجيا الوظيفة األكاديمية )أو العلمية( -أ

الـمعرفة التي يستند إليـها )كمثال على ذلك، يتضّمن الكتاب املدرس ي تصورا معّينا عن التاريخ...(. 

ه الفكري والسياسة العا  مة للدولة.وبالتوجُّ

م. الوظيفة البيداغوجية: -ب ِّ
ّ
د نوع العالقة التربوية التي ينبغي أن تربط املدّرِّس باملتعل  وتحّدِّ

وتمس عالقة الكتاب ببنية النظام املدرس ي وهيكلته حسب  الوظيفة املؤسسية والتنظيمية، -ت

 األسالك والشعب واملستويات الدراسية.

ز ثالث وظائف أساسية من منطلق صها كاآلتيالعمل البيداغوجية أنماط نمّيِّ ِّ
ّ
 :2، نلخ

 وظيفة اإلخبار ونقل املعلومات. -أ

 وظيفة تنظيم التعلمات وهيكلــتـــها. -ب

ه الطفل أو الراشد في إدراك العالم الخارجي وتكوين الخبرات  -ت وظيفة التوجيه )فالكتاب املدرس ي يوّجِّ

ُاملعرفية والتمكن من ترصيد التجارب الشخصية(.

م والتكوين وينجم عن اختالف
ُّ
قة بعملية التعل ِّ

ّ
رس ي، اختالفا في نوعية الكتاب املد الوظائف املتعل

م(، وهناك الكتب املوجهة للتعليم الفردي  ِّ
ّ
فهناك الكتاب الـموجـه لعملية التعليم )املدّرِّس( والتعلم )املتعل

ى املرجعية الـمعينة عل أو الجماعي، وهناك الكتب التي يلزم استعمالها فـي التعلم، وهناك أخيـرا الكتب

ُ.3التعلمات واكتساب املعارف املدرسية

في مقابل ذلك، هناك الكتب والحوامل البيداغوجية التي ترافق الكتب املدرسية السابقة 

)كالدالئل املوجهة للمدّرسين، وكتب التمارين والتطبيقات...(، وهي غالبا ما تكون مفيدة للتعلم الصفي 

معينة ومستوى دراس ي وفصل دراس ي، بل وحتى بمحور معين من املقرر. فهي ومرتبطة بمادة دراسية 

تقّدم للتلميذ مضمون املقّرر تبعا لنظام متسلسل واضح املعالم، كما تصلح في الوقت ذاته لالستعمال 

ُ.4الجماعي )داخل الفصل( أو الفردي )داخل البيت(

ُ

                                                           
ُ.40ابق، ص سالاملرجع ينظر  1
ُ.42-40ص املرجع نفسه، ينظر  2
ُ.42ص املرجع نفسه، ينظر  3
ُ.فحة نفسهاصال، نفسهاملرجع  4



 ومداخل تدريس اللغة العربية لخطاب التعليمي: روافد انيالفصل الثا

115 
 

 البناء الشكلي والهيكلي للكتاب املدرس ي -2

ه امل له لعل توجُّ ِّ
ّ
لة في مدخلها اإلدماجي، والذي يمث ِّ

ّ
درسة الجزائرية نحو املقاربة بالكفاءات متمث

م نظرته لبناء الكتاب املدرس ي، ثم نقارن Xavier Rogersالتربوي البلجيكي كزافييه روجيرس ) ( يجعلنا نقّدِّ

انوي، للسنة األولى ثمع الكتاب املدرس ي الجزائري في نموذجنا الكتاب املدرس ي الخاصة باللغة العربية 

د خمس مراحل أساسية لبناء  لنرى مدى التزامه بالتوجهات البيداغوجية لروجيرس. وقد وجدنا أنه يحّدِّ

ـــــــْدَمـج، وهـي: ُكــتــــاب مدرسـي م 

يرى كزافييه روجيرس أن املقاربة بالكفاءات مبنية على بيداغوجيا اإلدماج،  تحديد بعض الكفايات: -1

م وأخرى لإلدماج، ولكنـها تحتاج إلى طرائق وكيفيات فال بّد أن يت
ُّ
ن الكتاب املدرس ي أنشطة للتعل ضم 

ميه. وقد التزمت  ِّ
ّ
لتنفيذ وتوجيهها وتوجيهها يكون بتحديد كفاءات يسعى املدّرِّس لتحقيقها مع متعل

كفاءات لالكتب املدرسية الجزائرية وقبلها مناهجها املدرسية بتحديد الكفاءات املستهدفة وكذا ا

م بعدد كبير منها يتراوح بين  ِّ
ّ
كفاءة في السنة  02إلى  1املستعرضة، ولكنها أرهقت املدّرِّس واملتعل

كفاءات في كل ثالثي، وحقيقة األمر أن كزافييه روجيرس " يقترح اعتماد ما  2الدراسية؛ أي بمعّدل 

نادرا ما يسمح بتنمية بين أربعة إلـى ست كفايات فـي كل كتاب مدرس ي. ألن تحديد عدد أقل، 

ف الخاصية اإلدماجية للكتاب املدرس ي " ضعِّ  .1الـمضامين املطلوبة؛ أما إذا كان العدد أكبـر، فإنه ي 

م وفق املقاربة بالكفاءات على مبدأ  إدراج أنشطة اإلدماج داخل الكتاب املدرس ي: -4
ُّ
يبنى التعل

ُ
ُّ
مية والوضعية اإلدماجية، فال يتّم التعل

ُّ
مية ذات داللة بالنسبة الوضعية التعل

ُّ
م إال في وضعية تعل

ق فيها  ه. ثم تليها وضعية إدماجية تتحق  ِّ
ّ
م تطرح لديه إشكاال معرفيا يسعى للبحث عنه وحل ِّ

ّ
للمتعل

م وفق بيداغوجيا 
ُّ
ابي األنشطة التي يستدعيها التعل

ّ
الكفاءة املستهدفة. وقد حصر عز الدين الخط

م النسقي والبنينة والتقويم واملعالجة. وتتميـز اإلدماج في: " أنشطة االستكشاف 
ُّ
وحّل املشكالت والتعل

أنشطة اإلدماج بتمركزها حول التلميذ باعتباره فاعال، وتحييـن مجموعة من الـموارد واكتساب معنى 

نـها لـما هو جديد باستمرار " م وتضمُّ ِّ
ّ
 .2بالنسبة للمتعل

تقوم عليه املقاربة بالكفاءات هو االرتكاز على تقديم  واملبدأ الثالث الذيحذف الـمضامين الزائدة:  -2

مات الثانوية. وبالنظر إلى الكتاب 
ُّ
مات األساسية على حساب التعل

ُّ
املضمون األهم دون املهم والتعل

املدرس ي التقليدي، فإنه مليء باملضامين وغزير باملعلومات؛ أي إنه يرتكز على بيداغوجيا املضامين، 

ة عوامل نذكر من بينـها: كون عدد كبيـر من الكتب املدرسية يرتبط بثقافة " ويرجع ذلك إلـى  عد 

ــن كـثافــة الـمضاميـن، وكـون الـمناهج والـمقررات تتضمن هذه الكثافة أصال. وألن  ـثـّمِّ
 
مدرسية ت

ر السائد حول التلميذ هـو  الكتاب املدرس ي ينجز مـن طـرف الـمتخصصين فـي املادة، فإن التصوُّ

                                                           
عز الدين الخطابي: تصور الكتاب املدرس ي من منظور بيداغوجيا اإلدماج؛ قراءة في كتاب بيداغوجيا اإلدماج لكزافيي روجييرز، مجلة  1

ُ.13، مكتبة املدارس، الدار البيضاء، ص 2101، شتمبر 7دفاتر التربية والتكوين، العدد 
ُ.19ص املرجع نفسه،  2
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ه بالـمعارف
 
ؤ

ْ
ـن مل ه الجديد يفرض على القائمين على التربية 1اعتباره بمثابة وعاء يتعي  . ولكن التوجُّ

زوا على تنمية املهارات وإكساب القدرات وتحقيق  ِّ
ّ
فوا من غزارة املحتويات ويرك والتعليم أن يخّفِّ

ـد على ضرورة وعلى الرغم من أن بيداغوجيا اإلدماج ال تنكر دور الـمحتويا الكفاءات. ِّ
ّ
ؤك

 
ـها ت ت، إال أن 

الئما إال إذا ما . وبصيغة أخرى 2مالءمتـها للكفايات التي يجب تعبئتها " فإن املحتوى ال يعتبـر م 

 .ساهم في اكتساب الكفاية "

ل تنمية جوانب خاصة بالكفايات:  -0 يجب علينا أن نأخذ مـن التوجـهات بعيـن االعتـبار: صنف أو 

الضرورية الكتساب الكفاية؛ مثال، إذا كانت الكفاية تستدعـي القيام بعرض شفـهي،  يـهـتـم بالقدرات

ـي لدى التلميذ القدرة على تبليغ رسالة شفهية. أما الصنف الثاني، فيسعى  فإن  الـمطلوب هو أن ننّمِّ

 :3إلى تنمية ثقافة اإلدماج، ويخضع للمبادئ التالية

 بنينة الكفايات حول كفاية موّجهة. -أ

 ذ تمثالت التالميذ بعين االعتبار.أخ -ب

 التحفيز على تعبئة املعارف املنهجية. -ت

 االهتمام بتنوع العمليات الذهنية وأنماط الحلول لدى التالميذ. -ث

 تشجيع التداخل والتقابل بين املواد. -ج

 وضع األمثلة في سياقاتها. -ح

 تعليم التالميذ كيفية مواجهة تعقد الوضعية. -خ

 :املدرس ي من منظور تنمية الكفاياتبنينة جديدة وتامة للكتاب  -1

 :4توجد مقاربتان بهذا الخصوص

زة للكفايات التـي تعالج الكتاب املدرس ي. -د
 
 مقاربة مرك

 مقاربة مرافقة أو متـزامنة للكفايات التي يتم تنميتـها فـي نفس الوقت. -ذ

ن التلميذ من إدراك التماسك ا
ُّ
ـن لحاصل بيوتتجلى مزايا املقاربة املركزة للكفاية فـي تمك

د الوضعية نه تدريجيا من معالجة تعقُّ
ُّ
ُ.5عناصرها ووضوح الكفاية املوجهة بالنسبة إليه وتمك

ـا سلـبياتـها، فتتمثل فـي إمكانية شعور التلميذ بالـملل وعـدم توفـره على الوقـت الكافـي إلدمـاج  أم 

م
ُّ
ُ. 6اته عْبـر اإلدماج التدريجــي للمكتسبمكتسباته. وكيفما كان الحال، فإن التلميذ مطالب بتنظيم تعل

والخالصة أن الكتاب املدرس ي مطالب بتجاوز تنمية املعارف لدى املتعلم، واقتـراح أنشطة تسمح 

ُبتطوير املكتسبات وتقويمها والعمل على إدماجها.

                                                           
ُ.19ص ، السابقاملرجع  1
ُ.الصفحة نفسها ،املرجع السابقينظر  2
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
ُ.11ص املرجع نفسه،  4
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 5
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 6
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ُ:1يقترح طارق لكحل مبادئ أساسية تحكم بناء الكتاب املدرس ي وهيكلته

لذلك من املفيد أن توضع عناوين املحاور فـي املساحات العليا  تباهه؛جذب نظرة القارئ وان .0

 للصفحة.

ق في  وهذا نموذج من الكتاب املدرس ي )للسنة األولى ثانوي(: املشّوِّ

هة، يحتوي على عنوان املحور:  األدب والنصوص واملطالعة املوج 

العصر الجاهلي بخط واضح وحجم كبير بما فيه الكفاية، وأسفله 

ير لسبب تقديم عرض مختصر عن هذا العصر وهو فهم تفس

م. وينسحب هذا على كل  ِّ
ّ
م للمتعل النصوص األدبية التي ستقد 

ُاملحاور التي يحتوي عليها هذا الكتاب املدرس ي.

 

ة البارزةبما أن  ما يثيـر انتباه القارئ هو  .2  ، فيجب اعتمادها في كتابة العناوين الرئيسةالخطوط القويَّ

 ن الفرعية.والعناوي

تَبت العناوين الرئيسية والفرعية بلون 
 
ك

ز بينها وبين بعض  وردي بارز وحجم كبير يمّيِّ

ُالعناوين الصغيرة وكذا الفقرات.

النص األدبي: في اإلشادة بالصلح العنوان الرئيس ي: 

ُوالسالم والتحذير من ويالت الحرب.

ُالعناوين الفرعية:

 أتعر ف على صاحب النص. -

ُ.تقديم النص -

ُوينسحب هذا على الكتاب املدرس ي ككل.

ُ

ُ

ُ

                                                           
ُ.42ص ، مرجع سابق، طارق لكحل 1



 ومداخل تدريس اللغة العربية لخطاب التعليمي: روافد انيالفصل الثا

118 
 

دون التدخل فـي هيئتـها وكثافة خطوطها، وذلك بعزلها داخل املساحات الفارغة  إبراز الكتل الخطية .7

 البيضاء التي تحيط بها داخل الصفحة.

نالحظ أن الكتاب املدرس ي للسنة 

األولى ثانوي يعتمد على إبراز بعض 

لتعريفات الكتابات منها العناوين، وا

وتقديم النص األدبي أو التواصلي أو نص 

هة، في مساحات ذات خلفية  املطالعة املوج 

زرقاء داخل إطار يعزلها عن الكتابات 

ز عليها  ِّ
ّ
األخرى. وهذا ما يجعل القارئ يرك

  يخرج عن إطارها حتى ينــهيـها.فاُل

ز  .2 اليتمي  ليب فهو يتعارض مع تنويع أسا ائل.باقتصاد الوسلصفحات الكتاب املدرس ي  اإلخراج الفعَّ

 وكتلة وكثافة الحروف داخل الصفحة الواحدة، بل داخل الكتاب نفسه.

يبحث القارئ أول األمر عن املعلومات التي هو في حاجة إليـها فـي الـمساحات العليا للصفحات، وفي  .1

 يمين الصفحات التي توجد على اليمين داخل الكتاب املدرس ي.

مية التي فـي الصورتين امل
ُّ
قابلتين نالحظ أن النص األدبي يتضّمن جملة من األهداف التعل

مية، وهي أهداف تتوّزع بين أهداف النص األدبي؛ مضمونه 
ُّ
م في نهاية الوحدة التعل ِّ

ّ
مها املتعل

ّ
سيتعل

تليها أهداف موارد هذا النص؛ الظاهرة النحوية، الظاهرة البالغية،  املعرفي، نمطه وبناؤه الفكري.

ُالظاهرة العروضية، الظاهرة النقدية.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ما أثارت انتباه القارئ، شريطة اال تتجاوز حدود الصفحة كاملة. .4
 
ما كانت التوضيحات كبيرة، كل

 
 كل

نة أكثر إثارة لالنتباه من الرسومات باألبيض واألسود. .3  الرسومات امللو 

خالفتهما، وذلك بالتوظيف الذكي للمبدأ يمكن الوصول إلى املبدأين السادس والسابع، وأحيانا م .9

األول والثالث والرابع. كمثال على ذلك، إن االكتفاء بوضع رسم واحد على صفحة بيضاء، مرفق 

ُبتعليق، سيشّد انتباه القارئ أكثر من وضع رسوم عّدة باأللوان.

ُالقيمة البيداغوجية للكتاب املدرس ي -2

وجية تجعلنا نقارن بينه وبين منهاج اللغة العربية إن الحديث عن قيمة الكتاب املدرس ي البيداغ

ُللسنة األولى ثانوي، ما العالقة التي تربط بينـهما؟ 

بالعودة إلى منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي نجد أنه يضع الكتاب املدرس ي ضمن الوسائل 

مية، ويعتبر أن التجسيد الحقيقي له يكون عن طريق إنج
ُّ
 از ما يحتوي عليه الكتابالتعليمية التعل

، فضال عن إنجاز كتاب التلميذ الخاص باألدب والنصوص واملطالعة(: Le Manuel scolaireاملدرس ي )

ز كتاب  نجِّ
 
هةدليل األستاذ، وقد أ ِّق في األدب والنصوص واملطالعة املوج 

ج وفقا لتوصيات منـها املشو 

 .1ب وعلوم وتكنولوجيا(اللغة العربية للسنة األولى الثانوية للجذعين )آدا

هةيحتوي الكتاب املدرس ي للسنة األولى ثانوي ) ِّق في األدب والنصوص واملطالعة املوج 
 (املشو 

ُعلى ما يلي:

 تقديم للكتاب: ويحتوي على قيمة اللغة العربية، واملقاربة املعتمدة من أجل تنفيذ الكتاب. -

 مداخل النصوص، -

 باعها فـي القراءة، الـمراحل واألنشطة املختلفة الواجب ات -

 أمثلة الدرس اللغوي وتحليلها والقواعد املستخلصة. -

ُ:ويشتـرط فيـها أن تكوُن النصوص األدبية:

ُموافقة للظواهر املحددة بالنسبة إلى العصر األدبي. -

ُمناسبة ملستوى املتعلمين الفكري واللغوي. -

ُختارة.مشتملة على أسئلة تساعد على الدراسة األدبية الوافية للنصوص امل -

ُمطابقة ألهداف املنهاج. -

ُمشكولة شكال كامال إذا كانت كلماتها وعباراتها غير متداولة وجزئيا إذا كانت معروفة مألوفة. -

ُتحتوي نشاطات وتطبيقات ومشاريع تسمح بتحقيق األهداف والكفاءات وذلك ضمن عمليات التقييم. -

ُفيها أن تكوُنوهي نصوص داعمة للنص األدبي ويشترط  النصوص التواصلية: -1

ُمساعدة على تعميق الفهم الخاص بالظاهرة التي تعالجها النصوص األدبية. -

ُمن إنتاج كبار األدباء والنقاد في عالم األدب والفكر. -
                                                           

ُ.72-72ينظر منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص  1
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ُمقنعة في دعم الظاهرة التي تعالجها. -

ُتتميز بالعمق الفكري والثراء اللغوي بحيث تغني معارف التلميذ ومعلوماته في املوضوع املعالج. -

ُمشتملة على أسئلة تساعد املتعلمين على حسن استثمار األثر من جميع الجوانب. -

ُمثيرة لفضول املتعلمين في البحث عن سندات ومراجع أخرى زيادة في املعرفة وفتحا آلفاق جديدة. -

ُمشكولة شكال جزئيا تدريبا للمتعلمين على قراءة نص غير مشكول. -

ُتراعي مستوى املتعلمين الفكري واللغوي. -

 نصوص املطالعة املوجهة: -6

يقترح منهاج السنة األولى من التعليم الثانوي نصوصا للمطالعة املوجهة. وهذه النصوص تكون 

ُإما قصصا قصيرة أو مقاالت أو فصوال مسرحية.

ُتختار القصص والفصول املسرحية على األسس اآلتية:

ُة مع رغباتهم وميولهم.أن تكون متفقة مع مرحلة نمو املتعلمين الفكري واللغوي، منسجم -

أن تعالج قضايا اجتماعية، أخالقية أو تاريخية مما يحتاج إلى بذل الجهد وإعمال الفكر ليكون ذلك  -

 لتدريب املتعلمين على النقد وإصدار الحكم واملوازنة.
ً
ُأساسا

هم أو ُرأن تكون ذات داللة بالنسبة للمتعلمين بحيث يحسون بأنها هامة ترتبط بخبراتهم، وتتعلق بحاض -

ُمستقبلهم.

أن تكون من نتاج كبار األدباء الجزائريين، العرب، أو العامليين بحيث تثري لغتهم وتقوم أسلوبهم في التفكير  -

ُوالتعبير، وتنمي فيهم حب املطالعة.

ُوتختار املقاالت على أساس معالجتها لقضايا اجتماعية أو علمية أو نقدية. -

ُ:لخصائص اآلتيةوينبغي أن تكون من تلك التي تختص با

ُالبعد عن التكلف. -

ُاستخدام عبارات جزلة وألفاظ مختارة موحية. -

ُتصوير املشكلة ومناقشتها في هدوء وروية. -

ُصغر الحجم ووحدة املوضوع. -

ُ.يظهر فيها التمهيد والعرض والخاتمة -

وال بأس أن تكون نصوص القصص القصيرة والفصول املسرحية واملقاالت مذيلة بأسئلة تيسر 

تاذ والتالميذ استثمارها على أحسن وجه، على أن تؤخذ هذه األسئلة من باب االستئناس ال من باب لألس

ُاالمتثال القسري.

 

 

 



 ومداخل تدريس اللغة العربية لخطاب التعليمي: روافد انيالفصل الثا

121 
 

 املبحث الثاني: البيئة املؤسسية، واالجتماعية والثقافية للمدرسة

 أوال: تعريف املدرسة

ـعـدُّ املدرسة 
 
دات ر له ثقافته ومناخ، وهـي مفـهوما مجر 

 
من  كما رأى كل ه الخاصمجتمع مصغ

وثقافية بطبيعتـها،  ، أو هـي مؤسسة اجتماعية وتربوية(Secord( وسيكورد )Backmanباكمان )

ُ.1وسياسية

د  ل: من وجوه عـّدة؛مفهوم مجـر  ميـن وإدارييـن  الوجه األوَّ ِّ
ّ
الـمدرسـة ال تعنـي وجود مدّرِّسيـن ومتعل

م والبحث والدراسةوعّمال فحسب، إنـها تشمل البـرامج والـمناه
ُّ
 الوجه الثاني:.2ج التـي هـي موضوع التعل

 من القيم 
ٌ
كاما من الـمعارف العلمية الخالصة، وإنما هـي إضافة إلى ذلك نمط الثقافة املدرسية ليست ر 

وهكذا ينبغي على املدرسة أن والـمعاني والدالالت ونـسـٌق من العالقات ونظام للتفاعل بيـن أعضائـها. 

م برامجها ومناهجها مع متطلبات املجتمع، وذلك باحترام خصوصيات وزمان ومكان كل مجموعة تتالئـ

ُ.3سكنية فـي حدود ما تسمح به اإلمكانيات االقتصادية والـمالية

ب متمايز من ثقافات املنتمين إلى الـمدرسة كبارا 
ّ
ن من مرك وتتحّدد هـذه الثقافة املدرسية وتتكو 

ميـن وتكوينـهم بشتـى الطـرق وفـي مختلف املواقف. وصغارا، إدارة ومدّرِّس ِّ
ّ
ر فـي سلوك املتعل

ّ
ـ ـؤثِّ

 
يـن، والتـي ت

مون عبـر  ِّ
ّ
ة، من خالل الـمواد واألنشطة الدراسية التـي يتلقاها املتعل

 
ويبـرز هـذا األثـر، على وجه الدق

نائها، ىء واآلداب التـي تلّقنـها األسرة ألباملناهج. وألنـها ثقافات، فهي " ال تتطابق بالضرورة مـع جميـع الـمباد

، ويالحظ هنا أن الباحثين ينظرون إلـى 4وقل مثل هذا فـي وسائل اإلعالم واألعراف االجتماعية السائدة "

نـاتـهالـمدرسة بوصفها  ينطبق عليه ما ينطبق على الـمجتمع الكبيـر،  5مجتمعا متكامـال بثـقافته ومكـو 

ـرات التـي تطـرأ عليهمن حيث الظاهر التي  رد فيه، واملتغّيِّ
 
 .تسود فيه، والقواعد والسنن التي تط

الت التـي أدخلت على الـمدرسـة  الوجه الثالث: يـسرد علينا عبد الكريم غريـب جملة التحوُّ

مة، يقـول:" فـي ظل 
 
م فـي عالقته بالـمعرفة الـمتعل ِّ

ّ
ق بالنظرة إلـى الـمتعل

 
نطق هذا املالجـديدة فيـما تعـل

الجديد الذي أصبح يسود التكوين داخل املؤسسات التـربوية فإن األمر لم يصبح متوقفا على املعارف 

( Savoirواملكتسبات وعلى ما كّدسه املتعلم في ذاكرته بقدر مـا أصبح متوقفا على تكوين قدرات الدراية )

( وقدرات حسن التخطيط Savoir être( وقدرات حسن التـواجد )Savoir faireوقدرات اإلتقان )

(، ذلك أن هذه القدرات فـي تـآلفها تسعى إلى تكوين شخصية وفق نموذج Savoir devenirللمستقبل )

ُ.6الكفايات، للتكّيف مع مختلف الوضعيات والظـروف، وقادرة بالتالي على الخلق واإلبداع "

                                                           
. وينظر عبد الكريم غريب: 224. وينظر العربي اسليماني: الـمعين فـي التربية، ص 009-003ر علي أسعد وطفة، مرجع سابق، ص ينظ 1

ُ.11مستجدات فـي التربية والتكوين، ص 
ُ.272ص ، مرجع سابق، ينظر العربي اسليماني 2
ُ.277، ص هسنفع رجينظر امل 3
ار، مرجع سابق، ص  4

ّ
ُ.24عبد الكريم بك

ُ.009-003علي أسعد وطفة، مرجع سابق، ص  5
ُ.33. مأخوذ من: عبد الكريم غريب: نحو قراءة جديدة للميثاق الوطني للتربية والتكوين، ص270ص ، مرجع سابق، العربي اسليماني 6
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ه الجديد للمدرسة الجزائري ر، التوجُّ ة بحصرها على تخريج كفاءات قادرة ويتوافق مع هذا التصوُّ

متـها فـي الوضعية 
 
على التحرُّك لحل املشكالت التي تواجهها فتحسن التصرُّف بقدرتـها على توظيف ما تعل

 Savoirاملناسبة، وفـي الزمن املناسب وهذا أطلق عليه عبد الكريم غريب بـ " قدرات حسن التـواجد )

êtreوكل الوثائق الرسمية لم تشر إلى " قدرات حسن التخطيط للمستقبل  ( "، إال أن املناهج الجزائرية

(Savoir devenir.بلفظها إال أنـها توجد ضمنيا فيـها " )ُ

ه في سبيل توضيح الغايات 
ُّ
ه العالمي اليوم يسيـر جل ز هذه النظرة الجديدة أن التوجُّ وما يعّزِّ

م فليس " الـمهم اليوم أن يحفظ الطاُل
ُّ
ب لدينا بعض املعلومات وبعض التواريخ، وإنما الحقيقية للتعل

موا من أجلها، ولن 
ّ
ب من فهم حقيقي للغايات التي تعل

ّ
ن الطال

ّ
املهم أن نوجد املنافذ العملية التـي تمك

يكون ذلك واضحا ومقنعا ما لم يعـرف الطالب كيف سيستخدم املعارف التي تعلمها عند الحاجة إليها، 

يات الواقع، واالرتقاء بنفسه. وهذا يعني أن الحاجة قائمة إلـى نوع وكيف يستفيد منها فـي موا جـهة تحّدِّ

مه األوالد فـي املدارس "
ّ
ُ.1من )البيان العملي( لكثيـر مما يتعل

 ثانيا: املدرسة واملحيط

ال يمكن للمدرسة، بداية من القرن العشرين، أن تبقى معزولة عن املجتمع ألن هذه العزلة ال 

هات القديمة أثبتت فشلها حين كانت  تنسجم مع األهداف التي تسعى لتحقيقها، وبخاصة وأن التوجُّ

عصر كب اللم تعد عزلة املدرسة توااملدرسة تتعالى على املجتمع وتعتبر أفرادها نخبة فوق العادة، ف

ق املدرسة أهدافها البد  لها أن تخرج من قوقعتـها وتنفتح على محيطـها الراهن )عصر االتصال( . ولكي تحّقِّ

إذ إن عزلتـها " ضد طبيعة العملية التربوية. وتبعا لذلك، فإن تعليم الطفل القريب والبعيد واألبعد، 

تعاون وتكامل ما بين األسرة واملدرسة وتواصل باملدرسة من املستحيل أن يحقق أهدافه ما لم يكن هنالك 

ه . ومن جهة أخرى2مستمر بينـهما " مد  ـر فـي العالم الخارجي فت  ِّ
ّ
ـر، تـؤث

 
ر وتتأث ِّ

ّ
بانفتاحها تتفاعل فتؤث

ل مناهجها وطرائقها، فتبقى العالقة بينـها وبين العالم الخارجي  بالكفاءات التي تخّرِّجها وتتأثر به فتعّدِّ

ُ.3ديناميكية

وفي سياق فهم العالقات التي تربط املدرسة بعاملها الخارجي، وفهم العالقات الداخلية التي تربط 

أفرادها ينبغي لنا أن نفّرِّق بيـن مجموعة من املصطلحات تستعمل فـي التدليل على مختلف هذه 

ُالعالقات.

ط بين املدرسة قد يشمل عالقات داخل املدرسة ذاتها وقد يربمفهوم عام؛ فهو  أما املحيط

( أو Le milieu Didactiqueالوسط التعليمي ) نفّرق بيـن محيط قريب يسّمى وشركائها االجتماعيين.

                                                           
ار، مرجع سابق، ص  1

ّ
ُ.007عبد الكريم بك

ُ.19عبد الكريم غريب: مستجدات في التربية والتكوين، ص  2
لهذا االنفتاح على العالم ظهرت بيداغوجيات جديدة محل البيداغوجيات التقليدية مثل بيداغوجية االنفتاح وبيداغوجية نتيجة  3

االكتشاف وبيداغوجية التحكم والبيداغوجية الفارقية وبيداغوجيا النجاح. وهي بيداغوجيات تدعو جميعها إلى انفتاح املدرسة على 

رسة، وجعل املتعلم وباقي عناصر املنظومة التعليمية أطرافا تساهم بفعالية في التنمية الشاملة واملستدامة محيطها وانفتاح املحيط على املد

ُ.221-229ص ، مرجع سابق، للمجتمع. ينظر العربي اسليماني
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فاملدرسة باعتبارها مؤسسة إذن، هي محيط بالنسبة إلى (؛ L’espace Scolaireالفضاء املدرس ي )

 ليس مجّرد ساحة مين؛ فهُودّرِّسين واملتعلمنظومة القسم الدراس ي. نتحّدث عن فضاء مدرس ي يجمع امل

 ينصت اآلخر للتواجد والحضور املشترك بينهم فحسب، إنما هو مكان لتبادل عملية الكالم حيث " 

مة، 
 
لكالمنا ويتلقاه، والفصل بكامله ينبغي أن يأخذ وجهة املجموعة التي تشغل مكان اللغة املتكل

. لذلك ينبغـي النظر إليـه 1"يد بذواتـهمحيث يوجد األفراد أو ال يوجـدون، أو يكتشفون أنفسهم من جد

ميه داخــل الفصل الدراس ي. 
ّ
مـن زاويـة العـالقـات الدينـاميكية النـشـطة التـي تجـمع بيـن الـمـدّرِّس ومتعل

ل أمكنة ذلك الفضاء إلى مجال للتعبيـر فتكون، عالقتـهم بالفضاء املدرس ي حميـمية؛ أي أن "  تتحو 

. على أساس كل ذلك، وجب أن يكون 2" التواصل مع باقي أفراد الجماعةوتحرير الخطاب الشخص ي و 

م واملدّرِّس من الخارج.
ّ
فَرض على املتعل ُالفضاء املدرس ي مجاال للكينونة ال مجّرد مجال ي 

إن بعد اإلحساس بانعدام األمان، والذي يمّيـز مناخ املؤسسات املدرسية في عمومها، يبقى من 

ك أن املدرسة تعرف تنامي أشكال السلوك الالحضاري؛ بمعنى خرق القوانين أهم األبعاد الهامة؛ ذل

ث الحياة داخل املجتمع والنظام املدرس ي، مثال من قبيل قلة األدب واملشاجرة والشتم.  ِّ
ّ
املبدئية التي تؤث

فحسب؛ إذ يبدو أنها على ارتباط وثيق بتركيز  3ال تقتصر هذه الظواهر على املؤسسات ذات الصعوبات

التالميذ املهمشين في وضعية فشل دراس ي؛ وهذا التفيؤ يفض ي بالتأكيد إلى فوارق ما بين أنماط التنشئة 

ُ.4األسرية للتالميذ وأنماط التنشئة لدى املدّرسين

ومن أسباب الفشل الدراس ي أو التدريس مشاعر اإلحباط وخيبة األمل التي يعاني منها املدّرِّسون، 

مين، في وهي نتيجة لعدم إدراكهم ل ِّ
ّ
ألثر السلبي الكبير جدا الذي تتـركه البيئة املحيطة فـي نفوس املتعل

مقابل ضآلة األثر اإليجابي لرسائـهم التربوية الخاصة، وإن كان بعض املدّرِّسين ال يدركون األثر السلبي 

تـهم حسنة؛ أُل ما نقوله  نالذي تتركه بعض رسائلهم التربوية التي ترافق عملية التدريس، وإن كانت ني 

مين ال يستوعب مباشرة وإنما يمرُّ بعملية ترميز من البيئة املحيطة أو رسائل املدّرِّس، ثم إن العبرة  ِّ
ّ
للمتعل

ر 
 
م بالوضعية التي يرى عليها مدّرِّسه ال بما تنطق به شخصيته، فإن رآه في أحسن أحواله تأث ِّ

ّ
لدى املتعل

ُ.5التدريس، وإن رآه عكس ذلك كانت الرسالة البصرية سلبيةبه إيجابيا وهذا من أسباب اإلرهاق في مهنة 

                                                           
stitutionnelle, : Vers une pedagogie in F.Oury/ A.Vasquez. مأخوذ من: 21عبد الحق منصف: رهانات البيداغوجيا املعاصرة، ص  1

Ed.F.Maspero, 1967, Paris, p : 178.ُ
Vers une pedagogie institutionnelle, Ed.F.Maspero, 1967, Paris,  F.Oury/ A.Vasquez :. مأخوذ من: املرجع نفسه، الصفحة نفسها 2

p : 178. 
 األحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية واملستوُىاملؤسسات ذات الصعوبة: هي املؤسسات التي تعاني من االكتظاظ، وتواجدها في  3

ير ياالجتماعي املنحط، أو املؤسسات التي ال تعرف استقرارا إداريا وتربويا بالتغيير املستمر لطاقمها اإلداري وخاصة مدير املؤسسة، والتغ

ورة ن الثانويات اليوم ذات صعوبة لتضافر املشكالت املذكاملستمر لطاقمها التربوي بمجيء أساتذة جدد كل سنة إليها. وقد أصبحت الكثير م

ُسابقا ومشاكل أخرى...
 .13ينظر عبد الكريم غريب: مستجدات في التربية والتكوين، ص  4
ار، مرجع سابق، ص  5

ّ
ُ. هناك إضافات لم يذكرها الكاتب.21ينظر عبد الكريم بك
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(، وهو الذي يجمع L’environnement Scolaireويسّمى البيئة املدرسية )محيط واسع وهناك 

ل عالقة مث مدّرِّسين ومتعلمين وإداريين وعّمال، تجمع أطرافه عالقات،كل فّعاليات املؤسسة التربوية من 

ُ
ّ
مين باإلدارة عموما. وهـذا يعني، يجب أن يوفر للفاعلين كل إمكانات التواصل. ولن املدير باألساتذة واملتعل

يكون ذلك ممكنا إال حينما تصبح جميع األمكنة املدرسية )الفصل، املكتبة، قاعة العروض، ساحة 

التهم وث
ّ
مين وتمث

ّ
افتهم قاللعب، املطبعة، قاعة الرسم واألنشطة املوازية...( ذات داللة بالنسبة للمتعل

مالتي يكّونونها ويعّبـرون بواسطتـها عن ذواتهم. أن يصبح الفضاء املدرس ي 
 
يعني  داال داخل ثقافة املتعل

ُ.1أيضا أن يكون بإمكانه تغييـره أو املساهمة فـي تعديل أشيائه وإعادة تنظيمها

ة نجاعة واضطراب، 
 
حيث تجمع وتظهر أهمية املحيط املدرس ي في صورتيـن: نجاعة وهدوء أو قل

الفريق التـربوي والبيداغوجـي واإلداري عالقات من جهة، وكـذا أنماط التواصل داخل املؤسسة 

فالعمل على كشف أبعاد العالقات ، وفـي عالقة املؤسسة باملؤسسات األخرى املنافسة لها؛ 2التـربويـة

ن من معُر -ومنها التربوية -داخـل التنظيمات واملؤسسات ِّ
ّ
فة ملاذا تنجح بعض على الخصوص سيمك

املؤسسات وتصل إلى الريادة ضمن نمط معين من اإلدارة، وأخرى تفشل وتتقهقر في وقت أصبح فيه 

مؤسساتية على املستويين الداخلي -الحكم على نجاعة املؤسسة يخضع ملتطلبات املنافسة املابين

ُ.3والخارجي

على اعتبار أنه يتجاوز حدود  وهو األكثـر شمولية، محيط أوسع،وفـي هذه الحالة نحن أمام 

لكنه يتفاعل معها بطريقة ديناميكية، يمكن أن نطلق  كـل ما يقع خارج حدودها،املؤسسة التـربوية إلـى 

حدة عليه مصطلح املحيط وهو " 
َّ
مجموع التكوينات والتشكيالت الخارجية التي تؤلف، منفردة أو مت

ُ.4أنساقا متفاعلة "

عالقة مباشرة وغير مباشرة بين املدرسة وبيـن هذا املحيط؛ فعلى يحّدد  املحيط األوسعوهذا 

املستوى املباشر نجد املحيط املحلي )البلدي أو الوالئـي( والجـهوي والوطني، وفق هذا الترتيب. وعلى 

ُ(.Universelاملستوى غيـر املباشر، نجد العالمي أو الدول أو الكـونـي )

لواسعة املراقبة اة التربوية نجد أن السمة الغالبة حاليا " وضمن املحيط املحلي املباشر للمؤسس

؛ فهؤالء يتلقون على سبيل املثال طلبات إلعطاء دروس التي يمارسها اآلباء على أنشطة املدر سين

؛ حتى أصبحت ظاهرة نحت منحى خطيـرا تنافس 5خصوصية، ويسهرون على أنشطة خارج املدرسة "

م الدروس الخصوصية من املدرسة بطريقة غير نظامية مجه ولة األهداف والنتائج، بل إن األخطر أن يقّدِّ

هم غرباء وأجانب عن التعليم فال عالقة لهم بالبيداغوجيات )القديمة والحديثة(، فضال عن بعدهم 

                                                           
.Vers une pedagogie institutionnelle,  Oury/ A.VasquezF :. مأخوذ من: 21ص ، مرجع سابق، ينظر عبد الحق منصف 1

Ed.F.Maspero, 1967, Paris, p : 176-177.ُ
 .27م، ص 2111هـ/0271ينظر فوزي بن دريدي: املناخ املدرس ي؛ دراسة ميدانية، منشورات االختالف، الجزائر، الطبعة األولى،  2
ُ.فحة نفسهاصال، هسنفرجع املينظر  3
ُ.223ص ، مرجع سابق، ي اسليمانيينظر العرب 4
ُ.14عبد الكريم غريب: مستجدات في التربية والتكوين، ص  5
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عن االختصاص )من يدّرِّس اللغة العربية في الثانوي وفي املستويات األخرى ليس من أصحاب االختصاص: 

وم اإلسالمية أو الشرعية أو التاريخ والجغرافيا أو الفلسفة(. واألدهى أن بعض اآلباء وأولياء أساتذة العل

األمور ال يترددون في التماس فصل دراس ي أو مدّرس بعينه، والتدخل في محتوى العمل املدرس ي، وانتقاد 

ُق نجاح وليس االكتفاء بال الكتب املدرسية، أو املطالبة بنقاط وعالمات مرتفعة ألبنائهم من أجل التفوُّ

ُفقط.

ة املدرسة على أنها انعكاس لثقافة الطبقوهذا ما حدا بالبعض إلى النظر إلى الثقافة املهيمنة على 

 Pierre( وبيير بورديو )Establet( واستابليه )Baudelotالتي تـهيمن وتسود اجتماعيا. ويعّد كل من بودلو )

Bourdieu( وباسرون )Passeronوبرنشتاي )( نBernstien من أبرز ممثلي ذلك االتجاه في مجال ) علم

ُ.1االجتماع التربوي املعاصر

ر بعض أولياء األمور على شبكة من العالقات على املستويات 
ُّ
يات هذه الهيمنة توف

ّ
ومن تجل

لنتائج ااملحلية أو الوطنية تسمح لهم بالتأثيـر على مديريات التربية، ومن ثمة على الثانويات للتصرُّف في 

ُاملدرسية بتغييـرها بالترغيب أو بالترهيب، فكيف للمدّرِّس أن يعمل فـي هذا املحيط؟

أما بالنسبة لفئة أخرى من أولياء األمور، فاألمر يختلف؛ ألن بعض املؤسسات التـربوية فـي عالقة 

ائح من " الشُرعمودية معهم، الش يء الذي أحدث شبه قطيعة بين الطرفين بتأثيـر مباشر أو غير مباشر 

االجتماعية ذات االمتياز، فهي تغذي من جهتـها استراتيجيات انغالق فـي وجه العناصر األجنبية؛ بهدف 

ل نوع 2الحفاظ على امتيازاتـها، وتقوية قدرتها على الفعل الجماعي في املدرسة "
ُّ
ث عن بداية تشك . نتحد 

لطبقية املوجودة فـي املجتمع الكبيـر وكل هذا من الطبقية داخل مجتمع املؤسسات التربوية ناتجة عن ا

ُناتج عن عوملة املجتمع اقتصادا وسياسة وثقافة وقيما.

ينبغي أال نفقد األمل فـي التقليل من مظاهر التمايز في املجتمع املدرس ي؛ إذ ال بد  من استحداث 

ل والحوار والتفاهم، كل طرق تعامل جديدة بين املدرسة وجمعية أولياء التالميذ. فاملصالحة والتواص

ذلك يبقى أرقـى سبل االنفتاح املنشود، إذ ال بد من تقريب األولياء من املدرسة وتنظيم أيام مفتوحة 

ل املدرسة  والقيام بأنشطة تربوية وثقافية وعلمية مشتـركة. إن االنفتاح الناجح هو االنفتاح الذي يحّوِّ

ُ.3إلى مجال عمومي

ؤسساتنا التربوية رهينة القرارات التي تّتخذها الوصاية بما تبقى م املحيط األوسعوضمن 

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 

                                                           
ُ.001ينظر علي أسعد وطفة، مرجع سابق، ص  1
ُ.14عبد الكريم غريب: مستجدات في التربية والتكوين، ص  2
ُ.277ص ، مرجع سابق، ينظر العربي اسليماني 3
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ن املحيط كيفما كان مقياسه الجغرافي من عدة الدولي من خالل ا النفتاح على اآلخر والعيش معا. ويتكو 

ُ.1عناصر اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وعلمية وتكنولوجية

، على اعتبار أنه شامل ملختلف العالقات املناخ املدرس ييفّضل البعض استعمال مصطلح 

هو يحيل على نوعية الحياة واالتصال املتصور داخل املدرسة الداخلية والخارجية للمؤسسة التربوية؛ ف

لعالقة املشابهة بينها والجو الذي " يعمُّ فـي العالقات االجتماعية وفـي القيم، االنتظارات املشتـركة من 

مدرسية؛ ألن هناك تماهيا -، وبربطه بقاعدة العالقات الخارج2طرف الفاعلين فـي املؤسسة املدرسية "

مدرسية، فالفعاليات التربوية تشتغل -مدرسية مع طبيعة العالقات الخارج-ة العالقات الداخلفـي طبيع

ُضمن منظومة القيم االجتماعية، وإن كانت داخل الوسط التعليمي.

يتبّين لنا، أن كل ما يجري داخل أسوار املؤسسة التربوية ال يعدو أن يكون استمرارا ملا يحدث 

بير ، فجو املدرسة العام يحيل إلى الجو االجتماعي ككل؛ ألن النسق التـربوي خارجها أي ضمن املجتمع الك

الـمدرس ي يستعيـر أنماط العالقات والتفاعالت وعمليات التواصل اللسانية وغيـر اللسانية من النسق 

ُ.3االجتماعـي العام

شامل للمناخ )وهو  مناخ العملوجـّو الـمدرسة أو املؤسسة التربوية هذا، يصطلح عليه البعض 

ه، فـي رأيـهم، "  انعكاس لخصائص البيئة الداخلية للعمل فـي وعـي والوعـي العاملين فيه، املدرس ي(؛ ألن 

ـن حول هذا العمل يتميـز بثبات نسبي، ويحدد درجة كبيـرة سلوكه  مما يدفع الفرد لبناء تصور معيَّ

ر فـي الفعاليات الت4" وأداءه فـي هـذه البيــئة ِّ
ّ
م، ضمن بعدين . فيؤث ِّ

ّ
ربوية، وخصوصا املدّرِّس واملتعل

ل هذه البيـئة أو هذا املناخ وتتحر ك وفقه، فينطبع سلوكه 
 
أساسيين هما: الوعـي والالوعـي فيجعلها تتمث

ـر الـمناخ أو البيئة، إن  ـر بتغيُّ به )أي مناخ العمل( وينقاد أداءه له، مع قدرة هذه الفعاليات على التغيُّ

 .5إيجاباسلبا أو 

ق بالوسط التعليمي أن العملية التعليمية
ّ
مية ت-ومن االعتقادات السائدة فـيما يتعل

ّ
تم داخل التعل

را األقسام ولكن  الحقيقة أنها تحدث داخل البيئة املدرسية ككل، باعتبارها 
 
 شبيهامجتمعا مصغ

ـل الـمدرسة باملجتمع الكبير ِّ
ّ
 راد على غرار اشتـراكهم فـييشتـرك فيه األف تنظيما اجتماعيا، فتشك

فتعقد  ،تنظيمات اجتماعيةباعتبارها  التنظيم االجتماعي الخارجي، تتحّرك ضمنه الفعاليات التربوية،

ُعالقات رسمية وغير رسمية، وتمارس نشاطات، وتستهدف غايات ومرامي.

                                                           
ُ.223ص  ابق،سالرجع املينظر  1
consulte lewww.formaction.ch: Climat scolaire,  Marc Thiebaud (2005) ,  :. مأخوذ من: 23ص ، مرجع سابق، بن دريديفوزي  2

10/07/2008.ُ
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.ينظر  3
خ املدرس ي في الجامعة األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، . مأخوذ من: القريوتي محمد قاسم، املنا29-23ص املرجع نفسه،  4

ُ.32، ص 0112، األردن 1مجلة مؤتة للبحث والدراسات، العدد 
ُ.29ص املرجع نفسه، ينظر  5

http://www.formaction.ch/
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يرا في ورا كبهذا ويؤدي التجانس بين ثقافة الوسط الذي ينتمي إليه األطفال وثقافة املدرسة د

ساع 
ّ
تحديد مستوى نجاحهم وتفوقهم على صعيد الحياة املدرسية. وعلى خالف ذلك فإن من شأن ات

ل عامل إخفاق مدرس ي بالنسبة لألطفال
ّ
ُ.1الهّوة بين الثقافة املرجعية األسرية والثقافة املدرسية أن يشك

ف في مرحلة الدخول إلى املدرسومما تجدر اإلشارة إليه أن تأثير الوسط الثقافي املرجعي ال يتُو
ّ
ة ق

وإنما يواصل استمراريته وهيمنته في مراحل التحصيل املدرس ي كافة. فالوسط الثقافي الذي يتمّيز بالغنى 

ال يستمر في تعزيزه ملسيرة األطفال في نجاحهم املدرس ي فحسب، وإنما يميل تأثيره اإليجابي إلى التضاعف 

م التع
ّ
ُ.2ليم املدرس يكلما تدّرج األطفال في سل

ما تدّرج الطفل صعودا 
ّ
وعلى العكس من ذلك يتضاعف التأثير السلبي للوسط الثقافي الشعبي كل

في السلم املدرس ي ففي الوقت الذي يمكن فيه لآلباء الذين يتوضعون في الدرجة الدنيا من السلم 

زين عن ئية فإنهم يقفون عاجالتعليمي مساعدة أطفالهم في تجاوز الصعوبات املدرسية في املرحلة االبتدا

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 

ُ.3اجتماعيا وثقافيا

رة أي ِّ
ّ
ما تأثر باملجتمع، إال أن لها تأثيرها التربوي الشامل على املجتمع؛ حيث إن كانت املدرسة متأث

ل لطالبها في  البيئة النموذجيةعليها أن  " تحاول أن تجعل من نفسها 
 
ث لتجسيد ما تقّدمه من قيم وم 

ر إيجا4أوضاعها العامة وفي العالقات القائمة فيها " ِّ
ّ
ُيه.بيا ف، فينتقل التفاعل املدرس ي إلـى املجتمع فيؤث

صها كيفيت  ِّ
ّ
لخ وبعد استعراض مختلف العالقات التـي تحكم الـمدرسة داخليا وخارجيا، ي 

(Kivet ـر بطريقة أو بأخرى فـي العالقـة الديداكتيكية التي تجمع ِّ
ّ
( فـي شكـل بنيات أو طبقات أو دوائـر تؤث

ميـن، وهـي: البنية الكبـرى ) ِّ
ّ
(، Meso-structureالبنية الوسطى )(، Macro-structureاملدّرِّس بالـمتعل

ُ:5(structure-Microالبنية الصغرى )

ُمتخذو القراراتُاملكانُالطبقات املقررة

ُمقرروُنُوزارات، إدارة مركزيةُبـنيــــة كــــــبــــــــرُى

ُمجلس إدارة وسلطات منظمة للمدارس، إدارةُمؤسسات مدرسية ومحيطها املباشرُبـنيــــة وســـــطـى

ُمدّرس، تالميذ، آباءُقسم، مختبر، ورشة، قاعة لالستماعُنيـــة صــغــــرُىبـ

 

 

 

                                                           
ُ.021-001علي أسعد وطفة، مرجع سابق، ص  1
ُ.020، ص هسنفرجع امل 2
ُ.022ص نفسه،  عاملرج 3
ار، مرجع سابق، 4

ّ
ُ.002ص  عبد الكريم بك

ُ.044، ص ، مرجع سابقفيليب جوناير وسيسيل فاندر بورخت 5



 ومداخل تدريس اللغة العربية لخطاب التعليمي: روافد انيالفصل الثا

128 
 

 ثالثا: املدرسة واملجتمع

عـدُّ م ؛كما سبق القوُلالـمدرسـة ذات طابـع اجتماعـي، 
 
نـظومة تنـهض بوظيفتيـن ألنـها ت

ميـن، على نحو جوهري، وظيفة إدماج اجتماعيتيـن: 
ّ
طبيعتـهم وهـذا  فـي املجتمع من دون تجاهلاملتعل

املدّرِّسين والباحثيـن واإلطارات التربوية من أجل استفادة املحيط ووظيفة إنتاج  .1ليـس بالعمل السهل

. وبالوظيفتيـن تنـشأ أهـمُّ عالقـة اجتماعية فـي املؤسسة التـربوية وهـي العالقـة 2الـمدرس ي منـهم

ُالبيداغوجية.

 البيداخالل هذا القرن، أخذت 
 
تكتسب استقالليتـها بالنسبة لباقـي العالقات  غوجيةالعالقة

-Savoir( الذي يقوم بنقل إتقانات )Artisanاالجتماعية؛ ذلك أن الـمدّرِّس انعـتق مـن عبـاءة الحرفـي )

faire قواعد . إن االمتثال لاإلنجاز واالستماع( للمتعلم، ومنه جاء تكسير قاعدة التعلم التي تتأسس على

ا يجمع بين مختلف هذه العناصر، أي املدّرس والتالميذ، وفضاء مختلف عن باقـي ال شخصية، هو م

ُ.3األنشطة االجتماعية، ومدة زمنية وأجندة خاصة، وذلك بــهـدف إعطائـها شكال خاصا وبنية جديدة

م  ثم، إن دور املدرسة، حسب تقرير اللجنة الدولية املعنية بالتربية للقرن الواحد والعشرين مقد 

التي أصبحت تـهددها عوامل متعددة كعدم املساواة  خلق اللحمة االجتماعيةى اليونسكو، هو إل

والعنصرية والفقر والهجرة بمختلف أشكالها والتمّدن العشوائي والتمزقات العائلية، إلى جانب استغالل 

ُ.4السياسيين ملفهومي الدولة األمة والديمقراطية

بمسؤولياته داخل املكان الذي يتواجد فيه، كلما كان وكلما كان إحساس الفرد داخل عامة 

م تجربتهم داخل الفضاء املدرس ي 
ّ
اندماجه فيه كبيرا. لذلك، كانت الطريقة التي يعيش بها املدّرِّس واملتعل

ذات أهمية كبرى ألنها تمس مباشرة صحتهم النفسية. لذلك، كلما كان إحساسهم بهذا الفضاء عميقا 

ت لد
ّ
ُ.5يهم مشاعر القلق والخوف وسلوكات عدم التكّيفوحميما، كلما قل

 Pédagogieللمدرسة فيما يؤكده أنصار البيداغوجيا املؤسسية ) الطابع االجتماعيويظهر 

institutionnelle من دور مـهـم وخـطيـر وسلبي أحيانا تلعبه الـمؤسـسة التـربويـة فـي ظـهـور مشاعر القلق )

ناته املادية والعدوانية والسلبية لدى األفُر د نتيجة إكراهات الـفضاء املدرس ي بكل مكّوِّ
ّ
اد والذي يتول

مين واملدّرِّسين؛ ألنهم  ِّ
ّ
وتنظيمه الهيكلي واإلداري الداخلي على األفراد املتواجدين فيه وخاصة لدى املتعل

                                                           
ار، مرجع سابق، ص  1

ّ
ُ.23عبد الكريم بك

ُ.272، ص ، مرجع سابقينظر العربي اسليماني 2
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د لديهم هذه املشاعر السلبية وردود اأُل ِّ
ّ
ال فعلم يساهموا فـيه ولم يستشاروا فـي تحسينه، مما يول

ُ.1املضطربة على مستوى سلوكاتهم

مون على وجه الخصوص من كل  ِّ
ّ
ص املتعل

 
 عليه أنصار البيداغوجيا املؤسسية حتى يتخل

ُّ
ما يحث

م هاته، وأن يعيشوا 
ّ
مهم، ينبغي أن يندمجوا في تجربة التعل

ُّ
املشاعر السلبية التي تصاحب عملية تعل

ملشاركة وليس مكانا رتيبا ممال يفرض عليـهم فرضا بكل الفضاء املدرس ي، باعتباره تجربة للتفاعل وا

مين فيه لـمدة أطول من املّدة التي يتواجدون فيها في منازلهم قد تضعفهم  ِّ
ّ
محتوياته. وإن كان تواجد املتعل

ف الفعال مع هذا الفضاء ل من قدرتهم على التكيُّ ِّ
ّ
ُ.2وقل

(، ال يتم تبـرير النجاح Gintisجنتيس )( ُوBowlesوحسب الباحثين االجتماعيين، من أمثال بولز )

قوم املدرسة ت، وإنما أيضا بشخصيتهم، ومن ثم، فإن بكفاءات األفراداملدرس ي واملهـني بصفة تامة 

نهم قيما وحسن تواجد )
 
مين الذين تلق

 
( مالئمة لدورهم االجتماعي Savoir êtreبقولبة شخصية املتعل

ُ.3املسبق

 رابعا: املدرسة والتربية

مين وتثقيفهم وإعدادهم للحياة االجتماعية ؛ ألن تربوية بامتياز وهـي
ّ
وظيفتـها هي تنشئة املتعل

وليس مجّرد نقل املعارف العلمية إليـهم فحسب، فهي تسعى إلى تربية التالميذ وفقا لهذه املعاييـر والقيم 

ات ن السلوك واالتجاهالتي تسود فـي وسطها وثقافتـها. وتكمن مهمة هذه الثقافة فـي تشكيل أنماط م

ُوالوعي عند املنتمين إلـى املدرسة.

اإلنسان ال يولد إنسانا، حيث ال يملك شيئا من مقّومات فلكل مجتمع مبادئه ومثله العليا؛ ف

اإلنسانية: اللغة والفكر واملشاعر األخالق...وال ينتقل إليه ش يء من ذلك بالوراثة من أبويه، وعليه أن 

والتجارب البشرية تشير إلى أنه ال بد  من املزج . 4التربية األسرية واالجتماعية يكتسب كل ذلك من خالل

في تربية الطفل بين عنصرين: عنصر حب الطفل ومراعاة مشاعره وتلبية بعض رغباته وعنصر التوجيه 

ُ.5والنظام واملنع

ه كما أن لوفـي مقابل هذه املبادىء واملثل يسعى اإلنسان من أجل تحقيق مصالحه وطموحاته 

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 

                                                           
Vers une pedagogie institutionnelle, Ed.F.Maspero, 1967,  F.Oury/ A.Vasquez :. مأخوذ من: املرجع نفسه، الصفحة نفسهار ينظ 1

Paris, p : 69. 
Vers une pedagogie institutionnelle, Ed.F.Maspero, 1967,  F.Oury/ A.Vasquez :مأخوذ من:  املرجع نفسه، الصفحة نفسها.ينظر  2

Paris, p : 69. 
 .29ينظر عبد الكريم غريب: مستجدات في التربية والتكوين، ص  3
ار، مرجع سابق، ص  4

ّ
ُ.21عبد الكريم بك
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يمية البيئة القصالح تتكّون خالل توسيع مدلوالتها، والتخفيف من صرامة أحكامها ومن املبادىء وامل

ُ.1واألخالقية

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 

ُ.2يعيشون فيها

ى أن الثقافة تتـراكم بانتقالها عبـر األجيال مـن خالل التـربية؛ وفـي ضوء يتفق الباحثون عل

املدرسة الحديثة، أصبحت التربية ودورها في نقل التراث الثقافي، هي الوظيفة األساسية لهذه املؤسسة، 

لة فيما يلي
ّ
ُ:3املتمث

د؛ وعلى ق وقدرات األفراتبسيط التراث الثقافي وخبـرات الكبار وتقديمهما وفق نظام تدريجي، يتواف -أ

مه من البسيط إلى املركب، ومن السهل إلى الصعب، ومن هذه الشاكلة 
ّ
يتدرج الطفل في تعل

املحسوس إلى املجرد. فاملدرسة كمؤسسة تربوية متخصصة، تشكل أول فضاء بعد األسرة يزود 

ية، تماعية الخارجإذ نختار املالمح األساسية للبيئة االجالطفل بالبيئة االجتماعية املبسطة؛ 

ُ.ونتمثلها في بيئتها املدرسية، حتى يتمكن التالميذ من االستجابة لها والتفاعل معها

تنقيح وتطهيـر التراث الثقافي وخبرات الكبار، مما يفسد نمو الطفل ويؤثر سلبا على تربيته؛ فعمل  -ب

طفل كي ال يؤثر في عادات الالبيئة املدرسية يتمثل في حذف كل ما هو غير مالئم من البيئة الخارجية، 

 .بنائها لوسط تفاعلي نقيواتجاهاته، ويتأتى ذلك من خالل 

ر في تنشئة التلميذ وتكوين شخصيته  -ت
ّ
زانا من البيئة الخارجية، مما يؤث

ّ
توفير بيئة اجتماعية أكثر ات

ارج خ بشكل يمكنه من التفاعل والتكيف مع املجتمع، ومن العمل على تطويره؛ فالبيئة االجتماعية

املؤسسة تضم جماعات عديدة متباينة، ولكل من هذه الجماعات أهدافها ونظمها وعالقاتها، التي 

زانه، يؤثر 
ّ
تنعكس في تأثيرها التشكيلي لشخصيات أعضائها. واختالف هذا التأثير وتعارضه وعدم ات

 في قدرة التلميذ على التكّيف مع املاكرو مجتمع.

 خامسا: املدرسة والثقافة

الفرد واعيا بجذوره الثقافية التي تمكنه من تحديد موقعه في ألنها تسعى إلى جعل قافية؛ ثهي 

العالم أوال، وأن تعلمه احترام الثقافات األخرى...وتقديرها، وكذلك جعله قادرا على االنخراط في الحياة 

 .4وتأويل الوقائع التي تهم مصيـره الشخص ي ومصير اآلخرين

لها للناشـئـة وألولياء أمورهم وللقائمين على أّمـا الرسالـة التـي  وصِّ
 
تريد الـمدرسة الجـزائريــة أن ت

ـق بقـيــم الشــعــب مـهـمة التــدريس فتكمن فـي " 
ُّ
تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيــدة، شديــد التعــل

                                                           
ُ.21، ص املرجع السابق ينظر  1
ُ.فحة نفسهاصال، هسنفرجع املينظر  2
ُ.19-13عبد الكريم غريب: مستجدات في التربية والتكوين، ص  3
ُ.272-277، ص مرجع سابق ،العربي اسليماني 4
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ف معه والتأثيـر فيه ، ومتفتح على الحضارة الجـزائري، قــادر على فـهم العالم مـن حولــه والتكيُّ

زمن أصبحت فيه مخرجات املدرسة تتعّدى الحدود القطرية للوطن إلى تكوين  ما  ألننا في؛ 1العالـمية "

را...وال بد   باملواطن العاملييسّمى  ِّ
ّ
را ومتأث ِّ

ّ
ما، وآخذا ومعطيا، ومؤث ِّ

ّ
ما ومتعل ِّ

ّ
" الذي يجوب األرض معل

ُ.2فكرا وثقافة وروحا وخلقا " للتربية أن تسعى إلى تكوين هذا اإلنسان

ل نفسيا واجتماعيا على منوال املعايير الثقافية لألسرة التي ينشأ ويعيش فيها، أي: 
ّ
فالطفل يتشك

، ثم يواصل 3وفقا للنمط الثقافي املرجعي بوصفه األساس الثقافي لصياغة سلوك الفرد وشخصيته

له في بيئة ثقافية أخرى هي املدرسة؛ فالعملية ال
ُّ
اجه تربوية فـي املدرسة ال تبدأ فـي الفراغ، حينها يُوتشك

م هذه البيئة فـي مرحلة من أهم مراحل حياته يكون قد تشّبع أوال بالقيم الثقافية لوسطه الـمرجعـي  ِّ
ّ
املتعل

دالالت ألننا إزاء انتقاء ال األسري فينتقل بـهذا الرصيد املهم ليعاد تشكيله من جديد، وفق بيار بورديو.

، ووظائف هذه منظومة رمزية تعسفيةتحدد بصفة موضوعية ثقافة جماعة أو طبقة بوصفها التي 

الثقافة ال يمكن أن تكون مستخلصة من أي مبدأ كوني أو طبيعي أو بيولوجي أو روحي فال يربطها أي نوع 

ُ.4من العالقات الداخلية الخاصة بطبيعة األشياء أو بالطبيعة البشرية

م  ِّ
ّ
د في الثقافات ذات املرجعيات األسرية املختلفة يطرح ما يواجهه املتعل فـي املدرسة من تعدُّ

ل ذلك حقال واسعا للدراسات 
ّ
إشكالية تربوية واجتماعية على قدر كبير من الخطورة واألهمية. وشك

االجتماعية والتربوية التي تسعى إلى تحليل طبيعة العالقة بين هذه الثقافات املرجعية من جهة وتحليل 

يعة العالقة بين هذه الثقافات والثقافة املدرسية من جهة ثانية وتحديد مدى تأثيـر هذه املنظومة طب

ُ.5من العالقات فـي طبيعة التحصيل املدرس ي عند األطفال من جهة ثالثة وأخيـرة

إن اختيار وانتقاء التخصصات املدرسية كما هو الشأن بالنسبة الختيار محتويات هذه 

ُ.6ج عالقات قوى بين الجماعات االجتماعيةالتخصصات هو نتا

زة، كما يقول عبد الوهاب  ر السابق نحن إزاء ثقافة متحّيِّ ما هي الثقافة املدرسية؟ وفق التصوُّ

ضتـها الجماعة املسيطرة سلطة الفرض أي سلطة فرض  املسيري، وربما هي ثقافة طبقية " فو 

قد بسطنا الحديث فـي العالقة بين املدرسة "، ُو7املحتويات املطابقة فقط ملصالح هذه الجماعة 

ل فـي أولياء األمور. ِّ
ّ
ُواملحيط القريب املتمث

                                                           
ُ( الثانية من القانون التوجيهي للتربية.12املادة ) 1
ار، مرجع سابق، ص  2

ّ
ُ.71عبد الكريم بك

ُ.009علي أسعد وطفة، مرجع سابق، ص  3
Les  ieuP.Bord :. مأخوذ من: 19، ص 2101، مجلة ثقافات، عبد الكريم بزاز: املدرسة وإعادة اإلنتاج االجتماعي حسب بيار بورديو 4

Heritiers, Minuit, Paris, 1964ُ
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إن أبـناء الطبقات العـليا لـهم رأسـمال ثـقافي مـوروث مـن عائالتـهم، ويتكون من رصيد ثقافـي 

لـميسورة امستبطن فـي شكل أدوات فكرية، وبفضل التفاعالت التي تتم داخل أسرهم، فإن أبناء الفئات 

ر، وكذلك الشأن بالنسبة لنمط لغوي أكثـر تـالؤما مـع 
ّ
يبـرهنون على مستوى من النمو العملي الـمبك

متطلبات الـمدرسة. وهـذا الرأسمال يوجد فـي شكل متموضع داخل بيـئـة هؤالء األطفال: كتب وأعمال 

ـل محيطا ماُل ِّ
ّ
ر النجاح فنية وسفريات ووسائل إعالم...كـلُّ هذه العناصر تشك فـّسِّ

 
ئما للتمرُّن والتدريب وت

ُ.1املدرس ي لألطفال املنحدرين من هذه الطبقة

رة ولها دور بالغ األهمية في عملية التنشئة  ِّ
ّ
ولكن الثقافة املدرسية، رغم هذا، ثقافة مؤث

ت املسافة بين الثقافة املدرسية وثقافة
 
ما قل

َ
قت املدرسة النجاح كل ما حق 

 
حيط امل االجتماعية، فكل

ُالقريب منها.

 سادسا: املدرسة والسياسة

ل فضاء التقاء ما بين فاعلين فرديين فحسب؛ بل تمثل املدرسة ذات طابع سياس ي
ّ
؛ ألنها ال تمث

؛ إذ أن املؤسسة املدرسية تسّيـرها جماعات تندرج في إطار الدولة، أو تشتغل فـي فضاء سياسياكذلك 

ى توجيه وتحويل اشتغال هذه إطار تفاعل معها وفق منظور استراتي
ّ
جي معّين؛ أي عبر مشاريع تتوخ

املؤسسة. في هذا الصدد، ينبغي اإلحالة على األسس التي ترتكز عليها املدرسة الحديثة؛ ويتعلق األمر 

ُ.2بالتكافؤ ودمقرطة التعليم من جهة، والنجاعة والالمركزية واستقاللية املؤسسات من جهة أخرُى

املدرسة الحديثة عدة مثل، من ضمنها التكافؤ وديمقراطية االستحقاق؛  يتواجد في عمق نموذج

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 

جي لنظام التعليم في وجه شرائح اجتماعية كانت تقص ى منه سابقا؛ وهو ما يالحظ مثال في ولوج تدري

التعليم األولي، وفي محاربة األمية، بناء على مبدأ الحق في تعلم القراءة والكتابة والحساب للجميع. كما 

ية اندراج السياسة املدرس يالحظ ذلك في اتساع دائرة ولوج السلك الثانوي والتعليم العالي. من هنا كان

ُ.3في سياق إيجابي

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 

حياة مهنية واجتماعية ناجعة. على هذا األساس، يتعّين على على استثمار رأسمالها البشري بغية تأهيله ل

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 

يا كانت، مهنية أم اجتماعية، وبطابع من املرونة وحسن التدبير والنجاعة املطلوبة. مختلف الوضعيات أ

                                                           
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 1
 .11عبد الكريم غريب: مستجدات في التربية والتكوين، ص  2
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زد على ذلك، أن هذه العناصر من شأنها تربية املتعلم على حسن املسؤولية، سواء في إطار منهي أو 

ُ.1اجتماعي؛ أي الوعي بحقوقه وواجباته؛ الش يء الذي يضمن خلق مواطن منتج في كافة املناحي
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 : مداخل تدريس اللغة العربيةبحث الثالثامل

بعها املدّرِّسون يعّد أمرا إيجابيا فـي العملية التعليمية 
ّ
إن التباين فـي املداخل والطرائق التي يت

مية؛ إذ يوجد لكل موقف تعليمي مدخل أو طريقة مناسبة للتدريس، ولكل هذه املداخل والطرائق 
ُّ
التعل

ُها الخاصة بـها.مبادئـها وأسس

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 

ُ:1املصطلحات كالتالي

قَصد به الـمنطلقات التي تستند  الـمدخل: - ـغة وي 
ّ
رها لـمفـهوم الل إليـها طريقة التدريس مثل: تصوُّ

ميـن. ِّ
ّ
 وفلسفة تعليمها، والنظرة إلى الطبيعة اإلنسانية وشخصية املتعل

م من الطريقة - ِّ
ّ
قَصد بـها مجموع األساليب التي يتم بواسطتـها تنظيم املجال الخارجـي للمتعل : وي 

 أجل تحقيق أهداف تربوية معّينة.

ذ مبادئـها سواء من حيث ما يقوم : هـي اإلجراءات - نّفِّ
 
م الطريقة إلى أداءات، وت َتـرجِّ

 
األساليب التـي ت

به املدّرِّس فـي الفصل بالفعل، أو من حيث إعداد الـمواد التعليمية، أو إعداد الوسائل 

 التعليمية، أو أدوات التقويم.

م البحث  األجنبية، وهي: املدخل مداخل مشهورة في تدريس اللغة األم واللغات  ثالثةوسيقّدِّ

املدخل الوظيفي، واملدخل االتصالي ألن لها حضورا في املدرسة الجزائرية في مراحلها املختلفة،  التكاملي،

ز على  ِّ
ّ
ل الحديث عن املداخل األربعة، ثم نرك رغم وجود مداخل أخرى ال مجال لذكرها اآلن، وسنفّصِّ

 ية أو في املمارسات امليدانية.التي لها حضور اآلن في الوثائق التربوية الرسم

 أوال: املدخل التكاملي )البنيوي(:

ي تدريس اللغة، أّي لغة بما فيـها اللغة العربية، أن يعتمد املدّرِّس ـي فـــلـمدخل التكامـيقتض ي ال

مين )معرفة ووجدانا(، 2أسلوب تنظيم عناصر الخبـرة اللغويةفيه، على " 
 
مها للمتعل ِّ

 التـي يقد 

نـهم مـن إدراك العـالقات بينـها،وتدريسها  ِّ
 
دها بصورة تمك ق ترابطها وتوحُّ ِّ

 
 وتوظيـفها فـي بما يحق

ن املدّرِّس من ذلك إال من خالل ،3أدائــهـم اللـغوي "
ّ
محتوى لغوي متكامل منـهاج مبنـي على  وال يتمك

سه ريقة تدري، وطنص نثـري أو شعري أو موقف تعبيـري شفهي أو تحريري ؛ منطلق تطبيقه العناصر

ُ.4التقويم املستمر والدوري للمتعلمين، بمصاحبة على التكامل واملمارسة والتدريبتعتمد 

                                                           
 مرشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة: تعليم اللغة اتصاليا؛ بين املناهج واالستراتيجيات، منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلُو 1

ُ.27م، ص 2114هـ/0223والثقافة، إيسسكو، مطبعة بني إزناسن، سال، املغرب األقص ى، طبعة 
ال فيما يقّدم ضمن  الجانب املعرفي: تتضّمن الخبرة اللغوية جانبين 2

ّ
ثا استماعا أ، وتوجيهات ملمارسة اللغة؛ املحتوى اللغوي ممث و تحد 

ال فيما يمكن أن يكتسبه الطالب من  والجانب الوجداني، أو قراءة أو كتابة
ّ
نتيجة دراسته املوضوعات املتكاملة في  اتجاهات وقيم؛ممث

ق التكامل داخل ااملنهج، ومن ثم 
 
ميتحق

 
ُ.20 ، ص، مرجع سابق، مما ينعكس على ممارسته اللغة وأدائه لها. ينظر احمد عبده عوضملتعل

ُ.فحة نفسهاصال، املرجع نفسه 3
ُملرجع نفسه، الصفحة نفسها.ينظر ا 4
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ن بنــيـــة اللـــــغة فـي أربعة عــــناصر تعـــّد أنظــــمة )فــرعيــة(  وقـد حصر اللغويـون العناصر التـي تكـّوِّ

ام حّسان ثـــالثة م هـي النظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي نـها " دون نــظــام اللـغة ذكـــر تم 

وأغفل العنصر الرابع، وهو الجامع بينـها، وهو النظام الــداللــي الذي يشتغل على مستــوى كـل للغة " 

ــان أن الـرابط بيـن أنـظمة اللـغة  ـــام حس  ـن ي، فحعضوي ووظيفياألنظـــمة الســــابــق ذكرها، ويضيف تـــم 

بة ما نظاما فال بّد أن تكون بيـن بعضها وبعض 
 
نة وكذلك أوجه " نسّمي أفكارا مرك عالقات عضوية معي 

ِّ واحدة منـها وبيـن األخرى، 
بحيث تؤدي كل واحدة منـهما فـي النظام وظيفة تختلف عما خالف بين كـل 

ا تكامل عضوي، واكتمال وظيفيتؤديه األخرى، 
ً
ا مانعا، بحيث يصعب أن يجعله جامع فللنظام إذ

ُ.1يستخرج منه ش يء، أو أن يضاف إليه شــيء "

(، نجد أن نظام )أو بنية( اللغة يحتوي على أنظمة F.de Saussureوبالعودة إلى لسانيات سوسير )

ل هذه األنظمة الفرعية في األصوات أو 
 
فرعية تتضافر فيما بينها ألجل تحقيق التكامل بينها، وتتمث

 " بحيث ال يؤدي كل نظاماملوفيمات والجمل أو التراكيب تربطها عالقات لغوية متبادلة الفونيمات ُو

كما يرجع إلى كون األداء  غرضه كامال إال عندما تكون هناك تراكيب أخرى تضفي عليه دالالت.

للغة يعكس هذا التكامل، حيث يستخدم اللغة بجملتـها وبكل عناصرها، كما يؤدي كل  الوظيفي

ُ.2ها وظيفته بالتعاون مع النظم األخرى "نظام منـ

ة أشياء  ومما يحتّج به أصحاب هذا االتجاه، أن التكامل اللغوي يستمدُّ أسسه ومرتكزاته من عد 

 منـها:

 .تكامل إنتاج اللغة عند اإلنسان 

 .طبيعة األشياء فـي العالم 

 .الخلفية الفلسفية واالجتماعية والنفسية 

 3كّوناتها وعناصرها التي تتضافر ألداء هذه الوظيفة االجتماعيةالطابع االجتماعي للغة ومل.ُ

عدُّ التكامل اللغوي تكامال اجتماعيا على اعتبار أنه  م؛ إذ ي 
ّ
ولهذه املرتكزات تأثير بالنسبة للمتعل

ه " من أهم  م على التكامـل يعيش داخل مجتمع، كما سبق القول، ثم إن  ِّ
 
األسس التي تساعد املتعل

م من املادة الدراسية،  وعلى استمرار هذا التكامل عنده،الطبيعي،  ِّ
ّ
عنى بالفائدة التي يجنيـها املتعل وأن ي 

م نمو متكامال في مختلف النواحي لتكامل خبـراته السابقة بخبـراته الحالية  ِّ
 
ُ.4"ويـهتم بنماء املتعل

                                                           
ُ.702م، ص 0112تّمام حّسان: اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، طبعة  1
ُ.22ص ، مرجع سابق، احمد عبده عوض 2
ُملرجع نفسه، الصفحة نفسها.ينظر ا 3
. ينسجم هذا املدخل مع ما يطرح في 211م، ص 0191. مأخوذ من: مجدي إبراهيم، قراءات في املناهج، ملرجع نفسه، الصفحة نفسهاا 4

كن دراسة التكامل من خاللها هي النصوص عناصر الخبرة اللغوية التي يماملقاربة بالكفاءات من االعتماد على املقاربة النصية؛ إذ إن 

للغوي ا اللغوية التي تكون مجاال للتكامل، واملواقف التعبيرة األدائية وفنون األداء اللغوي والتدريبات اللغوية وقواعد اللغة وألوان النشاط

ُ.27احمد عبده عوض: مداخل تعليم اللغة العربية، ص املصاحب. ينظر 
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ة صلبة مقابـل يقف على أرضي املدخل التكامليومن جهة أخرى، يرى أصحاب هذا االتجاه أن 

تـهم فـي ذلك تعود إلى طبيعة اللغة ذاتها فهي متكاملة، 
ّ
ب تعليم اللغات، وأدل ناسِّ املداخل األخرى، كونه ي 

م؛ فاملدّرِّس يقض ي على تفتيت اللغة إلى فروع ويجمع الفروع 
ّ
تمنح الفرصة لكل من املدّرِّس واملتعل

ـر الوقت والجهد. ِّ
ّ
عطى له مجاال لتوحيد املفاهيم اللغوية. أما  املتداخلة في معالجة واحدة، ويوف كما ي 

م اللغة فـي وحدة واحدة على نحو ما يمارسها فـي أدائـه
ُّ
م فتعطى له فرصة لتعل

ّ
ُ.1املتعل

ة عدة مداخل للتكامل تقتـرحها األدبيات التربوية  ولتحقيق التكامل بين العناصر السابقة ثم 

ُ:2مثل

 املفاهيم الرئيسية.ـز فيه على ، ويكون بالتركياملدخل املفهومي 

 ،كأساس للتكامل. الـمشكالت البينيةويعتمد على  املدخل البْينـي 

 ،ـم الـمجاالت الـمعرفية الـمختلفةوفيـه  مـدخل األفكـار األساسيـة
َّ
نـظ

 
فـي ضـوء بـعض األفكـار  ت

 األساسية.

 ،ـة مجموعة من املوضُو مـدخـل الـموضوع ـزة فـي إطار خاص بـها ويعتمد فيه على أن  أي  عات املمي 

 يمكن دراستها على أكثـر من ترتيــب.

 ،ه العناية إلـى عمليات خاصة تكون أساسا للتكامـل، مثل العمليات التي  مدخـل العمليات وج 
 
وفيه ت

رها. ــع هذه العمليات وتطوُّ ُيحصل التالميذ بواسطتـها على املعلومات، مع مراعاة تتاب 

م الذي  العملياتمدخل ورغم أن  ِّ
ّ
عنـى بالـمتعل هو األقرب إلى طبيعة اللغة ومهاراتـها لكونه ي 

م من خالله على مهارات  ِّ
ّ
ب املتعل عنـى بالسيـاق اللغوي الذي يدر  ـغة فـي التواصل مع غيـره، كما ي 

ُّ
يمارس الل

ست التكامل، خاصة لهما الغلبة فـي البحوث التي دُر مدخل املوضوعات، ومدخل املفاهيماللغة، فإن  

ُالعربيــة منـها.

 ثانيا: املدخل االتصالي

ـه االتصالعّرف قاموس الـمورد الحديث  ُ:3بأن 

غة وبخاصة رسالة أو خبـر.Communicationاالتصال ) -0
ّ
 (: معلومات مبل

ُالتواصل: تبادل الفكرات أو اآلراء أو املعلومات من طريق الكالم أو الكتابة أو اإلشارات. -2

ز ه ِّ
ّ
ذا التعريف على مهمتيـن لالتصال؛ تبليغ معلومات أو أخبار مشافهة أو كتابة، من جهة، يرك

ع.  ستمِّ ث وم  تحّدِّ غ، م 
 
بل غ وم  ِّ

ّ
بل وتبادل األفكار واآلراء بنفس الوسيلتين السابقتين. فيقتض ي وجود طرفين م 

ُية.ويقتض ي حدوثه فـي مجتمع واحد يشتـرك فـي وسائل االتصال اللغوية وغيـر اللغُو

                                                           
ُ.27 ، صابقسالملرجع ينظر ا 1
ُ.22شيسمان، مناهج العلوم املتكاملة، ص . مأخوذ من: فحة نفسهاصالملرجع نفسه، ا 2
ُ.221م، ص 2119منير البعلبكي ورمزي منير البعلبكي: املورد الحديث، دار العلم للماليين، بيروت، طبعة  3
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عملية يتم بمقتضاها نقل فكرة أو معلومة إلى فرد أو مجموعة من أما فـي االصطالح فهـو: 

 .1األفراد وقد تكون مجموعة من األفراد إلى فرد أو من فرد إلى فرد

ل والرسالة والوسيلةفيشتـرط فـي هذه العملية وجود عناصر االتصال:  ل واملستقبِّ رسِّ لتي ا الـم 

ا يظـهر بـها؛ فقد يكون ملفوظا أو منطوقا، أو نستخدمها فـي عملية 
ً
َيغ االتصال، كما أن له أشكاال وصِّ

ُ.2من خالل الكتابات والـمراسالت أو الـمخططات أو الرسوم البيانية، أو غيـر ذلك من الوسائل األخــرُى

ْتُ د  ، إحدى أهم وظائف اللغة ذات الطابع االجتماعي " وظيفة االتصال لذا، ولهذا السبب، ع 

ل عالقـة اللـغة باملجـتمع، وعـالقة الفـرد باملجتمع مـن خـالل اللـغة؛  ِّ
ّ
فاللــغـة هــي أداة الـمـرء فـي فهـي تمث

ُ.3االتصال بأفراد املجتمع "

ث واالستماع،وأدوات الفرد فـي االتصال بالجماعة، غالبا، هي  من أجل معرفة تبليغ  التحدُّ

 ابةالقراءة والكتومعلومات وآراء، ويستطيع التواصل كذلك عن طريق أفكاره ومعرفة ما لديهم من أفكار 

 .4من أجل توسيع دائرة اتصاله من الجماعة الصغيـرة الـمباشرة إلـى الجماعة الكبيـرة غيـر الـمباشرة

وهو ما يبّيـن أن اللغة هي الوسيلة األساسية في تحقيق عملية االتصال؛ " التي ال تتم بين املرسل 

بل إال عن طريق الرسالة، والرسالة هنا هي الوسيلة في عملية االتصال، وبمعنى أوضح هي اللغة، واملستق

ُ.5فاللغة إذن هي وسيلة االتصال األساسية"

أن االتصال " عملية مستمرة للتعبيـر والتفسيـر وتبـادل ( S.Savignonساندرا سافجنون )ترى 

(. وتشتمل على نظم مختلفة Infiniteمحدودة )وجهات النظر)التفاوض(، وأن فرص االتصال غيـر 

ة والتي تتكّون 
 
لإلشارات، والعالمات والرموز التي ال نستطيع اآلن البدء فـي تصنيفها، أو حتى تعريفها بدق

ُ.6منها أي لغة "

اللغـــة إذن، هي وسيلة االتصال األساسية، وهــذا مــا جعل اللسانييـن التطبيقييـن يعتقدون أن 

ـــم اللـغة ليـــس من أجل اللغة فـي حد ذاتـها فحـســب، بـل مـن أجـل التعامل مـع غـرض ا
ّ
إلنســـان فـي تعـل

مـن أجـل تحقيق هـذا  أو التواصلي املدخل االتصالـيالجـماعـة اللـغـــويـة الصغـرى والكــبـــرى، لــــذا أوجـدوا 

مالغـرض، فكــان التركيـز على  ِّ
 
 ا إكــساب املتعل

 
 املواقف الحياتية أو ، بمــهاراتـها األربـع، مـن خالل للــغة

ُ.القريبة منها

                                                           
اللقاني والجمل: معجم املصطلحات التربوية املعرفة . مأخوذ من: 04فهد محمد الشعابي الحارثي: االتصال اللغوي في القرآن الكريم، ص  1

ُ.9في املناهج وطرق التدريس، ص 
ُ.املرجع نفسه، الصفحة نفسهاينظر  2
ُ.41ص ، مرجع سابق، احمد عبده عوض 3
ل العرب، بع سجينظر محمود رشدي خاطر وآخرون: طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة، مطا 4

ُ.02م، ص 0191القاهرة، طبعة 
ُ.70عبد العزيز شرف: اإلعالم ولغة الحضارة، دار املعارف، القاهرة، د.ط، د.ت، ص  5
ُ.72ص ، مرجع سابق، رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة 6
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وقد اختلف اللسانيـون التطبيـقيون فـي املصطـلحات التي يطلقونها على تدريـس اللـغة أو إكسابها 

التدريس االتصالي، والتعليم الوظيفي، للمتعلميـن وفـق هـذا االتجاه التواصلي بيـن مـن يسّميه 

ُمدخل أم طريقة أم إجراء؟ وهل هو، 1املحادثة واملواقفو 

ـه( D.Freemanديان فريمان )و (Richards and Rodgersريتشاردز ورودجرز )فرأى كل   أن 

 ماأذلك بأن االتصال فـي أساسه عملية، وليس ناتجا.  فريمان، وليس طريقة، وبّررت مدخل )باملفرد(

ُ.2 واحدا، وإنما هو مداخل اتصاليةفيـرى أنه ليس مدخاُل (Sternشتيـرون )

تختلف إجراءاتـها وتتفق  3أنـها طـرق اتصالية( Howattهو وات )(و Crystalكريستال )ويرى 

شملها عددا من الطرق أهمها4فلسفتها، وليست طريقة أو مجّرد مدخل الطريقة : 5، وهو ما جعله ي 

مع، املمارسة الشفوية املرجأة، االستجابة اإليحائية، الطريقة الصامتة، تعليم اللغة من خالل املجت

 الحركية الكلية.

هو ذلك املدخل  املدخل االتصالـيعلى أنه مدخل قائال: " إن  كريستال وفـي موضع آخر  يعّرفه

نـى أو  ز فـي تعليم اللغة على اللغة ذاتها ووظائفها، وكذلك الكفاية االتصالية، وليس على الب 
ّ
الذي يرك

ُ.6" الـمباني النحوية

ز عليها املدخل االتصالي واألهداف التي يسعى إلى تحقيقها؛ فهناك 
ّ
فيذكر بذلك العناصر التي يرك

ا تحقيق التواصل وأداء الوظيفة كي يصل  مها يتغي 
ّ
الجانب الذاتي للغة فهي هدف في حد ذاتها، ثم إن تعل

م إلى الكفاءة التواصلية ال الكفاءة اللغوية كما يرى تشومسك
ّ
ُي.املتعل

وهناك رأي آخر يخالف كل اآلراء السابقة فال يقرُّ بتكامليته فـي أداء وظيفته فـي تدريـس اللـغة 

دة أو الـمعالم بـارزة وتدريب املتعلمين عليها؛ ألنه يفتقر إلى ِّ
ـما يعتبـره مزيجالخصائص الـمحد  ا )يطلق ، وإن 

م على  التي تسعى االستراتيجيات التدريسية( من Hodge-Podgeعليه 
ّ
جميعها إلـى تدريب الـمتعل

ُ.7، وليس مجّرد إجادة قواعدهااالستخدام التلقائي والـمبدع للـغة

د أن له فلسفة عامة وطرقا عديدة 
ّ
ومهما كانت التسميات أو االصطالحات، فإن الش يء املؤك

م اللـغة وحسن استعمالها فـي الـمواقف الحيا
ّ
ة تية التواصليوإجراءات مناسبة تتقّصد إكساب الـمتعل

                                                           
ُ.49ص ، مرجع سابق، احمد عبده عوض 1
ُ.22ص  ،، مرجع سابقرشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة 2
فحة املرجع نفسه، الصذكر كريستال في قسم آخر من دائرة املعارف أنه مدخل اتصالي، وذلك عند الحديث عن الكفاية االتصالية. ينظر  3

ُنفسها.
ُ.املرجع نفسه، الصفحة نفسها 4
ُ.املرجع نفسه، الصفحة نفسها 5
ُ.21ص  املرجع نفسه، 6
ُ.املرجع نفسه، الصفحة نفسهاينظر  7
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" ألنه يشتمل على " مبادىء عامة ومنطلقات الـمدخل االتصالي  املختلفة. وسيسيـر البحث مع مصطلح "

ُ.1توجه أسلوب العمل فـي أكثر من طريقة "

مــن الناحية التاريخية، يعتبـر ظـهور هــذا االتـجاه، فـي تدريس اللغات)األم واألجنبية(، حديـثا 

، فهو يعود إلى أواخـر ستينات وسبعينات القرن العشرين الـميالدي ـل البنيوي التكامليالـمدخمقارنة مـع 

الـموقفية والسمـعية الشفهية، وعرف ازدهـاره فـي سبـعينات القـرن -بوصفه بديـال للطـرق البنائية

 هذا املدخل
ّ

ُ.2العشرين امليالدي حيث اتجه الكثيـر من الناس نحوه رغم الغموض الذي لف

عود أسباب ظهور املدخل االتصالي، واسع االنتشار حاليا فـي التدريس، إلى اعتباره " مبدأ وت

ن من النظام القواعدي للغة "، فتحّول " التركيـز فـي علم 
ّ
تنظيميا للتدريس بدال من التركيـز على التمك

ل استخدام اللغة من قباللغة من القواعد بوصفها مكّونا جوهريا للقدرات اللغوية إلى االهتمام بكيفية 

م بكل جوانبـها 3املتحّدثيـن فـي سياقـات اتصالية مختلفة "
ّ
م اللـغة أن يحيط املتعل

ّ
. فليس الهدف من تعل

مه، لذا جاء املدخل 
ّ
النحوية والتركيبية ويبقى عاجزا عن التواصل مع الجماعة اللغوية وفق ما تعل

لغة وطبيعة الغايات واألهداف واملقررات ومناهج االتصالي من أجل تغيير املنطلقات حول طبيعة ال

ُتدريس اللغة وليس تغييـر طرائق تدريسها فحسب.

مين عليـها هي قدرتهم على " استخدام اللغة استخداما اتصاليا 
ّ
فغاية تعليم اللغة وتدريب املتعل

الية القدرة االتصوفقا للمحيط وألدوار املشاركين، ولطبيعة التحّوالت أطلق عليـها اسم 

(Communicative Competence) "4.ُ

ومع تحديد هذه الغاية حاول علماء اللسانيات التطبيقية تحقيقها باالنتقال من مقّررات ومناهج 

نيت على مفهوم القدرة القواعدية ) ( إلى مقررات ومناهج تسعى لتحقيق Grammatical Competenceب 

ُ.5القدرة االتصالية

تصالي، وكيفية تحقيق أهدافه فـي تدريـس اللـغة حـّدد وسعيا وراء فهم الـمدخل اال

ـه " تنمية القدرة عند الفرد ألن يبدع ( Wilkins)ولكنـز ن  Createهدف تعليم اللغة اتصاليا فـي أن  ويكّوِّ

Construct  أشكال التعبيرUtterances  كالما أم كتابة( التي لها القبول االجتماعي، أو تحّقق الهدف(

ُسؤال كيف يمكن أن يكون شكل املقرر الدراس ي فـي اللغة؟من خالل اإلجابة عن  6املطلوب"

ـه مذهب  (Wilkins)ولكنـز فـي البداية، وصف النوع التقليدي من املقّرر الذي قوامه القواعد بأن 

م لغويا، 
ّ
م الدقيق ببيئة التعل

ّ
تأليفي، وهو مخالف للمذهب التحليلي الذي ليس فيه محاولة للتحك

نات اللـغة ال ينظر إليـها على أنـها وحدات بناء يجب تكديسها تدريجيا، بل يسمح بتنّوع كبيـر للتراكيب فمكوُّ

                                                           
ُ.21 ، صابقسالع املرج 1
ُ.47، ص ، مرجع سابقينظر جاك ريتشاردز 2
ُ.فحة نفسهاصال، هسنفاملرجع  3
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها.ينظر  5
ُ.72، ص ، مرجع سابقرشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة 6
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م هي تقريب سلوكه أكثر فأكثر من اللغة الشاملة...إن املذاهب 
ّ
اللـغويـة مـنـذ البدايـة، ومـهمة الـمتعل

ـمة على أساس األغراض التـيالتحليلية سلوكية )لكّنـها ليـست مّتـصلة بالنظرية السلوكية(
 
 ، فهـــي منظ

م الناس اللغات وأنواع األداء اللغوي الضروري لتحقيق هذه األغراض.
ّ
ُمن أجلها يتعل

على أساس أنه نوع جديد  مبدأ الفكرةمقّررا يقوم على ولكنـز ثم، ولألسباب السابقة، اقتـرح 

-على ثالثة أنواع من تصنيفات املعنى: املعنى الدالليمن املقررات يحقق هذه املعاييـر. ويحتوي هذا املقّرر 

َيغي، والوظيفة االتصالية ُ.1القواعدي، واملعنى الصِّ

د  قِّ
نت 

 
ق باملجموعتين األوليين خاصة وأنه أعاد صياغتها  فـي نموذجهولكنـز وقد ا

 
خاصة ما تعل

ميم لم يكن لها فائدة كبيرة في تصمن خالل املفاهيم واألفكار، التي اعتبرها )جاك ريتشاردز( خدعا داللية 

املقررات. إال أن املجموعة الثالثة عرفت اهتماما كبيرا من طرف املهتمين بالحقل التعليمي على أساس 

ر اللغوُي ُ.2أنها تحقق هدفين في املقررات الدراسية؛ فهي مفيدة وعملية في التفكير باملقر 

ل الحاصل فـي بـن ـاء الـمقـّررات والـمناهـج، في نـهاية السبعينات ورغم هذا النقد إال أن التحوُّ

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، 

فـي بناء مقّررات قادرة على إحداث التواصل املرغوب بطريقة مناسبة وفّعالة  (،Yaldenيالدان )حسب 

صـها 
ّ
نات لخ ُ:3كـاآلتـي ريتـشاردزهو الذي دعاهم إلى تقديم جملة من املكّوِّ

  مون فـي اكتساب ِّ
ّ
ل قدر اإلمكان باألغراض التي يرغب املتعل ل مفص   من أجـلـها. اللغة الهدفتأمُّ

 يجب األخذ بالحسبان الجوانب  اللـغـة الـهـدفالذي سوف يستخدمون فيه  فكرة حول الـمحيـط(

 املادية إلـى جانـب الـمحيط االجتماعـي(.

  مون فـي ِّ
ّ
د اجتماعيا الذي سوف يتخذه املتعل  إضافة إلى دور محاوريـهم. اللغة الهدفالدور املحد 

 مون: املوا ِّ
ّ
قف اليومية واملواقف املهنية واملواقف األحداث االتصالية التي سوف يشارك فيـها املتعل

 األكـاديمية وهلم  جـّرا.

  م قادرا على القيام بـها من ِّ
ّ
نـها تلك األحداث أو األشياء التي سيكون املتعل الوظائف اللغوية التي تتضم 

 خالل اللغة.

 ُ م إلى أن يكون قادرا على التحدُّ ِّ
ّ
 ث عنـها.األفكار ذات العالقة أو األشياء التي يحتاج املتعل

 .طاب اجتماعيا ": الخطاب واملهارات البالغية نـها " َحْبك الخِّ  الـمـهـارات التي يتضم 

  م، ومستويات اللغة الـمحكية والـمكتوبة التـي  اللغة الهدفضرب أو ضروب ِّ
ّ
التـي يحتاج إليـها الـمتعل

 يحتاج الـمتعلم إلـى الوصول إليـها.

                                                           
ما يطلق عليه علماء اللغة األحداث الكالمية، مثل: الطلبات، الشكاوى، : هي املعاني التي تم توصيلها بواسطة الوظيفة االتصالية 1

ُ.42ص ، مرجع سابق، االعتذارات، التحيات، االقتراحات. ينظر جاك ريتشاردز
ُ.41ص املرجع نفسه، ينظر  2
ُ.44-41ص ، هسنفاملرجع  3
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 ج إليه.الـمحتوى القواعـدي الذي سوف يحتا 

 .الـمحتوى الداللـي الذي سوف يحتاج إليه 

ب التركيز على جوانب لغوية صرفة، وعلى 
 
م اللغة يتطل

ُّ
نات أن تعل ويظهر من خالل هذه املكّوِّ

ل في املحيط اللغوي االجتماعي، وتحديد املواقف الكالمية والكتابية التي 
 
جوانب اجتماعية تتمث

م اللغة هذه  ِّ
ّ
موقفه من (Hector Hammerlyهكتر هامرلي )اللغة، وقد اختصر  سيستعمل فيها متعل

مداخل تعليم اللغات من خالل نظرة تكاملية تجمع ثالث كفاءات في أي برنامج لتدريس اللغات وهي: 

الكفاءة اللغوية والكفاءة االتصالية والكفاءة الثقافية، بطريقة متدّرِّجة، منضبطة ومتالحمة. والتدرُّج 

م إلى التواصل مع وفقه  يتم بال ِّ
ّ
م في األساس اللغوي أو الكفاءة اللغوية قبل الدفع باملتعل

ُّ
ن والتحك

ُّ
تمك

ُ.1اآلخرين في املواقف املختلفة

وقد نتج عن هذه االجتهادات ظهور مصطلحات لصيقة الصلة باملدخل االتصالي من قبيل 

ات افية )عند هكتـر هامـرلـي(. وهي مصطلحالكفاءة اللغوية، الكفاءة التواصلية أو االتصالية والكفاءة الثق

ق اآلخر، ولكنها في نـهاية املطاف متكاملة.وقد استعمل هايمز ) ق إحداها ال يحّقِّ ( D.Hymesمتقابلة تحقُّ

ة مصطلح   تشومسكيعند  الكـفاءة اللغويـةفـي سياق انتقاده لنموذج  الكفاءة التواصليةألول مر 

(N.Chomsky " الذي يرى أن ،)قابلـها ملكة اللــغوية الـ ـم أو الـمعرفة اللـغوية والتـي ي  ِّ
ّ
ء أو األدالدى الـمتعل

ه تواصل 2الذي يكشف عنـهما " مظهران للتواصل اللغوي فـي املواقف املختلفة هما  التعبيـر لغويا ، ولكن 

م اللغة )األم أو األجنبية( خاصة عند اأُل
ُّ
ذه طفال؛ ألن " همحدود يبقي الكثير من الغموض بالنسبة لتعل

ـن فـي وصف إتقان األطفال في الثالثة والرابعة للقواعد النحوية لم تفّسر القواعد  الفكرة عن اإلبداع املقن 

ُ.3الوظيفية واالجتماعية للغة "

لم ينكر وجودهـــما )امللكة اللغوية واألداء اللغوي(، بل  (Hymesهايمز )ورغم هـــذا الّنـقــد إال أن  

هما كـفاءة استخدام اللغة فـي املجتمع فـي التعبير عن الوظائف اللغوية والقـدرة على املشاركة أضاف ل

، الكفاءة التواصلية. كونـها، أي 4فـي مختلف املواقف التواصلية )الشفوية والكتابية على حـد السواء(

عطينا التفسيـر الصحيح الستعمال اللــغة فـي الـمواقف االجتما
 
ن  عية املختلفة، فهي التيهـي التـي ت ِّ

ّ
تمك

ـنا وأن يجمع بكفاءة بين معرفة القواعد اللغوية "  الفرد على أن ينقل رسالة أو يوصل معنـى معيَّ

                                                           
جمة راشد بن عبد الرحمن الدويش، مكتبة امللك فهد الوطنية، هكتـر هامرلـي: النظرية التكاملية في تدريس اللغات ونتائجها العملية، تُر 1

م. 01هـ، ص 0201الرياض، طبعة  مة املترجِّ ُمن مقّدِّ
مها، ص  2

ّ
ُ.094نايف خرما وعلي حجاج: اللغات األجنبية تعليمها وتعل

ُ.222ص  ، مرجع سابق،دوجالس براوُن 3
مها، الكويت، سلسلة عالم املعرفة، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، نايف خرما وعلي حجاج: اللغات األجنبية تعليمها وتعينظر  4

ّ
ل

ُ.094ص  ،024، العدد 0199
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تفسيـرها والتفاوض مع ، وال نكتفي بنقل الرسائل وإنما 1"والقيم والتقاليد االجتماعية فـي االتصال

دة ُ.2اآلخرين فـي سياقات محد 

ـز ال ـهاSavignonكفاءة التواصلية، حسب سافينيون )وما يمّيِّ ُ:3(، أن 

  ألنالخصائص التواصلية تختلف من مجتمع إلى آخر نتيجة مطلقة؛ فهي ليست النسبية، لها طابع

 .اختالف خصائص اللغات وبالتالي اختالف األنماط اإلدراكية

 ق بتعاون أطراف عملية التواصل، وليست م قتصرة على الفرد معزوال عامة واجتماعية؛ ألنها تتحق 

 كما كان يرى تشومسكي.

 ،فهي ليست ساكنة، خاصة وأنها تختبر في املواقف الحقيقية بين متخاطبين  لها طابع الديناميكية

ُأو أكثر.

ق  للكفاءة التواصليةويضيف احمد عبده عوض ميـزة أخرى  تجمع بين خاصيتي التحقُّ

د بالقواعد الحاكمة لالستعمال املناسب فـي موقف وعـي الفر والديناميكية عند سافينيون وهو " 

قان في كل املناسبة والفعاليةوتشتمل على مفهوميـن أساسييـن هما:  اجتماعي،  وهذا املفـهومان يتحق 

ُ.4من اللغة الـمنطوقة والـمكتوبة "

واملواقف التي يحتاج الفرد إلى استعمال اللغة لالتصال مواقف كثيرة يجعلها هاليداي 

(Halliday :في ثماني وظائف أساسية ) الوظيفة النفعية والوظيفة التنظيمية والوظيفة التفاعلية

ة الوظيفة البيانية، الوظيف، والوظيفة الشخصية والوظيفة االستكشافية والوظيفة التخيلية

صهوظيفة التالعب باللغة، ( الوظيفة التاسعة وهي W.Rivers) وليجا ريفرز وتضيف  الشعائرية.
ّ
 انلخ

ُ:5فيما يأتي

ويقصد بها استخدام اللغة للحصول على  :(Instrumental Functionالوظيفة النفعية ) -0

صها هاليداي في عبارة "
ّ
 (.I want" ) أنا أريد األشياء املادية مثل: الطعام والشراب، ويلخ

ويقصد بها استخدام اللغة من أجل إصدار  (:Regulatory functionالوظيفة التنظيمية ) -2

صها هاليداي في عبارة " أُو
ّ
 Do as" ) افعل كما أطلب منكامر لآلخرين، وتوجيه سلوكهم ويلخ

I tell you.)ُ

ويقصد بها استخدام اللغة من أجل تبادل (: Intaractional functionالوظيفة التفاعلية ) -7

صها هاليداي في عبارة " أنا وأنت " )
ّ
 (Me and youاملشاعر، واألفكار بين األفراد واآلخرين. ويلخ

                                                           
: دراسة تقويمية لكتب تعليم العربية كلغة أجنبية في ضوء هويدا محمد الحسيني. مأخوذ من: 49ص ، مرجع سابق، احمد عبده عوض 1

ُ.40م، ص 0110منشورة، كلية التربية، جامعة املنصورة،  مفاهيم املدخل االتصالي، رسالة دكتوراه، غيُر
ُ.222ص ، مرجع سابق، ينظر دوجالس براوُن 2
ُ.221ص املرجع نفسه، ينظر  3
ُ.49، ص ، مرجع سابقاحمد عبده عوض 4
ُ.23-24، ص ، مرجع سابقرشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة 5
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ويقصد بها استخدام اللغة من أجل أن يعّبر الفرد (: Personal functionالوظيفة الشخصية ) -0

صها هاليداي في عبارة " إنني قادم " )
ّ
 (Here I comeعن مشاعره وأفكاره. ويلخ

ويقصد بها استخدام اللغة من أجل االستفسار  (: Heuristic functionالوظيفة االستكشافية ) -1

صها هاليداي في عبارة " أخبرني عن السبب " عن أ
ّ
م منها. ويلخ

ّ
سباب الظواهر، والرغبة في التعل

(Tell me why.) 

لية ) -6 ويقصد بها استخدام اللغة من أجل التعبير عن (: Imaginative functionالوظيفة التخي 

صها هاليد
ّ
اي في عبارة " تخّيالت، وتصورات من إبداع الفرد، وإن لم تتطابق مع الواقع. ويلخ

 (.Let us Pretendدعنا نتظاهر أو نّدعي " )

ل (: Representational functionالوظيفة البيانية ) -7
ّ
ويقصد بـها استخدام اللغة من أجل تمث

صها هاليداي فـي عبارة " لدي ش يء أريد إبالغك به 
ّ
األفكار  واملعلومات، وتوصيلها لآلخرين. ويلخ

( "I have got something to tell you.) 

ويقصد بـها اللعب باللغة، وبناء كلمات منها حتى ولو (: Play functionوظيفة التالعب باللغة ) -0

صها وليجا ريفرز فـي عبارة 
ّ
كانت بال معنى، ومحاولة استغالل كل إمكانات النظام اللغوي. وتلخ

(Billy Pilly.) 

م اللغة لتحديد شخصية ويقصد بها استخدا(: Ritual functionالوظيفة الشعائرية ) -1

صها هاليداي في بعارة " كيف حالك؟ " )
ّ
 How doالجماعة، والتعبير عن السلوكيات فيها. ويلخ

you do ?.) 

 تتكامل عناصر عمليةومن خالل تحقق هذه الوظائف التي تؤديـها اللغة فـي املواقف الحياتية 

لمن خالل  االتصال رسِّ نةرسالة تنشأ لديه رغبة فـي توصيل  م  ا  معيَّ ثيـر واستجابة له، وإم  ا على م  ا ردًّ إم 

ثيـر نة 1رغبة فـي البدء بطرح م  ل ورغبته فـي تحقيق أهداف معي  . وقد يكون الـمثيـر داخليا من دوافع املرسِّ

ل أو من أي جهة أخرى. زات من طرف املستقبِّ ُأو خارجيا من محّفِّ

املدّرِّس بإنتاج خطابه الشفوي عن طريق  ونضرب مثاال على ذلك فـي مجال التعليم؛ إذ يقوم

م باستقبال هذه الرموز فيحاول  ِّ
ّ
تركيب مجموعة من الرموز بناء على أهداف وكفاءات املنهاج ويقوم املتعل

فهمها من خالل فّك شفرتـها بناء على ما يكتسبه من رصيد لغوي ومعرفي سابق، ثم  يؤولها في السياق 

مي.-التعليمي
ُّ
 التعل

ص املوقف السابق وكل املواقف املشابهة لهوقد وضع  ِّ
ّ
ُ:2حسين الطوبجي نموذجا لالتصال يلخ

                                                           
ُ.44ص ، مرجع سابق، احمد عبده عوض 1
ُ.29، ص ، مرجع سابقطعيمة ومحمود كامل الناقةرشدي احمد  2
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ال تقتصر عملية اإلرسال على املدّرِّس كما سبق أن ذكرنا، ولكنها عملية متبادلة بينه وبين 

مين أنفسهم؛ فكل طرف يساهم فـي إنتاج الخطاب الشفوي أو الكتابي من خالل ِّ
ّ
مين، وبين املتعل ِّ

ّ
 املتعل

ُتركيب الرموز من جهة، ويستقبل من جهة أخرى خطابا آخر ، فيقوم بفك رموزه.

ولذا يشير مصطلح التواصل اللـغوي إلى األشكال اللغوية التي تنتقل خاللها األفكار واملعلومات 

ُ.1واالتجاهات ويشمل عمليات اإلرسال واالستقبال

ُ:2الثة عناصر هي، من خالل ثنايف خرما وعلي حجاج ويتحّقق التواصل، حسب

 :كالظرف أو السياق الذي يتم فيه التواصل كإحدى الحصص الدراسية مثال. موقف التواصل 

 وهو أحد عناصر املوقف كالتمهيد للحصة مثال. حدث التواصل : 

 يشمل مجموعة الجمل والعبارات التي تمثل محتوى الرسالة اللغوية وتمثل جوهر فعل التواصل :

 عملية التواصل.

ُ:3من خالل أربعة عناصررشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة، ق، حسب ويتحّقُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
                                                           

ُ.44، ص ، مرجع سابقاحمد عبده عوض 1
ُ.24-21ص ، مرجع سابق، نايف خرما وعلي حجاج 2
ُ.71-77ص ، مرجع سابق، رشدي احمد طعيمة ومحمود كامل الناقة 3
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ــــــــــــــــــــــــــــــــلُالـــــرســــــالــــــــة ـلُالـــوسيـــــــــــــــــــــلـــــةُالـــمــــــــــرسِّ ُالـمستــقبِّ

ُخصائصهُخصائصهاُخصائصهُخصائصها

  الـــــتـــــرتـــــيـــــــب املـــــنـــــطـــــقـــــي

 فكار.لأُل

  دقـــــــــــــــة املــــــــــــــــفــــــــــــــــردات

والعبـــــــارات في التعبير 

 عن األفكار.

  بســـــــــــــــــــاطـــــــة الـتراكيـــــــب

 اللغوية.

  ة الــــــــــــــــرمـــــــــــــــــوز
ّ

قــــــــــــــــلــــــــــــــــ

 والتجريدات.

  مناســــــــبة حجمها، فال

ة 
 

هي بــــــالطويلــــــة اململــــــ

ة.
ّ
 وال بالقصيرة املخل

  ة الــلــغـــــــة الــتــي صـــــــــــــحـــــــّ

نــــقــــلـــــــت مــــن خــــاللــــهـــــــا 

 األفكار.

  وضــــــــــــــــــوح املــــــفـــــــاهــــــيــــــم

ة 
ّ
واملصـــــــــــــطلحـــات وقلــــ

ُعددها.

  وضـــــــــــوح الفكرة في

 هنه.ذ

  عـــــــــمـــــــــق خـــــــــبـــــــــرتـــــــــه

بـــــاملوضـــــــــــــوع الـــــذي 

 يعالجه.

  تــنــّوع طــريــقــتـــــــه فــي

 عرض األفكار.

  قـــــدرتـــــه في اختيـــــار

 األلفاظ املناسبة.

  وضوح صوته عند

 الحديث.

  إعــــــــــــــــادة عــــــــــــــــرض

األفكـــار بتفصـــــــــــــيـــل 

 أكثر.

  ضــــــــــــــــــــرب أمــــــــثــــــــلــــــــة

تجعـــــل الرســـــــــــــــــالـــــة 

مـــــــــــحســــــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــة 

ُوليست مجّردة.

  دقـــتـــهـــــــا فـــي نـــقـــــــل

األصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات 

)بـــــــــــالـــــــــــنســـــــــــــــــــــــبـــــــــــة 

 للحديث(.

  عـــــــــــــــدم وجـــــــــــــــود

يـــــة مؤثرات جـــــانب

تشـــــــــــــــــــّو  عـــــــلـــــــى 

 الحديث.

 .وضوح الطباعة 

  دقـــــــة الــطــبـــــــاعـــــــة

وقـــــلـــــــة األخـــــطـــــــاء 

 املطبعية.

  جـــاذبيـــة اإلخراج

وحســـــــن تنســـــــيق 

ُالصفحة.

  ســـــــــــــالمــــة حواســــــــــــــــه في

اســـــــــــــتقبــــال الرســـــــــــــــالــــة 

 )األذن والعين(.

  قدرته على فك الرموز

الــــــــــــــتــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــت 

إليه.درايته باللغة التي 

 يستقبل بها الرسالة.

  خــــــبــــــرتـــــــه بــــــمــــــوضـــــــــــــــــــوع

 الرسالة.

 ه بــــــــ لــــــــفــــــــتــــــــ 
 
ل أ املــــــــرســــــــــــــــــــِّ

ومعرفتــــــه لعــــــاداتــــــه في 

 الحديث أو الكتابة.

  اتجاهه نحو املوضــــــــوع

 وتحّمسه ألفكاره.

  مفهومــــه نحو نفســــــــــــــــه

Self-concept 

ومــــــــــفــــــــــهــــــــــومــــــــــه نــــــــــحــــــــــو 

ُاآلخرين.

ة لدعم اللغة العربية على ما يلي
ّ
ُ:1التأكيد على اشتمال أي خط

 ممناهج متقنة ووسائل تعليمية متطّورة ملراحل التعليم املختلفة...تست
ّ
، جيب إلى حاجات املتعل

 وتستفيد من إمكانات العصر الحديث وتقنياته املتنّوعة.

  املراعاة في هذه املؤلفات للجوانب النفسية والتربوية والثقافية واللغوية للمتلقي، بحيث تتناسب مع

 .ةسّنه وخلفيته الثقافية وقدراته العقلية، وتعمل على تنمية مهاراته بالطرق العلمية والتربوي

  االستعانة في إعداد املناهج والكتب املنّفذة لها بنتائج الدراسات اللغوية الحديثة، وأن يلتفت إلى

عة، مع االستفادة من الدراسات والبحوث السابقة في هذا الشأن.
ّ
 املشكالت اللغوية القائمة واملتوق

 م وتجعله محور العملية ا
ّ
ز على املتعل

ّ
ق لتعليمية، وتراعي الفرُواالهتمام بطرق التدريس التي ترك

ُالفردية والفئات الخاصة.

                                                           
ُ.02ص ، ابقسالاملرجع  1
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فال بد من أن يكون من بين األهداف وجدير باإلشارة أنه عند تدريس اللغة كأداة اتصال " 

حيث تتضمن أكثر من مجرد  مهارة شديدة التعقيد، واالتصال في حد ذاته االهتمام بكفاءة االتصال

ون املنطوق مالئما ملستويات عدة منها هدف املتحدث مراعاة أن يكفينبغي  إتقان تراكيب لغوية

ث واملتلقي واملوقف واملوضوع والسياق اللغوي  ُ.1"والعالقة بين املتحد 

ال يراد بها استخدام اللغة بعد استيعاب نظامها،  عملية الكفاية االتصاليةوخالصة القول إن 

باألساليب الخاصة للفرد ملواجهة  عملية فردية اجتماعية معا وتكمن فرديتها حين تتعلقبل إنها 

ُ.2املوقف، واجتماعية حين تتعلق بالسياق الذي تم فيه االتصال

 ثالثا: املدخل الوظيفي

ه مـن الناحية التـاريخية، يعدُّ ال م ـفـي البداية أودُّ أن أشيـر إلى أن 
ُّ
مدخل الوظيفي أحـد مـداخـل تعل

فـي  ،، آنذاكالسائدمدخل التـركيبـي ـالماض ي بديـال عن ـلقرن الــغة. وقد ظـهـر فـي سبعينات اــوتعليم الل

ْعنـى  بكيفية استخدام اللغة املناهج التعليمية. وهو " مدرسة من مدارس الفكر اللغوي املعاصر، وهو ي 

وسيلة اتصال يستخدمها أفراد فاللـغة فـي نظر هذا االتجاه عبارة عن  وبالقيمة االتصالية للغة.

عنـى بتبيان  أي مدخل،، الـمدخلوقد سبق القول بأن . 3وصل إلى أهداف وغايات "املجتمع للت ي 

ـغة وفلسفة تعليمها، 
ّ
رها لـمفـهوم الل الـمنطلقات التي تستند إليـها طرائق تدريس اللغات، من قبيل: تصوُّ

ميـن. ِّ
ّ
 والنظرة إلى الطبيعة اإلنسانية وشخصية املتعل

لغة مختلفة عن املداخل األخرى، وإن كانت تلتقي في الكثير من لذا كانت نظرة املدخل الوظيفي ل

رات مع املدخل االتصالي، فهو يقوم على سؤال مفاده: لـماذا نستعمل اللغة؟ ، وتتفر ع 4النقاط والتصوُّ

م مهاراتـها وبناء الـمنـهاج الدراس ي فـي اللغة الـهدف
ُّ
ق بكيفيات تعليم اللغات وتعل

 
 ؛عنه أسئلة أخرى تتعل

يها أكثـر من كونـها  وظيفة اجتماعيةفهو يـهتم بـها بوصفها أداة للتعامل االجتماعي أي لها  ظامـا نتؤّدِّ

م  كائـنا ، كما يراها الـمدخل البنيوي. وبـهذه النظرة االجتماعية الوظيفية اعتبـرت مستقـال ِّ
 
الـمتعل

مه للغة بهذا الجانب، فيبحث عن الطريقة اجتماعيا، 
ُّ
كتسبـه هذه يربط تعل

 
املناسبة والفّعالة التـي ت

عة التي يصادفها في  فها في تواصله مع اآلخرين فـي املواقف االجتماعية املتنّوِّ اللغة الهدف، ثم كيف يوظِّ

م فـي موقف إيجابـي، وهذا ما تتبّناه املدرسة الجزائرية حاليا 
ّ
حياته. وهي بهذا تكون قد أظهرت الـمتعل

ُدية التي تقوم على مركزية املدّرِّس.متجاوزة النظرة التقلي

م وفق هذا املدخل على طرح مشكلة أو قضية أو موضوع، ويتم بعده تبادل اآلراء 
ُّ
تتمُّ عملية التعل

م فاعـل ضمن 
ُّ
م والحصول  بيـئة مناسبةللوصول إلـى تعل

ُّ
ميـن للتعل

ّ
تعمل على خلق الدافعية عند املتعل

                                                           
ق األدبي لدى طالب الصف الخامس دراسة : حسن شحاتة. مأخوذ من: 49ص ، مرجع سابق، احمد عبده عوض 1 تنمية مهارات التذوُّ

ُ.21م، ص 0111تجريبية، املؤتمر السنوي الثالث للطفل املصري، مركز دراسات الطفولة، جامعة عين شمس، 
ُ.41-49ص  ملرجع نفسه،ا 2
م، وزارة 0191، 7، العدد 21نية، املجلد مجلة عالم الفكر، عدد خاص باأللس االتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة،يحيى احمد:  3

ُ.30اإلعالم، الكويت، ص 
ُاملرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
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م  على الـمعرفة، مـن خالل الـمشاركـة
 
م ال يتعل ِّ

ّ
الفعلية دون انتظار تقديمها جاهزة من قبل املدّرِّس. فاملتعل

اللغة ونظامها بعيدا عن جانبها االجتماعـي؛ فالنظام النحوي اللغوي يؤّدي وظائف مختلفة حسب 

مين، وهما يتبادالن اللغة، ِّ
ّ
ؤديان ي السياقات التي يرد فيها على اعتبار أن طرفـي العالقة الـمدّرِّس والـمتعل

ُوظائف اجتماعية وليست لغوية فقط.

أن الجمل والتـراكيب لها ارتباط مباشر بالوظيفة التـي تؤّديـها فـي  يحيى احمدلهذا السبب اعتبر 

يه هاليداي )1السياقات املختلفة  ،( بالطاقة االستيعابية الكلية لوظائف اللغةHalliday. وهذا ما يسّمِّ

إضافة عــبارة ذات صلة لتصبح الظروف أواملـالبسات ذات الصلة ــرورة وذلك عـبـر  تــأكيـده على ضـ

، يقول:" من املهم أن نقّيد فكرة السياق وذلك بأن نضيف لها وليس كـل شـيء محيط بالحدث الكـالمي

ال يعني كل ش يء فـي املحيط املادي، كتلك التي تظهر فيما  سياق الحال(؛ ألن Relevantكلمة ذات صلة )

، واقترح أن 2ا نسّجل بالصوت والصورة حدثا كالميا مع كل املشاهد واألصوات املحيطة بنا... "إذا كن

( بحيث يمكننا أن نشير إليه على Semiotic Stuctureيفسر النوع املعين من املواقف كتركيب سيميائي )

. 3لرمزية أو البالغيةالنشاط االجتماعي املستمر، عالقات األدوار، الطريقة اأنه كيان ذو ثالثة أبعاد: 

وتعد هذه األبعاد الثالثة اإلطار الفهمي الذي يمثل السياق االجتماعي كبيئة سيميائية؛ إذ من خاللها 

بقوله: "  كالملسياق تصاحب عملية إنتاج اللأنماط ونص  على  .4يمكن لألشخاص أن يتبادلوا املعاني

ـر مستوى الرسمية فـي كال  ِّ
منا أو كتابتنا، أو أن ننتقل بحرية من نمط سياقـي إذا كان بإمكاننا أن نغي 

م، وتارة إللقاء محاضرة عامة، وتارة 
 
ـن إلى نمط آخـر، فنستعمل اللغة تارة لتخطيط نشاط منظ معي 

لتدبيـر شؤون األوالد؛ فألن طبيعة اللغة على شاكلة، بحيث إنَّ جميع هذه الوظائف مبنية حسب 

ة  ُ.5"طاقتها االستيعابية الكليَّ

وال ينفّك فهو لصيق به  6ويضيف هاليداي فكرة طريفة عن وجود نص يصاحب النص املنتج

عنده "  سياق املوقف؛ ألن 7عنه، فهما مظهران للعملة نفسها وال يمكن ألحدهما االستغناء عن اآلخر

ن عجزء من التخطيط الكلي...فليس هناك انفصال بين ماذا نقول وكيف نقول، اللغة إنما تكون لغة 

، وهو ما يشتمل على أشياء كثيـرة 8طريق االستعمال فـي سياق الحال، وكـل ما فيها مرتبط بالسياق "

، ولعل فكرة )ما يصاحب النص( هذه تخرج 9لغوية وغيـر لغوية فـي البيـئة العامة التـي يظهر فيها النص

                                                           
ُ.30 ، صابقسالاملرجع  1
. 77م، ص 2107عرفات فيصل املّناع: السياق واملعنى؛ دراسة في أساليب النحو العربي، منشورات االختالف، الجزائر، الطبعة األولى،  2

ُ.011املصطفى: الداللة السياقية عند اللغوييـن، ص  مأخوذ من: عواطف كنو 
ُ.72-77، ص املرجع نفسه 3
 Gregoy.M and Carroll.S(1978 87:-(88. مأخوذ من: 72ص املرجع نفسه،  4
ُ.30، ص ، مرجع سابقيحيى احمد 5
 Halliday.M.A.K and Hassan.R(1989 5:(. مأخوذ من: 72ص ، مرجع السابق، عرفات فيصل املّناع 6
 Halliday.M.A.K and Hassan.R(1989 (5:. مأخوذ من: املرجع نفسه، الصفحة نفسها 7
 .92ص ، مرجع سابق، يحيى احمد 8
 Halliday.M.A.K and Hassan.R(1989 (5:. مأخوذ من: 72ص ، مرجع سابق، عرفات فيصل املّناع 9
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ّسر عندما يواجه بعض الغموض ( يلجأ إليه املفUegent Contextالسياق الخارجي من كونه سياقا طارئا )

م واملستمع Main Textفي النص اللغوي، وتجعله نصا رئيسيا )
ّ
( له دوره في إنتاج الداللة، فمعرفة املتكل

والعالقة بينهما وكذا زمان الحديث ومكانه فضال عن البيئة االجتماعية التي قيل فيها النص تعمل 

، وتأسيسا على كالمه هذا يكون تحليل النص على 1مصاحبة جنبا إلى جنب مع النص في فهم الخطاب

ُ:2مرحلتيـن

داخلية تتعلق بالنص نفسه؛ ألن  النص عنده وحدة لغوية مستقلة بذاتـها، فمعرفة الخصائص  األولى:

ن منـها النص هي التي تكشف معنى النص، ومعنى هذا أن املعنى في هذه املرحلة يكون  اللغوية التي يتكو 

همه من خالل النص ، ويسمي هاليداي هذه املرحلة باملرحلة األقل تعقيدا باملقارنة مع داخليا ويمكن ف

ُاملرحلة الثانية.

ن اإلنسان من أن  الثانية: ِّ
ّ
وهي مرحلة تقييم النص، وهي املرحلة األكثـر تعقيدا، فالتحليل اللغوي يمك

َم لم يكن النص هكذا، وإلى أي مدى نجح النص، إلى أي مدى لم ينجح،  يعرف ملاذا النص هكذا، أو لِّ

ُ.نصالعالقة بين السياق والوهذه املرحلة تحتاج إلى تفسير ليس للنص فقط وإنما إلى سياقه، وكذلك 

 ميشيل توماسيللو:

ـن علينا أن نعتـرف بالفكرة النظرية الـمحورية وهـي أن   الـمرجعية اللغويـة أو اإلسـنـاد يتعي 

ـاول شخص مــا جـذب انتـباه شخص آخـر نحو شـيء مـا فـي العالم. ويجب يحـ فعل اجتــماعـي هواللغوي 

أن نعتـرف أيضا بالحقيــقة التجريبية وهـي أن  اإلســنـاد اللـغــوي ال يمكن فـهـمه إال داخــل سيــاق أنــواع 

ُ.3مشاهـد االنتباه املشتـركبذاتـها من التفاعالت االجتماعية والتي سوف أسميـها 

ُ حيـث يشتـرك الطـفـل والكـبيـر فـي  تفاعـالت اجتـماعيةهـي مشاهـد االنتـباه الـمشتـرك  وإن 

ُ.4االهتمام بش يء ثالث، وبانتباه كل منـهما إلـى هـذا الشـيء الثالـث لفتـرة زمنـية ممــتدة لحد معقوُل

ـها تتضأحداثا إدراكيةليست، من ناحية،  االنتباه املشتـركإن  مشاهـد  ن فقط طائفة ، إن  م 

ثانوية من أشياء فـي عالم الطفل اإلدراكي. ونجد من ناحية أخرى أن مشاهد االنتباه املشترك ليست 

؛ إنـها تحتوي على أشياء أكثـر مما تشيـر إليه صراحة فـي أي طائفة من الرموز اللغوية. أحداثا لغويةأيضا 

ه  ـبِّ
ْ

ش مكـانـا وسـطا، هو فـي جوهـره وسـط للواقــع االجتماعي وهكذا فإن مشاهد االنتباه املشترك تشغل ما ي 

ُ.5املشترك، بيـن العالم اإلدراكي األكبـر  والعالم اللغوي األصغر 

                                                           
 .71-72، ص ابقسالاملرجع  1
 wson, H.G(2004Widdo 17:-(18. مأخوذ من: 72ص املرجع نفسه،  2
ميشيل توماسيللو: األصول الثقافية للمعرفة البشرية، ترجمة شوقي جالل، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، أبو ظبي، الطبعة األولى،  3

ُ.029م، ص 2114الطبعة العربية األولى، 
ُ.021ص املرجع نفسه،  4
ُ.071-021ص املرجع نفسه،  5
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فهم الطفل لـمشهد االنتباه املشترك يتضمن كعنصر متكامل معه ذات الطفل نفسه ودوره فـي 

خر واملوضوع بحيث يكون الجميع داخل التفاعل الـمدرك من املنظور الخارجي نفسه باعتباره الشخص اآُل

ُ.1صيغة أو إطار تمثيلي مشتـرك والذي يصبح ذا أهمية حاسمة لعملية اكتساب الرمـز اللـغـوُي

ولكن مشهد االنتباه املشترك ليس هو نفس املشهد املرجعي املعبر عنه رمزيا بصراحة في مقطوعة 

السياق املتبادل بين الذوات التي تجري فيه إن مشهد االنتباه املشترك يهيـىء ببساطة من اللغة. 

ُ.2عملية الترميـز

إلى مسألة تعارض العناصر اللغوية وغير  (Michael Tomaselloميشيل توماسيللو )انتبه 

اللغوية فيما بينها في اإلحالة إلى املعنى املقصود وهنا أكد ضرورة االنتباه إلى  ما يقصده منش ىء الحديث 

هاوما يضعه من  ِّ
ح كفة عنصر من عناصره على األخرى، فقد نختار سياقا ما من بين مجموع  تموج  ترّجِّ

السياقات املتاحة أمامنا، ونبدأ بتوجيه انتباه املقابل إليه، فيكون ذلك السياق هو العنصر املشترك بيننا 

ُفي العملية الكالمية، وهي ما يسّميها بمشاهد االنتباه املشترك.

 ميشيل أودونيل:

السياق فقد مّيـز بين نوعيـن من السياق هما  (Michael O’Donnelل أودونيل )ميشيأما 

ـر ـر فـي السياق فـي أثناء عملية التواصل، الديناميكي أو الـمتغي  ال يتغّيـر  الذيوالسياق الثابت ؛ إذ يتغي 

ـرفـي التواصل، ونادى بضرورة  ـها ووصف ايهاليد، فجميع العناصر التي ذكرها دراسة السياق املتغي 

تكون عرضة للتغييـر ، فقد يبدأ الكاتب بطريقة  الحقل، التوجهات، والنمطبأنها من محددات املعنى: 

( وبالتدريج ينتقل إلى استعمال صياغة غيـر رسمية، حتى إن املحادثات يمكن أن تبدأ Formalرسمية )

ُ.3بالكالم وتنتقل إلى استعمال الكتابة

مكنه مـن خــالل التمحيص الدقيق لبنيته إن  النظام اللفظـي على خ ـم العالمات األخرى ي 
 
ـظ

 
ــالف ن

ع واسع للمقاصد والـمفاهيم.النحويـة والـداللية أن يشيـر إلـى   فـي الوقت ذاته فإن التفاعـل اللفظي تنوُّ

عـدُّ كـما يقـول جـامبـرز  ار فيه املنطوقات وفقا للمعاييـر Gumperzي 
 
خت

 
والتوقعات  نسقا اجتماعيا ت

ويستتبع ذلك قابلية الظواهر اللغوية للتحليل، سواء أكـان هـذا داخل سياق  املعتـرف بـها اجتـماعيا.

ُ.4اللغة ذاتـها أم داخل السياق األوسع للسلوك االجتماعي

                                                           
ُ.071ص  ابق،سالاملرجع  1
ُفحة نغسها.صالاملرجع نفسه،  2
O’Donnel.M.(1999ُ 46:-(66. مأخوذ من: 71-79ص ، مرجع سابق، عرفات فيصل املّناع 3
 ,Gumperz. مأخوذ من: 01م، ص 2113محمد العبد: العبارة واإلشارة؛ دراسة في نظرية االتصال، مكتبة اآلداب، القاهرة، الطبعة الثانية،  4

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 

ر قيمة النظام غير اللفظي 1سين ال يحرصون كثيرا على انسجام النظاميناملدّرُِّ ، بل إن بعضهم ال يقّدِّ

ز على النظام اللفظي رغم أن  ِّ
ّ
إمكانية جمع املوقف االتصالي الواحد بين االتصال اللفظي واالتصال فيرك

ـن تجارب خبـراء  د بالنمطيـن معا. وتبّيِّ الذاكرة على نحو مقنع أن غير اللفظي. وال غرو فاإلنسان مزو 

صل أحدهما باآلخر اتصاال وثيقا عند اإلنسان: أحدهما لفظي،  نْيـن اثنيـن يت  التفكيـر قد اتخذ لـه مكّوِّ

ـزة2واآلخر غيـر لفظي ُ.3. ولكل منهما خصائصه املمّيِّ

سم بكونه نظاما من العالقات أو الد
 
ئل اُلأما خصائص النظام اللفظي فهو كما يصفه هادي نهر يت

اما أو " إنها ليست إال نظاللغوية يعمل كما تعمل اآللة التي بواسطتها يتناقل الناس الخبر عن األشياء، 

من القيم والعناصر املعتمد بعضها على بعض، تنتج قيمة كل عنصر من وجود العناصر األخرى في وقت 

ف4واحد "
ُّ
في غالب األحيان، إال أنه  ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو نظام عفوي يبتعد عن التكل

نوعا من االنقباض النفس ي يبتعد عن العفوية كلما كان الخطاب أكثر رسمية وتجريدية، واقتض ى 

والفيزيولوجي، زيادة على أن اللغة املنطوقة أكثر عفوية من لغة التحرير لـما فـي األخيرة من الحشو 

ع ُ.5والزيادات والتصنُّ

ق وظيفة اللغة في جانبين يرتبط نجاح النظام اللفظي، حسب ُ:6هادي نهر، بتحقُّ

ُتوكيد أهمية املوقف الكالمي أو املقام أو السياق الذي تباشر فيه اللغة عملها.  أولهما:

 واملستمع أو  ثانيـهما:
ّ

النظر إلـى العوامـل الرئيـسة التـي ينتظـمها هـذا الـموقـف، وهـي الـمتكلم أو الباث

ُاملستقبل، واألشياء.

بالـمتكلم واملربط بين الجانبين؛ املوقف الكالمي وعناصر عملية الكالم )وبال
َ
أو  ياء، األشخاط

ق النظام اللفظي مراده باملواءمة بين املوقف الكالمي ُوالعالم الخارجي بين املوقف  مةءوااملاملتكلم، ُو( يحّقِّ

وأوضاعه وظروفه، وسياقه بكل أبعاده ، أي املواءمة بين املوقف الكالمي وعناصره املستمعالكالمي ُو

                                                           
للغة طور اتبـرهن بحوث لغة الطفل علميا على اجتماع نمطي االتصال عند اإلنسان منذ ميالده. كما تحاول أن تقّدم تفسيـرا علميا لت 1

 اللفظية قياسا على نموذج الطفل؛ فالطفل منذ ميالده يبدأ فـي االتصال كثيرا أو قليال. ويستطيع الطفل حديث امليالد، أن يعيـر بالفعل

 هانتباها: فعندما تتحدث إليه أمه ينصت وفـي خالل ثالثة أسابيع أو أر بعة، يسهم بمشاركته الخاصة فـي النقا  مستجيبا بحركات جسم

 Halliday, M.A.K : Spoken and Written. مأخوذ من: 04ص ينظر املرجع نفسه، . النشطة بذراعيه وساقيه وبلسانه وشفتيه أيضا

Language, 2 ed. Impression, Oxford Uni. Press (1990), pp, 2-3. 
( وهو من أوائل Colwyn Trevarthenين تريفارثن )يرى بعض الباحثين أن هذا النشاط الجسدي ليس له َبعد  أن يعد  لغة. ويسمي كولُو 2

ر النشاط العضلي الذي سوف يستخدمه بعد ذلك  دارس ي هذه العملية حركات اللسان والشفتين باسم ما قبل الكالم وذلك أن الطفل يكّرِّ

 .Halliday, op. cit, p 3. مأخوذ من: 09ص ينظر املرجع نفسه، . فـي إنتاج الكالم

ُ.Sebeok, Zoosemiotic Components, p, 160. مأخوذ من: 04ص  سه،ينظر املرجع نف 3
ُ.093م، ص 0199هـ/ 0219هادي نهر: علم اللغة االجتماعي، الجامعة املستنصرية، الطبعة األولى، ينظر  4
ُ.041ص ينظر املرجع نفسه،  5
ُ.099-093ص  املرجع نفسه، 6



 ومداخل تدريس اللغة العربية لخطاب التعليمي: روافد انيالفصل الثا

151 
 

املتعلق بكل ما قيل أو ما سيقال وغير ذلك. وقد اشتهر ما اصطلح عليه بـ سياق الحال لدى مالينوفسكي 

ُ.1وفيرث

ُ:2وسياق الحال يعني فيما يعني: جملة العناصر املكّونة للموقف الكالمي أو الحال الكالمية نذكر

لثقافي وانتماؤهما االجتماعي أو املنهي وشخصيات من يشهد شخصية املتكلم أو السامع وتكوينهما ا أوال:

وبيان ما لذلك من عالقة بالسلوك اللغوي، ودورهم  –إن وجدوا  –الكالم من غير املتكلم واملستمع 

ُأيقتصر على الشهود أم يشاركون في آن إلى آخر بالكالم، والنصوص الكالمية التي تصدر عنهم.

ُيدور حوله الكالم.موضوع الخطاب، أو ما  ثانيا:

ُهدف النص الكالمي وغايته املتوخاة في املشتركين في الكالم. ثالثا:

العوامل والظواهر االجتماعية ذات العالقة باللغة، والسلوك اللغوي ملن يشارك في املوقف  رابعا:

الم الك الكالمي، كحالة الجو، والوضع السياس ي، ومكان الكالم، وجنس املتحدثين، وكل ما يطرأ أثناء

ق باملوقف 
ّ
ممن يشهد املوقف الكالمي من انفعال أو أي ضرب من ضروب االستجابة، وكل ما يتعل

قه.
ّ
ُالكالمي أيا كانت درجة تعل

موقع الكلمات من التركيب اللغوي، ومستوى ذلك التركيب من حيث قربه أو بعده من القواعد  خامسا:

ُاملقّررة في النظام اللغوي املعّين.

ح " أن أهم خصائص سياق الحال إبراز الدور االجتماعي الذي يقوم به املتكلم وسائر وهكذا يتض

ُاملشتركين في املوقف الكالمي، وبيان أهمية موقع الكلمات من السلسلة اللغوية املعّينة.

ومن دون هذه العناصر املكونة للحال الكالمية ال يستقيم الرمز اللغوي وال يتم التواصل الصحيح 

ر عن الحاجات سواء اختلف املتكلم أم املستمع أ عناصر املوقف وأحواله؛ ألن هذه الناقل  لألفكار واملعّبِّ

ُ.3العناصر املتوائمة هي الوظائف األساسية للغة عند املتحدثين "

وهذا ما يؤكد أن ثمة إطار اجتماعيا تستعمل ضمنه اللغة فتتأثر بمعطياته، وتتكيف عناصره 

بشري في موقف لغوي ما، وعنصر موضوعي، يعمل على تحديد نوع الكلمات وهي كما ذكرنا:" عنصر 

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 

اللغوي كما بّينا فيما مض ى، فإنهم من جهة ثانية قد دعوا إلى دراسة املوقف الكالمي املعّين األسلوب 

ومناسبته وظروفه في االستعمال اللغوي، ويقتض ي ذلك مالحظة الكلمات والتعابير التي يستعملها املتكلم 

وغير   أو سياسية أو دينية في مواقف الفرح أو الحزن أو االستقبال والتوديع أو في مواقف تعليمية أو أدبية

ذلك من املواقف. ورصد أثر املستمع في تحديد الخصائص اللغوية، كأن يكون من جنس النساء أو 

                                                           
ُ.099ص  ،ابقسالاملرجع  1
ُ.091-099، ص املرجع نفسه 2
Paul Garvin, The Prague School of linguistics, edited by Hill A.A. 1969, p 261ُ-.262. مأخوذ من: 091، ص نفسهاملرجع  3
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املثقفين كي يتحاش ى املتلكم نوعا معّينا من الكلمات، أو كأن يكون املستمع طفال يحّدثه أحد والديه في 

ث ألفاظه أو أسلوبه في  ُ.1مخاطبة الجيران أو غيرهمحديث قد ال يستخدم املتحّدِّ

وكيفية توظيف هذا النظام ألداء اللفظي وبذلك فإن االتجاه الوظيفي يربط النظام اللغوي 

ُ:2ثة مظاهر. ويتمثل هذا الربط في ثالفي املواقف الكالمية املعّينة وباالستعانة بالنظام غير اللفظي املعاني

لغته.  لم واملتمثلة في األبنية والتراكيب املختلفة املوجودة فيالخيارات املتعددة املتاحة للمتك املظهر األول:

ُإن كل تركيب يؤدي وظيفة مختلفة ألنه يمكن املتكلم من تنظيم كتل املعلومات طبقا لظروف الكالم.

هو أن جذور اللغة تمتد على البنى االجتماعية بكافة أشكالها. فال يمكن فصل اللغة عن  املظهر الثاني:

لتراث والعادات والتقاليد. إن الظواهر االجتماعية التي يرتبط بها الفرد بحكم انتمائه إلى مجتمع الثقافة: ا

ما تفرض عليه سلوكا لغويا معّينا. ويظهر ذلك بوضوح في أساليب التخاطب التي ينتقيـهـا الفرد في املواقف 

ُاملختلفة.

لم عة تساهم في أداء الفكرة التي يريد املتكتضافر العناصر، بمعنى أن عناصر اللغة مجتم املظهر الثالث:

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 

الداللة املفيدة في املعجم والكلمة بدروها تؤدي وظيفتها ضمن  وحدات صوتية أخرى تشكل الكلمة ذات

ُنظام نحوي.

إذن فاالتجاه الوظيفي يتمّيز من بين االتجاهات األخرى في الدراسات اللغوية بأنه يربط اللغة 

بالوظيفة التي تؤديها من جانب، وبالبيئة االجتماعية وتضافر العناصرمن جانب آخر. والتحليل اللغوي 

في يكون من منظور يهدف على بيان الوظائف التي تؤديها اللغة في البيئة اللغوية. أم اإلطار  النظري الوظي

الذي يتم من خالله التحليل فهم مصمم ألداء هذا الغرض العام. ولذلك ال يحفل الوظيفيون بجدلية 

ست هدفا وإنما فالنظرية ليالنظرية اللغوية وإلى أي حد تتمثل فيها الكفاية الوصفية والكفاية التفسيرية 

. يقول هاليدي في مقدمة كتابه " 3هي إطار يتم من خاللها الكشف عن الخيارات املتاحة أمام املتكلم

(: " إننا لسنا بحاجة إلى نظرية متخصصة إلى حد كبير Halliday 1985 : 19مقدمة في النحو الوظيفي " )

الم املنطوق يحتاج إلى شكل مرن وليس إلى بناء جامد بحيث يستطيع املرء أن يفعل القليل بها...إن الك

ُ.4من التمثيل الشكلي "

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 

                                                           
ُ.011-091، ص ابقسالاملرجع  1
ُ.32-30ص ، مرجع سابق، يحيى احمد 2
ُ.32ص ، نفسهاملرجع  3
ُ.37ص املرجع نفسه،  4
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ال بين األفراد والجماعات فإن لها وظيفة تؤديها في تسهيل عمليات االتصال ونقل الفكر والتعبير اتص

ُ.1عن النفس

( يعتبر في جوهره رد فعل للتيار العقالني الذي Hymesإن النمط الوظيفي الذي اقترحه هايمز )

لكة غته على املنشره شومسكي وأتباعه منذ منتصف الستينات. لقد قصر شومسكي معرفة الفرد بل

ُ.2الذهنية التي سماها القدرة والجانب التنفيذي الذي سّماه األداء

لقد توقف هايمز عند هذه النقطة ورأى أن تعريف شومسكي للقدرة اللغوية تعريف ضّيق ال 

يناسب الطبيعة االجتماعية للغة. ومن ثم فقد اقترح أن تستبدل بفكرة القدرة على االتصال أن اللغة 

اتصال في املجتمع، ومن ثم فإن أي حديث عن قدرة املرء على اللغة ينبغي أن يربط باستعمال وسيلة 

ُ. 3حضارية معّينة-اللغة في بيئة ثقافية

عناصر سياق املوقف عند أصحاب النظرية السياقية قبله معّقدة ومتداخلة وغير أن وجد ُو

(؛ Speech Eventsاألحداث الكالمية )مقننة فحاول أن يرسم حدودا فاصلة بينها من خالل حديثه عن 

طابي،  إذ إنها عنده املوّحدات األكبر في النشاط اللغوي التي تحدث في السياق غير اللغوي أو املوقف الخِّ

طابي مكّونات مهمة جمعها في كلمة ) (، Settingوهي: الخلفية ) Speaking)4وعنده أن لكل موقف خِّ

، املسار أو وسيلة (Key)، مفتاح الرموُز(End)الغرض،  (Participants)املشاركون في الحوار

ُ.5(Message Form)، نوع الرسالة(Topic)، املوضوع(Channel)االتصال

( أن قدرة املرء على اللغة لها أربعة مظاهر تنبع كلها من Hymes 1971 281 :ويرى هايمز )

ُ:6استعمال اللغة

  يشير إلى إمكانيات اللغة وانفتاحها.إلى أي حد يكون الش يء ممكنا )نحويا(. وهذا املظهر 

  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.

 مل فيه الش يء. وهذا يشير إلى فكرة إلى أي حد يكون الش يء مناسبا وذلك ضمن السياق الذي يستع

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.

 ي ماذا نطق املتكلم من عبارات وجمل وماذا إلى أي حد يكون الش يء قد أنجز )من حيث األداء(. أ

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.

                                                           
ُ.33، ص ، مرجع سابقاحمد عبده عوض 1
ُ.17ص ، مرجع سابق، يحيى احمد 2
ُ.12ص املرجع نفسه،  3
ُ.70ص ، مرجع سابق، عرفات فيصل املّناع 4
ُ.املرجع نفسه، الصفحة نفسها 5
ُ.12ص ، مرجع سابق، يحيى احمد 6
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رة بعة هي أن مفهوم القدوالصورة النهائية التي يمكن أن تخرج بها بعد قراءتنا لهذه املظاهر األُر

لم يعد مقصورا على املعرفة البحتة بقواعد اللغة وتوليد عدد ال متناه من الجمل، وإنما أدخلت فيه 

ُ:2، من بينها1اعتبارات وظيفية جعلته يشمل أمورا أخرُى

بدو تأوال: أنه يفسح املجال لعنصر النية أو القصد في التعبير. فقد يستعمل املتكلم في موقف ما جملة 

من حصيلة مفرداتها أنها جارحة أو تنطوي على إهانة، ولكن املتكلم يقصد بها املزاح أو الدعابة في ذلك 

ُالظرف.

ثانيا: أنه يصّرح بوجود مهارات أخرى عديدة يتمتع بها املتكلم واملتلقي بحكم كونهما أفرادا في بيئة 

ياسة واألدب، والرغبة في اإلبقاء على مودة زمالة ثقافية معينة، مثال مهارة االستماع وإظهار الك-اجتماعية

ُالعمل وغيرها.

ثالثا: أنه يؤكد على أهمية التقاليد االجتماعية واألعراف واملوروثات الشعبية في استعمالنا للغة وفهمنا 

ُوتحليلنا لها.

ح مال يقترح نموذجا لغويا يمكننا من االستفادة من هذه املاُلنه أ ،واملالحظ في اتجاه هايمز

التصالية في التحليل )...( ولذلك فإن النموذج الوظيفي الذي يقدمه عبارة عن مقترحات عملية في ا

الجانب الداللي على وجه الخصوص. ومن املمكن توظيف النموذج في مجال تحليل النصوص. وفي هذا 

 .3املجال نجد أن آراء هايمز تلتقي مع آراء هاليدي التقاء واضحا

                                                           
ُ.12ص  ،املرجع السابق 1
ُ.11ص  املرجع نفسه، 2
ُ.املرجع نفسه، الصفحة نفسها 3



 

 

 
 

 : االستراتيجيات الِخطابيةالفصل الثالث

 املبحث األول: استراتيجيتا العالقة

 املبحث الثاني: استراتيجية الهدف
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من حيث  معيار شكـل الخطابيحكم الخطاب التعليمي، وأي خطاب آخر، معاييـر كثيـرة؛ منـها 

را،  ومعيار الهدفبناؤه، فيكون مباشرا وغيـر مباشر،  ِّ
 
راحمية فتكون ت ومعيار العالقة،فيكون مقنعا ومؤث

، لعالقةا ستراتيجيةاستراتيجية الهدف واسندرس في هذا البحث نوعيـن من االستراتيجيات:  وتوجيـهية.

مي ضمن عالقة تجـمـع بين  يقوم على تحقيق الهدف التعليمي الخطاب التعليميعلى اعتبار أن 
ُّ
التعل

قهما معا.  ِّ
ق العالقة وأحيانا يحق  ِّ

ق الهدف أو جزءا منه أو يحق  ِّ
ميـن. يسيـر بينـهما فيحق  ِّ

 
ِّس ومتعل

مدر 

مون است ِّ
 
ِّسون واملتعل

ف املدر  ِّ
 
قان معا عند كليـهما؟ ومن أكثر فلنـرى كيف يوظ راتيجية العالقة؟ وهل تتحقَّ

مية؟
ُّ
 ميال إلى الواحدة منهما دون األخرى؟ وما هي انعكاساتها على العملية التعليمية التعل

م ِ
 
ِس واملتعل

 املبحث األول: استراتيجيتا العالقة بين املدر 

مية، -التعـليميةتتصف العـالقات بيـن النـاس عامـة وبيـن طرفـي العمـلية 
ُّ
التعـل

م 1(Enseignant)الـمدر س
 
خاصة، بأسبقـيتـها على إنـتاج الخـطـاب، أي  خطاب ومنه  2(Apprenant)والـمتعل

الخـطـاب التعليمي. وتوصف هـذه العـالقـة فـي علوم التـربية والبيداغوجيات الحديثة بالعالقة 

 .(La Relation Didactiqueالديداكتيكية/التعليمية )

ويختلف مستوى هذه العالقات حسب القرب والبعد بين الطرفيـن أو ما يعرف باملسافة 

كما يقول هدسون، وإما  مسافة اجتماعيةاالجتماعية أو عامل التكافؤ فهي إما عمودية فتكون هناك 

ة العـال عامل تكافؤهي عالقة أفقية فيكون هناك  ـد  ينـهما قـة بكما يقول براون وجيلمان. فإذا افتـرضنا جِّ

ميـن، ولكنَّ الطرفيـن يسعيان معا إلـى بناء عالقة  ِّ
 
ِّس واملتعل

فاألصل أن تكون عالقة عمودية بين املدر 

ق التوقيـر والتـراحم؛ ألنـها عالقة إنسانية. ولكن الواقع التعليمـي -تربوية ِّ
بيداغوجية، األصل فيـها، أن تحق 

ة بيـ
 

ة، فتقوم عالقات هش ها يفرض نفسه بقـو 
 
ة والرحمة ويحل  محل ن الطرفيـن يغيب فيـها االحتـرام واملود 

ب واإلهمال من جهة أخرى. وقد تصل هذه  السلطوية والتـرهيب والعنف من جهة، أو الضعف والتسي 

ر بيـن الطرفين قد يصل إلـى استعمال العنف من أحد 
 
العالقة إلـى االنسداد التام، فيسود جو من التوت

 ليـهما.الطرفيـن أو ك

نحاول فـي هذا املبحث أن نتناول هذه العالقة، ذات البعدين األفقي والعمودي، من زاويتيـن؛ 

مية، وهي عالقة تكاد تكون أف-بيـن طرفـي العالقة التعليميةزاوية التضامن والتـراحم والتقدير 
 
قية، التعل

ي عن سلطته أو 
 
ميه بالتخل

 
ب إلـى متعل وزاوية التوجيه عن جزء منـها.  من خالل سعي املدر س للتقر 

مون إلـى كسرها أو تطويعها ولكنـها  والسلطة
 
من جهة أخرى، وهي عالقة عمودية يسعى من خاللها املتعل

                                                           
م )1

 
لون مهمة تربية التالميذ داخل املدارس. Enseignantمدر س، معل م جعبد الكريم غريب: املنهل التربوي؛ مع(: كل األشخاص الذين يتحم 

موسوعي في املصطلحات واملفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية والسيكولوجية، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 

 .040م، ص 6002البيضاء، الطبعة األولى، 
م )2

 
م، استعملت على الخصوص من طرف االتجاهات البيداغوجية Apprenantمتعل

 
الحديثة، ألنها توحي (: تسمية من تسميات املتعل

م الذاتي واملبادرة الشخصية. املرجع نفسه،
 
 .26ص  ضمنيا بإمكانية الفرد في التعل
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تقابل بالرفض من طرف الـمدر س؛ ألنه يريد االحتفاظ بمركزه البيداغوجي واالجتماعي. ينتج عن العالقة 

 .الستـراتيجية التضامنية أو استراتيجية التراحمم والرحمة، هي ااألفقية استراتيجية، قائمة على االحترا

ية أو االستراتيجية التوجيهوينتج عن العالقة العمودية استراتيجية، قائمة على السلطة والتوجيه، هي 

 استراتيجية السلطة.

 الـمدر س وهاتان االستـراتيجيتان معتمدتان فـي بـناء العـــالقات التـربويــة التعــليمية بيـن

ميـن. ولنبدأ بالتعريف بـهما، وسنعمد إلـى الـمقارنة بيـن االستراتيجيتيـن؛ ألنَّ  ِّ
 
امن " التـــضوالـمتعـــل

قان معا بشكل تام، ال تجتمعان معا1والسلطة يرتبـــطان بعــالقة متضادة " وقد اختار  . أو إنهما ال تتحقَّ

وية التـي تناصا مع التوجيـهات التـربوية النبيجية التراحمية باالستراتالبحث تسمية االستراتيجية األولـى 

ـز فـي بناء العالقات االجتماعية على ثنائية التـراحم/ التوقيـر ِّ
 
 التضامن/ السلطة. بديال عن ثنائية 2تـرك

باصطالح هدسون؛  التضامن/ القوةوأفضل من ثنائية  (،Deborah Tannenتينان ديبوراه )باصطالح 

قا إذا شابته أغراض أو مصالح أو منافع، ألن فـي ا لتضامن الذي يظهره الطرفان لبعضهما ال يكون محق 

قان إذعانا تشوبه األغراض واملصالح أو  ِّ
ميـن. وأما القوة أو السلطة فهما تحق  ِّ

 
وخاصة من قبل املتعل

تحليلنا للخطاب ، كما سنـرى فـي الرحمة والتوقيـراملنافع والخوف أو الرهبة. على عكس ذلك نجد أن 

ة والتقدير.  التعليمي، ال تشوبـهما األغراض وال الـمنافع وال يعتـري صاحبــهما خوف وال رهبة، ففيـهما الـمودَّ

على هذيـن العامليـن بشكل عام )التراحم  استـراتيجية الخطاب اجتـماعياوينبني تحديد 

للعالقات بين الناس إلى صنفين: يتش جيفري لوالتوقير(، أو )التضامن والسلطة(، وهو مرد  تصنيف 

يه )براون  د على أساسه " ما يسم  الصنف العمودي ومحوره السلطة، والصنف األفقي الذي يتحد 

 .3وجيلمان( معيار التضامنية كبعد اجتماعي "

ث عن مدى حضور هاتيـن االستـراتيجيتين فـي الخطاب التعليمي. نبدأ بتحديد  واآلن، سنتحد 

م( فـي البيئة املدرسية؛ حيث تحكمهما عالقتان، األولى داخل نوع العالقة ا ِّ
 
ِّس واملتعل

لتي تربطهما )املدر 

م عـن اآلخـر. وما يعرفانه عن البيئة 
 
هذه البيئة، واألخرى خارجها؛ أي ما يعرفه كل من املدر س واملتعل

يسمعه. تسيـر العالقة فـي  املدرسية وماذا ينتظر كل طرف من اآلخر، ماذا يريد أن يقوله وماذا يريد أن

م وبيئة مدرسية، شرط تفاعل هذه 
 
م، مدر س وبيئة مدرسية، ومتعل

 
اتجاهات ثالثة؛ مدر س ومتعل

                                                           
ـــري: استـراتيـجيـات الخـ 1 ـــشـهـــ ـــــر الــ ـــ ــــافـ ـــن ظـــ ـــ ـــــادي بـــ ـــهـ ـــ ـــ ـــ ـــد الــ ـــ ـــ ـــ ــــبـــ دار الكتاب الجديد املتحدة، بيروت، طبعة  طــــــاب، مقاربة لغوية تداولية،عـــ

ـــــن: 652م، ص 6004  .Deborah Tannen: That، s not what I meant، Ballantine Books، New york, 1992، p 93. مأخــوذ مـ
يْ 2

َ
ى هللُا َعل

 
ه َصل

َّ
ُه عنهم قال: قال رسوُل الل

َّ
ه رض ي الل ِّ

ه، عن َجد  بيِّ
َ
َعْيٍب، عن أ

ُ
م: عن َعْمرو بنِّ ش

َّ
ا، »هِّ وَسل

َ
ْم َيْرَحْم َصِغيَرن

َ
ا َمْن ل

َّ
ْيَس ِمن

َ
ل

ا
َ
ِبيِرن

َ
 ك

َ
رف

َ
 ش

ْ
 حسٌن صحيح وفي رواية أبي داود« َوَيْعِرف

ٌ
 صحيٌح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث

ٌ
ا»حديث

َ
ِبيِرن

َ
ي وف «.َحقَّ ك

ه في عالقته مع صحابته ومع الناس عامة  ِّ
َما توجيه هللا تعالى لنبي  بِّ

َ
ه على اللين والرحمة والرفق، في قوله تعالى: ))ف

ُّ
نجد القرآن الكريم يحث

 َعْنُهْم وَ 
ُ

ٱْعف
َ
َك ۖ ف ْن َحْولِّ  مِّ

۟
وا نَفضُّ

َ
بِّ َل

ْ
َقل

ْ
 ٱل

َ
يظ لِّ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
نَت ف

ُ
ْو ك

َ
ُهْم ۖ َول

َ
نَت ل هِّ لِّ

َّ
َن ٱلل ِّ

 م 
ٍۢ
 َرْحَمٍة

َ
ذ إِّ

َ
ْمرِّ ۖ ف

َ ْ
ى ٱأل ْرُهْم فِّ اوِّ

َ
ُهْم َوش

َ
ْر ل فِّ

ْ
َتوَ ٱْسَتغ

َ
ْل ا َعَزْمَت ف

َّ
ك

يَن(( آل عمران  لِّ ِّ
 
َتَوك

ُ ْ
بُّ ٱمل َه ُيحِّ

َّ
نَّ ٱلل هِّ ۚ إِّ

َّ
ى ٱلل

َ
 .956َعل

 .652عبد الهادي بن ظافر الشهري، مرجع سابق، ص  3
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مين من جهة أخرى إال في ضوء معرفة 
 
العناصر مع بعضها. فال تقاس العالقة بين املدر س من جهة واملتعل

 يا إن سلبا أم إيجابا.وتأثير البيئة املدرسية فهي تتناسب معها تناسبا طرد

 اللقاء األول أوال: 

مين أنفسهم من جهة 
 
مين من جهة، وبين املتعل

 
قد يحدث أن تكون العالقة بين املدر س واملتعل

ِّس إزاء ذلك؟يسعى الـمـدر س 
ة. ماذا يفـعل الـمدر  ل مـرَّ أخــرى معدومة أو تكاد، كأن يكون اللقاء بينـهم ألوَّ

ميه. إلـى إيجاد هذه العالقــ
 
ة عــن طــريق خطابــه التعليمـي التــفـــاعلي؛ إذ يستــهدف توطيد عـــالقته بمتعل

ره سينكلير )وهــذا ما ُيــبـــــرز دور اللــــغـــة التفاعلي  ( Couthard( )9625( وكولتـــهارد )Sinclairمــن خالل ما طو 

 
 
م واملتعل

 
ة فـي دراستـهما التفاعالت اللغوية بين املعل م فـي الفصول الدراسية. فـي هذه الدراسة الـمـهم 

ـزا بيـن التــفاعــل/التــبــادل اللــغــوي/الكالمي  والفعل اللغــوي  moveوالنقلة أو االنتقالة  Exchangeميَّ

(Act)1. 

مون يتـ ِّ
 
ل في حجرة الدرس، الـمتعل مين فـي اللقاء األوَّ ِّ

 
ِّس والـمتعل

 تبدأ العالقة بيـن الـمدر 
َّ
بون، رق

ِّس قد يكون عارفا بهذه البيئة 
ل مرة باملؤسسة، فهم فـي بيـئة جديدة، والـمدر  خاصة وأنهم يلتحقون أوَّ

مين  ِّ
 
را عاما حسنا أو سيئا عن املتعل إال أنه ال يعرف مع من سيتعامل. وإن كان يحمل نظرة أو تصوُّ

ب هو اآلخر. فتكون اللحظات األول ما قب
َّ
ه يترق ما بعض الجدد، لكنَّ ل اللقاء األول حاسمة للطرفين. وربَّ

مين علمية معرفية، أو هي عالقة عقالنية وال دخل للمشاعر  ِّ
 
ِّسين ال يبالون فعالقتهم باملتعل

املدر 

ما عند البعض هي عالقة رسمية تبدأ وتنتهي عند باب حجرة الدرس. والش يء نفسه  والعواطف، وربَّ

مين. لكن هذا  ِّ
 
االختالف في النظرة للعالقة التي تجمع الطرفين ال يعني أن الجميع بالنسبة لبعض املتعل

 ال يولي عناية لها، بل إن الجميع يهتم بها وتختلف درجات االهتمام.

 س 
وبالعودة إلى الوثائق البيداغوجية نجد حرصا كبيرا على بناء عالقة وطيدة بين املدرِّ

ل  مين بدايـة من اللـقاء األوَّ ِّ
 
ف من سلطة . وهـي 2والـمتعل ِّ

عالقـة تميل نحو ثنائية التراحم/التوقير، وتخف 

ِّس. 
هتها الجهات الوصية للمدر  ِّس من خالل قراءة اإلرشادات التربوية التي وج 

 الـمدر 

مين بالتعريف  استراتيجية التعارف .9 ِّ
 
ِّس بناء عالقته مع املتعل

ف: يبدأ املدر  أو ثنائية التعريف/التعرُّ

 على ا
ْ

ف م بنفسه: " تعرَّ ِّ
ْم عالقة تربوية معهم تقنعهم بحرصك على رفع مستواهم. قد  قِّ

َ
لتالميذ وأ

ه مع   باْسمِّ
ًّ
نفسك بإيجاز لتالميذ القسم، واحفظ أسماء تالميذ القسم تدريجيا، نادِّ التالميذ كال

، ويبدأ هذا التعارف بعيدا 3النطق السليم بها. وإن أردت يا ولدي لتحفظ عالقة التلميذ بأستاذه"

ق كل ما عن ا ِّ
ُِّسه سواء أكانت إيجابية أم سلبية، وأال يصد 

لتقارير الصادرة عن الفوج الذي سيدر 

ف بنفسه عليـهم. وقد أوضح هدسون أن "  الـة على يقال، وإنما عليه أن يتعرَّ الشواهد اللـغوية والدَّ

 فلكل فـــرد عــدد ، مثل استخدام األسماء مثل جون والسيد براون،العالقات االجتماعيــة بيـن الناس

                                                           
 .900ينظر بـهاء الدين محمد مزيد، مرجع سابق، ص  1
 .92الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي، ص  2
 .92-92-95حات املرجع نفسه، الصف 3
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مــن األسماء املختلفة يمكن مخاطبته بـها، منـها اسمه األول واسم العائلة واللقب إذا وجد. وينبغـي 

ص صيغتيـن فحسب مــن هــذه األسماء، هـما  وصيغة  Johnصيغة االسـم وحـده مثل علينا أن نتفح 

ر الفـرد مخاطبة  Mr. Brownثــل التـي يتبعها اســم األسرة مـ اللـقب، أو صيـــغة الـمهنة كيف إذن يقـر 

سـواء بصيغة االسم أو بصيغة اللـقـب واســم األسرة؟ ترتبط اإلجابة عن هـذا السؤال بكل من غيره 

 .1عاملي القوة والتضامن "

ق ببناء العالقات اجتماعية كانت أو ديداكتيكية أو معرفية 
َّ
وال يختلف األمر كثيرا عندنا فـيما يتعل

مين فـي قسم السنة األولى ثانوي، تستخدم صيغة االسـم ص ِّ
 
 س واملتعل

رفة، فعند اللقاء األول بين املدرِّ

وصيغة اللـقب، أو صيـــغة الـمهنة التـي يتبعها اســم األسرة مرتبط بتحديد موقفيـن نموذجييـن أوحـده 

ستخدم فـ
ُ
مين ت ِّ

 
 س واملتعل

نان درجة القرب والبعد بين املدرِّ ِّ
 ي كل منهما صيغة االسم أو صيغة اللقبيبي 

ِّس 
واسم األسرة على حدة، ويمكننا بعد ذلك ربط املواقف األخرى بـهذين املوقفيـن. فإذا استخدم املدر 

م، وفق توجيهات الوثائق البيداغوجية، فق ِّ
 
م داسم املتعل

 
ق قدرا كبيـرا من التضامن بينه وبين املتعلِّ ، حقَّ

ِّس  وفي نفس املوقف هو أقلُّ 
م اسم املدر  ِّ

 
سلطة، وال يمكن أن يحدث العكس؛ أي أن يستخدم املتعل

ث صاحب سلطة وأعلى منـزلة وأكثـر  ِّ
فحسب؛ ألن وجود قدر قليل من التضامن مقرون بأن يكون املتحد 

 من اآلخر. قوة

م في البداية باحتشام أو حذر فيستخدم، غالبا، املوقف الثانيوفي  ِّ
 
 لـمهنةا صيـــغة، يدخل املتعل

اه بـ " أستاذ "؛ لعدم وجود عالقة سابقة معه، وأحيانا تأتي مقرونة بصيغة لقب  ِّسه مخاطبا إيَّ
مع مدر 

األسرة )أستاذ فالن(، وعندما تصبح العالقة أكثـر قربا فيشعر أنه أصبح يعرفه أكثر، فيستعمل بعض 

مين صيغة املهنة مقرونة بياء النسبة )أستاذي(. وعندما يُ  ِّ
 
ِّس مادة اللغة العربية املتعل

سألون عن مدر 

ما إذا ساءت العالقة بينـهم وبين أستاذهم  يذكرون صيغة لقبه وقد يكتفون بذكر اسمه فقط، وربَّ

ة أو كنية.  يذكرون اسمه مصحوبا بسبَّ

ميـن؛ ألنـهم جــــاءوا  ِّ
 
ِّس في بداية السنة، صيغة اللقـب لـمناداة الـمتعل

وفـي املقابل يستخدم املدر 

ة، قد تطول وقد تقصر،  ِّس ال يعرفهم، وبعد مد 
مـــــن متوسطات وال يعرفون أحدا فـي الثانوية والـمدر 

ِّس على صيغة اللقب مع بعض 
يبدأ فـي استعمال صيغة االسم: فالنة، فالن، فالنة...وقد يحافظ الـمدر 

مين في غاية ال ِّ
 
ِّس واملتعل

ميـن؛ ألن مسألة التقارب بين املدر  ِّ
 
ِّسين املتعل

تعقيد واالختالف بين املدر 

ِّسين سرعان ما يقتربون من تالميذهم والبعض اآلخر يبقون على املسافة 
مين، فبعض املدر  ِّ

 
واملتعل

االجتماعية مع الجميع أو الفئة الغالبة وخاصة الذين ال يشاركون في الدرس، ومن جهة أخرى نجد أن 

مين هم كذلك يختلفون فـي املدة الزمني ِّ
 
ِّسيهم، وفي طريقة اقترابهم، باملتعل

ل ة التي يقتربون فيها من مدر 

ِّس أو غيرها من 
ون االقتراب نهائيا، ربما بسبب طبيعة املادة أو شخصية املدر 

 
مين ال يحبذ ِّ

 
إن بعض املتعل

ر.  األسباب، فاملسألة أعقد مما نتصوَّ
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ب: .6 ل هذه االستراتيجية جيفري ليتش استراتيجية التأدُّ ِّ
 
ب األ وخير من يمث قص ى فـي مبدئه: مبدأ التأدُّ

 :1واعتبار التقرُّب، يجمع بين صورتين سلبية وإيجابية

 .)ب )صورة إيجابية ب )صورة سلبية(، وأكــــِثـــْر من الكالم املؤدَّ ل من الكالم غير املؤدَّ ِ
 
 قل

 ِّ
َر اهتمامه بمن يحد  هِّ

ْ
مين وُيظ ِّ

 
َن اإلصغاء إلى املتعل ِّس أن ُيْحسِّ

َر يطلب من املدر  ه منهم، وُيظهِّ
ُ
ث

ميه، يتعامل بأدب واحترام فـي عالقته مع رؤسائه وزمالئه  ِّ
 
به إلى متعل ِّ

حب 
ُ
البشاشة واللطافة لكي ت

ظ بما يس يء إليهم. وأن َيْحرص  ب شتمهم أو لعنهم ألي سبب كان والسخرية والتلفُّ وتالميذه. وأن يتجنَّ

ل بنظره في جميع أنحاء قاعة الدرس بثق ة ورض ى وأن ينقل النظر بين التالميذ ليشعرهم على التجوَّ

ب البدء بنق ذ د تلميذ أو التالميبالعطف والعناية. وأن يكون معتدال بيـن الصرامة والدعابة. وأن يتجنَّ

مين وال يستثني منهم أحدا ةككل في بداي ِّ
 
ة على وجه الخصوص. وأن يهتم بجميع املتعل . ولكن 2الحصَّ

مين مشوبا بينبغي عليه أال يكون تقرُّ  ِّ
 
، بل عليه أن يرتقي بأخالقه 3التظاهر والنزعة إلى الغرضيةبه إلى املتعل

ق املخلص، 
ُّ
د املجاملة والكياسة واملداراة، إلى دائرة التخل ب االجتماعي، الذي يتقصَّ فيخرج من دائرة التأدُّ

 .4الذي ينشد الكمال في السلوك

بي هي تأكيد على حرية الطرفيـن املتحادثين، وقد اعتبر جورج يول توظيف صيغ التهذيب السل

ب وفي هذه الحالة ال يوجد ش يء مشترك بين الطرفين فهي عالقة موضوعية 
َ
وخاصة املستمع أو املخاط

مين في اللقاءات األولى حين  ِّ
 
ِّس واملتعل

)غير شخصية(، وهذا ما يكون في اللغة املستعملة من طرف املدر 

وهي  ،5(Deference strategy)استـراتيجية االحتـرام ماها جورج يول بـ تكون مبنيا على استراتيجية أس

م واملستمع، لكن التهذيب فيها شكليٌّ  ِّ
 
 formal)أقرب ما تكون من التوقير ليس فيها تقريب بين املتكل

politeness ) ما  داخلته املجاملة، على عكس التوقيـر فهو نابع من سلطة أخالقية صادقة. وربَّ

ن أو في موقف وقد ميَّ  م فـي ظرف كالمي معيَّ ِّ
 
ـز يـول بين حالتين تستعمل فيهما؛ فهي خيار للمتكل

تها مون بعض 6اجتماعي أو قد تكون استراتيجية مثالية ملجموعة برمَّ ِّ
 
. وفي كلتا الحالتين يستعمل املتكل

ِّ طرف، لعدم وجود عالقة شخصية كما قلت، 
ا مستقالن عن فهمالصيغ اللغوية التي ال تشير إلى أي 

ِّس درس
م املدر  ِّ

ه بعيدا عن اإلشارة إلى بعضهما واقعا فال يشارك طرف الطرف اآلخر. ومثال ذلك أن يقد 

م إنفسه أو 
ُّ
ا املشاركة فـي الدرس تنجحه، ضمن استـراتيجية التعل مين باإلشاريات الشخصية؛ هي  ِّ

 
لى املتعل

 الفردي )ويصحبه بنبـرة صوت عادية وغيـر حيوية(.

م( صيغ التهذيب اإليجابية بدال عن صيغ التهذيب السلبي وق ِّ
 
ِّس او املتعل

م )املدر  ِّ
 
ف املتكل ِّ

 
د يوظ

ن أو في موقف  ه يسعى إلى التقرُّب من الطرف اآلخر. وله الخيار في أن يستعملها في ظرف كالمي معيَّ ألنَّ

                                                           
 .642املرجع السابق، ص  1
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ته، فيستعمل فيها بيل بعض الصيغ اللغوية من ق اجتماعي أو أن يجعلها استراتيجية مثالية للفوج برمَّ

)نحن( و)لنذهب( وغيرها التي يفهم منها على أن الطرفين قريبان جدا من بعضهما لدرجة يستطيعان 

)خصوصا بين الذكور، بل أصبحت  1استعمال املعلومات الشخصية واأللقاب وحتى املصطلحات البذيئة

ال املتوسط والثانوي(، كما يمكن استعم ظاهرة بين اإلناث في املستويات التعليمية املختلفة خصوصا

ي يول هذا النوع من التقارب  ِّ
ة. يسم  . وهو نوع (Solidarity strategyباستراتيجية التآزر )اللهجة املحليَّ

 من التضامن بين أطراف عملية الكالم.

مية، وفـي الـموا
ُّ
ِّس أن يعمد إلى هذه االستراتيجية في بناء الوضعيات التعل

ف قويمكن للمدر 

ن 
َّ
ى يتمك مين بقربه منهم حتَّ ِّ

 
مات، من أجل إشعار املتعل

ُّ
مية، وخاصة في مرحلة بناء التعل

ُّ
التعليمية التعل

اة. والصيغ التي يمكنه 
 
مية املتوخ

ُّ
من إيصال املعلومات واملعارف وتحقيق األهداف التعليمية التعل

 ِّ
 
مين )نحن( ضمن استراتيجية التعاون استعمالها العبارات والجمل املقرونة بضميـر جماعة املتكل

مين: افعلوا أو شاركوا أو أجيبوا وغيرها من صيغ األمر املقرونة بضمير  ِّ
 
مية؛ فبدل قوله للمتعل

ُّ
التعل

ب )أنتم( يقول لهم: 
َ
ا يا أبنائي لنشارك فـي الدرس لننجح جميعا معا،املخاط ي لنفعل كذا أو لنشارك ف هي 

سؤال. ويقرن كالمه بتنغيمات دالة على التفاؤل والحيوية، وعالمات غير إنجاز التمرين أو لنجيب عن ال

مين. ِّ
 
 لسانية تصاحب كالمه كبشاشة الوجه وانفتاح األسارير وتوزيع النظرات على جميع املتعل

 ) بة )أنتِّ
َ
ب )أنَت( أو املخاط

َ
م )أنا( أو صيغة املخاط ِّ

 
وال يستعمل صيغة املفرد سواء صيغة املتكل

م الصيغة األولى )أنا( اعتبر كذلك ألنها  ِّ
 
م، فإذا سمع املتعل ِّ

 
ستستبعد مشاركة أحد الطرفين في نظر املتعل

ه إليه فما يلبث حتى يذهب بذهنه بعيدا عن  نفسه غير معني بالدرس ألن الخطاب التعليمي غير موجَّ

( اعتبر املد ِّس غير معني بالدرس حجرة الدرس وعما يحدث فيها. وإذا سمع الصيغة الثانية )أنَت أو أنتِّ
ر 

بيـن وإن 
َ
له املسؤولية وحده )وكذلك األمر في صيغة جماعة املخاط ِّ

ِّسه يحم 
فشعر بثقل الحمل وكأن مدر 

مين(. ِّ
 
ع بين املتعل  كانت املسؤولية تتوزَّ

م )أنا( أو ضمير الـمفرد  ِّ
 
مين )نحن( بدال عن ضمير الـمفرد املتكل ِّ

 
واستعمال ضميـر جماعة املتكل

 
َ
بين )أنتم( أو ضمير جماعة املخاط

َ
( أو ضمير جماعة املخاط بة )أنتِّ

َ
ب )أنَت( أو ضمير املفردة املخاط

مين )نحن( " يفيد معنى املشاركة والقرب؛ إذ يجعل املتكلم  ِّ
 
(؛ ألنَّ ضميـر جماعة املتكل بات )أنتنَّ

َ
املخاط

ب، حتى كأن هذا
َ
م بما يخبره به  ناطقا باسمه وباسم غيره، وال غير أقرب إليه من املخاط املخاطب عالِّ

ب والتواضع من  م ومشارك له فيه، فيكون ضمير الجمع، من هذه الجهة، أبلغ في الداللة على التأدُّ ِّ
 
املتكل

 .2صيغة املفرد، وال داللة له إطالقا على تعظيم الذات وال على اإلعجاب النفس "

م العالقة التخاطبيةأصل األصول فـي هذا النموذج هو أسبقية 
 
م واملخاطب؛ فما تكل

 
 بين املتكل

ب فـي إنشاء كالمه، كما لو كان يسمع كالمه بأذن غيـره وكأن الغيـر ينطق 
َ
َرَك معه املخاط

ْ
ش

َ
أحد إال وأ
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. فيكون، بذلك، إنشاء الكالم من لدن املتكلم وفهمه من لدن املخاطب عمليتين ال انفصال 1بلسانه

بالسبق الزمني ما كان ليلزم عنه انفراد بتكوين مضمون الكالم، إلحداهما عن األخرى، وانفراد املتكلم 

ب 
َ
 تنـزل ال  الدالالت الِخطابية؛ ألن هذه دالالتهبل ما إن يشرع املتكلم في النطق حتى يقاسمه املخاط

ف مـن خـالل  ب وتتعرَّ
 
عالقة لاعلى ألفاظـها نزول املعَنى على املفردات فـي املعجم، وإنما تنشأ وتتكاثـر وتتقـل

م ونظيره املخاطب، بعد أن تكون قد  التخاطبية،
 
متجـهة شيئا فشيئا إلـى تحصيل االتفاق بين املتكل

 .2تدر جت فـي مجاوزة اختالف مقتضيات مقاميـهما واختالف طرق عقدهما للدالالت

ة والعبارات العامية حتى يربط االتصا زا اللهجة املحليَّ  لكما يمكنه أحيانا أن يستعمل تجوُّ

ثا بها. ِّ
ِّس اللغة العربية إال متحد 

مين الذين ال يسمعون مدر  ِّ
 
 ببعض املتعل

 حفظ ماء الوجه:

مين  ِّ
 
ثنا فيما سبق عن استعمال صيغتي التـهذيب السلبي واإليجابي، والحقيقة أن املتكل تحدَّ

عون قبل اختيار أي صيغة كالمية واستعمالها املساس بوجه املخاطبين فيبدأ " عمل 
َّ
حفظ  سلوكيتوق

خذا شكل تتابعات قبلية ) . والغرض منه أن sequences-Pre)3ماء الوجه قبل إنشاء ألفاظ مثل هذه، مت 

ظ باألقوال.  يحدث التفاعل بين الطرفين قبل التلفُّ

م للمخاطرة؛ ألنه خطاب من طرف إلى  ِّ
 
ِّس أو املتعل

وفي حالة بحثنا هذا، قد يتعرَّض وجه املدر 

بينـهما، واحد يسأل واآلخر يجيب فعندما تغيب املعلومة عن املسؤول يشعر آخر، أي هناك تشارك 

فات من  الطرفان )السائل واملسؤول( عندها بالحرج فتتفاقم املخاطرة. وكذا عند القيام ببعض التصرُّ

مين، م ِّ
 
مين فتس يء إلى وجهه أو على وجه املتعل ِّ

 
ِّس دون أن يعي مخاطرها عليه أو على املتعل

ل: ثقبل املدر 

ميـن ككل فـي بداية الحصة أو رفع الصوت بالصراخ ألسباب كثيرة تعود إلى  ِّ
 
م أو املتعل ِّ

 
البدء بنقد متعل

ِّض 
عدم انتباه من البعض أو خطأ في اإلجابة أو تأخر بعضهم عن االلتحاق بالصف ففي هذه الحالة يعر 

ِّسين إلى ت
مين للمخاطرة. ومثال آخر: يجنح بعض املدر  ِّ

 
قديم األعذار املسبقة عما سوف تعمله وجه املتعل

ِّسين يظهرون االرتباك 
د وجهه، ثم إن بعض املدر  ِّ

أو بسبب نقص تحضيره أو غيرها من األعذار التي تـهد 

ميه. ِّ
 
ر فـي بداية الحصة أو أثناءها فيصبح محل استهزاء أو انعدام الثقة من طرف متعل  والتوتُّ

م جورج يول طرائق لتفادي ذلك  وللخروج من هذا املأزق وتفادي املخاطرة ِّ
وتهديد الوجه يقد 

ِّس 
ة من املدر  بإعطاء فرصة لآلخر إلنـهاء الفعل الخطر الكامن. على سبيل املثال: ينبغي في بداية الحصَّ

ق ب على االرتباك. و  أن يثِّ
َّ
ِّس بنظره فـي جميع أنحاء قاعة الدرس بثقة أن يفـي نفسه ويتغل

َل املدر  تجوَّ

َل عن بعض التفاهات الصادرة ورض ى، وأن يس
َ
تجمع انتباه التالميذ قبل البدء فـي الحصة. وأن يتغاف

با إلثارة الفوض ى والكراهية نحوه. وأال  م في أعصابه وال يعط األمور أكثـر مما تستحق تجنُّ
َّ
منهم. وأن يتحك
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فظ يـر اللغوية تحيصرخ فإن الصوت الهادئ أشد  تأثيـرا. فكل هذه االستعدادات النفسية والسلوكات غ

ميـن على السواء قبل أن ينجز أيَّ فعل كالمي. ِّ
 
ِّس واملتعل

 ماء وجه املدر 

( كما Pre-requestوهناك حاالت تحفظ ماء الوجه بإنجاز أفعال كالمية قبلية أو طلبات قبلية )

يها جورج يول بدال عن تقديم طلبات مباشرة فورية ِّ
ة بين . وهذا موقف حقيقي من واقع العالق1يسم 

مة: ِّ
 
ِّس اللغة العربية مع متعل

 مدر 

ِسها يلتقيان ألول مرة في أولى الحصص
مة ومدر  ِ

 
ِس( حوار بين متعل

مة، س: مدر  ِ
 
 نص الحوار: )م: متعل

 م: أوه، أستاذي الفاضل، كم أن سعيدة ألنني سأدرس عندك هذه السنة

تي  س: شكرا لك، بنيَّ

 ق بالثانويةم: لقد سألت عن كل األساتذة، قبل أن ألتح

 س: وماذا قالوا لك؟

هم أجمعوا على كفاءتك
ُّ

 م: كل

ى أن أكون في مستوى هذه الشهادات  س: أتمن 

دني فيـها سني زهَّ  م: أحبُّ اللغة العربية، ولكن كل من درَّ

ة أخرى. ينها مرَّ  س: ستحب 

عيمكن تسمية  كزي الم مر دون وجود فعل ك مقام كالم طلبيفـي املثال السابق  التفاعل املوسَّ

ِّس للقيام بأي ش يء، يمكن أن نصف 
مة إلى املدر  ِّ

 
للطلب. الحظ انعدام تقديم أي طلب حقيقي من املتعل

 طلب قبليعلى أنه  سعيدة ألنني سأدرس عندك هذه السنة(. اأوه، أستاذي الفاضل، كم أنامللفوظ: )

ِّسها أن يساعدها في مادة اللغة العرب
ية، خاصة وأنـها تلتقي به أول مرة يبيح للمتكلمة أن تطلب من مدر 

في الحصة األولى في بداية العام الدراس ي، وهي تخش ى رد  فعله اتجاهها وهي ال تعرفه وهو ال يعرفها، مع 

ة الكالم وكثـرة الصمت وعدم الضحك وحتـى االبتسامة.
َّ
ية والهيبة وقل  ما يبدو عليه من مظاهر الجد 

ِّس:على عكس املثال السابق، نجد فـي ال
 حوار اآلتي عدم استجابة من قبل املدر 

ِس فـي نهاية الحصة الدراسية األولى، 
مة واملدر  ِ

 
ِس( دار بين املتعل

مة، س: مدر  ِ
 
نص الحوار: )م: متعل

 وقد انبهرت بأسلوبه وفصاحته.

مة:  ِّ
 

 أوه، أستاذي الفاضل، كم أن سعيدة ألنني سأدرس عندك هذه السنةمتعل

ِّس: يصمت.
 املدر 

 ِّ
 

 مة: لقد سألت عن كل األساتذة، قبل أن ألتحق بالثانويةمتعل

ِّس: ال داعي لهذا اإلطراء )ينظر ناحية النافذة(
 املدر 

هم أجمعوا على كفاءتك...
ُّ

مة: كل ِّ
 

 متعل

ف الحوار[
َّ

ِّس: يمكنك االنصراف )ويشير بيده للخروج( ]يتوق
 املدر 
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ِّسين م التتابعات القبليةيشيع استعمال 
مين قصد تحقيق استجابتـهم من قبل الـمدر  ِّ

 
ع املتعل

ِّس، م
ل، م9لهم، من قبيل )س: مدر  م أو  ِّ

 
م ثاٍن(:6: متعل ِّ

 
 : متعل

 س: قراءتك رائعة

 : شكرا أستاذ.9م

 س: اقرأ يا فالن.

 : يواصل قراءة النص6م

ِّس في هذا الحوار أن تتوقف )م
 ( عن القراءة دون أن يجرحها وقد أطالت القراءة.9فغرض املدر 

ميه بأن يعطي صورة حسنة عنه في مظهره راتيجية القدوة: است .0 ِّ
 
ِّس أن يقترب من متعل

يطلب من املدر 

ف بديكتاتورية، وأن يكون القدوة  ب الثقة الزائدة فـي النفس وأال يتصر  وفي أخالقه وسلوكاته؛ فيتجنَّ

مون فـي أخالقهم، وأن يحرص على الوصول إلى الق ِّ
 
مين، سم قبل املتعالحسنة التي يقتدي بها املتعل ِّ

 
ل

ف  ت شخصيته فـي التعامل معهم، وأن يتصر  بِّ
ْ
ْندام يليق بوظيفة التعليم وهيبتها، وأن ُيث َهر بـهِّ

ْ
وأن ُيظ

ذ املهام املوكلة إليه بمسؤولية ويتعامل باألخالقيات التي تتطلبها املهنة  ِّ
ف الدولة فينف 

َّ
بصفة موظ

زانه وثباته اال 
 
نفعالي، وأن يمتنع عن التدخين واستعمال الهاتف خالل ويحافظ على مظهره العام وات

ِّس ومركزه العلمي 1الحصة، واألهم من كل ذلك أال يذكَر زمالءه إال بكل خيـر
، حتى ال تهتـز مكانة املدر 

مين. ِّ
 
 واالجتماعي بين املتعل

مين عقد ديداكتيكي ضمني غير معلن،استراتيجية التعاقد:  .4 ِّ
 
ِّس واملتعل

ث يلتزم حي يربط بين املدر 

ِّس. فعليه أن يحرص على 
الطرفان بجملة من القواعد والنظم والسلوكات، ومنها طريقة عمل املدر 

ح فيها أهم الحقوق والواجبات الخاصة بكل من  ِّ
إعالنها في الحصة األولى أو الحصص األولى فيوض 

ُم البـرنامج التعليمي والتوجيـهات  ِّ
ِّس، ثم بعدها ُيقد 

م واملدر  ِّ
 
م املتعل

ُّ
البيداغوجية الضرورية لتعل

 .2الـمواد

د عبد الكريم غريب مفهوم العقد الديداكتيكي بكونه يحتوي على مجموعة من القواعد  ِّ
يحد 

ميه، أين التي تضبط آليات العالق ِّ
 
ِّس ومتعل

ِّس، وفقية بين املدر 
 كون الالتماثل هو سيد املوقف؛ ألن املدر 

م من جهة أخرى. وأرى أن حصر عبد الكريم غريب، مالك للمعرفة من جه ِّ
 
ط لبنائها لدى املتعل ِّ

 
ة، واملخط

ِّس أمر عفا عليه الزمن، وهو مخالف للتوجيهات التربوية والبيداغوجية في املقاربة 
املعرفة في املدر 

م؛ ألن هذا األخير، ووفق النظرية  ِّ
 
ل بناءها لدى املتعل ِّ

م معرفة وإنما يسه  ِّ
ِّس ال يقد 

بالكفاءات، فاملدر 

م مركوزة فيه منذ ميالده. قد يكون ا
ُّ
ماته بنفسه ملا له من قابلية للتعل

ُّ
لبنائية االجتماعية يقوم ببناء تعل

مها  ِّ
م في املعرفة التي يقد 

َّ
ه بصورة أو بأخرى يتحك مات لكنَّ

ُّ
ِّس مقتصرا على تسهيالت التعل

دور املدر 

مين، فيراعي مستواهم املعرفي والذهني، وحالة الفو  ِّ
 
 ج العامة.للمتعل
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ما يتجاوز خطية 
 
في الحالة العامة والغالبة يتمحور العقد البيداغوجي حول شخصية املدر س، وقل

 االتجاه؛ ومن ثم، يستحسن تعويضه بالعقد الديداكتيكي الذي يعد أكثـر إجرائية.

مي )الديداكتيكي( عقد-إضافة إلى ما ذكره عبد الكريم غريب، يعتبـر العقد التعليمي
ُّ
مضمرا  االتعل

ناته أو قواعده، وأرى أن يكون العقد  ِّ
ِّس أو إلـى إحدى مكو 

ما يشير إليه املدر 
 
مين وقل ِّ

 
ِّس واملتعل

بين املدر 

ِّس، من الناحية 
ب عن التقصير؛ ألن املدر 

 
ال مسؤولية ما يترت معلنا وصريحا وواضحا للطرفين حتى يتحم 

م م ِّ
 
ى كل طرف عن هذه القانونية واإلدارية، ملزم بالتدريس، واملتعل

 
م، وال يجوز أن يتخل

ُّ
لزم بالتعل

 املسؤولية القانونية واألخالقية.

م ينبغي أن نعرف الدعامات  ِّ
 
ِّس واملتعل

قبل وضع العقد الديداكتيكي قيد التنفيذ من طرف املدر 

م ولكن ما محتوى هذا العقد؟  ِّ
 
ِّس واملتعل

تي امات الوما الدعالتي يقوم عليها، صحيح أن طرفيه هما املدر 

رتبط معرفة هذه الدعامات بمعرفة مصطلح آخر يقارب مصطلح العقد الديداكتيكي تيتأسس عليها؟ 

وهو النقل الديداكتيكي. فهذا األخير يقوم على نقل املعرفة، وهذه املعرفة تنقسم قسمين هما: املعرفة 

مة، ولكن بالنسبة للعقد الديداكتيكي يتحدَّ 
َّ
درَّسة ث عن معرفة املدرسية ومعرفة مالعاملة واملعرفة املتعل

مين ِّ
 
د للعقد 1إضافة إلى معرفة املتعل سون ذوو الحنكة والتجربة، على أن التطبيق الجي  . يجمع املدر 

دة بين املدر س والتالميذ؛ إذ يمثل العقد الديداكتيكي إجماال، تعاقدا  س لعالقات جي  الديداكتيكي، يؤس 

ذ مستهل  السنة الدراسية؛ وبناء على هذا التعاقد، تحدد واجبات وحقوق ضمنيا بين املدر س والتالميذ من

كل من املدر س والتلميذ من تحديد األهداف والكفايات املنشودة والوسائل الديداكتيكية املعتمدة، إلى 

 .2االنضباط داخل الفصل الدراس ي، والحق فـي االعتـراض والـمناقشة

سين بمفهوم العـقـد الديـداكـتيـكي؛ إذ إنَّ ما يالحظ فـي الحقل التعليمي، هو ج هل أغلب املدر 

عدُّ جزءا 
ُ
ة تالمذتـهم، بالرغم من أن هذه املسألة ت أغلبـهم ال يعمد إلى تحديد الواجبات والحقوق بمعي 

ِّس الذي يفطن إلى فاعلية هذا العقد، يكون هو األنجح في 
من العقد الديداكتيكي؛ ولذلك، فإن املدر 

 .3لتعليميةالعملية ا

 العالقة بين التضامن والسلطةثانيا: 

باعتباره استـراتيجية ينبغي أن يبنـى عليـها  مصطلح التضامن يعتمد بعض الدارسين على

الذي يرى صعوبة كبيـرة فـي تحديد  وليم برايتالخطاب بصفة عامة ويسعون لتعريفه. ومن هؤالء 

ـه " 
 
د ومراوغ؛ فهو صنمفهوم التضامن؛ ألن

 
 علىاالستـراتيجية ، وتعمل هذه 4"ف نظري بحت معق

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 

                                                           
 .964-960ينظر عبد الكريم غريب: مستجدات التربية والتكوين، ص  1
 .964املرجع نفسه، ص 2
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.3
 .652عبد الهادي بن ظافر الشهري، مرجع سابق، ص  4
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اء هذا التضامن ال ب جر  ـمتبادل بقياس لغته وملفوظاته الـمشحونة بالعبارات الدالة على هـذا التقر 

 والتقريب.

بالنظر إلـى السلطة أو تحويل مشارك سلطة اآلخر، وهذا  درجة املسافةويقيس الـمحور الرئيس ي 

ل له السلطة يمكن أن يستعمل الشكل املألوف فـي ال راعة بتدبير غيـر متناظر، حيث إن أحدهما املخوَّ

مع آخر يستعمل هو بدوره نفس األسلوب. أما املحور األفقي فهو من جهة أخرى يقيس ما أطلق عليه 

املسافة االجتماعية أو ما يمكن أن نعتبره من وجهة نظر مضادة عامل التكافؤ كل من )براون وجيلمان( 

ية لالحترام بالنسبة ألي موقف 
 
ق على فعل كالمي والدرجة الكل

َّ
ة وجه الشمول بالعوامل املسإنما تتعل تقرَّ

ت لعالقة الشخص األسرية 
 
ق بالدور املؤق

َّ
فة...وأيضا إلى حد ما قد تتعل

ْ
ل
ُ
نسبيا لألوضاع والسن  ودرجة األ

م لي محاولتك في األسبوع القادم(،  ِّ
ر أنه من املعقول أن يقول لطالب ما: )قد  مع آخـر. وقد يرى املحاضِّ

ر لي كأسا من القهوة( ففي الحالة األولى ينبغي أن يمارس سلطته ولكن ال يجوز أن يقول له: )ح ِّ
ض 

ته، الاملشروعة على  سلوك األكاديمي للطالب لكن في الحالة األخيرة قد يتجاوز ما يعترف له فيه بمهم 

ة أخرى فإن الحقوق والواجبات تكون ذات أهمية عند تعريف منزلة املشارك في عالقات الناس  ومر 

 .1بعضهم ببعض

 

 

 

 

 

 

 

 العالقة بين التراحم والتوقيرثالثا: 

حمله لـما ي مصطلح التضامنبديـال عـن  مصطلح التراحملقد وقـع االخـتيار، في هذا البحث، على 

ل مـن دالالت العالقات اإلنسانية املبنية على القيم األخالقية بعيدا عن املنفعة واللذة وحسب، وكما  األوَّ

نا أساسيا يقول عبد الوهاب املس ل مكو 
 
يري؛ " كانت هناك حسابات أخرى غيـر مادية وغيـر أنانية تشك

 ، حين فر ق بين املجتمع التـراحمي واملجتمع التعاقدي.2فـي هذه العالقات "

مية يجب أن تكون -فالعالقة التي تجمع بين طرفي العملية التعليمية
 
يدة عن بعتراحمية التعل

م إ
 
سه. وهذا ما دعا إليه طه عبد الرحمن، ومن قبله األغراض، فال غرض للمتعل ال نيل العلم من مدر 

                                                           
 .922ص  م،6090جيفري ليتش: مبادئ التداولية، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طبعة  1
عبد الوهاب املسيري: رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر؛ سيرة غير ذاتية غير موضوعية، مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة،  2

 .46، ص6000القاهرة، الطبعة ال األولى، 

 املسافة األفقية

ية
س

رئي
 ال

فة
سا

امل
 

 املسافة االجتماعية
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ب الذي يظهره الطرفان لبعضهما  ب. فالتأد  املاوردي، إلى جعل قاعدة اإلخالص شرطا لتحقق مبدأ التأد 

قا إذا شابته أغراض أو مصالح أو منافع.  ال يكون محق 

مين فـي درجة أدنى وتـهدف هذه االستراتيجية من خالل تطبيقها من لدن ا
 
ملدر س خاصة والـمتعل

إلـى تحقيق املساواة بينـهما أو السعي لتحقيقها، أو على األقل تقليص املسافات وتقليل الدرجات بينهما 

مية، ومن ثم نجاح الخطاب التعليمي فـي تحقيق أغراضه 
 
مما يساهم في نجاح العملية التعليميةالتعل

ه وعـُي الطرفيـن بقيمة إنماء العالقة بينـهما وتأليفها حتى تصبح ومقاصده. ومما يساعد على إنجاح

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.

مالبنيات الِخطابية ودورها فـي بناء رابعا:  ِ
 
ِس واملتعل

 العالقة بين املدر 

 بنية التبادالت أو التناوبات -1

مين، بغض النظر  ِّ
 
ِّس واملتعل

يقوم الخطاب التعليمي فـي عمومه على تبادل عملية الكالم بين املدر 

لة في  عن صاحب النصيب األكبر فيها. لكن الحقيقة الساطعة أن تبادل الكالم وتقسيمه إلى أجزاء مفصَّ

ث عن تناوب )الدرس حاصل ال   1( عملية الكالمtake turns محالة، بل إن دراسات تحليل الخطاب تتحد 

هم.
ُّ
ثين أو ُجل ِّ

 أو مشاركة كل املتحد 

ق عملية التناوب في الكالم بين املتخاطبين: هل حوفي هذا السياق يتساءل هدسون عن مدى ت قُّ

ح فعال يتناوب املتحدثون أدوارهم أم أن هذه األدوار تتشابك و  ِّ
تتطابق مع بعضها البعض؟ وكيف يوض 

ح املتلقون أنهم على وشك أن يبدأوا في الكالم؟  ِّ
ث أنه على وشك االنتهاء من الكالم؟ وكيف يوض  ِّ

املتحد 

 مع َمْن؟
ُ

ث م في الدور التالي؟ وَمْن يقوم بمعظم الكالم؟ َمْن يتحدَّ
َّ
د َمْن الذي سيتكل ِّ

 2ومن يحد 

ب ليست بتلك السهولة؛ ألن واقع الحال في العملية التعليمية يبرز وحقيقة األمر أن عملية التناو 

جملة من املشكالت التي تواجه هذا التناوب والتبادل بكيفية سلسلة دون تشابك وال تداخل بين 

ن هدسون من خالل دراسات قام بها علماء النفس االجتماعي فـي مجال األبحاث  ثين. وقد بيَّ ِّ
املتحد 

طابية، وقد ات ضح من هذه األبحاث والدراسات أن التناوب في الكالم نوع من النشاط غاية فـي الخِّ

ثين وحركة اليدين من 3املهارة ِّ
ق ملا فيها من وجوب التنسيق بين حركة العينين بين املتحد  ، وصعبة التحقُّ

ث، أن جهة وعملية الكالم من جهة أخرى، من أجل  ِّ
م من كان مستمعا عندما يصمت املتحد 

َّ
أي ال يتكل

 .4بد أن تكون ردود أفعال املشتركين في الكالم غاية في الدقة واالنتظام
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 األزواج املتجاورة أو األزواج املتوازية -أ

يبحث الناس دوما عن طريقة للتعامل وإيجاد مساحة مشتـركة بينـهم للتفاهم والتفاعل 

 نماذجم في هذا التفاهم وجود االجتماعي، على الرغم من االختالفات فـي أسلوب الحديث، وما يساعده

، وهي بنية تقوم على التناوب والتبادل كما سبق القول. وضمن هذه 1فـي بنية املحادثة تلقائية تقريبا

ث ال (، Adjacency pairsعن وجود بنيات أو أزواج متجاورة أو متوازية ) جورج يول وهدسون بنية يتحدَّ

رى تجاورها أو توازيها تعدُّ بمثابة اإلجابة أو االستجابة أو وهي العبارات واألقوال التي تقتض ي أقواال أخ

 رد الفعل املناسب لألقوال األولى.

ن بنية التجاور من ثنائية سؤال/جواب، أو فعل/ رد  فعل، ومن أهم أنواعها، رغم كثرتها:  تتكوَّ

 :تحية + رد  التحية، البنية األولى 

 :شكوى + اعتذار، البنية الثانية 

 نداء + رد أو استجابة، لثة:البنية الثا 

  :دعوة + قبول الدعوة،البنية الرابعة 

 :توديع + رد التوديع. البنية الخامسة 

 :شكر + إجابة. البنية السادسة 

 :2ومن األمثلة الواضحة على هذه النماذج

 املثال األول:

 الشطر الثاني  الشطر األول:

 اته.ع: وعليكم السالم ورحمة هللا وبرك  س: السالم عليكم

 ع: الحمد هلل.  س: كيف حالك؟

 ع: هللا معك  س: مع السالمة

 املثال الثاني:

 الشطر الثاني    الشطر األول:

 ع: حوالي الثامنة والنصف    س: كم الساعة؟

 ع: عفوا     س: شكرا

 ع: بالتأكيد  س: هل لك أن تساعدني في هذا؟

ي جورج يول هذه األزواج بالتتابعات التلقائية، ا ن دائما، وفق يول، من يسم  ر أول شطلتي تتكو 

first part  وشطر ثانsecond part ع
ُّ
ينشئـهما متكلمان مختلفان. يخلق قول الشطر األول على الفور توق

 .3لفظ الشطر الثاني لنفـس الزوج، وهما شطران يجب أن يتوافر دائما
                                                           

 .996ينظر جورج يول، مرجع سابق، ص  1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.2
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َّ
ب رد فعل متوق

 
ع من قبل املتلقي إال أنه في يرى هدسون ويول أن بعض األقوال والعبارات تتطل

عا كبيرا في الصيغ التي تمأل الفراغات،  ع ردود أفعال املتلقين، بل إن هناك تنوُّ
ُّ
بعض الحاالت ال يمكن توق

ع،" وعدم القيام بالرد يول حسب 
َّ
. وفي بعض الحاالت ال تحدث االستجابة من املتلقي رغم أن الرد  متوق

ع في مثل هذه الحاالت يعد
 
نة، فعلى سبيل املثال إذا ألقى )أ( التحية على  املتوق رد فعل ذا داللة معيَّ

ة  ِّ التحي 
ن لعدم رد  )ب( ولكن األخير لم يردها فإن ذلك التصرف سيفهمه )أ( على أن )ب( لديه سبب معيَّ

 .فـي اإلتيان بالشطر الثاني يعامل على أنه غياب ذو مغزى ولذا فإنه ذو معنى، يعتبـره يول فشال 1"

ولكن األنواع األخرى من العبارات ليست بمثل هذا الوضوح. فغالبا ما يعقب التحذير نوع من 

د رفع لحاجب العين أو إيماءة من الرأس،  ي، حتى ولو كانت هذه االستجابة مجر  االستجابة من جانب املتلق 

ذير. وهناك فـي ولكن هذا النوع من إظهار االستجابة ليس ضروريا إذا وضح أن املخاطب قد سمع التح

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 

ك قامت هذه الدراسات بمناقشة استخدام أنواع الخاصة بتحديد أنواع األزواج املتوازية، وبدال من ذل

 .2من األزواج، مثل النداء + الرد  

م األزواج املتجاورة أو املتوازية إلى أزواج افتتاحية )  ( وأخرى تكون ضمنتحية + رد  التحيةتقسَّ

 شكر + إجابة( وثالثة تكون  شكوى + اعتذار، نداء + رد أو استجابة، دعوة + قبول الدعوة،الخطاب )

 (.توديع + رد التوديعفي ختامه )

ق في بعض األحيان،  ف من شطرين ولكن تتابعها قد ال يتحقَّ
 
يشترط في البنيات املتجاورة أن تتأل

ل الشطر الثاني. فتتتالى األشطر األولى ثم تليها األشطر الثانية، وتكون البنية حينها على الشكل:  فيتأجَّ

ل + ل + سؤال ثاٍن + جواب أو   جواب ثاٍن  سؤال أو 

 أو

ل  ل + )سؤال ثاٍن + جواب ثاٍن( + جواب أو   سؤال أو 

يه يول بتتابع الحشر  ِّ
حيث: الجواب الثاني (، insertion sequence)التتالي في الشكل الثاني يسم 

 يتبع السؤال الثاني )سؤال ثاٍن + جواب ثاٍن(.

يوحي بغير ذلك؛ ألن األصل  ويحدث أن يبدو الجواب الثاني مقابال للسؤال األول، ولكن مضمونه

ل، ولكن االلتزام بهذا التتابع ليس  ل فاألو  في تتابع األشطر أن تتتابع األجوبة بناء على تتابع األسئلة األو 

ح الـمثال اآلتي هذا النموذج  :3شرطا لتحقق أزواج التجاور.يوض 

رة؟ )س ِّ
 

 الشطر األول  (9الوكيل: هل تريد الرحلة املبك

 الشطر الثاني (6ل؟ )ساملراجع: متى تص
                                                           

 .602-605هدسون، مرجع سابق، ص  1
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 الشطر األول  (6الوكيل: في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة )ج

 الشطر الثاني (9هذا عظيم )ج -املراجع: نعم

من خالل هذا النموذج، يستنتج يول أن تتابع الحشر هذا ينتج زوجين متجاورين، أو باألحرى 

ليصل إلى  9ر الكبيـر الذي ينطلق من س( داخل الزوج املتجاو 6ج-6زوجا متجاورا صغيرا أو وسطا )س

ال تعني أن السائل دوما هو  6/شطر 9. نستنتج كذلك أن تتابع ثنائية سؤال/جواب أو ثنائية شطر9ج

املنتمي إلى الشطر األول، فقد الحظنا كيف أن السؤال ينتقل بين الشطرين بحسب الحاجة التخاطبية. 

م فيردُّ عليه املت ِّ
 
ِّس املتعل

م بسؤال آخر فييسأل املدر  ِّ
 
م، بعدها و عل ِّ

 
ِّس مجيبا عن سؤال املتعل

ح املدر  ِّ
ض 

ِّس، وكثيرا ما يحدث هذا النموذج في الخطاب التعليمي، خاصة إذا كان 
م عن سؤال املدر  ِّ

 
يجيب املتعل

مين. ِّ
 
ِّس غامضا بالنسبة للمتعل

 سؤال املدر 

ل في ثنائية طلب/ قب
َّ
مه جورج يول، يتمث ِّ

ن فـي املثال هناك نموذج آخر يقد  ول الطلب، كما مبي 

جواب -( مع تتابع حشر لزوج سؤال9ج-9قبول الطلب )س-اآلتي، هناك زوج يتألف من تقديم طلب

 :1(9( الذي يبدو أنه يؤدي وظيفة شرط لقبول )ج6ج-6)س

 الشطر األول  =طلب(9س: هل لك أن ترسل هذه الرسالة بالبريد؟ )س

 الثاني الشطر  (6ع: أيوجد عليها طابع؟   )س

 الشطر األول  (6س: أجل  )ج

 الشطر الثاني =قبول(9ع: حسنا )ج

يالحظ يول في هذا املثال أن الجواب عن السؤال األول أو القبول بالطلب قد تأخر، وهو ما أنتج 

ر إمكانية القبول في زمن تقديم الطلب، وهو ما 6ج-6تتابع حشر )س
ُّ
(، وسبب تأخره يعود إلى عدم توف

ل حق ِّ
 
م. يمث ِّ

 
عها املتكل

 
ى األشطر األولى بالضرورة األشطر الثانية التي يتوق يقة أساسية عند يول: ال تتلق 

ع املباشر )التلقائي عادة(. يمثل التأخيـر تباعدا 
َّ
يوسم تأخيـر اإلجابة رمزيا عدم توافر كامن للجواب الـمتوق

ر دائما على أنه ذو مع ر، ويفس 
 
ع وما هو متوف

 
 .2نىبين ما هو متوق

ع: -ب
ُّ
 بنيات التوق

ث كليـر كرامش ) طابية لدى  ا( في كتابهClaire Kramschتتحدَّ ن بنيات خِّ )اللغة والثقافة( عن تكوُّ

مستخدم اللغة فـي مرحلة الطفولة، نتيجة لعاملي التنشئة االجتماعية واالمتزاج الثقافي في املجتمع الذي 

خ ر عبر الزمن وتترسَّ ي كلير كرامش هذه البنيات بخطط العمل أو بنيات عاش وترعرع فيه، ثم تتطوَّ . تسم 

ع
ُّ
موا " كيف ( Structures of expectation)التوق

َّ
نة، فهم لم يتعل مها كل املستخدمين للغة معي 

َّ
التي يتعل

نا  عوا سلوكا معيَّ
َّ
موا أيضا أن يتوق

َّ
فون على أساسها فحسب؛ وإنما تعل رون العالمات وال كيف يتصرَّ ِّ

يفس 
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ن، وإذا 1آلخرين بالـمثل..."من ا نة بأفعال كالم تناسبـها فـي سياق ثقافي معيَّ ، فيقابلون أفعال كالم معي 

رت أفعال الكالم فهي ذات بعد اجتماعي ثقافي، من قبيل استعمال فعل الشكر للرد  على  ر السياق تغيَّ تغيَّ

 .2حادثةلى اللقاء من أجل إنهاء املإي الهدية، أو قول مع السالمة أو تلق  

ِّق من خاللها بين الكبار والصغار، بيـن املنتمين إلـى طبقات 
ِّن مستعمل اللغة كذلك بنيات يفر 

يكو 

نة، فتصبح هذه البنيات جزءا من تكوينهم العضوي؛ ألنها ضاربة في أعماق  اجتماعية أو ثقافية معيَّ

ِّقون بيخبرتهم الحياتية التي يستقون منها فهمهم وتفسيرهم للعالم من حولهم
م كيف يفر 

َّ
ـن اإلهانة . يتعل

ة خت فـي عقول الناس من خالل الثقافة التي يعايشونـها هـي ما نطلق عليه إنـها " .3والتحيَّ بنية عامة ترسَّ

 .4( "schemata( أو البنى الكبرى )Framesاألطر )

مين ِّ
 
ِّس واملتعل

قنا هذا النموذج على العالقات التي تنشأ بين املدر  ، تسير وجدناها شبيهة به وإذا طبَّ

نان  ِّ
مية يكو 

ُّ
ععلى منواله، فحقيقة األمر أن طرفي العلمية التعليمية التعل

ُّ
ا من نماذج انطالق بنيات التوق

عونه من معلومات في بداية العام الدراس ي، وفي مرحلة  ِّ
ِّسين السابقة لديهم، وبما يجم 

مين واملدر  ِّ
 
املتعل

ِّس )بالنسبة ثالثة ما يكتسبونه في التعامل ا
عون أن يحييهم املدر 

َّ
ليومي من عادات سلوكية تجعلهم يتوق

ث أو يجيبهم عن أسئلتهم، مع وجود اختالفات  ل مقابلة، أو يستمعوا إليه عندما يتحد  مين( عند أو  ِّ
 
للمتعل

عات... ثقافية
ُّ
ر فـي هذه التوق ِّ

 
 تؤث

ع أن يحييه تلمي
ُّ
ِّس من بنيات توق

ن لدى املدر  ة زميله ومما يتكوَّ ذه بطريقة مختلفة عن تحيَّ

ع 
َّ
ة زميلته األستاذة )املصافحة بين الذكور واملعانقة بين اإلناث(، ويتوق األستاذ أو تختلف عن تحيَّ

يـهم  مون أن يحي  ِّ
 
ع املتعل

َّ
الصديق أن يحييه صديقه بطريقة تختلف عن تحيته الضيف الغريب، كما يتوق

سهم من قبل، وانطالقا من خبرتـهم فـي ثقافتـهم األستاذ الجديد بطريقة مختلفة عن ت ة أستاذ درَّ حيَّ

م الناس معارفهم ومفاهيمهم عن العالم، ويستخدمون هذه املعرفة الستباق التفسيـرات والعالقات  ِّ
 
ينظ

 الخاصة بأية معلومات وأحداث أو خبـرات جديدة يصادفونـها فـي مسيرة حياتهم. 

م و  ِّ
 
ِّس على حدة فيتعامل نصل إلى أن كال من املتعل

ِّسيه، كل مدر 
ع عن مدر 

ُّ
ِّن بنيات توق

ِّس يكو 
املدر 

ع 
ُّ
ِّس مع كل فوج وفق بنيات التوق

ِّس. يشتغل املدر 
ة، وكذلك األمر بالنسبة للمدر 

 
معهم بناء على هذه الخط

 ِّ
ف املدر  ِّ

 
مين. واألهم من هذا هو كيف يوظ ِّ

 
م أو عن مجموع املتعل ِّ

 
ِّ متعل

نـها عن كل   التي كوَّ
ُّ
ع س بنيات التوق

مين، فـي املحافظة على نظام قسمه  ِّ
 
فـي سيـر الدرس، فـي بناء اختباراته، فـي بناء عالقته مع املتعل

مين: مع من يستعمل االستراتيجية 
 
والسيطرة عليه، فـي اختيار االستراتيجيات املناسبة مع املتعل

 التـراحمية؟ ومع من يستعمل االستراتيجية التوجيهية؟.

                                                           
رامش: اللغة والثقافة، ترجمة أحمد الشيمي، مراجعة عبد الودود العمراني، وزارة الثقافة والفنون والتراث، الدوحة، قطر، الطبعة كليـر ك 1

 .50م، ص 6090العربية األولى، 
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .59ينظر املرجع نفسه، ص  3
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تقع بنيات التفضيل بين أزواج التجاور وبنيات التوقع، فهي جزء من أزواج  بنية التفضيل: -ج

لها أحد الطرفين وهو  ِّ
ع يفض 

ُّ
ق في الشطر الثاني منها. ومن جهة أخرى هي بنية توق التجاور،ألنها تتحقَّ

م الثاني. وقيمة بنيات التفضيل تكمن في كونها أفعاال اجتماعية مثلها م ِّ
 
ور وبنيات ثل أزواج التجااملتكل

ل الشطر الثاني منه،  ِّ
 
ل الشطر األول من زوج التجاور، وقبول يمث ِّ

 
ن من عرض أو طلب يمث ع. تتكوَّ

ُّ
التوق

ى  ويقابل هذا القبول ما أطلق عليه جورج يول " بنية التفضيل "؛ ألن الطلب قد يقابل بالرفض فتسم 

لة، األشطر الثانية  preference strucrureتقسم بنية التفضيل  هذه البنية، عند يول، بالبنية غيـر املفض 

ع بنيويا، أما الفعل غيـر 
َّ
ل هو الفعل التالي الـمتوق لة. الفعل املفض  لة وغير مفضَّ إلى أفعال اجتماعية مفضَّ

ل فهو الفعل التالي غيـر الـمتوقع بنيويا  ..1الـمفضَّ

ع في كون األ 
ُّ
م األول عندماتلتقي بنية التفضيل مع بنية التوق ِّ

 
عة أكثر من طرف املتكل

َّ
 ولى متوق

ى هذه االحتمالية  ح بنيويا أكثـر من الرفض. تسم  م طلبه أو عرضه أو ما شابه ذلك، فالقبول مرجَّ ِّ
يقد 

د اجتماعيا وال ، preferenceتفضيال البنيوية  يستعمل هذا املصطلح لإلشارة على نموذج بنيوي محد 

الفرد العاطفية أو الذهنية. فـي هذا االستعمال التقنـي للكلمة، فإن التفضيل  يشيـر إلـى أي  من رغبات

 .2نموذج مراقب فـي الحديث وليس رغبة شخصية

 ولنالحظ األمثلة الذي يسوقها جورج يول لتوضيح بنيتي التفضيل وغير التفضيل:

ن من أمثلة فرعية من ]أ9املثال -9 ال د[، تمثل األجوبة فـي كل شطر ثان-: يتكوَّ أو جوابا  3جوابا مفض 

ل.  غير مفضَّ

الشطر الثاني )بنية التفضيل:  الشطر األول )العروض(

 القبول(

لة:  الشطر )البنية غير املفضَّ

 الرفض(

 ال يمكنني بالتأكيد هل لك أن تساعدني؟ )طلب(-أ

 ال، ال أرغب نعم، رجاء تريد بعض القهوة؟ )عرض(-ب

 ال أعتقد م، إنها كذلكنع أليست رائعة بالفعل؟ )تقييم(-ج

ربما يمكننا الذهاب للتمش ي. -د

 )مقتـرح(

 أنا متعٌب  سيكون هذا رائعا

طابية( أفعال كالمية اجتماعية وخاضعة للسياق  على اعتبار أن أزواج التجاور )ببنياتها الخِّ

عة أو تلك
َّ
لة املتوق عون األشطر الثانية سواء الـمفضَّ

َّ
مين يتوق ِّ

 
لونها، وإن التي ال يف الثقافي، فإن املتكل ِّ

ض 

م األول تستقبل بالقبول 9كانت غير مستبعدة. وفي املثال  ِّ
 
مها املتكل ، نالحظ أن العروض والطلبات التي قدَّ

                                                           
 .966بق، ص جورج يول، مرجع سا 1
 .969املرجع نفسه، ص 2
 .966املرجع نفسه، ص 3



 الفصل الثالث: االستراتيجيات الِخطابية

173 
 

ر أنها قد تقابل إما بالرفض في صورة املثال  م الثاني، إال أنه يمكن أن نتصوَّ ِّ
 
، وإما 9من طرف املتكل

ل بالصمت، وفي كلتا الحالتين، يعدُّ  م األو  ِّ
 
لة لدى املتكل  .1الردُّ بنية غير مفضَّ

 :2املثال  -2

م  ِّ
 
يقودنا الـمثال الثاني الـذي ذكره يول إلـى فـهم طبيعة بنــية التفضيل، وكيف يحاول الـمتكل

ه ـاألول تحقيقـها أو الوصول إليـها عــبـر إعـادة القـول أو تقــييــــم أقـوالـه نتيــجة للصمــت الـــذي تقابل ب

م األول غالبا إلـى مراجعة الشطر األول للحصول على شطر  ِّ
 
عـروضه وطــلــباتــــــه؛ فالصمت يقــود " الـمتكل

م اآلخر " ِّ
 
 :6. وفيما يلي نعرض املثال 2ثان ال يكون صمتا من املتكل

 ساندي: ولكني متأكدة أن عندهم طعاما لذيذا هناك )ثانية وستة أجزاء من الثانية(

 أظن أن الطعام ليس رائعا. -م م مساندي: أ

 يذهب الناس هناك غالبا ألجل املوسيقى. -جاك: أي

ل من التأكيد على أن الطعام لذيذ إلى أنه ليس رائعا،  لت في قولها األو  نالحظ أن )ساندي( قد عد 

ه الصمت  له )ساندي(، بل كان ردُّ ِّ
م قوال تفض  ِّ

تام، الوسبب التعديل فيه أن )جاك( لم يستجب ولم يقد 

ل( إزاء  " الحظ أن صمت جاك يقع فـي املكان الذي كان سينشأ فيه عدم موافقة )أي جواب غيـر مفض 

لة ل لتقديم إجابة مفضَّ م غير مؤه  ِّ
 
". اعتبرت )ساندي( أن  3تقييم ساندي. توصل عدم اإلجابة أن املتكل

ق، فقامت بم لتـهالم تتحقَّ قها والتي فضَّ عت تحقُّ
َّ
راجعة أقوالها من الوصول إلى بنية البنية التي توق

ق لها بنيتها التفضيلية لة، وهو ما حدث من رد فعل من طرف )جاك( حقَّ ب 4مفضَّ .عموما، عندما يتوجَّ

ل، فإنهم يشيرون إلى أنـهم يقومون بش يء  ل الشطر الثاني غيـر املفض 
 
على املشاركيـن إنشاء إجابات تمث

 .5موسوم للغاية

 :3املثال  -3

م يول  ِّ
لة يقد   في هذا املثال نموذجا آخر للبنية غيـر الـمـفضَّ

أنشأت املتكلمة األولى جملة خبرية يبدو أن املتكلمة الثانية تعارضها. ستكون املوافقة هي الشطر 

ل، ممثلة في إجابة مثل نعم أو حتى أعتقد ذلك. تجد املتكلمة الثانية جولي نفسها في محل  الثاني املفض 

 .6لإنشاء شطر غيـر مفض  

 سندي: إذن يعالج اإلقداميو ن األيدي

 هم، هم يعالجون أقدام الناس غالبا. –هنا  –حسنا  -جولي: آم م م

                                                           
 ينظر املرجع السابق، الصفحة نفسها. هناك إضافات لم يذكرها الكاتب. 1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.2
 .960املرجع نفسه، ص 3
 .966، ص نفسهاملرجع 4
 .960املرجع نفسه، ص 5
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.6
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ل لجولي موسوم بترددات ابتدائية، إنما الفعل صعب اإلتيان  الحظ أن الشطر الثاني غير املفض 

الجملة الواقعية التي تشير )أساسا تصحيح اآلخرين(. يوجد تأخير )آم م م زائدا توقف( في البدء، وجاءت 

مة )حسنا(، وإشارة إلى آراء اآلخرين )هناك(، وتكرار متعثر )هم، هم(. حتى أن  إلى التعارض بعد مقد 

عاء في الشطر األول. عن التأثير العام هو أن  ن تعبيرا )غالبا( لجعل املعلومة أقل تحديا لالد  الجملة تتضم 

م نفسها على أنها غ ِّ
ير راغبة )وتجد صعوبة( في وجوب قولها ملا قيل. توجد الترددات هذه املتكلمة تقد 

ن في ] لة للدعوات، كما هو مبي  مات في األشطر الثانية غير املفضَّ ِّ
 [.9واملقد 

 [ بيكي: تعالي فيما بعد لتناول القهوة9]

ك تالحظين -أرغب في ذلك -أيه-ويكي: آه ب علي  إنهاء هذه-أنا-ولكن   أنت تعلمين. -يتوج 

ل( دون قول كال فعليا. نقل  كما هو الحال عادة، يمكن إتمام تعبير الرفض )شطر ثان غير مفض 

[ نوعا من 9[. بعد مقدمة )آه( وتردد )أيه(، أنشأت املتكلمة الثانية في ]9ش يء لم يتم قوله مطلقا في ]

ب علي   تبيين إنهاء هذه( ل القبول الرمزي )أرغب في ذلك( لتقديم الشكر على الدعوة، متبوعا بسبب )يتوجَّ

ماالذي يعيق املتكلمة من قبول الدعوة. يوجد أيضا معنى منقول إضافي مفاده أن ظروف املتكلمة خارجة 

( و، مجددا، استحضرت تفهم موجهة الدعوة )أنت تعلمين(. ب عليَّ  عن سيطرتها بسبب التزام )يتوجَّ

ل في6يوضح ] اإلنجليزية على شكل سلسلة من  [ النماذج املرتبطة بالشطر الثاني غير املفضَّ

 العناصر االختيارية.

 األمثلة كيف تنجز غير املفضل

 توقف؛ آم م م، أه تأخر/تردد-أ

 حسنا؛ أوه أبدأ بمقدمة-ب

 لست متأكدا؛ ال أعلم عبر تشكيك-ج

 هذا عظيم؛ أرغب في ذلك نعم رمزية-د

 آسف؛ آسف اعتذار-ه

ب علي القيام بـ  إذكر التزام-و  )س(يتوجَّ

 يتوقع مني أن أكون في )ص(

 أنت ترى؛ إنك تعلم إدع للتفهم-ز

 الجميع؛ هناك تبني املوضوعية-ح

 عمل كثير؛ ليس عندي وقت قدم سبب-ط

 حقا؛ غالبا؛ نوعا ما استعمل ملطفات-ي

 ال أعتقد؛ غير ممكن استدرك السالب-ك

 بنية موضوع الخطاب: -د

، topicخطاب وتعتمد هذه البنية أوال وأخيرا على املوضوع وهناك نوع آخر من البنية في بناء ال

ثين  أي موضوع الخطاب ومن الواضح أنه ال توجد عالقة بين التناوب في الحديث واملوضوع ألن املتحد 
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ر أن البنية القائمة على موضوع  رون املوضوع خالل تناوبهم األدوار. ومن السهل أن نتصو  كثيرا ما يغي 

ة أي أننا نستطيع تحليل الخطاب إلى وحدات أصغر فأصغر، وذلك اعتمادا على بنية الخطاب بنية هرمي

املوضوع في الخطاب. ويدعم هذا التصور البنية السائدة في النصوص املكتوبة التي اعتاد عليها معظم 

لكتاب ااملثقفين. ويمكن على سبيل املثال التعرف على البنية التدريجية التي تعتمد على املوضوع في هذا 

ة هرمية واضحة للغاية تكون الفصول فيها أكبر الوحدات حجما ثم األقسام الرئيسة ثم األقسام تفبني

الثانوية ثم الفقرات وأخيرا التركيب. ويحدد كل هذه الوحدات نوع أو آخر من العرف الطباعي والكتابي. 

تعكس املوضوعات التي يقدمها  وعند فرض هذه البنية على كتابنا الحالي، حاولت أن أجعل هذه البنية

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 

عد كل هذا جزءا من الفصل الخاص بدراسة الكالم يالقسم الذي يعالج بنية الخطاب، و من هذا 

 .1باعتباره نوعا من التعامل االجتماعي

عى كثير من الباحثين أنهم يستطيعون اكتشاف مثل هذه البنية الهرمية في أنواع من  وقد اد 

 Malcolmومالكولم كولتهارد  John Sinclairالخطاب منها املكتوب واملنطوق. فقد قام جون سينكلير 

Coulthard (9625ل عليها عدد  دارسمن الحصص الدراسية في امل ا( بتحليل عدد من األشرطة التي سجَّ

ف على بنية هرمية الخطاب  تبدأ بأكبر وحدة وهي  hierarchical discourseالثانوية، واستطاعوا التعرُّ

دات بق بالكاد مع الوحالحصة ثم التعامل ثم التبادل ثم الحركة ثم تأتي في النهاية الفعل، الذي يتطا

الذي يقدم عددا من االقتراحات األخرى لتحليل  9625التركيبية الجملة األساسية )انظر كولتهارد 

الخطاب تحليال هرميا(. وأيا كانت درجة اقتناعنا بهذه املقترحات فمن الواضح أنه ال توجد أي بنية هرمية 

ر  نة من االتصال االجتماعي حيث يتغي  املوضوع أو يتبدل تدريجيا إلى موضوع آخر دون تحديد  في انواع معيَّ

 .2واضح

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 

ألننا نملك حصيلة ضخمة من املعلومات عن العالم في أي موضوع ونستطيع فهم املشتركين للخطاب، 

ثون الذين يحافظون على موضوع واحد يفترضون أن  ِّ
أن نحسن استغاللها كمتحدثين أو متلقين. واملتحد 

 .3الجميع يعرفون مهاد موضوع الحديث

أنواع  املوضوع، أن بعض والخالصة التي يبدو أننا ننتهي إليها في مسألة البنية التي تعتمد على

ث فرصة للتخطيط للخطاب بأكمله  ِّ
الخطاب قد تكون ذات بنية هرمية، وخاصة إذا كانت لدى املتحد 

قبل أن يبدأ حديثه )كما هو الحال عند كتابة كتاب أو إلقاء محاضرة( ولكن غالبا ما تكون معظم أنواع 

                                                           
 .602، ص هدسون، مرجع سابق 1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.2
 .602املرجع نفسه، ص 3
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ر املوضوعالخطاب ذات بنية فضفاضة وغير متماسكة إلى حد  كبير. وه ز بتغي  يها بين ف ذه النصوص تتميَّ

ن   .1حسب من املوضع الراهن املطروح في لحظة بعينهابآونة وأخرى، وتتكوَّ

 التعليمي واالستدالالت السياقية بنية موضوع الخطابخامسا: 

 االستدالالت السياقية: -1

مون في مواجهتهم الكالم ِّ
 
ِّس واملتعل

ل حصة ية اليومية أو في كترتبط الكلمات التي يتبادلها املدر 

دراسية بطرق ال تعدُّ وال تحص ى بسياق الحال وسياق الثقافة التي تجري فيهما تلك املواجهات الكالمية. 

ِّس: 
م للمدر  ِّ

 
 فتحت لي الباب؟فعندما يقول املتعل

َّ
ِّس سيفهم املعنى  أريد أن أدخل هنا هال

فإن املدر 

ِّس
مه فسيربط املدر  ِّ

 
م والفعل )أريُد( التي تدل على الضمير أنا الذي  املقصود من كالم متعل ِّ

 
بين املتعل

ميه من خالل صوته وهيئته الخارجية. ويربط بين هنا وحجرة الدرس التي تقع  ِّ
 
دا إنه من متعل ِّ

يعرفه جي 

خلف الباب التي يراها من موقعه أين يقف. كما أن ال في لفظة الباب تشير إلى باب الحجرة هذه التي 

م املرسومة على يريد أن يد ِّ
 
خل إليها وليس غيرها. أضف على ذلك أن عليه أن يفهم من ابتسامة املتعل

مه في هذا السياق  ِّ
 
وجهه ومن نبرة صوته وطريقته في الكالم ومن خبرته معه أن الطلب مشروع من متعل

عة نغمة الكالم وسر التداولي حال النطق به. هذه األلفاظ )أريد، هنا، الباب( ومصاحبات األفعال )النبــر و 

النطق والضحك( وكذلك العالمات غير الكالمية )كـاتجاه النــظـــر ومـــالمــــح الوجــــــه ووضعية الجسد ونغـمة 

حون لهم أو يرشدونهم إلـى تفسيـر  ِّ
ــمين يشيــرون على مستمعيـهم أو يـوض  ِّ

 
الصوت( هـي التـي تجـعل الـمتكـل

لـسلـة ال تنتـــهـي مــن العوامـل ذات الصلة احتماليا فـي السياق، كـل ذلك مـا يقولونه لـهم فـي خضم  س

ـيه إشـارات مساقية ) ِّ
 .Contextualization cues)2نسم 

يه االستدالالت السياقية ) ِّ
( ذات situated inferencesتساعد هذه اإلشارات في صنع ما نسم 

عات االجتماعية الضرورية لتفسير الصلة أو بعبارة أخرى تساعد في استحضار الخلفية ال
ُّ
ثقافية والتوق

عاتهم إلى 
ُّ
مين والسامعين، من خالل استخدام اإلشارات املساقية، نقل توق ِّ

 
الكالم ويصبح في مقدور املتكل

ب وعلى املشاركين في تلك املبادالت اللفظية أن تتوفر 
ُ
الطرف اآلخر حسب طريقتهم في التواصل أو التخاط

ى االستفادة من الحوار حسب فهم كل فريق لسياق الحال وسياق الثقافة لحظة لديهم القدرة عل

 .3بلحظة

: تعدُّ الجهود املبذولة في سبيل جعل الكلمات املنطوقة ذات معنى في إطار التماسك السياقي -6

سياق الحال والثقافة، جزءا من خضم  املبادلة اللفظية، في إطار الجهود التي تهدف لتأسيس 

 coherenceالتماسك )
ُ

مين ُجزافا وإنما ُيستحَدث ِّ
 
( السياقـي. ال يأتي التماسك في كالم املتكل

مين والسامعين على السواء وبفضل االستدالالت التي َيخرجون بها  ِّ
 
استحداثا في عقول املتكل

                                                           
 .602املرجع السابق، ص 1
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تأسيسا على الكلمات التي يسمعونها. ومن ثم فبينما يعمل التماسك الداللي على إقامة الصلة 

لمات فإن التماسك التداولي يعمل على إيجاد الصلة بين املتكلمين والسامعين في إطار بين الك

 .1السياق الثقافي األوسع لعملية التواُصل

 نص الحوار:        

ِس: رنا بالسياق )الثقافي( التاريخي والسياس ي؟ )النص األدبي: قصيدة في مدح الهاشميين  املدر 
 

من يذك

 للكميت بن زيد األسدي(.

م: ِ
 

ـز الشعر بالركود في عصر صدر اإلسالم وازدهر في العصر األموي. املتعل  تمي 

ل على السبورة(: ِس )يسج  ر الشعر بظهور األحزاب السياسية ما جديد هذا العصر؟  املدر   تطو 

م: ِ
 

 ظهور العصبية القبلية  املتعل

ِس: ز األستاذ )حالة الوجه، النظرات، تحريك ال املدر 
 

 رأس، نغمة السؤال(هل ظهرت؟ يرك

م: ِ
 

دت. املتعل  بل تجد 

ِس:  إالم يعود تناقض الشعراء؟  املدر 

م: الصراع السياس ي حول الخالفة بنو هاشم وآل البيت. ِّ
 

 املتعل

ز(:
 

ِس )يرك  أنتم قلتم؟ هل هذا صحيح؟ املدر 

م: ِ
 

 بنو هاشم. املتعل

ِبا(: ِس )مصو   واألمويون. املدر 

م: ِ
 

ة والشيعة؟  املتعل  السن 

ِس:  ظهرا فيما بعد املدر 

ِس:  ما هي ميزة العصر؟ املدر 

مون: ِ
 

 حرية التعبيـر املتعل

ِس:  من أمثلة الشعراء؟ املدر 

م: ِ
 

 الكميت بن زيد األسدي املتعل

ِس:  إلى أي فئة؟ املدر 

م: ِ
 

 إلى بني هاشم املتعل

ِس:  ما الدليل؟ املدر 

مون  ِ
 

يدافع، يحب، يمدح، األحقية في الخالفة، من  )من التعريف الوارد في الكتاب املدرس ي(: املتعل

قه بالهاشميين، يريد أن يصبح ناطقا باسمهم أو شاعرهم الخاص. أن يستعمل 
 

عين: يناصر، تعل املتشي 

 كل ما لديه.

ِس:  في أي ش يء يدافع عنهم؟ الخالفة املدر 
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ٍّبا(:
ِس )مصو  ة. املدر   األولوية، األحقي 

 سئلة، اإلجاباتاأللفاظ )أريد، هنا، الباب(: األ 

 مالحظات عامة على الحوار:

مصاحبات األفعال )النبــر ونغمة الكالم وسرعة النطق والضحك(: التجاوب أو عدمه، هناك 

ِّس، 
م، تقطيب الجبين، رفع الصوت في حالة الخطأ وفي حالة انفعال املدر  التفاعل، االبتسامات أو التجهُّ

ِّس وتكرارها، استعمال تلكؤ أو سرعة في الكالم، الشدَّ على امل
مون من طرف املدر  ِّ

 
قاطع التي أخطأ فيها املتعل

 األصوات أس سسسْس لضبط القسم والتركيز على الدرس، التفاعل أمام اإلجابات الصحيحة...

وكذلك العالمات غير الكالمية )كـاتجاه النــظـــر ومـــالمــــح الوجــــــه ووضعية الجسد ونغـمة الصوت(: ينظر 

ى كل التالميذ، ثم عند العجز عن اإلجابة ينظر إلى التالميذ املجيدين: هيا يا فالنة أسعفينا...وجه إل

هة عند سؤالهم،  م ووقفة مواجِّ ِّ
 
مين. وقفة جانبية عند إجابة املتعل

 
ِّس من طرف املتعل

مشدود إلى املدر 

 استعمال اليدين عند الشرح جمعهما وتشبيكهما.

يرات املعجمية والصوتية قاطعة من التكرامن خالل هذه الشبكة املت َن التي تمنح حديث املتحاورِّ

مين وهم من مدينة واحدة ولهم نفس الخلفية الثقافية إنما يدعمون  ِّ
 
ِّس واملتعل

ا دالليا نجد أن املدر 
ً
تماُسك

م(. أما التماسك الداللي للكلما ِّ
 
ِّس وإشارات كل متعل

 ت التيكل إشارات اآلخر السياقية )إشارات املدر 

ُس لتماسك تداولي عميق  ِّ
مون مضافا إليها الخلفية الثقافية املشتركة لكليهم فإنه إنما يؤس  ِّ

 
ينطق بها املتكل

من خالل ما يفعله املتحاورون. والطريقة التي تصادت بها كلماتهم وتعانقت بها ألفاظهم وعباراتهم، وبها 

تي تنقلها الكلمات ليست هي أهم ما في هذه واصلوا حديثهم تصل بهم إلى أن استنباط املعلومات ال

املحادثة )بل إنها توحي في الواقع بأنهم يختلفون(، ولكن املهم هو إحساسهم بانطالقهم من مساحة 

 .1حوارية واحدة وأنهم ينتمون لثقافة واحدة

د على التناقضات الكامنة في استنتاجات املشاركي ِّ
 
 نفي ُوْسع اإلشارات املساقية أيضا أن تؤك

ي بهم إلى انهيارات تماسك في املجابهات عبر الثقافية . أو إلى مراجعات في 2وإطارات توقعاتهم، ومن ثمَّ تؤد 

عات من أجل الحفاظ على التماسك السياقي.
 
 التوق

مين، وقد يحدث سوء  ِّ
 
ي اإلشارات املساقية نفسها إلى استنتاجات مختلفة بين املتعل ِّ

وقد تؤد 

أحيانا إلى مواقف أو صفات شخصية وما ينتج عن ذلك من نقص في التماسك فهم حقيقي ألنها تعزى 

 ِّ
 
 و قد أخذ بهم اإلحباط والغضب كل مأخذ.مين في حالة ارتباك وحيرة شديدة الداللي يترك املتكل

 نص الحوار:

َنْي، هل بإمكانك أن تقرأ النص؟ م، ينظر إليه(: بُ ِّ
 

ثا مع متعل ِّ
ِّس )مبتسما ومتحد 

 املدر 

 ِّ
 

ها نظره ناحية النافذة(: ال أريْد...أوووووفاملتعل ِّ
 م )متجهما، وموج 
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م(:...ما هذا الزمان؟ ِّ
 

ة وهو ينظر إلى ذلك املتعل ِّس )مشدوها، بقي صامتا ملد 
يني وأنا سيدك  ! املدر  قر 

 )بالدارجة(

مات(:  ِّ
 

ها كالمه إلى إحدى املتعل ِّ
ِّس)موج 

 ال )بصوت جهوري  غاضب( –تقراي املدر 

م ِّ
 

 ة: ما نقراش )بابتسامة خجولة(املتعل

ِّس )مبتسما وقد ذهب عنه الغضب(: نعم اقراي...
 اقرئي يا فدوى...املدر 

ة )ألنها قرأت سطرين(. ه مالحظة للقارئة(: أنت مستبد  ِّ
ِّس )يوج 

 املدر 

م املمتنع عن القراءة(: أنت ما تزيدش تجيني ِّ
 

ها كالمه إلى املتعل ِّ
ِّس )موج 

 املدر 

ِّس: ما معنى
 كلمة النهى؟ املدر 

مون: ينظرون...وال يجيبون... ِّ
 

 املتعل

ِّس: أجيبوا يا أهل النهى؟ بل أنتم أصحاب النهي
 !املدر 

ُِّس )مجيبا(: الُنهى: أصحاب العقول الراجحة.
 املدر 

مون: يضحكون...هاهاهاها ِّ
 

 املتعل

ِّس: حانت نـهايتكم
 !املدر 

ُر على أنها مفتاح الوصول إ م، ومن)إذا نبرة الصوت قد تفسَّ ِّ
 
 فهي جزء من هنا  لى موقف املتكل

ره وعدم قدرته على  سلوكه املقصود. علو  نبرة الصوت عند نطقه حانت نهايتكم على أنها عالمة على توتُّ

ضبط أعصابه وأن ارتفاع نبرة صوته عندما نطق بعبارة "أنت ما تزيدش تجيني" على أنها محاولة لطرده 

 يفة؛ ألنه مسَّ بمركزه كأستاذ ولو وجد طريقة أخرى لفعلها(واالنتقام ملوقفه معه بطريقة عن

دة معها باعتبارها مجتهدة  ِّ
مة فاألمر مختلف؛ فالعتبارات تراحمية وعالقة جي  ِّ

 
أما مع املتعل

ِّس 
ال بتراكمات اجتماعية وشخصية بينهما. أراد املدر  م الذي يبدو املوقف محمَّ ِّ

 
عة، على عكس املتعل ِّ

وطي 

ص( املجتهدة.أن يحفظ ماء وج
ُّ
مة )حسن التخل ِّ

 
ه إلى املتعل  هه بالتوجُّ

ثين والسامعين  ِّ
تحكم هذه القواعد األربع ملبدأ التعاون في املحادثة، في جزء منها، توقعات املتحد 

صيَب 
ُ
مية(. فإذا أ

ُّ
في املبادالت اللفظية القائمة على تبادل املعلومات )كما في العملية التعليمية التعل

اإلحباط أحيانا ألنهم يشعرون أن محادثيـهم يسعون إلبالغهم بمعلومات غير ضرورية أو السامعون ب

جاوزت القصد، أو أنهم يريدون البعد عن املوضوع األصلي، أو األسوأ من ذلك يسعون لخداعهم، فهذا 

عون منهم أن يلتزموا بقواعد السلوك التعاوني
 
 .1ألنهم يتوق

 للثقافة: أدوار املشاركين والبناء املصاحب -3

م بحكم عملاالتي  باإلضافة إلى األدوار املؤسساتية ِّ
 
ِّس هنتحلها املتكل

 أو موقعه )كموقع املدر 

م(، فهنالك أدوار أخرى محلية )حسب إيرفنج جوفمان  ِّ
 
( أو إطارات مشتركة، Erving Goffmanواملتعل

م والسامع أن يكتسبها بنفسه من خالل ما يقوله والطريقة ا ِّ
 
ارك لتي يقول بها. إذ يمارس املشعلى املتكل
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 في املبادالت الكالمية أدوارا اجتماعية مختلفة تكشف الكثير عن الشخصية االجتماعية التي يريدون 

م. دعونها ألنفسهم أمام محادثيـهشف الكثير أيضا عن الشخصيات االجتماعية التي يكتمثيلها، وكما ت

( التي ينتمون إليها )في لغة فصحى أو غير regiter) هم يمارسون تلك األدوار من خالل نوعية اللغةف

ات التوقف عن الكالم،  فصحى(، ومن خالل نبرة الصوت )الجادة أو الهازلة أو الذعة السخرية(، وعدد مر 

والطريقة التي يدخلون بها في املحادثة واإلشارات االسترجاعية التي يعودون بها واختيارهم للبنى املعجمية 

قتهم في توزيع نوبات الصمت، أو قد يأتي الواحد منهم واثقا أو حييا مهتما أو غير مكترث والنحوية وطري

خذ الواحد منهم لنفسه دور الودود املحب أو دور املنافس  دانيا أو مبتعدا معطاء أو ممسكا بل وقد يت 

ط الطاغية أو دور األم الحنون  ِّ
 
 .1الشريف أو دور املتسل

ِّس )س( وقد تختلف أدوارهم التفاعلي
ة، خذ على سبيل املثال هذا التفاعل املتبادل بين مدر 

م )م ِّ
 
م )م9ومتعل ِّ

 
 (:6( ومتعل

 س: ملاذا لم تنجز الواجب؟

 : يصمت.9م

 : إنه مريض، ولم يحضر الحصة املاضية.6م

 س: أنجْزه مكانه.

له  (. وقد ُيفهم9( في الواقع يساهم بكلمات ليست له، بل كان ينبغي أن تكون لـ )م6إن )م
 
تدخ

( على أنه يريد تقديم املساعدة، أو على أنه يحشر نفسه فيما ليس من شأنه، وكان 9بالكالم نيابة عن )م

له في الكالم الذي جاء بعد صمت  ينبغي أن يهتم بأموره الشخصية فحسب. كما يمكن أن ينظر إلى تدخُّ

ألن صمته يعود إلى سبب ما أو  ( والذي فهمه على أنه يطلب مساعدته أو أنه في حاجة إلى مساعدة9)م

له على أنه مدخل النعقاد الصلة بينه وبين )م
 
ن. وقد ُيفهم تدخ ة من )م9مانع معيَّ ما هناك نيَّ ( 6(ـ أو ربَّ

ب من )س( الختالف املراكز بينهما فيظهر )م ( بمظهر اإلنسان الخدوم ولغرض التقليل من األثر 6للتقرُّ

( 6إجابة )س( فتظهر عالقة السلطة التي أراد أن يمارسها على )م (. أما9السيىء الذي أحدثه صمت )م

ه إليه، ثم يظهر سلطته لـ )م (؛ ألنه يجب أن يجيب عن سؤال 9فال حقَّ له أن يجيب عن سؤال لم يوجَّ

 )س( حاال.

ل من أجل التضامنأو الحديث بالنيابة إن 
ُّ
مع ما يقوله اآلخر هو واحد من األدوار التي  التدخ

ها املشاركون فـي الحديث في عالقة كلماتهم بكلمات اآلخرين. وقد يحق  لنا أن نطلق على الدور يقوم ب

ث. ونطلق على الدور  املديرالثاني دور  ِّ
تأسيسا على السلطة املؤسساتية التي يمنحها املجتمع للمتحد 

فالثالث دور  ِ
 
ثوا أي الذي يزعم لنفسه املسؤولية عن أقواله. يستطيع املتحد   املؤل ا أن يتحدَّ

ً
ثون إذ

فين أو مسؤولين ِّ
 
 .2بوصفهم مؤل
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ق البناء املشترك للثقافة من خالل تفعيل هذه األدوار جميعا أي من خالل ما نطلق عليه  ويتحقَّ

دة اجتماعيا يقوم  )عمل اللغة في األداء(. فاألطفال مثال ليسوا كيانات بيولوجية فقط، بل هم أدوار مشيَّ

ث الوالدان نيابة الوالدان على تنشئته م ثقافيا ويتكلمون نيابة عنهم باستمرار، واألطفال يقبلون أن يتحدَّ

 .1عنـهم

دة  ر( نتيجة طبيعية للتركيب البيولوجي، لكنها أدوار محد 
 
ث واملذك

 
وكذلك ليست أدوار النوع )املؤن

ق حادثة. ويساعد في تحقُّ اجتماعيا، أي يقوم النوعان )الذكر واألنثى( بأداء أدوار مختلفة كمشاركين في م

هذه األدوار منظومة من اإلشارات الصغيرة، التي تظهر التأكيد على الذات أو الشك في قدرات الذات، 

ِّ السيطرة أو الخضوع التام، وقد التصقت الصفات بمرور الزمن بنوع أو آخر 
كما تعمل على إظهار حب 

 .2من النوعين

 نص الحوار:

ية نتيجة للنوع )الذكر واألنثى(، خذ على سبيل املثال هذا التفاعل املتبادل وقد تختلف أدوارهم التفاعل

م )م ِّ
 
ِّسة )س( ومتعل

 (:ذبين مدر 

 س: ملاذا لم تكتب درسك؟

ْش )بنبـرة عالية(.ذم
َ

َتْبت
َ

 : ينظر إليـها نظرة غاضبة، ثم يقول: ما ك

 س: هل أستطيع مساعدتك )بنبرة خافتة ومرتبكة(.

 برة عالية وغاضبة جدا(.: وما شأنك بي )بنذم

ا...)وتنسحب إلى مكتبـها لتجلس وقد احمرَّ وجهها(  س: ال عليك، لم أقْل شرًّ

ر نبـرة )م ِّ
( املرتفعة والغاضبة من )س( على أنها دليل للسيطرة الذكورية، أو على قدرة الذكر ذنفس 

ر بما يناسب شخصيته دون مراع
ُّ
ب أو على الرد على املواقف املحرجة دون أي تأث اة أي قواعد للتأد 

ر إلجابة )م ر ردَّ فعل )س( غير املنتظِّ ِّ
 ( العنيفة بأنَّ سؤالها له لم يكون فيه زجر له وتأنيبذاللياقة، ثم نفس 

وإنما استفسار قصد مساعدته اجتماعيا، فهي حاولت توظيف االستراتيجية التراحمية معه ودليل ذلك 

يه مشكلة أو ش يء من هذا القبيل واستعمالها لنبرة خافتة ملا سؤالها له بإمكانية مساعدته إن كانت لد

ِّ فعله معها، وهذا 
عها لرد 

ُّ
ها، أما ارتباكها فيعود إلى عدم توق ِّ

بين، حسب ظن 
َ
في صوتها من تأثير على املخاط

ب م مين باملعاملة الحسنة واألخالق الراقية بتوظيف قواعد التأدُّ
 
 عيعود إلى سلوكها املعتاد مع املتعل

 الجميع.

م هذا املوقف على كل املواقف التي تربط بين نوع )أنثـى( ونوع آخر )ذكر(، فقد  ِّ
وال ينبغي أن نعم 

 يختلف التفسير باختالف السياق املوقفي والثقافي.

 

 

                                                           
 .29، ص ابقسالينظر املرجع  1
 .26ينظر املرجع نفسه، ص  2
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 تأنيب الذات -4

مون يقوم  ِّ
 
ِّسينبتأاملتعل

 وقد تكون هذه، ب ذواتهم حتى ال يعاقبوا أو يخففوا من غضب املدر 

م هي أقل ما يستعمله املاآللية  ِّ
ر من الذات تلك تعلم  ن صنف التذم  باتجاه ذاته. وعليه فإنه " يتضم 

الشكاوى التي ينتقص فيها املرسل نفسه بالشكوى من قدرته أو سلوكه أو أفعاله أو مظهره الجسدي. وال 

ن هذا املحور الشكوى من السياق الذي هو فيه"  .1يتضم 

في ذلك فالعبرة هي بإظهار التضامن مع املرسل إليه باستعمال ولكن يجب أن ال يكون مفرطا 

ر عليها، ويظل "مدار األمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم، والحمل عليهم على  ِّ
 

هذه اآللية، إذ هي مؤش

أقدار منازلهم، وأن تواتيه آالته وتتصر ف معه أداته، ويكون في التهمة لنفسه معتدال وفي حسن الظن بها 

دا فإنه إن تجاوز مقدار الحق في التهمة لنفسه ظلمها فأودعها ذلة املظلومين وإن تجاوز الحق في مقتص

 .2مقدار حسن الظن بها آمنها فأودعها تهاون اآلمنين"

 دور التنغيم في نجاح العملية التعليميةالتنغيم: 

ظ بالخطاب فبه يستطي ع املرسل تمثيل وبـهذا فـإن التنـغيم الـمناسـب هـو أسـاس كـل تلفُّ

االستـراتيجية التضامنية مهما كانت أداته اللغوية أو آليته املستعملة بل إن التنغيم لوحده قد يدل على 

 .3التضامن رغم عدم داللة الخطاب الحرفية

 التوقفات والتداخالت وقنوات اإلرجاع -5

ن املحادثة في معظم األوقات من مشاركْيـن اثنين أو أكثر يتبادلون ا م مشار تتكو 
 
ك واحد ألدوار يتكل

م اآلخر يتم تقييمها. تكون  ِّ
 
م إلى املتكل ِّ

 
فقط في الوقت الواحد. ويبدو أن االنتقاالت السلسة من متكل

( جوهري )أي محاولة كال املتكلمين overlapاالنتقاالت التي يصاحبها صمت طويل بين األدوار أو تداخل )

م في الوقت ذاته( غير مناسبة. عند
ُّ
ما يحاول شخصان إجراء محادثة ويكتشفان انعدام االنسيابية التكل

ن وجود شعور بالبعد 4أو التناغم السلس النتقاالتهما فإن الكثير األوفر يتم إيصاله دون قوله . يتبيَّ

ميه.
 
ِّس ومتعل

 وانعدام األلفة واالنزعاج في التفاعل املبين في املثال بين املدر 

 ار:نص الحو

  س: من صاحب القصيدة

 :9م

ة وال لإلضافة
َّ

 س: أجب بدق

 : وهو6م

                                                           
  Diana Boxer: Social distance and speech behavior: the case of. مأخوذ من:060عبد الهادي بن ظافر الشهري، مرجع سابق، ص  1

indirect complaints، journal of pragmatics، volum 19، no 2، February 1993، p 109. 
، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة السابعة، 9الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبيين، تحقيق عبد السالم هارون، ج2

 . 60م، ص 9662هـ/9492
  .069عبد الهادي بن ظافر الشهري، مرجع سابق،ص  3
 .990جورج يول، مرجع السابق، ص 4
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 : وهو0م

 س: سؤالي هو

 : يتكلمان معا: هو6وم 9م

 : يتكلمان معا: ماذا؟ 0س و م

 س: ينبغي أن تنتظم اإلجابات حتى نستطيع الفهم.

ِّس: 
 املدر 

م: ِّ
 

ِّس: سؤال  ثوان( 0إكمال ) ---اإلجابة ثم  املتعل
 سؤال وتعليق---املدر 

م: ِّ
 

 (إجابة مضطربة )ثانيتان ونصف---نعم  ---ال  املتعل

ِّس: ملاذا؟ 
 حسنا---ماذا؟  ---املدر 

م: أعني لم ِّ
 

 ال أدري   ----أوف آسف ---آمممم  ---املتعل

"( ترددات، بينما تكون التوقفات األطول صمتا. -تعتبر التوقفات القصيرة جدا )املوسومة بفراغ "

م متكلم األرضية على متكلم آخر ال يعزى الصمت إلى أي من املتكلمين ألن كال م
 
نهما أكمل دورا. إذا سل

م هذا األخير، فيعزى الصمت على املتكلم الثاني ويصبح ذا مغزى. يسمى هذا 
َّ
ا صمتا معزو  ولم يتكل

(attributable silence) 

 س: هل توجد كلمة تحتاج إلى شرح؟

ما—ال توجد –آممم  :9م  ربَّ

زوا ِّ
 

 القصيدة واضحة؟—س: رك

 لم نفهم شيئا-ضحة؟: وا6م

 " شعور ". --: كلمة0م

 س: ماذا نقصد بطربت؟

 // فرحت--: طربت؟6م

 ://فرحت0م

 سعدت// سررت --:9م

 شرح مقبول —س: //سررت حسنا

ان املائالن )//( في بداية الحديث املتداخل، يحدث التداخل األول عادة عندما يحاول 
َّ
ن الخط ِّ

يبي 

مين ليسمح لآلخر امتالك  كال املتكلمين البدء بالحديث. وفقا ِّ
 
لنظام اإلدارة املحلي، سيتوقف أحد املتكل

ف اضطرارا ليفسح املجال لآلخر بسبب نقص املعلومة أو ألنه اآلخر صاحب سلطة 
َّ
ما سيتوق األرضية أو ربَّ

ب إليه أو ألي سبب آخر.  أو ألنه يوهمه بالحديث ال أقل وال أكثر أو ألنه يريد التقرُّ

ر نموذج: قد يواجه املتك  لمون صعوبة في الوصول إلى إيقاع تحادثي مشترك، قد يتكرَّ

 قف-تداخل-ابدأ-قف
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دوا على  مين لم يتعوَّ ِّ
 
ِّس ومتعل

ل نوع التداخل أحيانا جزءا من محادثة أولى عسيرة بين املدر  ِّ
 
يمث

ِّس نو 
يوية عا من الحأخذ الدور أو تبادله، أو إن العملية التعليمية تقتض ي ذلك أحيانا حتى يضفي املدر 

مين  ِّ
 
ما ألن بعض املتعل ميه. أو ربَّ ِّ

 
على درسه ألن الغرض من ذلك هو إحداث التفاعل بينه وبين متعل

ِّس أو لغرض الحصول على نقطة عالية 
يريدون إثبات الذات وخاصة في بداية السنة حتى يعرفهم املدر 

مين في الدروس ِّ
 
ِّ  في التقويم املستمر التي تحسب بمشاركة املتعل

 
م لدى بعض املتعل

ُّ
مين: أو لنمط التعل

ما أو شخصا آخر أو ألسباب  ِّ
 
ِّسا كان أو متعل

مون باملشاركة أو إن شئت قلت بالحديث إلى اآلخر مدر 
ُّ
يتعل

ر  مين. توجد أنواع أخرى من التداخل تفسَّ ِّ
 
مين أو لغرض التنافس بين املتعل ِّ

 
أخرى شخصية بين املتعل

ير من املتكلمين )الشباب غالبا( يبدو أن الحديث املتداخل يؤدي وظيفة بصورة مختلفة بالنسبة للكث

ن في املثال  نة مثل التعبير عن التآزر أو عن قرب في التعبير عن آراء أو قيم متشابهة. وكما هو مبيَّ معيَّ

 اآلتي، يخلق تأثير الحديث املتداخل شعورا بأن صوتين يتناغمان كأنهما صوت واحد.

 ل إلى القرب وقد يوصل إلى التنافسقد يوصل التداخ

 نص الحوار:

 س: ملاذا وردت في القصيدة كلمة )قصائَد( بالفتح؟

 : جاءت )بقصائٍد( مجرورة يا أستاذ.9م

 (9: // بل مفتوحة )تنظر إلى م6وم

 (6يحق للشاعر ما ال يحقُّ لغيره )تنظر ناحية األستاذ غير مبالية بـ م—:// الضرورة الشعرية9م

 ممنوعة من الصرف. --نها: // أل6م

 املمنوع من الصرف يخالف القاعدة. --6س: أحسنت م

 بسخرية( 9هذا ما قصدته )تبتسم وتنظر إلى م --: نعم يا أستاذ6م

ِسسادسا: 
 سلطة املدر 

ِّس، بالنظر إلى مركزه، سلطة تتفرَّع إلى سلطات معرفية واجتماعية وبيداغوجية تربوية، 
للمدر 

 عرفية:ولنبدأ بالسلطة امل

 سلطة املعرفة: -1

مين مجموعة من العالقات من بينها العالقة املعرفية، وهي التي " تعكس  ِّ
 
ِّس واملتعل

تقوم بين املدر 

انتصار الديداكتيكي على العالئقي وسيادة املعرفي على السيكولوجي. فالعالقة داخل الفصل من هذه 

ما الزاوية، هي عالقة تلقين معارف وشحن عقول بطريقة أحادي ِّ
ِّس مقد 

ة وعمودية تجعل من املدر 

 .1للمعارف ومن التلميذ متلقيا سلبيا "

                                                           
 .69ص ينظر  عبد العزيز دادي: دور العالقات التربوية والبيداغوجية في تحقيق جودة األداء املدرس ي، 1



 الفصل الثالث: االستراتيجيات الِخطابية

185 
 

ِّس أكثر ومركزيته، حسب لويس دينو
، في العالقة التربوية التقليدية، 2وآخرون 1وتظهر سلطة املدر 

م، وال تحدث ومن مظاهرها ِّ
 
مه في طرائق وتقنيات تبليغها وتمريرها إلى املتعل

ُّ
 امتالكه املعرفة وتحك

مين. ِّ
 
ِّس نحو املتعل

ميه، ألن العالقة تسير في اتجاه وحيد؛ أي من املدر  ِّ
 
ِّس ومتعل

 تفاعالت معرفية بين الدر 

مي،-الفعل التعليمي حول املضمون املعرفيويرى عبد الكريم غريب أن تمركز 
 
م التعل ِّ

على  يحت 

ـــة املدر س تحر ي 
 
مي-فـي عملية تبليغ املضمون املعرفي الــدق

 
ق من وذلك بالت ، وفق مبدأ الكيف،التعل حق 

 .3" وثوقية املعلومات املشاطرة، وذلك في أفق املزيد من املوضوعية والعقالنية"

م؛ ألن معرفته وخبرته بهذه  ِّ
 
مة للمتعل ِّس صاحب السلطة في املعرفة املقد 

ولهذا السبب اعتبر املدر 

مين، فهو مالك املعر  ِّ
 
اسبة فة يستطيع بناءها وتبليغها بالكيفية املناملعرفة تجعالنه يسيطر على املتعل

مين، يصفها عبد الكريم غريب باالختزال والضبط على مستوى فك رموز اإلرساليات التي  ِّ
 
ملستوى املتعل

يـها . ولضمان استمرار االعتماد على هذا املبدأ ينبغي على املدر س أن يواصل البحث عن مزيد 4يتم تلق 

ة، ثم
 
مون من  من املوضوعية والدق

 
ن املتعل

 
ميه بما يراد تبليغه لهم، شرط أن يتمك

 
عليه أن يخبـر متعل

ى  مون من جهتـهم من التعبير عما يريدون تبليغه، ويتلق 
 
ن املتعل

 
ي وفهم ما يصر ح لهم به، وبعدها يتمك تلق 

رون عنه.  املدر س ويفهم ما يعب 

م واعتباره ِّ
 
مية، واعتب ورغم تركيز املقاربة بالكفاءات على املتعل

ُّ
اره محور العملية التعليمية التعل

ِّل املعرفة 
ِّس شرعيته املعرفية، فهو الذي يحو 

قادرا على بناء معرفته بنفسه إال أن هذا ال ينزع عن املدر 

ط املعرفة املمثلة في نظريات وقوانين ومدارس واتجاهات إلى دراية  ِّ
العاملة إلى دراية؛ أي هو الذي يبس 

 ِّ
 
ن املتعل

َّ
 م من استيعابها وتطبيقها ما أمكنه ذلك.يتمك

ل املعرفة واالنتقال بها من العلم إلى التعليم وإمكانية 
ُّ
ِّس تكمن في قدرته على تمث

وسلطة املدر 

م " 
َّ
مين؛ فال يتكل ِّ

 
م. ولكن عليه أال يستغل سلطته للتعالي على املتعل

ُّ
علم به من على ما لم يقع له الالتعل

م إال 
َّ
 على املقصود من كالمه وال يتعر ض ملا ال يقصده مما جرى في خالله، فإن الكالم جهته، وال يتكل

على ما لم يقصده عدول عن الغرض املطلوب؛ وال يستدل إال بدليل قد وقف عليه وخبره وامتحنه قبل 

ته وسالمته ألنه ربما يستدل  بما لم يمعن في تأمله وال تصحيحه " ، أوقعه في الحرج 5ذلك وعرف صح 

 أمامهم.

                                                           
مين، وبين امل العالقة التربوية1 ِّ

 
ِّس واملتعل

م، والتي تتم في الوقت نفسه بين املدر 
ُّ
مين تهي مجموع التفاعالت التي تحدث داخل جماعات التعل ِّ

 
عل

م واإلطار العام الذي تحدث في سياقه هذه التفاعالت هو الوضعيات التعليمية التع
ُّ
مين ومواضيع التعل ِّ

 
ِّس واملتعل

 أنفسهم، وبين املدر 
ُّ
 مية.ل

 .96محمد آيت موحى: العالقة التربوية )طبيعتها وأبعادها(، ص ينظر 
 .90-96، ص ينظر املرجع نفسه2
م، 6002هـ/9466اصل والتنشيط؛ األساليب والتقنيات، منشورات عالم التربية، الدار البيضاء، الطبعة األولى عبد الكريم غريب: التو  3

 .902-62ص ص 
 املرجع نفسه، الصفحات نفسها. 4
 .99الباجي، أبو الوليد: كتاب املنـهاج فـي ترتيب الحـجاج، ص  5
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دة تزيد من فاعلية التعليم،  ِّ
يطلب من األستاذ أن يدرك أن توظيف استراتيجية الحواس املتعد 

ما زاد عدد الحواس املستخدمة في إدراك املعرفة الجديدة دلَّ ذلك على فاعلية الوسائل التعليمية 
َّ
فكل

 .1املناسبة إذا ما استخدمت بشكل مناسب

لـى جعل العالقة التي تقوم على املعرفة عالقة تقنوقراطية ال ( إJ.Duclosورغم سعي )ج.دوكلو 

ِّس أثناء تقديم املعرفة يضفي على 
الية، إال أن حضور املدر  ِّس تقوم على عقالنية والفع 

هيمنة فيها للمدر 

 .2طة والهيمنة من طرفهلالعالقة طابع الس

م  ِّ
 
ِّس حاضرة في وحتى فـي حال كانت العالقة البيداغوجية متمركزة حول املتعل

فإن سلطة املدر 

د دوره  ال من ذي قبل، فيتحد  ه أقل تدخُّ مين وتلبية حاجاتهم لكنَّ ِّ
 
توجيهه وإرشاده وتسهيله لعمل املتعل

مين بطابع الشمولية؛ أي  ِّ
 
ز التفاعالت بينه وبين متعل م. وتتميَّ

ُّ
في تنظيم وتوفير الشروط الضرورية للتعل

ِّس واملت
مين أنفسهم. تقوم على أساس احترام شخصيتهم وإكسابهم إنها متبادلة بين املدر  ِّ

 
مين وبين املتعل ِّ

 
عل

ِّس من 
ل دور املدر  قيم الحرية واالستقاللية واإلبداعية )عالقة ديمقراطية(. وفي بعض الحاالت يتحوَّ

م.
ُّ
 التعليم على التعل

ِّس عالقة وظيفية:
ِّس والتلميذ. فاملدر 

األسرة  مقتنع، في ظل غياب دور  وتخص التمثالت التي يبرمجها املدر 

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 

ِّسه. وال يستطيع أغلبهما االنخراط في األنشطة املوازية التلميذ في التلقي واالستجابة ألوامر ونوا
هي مدر 

 .3الداعمة للتربية والتكوين والتثقيف واإلبداع ألسباب مرتبطة ببنيات االستقبال

 السلطة االجتماعية -2

فـي اختيار االستراتيجية  منفردة أو مجتمعة،هناك عدد من العناصر االجتماعية التي تسهم، 

مين، وغالبا ما تعكس عملية الكالم هذهاملناسبة لبناء الع ِّ
 
ِّس واملتعل

لعالقة االقة االجتماعية بين املدر 

ة )عامتين هما، حسب هدسون: )أو العالقات(، والتي تنحصر في عالقتين ( والتضامن Powerالقو 

(Solidarity)4. 

ب قصد إضفاء املاالستراتيجية التوجيهية أو استراتيجية القوة 
َ
ز على املخاط ِّ

 
عية كقيمة شرو ترك

ى في حقل التربية والتعليم بالعالقة العمودية، 5على الخطاب  وتستمد أصولها من طرق . وهي التي تسم 

رات غيـر تربوية )كالفارق  التدريس التقليدية حيث التـراتبية الـمبنية على مبدأ توازن القوى، وعلى متغي 

شريعية واملدرسية، وثقل التمثالت العمري، واملكانة االعتبارية للوظيفة، واإلكراهات الت
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 .96حمد آيت موحى، مرجع سابق، ص مينظر 2
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ِّس تارة، ومن مادة التدريس تارة أخرى، محور العملية التعليمية. 
السوسيوثقافية(، وتجعل من املدر 

خذ خط العملية التربوية اتجاها واحدا يفرز عالقات عمودية ال تسمح بالتواصل وبالتفاعل من  ويت 

ِّس إلى التلميذ
 .1املدر 

مين من جهة أخرى يتم تناولها من ولعل النظرة إلى العال ِّ
 
ِّس من جهة وبين املتعل

قة بين املدر 

، 2منظور بيداغوجي بعيدا عن جوانبها االجتماعية، وهو ما جعل البعض يعتبر البعد األقل بروزا ومباشرة

 
ُّ
ى بديناميكية جماعة التعل  معلى الرغم من أن النظرة االجتماعية أو السوسيولوجية للعالقة، أو ما يسم 

بة وغير الصريحة. تصف هذه 
 
الداخلية، تفرز جملة من التبادالت السوسيو وجدانية واالنفعالية املرك

رات  م ما يحدث من " عمليات تحويل وإسقاط وإحساسات وتصو 
ُّ
التوجهات االجتماعية جماعة التعل

ِّس أو أي عضو من أعضاء الجماعة"
 .3يكون موضوعها هو املدر 

ل البعد الع
َّ
الئقي موضوع أبحاث عديدة أبرزت جميعها أهمية اعتبار البعد العالئقي في وقد شك

ِّس 
دة عن وجود املدر  ِّ

 
الت املتول

ُّ
يه التمث ز بعضها على الدور الذي تؤد 

 
النظر على العالقة التربوية. فرك

مين في وضعية جماعة في تحديد عالقاتهم بعضهم ببعض. ويذهب ميشال جيلي ) ِّ
 
ي ( فM. Gillyواملتعل

ِّسين اآلخر، وعلى 
هذا الصدد إلى التأكيد على " الكيفية التي يدرك بها كل واحد من الشركاء املدر 

ِّس، 
دات الكامنة والنتائج التـربوية املحتملة "، ومن خاللهما، على البعد العالئقي، وهكذا يهتم املدر  ِّ

املحد 

م، بالجوانب املعرفية في شخصية هذا األخي ِّ
 
 ر، وبموقفه من العمل املدرس ي أكثر منفي عالقته باملتعل

م، في إدراكه ألستاذه، على مقدرة  ِّ
 
ز املتعل ِّ

 
اهتمامه بالجوانب الوجدانية )العاطفية واالنفعالية(؛ بينما يرك

د  م مواقفه، وعلى كيفية تعامله معه وقدرته على إفساح مجال املبادرة أمامه. وتتحد  هذا األخير على تفهُّ

ل وإدراك كل منهما لآلخرالعالقة بين الطرفي
ُّ
 .4ن بناء على مدى التوافق أو التباين بين تمث

زت على البعد السوسيو
 
وجداني، من منظور التحليل النفس ي، -ومن أهم الدراسات التي رك

. يتناول فيها الباحث العالقة التربوية من خالل مقارنتها بعالقة الطفل بأهله، 5دراسة " بيتر فرستناو "

ل داخ طابع الغالب على هذه العالقة هو الطابع الالشخص ي، إذا ما قورنت بالعالقة السائدةويرى أن ال

ِّس ودوره، يتحاش ى هباألسرة بين الطفل وأهله. ف
ِّ إذا األخير النظر حكم طبيعة عمل املدر 

 
ميـن من لى املتعل

م ِّ
 
 .6زاوية كونهم أطفاال ]أو مراهقين[، وال يعتبر فيهم سوى صفات املتعل

ِّس  االستراتيجية التـراحمية،أما 
فإن لها نظرة مختلفة إلى العالقة االجتماعية التي تربط املدر 

ث عن تقريب املسافة االجتماعية بين الطرفين؛ إذ "  ميه، تتحدَّ ِّ
 
يختص التضامن باملسافة بمتعل

نة ااالجتماعية بين الناس، وبتجاربهم االجتماعية وخصائصهم االجتماعية املشتركة )مثل الدي

                                                           
 .66ص  ينظر  عبد العزيز دادي، مرجع سابق،1
 . مأخوذ من: مرسيل بوستيك: العالقة التربوية.95محمد آيـت موحى، مرجع سابق، ص  2
 . مأخوذ من: مرسيل بوستيك: العالقة التربوية.95رجع السابق، ص امل3
  M. Gilly: Maitre،élève: rôles institutionnels et représentation ،15-12-pp 11املرجع نفسه، الصفحة نفسها. مأخوذ من: 4
 .402-402، ص 6962بيتر فرستناو: مساهمة في التحليل النفس ي للمدرسة كمؤسسة، مجلة الفكر العربي،  5
 .92محمد آيـت موحى، مرجع سابق، ص  6



 الفصل الثالث: االستراتيجيات الِخطابية

188 
 

والجنس والسن ومسقط الرأس والعرق واملهنة واالهتمامات(. ومدة استعدادهم للمشاركة فـي 

 .1" مسائلهم الشخصية

مين( -9 ِّ
 
ِّس واملتعل

بين )املدر   املسافة االجتماعية بين املتخاطِّ

ميـن( -6 ِّ
 
ِّس والـمتعل

 التفاوت فـي التجربة االجتماعية )بيـن الـمدر 

واملختلفة )الدين، الجنس، السن، مسقط الرأس، العرق، املهنة،  الخصائص االجتماعية املشتـركة -0

 االهتمامات(

 االستعداد للمشاركة فـي املسائل الشخصية. -4

ومدى التشابه واالختالف االجتماعي، مدى تكرار االتصال، مدى امتداد املعرفة الشخصية، 

طاب لكل منهم، مدى الشعور بت طابق املزاج أو الهدف أو درجة التآلف، أو كيفية معرفة طرفي الخِّ

 .2التفكير، األثر اإليجابي/السلبي

 السلطة التربوية أو سلطة املركز التعليمي -0

مين عالقة تربوية ِّ
 
ِّس واملتعل

بيداغوجية باعتبار العقد الذي يربطهما، من بداية -تربط بين املدر 

لحاالت؛ وجيهيا في الكثير من االسنة الدراسية إلى نـهايتـها. وطبيعة الخطاب التعليمي تقتض ي أن يكون ت

ى في القانون الداخلي للمؤسسة 
 
ألنه خطاب تربوي بامتياز يقتض ي النصح واإلرشاد والتوجيه، وهو ما يتجل

مون بمجموعة من التوجيهات والتحذيرات املوجبة للعقوبة في حال اإلخالل  ِّ
 
التربوية، حيث يلزم املتعل

ِّسين في بداية السنة بها، داخل حجرة الدرس وداخل الوسط املد
رس ي عموما.ولننظر إلى خطاب املدر 

مين.
 
 وخالل الحصص: يغلب على الكثير منهم أسلوب التحذير والتهديد إن لم يصل إلى العنف مع املتعل

بة تجمع بين عناصر العملية التعليمية تنجم عنها -والعالقة التربوية
 
البيداغوجية عالقة مرك

مين أنفسهم، ثالثا تفاعالت تحدث داخل جماعات ا ِّ
 
مين، ثانيا بيـن املتعل ِّ

 
ِّس واملتعل

م، أوال بين املدر 
ُّ
لتعل

م واإلطار العام الذي تحدث في سياقه هذه التفاعالت هو 
ُّ
مين ومواضيع التعل ِّ

 
ِّس واملتعل

بين املدر 

مية
ُّ
 .3الوضعيات التعليمية التعل

ِّس، بالنظر إلى مركزه التربوي 
مجموعة من العمليات واإلجراءات البيداغوجي، ب-يقوم املدر 

م. 
ُّ
الت قصد توفير الشروط الضرورية والالزمة ملمارسة فعل التدريس وتسهيل عمليات التعل والتدخُّ

مية اإلدماجية والتقويمية، والقيام 
ُّ
وإحداث التفاعالت الالزمة في مختلف الوضعيات التعليمية التعل

م )معارف، بمختلف العمليات واملظاهر والسيرورات التوا
ُّ
م محتويات التعل ِّ

 
صلية، بغرض تبليغ املتعل

مهارات، قدرات وكفاءات، قيم واتجاهات...(، أو تبادله أو تتحقق عملية التأثير املتبادل بين طرفي عملية 

ه قد  خذ التواصل البيداغوجي في الغالب األعم  اإلرسال اللفظي وسيلة أساسية لكن  م. ويت 
ُّ
التعليم والتعل
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زة لإلرسال اللفظي كالحركات واإليماءات وتعابير الوجه يتم كذل ِّ
ك بواسطة وسائل أخرى غير لفظية معز 

 .1وهيئات الجسد ونبرات الصوت وغيرها

ى  د بنموذج التواصل املتبن  دة تتحدَّ ِّ
وقد تأخذ التفاعالت في إطار التواصل اللفظي أشكاال متعد 

فة واملعاي
َّ
ير مؤسسية كانت أم غير مؤسسية التي تخضع لها العملية وطبيعة الطرائق البيداغوجية املوظ

التواصلية. وهكذا تفسح بعض النماذج والطرائق البيداغوجية املعتمدة هوامش فسيحة ملشاركة 

م والطرائق الحديثة عموما(، بينما  ِّ
 
مين في عمليات التبادل والتواصل )النموذج املتمركز على املتعل ِّ

 
املتعل

ص نماذج وطر  ِّ
 
م قد تقل ِّ

 
ل األوحد واملتعل ِّس هو املرسِّ

ائق أخرى من هذه الهوامش إلى درجة يكون فيها املدر 

د متلٍق   .2مجرَّ

د بياجيه بعض الشروط التي بدونها ال تكون عالقة التواصل البيداغوجي داخل جماعة  حد 

م عالقة حقيقية، قائال
ُّ
 :3التعل

 ِّس متمركزا
ة تواصل حقيقي عندما يكون املدر   على ذاته. " ليس ثم 

 .زا وانتباها فإنه يسهم بفعالية في التواصل م تحفُّ ِّ
 
 عندما يبدي املتعل

 .مين ِّ
 
ِّس واملتعل

 يقوم التواصل البيداغوجي على العالقات االجتماعية اإلنسانية بين املدر 

  هناك شروط لتحقيق التواصل منها: االشتراك في اللغة واملرجع وتعزيز التواصل عن طريق

ي ".التغذية الرا  جعة )الفيدباك( واالنتباه إلى وضعيات املتلق 

ويدخل ضمن العالقة التربوية البيداغوجية ما يعرف بالجانب التنظيمي للعملية التعليمية وما 

م في شكلها النظامي خاصة ضمن سياق مؤسس ي تحكمه قواعد 
ُّ
يحيط بها. تتم عملية التعليم والتعل

ل هذا السياق،  ِّ
 
دة. ويشك في الوقت ذاته إطارا تتم فيه العالقة التربوية. ويشمل البعد وضوابط محد 

مين داخله وكذا القواعد 
 
م وأشكال توزيع املتعل

 
التنظيمي بصفة أساسية صيغ تنظيم فضاء التعل

مية داخل 
 
ف العام لطرفي العملية التعليمية التعل فق عليها( التي تحكم السلوك والتصرُّ )املوجودة أو املت 

ر هذه الجوانب كلها في طبيعة العالقة وشكلها ذلك الفضاء. ِّ
 
 .4وتؤث

م )داخل حجرة الدرس( في الغالب األعم بكيفية تقليدية )ترتيب الجلوس في 
ُّ
م فضاء التعل

 
ينظ

مين في مواجهة السبورة، عدم قدرتهم على التواصل فيما بينهم وجها 
 
صفوف عمودية، جلوس املتعل

عة لتنظيم هذا الفضاء، وهي تتيح إمكانية إقامة حلقات لوجه...( بيد أن هنالك أشكاال أخ ِّ
رى عديدة متنو 

مين في مجموعات أو غير ذلك
 
 .5نقاش أو توزيع املتعل
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مين داخله، ويقتض ي كل شكل من أشكال  ِّ
 
نا للمتعل م توزيعا معي 

ُّ
ويفترض تنظيم فضاء التعل

مين من جهة، و  ِّ
 
دا من التفاعالت بين املتعل ِّس من جهة أخرى. كما التوزيع نمطا محد 

بينهم وبين املدر 

فه. فغالبا ما يكون من الصعب  دة ترسم لكل طرف حدود تصرُّ ينطوي على قواعد وضوابط سلوكية محد 

مين، في إطار التنظيم التقليدي للفضاء الفصلي، التواصل املباشر والتلقائي فيما بينهم. وإذا 
 
على املتعل

ق في حدود ما ِّس وتقتضيه الضرورة البيداغوجية. وتتصف القواعد  ما تم ذلك فإنه يتحق 
يسمح به املدر 

ِّس، الش يء 
والضوابط السلوكية املعمول بها بقدر كبير من الصرامة وبتوظيف الفت للنظر لسلطة املدر 

ِّس
 .1الذي يطبع العالقة التربوية بطابع املركزية، أو إنها تكون متمركزة على املدر 

حا )عمل في مجموعات، مجموعات مناقشة...(، فإن أما عندما ينظم الفضاء تن ظيما أكثر تفتُّ

مية تكون أكثر انفتاحا وقواعد السلوك أكثر مرونة، كما 
ُّ
التفاعالت بين أطراف العملية التعليمية التعل

م )أو 
 
ص هوامش املنع ويغدو املتعل

 
مين مباشرا وأكثر تلقائية، وبذلك تتقل

 
يكون التواصل بين املتعل

 ِّ
 
ماملتعل

ُّ
 .2مون( مركز فعل التعليم والتعل

ِس: -4
 البنى الِخطابية وسلطة املدر 

( عند الكالم، ذلك take turns، أساسا، على حقيقة أن " الناس يتناوبون )البنى املحادثيةتعتمد 

لة من الكالم يتناوبها أو  في غالبية أنواع االتصال لدرجة أن الخطاب يمكن تقسيمه إلى أجزاء مفص 

ثين. وفي دراسة هذا الجانب من الخطاب علينا أن نطرح أسئلة خاصة بنوعية يشترك في ها كل املتحد 

هذه األدوار فعل يتناوب املتحدثون أدوارهم أم أن هذه األدوار تتشابك وتتطابق مع بعضها البعض؟ 

ح املتلقون أنهم على و  ِّ
ث أنه على وشك االنتهاء من الكالم؟ وكيف يوض  ِّ

ح املتحد  ِّ
ن يبدأوا شك أوكيف يوض 

 مع 
ُ

ث م في الدور التالي؟ وَمْن يقوم بمعظم الكالم؟ َمْن يتحدَّ
َّ
د َمْن الذي سيتكل ِّ

في الكالم؟ ومن يحد 

 .3َمْن؟..."

مية؛ ينب-مـن خـالل تحـليل ُبـناها فـي الـمحادثة التعليميةنظام تبادل األدوار ولتحليل 
ُّ
غي التعل

ة أشياء، من بينها أن هذا النظام ليس نمطا واحدا وال ثابتا، وإنما يحتوي على عدة أنماط  النظر إلى عد 

ِّس 
ب الجهل بها اختالف في املحافظة على النظام وإعطاء معان كثيرة ومختلفة من قبل املدر  ونماذج يتسبَّ

عه البعض قد ال يجدونه في املوقف التعليمي التبادلي كما يشاءون فينجر عنه سوء 
َّ
مين. فما يتوق ِّ

 
واملتعل

 فهم قد تكن عواقبه وخيمة على العملية التعليمية التعلمية.

ميهم أن تكون  ِّ
 
ِّسين من متعل

عه بعض املدر 
َّ
ث بين الناس عموما، فما يتوق د أنماط التحدُّ تتعد 

ميه،  ِّ
 
ِّسون آخرون مشاركة باهتة وقليلة من متعل

ع مدر 
َّ
الة جدا وناجحة في الدرس، قد يتوق مشاركتهم فع 

مين املشاركة تماما أو ربما تكون نادرة. وتفسير هذا االختالف في التوقعات والبعض اآلخر ال  ِّ
 
 ينتظر من املتعل

ث. ل سرعة التحدُّ  يعود إلى معد 
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ث: ل سرعة التحدُّ ث، إذا، بالنظر إلى معد  ز بين أنماط التحدُّ ِّ
 نمي 

 فات بين األدوار، مع كثرة
ُّ
ث سريعا جدا دون أية توق ل التحدُّ التداخل أو حتى إكمال  فإذا كان معدَّ

َي هذا النمط بأسلوب االشتـراك الفوضوي أو املتداخل جدا )وهو أسلوب تحادثي  ِّ
دور اآلخر، ُسم 

م في فوجه؛ حيث يتنازل 
ُّ
ِّس أو أنه لم يستطع التحك

د(. وهو نمط متفتح جدا من طرف املدر  ِّ
متعد 

مين أو لعجزه  ِّ
 
ِّس مكرها عن سلطته لصالح إرضاء املتعل

 أمامهم أو خوفه منـهم.املدر 

  فات بين األدوار تقريبا، مع بعض التداخل أو
ُّ
ث " سريعا نسبيا دون أية توق ل التحدُّ وإذا كان معدَّ

َي هذا النمط 1حتى إكمال دور اآلخر " ِّ
( High involvement styleبأسلوب عالي االشتراك ). ُسم 

نمط أكثر تفتحا من الطرفين؛ حيث . وهو ((Conversational styleوهو أسلوب تحادثي واحد ))

ِّس قليال عن سلطته لصالح سير الدرس ونجاحه وتحقيق أهدافه.
 يتنازل املدر 

  فات أطول بين
 
ث أبطأ، والتوق يختلف هذا النمط جوهريا عن النمطين السابقين؛ ألن معدل التحدُّ

ثين ألنهم يتفادون املقاطعة أو  ِّ
ى هذا األدوار، وال توجد تداخالت بين املتحد  إكمال دور اآلخر؛ ويسم 

 High consideratenessأسلوب عالي املراعاة )األسلوب الذي يخلو من املقاطعة وفرض الذات 

style)2 . مون بمراكزهم وال يحاولون تجاوزها أو التقليل ِّ
 
حا؛ حيث يحتفظ املتعل وهو نمط أقل تفتُّ

ظ وال يري ِّ
ِّس، خاصة وأن هذا األخير متحف 

ب من سلطة املدر  مون قواعد التأدُّ ِّ
 
د التنازل، فيراعي املتعل

ِّسهم.
 والكياسة مع مدر 

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 

ل كل حالة على حدة: هي أال  ِّ
 يحدث تبادل محادثي بين الطرفين أو األطراف. وسوف نفص 

  ،م يستخدم النمط عالي االشتراك ِّ
 
م يستخدم النمط املتداخل جدا مع متكل ِّ

 
عندما يتحادث متكل

يميل الحديث ألن يكون متداخال جدا، ولكن من الطرف األول؛ ألنه األسرع واألكثر خرقا لقواعد 

ث األول بالكالم، ولم يستطع ار حيث تبادل األدو  ِّ
ك املتحد  تشابكت مع بعضها البعض، وتمسَّ

م في 
َّ
د َمْن الذي سيتكل ِّ

ر املحادثة ومن يحد  ِّ
ث الثاني أن ينتزعه من األول، بسبب غياب من يسي  ِّ

املتحد 

 ومـع َمْن 
ُ

ث ا، الطرفــان أو أحد . وال ينـتبه، غالـب3الدور التالي، وَمْن يقوم بمعظم الكالم، وَمـْن يتحدَّ

هم كل طرف اآلخر إما  ـن فـي نـمط الـمحادثـة. بل على العكس من ذلك، سيت  ِّ
الطرفين إلى االختالف البي 

ه خجول أو حذٌر في  بالسرعة أو بالبطء؛ فاألول يعتقد أن الثاني كالمه قليل ألن معلوماته قليلة، وأنَّ

 هذار وفوضوي ومستبد برأيه وكثير اإللحاح.تعامله. والثاني يعتقد أن األول كثير الكالم م

  م من النمط عالي املراعاة، يميل الحديث ِّ
 
م من النمط عالي االشتراك مع متكل ِّ

 
عندما يتحادث متكل

ألن يكون أحادي الجانب. قد ال يعلم املتكلمان بالضرورة أن أسلوبي التحادث هما اللذان يختلفان 
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م ا
 
م األبطأ ليس قليال. بل بالعكس، سيعتقد املتكل

 
ألسرع )الذي يستخدم األسلوب األول( أن املتكل

ما ضجر أو حتى بليد. وباملقابل سُيحكم عليه أنه ضوضائي لحوح  لديه ش يء لقوله، وأنه خجول ورب 

ر خصائص أسلوب املحادثة هذه على أنها مزايا شخصية  .1مستبد أناني، وحتى ضجر. ستفس 

ــه وإيتـاء الكـالم فـي موضعه يقتض ي ك
 
م فيــها؛ ألن

 
ـذلك أال يسكــت فـي األوقـات التـي يجب أن يـتـكـل

م لحقه من الضرر بتـرك انتـهاز الفرصة فيها مثل 
 
" متى سكت عن الكالم فـي األوقات التي يجب أن يتكل

 .2ما يلحقه من ضرر الكالم فـي غيـر وقته "

ق القـول بمقامـه من جـهـة، وبـما يقابـلـه مـن 
 
ى مـن جـهة أخرى؛ ألن القـصد مـنه ويتعل عـمل مؤد 

بيـن بـــه، وإال ُعــدَّ هـــذا القــول 
َ
باصطـالح الـماوردي؛ هــذيــانــا وُهـْجـرا تحقيــــق االنتــــفاع بــــه من طرف املخاط

ــن وهــــب الكاتب في الكالم التام، بأن . وهـــذا مـــا اشتــرطـــه ابـ3" ألن لـكــل مـقــام قــوال وفـي كــل زمــان عــمــال "

 يضعه موضعه وأن يأتي به في حينه، ويصيب مقصده.

عند محاولة الناس التعبير هم أنفسهم فإنهم ال ينشئون ألفاظا تحوي بنى نحوية وكلمات فقط، 

لسلطة، ا وإنما ينجزون أفعاال عبر هذه األلفاظ. فإذا كنت تعمل في مكان يكون للمدير فيه قدر كبير من

 .4[ يفوق الجملة الخبرية9فإن قول املدير للتعبير في ]

 [ أنت مطرود.9]

 .5[ إلنجاز فعل إنهاء توظيفك9قد يستعمل اللفظ في ]

م:  ِّ
 
ِّس للمتعل

فهو ليس إخبارا وإنما هو قرار يقتض ي أن  أنت راسب.كما هو الحال في قول املدر 

م ليس من الناجحين وال يمكنه أن  ِّ
 
يلتحق بالقسم األعلى. فهو قرار صادر من صاحب سلطة هذا املتعل

ِّس على من هو دونه. ونفس األمر يقال ملن قيل له: 
 أنت ناجح.وهو املدر 

ق، ومرد  
ُّ
هناك سياقات ال تناسبها الخطابات املرنة التي تمنح األولوية ملبدأ التهذيب وعوامل التخل

ق بأولوية ا
َّ
ب في خطابات النصح والتحذير وغيرها؛ ذلك إلـى أسباب كثيرة منها ما يتعل لتوجيه على التأدُّ

فاملرسل يولي عنايته فيها لتبليغ قصده وتحقيق هدفه الخطابي بإغفال جانب التأدب التعاملي الجزئي 

في الخطاب. كما يودُّ باستعمال هذه االستراتيجية أن يفرض قيدا على املرسل إليه بشكل أو بآخر، وإن 

هه ملصلحته بنفعه من جهة وبإبعاده عن كان القيد بسيطا أ ِّ
و أن يمارس فضوال خطابيا عليه، أو أن يوج 

 .6الضرر من جهة أخرى 

ر بين الغايات  ل من خالل التوتُّ
َّ
ب كثيرا من االختيارات البالغية. تلك االختيارات التي تتشك ر مبدأ التأدُّ ِّ

يفس 

 التواصلية والغايات االجتماعية.
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نا :بعاسا ِ
 ت الوظيفية في الخطاب التعليميدور املكو 

نات وظيفية ) ِّ
ِّن النص أو 9622الحظ هاليداي، حسب احمد محمد نحلة، أربعة مكو 

م( تكو 

ِّن الكالمي 
طابي، واملكو  ِّن الخِّ

ن املنطقي، واملكو  ِّ
ِّن التجريبـي، والـمكو 

الخطاب، أي خطاب، هـي: الـمكـو 

ز على إحد ِّ
 
ن التبادلي، سنرك ِّ

قة ببناء العالقة. بعدها قام هاليداي الوظيفي أو املكو  ِّ
 
نات املتعل ِّ

ى هذه املكو 

نين التجريبي واملنطقي تحت مصطلح جامع هو  ِّ
لوظيفة ابإعادة النظر في التسمية والعدد، فضم  املكو 

طابي ليصبح الفكرية ِّن الخِّ
ن التبادلي مطلق الوظيفة النصية، وأعاد تسمية املكو  ِّ

ا عليه وأبقى على املكو 

نات.1يفة التبادليةالوظ ِّ
 . فأصبحت لدينا ثالث وظائف أو ثالثة مكو 

ِّن، فيـرى هاليداي أال تفاضل بينـها وال انفصال، بل إنها متداخلة 
أما عن قيمة كل وظيفة أو مكو 

نا فكريا فحسب،  ِّ
نة نسيج النص، فنحن ال نستطيع أن نقول إن لهذه العبارة مكو  ِّ

الخيوط جميعا مكو 

 ِّ
د أن اللغة ليست أو أن لتلك مكو 

 
نا تبادليا فقط، فالحياة على وجه العموم ليست كذلك، ومن املؤك

نات، وما ينبغي أن ننظر إلى أي منها بمعزل عن اآلخر  ِّ
د الوظائف واملكو  كذلك أيضا، ففي كل نص تتعد 

دة، كل جهة منها تسهم في التفسير الكلي للنص أو الخط ِّ
ب، وتلك ابل ينبغي النظر إليها من جهات متعد 

ن التبادلي أو الوظيفة التبادلية والتعريف بها لعالقتـها 2طبيعة االتجاه الوظيفي ِّ
. سأكتفي بذكر املكو 

 بالعنصر املدروس

س للعالقات االجتماعية بين الناس أو محافظ عليـها، وذلك  ِّ
ن التبادلي، مؤس  ِّ

فهو أوال، أي املكو 

ا مفتوحة؛ كالتحيات والحديث عن الطقس أو السؤال عن من خالل فتح قنوات التواصل بينهم أو إبقائـه

الحال. وتبادل األقوال في هذا املجال يجري على أنماط من الصياغة من املمكن توقعها، ال يكاد يخرج 

ث كليـر كرامش )3عنها أحد، فإذا خرج عنها ُعدَّ قوله شاذا أو خارجا عن الـمألوف ( Claire Kramsch. تتحدَّ

طابية لدى مستخدم اللغة فـي مرحلة الطفولة، نتيجة في كتابه )اللغ ن بنيات خِّ ة والثقافة( عن تكوُّ

ر عبر الزمن  لعاملي التنشئة االجتماعية واالمتزاج الثقافي في املجتمع الذي عاش وترعرع فيه، ثم تتطوَّ

ع 
ُّ
ي كلير كرامش هذه البنيات بخطط العمل أو بنيات التوق خ. تسم  ( Structures of expectation)وتترسَّ

فون  رون العالمات وال كيف يتصرَّ ِّ
موا " كيف يفس 

َّ
نة، فهم لم يتعل مها كل املستخدمين للغة معي 

َّ
التي يتعل

نا من اآلخرين بالـمثل..." عوا سلوكا معيَّ
َّ
موا أيضا أن يتوق

َّ
، فيقابلون 4على أساسها فحسب؛ وإنما تعل

نة بأفعال كالم تناسبـها فـي رت أفعال الكالم  أفعال كالم معي  ر السياق تغيَّ ن، وإذا تغيَّ سياق ثقافي معيَّ

ي الهدية، أو قول مع السالمة  فهي ذات بعد اجتماعي ثقافي، من قبيل استعمال فعل الشكر للرد  على تلق 

 .5أو على اللقاء من أجل إنهاء املحادثة
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نة قوال أو فعال، كالرجوهو ثانيا: وسيلة للتأثيـر فـي سلوك اآلخرين، وتوجيـههم إلـى أشيا اء ء معيَّ

م أو 1واالستفسار والنصح والنهي والتحذير واألمر والتهديد...إلخ ِّ
 
. وهو ما يضفي نوعا ما سلطة من املتكل

بين أو املتلقين.
َ
 من منتج الخطاب على املخاط

عا أو ا
ُّ
م قبوال أو رفضا، أو ترجيحا أو شكا أو توق ِّ

 
 ندهاشا أو وهو ثالثا: تعبير عن موقف املتكل

 .2أسفا...إلخ

مها لنا هاليداي، في سياق شر  ومن النماذج العملية التي ن التبادلي، مناقشته للسياق حقد  ِّ
 املكو 

م في طفلها بالوسائل اللغوية املتاحة لالستنكار )
ُّ
ن األم من التحك ِّ

 
( disapprobationاالجتماعي الذي يمك

ن التصنيف الفرعي Roget’s thesaurusمعتمدا في ذلك على معجم روجيه املوضوعي ) ِّ
ط يبي 

 
(، وهذا املخط

 .3لتهديد األم لطفلها

 
وأمثلة التهديد تصفها الشبكة واملرتبطة بقواعد التحقيق، وهي كلها قد تكون مصحوبة بشرط صريح 

ة أخرى، أو: إذا استمررت ]استمريت[ في فعل ذلك...  مثل: إذا فعلت ذلك...أو: إذا فعلت ذلك مرَّ

م( فسوف .9 ِّ
 

دة، من املتكل  أصفعك )عقاب بدني، وسيلة محد 

م( .6 ِّ
 

دة، من غير املتكل  فسوف يضربك أبوك )عقاب بدني، وسيلة محد 

م( .0 ِّ
 

 فسوف أغضب عليك )عقاب عقلي، من املتكل

 فسوف يغضب عليك أبوك )عقاب عقلي، من غير املتكلم( .4

 .4فلن تلعب الكرة بعد اآلن )تقييد السلوك( .5

 أدوات للتضامن والتراحم:أسماء العلم : بعاسا

يستعمل املرسل االسم األول للمرسل إليه عند ندائه مثال، أو عند الحديث عنه، كما قد 

 :5يستعمل املرسل اسمه األول عند التعريف بنفسه مع غيره

 .إذا كان املرسل أعلى من املرسل إليه مرتبة، ولديه استعداد ملحو ذلك التراتب 

  لدى املرسل إليه أو تسامحا في محو ذلك التراتب.أدنى منه مرتبة وملس رغبة 
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 .إذا كانا متساويين في عنصر أو أكثر من العناصر السابقة، مثل السن، أو الدرجة الوظيفية أو املهنة 

ل اسم املرسل إليه األول في الخطاب، وهذا االستعمال ذو دالالت منها قربه منه،  ويستعمل املرسِّ

ه حصل مع مرور إما قربا ماديا ]في املكان[  أو قربا عاطفيا. وقد ال يكون القرب موجودا من قبل، ولكنَّ

 .1الوقت وتنامي التعامل بين طرفي الخطاب

مين فـي خطابه التعليمي، وهذا االستعمال ذو دالالت منـها بعدهم  ِّ
 
ِّس لقب املتعل

يستعمل املدر 

غياب أية عالقة سابقة بينه وبينهم؛ عنه في بداية العام الدراس ي، فال يكون القرب موجودا من قبل، ل

ة )ما عدا معيدي السنة(، فعدم معرفته لهم يجعله يتفادى  وبخاصة وأنهم التحقوا بالثانوية ألول مرَّ

ذكر أسمائهم، فالقرب في املكان )القرب املادي( ال يعني القرب العاطفي أو العقلي )الذهني(، وإن حدث 

مين كانت قرينة ِّ
 
اللقب، ولكنَّ القرب )العاطفي والفكري( سيحصل مع مرور الوقت  وذكرت أسماء املتعل

متـها الوصاية )وزارة التربية  مي بعد التوجيـهات التي قدَّ
ُّ
وتنامي التعامل بين طرفـي الخطاب التعليمي التعل

ل؛ إذ يطلب منه " العمل ميه بداية من اللقاء األوَّ ِّ
 
ِّس سعيا منها لتقريبه من متعل

لى ع الوطنية( للمدر 

اإلرشادات التـربوية )في اللقاء األول( وفي . ومن خالل جملة من 2إقامة عالقة وطيدة مع التالميذ "

مين، في تسيير الدرس(مناسبات أخرى  ِّ
 
 :3كما يلي، )بداية الدرس، في التعرُّف على املتعل

 ،م نفسك بإيجاز لتالميذ القسم ِّ
 قد 

 ف بد ب الثقة الزائدة في النفس والتصرُّ  يكتاتورية،تجنَّ

 ،احفظ أسماء تالميذ القسم تدريجيا 

 ،بك إلى تالميذك ِّ
ْر أن لديك شيئا من البشاشة واللطافة التي تحب  ظهِّ

َ
 أ

 ،ْن قدوة واحرص على الوصول إلى القسم قبل التالميذ
ُ
 ك

 ،دة كانت أو سيئة عن القسم ِّ
ْب تصديق كل ما يقال أو يكتب من تقارير جي   تجنَّ

  َّظ بما يس يء إليهم،احترم التالميذ وتجن  ب السخرية والتلفُّ

 ،اهتم بجميع التالميذ وال تستثني منهم أحدا 

 ،ْندام يليق بوظيفة التعليم وهيبتها َهْر بهِّ
ْ
ظ  اِّ

 ،ْت شخصيتك في التعامل مع التالميذ بِّ
ْ
 أث

 ،امتنع عن التدخين واستعمال الهاتف خالل الحصة 

 ،ال تذكْر زمالءك إال بكل خير 

  ْن اإلصغاء و ْحسِّ
َ
ك من التالميذ،أ ثِّ ِّ

ْر اهتمامك بمحد  هِّ
ْ
ظ

َ
 أ

  حا أهم الحقوق والواجبات الخاصة بكل من التلميذ ِّ
ْن عن طريقة العمل التي ستتبعها موض  علِّ

َ
أ

 واألستاذ.

                                                           
 ، الصفحة نفسها.السابقاملرجع 1
 .92الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي، ص  2
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
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  يتعامل بأدب واحترام في عالقته مع رؤسائه وزمالئه وتالميذه، ويعمل على تنشئة التالميذ على

 .1التسامح وروح االحترام والتضامن

 .ْحرْص على نقل النظر بين التالميذ لتشعرهم بالعطف والعناية  اِّ

 .ْن معتدال بين الصرامة والدعابة
ُ
 ك

 .ْل عن بعض التفاهات الصادرة من التالميذ
َ
 تغاف

 .با إلثارة الفوض ى والكراهية نحوك م في أعصابك وال تعط األمور أكثر مما تستحق تجنُّ
َّ
 تحك

 ه وإن  باْسمِّ
ًّ
 أردت يا ولدي لتحفظ عالقة التلميذ بأستاذه. نادِّ التالميذ كال

 .ب شتم التالميذ أو لعنهم ألي سبب كان  تجن 

 ْن القدوة الحسنة التي يقتدي بها التالميذ في أخالقهم
ُ
 .2ك

 .ْل بنظرك في جميع أنحاء قاعة الدرس بثقة ورض ى  تجوَّ

 .استجمع انتباه التالميذ قبل البدء في الحصة 

 ْب البدء بنقد تلمي  ذ أو التالميذ ككل.تجنَّ

 .م األعذار املسبقة عما سوف تعمله ِّ
 ال تقد 

 .ال تصرْخ فإن الصوت الهادئ أشد  تأثيرا 

 ْب على االرتباك
َّ
ْق في نفسك وتغل  .3ثِّ

 ما عرفَت أفراد القسم بشكل أفضل كان باستطاعتك تعليمهم بشكل أجدى
َّ
 .4كل

 .نادِّ التالميذ بأسمائهم مع النطق السليم بها 

  
ْ

ف ْم عالقة تربوية معهم تقنعهم بحرصك على رفع مستواهم. تعرَّ قِّ
َ
 على التالميذ وأ

 .رِّْك جميع تالميذ القسم في دروسك
ْ

ش
َ
 أ

 .ر  ال تحكم على التلميذ بصفة ما وتفترض بأنه لن يتغيَّ

 .ق بتلميذ أو بأسرته
َّ
ظهر إلى التالميذ أية أمور شخصية تتعل

ُ
 ال ت

 ز اهتمامك على التالميذ امل ِّ
 
ِّق بين التالميذ في املعاملة.ال ترك

 متازين أو تفر 

 .ال تحاوْل أن تصبح صديقا لهم...فأنت دائما موضع سلطة بالنسبة إليهم 

 .ال تشرِّك التالميذ في همومك الشخصية أو االجتماعية 

 .في الحسبان أنك تتعامل مع تالميذ في سن  املراهقة 
ْ
ذ

ُ
 خ

                                                           
 .6املرجع السابق، ص  1
 .92-95املرجع نفسه، ص  2
 .92املرجع نفسه، ص  3
 .92املرجع نفسه، ص  4
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  كل النواحي محاوال معرفة حالتهم االجتماعية من راعِّ الفروق الفردية للتالميذ داخل القسم من

 .1حيث العوز والصحة

مين، قربا مكانيا،  ِّ
 
ق قربه من املتعل ِّ

ِّس الذي يلتزم بهذه التوجيهات التربوية سيحق 
ال شك أن املدر 

 عاطفيا وفكريا.

مين فاألمر يختلف قليال، وإن كان التشابه موجودا فـي بداية اللقاء؛ حيث يتعاملون  ِّ
 
أما بين املتعل

في البداية باستعمال األلقاب ثم بعد نمو العالقة االجتماعية بينهم يكتفون باستعمال األسماء وربما 

ناث والذكور تكون أقل كنيات تصبح هي األكثر حضورا، ولكن ينبغي اإلشارة إلى أن العالقة بين اإل 

 اجتماعية.

غات اختيار االستراتيجية العالئقية: ثامنا: ِ
 شروط ومسو 

ح استعمال االستراتيجية التوجيهية دون غيرها، وهي: ِّ
غات التي ترج  ِّ

 هناك عدد من املسو 

عدم التشابه في عدد من السمات مثل: السمة املعرفية، الطالب/األستاذ، خصوصا املبتدئ الذي  .9

ج إلى توجيه أكثر من مالطفته، أو عند الشعور بعدم تطابق األمزجة، أو اتحاد الهدف، وانتفاء يحتا

 الحاجة للسعي إلى ذلك.

عدم وجود تكرار في االتصال بين طرفي الخطاب؛ إذ تنحصر اللقاءات في اللقاءات الرسمية التي  .6

 صية، فال تتجاوز املعرفة داخليؤطرها جو  العمل مثال، وبالتالي فليس هناك عمق في املعرفة الشخ

 إطار التعامل الرسمي.

ر في فهم كل منهما لطبيعة اآلخر،  .0
 
الشعور بالتفاوت في مستوى التفكير بين طرفي الخطاب، مما يؤث

فقد يستعمل املرسل االستراتيجية التضامنية، بالرغم من سلطته، ولكنَّ املرسل إليه قد يؤول ذلك 

ل، ويتسا ءل ملاذا ال يستعمل التوجيهية كما تقتض ي صالحيته مثال، ودرأ لهذه بأنه ضعف من املرسِّ

 التأويالت املفترضة، يجد املرسل أن  استعمال التوجيه بدءا هو أسلو استراتيجية وأضمنها نتيجة.

تهميش ما قد يحدثه استعمال هذه االستراتيجية من أثر عاطفي سلبي على املرسل إليه، فيقص ي  .4

اها.املرسل اعتبار التأث  يرات على نفسية املرسل إليه متجاهال إي 

تصحيح العالقة بين طرفي الخطاب غير املتكافئين في املرتبة، وإعادتها إلى سيرتها األولى، إذا كان  .5

ل من هيبة املرسل  ِّ
 
ر على سير العالقة بينهما، أو يقل ِّ

 
التعامل حسب االستراتيجية التضامنية قد يؤث

ظ بالخطاب بهذه االستراتيجية هو إعادة لهيبة أو شأنه، بسبب تنازله عن حق   ه املكتسب، فالتلف 

العالقة وتجسيد لها، وتأكيد لحضورها في الذهن وعدم إغفالها، حتى ولو استعمل املرسل 

 استراتيجية التضامن في بعض السياقات.

ضح هذا في خطاب امل .2 ذي يطلب ظلوم الرغبة املرسل في االستعالء أو االرتفاع بمنزلته الذاتية وقد يت 

ف أن يمنحه حقوقه، بقوله: أنصفني، وأعرني سمعك لتسمع دعواي، فإذا لم 
 
من القاض ي أو املوظ

                                                           
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 1
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تفعل، فمن تريد أن يفعل؟ بيد أنه ال يملك السلطة، ليأمره وينهاه، ولن يمتلك السلطة بهذا الخطاب 

 التوجيهي.

أقص ى مقتض ى خطابه، والتأكيد  إصرار املرسل على تنفيذ قصده عند إنجاز الفعل، وعلى حصول  .2

ك بمدلوله؛ فمدلوله الحرفي هو الفيصل عند اللبس في  ب خطابه والتمسُّ على أنه ال يتوانى عن تعقُّ

ذهن املرسل إليه، وبالتالي، فإن استعمال تلك االستراتيجية يعد  احترازا من سوء الفهم أو التأويل 

 الخاطئ.

ٍ واضح للمرسل أو لتعليماته، .2
أو تحد ضد األنظمة والتعليمات العامة، أو باإلساءة إليه  حصول تحد 

رغم سلطته، أو عندما يشعر املرسل بأن املرسل إليه قد يتجاوز حدوده في النقاش، أو الحوار، أو 

اه بفعل ما؛ كمن يتجاوز رئيسه بأن يأمر بقية املوظفين بعدم قراءة الصحف في مكاتبهم،  أنه يتحد 

ه أم ر أي موظف، فليس لديه صالحية، بما يبدو معه أنه يتلكأ في خطابه على رغم أنه ليس من حق 

ة،  ه السلطوي في خطابه، والرد  بوصفه مرسال هذه املر  املدير، مما يدعو املدير إلى املبادرة إلى إبراز حق 

ا  كاء على موقعه السلطوي، ليجعل املرسل إليه يتراجع عم 
 
مستعمال االستراتيجية التوجيهية باالت

 يقوله ويعيد حساباته.

مناسبة السياق التفاعلي الستعمال التوجيهية بين الطبيب واملريض مثال، عندما ال يلتفت إلى التراتب  .6

ز به املرسل إليه، إذ ينصب   االجتماعي بينهما، فال يراعي كون املريض أميرا أو وزيرا أو غير ذلك مما يتمي 

طبيب األسنان عند نزع أعصاب أحد الضروس، إذ يخاطب اهتمامه على التبليغ واملتابعة، كما يفعل 

ْل رأسك، ال تتحرَّك، أغلق فمك.املريض بقوله املتوالي: افتح فمك، أ  مِّ
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 املبحث الثاني: استراتيجية الهدف التعليمي

ه خطاب؛ بفعل منابعه املعرفية املتعددة من لغ م على أنَّ ِّ
 
ِّس واملتعل

وثقـافـة  ةينظر إلى كالم الـمدر 

ف كل منهما اللغة بكل جزئياتها  ِّ
 
وســــــــياســــــــة وشــــــــريعة وأخالق وتربية وغيرها من منابع املعرفة؛ حيث يوظ

ري بـــالصـــــــــــــوت والصـــــــــــــرف والنحو واملعجم ثطـــاب التعليمي بين الفكر والنص الوفروعهـــا، فجمع هـــذا الخ

قاته الداللية، والبالغة والسياق، واألبعاد التداولية والحجاجية، و 
َ

 .غير ذلكوَعال

 إقناعية الخطاب التعليميأوال: 

قبــل إثبــات إقنــاعيــة الخطـــاب التعليمي ينبغي التعريف أوال بمصـــــــــــــطلح اإلقنــاع، وقــد ارتــأينــا أن 

م تعريفـــــا جـــــامعـــــا لجملـــــة من العنـــــاصـــــــــــــر لهـــــا عالقـــــة بـــــالخطـــــاب، ولنبـــــدأ بتعريف اإلقنـــــاع. ُيعرَّف  ِّ
نقـــــد 

ـــــــناع ـــــــه( Persuasion)اإلقـ ـ ـــــــمل به أو التأثير في محاولة واعية لحمْ  بأنَّ ـــــــقاد رأي للعـ ـــــــل اإلنسان على اعتـ ـ

 .1سلوكه دون إكراه أو قسر

 نستخلص من هذا التعريف جملة من النتائج:

 .اإلقناع عملية تأثير واعية مقصودة 

 .يستـهدف اإلقناع االعتقادات والسلوكات بهذا الترتيب 

 2اإلقناع عملية تنبذ العنف والقسر واإلكراه. 

 ر اعتقاد الفرد وسلوكه. ُيحدث اإلقناع  أثرا هو االقتناع بتغيُّ

  يحصل االقتناع فقي مرحلتين: مرحلة االعتقاد بالرأي وهو إيمان اآلخر بش يء ما أو فكرة ما، ومرحلة

ن ال يعنـي العمل به في نـهاية املطاف.  العمل به؛ ألن االقتناع باعتقاد معيَّ

 ني، ووجه فكري.تتمظهر عملية اإلقناع في وجهين: وجه لغوي لسا 

 .يعتمد الوجه اللساني في اإلقناع على أدوات اللغة املعروفة في جانبيها اللغوي الصرف والبالغي 

 .يعتمد الوجه الفكري على درايتين باآلخر؛ ثقافية ونفسية 

 3عملية اإلقناع هي استمالة لآلخر باستعمال وسائل الحجاج والبراهين أو التوسالت. 

                                                           
"؛ دراسة في وسائل اإلقناع. النص الحجاجي العربي. وينظر أيضا محمد العبد: "192صالعبد: النص والخطاب واالتصال. ينظر محمد  1

ف: الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ . 2الجزء الرابع. ص 
َّ
مقال ضمن مؤل

 .Grand Larousse Encyclopedique (Persuasion)-Libraire Larousse-Franceروس الكبيرة وكذلك موسوعة ال  إسماعيلي علوي.

 .Encyclopedia Britanica (Persuasion) 15thedition واملوسوعة البريطانية:
ر غيره بمشاركته اعتقادااإلقـناع يضع طه عبد الرحمن 2 ، فإن مطالبته 2تهضمن شروط التداول اللغوي، فيقول:" فعندما يطالب املحاوِّ

عة تجر  الغير جرا إلى االقتن ْدُرج على منهج القمع، وإنما تتبع في تحصيل غرضها سبال استداللية متنو 
َ
ع برأي اال تكتس ي صبغة اإلكراه، وال ت

ع لِّ
ْ
ه على قائله، ُمط با إياملحاور. وإذا اقتنع الغير بهذا الرأي، كان كالقائل به في الُحكم، وإذا لم يقتنع به، ردَّ اه على رأي غيره، وُمطالِّ اه ا إي 

 .02مشاركته القول به". ينظر طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكالم، ص 

KEVIN HOGAN, JAMES SPEAKMAN : COVERT PERSUASION; Psychological Tactics and Tricks to Win the Game. Published  3

by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.  2006. P3. 
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التعليمي وأسقطنا عليه التعريف السابق وجدناه خطابا إقناعيا بامتياز،  وإذا جئنا إلى الخطاب

ت عليه الوثائق التربوية البيداغوجية من توصـــــــــيات  على األقل من الناحية النظرية. ودليل ذلك ما نصـــــــــَّ

ـــــــــــــــــــــــــهــات، ثم بنــاء الــدرس في الخطــاب التعليمي يقوم على وســـــــــــــائــل اإلقنــاع. ولنبــدأ بــأولى  وتعليمــات وتوجيـ

ِّســــــــــــين بضــــــــــــرورة تحقيقها، وهي ملمح الخروج القضـــــــــــا
يا التي يســــــــــــتهدفها املنهاج الدراســــــــــــ ي، بل ويلزم املدر 

ميــة خــاصـــــــــــــة بكــل وحــدة 
ُّ
والهــدف الختــامي اإلدمــاجي، الــذي تنــدرج تحتــه أهــداف وســـــــــــــيطيــة وأهــداف تعل

مية.
ُّ
 تعل

م في بداية الســـــ ِّ
 
راســـــية، نة الدينص املنهاج على ملمح الدخول وهو الصـــــورة التي يلتحق بها املتعل

على األقل من الناحية النظرية، أو الكفاءات املكتســــبة لديه أو املفترض أن يكون قد اكتســـــبها في الســـــنة 

م من الســـــنة الرابعة متوســـــط برصـــــيد معرفي ومنهجي ولغوي  ِّ
 
الســـــابقة، وفي حالة بحثنا هذا يلتحق املتعل

 يسمح له بأن يدرس السنة األولى ثانوي 

 السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي يكون قادًرا على: عند دخول املتعلم إلى

 .القراءة الجهرية مقرونة بسالمة في النطق وحسن في األداء وضبط للحركات وتمثيل للمعنى 

 .فهم املعاني املتعددة للكلمات 

 .مناقشة أفكار النص بإقامة الحجة والتزام املوضوعية 

 نية الكلمات والعبارات والتراكيب.تمييز الصواب من الخطأ في ب 

 .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:

 الجذع املشترك آداب: .1

 ام على النصـــوص املقروءة.إصدار األحك .أ

 إبراز مواطن الجمال الفنـي في املقــروء. .ب

 تلخيص املقروء بلغة سليمة وفكر منتظــم. .ج

ـــــي  .د ة تأثيرها فـ ـــــها من جمال وقو  ـــــا معانيه وما فيـ ــــــ ـــــهـ التمييز بين الصور البالغية التي يلبس األديب بـ

 النفس.

 نتفاع بمختلف مصادر التوثيق.البحث املنهجي وتقص ي املسائل واستخدام املراجع واال  .ه

توظيف األسس التي تقــــــــــــــــــــــــوم عليهــــــــــــــــــــــــا بالغــــــــــــة الكالم وجودة األسلوب من حيث الوضوح والقوة  .و

 والجمال بمراعاة خاصة اإلدماج.

ة الُحجة وسالمــة التعبيــــر. .ز  إبداء الرأي في قضية من القضايا املطروحة عليه باعتماد قو 

 بــي ومــا يتركه من أثر في النفس مع التعليل.تحديد الخصائص الفنية للنص األد .ح

 كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية في مقام تواصل دال. .ط

 الكتابـــــــة فـــي أنماط متنوعة من النصوص. .ي
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 الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا: .2

 استنتاج عناصــر العمل األدبي شكال ومضمونا وإصدار أحكام معللة عليـها. .أ

 املسائل واستخدام املراجع واالنتفاع بمختلف مصادر التوثيق.البحث املنهجي وتقص ي  .ب

 إبداء الرأي فـي موضــوع ذي داللـة يطرح عليه بتوظيف مكتسباته العلمية. .ت

 توظيـــف األســس التي يقــوم عليها األسلـــوب التعبير   املؤثر بمراعاة خاصة اإلدماج. .ث

 كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية في مقام تواصل دال. .ج

 الكتابة في أنماط متنوعة من النصوص. .ح

مي الســـــــــــــنـــة األولى ثـــانوي وملمح الخروج من نفس  ِّ
 
ِّس على ملمح الـــدخول ملتعل

الع املـــدر 
 
وبعـــد اط

طا، يقوم على اعتبار 
َّ
ا بمثابة األرضــية التي ينطلق منـــــــــــــــه ملمح الدخول الســنة، ينبغي عليه أن يبني مخط

عليه الدراســــ ي للغة العربية )للســــنة األولى ثانوي(، وهذا  للوصــــول إلى تحقيق ملمح الخروج وفق ما نصَّ 

طبعا بعد القيام بالتقويم التشـــــخيصـــــ ي في بداية الســـــنة الدراســـــية، فيقارن بين ملمح الدخول في املنهاج 

ِّس فرقا معتبرا 
م امللتحق حـديثا بالســـــــــــــنة األولى ثانوي، وفي الغالب يجد املدر  ِّ

 
ق فعليـا لـدى املتعل ومـا تحقَّ

ن له بعد وضـــــــــــــع شـــــــــــــبكة التقويم التشـــــــــــــخيصـــــــــــــ ي عنـد ال طه وفق ما تبيَّ
َّ
ف مخط ِّ

مين، فيكي  ِّ
 
كثير من املتعل

ق  م على حدة. وبعدها يجمع املشترك منــــــــــــــها مقابل ما تحقَّ ِّ
 
وتحديد مواطن الخلل والنقص لدى كل متعل

ف مخططه ِّ
مين من كفاءات مســــتهدفة ومســــتعرضــــة، وبعد هذه العملية الشــــاقة يكي  ِّ

 
دأ في ويب لدى املتعل

 تطبيقه بشكل تدريجي.

ِّس بخطابه التعليمي، 
ــــــــــــــٌر  شــكال ومضــمونا،ويعتني املدر  م أثـ ِّ

 
ُر حصــول االقتناع لدى املتـــــــــــــــعل وَيعتبِّ

اك، " فتكون، إذ ذ اإلقـناع واإلمـتاعإذا زاوج بيـن بالــٌغ فــي القلب كأثــر الغيث فـي التربة الكريمة، خاصة 

ــــــــدر على التأثير في اعتقاد امل ب، وتوجيه سلوكه ملا يهبها هذا اإلمتاع من قوة في استحضار األشياء، أقـ
َ
خاط

ب، كـأنه يراها رأي العين "
َ
" إذا كان املعنى وفي هذا املقام يقول الجاحظ . 1ونفوذ في إشـــــــــــــهـادهـا للمخـاطـ

شـريفا واللفظ بليغا وكان حـحيح الطبع بعيدا عن االستكراه، وكان مهاها عن االختالل، مصونا عن 

ف، صــــنع في القلب صــــنيع الغيث في التربة الكريمةال
 
ِّس 2"تكل

إلى إحداث تغييـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــي . فيقصــــد املدر 

م ِ
 
 .3املوقـف الفكري أو العاطـفي لدى املتعل

                                                           
 .02طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكالم، ص  1
ابي: بيان إعجاز القرآن. ص2

َّ
. رسالة ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق 64ينظر مثال: أبو سليمان حمد بن محمد إبراهيم الخط

 .99مري. مرجع سابق. ص محمد خلف هللا وزغلول سالم. وينظر كذلك محمد الع
 .906ينظر هنريش بليث: البالغة واألسلوبية؛ نحو نموذج سيميائي لتحليل النصوص. ترجمة وتقديم وتعليق محمد العمري. ص  3
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ٍن من متتالية تشمل ست عمليات رئيسية، نجملها   ٍ مكوَّ
ـــــرر أن اإلقناع عبارة عن كل  ـــــر كابفيـ يعتبـ

ط اآلتي
َّ
 :1فـي املخط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ين وفق الترتيب اآلتي  ِّ
 :2تـهدف هذه العناصر الستة إلى تحقيق اإلقناع لدى املتلق 

لكي يتم التعرُّض للرســـــــــــالة أو للخطاب ُيطَرح الســـــــــــؤاالن: ملاذا نتعرَّض للرســـــــــــالة أو الخطاب؟ وكيف  .9

 نتعرَّض له؟

رة حواس ثاتفكيك شــفرة الخطاب: ويتم بواســطة متتالية العمليات التوجيهية والتحويلية من أجل إ .6

ين للخطاب بإعطاء صور وكلمات ومفاهيم مستقاة منه. ِّ
 املتلق 

 قبول الرسالة )التصديق(: ويطرح فـي هذه املرحلة سؤاالن:  .0

 كيف يتم إعداد مسلسل قبول القصد اإلقناعي للرسالة أو رفضه؟ .أ

 كيف يتم املرور من الفهم إلى االقتناع؟ .ب

ل في املوقف الشــــــــــــخصــــــــــــ ي ملتلقي الخطاب، أي ما هي ويطرح الســــــــــــؤال اآلتي: كيف يتم اندماج القبو  .4

 املعالجات البسيكولوجية التي تسمح للمتلقين باملرور من مسلسل القبول إلى تكوين موقف جديد؟

ــــرات  .5 وكيف يتم تعميق القبول والحفاظ عليه؟ أي كيف تتطور املواقف في الزمن؟ وهل تتمتع التغيُّ

 بما يكفي من أسباب املقاومة؟

د الســــلوك الشــــخصــــ ي ملتلقي الخطاب بالقبول. كيف يترجم تغيير املوقف إلى تغيير وأخيرا كي .2 ف يتقيَّ

 السلوك؟

 

 

                                                           
ط هو حوصلة لعمليات اإلقناع التي ذكرها ليونيل بلنجر في مقاله املوسوم بـ: اآلليات الحجاجية للتواصل. ص 1

َّ
 .900-66هذا املخط

 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
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 اإلقناع والتواصل في الخطاب التعليمي -9

وغــايــاتــه وإحــدى النمــاذج أو القوالــب املهمــة في عمليــة  التواصـــــــــــــل وظــائف أهم من اإلقنــاع يعتبر  

 جعلــت ، حيــث "1واإلمتــاع واإلقنــاع التواصــــــــــــــل من أجــل " جــاءت العربيــة البالغــة أن حتى التواصــــــــــــــل،

مــارتين  من هوراد كــل رأي ، وحســـــــــــــبالعربيــة البالغــة وضـــــــــــــعــت من أجلهــا التي الوظــائف بين من اإلقنــاع

(Howarad Martinوكينيث ) ( أندرسينKenneth Andersenأن " )  َّأنه وذلك اإلقــناع، هدفه اتصال كل 

 .2باالتصال" القائم أفكار  على فعل رد   تحصيل عن يبحث

م في التعبير عن إحساس، حالة  –فيما يهدف  –ويالحظ أن اإلقناع يهدف    ِّ
 
إلى إبراز " رغبة املتكل

ن. أي أنه يصــــــف بأكثر موضــــــوعية  ـــــــــــــــــن العالم أو عن نفســــــه أو لإلخبار عن شــــــ يء معي  أو عن وجهة نظره عـ

ة إللحا ـــــــــــ: وضعية، أو إقناع كذلك. أي إنه يقترح أسبابا قوي  ق املستمتع بالرأي املعروض عليه. ال ممكنة لـ

يمكن الخلط بين كلمـات من قبيـل: التعبير، اإلخبـار، اإلقنـاع، لكن عنـد التكلم ال توجـد حدود واضـــــــــــــحة 

 .3بينها كما تريده النظرية

ة من    بة، مســــــتمدَّ
َّ
ف طرائق مرك ِّ

 
دة. توظ ِّ

إن الوســــــائل املســــــتعملة في عملية اإلقناع عديدة ومتعد 

ز بتوظيف التفكير في ثنايا  ثراء التصــرفات والســلوكات اإلنســانية...وإحدى هذه الوســائل هي الحجاج املتمي 

 .4عملية التواصل

ظ،    ق بمقـــام التلفُّ
َّ
وفعـــل اإلقنـــاع، بصـــــــــــــفـــة عـــامـــة،" هو أحـــد أشـــــــــــــكـــال الفعـــل اإلدراكي، وهو يتعل

م لكل أنواع الصــــــــيغ والطرق التي تهدف على أن ي ِّ
 
ى في اســـــــتدعاء املتكل

َّ
اال، ويويتجل قبل كون التواصــــــــل فعَّ

ظي املقترح" ب التعاقد أو التفاهم التلفُّ
َ
. ويعدُّ بديــــــــــــــــــــــال عن اســـــــــتعمال العنف الجســـــــــدي. غالبا ما 5املخاط

ة. االبتعاد عن العنف خطوة نحو إنسانية أكبر، ونحو روابط  نحصل على عكس ما نريد باستعمال القـــــــــوَّ

 .6اجتماعية مشتركة وغير مفروضة بالقوة

                                                           
 .02محمد مفتاح: التلقي والتأويل، ص  1
 .45محمد العبد: النص الحجاجي العربي؛ دراسة في وسائل االتصال. ص 2

3Philippe Breton: L'argumentation dans la communication. Collection Repères. 3eme éditions. 2003. P 3. Introduction. 
4Ibid, p3. 

Greimas, Courtes; Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, T1, p2745 :في: حافظ إسماعيلي علوي ومحمد أسيداه ،

. 620". الجزء الثالث؛ الحجاج وحوار التخصصات. هامش ص اللسانيات والحجاج؛ الحجاج املغالط : نحو مقاربة لسانية وظيفية"

ف: الحجاج 
َّ
 مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.  مقال ضمن مؤل

6Philippe Breton:, Ibid, P 4. Introduction. 
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ح فيه مســــــــــــتويات عملية Philippe Bretonوقد وضـــــــــــع فيليب بروتون )   ِّ
( رســــــــــــما تخطيطيا يوضــــــــــــ 

 :1كما يلي -مترجما  –التواصل، نعرضه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( على نطاق La Manipulation psychologiqueونالحظ اســـتعمال التضـــليل والتغليط النفســـ ي )  

ــــــــــــع من أجل تحقيق اإلقـــــــــــــناع. على سبيل املثا ل: ما يحدث في بعض تقنيات البيع هي نوع من العنف واسـ

م(؛ حيث Beauvois( )9622( و بوفوا )Jouleاملستعمل ضد الغير، كما تثبت التجارب التي قام بها جول )

ث عنه فانس باكار  ة املتكلم. وهذا ما تحدَّ ـــــــــــــــــر إلى نيَّ ن الغيـ
َّ
يمكن وضــــــع هذه اإلســــــتراتيجيات دون أن يتفط

(Vance Packardفي ) ( كتـــابـــهLa persuasion clandestine( في )9622)هـــذا التضـــــــــــــليـــل قـــد يحـــدث في 2 .

مين ببعض املعــارف واملعطيــات التي تغيــب عنهــا  ِّ
 
ِّس إقنــاع املتعل

الخطــاب التعليمي من خالل محــاولــة املــدر 

ة عاؤه أحقي  ِّس الفكرية أو األيديولوجية، وأحســــــــن مثاال على ذلك اد 
ني ب املصــــــــداقية بســــــــبب ميوالت املدر 

ِّســين في املوضــوع نفســه بأحقية 
عاء بعض املدر  ا على شــاعر الهاشــميين الكميت بن زيد. واد  ة بامللك رد  أمي 

آل البيت بالخالفة مع أنها تتم بالشـــــــــــــورى واختيار األفضـــــــــــــل من طرف أهل الحل والعقد. يمكننا اإلقناع 

هم إلى  ي وجهة نظرناكذلك بطرائق أكثـر لينا بإثارة إعجاب الغير، يمكننا جرُّ ِّ
 .3تبن 

                                                           
1Philippe Breton, Ibid, P 4. Introduction. 
2Ibid, P 5. Introduction 
3 Ibid, P 5. Introduction. 
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فة في عملية التواصـــل ليســـت ســـوى وســـائل وآليا تهدف إلى إيقاع   
َّ
نات املوظ ِّ

هناك الكثير من املكو 

يا للرأي املعروض عليه ِّ
 
. الكثير من رجال الســـــــــياســـــــــة يلعبون على هذا 1الغير في فخ معنوي يخرج منه متبن

اس بخلق عالقات حميمة مع الجماهير لكسب   .2أكبر عدد ممكن من املنتخبينالوتر الحسَّ

ســــــــبل أخرى لإلقناع تلجأ إلى مخاطبة العقل ال األحاســــــــيس، وأال وهي األدلة والبراهين، بحيث ال  

يمكن للغير معارضـــة وتكذيب أو تفنيد القضـــية املعروضـــة عليه إال بعرض نص آخر أكثر إقناعا )ببراهين 

 .3وحجج أقوى من األولى(

 طاب التعليمياإلقناع واالقتناع في الخ -2

ـــــــا االقتناع ـ فيعر ف بأنه:" الرض ى به ]أي بالش يء[، ويطلق على اعتراف الخصم  (Conviction) فأمَّ

ـــة تسمح لـــه بقـــدر 
َّ
ة عليه، وهو على العموم إذعـــان نفـــس ي ملا يجـــده املـــرء من أدل بالش يء عند إقامة الحجَّ

ـته "من الرجحان واالحتمال كاف لتوجيه عمله، إال أنه دون ال
َّ
 يقين في دق

زه من اليقين. ويســتند  ِّ
ة، ويســمح بقدر من الرجحان واالحتمال يمي 

َّ
إذعان نفســ ي ملا نجده من أدل

د قبول أو نتيجة بواعث عملية أو شخصية ز بها عن االعتقاد الذي قد يكون مجرَّ ة فكرية يتميَّ
َّ
 . إلى أدل

ــــــــد موسوعة الالند الفلسفية اختـــــــــالف االقتناع ع  ِّ
ـــــــــه دونـــــــــه درجة أو وتؤي  ـــــــــن اليقين من جهة، وأنَّ

ــــــــــــــــــــــدلُّ مصــــــــــطلح اقتناع  ــــــــــــــــــــــد  –مرتبة، حيث يـ " على اشــــــــــتراك العقل الكافي لتعيين العمل  –في نظر الالنـ

 :وتقريره، واملختلف

  ه ا، ولكنَّ ل إمكاَن الخطأ، الضـــــــــــــئيل عمليًّ ل جانبا من الترجيح، وتاليا يتقبَّ أوال، عن اليقين، بـأنـه يتقبـَّ

 نعدم نظريا؛غير امل

  ثانيا، عن االعتقاد، اإليمان، بأن ذلك املقتنع إنما هو مقتنع بأسباب عقلية وليس بمؤثرات عمــــــــــــــلية

 . "وشخصية

ــورد موسوعة الالند الفلسفية أربعة تعــريفات لالقتناع 
ُ
، حيث يقابـل في إحـدى  (Conviction) وت

د ال النـــد ذا داللتين األولى هي واقعـــة االقتنـــاع أو تعريفـــاتـــــــــــــــــــــــــــه بين اإلقنـــاع واالقتنـــاع. ويعـــدُّ االقتنـــاع عنـــ

ُد ]واقعة االقتناع[ على الطابع العقلي  ِّ
ــــــــــــــــــد  قَتنُع به . فتشـــــــ

ُ
ُم عيُنُه امل

ْ
اإلقناع والثانية هي النتيجة أي الُحك

ـل االعتقاد ـُم[ مجـاال لتدخُّ
ْ
 . واملنطقي؛ ويفـسح ]الُحـك

ــــــــــــكاه   ــــــــــــمان وتيتيـ ــــــــــــد بيرلـ ــــــــــــقـ ــــــــــــد هللا –ويعتـ ــــــــــــب عبـ ــــــــــــة )تحسـ  م( " أن تحقيق االقتناع6006 صولـ

(conviction)الذي هو غاية الحجاج، يقـــــــــع في منطـــــــــقة وســـــــــطى بيـــــــــن االستـــــــــدالل ، La démonstration 

ويهدفـــــــان في نظرياتهما الجديدة إلى تحقيق الغاية من الحجاج وهـــــــو " إذعان  . La persuasion واإلقـــــــنـــــــاع

ـــــــــــــــــول بالتصــــــديق ملا يطرحه املر  ل أو العمل عــــــــــــــــــلى زيادة اإلذعان " وال يتحقق هذا األخير إال بدفع العقـ ســــــِّ

ـــــــــــــــيام " بالعمل في اللحظة  املســـتمع إلى " املبادرة ســـــــــــــــــــواء باإلقدام على العمل أو اإلحجام عــــــــــــــــنه"   أو القـ

                                                           
1Ibid, P 5. Introduction. 
2Ibid, P 5. Introduction 
3Ibid, P 5. Introduction 
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ِّق شانييه
 يكون قدبين اإلقناع واالقتناع، حيث ير أن املرء في حالة االقتناع  Chaignet)) املالئمة ". ويفــر 

ة. أما في حالة اإلقناع فإن الغير هم الذين يقـنعونه دائما  . " أقنع نفسه بواسطة أفكاره الخاص 

ـــر أو االعتقاد، وطرفها   ـــكـ ـــة إلى توجيه الفـ ـــة هادفـ ـــة بين رسالـ ـــو "...أحد طرفي العالقـ ـــناع وهـ أن اإلقـ

 . "ال وجود لالقتناع دون وجود اإلقـناعاآلخر هو اإلقـناع، وهـذان الطرفان متالزمان وجـوًدا أو عدًما ف

ن مما ســــبق أن اإلقــــناع واالقتــــناع وجــــهان لعملة واحــــدة، حيث ألن االقتناع يكون من طرف   يتبيَّ

ل فال وجود  املرســـــــــل إليه/ املتلقي، واإلقناع يكون من طرف األول وهو املرســــــــــل/ امللقي، فإن لم يكن األوَّ

ِّس وا
مـات ودعــاوى للثـاني. يســـــــــــــعى كـل من املـدر  م إلى إقنــاع الطرف اآلخر بمـا يعرضـــــــــــــه عليـه من مقــد  ِّ

 
ملتعل

تتعلق بمعارف ومعطيات الدرس أو بما يعرضـــه من إجابات تحاول اســـتمالة الطرف اآلخر من أجل تغيير 

 س اســـــــــــــتعمــالــه ألســـــــــــــاليــب اإلقنــاع عن طريق 
قنــاعتــه وجعلــه يتبنى آراءه. وكثيرا مــا يحــدث من طرف املــدرِّ

مين بعـــدم اســـــــــــــتــدالالتـــه ال ِّ
 
لغويـــة أو األدبيــة أو النقـــديــة ويجــابـــه في الجهــة األخرى برفض من بعض املتعل

ِّســـــــــــــين إلى 
ِّس لضـــــــــــــعف الحجج واالســـــــــــــتـــدالالت. وفي هـــذه الحـــالـــة يلجـــأ بعض املـــدر 

االقتنـــاع بعرض املـــدر 

 استعمال العنف الرمزي باستعمال املغالطة املنطقية أو العنف اللفظي من أجل التسليم واالقتناع.

 اإلقناع واإلذعان في الخطاب التعليمي -3

يــــاته(، املعنى األول: Déterminationلإلذعان) 
 
ومصدره العــــزم، ( معنيان، ذكـــرهما الكفــــوي في )كل

ٍد"، 1القلب ــــــــــــــــْزم القلب، والعزم جزُم اإلرادةِّ بعد تردُّ ــــــــــــــــه " ...]اإلذعان[ اعتقاد بمعنى عـ ، ويحصـــــل 2في قولـ

د نتيجة عدم االستقرا  ر على رأي لشك أو ظن فيما يعرض عليه.التردُّ

، ومصـــــــــــــــدرهمـــا القلـــب كـــذلـــك، " الخضـــــــــــــوع والـــذل  واإلقرار الخضـــــــــــــوع واالنقيـــادواملعنى الثـــاني:  

ـــــــــــدم استيعاب 3واإلسراع في الطاعة واالنقياد، ال بمعنى الفهم واإلدراك " . ونفي الفهم واإلدراك نتيجة لعـ

ناته أو لســـــــــــــلطته على املتلقي،  ِّ
فيســـــــــــــارع املتلقي إلى اإلقرار بما يعرض عليه )أو باألحرى بما الخطاب بمكو 

ا، واألعلى منها  ى ظنًّ د البعض مراتب لإلذعان، من أدناها إلى أعالها، فأدناها يســــــمَّ يفرض عليه(. وقد حدَّ

ُب 
َّ
ى يقيًنا، وما بينهما التقليد والجهل املرك  .4يسمَّ

ب  د الحاصـــــل في موقف  وعليه فالعـــــــــــــــــزم الذي يحصـــــل به اإلذعـــــــــــــــــان ال يغيَّ فيه العقل؛ ألن التردُّ

املتلقي إنمـا هو نتيجـة لتوظيفـه لكـل الفعـاليـات اإلدراكيـة، ومنهـا العقل، من أجل حســـــــــــــم موقفه وإعالن 

 رأيه.

                                                           
أن مفهوم العقل مستقل عن مفهوم القلب، ألن العقل، في اعتقادهم،  -تأثرا بالفلسفة اليونانية  –اعتقد فالسفة املسلمين قديما  1

لعقل فعالية من فعاليات القلب أن ا –حسب طه عبد الرحمن  –يختص بوظيفة معرفية، والقلب يختص بوظيفة وجدانية. واألصحُّ 

م عن درجة 
َّ
مصاحب لكل الفعاليات اإلدراكية الذهنية منها والحسية. فال يمكن تغييب العقل في أي عملية أو فعالية كانت، وإنما نتكل

دة.  ِّ
 حضور العقل ألنه ليس درجة واحدة بل درجات متعد 

اف اصطالحات الفنون. ص  2
 

 .20. الجرجاني: التعريفات. ص 26لكليات. ص ، والكفوي : ا909التهانوي: كش
 .26الكفوي. مرجع سابق. ص 3
 .909التهانوي. مرجع سابق. ص  4
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واإلقنــاع يبحــث، فيمــا يبحــث، عن تحقيق إذعــان املتلقي إذعــانــا تــامــا بحصـــــــــــــول اســـــــــــــتجــابتــه ملــا  

خـــذ موقفـــا إيجـــا بيــــا منهـــا إمـــا فعال أو تركــــا. حــــاالت اإلذعـــان كثيرة في الخطــــاب يعرض عليــــه من آراء، فيتَّ

بعون ما يقوله 
 
مون تســــــــليما تاما فيت ِّ

 
مين تجعلهم يســــــــل ِّ

 
التعليمي نظرا للتركيبة النفســــــــية والذهنية للمتعل

ت أو 
 
ِّس وما يفعله من أجل أن يحاججوه به ايام االختبارات والتقويمات الفصـــــلية، فهو إذعان مؤق

املدر 

 وليس حقيقيا.مغالط 

 اإلقناع والتأثير في الخطاب التعليمي -4

ــــــه" L'Influenceيعرَّف التأثير) ال ُيرى إال من خالل  –القــــــدرة على إحــــــداث تغيير في ا خرين ( بأنَّ

 .1" دونما استخـدام للقـوة أو السلطة الرسمية –األثـر الذي يتسبب في إحداثه 

 ما يستنتج من هذا التعريف ما يلي: 

 لتأثير قـوة ناعمة تحدث أثـرها في املتلقين.أن ا -

 يرى أثر هذه القـوة الناعمة من خالل مواقف وسلوكات املتلقين. -

 التأثير نقيض لإلكراه واستخدام السلطة )بمفهومها الواسع(. -

ـــر في   ـــو" إبــــقاء األثـ ـــرة منــــه. فهـ ـــناع، ولكنه يقترب بدرجــــة كبيـ ويــــرى البعض أن التأثير أعــــم من اإلقـ

ـــــــــــر أي: 2لش يء وتركه فيه "ا ـ
َّ
 وعالمة؛ فتأث

ً
ـــــــــــرا ـــــــــــَعَل . و" جعل فيه أثـ ـ

َ
ـــــــــــف ـ

ْ
ـــــــــــَل وان ـــــــــــِبـ ـ

َ
. فيكون القبول أقرب 3" ق

ِّجا 
ـــــــــــــــــــــــــر، ســــــــــــواء أكان تأثيره ماديا أو نفســــــــــــيا، وقد يكون هذا التأثير متدر  ِّ

 
لإلقناع، واالنفعال موافق للمؤث

صـــــــــــــال، أو يكون غير متصـــــــــــــل وغير متـدر ج. ومـا يهمنـا هنـا ه و التـأثير النفســـــــــــــ ي، أي مـا يتركـه الباث لدى ومتَّ

 املتلقي من أثر نفس ي نتيجة ملا عرضه عليه في خطابه اإلقناعي.

بع  
 
م يت ِّ

 
وقفــت في الخطــاب التعليمي على حــاالت كثيرة للتــأثير في جــانبــه االنفعــالي لــدرجــة أن املتعل

ِّسه في سلوكاته وأقواله.
 مدر 

 اإلقناع والتصديق في الخطاب التعليمي -5

ــــــــــدماء -التصديق   ــــــــــد الفالسفة القـ ر  -عـــــــــــنـ ر مقرون بحكم 4إما تصوُّ ويقال لهذا  5فحسب أو تصوُّ

ر  ــكار والتكـــذيبوهو  6تصديقالتصو  ه اإلنـ ــلي يستلـــزم نسبة الصـــدق إلى القائـــل، وضدُّ  –. وهـــو 7فعـــل عقـ

                                                           
اململكة العربية السعودية. تقديم د. أيوب خالد األيوب.  -برنامج مهارات اإلقناع والتأثير مقدم إلى املركز العربي للتدريب والتأهيل جدة 1

 . Web Site: www.aljumana.netم.6000-دولة الكويت -ليم. معهد األيوب الدو 00/6/6000
 .مادة ) أثر ( 9املعجم الوسيط ، و ختار الصحاح  مادة ) أثر (، وممادة ) أثر (نظر املصباح املنير ، ويلسان العرب مادة )أثر( 2
 .املصباح املنير مادة ) أثر ( 3
 التصور هو: حصول صورة الش يء في العقل. 4
ر املق 5  .622رون بالحكم هو: إسناد أمـر إلى آخر إيجابا أو سلبا، ينظر جميل صليبا : معجم الفلسفة. ص التصوُّ
 .622جميل صليبا: معجم الفلسفة. ص  6
 املرجع نفسه. الصفحة نفسها. 7
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ــــــــض الحكماء  ــــــــند بعـ ــــــــذا يؤمر امل –عـ ــــــــبت باالختيار. ولهـ ــــــــبي كاإليمان يثـ ــــــــر كسـ . وعند 1رء به ويثاب عليهأمـ

ـر" خـبِّ
ُ
ـدَق إلـى امل ِّ

َب باختيـارك الص  ـنـسِّ
َ
 .2الشريف الجرجاني" أن ت

يا  ِّ
ـــــــا يكون تصديقا ظن  ، فإن كان هذا األخير غير مطابق 4أو تصديقا جازما 3والتصديق درجات، إمَّ

َي  ِّ
با،للحقيقة ُسـم 

َّ
َي علما يق جهال مرك ِّ

 . 5ينياوإن كان مطابقا لها بدليل ُسـم 

مة( والفلسـفة العرب واملسـلمين  ِّ
 
 قالتصديمصطلح  -قديما  -ويسـتخدم أهــــــــــــــل الكــــــــــــــالم )أو املتكل

ــــــــــه  ــــــــــناع ويقصدون بـ ونه مرادفا له، حيث يقول ابن رشد )اإلقـ ــــــــــ( في هذا الصدد:" 565أو يعدُّ إن طباع هـ

ق باأل ق بالبرهان، ومنهم من يصــــــــــد   قاويل الجدليةالناس متفاضــــــــــلة في التصــــــــــديق، فمنهم من يصــــــــــد 

ق باألقاويل  تصـــــــــــــديق صـــــــــــــاحـب البرهـان بـالبرهان، إذ ليس في طباعه أكقر من ذلك، ومنهم من يصـــــــــــــد 

 .6الخطابية كتصديق صاحب البرهان باألقاويل البرهانية"

ـــــــــــو   ـــــــــــنا هـ الذي يحصل ]في العقول[ على حسب تفاوتها في اإلدراك "  اإلقناع العقليفالتصديق هـ

دة وال هو شـــــــــــــكــل واحــد، وإنمــا أشـــــــــــــكــال مختلفــة" فــالعقــل ليس درجــة واحــدة، ِّ
، فهي 7وإنمــا درجــات متعــد 

ـــــــــــــناع يلتقيان في كونهما يحصــالن 8تقتنع باألدلة التي تناســب مســتواها الفكري والثقافي . فالتصــديق واإلقـ

دة، وإن كان التصديق يخص العقلي منها. ِّ
 بأشكال متعد 

لتصــــديق على وجهين؛ وجه تبليغي ووجه وأما ما يختلفان فيه، حســــب رأيي، اشــــتمال مصــــطلح ا 

ما كان استعمال مصطلح التصديق  ــــر الوجه التبليغي فحسب. فربَّ ـ
ُّ
ــــناع فقد يحصل بتوف تهذيبي، أما اإلقـ

ق جانبي عملية التخاطب. وسيأتي بيان هذين الوجهين حين الحديث عن قوانين التخاطب،  أفضل لتحقُّ

 عن طه عبد الرحمن. خالصمبدأ التصديق واعتبار الصدق واإل وبخاصة، 

ن من  
 
ميه إلى إقناعهم بســـــــــــلطة املعرفة حتى يتمك ِّ

 
ِّســـــــــــين في بناء عالقته بمتعل

يســـــــــــعى بعض املدر 

إحداث التصــديق املطلوب لديهم، يجتهد في بناء املعارف واملعلومات مســتندا إلى األدلة اللغوية والعلمية 

د رأيه. ِّ
 التي تؤي 

 يمياإلقناع والحجاج في الخطاب التعل -6

ة( ( Austin Frelyيربط أوستين فريلي ) حاجَّ
ُ
هما جزأين من عملة اإلقــــــــــــــناع بالحجاج )أو امل ويعدُّ

ـــــــــــــــــــــي درجة التوكيد  ـــــــــــــــــــــهما ال يختلفان إال فـ ـ ]فإذا طمح الحجاج إلى عرض قضـــــــــية .Emphasis9واحدة، وأنَّ

                                                           
 الصفحة نفسها. ابق،سالاملرجع  1
 .960املرعشلي. ص علي بن محمد الشريف: التعريفات، تحقيق وزيادة محمد عبد الرحمن  ،الجرجاني 2
زا لنقيضه. 3 ِّ

ي: هو الذي يكون مجو  ِّ
 التصديق الظن 

زا لنقيضه 4 ِّ
 التصديق الجازم: هو الذي ال يكون مجو 

 .622جميل صليبا. مرجع سابق. ص  5
 09فصل املقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال. تحقيق محمد عمارة. ص ابن رشد:  6
 .950ق؛ مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية. ص طه عبد الرحمن: سؤال األخال  7
 .21بن عيس ى باطاهر. مرجع سابق. ص 8
ـــمحـمد العـب 9 ـــــد: النـص والخطـ ــــظـــــ. وين192صاب واالتصال. ــ ـــــر أيضا محمد العــ ــبـ ـــ ـــ ي وسائل ـــــي؛ دراسة فــــــي العربـــــالنص الحجاجد: "ــ

 .2ص ، "اإلقناع
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ـــــــــــض اآلراء القائ ـــــــــــناع يسعى إلى دحـ مة واقتــــــــــــراح البديل، منطقية ما، مرفقة ببراهين وضمانات، فإن اإلقـ

ي[.  والسعي إلى التأثير الواضـح، بـل وتعـديل موقـف املتلق 

ـــه Argumentationيعـــر ف الحجاج  جه إلى الشخص الذي نسعى إلى  إذ، 1فن اإلقــــناععـــلى أنَّ " يوَّ

ـــــــــــــــــه " به على تبني موقف 2إقناعـ
َ
، فالحجاج إذن هــــــــــــــــــو إجراء يســـــتهدف من خالله شـــــخص ما حمل مخاط

ن ع ـــــــــها بر اللجوء إلى حجج معي  ـــــــــدفـ ـــــــــسه. فهو إذن عملية هـ ة أسـ تستهدف إبراز صحة هذا املوقف أو صح 

ـــــــــــاع  ـــــــــــنـ ـــــــــــر والتأثير عليه، ووسيلتها الحججإقـ ـــــــــــه ، 3اآلخـ دا إال إذا نجح في تحقيق هدفـ ِّ
وال يكون الحجاج جي 

 .4هـذا

رفين، ومحاولة كل في اللغة اإلنجليزية الحديثة إلى وجود اختالف بين ط Argueويشـــــير املصـــــطلح 

مـة أو داحضـــــــــــــة إقنـاع منهمـا  ة مـدع  اآلخر بوجهـة نظره من خالل تقـديم األســـــــــــــبـاب والعلـل التي يراهـا حجـَّ

. فتظهر عالقـة الحجـاج بـاإلقنــاع انطالقـا من التعريف اللغوي للحجـاج؛ إذ إنــه 5لفكرة أو رأي أو ســـــــــــــلوك

إلقـــــــــــــــناع؛ إذ " الحجاج هو بذل الجهد يرتبط بالهدف منه وهو اإلقناع، فال وجود لحجاج دون تحقـــــــــــــــق ا

 .6لغاية اإلقناع "

وأن الحجاج قد يكـون حجاجا جدليا، بالحجاج، مرتـبط أساسا اإلقــناع ومما تجب معرفــته أن 

ى  رة ألن تلك املحاو تبكيتا؛ وقـد يكون حجاجا خطابيا، ولكن اإلقناع الحادث في املحاورة الجدلية يســـــــــــــمَّ

ول تخطئـة الطرف اآلخر مســـــــــــــتعمال البرهـانيـات من مقـدمـات وعالئق ونتائج تقوم بين طرفين كالهمـا يحـا

ــــــــــــقية ــــــــــــورية منطـ ــــــــــــناع أما  .صـ ي، وليس اإلقـ ث واملتلق  ِّ
الحادث في الحجاج الخطابي فهو تقريب بين املتحد 

بالضـرورة أن يسـتخدم البرهانيات الصورة بحرفيتها املستعملة في املحاورة الجدلية البرهانية، بل هو قد 

اه يســـــ تعملها بصـــــورة بســـــيطة، أو قد يســـــتعمل حججا مختلفة، ويمكن أن تكون تلك الحجج، أو ما ســـــم 

 حججا خارجية )كالشهود، واليمين( في بعض أنواع الخطابة.بالتصديقات أرسطو 

والحـــــــق أن ما يحـــــــدث في املداخـــــــلـــــــة من حجاج، ليس مناقشة جدلية برهانية باملفـــــــهوم املنطقي 

 حجاج خطابي يرمي إلى اإلقناع واالقتناع.كنه جـدل أو لهـذه املناقشة، ول

( هو Rob GROOTENDORST( وخروتندورســـــــــــــت )Van EEMERENعند فان إيميرن )والحجاج 

ميعبارة عن " 
 
ب( Acte Illocutoire) 7فعل تكل

َّ
 .8" لغـوي مرك

                                                           
 .5، ص Powered by PHILOMARTIL.com copyright © 2008أبو الزهراء : دروس الحجاج الفلسفي،   1
ة األدوات اإلجرائية. ص  2  . 969ليونيل بلنجر: عدَّ
 .5أبو الزهراء. مرجع سابق. ص  3
ة األدوات اإلجرائية. ص  4  . 969ليونيل بلنجر: عدَّ
ـــ، فDictionary of contemporary English, longman, 1989Longman ,ي: ـــ( فArgueينظر مادة ) 5 ــي: حافــ ـــل عـــظ إسماعيـــ ــــلـــ وي. مرجع ــ

 . 6سابق. ص 
 . 4حافظ إسماعيل علوي. مرجع سابق. ص  6
 أو فعل إنجازي. 7
ة فعل تكلمي لغوي مؤلف من أفعال تكملية فرعية وموجه، إما إلى إثب 8 ات أو إلى إبطال دعوى معينة. ينظر طه عبد ومعنى ذلك أن الحجَّ

 .626الرحمن: اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي. ص 
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ـــــــــــل الحجاج، وضــــــــــــع اللــــــــــــسانيان  Rob( وخروتندورست )Van EEMERENفان إيميرن ) وألداء فعـ

GROOTENDORST لة، وضــــــــــمن هـــــــــــــــــــــــذه الشــــــــــروط، نجد ة املبطِّ ة املثبة، وأخرى للحجَّ (، شـــــــــروطا للحجَّ

ــــــط أداء الفعل الحجاجي بتحقق  ــــــناعالشرط الجوهري، يربـ ة  إقـ ــــــوى في حال الحجَّ ع بصواب الدعـ املستمِّ

لة ة املبطِّ  .1املثبتة، أو بطالنها في حال الحجَّ

( أن كل Kenneth Andersen( وكينيث أندرسين) Howard Martin) ويرى كـل مـن هـاورد مارتيـن

ـه يبحث عن تحصيل رد  فعل على أفكار القائم باالتصالهـدفـه اإلقـنـاعاتصال   .2، وذلك أنَّ

يبدو أن هذين الباحثين يعنيان باإلقـــناع هنا معناه العام ]اإلقناع في االتصال، حيث كل حجاج  

ــــــــــــــناع الحجاجيس اتصــال وليس كل اتصــال حجاج[، ولي ــــــــــــــوية  اإلقـ الذي يصــدر عن وســائل منطقية ولغـ

يكون النص الخطابي نصــــا إقناعيا، ولكنه ليس نصــــا حجاجيا بالضــــرورة؛ ألنه ال . وعلى هذا 3خاصــــة

ــــــــــــــــــــنا ي، وليس كل نص  ــــــــــــــــــــني هذا أن كل نص حجاجي نص إقـ ة خالفية. يعـ ر بالضــــــــرورة عن قضــــــــي  يعب 

ــــــــــــــــناع با ــــــــــــــــنا ي نصـــــا حجاجيا. يرتبط اإلقـ لحجاج إذن ارتباط النص بوظيفته الجوهرية املالزمة في إقـ

 . 4محيط أنواع نصية أخرى كالوصفيات والسرديات

ينتمي الحجـاج إلى أســـــــــــــرة األفعـال اإلنســـــــــــــانيـة التي تهـدف إلى تحقيق اإلقنـاع. العديد من حاالت 

ملســــتمع أو الجمهور ( تهدف إلى اقتراح، وعند االقتضــــاء، للحصــــول على ما يلي: تبني اen effetالتواصــــل )

م في رأيه. وكثيرا ما نصــــــادف مثل هذه الحاالت في حياتنا الخاصــــــة أو  ِّ
 
ملوقف أو ســــــلوك أو مشــــــاطرة املتكل

 .5املهنية، مثل: في اإلطار العام للتفاوض

بأن  – 6دة "ـــــــــديـــــة الجــــــطابــــر بـريء لـ " الخـلميح غيـــوفـي ت –ب ــــ( برأي غريDucrotرو )ـــأتـي ديكـــــــــــوي

ـــــــــــناع، فهو بحسب رأيي، فعل علني، صريح، ال يمكن أن "  ـــــــــــال عن السني إلى اإلقـ الحجاج مختلف فعـ

م نفســــــــــــــه على أنــه من ذات القبيـــل  ، فيبرر وجود نظريتــه بمنــافســــــــــــــة النظريـــات غير 7"ينجز إال إذا قـــدَّ

د
ُ
مات غير اللغويةاللسانية، أي أن ال سبيل للتخلي عن الحجاج لصالح نظرية ت ِّ

 .8خل في اعتبارها املقو 

 

 

                                                           
 .626ينظر طه عبد الرحمن: اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي. ص 1

Allyn and Bacon.tnc.Boston(1968).p6.Andersen,Kenneth,F:Speech communication. -Martin,Howard;H2 :د العبد : محم، في

 .  192ص النص والخطاب واالتصال.
 .192ص محمد العبد: النص والخطاب واالتصال. 3
 .193-192ص ص املرجع نفسه. 4

5 Philippe Breton, Ibid. P 3. Introduction. 
 .095". ص األطر اإليديولوجية لبعض نظريات الحجاجفي رأي عبد الرزاق بنور: " 6
 L'argumentation, en. النص األصلي بالفرنسية: "095. ينظر عبد الرزاق بنور. مرجع سابق. هامش ص 592. ص 9624أوزفالد ديكرو:  7

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. ." 
 . 095مرجع سابق. ص  ينظر عبد الرزاق بنور. 8
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 الحجاج والتواصل في الخطاب التعليميا: نيثا

ره علماء النفس والبالغيون أكثر  ِّ
يقول البعض أن الحجاج أصبح شأنا من شؤون التواصل، يدب 

م هذا التعريف للحجاج لتبيان عالقته بالتواصــــل لتأكيد أو نفــــــــــــــــي  ِّ
ره املناطقة. وســــنقد  ِّ

ملقــــــــــــــــولة امما يدب 

ب إلى تبني 
َ
الســـــــــــــابقـة:" إنـه تلـك الخطوات التي يحـاول بهـا الفرد أو الجمـاعـة أن تقود املســـــــــــــتمع أو املخـاط

ية ملموســــــــة تهدف إلى البرهنة  دة أو حســــــــ  ن وذلك باالعتماد على تمثالت حجاجية ذهنية مجرَّ موقف معيَّ

 .1على صالحية رأي أو مشروعيته"

 :2ما يستنتج من هذا التعريف

 الحجاج إستراتيجية تواصلية.أن  -

 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:

ـــــــمقصدية: - ـــــــراتيجية ضرورية لعملية التواصل القصدية أو الـ ـــــــي  وهي إستـ الحجاجي؛ إذ األصل فـ

م في عملية التواصل الحجاجي  ِّ
 
م، القصد. وما يقصد إليه املتكل ِّ

 
ـــمتكل ه من قبل الـ ـــموجَّ الكالم، الـ

ب إلى درجة 
َ
ب بما يعرضـــه عليه من آراء وأفكار؛ أي وصـــول املخاط

َ
هو الوصـــول إلى إقناع املخاط

م. ِّ
 
 االقتناع بتغيير موقفه وتبني موقف املتكل

ـــــــــــــفـــــــــــــاق -
 
الية التواصل الحجاجي؛ إذ " ينجح فــــــــــــــي إنماء قوة االنضمام  :االت وهو شرط لنجاح وفعَّ

بطريقة تحريك املستمعين للفعل املرتقب )إقدام )فعل إيجابي( أو إحجام )فعل سلبي((، أو على 

 .3األقل أن تخلق في أنفسهم ميال إلى الفعل الذي سيفصح عنه في وقت مناسب"

وهي أهم خــاصـــــــــــــيـــة في التواصــــــــــــــل الحجـــاجي، على اعتبـــار أن  (:Contextualisationالتســـــــــــــييق) -

ق أهدافه ال بد من وضـــــعه في  ِّ
ى خطابا، ولكي يحق  الخطاب يجب أن يوضـــــع في ســـــياق حتى يســـــمَّ

ســـــــــــــياقه الخاص به، وهو الســـــــــــــياق املقامي. الذي يجعل من عملية التواصـــــــــــــل أمرا ممكنا، فيما 

ق بعناصر العملية التخاطبية، الظاهرة م
َّ
 نها واملضمرة.يتعل

( Ph.Bretonومما ســـــــــــبق عرضـــــــــــه، عن عالقة الحجاج بالتواصـــــــــــل أو ما يســـــــــــميه فيليب بروتون) 

ث الحجاجي:
 
يه املثل ِّ

 بالتواصل الحجاجي، يضع مخططا، يسم 

 

 

 

                                                           
ف: الحجاج 624". الجزء األول؛ الحجاج: حدود وتعريفات. ص التواصل والحجاج )أية عالقة؟(عبد العزيز السراج: " 1

َّ
. مقال ضمن مؤل

 مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي. 
 .فسهااملرجع نفسه، الصفحة ن 2
 .625-624ص ص ه، سنفاملرجع  3
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 حجاجية الخطاب التعليمي -1

ِّس
ل وهو املــدر   خطــابــا حجــاجيــا غــائيــا ألنــه ينبغي النظر إلى الخطــاب التعليمي بــاعتبــار منجزه األوَّ

ل هو األكثر حضـــورا في العملية التعليمية مية ألنه هو قا-يقع عادة بين أكثر من شـــخصـــين؛ األوَّ
ُّ
ئدها التعل

مه فهو منجز الخطاب  ِّ
مه ويقو  ِّ

مه وبعدها يقي  ِّ
ر درسه وهو الذي يقد  ِّ

ِّس هو الذي يحضـ 
ُه لها، فاملدر  ِّ

واملوج 

م في املنـا ِّ
 
م، إقناع الطرف رغم مركزيـة املتعل ِّ

 
ِّس أســـــــــــــاســـــــــــــا، وبـدرجـة أقل املتعل

هج التعليميـة. يحـاول املـدر 

د األهـداف والكفـاءات، فيســـــــــــــعى إلى توجيه فعله  اآلخر بوجهـة نظره حول موضـــــــــــــوع مبرمج ســـــــــــــلفـا ومحـدَّ

مـا صـــــــــــــنـاعـة االعتقـاد، كمـا تقول  ـــــــــــــــــــــــــهم أو ربَّ مين وتثبيـت االعتقـاد لـديـ ِّ
 
ية ســـــــــــــامالتعليمي نحو إقنـاع املتعل

ه بــــــامتيــــــاز. وبــــــالعودة إلى تعريف الحجــــــاج وفق منظور بيرملــــــان  دي،الــــــدريــــــ فهو خطــــــاب حجــــــاجي موجــــــَّ

(Perelman فإنه " جملة من األســـــــاليب تضـــــــطلع في الخطاب بوظيفة هي حمل املتلقي على االقتناع بما )

 .1نعرضه عليه أو الزيادة في حجم هذا االقتناع"

خطاب التعليمي، خاصــة في الخطاب الذي يعتمد وهذا ما ينطبق بنســبة تكاد تكون كاملة على ال

على طرائق التــــدريس الحواريــــة، فيحمــــل كــــل طرف الطرف اآلخر على االقتنــــاع برأيــــه أو الزيــــادة في هــــذا 

ِّس؛ ألنه هو األقدر على تغيير 
االقتنـاع، ولعـل  الطرف األكثر تـأثيرا في الخطـاب التعليمي الحجـاجي هو املـدر 

مين وأفكــــار  ِّ
 
هم وســـــــــــــلوكـــاتهم بـــاعتبــــار الخطـــاب التعليمي خطــــابـــا تربويـــا قــــائمـــا على التوجيــــه عقـــائـــد املتعل

مين وهو أبســــــــــط تعريف للتربية فتنســـــــــــجم مع غايات  ِّ
 
والنصــــــــــح واإلرشــــــــــاد من أجل تعديل ســـــــــــلوك املتعل

مين على  ِّ
 
ِّس بحمل املتعل

م بأفكار مســــــــبقة واعتقادات راســــــــخة فيقوم املدر  ِّ
 
الخطاب الحجاجي فيأتي املتعل

ذه االعتقــــادات والســـــــــــــلوكــــات إذا كــــانــــت ال تنســـــــــــــجم مع الســـــــــــــيــــاســــــــــــــــة التعليميــــة ومع األهــــداف تغيير هــــ

 البيداغوجية ومع التوجيهات التربوية الرسمية.

                                                           
 .69سامية الدريدي، مرجع سابق، ص  1

ـط التواصـل الحجـاجـي  مخطَّ

 Opinionرأي 

 Orateurخــطيــب 

ــة  Auditeurمخـاَطــب   Argumentحـجَّ

 سياق االستقبال

Contexte de reception 
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ث  وبعـد أن أثبتنـا حجاجية الخطاب التعليمي ينبغي الحديث عن أدوات الحجاج فيه، ول ن تحدَّ

ين، فــإن ديكرو يرى أن بيرملــان عن الغرض من الحجــاج وهو تغيير االعتقــادات والســـــــــــــل ِّ
وكــات بــإقنــاع املتلق 

الحجـاج يتم بـاللغـة بحيـث يجعـل األقوال تتتـابع وتترابط على نحو دقيق فتكومن بعضـــــــــــــهـا حججـا تــدعم 

ة لقول آخر هو بلغــة الحجــاج نتيجــة يروم  م إنمــا يجعــل قوال مــا حجــَّ ِّ
 
ثبــت بعضـــــــــــــهــا اآلخر؛ أي أن املتكل

ُ
وت

ِّح بالنتيجة وقد إقناع املتلقي بها وذلك على نحو صــــر 
م قد يصـــــر  ِّ

 
يح أو بشـــــكل ضـــــمني. بمعنى آخر إن املتكل

ُيخفيهــا فيكون على املتلقي اســـــــــــــتنتــاجهـــا ال من مضـــــــــــــمون هـــذه األقوال اإلخبـــاريــة بـــل اعتمـــادا على بنيتهـــا 

 .1اللغوية فحسب

 بناء الخطاب التعليمي:ثالثا: 

ن القضـــــــــــــايــا واملســـــــــــــائــل التي بمــا أن الخطــاب التعليمي خطــاب إقنــاعي دائمــا وحجــاجي أحيــانــا؛ أل 

يطرحها ليست خالفية بالكامل، فما كان منها خالفيا عدَّ الخطاب حينها حجاجيا وإن كانت غير ذلك عدَّ 

ـــــــــــــــــــــــــي الحـالتين هو إقنـاعي بامتياز ؛ ألن طرفيه يســـــــــــــعيان إلى إقناع اآلخر، وإن كان 2إقنـاعيـا فحســـــــــــــب، وفـ

ِّس باعتباره 
ـــــــــــــــــــــــــر لإلقناع يرجع للمدر  م مســـــــــــــاهم في إنتاجه النصـــــــــــــيـب األكبـ ِّ

 
باني الخطاب ومنتجه، واملتعل

ِّس.
 بنسبة تزيد أو تنقص حسب طرائق التدريس واالستراتيجيات املنهاجية املعتمدة من قبل املدر 

ز على جـــــانبين ال  ِّ
 
ِّس فينبغي عليـــــه وهو يبني خطـــــابـــــه هـــــذا أن يرك

ومـــــادام البنـــــاء يرجع إلى املـــــدر 

ه، وإذا اختلَّ ينفصـــــــــــــالن همـا: البنـاء املنطقي والبنـا
َّ
ء اللغوي، فـإذا اختلَّ بناٌء اختلَّ الخطاب التعليمي كل

ه وإن كان سالم املضمون صحيح املحتوى.
ُّ
م الخطاب كل  البناءان معا تهدَّ

إن الخطــاب الحجــاجي وهو يعرض فكرة مـــا ويحتجُّ لهــا احتجــاجـــا قــد يكون صــــــــــــــارمـــا دقيقــا وقـــد 

ة املنشـــــــــــــ
َّ
ودتين إنمـــا يهـــدف إلى إقنـــاع املتلقي أو إغرائــه أو حملــه على يفتقر أحيــانـــا على الصـــــــــــــرامــة والـــدقـــ

اإلذعـان دون اقتنـاع حقيقي، ونجـاعـة هـذا الخطـاب إنمـا تكمن في مـدى قـدرته على اقتحام عالم املتلقي 

وتغييره، إذ أن الحديث عن وضــــــــــعية ما خارج الخطاب يمكن أن ينتهي بتغييرها ال على مســــــــــتوى الفكرة 

وقائع وهذا يعني حقيقة ال ســـــبيل إلى دحضـــــها هي ارتباط الخطاب الحجاجي فحســـــب بل على مســـــتوى ال

بوضـــــــــــــعيــة كــل البــاث واملتلقي وتعتبر نظريــة بيرملــان في هــذا املجــال هــامــة ومفيــدة ذلــك أنــه تنــاول مســـــــــــــألــة 

د خـاصـــــــــــــيتي التفـاعـل والتحـاور في كـل خطاب حجاجي مشـــــــــــــيرا في الوقت ذاته إلى ارتباط هذا 
َّ
الحجـاج أكـ

عية طرفيه بحيث يبدو التناقض جليا بين اســـــــــتراتيجيات اإلقناع واالســـــــــتدالل الصـــــــــوري الخطاب بوضـــــــــ

د بالسياق وباعتماد قواعد صورية كونية  .3الذي يتناول الحقائق العامة دون التقيُّ

                                                           
 .60، ص السابقاملرجع  1
ر بالضرورة عن قضية خالفية. يعني هذا أن كل نص  2 ِّ

ه ليس نصا حجاجيا بالضرورة؛ ألنه ال يعب  طابي نصا إقناعيا، ولكنَّ يكون النص الخِّ

جاجيا. يرتبط اإلقناع بالحجاج إذن ارتباط النص بوظيفته الجوهرية املالزمة في محيط حجاجي نص إقناعي، وليس كل نص إقناعي نصا ح

 .950أنواع نصية أخرى كالوصفيات والسرديات. ينظر محمد العبد: النص والخطاب واالتصال، ص 
 .06-09سامية الدريدي، مرجع سابق، ص  3
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خـــذ من إقنـــاع  نـــة ويتَّ ويـــذهـــب بيرملـــان إلى أن الخطـــاب الحجـــاجي وهو يلزم البـــاث بوجهـــة نظر معيَّ

د التبليغ املتلقي هدفا أســــــاســــــي د تواصــــــل عادي من جهة أنه ال يقوم على مجرَّ ا إنما يبتعد عن كونه مجرَّ

د فــك الرموز بواســـــــــــــطــة اللغــة ليكون الفهم بــل يقوم على الفعــل في هــذا  الــذي يقتضـــــــــــــ ي من املتلقي مجرَّ

 
َّ
دا للخطــاب وبهــذا وحــده يكون الحجــاج نــاجحــا والخطــاب نــاجعـا ألنـه تمك  ناملتلقي ويقتضـــــــــــــ ي تــأويال محــدَّ

ه إلى نتيجة أســـــــــاســـــــــية مفادها أن العالقة بين  ِّ
 
من تغيير وضـــــــــعية ســـــــــابقة له، ويخلص بيرملان من هذا كل

ه يقود الخطاب في كل  ِّ
 واملتلقي ليســـــــــــــت معطى كمـا هي عليـه من وجهـة نظر ســـــــــــــكونيـة بـل هي موج 

 
البـاث

ديــث القـــدامى عن مراحلــه وهو مــا يقترب كثيرا في نظرنــا من النظريــة البالغيــة القــديمــة وتحــديــدا من حــ

 .1خصال الخطيب أو املتكلم عموما وأصناف املخاطبين ومقتضيات املقام

على أن اهتمـــام بيرملـــان بهـــذا األمر قـــد قـــاده إلى تصـــــــــــــنيف آخر مشـــــــــــــهور وهو حـــديثـــه عن املتلقي 

دان نوع الخطــاب الحجــاج ِّ
منــا يحــد  هين كمــا قــدَّ ِّ

دا أنهمــا وبــاعتبــارهمــا موج  ِّ
 

، يالخــاص واملتلقي الكوني مؤكــ

فــاملتلقي الخــاص بــاعتبــاره الهــدف في الخطــابــات التي ترمي إلى اإلقنــاع يجعــل من هــذه الخطــابــات تنزع إلى 

اإلغراء والحمــل على اإلذعــان أكثر من كونهــا ترمي إلى تحقيق االقتنــاع الفكري بمــا تــدافع عنــه وتحتجُّ لــه، 

 .2في حين يجعل املتلقي الكوني أيَّ خطاب حجاجي إقناعا فكريا خالصا

م:رابعا:  ِ
 
ِس واملتعل

 الخطاب التعليمي بين املدر 

 حجاج السلطة هو حجاج تأييد، فهو يدعم نتيجة ق في حجاج شكله التقليدي هو التالي: 

ل سلطة في هذا املجال ِّ
 
 .3العارض: ق، ألن س يقول إن ق، وألن س يمث

د بـه إثبـاتـا مـا ويت ِّ
م العـارض دليال يؤيـ  ِّ

ل هـذا الـدليل في كونه يوجـد حجـاج ســـــــــــــلطـة عنـدمـا يقـد 
َّ
مثـ

ل عليه أو يلوذ به، فبســــــبب اعتقاد ق )أو فعله( ال يطلب إذن في صــــــحة ق،  م حجة يعو  ِّ
 
صــــــادرا عن متكل

ومالءمتـــه للكون كمـــا هو أو كمـــا ينبغي أن يكون، وإنمـــا هو في كونـــه مقبوال من لـــدن شـــــــــــــخص يضـــــــــــــمن 

ته  .4صحَّ

ى مباشــرة من قبل املخبر أو مصــدر اإلثباتينبغي التمييــــــــــــــز بين حالتين: حالة الســلطة التي تتج
َّ
ات ل

ز على الشـــخص،  ِّ
 
م لدعم أقواله. وكما هو الشــأن في الحجاج املرك ِّ

 
وحالة الســلطة التي يســتشــهد بها املتكل

د تحديد شفرة  ة السلطة تتجاوز مجرَّ ين؛ إن رهانات نقد حجَّ ِّ
ز على صور املحاج  ِّ

 
فإن حجاج السلطة يرك

 .5رة وهو املظهر األيسر تناواللالستعمال السديد للخب

 

 

                                                           
 .06، ص السابقاملرجع 1
 .00-06املرجع نفسه، ص 2
 .950م، ص 6002بالنتان: الحجاج، ترجمة عبد القادر املهيري، دار سيناترا، املركز الوطني للترجمة، تونس، طبعة كريستيان  3
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.4
 .954-950املرجع نفسه، ص 5
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 الخطاب التعليمي بين التوجيه والتقويم -1

مي حجــاجــان؛ حجــاج توجيهي وحجــاج تقويمي. والفرق بينهمــا -يســـــــــــــود في الخطــاب التعليمي
ُّ
التعل

ِّســـين يكتفي 
ما( من عدمه. وقد الحظنا أن بعض املدر  ِّ

 
ِّســـا كان أم متعل

ب )مدر 
َ
يكمن في اســـتحضـــار املخاط

مين وما ســيواجهون له من أســئلة وبما ســـيواجهونه من بإنتاج خطا ِّ
 
به التعليمي دون تفكير فـــــــــــــــي الـــــــــــــــمتعل

ما افتراضــيا ال يســأل وال يحاجج بل يذعن ويســتســلم، وبعضــهم اآلخر، وهم  ِّ
 
حجج. أو ربما يواجهون متعل

ع أن تواجههم م
َّ
ة، يضــــــــــعون في حســــــــــبانهم، حســــــــــب علمهم، كل الحجج املفترضــــــــــة أو التي يتوق

َّ
 ن قبلقل

ة، فيبنون خطابهم التعليمي وفقها فهي أساسه ومرتكزه املنطقي واملعرفي.
َّ
مين، وهم قل ِّ

 
 بعض املتعل

م نماذج منهما في الخطاب  ِّ
ِّف اآلن بالحجاج التوجيهي، ثم الحجاج التقويمي، وبعدها نقد 

وسنعر 

م لخطـــابـــه بـــالنظر إلى  ِّ
 
الـــه انشـــــــــــــغـــالـــه بمقـــاصــــــــــــــده وأقو التعليمي. يرتكز الحجـــاج التوجيهي على بنـــاء املتكل

ع اعتراضــــاته 
ُّ
له في محاولة لتوق ِّ

 
ِّد ذاتا أخرى تمث

ب فال يجر 
َ
ـــــــــــــــى املخاط وأفعاله املصــــاحبة لها دون النظر إلـ

. وقد عرَّف طه عبد الرحمن التوجيه بقوله:" التوجيه هو 1واسـتباق حججه ليدحضـها ويصل إلى إقناعه

ته إلـى غ ل  لحجَّ ِّ
 .2يره"هنا فعل إيصال الـمستد 

وهــذا هو املالحظ في الخطــاب التعليمي القــائم على الطريقــة التلقينيــة التي ال مجــال فيهــا للحوار 

ِّسين إلى إعداد مذكراتـــــهم بناء على مجموعة 
أو املناقشة أو االعتراض أو إبداء الرأي؛ إذ يعمد بعض املدر 

مين فال  ِّ
 
هم مقدار إســـــــهامهم في إنتاج الخ من املعلومات واملعطيات التي ينبغي توصــــــيلها إلى املتعل طاب يهمُّ

ة في  ِّس دون زيادة أو نقصــــان، ولهم حجَّ
ذون مشــــاركاتهم إال لغرض اإلجابة اآللية عن أســــئلة املدر  ِّ

وال يحب 

مين. وهذا  ِّ
 
ِّس في هذا النموذج بإيصــــــال حججه إلى املتعل

ر. فيكتفي املدر  هذا وهي توفير الوقت إلنهاء املقرَّ

في منزلة أدنى، حســـــــــــــب الشـــــــــــــهري، من الحجاج التقويمي لالعتبارات التي ذكرناها الصــــــــــــنف من الحجاج 

 آنفا.

ل:  نموذج أوَّ

 املستوى التعليمي: السنة األولى ثانوي )جذع مشترك آداب(

مي: بالغة
ُّ
 النشاط التعل

 عنوان الدرس: أضرب الخبـر

ِّس في تقديم هذا الدرس على املقاربة التعليمية وهي امل
ة؛ إذ ينبغي عيعتمد املدر  ليه قاربة النصــــي 

مية. وفي درس أضـرب الخبر 
ُّ
م سـابقا في نفس الوحدة التعل ِّ

د 
ُ
العودة إلى النص األدبي أو التواصـلي الذي ق

يحيل إلى نص تواصـلي بعنوان: من آثار اإلسالم على الفكر واللغة )لزكريا عبد الرحمان صيام(. يستشهد 

 :3هيمنه بجمل تناسب موضوع درس البالغة، و 

طبتها األسبوعية نعمة كبرى للنثر يعالج خاللها اإلمام شؤون الناس. -
ُ
 جاءت خ

                                                           
 .420ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري، مرجع سابق، ص  1
 .662قلي، ص طه عبد الرحمن: اللسان وامليزان أو التكوثر الع 2
 .944الكتاب املدرس ي للسنة األولى ثانوي جذع مشترك آداب، ص  3
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 إن الخطباء وجدوا املجال فسيحا لالستشهاد بقدر أكبر من ألفاظ اآلية القرآنية. -

ر النثر بالقرآن الكريم كان أعمق غورا من الشعر... -
ُّ
 وإذن فإن تأث

ِّس هــذه األمثلــة بقراءة واضـــــــــــــحــة و 
مين، ثم يطرح يســـــــــــــتعرض املــدر  ِّ

 
نــة منــه ومن بعض املتعل ِّ

متمع 

م الكتاب املدرســــ ي جملة من األســــئلة التي  جملة من األســــئلة ألجل اكتشــــاف أحكام هذا الدرس، وقد قد 

مي.
ُّ
ِّسون، ويستطيعون االستغناء عنها واستبدالها بأخرى مناسبة ملوقف التعليمي التعل

 يستأنس بها املدر 

املدرســــ ي وأســــئلة بعض األســــاتذة تندرج ضــــمن الصـــــنف األول من قد الحظنا أن أســــئلة الكتاب 

ن من العنوان، وهو أن  ِّ
ة ذلـــك أن الغرض من الـــدرس واضـــــــــــــح بي 

َّ
الحجـــاج وهو الحجـــاج التوجيهي، وعلـــ

د أدوات توكيــد الخبر.  ِّ
ِّق بينهــا من خالل الشـــــــــــــواهــد واألمثلــة، ثم يعــد 

م الخبر بــأضـــــــــــــربــه فيفر  ِّ
 
يعرف املتعل

 بتحديد ما يلي:استخراج أضرب الخبر 

د أضرب الخبر في األمثلة السابقة مع التعليل. - ِّ
 حد 

 ما هي أدوات التوكيد املستعملة في املثال الثاني والثالث؟ -

 ما هي أدوات توكيد الخبر عموما؟ -

 النتيجة:

ب حين ســـــــــــــمــاعــه الخبر خــالي الــذهن من الحكم عليــه غير متردد في قبولــه ســـــــــــــمي  -
َ
إذا كــان املخــاطــ

 مثل: الحياة مواقف.الخبر ابتدائيا، 

م إلى  - ِّ
 
أما إذا كان مترددا في قبول الخبر ومطالبا بالوصــــول إلى اليقين في معرفته حينئذ يلجأ املتكل

 توكيده بأداة واحدة فهو خبر طلبي، مثل: إن أخاك عاقل.

وإن كان منكرا للخبر يتم توكيده له بمؤكدين أو أكثر، وذلك حســــــــــب درجة إنكاره قوة وضــــــــــعفا،  -

 إنكاري، مثل: إنك لعلى صواب في حكمك. فهو خبر 

، قد، القســــــــم، الم االبتداء، نونا التوكيد الخفيفة والثقيلة، أما  - ، إنَّ أدوات توكيد الخبر هي : أنَّ

 الشرطية، إنما، أحرف التنبيه، الحروف الزائدة.

ل أو حقيقي م متخيَّ ِّ
 
ع من متعل

َّ
ِّس حجاجا على خطاب تعليمي متوق

 فيراعي قـد يكون خطـاب املـدر 

ِّس في خطـابـه أمرين همـا الهـدف الـذي يريـد تحقيقـه، وهو اإلقنـاع والحجج التي يمكن أن يعـارضـــــــــــــه 
املـدر 

صـــها عند اســـتحضـــار  ِّ
م الكوني أو الحقيقي والتي يضـــعها في الحســـبان في أثناء بناء خطابه، ويمح  ِّ

 
بها املتعل

م ِّ
 
عها من املتعل

َّ
دهـا ويعـارضـــــــــــــهـا بالحجج التي يتوق ِّ

ك بها إال إذا أدرك أنها تؤول حججـه، فيفنـ  ، فال يتمســـــــــــــَّ

ى بالحجاج التقويمي، واملقصـــــــــــود بالحجاج التقويمي هو "  بخطابه إلى القبول والتســـــــــــليم، وهذا ما يســـــــــــمَّ

ِّد من نفســــــه ذاتا ثانية ينزلها منزلة املعترض على 
ِّ على أن يجر 

ل  إثبات الدعوى باالســــــتناد إلى قدرة املســــــتدِّ

ب، واقفا عند حدود ما يوجب دعواه؛ فها هنا ال يكتف
َ
ة إلى املخاط لُّ بالنظر في فعل إلقاء الحجَّ ي املســـــتدِّ

ى ذلك إلى النظر في فعل التلقي باعتباره هو نفســـه  عليه من ضـــوابط وما يقتضـــيه من شـــرائط، بل يتعدَّ

ِّ له أن يقوم
ن على املســـــــــــــتَدل  ته أيضـــــــــــــا على مقتضـــــــــــــ ى ما يتعيَّ

َّ
ل متلٍق ملا يلقي، فيبني أدل تبقا به، مســـــــــــــ أوَّ

ب 
َ
لها واقتناع املخاط استفساراته واعتراضاته ومستحضرا مختلف األجوبة عليها ومستكشفا إمكانات تقبُّ



 الفصل الثالث: االستراتيجيات الِخطابية

217 
 

لَّ يتعاطى لتقويم دليله بإقامة حوار حقيقي بينه وبين نفســـــــــــــه، مراعيا فيه كل  بها. وهكذا، فإن املســـــــــــــتدِّ

كأنَّ عين املســــــتَدل له في االعتراض على مســــــتلزماته التخاطبية من قيود تواصــــــلية وحدود تعاملية، حتى 

 .1نفسه "

ر درســــه، أو يطرح  ِّ
ـــــــــــــــها وهو يحضــــ  ِّس ويجيب عنـ

من أدوات الحجاج التقويمي أســـئلة يطرحها املدر 

ِّ ذاته 
م االعتراضـــــــــــــات التي يمكن أن تواجهـه، ومنهـا االعتراض على الســـــــــــــؤال في حد  ِّ

ســـــــــــــؤاال واحـدا ثم يقـد 

و أكثر أهمية منه، وهو اعتراض منطقي عقلي. ثم يكون التسليم بهذا فيطلب تغييره إلى سـؤال آخر قبله أ

عرض أجوبة أخرى فيكون االعتراض معرفيا وكل 
ُ
عـة له فُتدفع وت

َّ
الســـــــــــــؤال واالعتراض على إجـابـات متوق

ِّس لدرســــه تعترضــــه حجج أخرى لم تكون في حســــبانه من 
هذا يتم في الخطاب نفســـه، وأثناء تقديم املدر 

ِّس بتقديم حجج أخرى قبـل؛ ألن حججه 
ع. وفي هذه الحالة يقوم املدر 

َّ
م مفترض أو متوق ِّ

 
مبنية على متعل

هـا فيســـــــــــــلـك مســـــــــــــلكين؛ مســـــــــــــلـك املراوغـة واملـداورة واملغـالطة  ليردَّ الحجج الجـديـدة، قـد ال يســـــــــــــتطيع ردَّ

ِّ عليها بما يكفل له بناء حجج أخرى تناسب 
مين أو تأجيل الرد  ِّ

 
ه الحجج هذومسلك التسليم بحجج املتعل

ق اإلقنـــاع، ولكنـــه إقنـــاع مؤقـــت في  وتعـــارضـــــــــــــهـــا بمـــا يحقق الغرض من الـــدرس وفي كلتـــا الحـــالتين يتحقَّ

ق فيما بعد. فنحن  ل اإلقناع ولكنه يتحقَّ املســـــلك األول ســـــرعان ما يظهر غلطه، وفي املســـــلك الثاني يتأجَّ

ق. ولنا هذا املثال من دروس ا  لسنة األولى ثانوي.إزاء إقناع مراوغ وإقناع الحق محقَّ

ل:  نموذج أوَّ

 املستوى الدراس ي: السنة األولى ثانوي 

 النشاط: نص تواصلي

 ظاهرة الصلح والسلم في العصر الجاهلي / د / أحمد محمد الحوفيالعنوان: 

 س: ماذا كان ينتج عن اشتعال الحرب فـي العصر الجاهلي؟

ل ج: ينتج عن اشـــــتعال الحرب فــــــــــــــــــي العصـــــر الجاهلي إزهاق األ 
ُّ
ل النســـــاء، وتثك م األطفال، وترمُّ رواح وتيتُّ

األمهــــات وكــــذا الخراب والــــدمــــار، وانحالل عقــــد األســـــــــــــر والقبــــائــــل وطمع األعــــداء فيهم، وزيــــادة األحقــــاد 

 والكراهية بين املتحاربين.

ع حدو ها بســـــــبب الحرب في العصـــــــر 
َّ
ِّس ســـــــؤاله ثم حشـــــــد عددا كبيرا من النتائج املتوق

طرح املدر 

وهي بعض هذه النتائج وســــيســــتقبل عددا آخر منها أثناء تقديم درســــه فال يمكن أن يكتفي بما  الجاهلي،

مين الحقيقيين  ِّ
 
د افتراضـــات بناها بالنظر إلى معطيات ســـابقة يملكها عن املتعل رته فهي مجر  ِّ

 
ذكره في مذك

ل فيأو املفترضـــــــين. وقد يعترض معترض فيقول: اشـــــــتعال الحروب هي نتيجة ألســـــــباب أخرى، تت
َّ
ثقافة  مث

ا جاء اإلســــــــالم وضــــــــع  الثأر التي يســــــــتند عليها الجاهلي، فيســــــــفك دماء األبرياء بجريرة فرد من قبيلة، فلمَّ

 الثأر وجاء بالقصاص.

 س: ما الدوافع التي كانت تدفع عقالء العرب وأشرافهم إلى الصلح بين املتحاربين؟

                                                           
 .662طه عبد الرحمن: اللسان وامليزان، ص  1
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ى الصــــــــــلح بين املتحاربين هي رؤيتهم إراقة الدماء، ج: الدوافع التي كانت تدفع عقالء العرب وأشــــــــــرافهم إل

 وانقطاع الصالت.

 وبنفس الكيفية يبني أسئلته األخرى التي لها عالقة بهذا النص التواصلي.

ِّس على أدوات أخرى في حجاجه التقويمي من قبيل اإلشـــــاريات الشـــــخصـــــية وهي 
وقد يعتمد املدر 

ِّســــــين، من قبيل: من يقول كذا أو من يعترض على كثيرة االســــــتعمال في الخطاب التعليمي من طرف ا
ملدر 

كـــذا من لـــه رأي آخر في كـــذا. ويســـــــــــــتعمـــل الفعـــل املبني للمجهول بتقـــديم ســـــــــــــلســـــــــــــلـــة من االفتراضـــــــــــــــات 

ق االقتناع والتســــليم بشــــكل تدريجي مع ســــوق  واالعتراضــــات تقابلها الردود والحجج التي تدحضــــها ويتحقَّ

ة بعد أخرى، من قبيل: لو  سـئلت كذا ألجبت بكذا، ولو قيل لي كذا لقت كذا. وقد يسـتعمل الحجج حجَّ

ِّس ضـــــــمائر املخاطبة بشــــــــكل مباشــــــــر باســــــــتعمال فعل أمر كقوله: اعلم أن أو اعلموا أن، أو بصــــــــيغة 
املدر 

ميــــــن أو نـــــــهـــــــي مثل قولنا: ال يغب عن بالكم، ال  ِّ
 
قريبة منها كقولنا: ليكن في علم الجميع مخاطبا كل املتعل

  تنسوا أن،

م فعليـــا، يؤدي أســـــــــــــــاســــــــــــــا وظيفتين:  ِّ
 
ل الـــذي يحتويـــه املتكل ب املتخيـــَّ

َ
ضـــــــــــــح أن " املخـــاطـــ وبهـــذا يت 

لة، التي  إحـداهمـا حجـاجيـة واألخرى حواريـة. وأوالهما منبثقة من الثانية؛ ألنه انطالقا من األجوبة املتخيَّ

ناته الب ِّ
ذلك  الغية واللغوية. ويظهر يفترض أن تكون مطروحة في املقام، يكون مســــــــــــار الكالم وطبيعة مكو 

اني فيه يعد  مصـــدر إلهام الصـــور،  ة في الخطاب الشـــفوي )البالغي منه( فعامل الحضـــور العي  بصـــفة جلي 

وأســـــــــــاس التفاعل مع املقام، ذلك التفاعل الذي يعمل على تشـــــــــــكيل الحوار الذي ينبغي أن تســـــــــــفر عنه 

 .1لوازم أفعال الكالم "

 :البناء اللغوي للخطاب التعليمي -2

ِّس 
ره؛ إذ يختــار املــدر  ِّ

إن حرص ديكرو على اعتبــار اللغــة أداة إلنتــاج الخطــاب الحجــاجي لــه مــا يبر 

م األكثر حضـــــــــورا في العملية التعليمية ما يناســـــــــبه من أدوات اللغة )األدوات اللغوية الصـــــــــرفة  ِّ
 
ـــــــــــــــــــــمتكل الـ

مين بما يعرضـــه عليه من أفكار متضـــمن ِّ
 
نص ة في املوضـــوعات التي يواألدوات البالغية( قصـــد إقناع املتعل

ـــــــــــــي الغاية من البناء اللغوي  ده ديكرو فـ ِّ
 
عليها منهاج اللغة العربية للســنة األلى ثانوي صــراحة. وهو ما يؤك

ـــــــرو ) ـــــــد ديكـ ـــــــقـ ـــــــرO. Ducrotللخطاب الحجاجي؛ إذ يعتـ ـــــــد التأثيـ ـــــــة بقصـ ـ م عامَّ
 
ـــــــل ـــــــنا نتكـ ـــــــذا التأثير 2( أنـ ، وهـ

يحصل " بالوسائل اللغـــــــــــــوية  يعرض علينا من أفكار ومعتقدات، إنماوالحمل على اإلذعان واالقتناع بما 

م" ِّ
 
ــــــــــــــــــــة تحمل بصــــــــفة ذاتية وجوهرية ، 3وبإمكانات اللغات الطبيعية التي يتوافر عليها املتكل ــــــــــــــــــــون " اللغـ كـ

                                                           
 .20محمد سالم ولد محمد األمين: مفهوم الحجاج عند بيرملان وتطوره في البالغة املعاصرة، ص  1
اوي: " 2  .52اج: حدود وتعريفات. ص ". الجزء األول؛ الحجالحجاج في اللغةأبو بكر العز 
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.3
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ه )1وظيفة حجاجية" ِّ
ل فــــــــي أن تفرض ]أو أن توج 

َّ
([ Orienter، أي في بنية األقوال اللغوية، فالغاية تتمث

ب أن يسير فيه على
َ
ب نمطا من النتائج باعتبارها الوجهة الوحيدة التي يمكن للمخاط

َ
 .2املخاط

 األدوات اللغوية: -3

 السؤال الحجاجي في الخطاب التعليمي:

 
ً
ال يخفى أن حجــاجيــة الســـــــــــــؤال ذات أهميــة كبرى في الخطــاب التعليمي، تعود إلى كونــه حجــاجــا

 بــاملتخـــاطبين فيــه،
ً
 أكثر التصــــــــــــــاقــا

ً
ا ميـــه  موقفيــ  ِّ

 
ِّس من خاللــه إقنــاع متعل

مين، يروُم املــدر  ِّ
 
وخــاصــــــــــــــة املتعل

ِّس.
در 

ُ
 واستمالتهم وإذعانهم له، ومنعهم من االنخراط في طريق مغاير ملا يراه امل

وحينئـذ؛ إذا كــان املتكلم والســـــــــــــائـل يجهــل الجواب فـإنَّ كالمـه يخلو من أي  حجـاج، وأمــا إذا كــان 

ي لتغيير قناعاته. يعيه، فيحمل هذا شحنة حجاجية يريد  أْن يوصلها صاحب السؤال إلى املتلق 

مين تذعن ملا ُيطرح عليــــــــــــــــــــــها، أو يزيد في  ِّ
 
غاية الســـــــــؤال التعليمي الحجاجي أْن يجعل عقول املتعل

ِّس في جعل حدة اإلذعان تقوى درجتها لدى 
ق املدر  ِّ

 
درجـة ذلـك اإلذعـان، فيكون الســـــــــــــؤال نـاجعـا كلمـا ُوف

مين بشــــــــكل يبعث ِّ
 
ق على األقل في جعل املتعل ِّ

 
هم على العمل املطلوب إنجازه أو اإلمســــــــاك عنه، أو هو ما وف

مين مهيئين لذلك العمل في اللحظة املناسبة. ِّ
 
 املتعل

ه فعــاليــة تــداوليــة جــدليــة، فهو تــداولي؛ ألنَّ طــابعــه الفكري   ؛مقــامي  واجتمــا ي" وحــدُّ الحجــاج أنــَّ

ــــــــهدف إذ يأخذ بعين االعتبار مقتضيات الحال من  هات ظرفية، ويـ معارف مشتركة ومطالب إخبارية وتوجُّ

 بقدر الحاجة "
ً
ها  في إنشــــــاء معرفة عملية، إنشــــــاًء موج 

ً
ا ـــــــــــــــــى االشــــــتراك جماعي  قة املوقفية 3إلـ

َ
. وهذه الَعال

تنعكس على الســـــــــــــؤال الحجـاجي القـائم على تغيير القنـاعـات، وإذعـان األذهـان في املقـام التداولي املنطلق 

 .واإلقناع من التواصل

تنطلق نظرية املســــائلة عند ميشــــال مايير من أنَّ كل  كالمنا يقوم على التســــاؤالت التي تنطلق من 

ي املبدأ االفتراض ي في النظرية، ومبدأ االختالف اإلشكالي  االفتراضـات املسبقة لدى املستمع، وهذا ما سم 

 :ئز فيها على وفق اآلتيداخل األقوال، أي: األقوال املختلفة، ويمكن تلخيص أهم  الركا

ولى: املجاز والبالغة، والثانية: السؤال والجواب، والثالثة: الضمني واملصر ح به
ُ
 .الركيزة األ

ـــــــــــــــــــــــــهر ميشـــــــــــــــــــال مـــــــايير )  La( بنظريتـــــــه املوســـــــــــــومـــــــة بنظريــــــة املســـــــــــــــــــاءلـــــــة )Michel Meyerاشـــــــــــــتـ

Problématologieـــــــــــــــــــــــــي الحجـاج. " فـالحجـاج لد يه محايث الســـــــــــــتعمال (، ومـا يهمنـا في هـذا املقـام آراؤه فـ

ن بالقوة ســــؤاال يســــتمدُّ منه داللته" ي له"4الكالم؛ ألن الكالم يتضــــمَّ ، أما 5، أو " إثارة الســــؤال أو التصــــد 

                                                           
 .55، ص السابقاملرجع 1
 .60سامية الدريدي، مرجع سابق، ص  2
صول الحوار وتجديد علم الكالم: ص3

ُ
 .25طه عبد الرحمن، في أ

كتاب أهم نظريات الحجاج في . مقال ضمن 064". ص  البالغة والحجاج من خالل نظرية املساءلة مليشال ميارمحمد علي القارص ي: " 4

ادي صمود.  التقاليد الغربية من أرسطو على اليوم، إشراف حم 
. 92"، تقديم وترجمة محمد أسيداه. الجزء الخامس؛ نصوص مترجمة. ص اللغة واملنطق والحجاج؛ اللغة والسياقميشال مايير: " 5

ف: الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيق
َّ
 ية في البالغة الجديدة. إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.مقال ضمن مؤل
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الحجاج فهو " ...يشـــــــــــمل كل ضـــــــــــروب الخطاب الشـــــــــــفوي واملكتوب األدبي وغيره...وهو ضـــــــــــرورة تؤدي إلى 

ر للمتخاطبين مواد إخبارية  نتيجة أو موقف نحمل الغير على اتخاذه إزاء مشــــــــــــكل مطروح ِّ
 
في ســــــــــــياق يوف

ل لديه هذا الزوج الوحدة 1ضـــــــــــــروريـة للقيـام بعمليـة االســـــــــــــتنتاج املتصـــــــــــــل بالزوج ســـــــــــــؤال/جواب" ِّ
 
. ويمث

د دائما تبعا لها  .2األساسية للغة، ومن ثم فإن استعمال اللغة يحدَّ

ل حجر إن الســــــؤال هو اإلمكانية الوحيدة التي يســــــمح بها الســــــؤال عن جوهر الكال  ِّ
 
م وهذا ما يمث

ة األحــداث الكالميــة فهي فرع عن الســـــــــــــؤال. ومن هــذه النتيجــة بــالــذات  الزاويــة في نظريــة مــايير. أمــا بقيــَّ

( وطبيعة الســؤال والفرق بين الســؤال والجواب Le Questionnementتتفرَّع نظرية مايير حول املســاءلة )

 .3وطبيعة الكالمية االستفهامية والحجاجية

 :4لسؤال عند ماييرخصائص ا -أ

إننا عندما نســــــــــــائل الكالم نجيب بأن عملية التفكير هي عملية املســــــــــــاءلة وإن اســــــــــــتعمال الكالم  -

 الحامل لقدرة الفكر على املساءلة يعدُّ فعل تفكير.

م  - ِّ
إنه بإمكاننا الوصــــــول إلى الجواب حينما نســــــتفهم الســــــؤال لكن الســــــؤال بما هو ســــــؤال ال يقد 

 لى هي أن يكون سؤاال.جوابا ألن حقيقته األو 

إن حضــــــــــــور الجواب يقتضــــــــــــيه احترام عملية الســــــــــــؤال تلك ال وال أقل  ومن هنا فرض االختالف  -

 وجاء الجواب لكنه جواب يشتق من السؤال وال يدع السؤال يختزله.

إن الفرق بين الســــــؤال والجواب باعتبارهما ظاهرتين تأســــــيســــــيتين للكالم ليســــــت بناء نحوي. إن  -

 يتجاوز حدود املجال اللساني. ماذا نقصد بقولنا إن أمرا ما هو محل سؤال؟مفهوم السؤال 

ِّس الســــــــــؤال في بناء الوضــــــــــعية املشـــــــــكلة )أو املســــــــــألة
( التي  Situation problèmeيســـــــــتعمل املدر 

مين وتحريك أذهانهم وعواطفهم بتوظيف  ِّ
 
تفهام االســـــــــيتأســـــــــس عليها درســـــــــه، وغرضـــــــــه إثارة انتباه املتعل

ِّس بــإذكــاء ؛ ملــِّ التقريري 
ـــــــــــــــــــــــــي لحظــة علم املتلقي بــالجواب، فيقوم املــدر  ا يحملــه من شـــــــــــــحنــة حجــاجيــة فـ

ــــــــــــــــهم، لكون  مين وترتيب أفكارهم على مســـــتوى الذهن بما يناســـــب املســـــألة املطروحة عليـ ِّ
 
رات املتعل تصــــوُّ

ر في بداية تقديم الوضـــــــعية املشـــــــكلة بالب
َّ
م أو عليه وخاصـــــــة بعد أن يذك ِّ

 
ة للمتعل يهيات داالســـــــتفهام حجَّ

دهـا ميشـــــــــــــال 
 
ب، ويـدعوه إلعـادة ترتيــب أفكـاره، وهـذه أهم ســـــــــــــمـة أكـ

َ
ي تصـــــــــــــورات املخـاطـ ذكِّ املعروفـة؛ ليـُ

 
ُ

 لطرافة فكرية يكون بحث
ً

ـــــــــــــــي الســــؤال الحجاجي أْن يكون حامال ـــــــــــــــر يشــــترط فـ ـــــــــــــــرمن حيث إن " ماييـ ماييـ

 منه لــــــــــــــــمضــــمون الفرضــــي
ً
ات املقدمة من جهة املخاطب عن دالالتــــــــــــــــها مصــــدَر متعٍة له من جهة، وتأييدا

                                                           
 .064 محمد علي القارص ي. مرجع سابق. ص 1
 . 92ميشال مايير. مرجع سابق. ص  2
 .066محمد علي القارص ي. مرجع سابق. ص  3
 .060-066املرجع نفسه، ص 4



 الفصل الثالث: االستراتيجيات الِخطابية

221 
 

خرى"
ُ
ب فــــــــــــــــــــي حالة اضـــــــطرار إلى الجواب... فهو يجعل 1أ

َ
خرى ))يجعل املخاط

ُ
، هذا من جهة، ومن جهة أ

 .2املخاطب يجيب فـي االتجاه الذي يرسمه السؤال"

( وهي ثنائية سؤال/ جواب، M.Meyerوانطالقا من الوحدة األساسية للغة عند ميشال ماييـــــــــــــر )

 :3اآلتييصوغ القانون العام 

ق األمر بالتعبير عنه. -9
َّ
 كل استعمال للغة يمثل جوابا عن مشكل، حتى حينما يتعل

ة بعد أن  -6 إذا كانت الغاية من كل حل هي عرض الجواب، فإن املشـــــكل الذي اســـــتوجبه لن يطرح البتَّ

. ويلزم عن لهــايقترح لــه، لــذلــك فــإن غــايــة اللغــة ال تتمثــل في التعبير عن املشـــــــــــــاكــل بــل في التعبير عن حلو 

هذا التقابل حل/ مشـــــــكل يطابق التقابل القائم بين املظَهر واملضـــــــَمر. فاملشـــــــكل، حتى عندما يعبر عنه ال 

 ينقال؛ إنه ال يصرح به، بل يطرح نفسه.

إنَّ اإلجابة باللغة وااللتجاء إلى الــــــــــــــمظَهر للبَت فــــــــــــــي أيما مشـكل معناه بناء صـورة ما، وهذه الصورة،  -0

غة، هي ما به يرتسم بيـن املشاكل والحلول، لذلك فهي تقيم حاجزا بينـهما بموجب الخط من حيث هي ل

 الفاصل بين املضَمر )الذي يكون عديم الصورة( واملظَهر )الذي له صورة(.

عنـدمـا نجيـب عن مشـــــــــــــكـل مـا بـالتعبير عنـه، فإن الحل الجزئي الذي يســـــــــــــتدعي على نحو صـــــــــــــريح حال  -4

ر بصـــــــــــورة مكمال يرتســـــــــــم صـــــــــــوريا باعتبا
 
ره حال جزئيا. فهذا الذي ال ينقال، الذي ال يصـــــــــــر ح به أبدا يذك

الحياة، األثيـــــــــــــــرة عند فتجنشــتاين، التي تناســبـــــــــــــــها مختلف االســتعماالت اللغوية التي ال تســـتنفدها أبدا. 

وهذه الفكرة كانت توجد أصـــــــــال في الرســـــــــالة، ألن األســـــــــئلة عندما تحل أو تحلل فإن املشـــــــــاكل الحقيقية 

صـــــــــلية التي ال تنقال، املرتبطة بالحياة تبقى مطروحة، وال يمكن ألي لغة أن تحيط بها على نحو كاف واأل 

ها.
 
 بله أن تحل

 ( والسؤال الحجاجيSituation problèmeالوضعية املشكلة )أو املسألة( ) -ب

مية.املشـــــكلة  –بادئ ذي بدء، إنَّ الوضــــعية 
ُّ
ــــــــــــــــها تتم التعلمات، إنـــــــــــــــــه وضـــــعية تعل ا أي بوســـــاطتـ

ـــــــــــها أخيرا  وضعية بيداغوجية ـــــــــــمعارف وإنـ . وإذن فما 4عملية شاملة، معقدة وذات داللةتسمح ببناء الـ

 املراد من هذه النعوت املسندة إلى الوضعية املشكلة؟

ِّ الوضـعية املشـكلة عملية شـاملة: 
ق هدفا، وهي تنجز فــــــــــــــي ظــــــــــــــل  ِّ

ألنها تنطلق من معطيات وسـياق لتحق 

 .5الطرائق والعمليات. وقد تتجزأ إلى عدة أجزاء أو عناصرتظافر جملة من النشاطات و 

                                                           
 .905محمد سالم محمد األمين الطلبة، مرجع سابق، ص 1
َجاج، بحث ضمن كتاب )الحجاج مفهومه ومجاالته(: جالبالغة العربي 2  .42، ص9ة في ضوء البالغة الجديدة أو الحِّ
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دة منـــــــــــــــــــــها الوضــــــــعية املشــــــــكلة عملية معقدة:  ِّ
ــــــــــــــــــــمعارف العلمية واملعارف ألنها تتطلب معارف متعد  الـ

ـــها تقدم للتلميذ العملية واملعارف املشروطة ه، فهــــــي إشكاال معرفيا. إنَّ ِّ
 
 ليس بالضرورة أن يصل إلـــى حل

يه ألنه فعلي وقابل لإلنجاز.تضع املتعلم أم
 
 ام تحٍد فـي متناوله بحيث يمكنه تخط

ــــصاغ  ـ
ُ
ــــن املنهاج، فهي مهيكلة على  الوضعية املشكلةت ة أهداف مـ ــــدَّ ــــهدف أو لعـ ــــها لـ بداللة تغطيتـ

قة
َّ
مات مدق

ُّ
 .1صعيد املخطط التعليمي ألنها مبنية من منطلق تعل

ها ذات داللالوضـــــــــعية املشـــــــــكلة ذات داللة:  ة بالنســـــــــبة إلى التلميذ ألنها تدعوه إلى تفعيل مكتســـــــــبات إنَّ

يتوافر عليــــــــــــــها وهي ذات عالقة مع واقعه املدرســ ي. فهي وضــعية فعلية تســتهدف منتوجا يتطلب تحقيقه 

 .2استعمال معارف، تقنيات، استراتيجيات وطرائق متعددة تؤدي إلى الحل املطلوب

 :3خصائص الوضعية املشكلة

 د سياق الوضعية، وتكون هذه املعطيات مفيدة لحل املشكـلة.تشتمل على معطيات أ ِّ
لية تحد   و 

  ر ِّ
تتوافر على غرض تحققــــه )وهو غرض يختلف عن الهــــدف التعليمي( وهــــذا الغرض بــــدوره يفســـــــــــــ 

 تسخيـر الـمعارف وتنظيمها.

  إعادة تنظيم املعارفتســــــعى إلى تجاوز الصــــــعوبات والعراقيل؛ وهذه الصــــــعوبات والعراقيل تتطلب 

ـــــــــــــــي هذه الصـــعوبات األمر الذي  الداخلية ـ ِّ
 
التــــــــــــــــي بدورها تدفع التلميذ إلى إيجاد وســـائل أخرى لتخط

م.
ُّ
 يجعل املتعلم فـي وضعية تعل

  ِّع لـــــــمعرفة طريقة األسلوب الذي يجب اتخاذه
ــــــي ثـــــــري ومتنـــــــو  ـــــــم إلـــــــى إجراء بحث معرفـ ِّ

 
ــــــمتعل تدفع الـ

 للوصول إلى الحل.

 :4ممياات الوضعية املشكلة

مات فعلية وذلك بجعلهم محور العملية التعلمية.تس -
ُّ
 مح للمتعلمين بإنجاز تعل

تجعل من املتعلمين الفاعلين دون ســــــــــواهم للعمل املنوط بهم باالعتماد على معارفهم الخاصــــــــــة  -

 وذكائهم.

في التعامل مع القضـــايا الخالفية في الخطاب التعليمي، يالحظ أن الذي ال يعرف ســـوى منظوره 

ما لم يتســـنَّ ألحد دحضــــها، غير أنه للقضـــية ال  راته وجيــــــــــــــــهة، ورب  ِّ
يعرف ســـوى القليل عنها. قد تكون مبر 

إذا كــان عــاجزا بــالقــدر نفســــــــــــــه عن تفنيــد املوقف املعــاكس، لن يكون لــديــه أســــــــــــــاس لتفضـــــــــــــيــل أي من 

مين إزاء املواقف النقدية األدب5املوقفين ِّ
 
ِّسين والكثير من املتعل

 ية.، وهذا ما يحدث لبعض املدر 

                                                           
 .2املرجع السابق، ص 1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.2
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تنقســـــم املســـــائل التي تطرح في أي خطاب بأنـــــــــــــــــها إما تثير أســـــئلة عن مدى دقة أوصـــــاف املاضـــــ ي 

والحاضـــــــــر  واملســـــــــتقبل وهي املســـــــــائل الوصـــــــــفية، وإما تثير أســـــــــئلة عما ينبغي علينا القيام به، أو عما هو 

 .1صائب أو مخطىء، وهي املسائل املعيارية

د صـــعوبة التعامل مع النصـــوص األدبية  ســـين والكثير من تتحد  والتواصـــلية من طرف بعض املدر 

مين في تعيين  ِّ
 
ِّح الكاتب أو الشـــاعر بها في نصـــه وعادة في  املســـألة األســـاســـية.املتعل

في بعض األحيان يصـــر 

ِّح بل ينبغي للقارىء أن يشــتقها 
مســتهله، بل إنك تعثر عليها في عنوانه. ولكن في الكثير من األحيان ال يصــر 

ف " املسألة املركزية فــــــــــــي من مفاتيح أخرى  ِّ
 
للنص. غالبا ما يقتــــــــــــرح السؤال " ما الذي يستجيب له املؤل

ف ِّ
 
ـن فـي معرفة خلفية املؤل ة مفتاح مفيد آخر يتعيَّ  .2النص. ثمَّ

ج  رات، والحج  ِّ
ترتبط هـــذه املســـــــــــــــائـــل بعنـــاصـــــــــــــرهـــا األســـــــــــــــاســـــــــــــيـــة، وهي: النتيجـــة أو النتـــائج، املبر 

 بهذا الترتيب: واالستدالالت، وسينعرض لكل عنصر 

 دوما عن أضـــــمن ســـــبيل الكتشـــــاف املســـــألة وتحليلها إلى عناصـــــرها، خاصـــــة في حال عدم 
ُ

ُيبحث

ل التي يريد الوصـــو النتيجة أو النتائج ذكرها صـــراحة من قبل الكاتب أو الشـــاعر، لذا ينبغي البحث عن 

م " ما الذي يحاول  .إليها ِّ
 
ث إثباته؟ ]أو يطرح الســــــــــؤال من طرف القارىء الخبير أو املتعل ِّ

الكاتب أو املتحد 

ف األســـــــــــــاســـــــــــــ ي إقنــاعنــا بهــا؟. اإلجــابــة عن أي من هــذين  ِّ
 
نفيــه[ أو " مــا النقطــة الرئيســـــــــــــة التي يحــاول املؤل

 .3السؤالين هي النتيجة

ش إبــــان بحثــــك عن النتيجــــة عن جملــــة أو مجموعــــة من الجمــــل يرغــــب الكــــاتــــب أو  ِّ
 
ســـــــــــــوف تفت

ث في إقنـاعـك بهـا. إنه يريد أ ِّ
ن تعتقد في نتيجته تأســـــــــــــيســـــــــــــا على ســـــــــــــائر جمله، باختصـــــــــــــار، البنية املتحـد 

ة هي: هذا ألن ذاك. هذا تشــــــير إلى النتيجة، ذاك يشــــــير إلى الدعم  األســــــاســــــية لالتصــــــال اإلقناعي أو الحجَّ

م للنتيجة. إن هذه البنية إنما تعرض عملية االستدالل  .4املقدَّ

 :5مفاتيح الوصول إلى النتيجة -ج
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اســــــــــــــــــــــــأل مــــــــــــا 

 سألة؟امل

ألن النتيجة عادة ما تكون اســـتجابة ملســـألة، ســـوف يعينك العثور على النتيجة حال 

درايتك باملســـألة. بداية انظر على العنوان، ثم اعتبر الفقرات االســـتهاللية. إذا لم تفْد 

ة صفحات أمرا ضروريا. ح عدَّ  من هذه الطريقة، قد يكون تصفُّ

ابـــــــــحـــــــــث عـــــــــن 

املــــــــــــؤشــــــــــــــــــــــــرات 

 اللفظية

ســـــــــــــب النتيجــة مؤشـــــــــــــرات لفظيـة تنبىء بمجيىء النتيجـة، وفيمــا يلي قـائمــة غـالبـا مــا ت

 .1بهذه املؤشرات

وفق ذلك، لذا، يلزم عن ذلك، يقترح أن، لنا أن نشــــــــتق أن، التفســــــــير األوضـــــــــح هو، 

ب أن، تشـــــــــــــير إلى نتيجــة مفــادهــا، من  ن أن يتوجــَّ ِّ
حقيقــة األمر هي، من ثم، هكــذا، يبي 

ح، الحقيقة، باختصــــــــــار، ي شــــــــــير إلى أن، يســــــــــتبان أن، األمر الذي أحاول إقراره، املرجَّ

 يثبت أن.

ابــــــــــــحــــــــــــث فــــــــــــي 

املـــــــــــــــــواضـــــــــــــــــــــــــــــع 

 املحتملة

ل موضـــــــــــــعين تبحـــث فيهمـــا همـــا البـــدايـــة  تنزع النتـــائج على شـــــــــــــغـــل مواضـــــــــــــع بعينهـــا. أوَّ

د املقصــــــــد، تشـــــــــتمل على ما  ِّ
ون مقاالتهم بجملة تحد 

ُّ
والنهاية. كثير من الكتاب يســــــــتهل

ون إثبـاتـه. آخرون يوج بة، يود 
َّ
زون نتـائجهم في النهـايـة. إذا كنـت تقرأ فقرة طويلـة مرك

 ووجدت صعوبة في تحديد مسارها، انتقل مباشرة إلى نهايتها.

ر ما ال تكون النتيجة، النتائج ليســــــــت أيا مما يلي: أمثلة، إحصــــــــائيات، تعريفات، 
َّ
تذك

 معلومات تشكل الخلفية، شواهد.

فـــه؟ غـــا ِّ
 
خـــذ الكتـــاب واملتحـــدثون ومواقع تقصَّ ســـــــــــــيـــاق املقـــال وخلفيـــة مؤل لبـــا مـــا يت 

الشـــــــــبكة مواقف متوقعة مم املســـــــــائل املناقشـــــــــة، الدراية بمحاباة املصـــــــــدر املحتملة 

وخلفيــــة مؤلفــــه قــــد تكون مفــــاتيح مفيــــدة في حــــال عــــدم التصـــــــــــــريح بــــالنتيجــــة. اهتم 

 خصوصا باملعلومات املتعلقة باملنظمات التي قد يرتبط بها الكتاب أو املتحدثون.

سـال السؤال ا

 " ومن ثم؟

د ما يجيب عن الســؤال " ومن ثم "؟. اســأل "  ِّ
ألن النتائج غالبا ما تكون مضـمرة، حد 

غنا بها؟". ِّ
 
ف أن نستنبط نتيجة مضمرة من املعلومات التي يل ِّ

 
 هل يريد منا املؤل

رات:  ِ
ـــــــــــــر  ـــــــــــــمبـ ل في مجموعها أســاس الـ ِّ

 
رات هي الجمل والعبارات التي تشــك ِّ

اقية النتيجة. إثبات مصــداملبر 

ة 
 
غات لوجوب اعتقادنا في نتيجة بعينها. إنها ما يطرة بوصـــــــــفه أســـــــــاســـــــــا لعل ِ

وهي تفســـــــــيرات أو مســـــــــو 

ب عليه أن يعرض  .2قبول النتيجـة ف نتيجـة مـا، يرغب في قبولك إياها، فإنه يتوجَّ ِّ
 
حين يكون لـدى املؤل

ـــن لك لــــماذا ـ ِّ
رات تقنعك بصحة ما يقول ويبي  ِّ

ـــر  يف حاول الكميت بن زيد إثبات مزاعمه ، وقد رأينا ك3مبـ

ة أهل البيت أو بني هاشــــــــم بالخالفة، أو في محاوالت زهير بن أبي ســــــــلمى حل النـــــــــــــــــــــزاع بين القبائل  بأحقي 

 واستباب السلم.
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م الكاتب معتقداته عارية وإنما ينبغي عليه دعمها بإثباتات مناســــــبة، خصــــــوصــــــا  ِّ
ال يكفي أن يقد 

غات  في املســـائل الخالفية. طبيعة ِّ
هذه اإلثباتات عي عبارة عن مزاعم، شـــواهد، مجازات، مقارنات، مســـو 

خذ شخص ما قرارا ما أو يقرُّ معتقدا ما؟ ين واقتناعهم ومعرفتهم: ملاذا يتَّ ن استجابات املتلق  ِّ
 تؤم 

ة املعتقــد أو ســـــــــــــالمتـــه من العيوب وقــد تكون املبررات واهيــة رغم  رات ال تعني صـــــــــــــحــ  ِّ
ولكن املبر 

ة قدمه وإنما لفســـــــاده وبطالنهفعتقد وصـــــــحته؛ وجاهة امل
َّ
أنها  1وطبيعة املبررات .هزم القديم ليس لعل

د إعــادة للنتيجــة ليس إال. وال تكفي العبــارة: ألنني أعتقــد ذلــك من أجــل تبرير املعتقــد وإنمــا ينبغي أن  مجر 

ة التي تدعم النتيجة.  يكون الرضا عن الحج 

 مؤشرات املبررات اللفظية:

 :2قائمة بمؤشرات املبررات اللفظية فيما يلي

ـــــــــــــــــ...، بســـــبب حقيقة أن، أوال،...ثانيا، ذلك أن، مثال ذلك، بســــــبب املبرر أن، بحســــــبان،  - نتيجة لـ

 يدعمه أن، باعتبار الشاهد، اكتشف الباحث أن.

رات ِ
 :3املؤشرات املنطقية للمبر 

ل الكتاب تختلف املبررات باختالف املســــــألة املعروضــــــة، هناك أنواع عديدة من امل ِّ
بررات. يفضــــــ 

 استخدام نوع من الشواهد إلثبات معتقداتهم، وهذه نماذج لهذه الشواهد:

الحقـــائق العلميـــة. االكتشــــــــــــــافـــات البحثيـــة. أمثلـــة من الحيـــاة الواقعيـــة، إحصــــــــــــــائيـــات، الخبرات  -

 والسلطات، الشهادات الشخصية. املجازات. املقارنات.

مــات بمبررات ونتــائج مبنيــة بنــاء منســـــــــــــجمــا ومنطقيــا، من النــاحيــة النظريــة تــأتي الــدعــاوى واملقــد

شـــة.  ولكن واقع الحال أنها في الكثير من األحيان تأتي غير منســـجمة أو كثيرة االســـتدالالت الطويلة واملشـــو 

را لنتيجــة أخرى،  ِّ
ف هــذه النتيجــة مبر 

َّ
وأحيــانــا تــأتي النتيجــة مــدعومــة بمجموعــة من املبررات. وقــد توظ

 ِّ
بـة يصـــــــــــــعـب تحـديـد بنية فتكون النتيجـة املبر 

 
ر لنتيجـة أخرى مـدعومـة بمبررات أخرى. وفي الحـاالت املرك

ك لعزل  ب على هذه املشـــــكلة حاول تطوير إجراء تنظيمي يخصـــــ 
ُّ
املســـــألة بصـــــورة واضـــــحة ومفهومة. للتغل

 .4املبررات عن النتائج بشكل منطقي

ة: ة هي توليفة تجمع نوعين من الجمل: النتيجة واملبـ الحج  رات التي يزعم أنها تدعمهاالحج  ِّ
 .5ر 

 

                                                           
1 ِّ

ة إقراره ونرض ى عن اإلجابة. تحديد املبررات خطوة مهمة بشكل خاص في التفكير الناقد. ال تقو 
َّ
م الرأي تقويما منصفا ما لم نسأل عن عل

رات إنما يشترط علينا أن نظل قادرين على االنفتاح على رؤى قد تغاير رؤانا والتسامح معها. إذا كنا نستجيب للنتا ِّ
ج عوضا ئالتركيز على املبر 

ث بقبولنا امل ب أن نظلَّ مفتوحين على املبررات عن االستجابة للمبررات، سوف ننزع إلى التشبُّ ِّع. إذا رغبنا حقيقة في فحص آرائنا، يتوجَّ
تسر 

ون آراء نختلف معها. ينظر املرجع  نها أشخاص يقر   .26، ص ابقسالالتي يؤم 
 .22املرجع نفسه، ص 2
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.3
 .26، ص نفسهاملرجع 4
 .26املرجع نفسه، ص 5



 الفصل الثالث: االستراتيجيات الِخطابية

226 
 

 التعليل في الخطاب التعليمي -2

ــــــــــــــي الخطاب التعليمي، من الوســـائل األفضـــل لتحقيق   ــــــــــــــي كل خطاب، وفـ تعد  األدوات اللغوية فـ

ال في  ـــــــــــــدد منها التي يمكن أن تســهم بشــكل فع  ز بين عـ ـــــــــــــناع، والتصــديق بما جاء فيه، ويمكننا أن نمي  اإلقـ

 :1من أهمهاعملية اإلقناع، لعل  

 ألفاظ التعليل: -أ

 س من بداية درسه على نــــــهايته فــــــي خطابه الشفوي على وجه الخصوص ألفاظ 
يستعمل الـــــمدرِّ

ميــه بمــا يعرضــــــــــــــه عليهم، ونــذكر، على ســـــــــــــبيــل املثــال، بعضــــــــــــــا من هـــذه  ِّ
 
التعليــل من أجــل أن يقنع متعل

ِّ املفعول ألجله، وكلمة السبب، وألنَّ : 2األلفاظ
 
م أي أداة من هذه األدوات، إال تبـريرا ؛ وال يستعمل املتكل

م الحقيقي أو الكوني أو كون الســـــــــــــؤال  ِّ
 
أو تعليال لفعلـــه، إمـــا بنـــاء على ســـــــــــــؤال ملفوظ بـــه من قبـــل املتعل

نها جراء عملية التدريس املتواصلة. ٍ
عا بناء على الخبـرات التي يكو 

َّ
ِّس أو متوق

 مفترضا في ذهن املدر 

 :)  لفظ التعليل )ألنَّ

ـــــــي جميع مراحل العملية التعليمية؛ يقوم  ( فـ الخطاب التعليمي على استعمال لفظ التعليل )ألنَّ

تها، وفي كل  ــــــــــــــــــــريري يقوم على تبيان النتائج املراد الوصـــــــــول إليها من العملية التعليمية برمَّ ألنه خطاب تبـ

ة. فالســــؤال املطروح دوما ف مية، بل وفي كل حصــــَّ
ُّ
 ي الخطاب التعليمي:مرحلة دراســـية، وفي كل وحدة تعل

م اللغــة العربيــة؟ فــالســـــــــــــؤال ملــاذا؟ بشـــــــــــــكــل عــامــة مرتبط 
َّ
ِّس؟ ملــاذا نقرأ؟ ملــاذا نكتــب؟ ملــاذا نتعل

ملــاذا نــدر 

ق بتدريس اللغة العربية 
َّ
مية والهدف الختامي اإلدماج لكل مســــــتوى دراســــــ ي، ومنه ما تعل

ُّ
باألهداف التعل

مون في الســـــــــنة األولى ثانوي )بجذعيها(. واإلجابة ع ِّ
 
ِّس واملتعل

ن هذا الســــــــــؤال تقتضــــــــــ ي أن يســــــــــتعمل املدر 

 لفظة ألن أو ما يقابلها من ألفاظ التعليل والسبب لتبرير اإلجابة.

ويندرج اللفظ )ألن( ضمن الروابط الحجاجية؛ إذ تشتـــــمل اللغــــــة العربية، كغيــــــرها من اللغات، 

ـــه ـ ـــرَّف بأنَّ ـــط الحجاجية؛ إذ تعـ ـــن الروابـ ـــر مـ ـــدد كبيـ ـــدة لغــــوية تصل بين ملفــــوظين أو أكثر تم على عـ ا: " وحـ

. ويختلف دور الروابـــــــــط الحجاجية عن دورها التقليدي 3سوقهما ضمن نفس االستراتيجية الحجاجية "

ـــــــــــــــــــــــــن: الـربط بين  د اإلخـبـــــــار وإنـمـــــــا تـكـون لـهـــــــا قـيـمـــــــة حـجـــــــاجـيـــــــة؛ إذ تضـــــــــــــطـلـع بـــــــدوريــ ل فـي مـجـرَّ ِّ
 

املـتـمـثـــــــ

ــــــــــــــــذه قضـــــيتين)ملفوظين(، والترتيب بينهما حســـــب ق ة أو ضـــــعف الحجج املعروضـــــة في الخطاب. من هـ ــــــــــــــــوَّ ـ

ي عن القول، لكن، بـــل، فضال عـــن، حتى، ال سيما، إذن، بما أن، إذ ِّ
، ، ألنالروابط في اللغـــة العـــربية: غن 

 .4إذ، إذا، الواو، الفاء، الالم، كي...

 معايير الرابط الحجاجي:  .9

                                                           
 وما بعدها. 230ت في كتاب: النص والخطاب واالتصال، محمد العبد، صوردت بعض هذه اآلليا 1
 .422ذكر عبد الهادي بن ظافر الشهري هـذه األلفاظ. ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري، مرجع سابق، ص 2
ف: الحجاج مفهومه . مقال ضمن م900رشيد الراض ي: الحجاجيات اللسانية واملنهجية البنيوية. الجزء الثاني؛ مدارس وأعالم. ص  3

َّ
ؤل

 ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.
ملزيد من االطالع على النماذج التطبيقية للروابط الحجاجية ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب؛ مقاربة لغوية  4

 وما بعدها. 900وينظر كذلك: رشيد الراض ي. مرجع سابق. ص وما بعدها.  502تداولية. ص 
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 معيار عدد املتغيرات: -أ

ــــط الرابـــــط الحجاجي بين  ــــون محموال ذا موقعين حجاجيين يربـ ، أو ذا 1املتغيرات الحجاجية، فيكـ

 .2ثالثة مواقع

معيـــار وظيفـــة الرابط: يحـــدد هـــذا املعيـــار وظيفيتين للرابط الحجـــاجي، فهنـــاك فئـــة الروابط التي  -ب

، من هذه الروابط : حتى، بل، لكن، مع ذلك، ألن. وفئة أخرى وظيفتها سوق 3وظيفتها سـوق الحجج

ا )إذن(، لهذا، وبالتالي...4النتيجة
ً
 ، من هذه الروابط : إذ

وهـــــذا املعيـــــار يحـــــدد فئتين من الروابط، األولى  معيار العالقة بين الحجج التي يسوقها الرابط:  -ج

:  حتى، ال ســـــــــــــيما. والثانية تكون حججها متعاندة، من  5تكون حججها متســـــــــــــاندة، من هذه الروابط

  : بل، لكن، مع ذلك.6هذه الروابط

وهناك روابط تصـــــــــــنف حســـــــــــب قوتها الحجاجية، فهناك الروابط املدرِّجة للحجج القوية، وهي:  

حتى، بـل، لكن، ال ســـــــــــــيمـا. وأخرى مـدرِّجـة للحجج الضـــــــــــــعيفـة. ثم، تصـــــــــــــنف الروابط، حســـــــــــــب اتجـاهها 

الحجـاجي، إلى روابط التعـارض الحجـاجي، وهي : بـل، لكن، مع ذلـك. وروابط التســـــــــــــاوق الحجاجي، وهي : 

 ال سيما. حتى،

 :املفعول ألجله 

ق الـمفعـول ألجله بوجود شروط أربعة  :7يتحقَّ

 ؛8أن يكون مصدرا قلبيا .أ

ته(؛ .ب
َّ
 يدل على سبب ما قبله )أي بيان عل

 يشارك عامله فـي الزمـن؛  .ج

 ويشارك عامله فـي الفاعـل،  .د

 : 9ويرد املفعول ألجله فـي الخطاب فـي وجوه ثالثة قياسية 

د من )أل(، وا-أ  إلضافة؛مجرَّ

                                                           
ط الرابط الحجاجي متغيرين حجاجيين، ومثاله: الجو ممطر،  1 سأبقى في املنزل. ينظر: رشيد الراض ي. مرجع سابق. ص  إذنحيث يتوسَّ

909. 
رات حجاجية، ومثاله: ساءت أحوال عمار، أص 2 ِّ

ط الرابط الحجاجي ثالثة متغي  ن، ويشرب الخمر، حيث يتوسَّ ِّ
 
وصار من مدمني  بـلبح يدخ

رات. ينظر: رشيد الراض ي. مرجع سابق. ص 
 .906املخد 

. بتصرُّف في 906من أمثلتها، قضاء العطلة في وهران مغر، الجو فيها جميل، وحتى شواطئها رائعة. ينظر رشيد الراض ي. مرجع سابق. ص  3

 األمثلة.
 .906ذلك فلن أركب الحافلة. ينظر: رشيد الراض ي. مرجع سابق. ص  من أمثلتها، لقد تأخرت كثيرا، ومع 4
 وتسمى كذلك روابط التساوق الحجاجي، ومن أمثلتها: عمار يتقن السباحة والرماية، وحتى ركوب الخيل. 5
 وتسمى كذلك روابط التعارض الحجاجي، ومن أمثلتها: فريد ذكي جدا، لكنه كسول. 6
 .602جزء الثاني. ص عباس حسن: النحو الوافي. ال 7
 .640سعيد األفغاني: املوجز في قواعد اللغة العربية. ص  8
 .602عباس حسن. مرجع سابق. ص  9
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 مضاف؛-ب

 .1مقترن بـ )أل(-ج

رت شروط املفعول له، أو ألجله، جاز 
َّ
فيه النصب أو الجر بحرف من حروف الجر التي  2وإذا توف

ْن.  تفيد التعليل: كالالم، ثم، فـي، الباء، ومِّ

 :التكرار في الخطاب التعليمي -3

ظيفة البديع هي التحســـــين، اســـــتقر األمر منذ مرحلة التقعيد )القرن الســـــابع الهجري(، على أن و  

وأن هذا التحســـــــــــين قد يكون في اللفظ، وقد يكون في املعنى. واألول هو تحســـــــــــين األلفاظ أو املحســـــــــــنات 

 .3اللفظية، والثاني هو تحسين املعنى أو املحسنات املعنوية

م أشــــــــــكاال لغوية تنتمي إلى املســــــــــتوى   ِّ
 
 ولكن النظرة املعاصــــــــــرة للبديع اختلفت، فاســــــــــتعمال املتكل

البـــديعي، وأن دورهـــا يقف على الوظيفـــة الشـــــــــــــكليـــة. رأي غير كـــامـــل؛ إذ إن للبـــديع دورا حجـــاجيـــا ال على 

ل الناس غير ذلك.  سبيل زخرفة الخطاب، ولكن بهـدف اإلقناع والبلوغ باألثـر مبلغه األبعـد، حتى لو تخيَّ

من اســـــــــــــتراتيجيـة يـة، و ُيعــدُّ التكرار أســـــــــــــلوبــا من أســـــــــــــاليــب الفصـــــــــــــاحــة العرب: 4التكرير أو التكرار 

وفي الخطاب التعليمي خصوصا . وظاهرة من الظواهر األبـرز في الخطابات عموما، 5إستراتيجيات اإلقـناع

ها الســـــــمة الغالبة عليه
َّ
ِّس للدرس أو جزء منه ألن بعضــــــــهم ، ولعل

مين من تكرار املدر  ِّ
 
يشـــــــتكي بعض املتعل

ـرُّ اليعــرَّف عند  لم يفهم[،
َ
خرى، أهــل اللغــة " الك

ُ
عاده مرة بعد أ

َ
ره أ

َ
ْرك

َ
َر الش يء وك ـرَّ

َ
رجـوع على الش يء، وك

دته عليه" ذا رد  ه إِّ
ُ
ْرت

َ
ْرك

َ
ْرُت عليه الحديث وك رَّ

َ
 .6ويقال ك

ــا فــي االصطالح فهــو  ا " أمَّ د   عـن اإلتيان بش يءٍّ ، أو هـو " 7"داللــة اللفــظ عــلى الـمعـنـُ ُمـردَّ
ٌ
عبـارة

 بعد أخرى 
 
ة ـــو . و 8"مرَّ ـــمونههـ ـــرير الكــــالم أو مضـ ـــه ، " 9تكـ ـــهم لـ هْمُه، أو ليــــزداد الفـ

ْ
ـــْم يف ـــْن لـ هَمُه مـ

ْ
حتى يف

                                                           
 وهذا القسم دقيق في استعماله وفهمه، قليل التداول قديما وحديثا.1
ه، لشيو  2 د أفضُل من جر   ع النصبفيه، ولتوجيه الذهن مباشرة إلىومع أن النصب والجر جائزان، واملعنى فيهما ال يختلف؛ فإن نصب املجرَّ

أن الكلمة: مفعول ألجله. وجر  املقترن بـ )أل( أكثر من نصبه. أما املضاف فالنصب والجر فيه سيان. ينظر عباس حسن. مرجع سابق. ص 

602. 
 .25جميل عبد املجيد: البديع بين البالغة العربية واللسانيات النصية. ص  3
اه 4 . أو الترديد كما ذكره محمد العبد في كتابه: النص 55عبد امللك مرتاض في كتابه: نظام الخطاب القرآني. ص  أو الترداد كما سم 

 .609والخطاب واالتصال. ص 
ي باربرا جونستون كوتش) 5 ِّ

. 234. في: محمد العبد : النص والخطاب واالتصال، ص استراتيجية اإلقناع بالتكرار( التكرار: B.J.Kochتسم 

 .04مد العبد: النص الحجاجي العربي؛ دراسة في وسائل اإلقناع. الجزء الرابع؛ الحجاج واملراس. ص وفي: مح
 .5/902ابن منظور: لسان العرب.  6
 ضياء الدين بن األثير: املثل السائر. ص ؟ 7
 .090علي بن محمد الشريف الجرجاني: كتاُب التعريفات. تحقيق وزيادة محمد عبد الرحمن املرعشلي. ص  8
 .924الشاهد البوشيخي: مصطلحات نقدية وبالغية في كتاب البيان والتبيين. ص  9
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ِّس عناصر ليبني عليها . 1" والتأثـر بـه
يظهر التكرار كذلك في مواضع منها: بداية الحصة حين يستذكر املدر 

ص أو يجمل ال ِّ
 
 .ل قو درسه الجديد، في نهاية الحصة أو العنصر أو املحور عندما يلخ

ر اإلشارة إليه، في هــــذا السياق، هــــو إبــــراز الدور الحجاجي للتكــــرار، وهــــذا ما كادت تجمع وما تجد

ـــــــــــــدُّ رافدا أســاســيا يرفــــــــــــــد عليه الدراســات الدائرة حول الدور الذي يضــطلع به أســلوب التكرار؛ إذ "  يعـ

م لفـائـدة أطروحـة أو دعوى معيَّ  ِ
 
مهـا املتكل ِ

ر طـاقة الحجج والبراهين التي يقـد  ِ
 
نـة، بمعنى أن التكرار يوف

ال في إقناعه أو حمله على اإلذعان  .2"مضافة تحدث أثرا جليال في املتلقي وتساعد على نحو فعَّ

ب الذي لم يفهم من جهةوللتكرار وظيفتان؛ 
َ
ــــــرة وترسيخ الرأي أو الفك، التبليغ وإفهام املخاط

ب، من جهة أ
َ
ــــى  خرى.في األذهان وتحقيق التأثير في املخاط ر إلـ وذلك لتحويل الخطاب ]التعليمي[ املكـــــرَّ

ق الهدف التعليمي.3ُمعتـقـد لديهم  ، أو ترسيخ املعلومات املراد إيصالها حتى يتحقَّ

يقول الجاحظ في شأن حد التكرار )أو الترداد(:" وجملة القول فــــي الترداد أنه ليس له حد ُينَتَهى 

لى قدر املســـــــتمعين، وما يحضـــــــره من العوام والخواص. وقد رأينا إليه وال يؤتى على وصـــــــفه. وإنما ذلك ع

كَر قصـــــــــــة موســـــــــــ ى، وهود، وهارون، وشـــــــــــعيب، وإبراهيم، ولوط، وعاد وثمود، وكذلك  د ذِّ هللا عز وجل ردَّ

ـــــــــــــــــــــــــرهم غبي  ة والنـار، وأموٍر كثيرة. ألنـه خـاطب جميع األمم، من العرب وأصـــــــــــــناف العجم. وأكثـ َر الجنـَّ
ْ
ك ذِّ

 .4شغول الفكر ساهـي القلب "غافل أو معاند م

ر الشــــــــــــ يء رســــــــــــخ في األذهان رســــــــــــوخا، تنتهي بقبوله حقيقة ناصــــــــــــعة، وله تأثير في عقول  إذا تكر 

املســـــــــــــتنيرين، وتــــأثيره أكبر في عقول الجمــــاعــــات من بــــاب أولى، والســـــــــــــبــــب في ذلــــك كون املكرر ينطبع في 

نســــان، فإذا انقضــــ ى شــــطر من الزمن تجاويف امللكات الالشــــعورية، التـــــــــــــــــي تختمر فيها أســــباب أفعال اإل

ر   .5نس ي الواحد منا صاحب التكرار، وانتـهـى بتصديق املكـرَّ

م التكـرار إلـى قسـمين  :6يقـسَّ

 التكرار فـي اللفظ واملعنى  -

 والتكرار فـي املعنى دون اللفظ. -

                                                           
 إليها قال 1

َ
ا انصرف م، وجارية له حيث تسمُع كالَمه، فلمَّ

َّ
اك جعل يوما يتكل ها: ل يروي الجاحظ في كتابه البيان والتبيين أن  " ابن السمَّ

 
ُ
ك ت ُدُه حتى يفهَمُه من لم يْفهْمُه. قالت: إلى أن يْفَهَمُه من ال يفَهْمُه قد كيف سمعتِّ كالمي ؟ قالت: ما أحسَنه، لوال أنَّ ِّ

كثُر ترداَدُه. قال: أرد 

َمُه. ينـظـر الجاحظ، أبو عمرو عثمان بن بحر : البيان والتبيين. الجزء األول. تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون.  ص  هِّ
َ
ه من ف

َّ
 .904مل

 .922. ص سامية الدريدي. مرجع سابق 2
ر إلى معتقد"، ينظر جوستاف لوبون: روح االجتماع. ص  3 ل املكرَّ ِّ

. في. عبد العظيم بن 952التكرار كــما يقـول جوستاف لوبـون: " يحو 

 . 321إبراهيم املطعني: خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية. الجزء األول. ص 
 .905ص  ينظر الجاحظ : البيان والتبيين. الجزء األول. 4
 .112ينظر: احمد احمد بدوي: من بالغة القرآن. ص 5
 .942. ص 6ضياء الدين بن األثير: املثل السائر. ج 6
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ــــو  فالـــــذي يوجد فـــــي اللفـــــظ واملعـــــنى، على صعيد الجمل، كثيـــــر الورود في القرآن.  ، على نوعينوهـ

ـــــد بـــــه غـــــرض  ـــــصِّ
ُ
ــــاني مـــــا دلَّ على معـــــنى واحـــــد وق ـ

َّ
ـــــد بـــــه غرضـــــان. والث ـــــصِّ

ُ
األول مـــــا دلَّ على معـــــنى واحـــــد وق

 .واحـد

ــــا الــــذي فــــي املعــــنى دون اللفــــظ، وهــــو كذلك على نوعين، األول، يـــــدلُّ على معنيين مختلفين،  وأمَّ

ـــــــذ ـــــــيء هـ ـــــــا على والثاني يدلُّ على معنى واحد. ويجـ ـ ـــــــمة إمَّ ـــــــة بين الجملتين قائـ ـــــــرآن والعالقـ ـــــــي القـ ـــــــوع فـ ـ ا النَّ

 الفصل أو على الوصل. 

 :1خصائـص التكـرار -

ـــَر عـــنها باإلفـــهام واإلفصاح والكشف، وتوكيد الكـــالم لدى السامع.  -9 ِّ
ة، ُعـــب  للتكرير وظائـــف خطابية عـــدَّ

ر.والتشييد من أمره، وتقرير املعنى وإثباته بالعناية بامل  كرَّ

ـــــرة، أو صياغة املعنى الواحد أكثر من مرة.  -6 ـــــن مـ ـــــر مـ ـــــثـ ـــــالم أكـ ـــــظ في الكـ ـــــوع للفـ ـــــض وقـ ليس التكرير محـ

 يقتض ي سبك الكالم، إذ ذاك، أن يعـاد لفـظ األول مـرة ثانية ليكون مقارنا لتمام الفصل. 

ألثير:" إذا صدر األمر من تــــرتـــــبط بعض حــــاالت التكريـــــر بالتغــــييـــــر فـــــي سلــــوك املخاطـــــــــب. يقــــــــــول ابن ا -0

دا من قرينــة تخرجــه عن وضـــــــــــــعــه، ولم يكن موقنــا بوقــت معين.  اآلمر على املــأمور بلفظ التكرير مجرَّ

 .2كان ذلك حثا على املبادرة إلى امتثال األمر على الفور "

ـــــــــــــــــــم ما يدل على هذا الفهم إشــــــــارة ابن األثير إلى تكرير امل -4 في  عنىالتكرير ظاهرة لغوية مقامية، من أهـ

م ما رمي به
 
ل قصدا إلى التأكيد والتقرير ملا ينفى عن املتكل  .3مقام االعتذار والتنص 

 .4يعطي التكرار االستمرارية في النص -5

لة  -2 ِّ
 
يبرز التكرار أمـام انتبـاه القارئ، قصـــــــــــــد تحديد الدور الذي يقوم به بين مجموع الوحدات املشـــــــــــــك

 .5لللنص، والذي ينبغي مراعاته في أي تأويل محتم

يســـــــــــــمح التكرار املبــدع بتوليــد بنيــات لغويــة جــديــدة بــاعتبــاره أحــد ]آليــات[ ميكــانيزمــات عمليــة إنتــاج  -2

 .6الكالم، ويضمن انسجام النص وتوالده وتناميه "

 املغالطات املنطقية في الخطاب التعليمي:خامسا: 

هم وإن كــا
ُّ
ل هم أو قِّ

ُّ
هم أو جل

ُّ
مين كل ِّ

 
ِّس إقنـــاع املتعل

مــه لهم ال يســـــــــــــتطيع املــدر  ِّ
ن على حق، ومــا يقـــد 

ة في الخطاب التعليمي، تعتمد على  ة بناء وعرضـــــــــا وتقييما فالحج  ق بالحجَّ
َّ
عين الصـــــــــواب، ألن األمر يتعل

اة وال تكشف صيغتها  ة من اللغة؛ لغة علمية، تعليمية، عامية. ولذلك فإنها " ال تأتي مصف  مستويات عد 

                                                           
 .232-231محمد العبد: النص والخطاب واالتصال، ص  1
 ضياء الدين ابن األثير. مرجع سابق. ص  2
 املرجع نفسه، ص 3
 .969-992ركز الثقافي العربي. ص ص ينظر حميد لحميداني: القراءة وتوليد الداللة. امل4
 ينظر املرجع نفسه. الصفحة نفسها.5
 .42أبو بكر العزاوي: الخطاب والحجاج. ص  6



 الفصل الثالث: االستراتيجيات الِخطابية

231 
 

عـــة بـــانفعـــاالت النـــاس وأعرافهم، املنطقي بســـــــــــــهول وطواعيـــة إنمـــا تـــأتي ممتزجـــة  بلحم اللغـــة ودمهـــا متلف 

بة بتضاريس الواقع وبشؤون الناس وشجونها "  .1مور 

ا ضــــــــــــئيال أو هيكال نحيال  مات املؤدية إلى نتائج( إال لبًّ ة )املقد  دة للحج   املجر 
ُ
ل الصــــــــــــيغة ِّ

 
وما تشــــــــــــك

. ومن طبيعـة الخصـــــــــــــم وأيـديولوجيته متواريـا وراء طبقـة كثيفـة من االعتبـارات الـدالليـة والتـداوليـة للغـة

وســـــــــــــيكولوجيتـــه، ومن َمقـــام الحـــديـــث وســـــــــــــيـــاق الجـــدل، ومن عواطف جمهور الحـــاضـــــــــــــرين وانتمـــاءاتهم 

زاتهم  .2وتحيُّ

ه ينبغي أن ينصــــــــــــــب  التحليـــل على اختبـــار صــــــــــــــدق  ِّ
ومن أجـــل فهم الخطـــاب التعليمي وتحليـــل لبـــ 

مات وصـــــــــــــواب االســـــــــــــتدالالت ومن ثمة صـــــــــــــواب النتائج؛ أل  ِّ
نه خطاب ينصـــــــــــــب  على تبليغ املحتويات املقـد 

واملضـــامين الصـــادقة والصـــحيحة وبناء الكفاءات والقدرات املرتبطة بحســـن فهم الواقع لحســـن توظيف 

ف توظيفا صــــــــحيحا. فأحيانا 
َّ
مات ال توظ

ُّ
مات في مختلف مواقف الحياة العملية، فال فائدة من تعل

ُّ
التعل

صــــــــــــــــدم بغيــــاب أي بنــــاء منطقي ال من حيــــث حســـــــــــــ
ُ
ة ن مــــات وال من حيــــث قو  ِّ

ن تقــــديم الــــدعــــاوى واملقــــد 

مين قبولهـــا دون برهـــان وال  ِّ
 
ز على تقـــديم النتـــائج التي يطلـــب من املتعل

َّ
االســـــــــــــتـــدالالت واملبررات وإنمـــا ُيرك

 مناقشة تذكر.

ميه ِ
 
ِس ومتعل

 تحليل نماذج من الحوارات التي تدور غالبا بين املدر 

م
ُّ
م خطـــابـــه التعل ِّ

 
ة واحـــدة وإنمـــا يلجـــأ على كم هـــائـــل من عنـــدمـــا يبني املتعل ي فـــإنـــه ال يعتمـــد حجـــ 

يها  ِّ
ِّسه والتأثير فيه كي ينال مراده. " ححجا مندمجة "الحجج نسم 

 قصد إقناع مدر 

دة، تنطلق  ِّســــــها بمجموعة من الحجج من أجل نيل عالمة جي 
مة )وهي تبكي( إلى مدر  ِّ

 
ه متعل تتوجَّ

مات املمتا ِّ
 
ِّس باملتعل

 زات على وجه الخصوص في مادة اللغة العربية:من اهتمام املدر 

م: أستاذي العزيز، أنا حزينة جدا ألنني لم أحصل على عالمة جيدة فــــــــي مادتك وأنت الذي تحرص على 

 التلميذات املمتازات.

م: رغم أنني عملت طيلة الثالثي، ســــــهرت ليال، ولم أغب في حصــــــصــــــك أبدا، وكنت دوما متابعة باهتمام 

 لدروسك.

ل لها العالمة، ســـــــــيكون  ِّ
مة ويعد  ِّ

 
ِّس محتمال إجابتين على األقل؛ إما أن يســـــــــتجيب للمتعل

رد  املدر 

 وإما ال يستجيب.

 س: حسنا يا بنيتي أرني ورقتك، )يعيد قراءتها( اآلن أصبحت العالمة جيدة.

 م: شكرا جزيال يا أستاذي.

 أو:

تي أرني ورقتك، )يعيد قراءتها(، كما قلت هذه هي عالمتك هذا ما تســتحقينه، اجتهدي،  س: حســنا يا بني 

ة القادمة تنالين األفضل.  في املر 

                                                           
 .94عادل مصطفى، مرجع سابق، ص  1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.2
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 م )تواصل البكاء(: ماذا أفعل؟ 

حجج التي قيــاس مضـــــــــــــمر )حيـــث أخفيــت النتيجــة(، ثم إن النالحظ في البــدء أن هــذا املثـــال هو 

مة توضــــــع ضــــــمن فئة  ِّ
 
متها املتعل ِّس( ولكن)البكاء والتركيز على عواطف ا الحجج االنفعاليةقد 

يجري  ملدر 

ِّس في الحالتين، نرى أن الرد املناســـــــــــــب هو 
عليهـا مـا يجري على الحجج املنطقيـة، وبتحليلنا لرد  فعل املدر 

مين وإنصـافهم، وتفادي أي تمييز )حســب الجنس،  ِّ
 
ِّس هو العدل بين املتعل

الرد الثاني؛ حيث إن دور املدر 

عتبر هو االحتكـــام للعلم وليس العتبـــار آخر اجتمـــاعي أو ثقـــافي أو القرب العـــاطفي، االجتهـــاد...( فـــاملعيـــار امل

ِّس في الحـــالـــة األولى تنـــدرج ضـــــــــــــمن مغـــالطـــة 
مـــة مغـــالطـــة للمـــدر  ِّ

 
ة املتعل االحتكـــام إلى ولـــذلـــك جـــاءت حجـــَّ

 (.ad misericordiamالشفقة )

مين أن نموهم املعرفي )حســـــــــــــب بيــاجيــه( يمر  بــأربع مراحــل آخرهــا  ِّ
 
 مرحلــةمــا يجري في عــالم املتعل

د، والتفكير التجريــــدي غير  م القـــدرة على التفكير املنطقي املعقـــ  ِّ
 
العلميـــات الصـــــــــــــوريـــة، وفيهـــا تواتي املتعل

 .1املرتبط باألشياء واألحداث املادية، والتفكير االفتراض ي، والحل املنطقي للمشكالت

ي دلي، وهولكن البعض يضــــيف مرحلة خامســــة أرقى من املراحل الســــابقة هي مرحلة التفكير الج

مرحلـة بعــد منطقيــة، إن صـــــــــــــح  التعبير، وفيهــا يكتســـــــــــــب املرء التفكير النقــدي، ويــدرك مفــارقــات الحيــاة، 

لها ويضــــعها موضــــع التســــاؤل والنقد. وهي مرحلة ال 
 
ويتناول األســــس التحتية التي يقوم عليها املنطق ويحل

م والتدريب واملمارسة
 
 .2يبلغها املرء إال بالتعل

م في مراحل تعليمه، وخاصـــــــــة في املرحلة وهــــــــــــــــــــــذا التفكير ا ِّ
 
لنقدي الذي ينبغي أن يكتســـــــــبه املتعل

ـــــــــــمرور بثالث  ـــــــــــر النقدي بالـ م على التفكيـ ِّ
 
ـــــــــــمتعل ب الـ ـــــــــــتمال. ُيدرَّ ه العقلي من االكـ ـــــــــــرب نمو  الثانوية أين اقتـ

ا مراحل: " الوعي بوجود افتراضــــــــات أســــــــاســــــــية، والتصــــــــريح بهذه االفتراضــــــــات وإخراجها الضــــــــوء، وبعده

تســـــــــــــليط أضـــــــــــــواء النقـد على هذه االفتراضـــــــــــــات: هل هي ذات معنى؟ هل تنســـــــــــــجم مع الواقع كما نفهمه 

ل؟ "
ُ
 .3ونعيشه؟ متى تصح  هذه االفتراضات ومتى تبط

                                                           
 .60ينظر املرجع السابق، ص  1
 .69ينظر املرجع نفسه، ص  2
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.3
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نعتمد في هذا الجزء من البحث على قراءة املنهاج الدراس ي عموما، ومنهاج اللغة العربية للسنة 

ن االستراتيجيات املنهاجية املناسبة من ثالثة أوجه: ما نصَّ عليه  األولى ثانوي خصوصا، من أجل تبيُّ

ح إليه املنـهاج من استراتي
َّ
سجما جيات، وأخيرا ما رأيناه مناملنهاج صراحة من استراتيجيات يتبّناها، وما مل

 مع التوجهات العامة للمنهاج في تدريس اللغة العربية.

منا االستراتيجيات قسمين؛ استراتيجيات عامة تصلح للغة العربية ولغيـرها من املواد.  وقد قسَّ

فـي  ةوقد اقتصر بحثنا على تناول استراتيجيتيـن عامتيـن تنسجمان مع املقاربة البيداغوجية املعتمد

ميتان 
ُّ
م التعاوني وهما استراتيجيتان تعل

ُّ
م البنائي، واستراتيجية التعل

ُّ
الـمنـهاج هما: استراتيجية التعل

مية كثيـرة جدا.
ُّ
هات املنهاج الدراس ي الجزائري، وإن كانت االستراتيجيات التعل  تنسجمان مع توجُّ

ق بتدريس اللغة العربية،
َّ
وقد اختـرنا منـها استـراتيجيتين  أما االستراتيجيات الخاصة فتتعل

ة، األولى تعتمد على التلقي وهي  مية املعتمدة وهي املقاربة النصيَّ
ُّ
تنسجمان مع املقاربة التعليمية التعل

استراتيجية القراءة التفاعلية والثانية تعتمد على اإلنتاج وهي استراتيجية اإلنتاج الشفوي والكتابي؛ ألن 

فـي اللغة العربية عموما )في جميع مراحل وأطوار التعليم العام( ينص على  الهدف الختامي اإلدماجي

تحقيق اإلنتاج الكتابي والشفوي في نهاية السنة أو الطور الدراس ي، ومثال ذلك الهدف الختامي اإلدماجي 

ـم قادر  ِّ
ّ
ـر ا على تسخيللسنة األولى ثانوي فـي مادة اللغة العربية: " فـي مقــام تــواصل دال، يكون الـمتعل

دة مـن التعبيـر " عــة فـي أشكال متعّدِّ  .1مكـتسباتــه القبـليــة إلنتــــاج نصوص متنّوِّ

وهـــذا االختيار لالستــراتيجيات يستـــــند على معاييـر علمية وموضوعية، أو أكــــثـر تفــــــسيـرية، بتعبيـر 

ق بالـمعرفة ال
َّ
عميـــقة بالـــمنــــهاج الـــــدراســـي والوثــائــــق الــمرافقة لـــــه عبد الوهاب املسيري، منها ما تعلـ

)الوثيقة املرافقة، دليل األســـــتـاذ، الدليل التــربوي ألسـتاذ التعــــليم الثانوي، وحتى الكــتـاب الـمدرســي(. 

مية الـمبـرمجوينبغي كذلك أن تنسجم االستـراتيجية الـمختارة مــع طبيعة األنشطة التع
ُّ
ة فـي ليمية التعـل

زة لهم على اإلقبال  ميـــن، أو علـى األقــــــل محّفِّ ِّ
ّ
أي مادة وأنماطـها، والشــرط األهــم أن تكون منــاســبـــة للمتــعل

مهم وال فـ
ُّ
مين ليسوا ســواء فـي معّدالت ذكــاءاتهم وال فـي أنماط تعل ِّ

ّ
م، خاصة وأن الـمتعل

ُّ
 يعلى التعــل

 ميـــــوالتــــهم ورغباتهم، ودور االستـراتيجية الـمختارة أن تصل إلـى الجميع قـدر اإلمكان.

 املبحث األول: االستراتيجيات املنهاجية العامة

مة فـي اختيار االستراتيجيات املذكورة  ِّ
ّ
وسيجيب البحث من خـالل سـرد وحـصـر للعـوامـل املتحك

ة املنهاجية واملنطقية والعملية:أعاله، كل استراتيجية بالحجج وا
َّ
 ألدل

د االستراتيجية .1 ِّ
 توصيات الـمنـهاج الدراس ي تحد 

م البنائي؛ فقد نص الـمنـهاج الدراس ي للغة العربية )فـي السنة 
ُّ
بالنسبة الختيار استراتيجية التعل

اف لوصول إلى األهـداألولى ثانوي( صراحة على الـمقاربة البيداغوجية التي يتبّناها ويعتمد عليـها فـي ا

العامة أو ما اصطلح عليه املـنـهاج بملمح الخروج وهـي القاعدة العامة األولـى التي تحكم اختيار 

                                                           
أستاذ اللغة العربية الخاص بكتاب السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي )جذع مشترك علوم وتكنولوجيا وجذع دليل  1

هة، ص  ق في األدب والنصوص واملطالعة املوجَّ  .3مشترك آداب( املشّوِّ
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االستراتيجية، أي استراتيجية؛ حيث إن " االستراتيجية تقررها طبيعة املهمة التعليمية حيث أن املعلمين 

ددة واملهمات التعليمية وبعد ذلك يقررون أنماط يبدؤون بأهداف املحتوى العامة ومن ثم األهداف املح

 .1االستراتيجيات املناسبة التي تكون أكثر فاعلية "

م النشط يرتكز 
ُّ
ا يمكنه من بم ُيعنى ببناء معرفة اإلنسان بعاملهالذي املدخل البنائي على التعل

ـرة وذلك من خالل صياغات ل بناءات تتعها فـي فهمه، وجعله يتفاعل مع عناصره املتشابكة واملتغّيِّ دَّ

، ميةكل خبراته الشخصية والتعلينتيجة لتفاعله مع هذا العالم. فاملتعلم يحمل إلى املدرسة  باستمرار

وكلما زادت خبرات املتعلمين كلما تعّدل  تكتسب خبراته الجديدة معنى،وهي الرصيد الذي من خالله 

دال جيعه للمتعلمين ليصلوا إلى املعرفة بأنفسهم بالبناء املعرفي لديـهم، ويتم ذلك بمساعدة املعلم وتش

 من تلقيها بسلبية.

م قائم على  التعلم النشط
ّ
م وتنتج عنها سلوكي األنشطة املختلفةهو تعل ِّ

ّ
ات التي يمارسها املتعل

م محور العملية 
ّ
م الفاعلة واإليجابية فـي املوقف التعليمي التعلمي؛ فاملتعل ِّ

ّ
تعتمد على مشاركة املتعل

فالتعلم النشط يوفر فرصا عديدة أمام املتعلمين الكتساب واختبار ما يحيط بـهم  عليمية التعلمية،الت

موا  التكرار والتقليد والتجربة والخطأوهم يتبعون 
ّ
من أجل أن يفـهموا عاملهم ويوّسعوا مداركهم، فيتعل

 .2مهارات االتصال والتفاوض والتعامل مع املشاعر والصراعات

 أعمقتعلمهم أشمل و ويكون  علمون حين يشاركون في املسؤولية وفي اتخاذ القراريتاملتعلمون 

زة أثـرا وأمتع بوجود الكبار حولهم يهتمون بمشاركتهم ويحترمونهم ويوفرون 
 
لى عبيئة داعمة وآمنة ومحف

 .3املزيد من االكتشاف

 :4أهمية التعلم النشط

 يزيد من اندماج املتعلمين في العمل. -

 متعة وبهجة. يجعل التعلم -

م. -
ّ
 ينّمي العالقات االجتماعية بين املتعلمين وبينهم وبين املعل

 ينّمي الثقة بالنفس والقدرة على التعبير عن الرأي. -

م. -
ّ
 ينّمي الدافعية فـي أثناء التعل

مين على اتباع القواعد وينّمي لديـهم االتجاهات والقيم اإليجابية. - ِّ
ّ
د املتعل  يعّوِّ

 ل إيجابي بين املتعلمين.يساعد على إيجاد تفاع -

 

                                                           
م والتعليم النظرية والتطبي 1

ّ
ق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عّمان، الطبعة حسين محمد أبو رياش وآخران: أصول استراتيجيات التعل

 .42م، ص 4153هـ/5331الثانية، 
 .513، ص 4151عبد الحميد حسن عبد الحميد شاهين: استراتيجيات التدريس املتقدمة واستراتيجيات التعلم وأنماط التعلم،  2
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 دور كل من املعلم واملتعلم في التعلم النشط

م: -5 ِّ
 
م النشط فيما يلي دور املعل

ُّ
م خالل التعل ِّ

ّ
 :1يمكن ذكر أهم ما يقوم به املعل

م ومرشد له. -
ُّ
ه للتعل ر ومدير وموّجِّ  هو ميّسِّ

مين داخل الصف. - ِّ
ّ
 يضع دستورا وأساليب للتعامل مع املتعل

 شطة وأساليب التدريس وفقا للموقف التعليمي.يـنـــّوِّع األن -

 يستخدم أساليب املشاركة وتحمل املسؤولية. -

 يربط التدريس ببيئة املتعلمين وخبراتهم. -

 يعمل على زيادة دافعية املتعلمين للتعلم. -

 يراعي التكامل بين املواد الدراسية املختلفة. -

م
 
 :2ثانيا: دور املتعل

 تنوعة.يمارس أنشطة تعليمية/ تعلمية م -

 يبحث عن املعلومات بنفسه في مصادر متعددة. -

 يشترك مع زمالئه في تعاون جماعي. -

 يطرح أسئلة وأفكارا آراء جديدة. -

 يشارك في تقييم ذاته. -

 معّوقات التعلم النشط: تدور معّوقات التعلم النشط حول عدة أمور منها: 

م لطبيعة عمله وأدواره. - ِّ
ّ
 فهم املعل

 ناتج عن التغير املطلوب.عدم االرتياح والقلق ال -

 قلة الحوافز املطلوبة للتغيير،  -

 :3ويمكن تلخيص ذلك في النقاط اآلتية

 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. -

                                                           
 .511، ص ابقالساملرجع  1
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 الخوف من فقد السيطرة على املتعلمين. -

 قلة خبرة املعلمين بمهارات إدارة النقاش. -

 الخوف من نقد اآلخرين لكسر املألوف في التعليم. -

م النشط
ّ
م في استراتيجيات التعلم  1دور املعلم في استراتيجيات التعل

ّ
دور املتعل

 2النشط

 طرح األسئلة - شّوقة واملثيرة للتحّديتصميم املواقف التعليمية امل -

اإلدارة الذكية للموقف التعليمي بتوجيه املتعلمين نحو  -

 الهدف

 فرض الفروض -

 االشتراك في املناقشات - تنظيم الوقت -

 البحث - إدارة املناقشات -

 القراءة الذاتية - طرح األسئلة -

 الكتابة .4 تقديم التغذية الراجعة .5

 حل املشكالت .3 

 التجريب العملي .3 

وحين اختيـرت املقاربة بالكفاءات بالنسبة لتدريس اللغة العربية نصَّ املنهاج والدراس ي والوثيقة 

املرافقة ودليل األستاذ بشكل صريح على الخلفية العلمية والفلسفية للمقاربة وهـي النظرية البنائية. 

ستراتيجية ا أن، باعتبار بيداغوجيا االجتماعية البنائيةالولعّل الوثيقة املرافقة تدعو املدّرِّس إلـى تبّنـي 

م، فهي أساسها النظمضامين هذه النظرية )البنائية(، قد انبثقت من  التعلم النشط
ّ
ز على املتعل

ّ
 ري.ترك

ق باالستراتيجيات والطرائق 
ّ
ثم إن املقارنات التي عقدتها مختلف الوثائق البيداغوجية ما تعل

بيـن بيداغوجيتين؛ بيداغوجيا تبليغ املحتويات وبيداغوجيا الكفاءات، األولى هي البيداغوجية؛ فقارنت 

نفسها البيداغوجيا اإللقائية باعتبار الطريقة، واآلخرة ترتكز على البيداغوجيا االجتماعية البنائية. ثم 

وجيا البيداغية؛ ألقت )الوثيقة املرافقة( الضوء على أهم البيداغوجيات التي مّرت بـها الـمدرسة الجزائر 

ـز  م   العبارة اآلتية:من خالل البيداغوجيا السلوكية، البيداغوجيا االجتماعية البنائية،  اإللقائية، ّيِّ

نوي وجاء الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثا .بين الطرائق البيداغوجية التي تقّدم تحت مسميات مختلفة

ي املنهاج للبيداغوجيا د على تبّنِّ ِّ
ّ
ص الفروق بين هذه  أخيرا ليؤك

ّ
البنائية، وفيما يلي جدول يلخ

 :3البيداغوجيات

 

                                                           
 .31حسين محمد أبو رياش وآخران، مرجع سابق، ص  1
  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه،  2
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 البيداغوجيا االجتماعية البنائية البيداغوجيا السلوكية البيداغوجيا اإللقائية

تقوم على عرض املضامين 

 واملحاضرات.

تعتمد عموما على تحقيق 

األهداف اإلجرائية من خالل 

طرائق التنشيط املجزأة 

 ذ.وترويض التلمي

تعتمد على أحدث أساليب التعليم 

والتعلم حيث يقوم املدرس بدور 

 املنشط )ال امللقن(.

تتسم بالروتينية؛ ألنها 

تعتمد على التلقين 

 التقليدي.

يجتـهد املدّرِّس في مساعدة املتعلم على  تصلح للتعلمات البسيطة.

اكتساب كفاءات أساسها بناء معارفه 

 بنفسه.

سّبب امللل لدى 
ُ
قد ت

 التالميذ.

ــُل مـن استقـالليـة  ــــ ِّ
ّ
ــقــــل

ُ
ت

م. وال تسمح له بإدراك  ِّ
ّ
الـمتعل

الجانب الشمولي للنشاط 

بسبب كثرة األهداف اإلجرائية 

 املتزامنة التي ينبغي بلوغها.

م من خالل وضعيات تستند 
ّ
يتم التعل

على االكتشاف وطريقة املحاولة 

والخطأ وتصحيح خطأ التمثالت التي 

لو عقل املتعلم منها مرتكزا عليها ال يخ

م واالستقاللية.
ّ
 للوصول إلى التعل

 

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 

 راعاة حاجات املتعلمين واستعداداتهم والنتائج التي تسفر عنها مختلف العمليات التقويمية.يتحقــق إال بم

وبما أن املنهاج مبني على املقاربة بالكفــاءات فإن األمر يستوجـب مراعاة خاصـة اإلدماج في تفعيـل 

ارف عارف واملعارف الفعلية واملعالنشاطـــات التعلميــة. علما بأن بيداغوجيـــا اإلدماج تستنــد بدورها على امل

السلوكيـــة التي ال يتم التعلم الحقيقي بدونهـــا الكتساب كفاءة من الكفاءات في اللغة الشفويـة أو الكتابية 

 .1للمتعلم

ـي بيـداغوجيا تعتمد  م التعاوني؛ فقد نصَّ الـمنـهاج صراحة على تبّنِّ
ُّ
أما بالنسبة الستـراتيجية التعل

ن مجموعة أو فوج، وهي بيداغوجيا املشروع؛ إذ يعّرِّفها املنـهاج بأنها " أسلوب تعليمي على العمل ضم

يضع املتعلم أو مجموعة من املتعلمين فـي وضعية التعبيـر عن رغبات أو حاجات، طموحات أو تساؤالت 

مون على املت . واعتبـرها كذلك امتدادا للطرائق النشطة التـي تستند إلى الفكر البنائي، حيث يبـرهن2" ِّ
ّ
عل

قدراتهم املعرفية الفعلية من خالل إنجاز أعمال فعلية يدعون فيـها إلى تسخيـر مختلف مكتسباتهم 

اها املنهاج وظائف؛ البعد النفس ي حين يزداد  الـمالئمة. ويستفيدون من جهة أخرى في أبعاد ثالثة سمَّ

م بوضعه في وضعية تع
ُّ
م على الدراسة والتعل ِّ

ّ
لمية ذات داللة تجعله يدرك أهداف العملية إقبال املتعل

                                                           
 .5ألولى ثانوي، ص منهاج اللغة العربية للسنة ا 1
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التعليمية التعلمية. البعد املعرفي بحسن توظيف املعارف املكتسبة والكفاءات املأمـول اكتسابـها فـي إنجاز 

م يتـهيأ ملمارسة الحياة املدنية مستقبال بصفته مواطنا راشدا. ِّ
ّ
 املشروع. البعد االجتماعي؛ ألن املتعل

ـز نأخذ فـي االعتبار البيئة املجتمعية للمتعلم، ونـهتم بالتركي بنائية االجتماعية:الوباالستناد إلى 

ز على األدوار التي يلعبـها املجتمع. 
ّ
م التعاونـي. ويرجع الكثيـرون الفضل إلـى فيجوتسكي الذي رك

ُّ
على التعل

د وأن تعاون األفراتعلم األفراد كمجموعة يفوق بالطبع تعلم كل منهم على حدة، وأشار كثيرون بأن 

م كل منهم أفضل وأقوى، حيث يجعل التفاعل بينهم عالقة تبادلية لولبية
 
 .1يجعل تعل

يها؛  مون بتبّنِّ ِّ
ّ
قها املتعل م التعاوني واإليجابيات الكثيرة التي يحّقِّ

ّ
يث حثم بالعودة إلى تعريفات التعل

مون إلى 
ّ
م يتم فيها تقسيم املتعلِّ

ُّ
 مجموعات صغيرة غير متجانسين من حيثيعّرف بأنه استراتيجية تعل

م عليه  ِّ
ّ
مستوياتهم التحصيلية السابقة، وتعمل كل مجموعة معا إلنجاز مهارات تعليمية محددة وكل متعل

م ويساعد بقية أفراد مجموعته في تنفيذ املهام املطلوبة، ويكون املدّرِّس موّجها ومرشدا 
ّ
م ويعل

ّ
أن يتعل

مين فـي  ِّ
ّ
املجموعات، فيقلُّ العبء عن املدّرِّس من حيث مسؤوليته الكاملة عن عملية ومراقبا ألداء املتعل

 .2التدريس

مين من أجل املشاركة اإليجابية فـي تعلمهم املستقبلي، من أجل  ِّ
ّ
ومن إيجابياته تكوين املتعل

ثيـرات . يستهدف التعلم تحقيق تأ3العالم الحقيقي والحياة الحقيقية التي تكافـىء من يتعاون مع اآلخرين

تعليمية أبعد من التعلم األكاديمي، وخاصة تنمية التقبل داخل الجماعة، وتحسين مستوى الـمـهارات 

مين يقبلون التحدي في سبيل تحقيق أهداف التعليم، بـل  ِّ
ّ
االجتماعية والجماعية، حيث يجعل املتعل

م سواء للفرد أو لآلخرين.
ّ
بذلون الـمزيد من الجهد فـي وي يعمل الجميع للوصول إلى الحد األعلى للتعل

مواجهة الصعوبات، كما أنه يزيد من الفعالية الذاتية لكل عضو من أعضاء الجماعة، وبالتالي فمن 

مين نتيجة الرتفاع فعاليتهم الذاتية ِّ
ّ
 .4املتوقع أن يكون مستوى اإلنجاز مرتفعا لدى املتعل

حقيق الهدف الختامي اإلدماجي ألي ولكي ينجح التعلم التعاوني في الوصول إلى ملمح الخروج وت

مستوى دراس ي ينبغي أن تتوافر خمسة عناصر، سيكتفي البحث بذكرها دون شرح، ثم يعود إليها حين 

م البنائي، وهذه العناصر هي
ُّ
ل القول في استراتيجية التعل االعتماد املتبادل اإليجابي، التفاعل : 5يفّصِّ

ة، املهارات االجتماعية بين األشخاص داخل املجموعات وجها لوجه، املسؤولية )املحاسبة( الفردي

 الصغيرة، عمليات املجموعة تقدم املجموعة.

أما عن املبدأ الذي روعي في تحديد مشاريع السنة األولى ثانوي في مادة اللغة العربية، فينبني 

مية وتكون 
ُّ
ات موافقة لرغب على اختيار الظاهرة املراد دراستـها فـي شكل مشروع يبنى في وضعية تعل
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مين  ِّ
ّ
مين، ثم إن املوضوعات املبرمجة في هذا املستوى اختيارية وغير ملزمة للمدّرِّس واملتعل ِّ

ّ
وميوالت املتعل

مين واهتماماتهم وتناسب  ِّ
ّ
يمــكن للمدّرِّس أن يختار ظواهر أخرى وموضوعات تالئم حاجات املتعل

 استعداداتهم.

ل الشخصية املرجعية للمتعلمين وذلك ويتم إنجاز املشاريع بتوجيـه املدرس وإ ِّ
ّ
شــرافه لكونه يمث

اعتمادا على ممارسة أنشطــة ذاتية متعـددة في مجاالت متنوعة، وينطلـــق هـــذا التوجــه من ممارسة تتجاوز 

الحدود الفاصلة بين النشاطات الدراسيــــة حيث تتداخل هذه النشاطــــات لتتمـــحور حول مجموعــة من 

 .1ال الهادفة بحيث تصبح املعلومات واملعارف مجرد وسيلة ال غاية في حد ذاتهااألفع

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 

 .2وحيويا لتدريس املنـهاج الـمقّرر 

 البدء بعدد قليل من االستراتيجيات .2

د العامل الثاني اختيار عدد  من حيث قة فـي تدريس اللغة العربية، يحّدِّ عدد االستراتيجيات املطبَّ

االستراتيجيات بالنظر إلى معيار البدء باختيار عدد قليل منـها ال يتجاوز استراتيجيتين اثنتين؛ أي يمكن 

ق في تدريس اللغة العربية و  مية واحدة تطبَّ
ُّ
د اختبارها في امليدان وبالبدء باختيار استراتيجية تعل

ُّ
عد التأك

مين يمكن االنتقال إلى االستراتيجية الثانية. واعتبارات هذا  ِّ
ّ
م فيـها من قبل املتعل

ُّ
من نجاحها والتحك

 :3العامل كثيرة نذكر منها

ي إلى الفشل فـي تطبيـقها  - مية دفعة واحدة يؤّدِّ
ُّ
الـبـدء بتطبيـق عـدد كبيــر من االستراتيجيات التعل

 ميعا.ج

م، وميل املدّرِّسين إلى  -
ُّ
مين عن التعل ِّ

ّ
ما ينتج عن الفشل في تطبيق االستراتيجية هو عزوف املتعل

مين باملعلومات دون فائدة.  ِّ
ّ
 اعتماد التلقيـن وحشو أدمغة املتعل

مين واالختالف في حاجاتهم ورغباتهم وميوالتهم واهتمامتهم. - ِّ
ّ
 الفروق الفردية بين املتعل

-  
ُّ
م االستراتيجية التي تليها؛ ألنهم يدركون النجاح في تعل

ُّ
مين إلى تعل ِّ

ّ
م استراتيجية واحدة يدفع باملتعل

 أن االستراتيجية السابقة ذات فائدة كبيرة.

أمال في الوصول إلى أهداف الخطاب التعليمي، وبالنظر إلى االعتبارات السابقة، اختار البحث 

 
ُّ
م التعاوني، واختار استراتيجيتين عامتين هما: استراتيجية التعل

ُّ
م البنائي واستراتيجية التعل

                                                           
 .5منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص  1
 .31-42ينظر حسين محمد أبو رياش وآخران، مرجع سابق، ص  2
 .31، ص ينظر املرجع نفسه 3
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استراتيجيتين خاصتين باللغة العربية وهما: استراتيجية القراءة التفاعلية واستراتيجية اإلنتاج 

 الكتابي والشفوي.

 ثالثا: استخدام مهمات متوسطة الصعوبة

م نفسها على درجة  من القواعد ذات العالقة باختيار استراتيجية مناسبة، أال تكون مهمة
ّ
التعل

كبيرة من الصعوبة، فإذا كانت املهمة بالغة الصعوبة، لن يكون لدى الطلبة فرصة املرور بخبرة النجاح 

ر، وسوف يتبادر إلى أذهانهم أن االستراتيجية غير مفيدة على سبيل املثال يجب أن يكون 
ّ
في وقت مبك

مه من خالل استراتيجية 
ّ
معينة معقوال بحيث يمكن التعامل معه من قبل نشاط القراءة املراد تعل

الطلبة، ويجب أن يحتوي على األقل من املعلومات التي يعرفها الطلبة مسبقا، بدال من احتوائه كما 

 .1كبيرا من املفردات الجديدة باإلضافة إلـى التعقيدات اللغوية

 ة بالغة الصعوبة تفشل حتىوتشيـر الخبـرات حول هذا املوضوع إلى أن املواد واملهمات التعليمي

مها، األمر الذي يقود 
ّ
في أفضل االستراتيجيات في تبسيطها وتسهيل عملية استيعابها وبالتالي إنجاز تعل

 .2الطلبة بسهولة إلى الشعور باإلحباط

 رابعا: اختيار استراتيجات ذات سند تجريبي قوي 

وي ة أن يكون لهذه االستراتيجية دعم قمن املوّجهات املهمة في اختيار استراتيجية التعلم املناسب

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 

البحوث التجريبية يجب أن تستخدم مع ذلك النوع من الطلبة الذين يناسبهم  االستراتيجيات التي تدعمها

 .3استخدام مثل هذه االستراتيجيات

 خامسا: استخدام استراتيجيات يمكن استخدامها في مجاالت مختلفة

القاعدة الخامسة التي تؤخذ في االعتبار عند اختيار استراتيجية التعلم هي أن تثبت هذه 

ائدتها من حيث القابلية لالستخدام في مجاالت وموضوعات مختلفة. فإذا كانت مفيدة في االستراتيجية ف

االستيعاب القرائي للنصوص األدبية والعلوم والرياضيات والدراسات االجتماعية، فإن الطلبة سيكونون 

د وتوجيه اأكثر رغبة في تبّني االستراتيجية كجزء منظم من خبراتهم وعموما فقد يحتاج الطلبة إلى إرش

 .4من املعلم إلدراك أهمية استخدام استراتيجيات التعلم في جوانب وموضوعات مختلفة

تاذ الدليل التربوي ألس" استحدثت وزارة التربية الوطنية الجزائرية وثيقة تربوية تحت مسّمى 

ستمر أو ن امل" تقصد من ورائها تحسين أداء األساتذة فيما يعرف في أدبياتها بالتكوي التعليم الثانوي 

                                                           
 .31املرجع السابق، ص  1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 ا.املرجع نفسه، الصفحة نفسه 3
 .35املرجع نفسه، ص  4
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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 

القواعد املهنية التي تصاحب األستاذ طيلة مساره من التوجيهات واإلرشادات البيداغوجية/التربوية و 

ـهدف إلى استكمال إصالح النظام التربوي الجزائري من خالل " تطوير مجموعة متكاملة من املنهي ت

الوسائل والجوانب البيداغوجية قصد تحقيق جودة التعليم املبنية أساسا على نوعية املوارد البشرية 

 .1جي وعامل حاسم لتلبية حاجيات التنمية املستدامة للبالد "التي تفرض نفسها كرهان استراتي

وقد جاء أسلوب الوثيقة بصيغة األمر على اعتبار أنها وثيقة رسمية من سلطة عليا مسؤولة عن 

 قطاع التربية إلى األساتذة باعتبارهم منّفذين للبرامج الدراسية الرسمية. 

ق بالطرائق البيداغوجية؛ إذ تلقي الوثيقة من بين التوجيهات واإلرشادات البيداغوجية ما 
ّ
تعل

جيا البيداغو  البيداغوجيا اإللقائية،الضوء على أهم البيداغوجيات التي مّرت بها املدرسة الجزائرية؛ 

ـز  بين الطرائق البيداغوجي العبارة اآلتية:من خالل السلوكية، البيداغوجيا االجتماعية البنائية،  ّيِّ
ة م 

 .ميات مختلفةالتي تقّدم تحت مس

تراتيجية اسأن ، باعتبار البيداغوجيا االجتماعية البنائيةولعّل الوثيقة تدعو األستاذ إلى تبّني 

م، فهي أساسها النظمضامين هذه النظرية )البنائية(، قد انبثقت من  التعلم النشط
ّ
ز على املتعل

ّ
ري ترك

م النشط أو 
ّ
لم ال يقتصر مفهوم التعو  ،الطرائق النشطةلـما ُعرف في أدبيات املدرسة الجزائرية بالتعل

م نشط حسب تفسيرها لتعلم 
ُّ
النشط على نظرية محددة، فكل نظرية تّدعـي أنها قادرة على خلق تعل

الفرد، فمثال ترى النظرية السلوكية أن التعلم النشط يمكن أن يخلق في غرفة الصف إذا ما استطاع 

م تقديم املعّززات املناسبة للطلب ِّ
ّ
ة، وتأتي هذه الرؤية من تفسير هذه النظرية للتعلم. لكن مثل هذه املعل

النظرية ال تستطيع تفسير عمليات التفكير، وبالتالي سيكون تركيزها على اآلثار الخارجية املالحظة دون 

 .2االلتفات ملا يدور داخل دماغ املتعلم من عمليات ذهنية

م يكون نتيجة  النظرية املعرفيةوترى 
ُّ
 .ملحاوالت املتعلم إعطاء معنى للعالم من حولهأن التعل

واملعرفة  فطرق التفكير التي يملكونها؛  األدوات الذهنيةولتحقيق ذلك فإن املتعلمين يستخدمون جميع 

م هو  والتوقعات واملشاعر والتفاعل مع اآلخرين
ُّ
تؤثر فـي كيف وماذا نتعلم؟، وبناء عليه فإن التعل

ر ومعالجة وتوظيف ما يتعلمه الفردعملية ذهنية نشطة الكتساب و 
ُّ
 .3تذك

م بفضل أبحاثها التجريبية املتمّيزة فـي تحديد مسار املمارسات التعليمية 
ّ
أسهمت نظريات التعل

مي ال من حيث السياق اللغوي الذي جعل من 
ّ
تحديدا غدا معه الفعل التعليمي مقترنا بالفعل التعل

م يرد فـي الغالب رِّدفا ملص
ّ
 طلح التعليم؛ ذلك أن مصطلح التعل

 
 مية،العملية التربوية عملية تعليمية تعل

                                                           
 .4، ص 4153وزارة التربية الوطنية، الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي، أوت  1
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التي صارت تعكس في املجمل خلفية نظرية  طرائق التدريس وأساليب التقويمولكن أيضا من حيث 

 .1معّينة إما أن توصف بالسلوكية أو البنائية أو السوسيوبنائية

لتي طبعت األنظمة التربوية ووجهت فعلها يحيل على تلك املمارسات التقليدية ا النموذج التحويلي:

التعليمي لعقود طويلة وذلك في غياب أي خلفية نظرية واضحة، ويحضر املدرس في هذا النموذج 

ز على 
ّ
م الذي يرك

ّ
 في تحصيلهمهارة االستماع كشخص مالك ملعرفة موسوعية يقّدمها جاهزة للمتعل

مي هنا فعل سماعي فاملعارف بمثابة بضائ-ميللمكتسبات الدراسية، على اعتبار أن الفعل التعلي
ّ
ع التعل

ل من جيل آلخر وفق عمليتي الحفظ واالستظهار  .2تنقل أو تحوَّ

ة ملحوريساهم هذا النموذج في ترسيخ العديد من القناعات التربوية التي أسست في مجملها 

ِّس
م في حفظ وتكرار  املدر 

ّ
هما املعارف بل وجعلت من في العملية التعليمية، حيث اختزلت أنشطة التعل

مين )...( وهكذا أصبحت الكفايــة 
ّ
م ومن ثم سمة تفاضلية بيـن املتعل

ّ
املقياس األبرز للحكم على ذكاء املتعل

م رهينة بمـدى قدرتـــه على حفظ واستظـــهار املعارف عــن ظهر قــلــب
ّ
. فبحسب جيـرار 3املعرفية للمتعل

نحن جميعنا نعرفه ]أي التعليم املباشر[؛ إذ سبق لنا أن مارسناه أو ( " Gérard Barnierبـارنـــييه )

سنمارسه في لحظة ما من حياتنا املهنية. يعمل املدّرِّس في هذا النموذج على إلقاء الدرس حيث يعرض 

ويشرح ملجموعة من التالميذ نقطة محّددة من املقّرر. إنه يحّول املعارف لتالميذ في حالة إصغاء يدّونون 

 .4الحظات أو يسّجلون ما يمليه عليهم املدّرِّس بحسب مستوى الفصل"امل

 نستنتج مما سبق ما يلي:

 .ز هذا النموذج على نشاط املدّرس الذي يحوز أو يملك املعرفة
ّ
 يرك

  م فارغة قبل بدء سيرورة التكوين فهو ال يملك أي تصّور
ّ
ينطلق من فرضية أن رأس املتعل

 املدّرِّس. حول املعارف التي يقّدمها له

 .م االحتفاظ بها
ّ
 يقوم املدّرِّس بالشرح التدريجي والواضح للمعارف التي يراد من املتعل

  العملية الذهنية التي تصاحب تحويل )نقل( املعطيات هي نفسها بالنسبة لكل تلميذ كما أنها

م ينسحب على جميع التالميذ، ويبقى حياد التلميذ في عالقته بكل من نشا
ّ
 طتؤدي إلى تعل

 املدّرس واملعارف املنقولة أهم ما يطبع هذه العملية.

 5ترتبط فعالية تعلم املعارف بشكل مباشر بطبيعة هذه املعارف وأيضا بمدى تعقيدها. 

                                                           
م على املمارسة التعليميةعبد الرحيم سالم:  1

ّ
بية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، العدد ، مجلة علوم التر تأثير نظريات التعل

 .61م، ص 4153الستون، أكتوبر 
 .62-61املرجع نفسه، ص  2
 .62، ص نفسهاملرجع  3
Théorie de l’apprentissage et pratique d’enseignement, IUFM d’Aix Gérard Barnier :-املرجع نفسه، الصفحة نفسها. مأخوذ من:  4

Marseille, France, p :4. 
Proposition de centre d’intérêt pour l’enseignement de la  Eric Szmata (2005) :املرجع نفسه، الصفحة نفسها. مأخوذ من:  5

production, DAFPIC(Délégué Académique a la formation Initiale et continue) de l’Académie de Toulouse, France, p :4. 
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ص الفروق بين هذه البيداغوجيات
ّ
 :1وفيما يلي جدول يلخ

 البيداغوجيا االجتماعية البنائية البيداغوجيا السلوكية البيداغوجيا اإللقائية

تقوم على عرض املضامين 

 واملحاضرات.

تعتمد عموما على تحقيق 

األهداف اإلجرائية من خالل 

طرائق التنشيط املجزأة 

 وترويض التلميذ.

تعتمد على أحدث أساليب التعليم 

والتعلم حيث يقوم املدرس بدور 

 املنشط )ال امللقن(.

تتسم بالروتينية؛ ألنها 

تعتمد على التلقين 

 التقليدي.

يجتـهد املدّرِّس في مساعدة املتعلم على  للتعلمات البسيطة. تصلح

اكتساب كفاءات أساسها بناء معارفه 

 بنفسه.

سّبب امللل لدى 
ُ
قد ت

 التالميذ.

م من خالل وضعيات تستند  تقلل من استقاللية املتعلم.
ّ
يتم التعل

على االكتشاف وطريقة املحاولة 

والخطأ وتصحيح خطأ التمثالت التي 

عقل املتعلم منها مرتكزا عليها  ال يخلو 

م واالستقاللية.
ّ
 للوصول إلى التعل

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 

وجيا تبليغ املحتويات وبيداغوجيا الكفاءات، األولى هي نفسها البيداغوجيا اإللقائية باعتبار بيداغ

الطريقة، واآلخرة ترتكز على البيداغوجيا االجتماعية البنائية، وقد أفاضت الوثيقة في املقارنة من جوانب 

ق بطرائق التدريس، ومنها معّدة، منها ما يرتبط بأطراف العالقة البيداغوجية التعليمية، ومنها ما تع
ّ
ا ل

ق بطريقة التقويم.
ّ
ق بالوسائل التعليمية، ومنها ما تعل

ّ
 تعل

ومادامت املدرسة الجزائرية تعتمد في مقارباتها على املقاربة بالكفاءات واملستندة على البنائية 

م وفقها؛ ألنها تعتبر 
ّ
ملية نشطة؛ تعلم عالاالجتماعية ينبغي التعريف بهذه النظرية وكيفية حدوث التعل

م جهدا عقليا في عملية التعلم وذلك للوصول إلى اكتشاف املعرفة بنفسه. وتنطلق  ِّ
ّ
بمعنى أن يبذل املتعل

 :2تلك العملية النشطة للتعلم كونها مسؤولة عن تعلمه وليست مسؤولية املعلم

 

 
                                                           

 .7-6، ص 4153تربية الوطنية، الدليل التربوي ألستاذ التعليم الثانوي، أوت وزارة ال 1
 .463محمد السيد علي، مرجع سابق، ص  2



 : االستراتيجيات املنهاجيةرابعالفصل ال

245 
 

 أوال: استراتيجية التعلم البنائي

النفس  علمى تشارك والتقاء حقول معرفية ثالثة، هـي: ترتكز النظرية البنائية، في أفكارها، عل

 العقل يكون نشطا فـي بـنافقـد أسهم األول بفكرة "  املعرفي، وعلم نفس النمو واألنثروبولوجيا.
 
ء أن

عرفيـة فـي تبايـن بنيات الفرد امل". وأسهم الثانـي بفكرة "  تفسيـراتـه للمعرفـة، وتكويـن استدالالتـه منـها

د بصـورة ط". أما الثالث فقـد أسهم بفكرة "  على التنـبؤ تـبعا لنموه املعرفـي مقدرته ِّ
م ُيحد 

 
بعية أنَّ التعل

بوصفه عملية ثقافية مجتمعية يسهم فيها األفراد كممارسين اجتماعيين...إذ يعملون سويا على 

ــون مشكالتـهم بصورة ذات مغزى 
 
 .1" إنجاز مـهام ذات معنـى، ويحـل

م، ليست تيارا واحدا وال اتجـاها وحيدا؛ بـل هـي تـيــارات واتجاهات والبنائي
ّ
ة، باعتبارها نظرية تعل

كثيـرة متعّددة، ولكّنـها تلتقي فـي أفكار كثيـر ة ونـقاط عديدة. يمكن أن نطلق عليها )بصيغة الجمع( 

صها فيما يلي:"
 
 بنائـيات" أو "البنائيات"، نلخ

ص  البنائية البسيطة: -5
ّ
م بالعالم من حيث ويتلخ ِّ

ّ
م، أو عالقة املتعل

ّ
هذا االتجاه فـي عالقة املعرفة باملتعل

م الفرد باملعرفة السابقة أو ما يعرف في أدبيات املدرسة الجزائرية 
ّ
فهمه وتفسيره له، وارتباط تعل

م ذي املعنى حيث إن التفاعل بين ا
ّ
عرفة ملباملكتسبات القبلية أو السابقة فهي شرط أساس ي لبناء التعل

، فلها أثرها الكبير فـي بناء 2الجديدة واملعرفة القبلية لدى املتعلم يعد من أهم مكونات التعلم ذي املعنى

املتعلم ملعرفته الجديدة. ولعّل املبدأ الذي صاغه بياجيه، أشهر أعالم البنائية، يعكس هذه األفكار: " 

م، فال 
ّ
بعد يستقبلها بطريقة سلبية من البيئة". وهنا تستيتم تبّنـي املعرفة بصورة نشطة على يد املتعل

البنائية النموذج التحويلي للمعرفة من حيث طريقة التدريس، وتنتقد النظرية السلوكية من حيث 

م يبني معرفته، وال يستقبلها من بيئته حسب السلوكيين. وقد سّماها 
ّ
مصدرية املعرفة. فاملتعل

 .3بسيطة أو البنائية الشخصية(البنائية الGlassersfeldجالسرسفيلد )

وتـرتـكـــز هــــذه البنائية على مـــبــــدأ الــبـنائـيــــة البـسيـطـــة وتـضيف لــــــه مــبـــدأ آخـر، وهـو "  البـنـائية الجـذريــة: -4

ف فيـها الفرد مع تفسيرات قابلة للتطب ف ديناميكية، يتكي  ؛ 4"قييعد  التعرُّف على شـيء مـا عملية تكي 

إذ كلما مرَّ 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 

ا جديد اعتمادا على نظرتن ابتكار عضوي للمعرفة، بحيث إننا نعيد بناء التراكيب املعرفية لدينا من

 .5الجديدة للعالم

                                                           
 .32كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  1
 .463-463محمد السيد علي، مرجع سابق، ص  2
م والتدريس من منظور  . وينظر حسن حسين زيتون 57ينظر كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  3

ّ
وكمال عبد الحميد زيتون: التعل

 .11م، ص 4113هـ/5333النظرية البنائية، الطبعة األولى، 
 .15. وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص 57ينظر كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  4
 .463ينظر محمد السيد علي، مرجع سابق، ص  5
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م ضمن عالم  البنائية االجتماعية: -3
ّ
م يحدث من خالل وجود املتعل

ّ
ص هذه البنائية فـي أنَّ التعل

ّ
وتتلخ

رون عليه في 
ّ
نمو املفاهيم لديه؛ أي إنه ال يبني معرفته عن معطيات العالم اجتماعي يحتوي على أفراد يؤث

ه الذاتية معها فقط، ولكن أيضا من خالل التفاوض االجتماعي مع اآلخرين الخارجي من خالل أنشطت

 (املدّرِّس واألقران واألقرباء وجميع األفراد الذين يتشارك أو يتعامل معهم من خالل أنشطته املختلفة.)

م وفق )، بمعنى أبيئة تعاونيةفـي 
ّ
البيئة  فوجب أن نأخذ في االعتبار  البنائية االجتماعية( سياقـين التعل

م التعاو للمتعلم من جهة، وتعاوني من جهة ثانية، فوجب التركيز على  املجتمعية
 
ني، استراتيجية التعل

؛ ألن منظومته من جهة ثالثة 1صمته املعرفية التي تمّيزه عن غيره "وذو معنى بالنسبة له؛ أي أن " ب

ل معانيها تبعا ملا يحدث له نتيجة تفاوضه مع اآل املعرفية   خرين.تتعدَّ

ز على األدوار التي يلعبها املجتمع. وأشار كثيرون  فيجوتسكيويرجع الكثيـرون الفضل إلى 
ّ
الذي رك

م كل 
ّ
بأن تعلم األفراد كمجموعة يفوق بالطبع تعلم كل منهم على حدة، وأن تعاون األفراد يجعل تعل

 .2منهم أفضل وأقوى، حيث يجعل التفاعل بينهم عالقة تبادلية لولبية

وهنا تتجه األنظار إلى ما وراء البيئة االجتماعية ملوقف التعلم فيما يطلق عليه  ئية الثقافية:البنا -3

ر هذا االتجاه التأثيرات الثقافية 
ّ
وما يتضمنه من عادات وتقاليد وسمات بيولوجية ولغة. ويرى منظ

ني بيولوجي يبفيجوتسكي أن ما نحتاج إليه هو مفهوم جديد للعقل ال كمعالج للمعلومات بل ككائن 

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 

ر في طريقة تفكيرنا ِّ
ّ
 .3مؤث

ف النقدية إلى بناء املعرفة في ظل البيئة االجتماعية والثقافية، ولكن تضيتنظر البنائية  البنائية النقدية: -1

ن البنائية من تحقيق ما ترمي 
ّ
إليهما البعد النقدي واإلصالح الهادف إلى تشكيل هذه البيئات، حتى تتمك

إليه وإنجازه. ويمكن وصف البنائية النقدية على أنها " معرفة اجتماعية تخاطب السياق االجتماعي 

 .4الثقافي لبناء املعرفة "

تنظر البنائية التفاعلية للتعلم على أنه ذو بعدين؛ أحدهما: خاص واآلخر عام. ووفقا البنائية التفاعلية:  -6

مين يبنون معرفتهم ويتعلمون عندما يكونون قادرين على التفاعل مع العالم الفيزيقي 
ّ
لهذا الرأي فإن املتعل

ل هذا التفاعل امللمح العام لهذا النموذج، أما املعنى فيبنى عندما حولهم، ومع غيرهم من األفراد، وي
ّ
مث

يتأمل املتعلمون في تفاعالتهم، ويمثل هذا امللمح الذاتي )أو الخاص(. وعندما يتوافر للمتعلمين الوقت 

للتمّتع بهذين امللمحين يتسنى لهم ربط األفكار القديمة )أو الشائعة( بخبراتهم الجديدة، ومن سمات 

أنها تطلب من املتعلمين أن يكتسبوا القدرة على بناء التركيبات والتفكير بطريقة نقدية البنائية التفاعلية 

                                                           
 .463ع السابق، ص املرج 1
 .14. وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص 57كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  2
 .13. وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص 57كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سباق، ص  3
 .13وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  .57كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  4
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والقدرة على إقناع اآلخرين بآرائهم، وممارسة االستقصاء املوّجه والتعامل مع التغير املفهومي والتفاوض 

والتدعيم والدعم وخلق التفاعل بين االجتماعي فضال عن القدرة على التجريب واالستكشاف والتبرير 

 .1القديم والجديد واملهارة في تطبيق املعرفة

ويجب على املعلم أن يتعرف أوال على ما يعرفه املتعلمون بالفعل، وما هم في حاجة إلى معرفته، 

فتمثل  مفيكون املعلم مرشدا )أو ميّسرا( للموقف التعليمي ملتعلميه، ويستثير أفكارهم ويتحداها أما املتعل

معرفته وأفكاره املبدئية عن املوضوع نقطة البداية ليقوم املعلم بمساعدته على التوصل للمعرفة عن 

 .2طريق مختلف األنشطة والخبرات

( بين بناء املعرفة الجديدة والتعلم ذي املعنى بقوله:" إن Novakربط نوفاك ) البنائية اإلنسانية: -7

رد معنى خاصا وجديدا هي بالضرورة نفس العمليات اإلبستيمولوجية العمليات النفسية التي يبني بها الف

م ذي املعنى "
ّ
 .3التي عن طريقها تبنى املعرفة الجديدة ما هو إال صورة من صور التعل

فها املحترفون الذين ينتجون أعماال 
ّ
تؤكد البنائية اإلنسانية على أن العمليات املعرفية التي يوظ

فها املبتدئون الذين ليس لهم خبرة واسعة في املجال. ففي كلتا الحالتين خارقة للعادة هي نفسها ال
ّ
تي يوظ

يلجأ الفرد إلى بناء املعنى عن طريق تكوين عالقات بين املفاهيم الجديدة واملفاهيم األخرى التي هي جزء 

ةلـ نوفاك ابقمن املعرفة السابقة. فهي عمليات ميكانيكية لصناعة املعنى. وبرغم املحاوالت العديدة الس

صف بالشمولية والذي نجح في تركيب املعرفة 
ّ
فإن البنائية اإلنسانية لـ نوفاك هي الشكل األمثل الذي ت

م
ّ
 .4الحالية واملستشفة من نظرية معرفية في التعل

م تدريجيا ومتجانسا في طبيعته. واالعتقاد الذي ترس ي قواعده 
ّ
ومن هذا املنطلق يصبح  التعل

ة، حتى وإن تمَّ تقديمه بصورة البنائية اإلنسان
ّ
ية هو إصرارها على استحالة بناء فردين املعنى نفسه بدق

واحدة لهذين الفردين. لذا ففهمنا للبنية املعرفية للمتعلمين يجب أن يعاد النظر فيه. وهذا بدوره يحملنا 

 .5ويمهمملتعلمين وتقإعادة النظر في أغراض التعليم، والطرق التي يستخدمها املعلمون في تفاعلهم مع ا

ويرفض البنائيون اإلنسانيون النظر إلى املعرفة على أنها منبع يمكن للمعلمين أن يحملوه فاملعرفة 

تعّد بناء فريدا وديناميا. وما يرمي إليه التعليم هو إرساء جسر يمكن عبوره بمساعدة املتعلمين على 

قوم بدور الوسيط في علمية بناء املعنى تخطي االختالفات بينهم ويكون املعلم هو الشخص الذي ي

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 

 .6وضوعات، وتقويم تعلمها تقويما حقيقياثم التقويم. ويتطلب ذلك انتقاء امل

                                                           
 .11-13. وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص 57كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  1
 .11. وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص 57كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  2
 .11. وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص 57كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  3
 .11. وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص 57كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  4
 .17ون وكمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص . وحسن حسين زيت57كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  5
 .11. وحسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص 57كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سابق، ص  6
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 (:J.Piaget)النظرية البنائية عند بياجيه 

( فـي نمو املعرفة وتطورها عند j.Piaget) جان بياجيهتعتبر البحوث التي أجراها عالم النفس 

ول ح نظرية متكاملة ومنفردةاإلنسان هي التي وضعت األساس للفلسفة البنائية، فقد وضع بياجيه 

 املنطقية الحتميةو املعرفي لدى املتعلم، ولهذه النظرية شقان أساسيان متـرابطان يطلق على أولهما النم

 .1البنائيةويطلق على ثانيـهما 

وفـي إجابة بياجيه عن سؤال كيف ترد املعارف على األفراد؟ رّد بقوله: هو البنائية؛ أي إن املعارف 

، وليست مجّرد بناء، حسب تصوره، 2يعرف وإنما يتّم بناؤهاال يتم نقلها من فرد يعرف إلى فرد آخر ال 

عبر ] بل إنها تنتقل من الحالة املمكنة إلى الحالة الحقيقية " فـي ضوء سيرورة نمائية يتم خاللها االنتقال

من حالة توازن إلى حالة توازن آخر جديد ظرفـي استدعاه االختالل الذي اعترى التوازن  قفزات متتالية[

 .3، وذلك بغية تجاوز االضطراب وإعادة التوازن واالستقرار إلى الذهن "القديم

وما يحقق التوازن ويوصل الفرد إلى الحالة الحقيقية للمعرفة شرطان أساسيان يصاحبان 

أو ) الشيمات القائمة؛ األول يدمجاملؤثرات الجديدة فـي االستدماج واملواءمةالسيرورة البنائية هما 

أو بنيات معرفية جديدة تمكن من مواجهة  شيمات جديدةالحالية(، والثاني يظهر  البنيات املعرفية

 .4صعوبات استخدام الشيمات القائمة )البنيات املعرفية الحالية( بشكل جديد أو بشكل اقتصادي

ر  ِّ
ّ
لذا، امتاز النموذج البنائي عند بياجيه بالتركيـز على التفاعل بيـن الفرد ومحيطه: فالطفل يؤث

راته فـي الوقت نفسه، وال يمكن للطفل أن يستمر فـي نموه دون فعل ورد فـي  ِّ
ّ
محيطه ويستجيب لـمؤث

 .5فعل

 

                                                           
 .464محمد السيد علي، مرجع سابق، ص  1
م، 4117هـ/5341تربية، الدار البيضاء، الطبعة األول، عبد الكريم غريب: املعجم في أعالم التربية والعلوم اإلنسانية، منشورات عالم ال 2

 .441ص 
 .74عبد الرحيم سالم، مرجع سابق، ص  3
 .541ينظر كزافييه روجيرس: بيداغوجيا اإلدماج، ص  4
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 5
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من  أن يبني املتعلم معرفتهوإذا أردنا أن نعّرف البنائية عند بياجيه فـي أبسط توصيفاتها هي " 

م وربطها بمفاهيم سابقة وإحداث تغييرات
 
عاني بها على أساس امل خالل تفاعله املباشر مع مادة التعل

 ، 1الجديدة بما يتحول إلى عملية توليد ملعرفة متجددة "

 تقييم النظرية البنائية عند بياجيه:

ومعاونيه، إثر العديد من املالحظات التي قاموا بـها فـي أوضاع طبيعة ومصطنعة عدة  Piagetمّيز  -

 .2مراحل نوعية متتابعة وال رجعة فيها في نمو الفكر

ل الـمادة الخام للتفكيـرأن  اجيهبيـيرى  - ِّ
 
ن الخبرات املحسوسة تمث

ّ
، كما أن االتصال مع اآلخرين يمك

 .3الطالب من استخدام قدراتهم التفكيرية واختبارها وتعديلها

م.  -
ّ
ما يعاب على بياجيه اهتمامه، بحكم تكوينه في البيولوجيا، بالنمو أكثر مما اهتمامه بعملية التعل

 رورة نضج مستقلة )أي خاضعة لقوانينها الذاتية( وفردية ومبرمجة وراثيا.فجاءت نتائجه سيـ

ه إذا تم فهم طريقة تفكير األطفال بشكل جّيد عندها يمكننا املواءمة بين بياجيهويرى  - ـرق ط أنَّ

. التعلم عملية بنائيةفالطلبة يطّورون فهمهم الخاص الذي يعني أن  التدريس وقدراتهم الذهنية؛

لة من مراحل النمو املعرفي ينبغي أن يرى املعلمون الطالب وكأنه عنصر نشط في عملية ففي كل مرح

التعلم، كما يودون أن يدمج املعارف واملعلومات والحقائق التي تقّدم إليه لتصبح جزءا من مخططاته 

ختبار املعرفية الخاصة به للتعامل باملحيط، لذا ينبغي من الطالب التفاعل مع معلميهم وزمالئهم ال 

تفكيرهم، والشعور بالتحدي واملنافسة والحصول على تغذية راجعة ومالحظة كيف يحل اآلخرون 

 املشكالت.

م يتفاعل مع األشياء فأهمل عالقته باألفراد والجماعات؛ أي إنه أهمل البيئة  -
ّ
يعتبر بياجيه أن املتعل

م.
ّ
 االجتماعية أو السياق الثقافي للمتعل

عملية النمو لهذا اعتبـر أنه من غير املمكن تسريع وتيرة النمو فوق حدود  وضع حدودا من أجل تسريع -

 هبياجيمعينة. وقد تمت إعادة النظر في هذا النموذج فيما بعد؛ إذ تبّيـن أن حدود السّن التي حددها 

لكل مرحلة من مراحل النمو تختلف عما لوحظ في عينات أخرى، وأن النتائج املحصل عليها تتباين 

التـي يعيـش فيها األطفال. ومن ناحية أخرى تبّيـن أن عدم التـراجع  لألوساط والثقافاتا كبيـرا تبـعا تباين

 .4ال يمكن املراهنة عليه بياجيهفـي النمو الذي تحّدث عنه 

م. -
ّ
 واصل بياجيه التشبث بهيمنة النمو على عملية التعليم والتعل
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ليم ليس تلقينا للمعارف وإنما هو تسهيل لعملية بناء أن التع ألح بياجيه في آخر حياته املهنية على -

عني . وهكذا أصبح التعليم ياملعارف من قبل الطفل نتيجة فعله على األشياء وتفاعالته مع املحيط

 اختيار األشياء ووضع وسط معين رهن إشارة األطفال تبعا لدرجة نموهم.

عندما يصل إلى مرحلة املراهقة من بناء تمكين الطفل أن الهدف النـهائي للتعليم هو  بياجيهيرى  -

معارف صورية صحيحة أي مفاهيم دقيقة ومنظمة في شكل شبكات معتـرف بعالقاتـها من قبل 

يفترض هذا أن تكون للمدرسين معرفة علمية معمقة باملادة التي يدّرسونها، وأن  املجتمع العلمي.

 .1يكون لهم تكوين إبستيمولوجـي

من املنظور البنائي عملية شخصية وتأملية وتحويلية تتكامل فيها األفكار  تعّد العملية التعلمية -

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 

تما يقوم بنفسه ببناء املعرفة وامتالك الحلول للمشكالت، فتصبح هذه املعرفة جزءا أصيال في ح

 .2بنيته املعرفية

م من الوصول إلى الهدف النـهائي للتعليم الذي وضعه بياجيه وهو  -
ّ
 قد ال يستطيع املتعل

 
نه من بناء تمك

 رف بعالقاتـها من قبل،معارف صورية صحيحة أي مفاهيم دقيقة ومنظمة في شكل شبكات معتـ

م.
ّ
 وذلك لغياب البعد االجتماعي في عملية التعل

 نظرية البنائية الجديدة:

تنطلق هذه النظرية من القصور الذي صاحب النموذج البنائي عند بياجيه دون القدح في 

 ( وموغنيDoise( ودواز )Perret Clermont 1980بيري كليرمون )مبادئه األساسية فحاول أصحابها )

(Mugny 1981))  تجاوز النموذج السابق بتقديم نموذج موّسع عن نظرية بياجيه بياجيهوهـم تالميذ ،

 الصراع السوسيو معرفي.يضيف مفهوما جديدا أغفله أستاذهم وهو 

م وربطها بمفاهيم  الحقيقة أنبناء
 
" املتعلم معرفته من خالل تفاعله املباشر مع مادة التعل

بـها على أسـاس الـمعاني الجديدة بما يتحول إلـى عملية توليد ملعرفة متجددة سابقة وإحداث تغييرات 

بين البنيات املعرفية القديمة والبنيات املعرفية الجديدة وبينها الصراع املعرفـي الذاتي  يعتبر نوعا من" 

م.
ّ
 وبين املحيط. لكن هذا الصراع، حسب أصحاب هذه النظرية، غير كاف لتحقيق عملية التعل

قاولهذا السبب أضافوا الجانب االجتماعي فهو 
 
. 3أساس للنمو والتعلم فهو يجعله كافيا ومتحق

التأثير املـهـيكل للصراع املعرفي ، إذن، على فكرة مفادها أن نظرية الصراع السوسيو معرفـيتقوم و

 مجتمعين بمهمة، فإذا طلبنا من مجموعة من املتعلمين أن يقوموا يتنامي إذا ما رافقه صراع اجتماعي

معّينة، فإن أفعالهم وأقوالهم ستتعارض فيما بينها، ألنها تقوم على شيمات معرفية مختلفة. وهذا 
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التعارض هو الذي يتيح لهم فرصة إرساء سيرورات مواءمة البنيات املعرفية األصلية، وتحسين سيرورات 

 .1التوازنات بين تلك البنيات

ثم إجراؤها وفق منهجية سليمة في  لوضعيات التجريبيةمجموعة من ايقوم هذا النموذج على 

أغلب الحاالت، حيث يطلب من جماعات من املتعلمين )تتكون من ثالثة أفراد في كثير من األحيان( حل 

مشاكل معّينة )من النوع الذي وضعه بياجيه نفسه( بشكل جماعي. ثم تقارن النتائج التي حصلت عليها 

، ويشرح 2ها جماعة بنتائج الجماعات التي اشتغل أعضاؤها فرادىالجماعات التي اشتغل أفراد

( النتائج 5224( في كتاب تركيبي )Lorenzi-Cioldi( ولورانزي سيولدي )Clermont( وكليرمون)Doiseدواز)

 :3الرئيسية ملجموع تلك األبحاث كما يلي

ـن على التفاعل االجتماعـي،يساعد  .5 إنجاز مهام ال يستطيعون  فـي ظروف جّيدة، تالميذ مستوى معيَّ

 إنجازها فرادى.

نون من إنجازها فرادى. .4
ّ
 إذا واجه أولئك التالميذ تلك املهام مرة أخرى، فإنهم يتمك

 إن البنيات التي تتكون على أساس تلك املهام تكون قارة وقابلة للتعبئة من أجل إنجاز مهام جديدة. .3

ب عن ذلك أن الصراعات السوسيو .3
ّ
 محّركا للتعلم.معرفية تكون -يتـرت

نت األعمال التي قام بها فوندون بالس )
ّ
( من فهم الشروط التي يكون Vandenplas 1999وقد مك

فيها التفاعل االجتماعي أكثر فعالية، وذلك من خالل تغييـر تكوين الجماعة التجريبية من حيث تفاوت 

 :5. وقد استنتج من ذلك ما يلي4طلوبةأعضائـها فـي درجة النمو، والشروط التي يتم فيها إنجاز املهمة امل

 توجد مستويات تفاوت قصوى )املطلوب أال تكون الجماعة جد متجانسة، وال غير متجانسة جدا(. .5

يوجد احتمال كبيـر لتعبئة املعلومات التي يأتي بها التالميذ اآلخرون الذين تتكون منهم الجماعة  .4

، وإذا كانت التفاوتات بين مستويات التالميذ بشكل فّعال إذا دخلت في صراع مع الشيمات القائمة

 غيـر كبيرة جدا.

إن الشروط التي يتم فيها إنجاز املهمة واملعلومات التي يأتي بها باقي أفراد املجموعة، تساعد التلميذ  .3

 على أخذ مسافة إزاء وجهة نظره الخاصة.

ضعية التعلم )طابعها الدال إن شروط املهمة املطلوب إنجازها تساعد التالميذ على االنخراط في و  .3

 والرهان االجتماعي املرتبط بها(.
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 (:L.S.Vygotskiالنظرية البنائية االجتماعية عند فيجوتسكي)

أو ما يطلق عليه  جون ديويبالتطور االجتماعي للعقلمثل (Vygotski)لقد اهتم فيجوتسكي 

ـي عصره من السلوكيين . وكان على معرفة وثيقة بعلماء النفس فبالوظائف العقلية العليا

لعا على أعـمال 
ّ
من ماركـس فكرتـه  فيجوتسكي. ولقـد استمد بياجيهوالجشطالتيين، كما كان مط

ل من خالل األنشطة االجتماعية التي يشاركون االجتماعية القائلة:" 
 
إنَّ الحياة العقلية للناس تتشك

 .1" فيـها

 تتطّور بالـمشاركة فـي األنشطة االجتماعية؛ الوظائف العقلية العلياأن  فيجوتسكيولقد أثبت 

د على 
ّ
م.ولهذا أك

 
 ؛ ألنه ال مدخل تاريخـيومدخل فيجوتسكي كان عبارة عن  السياق االجتماعي للتعل

م الفردي ودوره في النشاط االجتماعي ضمن سياق محّدد، بل يرى أيضا أن كل أنواع األنشطة 
ّ
ينظر للتعل

 .2ة االجتماعيةاملتاحة هي شكل من أشكال الحيا

على بناء الفرد ملعارفه بفضل تفاعله مع األشياء، وفـي نموذج بياجيه فـي الوقت الذي يركز 

أهمية كبيرة لدور األقران الذي يشكل مصدر الصراع  النموذج البنائي الجديدالوقت الذي يعطي 

 مو والتعلم.االعتبار لدور الراشد فـي عمليتي الن نموذج فيجوتسكيمعرفي، يعيد -السوسيو

 االفتراضات التي تقوم عليها نظرية النمو االجتماعي

 تقوم هذه النظرية على أربعة افتراضات أساسية، انعكست بعد ذلك على التدريس:

م والتفكيـر: االفتـراض األول:
ُّ
تعّد اللغة وسيلة أساسية  للحديث الذاتي دور مهم فـي عمليتـي التعل

م بطرق التعبيـر عن األفكار، ووسائل لطرح األسئلة ووعاء للتفكيـر والنمو املعرفي، فهـ ِّ
ّ
ي تزّود املتعل

ر بواسطة كلمات وجمل 
ّ
الستيعاب املفاهيم الالزمة لعملية التفكيـر، فعندما نواجه مشكلة ما، فإننا نفك

ز فيجوتسكي على دور اللغة فـي النمو املعرفي مقارنة بـ بياجيه
ّ
 .3جزئية، ومن هنا رك

. تعمل على توجيه النمو املعرفي حديث ذاتيوتسكي أن اللغة التي تكون في شكل ويعتقد فيج

يساعد املتعلمين على تنظيم أفكارهم فيصبح من املعقول السماح لهم  الحديث الذاتيوبما أن 

وخاصة مع هؤالء  بصمت تام،وتشجيعهم على استخدامه في املدرسة، مع اإلصرار على استخدامه 

كان ذلك  تمتمة األطفاللون حل مسألة أو مشكلة صعبة، ويالحظ أنه كلما زادت الصغار الذين يحاو 

مؤشرا على أنهم بحاجة إلى مساعدة أكثـر. وإذا صرفت بعض الوقت في مراقبة األطفال فستجدهم 

ثون مع أنفسهم  .4الحديث الذاتيوهم يلعبون، وهذا ما أطلق عليه فيجوتسكي  يتحد 

هو بمثابة مؤشر على أن الطفل ال يستطيع تي املتمركز حول الذات الحديث الذاويرى بياجيه أن 

رؤية العالم من وجهة نظر اآلخرين؛ ألنهم يتحدثون عن األشياء التي تـهمهم وحدهم دون سامعيهم. وكلما 
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ـهم يطّورون  اء من خالل اإلصغ الحديث التفاعلي االجتماعينضج هؤالء األطفال، كما يرى بياجيه، فإنَّ

 .1األفكاروتبادل 

تفق ، فهو يحديث األطفال الذاتيعند الحديث عن  بياجيهتختلف عن فيجوتسكي إال أن أفكار 

معه في أنه مؤشر لعدم نضج الطفل املعرفي، فـي حين يختلف عنه ويقتـرح أن هذه التمتمة تلعب دورا 

عّد ي لصامت الداخليالحديث املسموع إلى الحديث امهما في التطور املعرفي...وقد أكد على أن تحّول 

عملية أساسية في النمو املعرفي ويستخدم الطفل اللغة خالل هذه العملية في إنجاز النشاطات املعرفية 

م الضبط الذاتي
ّ
 .2املهمة لحل املشكالت، التخطيط، تكوين املفاهيم، تعل

اك الرتبعندما يعانون من صعوبات، فيشعرون با الحديث الذاتـيوينـزع األطفال إلى استخدام 

ال يساعدنا فقط على حل املشكالت بل يتعّدى ذلك  فالحديث الذاتيعندما يرتكبون خطأ ما. ولذا 

 .3ليسمح لنا بتنظيم تصرفاتنا

ي ه الحد  م يجب أن يصل إلى أقص ى درجة فـي نطاق نمو 
 
 االفتراض الثاني: كل متعل

ظة األولى )اللحظة لحظتان أساسيتان في عملية التعلم، في اللح فيجوتسكي،توجد حسب 

ل الراشد ليعطي االنطالقة للتعلم، ال يستطيع التلميذ أن يقوم بهذه العملية بمفرده. 
ّ
املناسبة(، يتدخ

وإذا كانت اللحظة مناسبة وفعل الراشد مالئما أمكن للتلميذ في لحظة ثانية أن يشتغل بمفرده اعتمادا 

ى ، وهي الفرق بين مستو نطقة األقرب للتنمية()املعلى معارفه املكتسبة وحدها. هذا هو أساس مفهوم 

معالجة وضعية معّينة تحت إشراف الراشد وبمساعدته، ومستوى معالجتها من قبل املتعلم 

سة للنمو الذهني للطفل. فهو يعمل على  بمفرده...ويشير فيجوتسكي بوضوح إلى أن التعلم هو مرحلة مؤّسِّ

متفعيل هذا النمو بإيقاظ سيرورات تطويرية ال 
ّ
 .4 يمكن أن تتحقق بدون ذلك التعل

ه بحاجة إلى بعض  هات أو اإليحاءات أو قد يكون املتعلم على وشك حل مشكلة، إال أنَّ ِّ
املوج 

ف  املساعدة من اآلخرين ر بعض الجزئيات والخطوات الالزمة لحل تلك املشكالت. وُيعرَّ
ّ
ن من تذك

ّ
للتمك

ي ـه:" املساحة أو امل نطاق النمو الحد  نطقة التي ال يستطيع فيها الطفل حل املشكلة إال بمساعدة بأنَّ

وتوجيه الراشدين أو بالتعاون مع زميل أكثـر نموا منه. أي أنها تلك املنطقة التي تكون فيها التعليمات 

 .5ذات فائدة وتؤدي إلى تحقيق الغاية؛ وهي بذلك املنطقة التي يمكن أن يحدث فيها التعلم الحقيقي "

اف املعرفة التي يكتسبها املتعلم إذا تلقى مساعدة من اآلخرين أو تفاعال اجتماعيا إذن هـي اكتش

معهم من أجل النمو املعرفي بصورة متكاملة. وتمثل هذه املنطقة مجاال للتفاعل االجتماعي؛ ولهذا تنص 
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لى أن ع . كما تؤكدالتفاعل االجتماعي يلعب دورا أساسيا في النمو املعرفـينظرية فيجوتسكي على أن 

مه من خالل التفاعل االجتماعي، بما يؤدي إلى تكامل البنية العقلية لألفراد
ُّ
 .1أي ش يء يمكن تعل

الحديث الذاتي والنمو املعرفـي مع فكرة منطقة النمو الحدي وتتجّسد أفكار فيجوتسكي عن 

هات أ و اإليحاءات فـي مساعدة الراشد للطفل فـي حل املشكلة أو إنجاز عمل ما باستخدام املوج 

م هذه املوّجهات اللفظية.
ّ
بع املتعل

ّ
 .2وتقّل هذه املساعدة تدريجيا كلما ات

 
م بمساعدة اآلخرين

ُّ
 االفتراض الثالث: التعل

ال تكون ممكنة، في أوقات معينة، إال فـي  سيـرورات النـمو الداخلية للطفليرى فيجوتسكي أن 

. وال يستطيع إحداث هذا التواصل إال من خالل اللغة 3قرانإطار تواصل هذا األخيـر مع الراشد أو مع األ

م كموّجهيـن له؛ 
ّ
م. ويعمل الراشد واألقران أو من يتعامل مع املتعل

ّ
فهي أساس النمو املعرفـي لدى املتعل

إذ يزّودونه باملساعدة الالزمة لتطوير قدراته على الفهم ونموها. فالطفل لم يولد وحيدا في هذا العالم 

العمليات العقلية كالتصنيف واملحافظة على نفسه، وإنما يكتشف هذه العمليات بمساعدة  ليكتشف

ميـن ِّ
ّ
 .4أفراد األسرة واألقران واملعل

بالطفل من خالل اللغة أو مالحظة الطفل األداء املتقن لعمل  توجيهات املحيطيـنوتتم معظم 

ملساعدة التي يقّدمها الراشدون للطفل ما؛ مما يساعد الطفل على التعلم. لقد أطلق فيجوتسكي على ا

أثـناء بنائـهم للفهم الذي يؤدي فـي النـهاية إلـى حّل مشكالتهم  املساندةويستخدم األطفال هذه  املسانـدة.

( بين التعلم والنمو؛ األول: وهو املرحلة األولى التي يتدخل فيها 5217؛ وهكذا يمّيـز فيجوتسكي )5بأنفسهم

 .6هو املرحلة الثانية حيث يمكن لسيـرورة داخلية فردية أن تشتغل تبعا آللياتها الخاصةالراشد، والثاني: و 
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شكل إيحاءات أو تجزئة املشكالت إلى خطوات وإعطاء ويكون هذا الدعم أو املسانـدة على 

..ثم وتقديم التشجيع في الوقت املناسب وإعطاء معلومات. أمثلة أو نماذج تطور نمو الطفل كمتعلم،

 .1اح للمتعلمين باالعتماد على أنفسهم في حل املسائل واملشكالتالسم

وهـي فرضية من فرضيات فيجوتسكي االجتماعية، السيما  فكرة التلمذة املعرفيةلقد تطّورت 

في الجزء املعرفـي منها، فمثلما تتضمن التلمذة الحرفية العادية أو التقليدية قيام صبي بالتتلمذ على يد 

اعل تتمضن أيضا قيام املتعلم باملشاهدة والتف التلمذة املعرفيةمهنته أو حرفته؛ فإن  حرفي ماهر يتعلم

نا فـي العمليات املعرفية. وتستخدم 
ّ
التلمذة املعرفية مع مجموعة خبراء أو مجموعة أقران أكثـر تمك

 .2خبرات اجتماعية لتشكيل التعلم وإحداث تكامل في العملية املعرفية

بمشاهدة املتعلم نموذجا أو عدة نماذج من أقرانه األكثر منه  ة املعرفيةالتلمذويبدأ مفهوم 

خبرة ومهارة في املهام املعرفية املتعلمة، ويكون مقدم النموذج هو املعلم، ويتبع تقديم النموذج إرشادات 

م. ويتضّمن جزء م
ّ
لتدريب ن اوتوجيهات...فـي املحاوالت األولية من العمليات املعرفية الجديدة على املتعل

ناتغذية راجعة الحصول على 
ّ
م األكثـر كفاءة وتمك ِّ

ّ
م أو املتعل ِّ

ّ
 .3من القائد أو املعل

ن املتعلم من أداء العملية بنجاح. وبعد 
ّ
وتكون هذه التغذية في شكل مساعدة معرفية؛ حتى يتمك

اعده علم بتلميحات تستقديم هذه املساعدة املعرفية حافزا أو تعزيزا. وتعمل هذه الحوافز على إمداد املت

 .4على أداء عملياته بنجاح

ويتم تقليل تلك التلميحات أو التغيرات تدريجيا؛ مما يساعد على السيطرة على تلك املهمة 

ل اعتماده على املساعدة الخارجية حتى يستغني 
ّ
املعرفية شيئا فشيئا، ومن ثم يعتمد على نفسه، ويقل

 .5عن هذه املساعدة نـهائيا

ماالفتراض ا
 
 لرابع: للمحادثة التعليمية دور كبيـر فـي التعل

ب
ّ
ال والفـهم ضرورة  يتطل م الفعَّ

ُّ
مو  التفاعل واملحادثة أو الحوار.كل من التعل ِّ

ّ
ن ويحتاج املتعل

ي.إلى مجهود فـي حل املشكالت إلى أن يصلوا إلى  هم الحـد   التـياملساندة وهم بحاجة إلى  منطقة نمو 

مين اآلخرين. وتعّد يحصلون عليها من خالل  ِّ
ّ
م واملتعل ِّ

ّ
ـال عـن بدي املحادثة التعليميةالتفاعل مع املعل

م على  ِّ
ّ
م هو مشاركة جميعالـموقف التعليمـياملحاضرة التقليدية التي يسيطر فيه املعل ِّ

ّ
 . فـهدف املعل

م موّجـها يساعد املتعلمين فـي تحديد طريقة ف ِّ
ّ
 .6مشكلةهمهم للالطلبة فـي املناقشة، وهكذا يصبح املعل
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يكون اجتماعيا فـي البداية ثم  –لدى الطفل  –أن الكالم  فيجوتسكييتصّور العالم الروس ي 

 .1يليه الكالم املتمركز حول الذات وبعده الكالم الداخلي )أو التفكيـر(

 أي أن عملية التفكير اللغوي تكون في مرحلة متأخرة بعد الكالم االجتماعـي، ثم الكالم الذاتي أي

ر فـي صمت مع نفسه 
ّ
املتمركز حول ذاته، ملاذا؟ ألن الطفل في هذه املرحلة املتأخرة يستطيع أن يفك

بدون لغة منطوقة، بل بلغة داخلية، وهي التفاعل بين اللغة والتفكيـر. فال يسمعه أحد سواه، ولذا نرى 

ر   كلماته وينطقها بصوت خافت الطفل املتأخر فـي نموه عن هذه املرحلة )مرحلة التفكير اللغوي( يكـّرِّ

 .2بدون وعـي أو تفكيـر أو مالحظة أن أحدا يسمعه

جون إلى ، فالطلبة يحتاالتفاعل واملحادثةيتطلبان  التعلم النشطوالفهمأن  فيجوتسكيويرى 

طفل ، أي املنطقة التي ال يستطيع فيها ال)الحدية التقريبية(الكفاح في حل املشكالت في منطقة نموهم 

كلة بمفرده إال بمساعدة وتوجيه الراشدين أو التعاون مع زميل أكثر نموا منه. وقد أطلق حل املش

ط لها كـي تستثير باملحادثة التعليميةعلى هذا النمط من التفاعل  فيجوتسكي
ّ
، ألن املعلم قد خط

م، وهذه 
ّ
م موّج املحادثة التعليمية املتعل ِّ

ّ
يساعد ـها لليست محاضرة أو مناقشة تقليدية، بل يكون املعل

 .3الطلبة على تحديد طريقة فهمهم للمشكلة، وبــهـدف إشراك جميع الطلبة فـي املناقشة

م  فيجوتسكيإلى فرضية  (Gal Perinغال بيران )عاد عالم النفس الروس ي 
ّ
)يجب أن يؤدي التعل

 .4إلى االستبطان، أي إلى ظهور سلوكات ذهنية( وتناولها بمزيد من التفصيل

م يتمّيـز بأربعة متغّيرات مستقلة هـي ـرانغال بييـرى 
ّ
 :5أن التعل

الذي يمكن أن يكون من طبيعة مادية أو شفهية أو ذهنية. فلتنمية السلوكات  مستوى السلوك .5

الذهنية بشكل الئق، من الضروري املرور عبـر سلوكات مادية )االستعماالت اليدوية( وشفهية )التعبير 

 أو التصّور(.

 االتجاه )الهدفيتوفر السلوك في شكله الكامل على ثالث خصائص هي  وك:مستوى كمال السل .4

. خالل التعلم، يتطور السلوك، عموما، من شكله الكامل إلى شكل والوظيفة(، والتحقيق واملراقبة

 مختصر.

يكتسب كل سلوك تم تعلمه قابلية تطبيق أعم. فهو يطبق في البداية على  مستوى تعميم السلوك: .3

 ات خاصة، ثم يعّمم على أشياء وسياقات أخرى أكثر عمومية، وأكثر تجريدا.أشياء وسياق

ن من السلوك: .3
 
يكون السلوك املكتسب في البداية بطيئا ومترددا وواعيا، ليزداد بعد  درجة التمك

 ذلك سرعة وثباتا وآلية.

                                                           
ميدانية الكتساب الداللة لدى األطفال، األكاديمية عطية سليمان احمد: في علم اللغة النفس ي؛ نمو الداللة وتكوين املفاهيم دراسة  1
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 نموذج التعلم البنائي:

د نمـاذج التدريس القائمة على  را لـما تتضمنه تلك الفلسفة من نظ الفلسفة البنائيةتتعـدَّ

نظريات عديدة في عملية التعليم والتعلم، وتؤكد هذه النماذج على الدور النشط للطالب في عملية 

م كما تؤكد على املشاركة الفكرية للطالب بحيث يحدث تعلما ذا معنى قائم على الفهم
ّ
 .1التعل

م البنائي أحد النماذج التعلي
ُّ
مية القائمة على املبادئ الرئيسية للفلسفة هذا ويعّد نموذج التعل

ـه يـهـتم بجعل املتعلم محـورا للعـملية التعـليمية،  البنائية، والذي يعمل على تحقيق أهدافها، كما أنَّ

م هو الذي يقوم بالبحث عن املعرفة أو التفكير للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحلول ملشكلة  ِّ
ّ
فالـمتعل

نة مستخدما قدرا  .2ته الخاصة، لـذا فهو من النماذج التي تساعد على تنمية التفكيـرمعيَّ

 مراحل نموذج التعلم البنائي:

وفق أربع مراحل متتابعة هي: مرحلة الدعوة، مرحلة االستكشاف  نموذج التعلم البنائييسير 

داف واالكتشاف، مرحلة اقتراح التفسيرات والحلول، ومرحلة اتخاذ اإلجراءات بـهدف تحقيق األه

 .3التعليمية املحددة

م بجذب انتباه الطالب إلى ما يريد عرضه عليهم مرحلة الدعوة .5 ِّ
ّ
: ويقصد بهذه املرحلة أن يقوم املعل

ها، إذا مرحلة الدعوة متوقفة في املقام 
ّ
سواء أكان درسا أم مشكلة معينة يريد منهم الوصول إلى حل

جذب انتباه طالبه، وقد تتم الدعوة من خالل  األول على املعلم وشخصيته والطريقة التي يتبعها في

قيام املعلم بطرح بعض األسئلة أو املشكالت التي قد تبدو محيرة أو متناقضة لدى الطالب، إال أن 

ر ألنها تثير دهشتهم
ّ
 .4مثل هذا النوع من األسئلة هو الذي يدعو الطالب إلى التأمل والتفك

تي هذه املرحلة بعد املرحلة السابقة والتي يكون فيها : تأمرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار .4

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 

جابات ملا يتولد لديهم من أسئلة واستفسارات أثناء قيامهم بتحدي قدراتهم العقلية، والبحث عن إ

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 

ع املجموعات بالعمل نفسه، وإنما قد تقوم كل مجموعة بمهمة أنه ليس من الضروري أن تعمل جمي

 .5معينة تعمل على تحقيقها
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: تعتمد هذه املرحلة بشكل أساس ي على الطالب، حيث يقومون مرحلة اقتراح التفسيرات والحلول  .3

بتقديم ما تم التوصل إليه من تفسيرات وحلول ومقترحات، وذلك من خالل الطالب الذي قد أنابته 

موعة للتحدث باسمها. فتقوم املجموعات الواحدة تلو األخرى بتقديم ما توصلت إليه. وال كل مج

نغفل في هذه املرحلة الدور األساس ي الذي يؤديه املعلم فهنا يقوم املعلم باالستماع الجيد ملقترحات 

 يهالطالب دون تدخل أو اعتراض حتى وإن كان في مقترحاتهم ما هو خطأ أو غير صحيح، فيجب عل

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 

حقيقة الالحقيقة فإذا توصل إليها بشكل خطأ في املرات األولى فإنه بعد ذلك سوف يصل إلى هذه 

 . 1بشكل صحيح

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 

جموعات جميعها من عرض كافة عرض الطالب ملقترحاتهم، إال أنه أثناء التعقيب وبعد انتهاء امل

مقترحاتهم يقوم بمناقشة هذه املقترحات مع كل مجموعة على حدة، فاملقترحات الصحيحة ينّوه عنها 

ويطلب من الطالب تقديم تفسير لهذه املقترحات أو الحلول، أما املقترحات غير السليمة فإنه أثناء مناقشة 

سباب التي جعلت الطالب يقومون بالتفكير الخطأ فيقوم الطالب لها يكون املعلم قد توصل أو استقرأ األ 

 .2بإرشادهم إلى الطريق الصحيح والسليم الذي يجعلهم يتوصلون إلى الحل الصحيح للمشكلة بأنفسهم

مما سبق نجد أن هذه املرحلة تعد أهم مرحلة بالنسبة للمعلم حيث إنها تساعده في التعرف 

عده في التوصل إلى بعض الفروق املوجودة لدى الطالب ليس على املستوى الحقيقي لطالبه كما تسا

هذا فحسب بل إنها تساعده أيضا في التعرف على بعض طرق وأساليب التفكير الخطأ التي قد يتبعها 

 .3الطالب في أثناء حلهم لبعض املشكالت التي تواجههم ومن ثم إيجاد الطرائق املناسبة لعالجها

املرحلة يقوم الطالب بتطبيق ما تم التوصل إليه من مقترحات ونتائج  في هذه مرحلة اتخاذ اإلجراء: .3

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 

ن الطالب أن يقوموا بإيجاد الحلول املناسبة لتلك املشكلة، من هنا نجد أن هذه سابقا ويطلب م

املرحلة تعطي فرصة كبيرة للمعلم كي يقوم بتقويم طالبه كما أنها تعطي الطالب فرصة أيضا كي 

يقّوموا أنفسهم. ويقتصر دور املعلم هنا على التوجيه واإلرشاد للطالب أثناء قيامهم باألنشطة 

 .4وتشجيعهم على مواصلة القيام بهذه األنشطة دون تدخل كبير منه املختلفة
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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 

مرحلة االستكشاف ينخرط الطالب في األنشطة بحثا عن الحل فيما يعرض في املرحلة بهذه املرحلة، وفي 

السابقة وفي مرحلة اقتراح التفسيرات والحلول يقود املعلم الطالب إلى التوصل إلى الحقائق واملفاهيم 

ق يوالقوانين املطلوبة من خالل حلولهم وتفسيراتهم ومقترحاتهم وفي مرحلة اتخاذ اإلجراء يتم تطب

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 

 .1جديدة وهكذا تبدأ حلقة جديدة من نموذج التعلم البنائي

 ة البنائية االجتماعية:التدريس وفق نظري

 :2يقوم التدريس على عدة مبادىء

 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 العالم  -

 قي.الحقي

يجب أن يكون الفصل مجتمعا تعليميا، مما يستوجب االهتمام بإعداد الجانب املادي؛ مثل: إعادة  -

 ترتيب املقاعد، وترتيب الحّيز املكاني.

 :3دور املعلم

التركيز على فكرة؛ اختيار املعلم فكرة لتكون محور النقاش، ولديه خطة ملعالجتها، واالستفادة من  -

 فرة.الخلفية املعرفية املتوا

ربط األفكار، وإعطاء املتعلمين املعلومات الضرورية حول الفكرة ومصادرها وكيفية الوصول إليها  -

 وتوظيفها.

 التعليم املباشر ملهارة أو مفهوم محّدد للمتعلمين. -

 استثارة لغة ذات تعبيرات معّقدة...ليستثير املتعلمين ومشاركتهم في طرح األسئلة والتلخيص. -

ومبادئ يستند إليها الفرد في مواقفه: يطلب من املتعلمين إعطاء آرائهم مع تدعيمها الوصول إلى قواعد  -

 بالبراهين واألدلة اللفظية والصور.

 يطرح املعلم بعض األسئلة معروفة اإلجابة والتي تحتمل أكثر من إجابة. -

 االستجابة إلسهامات املتعلمين مع الحفاظ على خطة للمناقشة وتماسكها. -
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 تصلة وتكون تفاعلية متعددة الجوانب متصلة األدوار مبنية على ما سبق.املحادثة امل -

سم بالتحدي دون تهديد تسوده مشاعر الحب واملوّدة واالحترام والتعاون. -
ّ
 توفير جو يت

املشاركة العامة بما في ذلك األدوار التي يخترها الفرد فال يحدد من سيتحّدث في املناقشة وإنما األمر  -

 ن أنفسهم.متروك للمتعلمي

 يشّجع املتعلمين على االشتراك مع األقران منذ بداية العام الدراس ي. -

ط إلحداث مواءمة بين املتعلمين والبيئة املدرسية. -
ّ
 يخط

 يتواصل يوميا مع تالميذه من خالل خطط املنهج، وعمليات تقويم إنجاز املتعلمين. -

 لمين وتوقعاته منهم.يكون ثابتا حازما وفي الوقت نفسه مرنا في توجيهاته للمتع -

 يستطيع أن يقيم نفسه وخبراته التدريسية. -

م
ّ
 :1دور املتعل

 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. -

ن والكفاءة بمساعدة زمالئه. -
ّ
 يحاول الوصول ملستوى التمك

 يناقش تصوراته ويطرحها من خالل املحادثات واملناقشات التي يوفرها املعلم. -

 إليحاءات واملوجهات اللفظية التي يوجهها املعلم.يتبع ا -

 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. -

ط التعليمية: ورشة العمل الجماعية، الزيارات امليدانية، تنظيم الحلقات الدراسية، زيارة املكتبات الوسائ

واملتاحف، عمل الندوات الثقافية، تنظيم بيئة الفصل املادية ووضع املقاعد في شكل تجمعات تسمح 

 .2بمزاولة النشاط الجماعي
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 :1التقويم

ات يتطلب إبداء فكر املتعلمين ويدير شرحا أو يقّدم املشروعات الجماعية هي مشروع شامل للمهار  -

 أداء في الفصل أمام األقران. وقد يأخذ شكل مناقشة بين األفراد أو الجماعات.

العروض الشفوية واملقابالت تسمح املقابالت أو العروض الشفوية للمتعلمين بتبادل املعرفة فيما  -

 املختلفة.بينهم عن طريق سماع حديث املتعلمين في املواقف 

املقاالت: تستخدم املقاالت منذ القدم لتقويم فهم املتعلم ملوضوع معين من خالل وصف مكتوب أو  -

تفسير موضوع ما. وتوضح املقاالت كيفية استخدام املتعلم للحقائق في سياق معين. وتتطلب أسئلة 

 املقال تحليال ناقدا، وكذلك تستخدم املقاالت في تقويم مهارات التعبير.

م فهو يصف ويجمع أداء الفرد خالل فترة مل -
ّ
فات أو سجالت األداء: تحتوي هلى تجميعات لعمل املتعل

م.
ّ
 زمنية لتوضح عمل املتعل

 استراتيجية التعلم التعاوني:

مين؛ نمط  ِّ
ّ
مية بين املتعل

ّ
إن السائد في مدارسنا وثانوياتنا نمطين من العالقات البيداغوجية التعل

م الفردي ونمط 
ُّ
م التنافس ي، وهذا ما حدى ببعض التربويين ال يتفقون في كون حجرة الدرس التعل

ُّ
التعل

م في اآلن نفسه، فباإلضافة إلى النمطين السابقين نضيف نمطا 
ّ
يمكنها ان تجمع ثالثة أنماط من التعل

م التعاوني. وقد جمعها محمد رضا البغدادي فيما يلي
ّ
 :2ثالثا يظل غائبا أو يكاد وهو التعل

مون في منافسات مكسب وخسارة لكي يروا من األفضل )التنافسية(.يشتر  -5 ِّ
ّ
 ك املتعل

مية الخاصة بكل واحد منهم لكي يصل إلى  -4
ُّ
مون مستقلين لتحقيق أهدافهم التعل ِّ

ّ
يعمل املتعل

 معيار متعارف عليه للتفّوق )الفردية(.

مون متعاونين في جماعات صغيرة بحيث يكون كل فرد في هذه  -3 ِّ
ّ
نا ميعمل املتعل ِّ

ّ
ن الجماعات متمك

 املادة املوكولة إليه )التعاونية(.

م التعاوني من االستراتيجيات الحديثة واملتطّورة التي تضفيعلى العملية التعليمية كثيرا 
ّ
يعد التعل

مين على وجه الخصوص، حيث إنها تزّودهم بالقدرة  ِّ
ّ
من الحيوية وتبعد عنها امللل والضجر لدى املتعل

م ينّمي على املشاركة اإل 
ُّ
م صفي أكاديمي إلى تعل

ُّ
ماتهم بأنفسهم؛ وتخرجهم من تعل

ُّ
يجابية فـي بناء تعل

م بالجماعة.
ُّ
 قدرات التفكير الناقد وزيادة الفعالية الذاتية وارتفاع مستوى اإلنجاز الرتباط هذا التعل

م التعاوني: 
 
جرائية، حيث ريفات اإل هناك تعريفات كثيرة للتعلم التعاوني سنقتصر على التعتعريف التعل

م يتم فيها تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة غير محمد السيد علي يعّرِّفه 
ُّ
بأنه استراتيجية تعل

متجانسين من حيث مستوياتهم التحصيلية السابقة، وتعمل كل مجموعة معا إلنجاز مهارات تعليمية 

م ويساعد بقية أفراد مجم
ّ
م ويعل

ّ
وعته في تنفيذ املهام املطلوبة، وتكون محددة وكل طالب عليه أن يتعل
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فيها العالقة ترابطية بين تحقيق الفرد ألهدافه وأهداف اآلخرين، ويعمل الجميع للوصول إلى الحد األعلى 

م سواء للفرد أو لآلخرين، يكون االعتماد فيها إيجابيا متبادال بين أعضاء كل مجموعة. تقلل العبء 
ّ
للتعل

يته الكاملة عن عملية التدريس، فيتحّدد دوره في مراقبة وتوجيه وإرشاد عن املدّرِّس من حيث مسؤول

م خاصة بالفصل، حيث إنها تسهل 
ّ
مين فـي املجموعات، فهي استراتيجية تعل ِّ

ّ
م لدى املتعل

ّ
وتقويم التعل

 .1التعلم وفهم املشكالت

م
ُّ
ق التعل مات التي تحّقِّ د التعريف السابق مجموعة من العناصر واملقّوِّ  التعاوني هي: يحّدِّ

 .عة فـي مستويات الذكاءات وفـي تعّددها  العمل في مجموعات متنّوِّ

  م
ُّ
مين صعب التحك ِّ

ّ
مجموعات العمل صغيرة حتى يسهل العمل؛ ألنه كلما زاد عدد املتعل

 فيهم.

 .مي
ُّ
مين تعليمي تعل ِّ

ّ
 دور املتعل

 ،تعتمد أساسا على تعزيز أعلى مستويات السلوك وإكسابها للطالب 

 مين وتوضيح مهامهم وإرشادهم عند العجز.دور ا
ّ
 ملدّرِّس تشكيل مجموعات املتعل

 العناصر األساسية للتعلم التعاوني:

لكي ينجح في إعطاء مخرجاته التربوية، سواء أكاديمية أو اجتماعية أو انفعالية، فال بد من توافر 

 :2خمسة عناصر رئيسة هي

دأ أن كل فرد في جماعة صغيرة هو عنصر هام ويعني هذا املب االعتماد املتبادل اإليجابي: -5

فيها، ويعتمد عليه أفراد الجماعة اآلخرين، ولديه ما يقدمه لهم في املهمة املوكلة إليه. ويدرك 

أي الكل كل فرد أن نجاح الجماعة مسؤوليته الشخصية كما هو مسؤولية الجماعة ككل، 

والعمل ية أو الكيفالطريقة ة عناصر هي: ثالثي ـف ون رتبطفأفراد الجماعة ي .للفرد والفرد للكل

ولزيادة الدافعية، واملسؤولية الفردية، ونجاح العمل فال بد من زيادة االعتماد . واملكافأة

اإليجابي، وتحديد املهام واألدوار، ونوع املهمة، وحجم املجموعة، األمر الذي يساعد على 

ة تماد املتبادل اإليجابي بمكافأة املجموعتوفير األلفة وخلق الترابط بين الزمالء، ويدعم االع

 التي تحقق الهدف املطلوب منها.

ويعني ضرورة جلوس أفراد الجماعة مع بعضهم والتفاعل لفظيا  التفاعل وجها لوجه: -4

وبصريا، يتبادلون وجهات النظر، ويتناقشون بشكل عقالني سعيا للوصول إلى فهم مشترك 

ساس إلى ضرورة زيادة عالقة الوجه للوجه وتحديد ونشيـر في هذا األ  وحلول متفق عليها.

ق التوافق النفس ي بين  واجبات أفراد كل جماعة وااللتزام بالعالقات داخلها بما يحّقِّ

عناصرها والتنافس االجتماعي ودعم التفاعل بين األفراد وتحديد أبعاده من خالل املعلومات 

اتخاذ قرارات عالية الجودة واملوافقة واملعارف وتقديم التغذية الراجعة وتحسين األداء و 
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ق التفاعل األمثل عن طريق بناء مجموعات  على الجهود املتبادلة. وقد أشار البعض إلى تحقُّ

وزيادة التواصل،  ( أفراد من أجل التقليل من مشكالت كثرة العدد7-4صغيرة تتراوح بين )

وجه وتقارب الرؤوس معا، وتقوية التفاعل وخلق التفاهم من خالل الحركات املعّبرة لل

ويساعد التفاعل اإليجابي في تدعيم كل فرد لآلخرين، كما يساعد التفاعل في تحفيز النجاح 

والتفّوق وتحقيق أكبر فائدة للتعلم، ومن مميزات التفاعل وجها لوجه أنه ينّمي الفهم لدى 

مين وقد تتعدى استفادتهم هنا االستفادة من املدّرِّس. ِّ
ّ
 املتعل

أي أن يتحمل الفرد في كل جماعة مسؤولية إنجاز املهمة  ية )املحاسبة( الفردية:املسؤول -3

املوكلة إليه في الوقت املحّدد وبالنوعية واإلتقان املطلوبين؛ ألن املدّرِّس يقوم في البداية 

كامل تولكنها توتختلف األدوار  بتوزيع األدوار واملهمات على كل فرد في كل جماعة صغيرة،

ملتحقيق الهدف الجماعي، وتتم مساءلة كل  جهودالتنسيق تم يتفاعل و تو  ِّ
ّ
له عن عم متعل

في املجموعة، وسؤاله أو تكليفه بعمل، وإعطاء إجابة محّددة ومنحه درجات  اعضو باعتباره 

على إتقان األداء وإعطاء تغذية راجعة، وتعتبر املساءلة الفردية طريقة للتقييم ويتم 

ممبواسطتها مراقبة تعلم كل  ِّ
ّ
، وهي ضرورية لتعظيم التعلم وزيادة التحصيل. ويمكن أن تعل

د بعض املسؤوليات الفردية  :1نحّدِّ

  الحفاظ على حجم الجماعة الصغيرة وذلك على أساس أنه كلما كان حجم الجماعة

 أصغر كلما أمكن تحديد املسؤولية الفردية بكفاءة.

 .م ِّ
ّ
 اختبار النواحي الفردية لكل متعل

 ن من االختبار باخت ِّ
ّ
يار عّينات عشوائية لدى العمل الجماعي املوجود في قاعة الدرس تمك

 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.

 م وتقديم آلياته من خال ِّ
ّ
 ل هذا التوجه.تحديد دور كل متعل

 .م بعض املعارف واملعلومات املعنية باستشارة طرق النجاح املختلفة ِّ
ّ
 تعليم كل متعل

مون داخل  املهارات االجتماعية بين األشخاص داخل املجموعات الصغيرة: -3 ِّ
ّ
يكتسب املتعل

م التعاوني القدرة على التواصل اإليجابي وتبادل األفكار ووجهات النظر بفضل 
ُّ
جماعة التعل

ق لهم، وال يمكن النجاح بدونها؛ ألنها هي  ي ـف املحور الرئيساملهارات االجتماعية التي تتحقَّ

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 

روري لتشكيل املهارات االجتماعية، مثل الثقة بالنفس، والقدرة على مشاركة اآلخرين في ض
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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 

ر وتبادلها، والتأكيد على مهارة التشارك من خالل التعاطف والتحاور واألخذ والعطاء األدوا

 واالنتماء للمجموعة ونبذ التحّيز واألنانية.

 وهناك بعض املهارات املهمة التي يجب أن تنّمى لدى الطالب مثل: 

 بي.السلاملشاركة بالصوت الهادئ واملثابرة على التعلم وتجّنب النقد  مهارات التكوين؛ 

 مراعاة الوقت وخلق مناخ حيوي وطلب املساعدة والقيادة الفعالة. مهارات التوظيف؛ 

  تبادل األدوار وتكوين مستوى واضح لفهم املادة وتنمية عملية التفكير. مهارات التوضيح؛ 

 تشجيع الجدل واملناقشة وإضافة األفكار الجديدة وتنمية التفكير اإلبداعي. اإلثارة؛ 

ينمو السلوك التعاوني باملمارسة في العمل ويخضع  جموعة تقدم املجموعة:عمليات امل -1

إنجاز املجموعة للمالحظة واملتابعة من خالل التغذية الراجعة ألداء املجموعة، وبيان مدى 

التقدم الذي أحرزته بهدف التحسين والتطور للمهارات التعاونية للمجموعة، وتحسب درجة 

ات زمالئه في املجموعة وضرورة إعطاء الوقت الكافي الذي الطالب بناء على متوسط درج

 تحتاج إليه املجموعة للحفاظ على عالقات العمل.

م في التعلم التعاوني: ِّ
 
 س واملتعل

 أدوار املدرِّ

مين، وال يعني أنه دوره ثانوي، ولكنه ينسجم مع  ِّ
ّ
يقوم املدّرِّس بدور الوسيط بين املعرفة وبين املتعل

 
ُّ
مين، وهذا ما قدمه روفن فيوير شتاين وليف استراتيجية التعل ِّ

ّ
م التعاوني التي تمنح مساحة أكبر للمتعل

مين
ّ
 .1فيجوتسكي وآخرون حيث عرفوا هذه الوساطة بأنها تسهيل وعرض وتدريب للمتعل

ِّس: -5
ّس على ثالث مراحل على النحو التالي أدوار املدر 

 :2تتوّزع أدوار املدرِّ

 :م التعاوني على أكمل وجه، وهي مرحلة تمهيدي قبل الدرس
ُّ
ة تحضيرية للقيام بالتعل

ويقوم فيها املدّرِّس أوال بتحديد األهداف التعليمية لكل درس بوضوح، وتحديد حجم 

مجموعات العمل، ويتوقف هذا على املهام املنشودة واألدوار املتاحة، وتحضير 

مين تقسيم الطالب إلى جماعات متعاونة ووفق مهام محّددة مسبقا، وتز  ِّ
ّ
ويد املتعل

باملشكالت واملواقف، وتحديد األدوار ألفراد املجموعة على أن يتبادل األفراد تلك 

م املناسبة )حجرة الدرس أو  األدوار من درس آلخر.
ّ
ثم يعمل على إعداد بيئة التعل

أي فضاء آخر مناسب(، ثم إعداد األدوات املناسبة من وثائق وأجهزة ووسائل إيضاح 

وع. وفي حقيقة األمر تعّد هذه املرحلة من إعداد الثانوية أو املؤسسة مناسبة للموض

ب من  ر البيئة املناسبة، ولعلَّ ما الحظته ميدانيا يصّعِّ ِّ
ّ
التربوية، فهي التي توف
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مين. أما الوسائل والوثائق التربوية املتعلقة باملوضوع  ِّ
ّ
الحصول على ما يناسب املتعل

ع الكتابية في اللغة العربية ال تتطلب وسائل فيمكن توفيرها، خاصة وأن املشاري

كثيـرة ولنا عودة إليها من خالل بعض النماذج التطبيقية من كتاب اللغة العربية 

 للسنة األولى ثانوي. 

 :عندما ينطلق املدّرِّس في درسه يكون قد قّسم املجموعات وحّدد املهام  أثناء الدرس

ح لهم امل شكالت التي قد تواجههم أثناء عملية لكل فرد في املجموعة بدقة، ووضَّ

مين على تحديد املشكلة  ِّ
ّ
البحث، يقوم بعدها بمالحظة املجموعات، ومساعدة املتعل

م فـي املجموعة وحث  ِّ
ّ
مـي كل مجموعة ومتابعة إسهامات كل متعل ِّ

ّ
ومتابعة تقدم متعل

مي ِّ
ّ
مين على التقدم وفق مسارات تتعلق بحل املشكلة وتوجيه املتعل ِّ

ّ
واإلجابة  ـناملتعل

مين ومساعدتهم على تغيير األنشطة  ِّ
ّ
عن استفساراتهم وتجميع البيانات عن املتعل

وتنويعها بهدف استمرار تفاعلهم وحيويتهم ونشاطهم وإجراء التقويم التكويني من 

مين من املادة وإمدادهم بتغذية راجعة مناسبة وتذليل  ِّ
ّ
أجل تحقيق تمكن املتعل

 .العقبات التي تعوق العمل

 :ّس في هذه املرحلة بالتأكد من تحقيق أهداف املادة العلمية  بعد الدرس
يقوم املدرِّ

نهم منها والتعليق بموضوعية ووضوح وبعبارات 
ّ
مون ومدى تمك ِّ

ّ
التي درسها املتعل

محددة عما الحظه على املجموعات ومكافأة املجموعة أو املجموعات التي نّفذت 

 مهامها على أفضل وجه.

م:أدوار املت -4 ِّ
 
م محور العملية التعليمية التعلمية ومصدر الفعالية في إجراء  عل ِّ

ّ
يعتبر املتعل

بو يحيى أالتعلم التعاوني حيث يقوم بجميع أنشطة التعلم بالتعاون مع زمالئه، وقد وّزع 

م على ثالث مراحلحرب 
ّ
 :1أدوار املتعل

  م: يضع األهداف مع زمالئه في الجماعة الصغيرة
ُّ
 والخطة التيقبل بدء التعل

فوا بها من طرف املدّرِّس. ِّ
ّ
ل
ُ
م املهام التي ك

ُّ
 يتم بها تعل

  مون معا من أجل إنجاز املهام املوكلة لهم وتتبع ِّ
ّ
م: يعمل املتعل

ُّ
أثناء التعل

مهم في حل املشكلة.  تقدُّ

  مهم وأداءهم، ويخططون
ُّ
مون تعل م: يتحّدثون عما أنجزوه ويقّيِّ

ُّ
بعد التعل

م املستقبلي
ُّ
 .للتعل

م في مجموعته بشكل عام، وهي كاآلتي محمد السيد عليأما  ِّ
ّ
 :2فقّدم دور كل متعل
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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 

 واملصادر التعليمية من كتاب واألوراق التعليمية والوسائل وغيرها. باستخدام املواد واملوارد

كل طالب مسؤول عن تعلم نفسه وتعلم اآلخرين، فال بد من تحّمل املسؤولية وبذل أقص ى  -ب

 الجهد لتحقيق تعلم فعال.

يعرض كل طالب أفكاره وآراءه ومقترحاته ويساعد اآلخرين في أداء مهامهم ويتناقش ويتحاور  -ج

 ويبحث ويدرس ويجرب ويحل ويستنتج ويقرأ ويكتب. ويستفسر 

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 الجّيد.

تقسيم املوضوع وتوزيع املهام التعليمية ويكون مستعدا للقيام يقوم بدور املحدد طبقا ل -خ

بأدوار زمالئه عند الحاجة ويحاول أن يساعد على تنسيق الجهود وتكاملها لتحقيق الهدف 

 املشترك.

م في جماعته الصغيرة فهي ال تخرج عن هذه املهام: القائد،  ِّ
ّ
أما حصر املهام التي يقوم بها كل متعل

د مسؤول املواد وال ع، امليقاتي. هذه املهام تحّدِّ ز أو املشّجِّ ر، مسؤول الصيانة، املحّفِّ وسائل، املسّجل، املقّرِّ

مسؤولية الجميع بدقة ووضوح، ويمكن أن نجمع بعض املهام واملسؤوليات، كالجمع بين مسؤول املواد 

ع، وفيم ر أو بين القائد واملشّجِّ ل واملقّرِّ  :1ا يلي تعريف بكل مهمةومسؤول الصيانة او الجمع بين املسّجِّ

القائد: يتولى مسؤولية إدارة املجموعة ووظيفته التأكد من املهمة التعليمية وطرح أي أسئلة  -أ

توضيحية على املعلم وكذلك توزيع املهام على أفراد املجموعة باإلضافة إلى مسؤوليته 

 املتعلقة بإجراءات األمن والسالمة.

جميع تجهيزات ومواد النشاط من مكانها إلى مكان  مسؤول املواد: ويتولى مسؤولية إحضار  -ب

 عمل املجموعة، وهو الطالب الوحيد املسموح له بالتجوال داخل الفصل.

املسّجل: يتولى مسؤولية جمع املعلومات الالزمة وتسجيلها بطريقة مناسبة على شكل رسوم  -ت

 بيانية أو جداول أو تقارير.

يّدم عمل مجموعته وما توصلت إليه من نتائج لبقية املقّرر: يتولى مسؤولية تسجيل النتائج و  -ث

 املجموعات.

مسؤول الصيانة: يتولى إعادة ترتيب املكان بعد انتهاء النشاط وإعادة املواد واألجهزة إلى  -ج

 أماكنتها املحددة.
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املعزز أو املشّجع: يتأكد من مشاركة الجميع ويشجعهم على العمل بعبارات تشجيع وتعزيز  -ح

 از املهمة قبل انتهاء املجموعات األخرى ويحترم الجميع ويتجنب إحراجهم.ويحثهم على إنج

 امليقاتي: يتولى ضبط وقت تنفيذ النشاط. -خ

 فوائد ومميزات التعلم التعاوني:

إن التعلم التعاوني إذا طبق بطريقة صحيحة فإن له كثيرا من الفوائد واملميزات، منها الفوائد 

ة ومنها الفوائد النفسية، فهو يساعد على فهم وإتقان املادة املراد تعلمها، العلمية ومنها الفوائد االجتماعي

مون في مواقف جديدة، وينمي القدرة على حل املشكالت بأسلوب  ِّ
ّ
مه املتعل

ّ
وينمي القدرة على تطبيق ما تعل

ى تزايد لعلمي، وينمي القدرة على التعبير، ويؤدي إلى القدرة على تقبل وجهات النظر املختلفة، ويؤدي إ

مين ملدرستهم. هذا وقد تعددت فوائد ومميزات التعلم التعاوني التي يمكن عرض أهمها على  ِّ
ّ
حب املتعل

 :1النحو التالي

 .يجعل الطالب محور العملية التعليمية 

  .يرفع من مستوى التحصيل األكاديمي 

 .ينمي الثقة بالنفس والشعور بالذات 

 ر.يزيد من قدرة الطالب على اتخاذ القرا 

  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.

 عامل بشكل صحيح وينمي االتجاهات نحو املدرسة. يراعي الفروق الفردية ويت 

  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 

 رة على اإلبداع. ينمي املهارات اللغوية والقد 

  .ينمي االتجاهات وتقدير الذات ومهارات حل املشكالت 

  ل من األعمال التحريرية
ّ
يحقق فعالية التعلم في متابعة وعالج الطالب الضعيف، كما يقل

 للمعلم مثل التصحيح ألنها تكون للمجموعة ككل.
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 مخرجات التعلم التعاوني:

تعلم التعاوني نجدا تعددا واضحا ملخرجاته، حيث من خالل العرض السابق ألهمية ومميزات ال

إن أنشطته ومهاراته تعتبر سلوكيات هامة للمتعلمين تدفعهم إلى األداء الجيد ومن بين أهم هذه 

 :1املخرجات

  .زيادة التحصيل األكاديمي 

  .تنمية الدافعية عند الطالب 

  .تنمية التماسك والترابط االجتماعي 

 لعليا. نمو في عمليات التفكير ا 

  .تحسن ملحوظ في القيم واالتجاهات 

  .إنتاج وجهات نظر بديلة 

 .تكامل شخصية الطالب 

 املقاربة بالكفاءات وبيداغوجيا اإلدماج

نّصت كل الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن املقاربة البيداغوجية 

، وقد اعتمدت، حسب الوثيقة املرافقة، في بناء مناهج املقاربة بالكفاءاتاملعتمدة في التدريس وهي 

. وطرحت السؤال، بلسان األستاذ، ملاذا وقع 2التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي العام والتكنولوجي

 االختيار على بناء املناهج باعتماد املقاربة بالكفاءات؟

ص األسباب فـي صعوبة التح
ّ
م ويبدو أن اإلجابة املصّرح بها تلخ

ّ
م في املعرفة من طرف املتعل

ّ
ك

قا ولكن الحقيقة أن أسس املقاربة بالكفاءات 
ّ
بسبب االنفجار املعلوماتي، فهو موقف يبدو صالحا وموف

 وخلفياتها املعرفية هي التي تجيبنا عن السؤال.

صحيح أن املعارف تزداد في هذا العصر بشكل سريع، حيث إن الخبراء يؤكدون أن املعارف في 

مليادين تتغير كلية كل سبع أو خمس سنوات. ولكن املقاربة بالكفاءات تقوم على تقديم ما هو أفيد شتى ا

من جهة أخرى، وفق منطق التكّيف مع  3وأنفع للمتعلم من جهة وعلى ما هو أكثر اقتصادا لوقته وجهده

 الواقع الحالـي ومجاراة للدول األقوى نفوذا وسطوة.

تربية مع مسّوغات اختيار هذه املقاربة حين نّص على رسالة املدرسة ويّتفق القانون التوجيهي لل

تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة، شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري، الجزائرية بما يلي: " 

 .4قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه، ومتفتح على الحضارة العاملية "

                                                           
 .413محمد السيد علي، مرجع سابق، ص 1
ألولـى االلجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية )وزارة التربية الوطنية(، مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة  2

 .3، ص 4111مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، جذع مشترك آداب، وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا، طبعة جانـفي 
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
 ( الثانية من القانون التوجيهي للتربية.14املادة ) 4



 : االستراتيجيات املنهاجيةرابعالفصل ال

269 
 

حت فيه مخرجات املدرسة تتعّدى الحدود القطرية للوطن إلى تكوين  ما يسّمى زمن أصب ألننا في

را...وال بدَّ للتربية أن  باملواطن العاملي ِّ
ّ
را ومتأث ِّ

ّ
ما، وآخذا ومعطيا، ومؤث ِّ

ّ
ما ومتعل ِّ

ّ
" الذي يجوب األرض معل

 .1تسعى إلى تكوين هذا اإلنسان فكرا وثقافة وروحا وخلقا "

م داخل املجتمع بما يؤهله داخل املؤسسة وتدعو املقاربة بالكفاء
ّ
ات إلى العناية بشخصية املتعل

التربوية وخارجها حتى يتمكن من التكيف السليم مع املحيط املحلي والعالمي وهذا التكّيف يقتض ي 

ف م أو مستوى معّين من الكفاءات املسايرة ملتطلبات التكيُّ
ّ
 .2وجود ذكاء عملي لدى املتعل

زت وبالنظر الفاحص إ
ّ
لى بناء البرامج التعليمية السابقة، وفق الوثيقة املرافقة، يجدها قد رك

ي حياة ـر ضرورية فـوعلى معارف غيولهذا عرفت باملقاربة باملضامين، من جهة، واملحتويات  على املعارف

م 
ّ
ملية. ة العي الحياـوال تسمح لحاملها أن يتدبر أمره ف ،من جهة أخرى وال داللة لها بالنسبة إليه املتعل

م في حيرة من أمره ألنه لم يستطع  ِّ
ّ
ثم إن املقاربة األخرى الالحقة على املقاربة باملضامين جعلت املتعل

مه في املدرسة، ليس بسبب عدم استيعابه بل ألنه مجّزأ وال قدرة له على دمجه، 
َّ
كان فتوظيف ما تعل

 .البد من التفكير في مقاربة بيداغوجيا تساير مستجدات العصر

ف مع املحيط هي االختيار األنسب، الكفاءات وقد كانت املقاربة  باعتبارها وسيلة أساسية للتكيُّ

ي عصرنا الراهن محط اهتمام جميع املؤسسات التربوية والتعليمية، خاصة ـر فـاملحلي والعالمي، تعتب

ة هو هذه املنافسوأن املنافسة بين مختلف املجتمعات، أصبحت تفرض من خالل منطقها أن الرابح في 

 .3ذلك الشخص أو املجتمع املتمكن من املستويات العليا من الكفاءات

صت الوثيقة املرافقة خصائص املقاربة بالكفاءات 
ّ
 :4فيما يأتيوقد لخ

 .النظر إلى الحياة من منظور عملي 

 .التخفيف من محتويات املواد الدراسية باالقتصار على الجانب العملي منها 

  يات واملواد التعلمية في املدرسة وفي الحياةتفعيل املحتو. 

 .السعي إلى تثمين املعارف املدرسية وجعلها صالحة لالستعمال في مختلف مواقف الحياة 

  م عن بدفعهم إلى بناء تعلماتهم بأنفسه –التعلمية  –جعل املتعلمين في قلب العملية التعليمية

 طريق حسن التوجيه إلى استثمار مكتسباتهم.

وقبل أن تقّدم ، ي إطار وضعية اندماجية ذات داللةـف، وفق الوثيقة املرافقة، الكفاءة تؤّدى

مية وتختم بالوضعية اندماجية أو 
ُّ
م الوضعيات اإلندماجية تسبق بمجموعة من الوضعيات التعل ِّ

ّ
للمتعل

                                                           
ار، مرجع سابق، ص  1

ّ
 .31عبد الكريم بك

 .3للمناهج، مرجع سابق، ص  ينظر اللجنة الوطنية 2
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
 .3-3املرجع نفسه، ص  4
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رائية، جمختلف مكتسباته بصورة فعالة وإ جنيدعلى ت تهقدر على رهن ـأن يب هتسمح ل إدماجية، والتي

 .1ومن ثمة تعطي للعملية التعلمية معنى خاصا

 ي ثالثة مستويات هي:ـفتؤّدى الوضعية اإلندماجية 

 :وذلك بتحديد أبعادها عن طريق جعل املعارف النظرية روافد  إضفاء داللة على التعلمات

ا يبلغ سن ممادية تساعد املتعلم بفاعلية في حياته املدرسية والعائلية أو في حياته املقبلة عند

 الرشد، حيث يدخل الحياة سواء بوصفه عامال أو مواطنا.

التلميذ يتعلم الكتابة، ويزداد اهتمامه بتعلمها عندما يوضع فعل الكتابة في السياق  مثال:

مثل كتابة رسالة للتواصل مع اآلخرين في مختلف شؤون الحياة. وهنا يدرك املتعلم بأن تعلم  ،الداللي له

 .2معنى في حياته الكتابة يكتس ي

 :في ـمدرسية وجعلها صالحة لالستعمال ـمعارف الـن الـبتثمي جعل أشكال التعلم أكثر فاعلية

مختلف مواقف الحياة، فتكون املكتسبات أكثر ارتباطا فيما بينها وأكثر وضوحا، ويكون االهتمام 

ة قاربة بالكفاءات تسميمنصبا على األهم دون املهم. ولعل هذا ما جعل أحد املربين يطلق على امل

 .3" بيداغوجيا األهم وترك املهم" 

 :ي وضعية تناسق تدريجي ــإنَّ جعل مختلف مكتسبات التالميذ ف بناء التعلمات الداخلية

 اوز إطار القسمـــــمكتسبات تجـل هذا يجعل هذه الـــي وضعيات ذات داللة؛ فكـصل وفــــوتوظيف مت

راء. ـــــــــر شمولية وثـثــــــمتعلم نظام أكـلدى ال –داخليا  –اء ــــنــــــى بــس ي إلموسم الدراـي أو الــالبيداغوج

راكمة تدريجيا وتوضع ـمتـمكتسبات الـى آخر يعاد استغالل الـور إلــــــــى أخرى ومن طـــفمن سنة إل

 .4ر تعقيداـي خدمة كفاءات أكثـــمكتسبات فـهذه ال

 همها:املقاربة بالكفاءات وطرق ف

مية أربع: املقاربة 
ُّ
يمكن تطبيق املقاربة بالكفاءات، باعتبارها مقاربة بيداغوجية، وفق مقاربات تعل

بيداغوجيا  ،املقاربة وفق الكفايات الحياتية، املقاربة وفق الكفايات العرضية أو املستعرضةباملعاييـر، 

 . واآلن نأتي إلى شرح كل مقاربة على حدة.اإلدماج

 :(Standards)رـاملعايياملقاربة ب -5

ـر مختلف الـمهارات والقدرات أو املعارف فـي شكل أهداف  ِّ
ّ
تقوم هذه املقاربة على بناء منهاج يسط

مية خاصة بكل مستوى دراس ي. لها ارتباطات ب
ُّ
لكفاءات توحيد الم تستطع سكسوني، -العالم األنجلوتعل

uniformisation  5ةاالستجابة لتطلعات نموذج العوملمن أجل. 

                                                           
 .3، ص السابقاملرجع  1
 .3، ص نفسهاملرجع  2
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
. ينظر روجيرس 32، ص 4154ق، الدار البيضاء، طبعة ينظر لحسن توبي: بيداغوجيا اإلدماج وديداكتيك التواصل الشفهي، أفريقيا الشر  5

 في بيداغوجيا اإلدماج.
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 املقاربة وفق الكفايات العرضية أو املستعرضة: -2

 ،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 

لألسف الشديد لم تستطع هذه املقاربة الصمود رغم أن . 1دراسية "باستحضار العديد من املواد ال

ه الجديد للتدريس يقوم على التدريس باملوضوعات بديال عن التدريس باملواد، وتعود أسباب فشلها  التوجُّ

 .2عوامل مختلفة ذات طبيعة ثقافية وابستيمولوجية ومؤسساتيةإلى 

 املقاربة وفق الكفايات الحياتية: -3

لها ارتباط باملنظمات (، Life skills)نهاج في هذه املقاربة على البحث عن املهارات الحياتية يقوم امل

 )اليونيسكو واليونيسيف...(، وتروم تنمية املواقفالتي تعنى بالشأن التربوي على مستوى األمم املتحدة 

ز على أهداف ترتبط باملواقف أو معرفة الكينو 
ّ
( كالتعود savoir êtreنة )املواطنة داخل املجتمع، أي ترك

 3على النظافة وتدبير املاء واالقتصاد في الطاقة...وتهتم بالسلوكات ذات الطابع املحلي أو الكوني...

 بيداغوجيا اإلدماج: -4

مات بناء على مجموع الكفاءات املراد تحقيقها )من 
ُّ
يقوم املنهاج في هذه املقاربة على إدماج التعل

ة الدراسية( والهدف الختامي اإلدماجي وملمح الخروج الخاص بذلك املستوى كفاءات خالل السن 6إلى  3

 ات.ءالكفابألجرأة املقاربة  ينهجامل ر طاالدراس ي. وهي اإل 

مية والتقويمية 
ُّ
تعدُّ حلقة الربط بين السياسات التربوية والتعليمية والخطوات التعليمية التعل

البيداغوجية التي توضحها تلك الخطوات، مع مراعاة ومن جهة ثانية بين املمارسات املناسبة لها. 

لعامة ر الغايات واملحتويات ااستحضيفتتح املنهاج في هذه املقاربة باخصوصية بعض املواد الدراسية. 

 .4لنظام تربوي معين

عندما ننعت مقاربة بكونها منهاجية فإن املراد من ذلك إسناد مجموعة من املقاييس أو املعايير،  

 :5كزافييه روجيرس في أربعةيلخصها 

ويتحدد في التساؤل التالي: هل طبيعة املقاربة املنهاجية املتبناة أو مبادئ اشتغالها تيهئ  معيار العمق: .5

 األسباب كاملة ملكتسبات سطحية أم عميقة؟ ويرتبط هذا املعيار بمدى مالءمة املقاربة املنهاجية.

عن السؤال التالي: هل املقاربة املنهاجية تركز على ملمح  يتضح هذا املعيار باإلجابة معيار السياقية: .4

موحد ومعياري أم ملمح سياقي؟ ويرتبط هذا املعيار بالفعالية الخارجية للمقاربة، في عالقتها بداللة 

 التعلمات.

                                                           
A. Dufour, B (2000). Approches didactiques de l’interdisciplinarité. Ed. De Boeck.  Maigain ;. مأخوذ من: 32 ، صالسابقاملرجع  1

P : 16. 
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .11، ص نفسهاملرجع  3
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
 .15املرجع نفسه، ص  5
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ويتضح هذا املعيار بناء على التساؤل التالي: هل تقترح املقاربة املنهاجية تنظيما معيار اإلجرائية:  .3

تعلمات، يستهل بتقويم مكتسبات املتعلمين، أم أنها تعد ذلك غير مجد، وال فوائد ترجى منه؟ يرتبط لل

 هذا املعيار بالفعالية الداخلية للمقاربة املنهاجية.

يتضح هذا املعيار بناء على التساؤل التالي: هل تضطلع املقاربة املتبناة باملسؤولية  معيار املساءلة: .3

برجوعها إلى تعلمات كل تلميذ، من أجل ضبطها، أم أنها تعّول على إمكانيات املنوطة بها، وذلك 

املتعلم الذاتية، انسجاما مع املنظور الليبرالي؟ باإلجابة عن هذا السؤال يتبّين ما إذا كانت املقاربة 

 املنهاجية تستوفي معيار اإلنصاف.

 بيداغوجيا اإلدماجعرفة في املطبيعة 

 :1ثالثة أنواع من املعارف يرى املعرفيون أن هناك

)مثل القواعد، األفعال، املفاعيل، أنواع الجمل...(، وهي تناسب املعارف النظرية  أوال: املعارف التقريرية

 املعترف بها كمعارف في تاريخ شعب ما. وقد تتكون من األحداث والقواعد والقوانين واملبادئ.

، أي املهارات: كتابة نص موّجه لصديق في الصف ؟ماذا نفعلوهي تناسب  ثانيا: املعارف اإلجرائية

 الثاني من التعليم االبتدائي...إلخ.

. ومن بين األمثلة على ذلك التعرف على عاصمة في بمتى وملاذاالتي ترتبط  ثالثا: املعارف الشرطية

 خارطة...إلخ.

من بين ما  الذي يعني الجانب املتعلق بامليتامعرفيبم اهتويتجاوز النموذج املعرفي املعرفة إلى اال 

ِّ عتيعنيه مراقبة الذات لذاتها ومراقبتها الستراتيجياتها. فامل
ّ
 م وهو في نشاط ينبغي أن يكون واعيال

بمتطلبات املهمة وباالستراتيجيات التي ستساعده على حلها الحل املناسب ونوع املعارف التي ينبغي أن 

 .2يوظفها في مراحل الحل

ق ما يلي منظور بيداغوجيا اإلدماج،، وفق ةءلكي تتحصل الكفا  :3ينبغي أن نحّقِّ

 إبداع بيئة انطالقا من املعارف السابقة. .5

 إبداع بيئة تدور حول استراتيجيات معرفية وميتامعرفية. .4

 إبداع بيئة تدور حول تنظيم املعارف. .3

 إبداع بيئة ملهام كاملة ومعقدة. .3

 إبداع بيئة قهرية. .1

 رف.يتم التعلم عبر بناء تدرجي للمعا .6

                                                           
1J.Tardif, Pour un enseignement stratégique, l’apport de la psychologie cognitive logique. 1992 :ينظر ترجمة الحسن اللحية

.12الكفايات في علوم التربية، ص   
2J.Tardif, Pour un enseignement stratégique, l’apport de la psychologie cognitive logique. 1992 ،ينظر ترجمة الحسن اللحية

.12مرجع سابق، ص   
3J.Tardif, Pour un enseignement stratégique, l’apport de la psychologie cognitive logique. 1992 ،ينظر ترجمة الحسن اللحية

.12مرجع سابق، ص   
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 يتم التعلم بخلق عالقة بين املعارف السابقة والالحقة. .7

 يتطلب التعلم تنظيما للمعارف من قبل الذات. .1

 يتم التعلم انطالقا من مهام شاملة. .2

 التدخل الدائم للتلميذ. .51

 يهم التقويم املعارف واالستراتيجيات املعرفية وامليتامعرفية. .55

 املتعلم نشيط. .54

 املتعلم يبني معارفه. .53

 يداغوجيا اإلدماجمزايا ب

 :1من خاصيات بيداغوجيا اإلدماج أنها

 محفزة: ألنها تمكن من إعطاء معنى للتعلمات وتساعد، بالتالي، على تحفيز املتعلمين. .5

مثمنة: ألنها تجعل املتعلمين يشعرون بقيمتهم نتيجة ما يقومون به من إنجازات، ومن خالل تحديهم  .4

 للوضعيات املركبة.

 من تحسين نتائج التالميذ والطالب. فعالة: ألنها تمكن .3

 منصفة: ألنها تمكن جميع فئات التالميذ والطالب من التقدم. .3

متدّرجة وشاملة: تحدث قطيعة مع الطريقة التي ينظر بها إلى التعلمات، وتحافظ في الوقت ذاته على  .1

 استمرارية املمارسات القائمة.

 ذكية: تقدم حلوال عينية لتضخم املقررات .6

 قترح بنية واضحة وفي متناول الجميع.بسيطة: ت .7

 مفتوحة: تتوفر على إمكانات كبيرة لوضع التعلمات في سياقها. .1

ن من حالجمع بين تلك الخاصيات بشكل متوازن وفعال يشترط كزافييه روجيرس 
ّ
سن حتى نتمك

عبر  ةي عدد متزايد من األنظمة التربويـف فعال  نفسهات فرضتطبيق مبادئ بيداغوجيا اإلدماج، وقد 

 .2العالم

 بيداغوجيا اإلدماج والوضعية املشكلة:

معارف  لبناءمن أنسب الطرائق  بالوضعية املشكلةوعلى العموم، يمكن اعتبار طريقة التدريس  

ج يعتمد على تحسين نتائ األسلوب في التدريس ؛ ذلك ألن هذااملقاربة بالكفاءاتفـي ضوء  املتعلم

ول موقفهم حيث يتحفتتغير عالقتهم باملعرفة  هم بفعل املمارسة،وتطوير خبراتهمومهاراتاملتعلمين 

زهم على تفاعلي  عمل؛ إذ يشعرون بممارسة طلب املعرفة واكتسابها السلبي منها إلى موقف إيجابي يحّفِّ

 االكتساب عن طريق االستقبال باإلصغاء والصمتيختلف عن األسلوب التقليدي املبني على  هادف

د بكّم    غزيـر من املعارف. بـهدف التزوُّ

                                                           
 .516ص كزافييه روجيرس، مرجع سابق،  1
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
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دة،  وضعية مبنية لغرض تعلمي،من حيث هي  والوضعية املشكلة يجب أن ترتكز على معطيات معقَّ

ها إجهاد فكر ومعاناة بإثارة الحوار والنقاش املجدي، ولكن 
ُّ
مثيـرة للشعور بالحيرة والغموض، يتطلب حل

عقلي وذات داللة بالنسبة إليهم. ويتحدد هذه املعطيات يجب أن تكون مالئمة ملرحلة نمو املتعلمين ال

م عن طريق 
ُّ
 فـي الـمراحل اآلتية: الوضعية املشكلةالتعل

د لـهم أهدافها ويصف  مرحلة عرض املشكلة: مين إلى الوضعية املشكلة، فيحّدِّ ِّ
ّ
ه املدّرِّس املتعل وفيها يوّجِّ

 آلياتها ويعد الوسائل املطلوبة.

الوضعية، استيعاب املفاهيم واألفكار، تنظيم الفوج وتوزيع املهام  : وتحصل بفهم معطياتمرحلة التـهيئة

 على أعضاء الفوج.

 وتتم من خالل: مرحلة الدراسة والتعلم،

  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 

 وتشمل: مرحلة تقييم التعلم،

 مل ، ثم تقييم عتقييم األعمال الفردية عن طريق جمع الحلول الفردية ومقارنتها ببعضها

مات التالميذ واألفواج.
ُّ
 الفوج، ويحصل من خالل تشخيص تعل

 نموذج تطبيقي في معالجة وضعية مشكلة:  

" األصل في الخبر التأخير ألنه املحكوم به، غير أنه قد يعرب ما يوجب أو يجيز العدول عن  بناء الوضعية: .5

ح ذلك".  األصل، وّضِّ

جسد فيه تقديم الخبر على املبتدأ: " فـي جمال النفس سر الحياة، يعرض املدرس نصا ي عرض املشكـلة:

ـل شمس األصيل. تكتشف  وفـي اللوحة الفنية تأثيرها، وإنما جميل مقدر الجمال، هلل درك، أيـن ذوقك، تأمَّ

 جمال ألوانها وأنوارها ".

 مرحلة التهيؤ: .4

 كتابة التالميذ للنص على كراريسهم  -
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ص تتبادر إلى أذهانهم جملة من األسئلة: هل يمكن للخبر أن يزحزح بعد قراءة التالميذ للن -

 املبتدأ 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. -

بعد توزيع املهام على أعضاء الفوج شرع كل منهم يبحث عن الحل  لة الدراسة والتعلم:مرح .3

بالتأمل في الجمل التي يتألف منها النص. وقد أخذ كل تلميذ يتساءل عن تركيب كل جملة من جمل 

بين  ةالنص وعن املعنى الذي تفيده، وعالقة املعنى برتبة املبتدأ والخبر... إلخ. و بعد أخذ ورد وموازن

 إلى أن الخبر يتقدم على املبتدأ وجوبا في أربعة مواضع: -بتوجيه من املدرس   -الجمل توصل التالميذ 

 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. -

وفيها تتم مقارنة النتائج التي توصل إليها كل فوج. فيحدث اكتشاف خطأ القول  يم:مرحلة التقو  .3

بكون املبتدأ يتصدر دوما الجملة االسمية، وبالتالي ال يمكن اعتباره قاعدة مطردة مادام التأخير والتقديم 

 يحدث فـي املبتدأ والخبر معا بشروط.

 أساليب التدريس الناجعة: (أ

تدريسه بطريقة معينة وأسلوب معين في تنشيط درسه أمر ال يتفق واملقاربة  ستاذ فـيإن إلزام األ  

ف األستاذ درسه ليوافـــق ظروف  لذي ا املوقف التعلميبالكفاءات التي من مبادئها الدعوة إلى أن يكّيِّ

ل ك . ولذلك فليس هناك طريقــة معينــة يمكن أن يتبعها املدرس فـيعوامل ومؤثراته بما فيه من ــيواجه

 نشاط بل وفي كل درس.

قائمة على الحفظ واالستذكـــار ة الغالبة على تنشيط الدرس من قبل ــلقد كانت الصبغ 

املتعلم  وكانت النظــرة إلى زل املتعلم عن الخبرات الواقعية في التعبير والكتابــة والقراءة.ـوالتلقيــن وع

هلك ، فهو يكتســب هذه املعرفــــة ويستبكنوز املعرفــةينبغي ملـؤه  عقله مستودع فارغوم على أساس أن ــتق

اال فررات، فأصبح األمــر يختلف من منظور املقاربــة بالكفاءات، حيث صــار املتعلـم ــاملق ًما فعَّ ـي بناء ُمسهِّ

 .ارف ومعارف فعلية وسلوكيةــقدرات ومهارات ومععن طريق البحث واالكتشاف فيكتسب  معارفه

 كل ذلك عن طريق:وإنما يتحقق 

ت من املعرفة عن طريق البحث واالطالع. -  دفع املتعلم إلى االعتماد على النفس والتثبُّ

 يسألومركزها ومن ثم البد من توجيهه إلى أن  التعلمية-محور العملية التعليميةم ــجعل املتعل -

 .يستفسر، ويعارض ويثير الكثير من التساؤالت ويستنتج، ويناقش
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املراد اكتسابها، حيث كلما كانت هذه املهارات محـــددة كانت أدعى إلى اكتساب  رات اللغويةاـــاملهتحديد  -

 التالميذ لها في دقة وإتقان.

للمتعلم، بالسعي دوًما إلى ربط الكلمة الجديــدة بالش يء الحســي  م اللغوي ــــإنماء املعجالعمل على  -

 وظيفها في سياق تجريدي.تسهيال إلدراك معناها ومدلولها، ثم تدريبه على ت

حول إصدار األحكام وتعليلها،  إحاطة النشاط التعلمي بإثارة املناقشة واملجادلةالحرص على  -

 بمساعدة املدرس الذي يتدخل من أجل التوجيه واإلرشاد حينا والتصحيح حينا آخر.

لجديدة عليهـــا املعلومــات ابإثارة املعلومات القديمة على اعتبار أنها هي التي ستبنـــى ط الدروس ـــتنشي -

 وتتالحم معها وترتبط بها وتتفاعل معها وتكون مدركا جديدا.

قواعد فل التربوي انطالقا من جعل املتعلم يكتســب معلومـــات ومهارات واتجاهات وقيما، ـــط الفعــتنشي -

ر حة الكالم عند التعبيا وسيلة لسالمة اللسان والقلم وصـــال ليســت هدفا لذاتــه ولكنهـــاللغة مث

 الشفوي أو الكتابي.

رف اكتساب معاوبذلك يتمرس على  التفكير بوضعه في مواقف حل مشكالتتدريب املتعلم على  -

 ملكات اإلدراك والتذكر والتخيل، فتنمو لديه جديدة وأساليب جديدة ملواجهة املواقف املعقدة

 والفهم واالبتكار. )العمليات العقلية العليا(

 العموم، فإن وضع املتعلم في وضعية حل مشكلة من شأنه:وعلى 

 .أن يغرس فيه الثقة في قدرته على العمل 

 .أن يحسن أسلوب تفكيره 

 .أن يحرك دوافع النشاط لديه 

 بيداغوجيــــا املشــــروع:

 بيداغوجيا املشروع أسلوب تعليمي يضع املتعلم أو مجموعة من املتعلمين في وضعية التعبير عن:

o ت أو حاجات.رغبا 

o .طموحات أو تساؤالت 

ــن من اإلجابـة عن التسـاؤالت، وكـذا فـي وضعيـة التخطيط  ِّ
ّ
وفـي وضعيــة البـحث عن الوسائــل التـي تمك

 الفردي أو الجماعي للمشروع ومعايشته.

 درتهمقالتي تجعل املتعلمين يبـرهنون على  للطرائق النشطةتعد امتداًدا  بيداغوجيا املشروعوإن 

حيث تقترح عليهم إنجاز أعمال فعلية يدعون فيها إلى تسخير مختلف مكتسباتهم  املعرفية الفعلية،

 املالئمة.

 وتؤدي بيداغوجيا املشروع وظائف منها:

 حيث يكون املتعلم في وضعية تعلمية ذات داللة تجعله يدرك أهداف  تحسيسية تحفيزية: وظيفة  -

 ط أكثر بالفعل التعلمي ويزيد إقباله على الدراسة.التعلمية فيرتب -العملية التعليمية
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نجاز إ حيث إن استغالل املعارف املكتسبة والكفاءات املأمـول اكتسابها تحصــــــل في وظيفة تعليمية: -

 املشروع.

ضمن منظــور إسهام نشيــط في إنجــاز مشاريــع ذات طابع اجتماعي يحصل املتعلم  وظيفة اجتماعية: -

 بصفته راشدا ومواطنا. -مستقبال-يهيئه ملمارسة الحياة املدنية  على تكوين

وم، إن بيداغوجيا املشروع تقوم على أساس وضعيات تعلمية تدور حول ظاهرة معينة ـــوعلى العم 

واضحة تجعل املتعلمين يشعرون بميل حقيقي لبحثها وحلها حسب قدرات كل منهم، وهذا هو املبدأ الذي 

شاريع بالنسبة إلى السنة األولـــى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. وما هو جدير روعي في تحديد امل

اس بهــا ويمــكن لألستاذ االجتهاد في تنشيط مشاريع أخرى ــــذكره أن هذه املشاريع موضوعة من باب االستئن

 هتماماتهم.ـة النشغاالتهم واـا أنســـب الستعدادات املتعلميــن وأكثــر مالءمـــيراه

 –لكونه يمثل الشخصية املرجعية للمتعلمين  –رافه  ــه املدرس وإشـويتم إنجاز املشاريع بتوجي 

ددة في مجاالت متنوعة، وينطلـــق هـــذا التوجــه من ممارسة ـة ذاتية متعــوذلك اعتمادا على ممارسة أنشط

خل هذه النشاطــــات لتتمـــحور حول ة حيث تتداــــتتجاوز الحدود الفاصلة بين النشاطات الدراسي

 مجموعــة من األفعال الهادفة بحيث تصبح املعلومات واملعارف مجرد وسيلة ال غاية في حد ذاتها.

تتعّدد استراتيجيات التدريس التي تناسب التعلم النشط ويرجع هذا التعدد إلى أن التعلم النشط 

 
ّ
م ومجهوداته أثناء تعل

ّ
مه، فهو محور التعلم النشط الذي يعمل ليتعلم ويشارك يعتمد على نشاط املتعل

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 

 ، ومن هذه االستراتيجيات:1م مع طبيعة وخصائص الطالبلدرس محدد وتتالء

مي حيث يختار 
ّ
فال نستطيع أن نمارس التربية بشكل جّيد دون أن نضع الطفل في موقف تعل

ش عن إجاباته الخاصة، رابطا ما يجده 
ّ
بنفسه ويرى ما يحصل، ويستخدم الرموز ويضع األسئلة ويفت

 .2افاته باكتشافات األطفال اآلخرينهنا يما يجده في مكان آخر، ومقارنا اكتش

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .433محمد السيد علي، مرجع سابق، ص  1
. مأخوذ من: الزبير مهداد: من الدرس العلمي إلى التغيير االجتماعي، مجلة علوم التربية، مطبعة 74عبد الرحيم سالم، مرجع سابق، ص  2

 .32، ص 4151النجاح الجديدة، الدار البيضاء، العدد السادس واألربعون، 
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 املبحث الثاني: االستراتيجيات املنهاجية الخاصة

 : استراتيجية القراءة التفاعليةأوال

فـي البداية البد من توضيح املقصود باستراتيجية القراءة التفاعلية، يقترح البحث االنطالق من 

ة األولى ثانوي والوثائق املرافقة له بالنسبة لتدريس املنهجية املعتمدة في منهاج اللغة العربية للسن

النصوص املبرمجة في هذا املستوى، وهي األنشطة التي اصطلحنا عليها اسم نشاط القراءة التفاعلية، 

هة.  وتشمل النصوص األدبية والنصوص التواصلية ونصوص املطالعة املوجَّ

املنهجيات املالحظة في تدريس وبعد تقديم خطوات تحليل هذه النصوص، سنعمد إلى وصف 

ت مالحظتـها فـي أفواج السنة األولى ميدانيا، استجابت  النصوص ميدانيا، ثم تقديم منهجيات بديلة تمَّ

لتوجيـهات املنـهاج وأضافت عناصر وخطوات كان لها النفع فـي تحليل النصوص بما يستجيب لتحقيق 

م والنص بالدرجة األولـى.الهدف من نشاط القراءة وهو تحقيق التفاعل بين ا ِّ
ّ
 لـمتعل

م كل منهجية مقرونة بنموذج تطبيقي من نصوص أدبية وتواصلية ونصوص املطالعة  وستقدَّ

هة على أن تصحب بمالحظات ومقاربات منهجية تحاول أن تسلك مسلك تطوير االستراتيجيات  املوجَّ

 املعتمدة في تدريس النصوص.

من سياقه املعرفي والبيداغوجي، ومن هذا املنطلق وقبل هذا وذاك سنضع نشاط القراءة ض

ينبغي اإلشارة إلى أن نشاطات اللغة العربية في السنة األولى من التعليم الثانوي )وفي السنتين الثانية 

مية
ُّ
م وفق نظام الوحدات التعل  :1والثالثة ثانوي( تقدَّ

جذع مشترك علوم –السنة األولى  جذع مشترك آداب –السنة األولى 

 وتكنولوجيا

 ( األسبوع األول:1 ( األسبوع األول:1

أدب ونصوص )نص أدبي، قواعد  :2الحصة األولى -

 اللغة، عروض، نقد أدبي، تطبيقات(.

 مطالعة موجهة.الحصة الثانية:  -

 تعبير كتابي. الحصة الثالثة: -

أدب ونصوص )نص أدبي،  الحصة األولى: -

 بالغة، تطبيقات(.

 مطالعة موجهة.الحصة الثانية:  -

 تعبير كتابي. الحصة الثالثة: -

 ( األسبوع الثاني:2 ( األسبوع الثاني:2

أدب ونصوص )نص تواصلي، قواعد  الحصة األولى: -

 اللغة، بالغة، وتطبيقات(.

 تعبير شفوي. الحصة الثانية: -

 تعبير كتابي. الحصة الثالثة: -

أدب ونصوص )نص تواصلي،  الحصة األولى: -

 اللغة، تطبيقات(.قواعد 

 تعبير شفوي. الحصة الثانية: -

 تعبير كتابي. الحصة الثالثة: -

                                                           
 .52اللجنة الوطنية للمناهج، مرجع سابق، ص  1
تجدر اإلشارة إلى ضرورة تنشيط التعلمات الواردة في الحصة األولى من كل أسبوع بمنطق اإلدماج ال مجزأة بتحديد مدة زمنية لكل نشاط.  2

صولة عنه. ينظر مشروع الوثيقة املرافقة ملنـهاج السنة حيث إن هذه النشاطات تتـناول انطالقا مـن النص على أسـاس أنـها جـزء منه ال مف

ـــوي العــــام والتكنولوجي، ص   .52األولـى مــن التعـــليم الثانـــ
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ص لنشاطات اللغة العربية وآدابها:  الحجم الساعي املخص 

 جذع مشترك آداب: -1

إن الحجم الساعي املخصص ملادة اللغة العربية في السنة األولى من التعليم الثانوي العام )جذع 

مية على النحو اآلتي:مشترك آداب( هو ست ساعا
ّ
 ت أسبوعيا موّزعة على الوحدة التعل

 16 15 15 ساعات 3 الزمن

 األسابيع

 16 يتعبير كتاب مطالعة موّجهة نقد أدبي عروض قواعد اللغة النص األدبي 15

 16 يتعبير كتاب تعبير شفوي  بالغة قواعد اللغة النص التواصلي 14

 جذع مشترك علوم وتكنولوجيا -4

لحجم الساعي املخصص ملادة اللغة العربية في السنة األولى من التعليم الثانوي العام )جذع إن ا

مية على النحو اآلتي:
ّ
 مشترك علوم وتكنولوجيا( هو أربع ساعات أسبوعيا موّزعة على الوحدة التعل

 13 15 15 ساعتان 4 الزمن

 األسابيع

 13 ابيتتعبير ك مطالعة موّجهة بالغة النص األدبي 15

 13 يتعبير كتاب تعبير شفوي  قواعد اللغة النص التواصلي 14

 

 النص األدبـي -1

 :1األهداف الوسيطية املندمجة للسنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

 األدب والنصوص:-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .53-53السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، ص منهاج اللغة العربية  1
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 األهداف التعلمية 1األهداف الوسيطية املندمجة

 

 

 

 

 

 

 

داخلية يكتشف معطيات النص ال

 والخارجية ويناقشها.

 

 

 

 

 

 يكتشــــف املعنــى العــــام للنــص. -

ل مواطن غموضها. - ِّ
ّ
ـن التعابيـــر الغامضـــة ويعـل  يعّيِّ

ــــار الرئيســـــة. - د األفكــ  يحــــــّدِّ

 يحـــدد التعابيــــر الحقيقيـــة واملجازيــة. -

مات الشعر عن النثـر. - ـز مقّوِّ  يمّيِّ

لقيــم الفكريــة واالجتماعيــــة والسياسية الواردة فـي يستنبــــط ا -

 النص.

ة فـي التعبيــر األدبــي. - ـــل لـمظاهر القـــوَّ ِّ
ّ
 ُيعل

يستنتج األحكام األدبية من النصوص الشعرية والنثرية  -

 بطريقة ذاتية تلقائية.

 يكتشف الفروق الدقيقة بين التراكيب والعبارات والجمل. -

ـن من خالله وجه الغموض ينقد األساليب وال - عبارات نقدا يبّيِّ

 وأسباب الركاكة فـي التعبيـر.

ح أثـــر العصـــر فـي حيـاة األديــــــــب. -  يوّضِّ

 يكتشف مناسبـــــة النـــص من املضمـــون. -

رات. - ِّ
ّ
ـز به من مؤث  يتعرَّف على عصر األديب وما يتميَّ

ـن الرمـــز ويفســـــر مدلـولــــه. -  يــعّيِّ

 ازن بين عملين أدبيين من نوع واحد.يو  -

 

 

 

د بنــاء النــــص. ِّ
 ُيحد 

لــع على توثيــق متنـــّوِّع لتحديــد النمطية الغالبة على النص:  -
َّ
يط

 سردية، وصفية، تفسيرية، حجاجية أو حوارية.

لهـــا بإبراز خصائصها. - ِّ
ّ
 يكتشف الظاهرة الغالبة على النص ويعل

مــة وأحــداث وزمان ومكان يعـرض أقســام النص من مقد -

 وموضوع وموقف وخاتمة.

 يكتشف أهمية انتقاء الكلمـــات والعبــارات فـي بناء األفكار. -

 يربط بيـن الكلمــة والجــو النفسـي. -

                                                           
( ومثل كل كفاءة، فإن الكفاءة املكّبرة تحدث في وضعية مندمجة. encecompét-Macroوهو كفاءة مكّبرة ) الهدف الوسيطي املندمج: 1

مه. 
ُّ
م فـي جزء مهم من مادة تعل

ّ
م يتحك

ّ
وهي  :األهداف الوسيطية املندمجةوكلمة )وسيطي( تدّل على الفترة الزمنية التي يصبح فيها املتعل

م قادرا على مواج
ّ
ليل دهـتـها وعالجها وذلك على إثر إنهائه لجزء من مرحلة تكوينية. ينظر أهداف تبّين الوضعيات املعّقدة التي أصبح املتعل

 .15-32األستاذ، ص ص 
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يكتشف االتساق واالنسجام فـي 

 تركيب فقرات النص.

يحدد عوامل االنسجام من كلمات ومفردات مساعدة على  -

 ابطها.تسلسل الجمل وتر 

 يذكـر التكـرار وأثره فـي إثبـات املعنى وتأكيده. -

ـن األفعـــال واألحـداث وما بينـهـا من عالقة. -  يعّيِّ

ـن معاني النص اعتمــاًدا علـى عالمـــات الوقف واألحكام  - يتبيَّ

 النحوية والصيغ الصرفية.

يستعين بالقواعـــد النحوية ملعرفة العالقات القائمة بين  -

 ملفردات.الكلمات وا

 

 

 

 يشرح شرحا معجميا ويبنـي املعنـى.

 يكتشف معنى الكلمـات انطالقا من سياق الجملة. -

إثبات معنى الكلمات اعتماًدا على املعجم أو على مرجع  -

 مناسب.

يفهم معنى الكلمات بإقامة العالقات اللغويــة بينها. )الجناس،  -

 الطباق، الترادف(.

ـن معاني العبارات بتحليل  -  العناصر التي تتألف منها.يبّيِّ

يضع فرضيات لشرح معاني الكلمات باعتماد سياق الفقرة أو  -

 النص أو مؤشــرات سياقيــــة أخرى.

 

 

م فـي الـمفاهيم النقدية لفـهـم 
َّ
يتحك

 النصوص واستثمارها.

 يتمرس على تعريف النقد األدبي انطالقا من دراسة النصوص. -

 افــد النقــد.يستنتج أن البالغة رافـــد من رو  -

 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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 جذع مشترك علوم وتكنولوجيا( –ك آداب محاور النص األدبـي )جذع مشتر 

 محـاور النـــــص األدبـــــــــي 

 

 

 سنة قبل اإلسالم(150األدب الجاهلي )-1

ـــيــا. - ـــــالق والـمـــثــــــل العــــلــــ ـــــــــ ـــــد واألخــ ـــــــــ  التـــــقالـــيــــــــــ

 الفروسية. -

 وصف الطبيعة. -

 واألمثال. الحكم -

 

 هـ(41أدب صدر اإلسالم )ظهور اإلسالم -2

 القيم الروحية واالجتماعية في اإلسالم. -

 النضال والصراع. -

 شعر الفتوحات اإلسالمية. -

 تأثير اإلسالم في الشعر والشعراء. -

 

 هـ(132-هـ 41األدب األموي )-3

 املؤثرات الحزبية في الشعرو الخالفة اإلسالمية  -

 املواقف الوجدانية -

 التقليد والتجديد -

 نهضة الفنون النثرية -

 

مية فـي النص األدبي-الوحدة التعليمية
 
 التعل

ر الدروس وفق  حضَّ
ُ
ر األستاذ بيداغوجيا اإلدماجت ، أي دون الفصل بين النشاطات؛ حيث يحّضِّ

رة واحدة لنشاط النص األدبي مع النشاطات الرافدة )قواعد، عر  ِّ
ّ
رة مذك ِّ

ّ
وض، نقد أدبي(، فمذك

رة للتعبير الكتابي )في األسبوع األول( ِّ
ّ
هة ثم مذك  .1للمطالعة املوجَّ

 :تقديــــــم نشاط النص األدبي

دة فـي الـمناهج ومن ثم تحقيق   سنة لنـهـايـة ال الهـدف الخـتـامي املندمجإنَّ تحقيق الكفاءات املحدَّ

 :يستوجب تناول النشاطات الدراسية اآلتية

 تتناول النصوص األدبية لهذه السنة ثالثة محاور هي: النصوص األدبية في السنة األولى ثانوي:

 ( 511األدب الجاهلي)سنة قبل اإلسالم 

  هـ(35أدب صدر اإلسالم )ظهور اإلسالم 

 ( 534-هـ 35األدب األموي)هـ 

ع كل وحدة على م  دار أسبوعين ويحتوي كل محور منها على مجموعة من الوحدات، حيث تتوزَّ

ميه في األسبوع األول النص األدبي )فـي الحصة األولـى( مع أنشطة رافدة  ِّ
ّ
كاملين يتناول املدّرِّس مع متعل

                                                           
 .33دليل األستاذ، ص  1
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له )قواعد اللغة، عروض، نقد أدبي، تطبيقات( مع الجذع املشترك آداب، و)بالغة، تطبيقات( مع الجذع 

 املشترك علوم وتكنولوجيا.

م النصوص األدبية فـي   هذا السنوات الثالث للمرحلة الثانوية ضمن منهجية عامة هي تقدَّ

ل إلى هدف متعاقبة مواءمتها لعصور أدبية  مين دون أن يتحوَّ ِّ
ّ
ف تاريخها بما يعود بالنفع على املتعل

َّ
فيوظ

 في حد ذاته
َّ
ــزه عـن سواهـــعلى النصاملنهاج  ـز ؛ حيث رك م ث .وص التي تعكس املظاهر التي تطبع العصر وتمّيِّ

مية، كما سنرى، ي
ُّ
ب املتعلم على التفاعــل مع الـمنتوج األدبي درَّ بعد تقديم هذه النصو ضمن وحدات تعل

باته. ل لقدراته واستثمار ملكتســـالذي يدرسه ليكتشـــف ويستنتــج خصــائص هذه املظاهر، وفـي ذلك تفعي

 
َّ
ِّ ن املـوبـهذا األسلـــوب فـي تنـــاول النصوص األدبية يتمك

ّ
م مـن ترسيخ معارفه عن العصر الذي يدرسـه ــتعل

مبدأ املقاربــة . وهو أسلوب يوافق الـمظاهـــر الفكريـــة والظواهر األدبية السائدة فيـهمن حيث 

بين  فتفّرِّق  لم ويجعله فـي وضعية بناء معارفهــالتـي تحرص على ما هو أنفع وأفيد للمتع بالكفاءات

مات أساسية ينبغي ت
ُّ
ي عنهاتعل

ّ
مات ثانوية يمكن التخل

ُّ
 –عموما  –. وتقوم الدراســة حصيلها وبناؤها وتعل

يِّ و مستـوى فنـي، من مشاعـر و عمق إنساني وأفكار حول البحث عما يتوافر عليه النص األدبي من 
ْ
ة أخ

ة
ل

 .1وأشكــال التعـبيـر

 طريقة تناول الحصة األولـى من النص األدبي:

ل لـما كانت النصوص األدب  ِّ
ّ
النصوص التواصلية و  األصل في نشـاط األدب والنصوص؛ية تمث

، فإن األمر يتطلب تفصيل القول فـي النصوص األدبيــة بمـــا يجعل املدّرِّس يتعامل معها بشكل الفرع

ض  ينعكس إيجابا على استيعاب التالميذ ومردودهم الدراس ي
 .2ُمر 

)في السنة األولى ثانوي(، من كل أسبوع، بتناول  يقوم املدّرِّس فـي الحصة األولـى للغة العربية

ُعه بالنشاطات الرافدة  ُيتبِّ
. ينطلق من 3نص أدبي )األسبوع األول( أو نص تواصلي )األسبوع الثاني(، ثمَّ

م املقاربة النصيةالنص نفسه بتطبيق  ِّ
ّ
؛ فالنص هو املحور الذي تدور فـي فلكه هذه النشاطات. واملتعل

التعلمية، فيسعى املدّرِّس إلى دفعه من أجل اكتشاف -ر في فلكه العملية التعليميةهو املحور الذي تدو 

سة.  أحكام النصوص املدرَّ

ص األدبي نسيٌج م ما ـن العالقات املتشعبة، فهو ُيخفي عــــالنَّ
َّ
والم وأسرار جديرة باالكتشاف. وكل

ّراء فـي مختلف األزمنة واألمكنة إال واكتسب النص مزيدا مام الُق ـــــــرة الهتـــــذه العوالم واألسرار مثيـــــكانت ه

ي القدم، يستهدفنا ـال فــــمنطلق فالنص األصيل، حتى وإن كان موغــة. ومن هذا الــــــالــــمن الحيوية واألص

ن على ــــادريــــعه، وقل مــــــــفاعــــي نكون مؤهليـن للتـــــل. ولكـــــنا ردود فعـــــلــــويسعى إلى أن يوقظ فـي داخ

                                                           
 .45السنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، ص منهاج اللغة العربية  1
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
جذع القواعد اللغة والبالغة والعروض والنقد األدبي، وفي وي في الجذع املشترك )آداب( هي: النشاطات الرافدة في السنة األولى ثان 3

 قواعد اللغة والبالغة.املشترك )علوم وتكنولوجيا( هي: 
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ح بمعارف ـــــمعطيات الجديرة بالدراسة وعلى بنـالص الــــاستخ
ّ
ال وتأويـل متماسك، يلزمنا التسل اء تحليل فعَّ

 .1يـــي والبناء الحجاجــمنـهجـثقافية وكفاءات نقدية ومـهـارات فـي التنظيم ال

ميه، ـــصوصا( مع متــي خــــــــــص )األدبــــــعلى دراسة الن ّرِّسـمدل الـــــــبِّ ـــــُيقالتخطيط لق ـــــن منطــــوم
ّ
عل

مية ف
ّ
يتوّجب عليه " اللجوء إليه للتعامل مع درس القراءة )النصوص(، أي لتصميم وضعيات تعل

منغلقا على داللة . ال باعتبار النص 2متمحورة حول الكفاءات األساسية التي تنّميـها القراءة لدى املتّعلم "

ا هائية، ممـواحدة، بل باعتباره نص مفتوحا، احتماليا، متعدد التأويالت والدالالت وفق سيـرورة ال ن

 ي إغنائه وإثرائه.ـُيسهم ف

م فـي السنة األولـى ثانوي يمتلك مجموعة من الكفاءات سبق 
ّ
يضع املدّرس فـي اعتباره أن الـمتعل

توى السابق )ملمح الخروج للسنة الرابعة متوسط( له أن حّققها أو يفتـرض أنه قد حّققـها فـي املس

 :3، نوجزها فيما يأتـيملمح الدخول حّددها منـهاج اللــغة العربية للسنة األولى ثانـوي تحت عـنوان: 

 .القراءة الجهرية مقرونة بسالمة فـي النطق وحسن فـي األداء وضبط للحركات وتمثيل للمعنى 

  ِّدة للكــلـــمات.فـهــم الـمعاني الـمـــتــعــّد 

 .ة والتـزام الـموضوعية  مناقشة أفكار النص بإقامة الحجَّ

 .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 

قويما تذه العناصر بمثابة أرضية ينطلق منـها املدّرِّس، ولكنَّ الواقع يفرض عليه أن يجري فتعّد ه

ميه والتأكد من الكفاءات التي تشخيصيا 
ّ
فـي بداية السنة األولى ثانوي، من أجل تقييم مستوى متعل

ق برنامجه بناء على تحّقق ويعّدل منه ما لم يتحّقق منه وهو غالب  تقل الحدوث؛ فينيمتلكونـها؛ فيطّبِّ

ع أو املنهاج الرسمي؛ من 
 
والذي يجسد عمليات هندسية منهاجية، ويوضع في خدمة املنهاج املتوق

نين إلى   وهو يترجم املمارسات الفعلية في الفصل أو في فضاءات التكوين املنهاج الـُمـْرس ى:املدرسين واملكّوِّ

 .4ويستدعي الـموارد الخاصة بالتعلمات

                                                           
 محمد مساعدي: تحليل النصوص األدبية؛ مدخل منهجي بيداغوجي، مجلة علوم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، العدد 1

 .532م، ص 4151الواحد والستون، 
عبد اللطيف الجابري وآخران: تدريس القراءة )دليل نظري(؛ الكفايات واالستراتيجيات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ينظر  2

 .1م، ص 4113طبعة 
 .3وزارة التربية الوطنية الجزائرية: منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص  3
 . ينظر كذلك كزافييه روجيرس في كتاب بيداغوجيا االدماج.31ن توبي، مرجع سابق، صلحس 4
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مين فـي السنة األولى ثانوي، 1ملمح الخروجبعدها إلى الوصول إلى تحقيق ويسعى املدّرِّس  ِّ
ّ
للمتعل

مها بناء على هذا  م دروسه ويقّوِّ ماته ويقّدِّ
ّ
لنهاية السنة األولى من  2الهدف الختامي املندمجفيبنـي تعل

 :3التعليم الثانوي العام

 القبلية إلنتاج نصوص متنوعة ، يكون املتعلم قادرا على تسخير مكتسباته4فـي مقام تواصل دال

 في أشكال متعددة من التعبير.

أّمـــــا مــلــمــــح الـخـروج )الجـذع املشتـرك علوم وتكنولوجيا(، فقـد حــّددها منــهاج اللغة العربية فيما 

 :5يأتي

 .لة عليها
َّ
 استنتاج عناصــر العمل األدبي شكال ومضمونا وإصدار أحكام معل

 ـي وتقص ي املسائل واستخدام املراجع واالنتفاع بمختلف مصادر التوثيق.البحث املنهج 

 .إبداء الرأي فـي موضــوع ذي داللـة يطرح عليه بتوظيف مكتسباته العلمية 

 .إنتـــاج نصــوص حجاجيـــة وتفسيـريــة فـي مقام تواصلي دال 

 ر بمرا ِّ
ّ
 عاة خاصة اإلدماج.توظيـــف األســس التي يقــوم عليها األسلـــوب املؤث

 .الكتابة فـي أنماط متنوعة من النصوص 

 وأّمـــــا مــلــمــــح الـخـروج )الجـذع املشتـرك آداب(، فقـد حــّددها منــهاج اللغة العربية فيما يأتي:

 .إصدار األحكام على النصـــوص املقروءة 

 .إبراز مواطن الجمال الفنـي في املقــروء 

 غة سليمة وفكر منتظــم.تلخيص املقروء بل 

  التمييز بين الصور البالغية التي يلبس األديب بهــا األديب معانيه وما فيـها من جمال وقّوة تأثيرها

 في النفس.

 .البحث املنهجي وتقص ي املسائل واستخدام املراجع واالنتفاع بمختلف مصادر التوثيق 

  جودة األسلوب من حيث الوضوح والقوة والجمال توظيف األسس التي تقــوم عليهــا بالغـة الكالم و

 بمراعاة خاصة اإلدماج.

 .إبداء الرأي في قضية من القضايا املطروحة عليه باعتماد قّوة الُحجة وسالمــة التعبيــــر 
                                                           

مين عند نهاية عملية التكوين. ينظر دليل األستاذ، ص  1
ّ
مين: وهي وصف لحصيلة املتعل ِّ

ّ
 .11مالمح املتعل

ـرة تحدث في وضعية مندمجة وكلمة ( ومثل كل كفاءة؛ فإن هذه الكفcompétence-Macroالهدف الختامي املندمج: كفاءة مكبرة ) 2 اءة املكبَّ

ور ط "ختامي" تدل على الفترة الزمنية التي يصبح فيها املتعلم يتحكم في املادة التعلمية، وقد تمتد هذه الفترة الزمنية إلى سنة دراسية أو 

 .51دراس ي. ينظر الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص 
 .6التربية الوطنية الجزائرية: منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص وزارة  3
لة بوذلك بتحديد أبعاده عن طريق جعل املعارف النظرية روافد مادية تساعد املتعلم بفاعلية في حياته املدرسية والعائلية أو في حياته املق 4

م الكتابة، ويزداد اهتمامه بتعلمها عندما  عندما يبلغ سن الرشد، حيث يدخل الحياة سواء بوصفه عامال 
َّ
أو مواطنا. مثال: التلميذ يتعل

يوضع فعل الكتابة في السياق الداللي له مثل كتابة رسالة للتواصل مع اآلخرين في مختلف شؤون الحياة. وهنا يدرك املتعلم بأن تعلم 

 .3ة العربية للسنة األولى ثانوي، ص الكتابة يكتس ي معنى في حياته. ينظر الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغ
 .3وزارة التربية الوطنية الجزائرية: منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص  5
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 .تحديد الخصائص الفنية للنص األدبــي ومــا يتركه من أثر في النفس مع التعليل 

  في مقام تواصل دال.كتابة نصوص حجاجية وتفسيرية 

 .الكتابـــــــة فـــي أنماط متنوعة من النصوص 

ـي  املدّرِّس طيلة السنة الهدف الختامي املندمج وملمح الخروج وبالنظر إلى  يتبّين أن سع 

ميه وفق املقاربة 
ّ
الدراسية، ومن خالل مجموع الدروس )النصوص األدبية والتواصلية( التي يقّدمها ملتعل

اج املكتوب اإلنتت البعد التعليمي )الديداكتيكي( هو الوصول إلى تحقيق بعدين أساسيين هما: النصّية ذا

ن ؛ " و قد أوضحنا أهمية هذه املقاربة بواملنطوق  ِّ
ّ
النسبة إلى املقاربة بالكفاءات فـي كونـها رافدا قويا يمك

رة فـي تدريس اللغة  م من ممارسة كفاءته عن طريق تفعيل مكتسباته، حيث إن النشاطات املقرَّ ِّ
ّ
املتعل

العربية تنطلق من النص ]وتعود إليه[؛ فالنص يصبح املحور الرئيس الذي تدور في فلكه هذه النشاطات 

اعد النحو والصرف والبالغة والنقد األدبي والعروض[ خدمة مللكة التعبير الكتابي والشفوي ]القراءة، قو 

 .1لدى التلميذ "

م اكطريقة تربوية لتفعيل الـــــدرس األدبي وكذا بوضع  املقاربة النصيةفتكون الدراسة بتبّنـي  ِّ
 
ملتعل

ع يـهه وإرشاده إلـى ما يجعله يبدمع الدراسة باستثمار مكتسباته القبلية وحسن توج موضع املتفاعل

نة والفكر الطليق  .2فـي استقصاء مبنـى النص ومعناه بالحجة البّيِّ

د وينبعث من خالل كـــل قراءة؛ ومهمـة املــدّرِّس أن يعمد  والنص األدبي معيـٌن ال ينضب، فهو يتجدَّ

ق في دراسته دراسة إبداعيــــة بنزعــة  عقلية وتفكير منطقي يجعل التلميذ إلى إذكاء روح التفكير والتعمُّ

ق باللغة وآدابها ما دامت تسمو بفكره وترقى بعقلــه وتمتع مشاعره؛ وإنما تفلح الدراسة بهذا األسلوب 
َّ
يتعل

ت   الروافد اللغوية، أي بإدماج مكتسبات منطـق اإلدمــاجيعني وفــق  وفق املقاربة بالكفــاءات؛إذا تمَّ

وغيرها من الروافد األخرى في الدراسة. والنـــص األدبـــي أخيـــرا، قد يبدو  قــدنحو وصرف وبالغــة ونمن 

قة تكتشف  أول وهلة عاملا صغيرا بسيطا غير معقد وال متشعب. ولكن بالنظر الثاقب والدراسة املعمَّ

تاحه فمساحته الفكرية وحجمه الحقيقي. فالنـص األدبي عمومــا عالم منغلق ولكنه قابل لالنفتاح، وم

ال يؤخذ في اليد لفتح أبوابه وإنما يبحث عن هذا املفتاح في ثنايــاه ذاتها وذلك بفكـرة: أن ال طريقة في 

 .3دراسة النص األدبي هي الطريقة

والخالصة إن دراسة النص الحقة تأبى الدخول إلى النص بأحكام مسبقة. إنها تبدأ بالفهم 

ف. والتحليل ال يخضع للنمطية بقدر ما يتم عبر مناقشات فالتحليل لتنتهي إلى االستنباط واالكتشا

                                                           
ألولـى االلجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية )وزارة التربية الوطنية(، مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة  1

 .5، ص 4111تعليم الثانوي العام والتكنولوجي، جذع مشترك آداب، وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا، طبعة جانـفي مـن ال
 .57وزارة التربية الوطنية الجزائرية، منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص 2
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
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هة تطرح فيها أسئلة هادفة، تلتزم حدود النص حينا، وتتخطاه أحيانا لتطلَّ على موضوعات تتصل  موجَّ

 .1بواقع املتعلمين وتثير اهتمامهم

مين وأولياء
ّ
رهم، أمو  وقد أثيـرت مسألة اختيار النصوص األدبية على مستوى املدّرسيـن واملتعل

من حيث موضوعاتها ومستوى لغتـها ومدى ثرائها وغنائها، فبالنسبة للمدّرسين ومن وجهة نظر تعليمية، 

يرى بعضهم أن النصوص ليست مناسبة أو أن بعضها ليس مناسبا لتطبيق املقاربة النصية من خالل 

ق وانسجام، نقد أدبي( من محاولة تجنيد كل املوارد واملواد الرافدة )نحو، صرف، بالغة، عروض، اتسا

 أجل تحقيق اإلنتاجيـن الكتابي والشفهـــــي.

، تسعـى الجـهـات الـرســميـــــــــــة لقــطــــاع الـتـربيـــــــة، إلـى اخــتيــــــار " ومـن وجـــهـة نــظـر بيداغـوجيـة نظريـة

كن أيضا جمالية، ثقافية، تربوية، ول بيداغوجية أساسا،)...( العتبارات متعددة )النصوص القرائية 

اجتماعية، معرفية...( واالختيار نفسه ال يشتغل فـي الفراغ بل فـي إطـار تفاعل مع مختلف العناصر 

م واألطراف املشاركة فـي هذه العملية "
ُّ
ـلة لوضعية القراءة والتعل ِّ

ّ
 .2الـمشك

 لنـرى كيف تنعكس اإلشكالية؛، تواجهنا جملة من األسئلة ومن الناحية البيداغوجية العملية

حاكما  3التصورات الفكرية واإلديولوجية على عملية االختيار هذه، كما " أن كل اختيار يفترض معيارا "

 ومهيمنا.

ما تفرضه هذه اإلشكالية، أن نتساءل بشأن اختيار النصوص القرائية: هل يحتكم االختيار إلى 

 4ع إلكراهات معلنة أو مضمرة واعية أو ال واعية؟حسن التدبير  وحسن التفكير فيه أم إنه خاض

 يباملشروع البيداغوج، يتم على مستوى الوصاية التي تربطه بيداغوجياالواقع أن االختيار ، 

د صيغه التنفيذية بتعليل االختياراتالذي "  ، والذي يأخذ شكل خطة مدّبرة 5" يصاغ إجماال ثم تحدَّ

اإلشكالية النصية هي التي تخلق الخطة فه؛ ألن " ومحددة، انسجاما مع طبيعة النص وصن

م في تنميتها
 
إال أنـها، أي الوصاية، في واقع الحال " تنوء بسلطتها وتفرض  .6" الديداكتيكية وتتحك

اختيارات بيداغوجية وأدبية بناء على اعتبارات مختلفة ال تراعي فيها غالبا شروط العمل البيداغوجي 

اتهم النوعية ووجهات نظرهم ووجهات نظر املدرسين ومستوى كفاياتهم ومستوى التالميذ واختالف

. في حين أن املدّرِّس، في حقيقة األمر، هو املسؤول عن " اختيار النصوص القرائية 7الفكرية والعملية "

                                                           
 .57 ، صالسابقاملرجع  1
 .41ل إلى القراءة املنهجية للنصوص، من أجل كفايات قرائية بالتعليم الثانوي، ص عبد الرحيم كلموني: مدخ 2
 .Escarpit 77, p 10املرجع نفسه، الصفحة نفسها. مأخوذ من: 3
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
 Couprie et Guillo, 91, p 115 :. مأخوذ من: 45املرجع نفسه، ص  5
 Couprie et Guillo, 91, p 7 :. مأخوذ من: املرجع نفسه، الصفحة نفسها 6
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 7
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بناء على مجموعة من املقاييس التي تخولها له معايشته للوضعيات التعليمية التعلمية وخبراته 

 .1واملعرفية والحياتية " البيداغوجية

ر اختيار النصوص القرائية بتداخل
ُّ
" املعرفي والنفس ي  لـــذا، والحـــالة هـــــذه، فــــإن تأث

ر بشكل كبيـر وواضح على " املمارستين  2"واإليديولوجي ِّ
ّ
الفكراني، إلى درجة التعارض أحيانا يؤث

يار وعدم مراعاة ميول التلميذ ومراكز اهتمامه البيداغوجية والديداكتيكية، حيث يترتب عن سوء االخت

 .3ومطامحه ووجهات نظر املدرس وعدم الوعي باشتغال مختلف املتعاليات قتل أهداف التربية "

(: منطق Logiquesعلى املدرس وهو يهيـئ وضعية تعليمية أن يدخل فـي حسابه ثالثة مناطق)

اص. فبالنسبة للمنطق األول، وفي حقل تخصص املحتويات، منطق التالميذ، ومنطقه البيداغوجي الخ

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 

لسرديات، علم املعنى، علم النفس واالجتماع...( لكن متباينة: األدب، اللسانيات، علم الجمال، علم ا

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 

 .4ة حين يتعلق األمر بقراءة ودراسة النصوص األدبيةيطرح مشكال عمليا وديداكتيكيا خاص

وهذا االختيار يستدعي املعالجة الديداكتيكية أو ما يسمى بالنقل الديداكتيكي أي نقل املعارف 

( Desyncretisationمن املستوى العارف إلى املستوى املدرَّس عن طريق التخصيص ونزع الطابع العام )

مثال  القراءة املنهجية. ففي در س 5(Dépersonnalisationعد الشخص ي )للمعرفة وكذا تجريدها من الب

أال يحول الدرس إلى درس في النقد أو اللسانيات، ويربك املتعلمين بفيض من املفاهيم واملصطلحات التي 

 تعج بها املؤلفات النظرية.

وفق  أهدافها، اعتبار أن تحقيقمع نصوص القراءة؛ على  ديناميكيا متفاعاليكون فعل املتعلم 

م واملضمون  ِّ
ّ
مية: املدّرِّس واملتعل

ّ
توّجهات املنهاج، يتوقف على تفاعل عناصر العملية التعليمية التعل

املعرفـي والبيئة املدرسية، وباإلجابة عن جملة من األسئلة تحصر فيما يلي: " من يقرأ؟ ملاذا يقرأ؟ ماذا 

 .6؟ "يقرأ؟ كيف يقرأ؟ بماذا يقرأ؟ متى يقرأ؟ أين يقرأ

روع تفريع مشوقبل أن يتدّرج املدّرِّس في شرحه وتحليله للنص ينبغي أن يضع فـي حسبانه 

أهدافها الجزئية املرحلية بوضعها نصب عينيه وهي املعارف القراءة، وفق املقاربة النصية، إلى 

                                                           
 .45 ، صالسابقاملرجع  1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
 . Descotes, 1995, p 97. مأخوذ من:47-46املرجع نفسه، ص  4
   ,p 20Develay, 1994. مأخوذ من:47-46، ص نفسهاملرجع  5
عبد اللطيف الجابري وآخران: تدريس القراءة )دليل نظري(؛ الكفايات واالستراتيجيات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ينظر  6

 .53م، ص 4113طبعة 



 : االستراتيجيات املنهاجيةرابعالفصل ال

289 
 

 ذهني طداخل وضعية نشاالتي ينبغي للمتعلمين أن يكتسبوها بوضعهم  واملعارف العملية/ املهارات

. يفترض هذا تصور 1حيث ينبغي عليهم من أجل أداء املهمة املنوطة بهم، أن يشغلوا معارف ومهارات

ماري لور ر وبتعبي سيناريوهات قرائيةخطط للقراءة، استراتيجيات لبناء الدرس القرائي أو بتعبير إيكو 

ا ينبغي على املدر س ، أي إن نص القراءة يصبح نصا مسرحي2إخراج النص( M.L.Poletti) بوليتي

مت بوليتي النص إلى  لوه، ولذلك قس 
 
 فصول ومشاهد.واملتعلمين أن يمث

أليس الفصل مسرحا واملدّرس مخرجا والتالميذ ممثلين ألنهم يجّسدون الفعل القرائي، وال 

وحسب الباحثة يخضع هذا اإلخراج باعتباره  !يكتفون بدور الفرجة كما في الدرس القرائي التقليدي؟

 :3لعبة إلى مجموعة من القواعد تحصرها في

ينبغي أن يلتصق هذا اإلخراج بالنص )...( فاألول يجد في الثاني منبعه وتبريره أو بمعنى أصح في قراءة  -

 خاصة له أو في خطاب )مصوغ( حوله.

ِّ عتيجب أن يخلق اإلخراج وضعية يكون فيها القارئ امل -
ّ
م هو الذي يطرح األسئلة أو يسائل النص. ل

فال نطالبه بأن " يوضح أن..." حتى ال يكون خطاب األستاذ حجابا بين النص والقارئ ويتحول عوض 

 النص إلى مكان لتفريخ املعنى.

( بعفوية ألن تأدية Faire relireيجب أن يساعد اإلخراج على اإلقراء بل خصوصا على إعادة اإلقراء ) -

 املهمة املقترحة تتطلب ذلك.

بناء أدوات للتحليل. وليس من الضروري نعتها بمصطلحات تقنية، وتشغيل على اإلخراج أن يسهل  -

عمليات أساسية في قراءة النصوص: التقاط، تعّرف، ترتيب، عقد عالئق، استنباط...إلخ. وتجدر 

اإلشارة إلى أن اإلخراج يحترس من النزعات املهيبة والنظريات التي تمعن في تضخيم التعاليق: فالقراء 

 ميعا أساتذة أدب.لن يكونوا ج

ينبغي على اإلخراج أن يراعي وسائل تعبير القراءة الحقيقية، )هؤالء القراء القادرون طبعا على قراءة  -

 نصوص ليسوا قادرين على إنتاجها(.

على اإلخراج أن يسمح بتقويم القراءة، ليس عن طريق االختبار وحده، ودون االرتهان بخطية الداللة  -

 األحادية.

ر تكوين خطته الخاص. فبعد قراءته للنص ينظم من جديد يتطلب اإلخر  -
ّ
اج من املخرج أن يتذك

مالحظاته وردود أفعاله ويعيد وضعها ضمن شبكة منطقية. فاملسار املرسوم ال يذهب من البسيط 

ب أو من العنصر املعزول إلى البنية األعلى تراتبيا: فاالستراتيجية ترسم مسارا يتنبأ بذهابات 
ّ
إلى املرك

إيابات مسالك عبور شطوط للتيه الفردي خطط طائفة وليس وثبات خطية وذلك من أجل " و 

 اإلحاطة بالنص ".

                                                           
 .P.Meirieu, p 111. مأخوذ من: 44عبد الرحيم كلموني، مرجع سابق، ص  1
 Poletti, 1988, p 110 : . مأخوذ من:44املرجع نفسه، الصفحة نفسها، ص  2
 Poletti, 1988, p 110 :. مأخوذ من: 43-44املرجع نفسه، ص  3



 : االستراتيجيات املنهاجيةرابعالفصل ال

290 
 

هذا االستشهاد يتيح إضاءة بعض العتمات املتعلقة بتصور الدرس القرائي والتخطيط له ووضع 

ا واالحتياطات غالهسيناريوهاته واستراتيجياته، وألنه يلفت النظر إلى قواعد اللعبة القرائية، وشروط اشت

الواجب اتخاذها لتيسير التعلم وتحقيق رهانات القراءة كمسار لبناء معرفة وخبرة عملية وتشغيل كفايات 

 .1قبلية وتنمية كفايات في طور التشكيل واكتساب كفايات بعدية )محتملة(

 لى ثانوي:واآلن نأتي إلى تبيان مراحل درس القراءة )من خالل نموذج تطبيقي( فـي السنة األو 

عن حياة األديب وعصره فيما له عالقة بكلمة موجزة ويكون التعريف التعريف بصاحب النص:  -5

م أي مادة إذا لم يكن لها نفع اجتماعي وفائدة للناش يء فـي تفاعله مع بالنص
ُّ
؛ إذ ال فائدة من تعل

ديها إن لها وظيفة تؤ املجتمع الذي يحيا فيه. فمادامت اللغة وسيلة اتصال بين األفراد والجماعات ف

 . 2فـي تسهيل عمليات االتصال ونقل الفكر والتعبير عن النفس

وهذه نماذج من التعريفات، التي أوردها الكتاب املدرس ي للسنة األولى ثانوي، وعالقتها بنصوصها 

وم لاألدبية، حيث نقارن بين التعريفات الواردة في الكتاب املدرس ي الخاص بجذع اآلداب مقابل جذع الع

 والتكنولوجيا:

 جذع مشترك علوم وتكنولوجيا جذع مشترك آداب

من الشعراء املتشّيعين لبني الكميت بن زيد األسدي: 

هاشم، ولد ونشأ في الكوفة، مدينة اللغة واألدب 

والعلم في العصر األموي. تأّدب على يد علمائها، فصار 

من أنصار آل البيت ومن املدافعين عن حّقهم في 

. مدح الكميت الهاشميين وأحّبهم حتى صار من الخالفة

أخلص أتباعهم بل شاعرهم الذي يدافع عن أفكارهم 

وأحقيتـهم في طلب الخالفة، مما عّرضه مرارا ألذى 

ل من سنَّ السجال  األمويين وعسفهم. ويعدُّ الكميت أوَّ

جاج  السياس ي في تاريخ الشعر العربي، وأول من تبّنى الحِّ

 .3الشعري 

: ولد ونشأ في ن زيد األسديالكميت ب

الكوفة، وقض ى فيها حياته، حيث تأّدب على 

صل بالهاشميين ومدحهم بحرارة 
ّ
علمائها. ات

دا حّقهم في طلب الخالفة  وإخالص، مؤّيِّ

ل غيلة  تِّ
ُ
بقصائد ُعرِّفت  بـ " الهاشميات "، ق

هـ في خالفة مروان بن محّمد آخر 546سنة 

 .4خلفاء الدولة األموية

بار أن النص الشعري الذي قّدمه الكميت بن زيد يدخل ضمن النصوص الحجاجية، وعلى اعت

صوص املبرمجة في السنة األولى ثانوي، وهو عبارة عن وسيلة من وسائل اإلقناع  وهو نمط من أنماط النَّ

                                                           
 .43املرجع السابق، ص  1
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ه يتضمن مجموعة من الحجج والقضايا املثبتة أو النافية التي يؤتى ب عبير عن الرأي؛ حيث إنَّ ا هوالتَّ ا إمَّ

 للتأكيد على صحة رأي أو بطالنه.

لذا، وربطا للتعريف بنّصه، ينبغي أن يكون التعريف خادما له ال مجّرد سرد لسيرة أو ترجمة 

الشاعر صاحب النص. وباستعراض كل تعريف يتبّين حرص مؤلفي الكتاب املدرس ي على تحقيق هذه 

 بي مع مضمون هذا النص وموضوعه.العالقة الوطيدة بين عناصر وخطوات تقديم النص األد

 وفيما يلي إبراز جوانب الترابط والتعالق بينهما:

 الكميت بن زيد األسدي: 

إبراز شيعة الشاعر وانتمائه السياس ي والفكري، فهو من الشعراء املتشّيعين لبني هاشم )...(، فصار  -

ين وأحّبهم حتى صار من من أنصار آل البيت ومن املدافعين عن حّقهم في الخالفة. مدح الهاشمي

 .1أخلص أتباعهم بل شاعرهم الذي يدافع عن أفكارهم وأحقيتـهم في طلب الخالفة

إبراز مصادر ثقافته، فقد ولد ونشأ في الكوفة، مدينة اللغة واألدب والعلم في العصر األموي. تأّدب  -

 ،2على يد علمائها

 .3عسفهمإبراز خصومه؛ حيث تعّرض الشاعـر مرارا ألذى األمويين و  -

ل من سنَّ السجال السياس ي في تاريخ الشعر العربي،  - التأريخ للنص الحجاجي ؛ حيث يعدُّ الكميت أوَّ

جاج الشعري   .4وأول من تبّنـى الحِّ

وال يختلف التعريفان إال في إضافة كتاب )الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا( أن الكميت بن زيد 

ل غيلة سنة  تِّ
ُ
ز 5ن بن محّمد آخر خلفاء الدولة األمويةهـ في خالفة مروا546قد ق . وهي إضافة فيها تحيُّ

رِّىء التعريف من شخص يوالي بني أمية أو يمالئـهم لرأى أن الكميت يستحق 
ُ
لطرف ضد طرف، فلو ق

ر بقصيدة الشاعر الكميت فقال ما قال. 
َّ
ما صاحب التعريف تأث  القتل ألنه خرج على الدول آنذاك. وربَّ

يظهر وجه الترابط بين التعريف بالشاعر نصه األدبي تحقيقا لوظيفية تعليم  من هذا النموذج

 اللغة العربية والنصوص األدبية.

 ( تقديم موضوع النص:2

مين من ناحيتيـن:  ِّ
ّ
ينبغي على املدّرِّس أن يراعي أن مرحلة تقديم موضوع النص مهمة للمتعل

زة لهم فيقرأ قراءة سليمة يراعي االستعداد النفس ي والذهنـي فعليه أن يجعل من قراءته  جاذبة ومحّفِّ

مين وتجعلهم  ِّ
ّ
ر املتعل فيها جودة النطق وحسن األداء وتمثيل الـمعنـى؛ ألن قراءة ال تراعي هذه الشروط تنّفِّ

يعرضون عن النص وينشغلون بأمور أخرى، وقد الحظت حرص املدّرِّسين على حسن القراءة وجودتـها 
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مين على مهارة يجمعون بين القراءة ذات ال ِّ
ّ
ـرة إال أن الحرص على تدريب املتعل جودة والقراءة الـمعّبِّ

االستماع فيكاد يغيب عن العملية التعليمية، رغم أنها الـمـهارة من حيث األهمية فال قراءة وال محادثة 

د. ق االستماع الصحيح والجّيِّ  وال كتابة دون تحقُّ

النصوص إغفالها ملهارة االستماع، إال ما انتبه إليه  مما تؤاخذ عليه املنهجية املعتمدة في تدريس

مين اإلنصات واالستماع لقراءتهم  ِّ
ّ
مة وال واعية حين يطلبون من املتعل

َّ
بعض املدّرِّسين بطريقة غير منظ

مين على مهارة  ِّ
ّ
وقراءة زمالئهم. وأظنُّ أن نجاح درس القراءة مقرون بنجاح املدّرِّس في تدريب املتعل

 عكس هذا على استجابتهم ألسئلة املدّرِّس وتفاعلهم مع النص وتماهيهم مع مضامينه.االستماع، وين

إذا، هناك عالقة وطيدة بين مهارتي االستماع والقراءة، هناك تأثير واضح للمهارة األولى على 

 :1الثانية، فلنرى كيف يحدث ذلك

  لة
َّ
م الرموز اللغوية املكتوبة أو املطبوعة ممث ِّ

ّ
 في الكلمات والعبارات والجمل إال أنكيف يدرك املتعل

م منطوقة بطريقة صحيحة، فهذه القدرة على القراءة  ِّ
ّ
يكون قد سمعها من املدّرِّس أو من زميله املتعل

سبقت بقدرة على االستماع، فمن تحصيل الحاصل أن الفهم فـي القراءة يعتمد على فهم الـمنطوق، 

م الحّساس للتدابير والعالقات بين 
ّ
الكلمات في اللغة املنطوقة، يكون أكثر حساسية لنفس واملتعل

 هذه األشياء في اللغة املكتوبة.

  م الكثيـر من
َّ
م اللفظية؛ فمن خالل االستماع يتعل ِّ

ّ
تساعد مهارة االستماع على توسيع ثروة الـمتعل

 الكلمات والجمل والتعبيـرات التي سوف يراها مكتوبة.

 م املدرسية؛ ألنه سيستمع إلى مدّرِّسه ومن جهة أهم، يشغل االستماع املساح ِّ
ّ
ة األكبـر في حياة املتعل

حون شفاهيا معاني الكلمات، وما   هو إال قليال؛ فاملدّرِّسون يوّضِّ
ُ

ث وزمالئه فـي كـل األوقات وال يتحدَّ

مين اآلخرين وهم يقرءون قراءة جهرية، أو  ِّ
ّ
يقوله الكتاب املدرس ي، واملتعلمون يستمعون إلى املتعل

حون محتوياته.يتحّد   ثون عن موضوع معّين في كتاب القراءة، ويوّضِّ

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 املدّرِّس أن يضع في حسبانه 

م القراءة في أربع عمليات متكاملة، متـرابطة أ ن املفهوم القديم قد تجاوزه الزمن، وأن املفهوم الجديد يقّدِّ

مون من اكتساب القدرات والكفاءات األساسية وكفاءات اإلتقان لفعل  ِّ
ّ
ن املتعل

َّ
ومتناسقة، حتى يتمك

 :2القراءة حسب مفهومه الجديد، وفيما يلي هذه العمليات

                                                           
 .451، ص 4155جامعة املدينة العاملية: طرق تدريس مواد اللغة العربية، ماليزيا، طبعة  1
حسني عبد الباري: االتجاهات الحديثة . وينظر 24م، ص 4111ينظر عبد الرحمن التومي: منهجية التدريس وفق املقاربة بالكفايات، طبعة  2

 .531(، املكتب العربي الحديث للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، الطبعة األولى، ص رحلتين )اإلعدادية والثانويةلتدريس اللغة العربية فـي امل
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  اإلدراك بالجهاز البصري لحروف النص املكتوب وكلماته وتراكيبه وجمله وتعرفها والنطق القدرة على

وهذا هو املفهوم البسيط عملية ميكانيكية. فهو  بواسطة جهاز النطق، على الوجه الصحيح بـها

 للقراءة.

 ب سلسلة من املهارات؛ بتفسيـر وترجمة ذات معن
َّ
 ىفهم النص املقروء: هي عملية اتصال تتطل

ملجموعة من الرموز اللفظية املطبوعة واملكتوبة ذات العالقة فيما بينـها وقراءة من أجل الفهم 

ل اللغة ومهارات اللغة للقارئ ويحاول 
ّ
تحدث نتيجة التفاعل بين إدراك الرموز املكتوبة التي تمث

فردة أم متصلة أو القارئ فّك وترجمة رموز املعاني إلى ما تدلُّ عليه من معان سواء أكانت معاني م

 .1املعاني التي قصدها الكاتب

 :لخبراته  تفاعل القارئ مع النص املقروء 
ً
ر تلك املعاني وفقا دة، حين يفّسِّ وهي عملية عقلية معقَّ

الشخصية، فيتم تفسيـر الـمعنـى، وتشمل الفهم الصريح )املباشر( والفهم الضمني )غير املباشر أو 

والتذوق، واالستمتاع، والتحليل، ونقد الـمادة املقروءة، وإبداء  فهم ما بين السطور( واالستنتاج

 .الرأي فيـها

  :هوم وأصبحت القراءة بهذا املفتوظيفه لحل املشكالت والتصّرف في مواقف الحياة اقتداء باملقروء

عملية تفكيـر ال تقف عند استخالص املعنى من النص، وال عند تفسير الرموز وربطها الثالث 

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 

 .2وفهم املعاني والربط واالستنتاج، والنقد، والحكم، والتذوق، وحل املشكالتطريق عينيه، 

د الكتاب املدرس ي للقصيدة بالحديث عن البيئة السياسية التي قيلت فيـها وعالقة الشعر  وقد مهَّ

ى شاءت ومتى شاءت، وخير نمو 
َّ
فه أن ِّ

ّ
ج ذبالحياة السياسية. كان الشعر وال يزال وسيلة فـي يد السلطة توظ

ون الشعراء الصعاليك،  في العصر الجاهلي شعراء يناصرون قبيلتهم حتى املوت وآخرون خرجوا عنها يسمَّ

خون املوالون  اه املؤّرِّ وال يختلف الوضع كثير إال في تفصيالت وجزئيات في العصر األموي، أو هكذا سمَّ

اد ر األحزاب السياسية إثر انفر للسلطة، فقد " واكب الشعر الحياة السياسية في العصر األموي بعد ظهو 

األمويين بالحكم، واحتكارهم للخالفة، وكان لكل حزب سياس ي شعراؤه الذي يعّبرون عن مبادئه 

ل الكميت آل البيت وناصرهم بكل صدق وشجاعة وثبات. عرفت قصائده السياسية 
ّ
وأهدافه، بحيث مث

 .3بالهاشميات، ومنـها هذه األبيات "

                                                           
م، ص 4111ينظر أحمد عبد الكريم حمزة: سيكولوجية عسر القراءة )الديسليكسيا(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عّمان، الطبعة األولى،  1

وينظر . وينظر 55 م، ص4116ه/5347ميتشل: القراءة السريعة، ترجمة أحمد هوشان، الطبعة األولى،  وجريجوري بيتر شيفرد. وينظر 55

وزيع، (، املكتب العربي الحديث للنشر والتحسني عبد الباري: االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية فـي املرحلتين )اإلعدادية والثانوية

 .531اإلسكندرية، الطبعة األولى، ص 
 .533سن شحاته ومروان السمان: املرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، د.ط، د.ت، ص ح 2
ــــب        -5   3  طربت وما شوقا إلى البيض أطرب        وال لعبـا منـي وذو الشيــب يلعـ

 ولــــم يتطربنــــي بنــــان مخضـــب               ولــم يلهنــي دار وال رســم منـــزل   -4            
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تـها بالحكم وأطـيـاف أخـرى مـن الـمجتمع آنـذاك وإزاء هذا الوضع، سلط عـي أحقيَّ ة تدَّ ة بني أميَّ

تعتبـرها سلطة غاصبة، ومنـهم بنو هاشم وشاعرهم الكميت بن زيد، وهم آل بيت الرسول )صلى هللا 

عون أحقيتـهم بالخالفة، وهي فـي الحقيقة شورى بين الـمسلمين ال تؤخذ ال بالنسب و  م( يدَّ
َّ
 ال عليه وسل

بالعرق وال بغيرهما. قلت، أمام هذا الـمشهد كيف سيستقبل القارئ هذه القصيدة؟ وقبل ذلك ما هـي 

د مواصفات ومؤهالت هذا القارئ/ الذات ) ( Lecteur/ Sujetمواصفات ومؤهالت هذا القارئ؟ تتحدَّ

 أ؟باإلجابة عن التساؤالت اآلتية: من هو القارئ؟ لـماذا يقرأ؟ كيف يقرأ؟ بماذا يقر 

ل: من هو القـارئ؟   السؤال األوَّ

م ألنه هو املقصود واملستهدف بنصوص  ِّ
ّ
ث عن القارئ الـمتعل يفتـرض فـي البداية أننا نتحدَّ

ت عليه الوثائق البيداغوجية الرسمية  القراءة. وهنا نفّرِّق بين قارئين؛ قارئ مفترض وهو الذي نصَّ

عت  الكفاءات املراد تحقيقها وملمح )املنهاج، الوثيقة املرافقة، دليل األستاذ، وا لكتاب املدرس ي( حين ُوضِّ

الدخول إلـى السنة األولى ثانوي. وقارئ فعلي أو حقيقي وهو الذي يجده املدّرِّس جالسا أمامه في حجرة 

ا األول فهو قارئ  د املستويات 1ديناميكي متفاعل مع نصوص القراءةالدرس. أمَّ . وأما اآلخر فهو قارئ متعّدِّ

ف نجاحه على تفاعله مع عناصر العملية التعليمية واأل 
َّ
حوال تحكمه معطيات ذاتية وموضوعية يتوق

مية األخرى 
ُّ
 : املدّرِّس واملضمون املعرفـي والبيئة املدرسية.التعل

ه يستطيع تقديم موضوع النص، فيشتـرط  أما بالنسبة للقارئ املدّرِّس فهو قارئ محتـرف؛ ألنَّ

لية " قراءة سليمة بمراعاة جودة النطق وحسن األداء وتمثيل املعنى "قراءته األ فيه أن تكون  . وفـي 2وَّ

م أو الـمبتدئ للمشاركة فـي قراءة النص، فنحن إزاء مجموعة من 
ّ
ل القارئ املتعل مرحلة تالية يتدخَّ

اء محتـرفيـن وهم زمرة املدّرِّسين عموم رَّ
ُ
اء؛ ق اء، أو على األقّل نموذجيـن من القرَّ ا، وهم ليسوا سواء القرَّ

من حيث الكفاءات التي يمتلكونـها، يفترض أنهم يحوزون على الحد األدنى من الكفاءة اللسانية التي 

                                                           

 ولكـن إلـى أهـل الفضائــل والنهــى            وخيــر بنـي حــواء والخيــر يطلـــب   -3            

ـــا نالنــــي أتقــــ  -3              رب إلــى النفــر البيــض الذيـن بحبهــم             إلــى اللـــه فيمـ

 بنــي هاشـم رهــط النبـــي فإننـــي               بهم ولهـــم أرض ى مــرارا وأغضب   -1            

 خفضــت لهـم منـي جناحـي مــودة            إلى كنــف عطفـــاه أهـــل ومرحـب  -6            

ـــاب أم بـأيــــة ســنــــة        - 7              تـرى حبهــم عــارا علـي وتحســب ؟              بــــأي كـتـ

 يعيبوننــي مــن خبـهــم وضاللهــم             علـى حبكـم ، بـل يسخرون وأعجـب   -1            

 يرون لهم حقا علـى النـاس واجبـا         سفاهــا وحـــق الهاشمييــن أوجــب   -2            

 لم يـورث ، ولـوال تراثـه          لقـــد شركــت فيــه بكيــل وأرحــب  يقولون   -51            

 فإن هي لـم تصلـح لحـي سواهـم         فــإن ذوي القربــى أحـــق وأقــرب   -55            

 أناس بهم عزت قريش فأصبحوا         وفيهــم خبــاء املكرمــات املطنــب -54            

هة، جذع مشترك آداب، ص ينظر حسين ش ق في األدب والنصوص واملطالعة املوجَّ وف وآخران: املشّوِّ
ّ
 .511ل

عبد اللطيف الجابري وآخران: تدريس القراءة )دليل نظري(؛ الكفايات واالستراتيجيات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ينظر  1

 .53م، ص 4113طبعة 
عة املتخصصة ملادة اللغة العربية )وزارة التربية الوطنية(، مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة األولـى اللجنة الوطنية للمناهج؛ املجمو  2

 .52، ص 4111مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، جذع مشترك آداب، وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا، طبعة جانـفي 
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تسمح لهم بتدريس اللغة العربية بمختلف أنشطتها، ولكن الكفاءات األخرى سنجد فيها تفاوتا كبيرا بينهم 

مون، وهم أكثـر تفاوتا،  )الكفاءة املنطقية، املوسوعية، التداولية(. والنموذج ِّ
ّ
اء هم املتعل الثاني من القرَّ

م الذي ينتمي إلـى صف  ِّ
ّ
د الكفاءات املفترض توافرها لدى هذا القارئ، أي املتعل رغم أن املنهاج يحّدِّ

السنة األولى ثانوي فهو قارئ افتـراض ي، أما القارئ الفعلي فهو ش يء آخر ومستوى آخر فـي واقع الحال 

 عن القارئ االفتـراض ي.يبتعد كثيـرا 

ـلة فـي يراعـي القـارئ الـمحتـرف )الـمـدّرِّس( أهـداف النص 
َّ
بالعودة إلـى الوثائق الرسمية ممث

مية ويمكن للقارئ لـمنـهاج ا
ُّ
م فـي بــــدايـة الحصة أو الـوحـــدة التعـل

ّ
ر؛ ويصّرح بـها للــقـــارئ الـمتعل الـمقـرَّ

لع على ما ي
َّ
مية في املبتدئ أن يط

ُّ
مه في نص من النصوص األدبية في بداية كل وحدة تعل

ًّ
جب أن يتعل

م من خالل هذا النصالكتاب املدرس ي للسنة األولى ثانوي؛ ففي نموذج قصيدة الكميت بن زيد، ي
َّ
 تعل

ية س)اإلضافة إلى دراسة املعاني واألفكار وأساليب التعبير املختلفة وجماليات اللغة( تأثيـر األحزاب السيا

ع لبني هاشم )جذع مشترك علوم  فـي شعراء صدر اإلسالم )جذع مشترك آداب(، دواعي التشيُّ

ب على بناء أفكار وفق نمط النص الـمدروس  وتكنولوجيا(، وتحديد نمط النص وخصائصه، والتدرُّ

 )للجذعين معا(.

ك قـدرات واستعدادات ذات تمتلما يشتـرك فيه الــــقـارئان املحـتـرِّف والـمبتـدئ هـو أنـهما " 

رك الغرض الذي دفعـها 
د 
ُ
ن بواسطتها من ممارسة فعل القـراءة وت

ّ
فيـزيولوجية وذهنية وانفعالية تتمك

ـن "  . 1إلـى االنخراط في هذا الفعل، والدخول فـي عالقة تبادلية مع نص معيَّ

ـي دئ، مع االختالف فولذا ينبغي أن تتوافر مواصفات معّينة فـي القارئ املحتـرف والقارئ املبت

مية، حصرها )عبد الرحيم كلموني( فـي أربع كفايات، 
ّ
مركز كل واحد منهما فـي العملية التعليمية التعل

م:
ّ
 وإن كان قد خّصصها للمتلقي، أي املتعل

 :2هيكفايات التلقي 

دبي، ال يمكن وهي املعرفة الكافية باملعجم والتركيب واللغة التي كتب بها العمل األ الكفاية اللغوية:  -

 قراءته دونها(.

وهي خّزان معرفـي ]ذهني[ يضمُّ املـعاني، أشياء العالم املحتوية على  الكفاية املعرفية أو املوسوعية: -

 املعاني، كما تتحّدد داخل الثقافة ما.

ذات أهمية كبـرى في صياغة الفرضيات حيث تربط بين داخل النص )عناصره  الكفاية املنطقية: -

وخارجه )الخبرات القرائية السابقة واملعارف املوسوعية(، كما أنها تربط بين مختلف  ومكوناته(،

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 

 نظر في هذه الفرضيات في أفق بناء داللة متماسكة مبرهن عليها للنص.إعادة ال

                                                           
 .53 عبد اللطيف الجابري وآخران، مرجع سابق، صينظر  1
 .51عبد الرحيم كلموني، مرجع سابق، ص  2
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كخصيصة للنص األدبي، وضع  La double énonciationمعرفة التلفظ املزدوج  الكفاية التداولية: -

النص في إطار السياق التلّفظي الخاص الذي يتحّدد من خالل اآلثار التلّفظية املنتشرة داخل الفضاء 

 النص ي...

م من خالل اإلجابة عن ومن 
ّ
جهة أخرى يراعي القارئ الـمحتـرف دوافع وحاجات القارئ الـمتعل

م؟ وبأي طريقة أي كيف يقرأ؟ وبأية وسائل وموارد أي 
ّ
م النص للمتعل السؤال لـماذا يقـرأ؟ أو لـمـاذا ُيـقــدَّ

 بماذا يقرأ؟

ميـن: 3 ِّ
 
منـهم مقتصرة على جزء من النص،  وتكون قراءة كل واحد( قراءة فردية من قبل بعض املتعل

مين.  ِّ
ّ
ثُبت الخطأ فـي أذهان املتعل مع عناية األستاذ بتصويب األخطاء تصويبا مباشرا سريعا حتـى ال ي 

فوا على النص وُيحسنوا قـراءتـــهوينبغي أن تتكرر قراءاتهم إلـى  ـرك إلـى أن يتعرَّ ـا إجادة القراءة فُتت  . أمَّ

 ة.ما بعد الدراسة الشامل

ص "  د لتمكيـن الـمـدّرِّس مـن  داود عبدهولقد لخَّ ـز بـها القارئ الجّيِّ " بعض الصفات التي يتميَّ

ميـن: ِّ
ّ
 التخطيط لتحقيقها عند الـمتعل

ـز بيـن الحقائق واآلراء. .5  يـفـهم الـمقروء ويقرأه قراءة ناقدة فُيمّيِّ

ث  .4 ـز بيـن األمور التي لها مساس بالقضية التـي يتحدَّ عنـها الكاتب، واألمور التي ال عالقة ُيمّيِّ

 لها بالقضية.

يكشف مقدار الصحة والخطإ فـي استنتاجات الكاتـب، ويخرج هو نفسه باستنتاجات خاصة  .3

 قد تتفق مع استنتاجات الكاتب وقد تختلف معها.

 يكشف دوافع الكاتب وأهواءه وأهدافه ومراميه. .3

ـز بيـن الكتابة الـموضوعية والكتابة امل .1 ـزة، بيـن كلمة الحق التي يراد بـها الحق وكلمة يمّيِّ تحّيِّ

 الحق التي يراد بـها الباطل.

ـز الـمعقول وغيـر الـمعقول، وبيـن الجّدِّ والُسخرية. .6  ُيمّيِّ

 يفـهم ما يقصده الكاتب من توظيف التشبيه أو االستعارة أو املثال أو الرمز. .7

 قارئ سريع أداء وفهما. .1

 لمتعلمين: ( إثراء الرصيد اللغوي ل4

يشتغل الـمدّرِّس فـي ضوء األهـداف الوسيـطيـــة الـمندمـجــة )الـجذع املشتـرك علوم وتكنولوجـيا(، 

ميـن )فـي النص األدبـي(  ِّ
ّ
فهي بمثابة املؤشرات التي يسيـر وفقـها ويـسـعى إلـى إثـراء الرصيد اللغــوي للمتـعل

 :1للسنة األولـى ثانوي( أهدافا خاصة بـهذه املرحلة، وهـي كاآلتـيفـي ضوئـها، وقد أورد منـهاج اللغة العربية )

 يكتشف معنى الكلمـات انطالقا من سياق الجملة. -

 إثبات معنـى الكـلمات اعتماًدا على الـمعجـم أو على مرجع مناسب. -
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 يفهم معنـى الكلمات بإقامة العالقات اللغويــة بينـها )الجناس، الطباق، التـرادف(. -

-  ِّ
ف منـها.ُيبي 

َّ
 ـن معاني العبارات بتحليل العناصر التـي تتأل

يضع فرضيات لشرح معاني الكلمات باعتماد سياق الفقرة أو النص أو مؤشــرات سياقيــــة  -

 أخرى.

يجتـهد الـمدّرِّس فـي تعييـن الـمفردات والتـراكيب اللــغـويـة القراءات األولية للنص  مــن خالل

شــــرح النـــص أن معانيـــه ال لوظيفي[، إذ أن من أبسط الحقائــق التـربويــــة وأهــــمها فـي الجـديرة بالشرح ]ا

فهم إال إذا فهمت لغته
ُ
مهارة ] التحليل اللغوي وعليه، فمـهـارة الدارس فـي  مفـردات وتراكيـب؛. واللـغة ت

ركيـب الظـاهــر. ذلك أن دراســة الّنص مـن خالل التـ املعنـى الخفي  لغوية[ تؤدي دورا هاما فـي اكـتشاف 

ـرح الصحيـــــح 
َّ

ــهـــا تــصــل بـالــــدارس إلـى الــــش ــمه فإنَّ
 
ـظ ـلـة لن  ِّ

ّ
ــــه " للّنـــــص؛ أل عندما تنطـــلـــــق من أدواتـــــــه الـمشك نَّ

يه. وهو الذي يؤسس وجوده ب على وجود العالقات التي تقوم نية كلية هو الذي يكّون الكالم وينجزه ويؤّدِّ

بين ألفاظه في الجمل من ناحية وبين جملة وفقراته التي يتشكل منها النص الكتاب بوصفه مجاال إنتاجيا 

 .1للكالم "

ما ينبغي أن يتوقف على  وليس على الـمدّرِّس أن يكثـر من الشرح اللغوي للكلمات والتراكيب وإنَّ

علم للمعنـى، على أن يتمَّ الشرح بالتعرف املعجمي على معنى أو معاني بعضها بما يجده كافيا إلدراك الـمت

 ]اللغوي[ الذي وظفت فيه. السياق الكلمة، ثم التعرض إلى ما توحي به من دالالت انطالقا من

عّرِّف الوثائق التـربوية )املنـهاج الدراس ي، الكتاب املدرس ي( الـمعطيات ( اكتشاف معطيات النص: 5
ُ
ت

ـها بمدلولها ال تعتبـر بمثابة أرضية االنطالق فـي أي نشاط مهما كانت طبيعته  عناصر أساسيةعام، بأنَّ

)فكرية أو مادية(. ومعطيات النص بمثابة املعالم األساسية التي يحتكم إليها بناء النص ومضمونه، لذا 

طها من جهة )تسع مراحل( ، وألنها اكتشاف وهو تعتبر هذه املرحلة، في رأيـي، أهم املراحل؛ ألنها تتوسَّ

تعداداته قـدراته واسعملية شاقة وشائقة في نفس الوقت، يستعمل فيها القارئ )املحترف أو املبتدئ( كل 

نه 
ّ
الفيـزيولوجية والذهنية واالنفعالية من أجل التماهي مع النص والدخول في عالقة تبادلية تفاعلية تمك

 من ممارسة فعل القـراءة كامال.

س في ضوء األهداف الوسيطية املندمجة )الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا(، فهي يشتغل املدّرِّ 

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 

 : 2اكتشاف معطيات النص، وهي كاآلتي

 يكتشــــف الـمعنــى العــــام للنــص. -

ل مواطن غموضها. - ِّ
 
ـن التعابيـــر الغامضـــة وُيعـل ِّ

 ُيعي 
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ُد األفكــــــار الرئيســـــة. - ِّ
 ُيحــــــد 

ُد التعابيــــر الحقيقيـــة واملجازيــة. - ِّ
 ُيحـــد 

مات الشعر عن النث - ِّ
ـز مقو  ِّ

 ـر.ُيمي 

 يستنبــــط القيــم الفكريــة واالجتماعيــــة والسياسية الواردة فـي النص. -

ة فـي التعبيــر األدبــي. - ـــل لـمظاهر القـــوَّ ِّ
 
 ُيعل

 يستنتج األحكام األدبية من النصوص الشعرية والنثـرية بطريقة ذاتية تلقائية. -

 مل.يكتشف الفروق الدقيقة بيـن التراكيب والعبارات والج -

ـن من خالله وجه الغموض وأسباب الركاكة فـي التعبيـر. - ِّ
 ينقد األساليب والعبارات نقدا ُيبي 

ح أثـــر العصـــر فـي حيـاة األديــــــــب. - ِّ
 ُيوض 

 يكتشف مناسبـــــة النـــص من املضمـــون. -

رات. - ِّ
 
ـز به من مؤث  يتعرَّف على عصر األديب وما يتميَّ

ـن الرمــ - ِّ
ـــــر مدلـولــــه.ُيــعي  ِّ

 ـز وُيفس 

 ُيوازِّن بين عملين أدبييـن من نوع واحد. -

ـم مع نص مبـرمج مسبقا وال دخل لـهـما فـي اختيــــاره  ِّ
ّ
يتعامل القارئ الـمحتـرف والقـارئ الـمتعـل

جيب نا نفيقعان تحت إكـراهـات. إن كان النص ال يالئم رغباتـهما وميولتـهما، فيحاوالن التكّيف معه. وه

عن السؤال ماذا نقرأ؟ ألن النص هو الذي يحّدد طريقة القراءة ووسائلها من أجل تحديد معطياته 

تب حتى يستطيع القارئ تأويله وكتابته 
ُ
وعناصره األساسية باعتباره رسالة مكتوبة بعالمات لسانية دالة ك

لنص املكتوب في كونه فاعلية وإنتاجه وبناءه بنشاط وإيجابية عند كّل قراءة؛ وتكاد تنحصر سمات ا

 .1نشطة للغة، وهو عملية إنتاج وليس مادة قابلة لالستهالك، وهو مفتوح ليس مغلقا

لذا، ومن أجل اكتشاف معطيات النص األدبي )أو التواصلي وله شكل أدبي(، يحاول القارئ 

اعر األفكار، من املشما يتوافر عليه النص من املعاني و املتعلم بمعونة القارئ املحترف باستخراج " 

واالنفعاالت والعواطف، من التعابير الحقيقية واملجازية، من األساليب التي يتخذها األديب وسيلة 

 .2لإلقناع والتأثير، من موقف األديب وغرضه من إنشاء النص "

مين من اكتشاف وسائل الكاتب أو األديب في النص في نقل أفكاره ومشاعره ِّ
ّ
 ومن أجل تمكين املتعل

، ينبغي على املدّرِّس 3إلى اآلخرين، أي أن يكتشف العناصر الفنية بالتعرف تدريجيا على األدوات الجمالية

ن  ِّ
ّ
أن يحسن بناء أسئلته، بل عليه أن يجعل منها استراتيجية، من استراتيجيات القراءة التفاعلية، تمك

م من بناء معارفه؛ بالقدرة على االكتشاف واالستيعاب والت ِّ
ّ
م الكتاب املدرس ي املتعل رسيخ. وقد قدَّ
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م. إذ  ِّ
ّ
مجموعة من األسئلة في هذا العنصر وفي العناصر التي تليه من أجل أن يستأنس بها املدّرِّس واملتعل

إنها تحفز املتعلمين على التفكير، وتثير حيويتهم وفضولهم ونشاطهم، وتوجههم إلى القضايا الهامة في 

هم حيث يشعرون بأهمية مشاركتهم في بناء عناصر الدرس ودورهم الدرس، وأخيرا تبعث الثقة في نفوس

 :1في إثرائه وإغنائه. ومن جهة أخرى يراعي املدّرِّس في أسئلته الشروط اآلتية

 ارتباط السؤال بأهداف الدرس التي يسعى األستاذ إلى تحقيقها. -

 تنوع مستويات األسئلة من املستويات الدنيا إلى املتوسطة فالعليا. -

 ة خصائص املتعلمين العقلية واملعرفية.مراعا -

 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. -

ميـن بتثمينـها وبعد التزام املدّرِّس بالشروط السا ِّ
ّ
بقة ينبغي عليه أن يستثمر إجابات املتعل

ُبـها  ِّ
ّ
ل الصحيحة منها على السبورة، ثم يرت وتحفيزهم على االجتهاد فيها وإن كانت مجانبة للصواب، فيسّجِّ

فها 
َّ
األقرب فاألقرب، ولنأخذ نموذجا من األسئلة التي اقترحها الكتاب املدرس ي، ثم نقارنها مع تلك التي وظ

 عض املدّرِّسين فـي دروسهم.ب

 أسئلة من درس حقيقي وإجاباتـها أسئلة الكتاب املدرس ي

 ملن طرب الشاعر؟ وعمن أعرض عن طربه؟

 في أّية مرحلة من العمر نظم الشاعر هذه القصيدة؟

عن أّيِّ دار أو رسم أعلن الشاعر عزوفه؟ وما املقصود 

ب في البيت الثاني؟ بم وصف الشاع بني  ر بالبنان املخضَّ

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(؟

م  ذكر الشاعر الحيين: بكيل وأرحب دون باقي ا  ألحياء؟لِّ

 وماذا يقصد بهذا التخصيص؟

م  أثبت الشاعر حق الهاشميين في الخالفة؟ وما تقديرك  بِّ

 ألوجه اإلثبات؟

ص مضمون النص. ِّ
ّ
 لخ

 ملن طرب الشاعر؟  * ألهل الفضائل والنهى بني هاشم.  -

 وعمن أعرض؟  * عن النساء، وعن اللعب. -

ضِّ عنه هنا؟ *تعريضا بالخصو  -
ر  ع 

ُ
ر  امل كِّ

ُ
لهلم  ذ م م لتغزُّ

 بالنساء. 

 في أي مرحلة من مراحل عمره نظم قصيدته؟ * في كبره. -

عن أية دار و رسم أعـلن رغبته عنه ؟ * عن ديار النساء  -

لِّ بهم في مطالع القصائد.
 املتغزَّ

 ما املقصود بالبنان املخضب ؟ * هن النساء . -

بم وصف الشاعر بني هاشم ؟ * وصفهم  بخير بني آدم  -

 اء ، وبالطهر.وحو 

ما العواطف التي تجمعه بهم؟. * تقربه إلى هللا بحبهم،  -

ته لهم. والرض ى لهم والغضب من أجلهم،  تواضعه،  ومودَّ

؟  * غرضه التوبيخ  7ماذا يفيد االستفهام في البيت  -

 والتأنيب. 

ُه الهاشميين. -  ماذا عاب عليه الخصوم؟ *عابوا عليه حبَّ
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 م بهجائهم ورميهم بالغفلة والضالل.        بم  أجابهم؟ * أجابه -

أين يظهر تعريض الشاعر بمذهب خصومه؟  * يعيبونني  -

هم وضاللهم بـ  ّبِّ  . 2. ويرون سفاها بـ   1من خِّ

ما الفرق بين"واجب" و"أوجب" ؟ تعلقت األولى كاسم  -

فاعل باالستقبال ، والثانية كاسم تفضيل بالوجوب 

ى في الثانية. والتحيين أي اآلن. واملعن ه   ى ُمن 

لم  ذكر الشاعر الحيين" بكيل" و"أرحب"؟. وما املقصود  -

من 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 

الهاشميين أصحاب  غيرهم الذين يريدون السلطة بإبعاد

 الحق األول فيها.

بم  أثبت الشاعر الخالفة للهاشميين ؟  وما تقديرك  -

ألوجه 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 

في هديه و دعواه ورسالته  -من رسول هللاألنهم األقرب 

 الخالدة.

التلخيص: لـم يطـرب الشاعــر كخصومــه بالتغـزل  -

بالنســاء واللعب، وإنما يتغنى بحبه آلل البيت من 

الهاشميين الذيـن بحبهم يتقرب من هللا ليـرد على 

خصومـه وخصومهم الذيـن أعابوا عليه تعصبه لهم 

بإبراز أحقية الهاشميين في بالتعرض لهم ومحاججتهم 

الخالفة وابتعادهم عنها. وألن الهاشميين هم عز العرب 

 وقريش كلها.

نالحظ أن أسئلة الكتاب املدرس ي عامة تمسُّ النص األدبي بكامله، يستأنس بها من طرف املدّرِّس، 

مي، وهو التع ولكن املواقف التعليمية الحقيقية تستدعي هذه األسئلة وأسئلة أخرى تتناسب واملوقف
ُّ
ل

ما الحظته عند مدّرِّس ي السنة األولى، ال يلتزمون إال بالقدر املناسب من أسئلة الكتاب املدرس ي ويتصرفون 

ق  رون السؤال، يتجاوزون آخر، ويضيفون ثالثا بما يحّقِّ ميهم، يغّيِّ ِّ
ّ
فيها بما يناسب ما يواجهه مع متعل

 فهم النص ومقاصده.

 ( مناقشة معطيات النص:6

ل املدّرِّس في ضوء األهداف الوسيطية املندمجة )الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا(، فهي يشتغ

بمثابة املؤشرات التي يسير وفقها ويسعى إلى اكتشاف معطيات النص األدبي في ضوئها، وقد أورد منهاج 
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م في املفاهيم الاللغة العربية )للسنة األلى ثانوي( أهدافا خاصة لهذه املرحلة )
َّ
هم نقدية لفيتحك

 :1(، وهي كاآلتيالنصوص واستثمارها

م[ على تعريف النقد األدبي انطالقا من دراسة النصوص. -
 
 يتمرَّس]املتعل

 يستنتج أن البالغة رافـــد من روافــد النقــد. -

ـن وظيفة األدب في الحياة بجميع صورها. - ِّ
 ُيبي 

 ألدباء.يتمرَّس على الذوق األدبي من خالل تقنيات التعبير عند ا -

 ُيوازِّن بين املوضوعيـة والذاتيـة في عملية النقد األدبي. -

مات نقد األثر األدبي من خالل دراسة النص. - ِّ
 يستخلص مقو 

يوضع املتعلم في وضعية تسخير واملناقشة أهم مراحل الدراسة األدبية، إذ في هذه املرحلة 

فكار ؛ سواء أتعلق األمر باملعاني و األ النصمكتسباته ليسلط ملكته النقدية على املعطيات الواردة في 

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، 

لوالنمذجة، وإنما يتيح الفرصة للمتعلمين نمطيا، يغلب عليه طابع ا اتهم وأن يتوغلوا باقتراح أن يتأو 

]الفرضيات[ في طرح أكبر قدر ممكن من البدائل واملعاني املختزنة في أنساق النص ومجازاته بما يفيد 

 ةوقراءته تعني التفاعل املباشر مع تلك الرسالانفتاح النص على ما ال يحص ى من الدالالت واملعاني. 

الحاملة ألفكار املرسل وتصوراته، سواء بالقبول أو الرفض، وبأسلوب خاص في الكتابة، وذلك انطالقا 

 من الحاجات الدافعة إلى القراءة.

ن موعموما، يدرس النص األدبي بما يدعو إلى املبادرة والتفعيل وإعطاء شكل ينبض بالحياة 

 إلى إبداع. أجل تحويل املعرفة األدبية إلى عمل والدرس األدبي
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 األجوبة األسئلة

ما موضوع النص؟  -

 دوافعه؟ وما هي

 

مقدمة القصيدة  -

على طريقة القدامى 

لكن بطريقة 

 .حمختلفة . وّض 

ما مذهب الشاعر  -

السياس ي ؟ استخرج 

 ما يؤيد حكمك.

حدد مظاهر  -

املعارضة والجدل في 

 النص.

 6 وضح بيان البيت

"خفضت لهم  .54و

 ودة".جناحي م

والثانيــة فــي قولــه: 

"فيهم خباء املكرمات 

ُب " . نَّ
 
ط

ُ
 امل

 

ما هي مميزات  -

 أسلوب الشاعر؟

 

 

 

 

 

 

 

هـو مـدح الهاشميين ومواجهة الخصوم ومحاججتهم. ودوافعه هو  املوضوع

لى ص - الصراع السياس ي على الخالفة بين بني هاشم ومن يتصل بنسب الرسول 

 –هللا عليه وسلم 

 

 التشابــه هــو املقدمــة الطلليــة. االختــالف هـو عـدم التغــزل كـما تغـّزل الجاهليــون.

 

 

 

أو بعـدوا. ومـا يؤكــد  هـو هاشمـي االتجـاه ومعـارض لغيرهــم قـربـوا مـن الرســول 

  1،6،3هـذا الحكــم :  البيــت 

 ين أوجب ".وفـي قولــه :  "  و حق الهاشمي

 

 .54.55.2.7 :تابياأل 

 

 

كناية عن صفـة التواضع وبرهـم. والجناحـان همـا الذراعـان. وأثره متجل في إبراز 

 مدى حب الشاعر آلل البيت وتواضعه لهم.

 

 شبه املكرمـات بالنسـاء فحذف املشبـه بـه 
 
ذ وهـي استعارة مكنية في: " الخباء " إِّ

 فيــه النســـاء.النسـاء،  وذكـــر احــدى خصا
ُ
ـأ ب 

 
خ

ُ
وأثره  ئصهـــا وهـي الخبــاء الــذي ت

متجــل فـي تشخيـص املجـرد من بـاب إبراز أهمية احترام املكـارم عنـد بني هاشم 

 كاحترامهــم املرأة .

 

و وه، املكرمات" حبهم، البيض، مودة، : طربت،مثلاستعمال األلفاظ املادحة 

 معجم سهل وإيجابي.

 السادس والثاني عشر  فعال. خال منها البيت 51ال املضارع البالغة رة أفعـكث

ل املاض ي ثلث 
َّ
فقط للداللة على التجدد واالستمرار في محموالتها. كما مث

بمعدل مرة واحدة إال  5،3،6،51،54املضارع بست مرات تردد في البيت 

ما و  اض ي.مما يدل على ثبات واستمرار داللة محموالت امل تردد مرتين. 54البيت

يلفت النظر كثرة حرف الباء املالئم لجهريته غرض املدح والهجاء على حد سواء. 
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ما هي مالمح بيئة 

 الشاعر؟

مرة. وتراوح تردده بين مرة واحدة كحد أدنى في البيت  37وقد بلغ عدد تردده 

. كما ظهر األسلوب الخبري االبتدائي والطلبي 1،7وبين خمس مرات في البيت  6

والوصف التعليلي. وقلة اإلنشاء املتمثل في املالئم إلبراز الحجج وتثبيتها، 

 . وغرضه التوبيخ.7االستفهام بالبيت

 

 

 ،بيئة يسودها اللهو، والتغزل بالنساء ويمثل هذا التيار خصوم شاعرنا من جهة

 ومن جهة أخرى ظهور تيـار الزهـد والترفـــع عــن الدنايــا ويمثلــه شاعـرنــا بالتواضـع

ى هللا بحبهم. كما ظهر التنافس السياس ي واضـحا القائـم آلل البيت، والتقرب إل

علـى التهكـم والسخريــة بالنــاس والتطـاول علـى حقوقهـم. فهـي بيئة سياسيـة 

ال.  تنافسية تقوم بيـن اللهـو ظلمـا وبيـن الزهد والطاعة عد 

 ( تحديد بناء النص: 7

)الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا(، فهي يشتغل املدّرِّس في ضوء األهداف الوسيطية املندمجة 

بمثابة املؤشرات التي يسير وفقها ويسعى إلى تحديد بناء النص األدبي في ضوئها، وقد أورد منهاج اللغة 

 :1العربية )للسنة األلى ثانوي( أهداف هذه املرحلة، وهي كاآلتي

ِّع لتحديــد النمطية الغ -
م[ على توثيــق متنـــو 

 
لــع ]املتعل

َّ
البة على النص: سردية، وصفية، يط

 تفسيرية، حجاجية أو حوارية.

لهـــا بإبراز خصائصها. - ِّ
 
 يكتشف الظاهرة الغالبة على النص وُيعل

 يعـرض أقســام النص من مقدمــة وأحــداث وزمان ومكان وموضوع وموقف وخاتمة. -

 يكتشف أهمية انتقاء الكلمـــات والعبــارات في بناء األفكار. -

 بين الكلمــة والجــو النفس ي. يربط -

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 

 .2املساعدة على إنتاج نص محكم البناء، متوافق املعنى

ب عموما على  معرفة أنماط النصوصقد تمكن التلميذ من ل في مرحلة التعليم املتوسط وتدرَّ

فهم النصوص وتقنيات الكتابة في مختلف األنماط، وفي بداية هذه املرحلة من التعليم الثانوي، ينصبُّ 

مات السابقة فـي مجال التعامل مع النص مع السعي إلى تعميقه
ّ
سمح ا وفق ما ياالهتمام على تعزيز التعل

 .3به املستوى الفكري للمتعلم
                                                           

 .7وزارة التربية الوطنية الجزائرية: منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص  1
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 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
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م من  ِّ
ّ
ن املتعل ِّ

ّ
مية تمك

ُّ
إنتاج  التحكم فيوعليه اتجه األسلوب التربوي إلى البحث عن وسائل تعل

نه  النصوص بمختلف أنواعها ِّ
ّ
نة كافية من كّلِّ نوع من األنواع النصية بما يمك عن طريق اطالعه على عّيِّ

ل 
ُّ
عليم منهاج التلكل نوع واستيعابها. وضمن هذا املنظور اتجه  البنائيةالخصائص اللغوية و من تمث

بمختلف مراحله إلى تصنيف النصوص حسب املهارة النصية املراد تعليمها للتلميذ، وكذا  املتوسط

ة التعلمية على أساس جعل املتعلم يتموقع في الزمان  ت  النيَّ ي  الكفاءات املأمول التحكم فيها. وهكذا ُبنِّ

ب على نصوص وامل ق إلى  اإلخبار والوصف والسرد.كان من خالل التدرُّ  النص الحواري ومن خالل التطرُّ

ن من  والحجاجي
َّ
 .1على وجهة نظره والدفاع عنها املناقشة وبناء أسس االستدالليتمك

ا من صلة ملا لهم النص الحجاجي والتفسيري على  منهاج السنة األولى الثانويةويتم التركيز في 

 .2نمو الفكري للمتعلم في هذا املستوى ولكن دون إهمال ألصناف النصوص األخرى بال

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 

 .3ه التعامل مع أي نص آخرنصية تيسر ل

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 

 .4واإلنشائيةالخاصة بكل نمط فيمكنه كل ذلك من اإلبداع في الكتابة التحليلية 

أن مهمة األستاذ ال تنحصر في تمكين املتعلم من التحكم،  –في هذا السياق  –والجدير بالذكر 

كتابة، في أنماط نصية كيفما اتفق بل عليه الحذق في التوجيه بما يجعل املتعلم قادرا على إنتاج نص 

التي  التي تؤثر أن تكون التعلمات وظيفي ذي داللة، متماسك، سليم البناء تماشيا مع املقاربة بالكفاءات

 .5يتلقاها املتعلم ذات منفعة تأخذ بيده في حياته املدرسية والعملية خارج املدرسة

ال يظهر باعتباره نصا حجاجيا أو سرديا أو وصفيا أو تفسيريا  –بادئ ذي بدء  –إن أيَّ نص أدبي 

اصر وصفية أو حجاجية أو غيرها إلخ... ظهورا انتمائيا محضا لنمط من هذه النصوص. حيث إن عن

إحدى خصائص تتخلل النص السردي وكذلك العكس. وإذن، فمن باب املوضوعية القول بأن 

على األنواع األخرى، وهو ما يسمح بنعت  نوعا يهيمن، ولكن رغم ذلك، فإن النصوص هي الالتجانس

ية ونوعية تسمح بالتعرف عالمات نصية وبنائنص بأنه نص سردي أو حجاجي أو وصفي إلخ ... وهناك 

 –فإذا كان عنصر السرد هو الغالب، املهيمن، فإن البنية الحجاجية  على الطبيعة الغالبة على النص.

 تكون في خدمة البنية السردية. –مثال 

                                                           
 .51، ص السابقينظر املرجع  1
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
 .الصفحة نفسها، نفسهينظر املرجع  4
 ينظر املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 5
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 يدعـى األستاذ إلى مساعدة تالميذهواعتمادا على هذه املعطيات فـي تحديد نمط النصوص، 

إنتاج لى ع – تدريبه مشافهة وكتابةثم  ة على النص واكتشاف خصائصها.تحديد النمطية الغالبعلى 

 .نصوص من النمط املدروس

 األجوبة األسئلة

أسلوب الشاعر مباشر،  -

ر ذلك؟  بم تفّسِّ

 

عالم أقام الشاعر جداله  -

السياس ي؟ وما نمط 

 أسلوبه؟

هل ترى في قلة اإلنشاء 

خصائص لنمط آخر؟ 

 ح.وّضِّ 

رّد  عنيـف بعدمــا تناولـه الخصـوم وهـو بعيد عنهـم أي ألن الشاعر في حالة 

 ليـس فـي مواجهـة مباشــرة.

 

 

أقامه على معيار ديني في الوالء آلل البيت، ومعيار أخالقي في رمي الخصوم 

جـاج  بالغفلـة والضالل عن الحق، وسفاهة الرأي. ونمــط أسلوبـه الحِّ

 كالميـة.السياسـي، أو بمـا يسمـى اآلن بالحـرب ال

 
َّ
ــــه تعـزى إلى النمـط السردي والوصفـي العتمـاد الشاعـر علـى اإلخبـار تُ قل

 التوضيحـي والتوصيلـي.

ص االتساق واالنسجام في تركيب فقرات النص: 8  ( تفحُّ

يشتغل املدّرِّس في ضوء األهداف الوسيطية املندمجة )الجذع املشترك علوم وتكنولوجيا(، فهي 

ص االتساق واالنسجام في تركيب فقرات النص األدبي بمثابة املؤشر  ات التي يسير وفقها ويسعى إلى تفحُّ

 :1في ضوئها، وقد أورد منهاج اللغة العربية )للسنة األلى ثانوي( أهداف هذه املرحلة، وهي كاآلتي

د عوامل االنسجام من كلمات ومفردات مساعدة على تسلسل الجمل وترابطها. - ِّ
 ُيحد 

 ـرار وأثره في إثبـات املعنى وتأكيده.يذكـر التك -

ـن األفعـــال واألحـداث وما بينهـا من عالقة. - ِّ
 ُيعي 

ـن معاني النص اعتمــاًدا علـى عالمـــات الوقف واألحكام النحوية والصيغ الصرفية. -  يتبيَّ

 يستعين بالقواعـــد النحوية ملعرفة العالقات القائمة بين الكلمات واملفردات. -

تعلم اللغة هو التعامل معها من حيث هي خطاب متناسق األجزاء، منسجم العناصر. ومن  إنَّ 

ثم تنصب العناية على ظاهرة االتساق واالنسجام التي تجعل النص غير متوقف على مجموعة متتابعة 

 .2من الجمل

النص منتوج مترابط في أفكاره، متوافق في معانيه، منسق ومنسجم وليس تجمعا اعتباطيا 

لكلمات، إذ قد نجد مجموعة متراصة من الجمل ولكنها ال تشكل نصا محكم البناء، وحتى يتحقق ذلك ل

 البد من وجود روابط بين هذه الجمل.

                                                           
 .7ربية للسنة األولى ثانوي، ص وزارة التربية الوطنية الجزائرية: منهاج اللغة الع 1
 .51الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، ص  2
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وال يحصل االنسجام لنص ما، إال إذا كان متسقا، حيث إن االتساق شرط ضروري لالنسجام 

فهذا يدل على عدم  –مثال  –لروابط كما سبق ذكره. فعندما نقرأ نصا خاليا من عناصر االتساق كا

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 

هتمام إلى الوسائل اللغوية )الشكلية( التي توصل بين العناصر املكونة لهذا هذا التماسك قائما، يتجه اال 

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.

ِّف تالميذه بعناصر االتساق واالنسجام أن  –بوصفه مدير النص  –ستاذ وعلى األ 
اب من بيعر 

اطالعهم على األدوات املشكلة من جهة ومن باب  الدراسة الجمالية لأللفاظ والتراكيب اللغوية

 من جهة أخرى. لتماسك النصوص وتدريبهم على محاكاة بنائها

 األجوبة األسئلة

ر  النفي في البيتي األول  نتكرَّ

والثاني، ما أثر ذلك في 

 املعنى؟

 

 يـ" ف إلى " تكرر حرف الجر 

البيتين الثالث والرابع، ما 

 داللة هذا التكرار؟

 

على من يعود ضمير الغائب 

"هم" من البيت الرابع إلى 

 البيت األخير؟  وما مفاده؟

 

ما داللة أسماء التفضيل 

في األبيات األخيرة على 

 معاني النص؟

للمخالفـة واملغايـرة من حيـث أراد ضـرب الخصم في أضعـف نقاطـه وهـو 

التغـزل باملرأة واللهو. وهي األماكـن التي يستهدفهـا غالبا الخصوم 

 .)الفضائح األخالقية( بهم وهزمهم سياسياالسياسيون لإليقاع 

 

إلبـراز انتهـاء الغايـة الساميـة وهـي حـب آل البيـت الهاشميين. فليس هناك 

 غاية للشاعر أكبر من هذه الغاية.

 

 

يعود على الهاشميين. ومفاده أن الضمير يعكس شهرة بني هاشم وال داعي 

 لتكرار ذلك للخصوم.

 

 

 

 لى إنهاء املعاني وإشباعها وثباتها.تتمثل في أنها األقدر ع
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ـات الخمسـة األخيـرة في األبي

ارتباط السابق من األشطـر 

بمـا يقابلها مـن األشطر، بم 

تفسـر هذا االرتباط؟ وما 

 أدواتـه؟

 

 

ر هذا االرتباط بالتدويـــــر. وهو من العيوب املقبولة في الشعر ألنه ال  ُيفسَّ

ينتهي بقصد داللــــي وإن انتهى بقصد إيقاعي وعروض ي في أعاريض صدور 

و"سفاها" وهو  هذه األبيات. ومن أدواته بالترتيب: "على" وهو حرف جر،

"فإن" و جملة، و" لقد" وهما مؤكدان خبريان للخبر اإلنكاري،تمييز نسبة/ 

فاألول حرف تعليلي زائد والثاني مؤكد خبري يفيدان إنكارية 

 الخبر.و"وفيهم" وهي شبه جملة مسبوقة بواو الحال.

 

برز تلخيص أفي ختام دراسة النص، يتوصل األستاذ بالتالميذ إلى ( إجمال القول في تقدير النص: 9

إبراز خصوصيات فن التوظيف اللغوي عند مع التأكيد على  ص الفنية والفكرية للنصالخصائ

لتي االوسائل األسلوبية وعن  طريقته في اإلفصاح عن معانيهوكذا عن  األديب للتعبير عن أفكاره

ى لاستعملها أو أكثر من استعمالها بوصفها من مميزات أسلوبه األدبي وتعكس رؤيته الجمالية بالدرجة األو 

 وتفرده عن غيره.

 األجوبة األسئلة

ما املوقف الذي تبناه  -

 الشاعر في هذا النص؟

 

أوجز القول في أوجه  -

دفاعه عن حق بني 

هاشم في الخالفة 

ق عليها؟ ِّ
ّ
 وعل

 

 

 

جسد الشاعر مبدأ  -

 الحقيقة في تعبيره أبلغ

 من املجاز. بم تفسر 

 هذه الظاهرة؟

 هاشم من حيث امتداحه إياهم. تبنى الدفاع عن أحقية الخالفة لبني

 

 

قام دفاع الشاعر على هجوم خصوم الهاشميين من حيث التعريض بهم إقباال 

والغفلة والضالل، وسفاهة الرأي من جهة، ومن  على التغزل بالنساء، واللهو،

وفضلهم على  أخرى قام على مدح الهاشميين بإبراز مكانتهم من الرسول،

رمهم وصونها. ويعتبر دفاعه دفاعا شرعيا وقويا الناس، وسماحتهم، وكثرة مكا

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 

 ابه.شرعي من أصح

 

ال يحتاج إلى كثير خيال  ذلك أن الشاعر في موقف سياس ي انفعالي دفاعي

الذي يتالءم مع العواطف الهادئة واملستقرة. فاالنفعال الحاد يعطل عملية 

 التخيل.
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هذه هي املراحل التي يتوجب على األستاذ إتباعها في دراسة النص األدبي قبل أن يتطرق إلى 

ترك في الجذع املش قواعد اللغة والبالغة والعروض والنقد األدبي بطة به مثلالنشاطات الروافد املرت

في الجذع املشترك )علوم وتكنولوجيا( مع مراعاة مستوى املتعلمين في  قواعد اللغة والبالغة)آداب( أو 

 كل جذع.

ل و  جعل املتعلم بانيا ملعارفه؛ فيتحوبما أن التدريس في ظل املقاربة بالكفاءات يتوجه إلى 

د   .1عادة دراسيةنشاط القراءة عنده إلى نشاط وفعالية وليس مجر 

فها املتّعلم وهو  ولتحقيق هذا البناء يعتمد على "
ّ
مية التي يوظ

ّ
االستراتيجيات واألساليب التعل

؛ وذلك 2"يمارس فعل القراءة، كهدف في حد ذاته، أو كوسيلة ضرورية للتعامل مع باقي املواد الدراسية 

عدُّ عماد الفعل التربوي الناجع والفّعال ألن هذه األسئلة األستاذ لدرسه بوساطة األسئلة بتنشيط 
ُ
التي ت

ن املتعلم من االكتشاف واالستيعاب وترسيخ أحكام الدرس في الذهنهي التي  ِّ
 
 .3تمك

نذ م وقديما قيل " إننا قد ننس ى ما تعلمناه، ولكننا ال ننس ى أبدا ما اكتشفناه". وإذا كان املربون 

القديم قد أدركوا أهمية صوغ السؤال في تنشيط الدرس، فإن العناية بصوغ األسئلة تزداد أهمية في 

 ذ إنها:إ تصبح هذه األسئلة تمثل استراتيجية نجاح الدرس والتدريسظل التدريس بالكفاءات حيث 

ز املتعلمين على التفكير. .5 حّفِّ
ُ
 ت

ثير حيويتهم وفضولهم ونشاطهم. .4
ُ
 ت

ــُهـه .3 وّجِّ
ُ
 م إلى القضايا الهامة في الدرس.ت

تبعث الثقة في نفوسهم حيث يشعرون بأهمية مشاركتهم في بناء عناصر الدرس ودورهم في  .3

 إثرائه وإغنائه.

وبالنظر إلى األهمية التي تكتسيها األسئلة في تنشيط الدرس، فإن هذه األهمية تدعو األستاذ إلى 

 الشروط اآلتية: –عموما  –مراعاة مع  تحليل أحكام الدرس وبناء أسئلة لكل حكم

 ارتباط السؤال بأهداف الدرس التي يسعى األستاذ إلى تحقيقها. -

ع مستويات األسئلة من املستويات الدنيا إلى املتوسطة فالعليا. -  تنوُّ

 مراعاة خصائص املتعلمين العقلية واملعرفية. -

 ترتيب األسئلة وفق ترتيب أحكام الدرس املراد استخراجها. -

 ألسئلة يكون مناسبا لإلجابة املطلوبة.عدد ا -

 الدقة في صوغ السؤال بحيث يفض ي إلى اإلجابة املطلوبة. -

 أن يصاغ السؤال في عبارات قليلة واضحة. -

                                                           
 .1عبد اللطيف الجابري وآخران، مرجع سابق، ص ينظر  1
 .الصفحة نفسهااملرجع نفسه،  2
ـى وطنية(، مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج السنة األولاللجنة الوطنية للمناهج؛ املجموعة املتخصصة ملادة اللغة العربية )وزارة التربية ال 3

 .52، ص 4111مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، جذع مشترك آداب، وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا، طبعة جانـفي 
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واألسئلة ال تكون بذات فاعلية إذا لم يعمد األستاذ إلى استثمار اإلجابات املتعلقة بـها. ولهذا 

تخدم أحكام الدرس على السبورة بـهدف إثراء الدرس بما الغرض، وجب تسجيل إجابات التالميذ التي 

 يتطلبه من معارف.
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 ثانيا: استراتيجية اإلنتاج اللغوي )املنطوق واملكتوب(:

املنطوق واملكتوب، فهو أهم فرع فـي كل اللغات، وفي  شكليهر بـقيمة التعبيحول ال يختلف اثنان 

وجه الخصوص، فهو غاية بين مجموع نشاطات اللغة العربية املعروفة )القواعد اللغة العربية على 

وما هي إال وسائل مساعدة عليه؛ فاملطالعة تزّود القارئ باملادة اللغوية والثقافية، أي البعد  ،والبالغة...(

إال بالقراءة  كاملعرفي. وفي هذا البعد يرتبط بتحصيل املعلومات والحقائق واألفكار والخبرات وال يتم ذل

املستمرة املتنّوعة الواعية، أي أنه يجب أن تسبق عملية القراءة كل عملية تعبير. ويتطلب هذا األمر من 

املدّرسين تحديد موضوعات قرائية أو كتب تقرأ قبل تكليف طلبتهم بالحديث عن موضوع معّين أو 

لنحو وسيلة لصون اللسان والقلم عن منبع الثروة األدبية، وقواعد افهي . أما النصوص 1الكتابة فيه

 الخطأ، واإلمالء وسيلة لرسم الكلمات والحروف رسما صحيحا.

م املدرسيةـف ،بنوعيه، وتكمن قيمة التعبير ِّ
ّ
ية فهو الهدف الذي تسعى اللغة العرب ،ي حياة املتعل

 املناهج الدراسية على ضرورة اكتسابها
ُّ

ياته لها من آثار على ح ماـل ،الوصول إليه، وهو الكفاءة التي تحث

ي أي زمان أو مكان، ألنه وسيلة ـإذ ال يمكن االستغناء عنه ف ؛فيما بعد، فهو ضرورة من ضرورات الحياة

ع وبه يتكّيف الفرد م ،وهو الذي يعمل على تقوية الروابط الفكرية واالجتماعية ،االتصال بين األفراد

ض ي بالحاضر وبه ينتقل التراث اإلنساني من جيل آلخر، إذ تتحقق األلفة واألمن وبه يربط املا ؛مجتمعه

 .2وبه يتم االتصال بتراث املجتمعات األخرى 

ي أنشطة اللغة العربية يكاد يكون مهيمنا عليها، فهو نشاط لغوي مستمر ـأما حضور التعبير ف

رى لغة األخى امتداده إلـى جميع نشاطات الـي الحصص املبرمجة له )حصص التعبير(، إضافة إلـحاضر ف

داخل حجرة الدرس وخارجها. وال يكتفي باللغة العربية بل يمتد إلى الـمواد الدراسية األخرى. ودليل 

م عن أسئلة في حضوره  ِّ
ّ
القراءة والنصوص األدبية، وفي شرح أبيات القصيدة، وفي األنشطة إجابة املتعل

ر عن الظواهر الطبيعية أو اال  جتماعية أو التاريخية أو الفيزيائية. ورغم هذا األخرى. وفي املواد األخرى يعّبِّ

ق الكفاءة في إجادته مشافهة وكتابة يحتاج إلى املمارسة املستمرة والتدريب املتواصل.  الحضور إال أن تحقُّ

ا لدى ودليل على م، يـهدف التعبير، باعتباره نشاطا لغويا، إلى إبراز ثقافة اإلنسان ومدى اطالعه

ونضج عقلي، ودليل على ما عند اإلنسان من قدرة على العرض والشرح  اإلنسان من عمق فكري 

والتفسير، فهو يمكننا من تبادل وجهات النظر، والتأثير في املواقف واالتجاهات، وبناء عالقات 

 .3اجتماعية

                                                           
بعة للنشر والتوزيع، عّمان، الط سعاد عبد الكريم الوائلي: طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بين التنظير والتطبيق، دار الشروق 1

 .71م، ص 4113األولى، الطبعة العربية األولى، 
 .77املرجع نفسه، ص  2
. مأخوذ من: احمد بن راشد بن سعيد: فن الكالم؛ مدخل إلى 541فهد محمد الشعابي الحارثي: االتصال اللغوي في القرآن الكريم، ص  3

 .3م، ص 5227هـ/5351عة االتصال العام، دار جبل الشيخ، الرياض، طب
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ها مستويات ـنتج عن، تي شكل درجات يعلو بعضها بعضاـيأتي التعبير، حسب اللغويين املحدثين، ف

فهناك التعبير الذي غرضه اإلفهام، وهو أدنى درجات التعبير، وهناك التعبير بلغة صحيحة  ،للتعبير

ضال وهو الذي تكون لغته بليغة، ف ،ي الدرجة الوسطى، وهناك التعبير الذي غرضه التأثيرـسليمة ويأتي ف

 ها.ـعن سالمتها وصحت

ي ويقابل الدرجة الوسطى أ ،فينتج نوعان من التعبير؛ التعبير الوظي ،وبناء على هذا التقسيم

التعبير الصحيح؛ ألنه يلتزم فيها بقواعد اللغة وقوانينها، فضال عن تحقق اإلفهام. والتعبير اإلبداعي يعلو 

ٌم وصحيح، وهذا النمط من التعبير ال يتأتى إال لألدباء املوهوبيـن  .1الدرجتين السابقتين فهو ُمفهِّ

مين على وعلى مستوى املدارس والثانويات، ير  ِّ
ّ
ز املدّرِّسون على التعبير الوظيفي، مع تدريب املتعل ِّ

ّ
ك

التعبير اإلبداعي، كي يتخّرج بعضهم وقد امتلك ناصية اللغة واألسلوب الجيد الذي يؤهله ألن يصبح 

 كاتبا أو شاعرا.

 مهارات اللغة العربية وأنواع التعبير: -1

غوي، وبوساطة هذه العمليات يستطيع تبدأ العالقات االتصالية من خالل عمليات اإلرسال الل

الفرد نقل أفكاره إلى اآلخرين والتأثير فيمن حوله، وتحقيق أهدافه، تقوم اللغة العربية على أربع مهارات؛ 

تبط املحادثة والكتابة، والتعبير اللغوي ير  تين:اءة واالستماع، واألخريين إيجابيالقر  :اثنتين سلبيتين

كتابة فهو ، أما إذا ارتبط التعبير بالالتعبير شفهياإذا ارتبط بالحديث يكون بمهارتي الحديث والكتابة، ف

 .2التعبير الكتابي

 التعبير بين الوظيفة واإلبداع: 1-1

يرتكز التعبير على ركنين أساسيين: األول معنوي والثاني لفظي، فركنه املعنوي هو: األفكار التي 

ر عنها، وركنه اللفظي ر بها اإلنسان عن أفكاره، وهما  يريد اإلنسان أن يعّبِّ هو: األلفاظ والعبارات التي يعّبِّ

مرتبطان ببعض ارتباطا وثيقا، بل لقد قال علماء النفس أن التفكير والتعبير مظهران لعملية عقلية 

 .3واحدة، فنمو كل منهما مرتبط بنمو اآلخر

فإذا  ع.عالجة وطبيعة املوضو نوع املى ـينقسم قسمين بالنظر إل ،شفهيا كان أو كتابيا ،والتعبير

 ر ـلتعبيا ـيَّ مِّ ُس ، وغير ذلك كان املقصود منه اتصال الناس بعضهم ببعض كاملحادثة واملناقشة واإلخبار 

أما إذا كان الغرض منه التعبير عن األفكار والخواطر النفسية ونقلها إلى اآلخرين بطريقة  .اوظيفي هنا

 .4اإبداعي اتعبير  يَّ مِّ ُس ، مشّوقة مثيرة

: يتمّيز التعبير الوظيفي كونه مهارة لغوية ينبغي ملتكلم اللغة أن يمتلكها؛ ألنه التعبير الوظيفي -أ

بدونها ال يستطيع التواصل مع أفراد مجتمعه في مختلف القضايا واملوضوعات ذات الطابع 

                                                           
 .15سعاد عبد الكريم الوائلي، مرجع سابق، ص  1
 .551. وينظر فهد محمد الشعابي الحارثي، مرجع سابق، ص 11ينظر سعاد عبد الكريم الوائلي، مرجع سابق، ص  2
 .343م، ص 5213محمود علي السّمان: التوجيه في تدريس اللغة العربية، دار املعارف، القاهرة، طبعة  3
 .12-11سعاد عبد الكريم الوائلي، مرجع سابق، ص  4
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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 

، فهو تعبيـر غائي يتطلب لغة ساملة من الخطأ. وفقرات 1 والنشرات واإلعالنات وتحرير الرسائل...

 .2مترابطة وبعيدة عن الحشو واالستطراد

ث أو الكاتب شرطي يه البعض اإلنشائي أو ايسّم  التعبير اإلبداعي: -ب لبليغ، يتجاوز فيه املتحّدِّ

إلى التأثير في القارئ وحمله على التعاطف مع املنش ئ ليعيش في تجربته ويحّس  الصحة واإلفهام

، يتمّيز بوجود عنصرين 3بإحساسه من خالل ما يعرضه من أفكار ومشاعر وخبرات على الناس

اد التعبير اإلبداعي والباعث عليه. فما لم ؛ فالعاطفة هي عماألصالة والعاطفةمترابطين هما: 

يختلج في نفس املنش ئ عاطفة ما، أو يتحّرك في قلبه شعور معين، ال يندفع للتعبير، وال ينشط 

لإلفصاح واإلبداع. وإن توافر عنصر العاطفة في التعبير يؤدي إلى استعمال اللغة الفتّية التي 

 .4ية املعروفة من تشبيه واستعارة ومجاز وكنايةتقوم على الخيال وتعتمد على العناصر البالغ

صاحبه  ويحمل طابع ،لم يسبق إليه قائله ،زاـأما األصالة فنعني بها أن يكون التعبير متمّيِّ 

. له أشكال شتى فقد يكون 5أو يختلف بما له من خصائص لغوية وأسلوبية عن كتابات اآلخرين

، وكتابة اليوميات واملذكرات 6أو مسرحية قصيدة أو قصة أو مقالة وجدانية مؤثرة أو خطبة

 الشخصية والتراجم والسيـر.

 ن الشفهي والكتابي:ـالتعبير بي -2

(، وكذا مجموعة كبيرة من األعمال التي تنتمي إلى مجال علم S.Moscovici)موسكوفتش ي أوجز 

 :7مظاهر االختالف والتمايز بين التعبير الشفهي والكتابي كما يلي ،النفس التجريبي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .433محمود علي السّمان، مرجع سابق، ص  1
 .14سعاد عبد الكريم الوائلي، مرجع سابق، ص  2
 .433محمود علي السّمان، مرجع سابق، ص  3
 .15سعاد عبد الكريم الوائلي، مرجع سابق، ص  4
 .14املرجع نفسه، ص  5
 .15املرجع نفسه، ص  6
 .73-73، ص 4154حسن بدوح: املحاورة؛ مقاربة تداولية، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، الطبعة األولى،  7
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 التعبير الكتابي التعبير الشفهي

الطاقات العضلية العصبية املبذولة 

 خالل الكالم أقل أهمية.

 إن الطاقات العضلية العصبية املبذولة خالل الكتابة هي طاقات أهم. 

 تتوجه التبادالت الكتابية إلى شخص غائب. تفترض التبادالت الشفهية وجود اآلخر.

ماءات الوجه قيمة لإلشارات الحركية وإي

 كبيرة.

 ال قيمية لإلشارات الحركية وإيماءات الوجه ألنها ال تظهر.

إرسال نادر ومتقطع أكثر؛ إذ تقتض ي الكتابة تعمدا أكبـر للقيام بها،  إرسال متواتر ومألوف ومستمر.

 وجهودا أعظم للتكيف مع موقف مقّيد نسبيا.

عبير على الت تضفيالقيمة االجتماعية التي 

 لشفهي مألوفة وحّرة.ا

على التعبير الكتابي غير مألوفة عموما،  تضفيالقيمة االجتماعية التي 

تعمم على صورة خصائص مميزة للرسائل الناتجة عن هذا النمط من 

التعبير. وهذه القيمة هي قيد مفروض على املرسل، يسهم في توجيه 

 سلوكه.

يميل في الغالب إلى اإلطناب، وإلى 

فعال بنسب مهمة، أما من استخدام األ 

 الوجهة الصورية فهو أقل إعدادا.

 

يحرص على أن يكون أفضل إعدادا من الوجهة النحوية، وأقل إطنابا 

 في مفرداته، وأكثر تواترا باألسماء.

يمتاز بحجم أكبر إلرساله اللغوي، من 

 حيث املعّدل املتوسط لعدد الكلمات.

 معدل متوسط عدد الكلمات قليل

التعابير الشائعة وغير الدقيقة تتواتر 

 بنسبة أكبر.

 تتواتر التعابير املجّردة، بنسبة أكبر.

قدرة اللغة املنطوقة على تقديم تمثيل 

 للغة املكتوبة.

عجز اللغة املكتوبة عن تقديم تمثيل دقيق للغة املنطوقة؛ إذ غالبا ما 

اهر و تظل األولى عاجزة عن تقديم تمثيل فونولوجي أمين لكثير من الظ

 .1الصوتية

يمكن أن تنتقل عبر الزمان واملكان بفضل 

 .2التكنولوجيات الحديثة

 .3االستمرارية عبر الزمان والتنقل عبر املكان

 

أن عددا من الدول، وخاصة الدول املتقدمة تعتمد في  ،ز الكالم عن الكتابة أيضاـومما يزكي تميُّ 

ى بتدريس وهو منهج يعن ،باملنهج السمعي النطقياملسّمى  على املنهج ،تدريس اللغة األجنبية في مدارسها

                                                           
 .71، ص ابقسالاملرجع  1
 إذا كانت الكتابة تتمتع بتينك امليزتين ))االستمرارية عبر الزمان والتنقل عبر املكان((، فقد تم تجاوز ذلك بفضل التقدم العلمي الذي 2

ب اللغة املكتوبة هاتين امليزتين بعد اختراع أجهزة التسجيل املختلفة واإلذاعة والتلفاز، بل إن التلفاز زيد على علمية حفظ النصوص سل

 .73بنغمته، االحتفاظ بتعبيرات املالمح وحركات أجزاء الجسم. ينظر حسن بدوح، مرجع سابق، ص 
ر هدرا وأن اللسان مقصور على القريب الحاضر، والقلم مطلق فـي الشاهد والغائب وهو يقول الجاحظ: " القلم أبقى أثرا، واللسان أكثـ 3

 للغابر الكائن، مثله للقائم الراهن ومن ذلك أيضا قولهم الكتاب يقرأ بكل مكان ويدرس في كل زمان، واللسان ال يعدو سامعه وال يتجاوزه

 .11-72، ص ص 5عبد السالم هارون، جإلـى غيـــره ". ينظر الجاحظ: البيان والتبيين، تحقيق 
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ويقوم على أساس تعليم الكالم واالستماع قبل تعلم القراءة والكتابة،  ،اللغة األجنبية األولى أو الثانية

ي قاعة الدرس، كما يستعمل التحليل ـويستعمل الحوار والتمرينات وال يشجع استعمال اللغة األم ف

 .1التقابلي

 :2ن إرجاع أسباب تمّيز اللغة املنطوقة عن املكتوبة إلى ما يليويمك

  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

 م تستغرق أكثر من نصف وقت اإلنسان الذي يقضيه متكلما ومستمعا.التي تعتمد الكال 

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 

هذه الظاهرة االجتماعية إذ ال يكاد يلفظ به حتى يموت إن لم يستعده فكر آخر أو ذاكرة  أكثر تالشيا من

 .3أخرى. ولذلك فنحن نعمد إلى الكتابة كي نتخذها خزانا مكانيا لهذه الظاهرة املضمحلة
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 استراتيجية اإلنتاج اللغوي املنطوق  -3

تحقق . ويرورة اجتماعيةـمسار وسي عبارة عن ي للتواصل، وهو ـليعد التواصل اللفظي الشكل األوَّ 

هذا النسق التواصلي عن طريق تبادل ملفوظات تالئم النظام الصوتي للسان املعتمد أثناء التعبير. 

لف ومخت، وغالبا ما يكون هذا التواصل اللفظي في حاجة إلى مساندة أنساق تواصلية أخرى كاإليماءات

 زينـالدور الهام للحيّ  ،س لهذا النسق التواصلي. أضف إلى ذلكالتي تعد دعامة أسا ،األنساق األخرى 

الزمني واملكاني. ومعنى ذلك أن الفصل بين التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي من الناحية العملية 

 .1والواقعية، يعد من األمور الصعبة جدا؛ ألن التواصل يعد كال غير قابل للتجزيئ

يه. أساسا لكل تعبير كتابي ألنه يبنى عل ،دثة أو التعبير املنطوق ويعد التعبير الشفهي أو املحا

ق إال باالنطالق من التعبير الشفهي، خاصة في بداية  والنجاح في التعبير الكتابي أو التحريري ال يتحقَّ

 ي شكل مشروع جماعي أو فردي.ـالتحضير إلنجاز التعبير الكتابي ف

لتعبير الكتابي؛ ذلك أنه يقوم على إعطاء الحرية الكافية ي اـوللتعبير الشفهي مميزات ال نجدها ف

مين ف ِّ
ّ
ي اختيار ما يشاءون من مفردات املعجم وعبارات وأساليب من ناحية اللغة، وتوظيف األفكار ـللمتعل

م باملوضوع. ِّ
ّ
ه فتقل هذه الحرية الرتباط املتعل  التي يريدون خاصة في التعبير الحر، أما في التعبير املوجَّ

رَّف التحّدث أو املحادثة بأنه: "مهارة إرسال شفوية، وهي من أكثر املهارات اللغوية استخداما ُيع

في الحياة بعد االستماع، ويمارس من خاللها الفرد اتصاله باآلخرين بطريقة مباشرة، فيعلم ويتعلم ويقنع 

به املتكلم عما في نفسه من هي ذلك الكالم املنطوق " الذي يعّبر ، املحادثة . وفي تعريف آخر2ويقتنع "

هاجسة أو خاطرة...وما يزخر به عقله من رأي أو فكر، وما يريد أن يزود به غيره من معلومات أو نحو 

 .3ذلك، فـي طالقة وانسياب، مع صحة في التعبير وسالمة في األداء "

ال يق االتصُعدَّ ظاهرة اجتماعية وضرورة بشرية لتحق ،ولكونه أكثر استخداما من طرف اإلنسان

 مع اآلخرين، على صورة رموز صوتية منطوقة فيها سالمة اللغة وصحة التعبير.

تعبير ينبغي النظر إلى نشاط الوبالعودة إلى منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي )للجذعين( " 

ناية عالشفوي على أنه رافد قوي للتعبير الكتابي، ولهذا وجب االستعداد له بكل ما يستحق من ال

د على املسألة التي طرحتها حول عالقة التعبير الكتابي بالشفهي وقيمة كل منهما 4" والرعاية ِّ
ّ
. فهو يؤك

 ضمن نشاطات اللغة العربية.

                                                           
 .74املرجع السابق، ص  1
 .556-551فهد محمد الشعابي الحارثي، مرجع سابق، ص  2
املرحلة االبتدائية أسسه وتطبيقاته، دار القلم، . مأخوذ من: محمد صالح الدين مجاور: تدريس اللغة العربية ب556املرجع نفسه، ص  3

 .512م، ص 5273الكويت، طبعة 
ــــهاج اللغة العربية للسنة األولــــربية الوطنية الجزائرية: منـوزارة الت 4  ،ى ثانوي )الجذع املشترك آداب والجذع املشترك علوم وتكنولوجيا(ــ

 .52ص 
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وقد انطلق منهاج اللغة العربية في تقديم نشاط التعبير من خالل تشخيص حجم القصور الذي 

م الثانوي؛ حيث " إن إدخــال هذا النشاط فـي املقرر إنما يعاني منه املتعلمون القادمون إلى مرحلة التعلي

جاء استجابة لعالج ما يعاني منه املتعلمون من قصور في لغتهم الشفوية وذلك نتيجة اإلقبال املفرط 

 .1على املالهي الترفيهية من تلفزة وأشرطة الفيديـو وتطلع إلى األنترنيت وإعالم آلي... إلخ "

ت العناية بالقر 
َّ
ومن ثمة ضعف وازع التعبير بنوعيه الشفوي والكتابي. وبما  ،اءة واملطالعةفقل

ل ي املجتمع فإن التعامـي حياة اإلنسان بوصفه عضوا فـيؤدي دورا حيويا ف نشاط التعبير الشفوي أن 

يعد  التعبير الشفوي ؛ إذ إن 2اإليجابي لإلنسان مع محيطه االجتماعي ال يتم إال عن طريق التحكم فيه

 .3لـــة للتواصل مع اآلخرين لتحقيق مطلب أو اكتســاب معرفــة أو اإلعراب عن أفكار وما إلى ذلكوسي

 ،ي السنة األولى ثانوي للجذعين )اآلداب والعلوم والتكنولوجيا(ـف ،وبالعودة إلى الكفاءة املستهدفة

 أو التحليل أو إنتاج نصوص في وضعية تواصلية ذات داللة للتلخيص ق " نجد أنها تتحقق بتحقُّ 

ج الشفوي 4"التعليق  ، تلخيص، تحليلوهو عبارة عن نصوص ذات طبيعة خاصة ) ،. يقتض ي تحّقق املنت 

(. ومادامت النصوص تشترط حصولها في مقامات تواصلية فهي خطابات منتجة من طرف تعليق

مين، ثم إنها ذات داللة بالنسبة إليهم أي مرتبطة بمحيطهم الثقافي واالجت
ّ
 .5يماعي والنفس املتعل

لعة مواضيع املطامادة تنشيط حصص التعبير الشفوي من ، ي هذا املستوى ـف، يستمد املدرسو 

 :6كأن تتمحور حول املوجهة 

 تلخيص فصل من فصول القصة أو القصة بكاملها. -

 تحديد املوضوع الذي تعالجه القصة والتعليق عليه. -

 ب.هاية القصة وفق رؤية مغايرة لرؤية الكاتـتغيير ن -

 تحديد موقف الكاتب من القضية التي يعالجها ونقده. -

 تحديد شخصيات القصة وتحليل تصرفاتهم من خالل األدوار املنوطة بهم. -

 :7وعلى املدرس أن يراعي في تنشيط حصة التعبير الشفوي ما يأتي

 الحرص على دفع التالميذ إلى تحضير املوضوع في املنزل. -

 يار املوضوع.توجيههم بحديث قصير إلى سبب اخت -

                                                           
 .52، ص السابقاملرجع  1
 .لصفحة نفسها، انفسهاملرجع  2
 .41، ص املرجع نفسه 3
 .، الصفحة نفسهااملرجع نفسه 4
 .الصفحة نفسها، املرجع نفسه 5
 .الصفحة نفسها، املرجع نفسه 6
 .الصفحة نفسها، املرجع نفسه 7
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أثناء املناقشة، التدخل بأسئلة محفزة ملواصلة املناقشة أو لتوجيهها أو إلقفالها أو الستنتـــــاج مغزى  -

 أو حكم عام.

توزيع األدوار بين التالميذ إلشراك أكبر عدد ممكن في الحوار واملناقشة وتشجيع الساكتين منهم على  -

 لى فئة معينة من التالميذ.الدخول في التعبير حتى ال يقتصر النشاط ع

 التشجيع على تقديم إجابات مختلفة حول املعنى الواحد. -

 تأكيد اإلجابات ذات األفكار الصحيحة والعبارات الفصيحة ترسيخا لها في األذهان. -

اإلشادة باإلجابات الجّيــدة تشـجيعا ألصحابها والتعامـــل مــــــع اإلجابات الخاطئة بأسلوب تربوي ال  -

 املشاعر. يجرح

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 

قلي ء الرأي الحر، والتجاوب العحصص التعبير الشفوي وسيلة هامة لتدريب التالميذ على التفكير وإبدا

 .املثمر، وأن يجتهد في التوجيه إلى التعبير السليم والتشجيع على املناقشة الحرة

 مهارات التعبير الشفهي: 3-1

 :1املهارات التي يسعى التعبير الشفهي إلى تنميتها فيما يلي سعاد عبد الكريم الوائليوقد حصرت 

 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 

 واهد لتأكيد رأي أو دعم وجهة القدرة على االلتماس أفضل األدلة واختيار األمثلة وانتقاء الش

 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 

  خبر منشور أو حديث مذاع.املهارة في إبداء املالحظات حول 

  تمكن املتعلم من إدارة ندوة أو قيادة حوار في موضوع يهّمه أو يهم مجتمعه في لباقة وحسن

 تصرف.

 .ق
ّ
 القدرة على التعقيب السليم على أي متحّدث أو معل

 .تحديد أهم جوانب املوضوع الذي يطرحه متحّدث أو معلق بأبعاده ومطالبه 

                                                           
 .25-21سعاد عبد الكريم الوائلي، مرجع سابق، ص  1
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 الحوار وتقديمه ملخصا بعبارة واضحة محددة. القدرة على اإلملام بنتائج 

 .القدرة على اإلجابة املركزة عن تساؤالت املستمعين 

 .القدرة على االستجابة ملشاعر السامعين 

 .تحديد الخطأ الواضح في أثناء حديث غيره لغة وتركيبا وعالقة 

 يا من طرف املدّرِّسوهي مهارات عامة لم ينص املنهاج على أغلبـها، لكنها ممكنة التحقيق تدريج

قها.  إذا أحسن استثمار حصص القراءة واملطالعة والبالغة في متابعة تحقُّ

 خطوات تدريس التعبير الشفهي: 3-2

يشرح املدرس املطلوب عمله في هذا  مقدمة أو تمهيد للموضوع:تحديد وضعية االنطالق، وهي  -5

مين بأن يذكر لهم املي ِّ
ّ
ادين التي يختارون منها املوضوعات، الدرس، ويجب عليه أن يساعد املتعل

. ولكن البرنامج 1أو هو الذي يختار موضوع ميعنا يميل أكثر الطلبة إلى التحدث فيه أو مناقشته

السنوي للغة العربية في السنة األولى ثانوي حّدد املوضوعات فال مجال لالختيار. لهذا يقوم 

مين على التحدث واالنطال املدّرِّس بم ِّ
ّ
 ق في املوضوع وبما ينير عقل املتعلم ويسترعيساعدة املتعل

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 

سبورة مع عناصره األساسية، يعرض املوضوع على ال وعرضه: تحديد إطار املوضوع وعناصره -4

وال ضير أن يوضح املدرس هذه العناصر شريطة أن تكون طريقة العرض تالئمه من حيث الفكرة 

ويفتح حوارا واسعا مع التالميذ . 2واللغة يتجّنب فيها املدّرس األفكار الفلسفية واألخيلة البعيدة

ب لما توصل التالميذ إلى تركيتتخلله أسئلة دقيقة تتمحور حول عنصر من عناصر املوضوع، وك

 .هكذا يفعل معهم بقية العناصرطالبهم األستاذ بالتعبير عنه؛ و  عنصر 

بعد أن يأخذ أكثر الطلبة فكرة واضحة عن املوضوع تأتي املرحلة  الخاتمة وحديث الطلبة: -3

 األساسية من التعبير الشفهي وهي حديث الطلبة عن املوضوع املختار، وقد يلجأ املدّرس إلى

توجيه بعض األسئلة على الطالب الذي يروم التحّدث كي يدله على الطريقة الصحيحة 

. ويصل إلى خالصة ملا توصل إليه التالميذ من خالل مناقشتهم للموضوع وهي مناسبة 3والتعبير

وفي أثناء ذلك، يقوم األستاذ بتدريب  .لتدريب التالميذ على حسن االختتام والحوصلة واالستنتاج

يذ على إيضاح الفكرة مع التحليل والتعليل واالستنتاج والربط واملوازنة واالستشهاد التالم

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.

                                                           
 .21املرجع السابق، ص  1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 ع السابق، الصفحة نفسها.املرج 3
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املنهجية املعتمدة في منهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي، إال في أنماط التعبير املراد وهذه 

 التدرُّب عليها، ثالثة هي: التلخيص، التعليق والتحليل. وإن كانت بعض األنماط تدّرس ضمنيا.

 أهداف تدريس التعبير الشفوي: 3-3

 األهداف التعلمية األهداف الوسيطية املندمجة

م( بلغة سليمة ويعبر عن يتوا
 
صل )املتعل

 وأفكاره وآرائه. مشاعره

يعتمد على ثراء لغته وخصوبة أفكاره في املحادثة  -

 واملناقشة.

 يتناول الكلمـــة في وضعية ذات داللة. -

يقدر على ضبط نفسه في محادثة اآلخرين مع مراعاة  -

شعور من يحدثهم ويميز الكالم الذي يوجهه إليهم 

 منزلتهم.وفقا ملقامهم و 

 يستعين في تعبيره بما يصلح من معلومات. -

 يضــرب أمثلـــة لتوضيـــح أقوالــــــــــــه. -

 يلتزم التسلسل والترابط في سـرد الحوادث. -

يراعي التالؤم بين األفكـــار ويعبر عنها بالكلمات  -

 املناسبة.

 يركز على اإليجاز واالختصار في املواقف املناسبة. -

ملقــــام واملقــــال في اإلفصاح عن يحسن الربط بين ا -

 موقفه.

 يقدر على عرض أفكاره منظمة متسلسلة. -

يستمع إلى آراء اآلخريــن ويعبر عن مساندته أو  -

 معارضته لها.

يدير الحديث عن موضوع يتمحور حول قضية ذات  -

 داللة بالنسبة إليـــه مستعينــــا بأساليب االستدالل.

 

مها فيما يلي: وقد حرص دليل األستاذ على  تقديم أمثلة لبناء وضعيات مستهدفة في التعبير الشفهي، أقّدِّ

إنتاج نصوص في وضعية تواصلية ذات داللة للتلخيص أو التحليل أو  منصوص الكفاءة: -أ

 التعليق

 التلخيص: 1-أ

ميهـي الوضعيات التواصلية التي يقوم املدّرِّس ببنائـيشترط ف  ِّ
ّ
ة لأن تكون ذات دال ،ها مع متعل

م، وهو الشرط األساس ي الذي تحرص عليه املقاربة بالكفاءات ف ِّ
ّ
ي بناء ـوذات ارتباط باهتمامات املتعل
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مية واإلدماجية والتقويمية. ولهذا السبب استثمرت نصوص املطالعة من أجل بناء هذه 
ُّ
الوضعيات التعل

 نص أو تحليله.الوضعيات، إما بتلخيص نص املطالعة أو التعليق على قضية تناولها هذا ال

 :11منصوص الوضعية املستهدفة رقم

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 

مها املحاضر لربط التنمية بالسلم والتعليق عليها.  قد 

مات اكتسبتها في هذه 
ّ
صا شفويا يفي باملطلوب مع توظيف ما يناسب من تعل

ّ
م ملخ املطلوب: قّدِّ

 الوحدة.

م نصوصا في هذه الوحدة عن السلم، وكان موضوع التعبير الشفهي هو  ِّ
ّ
سبق أن تناول املتعل

 نفسه موضوع الوحدة التعلمية.

 :12منصوص الوضعية املستهدفة رقم 

ي للبيئة، ألقى بثانويتك خبير في شؤون البيئة محاضرة موضوعها: البيئة بمناسبة اليوم العامل

آفاق وتحديات. وعند رجوعك إلى القسم طلب منك استاذك استخالص الحجج التي قدمها املحاضر 

 لضرورة حماية البيئة واالعتناء بنشر الثقافة البيئية والتعليق عليها.

صا شفويا يفي باملطلاملطلوب:  م ملخَّ وب مع توظيف ما يناسب من التعلمات التي اكتسبتها من قّدِّ

 الوحدة التعليمية الثالثة.

 التحليل: 2-أ

 منصوص الوضعية املستهدفة:

أعار زميل لك كتابا من مكتبة املؤسسة التي تدرس بها وبعد مدة رد هذا الكتاب املعار إلى 

د الكتاب فوجد بعض صف
 
م أن تفق حاته ممزقة، فرفض استالم صاحب املكتبة، فكان لهذا القي 

لت للصلح بينهما.
 
م وزميلك، حينئذ تدخ ِّ

 الكتاب من املعير وطلب منه دفع ثمنه. فشب  نزاع بين القي 

نا سوء تقديره لفعله واألسلوب الذي سلكته إلصالح ذات البين بين  املطلوب: ل تصرُّف زميلك مبّيِّ
ّ
حل

مته في هذه
ّ
فا ما يناسب مما تعل ِّ

ّ
 الوحدة. املتنازعين موظ

م أن  ِّ
ّ
ينسجم منصوص الوضعية املستهدفة مع النص األدبي، ومع نص املطالعة، وعلى املتعل

 يحسن اسثمارهما في تحليل ظاهرة النزاع بين الناس والبحث عن أسبابـها، ويطرح الحلول املمكنة.

 التعليق: 3-أ

 منصوص الوضعية املستهدفة:

 كيس القاذورات في سلم العمارة.وقع خصام بين جارين لك بسبب ترك أحدهما ل

فا املطلوب:  ِّ
ّ
ق  على تصرُّف الفاعل، ثم اذكر ما اعتمدت عليه من أسلوب للحد من خصامهما. موظ ِّ

ّ
عل

مته في هذه الوحدة.
َّ
 ما يناسب مما تعل
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م، فهي من القضايا واملشكالت التي  ِّ
ّ
نالحظ أن الوضعيات الثالث ذات داللة بالنسبة إلى املتعل

م يوميا في حّيه أو مدينته.يصادفها ا ِّ
ّ
 ملتعل

كها إلى عناصرها،و  ِّ
ّ
ميه، ويفك ِّ

ّ
على املدّرِّس في حصة التعبير الشفهي أن يناقش الوضعيات مع متعل

ل التعبيرات الجميلة والهادفة على السبورة.  مين التعبير عنه شفاهة ويسّجِّ ِّ
ّ
في كل عنصر يطلب من املتعل

روا مرة واحدة وهكذا مع باقي العناصر على أن يصل إ مين أن يعّبِّ ِّ
ّ
لى خالصة املوضوع فيطلب من املتعل

 على كل العناصر فيكتسبوا الطالقة الالزمة.
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 استراتيجية اإلنتاج اللغوي املكتوب -4

مين. يختلف عن التعبير الشفهي في  ِّ
ّ
أما التعبير الكتابي فهو غاية الغايات ومبتغى املدّرِّس واملتعل

ز عليه في أخرى. وألنه كتابيبع فهو القالب الذي يصب فيه اإلنسان أفكاره بلغة  ،ض العناصر ويتميَّ

مون فـي كراريس التعبيـر من موضوعات، الحٌق  ِّ
ّ
 شفهي.على التعبيـر ال سليمة وتصوير جميل، يدّونه املتعل

 وائق الزمنية واملكانيةتعرَّف الكتابة بأنها " مهارة إرسال كتابية تجاوز اإلنسان من خاللها الع

ر في شخص املستقبل مهما كان الزمان أو املكان "
ّ
م وأقنع وأث

ّ
ـر بـها عن مشاعره وأرسل أفكاره وعل  .1فعبَّ

يختلف مفهوم التعبير الكتابي في ظل املقاربة بالكفاءات، عنه في املقاربات السابقة في املنظومة 

مي بنائي
ُّ
اغوجيا وليس نشاطا تراكميا. يتم تناول التعبير الكتابي وفق بيد التربوية الجزائرية، فهو نشاط تعل

 ضربا من التقييم ومجاال إلدماج املتعلم مكتسباته. اإلدماج، حيث يعدُّ 

. صوغ موضوع التعبير الكتابييتم  ،وانطالقا من هذه املفاهيم وهذه البيداغوجيات واملقاربات

 وسائر النشاطات التقييمية الجزئية )الروافد واملوارد ،فوي وكما هو الحال بالنسبة إلى نشاط التعبير الش

مية املرتبطة به في تسيير حصة  ،اللغوية والبالغية(
ُّ
يجب مراعاة الهدف الوسيطي املندمج واألهداف التعل

 التعبير الكتابي وبناء املوضوع.

 أهداف تدريس التعبيـــــر الكتابـــــــــي: 4-1

 األهداف التعلمية ةاألهداف الوسيطية املندمج

 

 

 

 

 

 

 

 

ينتج نصوًصا يبرز من خاللها قدرته على حسن 

 التفكير وصواب التعبير.

 .وضوح األفكار وسالمة اللغةمن حيث  قواعد الكتابةيراعي  -

ـف املفردات والتراكيب البليغـــة في تحريره. - ِّ
ّ
 يوظ

 يستخدم لغة سليمة واضحة ومناسبة للوضعية التواصلية. -

ــات نفسـه إزاء املظاهـــر والظواهر بعبارة سليمة يعبر عن خلج -

 ولغة صحيحة.

ل النصوص األدبية بشرحهـــا ونقدهـــا. -
ّ
 يحل

ـا يؤّيـد أو يعارض فيـه فكــرة أو مبــدأ مع الحرص على  -
ً
يعد موضوعـ

 دعم موقفه باألدلة والشواهد.

يحرص على انسجام األفكـــار وتسلسلهــا بالكلمات والعبارات  -

 ناسبة.امل

ق عليـها. - ِّ
ّ
 يشرح أبياتا شعرية ويناقشها ثم يعل

 يعدُّ خطبة إللقائها في مناسبة معينـة. -

 يلخص القصص واملوضوعات املقروءة. -

 ُيكمــل قصـــة قصيــــرة ناقصـــــــــــة. -

 يكتب قصـــة يعالـج فيها مسألـة ذات داللة بالنسبة إليه. -

 ومميزاتها. يحلل مختلــف النصـوص ويبـرز خصائصها -
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 مهارات التعبير الكتابي: 4-2

 :1إن هذا النوع من التعبير يسعى إلـى تنمية املهارات اآلتية

 .ة ملا يكتب موضحا فيـها هدفه وأسلوب تحقيقه
ّ
 قدرة املتعلم على وضع خط

 .قدرة املتعلم على تحديد أفكاره واستقصاء جوانبـها ومراعاة ترتيبـها وتكاملها 

 ع منهج تعبيره ملطالب املوقف وغايته.املهارة فـي إخضا 

 .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 

 تحضار األمثلة والشواهد املناسبة للموضوع ووضعها في املوطن املالئم من التعبير.القدرة على اس 

 .املهارة في استخدام اإليجاز مع الوضوح واإلطناب مع االستقصاء والشمول في املواقف املناسبة 

 .القدرة على الكتابة إلى كل فئة بما يناسبها فكرا ولغة وأسلوبا 

 ه ببيان ما يبدو فيه من ثغرات وطرق معالجتها.قدرة املتعلم على تقويم ما يكتب 

 .القدرة على الكتابة السليمة رسما وتركيبا للجملة وبناء للعبارة 

 .الدقة في استخدام عالقات الترقيم 

 .تمكن املتعلم من الكتابة في موضوع يهمه مستعينا ببعض املراجع 

  ه اليومية يبسط فيه مراده ويدعمتمكن املتعلم من كتابة رسالة وظيفية في شأن من شؤون الحياة

 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 

 ابة تعليق على ندوة حضرها أو محاضرة استمع إليها أو برنامج شاهده.قدرة املتعلم على كت 

 .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.

 الحرص على الهدف ودقة املعنى واإلحاطة بالعناصر األساسية. القدرة على تلخيص موضوع ما مع 

 خطوات تدريس التعبير الكتابي: 4-3

ط حصص التعبير الكتابي وفق ما يأتي:
َّ

 تنش

 .الحصة األولى تخصص لتقديم املوضوع ومناقشته 

 .الحصة الثانية لتحرير املوضوع داخل القسم؛ بعدها يستلم األستاذ املواضيع ليصححها 
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 ة الثالثة، يقوم األستاذ بإجراء تصحيح جماعي لألخطاء مع التالميذ داخل القسم ثم يوزع الحص

 األوراق مصححة، ويساعد التالميذ على تصحيح أخطائهم فرادى.

ّوق يمهد املدرس بما يش تخصص لتقديم املوضوع ومناقشته.التمهيد للموضوع: : الحصة األولى -1

ميه إلـى الدرس ويـهـــّيـئ أذ ِّ
ّ
هانهم له، أما اختيار املوضوع فهو محّدد مسبقا في منهاج اللغة العربية. متعل

 يناقش املدّرِّس املوضوع من زاوية تحديد طبيعته

 :1طبيعة املوضوع -أ

مين وضمن ما يهتمون به، أما مدارها فواسع  - ِّ
ّ
يحسن )بل يجب( أن تكون املوضوعات في متناول املتعل

م. ِّ
ّ
 سعة حياة املتعل

إلمكان موضوعات مجّردة وموضوعات ال يحسون بقرب منها. ونجّنبهم موضوعات أن نجّنبهم قدر ا -

تتكّرر عليهم في الدروس واملواد األخرى يمكن أن تسّبب لهم ملال ويفقد امليزة الخاصة بدرس التعبير 

 وخّيل إليهم ان درس التعبير درس إعادة كتابة معلومات سابقة.

م أن تكون املوضوعات منّوعة، تؤخذ مرة م - ِّ
ّ
ن البيت أو الشارع ومرة من الطبيعة ومرة من ذات املتعل

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.

 ي.ي البرنامج السنوي للسنة األولى ثانو املوضوعات مختارة مسبقا ومنصوص عليها ف اختيار املوضوع: -

يعرض املدرس املوضوع املختار سواء أكان مختارا من املدرس أم كان من الطلبة  عرض املوضوع: -ب

على السبورة مع عناصره األساسية، وينبغي للمدّرس هنا أن ينّبه إلى ضرورة العناية بالفكرة من 

وضيح خطوات املوضوع، والتزام الترابط حيث تسلسلها وترابط أجزائها وتدّرجها، وكذلك ت

 .2املنطقي واالنسجام التام بين العبارات من غير اضطراب وال تناقض وال حشو وال تكرار

وبعبارة أخرى يؤكد املدرس أن تكون جمل الطالب مناسبة تحتوي املعنى املطلوب فال هي موجزة 

ز على ال توضح الفكرة وال مسهبة تؤدي إلى تشتيت الفكرة وفقدانه
ّ
ا لجمالها وينبغي للمدرس أن يرك

ضرورة إفصاح الطالب عن رأيه الشخص ي وأن يتجّنب الطالب قدر اإلمكان األخطاء النحوية واللغوية 

 .3واإلمالئية
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وهي الخطوة األساسية من خطوات التعبير : 1الحصة الثانية لتحرير املوضوع داخل القسم -ت

 .2اته حول املوضوع في دفتر التعبيرالكتابي إذ يدّون الطالب معلوماته وتصور 

مين ويتأملوا أبعاده وما يمكن أن يحتوي  الكتابة: - ِّ
ّ
يحسن أن ينظر فـي املوضوع قليال من طرف املتعل

من مواد تتصل بنفوسهم وآرائهم وتجاربهم، ثم يبدأوا الكتابة ويسيروا مزّودين بالنصائح السابقة 

أي ترك هامش ثم بدء الفقرة بعد ترك بياض مناسب من التأني وتجويد العبارة وهندسة الصفحة 

إلى اليمين، ووضع الفواصل والنقاط، وبدء الفقرة الجديدة بترك بياض إلى اليمين مع مراعاة حسن 

 3 الخط وصحة اإلمالء والقواعد...

را بعوامل الربط إذ ال بد من أن تأ - ِّ
ّ
م بين الفقرة والفقرة قليال مفك ِّ

ّ
ي األفكار تال بأس في أن يقف املتعل

م بعدد معّين من الكلمات أو  ِّ
ّ
متماسكة وأن تكون الخطة متصلة األجزاء. ويحسن أال يحّد املتعل

 .4الصفحات، إذ ليس املهم الطول والقصر وإنما التجويد في التعبير

تسهل هذه الطريقة على املتعلم العملية إذ تسهل عليه ورود األفكار وتنبه العواطف بمعنى أنها ال  -

عليه األشياء من الخارج وإنما تستثير فيه تجاربه الخاصة وتشجعه على استثمار هذه التجارب.  تلقى

ومن ثم يحسن تعبيره ويعد ملا هو أكثر من التعبير أي إلى اإلنشاء، وما يضفي على الكتابة عناصر من 

 .5األصالة

ته في دّرس طلبإن الطريقة املثلى لتدريس التعبير تأخذ بعدها السليم عندما يناقش امل -

موضوعاتهم، 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 

ا يكون الهدف املناقشة والتحليل والنقد وتبني املواقف والتحدث بصراحة وموضوعية وهكذ

  .6الحقيقي من درس التعبير

يقوم األستاذ بإجراء تصحيح جماعي لألخطاء مع التالميذ داخل القسم ثم  الحصة الثالثة، -ث

 يوزع األوراق مصححة، ويساعد التالميذ على تصحيح أخطائهم فرادى.

                                                           
إن التعبير الكتابي إما أن ينجز داخل الصف وتجمع الدفاتر لتصحيحها، أو أن يكتب في البيت وذلك في الواقع يتوقف على نوعية املوضوع  1

يت. علق بكتابته في الصف أو في الباملختار، وعلى هدف املدرس من اختياره )...( ومع هذا فالتعبير الكتابي ال يخلو من مالحظات فيما يت

فالتعبير الصفي يعطي املدرس مؤشرا واضحا عن إمكانية الطلبة في الكتابة، وإنه يحصر ذهن الطالب وقابلياته الكتابية في ذلك املوضوع. 

لتخّيل واختيار طالب للتأمل واولكن قد ال يستطيع بعض الطلبة إنجاز املوضوع في الصف )...(أما التعبير البيتي فإنه يعطي فرصة كافية لل

العبارات والجمل املناسبة فتأتي الفكرة واضحة واألسلوب منسجما معها...ولكن قد يعتمد بعض الطلبة على غيرهم في كتابة املوضوع 
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 :1تيكاآليراعي املدّرِّس في تصحيح موضوع التعبير الكتابي جملة من األسس والشروط أجملها 

  االهتمام باملعنى قبل اللفظ إذ على املدّرس 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.

 لق تلك ملدرس أن يخلكي تؤدي اللغة وظيفتها يجب أن يتم التعبير في مواقف طبيعية، وعلى ا

 املواقف للطلبة.

  أن يتدّرب 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.

 ف يشعر فيه الطالب بالحرية، ذلك مدعاة ألن يجب أن يتم التعبير في جو بعيد عن التك
ّ
ل

 ينطلق الطالب في التعبير فكرا ولغة.

  ضرورة أن يتزّود الطلبة بمستويات وبمعايير يستخدمونها عند الكتابة ألنهم بمعرفة تلك

املعايير سوف يحققون األهداف املرجوة من كتاباتهم. تكوين الدافع لدى الطلبة نحو الكتابة. 

هناك وسائل عديدة الستثارة هذا الدافع منها: خبرتهم السابقة، وتوفر موضوعات والواقع أن 

في مجالت خاصة، أو معالجة موضوع معين من خالل اإلذاعة املدرسية أو تخصيص جائزة 

 ملن يكتب في موضوع ما مثال.

 ايجب إجراء مناقشة حرة مع الطلبة لجوانب املوضوع لكي تتحدد األفكار األساسية فيه وهذ 

 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 املدّرس التي يقف فيها مرشدا أو مّوجها. 

ابة مشّوقة 
ّ
عرضا تنتظم منه األفكار بطريقة فكتابة املوضوع يجب أن تتضمن مقّدمة جذ

 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.

  ح كيفية استخدام كل عالمة من مراعاة استخدام عالمات الترقيم وعلى املدّرس أن يوّض

 هذه العالمات وتأثيرها في املعنى.
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 نموذج ملوضوع في التعبير الكتابي: 4-4

الشعر السياس ي قديم فـي تاريخ األدب العربي حيث كان في العصر الجاهلي  صوغ املوضوع: -أ

ابه عن طرق بمحصورا في القبيلة، غيـر أن انتشاره استفحل فـي العصر األموي. فأصبح الشاعر ي

طريق أغراض مختلفة تكون مدحا أو هجاء أو وصفا، وذلك على أثر الرغبة في اعتالء عرش 

 الخالفة اإلسالمية وانقسام املسلمين شيعا وأحزابا.

ـن خصائص الشعر السياس ي املطلوب:  -ب بالرجوع إلى اآلثار الشعرية التي درستها للعصر األموي: بّيِّ

 التي كان يعتمدها الشعراء ملناصرة أحزابهم والتعليق عليها. فـي هذا العصر مع ذكـر الحجج

م في السنة األولى ثانوي في ثالث أنماط من النصوص، هي: النص الحجاجي، النص  ِّ
ّ
يكتب املتعل

مي الجذع املشترك آداب. جمعت في جدول بعض  ِّ
ّ
التفسيري، والنص النقدي، وهذا األخير خاص بمتعل

م فيما يلي: النماذج التي عرضها دليل األ  ِّ
ّ
 ستاذ وكتاب املتعل

املجال 

الكتابي 

)ج.م.علوم 

 وتكنولوجيا(

منصوص 

 الكفاءة

 نمط النص

 نقدي تفسيري  حجاجي

منصوص الوضعية 

 املستهدفة

منصوص 

الوضعية 

 املستهدفة

 منصوص الوضعية املستهدفة

كتابة  

نصوص 

حجاجية 

وتفسيرية في 

وضعيات 

 ذات داللة

هاية السنة حصلت في ن

على نتائج تؤهلك 

لالنتقال إلى القسم األعلى 

فاختلفت مع والدك في 

اختيار الشعبة املالئمة. 

ادعم اختيارك بالحجج 

املناسبة إلقناع والدك 

فا ما 
ّ
باختيارك موظ

يناسب من األفعال املزيد 

 ومن املحسنات البديعية.

، على إثر انتشار 

داء الرمد الحبيبي 

ذ أخ في ثانويتك،

بون  التالميذ يتغيَّ

الواحد تلو اآلخر. 

ر ظهور  كيف تفّسِّ

هذا الداء 

 وانتشاره.

 

املجال 

الكتابي )ج.م. 

 آداب(

منصوص 

 الكفاءة

منصوص الوضعية 

 املستهدفة

منصوص 

الوضعية 

 املستهدفة

 منصوص الوضعية املستهدفة

كتابة  

ــــوص  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نصـ

ــــة  ــ ــ ــــيـ ــ ــ ـــــاجـ ــ ــــجــ ــ حـــ

ـــيرية في  ــ ــ وتفســ

ـــــي نهاية السن ــ ــ ــ ة حصلت فــ

ــــك  ــ ـــلــ ــ ــ ــــؤهـ ــ ـــج تــ ــ ـــــائـــ ــ ــــتـ ــ ـــى نــ ــ ــ ــــلـ ــ عــ

لالنتقال إلى القسم األعلى 

ـــاختلفـــــت مع والـــــدك في  فــ

ـــعبــة املالئمــة.  ــ ــ ــ ــ اختيــار الشـــ

ـــار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـلـى إثـر انتشـ

داء الرمد الحبيبي 

في ثـــانويتـــك، أخـــذ 

بون التالم  يـــــذ يتغيَّ

الواحـــد تلو اآلخر. 

ع نظرك  بينما كنت في البادية تمّتِّ

بمشـــاهد طبيعية، عندئذ تذكرت 

ــــعر العربي،  ــ ــ قيمة الطبيعة في الشـ

وأثنــــاء رجوعــــك إلى بيتــــك أخــــذت 

د مــا  ِّ
تبحــث عن قصــــــــــــــيــدة تجســـــــــــــــّ
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ـــــات  ــــيــ ــ ـــعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وضـ

 ذات داللة

ادعم اختيـــــــارك بـــــــالحجج 

ــــبــة إلقنــاع والــدك  ــ ــ ــ ــ املنــاســ

فـــــــا مـــــــا 
ّ
بـــــــاخــــتــــيـــــــارك مــــوظــــ

يناسب من األفعال املزيد 

 ومن املحسنات البديعية.

ر ظهور  كيف تفّسِّ

ـــــداء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هــ

 وانتشاره.

ـــاهدته من مناظر. فعثرت على  ــ ــ ــ شــ

فى نص من العصــــــــــــر الجاهلي شــــــــــــ

ــــتـــــه على  ــ ــ ــ ــ ــــدمـــــا عرضــ غليلـــــك، وعنـ

ـــاف  ــ ــ ــ ــ ــ ــــتــاذك طلــب منــك اكتشــ ــ ــ ــ ــ أســ

ــــتهــا. انقــد هــذا  ــ ــ ــ ــ معطيــاتــه ومنــاقشــ

 النص مستوفيا طلب أستاذك.
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أما حصص التعبير الكتابي فتتوّزع إلى مشاريع كتابية، وحصص التعبير الكتابي وحصص إدماج 

هي موّزعة على وحدات أحكام الدرس في نشاطي قواعد اللغة والبالغة، اكتفيت بذكر بعض أمثلتها، و 

الكتاب املدرس ي، يقتض ي درس القواعد والبالغة أن تدمج التعلمات والتعلمات الفعلية ثم تدمج أحكام 

 الدرس ككل. وإليكم البرنامج على الشكل اآلتي:

 برنامج التعبير الكتابي

املشــــــــــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــع 

 الكتابية

 إدماج أحكام الدرس مواضيع التعبير الكتابي

التعبير 

 يالتدريب

 البالغة قواعد اللغة التعبير األدبي التعبير الفكري 

  ــــداد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إعـــ

فهرس حول 

ـــــر  ــ ــ ــ ــ ــــاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــظـ ــ ــ ــ ــ ــ مــ

ـــــاة  ــ ــ ــ ــ ــــيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحــ ــ ــ ــ ــ ــ الـ

ــــة  ــ ــــيــ ــ ـــلــ ــ ــــقـــ ــ ـــعــ ــ الــ

ــــي  ـــعــــــرب فــ ـــلـــ لـــ

ـــــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعصــ ــ ــ ــ ــ ــ الــ

 الجاهلي.

  ــــداد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إعـــ

فهرس حول 

ـــــرة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ظـ

ـــــض  ـــــائـ ــــقــ ــــنــ الــ

ـــا  ــ ــ ـــهـ ــ ــ ـــتـ ــ ــ ـــالقـ ــ ــ وعـ

 بالسياسة.

  ــــداد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إعـــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــبــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خـ

ـــا  ــ ــ ــ ـــــهـ ــ ــ ـــائـ ــ ــ ــ ــــقـ ــ ــ إللــ

ـــة  ــ ــــبــ ــ ــ ــ ــ ـــــاســ بـمنــ

 معينة.

  كتابة قصـــــة

ـــرة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قصــ

ـــج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تـــ

ـــــرة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ظـ

ــــة  ــ ـــــاعــيـ اجــتــمــ

ــــة  ــ ــ ذات داللـ

  

  تــلــخــيــص

نصـــــوص 

 متنوعة.

 ـــــرح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  شـ

نصـــــوص 

 متنوعة.

  ـــــام ــ ــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ إتـ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قصــ

 قصيرة.

 

  ـــل ــ ـــــائــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوسـ الــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ـــــديـ ــ ــ ــ ــــجــ ــ ــ ــ ــ املـ

ـــق  ــ ــــيـــ ــ ـــــقـ ــــحــ ــ ـــــتـ لــ

ــــب  ــ ــ ــ ـــــالــ ــ ــ ــ ــــطـ ــ ــ ــ املــ

 ال.واآلم

  أثر العمل في

ــــة  ــ ــــاة األمـ ــ حيـ

 والفرد.

  ــــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الــ

ـــــه في  وأهـمـيـتــ

ــــاة الـفرد  ــ حـيـ

 واملجتمع.

  ــــي ــ ــ ـــــة فـ ــ ـــــدقــ ــ الــ

ــــة  ــ ـــظـ ــ ـــــافـ ــــحــ املــ

ــــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عــ

 املواعيد.

  رسالة املعلم

ــــي  ــ ــ ـــــا فـ ــ ـــــرهــ ــ وأثــ

ـــم  ــ ــ ــ ـــي األمــ ــ ــ ــ رقــ

 وازدهارها.

  ـــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــزايــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ

ـــــامح في  ــ التســـ

ــــاء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ

ـــــا  تاملــجــتــمــعــ

ــــة  ــــانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلنســ

 ورقيـها.

  زهــــــيــــــر بــــــن أبــــــي

ـــــاعر  ــ ــ ـــلمى شــ ــ ــ ــ ســ

ـــم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السـ

 والسالم.

  ـــــة فــــي ـــــابــ ـــطــ الــــخـ

ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عصــ

ـــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـ

ـــــاب  ــ ــ ــ ــ ــ ــــبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )األسـ

 والخصائص(.

  ـــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـــ

ـــــد فــــي  ـــــديــ الــــتــــجــ

ــــعراء  ــ ــ ــ ــــعر شــ ــ ــ ــ شــ

 املدينة.

  ـــــص ــ ــ ــ ــ ـــــائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خصــ

ـــــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الشــ

ـــــ ي في  ــ ــ ـــــياســـ ــ ــ الســ

 العصر األموي.

 

ـــــرة  ــ ــــقـــ ــ ــ ـــــب فـ ــ ــــتــ ــ ــ اكـ

تتحـّدث فيها عن 

ــــاة في  مزايـــــا الحيــ

ـــم  ــ ــ ـــلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل الســ ــ ظــ

والوئام بتوظيف 

ـــــب من  ــ ــ ــ ــ مــا ينــاســ

ـــــرط ــ ــ ــ ــ  أدوات الشــ

الجـــازمـــة لفعلين 

مضـــــــــــــــــــــــــارعــــــــــــيــــــــــــن. 

 )ج.م.آداب(

 
ُّ

ب فقرة تحث ِّ
ّ
ركـ

فيها أحد زمالئك 

ـــــد  ــ ــ ــ ــــجـ ــ ــ ــ ـــى الــ ــ ــ ــ ــ ــــلـ ــ ــ ــ عــ

ــــي  ــ ــ ـــــاد فـ ــ ـــــهــ ــ ـــتــ ــ ــ واالجــ

الدراســـــــــــــة وعدم 

ـــــييع الوقـــــت  ــ ــ ــ تضـــ

فـــــــا فـــــــيـــــــهـــــــا 
ّ
مـــــــوظـــــــِّ

ـــارع  ــ ــ ــ ــ الفعل املضـــ

ــــوع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املـ

ــــوب بـــأن  ــ ــ ــ ــ واملنصــ

ـــــرة.  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املضـ

ــــوم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )ج.م.عــ

 وتكنولوجيا(

 

كنت بصــدد إعداد 

هـــــــت  بــحـــــــث، فـــتــوجـــّ

ــــات غير  ــ عـلـى املـكتبـ

ـــا  ــ ـــــد مــ ـــــك لـم تــجــ أنــ

ـــان ي ــــك. فكـــ في بحثــ

ـــدت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــك أن قصـ لــ

ــــك،  ــ ــ ـــــا لــ ــ ــــقــ ــ ــ ـــــديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صــ

ـــا  فوجــــدت عنــــده مـ

ر  ِّ
يـــلـــبـــي بـــحـــثـــــــك. عـــبـــّ

ـــــرك  ــ ــ ــ ـــــديـ ــ ــ ــ ــــقـ ــ ــ ــ ـــــن تــ ــ ــ ــ عـ

ـــــذا  ــ ــ ــــع هــ ــ ــ ــــيــ ــ ــ ـــنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لصـــ

ــــكره  ــ ــ ــ ـــــديق بشــ ــ ــ ــ الصـ

ـــا  ــ ـــــا مــ ــــدمــ ــ ــــخـ ــــتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مسـ

ـــــب من أركان  ــ ــ ــ يناســـ

ــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الــ

 )ج.م.آداب(.

اكتب فقرة قصــيرة 

تـتـحـــــــّدث فـيهـــــــا عن 

ـــــرم  ــ ــ ــ ـــكـــ ــ ــ ــ ــ ـــــا الـــ ــ ــ ــ ـــــزايـــ ــ ــ ــ مــ

باســـــتخدام ما يلزم 

ــــبيه  من أركان التشـــ

ــــوم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )ج.م.عــ

 وتكنولوجيا(.
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ــــة  ــ ــــبـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالــــنســـ بــ

 لم.للمتع

  ـــف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــألــ ــ ــ ــ ــ ــ تـ

ــــة  ــ ـــــرحــــيـ ــ ــ ــ ــ ــ مسـ

ـــج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تـــ

ظــــاهرة ذات 

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ داللــ

ـــبة إلى  ــ بالنســ

 املتعلم.

  ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كــ

ـــق  ــ ــ ــ ــــيــ ــ ــ ــــقــ ــ ــ ــــحـــ ــ ــ تــ

ــــتطالعي  ــ ــ ــ ــ اســ

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

 مؤسسة ما.

  كتـــابـــة تقرير

ظاهرة  ل حو 

ـــــة أو  ــ ـــــيـ ــ ــــئـ ــ ــــيــ ــ بــ

ـــــة أو  ــــحيـ ــ ــ ــ ــ صــ

 سكانية.

  ــــداد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إعـــ

ـــــرض  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

 السالم.

  ــــب ــ ــــيــ ــ ـــــالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أســ

ـــار  ــ ــــمــ ــــثــ ـــتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اســ

ـــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وسـ

ـــــال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االتصــ

ــــي  ـــالم فــ واإلعـــ

الـــــــحصــــــــــــــــــــول 

لــــم عــــلــــى الــــعــــ

 واملعرفة.
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وي هذذذال لل عذذذذذذذذذذذذذذ  لدر سةولمل دانذذذامل للذذذبتلرذذذذذذذذذذذذذذي ل  ذذذبلا ذذذي ل ت   ذذذي  تذذذبت   لل  ذذذي لل    ذذذي تحي

مي للسذذذذذذذذذثي لي بر يااوي   بيثي لء  لل   ذذذذذذذذذا  ِّ
 
ِّ ذذذذذذذذذ ي  ت  

هت أرذذذذذذذذذا ي  لرذذذذذذذذذد ااي  لدر        بت  ِّ
،  قب ُ ج 

رذذذذذول للسذذذذذثي لي بر  هت  يااوي للسذذذذذثي للت   ا لل ااوي للاي  اتا ِّ
سالل  سذذذذذاتها ل اي، وال أ  قعذذذذذ ،   ج 

مي للسثي لي بر يااوي  ِّ
 
 ف  ا يدي:هاه للبتلري ل  بلا ي .  تت    سةولمل كالك أرا ي دلذى  ت  

ِّسو التعليم الثانوي:
 أوال: مدر 

نة  مجتمع تحديد -1 ِّ
 الدراسةوعي 

ِّ ذذذذذذذذذ ي لل  ي    للبتلرذذذذذذذذذي ل ثي تتكو   
ِّرذذذذذذذذذو  في للت   ا لل اا لل    ي  بت 

رذذذذذذذذذول أ  يبت   وي للاي  اتا

ِّرذذا لرذذتناه    ا  24  بيثي لء  لل   ذذا   ملي رذذت يااو اذذذذذذذذذذذذذذف لباها   غ  قب ،للسذذثي لي بر يااوي 
 بت 

ِّرا.81ي اا ي لش   
    بت 

ثي  ثتظ ي، ِّ
  يااو امل  لرذذذذذذذذذذذذت ث ت 60رذذذذذذذذذذذذت   للبتلرذذذذذذذذذذذذي ل ثي شذذذذذذذذذذذ  ت  قب  قب لستات لل حث ل  

 
ا
ت ا  لبم لرت  لت واق ها لإلالتي  للتر وي.يااو ي  لحبة ير اه  وضول ي تت    ق  نب 

 الجنس: متغير  – أ

ِّرذذذذا 81 أرذذذذ  ثا ك ا للبتلرذذذذي ل ثي شذذذذ  ت
رذذذذ  60ياليي   ثذذذذذذذذذذذذذذذذذها   بت   

  81س سذذذذي لشذذذذ      ء  بتِّ

 ري،  للجب ل 
لي حسب للبتلري ل ثي لآلتي يوضح  بتِّ رء   وملا  

 :للجن  ل  بتِّ

 

 للنس ي ل او ي لل با للجن 

 .80.0 60 ذك 

 10.00 81 أاثى

 866 81 ل ن وع

 

 العلمي: املؤهل متغير  – ب

ِّرء  للذ ستنو  ذ  هاذ نس   ألبلاها لل    ي للشهاالمل لآلتي للجب ل  يوضح
 :ل  بت 

 

ِّ  لل  مي
 للنس ي ل او ي لل با ل ؤه 

 08.88 88 سان  شهااة لل 

 88.88 64 شهااة للتخ  ج    ل بتري لل   ا لألراتاة

 44.44 62 ااة ل ارترشه

 1.11 68 شهااة ل اجستءر

 866 81 ل ن وع
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 في التدريس: الخبرة متغير  – ج

 اهاذذذذذذذذذذذذذذذذ ا ذذذذذذذذذذذذق يذذذذللت للز ث ي  بةذذذذلل ت ك ،فذذذذي للت   ا ث يذذذذ هذذذذلل  ةذذذذذذذذللخ  أ   للتبت س ي  ةذذذذذذذذ الخ  يذذذذذذذذذذذذذذذذن ث

ِّرذذذذذذذذذذذذذذو   ذذذذلل
  ذذذذذ بيذذذذ  ت املذذذذذاذذف  62أت ذذذع   ذىذذذذدل هاذذ  ذذذ ت س ثاذذذذ ذذذذق ض ةها ه  ذذذذ لدس  ،ذذذذذذللتبت  ي  نالذذذذفبت 

 ،للذ ذ بلاذذذ ذذذي يذذذذذبتلرذذذذلل ثيذذذذل     لاذذذذذيف  او يذذذلل للنسب اهذذذذذذسذذذذح اذذذذذذذت بذذذذذ ق ، ذذذبت ذذذذذذللت ولملذذذذذذذذذذذذذذرث باذذذذذذذذذذذذل لدر

ِّ  يذذذذذذتلآل ب ل ذذذذذ للج للتبت س ي  ةذللخ  حسب
 :ذلك  ذيب  

 للنس ي ل او ي لل با للخبرة في للتبت  

 ....4 61 رثولمل 6-1

 88.88 64 رثولمل 0-86

88-81 60 80.00 

 22.22 61 رثي 81أكثر    

 866 81 ل ن وع

 

 في التدريس )لسنوات األولى ثانوي(: الخبرة متغير  – ج

 ي  نذذالف ل    و   ق ذذذذذذذذذذذذذاهذذا للتي للز ث ذذي ل ذذبة ت ذذك هث ذذي،ل  للخبرة أ   للتذذبت سذذذذذذذذذذذذذ ذذي  ذذالخبرة ن ني

 ولملرذذث لبا لدر   ت بي  فاامل 2 دلذذذذذذذذذذذذذذذى  ت سذذ  ها ق ثا ضذذ ةها  لدسذذه   تبت   للسذذثي لي بر يااوي،

 للخبرة حسذذذذذذذذذذذذذب للذذبتلرذذذذذذذذذذذذذي ل ثذذي يف لا ل او ذذي للنسذذذذذذذذذذذذذب حسذذذذذذذذذذذذذاه تا  قذذبللسذذذذذذذذذذذذذثذذي لي بر يذذااوي،  تذذبت  

 :كذل ي ء  للتابي  للجب ل  للتبت س ي

 للنس ي ل او ي لل با ي للسثي لي بر يااو  للخبرة في تبت  

 01.43 60 رثولمل 6-1

 40.14 62 رثولمل 0-86

88-81 62 40.14 

 02..8 60 رثي 81أكثر    

 866 .8 ل ن وع

 

لبا رذذذذذذذذذذذذذثولمل تبت   للسذذذذذذذذذذذذذثي لي بر يااوي،   اات لإلجا ي:     68ي  لحبة  لرذذذذذذذذذذذذذد ذاا الحظذي: لا ي ا في 

 أذك .
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مة ةاالستبان -2  املقدَّ

اي    لرد ااي في لل حث أالة ت   ت  ل حا ت لآلتذ ي:  كوا

 الكتاب املدرس ي، دليل األستاذ: املنهاج، الوثائق البيداغوجية . 

 املقاربات البيداغوجية 

 العالقات البيداغوجية/ التربوية 

 مية-عناصر العملية التعليمية
 
 التعل

 طرائق واستراتيجيات التدريس 

 تقييم تدريس اللغة العربية 

 قذذب ج  ذذت ل رذذذذذذذذذذذذذد ذذااذذذي  ء  ليرذذذذذذذذذذذذذا ذذذي ل    ذذذي  ل  توحذذذي في  ذذذ   حوت    ل حذذذا ت للسذذذذذذذذذذذذذذا  ذذذي، 

    ت   ع ل  حوت للولحب  ء  للسذذذذؤلل لل ام للولحب  للسذذذذؤللء   لل اليي،   ذذذذذذذذذذذذذذذذذي للذذذذذذذذذذذذذذذذذ ت ل حت ليرذذذذا ي ف

ا بسذذذذذذذؤلل لام   تو ، ي با ت    ا رذذذذذذذؤلل  ن ولي    للتعذذذذذذذ  حامل ت ا    خ اتلمل ياليي أ  أت  ي  تخت

 ل سؤلل لل ام أ  ل  حوت كك .
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 الوثائق البيداغوجيةأوال: 

  ا هي اتجي  ولف تك أ  لبم  ولف تك لدر للتع  حامل لآلت ي  خعوص ل   اج؟السؤال األول:  .1

م اتائج    ت60يتكوا  هال للسؤلل    رتي   ِّ
 ع  ح لدر حبة:  تع  حامل أ    و مل، ا ب 

 التصريح األول: .1

يذ ذ ي تةو    دحذذذذذذذذذذذذذال   ل   ذذذذذذذاج و وحذذذذذذذامل 

 ليرتاذ

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 64 .6 63 66 لل با

 88.88 01.11 16 66 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ولف ء   يءر ل ولف ء  لدر ق  ي ل   اج للاالذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  النسذذذذذذذذذ ي لألرذذذذذذذذذتاذ في ت   ي االحظ تسذذذذذذذذذا   ء  ل 

-   ح ذذذذث ل  ذذذذات ذذذذي لل  ذذذذبليوج ذذذذي ل  ت ذذذذبة  ل  ذذذذات ذذذذي للت     ذذذذي ؛و وحذذذذات ا في تذذذذبت   لل  ذذذذي لل    ذذذذي

  ي ل
ا
سذذذذءذذذذذذذذذذذذذذذذذلك  ل الحظ أ  ليرذذذذاتاة ف  ث ذذذذو ي تح) ا  ل  ات ي للثعذذذذ ي .للت     ي ل و ها ل سذذذذول  تح  

 ه ذهاج  د  أ بى اع ها  ولف ته ل  ه  للت ذذذذذذثذذ ذذهال للذذل

ي و وحامل ليراتاة، د  أ  للثعف لآلس    يولفق ذذذذذذذذذذي  

ِّ ذذذذذذذا 
لذدذر هذذذذذذذال للذ أي    تبره لدر لل ك     ذلذذذذذذذك  خ  

ة. 88.    د  آل الها   رذذذذذبب  ا ائي    ا ي ف ذذذذذواه بشذذذذذب 

هال لل فض ت   ب للوحذذذذايي لألرذذذذاتاة ل  لرذذذذدشذذذذاتت ا 

 16؛ دذ يشذ   للك ءر    ليراتاة   ثائه  في  حتو اته في

  ،  قب ذك ذا ذائذي    ا في هذاه ل رذذذذذذذذذذذذذد ااي   التذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه   

لل حذث في  ثذا  ل   اج  شذذذذذذذذذذذذذ  ر اناحه  جوه دشذذذذذذذذذذذذذ ل  

ِّ ء  في  ثذذذذذائذذذذذه،  في لست ذذذذذات ل  ذذذذذات ذذذذذامل 
 
ليرذذذذذذذذذذذذذذذذاتذذذذذاة  ل ت  

،  في لست ات للثعذذذذذذذذذذذذوص ليا  ي لل  بليوج ي  للت     ي

ه    و ف ليرذذذذذذذذذذذذذاتاة  . للث ب ليا ي لل  ذي  لل الييقوللذب حذذذذذذذذذذذذذ  ذي  ات    للتول  تيا هال للث ب ل وج 

تا ا أف ذذذال لذذذاو  ذذذي لا  ذذذال ذذذي   ل وحذذذذذذذذذذذذذذايذذذي د  أ   ذذذبيال   ث ذذذا  فذذذالال  اذذذا اذذذا يءر  وجوا، د  هي د  

ِّ  انذا  لل    ذي للت     ذي
 
م،  ذ  دا ذا تؤس ِّ

ن كسذذذذذذذذذذذذذت لدر أال  ا ؛ يا ذا للاذالذي للث سذذذذذذذذذذذذذ ي لألرذذذذذذذذذذذذذاتاة لت ذب 

ِّا لدر 
ق للبراا ج  حالفءره    ين) ب ف ه ق ب أا  ي دبر تلفض له  ت    ِّ

لل  بليوجي، ف    سذذذذذذذدسذذذذذذذ ا ية  

ِّف ف ه ب  بل ل  لل    ي  ل ثتج ي للاذذذذذذذذذذذا حتء .   ا ابت    ليرذذذذذذذذذذذاتاة ي   و   و ي 
ت    اته  تعذذذذذذذذذذذ  

  لدر  عءرة.  

 

 

أوافق 
;  .بشدة

0 ;0%

; أوافق 
;  ال أوافق50%; 9

7 ;39%

ال أوافق 
;  2; بشدة
11%

وحات املنهاج طم( إصالح)يلبي تطوير 

األستاذ

أوافق 
.بشدة

أوافق 

ال أوافق



 : الدراسة امليدانيةخامسالفصل ال

336 
 

 التصريح الثاني: .2

ل ذذذ ذذذ ذذذذذذذاج حذذذذذذذاجذذذذذذذامل يذذذ ل ذذذي تذذذةذذذو ذذذ   دحذذذذذذذذذذذذذذال   

 ء   تي ات ا.
 
 ل ت  

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 88 60 66 لل با

 61.11 08.88 00.00 66 للنس ي ل او ي

 :التعليق

، أرذذذذذذذذذتاذل 81    ء   84؛ دذ ي تبر هف الت للك ي ف ه لعذذذذذذذذذالح لبم لل  ول   أ ا هال للتعذذذذذذذذ  ح

ِّ ء ،  للا   ي ت ال ، % 00أي أكثر    
 
ا ي ل ثاهج ل د أ  ل   ذاج للاابي   ي  ي حاجامل  تي امل ل ت  

ا في للك ءر    حذذذذاجذذذذاتذذذذه تيا أا ذذذذا تزلا أاذذذذه  ِّ
 
  ت ل ي ل ت  

  ذذذذذي،  هذذذذذال لل ول يثة ق 
 
 حوت لل    ذذذذذذي للت     ذذذذذذي للت  

ه ،  ساحذذذذذذذي أالل    ي ل سذذذذذذذثي لي بر يااوي لدر    اج لل  ي 

ِّرذذذذذذذذذذذذذءذ  أا سذذذذذذذذذذذذذها  ها أهذذذذذذذ  ل  ذذذذذذذبل  
جذذذذذذذا   ذ  قذ ذذذذذذذ  ل ذذذذذذذبت 

  لل اتفو   خ اياه.

 ذذا في ذذالثظ  دبر ل ثذذاهج للذذبتلرذذذذذذذذذذذذذ ذذي للجزلئ  ذذي،   ذذا 

ه ليها، فإ   شذذذذذذذذذذك ي تحبيب ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ث
ا
هاج لل  ي لل    ي،  ل  

     ذذذذذذذذذذذذذذذ  الا ف سذذ ي ت     ي أ  ت  و ي يحظى  اهت ام ك  

لبلترذذذذذذذذذذء   ذلك ح ث يعذذذذذذذذذذ ب لل ول     هثا  ف سذذذذذذذذذذ ي ل

 ه ل رت  ات    ت لث ي افي  ا مللثا ن اني  ثه ذذذ   جع ذلك دل ،ها للب ليذذذ  ل  ذذذتس   لضاي ت  و ي
 
ى  ا س 

حتى لل وم  ل ملا لج لل  ذافذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  ح ذث اس ذت للجزلئ  في  تذاهذذامل للتن  ذب  ذا حذا لذي  للخةذ  أ   وضذذذذذذذذذذذذذع 

 ظاه ها، د  أ  أق    ا ي ك  قوله أاذها تح    ع امل لل    للذ  تن .   ااى  لا ي دحالح ي فذي

 التصريح الثالث: .3

يح ق ل   ذذذاج للاذذذابي للك ذذا لمل للتي  ضذذذذذذذذذذذذذع 

    أج ها.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 64 61 88 66 لل با

 88.88 ....4 08.88 66 لنس ي ل او يل
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 التعليق:

ِّ و  
 
  اج     االم ل  ،هال للتعذذذ  ح يشذذذا ه للتعذذذ  ح للسذذذا ق؛ ي  ل سذذذ) بف  الك ا ة ها ل ت  

ي ل ي في ل و ذه حذاجذات ا  تي ذات ا فذإاذه  ال ذذذذذذذذذذذذذ  تة   يح ق للك ا لمل للتي  ضذذذذذذذذذذذذذع    أج ها،  هال  ا 

  ل ذذذذذذذذذذ ا ائي    ليراتاة للاي  للت  08ي ي   ا تأي ذذذذذذذذذ قب  بل ل .ليراتاة     ا ائي 03حولبي  لفق ل  ه 

ق للك ا لمل للتي  ضع    أج هاذذذذذذذذذذذذذ ثذذذذذذذذذذذذذلل ِّ
 ،هاج للاابي يح  

ها يشذذذذذذذذذذذذذتكو     حذذذذذذذذذذذذذ و ذي تح  ق ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذسذاحذذذذذذذذذذذذذي  أ  أي  

  ذذذهاج، بسبب لباها للك  ذذذي ل ثذذذها فذذذللك ا لمل ل     لث

ها ل  ف ذذذذذذذذذذذذذذ   ح و ي تح   اتاي  ع ل ورا للبتل  ي، 

ِّ ء  لل  و ذذذذذذذي
 
 يحعذذذذذذذذذذذذذ  للذذذذذذذبلترذذذذذذذذذذذذذو  لذذذذذذذبا  كذ ذذذذذذذا ة ل ذتذ ذ 

، ك ذذذذذا لمل  0-2 ورذذذذذذذذذذذذذا للولحذذذذذب  ء  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللك ذذذذذا لمل في لل

ِّرذذذذء 
يرذذذذ اه    ا: لبم   حذذذذ و ي ق ارذذذذها    و ف ل بت 

ِّرذذذذذذذذذذذذذء  في ل  ذذذذذات ذذذذذي لل  ذذذذذبليوج ذذذذذي 
ا للك ءر    ل ذذذذذبت 

ا
تحك

   ذذذذات ذذذذات ذذذذا للت     ذذذذي  ل  ذذذذات ذذذذي  ذذذذالك ذذذذا لمل ،    ح ذذذذث 

ا في ب ض  كذذذذال  . ذذذذا  دج ل لت ذذذذاف سذذذذذذذذذذذذذ )
 
حذذذذذذذذذذذذذ و ذذذذي للتحك

  ي ل ثب  ي ل  ا بسبب ل ) ا لل ا ي  لل ائ ي.
 
 للك ا لمل  ليهبلف للت  

 التصريح الرابع: .4

يدثارذذذذذذذذذب ل   اج للاابي  ع   سذذذذذذذذذتوى  قبتلمل 

 ء  لل    ي.
 
 ل ت  

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذقأ لفذذ

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 63 61 66 لل با

 61.11 16 22.22 66 للنس ي ل او ي

 التعليق:

 يذذذذذذذذذذذذذذي  ثا  ل ثاهج للبتلر ي ل و ا هذذذذذذذذذذذذذذي ين غي أ  ت ل ر فذذذذذذذذذذذذذذأحذ ب ليشذ ا  للت   شذك لثبي أ   

اذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ب  ي  ل سذذذذذتوى لل  دي  للاهثذذذذذذذذذذذذذذذذذللتولفق  ء  ل   في لل ِّ
 
ِّرذذذذذء    ،   ا ي ع ي ل  ت  

 ف ه ب ض ل بت 

ِّ ء   ل سذذذتوى للا   يذذذذذذذذذذذذذذذس ط   
 
لبرل ج ، ف ح ااا ي تبر   أ  للل  دي   ل سذذتوى لل  دي للثظ ي ل  ت  

ِّ ء  فوم  سذذذذذذذذذذذذذتولها للذذاهني،  لك  للا   ذذي أ  للتكو   
 
م ل  ت   للت   ذذبي  لل ذذذذذذذذذذذذذ  ف للذذاي للتي ت ذذبا

 اج   ا يحتو ه   يولفق قبتلت ا.ي هال ل ستوى،  ل   لكو  ل   ذيت  واه هو للسبب ف

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

تي يحقق املنهاج الحالي الكفاءات ال

.وضع من أجلها

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ِّرء ذذذذذذذ  ثة ق هال للكالم لدر  ث
 86 هاج لل  ي لل    ي ل سثي لي بر يااوي؛ دذ د  للك ءر    ل بت 

 ذذذذذذا ذذذذذذائذذذذذذي يشذذذذذذذذذذذذذ      ذذذذذذاإلح ذذذذذذار     10أي حولبي  ،81   

 ع  هاجذذذذذذذذ ثذذذذذذذذ ستوى ل ت  ِّ ء  ف   او  هال ب بم تثارب لل

ِّ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقبتلمل لل
 
ر   ل ج لل  ي لل    ي في ،   الثظ  دب ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ت  

 ثذذاهج جزلئ  ذذي رذذذذذذذذذذذذذذا  ذذي أ  في  ثذذاهج ب ض للذذب ل لل    ذذي 

ِّ  أ  
للبرل ج للاال ي  ساحذذذذذذذذذذي ل   ه ليق ذذذذذذذذذذ ى  تون   ي ء 

ِّ ء ل سذت ح  ي    
 
 ،فوم ل ستوى لل  دي  للاهني ل  ت  

 ي للترلك امل ل   ف ي  ل ثتج ي للتيذذذذذذ   د  ل شك ي تك   ف

 ت لبي ا     
 
ي ل  تبلئي  ل تورط،  ال   ذلك ذ ح تتخ 

ها ذذذذذذذذذذذذذذذذذفي     سذذذذتوى ت   مي،   ا ف   ال ح للبسول  للخ  ج

  قب قب  ت ا اذج ل     حي للبسول  للخ  ج. .للسثي لي بر يااوي 

 التصريح الخامس .5

ي تة  ق   اا ج لل  ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت ت ذب لدر ل   اج ف

 ي لي بر يااوي ذلل    ي ف

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقأ  

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 68 82 64 لل با

 61.11 61.11 ..... 88.88 للنس ي ل او ي

  التعليق:

ي تة  ق   اا ج ذذذهاج فذذذ  لدر ض  تة ل لتزلم  ا ث11.11يتولفق يال  ي ليراتاة   ي هال للتع  حذذذف

 ، لرذذذذذدثاال دبر للثعذذذذذوصل سذذذذذثي لي بر يااوي لل  ي لل    ي 

 أ  د   ،للتوجي  ي،  توحذذذذذذذ امل   دةذذذذذذذذ ي  ااة لل  ي لل    ي

ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ا ائي   ت ى ضذذذذذذذذ  تة لاللتزلم  ا   اج ف 88.88نسذذذذذذذذ ي 

تة  ق   اذذذذا ج لل  ذذذذي لل    ذذذذي،  ذذذذ  دا ذذذذا ت ت ذذذذب لدر  يذذذذائق 

 ساحذذي ال   ليرذذتاذ  للكتاه  ترذذ  ي  يءر ترذذ  ي. أس ى 

النسذذذذذذذذذذذذذ ذذي ل   ض أ  للكتذذب شذذذذذذذذذذذذذ ذذه ل ذذبترذذذذذذذذذذذذذ ذذي ل ذذبت ذذذذذذذذذذذذذ ي  ذذ

 قذذب  جذذبمل   ل ذذاك لمل للجذذاهزة ل وجواة لدر للشذذذذذذذذذذذذذذا كذذي.

يءر  نسج ي، في ل و ها،  ع أ  اظ ة ليراتاة ل  ثذذذذذذذذذذذذهاج 

ق  ي ل   اج لل  بليوج ي  ا ته في  ثا  للخةاه للت   مي 

  شذذذذذذذذذذ  ع ل نت ع    ا ينسذذذذذذذذذذجا  ع للسذذذذذذذذذذ ارذذذذذذذذذذي للت     ي

  Injonction"،     ذذا ذذي أ     ومااا يجاا  أن يكون   " Normeه ي تبر    ذذا ذذي    ذذات  فذذا ثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهذذاج ي  ت؛ ياذذ

ه دبر لل ال ء  ِّرو    وج 
ِّ ء  شك  يءر   اش ، دبر    أي ا،   ل بت 
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 التصريح السادس: .6

ع   اا ج لل  ي ذذذذذذذذذذذذذذذي  ذذذذذذذذذذذذذذذهاج للاالذذذذذذذذذذذذذذذيدثارذذذب ل ث

 وي.ذذذذى يااذي لي لذلل    ي ف

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 شبةب

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 64 81 66 لل با

 61.11 88.88 10.00 66 للنس ي ل او ي

 التعليق:

 هو   81/81   ا ائي 10.00 نسذذذذذ ي  أ ا هال للتعذذذذذ  ح ف ب حعذذذذذ  لدر  ولف ي أي   ي ليرذذذذذاتاة

دذ  ؛،   س ذذذذذذذذ  فذذذذذذذذي لتناههلسا ق ا يتولفق  ع للتع  ح ل

، ف ه  سذذذذذذائ   ق ذذذذذذايا ل و ي للبراا ج جز     ل ثذذذذذذذذذذذذذذذذذذهاج

  الي ذي  ا ذبيي   ت ةي   هبلف  ك ا لمل ل و ي  أس ى 

يذذءذذر لذذ ذذو ذذذذذذذي تشذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذ  للذذجذذولاذذذذذذذب للذذ ذذ ذذ ذذ ذذذذذذذي  ليسذذالقذذ ذذذذذذذي 

ي  ل   اج يسذذذذذ ر  . ل جت ال ي  للسذذذذذ ارذذذذذ ي  للا ذذذذذات ي

ي تذه للا ذات ي فدبر تكو   ف ا قذاات لدر تح ذا   سذذذذذذذذذذذذذؤ ل ذا

 ،ل سذذذذذذذذذذذذذت  ذذ ،  لذذه للك ذذا ة لاذذ  ل شذذذذذذذذذذذذذكالمل للتي تولجهذذه

ف   ذذذي ل  ذذذذاتف لل  و ذذذذي تك   في حسذذذذذذذذذذذذذ  توظ  هذذذذا   ذذذذا 

هامل لل ا ي ل ب لي.  ينسجا  ع للتوجا

 

ا تن  تك في للت ا    ع  ث السؤال املفتوح:  هاج لل  ي لل    ي؟ذك ف ت   

ِّ ول ي با هال للسذذذؤلل سالحذذذي ل تعذذذ  حامل للسذذذت للسذذذا
ِّرذذذء  ل  ب 

  ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل بت 

ات ا ف  ا  تتلخص دجا  ل سثي لي بر يااوي. هاج لل  ي لل    يذذذذذذذتناتب ا لل    ي في للت ا   لل و ي  ع  ث

 يدي:

 .ع لدر ل   اج،  هي ق   ي 
 
 فاي    ا لا تة

 ر  ي. تح    وق ا رذذذذ   ا  ثه دبفاي   ت ى جب ى    لل واة دبر ل   اج،  لت اتلمل فك  ي  أيبيولوج

 اتجي للت اته  ي  ي  ستوتاة.

 ي ب ض لل  ايا للبس ةي  للخةور لل    ي.ذفاي يال ي ت وا دبر ل   اج ف 

 ذذت لدر ل   ذذاج لهذذا  وقف   ذذبئي ي  ذذ  دبر تفض ل   ذذاج  
 
ا لك  ذذا تت ذذا ذذ    ذذه  حذذات  وق هذذ ،فاذذي لو

ل  ت   ء    لق ها ل جت ا ي  للسذذذذذذذذذذذذذ ا ذذذذذذذذذذذذذ ي  لل  افي  لل ك ي  ثذه. تحذا ل تك   ذه  لل بتلمل لل    ي

    ج  ) ا للبين ي.

 نت ا ائعذذذه  للعذذذ و امل للتي  لجهت  ته     
 
  ت لدر ل   اج  ح 

 
    ه في ها في للت ا ذذذذذذذذذذذذذذذذفاي ق   ي لو

ي تال  ها، لها تح ظامل لدر ب ض لي وت ف ه. ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتة ب  سذذذذذذذذذالبة ل  دشذذذذذذذذذء  ف ، بليي ل شذذذذذذذذذولت ل اي
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ِّ      ليح ا ذذذي ك  ذذذف ب  ن  أاه ُ    لك  ا ت ى 
ى ذذذال لها دذل لرتةاع ليرتاذ لرت  اله. يحتاج دل، ت له  ك  

ِّ  تي ب ض ل حا ت  ساي ة ل   ي للتبت   ل  بلا ي ل ت اش ى  ع قبتلمل ل ذتةو   ف
 
 لل    ي.   ء 

 ه،  لهال فش ت ف ِّ
 للت ا     ه. يذفاي أس ى لا ت ها لل  ض    ل   اج للبتل  ي،  دبر    ُ ج 

 

ا هي درجة موافقتك أو عدم موافقتك على التصاااااااااااريحات ا تية ب صاااااااااااو  الساااااااااااؤال الثاني: م .4

 دليل األستاذ؟

م اتائج    تع  ح لدر حبة:62يتكوا  هال للسؤلل    أت  ي   ِّ
   تع  حامل أ    و مل، ا ب 

 التصريح األول: .1

 ل ست اتلمل ي  ي ال   ليرتاذ و وحامل ليرتاذ.

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق بشبةأ لفق     أ لفق بشب 

 68 86 .6 66 لل با

 61.11 11.11 01.11 66 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ل ل     ق  ي ال   ليرتاذ  جا  للتعذ  ح لي  

  كذذذذااتذذذذه  ء  للويذذذذائق لل  ذذذذبليوج ذذذذي  للتر و ذذذذي ليس ى، 

 ولف ذذذذذا  ذذذذذا ذذذذذائذذذذذي    ليرذذذذذذذذذذذذذذذذذاتذذذذذاة  26لبي حو  أيت كذذذذذا  ف

 ا   ال   ليرذذذذذذذذذتاذ يدثارذذذذذذذذذب  ع و وحاتل تعذذذذذذذذذ  ح،  أ

،  لذكذ  يذذذذذذذالذ  ذذذذذذذي هذا فذي تذذذذذذذبت ذ  للذ ذ ذذذذذذذي للذ ذ  ذ ذذذذذذذي آ ذذذذذذذالذ

ب ال    06ليرذذذذذذذذذذذذذاتذاة    ذا ذائذي  ي    لل ك ، ف ذب س  

 .ليرتاذ آ الها

كااي   لتح    هاي  ل وق ء  ين غي لل واة دبر 

لل  بليوج ي ليس ى  ساحي  ال   ليرتاذ  ء  للويائق

ل   اج  للوي  ي ل  لف ي  للبل   للتر وي يراتاة 

فه ل   اج   ء   ق  ته لل  بليوج ي   كااتللت   ا لل ااوي  للكتاه ل بت  ي ل سثي لي بر يااوي.  ه  ء  ل  

   اه ا للتذ  و ي للولتاة  جع   بليوجذي هبفذذه  سالبة ليرذذتذذذاذ لدر لرد ذ اه للذ، فهو للويائق ليس ى 

تة وحبلمل تح ءر ليحتوي لدر  ،فذي للذ ثذهاج للجبيب  ت    ها فذي تبت ذ  نشاوامل لل ذ ي لل    ذي للذ   ا

ِّرو .
  ي يست ن  ب ا ل بت 

 
 ا هو  الحظ أ  ال   ليرتاذ أحبث لضة ل ا  تشو شا لبى للك ءر     ت  

  بليوج ي    ح ث أ لو تذها، فارت ا  لل  ض  ا   اج  لل  ض ليراتاة ف لحول ي اتاو   ء  للويائق لل

ر .  للوجهي للاا حي أ  لل ااو  للتوج هي ل تر  ي أ بلآلس   بل   ليرتاذ  للك ءر    ا  الكتاه ل بت  ي

ِّ   ايهبلف لل ا ي ل  بتري للجزلئ  ي
 جهاذ ثل،  هو  ا ين غي ل  ه لت اله، يا للويائق يا ا ت  ط ل بت 
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ِّ  في ت ني ل  ات ي  الك ا لمل،  يالث ا ال   ليرتاذ ياه  ي  ي  ك   ي ل    اج 
ها ل  بت  ِّ

 الت اته  وج 

ا ِّ
 
ِّ  ل رتئثا  ب ا. شاتحي  ا جا  ف ه. أ ا للكتاه ل بت  ي فهو  ي  ي ساحي  ا ت  

 ، ي ك  ل  بت 

 التصريح الثاني: .2

يدثذذذذارذذذذذذذذذذذذذذذب ال ذذذذ  ليرذذذذذذذذذذذذذتذذذذاذ  ع توجي ذذذذامل 

 ل   اج.

 ست اتلملل  

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 60 81 66 لل با

 66 80.00 10.00 66 للنس ي ل او ي

 التعليق:

 و ؛ ي  هال ليسءر هأ  ال   ليرذذذذذتاذ يدثارذذذذذب  ع ل   اج   ا ائي 12حولبي   ي ى يال  ي ليرذذذذذاتاة

ها ال   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها للوي  ي ل  لف ي     ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللوي  ي لل  بليوج ي لي بر للتي ين غي أ  ي ت ب ل ي ا ليرذذذذذذذذذتاذ  ت  

هذذذا ين غي أ  تكو   تولف ذذذيليرذذذذذذذذذذذذذتذذذاذ
 
  نسذذذذذذذذذذذذذج ذذذي    ح ذذذث للك ذذذا لمل ل ثعذذذذذذذذذذذذذوص ل ي ذذذا  ل  ذذذات ذذذي  ،    

 ل  ذات ذامل للت     ذي للتاب ي لها،  لل  ذبليوج ذي ل  ت ذبة

 د   ذذذذذااذذذذذت للوي  ذذذذذي ل  لف ذذذذذي  . للت   ا  و لئق للت و ا

، فال انذذذذذذب    قذذذذذب س جذذذذذت     نذذذذذذال للخذذذذذب ذذذذذذي ف   ذذذذذا

ِّرذذذذذذذذذذذذذء     يسذذذذذذذذذذذذذت ء  ب ذذا د  ل
 رذذذذذذذذذذذذذبذذب هذذال  . ذذا ذذاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ذذبت 

ل نسجام  ء  ل   اج  ال   ليرتاذ ي وا دلذذذذذذذذذى  ثا  ال   

ليرذذذذذذتاذ لدر  ا جا  في ل   اج  ت عذذذذذذ   ب ض لل ثاحذذذذذذ  

ق    في ا،  ساحذذذذي  ا ت تة ع ل   اج للت عذذذذللتي   يسذذذذ
ا
 

 ذذذذذذا عذذذذذذذذذذذذذةلاذذذذذذامل  ل  ذذذذذذاه ا للتي قذذذذذذا ذذذذذذت ل ي ذذذذذذا ل  ذذذذذذات ذذذذذذي 

  ي في  ااة لل  ي 
 
 الك ا لمل،  كال رءر تة للوحبة للت  

 .لل    ي

 التصريح الثالث: .3

يح ق للك ا لمل  ليهبلف للتي  ضذذذذذذذذذذع    

 أج ها.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 62 80 66 لل با

 61.11 44.44 4.44. 66 للنس ي ل او ي
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 التعليق:

ق للك ا لمل  ليهبلف للتي  ضذذذذذذع  0.ي ى يال  ي ليرذذذذذذاتاة  حولبي  ِّ
 ا ائي  أ  ال   ليرذذذذذذتاذ يح  

 ا ذذذذذذذذذذذكا  لزل ا أ  يكو   ولف ا لف ،  ه نسجا ي لتناهه   ذذذذذذذذذذذ  ف ذذذذذذذذذذذس دثارب  ع ل   اج   ه ييا؛    أج ها

ها ذذذذذذهاج    ك ا لمل  أهبلف يس ر لتح   ذذذذذذاص  ل  ه ل ث

 هال للتولفق  ل نسذذجام يسذذالب  و  ي ل ورذذا للبتل ذذ ي.

ال؛ ي  ت لفذذذذبه  لدر  ثذذذذا  سةذذذذاه ت   مي  نسذذذذذذذذذذذذذجا  ف ذذذذ 

 ذذذتذذذولفذذذ ذذذذذذذي   سذذذ ذذذذذذذ  فذذذيذذذ ذذذذذذذا    لضذذذذذذذذذذذذذذذةذذذ له، ف ذذذذذذذذذذذذذذذال لذذذ  

 ل رترلت ن امل  للة لئق ل  ت بة.

 

 

 

 

 التصريح الرابع: .4

 يسالب  ال   ليرتاذ في لل    ي للت     ي

  ي.
 
 للت  

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 64 60 86 66 لل با

 88.88 00.00 11.11 66 للنس ي ل او ي

 التعليق:

نسذذذذذجا  ع للتعذذذذذذ  حء  للسذذذذذا  ء ، ح ث  بأاا ب القي ال   ليرذذذذذذتاذ  ا   اج يا هال للتعذذذذذ  ح  

  ي  لآل  لالقته   بى تح   ه ل ك ا لمل
 
 ليهبلف للت  

 ذال    ذي للت     ذي؛ أي للسذذذذذذذذذذذذذ ي لتح  ق هذاه للك ذذا لمل 

. لذال  ذاات للنسذذذذذذذذذذذذذ ي  ليهذبلف    سالل ل   ذي للتذبت  

ليرذذذذذذذذذذذذتاذ  سذذذذذذذذذذذذالبل   ا ائي  ت تبر ال   10لل ال ي  حولبي 

 ،فالال في تبت سذذذذذذذذذذها ل  ي لل    ي في للسذذذذذذذذذذثي لي بر يااوي 

 د   اات نس ي   تبرة تكاا تال   للثعف    ليراتاة 

اد ني هال للتعذذذذذذذ  ح    ي  اه  سذذذذذذذالبل لها،  في تأ ي أ 

ق  ال لف ذذذذذء  لالرذذذذذت ااي  بل   
 
  اجاي اولا  ا ف  ا ت  

 سذذذذالبل لدر للتبت   ؛ ي  لل واة دل ه  الت اته ليرذذذذتاذ

ضذذذذذذذذذذذذذ  ت ذذي    أجذذ  تذذ وءر لل    ذذي للت     ذذي للت    ذذي في 

ِّ  في ل سات للاا ح ،     ة
 .حتى ي  ى ل بت 
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ا تن  تك في للت ا    ع ال   ليرتاذ؟ السؤال املفتوح:  ك ف ت   

ِّ ول
ِّرذذذذء  ل  ب 

 ا تناتب ي با هال للسذذذذؤلل سالحذذذذي ل تعذذذذ  حامل للسذذذذا  ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل بت 

 لل    ي في للت ا   لل و ي  ع ال   ليرتاذ في لل  ي لل    ي ل سثي لي بر يااوي.

  ك  أرذذذذذذذذذذذذتاذ ساحذذذذذذذذذذذذي في  بليي    ا ي للسذذذذذذذذذذذذثب  ل سذذذذذذذذذذذذالب ل ي  ي ترذذذذذذذذذذذذ  ي فاي ت ى أه  ته  الت اته

  شولته للت   مي.

   ا  وق ا رذذ   ا  ثه ك فاي أس ى   ت له  ثارذذ ا    ق  ي   بليوج ي له، فهي ت   ه ت ا ا،  تح 

 . ا  لها ا   ل وقف  ع ل   اج

 فاي لا ت  ال   ليرتاذ د  اااتل،  لا تسع للاعول ل  ه. 

   ة ل ذذاك لمل ل وجواق   ذذي    ا ذذذاذج فاذذي أس ى ت تبره    ذذا ذذذي  ي  ذذي تح ذذذذذذذذذذذذذءر،  يا ذذذا لا تنذذب د

 .فهي ت ف ه همل ان  سبب ديف ه، 

 ا وحاتو  ي فاي أس ى ت له يءر  ثارب ياه   ي . 

 

 ذا هي اتجذي  ولف تذذك أ  لذبم  ولف تذك لدر للتعذذذذذذذذذذذذذ  حذذامل لآلت ذي  خعذذذذذذذذذذذذذوص الساااااااااااااؤال الثاالااث:  .3

 للكتاه ل بت  ي  ل سثي لي بر يااوي ؟

م اتائج    تع  ح لدر حبة:60يتكوا  هال للسؤلل    رتي   ِّ
   تع  حامل أ    و مل، ا ب 

 التصريح األول: .1

 ي  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي للكتاه ل بت  ي و وحامل

 ليرتاذ.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 60 86 62 68 لل با

 80.00 11.11 44.44 61.11 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ا  للسذذذذذذذذذذذذذؤلل لل ذذذالذذذث ل  للكتذذذاه ل ذذذبت ذذذذذذذذذذذذذ ي جذذذ

ج  ال   هذاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذالت ذاته  ي  ذي أقذ  أه  ذي    ل 

ِّ  ليرذذذذذذذذذذذذتاذ
هي ها  ي  ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ؛ يا النسذذذذذذذذذذذذ ي ل  بت   وج 

ا  البتجي لي لل ِّ
 
 هو    أقبم للورذذذذذذذذائ   ى،ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ت  

  ي-للت     ي
ا
ا للتي   ي ك  ل رت ثا  لثذذذذذذذذها   للت  

زلمل تن  ذذذذذذذه رذذذذذذذذذذذذذهذذذذذذذ   ِّ
تذحذ ذ ذذذذذذذه  ذ  سعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذائذص    ء 

ا  لرذذذذذذذذذذذذذد  ذذذات  ِّ
 
ِّ   ل ت  

ل رذذذذذذذذذذذذذت  ذذذال    و ف ل ذذذبت 

 ها.ذي يحتوي ل  ل  اتف  للخبرلمل للت

أوافق 
1; بشدة

4; أوافق

;  ال أوافق
10

ال أوافق 
3; بشدة

يلبااااااي الكتاب املدرس ي طموحات 

.األستاذ

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ِّ  لل ا ي ل كتاه ل بت ذذذذذذذ ي، ه  ي  ي و وحاته  آ اله ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ل  اظ ة للللتعذذذذذذذ  ح لي   قب جا    
 بت 

ي ي لل  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  يح ق  ا ية ح دل ه    أرذذذذذذذذتاذ ف  النسذذذذذذذذ ي  ااة لل  ي لل    ي أم أاه لدر لل ك     ذلك

للخ ءرة  ه فهي ت له    ا ائي 4.48.  هتلف ذذي  حتو اتها ذذذذذذذذذذذذذذذي يال  تذذذذذذذذذذذذذذذفلل    ي.  جا مل دجا امل ليرذذاتاة 

لل ذذاتفذذي  خ ذذايذذاه، تت ذذا ذذ  يو  ذذا  ع  حتو ذذاتذذه  فق   ذذات ذذي لذذاجزة في اظ ها ل    ذذات ذذي لل  ذذي لل    ذذي 

 .هاذتذ  هاتلت ا  أنشة

 التصريح الثاني: .2

 ل ست اتلمل ي للذذي قذبتلمل   ستوى  ل ت   ء .

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق ذذذقأ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 64 .6 .6 64 لل با

 88.88 01.11 01.11 88.88 للنس ي ل او ي

 التعليق:

 ى للكتاه ل بت  ي   لل ا ذذذذذذذذذ  فشة  ليراتاة ي3/3امل  ذذذذذذذذذال للتع  ح ت االت لإلجا ذذذذذذذذذهذذذذذذذذذ النس ي ل 

ِّ ء 
 
ا  ارتةالته أ  يتابعذذذذذذذذذذذذذذف ي اعوحه    ذذذذذذذذذذذذذذ،     ي ي    شذك ي فل بتلمل ل ت   ِّ

 
 ي تة   اته ي  ل ت  

ق، أ ا للشذذذذذذذذذذذة  لآلس  ف  ِّ
ِّ   ى لل ك  ت ا اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ها   ت ال    ة  

،  دذل  ا  لي   كالك رذذذذذذذذذذذ نب ل بت 

ا حذذ و ي في  ِّ
 
حذذ و ي في تبت   اعذذوحذذه  رذذ نب ل ت  

 لل    ء  يحك ذذذا  لدرفه هذذذا  للتة  ق ل ي ذذذا.  أتى أ  

ا ذذذذا قذذذذب   يثة ق لدر  ذذذذ  للكتذذذذاه ل ذذذذبت ذذذذذذذذذذذذذ ي حك ذذذذا لذذذذ

 حتو اته،  لكثه حكا ف ه شذذ ي     للعذذوله، ف  ض 

ِّ ء 
 
 للثعذذذذذوص  ساحذذذذذي ليا  ي   تولفق  سذذذذذذتوى ل ت  

  أ ى   ح ي مل ث ي قبي ي  لل ع  للجاهديذذذها تنتمي دلذذذيا

دقثذذاع ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ،  لك   ك   ل شذذذذذذذذذذذذذك ذذي فحذذذذذذذذذذذذذبت لإلرذذذذذذذذذذذذذالم

ِّ ء    ذذذذذذذذذذذ  تة اتلرذذذذذذذذذذذي هاه ل  لح  لل بي ي
 
 د   ،ل ت  

ي لع اا للاابي،  ت وا ذذذذذذذذذذ   ست   ي فذذذذذذذذذذها ي ذذذذذذذذذذ اات ل ت

ه ل  ات ي  الك ا لمل دلذذذذذذذذهاه ل شك ي دل    ى تبت ذذذذذذذذى توجا

ا في لعذذذذذذذذذذذذذ ه  في ح ذذاتذذه ِّ
 
  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه ل   ذذ     فذذي ي لهذذا ي ب، ف ثحو هذذال ل ثحر للذذاي ي  ذذ ذذا هو اذذافع ل  ت  

 .ض  ت ي لآل 

 التصريح الثالث: .3

 ل ست اتلمل .هاجيدثارب  ع ك ا لمل للذ ذثذذذذذ

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 66 .6 88 66 لل با

 66 01.11 08.88 66 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

ال أوافقأوافق

ال أوافق 
بشدة

.املتعلمين( مستوى )يراعااي قادرات 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التعليق:

تي مل للأ   ثا  للكتاه ل بت ذذذذذذذذ ي   حتو اته تدثارذذذذذذذذذب  ع للك ا ل  ا ائي  08تأى أي   ي ليرذذذذذذذذاتاة  

مللكتاه ل بت ذذذذذذذذ ي  هاج حذذذذذذذذ لحي، ساحذذذذذذذذي أ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاص  ل ي ا ل ث ِّ
 ي  بليي     حوت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف اه للك ا لمله ي ب 

ِّ  فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل سذذذذذذت ء   
  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها ل بت 

 
 ،ي ت بيا للوحبة للت  

ا لدر ل ا   ا ر ح  ه ف ِّ
 
ه اذذذذذذذذذذذهايي هذذذذذذذذذذذي اذذذذذذذذذذذ  كو  ل ت  

 هال هو ل ثعذذذذذذذوص ل  ه في للويائق لل رذذذذذذذ  ي  للوحبة.

 ل 
ا

ِّ ء .للتي تحث
 
ِّ  لدر دلال  أهبلف اتره ل  ت  

 بت 

 

 

 

 

 

 

 التصريح الرابع: .4

تدثذذذذارذذذذذذذذذذذذذذذذب اعذذذذذذذذذذذذذوص للكتذذذذاه ل ذذذذبت ذذذذذذذذذذذذذ ي  ليا  ذذذذي 

 للتولحذذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذي  ل سذذذذذذذذذذذذذثذذذذذذذي لي بر يذذذذذذذااوي  ع تة  ق 

 ل  ات ي للثع ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ةبش  ب 

 68 .6 61 64 لل با

 1.11 01.11 22.22 88.88 للنس ي ل او ي

 التعليق:

تدثارذذذذذذذذذذذذب    للثعذذذذذذذذذذذذوص  ع  ،   ح ث ل  بأ 

لك  ل شذذذذذذذذذك ي ل ة  حي لبى  تة  ق ل  ات ي للثعذذذذذذذذذ ي

ِّر ذذذذ  ه
ِّ ء ذذذذي يذذذذل بت 

 
م ل  ت   بته   ثار  ل  للثص ل  با

هال    ، رذذذذذذذتخ لج للظوله  لل  و ي  لل الي ي  للث بيي

ِّرذذذذذذء  يث سذذذذذذ و  اعذذذذذذ ء  ت    ا  
 86 ا ج      ل بت 

ي ذذذذذذذذذذذذذذذذ. ف ب   تكو  ل شذذذك ي ف ل  لف ذذذء  1ل  ولف ء   

ِّ  ذذذذذذذذذذذذذذذ  بت  ا هي ف ،للثص
ي للظاه ة ل ة وه    ل بت 

ا لرذذتخ لجها    هال للثص،  ساحذذي للظوله   ِّ
 
 ل ت  

للثحو ذذذذذذذي    ذذذذذذذا  للعذذذذذذذذذذذذذ ف ذذذذذذذي،  كذذذذذذذال للظوله   للذ  و ذذذذذذذي

 ا ي أ  لل بي  ي.لل الي ي لل  ا

أوافق 
بشدة

0%

أوافق
61%

ال أوافق
39%

ال أوافق 
بشدة

0%

.يتناس  مع كفاءات الاماناااااهاج

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

تتناس  نصو  الكتاب املدرس ي

لى للسنة األو ( األدبية والتواصلية)

.ةثانوي مع تطبيق املقاربة النصي

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ي للظاه ة ل بترذذي  عذذذثولي  ل سذذذت ذذذذذذذذذذذذذذذ   ا تثهى لثه ل  ات ي للثعذذ ي أ  تكو  لي   ي ل  ب  ي ف

ِّرذذذذذذو  حذذذذذذ و ي فأحذذذذذذ  ي
ي تحبيب للشذذذذذذولهب  لي   ي    للثص ل بت   قعذذذذذذب اتلرذذذذذذي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ. لال ينب ل بت 

ثذذي ِّرذذذذذذذذذذذذذء  يلجذذ    دبر لي ظذذاه ة ل و ذذي  الي ذذي     
   ذذي ل عذذذذذذذذذذذذذثولذذي  فت ذذات للثص ،  أتى أ  يذذال  ذذي ل ذذبت 

  ي أ  
ا
لهب لسذذهولي للاعذذول لدر للشذذو ل شذذولهب للثريي  ل ثارذذ ي ل ظاه ة ل  لا اتلرذذ) ا في للوحبة للت  

 .   للكتب للخاتج ي أ  ش ه ل بتر ي

 التصريح الخامس: .5

ت ت ذب لدر للكتذاه ل بت ذذذذذذذذذذذذذ ي  لي بر يااوي  في 

 تة  ق للبراا ج للبتل  ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 60 84 60 لل با

 66 80.00 00.00 80.00 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّرذذذذذذذذذذذذذء   ولف ذذي لولقع للاذذال
 جذذا مل دجذذا ذذامل ل ذذبت 

هامل لل رذذذذ  ي؛ ي  للكتاه ذذذذذذذذذذذذذذذذذ،  خال ي ل توج  81/81 

ِّ  ل ذبت ذذذذذذذذذذذذذ ي 
  دا ا هو  ذالبتجي لي بر، ل   كتذاه ل ذبت 

ا ِّ
 
  ي كتاه ل ت  

ا
ِّ   تح ذذذذذذذذذءر للوحبة للت  

. ي وم ل بت 

  ي لل    هاج لل  يذذذذذذذذذذذذثا  لدر  ي  تء  تر  تء  ه ا  ثذذذذذذذذذذذذ 

 يسذذت ء   الكتاه ل بت ذذ يب ب ذلك  ال   ليرذذتاذ، يا 

  ا جِّ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت   أجذذذ  أ  يُ 
ا
  ذذذي للك ذذذا لمل  ليهذذذبلف للت  

ي سةا ه للت   مي   ا يثارذذذذذب ذذذذذذذذذذذذذذذذذبثذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ،هاذذذذذذذذذذذذذذذذذل عذذذذذ ا   

ِّ  ه ف
 
ِّرذذذذذذذذذهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ت  

ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف ظ  فه  ي فوجه للاي رذذذذذذذذذ بت 

 . أ    ت ك  ذ   لل الا ق  ي ح ءرة لي رعل حدي  ل ح ط ل ح ط ل بت  ي   للورط 

 التصريح السادس: .6

كذذ ذذذذذذذايذذذذذذذي للذذكذذتذذذذذذذاه ل ذذذذذذذبت ذذذذذذذذذذذذذ ذذذي لذذتذذ ذذ ذذذ ذذذذذذذامل 

 ء .
 
 ل ت  

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذذذذذذ

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 60 .6 61 66 لل با

 00.00 01.11 ....4 66 للنس ي ل او ي
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 التعليق:

 ا  للسذذذذذذذذؤلل: ه  يك ي للكتاه ل بت ذذذذذذذذ ي للاابي لكي  

ا ِّ
 
ا ل ت  

ا
ل ته لل    ي ا   أ  يسذذذت  ذذذذذذذذذذذذذذذذ   كتب أس ى؟  يت  

امل لل ال ي تث ي هاه للك ايي؛ ي  للكتاه  و  ا  اات لإلجا 

،  دا ا هو كتاه يسذذذذذذذذذالب لدر ل بت ذذذذذذذذذ ي ل سذذذذذذذذذت كتاه    في

ا  ذذذذه ،ا ذذذذ  ل   فذذذذي ِّ
 
د  ،       ي ذذذذي   ي ك  أ  يكت ي ل ت  

 ذااذت لل ذال  ذي    ا   يخ جو  ل ا يحتو ه،    ي تز و    ا 

 ي ل ست اتلمل.ذجا  ف ه ح ف ا،  ساحي ف

 

 

 

ا تن  تك في للت ا    ع للكتاه ل بت  ي ل سثي لي بر يااوي  للجالا  ؟ السؤال املفتوح:  ك ف ت   

ِّ ول تناتب ا 
ِّرء  ل  ب 

ي با هال للسذؤلل سالحذي ل تعذ  حامل للسذا  ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل بت 

 لل    ي في للت ا   لل و ي  ع للكتاه ل بت  ي في لل  ي لل    ي ل سثي لي بر يااوي.

 هها ليرذذذا ذذذ يفاي ت ت ِّ
 ها في ل   ي للتبت  ، فتعذذذثفذذذذذذذذذذذذذذذ  ث ُ   بر للكتاه ل بت ذذذ ي   ج ها لي ل،  وج 

 .ي للت ا     هذي سااي للثا اء  فذا سها ف

  قوللذذب،  اليذذي، ل  ض  لا ي ذذبم  ذذا يك ي    ات   ل ولتا فاذذي أس ى ت ى أ  للكتذذاه ل ذذبت ذذذذذذذذذذذذذ ي 

اه ذذذذذذذللوقت ل خعص له ي كتب أس ى، يا د ا ذذذذذذى لل حث فذذذذذذ بت   دلذذذذذذذها للذذذذذذي ة  ح ث ،  تحج  هاذذذذذذل 

 .  ن غي أ  ي لجع ال ت له ااقعال ،افذ  كذلينشةي ي 

  ا،فاذذذي أس ى ِّ
 
ت ى أ  للكتذذذاه    ذذذب جذذذبل فهي  ، ل فذذذت  كذذذااذذذي للكتذذذاه ل ذذذبت ذذذذذذذذذذذذذ ي  ذذذالنسذذذذذذذذذذذذذ ذذذي ل  ت  

 ء  ياه 
 
 .ك ءر    جولا هللفي  لهاي ل ي  ستو ل  ت  

 رء  للجبا،  جب  ،ةا ياا ا لألس ،أ   ل ك افي ،مل ح و ي ك ءرة في للت ا     هفاي أس ى،    ل بت 

 . في تأيذها  يال ا لع و ي للثعوص ل بر ني

 فترلها    ،للثعذذذذذذذذذذذذذوص ليا  يي للكتاه تخص رذذذذذذذذذذذذذو  لست ات ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفاي أس ى ت ى للث ائص ل وجواة ف

هي بت رذذذي فشذذذاتحي ل  ظاه  ليا  ي ل للللثعذذذوص للتولحذذذ  ي لدر لك  تثارذذذب قبتلمل للتال  ا، 

  ي. ثار

  ااي لبم ل رت اهت لل و ، يوحي  الث وت    ل ااة، لبتجي ه ذذذذياا  ا  فوضت له للشك : فاي ااقشت 

 .ل  ل ة للثص ه د  

  هي ، فليحزله للسذذ ارذذ ي وضذذوع ف ف ذذت ب ض ل وضذذولامل    :  ،فاي ااقشذذت ل  ذذ و  لل ك ي

ِّ ء 
 
 .ت له يءر  ثارب ل  ت  

 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة
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 البيداغوجية : املقارباتنياثا

 ذذذا هي اتجذذذي  ولف تذذذك أ  لذذذبم  ولف تذذذك لدر للتعذذذذذذذذذذذذذ  حذذذامل لآلت ذذذي  خعذذذذذذذذذذذذذوص الساااااااااااااؤال األول:  .1

 ل  ات امل لل  بليوج ي؟

م اتائج    تع  ح لدر حبة:60يتكوا  هال للسؤلل    رتي   ِّ
   تع  حامل أ    و مل، ا ب 

 التصريح األول: .1

تثذارذذذذذذذذذذذذذب ل  ذذات ذي  ذالك ذذا لمل تذذبت   لل  ذذي 

 لل    ي.

 ست اتلملل  

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 64 60 86 66 لل با

 88.88 00.00 11.11 66 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ل   رذذذذذذذذذذذذا ته   ِّرذذذذذذذذذذذذء  حول ت لفب للخةاه للت   مي،  ا  ل حوت لي  
 ل  هال ل حوت ُيسذذذذذذذذذذذذائ  ل بت 

  ذ. ت حوت للتع  ح لي ل ل   بى للتثارب   ي تبت   لل  ي لل    يذذل  ت بة ف البيداغوجيةقاربة امل

 .في للسثي لي بر يااوي  ل  ات ي  الك ا لمل  تبت   لل  ي لل    ي

هي   ذذذات ذذذي ن ا  . 86/1جذذذا مل للثد نذذذي  ت ذذذات ذذذي ح ذذذث يكذذذاا يدسذذذذذذذذذذذذذذا ى ل ولف و   لل لف ذذذذذذذذذذذذذو   

تها بة، ل اتة يك   ذها   تعلح، في تأي ب  ها   ج   ِّرء ، لكث 
 ا ائي ، أ  ت ت ب في تبت    22يال  ي ل بت 

. ي ك  أ  تكو   ثذذذذارذذذذذذذذذذذذذ ذذذذي في ل ولا ليس ى  لل  ذذذذاضذذذذذذذذذذذذذ ذذذذامل، لل  وم للة    ذذذذي، لل ءزيذذذذا ، لل  ذذذذي لل    ذذذذي

ِّرو   شك ي للت ا    ع ب ض   اائ ل   ل جت ال امل 
حي ات ي، سا لك   ع لل  ي لل    ي يولجه ل بت 

 امل ليرذذذذذذذذذارذذذذذذذذذ ي 
ا
ا،    بأ للت   ِّ

 
  بأ ليا ع  ليف ب ل  ت  

ِّرذذذذذذذذذذذذذو  في تحذذبيذذب 
 ذامل لل ذااو ذذي، ف حتذات ل ذبت 

 
أ بر    للت  

  اتاي  ع ليق  ا  ا  فائبة  هال ليا ع  ليف ب  ليرا  ي

 احو ت ج ي ل  ات ي  الك ا لملرذذذذذذذذ ي  يءر ليرذذذذذذذا ذذذذذذذذ ي؛ ي  

ا في للا ذذذا ِّ
 
 ذذذامل ل ت  

 
ة ل ذذذبترذذذذذذذذذذذذذ ذذذي  ل جت ذذذال ذذذي أ   ذذذا ت  

 .ي  ف  حس  للتع اف

ِّرذذذذذذذذذذذذذء  للذذذاي   لف ول 
   جهذذذي أس ى أتى أ  ل ذذذذبت 

لدر ل  ات ي  الك ا لمل يث سذذذذذذذذ و  قسذذذذذذذذ ء ؛ قسذذذذذذذذا  ات  

  ات امل رذذذذذذذذذذا  ي  لآل  ي ات  هاه ل  ات ي فءرلها أف ذذذذذذذذذذ  

لا ي ات  د  هاه ل  ات ي  قب     را  اتذذذذذذذذذذذذها،  قسا آس  

     لرذذذد 
 
 اب ا  ساحذذذي ل تخ  جو     ل بترذذذي لل   ا لألرذذذاتاة ، لال ي لها  ثارذذذ ي لتبت   لل  ي ت ك

 لل    ي.

 

أوافق 
بشدة

أوافق 
بشدة

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

س تناس  املقاربة بالكفاءات تدري

.اللغة العربية

أوافق بشدة

أوافق بشدة

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التصريح الثاني: .2

 ذذذذذذذا ك ؤل 
 
تذحذ ذق ل ذ ذذذذذذذات ذذذذذذذي  ذذذذذذذالذك ذذذذذذذا لمل  ت  

   شافهي  كتا ي .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

لفق   أ  

ة  بشب 

 64 .6 61 68 لل با

 88.88 01.11 22.22 61.11 للنس ي ل او ي

 التعليق:

   4 ع    ها ل  لف ذذذذذذذء    جا مل لإلجا ي ل  هال للتعذذذذذذذ  ح  دسذذذذذذذا  ي  ء  ل ولف ء   لل لف ذذذذذذذء  

 ة فلليولفق بشذذذذذذذذبة . ي ى  8يولف و  بشذذذذذذذذبة   ا   

ل ذولفذق أ  ل  ذذذذذذذات ذذذذذذذي  ذذذذذذذالك ذذذذذذذا لمل قذذذذذذذااتة لدر تخ  ج 

ا كف   ِّ
 
، يسذذذذذذذذذت    لل    ي  ةالقي  لرذذذذذذذذذتررذذذذذذذذذال ت  

ض    ى للة ف لل لفل ثةوقي  ل كتو ي.  تء ي لل  ذذف

ا للكف  ِّ
 
ِّج ل ت  

.  أتى أ  أ  هاه للذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ات ي   تخ  

ا للكف    ي جع دل ِّ
 
ق ل ت   ى ل  ات ي فحسذذذب، ذذذذذذذذذذذذذذذتح ا

ِّرذذذذذذذذذذذذذء ،  د    دا ذذا دبر حسذذذذذذذذذذذذذ  تة   هذذا
   و ف ل ذذبت 

ي تذذبت   لل  ذذي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالك ذذا لمل    ذذبة ف ذااذذت ل  ذذات ذذي  ذذ

ِّ ء  
 
ِّج  ذتذ ذ 

للذ ذ  ذ ذذذذذذذي  يذءذرهذذذذذذذا  ذ  ل ذولا د  أاذ ذذذذذذذا تذخذ  

ي ب ض جولاب للا اة د  أ  ذذ، قب يحسثو  فا   ء 

      واي.ذها لدر دت ا  لل  ي لل    ي ي ذقبتت

 التصريح الثالث: .3

تثذذذارذذذذذذذذذذذذذذب ل  ذذذات ذذذي  ذذذالك ذذذا لمل ليرذذذذذذذذذذذذذذاتذذذاة 

 للاال ء .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 64 86 61 68 لل با

 88.88 11.11 ....4 61.11 للنس ي ل او ي

 

 

 

 

 

 

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ما ك
 
فؤاتحقق املقاربة بالكفاءات متعل

(.مشافهة وكتابة)

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التعليق:

ِّرذذذذذذذء   ضذذذذذذذع 
 ي لل    يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي تة  ق ل  ات ي  الك ا لمل فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفهال للتعذذذذذذذ  ح يج     في تأي ل بت 

رذذذذذذذذذذذذذء ، ح ث  للت     ذي، فكذااذت  ي   ولف ي لولقع ل بت 
 
   ا ائي 00.00لل اي لل ال ي  ت ى لإلجا امل  توق

ي ذذذذذذذذذذذ ة؛ ي  تف ها ي ثذذذذذذذذذذذي نس ي   ت ذذذذذذذذذذذها،  هذذذذذذذذذذذأا ا   تثار 

، جي ل   اذذذذذها فذذذذى ليهبلف ل ع     ذذذذي للوحول دلذذذذلل ش  ف

د ني فالث ، يذذذ  تيذذذيكو  ب    تة   ها    و ف هاه لل اي

     في  س  ا.

 

 

 

 

 

 التصريح الرابع: .4

 ِّ
 
   ءتثذذذذذارذذذذذذذذذذذذذذذذذب ل  ذذذذذات ذذذذذي  ذذذذذالك ذذذذذا لمل ل ت  

 للاال ء .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 64 86 60 66 لل با

 88.88 11.11 00.00 66 للنس ي ل او ي

 التعليق:

  ى ذذذي تة  ق ل  ات ي  الك ا لمل يذذذف  للك ا ة للذذذ هذذذث ذذذي  ث يذذذ هذذذلل  ةذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذي  للخذذذذذذذذذ  ذذذ ق للتنذذذثةذذذ   ذذذ 

   ذذذات ذذذيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاه للذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه  ذذذا ذذذائذذذي  أ ا  00.00  ، أي 84/81 

ِّ  ذذذذذذ  تثارب لللل  بليوج ي 
 
ا   هذذذذذذ؛ يا ذذذذذذ  للاال  ذذذذذذ ت  

 اتذذذذذذذذذذذذذذذذيسذذذذتة  و   
 
ها   ا سذذذذها،   يسذذذذتة  و  ذذذذذذذذذذذذذذذذثا  ت  

م، تل   للكتا ي بسذذذذالرذذذذي    رذذذذ وه  القيذذذذذذذذذذذذذذذذ   ةذذذذذذذذذذذذذذذذللت   

ل  ذذذذذات ذذذذذي   ا  ت  ذذذذذا قذذذذذالول أ     ذذذذذي رذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذي    ليسةذذذذذا .

 ؛ يا ا ت ت ب لدر للاشو  للت  ء  ا  ا ء  هي لينسب

 للذتذركذءذز لذدذر للذكذا ل ذ ذ فذي للذذذذذذذاي يذنذ ذغذي أ  يحعذذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذه 

ثذذذذامل  ا،  قذذذذب  ق ذذذذت لدر ل   ِّ
 
ت ت ذذذذب هذذذذاه ل  ذذذذات ذذذذذي ل ت  

ِّ  ب ذذذا.  ذذذا  ذذذذذذذذذذذذذذا ء  أ   ذذذا حتو ذذذامل
 ت  ذذذب    د  لا تعذذذذذذذذذذذذذ  

ِّ ، تحذذذذا ت ا سذذذذذذذذذذذذذهذذذذا ب  ذذذذبل ل  
ا، ت   

ا
للذذذذب ت لي  مل في تذذذذبت   لل  ذذذذي لل    ذذذذي، هي للذذذذالمل لل ذذذذال ذذذذي، تتك 

ى شا مل،   ة   ي للت  ء 
 
ِّ ها أن

ِّ ء ، تحتك  ل   في  ت ب 
 
   ا.. أرا ) ا     ي      في لإلجا ي رل ت  

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

تذة تناس  املقاربة بالكفاءات األسا

.الحاليين

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

لمين تناس  املقاربة بالكفاءات املتع

.الحاليين

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 :التصريح الخامس .5

لئق ا لمل للتثو ع في و  تثارب ل  ات ي  الك 

 للتبت  .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 64 60 63 68 لل با

 88.88 00.00 16 61.11 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّرذذذذذذء   10ي ى   
 اتثارذذذذذذ أ  هثا   ا ائي     ل بت 

ق ذذذذذذذذذذذلئي و  ذذذذذذذذذذذ  ل  ات ي  الك ا لمل  ع للتثو ع فذذذذذذذذذذذ   ل  ذذذذذذذذذذك  

؛ ي  هذذاه ل  ذذات ذذي ل سذذذذذذذذذذذذذت و   ذذي تذذبت   لل  ذذي لل    ذذي

ي ذهي  سالب ك ءر  رتخبلم و لئق شتى ف تبت    دا ا

،   ا يدثارذذذذذذذذذذذذذب  ع للتذبت   سذاحذذذذذذذذذذذذذي للة لئق للنشذذذذذذذذذذذذذةي

مي
ا
ِّ  ب ول    ظ  ف   ؤي لمل الس  ي  ل وقف للت  

 
ل ت ي

ِّ ،  فق هذذاه ل  ذذات ذذي، ل سذذذذذذذذذذذذذت   ز ذذا  سذذاتج ذذي، فذذا ذذب
ت 

اأرذذذذذذذذذذذذذ وه     أثذذذذذذي       ة   ذذذذذذي  ،  ذذذذذذ  د   ذذذذذذ  ات  حذذذذذذب 

ِّ   ة لئق  أرال ب
 .لبيبة يست ء  ف ه ل بت 

قائمة على الحفظ واالستذكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ي لل ال ي لدر تنش ط للبت     ق   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ب  اات للع   

ل ت  ا    اات للثظذذذذذذ ة دبر والكتابااااااة والقراءة.زل املتعلم عن الخبرات الواقعية في التعبير اااوالتلقياااااان وع

، فهو يكدسذذذذذذذذذذذذب هاه ل   فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي بكنوز املعرفااااااااااااةين غي   ذذذذذذؤه  عقله مستودع فارغوم لدر أرا  أ  ذذذذذذذذذذذذت 

ا م   تلمل، ف ح ح لي ذذذذذذذذذذ  يخت ف     ثظوت ل  ات ذذذذذذذذذذي  الك ا لمل، ح ث حذذذذذذذذذذات ل ت  ذذذذذا ذذذذذذذذذذ  س)  ك ل   ما سهِّ

اال فاااااااااااااااي بناء ارف ومعارف ااااااااااااااااااااااااااااااقدرات ومهارات ومعل  و  ق لل حث  ل كدشذذذاف ف كدسذذذب  معارفه فعَّ

 .فعلية وسلوكية

 التصريح السادس: .6

تثذذذارذذذذذذذذذذذذذذذب ل  ذذذات ذذذذي  ذذذالك ذذذا لمل تة   هذذذذا لدر 

 ليفولج للاال ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

 ةبشب  

 60 86 61 66 لل با

 80.00 11.11 ....4 66 للنس ي ل او ي

 

 

 

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ويع في تناس  املقاربة بالكفاءات التن

.طرائق التدريس

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التعليق:

ي ذذذذذ حظت حجا ل كتظاظ ف ،ى ب ض أفولج للسثي لي بر يااوي ذذذذذها دلذذذذذي ق ت  ذذذذذب ب للز اتلمل للت  

  تة  ق ل  ذذات ذي  ذذالك ذا لمل للتي ت ت ذب لدر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ذذا ي  ق بشذذذذذذذذذذذذذكذذ  ك    ت   ذال لدر ليقذ  01  للحج لمل

 لذذذدذذر  ذذذثذذذذذذذا  للذذذتذذذ ذذذ ذذذ ذذذذذذذامل  ذذذ  قذذذ ذذذذذذذ   ،ا لإلفذذذ لايللذذتذذذ ذذذ ذذذ ذذذ

ِّ ء 
 
ه  ل ت   ِّ

ِّ   سذذذذذذذذذذذذذذذذذالذذذذذب   وجذذذذذ 
أا سذذذذذذذذذذذذذها،  دا ذذذذذا ل ذذذذذبت 

ط. ِّ
 

ِّ ء       ذنشذذذذذذذذذذذذذ
 
ت ق ذذذذذذذام ل ت  

ا
للعذذذذذذذذذذذذذ ذو ذذذذذذذي ليسذ ى تذ ذذذذذذذا

 ذا شذذذذذذذذذذذذذات ع للكتذا  ي؛ يا ا تسذذذذذذذذذذذذذتب ي للت و ج،  هو  ا   

ي ك  لل  ذذذام  ذذذه لدر أف ذذذذذذذذذذذذذذذ  حذذذال فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ظذذذ    ةى 

 هال    و ي ليس ى.ل كتظاظ، ف ذذذذذذذذال ل  لينشذذذذذذذذذةي لل

ِّرء   
، تيا للتحبيامل  80/81 ا تولفق  ع دجا امل ل بت 

للتي تف ) ذذذذا للوحذذذذذذذذذذذذذذذذايذذذذي لت   ص حجا ليفولج قعذذذذذذذذذذذذذذذذب 

 تسه   لل    ي للت     ي للت    ي.

 

ا تن  تذك في تة  ق ل  ذات ذي  ذالك ذا لمل في  ذااة لل  ذي لل    ذي؟  ه  هثا   الساااااااااااااؤال املفتوح: ك ف ت   

 لدر أفولج للسثي لي بر يااوي؟ سعوح ي تة   ها

ِّ ول تناتب ا 
ِّرء  ل  ب 

ي با هال للسذؤلل سالحذي ل تعذ  حامل للسذا  ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل بت 

 لل    ي في للت ا   لل و ي  ع ل  ات ي  الك ا لمل  تة   ها لدر للسثي لي بر يااوي.

 ء   ي  ا كتظاظ في ليفولج،   ا  ذذذذا يرذذذذ اه ت لها  وضذذذذول ي  ت   الك ا لمل  فاي ت فض ل  ات ي

ا للاابي
 
لاللت اتلمل  ،،  لك افي للبراا جلعذذ و ي فها للك ا ة  ، ل   ف ي  للك ا ة لل  و ي لبى ل ت  

 .للسا  ي   ي ك   ضع ل ت  ا في   كز لل    ي للت     ي    ي ك  تح  ق للك ا ة لبيه

  ق ل   ذذي فذذال ذذي في تة فهي  ،  ك    شذذذذذذذذذذذذذكذذ  تذذبت  ي ل  ذذات ذذي  ذذالك ذذا لملفاذذي أس ى ت ى أ  تة  ق 

ِّ  لل    ذذذي لل    ذذذي للت     ذذذي للت    ذذذي
سذذذذذذذذذذذذذ ذذذب م  تنو   ل ةذذذالذذذب للت تد ح  ،للبرل ج ح ذذذث أا ذذذا تسذذذذذذذذذذذذذهذذذ 

 شخع ته حتى في ح اته للخاتج ي.

 

 

 

 

 

 

 

 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

يقها تناس  املقاربة بالكفاءات تطب

.على األفواج الحالية

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 العالقات البيداغوجية/ التربوية ثالثا

لدر للتعذذذذذذذذذذذذذ  حذذذامل لآلت ذذذي  خعذذذذذذذذذذذذذوص  ذذذا هي اتجذذذي  ولف تذذذك أ  لذذذبم  ولف تذذذك الساااااااااااااؤال األول:  .1

 لل القامل لل  بليوج ي؟

م اتائج    تع  ح لدر حبة:.6يتكوا  هال للسؤلل    ر  ي   ِّ
   تع  حامل أ    و مل، ا ب 

 التصريح األول: .1

تؤي   ضذذذذذذذذذذذذذ  تذذذذذك ل جت ذذذذذال ذذذذذي لدر أالئذذذذذك 

 للت   مي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقأ ل

  أ لفق 

ة  بشب 

 62 68 63 62 لل با

 44.44 61.11 16 44.44 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّ    ذى ق ا   بى ت ي ذدل ، تع  حاته للس  ي ،هبف هال للسؤللذي
للجولاب ل جت ال ي لدر ل بت 

 ض  ي ل جت ال يت يءر للو   جا  للتع  ح لي ل ل سؤلل ل .  سعوحا لل القامل  ع ل ح ط ل بت  ي

ِّ  ل  ه ف
ه  4.44.  اات نس ي  ه للت   مي. ذي أالئذل  بت   ا ائي   ع ت يءر للوض  ي ل جت ال ي  هو توجا

ِّ  لها ت ي 
 ع،محيط أوس، د  دينا ا أ  ر  ا، فثح  دملل   هاذ ثة ي   لق ي؛ ي  للاالي ل جت ال ي ل  بت 

ِّ   لكثه يت ال    ها ما يقع خارج حدودها،كال دلذى   ااو ييتنا مل حب ا لل
اات ا  ل بت  ِّ

   ي  ة   ع  كو 

حدة أنساقا  هو "  ايثا  ك ي،
َّ
مجموع التكوينات والتشكيالت الخارجية التي تؤلف، منفردة أو مت

ِّ    ي تي دلذى لل ااو ي سالذي للاه  .متفاعلة "
 فا بت 

ال    ل شال   لل  ولوف    أفكات  نت  ه،     ن  

ِّرها،    داه يستب ي لتناه 
   ر  ف أ ا ها ل بت 

هاه لل  افي أيثا  ت بيا اتره،     ق   ذلك أيثا  

ِّ  ه  ك  للا ولي 
 
  سةا ه أ ام  ت  

 
تح ءره له، ف ت ي

املراقبة الواسعة التي " ،  ل    لل  اف ي  للتر و ي

 للتي ليش ا أ بر "  يمارسها ا باء على أنشطة املدر سين

 ِّ
في للسؤلل ل  أ ثا  ا أ   حاربته  يستح  ها ل بت 

لدر لل ال امل أ  ل  ا المل لتناهها،    د  ب  ها 

 .ل بت  يحتوى ل ي ذتبس  في

  ب ض أ ل ا  لي وت لدر ش كي    لل القامل لدر ل ستو امل 
ا
 امل هاه لله  ثي توف

 
    تن 

ائج امل للتر  ي،     ي ي لدر لل ااو امل ل تع اف في للثتل ح  ي أ  للووث ي تس ح لها  الت ي ذ  لدر  بي  

ِّ  أ  ي    فذي هال ل ح ط؟
 ل بتر ي  ت   ذ ها  التري ب أ   التره ب، فك ف ل  بت 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ئك تؤثر وضعيتك االجتماعية على أدا

.التعليمي

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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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 

رائح " الشقة  ي  ء  للة فء   ت ي ذ    اش  أ  يءر   اش      ل وايي   ها، للة ي  للاي أحبث ش ه

  اوع    للة   ي الس   نت ع ل ؤرسامل للتر و ي " االجتماعية ذات االمتياز 
ا
ث ل   بليي تشك . اتحبا

 ع لقتعاال  ر اري ااتني ل  للة   ي ل وجواة فذي ل نت ع للك  ذ      هال ااتج ل  لو ي ل نت

 ا. ي افي  ق  

 التصريح الثاني: .2

تؤي  لالقاتك الس  ل ؤرذذذذذذذذسذذذذذذذذي لدر أالئك 

 للت   مي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 60 88 60 لل با

 61.11 80.00 08.88 80.00 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ينت   دبر الس  ل ؤرذذذذذذذذذسذذذذذذذذذي ب ب أ   ا  للتعذذذذذذذذذ  ح لي ل ساحذذذذذذذذذا  الوضذذذذذذذذذ  ي  للتعذذذذذذذذذ  ح لل اني، 

ِّ  ساتج  ؤرذذذذذذسذذذذذذته
ِّرذذذذذذء   ل جت ال ي ل  بت 

   ع ت ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  لالقامل 82/81.  لا تخت ف ك ءرل دجا امل ل بت 

ِّ  السذذذ  لل ذذذااو ذذذي
،  هي نسذذذذذذذذذذذذذ ذذذي   تبرة؛ ياذذذه    ل ذذذبت 

ِّ  الس   ؤرذذذسذذذته 
ل ؤكب أ  لل القامل للتي يبثي ا ل بت 

، لدر أالئه دث ك  د  رذذذذذذذ  ا أ  دينا ا لدر تبت سذذذذذذذهرذذذذذذذ

في حج ة للبت ،  ساحذذذذذذذذذذذذي  ع ل سذذذذذذذذذذذذؤ لء  ل  اشذذذذذذذذذذذذ    

  بي  ل ؤرذذذذذذذذذذذسذذذذذذذذذذذي،  بي  للبتلرذذذذذذذذذذذذامل،  ل  لقب لل ام ، 

ثامل لدر للت يءر ل  اشذذذ  لهاه   قب  ق ت لدر ب ض لل   

 ِّ
ِّرذذذذذذذذذذذذذء  لها لل القذامل لدر أال  ل ذبت 

؛    ا: ب ض ل بت 

بة  ع  ِّ  ذها، لالقي ج  
 
ل بي ، ي   و    ت ح ي  ع  ت  

ِّ    بي ه 
لدر لل ك   جبمل ب ض للتوت لمل  ء  ل بت 

ِّ  في حج ة للذذبت ، ح ذذذث  ذذذا  
لن ك  لدر أال  ل ذذبت 

ِّ  ه، ي حث ل  أانى رذذذذذذذذذذبب ل  اق ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها
 
ر ل   ها ه لل  بليوج ي.  و  ا هاه  لا  ال ا  ع  ت  

 
أ  يتخد

ِّرذذذذذء    يتعذذذذذ و   ة  ا  ا سذذذذذؤ لء  ل  اشذذذذذ    د  لثب ل سذذذذذت حا مل لا ي. ف ب  حظت أ  
ب ض ل بت 

ِّ ي ا ب  بل ل  هاه لل القي.
 
 لل   تة، فتنبها ي   و   ع  ت  

ق  الورذذذذذذذذط للت   مي أ  لل    ي للت     ي
 
  ي ت-    ل لت االمل للسذذذذذذذذائبة فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا يت  

 
تا للت  

را ل ذبترذذذذذذذذذذذذذ ذي ككذ ،  ذالت ذاتها السذ  ليقسذذذذذذذذذذذذذام  لك ا للا   ذي أا ذا تحذبث السذ  لل  اذي 
 
مجتمعا مصاااااااااااااغ

ذذذذذذ  للذذذذذذ بتري باملجتمع الكبيرها ذذذذذذشب  ِّ
 
ا يشتذذذذذذ   ف ه ليف لا لدر ي لت لشتذذذذذذ لكه تنظيما اجتماعيا، فدشك

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

تؤثر عالقاتك داخل املؤسسة على

.أدائك التعليمي

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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، يةتنظيمات اجتماع الت اتها  فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي للتثظ ا ل جت ا ي للخاتجي، تتح    ضذذذذذذذذذذذذ ثه لل  ال امل للتر و ي،

  ت ات  نشاوامل،  تس) بف يايامل    ل ي.فت  ب لالقامل تر  ي  يءر تر  ي، 

 التصريح الثالث: .3

 ء  لدر أالئذذذذذذذك 
 
  لالقذذذذذذذاتذذذذذذذك  ع ل ت  

 
تذؤيذ

 للت   مي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 66 88 60 لل با

 61.11 66 08.88 00.00 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّ  ذذه 
 
ِّ    ت  

 ،أ ذذا للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح لل ذذالذذث ف نت ذذ   ثذذا دبر حج ة للذذبت ، أي  تكو  لل القذذي  ء  ل ذذبت 

ا؛ أي دا ذذا لالقذذي ل   ذذي ت     ذذي ِّ
 
ِّ    ت  

،  لك  ذذا أح ذذااذذا تتنذذا مل دبر أ   هي يذذال ذذا  ذذا تكو  لالقذذي  ذذبت 

  ِّ
تكو  لالقذذذذذذي ق   ذذذذذذي تث ك  دينذذذذذذا ذذذذذذا لدر أال  ل ذذذذذذبت 

ِّ ء .  يال ا  ا تكو  لل القي الس  حج ة للبت  ل ت
 
  ، 

   تت ذبلهذا دبر ل ح ط للخاتجي  ،  ذايكثر السذ  لل ذااو ذي

ِّ  للا ذذذذاظ لدر 
د  ق  ال.    وا هذذذذال دبر  حذذذذا لذذذذي ل ذذذذبت 

  كزه لل  مي  ل جت ذذذذذذا ي ل  ني لدر ل حترلم أ  لله  ذذذذذذي 

 .لثب لل  ض أ  حتى لل ه ي لثب لل        ليراتاة

ِّرذذذذذذء  رذذذذذذات ل  ع للتعذذذذذذ  ح 
 ، ا ى أ  يال  ي ل بت 

ِّ  بشذذذذك  ك ءر لدر 
 
ِّ ي ا تؤي

 
فالتبر ل أ  لالقات ا  ع  ت  

 . ا ائي  32 ، أي أكثر     81/.8أال  ا للت   مي  

 التصريح الرابع: .4

 ء .
 
بة  ع ل ت   ز لدر  ثا  لالقي ج  

 
 ل ست اتلمل ت ك

أ لفق 

 بشبة

   ذذذذذذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 60 84 لل با

 66 66 00.00 00.00 للنس ي ل او ي

 

 

 

 

 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

مين ع
 
ر عالقاتك مع املتعل

 
لى تؤث

.أدائك التعليمي

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة



 : الدراسة امليدانيةخامسالفصل ال

356 
 

 التعليق:

ِّ  ذذذذذذأ  يس ر لل ي ذذذذذذ   للة  
بة    ى  ثا ذذذذذذدل بت  ِّ  هو  ي  ع لالقي ج  

 
ب لثا     هو  ، ت  

 
 ا ت ك

ِّرء 
ِّ ء  ذهال للتع  ح؛ يال لدر    لف و 81/81  سالل دجا امل ل بت 

 
ها ي    أ  لل القي للج بة  ع ل ت  

ِّ  ل  ها 
ثتسذذذذذذذذذذه  ِّ

 
ها    تسذذذذذذذذذذ ءر للبت     ت ح ي، ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ت ك

ِّ ي ا، رذذول  ذذذذذذذذذذذذذذيا
 
ها رذذ ولجهو   ارذذتنا ي  ا  ي     ت  

ق لي    ذذا شذذذذذذذذذذذذذاتكذذي لإلينذذا  ذذي أ  ل حذذافظذذي لدر هذذب   
ا
ت  

 ي ذذذذذي لذذذذذبى   ي ك  هذذذذذاه لل .  للولقع للت   ميلل سذذذذذذذذذذذذذا

ِّرذذذذذذذذذء  بسذذذذذذذذذبب للعذذذذذذذذذ و ي للك ءرة للتي ينب ا ا ف
ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل بت 

ا ف
ا
ي ليفولج للتي يبت روا ا، تيا أ  أفولج للسثي ذللتحك

.      لقع لي بر يااوي أرذذذذذذذذذذذذه  حسذذذذذذذذذذذذب ب ض ليرذذذذذذذذذذذذاتاة

 شذذذذذذذذذذذذذذذذاهذذذذبلتي ل  ض ليفولج  سذذذذذذذذذذذذذذذذت تي ذذذذي لذذذذذبى ب ض 

ِّرء  ف
 هائ ا اد ني لل  ط لل و يذذذي ت   للتبت   اذذذل بت 

ِّ ء ،ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ي ذذذات  ل  للذذذا
 
     ها    و ف ب ض ل ت  

ِّ ء .ذ  و ي،     ت ي ذللجو لل ام ل  ؤرسامل للت
 
ِّرء   ل ت  

     للولقع ل جت ا ي ل  بت 

 :التصريح الخامس .5

ز لدر للسذذذذذ ة ة لدر فوجك ق   ت بيا 
 
ت ك

 للبت .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقأ ل

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 62 82 لل با

 66 66 44.44 ..... للنس ي ل او ي

 التعليق:

ا ى أ  هال للتعذذذذذذذذذذ  ح ي ت ط  التعذذذذذذذذذذ  ح للسذذذذذذذذذذا ق 

ِّ  ف
بة ذذذذذذذذذذذذذذذلتت اوا ل ذذو ا؛ ي  تي ي ل بت  ي  ثا  لالقي ج  

ِّ ء 
 
ِّ    ع ل ت  

 للولقع للت   مي للذذذذذذاي ي  شذذذذذذذذذذذذذذذذذذه ل ذذذذذذبت 

ِّرء  ل  تع  حثا هال، فإ  ذذذذذذذذر ث ك  ف
ي دجا امل ل بت 

ِّ  للولقع للت   مي  ذذا  لإلجذذا ذذي  ذذال  ول ل فثذذا أ  
 
لدر  يؤي

ِّ ،  د   ذا  لل ك ،
ِّ   دجذا ذي ل ذذبت 

  يحتذذاج   هذا ل ذذبت 

ز لدر للسذذذذذذذذذذذذذ ة ة لدر لل وج ق ذذذ   ذذذب  لل  ذذذ  ِّ
 
 .دبر أ  ي ك

ِّ  للة   لي ل، نسذذذذذذذذذ ي   تبرة    
ِّرذذذذذذذذذء  ت ء 

 دجا امل ل بت 

ِّرذذذذذذذذذذذذء  تولفق بشذذذذذذذذذذذذبة لدر  جوه للترك 
ز أ   لدر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل بت 

،   ا ائي 1.قات ت للس ة ة لدر لل وج ق    ب  للبت   

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

دة مع  ز على بناء عالقة جي 
 
ترك

مين
 
.املتعل

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ز على السيطرة على فوجك ق
 
بل ترك

.تقديم الدرس

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ِّرذذذذذذو  لدر ي للسذذذذذذ ة ة لدر لل وجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ة فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ هال ي ني أ  هثا   شذذذذذذك ي ك  
ز ل بت  ِّ

 
اسااااااتراتيجية ، لال ي ك

ه لام ي ك   ثحر ي افذذذذذذذذذذذذذي رائب فذذذذذذذذذذذذذي تس ءر للاعي السلطة ِّ ث ت،  هي توجا
 
ا ك  لثه للثظ ة دبر ل ت  

ِّرذذذذذذذذذذذء   لإلالت ء 
ا    ق   ل بت  ، اد ني للترلك امل لل  اف ي  للسذذذذذذذذذذذ ارذذذذذذذذذذذ ي  للتر و ي فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ل  ابي أ  ل ح  

ا ل ة ع للخثوع للذذاي   ي فض و  ذذال نت ع في لل  وا للسذذذذذذذذذذذذذذا  ذذي ِّ
 
ِّرذذذذذذذذذذذذذو  ل ت  

ا ل ذذبت  ِّ
جهذذي      ،. يح ذذ 

 .أس ى يكو   نتذهبل يايي فذي للظ ف

 التصريح السادس: .6

ز، في لالقتذك  ع ل ت   ء ، لدر دقثالها 
 
ت ك

    اتف للبت .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 68 .6 86 لل با

 66 61.11 01.11 11.11 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ق هذذذال 
ا
،  هي ي للخةذذذاه  عذذذذذذذذذذذذذ ذذذي لذذذا ذذذيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللتعذذذذذذذذذذذذذ  ح  ذذذإحذذذبى ل رذذذذذذذذذذذذذترلت ن ذذذامل ل  ت ذذذبة ف يت  

 ي فذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  ظه      ظاه ها  هو  ،االسااااااتراتيجية التوجيهية
 
ِّرذذذذذذء ساااااالطة املعرفة تن 

 . يختات ب ض ل بت 

املعرفااااااة لدر ت ذذذذذذبيا  للسذذذذذذذذذذذذذ ة ة لدر لل وج  ذذذذذذا لت ذذذذذذاا

ِّ  فالعلميااة الاادقيقااة والشاااااااااااااااملااة
 
ِّ ء ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ، ف ؤي

 
 ،ي ل ت  

ِّ ه لها،  ا ذذذذذذذذذذذذذهاتها ، هبؤ  ذذذذذذذذذذذذذ ها يف ن 
يتاب و   ا ي ب 

ها   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيسذذذذذذذذذذذذذ ة  لدر ل ولها،  ياداذذذذذذذه أ  ،  ذ ذ ذ فذتذذذذذذذه

،  هي لل اذي لل ذال ي  عذذذذذذذذذذذذذ تو  ف تة  و  لل ا  ل  ذهسذذذذذذذذذذذذذي

ِّ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  د   ذا اذذبت    فاذي تحذذا ج    ت  ذ   ذذا 
 
 ء  ل ت  

ِّ  د   بل   ل مي   ثة ي
ِّ ه ل بت 

 .ي ب 

 

 

 التصريح السابع: .7

ز 
 
لدر أرذذذذذ وه لإليحا  في للسذذذذذ ة ة لدر  ت ك

 فوجك.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 64 61 61 لل با

 66 88.88 22.22 22.22 للنس ي ل او ي

 

 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ز، في عالقتك مع املتعلمين
 
، على ترك

.إقناعهم بمعارف الدرس

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة



 : الدراسة امليدانيةخامسالفصل ال

358 
 

 التعليق:

ِّ ء ذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  ت بة ف أ ا هال للتعذذذذذ  ح ف سذذذذذ) بف    في ل رذذذذذترلت ن ي 
 
  هي ه ،ي للت ا    ع ل ت  

أي    أر وه لإليحا 80/81 قب لستات   ؟ل رذترلت ن ي ل  اشذ ة أم ل رترلت ن ي يءر ل  اش ة أ  لإليحائ ي

  لستات ليرذذذذذذذذذذذ وه 4/81 ا ائي ،  لل اقي   36 نسذذذذذذذذذذذ ي ت اته  

 ل  اش .

 ت سذذذذذذذذذذذذذءر هذذذذاه ل ست ذذذذاتلمل ي وا دبر و   ذذذذي ل  ح ذذذذي  

ِّرذذو   ع   له ء  ت     يلل
سذذو ، ح ث يت ا   ل بت    يتحسذذ 

لي ل    للثولهي    للتوج ذذذذذذذذذذذذهامل ل  اش ة أ  للتي ت    دلذذذذذذذذذذذذى 

 للع  حي.

 

 

 

 ء  سالل  سات  ل اي؟ السؤال املفتوح:
 
ا لالقاتك  ع ل ت    ك ف ت   

 ِّ
ِّ ول تناتب اي با هال للسذؤلل سالحذي ل تعذ  حامل للسذا  ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل بت 

 رء  ل  ب 

ِّ ء .
 
 لل    ي في ت ا  ها لل و ي  ع ل ت  

  ي ا،  قذذذب  ذذذااذذذت أجو ذذذي أي   ذذذي 
 
بة  ع  ت   رذذذذذذذذذذذذذء  لدر ضذذذذذذذذذذذذذ  تة  ثذذذا  لالقذذذي ج ذذذ  تن ع أجو ذذذي ل ذذذبت 

رء    ت ى اناحها في  ثا  هاه لل القي، د  أا ا تخت ف في ك   امل  ثا  ا  تح   ها  لرت  لتها.ل بت 

 ء .هثا  فاي ت ن 
 
 ي لل القي لدر أرا  ا س ي لاو ي  ت ى أاه أرا  لل القي  ء  ل بت    ل ت  

 ا فاي أس ى تثة ق    ل   في  ت لها هي ليرا  ل
ا
بة   في ا  تحك  ها. دقا ي لالقي ج  

  ز لدر شذذذذذذذذذذخعذذذذذذذذذذ ي ل بت  ، ت ى لل القي ت نى لدر ل حترلم
 
   ب  ز يتولضذذذذذذذذذذع للل ت اال، فاي يال ي ت ك

رذذذذذذذذذذذذذها ب ء  ت ل يح ذذ  ي.   . ي ذذال ذذلذذبم ل شذذذذذذذذذذذذذ ر    ذذبت  ل  كذذاتنثذذب ل زل  قذذبت لإل كذذا   لل  ذذ   نذذبيذذ 

رء  ب لل بل  ء  ل ت   ء .  .ش  ة   ا  يشب  ها ب ض ل بت 

 ذذا هي اتجذذي  ولف تذذك أ  لذذبم  ولف تذذك لدر للتعذذذذذذذذذذذذذ  حذذامل لآلت ذذي  خعذذذذذذذذذذذذذوص الساااااااااااااؤال الثاااني:  .2

  هاتلمل تس ءر للبت ؟

م اتائج    تع  ح لدر حبة:82أت  ي لش   يتكوا  هال للسؤلل     ِّ
   تع  حا أ    ولي، ا ب 

 التصريح األول: .1

بل  تذذذذذ ذذذذذذذب ات رذذذذذذذذذذذذذذذذذذذك دلذذذذذذذبلال جذذذذذ ذذذذذذذ 

  س  ا.

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 62 64 66 84 لل با

 44.44 88.88 66 00.00 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ز على أسلوب اإليحاء في الس
 
يطرة ترك

.على فوجك

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التعليق:

ي ذ ه ،بمهارات تسيير الدرسي  حوت لل القامل لل  بليوج ي/للتر و ي  ت   ا ذني ف ا  للسؤلل لل ا

ِّ ء  له.  ،اتلمل تت  ق  تح ءر للبت     ثا  اذذذ ه
 
ِّ  حس  رءر اتره  حس  ت  ي ل ت  

  ا يح ظ ل  بت 

 ِّ
ثذذا      لدر  ذبأاذا للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح لي ل  ذإلذذبلا للذبت    هو   ح ذذي  ذا ق ذذ  ت ذبيا للذبت ؛ دذ يح ص ل ذذبت 

هاج ذذذذذذذي  ثذذذذذذذها فذذذذذذذاتره   ا يدثارب  ع للك ا لمل ل ع     

ِّرذذذذذذذذذذذذذه. 
لل  ذي لل    ذي،    ذا يدثذارذذذذذذذذذذذذذب  ع فوجذذه للذاي يذبت 

ِّرذذذذذذذذذذذذذء   ذا  ق   ي    للولقع للت   مي
  ل ذ  دجذا ذامل ل ذبت 

ِّ  اترذذذذذذذذذذذه
ِّرذذذذذذذذذذذء       يح ذذذذذذذذذذذ 

ِّ  فال يوجب    ل بت 
. يح ذذذذذذذذذذذ 

ِّ  ه
 
  ي للتي رذذذذ  ب ها  ت  

ا
ِّ  حي .اترذذذذه   حبته للت  

  ذذذذ 

بل، يختبر هال للتح ذذذذذذذذذذذذذءر    حذا ل أ  يكو  تح ذذذذذذذذذذذذذءره ج ذ 

ف نذذذذذذبه ج ذذذذذبل أح ذذذذذااذذذذذذا  أيثذذذذذا  ت ذذذذذبيا  حذذذذذبتذذذذذذه للت    ذذذذذذي

ِّ ه     ب  ثا ه    جبيب 
 ااقعذذذذذذذذذذا أح ااا أس ى، ف عذذذذذذذذذذو 

  ي للوحبلمل للت    ي للالح ي،  هكال.ذف

 التصريح الثاني: .2

 ء  ل  وضذذذذذذذذذولامل للتي 
 
ب    فها ل ت  

 
تت ك

  ل.يبتروا ا أ     

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 61 66 66 80 لل با

 ....4 66 66 4.44. للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّ ء  ف 
 
ِّ     فها ل ت  

ي  ذذذ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن ا يتذذذ كذذذب ل ذذذبت 

ي وم   ح ذذذذذي      لحذذذذذ  للذذذذذبت ،  د  فشذذذذذذذذذذذذذذذذذ  اترذذذذذذذذذذذذذذذذذه. 

ِّرء ،  د
   ا  ب  ها   ي     الت ايي لل لج ي    ل بت 

 ،هذذال في ب ض ليح ذذذا ، يرذذذذذذذذذذذذذ ذذذاه تت  ق   ذذذذذذذذذذذذذ ق للوقذذذت

  حالته للث س ي  للجو لل ام ل  وج.

 للذ ذنذذ ذذذذذذذي شذذذذذذذذذذذذذ ذوعتذ ذ ذ ذمذذي للذ للذخذذةذذذذذذذاه لذدذر يذ ذ ذذذذذذذب

 االساتجابة يا  Initiative  االساههالل :   ايل كوا  لل الي ي

(Response) التقييم يا (Evaluation)ا ، ف  ِّ
 ه ذذيستبت 

 ،ل تن ؤ قذذذذا  ذذذي    ذذذذبة أرذذذذذذذذذذذذذا ذذذذي و   و  ق ل  ل وضذذذذذذذذذذذذذوع

ِّ ء ل  قبتة لست ات  هبفها
 
ِّ و  ل  يستن ب يا  س  ا، ل  ب ي ل   و امل لرتبلا  لدر ت  

 
 سالل    ت  

ِّ ل  ي وم يا  ختعذذذذذذذذذذذذذ ة، دجذا ذامل ت ذبيا
ِّ ء ل  دجا امل  ت   ا بت 

 
   أ للاذذذذذذذذذذذذذا حي لإلجا امل دو ل   ع ت  

ال أفعلنعم أفعل

في بعض
األحيان

ر في الكثي
من 

األحيان

دا مسبقا .تعد دروسك إعدادا جي 

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

في الكثير من 
األحيان

نعم أفعل

ال أفعل
في بعض
األحيان

ر في الكثي
من 

األحيان

مين للمو 
 
د من فهم املتعل

 
ضوعات تتأك

.التي يدرسونها أوال بأول 

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

في الكثير من 
األحيان
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 الساااااااااااااههاللا    ل كواي لل الي ي لل ن ي أ  ي    لل اح ء  ب ض  هثا . ايللخاو لإلجا امل  ت   ع لات ذاا

(Initiative) االساااااااااااااتجااااباااة يا (Response) الراجعاااة التغاااذياااة يا (Feedback )اذذذي  ال  ذذذي كثر أ        

  .1لل الث ل ب ت  ل ت باة للوظائف ت ك  يا ا لي بر لل ن ي

 التصريح الثالث: .3

م  ضذذذذذذذذذذذذذ ذ ذذذذذذذي لاذةذالم لهذذذذذذذا لت  ت ذذذذذذذار  ي ق تذ ذذذذذذذب 

  نشاوامل لل  ي لل    ي ل بر ني.

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 60 68 66 82 لل با

 80.00 61.11 66 ..... للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّ   حبته للت  ذذذذذ   لل   تي أ  يبث  
 بيا ه تذذذذذل ه ذذذذذ ذذذذذى  ض  ي لاةالم تذذذذذ  ي  ا ردثاا دل ي ل بت 

  ذذذذكي شذذذذا لينشةي  للت   امل فذذذذبيذذذذذذذذبأ ت ذذذذ  ات ي  الك ا لمل ت وم لدر   ذذذذلل ؛ ي ا يذذذذذذذذ ي لل    ذذذذذذذذأنشةي لل 

 
ا
ا،    ي ضذذذ  امل ت   ِّ

 
ذلمل ا لي  النسذذذ ي ل  ت  

ِّرء ذذذذذذذذذذذذذ  للذذذذذذذذذذذذذ    لا ي    هال  
ف ب لاا  ، بت 

ا  وم لدر ت بيذذ  اترامل للسا  ي للتي تذذى للذذدل

ِّ  ذى للذلد  ذذ اشذذ   ذذك  اتف بشذلل
 
ا ذذ ،  تيذذ ت  

ِّ ذ  للذذأ  نس ي ق   ي  
رء    ت ني  ض  امل  بت 

 
ا
د  أ  و وحامل  ي للبت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  بليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ي فت  

ِّرء  عذذذذذذذذذزم ج  ذذذذذذي ت بتري للجزلئ  ي أ  ذذذذذذلل
 ل بت 

، يذذذذذذذذذذذذذذذذذذهامل لل  بليوج ذذذذذذذذذذذذذذذذذذامل  للتوج ذذذذذذذذذذذذذذذذذذوح ذذذذذذذذذذذذ الت

 ي  ضذذذ  ي  بى  ثارذذذ ا  للسذذذؤلل ل ة    هو 

ا  ل  وقف للت   مي ِّ
 
-ل اةالم ل ذذبت   ل  ت  

مي
ا
 ؟للت  

 التصريح الرابع: .4

ع 
 

تذذذةذذذ ذذذع ل ذذذذتذذذ ذذذ ذذذ ذذذذءذذذ  لذذذدذذذر للذذذذكذذذ ذذذذذذذا لمل ل ذذذتذذذوقذذذذ

 ي     بليي  حبة ت     ي.ذها فذللوحول دل 

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 64 61 60 61 لل با

 88.88 ....4 80.00 22.22 يللنس ي ل او 
                                                           

الت  جوه ل نش   للتومل ع، لل  اض، دحبلتلمل   كز ل  ك ل ب هللا حالح ااح  للشو  خ: ق ايا   اح ة في لل ساا امل للتة    ي، يثظ   1

 8.1ص م، .468/هذ8201   ل ب لل ز ز لخب ي لل  ي لل    ي، للة  ي لي بر، 

نعم أفعل

ال أفعل
في بعض 

األحيان

في الكثير
من األحيان

م وضعية انطالق لها ارتباط وثيق تقد 

.بنشاطات اللغة العربية املبرمجة

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

انفي الكثير من األحي
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 التعليق:

 أ ،هامل ل   اج  للويائق لل  بليوج ي ليس ى،  كال توح امل ل  ات ي  الك ا لملذذذ   توج 
 
 ع ذذذ  ية

ِّ و  لدر للك ا لمل ل  لا للوحول دل 
 
  يذذذذذذذذذها،  كذذذذذذذذذل ت  

ا
ثه    ال ليهبلف للت   ِّ

ا لدر     ِّ
 
 حتى يكو  ل ت  

ات       حبة     ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا ح ا ه هو لدر  سذذذذتوى ك ،هاذذذذذذذذذذذذذذذذف  للك ا لمل ل     لثف  ات   ء  ليهبل ،أ  ه

  ي؛ ي  ل  ات ي  الك ا لمل توصذذ ي  الترك 
ا
ا ذذذذذذذذذذذذذذذت   ِّ

 
ا للالتي، ف نى ل  ت  

ا
ا  لدر للت   ِّ

 
ا   أز لدر ل ت   ِّ

ي   

 اته 
ا
  ي هو ينه  ت  

ا
 ا ائي   10أ  نس ي   لدر  سذتوى هال للتعذ  ح ت ء    .للك ا لمل  ليهبلف للت  

ِّ ء  لدر للك ا لمل ل توقع للوحول دل 
 
  ي    ذذذذذذذذي  بليي كذذذذذذذذها فذذذذذذذذتة ع ل ت  

ا
   ي دذل ق هي نس ي  ، حبة ت  

 ذذذذذذا قوتاذذذذذذت   ذذذذذذا ينذذذذذذب أ  يكو ،  هذذذذذذال  ذذذذذذا ية   

  ذذي 
ا
للسذذذذذذذذذذذذذؤلل حول جذذب ى لل    ذذي للت     ذذي للت  

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدذل  اات لل ايامل  ليهبلف ي  ،   أرذذذذذذذذذذذارذذذذذذذذذذذه

ا أ  يءر  عذذذذذذذذذذذذذ ا  ب ذذذا   وجواة     فذذذي لذذذب ِّ
 
ى ل ت  

ِّ  ؟
 آيات هاه للثد ني  لدر  سذذذذذذذذذذذتوى ذه      بت 

لب ،  ت اي لتناه  نهول ذذذذذذذذذذذذذذرذذءر لل    ي للت     ي ف

ا  ِّ
 
ِّ    ذذذذذذذا يذذذةذذذ ذذذح دلذذذ ذذذذذذذه ل ذذذتذذذ ذذذ ذذذ

 ذذذءذذذ  يذذذذذذذايذذذذذذذامل ل ذذذذذذذبت 

 قذذذذذذب رذذذذذذذذذذذذذذذذذذ لذذذذذذت ب ض   للك ذذذذذذا لمل ل  لا تح   هذذذذذذا.

 ء  لدر 
 
ِّرذذذذذذذذذذذذذء  ل  رذذذذذذذذذذذذذبذذذذب لذذذذبم لوالع ل ت  ِّ

ل ذذذذبت 

  ذذذذي، فكذذذذااذذذذت لإلجذذذذا ذذذذامل لل
ا
ك ذذذذا لمل  ليهذذذذبلف للت  

 ِّ
ي قا ت ذذذذذذذذها  لير   لل  س ي للتذذذذذذذذي فها ل  ات ي  الك ا لمل  لل ايامل للتي تس ر دل ذذذذذذذذ  ل  قعوت فذذذذذذذذت   

 ها.ذل  

 التصريح الخامس .5

تذذذذ ل ذذذذي للذذذذتذذذذكذذذذذذذا ذذذذذذذ  فذذذذي تذذذذذذذبت ذذذذ   ذذذذهذذذذذذذاتلمل للذذذذ ذذذذ ذذذذذذذي 

 لل    ي ل رت اع، لل  ل ة، ل حاايي، للكتا ي .

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 60 64 66 80 لل با

 80.00 88.88 66 4.44. للنس ي ل او ي

 

 

 

 

 

 

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض 
األحيان

في الكثير
من األحيان

ع تطلع املتعلمين على الكفاءات املت
 
وق

.ميةالوصول إلياها في كل بداية وحدة تعلي

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

يانفي الكثير من األح
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  التعليق:

ها لل  ي لل    ي، ذذذذذذذذذذذذذذ   لل حث   ات امل تبت   لل  ي  عذذ ي لا ي،   ثلل اني  عذذ  للي ذذذذذذذذذذذذذذقب  ت ف

ز لدر للةابع للكدي  للتكا ِّ
 
ها ت ك

 
ثحر ي هال ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ها تعذذذذذذب فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذك . للتعذذذذذذ  حاملأي ل ي ، دي ل  ي  اات   

ي تذذذذذبت   لل  ذذذذذي لل    ذذذذذي    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللتكذذذذذا دي للكدي ف

االسااااااااااااااتااامااااااااع، الاااقاااراءة، جذذولاذذذذذذذب  ذذذهذذذذذذذاتلتذذذ ذذذذذذذا ليت ذذذع: 

ِّ  ،املحادثة، الكتابة
  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد  أ  للولقع للت   مي يب  

  ه ا: ،بيداغوجيا وتعليميا    ا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ذاه  هاتت 

ه ا ذذذذذذذذذذذذذذذصذذذا ح أا ملحادثة،مهارة االساااتماع، ومهارة ا

ط له    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلك  ح ذذذذذذوته ا ي  ، احاضذذذذذذ ت
 
   خة

لاينت  ث سذذذ ي    سالل للبت   للتي  بر ج،  قب 

ِّرء ، 
 أ ح  تذذذذذذذذذذذذذها،     سالل رؤلبي ل  ض ل بت 

ضذذذذذ   ات   لل  ل ة  هاتة ل رذذذذت اع   ت ات  د  

 للثص ليا ي  للتولحذذذذذذذذذذذذذدي   ل ةذذذال ذذذي،  أ ذذذا  هذذذاتة 

ق ِّرذذذذذذذذذذذذذء   ل حذاايذذي فال تة  
   و ف للك ءر    ل ذذبت 

ي نشاوامل لل  ي لل    ي ل سثي لي بر يااوي  للتلخ ص، للت   ق  للتح      ا لت اا ذذذذذذذذذذذذذذها فذذذذذذذذذذذذذذتيا    نت

هي؛ ياه هو لل لفب لنشار للت  ءر للش هي  ل حاايي .  لااة لدر اص ل ةال ي ل وج 

 التصريح السادس: .6

م  لخعا يها ليفكات في ا ايي     ت ب 

 حعي.

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 60 62 66 88 لل با

 80.00 44.44 66 08.88 للنس ي ل او ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض 
األحيان

في الكثير
من األحيان

ة تراعي التكامل في تدريس مهارات اللغ

االستماع، القراءة، املحادثة، )العربية

(.الكتابة

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

يانفي الكثير من األح
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 التعليق:

ِّ  فذذذية ب    لل
مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذص ليا ذذذذذذذذذذذذ ل ة  للثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذار للذذذذذذي نشذذذ بت  ِّ

عا ل ثص  ي سعوحا  أ  ي ب   لخا

م أ   ا هو   ثو  فذذي للكللذذ   يذذذذذذذذ بترذتاه للذذذذذذذذذذذذ با

ِّرذذذء  ذذذذذذذذذذذذذذذ قب حذذذ ا  ج  ع لل أجمل القول. ذذذذذذذذذذذذذذذ: 
 بت 

ِّ و   لخا ذذذذ  ا
ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهايذذذذذذذذي اذذذذليفكات ف عا يها  ها ي ب 

 ا ائي     44  2/81للاعذذذذذذذذذذذي، تيا أ  ب  ذذذذذذذذذذذها 

يذذ ذذ ذذذذذذذ  ذلذذذذذذذك د  قذذ ذذ ذذال.  فذذذذذذذائذذذذذذذبة للذذتذذلذذخذذ ذذص أ  

ا لدر سال  ِّ
 
زةيتحعذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ل ت  

 
 أفكذذذذذذات  حذذذذذذذذذذذذذذذذذذي   ك

 ،أرذذذذذارذذذذذ ي تثارذذذذذب  ثعذذذذذوص ل  ات ي  الك ا لمل

 ذذذامل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ هو تحعذذذذذذذذذذذذذ ذذذ  ليها ا   لل
ا
 ها،  للت  

  لل ااو ي. ليرار ي ا   لل  ل ي

 التصريح السابع: .7

ت ل ي في ت ذذذبيا للذذذبت  لل   م لل  ايذذذي 

 ء .
 
  ء  ل ت  

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ح ا لي 

 64 61 68 86 لل با

 88.88 ....4 61.11 11.11 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ا أ    للاة لل   م لل  ايي شذذ ر أرذذا ذذ ي لت بيا ت   ا  ثارذذب للج  ع  ِّ
 
ب ف ه     ت  

َ
، يخاو

ِّ ء   ال  ي للتي ي ه ها   ايرذذذذذ وه للاي يسذذذذذتة ع   ه أ  يسذذذذذتولب   ذذذذذ و  
 
   ا ط    أا ار ل ت  

 ل ذذذ  ل  ذذذات ذذذي  ذذذالك ذذذا لمل تثص لدر للت   ا لإلف لاي  للت   ا لل ذذذاتقي    أجذذذ  أ  يثذذذال  ذذذ   للذذذبت .

ه
 

ا حظذذذذذذذ ِّ
 
ِّ ء    ت  

 
ق ل سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا لة  ء  ل ت   ِّ

  ذذذذذذذا يح  

  ذكذ ذذذذذذذ  تذكذذذذذذذافؤ لل  ص.  ح   ذذذذذذذي لي   أ  تح  ق 

للت   ا لإلف لاي ضذذذذذذذذذذذذذ ه    للخ ذذذال في  لقع حذذذال 

ي تولجه مل للت؛ ي  أ بر ل شذذذذذذذذكال للت   ا في يااو اتثا

ِّ  هي ل كتظاظ في ليقسذذذذام  ضذذذذ ط للبراا ج 
ل بت 

 ذذااة لل  ذذي   لذذبم ك ذذايذذي للحجا للسذذذذذذذذذذذذذذا ي للومللتي 

 ذذذذا ذذذذائذذذذي     00 هو للذذذذاي ج ذذذذ  لل  ض   لل    ذذذذي،

 ي للو  في لل  وم لل   م لل  ايي.

ف لل ذذذذذذذذ ط لدر ليقسذذذذذذذذام  لال أقتر  أ  يخ  

ف للبراذذذذذا ج للذذذذبتل ذذذذذذذذذذذذذ ي، يا ي وم ل ذذذذذ ِّ   أ  يخ  
بت 

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض 
األحيان

في الكثير
من األحيان

ية تراعي في تقديم الدرس الفروق الفرد

مين
 
.بين املتعل

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

يانفي الكثير من األح

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض 
األحيان

في الكثير
من األحيان

م ملخصا ألهم األفكار في نهاية ك ل تقد 

.حصة

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

انفي الكثير من األحي
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ِّ ء     للشذذك    ت سذذ
 
ر ج سذذي ل ت   ِّ

ا: لل عذذ ي، للسذذ  ي، للاسذذ ي،  أ  ت ء 
ا
ا فوجه حسذذب أا ار للت  

 للاابي للت   بي للث ةي دبر ج سامل أس ى أكثر ح و ي  للةا لي ل ستبي ة أ  ليفولج حسب ليا ار .

 التصريح الثامن: .8

 ء   ولج امل  أل ال  نزل ي 
 
ف ل ت  

 
تك 

  ارت  لت.

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 64 63 68 60 لل با

 88.88 16 61.11 00.00 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ا، ي ك ِّ
 
أ    تبس  للولج امل ل نزل ي ضذذذذذذذذ   لينشذذذذذذذذةي للالحذذذذذذذذ  ي،  هي أنشذذذذذذذذةي تك    ي ل  ت  

ِّ  ذذذه  ذذذإانذذذامل ت ذذذات   لل
 
ِّ   ت  

ف ل ذذذبت  ِّ
 
  هي  ولتا ل ت  ءر  ، اليذذذي أ  قوللذذذب لل  ذذذي أ  لل   ض أ  للث ذذذبيك 

ِّ ها  تح ءر ات  لل  ل ة  للثص ليا ي أ  للتولحدي 
 
 ات   ،للش هي  للكتا ي،    ك  له كالك أ  يك 

ي ليرذذذذذذذ وع لل اني ل وحبة للت    ي،    ك  له أي ذذذذذذذا أ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ةال ي تح ذذذذذذذءرل لاعذذذذذذذي للت  ءر للشذذذذذذذ هي ف

ِّ ها  كتا 
 
اة ل   وضذذذذذذذذوع للت  ءر للكتا ي أ  ل شذذذذذذذذ  ع للكتا ييك  ِّ     ذذذذذذذذ ي  سذذذذذذذذو 

هال  . يسذذذذذذذذتة ع ل بت 

ل دبر نشار أرا  ي.  للنشار للالح ي أ  يستك     اا نه ل  ي لل    ي ش ر أ  يتحو 

ر ل   ِّ
ِّ ذذي  لك  ذذا ت ب 

 قذذب جذذا مل للتعذذذذذذذذذذذذذ  حذذامل  خ  

ِّرذذذذذذذذذو  
 ا ائي  أي أق      21   لقع حذذذذذذذذذ ب ي  شذذذذذذذذذه ل بت 

ِّ وا ا للثعذذذذذذذذذف 
 
ِّ ي ا  للنسذذذذذذذذذ ي لل ال ي   يك 

 
ِّ و   ت  

 
يك 

ِّ وا ا أرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارذذذذذذذذذذذذذذذذذذا. ي ذذذذذذاني 
 
د  في أحذذذذذذايء  ق   ذذذذذذي أ    يك 

ا في أفولجها لدر 
ا
ِّرذذذذذذذذذذذذذو   ذ  حذذذذذذذذذذذذذ ذو ذذذذذذذي في للتحك

ل ذذذذذذذبت 

ِّ ي ا  الولج امل ل نزل ي 
 
ِّ و   ت  

 
 سذذذتوى للاعذذذذي فال يك 

، يذةذذذذذذذالذبذ ذذا ياذ ذا   يذثذنذز اذذ ذذذذذذذا أ  يذثذنذز   للذ ذ ذذ ذذذذذذذ   ذ ذ ذذذذذذذا

 ِّ
يعذذذذذ  دبر حب د  ب  ذذذذذها     ،رذذذذو  فال يسذذذذذتن  و  ل بت 

ِّرذذذذذذذذو  يكت و  
ِّرذذذذذذذه، ف حذذذذذذذ ح ل بت 

لل ثف لل  ظي  ع  بت 

 . ت بيا للبت ،    يز ب   لدر ذلك

 التصريح التاسع: .9

ا للت   ذذذذذذامل لل  و ذذذذذذي لدر ل سذذذذذذذذذذذذذتو ء   ت   

 للثظ ي  للتة   ي.

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 يح ا ل

 61 61 66 61 لل با

 ....4 ....4 66 22.22 للنس ي ل او ي

نعم أفعل

ال أفعل
في بعض
األحيان

ر في الكثي
من 

األحيان

مين بواجبات وأع
 
ف املتعل

 
مال تكل

.منزلية باستمرار

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

في الكثير من 
األحيان
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 التعليق:

 سذذذذذذذذذذذذذتن  ذذذي  ،في ل و هذذذا ،جذذذا مل للتعذذذذذذذذذذذذذ  حذذذامل 

 ذذامل؛ ي  هذذال  لتوجي ذامل ل   ذاج
ا
ف  ذا يخص ت   ا للت  

 هياذذلل ثعذذذذذذذذذذذذذ  أحذذذذذذذذذذذذذ ح جز ل    ل   ذذاج،     للذذبت ،   

  ذذذذذذذي،   
ا
ل    لل    ذذذذذذذي للت     ذذذذذذذي للت    فقجز    يتنز 

للتي تثص لدر  جوه دحكذذام ل ولتا  ل  ذذات ذذي  ذذالك ذذا لمل

 ال فب . ضذذذذذذذذذذذذذ ةهذا في ل  ذاتف  ل  ذاتف لل    ي  دا اجها

ق للك ذذذا ة  ِّ  أ  ي     ذذذبى تح ا
للت   ا ي ك  ل  ذذذبت 

 فق شذذذذذذذذذذذذذ كي للت   ا.  جب أ  يكو  للج  ع لدر ا   

ا  ذذ  للذذبت    ،ل سذذذذذذذذذذذذذتوى    للت   ا أي ين غي أ  ت   

  ي  لإلا اج ي.في دوات ل
ا
  ولتا  للوض  امل للت  

 لتصريح العاشر:ا .11

ت ل ي للجذااذب للوظ  ي في تبت    هاتلمل 

 لل  ي لل    ي.

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 60 64 66 86 لل با

 00.00 88.88 66 11.11 للنس ي ل او ي

 التعليق:

اذذذذذذه لالقي  ح اة للذذذذذذا لذذذذذذ   ذذذذذذى تبت   كذذذذذذ الك ا لمل دل   ات يذذذذذذتس ر لل  ِّ
 
أي له ا لي  النس ي  ، ت  

ا ين  ذذذذذذذذذذذذذذ ك .دل ه
ا
 ا  ظ  ي لل  ل ة ساحذذي؟  ا  ظ  ي  . للشذذا   ي جاا ه للوظ  يذذذذذذذذذذذذذذي أ  ي ةى فذذذذذذذذذذذذذذ  ت  

 ا ي    للشذذذذذذذذ هي  للكتا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي تز  ب للت   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ظ  ت  ولتا لل  ي  لل اليي  لل   ض  للث ب ليا ي؟

هذذال ت ت ط ل هذذاتلمل ليت ع: ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ،  ل   أا لمل يحتذذاجذذااذذه

ل رذذذذذذذذذذذذذت ذذاع، لل  ل ة، ل حذذاايذذي  للكتذذا ذذي     ذذذذذذذذذذذذذهذذا   ذذا 

ا ل  ي لل    ي، ل اةالم     هاتتي 
ا
ق أحسذذذذ  ت   ِّ

يح  

ي لإلاتذاج ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى  هذاتتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللت  ي  ل رذذذذذذذذذذذذذت ذاع  لل  ل ة  دل

   ه ذا كتذا يشذذذذذذذذذذذذذ هي  لل ل حذاايذي  للكتذا ذي أ  للت  ءر لل

ايتذذا ت   ا لل  ذذي لل    ذذي  للهذذبف للختذذا ي لإلا ذذاجي يذذ

 لبعي لل ع  لل  ذذذذ قب ر ق د  لمله ف ل سثي لي بر يااوي.

 ي للت ال ي   حث ل رترلت ن امل للخاحي: لل  ل ة ذذذذذذ ف

مهارة ي ،  قب يا ت ذذذذذذذذذذذذذذذذذتا ذذذذذذذذذذذذذذذذذي  للكذذذذذذذذذذذذذذذذذهذذذذذذذذذذذذذذذذذللشذذذذ اتاج  لإل 

هائ ا ل  أنشةي لل  ي لل    ي لهاه للسثي ذذذا االستماع

نعم أفعل

في بعضال أفعل
األحيان

ر في الكثي
من 

األحيان

م التعلمات اللغوية على امل ستويين تقي 

.النظري والتطبيقي

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

في الكثير من 
األحيان

نعم أفعل

ال أفعل
في بعض 

األحيان

ر في الكثي
من األحيان

هارات تراعي الجان  الوظيفي في تدريس م

.اللغة العربية

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

في الكثير من 
األحيان
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ه للوظ  ي لتبت     ل سذذذثولمل ِّرذذذء  فكاات   ها تنسذذذجا  ع للتوجا
ليس ى كالك.   النسذذذ ي إلجا امل ل بت 

 لل  ي لل    ي.

 التصريح الحادي عشر: .11

ف للذذورذذذذذذذذذذذذذذذذذذذائذذذذذذذ  للذذتذذ ذذ ذذ ذذ ذذ ذذذذذذذي للذذاذذذذذذذبيذذ ذذذذذذذي 
 
تذذوظذذ

ا لل  وي.
 
 لتحسء  اتاجامل للت  

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 68 .6 62 60 لل با

 61.11 01.11 44.44 00.00 للنس ي ل او ي

 التعليق:

 ساحي دذل  اات  سد   ة  ك   ي  ،ي ل   ي للتبت  ذذذذ ي فذذذ  ثامل  هُ   الوسائل التعليميةت با  

الذذي.  ح   ذذي  ف ف الحااديثااةالتعليميااة الوساااااااااااااائاال ف ذذ 
 
ي تذذبت   لل  ذذي لل    ذذي، هي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللتي ين غي أ  توظ

ِّكي،  ف بيوهامل   سذذ ح امل، أال  شذذ  ي، ت وتتاجامل  يءرها ...    ا    ثامل حذذوت ي  حذذو 
ت يا تي   تح  

 للتي أل ثت  ا ائي  06     ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ أك  يدثارذذذذذذذذذذب  ع   اا ج للسذذذذذذذذذذثي لي بر يااوي،  أظ  أ  للنسذذذذذذذذذذ ي لل ال ي

ف هاه للورائ  أ  توظِّ ها ف ِّ
 
 ي أح ا ذذذح لحي أا ا   توظ

ِّرء  دلى اظ ة ب ض ل ذذذق   ي،    وا هال دل
 ي ى للور ذذذذبت 

الابي ي سعذذذذذذذذذذذذوحذذذذذذذذذذذذا، اظ ة للتي توحذذذذذذذذذذذذف  ل و ا،  ت ك 

ِّ ي    ق  
 
،  لبلئ ي لثب لل  ض، ساحذذذذذذذذذذذي    هاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت   

ه  ك   ي تش   ها أ  توظ  ها،  اظ ة أس ى دبر  ااة ذذذذذذذذذذذين

ي حب ذلت ا، ف  تبرها لل  ض   تحتاج ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلل  ي لل    ي ف

ق ك ذذا أ  ل .لذذالذذك دبر هذذاه للورذذذذذذذذذذذذذذائذذ ، فال ال ي
ا
ي   يت  

 كذذالذذك  ثظ ة لل ذذائ ء  لدر دالتة ل ؤرذذذذذذذذذذذذذسذذذذذذذذذذذذذامل للتر و ذذي.

 لي   لثذذبي أ  توظ ف للورذذذذذذذذذذذذذ  ذذي للت     ذذي  للت   ذذبيذذي 

ا لست ات للورذذذذذذذذذ  ي   أه  ي دذل أحسذذذذذذذذذثا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ للابي ي  أك

ي ، ا لرذذذذذذذد  اتهال ثارذذذذذذذ ي  أحسذذذذذذذثا  ا  لل عذذذذذذذ ي، للسذذذذذذذ  ي، للاسذذذذذذذ  
ا
، ساحذذذذذذذي   ا يدثارذذذذذذذب  ع أا ار للت  

 
ا
 ه    لدر للاعي   ك  ها.ذب ش  ةي أ  تذ ثارذها للذي  قتذف ،ف للور  ي  ف ا لك  ا طفتوظ

 التصريح الثاني عشر .12

ز فذي تذ ذذذذذذذبيذا أنشذذذذذذذذذذذذذةذذذذذذذي للذ ذ ذذذذذذذي للذ ذ   ذذذذذذذي 
 
تذ كذ

ا للالتي.
 
  تة   ات ا لدر للت  

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 61 61 64 60 لل با

 ....4 ....4 88.88 00.00 س ي ل او يللن

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض
األحيان

ر في الكثي
من 

األحيان

ف الوسائل التعليمية الحدي
 
ثة توظ

م اللغوي 
 
.لتحسين نتاجات التعل

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

في الكثير من 
األحيان
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ِّ  لدر ذذذذذذذذذذذذ   توح امل  ث التعليق:
ز ل بت  ِّ

 
ا  ث سههاج لل  ي لل    ي أ  ي ك

ا
ا  ي يت   ِّ

 
،  ثح ل نال ل  ت  

ِّرء ذذأ   ا ي  ف ف
ا للالتي،  أظ  أ  يال  ي ل بت 

ا
ي ذذذذذذذذذذا  لذذهذذل  ا ائي  11  ذذ   ذذ ذذ أك ي لل  بليوج ا  الت  

ا ف  ه   ِّ
 
 اتهذذذذذذذذذذذذذذثذذذذذذذذذذذذذذي للبت   ا شذذات امل للتي تن  ه ي ذذذذذذذذذذذذذذي ذلك،    ذذ  تة أ  يسذذاها ل ت  

ا
، ث سذذه  ي ت  

ت    اته لدر  عذذذذذذذذذذذذاته   خ،  تح  الته، تلي للت  ءر للكتا يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ،   شذذذذذذذذذذذذات  ه  كتا اته فته  رذذذذذذذذذذذذا ته،    جو 

ق للت . خت ف لل  ذذذذذايا ليا  ي  لل  و ي  للث بيي ة ت ف ا   تح ا ا للالتي،  ثلك  لولئق لب 
ا
ا  ا هذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

 ي للاالللاهث ي  ك  ي ذللتأ  ح ث ؛ يذذذذذ افذي-هو لجت ا ي

ِّ ء 
 
ِّرذذء   ل ت  

ِّ ، ذذذذذذذذذذذذذذ، ت    دلل  بت 
ى ل لت اا لدر ل بت 

بلع، لإل ذذذب  ذذذبل ل  ل  ذذذااتة    ل ت ذذذاع  ت  ذذذ  دبر للت   ذذذب 

ِّ ء  للخ  ج لث
 
ِّرذذذذذذذذء  أ  ل ت  

ها ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ دذل حا ل ب ض ل بت 

ض  لذذبم للتنذذا ه، ف ذذذذذذذذذذذذذال ل  لل  اذذي  ذذال ف ولهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذجو 

ةذذذذذذي ِّ
،  ل   اذذذذذذي  ذذذذذذاإلك لهذذذذذذامل للتثظ   ذذذذذذي ل ذذذذذذبترذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذي ل    

 جذذبمل   اذذي  هثذذا  حذذا مل اذذا اذذي  لل ذااوا ذذي  للولق  ذذي.

ِّ ء ، 
 
 ذذذبترذذذذذذذذذذذذذ ذذذي  ثذذذذارذذذذذذذذذذذذذ ذذذي  لرذذذذذذذذذذذذذت ذذذذبلال و  ذذذا    ل ت  

ا  ل  ااتة  لإل بلع.
ا
 أفسات ل نال لها ل ت  

 التصريح الثالث عشر: .13

 ذذذذذذذامل 
 
للذذذ ذذذ ذذذذو ذذذذذذذي للذذذاذذذذذذذالذذذذ ذذذذذذذي تذذذ  ذذذط للذذذذتذذذ ذذذ ذذذذ

  الت   امل للسا  ي.

 ل ست اتلمل

ن ا 

 أف  

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 68 68 66 80 لل با

 61.11 61.11 66 11.11 للنس ي ل او ي

ه ل  هال للسذذذؤلل ا رذذذا  ي  حال ي ؟ أج ب  ذذذا للسذذذؤلل ل ة     اذل ا  ط للت   امل ب  ذذذها التعليق:

ه ف لثب ِّ ذذذذذذذذذذذذذذ  ا لُ  فذذذذذذذي اظ  ته لل ثائ ي،، جيهجون بيا

ا  دا  ،تترلكال  اتف    ؛ أي د ا وزان املعرفاااااااااياااااااااااااااااابالت

 
ُ
ى حالي للا   ي، ذذذذذذذ  ك  دلذذذذذذى يث  ها    حالي للذذذذذذثذذذذذذ   ذذذذذذت

ِّ  بشك  ت ت ث
ا، ي أح ااذذذذذذذذذذي،    للذذذذذف ا ي وم  ه ل بت 

ا، ينتذذذذذذذذذ  تة ا ا  ل   في لبى للذذذذذذذذذدا ا هو ر  ِّ
 
   ذذذذذذذذذ ت  

 لرت  لت ى حالي للتولمل    ذذذمل  دللتو    حالي للال ذذذذذذها  ذذذذذذذذذف 

ِّرء ل و  تع  حاملذذي أ  تكذذ ذذذذذ    للة    .ذذللاه
  بت 

 ذذذذط   ذذذذذذذذ  تة لل  ذذذذحول ض  اذذذذذذذذ تولف ي ت   
ا
امل  ذذذذ  للت  

 ا يسمى  ا كدس املذذذذذذذي  للت   امل للسا  ي أ   ذذذذذذذللاال 

ق هذذال لل  ط دأ  لل    ذذي للسذذذذذذذذذذذذذا  ذذي ف     تو .    يتح ا

نعم أفعل

في بعضال أفعل
األحيان

ر في الكثي
من 

األحيان

ز في تقديم أنشطة اللغة الع
 
ربية ترك

م الذاتي
 
.وتطبيقاتها على التعل

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

في الكثير من 
األحيان

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض 
األحيان

ر في الكثي
من األحيان

مات اللغوية الحالية 
 
تربط التعل

.بالتعلمات السابقة

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

يانفي الكثير من األح
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ا  ه ا: ذذذذذذ  يعاح ا  ر ذذذذذذش و 
ا
 ي للت   املذذذذذذدا اج للت   امل للاال ي ف؛ االستدماج واملواءمة  تة للت  

 . توظ  ذها في ل ولقف ل بتر ي  للا ات ي ل خت  ي هاذ حس  لرتخبل ، للسا  ي

 التصريح الرابع عشر: .14

ف ليرذذذذذذذذذذذذذا ذذذذذذذي حسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب ل ولقف  ِّ
تذكذ ذ 

 للت     ي.

 ل ست اتلمل

ن ا 

   أف

  

 أف  

في ب ض 

 ليح ا 

في للك ءر    

 ليح ا 

 68 68 66 80 لل با

 61.11 61.11 66 11.11 للنس ي ل او ي

 التعليق:

  ذذذذذا تؤرذذذذذذذذذذذذذا  ل  ذذذذذه لل    ذذذذذي للت     ذذذذذي،  

  ي،
ا
ق انا ذذذذذذذذذذذذذذذذ   ا يح ليرذذذا ي للت     ي  للت   ِّ

   

  ولقفذذذذذع للذذذذذذذذذذ ا ه  ذذذذذته  تكذذذذذي    اذذذذذللسؤلل للت    

ي ذذذذذذذتذذذذذذذ  ح ايذذذذذذذسذذذذذذذ  حذذذذذذذ ي، ف ال ل   ذذذذذذذللت  ه  صا 

ي ذذذذذذي  ر اقذذذ ذذذؤلل للت   مي  وقذذذذذذه، فالسذذذذذذذذذذذذذذذذذذواذذذذذذ   

  Standardوا يرا ي    ات ي  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال  جذذذذف ،املذذذذ ا ت 

 .للثعوص    ذذذذذذذذكل  ل ولقف أ  ذذذذذذذذح لكذذذذذذذذأ  لا ي تع 

ِّر ذذب ب ض للذذنذذا اذذ ا  ذذ يال
فو  فذ بت  ي ذ    يتع  

ق  الثعذذذذذذذذذذذذوص أرذذذذذذذذذذذذا ي للكتاه ل بت ذذذذذذذذذذذذ ي ف  
ا
ا ت  

 ليا  ذذذذذذي  للتولحذذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذي   ات   لل  ذذذذذذي  لل اليذذذذذذي 

ه لل ذذام ل ذذبت ؛ دذ ي ةع حذذذذذذذذذذذذذ ذذي  ،هذذا ح ف ذذاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ لل   ض  للث ذب ليا ي،  ذذ  يث  وا  هو  ذذا ي ذذذذذذذذذذذذذ ا  ذالتوجذذا

  ِّ
 
ِّ   ذذذذذذذ   البت  ل بم تثارب أرا ي للذذذذذذذل ت  

ه للبت   جهيذذذذذذذ بت  ِّ
 ع للبت   للجو لل ام ل  وج، أ  يوج 

ِّرء ،   ذذذذذذذ   شك  لثبي أ  لل .ي تبت ب ل  أهبلف للبت   صا حذذذذذذي 
ثو   ذذذذذذذ  ة للسنذذذذذذذع س ذذذذذذذ بت  ِّ

، يحس 

مي ف ه  ناله ي حس  لست ات للسؤلل   ا يدثارب  ع ل وقف للت   ميذذذذذذذذذذها فذذذذذذذذذذ   أالئ
ا
. أ ا للسؤلل للت  

ي  السؤلل للت   مي
 
 .للاي يثاق  ف ه،  د   ا   ي ق للع 

 اك لمل أرذذذذذذذذا ي للكتاه ل بت ذذذذذذذذ ي   ل  بلا ي،     سالل اتلرذذذذذذذذي  ثي ايل  قب  حظت    سالل  

بة ،  توحي  ا   ليرذذذذذذذا ي ل  لل  ي لل    ي ل سذذذذذذذثي لي بر يااوي، ي  ي ليرذذذذذذذا ي للت     ي ل    ي أ  ل   ا

ِّ  ا  ح ث تكاا تسذذ ة  لدر للاعذذي للبتلرذذ ي   ك  ها،  قب قب  ت ا اذج في فعذذول لل حث للسذذا  ي.
 سذذ 

ه لام احو ضذذذذذذ ط ل  اه ا لل  و ي  لل الي ي  للث بيي الحظيهاه ل   ي  لل   ضذذذذذذ ي  النسذذذذذذ بسذذذذذذ ااة توجا

ا لل  ل ة للولحبة  ليحاايي  النسذذذذذذذذ ي ل ثعذذذذذذذذذوص ليا  ي  للتولحذذذذذذذذذ  ي
ا
د   ا  ، ولتا لل  ي لل    ي،  تحك

ِّ  هو ل الك للوح ب ل    في  ل حتك  لها، يسذذذذذذ ل  ا يشذذذذذذا
      ا  سذذذذذذ  ا لإلجا ي ل  ابت، ف امللل ل بت 

ا تهء  هاه لإلجا يهاه ليرا ي ِّ
 
 .،  ل ت  

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض 
األحيان

في الكثير
من األحيان

ف األسئلة حس  املواقف التعل ِّ
.يميةتكي 

نعم أفعل

ال أفعل

في بعض األحيان

انفي الكثير من األحي
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  ء  ،     سالل تن  تك في للتبت  ، للة   ي ل ثار ي في تس ءر لل سا؟ السؤال املفتوح:

ِّ ول تناتب ا 
ِّرء  ل  ب 

ي با هال للسذؤلل سالحذي ل تعذ  حامل للسذا  ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل بت 

 تس ءر فوجها ل سثي لي بر يااوي.لل    ي في حس  

 ِّرذذذذذذو  ج  ي    للشذذذذذذ  ر للتي ين غي   للات
م ل بت  م ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقب  ق للسذذذذذذءر للاسذذذذذذ  ل  وج،  ت ب  ها  ي يتح  

 ء ذللبت   ف
 
 ذ ف ،ي جو هاائ  ل مي   شاتكي    ل ت  

ا
 و       ،ا للنشطق لرترلت ن امل للت  

 ء   ء  ل ت لل   م لل  اييك ي،    للاة ي وم لدر للوضذذ  ي ل شذذ ،ي رذذ  ا   سذذت ز ل   اذذذذذذذذذذذذذذ   ف
 
  

 .ي لل  صذها فذ  تح  ق ل سا لة   ث

 ا في لل وج يكو     لل بليي
 
رذذذذذذذذذذذء  أ  للتحك ي للاعذذذذذذذذذذذي لي بر، ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحترلم فل    ض   ي ى ب ض ل بت 

 .لل    ي بتلمل ال   ءع ل ت   اقثد  

   ى آس    أ    ِّ
ي ذ  للبت  فذأ   إلانا  ر  ، أهاا رتاذب لأل لإللبلا للتر وي ل بت ،  للتح ءر للج  

 .لل سا

 ا هي اتجي  ولف تك أ  لبم  ولف تك لدر للتعذذذذذذذذ  حامل لآلت ي  خعذذذذذذذذوص للتبت   السااااااااؤال الثالث: 

ال؟  لل   

م اتائج    تع  ح لدر حبة:61يتكوا  هال للسؤلل    س سي   ِّ
   تع  حامل أ    و مل، ا ب 

 التصريح األول: .1

ال هو لل اي ي وم لدر أرتاذ للتبت   لل   

ال.  ف  

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 64 64 82 لل با

 66 88.88 88.88 ..... للنس ي ل او ي

  التعليق:
 
ى تح  ق ليهبلف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل اع أف ذذذذذذذذذذذذ  للة لئق ل وحذذذذذذذذذذذذول دللتبت   لل  ال هو للاي ي وم لدر لت

ال هو  للت    ي  للهبف للختا ي لإلا اجي،  ليرذذذذذذذتاذ لل   

 سذذ لللذذاي يسذذذذذذذذذذذذذتة ع لست ذذات للة لئق ل ثذذارذذذذذذذذذذذذذ ذذي،  فق  ذذب

 لفق  .  قب، للتولحدي يذذذذللوظ تبت   لل  امل؛ للتكا دي، 

ِّرذذذذذذء  لدر هال للتعذذذذذذ  ح،  11      ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأك 
 ا ائي     ل بت 

ِّرذذ ذذذذذذذذذذذذذذي للذذذذذذذذذذذذذذ ل هال ال   لدر 
ق ها  ذذذذذذذذذذذذذذ بت   ل  ذذ  تة تح ا

ثول     ،هاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحذذذذذذذذذذذذذف  هذذاه للخعذذذذذذذذذذذذذائص ف و لل
 
حتى يت ك

هاج لل  ي لل    ي، ساحذذذذذذذذي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ث ك ا لمل تح  ق أهبلف 

 امل ليهاذذذذذذذذذذذذذذذذذذ أ  ل ث
ا
ز لدر ت بيا للت   ِّ

 
ي ، لال ين غهاج ي ك

ِّ  لدر اتجي لال ي    لل  ا 
 ال ي.أ  يكو  ل بت 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ال هو الذي يقوم ع لى التدريس الفع 

ال .أستاذ فع 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التصريح الثاني: .2

ا  ت ا   
 
 ل ست اتلمل .للاي ي وم لدر  ت  

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 66 64 61 88 لل با

 66 88.88 ....4 08.88 للنس ي ل او ي

ِّ ذذذذبى للذذذذغي أ  تكو   وجواة لذذذذي ين ذذذذي أ  للخع عي لل اا ي للتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذااذذذذذذذذذذذذ ر لل ذذذذذذذذذذذذللش التعليق:
ي ذذذذ ، هذذذذذذذذر  بت 

ِّ  ذذذذا    ذذذذذذلدر للت  اهذذذذذذقبتت
 
   اات ذذذق اهذذذذذذ؛ أي داهاذذذذذذع  ت  

ا ذذذذهذذذذ    ذذذذولحذذ  للتذذذذسذذق حذذذذذ  ذذ  وذذذذل اهذذذذذذها دل ذذلدر جا 

 اتذذذي  ثذها فذذذذذذذ لدر  سالبت
ا
 80/81 قذذذب  لفذذذها.  قذذذذذا  ت  

ِّ    ا ائي 11 
ِّرذي للذذ للثا   ذلدر هال للتع  ح، يب  

  ذ  بت 

  ذذذذذذها    ذذذذذذي  لل الئ ي   ثذذذذذذ    تة دحبلث للت اته لل   

  ِّ
 
ت كي اا ح ل    في ذذذذذذذ  ايبلكذذذذذذذ ذذذذذذذي رب   اذذذذذذذف هاذذذذذذذذذذذذذذ ت  

 ها.ذ ع     ذ  ا ء  للذ لل

 

 

 التصريح الثالث: .3

ا ذي للبلف  ي.
 
ز لدر ل ت  

 
 ل ست اتلمل للاي ي ك

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق ذذذذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 66 64 61 88 لل با

 66 88.88 ....4 08.88 للنس ي ل او ي

   التعليق:
 
ِّ ء ،   ثذذذذذذذذذذذللخع عي لل ال ي فتت  

 
ِّ  لدر حس  لرد  ات قبتلمل ل ت  

ها ذ   ذذذذذذذذذذذي قبتة ل بت 

ز هو لجتذذذذاله ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ،  لل  ض    هذذذذال للترك للذذذذبلف  ذذذذي

ِّ ء  لآلس    للاي ذلل
 
  ا  ،تث عها هاه للبلف  ي  ت  

زهذا  ذ  للذخذذذذذذذاتج حذتذى يذ ذتذحذ ذول  ذز ال  ا ف ِّ
ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيذحذ ذ 

ا
ا
 11.  قب  اات للنسذذذذذذ ي    ولي جبل  للشذذذذذذ ف  الت  

ز لدر هاه ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي    ضذذذذذذذذذذذ  تة للترك  80/81، أي  ا ائي 

ِّ ء .  لك  هذذال للترك 
 
ز لذذه  حذذاذي ه ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلل اذذي    ل ت  

د  لا يتا  الك   ي للسذذذ   ي، ذلك  ، اتائنه للوس  ي

ِّ ء  قب ي ها    مل ال  ا ذذذذذذذذذذذذذذذأ  للترك 
 
ز لدر ب ض ل ت  

ِّرها ي
ِّ أ   بت 

،    ي ثحها ا   لل  ص هاذذذذها لثز ذذذذ   

ا،
ا
 ذذذذذذذذذذي   ذذذذذذذذذذشا  ا سف نتج لثه  فذذذذذذذذذذي للت  

 
ء    ل ت  

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

م ذي الدافع
 
ز على املتعل

 
.يةالذي يرك

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق 

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

م متعاون 
 
.الذي يقوم على متعل

أوافق بشدة

أوافق 

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ِّرذذذذذذذذذذذذذها    جهذذي أس ى 
 ء    ذذبت 

 
لدر ز ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهذذال للترك لذذال أقتر  أ  يكو   .أا سذذذذذذذذذذذذذها    جهذذي،   ء  ل ت  

ِّ ء  ذ ي للبلف  ي 
 
ها ذذذذذي ب ض للاا مل للتي يعجز ف ذذذذذي  ض  ي ل اةالم،  فذذذذذف  ي  بليي للاعي، ذذذذذفل ت  

ِّ و  لآلس   ؛ ي ا 
 
ِّ ء  للاي  تث عذذذذذذذها للبلف  ي ل ت  

 
ز ل حتى ي ،هثا     ي ى ضذذذذذذذ  تة لل ب   ا ت   ح ا

 
ُ
 امل  فذذذذ  أسةاؤها فسد َ   ت

 
ا ك ا ي ى أصااه بليوج ا للخة ذذذذ ق  ذذذذي  ثا  للت  

ا
، فالخة   ثة ق ل ت  

 .ل  ات ي  الك ا لمل

 التصريح الرابع: .4

ز لدر    و     في  لضح.
 
 ل ست اتلمل للاي ي ك

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 66 64 61 88 لل با

 66 88.88 ....4 08.88 او يللنس ي ل 

 التعليق:

ِّر ذذض للذذز ب ذذللخع عي ليس ى ت ك  
ح ذذذذي  لضذذذذ و     فذذذذا   ذذذذي تبت سها، لدر ت بيذذ ، فذذ بت 

ِّرو   تك  ف لل   ق   له  حس     قذذذذي رب   تذذذذف ، ذذذذذذذذ ره
 ء ،  هثا ي وم ل بت 

 
ي ذذذذ   فذذذذ   و  للذذذذل ت  

ا   الثظذذذذذذذذذذذذذذذذ ع  لقع لل ِّ
 
ي  ل جت ال ي لل وج،  سذذذذتولها  لل  اي ل ؤرذذذذسذذذذ ي ذذذذذذذذذذذذذذذذى لبا ل ت   ء  فذذذذذذذذذذذذذذذذلد   ت  

ت  ،...    لل ول    هاذذذذذذذ ي  ف خ جو  أح ااا ل  ل    

هايي يثجاو  ذذذذذذي للثذذذذذذها فذذذذذذ لكث ،للبتل  ي لهال لل  ض

ها،  رذذذذذذذذذذذبب للخ  ج لبم تولفق ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي أال   ه تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف

ِّ ذللبراا ج ف
 
 اي ب ض ح   اته  ع للولقع لل  دي ل  ت  

ِّرذذذذذذذء  يناب و    سذذذذذذذا  مل 
ِّ ،  لك  هؤ   ل بت 

 ل بت 

دالت ي    و ف للوحذذذذذذذذذذذذايي ل  اشذذذذذذذذذذذذ ة  يءر ل  اشذذذذذذذذذذذذ ة. 

 ،ك ءره    ل ثذذذذذاهج ، تأ ي أ     ذذذذذاج لل  ذذذذذي لل    ذذذذذي

 للتييحتوي لدر ب ض ليسةذذذا     ض للعذذذذذذذذذذذذذ و ذذذامل 

ِّ  لدر تنا ملها
ف  وم  تك  ف  ااته،  ،يح ص ل بت 

أ  لل اليي أ  أنشذذذذذذةي لل  ي  ي قوللب لل  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذرذذذذذول  ف

ِّ ء .  قذذذذب  لفق أي ذذذذب 
 
ق فها ل ت   ِّ

ليس ى،   ذذذذا يح  

ر ذذذذذذلل ه  ذذذذذذ  لدر هذذذذذذ بت  ي رب   تة  ق ذذذذذذها يولجهو  يو  ا للع و امل  لل   امل فذذذذذذيا  ا ائي  11ال للتوجا

   اا ج للسثي لي بر يااوي.

 

 

 

 

ةأوافق بشد
أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ز على مضمون معرفي واضح
 
.الذي يرك

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التصريح الخامس .5

ف ف ه لرذذذذذتر للاي تللتبت   لل  ال هو 
 
امل لت ن وظ

ا للت ذذذذا ني، للت  ا لل ثذذذذائي، 
 
ا للاذذذذبي ذذذذي  للت  

 
للت  

ا للت اابي... .
 
 ل ب ليا لت، للت  ا للالتي، للت  

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 60 84 لل با

 66 66 00.00 00.00 للنس ي ل او ي

 التعليق:

الذذذذذذذذذذذذذذذذللخعذذذذ عذذذذي ليس ى ف  ي حسذذذذ  لست ات ل رذذذذترلت ن ي أ  ل رذذذذترلت ن امل ذذذذذذذذذذذذذذذذذه ،ي للتبت   لل   

مي
ا
ِّرذذء  لهاه ل رذذترلت ن املل ثارذذ ي ل  وقف للت   مي للت  

در ل سذذتوى ل ،،    شذذك أ  لرذذد  اه ل بت 

 ف أى ،يج  تة   ها أحسذذذذذذذذ  تة  ق    اف  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  ،للثظ ي 

تح  ق ج  ي    للشذذذذذذذ  ر في   ضذذذذذذذ  تة ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذح  ب ض لل ا

 لل ب  ب با ق   ي: ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتة  ق ل رذذذذذذترلت ن امل للابي ي،  ه

لرذذذذذذذذذذذذذتخذذذذذذذبلم  ه ذذذذذذذامل  تورذذذذذذذذذذذذذةذذذذذذذي ،    ذ  ل رذذذذذذذذذذذذذتذرلت ن ذذذذذذذامل

 ،امل ذلمل رذذذذثب تن   ي قوي  لست ات لرذذذذترلت ن،   للعذذذذ و ي

لرذذذذذذذذذذتخبلم لرذذذذذذذذذذترلت ن امل ي ك  لرذذذذذذذذذذتخبل ها في  نا مل   

لها لالقي  ال  اي هاه للشذذذ  ر  للت اتلمل أس ى  . خت  ي

 ذذذي   ذذذي للت      للي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ؤرذذذذذذذذذذذذذسذذذذذذذذذذذذذ ذذذي  ل جت ذذذال ذذذي لة ف

  ي،
ا
ال  اا ح.تس ح  للت     تح  ق تبت   ف  

ا،     سالل تن  تك في للتبت  ، سعائص للتبت   لل  ال. السؤال املفتوح:  حب 

 ِّ
ِّرء  ل  ب 

 ا  ول تناتبي با هال للسذؤلل سالحذي ل تعذ  حامل للسذا  ي؛ دذ ي تح ل نال أ ام ل بت 

ال. أج   لل ول في سعذذذذذائص للتبت   لل  ال ك ا ي لها  لل    ي فذذذذذذذذذذذذذذذذذي تحبيب سعذذذذذائص للتبت   لل   

 رو  ف  ا يدي:
 ل بت 

  سالل ليرذذذذذذذذذذا ي ل بت رذذذذذذذذذذي  للبق  ي. ،للة   ي للاولت ي للثا ايللت اا       ِّ
 
ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ف ضذذذذذذذذذذع ل ت  

 ذى توظ ف  ض  ي لرت زلمل ي تبف ه دل
ا
 .ه اتت  

 ال لدر أرذا   ي وم   ا   للتال ذذذذذذذذذذذذذذ ع تح   ،للتح ءر لل و ي ل بت     و ف ليرتاذللتبت   لل   

 ي و لئق للتبت  .ذلك ا لمل،  للتثو ع فال  ات ي   تة  ق 

  : ِّ
ا  لإلالتة.  بت  ِّ

 
ِّ  ل ت  

 ،ف  ك  ثارذذذذذذذذب حب   هثته، ي وم لدر للت ا    ء  أو لف ياليي؛ ل بت 

 ع
 
ا ئ. هذاا ، حترم ،س وم  ، ة ِّ

 
دالتة   ، يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذي الف  ي  له شذذذذذذذذذذذذذ ف    ف  ث ذذذذذذذذذذذذذ ط ،  ذا    ت  

 ها.ذي  تاب ي ل ثذف ال ل  ا ت لير ة ف زم   ها ها.ذت ت   اي، فذي ا   للوقت، حات ي 

  ي لي وت للجبيي  للولج امل، للوضذذ  امل ل سذذ) بفي، ذذذذذذذذذذذذذذف ض للشذذخعذذ ي، لبم للدسذذا ح في وم لدر

 للوض  امل لإلا اج ي .

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق 
ال أوافق 

بشدة

ف ف
 
يه التدريس الفعال هو الذي توظ

م الحديثة
 
.استراتيجيات التعل

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق 

ال أوافق بشدة
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مية-ر العملية التعليمية: عناصرابعا
 
 التعل

 ا هي اتجي  ولف تك أ  لبم  ولف تك لدر للتع  حامل لآلت ي  خعوص ليرتاذ السؤال األول:  .1

 للثا ح؟

م اتائج    تع  ح لدر حبة:80يتكوا  هال للسؤلل    ياليي لش    ِّ
   تع  حا أ    ولي، ا ب 

 التصريح األول: .1

ثي  ت ليرذذذتاذ للثا ح هو للاي ي ني لالقامل 

  ه.
 
  ع  ت  

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 68 60 82 لل با

 66 61.11 80.00 ..... للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّ  فذذذذذذذذي    لثاح  انا  لل ، تع  حاته ،ال للسؤللذذذذذذذذه
 قب ج  ت  .للت     ي  تهذذذذذذذذأال   ه يذذذذذذذذ بت 

، ل ورذذذذذذذذذول ي تن ع هاه لل ثاحذذذذذذذذذ   ء  للك ا لمل للتولحذذذذذذذذذ  ي  للتبل ل ي .ي تعذذذذذذذذذ  حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف   ا    لثعذذذذذذذذذ  

  ل ثة  ي، لل  و ي لل ساا ي  ل هث ي.

ي بأ للتع  ح لي ل    ا  للك ا ة للتولح  ي 

ِّ      ثا  لل القي للج بة  ل ت ثي 
ِّ  ه ت ء  ل بت 

 
  ، 

 ،  اترهذذذذذذذذ      حس  ر  ،لهها حتى ي    ت  ا 

ا ف
ا
ي فوجذذذه. لا تذذ مل للثتذذذائج ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ لل ذذبتة لدر للتحك

ِّرذذ ذذذذذذذذذذذذذذ  اجاي؛ دذ يح ص أي ب لل
ثا  ذذذذذذذذذذذذذذ  لدر  ذذذذذذذذذذذذذذ بت 

ِّ ي ا ف
 
ي  ذذبليذذي للسذذذذذذذذذذذذذثذذي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلل القذذي للج ذذبة  ع  ت  

ي أت ح ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا ي ذذذذذذذذذ   لها للتبت   ف ،للبتلرذذذذذذذذذ ي

ِّرء  ي    ب ض ل  ولل لل ام للبتل  ي،    د   ذذذذذذذذذذو
بت 

ضذذذذذذذذذذذذذ  تة لل ذذذذذذذب   بثذذذذذذذا  هذذذذذذذاه لل القذذذذذذذي ق ذذذذذذذ  ت ذذذذذذذبيا 

ي ي بأ    للاعي لي بر أ  لل  ا  لي ل دبر آس  ذذذذها لالقي  ست  ة   تبة لدر  سات مل ثذذذذأتى أا   .للبت  

ِّ ء  ف
 
ِّ  ي  ى  عذذذاح ا ل  ت  

ِّ ذذذذذذذذذذذذذذذي  خ الها، ف در للذذذذذذذذذذذذذذذذحعذذذي،  ل اة اع لي ل للاي يتركه ل بت 
رذذذء   بت 

 ى.ذي لل  ا لمل لي لذب فت   لاة اع ج   للا ص لدر 

 التصريح الثاني: .2

 ل ست اتلمل للاي يستة ع للس ة ة لدر فوجه.

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 66 66 62 82 لل با

 66 66 44.44 ..... للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

األستاذ الناجح هو الذي يبني عالقات

ميه
 
.متينة مع متعل

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التعليق:

ِّرذذذذذذو  ف اسااااااتراتيجية التوجيه أو الساااااالطة،لدر هال للتعذذذذذذ  ح َي ُ نِّ  
 ا هو ك ، ال ا  ا يح ص ل بت 

 ي ل   ي للتبت  ذلدر للس ة ة لدر فوجها للبتل  ي ق   ل اةالم ف ،هاذذي دجا اتذذ لضح ف
 
ي     هذ؛ يا

ِّ ء    تاب ت
 
شذذذذذذخعذذذذذذ ي للسذذذذذذ ة ة لدر لل وج حسذذذذذذب  م و  أا لمل   تخت ف  .ها ل بت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلها هب   ل ت  

ِّ   شخع ي لل
ِّ  ذذذذذذذل بت 

 
فالس ة ة قب تتا بس ةي  ، ذذذذذذذ ت  

ِّ ذذذذذذذذذذذذذذل   في أ    وة شخع ي لل
، فذذذذذذذذذذذذذذي ح وته للاهني  بت 

زه ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأ     كزه للت   مي أ    ك ي،ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ للث سذذذذذذذذذذذذذ ي  ل ا  ذذذال

لدر أ  أسععه  ،توحاذال ت كت للتع  ح   ذي، لذل جت ال

ر  قب تأيت أ  للسذذذذذذذذذذذذ ة ة لد ي للتعذذذذذذذذذذذ  حامل للالح ي.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف

ِّ ء  ذذذذذذذذ ي للذذذذذذذذع و  ذذذذذذذذلل وج   تنسجا  
 
  ح ي لل    ي ل  ت  

، هاذذذى د  لمل شخع تذذذى للا  ي لل  ايي،  دلذذذللاي  يتوقو  دل

ِّرء  ،ي   يسذ حذذذذذذذذذذذذذذ لك  للولقع للاال
 ، فق تع  حامل ل بت 

  لت اتلمل ا س ي  لجت ال ي  تكو ن ي.

 التصريح الثالث: .3

للذذذذذاي يتذذذذذ كذذذذذب    صذذذذذذذذذذذذذاذذذذذي    و ذذذذذاتذذذذذه ق ذذذذذ  

  ه. ت بي ها
 
  ت  

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 60 81 لل با

 66 66 80.00 10.00 للنس ي ل او ي

ِّ  ت ذذبى للذذل الكفاءة اللغوية واملعرفية ات ذذ  ي     التعليق:
ِّ ذ  للذذذذذ ا ذذذذ بت 

 
ِّ ذه  لذذ  لذ  ت  

 ،ه لها ا ي ب 

ي لل    ي فذذذذذذي للذذذذذذساحي دذل  ا  ي لل
 
 ي   ه ي ؛   ت ك للسهوليذذذذذذ  ل ذذذذذذ.  لك  لي هذذذذذذي ت بيا    و اتذذذذذذبق

ِّ  ف
ي تح  ق للث   للبيبلكت كي للس  ا تعةبم ذذذذذذذذذذل بت 

ذذذذذذذذذ ي ي تبس ط ل   فيذذذذذذذذذ ع و  ليي ى ات ذذذذذذذذذأ  تحو  ها دل لل الِّ

ِّ  ذذذذذذلبى لل
 
ِّ  فذذذذذذهاا للذذذذذذلجت  ا  .  أظ ا أذذذذذذ ت  

ي ل   ي ذذذذذذ بت 

للث ذ  للذبيذبلكت كي،   ع    ت رذذذذذذذذذذذذذثولمل للخبرة  للتن  ذذي 

ثذذذذذذذااذذذذذذذه    ل قترله    للذذذذذذذبقذذذذذذذي لل    ذذذذذذذي ل ة و ذذذذذذذي،  ِّ
 
تذ ك

ساحذذذذذي دذل تعذذذذذاحب هال ل ج) اا  ع للتكو ثامل ل   ف ي 

ِّرءذ   أشك أ بل ف  لل  بليوج ي ل ثار ي.
  ي ر ي ل بت 

سذذذذذذذذذذذذذ  ا  للسذذذذذذذذذذذذذ   ل    فذذذذذي دبر ى للث ذذذذذ  للج ذذذذذب  للذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدل

ِّ ي ا
 
  ا ي ذذذذذذذذذذ   حسذذذذذذذذذذ  فه ها  حسذذذذذذذذذذ  تة   ها  ، ت  

 لها.

أوافق 
بشدة

أوافق ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

ل الذي يتأكد من صحة معلوماته قب

ميه
 
.تقديمها ملتعل

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

.جهالذي يستطيع السيطرة على فو 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة



 : الدراسة امليدانيةخامسالفصل ال

375 
 

 التصريح الرابع: .4

  ه   ا ي ب  ه    
 
للاي يستة ع دقثاع  ت  

  ااة ل   ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 62 82 لل با

 66 66 44.44 ..... للنس ي ل او ي

يت ل  للسذذ ة ة لدر لل وج،  ل   التعليق: و م هاه للسذذ ة ة،  ل   للتعذذ  ح أا لمل   رذذ ق  أ  تحب 

ه لل  حظي هال ل تناه. تأيت أ  أذذذذ  فذذذذي يس ذذذذللاال ِّر ذذذذتوجا
ِّ  ذذذذ بت 

 
 ،بسلطة املعرفةها ذذذذ  احو دقثاع  ت  

ا ذذذذذذذ ار  ل حترلم ل   هاظاه    بسذذذذذذذ ةي أس ى قب يكو  

ط  لله  ثيها ذذذذذذذذذذذذذذ  اوث
ا
ِّرذذء  للدسذ 

.  قب لرذتناه    ل بت 

ه مي   ح ذذذذذذذي للت   ا  ، سذذذذذذذاحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  أ   لهذذذذذذذال للتوجذذذذذذذا ِّ
 
 ت  

م  لل ذذااوي يتعذذذذذذذذذذذذذ و   كثرة للجذذبلل  لذذذبم ت  ذذا   ذذا ي ذذذبا

ي ،  د  أ ذب ل سالف ذلذكلها،  ساحذذذذذذذذذذذذذي دذل  ا  ب ءر حج 

كها  اتلئذذذذذذذذذذذذذذها،  دذذذذذذذذذذذذذذف     ءر    ا  بي   ا   ت سذذا
ال   قوي 

.  للاذالذذي للوح ذبة للتي رذذذذذذذذذذذذذ ت   و   ذا ي  ض ايسذذذذذذذذذذذذذثذبهذ

ِّ   ت بيا للبل   ها       و امل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  
هو للتزلم ل بت 

ِّ لدر لل
ري.ذ   في للذلل وي    بتا

 التصريح الخامس .5

ا في و لئق  لرذذذذذذذذذذذذذترلت ن ذذذذذذذامل 
 
للذذذذذذذاي يذتذحذكذ

 للتبت  .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   ذذذذذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 62 82 لل با

 66 66 44.44 ..... للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ميه ب
 
ما الذي يستطيع إقناع متعل

مه من مادة علمية .يقد 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ِّ  حذذذذذذذذذذذذذاحذذب ك ذذا ة    ف ذذي   ورذذذذذذذذذذذذذول ذذي التعليق:
 لكثذذه   يسذذذذذذذذذذذذذتة ع ت    هذذا  ذذالك   ذذي  ،قذذب يكو  ل ذذبت 

ح  ا رذذذذذذترلت ن امل 
ا
ل ثارذذذذذ ي، لال ين غي ل  ه أ  يدسذذذذذل

ها. ذذذذذذ ول  ي   ثذذذذذذ  حس  توظ  ها  لل ،ق للتبت   و لئ

ز للويذائق لل  بليوج ي لدر د  لمل و لئق ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت ك  تيا 

ا د  أ   لقع للت    ، لرترلت ن امل للتبت   للابي ي

ِّرذذذذذذذذذذذذذ
ك ب ض ل ذذذبت  ء   ذذذالة لئق للت   ذذذبيذذذي يظه  ت سذذذذذذذذذذذذذذا

جذهذا    ، للذتذ ذ ذ ذنذ ذذذذذذذي عذذذذذذذذذذذذذ ذو ذذذذذذذي تذةذ ذ ذق للذةذ لئق تذحذجذا

لذذذال أتى ضذذذذذذذذذذذذذ  تة دملللذذذي  للاذذذبي ذذذي  لت ذذذاتلمل   ذذذبلا ذذذي.

قامل  ل كتظاظ ِّ
، ا ص تكو   في ليقسذذذذذذذذذذذذذام هاه ل  و 

ِّرذذذذذذذذذء ، ضذذذذذذذذذ ط لل 
الت ي لإل  املعذذذذذذذذذ و لل اا ج، ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل بت 

 .تثظ   ي... لل  

 التصريح السادس: .6

  ذذذذذذذه في 
 
للذذذذذذذاي يسذذذذذذذذذذذذذتذةذ ذع دشذذذذذذذذذذذذذ ل   ذتذ  

 للبت .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 ذذذذذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذ

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 60 81 لل با

 66 66 80.00 10.00 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ق  حسذذذذذذذذذ  لست ات و لئق  لرذذذذذذذذذترلت ن امل  ،لهال للتعذذذذذذذذذ  ح لتت اوامل  التعذذذذذذذذذ  ح للسذذذذذذذذذا ق 
 
ف  ا ت  

ِّ     ذذ  ب، ح ث يسذذتة ع ل االسااتراتيجية التراحميةلل القي،  ساحذذي  ي،  كال  ارذذترلت ن تللتبت  
ت 

ِّ ء 
 
ي ذذذذذذذذذذذذذذذذأ  يشذذذ كها ف قبتته للتولحذذذ  ي  ق  ه    ل ت  

 ات
ا
 ها   ا سها.ذاتره،   ا ي    لها  ثا  ت  

ِّرذذذذذء  لدر ضذذذذذ  تة دشذذذذذ ل  ذذذذذذذذذذذذذذذذذ قب  لفق ك
  ل بت 

ِّ ء  ف
 
ها ي للبت ذذذل ت  

 
 هو    ات انا   النس ي  ،أ  ج 

ِّ  فذذذذذذذذذذذذذذفإذل فشذذ  لل ها.ذذذذذذذذذذذذذذدل 
     ذذذذذذذذذذذذذذي دشذذ ل  للك  ذذذذذذذذذذذذذذ بت 

 ِّ
 
  بت ،ذلك فشذذذذذال ل با   ه، لسذذذذبب    ليرذذذذذ اه، لُ  ت  

ِّرذذذذذذذذذذذذء    
ساحذذذذذذذذذذذذي ل شذذذذذذذذذذذذاتكي للشذذذذذذذذذذذذ و ي،  لك  ب ض ل بت 

  سالل ذذذذذذذذذذذذذذ كتو ي  ذذذذذذذذذذذذذذ شاتكي للذذذذذذذذذذذذذذها  الذذذذذذذذذذذذذذيست   و  لث

ي  ل نزل  للتة   امل  للت ات   للعذذذذذذذذ  ي ، ي  يءر للعذذذذذذذذ   

   للكتا ي.ذللت     شات ع   وضولامل 

 

أوافق 
بشدة

أوافق ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

ميه ف
 
ي الذي يستطيع إشراك متعل

.الدرس

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

م في طرائق واستراتيج
 
يات الذي يتحك

.التدريس

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التصريح السابع: .7

  ي تبت   حسذذذذذذذذذذذذب للاي يحسذذذذذذذذذذذذ  لست ات و  

 ل وقف للت   مي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 61 80 لل با

 66 66 ....4 4.44. للنس ي ل او ي

 التعليق:

 ها أ  ب  هاذذذذذذذذذذذذذ لست ات  لحبة  ث ،دذل أحع ثا و لئق  لرترلت ن امل للتبت    جبااها ك ءرة جبل 

مي، فال توجب و   ي تبت   تعلح لك
ا
    ي،      ل ولقف للت ذذذذذذذذله لتت ار  ي ق  ا وقف للت   مي للت  

ا لست ات و   ي للتبت   هو ل د ا  ِّ
 ،ملوقف التعليمي حب 

مية سااااياقية اجتماعية هو 
 
 جملة عناصاااار تعليمية تعل

م فاااااااااااااااااااااااااي إنجاح الوضااااااااااااعية التع
 
مية من طرفيها، تتحك

 
ل

م. ِّ
 
ِّس واملتعل

     وقع للخ ءر  ذذذذالتذذذذبت   تأى  ذذذذ   املاااادر 

ِّرء  ض  تة ت   
 .  مي  ل وقف للت ذ  للة   ي  ت  ا ذل بت 

 ،ي هاه للجزئ ي  ها ل  اييذذذذذذذذذذذذذذذذذ أتى أ  ت   ق للتكو   ف

لستات في ا ي  ق ذت لدر حذا مل   ذبلا ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذسذاحذذذذذذذذذذذذذي  أاث

ِّ  و   يذذذذذذذذذلل
، هايتهذذذذذذذذذى اذذذذذذذذذللبت  دل    بليي   ح بة  بت 

ق  ذال ذبتة ل هث ذي 
 
ِّ  لل ث  ذي يرذذذذذذذذذذذذذ ذاه تت  

 هال  ،ل  ذبت 

ِّ ء   
 
ِّ ا ف 01أ ام لل با للهائ     ل ت  

 
ي حج ة ذذذذذذذذذذذذذ ت  

  ة .ذح  

 التصريح الثامن: .8

ا.
 
  ه ل ت  

 
 ل ست اتلمل للاي يستة ع تح ءز  ت  

ة لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق  أ   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 66 66 60 84 لل با

 66 66 00.00 00.00 للنس ي ل او ي

 التعليق:

  ي، ك ا رذذذذذذذذذذذ ق لل ول،    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقب يثة ق ل بت   ف 
ا
ِّ ء ، ذ  ي  ضذذذذذذذذذذذ  ته للت  

 
للبلف  ي،  ي ل ت  

ِّ ء  لآلس   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ لل  ض    هال للترك 
 
زها ،ه للبلف  يللاي  تث عذذذذذذذها ها ،ز هو لجتاله ل ت   ِّ

   ا يح  

ا.  لك  هال للترك ذذذ   للخاتج حتى ي تح ول  ز ال  ا ف
ا
 ، يز له  حاذي ه  اتائنه للوس ذذذي للش ف  الت  

ِّ ء  قب ي ذذذذذذذذذذذذلك أ  للترك  ؛ الك   ي للس   ي د  لا يتا  
 
أاه اوع ا هذذذذذذذذذذذذمل الئق       سا  ز لدر ب ض ل ت  

 ء  ف نتج لثه  ،ت  ءز  لبم  سذذذذذذذذذذذا لة   لل
 
 ء  أا سذذذذذذذذذذذها    جهي،   ء  ل ت  

 
شذذذذذذذذذذذا  ا سذذذذذذذذذذذ ي  ء  ل ت  

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

الذي يحسن اختيار طريقة تدريس 

.حس  املوقف التعليمي

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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378 
 

ِّرذذذذذذذها    جهي أس ى. لال أقت
   أ  يكو  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  بت 

ي  ضذذذذذذذذ  ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  بليي للاعذذذذذذذذي، فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهال للتركءز ف

ب ض للاذذذا مل للتي يعجز في ذذذا ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل اةالم،  ف

ِّ و  لآلس   ؛ ي  هثذذذذا     ي ى ضذذذذذذذذذذذذذ  تة 
 
ل ت  

ِّ ء  للذذاي  تث عذذذذذذذذذذذذذها للذذ
 
تى بلف  ذذي حلل ذذب   ذذا ت  

ز ل  تسذذذذذذذذذد    أسةاؤها ف  امل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيح ا
 
ي  ثا  للت  

  فق   بليوج ا للخة .

 

 

 التصريح التاسع: .9

 ء  ف حذذذذذذذذذذذذذذي   ذذاترذذذذذذذذذذذذذذي لل  ذذي 
 
للذذاي يد ح ل  ت  

 لل    ي في  ولقف ح ات ي هاافي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

أ لفق   

ة  بشب 

 66 68 62 80 لل با

 66 61.11 44.44 4.44. للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّ  للاي يسذذذذذذذتولب توحذذذذذذذ امل ل   اج  للويائق ل  لف ي له  للوي  ي ل  لف ي، ال   ليرذذذذذذذتاذ،  
ل بت 

ه لذذللذبل ذذ  للتر وي يرذذذذذذذذذذذذذاتذذاة للت   ا لل ذذااوي  ين غي 

نسذذذذذذ ي أ  ي حث ل   ولقف  بترذذذذذذ ي ذلمل ا لي  ال

ِّ ء 
 
ث ،ل  ت   ِّ

 
 ات ا  ك ا ة ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت ك

ا
ها    توظ ف ت  

ق لها ذلي ل ولقف للا ات ي ل خت  يذف ك ، فإذل تح ا

 ي هاج لل ذذذي  ثذذذها فذذتح ا ت للك ا لمل ل ثعوص ل  

ق   هذذذذذذا    ح لل    ذذذذذذي ل سذذذذذذذذذذذذذثذذذذذذي لي بر يذذذذذذااوي  تح ا 

ِّرذذذذذذذذذذذذذء  لدر 
دينذذذذذذاا هذذذذذذاه للخ  ج،  لك  قذذذذذذبتة ل ذذذذذذبت 

، تيا أ  ي  ى  حذذ   تسذذذذذذذذذذذذذاؤل  ذذاتهذذا  لرذذذذذذذذذذذذذد ل ولقف 

 . لف ول لدر للتع  ح 81/.8

 

 

 

 

 

ةأوافق بشد

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

مين فرصة ممارس
 
ة الذي يتيح للمتعل

.ةاللغة العربية في مواقف حياتية هادف

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

ةأوافق بشد

أوافق

ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

م
 
ميه للتعل

 
.الذي يستطيع تحفيز متعل

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التصريح العاشر: .11

ا في ل ي للتبت     هاتلت ا.
 
 ل ست اتلمل للاي يتحك

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 66 66 62 82 لل با

 66 66 44.44 ..... للنس ي ل او ي

 

  التعليق:

ِّ  ش ر ض  تي فتح ا 
ِّ ء ذذذذذذذذذي تح ا ذذذذذذذذذق للك ا ة لل ساا ي ل  بت 

 
ا فها لبى ل ت  

ا
ل  ي ي لذذذذذذذذذ،  للتحك

ِّ  لير .القراءة، املحادثة والكتابة االستماع،ع: ذذذها ليت ذذذي  هاتلتت ظه  فذذذلل    ي ين غي أ  ي
تاذ    ي يبت 

ِّ  ل ،ل   ي فعذذذ حي  ظ   ي
 
ِّ ء     فه ه  للتنا ه   ه،   حا اته فت ك

 
 ،و هي أرذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذي ل ته  فذذذذذذذذذذذذذذذذ ت  

 ل  ت اا ل  لرذذذذذذذذذذت  ال للبلتجي  ه ا  ا  للظ  ف؛ 

ا للذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيا
ا
ِّم أ ام تحك

ا فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها أها   و  ِّ
 
ي ل ته ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ت  

ِّر ذ  للذق كذب  لفذ.  قلل    ي
ا ذ بت 

ا
  لدر ض  تة تحك

ِّ  ف
 لقع  صذذذذذذذا ح أ ا  .ي للك ا ة لل سذذذذذذذاا يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    بت 

ي للكتا ي  ل حاايي لبى ب ض ذذذذذذذ مل أسةا  فذذذذذذذللاال ي 

ِّر 
 هاذذذذذها    أج  تحسء  ك ا تذذذذذد  أ  ر   ، ذذذذذل بت 

ِّ ء  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها دلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلل سذذذذذذذذذذذذذاا ذذي رذذذذذذذذذذذذذ ؤ ل  
 
ى ت ذذالذذ  ل ت  

 ها  حس  توظ  ها.
ا
  لرتنا ) ا ل  ي لل    ي  ت  

 

 التصريح الحادي عشر: .11

للذذاي يذذبي  فوجذذه  ك ذذا ة لذذال ذذي  فذذال  ذذي 

 ك ءرة.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 68 61 84 لل با

 66 61.11 ....4 00.00 للنس ي ل او ي

 

 

 

 

 

 

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

م في لغة التدريس ومها
 
.راتهاالذي يتحك

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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380 
 

 

 التعليق:

م ب ض للذذذذي تذذذذذذذذش ا  للت  لي ذذذذوج  ذذذذذذذذذذذذدالتة لل  ِّ
ِّر ذذذذؤت 

ها يشتكذذذذذذذذذذذذ ،  ذذذذ بت 
ا
ي ذذذذي فذذذذذذذذذذذذذذذذو ذذذذذذذذذذذذع لل  ذذذذي  ذذذذذذذذ  ج 

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذاي يبيذذذذذذذذذ بت   للكف  هو للذذذلل ي أ ا ذذذذذذذذذذذذ ائذذذ ال 32  ذذذ   ذذذأك  ال ي. ن ا، تأى  لل وج   ت ح ي  ف   ذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذذتس

ِّ    اااة ك  ذها للذي  ق ت لدر حا مل ي اني ف ذد  أاث ،ال يه      ذذذذذذذذذذذذذذذذوجذذذذذذذذذذف
وج ي للس ة ة لدر لل ذ ة فذ بت 

اتجي   اترذذذذذذذذذذذذذي لل ثف لل  ظي أ  لل  زي لدر  ىذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدل

ِّ  ذذه    أجذذ  تح  ق ي ضذذذذذذذذذذذذذه ل  و  ق لل) ذذبيذذب 
 
 ت  

، يسذذذذذذذت       امل  شذذذذذذذاواي  الث ار  للت      للة ا

ا. ف ذذي للذذى دهااذذ ال ثف قب تع  دل ِّ
 
 ذذ   ذع  ال للولقذذ ت  

ِّرذذذذذذذذذذ 
 . لك  لل  ض لآلس  يحسذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلبى ب ض ل بت 

ها ذذذذتع  حامل  ح ي،  ثي ذذذذها فذذذذللس ة ة  ع امل ذك ت

  لدر ذذذذذذذذذذذذذذذذهب    لل مللاي  لبم تفع للعذذذومل،  للعذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذلل

ِّ ء ،  د   اات  زوجي،  يءرها 
 
ب ض تعذذذذذ فامل ل ت  

    للع امل.

 التصريح الثاني عشر .12

وت  ذذذذذذ  تذذذذذذذبت سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه  فذذذذذذق ل ذذذذذذ ذذذذذذذات ذذذذذذذامل 
 

للذذذذذذذاي يذذذذذذةذذذذذذ

ا لل  ذذذذذي لل    ذذذذذي 
 
لل  ذذذذذبليوج ذذذذذي للاذذذذذبي ذذذذذي في ت  

  ت    ها.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

    لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقأ

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 62 82 لل با

 66 66 44.44 ..... للنس ي ل او ي

 التعليق:

تاذ الدليل التربوي ألس" ى ذذذذ ي ت  و ي تحت  س   ذذذذ   ي للووث ي للجزلئ  ي  ي ذذذذلرتحبيت  مللتة للت 

  أال  ذذذذذذذذذذذذذذذذها تحسذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذب     تلئت عذذذ ،" التعليم الثانوي 

ت   أ   سذذذها  التكو   للذذذي أا  اتذذذاة ف  ا ي  ف فذذذذذذليرات

ق ذذذذذذذذاة     يائذذذذذذذذأيثا  للخب ي، ف ست  ب ليرات  ذذذذذذذذللتكو 

ي ذذذذذذذذ  و ذذذذذذذذب لمل للتذذذذذذذذ  للثذذذذذذذذي، ف ال لذذذذذذذذوج ي  ت  و ذذذذذذذذ  بلي

ى يكوا  ذذذذ س ذذذذ ض   هال لل ي.ذذذذب ت ذذذذام للبتلر ي للذذذذ لييا 

ِّرذذو  لدر لرذذد
  ا ي ت ذذذذذذذذذذذذذذ  اه ل  ات امل للابي ي فل بت 

 
ا
ِّرذذذذذذء  يشذذذذذذتكو   . هالل  ي لل    ي  ت  

 لك  ب ض ل بت 

امل ليرا ي ل  توحي لالرد ااي     ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ب ض دجا ذذذذذذذ ف

ول  تذذذذذه لولقع ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ذذذذذاه للتكو   أ  ضذذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذه  لذذذذذبم  

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ااااور ماااان تدريسااااه وفااااق املقارباااا
 
ات الااااذي يط

ااااااام الل
 
غاااااااة البيداغوجياااااااة الحديثاااااااة فاااااااي تعل

.العربية وتعليمها

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ية الذي يدير فوجه بكفاءة عالية وفاعل

.كبيرة

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ِّ  ذذذذذوي لدر للذذذذذااذذذذذا لل ذذذذذ ي   ح ي للت  ذذذذز للتكو   فذذذذذ الحظي. ي تكذذذذذاه للذذذذذذذذذذذذذذ،    ي ك  ت   ا  هللتبت  
 
  د

ِّ  ذذذذذذذذ ف
. ي  ااة لل  ي لل    ي   لدر ليرتاذ ل كو  ش ذذذذذذذذب ض لل  ح   ي لي   أ ا   بتجي أق   ِّ

 
ِّ ذذذذذذذذ  د

 
و    يثظ

ِّرء     ذذذذذذذذاب لمل  أيا ا اتلر ي    أج  ت ك 
؛ ها للت     يذذذذذذذذذا لمل    ات اتذذذذذذذذ  ات ي  الك ذذذذذذذذذا للذذذذذذذذهذذذذذذذذذف  ل بت 

ا لل  ي لل    ي    بليوج ا لإلا اج ل  ات ي للثعذذذذذذ ي    بليوج ا ل شذذذذذذ  ع
ا
،   ا يدثارذذذذذذب  ع ت   ا  ت  

 . سعوح اتذها لل ساا ي

 التصريح الثالث عشر: .13

   ذحذتوى للويذذذذذذذائق لل  ذذذذذذذبليوج ذذذذذذذي 
 

للذذذذذذذاي يذحذ ذذذذذذذ

 تح  ال شا ال ق   للتبت  .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 63 63 لل با

 66 66 16 16 للنس ي ل او ي

 التعليق:

الله لدر للويائق لل  بليوج ي  للت 
 
ِّ  ضذذذذذذذذذ  تة لو

 ،ي  و ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ل لتزل امل ل   اة لدر لاتق ل بت 

ا،   ااذ د   ا  ل  ه لشولئ ا ي  ،   أج  فه ها  تح   ها   ض ها  وضع للتث  ا
 
 ت   بت       ثظ

ا  لدر أهذذذبلف تذذذبت   لل  ذذذي  ِّ
 
آيذذذاته  س  ذذذي لدر ل ت  

ِّرذذذذء   لف ول لدر ضذذذذ  تة لل    ي
. صذذذذا ح أ     ل بت 

تح  ذذذ   حتوى للويذذذائق لل  ذذذبليوج ذذذي تح  ال شذذذذذذذذذذذذذذذا ال 

ع ذذذذذذذذذذذذذذذذ لق ي أرذذذذسذذذذها  دج ل لت ا، د  أ ا ذذذذذذذذذذذذذذذذي ذذذذ   فه ها ف

ذذذذذذذذذذذذذذ  للاال  ِّ
  ول لدر هاه يب  

 
ِّرذذء  لا ية

أ  ب ض ل بت 

ل  تح   ها   ضذذذذذ ها  وضذذذذذع للتث  ا.  للويائق، ف ذذذذذال 

ِّ  لدر رذذذذذذذذذذذذذ 
 
  ذذي للت     ذذي    لل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ هذال س ذذ  ك ءر يؤي

ت ها ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها،  لدر اتائج للت و ا للتي ين  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللت    ي     

ِّرذذذذو  ف  ا ب ب.
ِّرذذذذء  ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ه ا  اات    ل بت 

تلمل ل بت  ِّ
  

ها أ  ل  ها ذذذذذذذذذ  ينب أ  ي  ب ل  أذهاا ، ألالتها

 ها ي با   يا   فها للويائق لل  بليوج
ا
 ض  ا    لل شولئ ي  ل تتنال ل   د .  ت  

ا،     سالل تن  تك في للتبت  ، ح امل ليرتاذ للثا ح في  هثته؟ السؤال املفتوح:  حب 

ِّرو  أا سها ك ا يدي:
ِّ  للثا ح حسب  ا ي له ل بت 

 أج   لل ول في ح امل ل بت 

  ن  ي    للشذ  رذذذذذذذذذذذذذذتي   ِّ
 ،لشذخعذذ يها لذذذذذذذذذذذذذذ ث،   للعذ امل  للخعذائص  تعذف  ن  ي   ،زم ل بت 

ي ذذذذذذذذذذذلإلسالص ف: ها ل جت ال ي لل الئ  يذذذذذذذذذذذ  ث ،ها لل    ي ل   ف يذذذذذذذذذذذ  ث ،لل  بليوج ي  ها ل هث ي ذذذذذذذذذذذ  ث

  ذ ، للتح  لإلت ا  س  للتخة ط، حللشخع ي لل و ي لل   ، لل ب  ة للاسثي، ليسالم لل ف  ي،

 ِّ
ل ا تا  لدر ل ح ط   ال، للتولحذذذذذذذذذذذذذ  لل بتة لدر لل،  ال    هت ذامل  للشذذذذذذذذذذذذذ ف    ب ل ذبت  ،للج ذ 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

ل محتوى الوثائق 
 
الذي يحل

البيداغوجية تحليال شامال قبل 

.التدريس

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 ل   ، ذذذذا ذذذذا   ع فاذذذذي ل  له ء ، للت ذذذذا ذذذذ  للذذذبلسدي  للخذذذذاتجي
 
للذذذذبلئا لدر ل سذذذذذذذذذذذذذتنذذذذبلمل لل    ذذذذي  عال و

ا ف، حسذذذ  للت ا    ع  ت    ه، حسذذذ   لل  بليوج ي
 
زل  للث سذذذذ ي  لل او ي، ذذذذذذذذذذذذذذذذللتحك

 
ي ل ته، ل ت

ِّ ء ، 
 
يلل، ب  هللللتنا ه  ع لحت اجامل ل ت    يذذذذذذذذذذذذذذذذف لل االلإلنسذذذذاني،  ، ذذذذذذذذذذذذذذذذ اعذذذذللر، اا ذذذذ ي  ل  جب 

ِّ ، للنش ط، ذ  للك ا ة ل   ف ي، لل، ق لتلته
 حتوي.ُ  ذل ت   

ا  السؤال الثاني: .2
 
 ا هي اتجي  ولف تك أ  لبم  ولف تك لدر للتع  حامل لآلت ي  خعوص ل ت  

 للثا ح؟

م اتائج    تع  ح لدر حبة:  تع  حامل أ    و مل60يتكوا  هال للسؤلل    رتي   ِّ
 ، ا ب 

 التصريح األول: .1

ا للثا ح هو للاي يسذذذذذذذذتولب  ا قب  ه 
 
ل ت  

 له أرتاذه.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 63 63 لل با

 66 66 16 16 للنس ي ل او ي

 ليق:التع

 ،هذاتذع  حذ ت ،ؤللذذذذذال للسذالل هذذذذذذ  سذذذذذذذذأتامل   

ِّر ذذذذذأ  أق     و مل لل
  ذذذذذثي  ذذذذذار      ذذذذذ  احو أا ذذذذذ بت 

ِّ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلل
 
ال للتعذذذذذذذذذذ  ح ي    ا ةا    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ،  هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ت  

ِّ  ذذذذذذلل
 
ِّ ه له ذذذذذذ ت  

  له لل بتة لدر لرد  اه     ا ي ب 

ِّره لرد  ا ا 
  ذذذى للك  بذذذا لذذذذذذذذذوع  ح   ذذذذذذذذذذذذال،  هو اذذذ ا  بت 

ِّر ذذ  للذذ 
ِّ ذذع،   ذذولع، تابذذ ، فهو   يت  ذذذها،  ةذذ بت 

 
ٌب. ذذذ 

ِّرذذذذذذذذذذذذذء  لدر 
 ثذذذاحذذذذذذذذذذذذذ ذذذي للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح  قذذذب  لفق  ذذذ  ل ذذذبت 

   ا يتولفق  ع ء  ل ولفق بشذذذذذذذذذذذبة  ل ولفق،   16/16 

 توجهامل ل جت ال ي للسائبة.لل

 التصريح الثاني: .2

للذذاي يسذذذذذذذذذذذذذتة ع لرذذذذذذذذذذذذذد  ذذات   ذذاتفذذه في  ولقف 

  خت  ي.  بتر ي  ح ات ي

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 .6 88 لل با

 66 66 01.11 08.88 للنس ي ل او ي

 

 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

م الناجح هو الذي يستوع  م
 
ا املتعل

مه له أستاذه .قد 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التعليق:

أ ذذا هذذال للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح ف نسذذذذذذذذذذذذذجا  ع توجهذذامل 

 للتي ت ى ضذذذذذذذذذذذذذ  تة    ،   ذذذذذاج لل  ذذذذذي لل    ذذذذذي
ا
 ت ك

ا  ِّ
 
 ذذه ف   ذذبتتذذه ل ت  

ا
ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلدر لرذذذذذذذذذذذذذد  ذذات  ذذا يت  

حتى  ،ي  ولقف  خت  ذذذذذذيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذح ذذذذذذاتذذذذذذه لل و  ذذذذذذي  ف

ا كف  ع ه   اذذذذذذذذذذذذذذهنستة ع أ  ا ِّ
 
  قب  لفق . ت  

ِّرء  لدر ذلك.
ه ينتج     ل بت   ح   ي هال للتوجا

زل احو  ذذذذذا يث  ذذذذذه  ِّ
ِّ ذذذذذا   لي ذذذذذات ذذذذذا أ   تحء 

 
لثذذذذذا  ت  

ي ا  ل   فذذ لات ذذ ،  ت  ذذا و ذذت ل  ذذه لياذذاا ذذيف ط

ها ف ليامل    ف ي ته  ي   ي ك  ذ ك   ي تنتج لث

 ها.ذذذذذتأ 

 لتصريح الثالث:ا .3

للذذذذذذاي يح ظ قوللذذذذذذب لل  ذذذذذذي لل    ذذذذذذي ل  

 ظه  ق ب.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 60 62 .6 62 لل با

 80.00 44.44 01.11 44.44 ي ل او يللنس 

 التعليق:

  ِّ
 
ه لل بتة لدر للا ظ،  لك  ح ظه ي تع  لدر ذذذذذذذ  لذذذذذذذي    هال للتع  ح ا ةا آس     ل ت  

ب  هو قوللذذب لل  ذذي ،جز     لل  ذذي لل    ذذي لكثذذه ل    ،للثحو ذذي  للعذذذذذذذذذذذذذ ف ذذي  لل الي ذذي،  هو شذذذذذذذذذذذذذ ي  ج ذذ 

لك ذذذذا ة  ذذذذاف ذذذذا لذذذذه  ي يكدسذذذذذذذذذذذذذذذذب للك ذذذذا ة لل سذذذذذذذذذذذذذذذذاا ذذذذي،  ل

ا لذذذذذبى ال لل، هذذذذذذللتذذذذذبل ل ذذذذذذي ِّرذذذذذذذذذذذذذء ب ض ثوع  ح ذذذذذ 
 ل ذذذذذذبت 

تيذذا أاذذذذذذذه   يذذتذذنذذذذذذذا مل فذذي  سذذذذذذذذذذذذذذتذذوله ل ذذ ذذ فذذي، ،  88/81 

 سذذذذذذذذذذذذذتذوى للذاذ ذظ  هذو ليانذى فذي  سذذذذذذذذذذذذذتذو ذذذذذذذامل ل   فذذذذذذذي 

ا أ  يح ظ.   وم في حثافيل    في  ِّ
 
 ن ا، ين غي ل  ت  

؛ أي أ  قوللذذذذب لل  ذذذذي لل    ذذذذي  لك      ثظوت  ظ  ي

ا    ذذذا  ذذذا
ا
ي  ثذذذه لدر تنث ذذذبهذذذا في نشذذذذذذذذذذذذذذذاوي للت  ءر  يت  

ك ا  ،للشذذذذذذذذ هي  للكتا ي، فهي ل سذذذذذذذذذت هبفا في حب  ذلت ا

 .اص  لدر ذلك    اج لل  ي لل    ي ل سثي لي بر يااوي 

 

 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

الذي يحفظ قواعد اللغة العربية عن

.ظهر قل 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

الذي يستطيع استثمار معارفه في

.مواقف مدرسية وحياتية م تلفة

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التصريح الرابع: .4

 ل ست اتلمل للاي يحس  للت  ءر ش اهي  كتا ي.

ة ذذذذذذذذذذذذذذذذذذق  أ لفذ أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 66 66 63 63 لل با

 66 66 16 16 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ي للورذذذذ  ي  لل ايي،  ء   ولتا لل  ح   ي هال للتعذذذذ  ح ت ت ط  التعذذذذ  ح للسذذذذا ق؛ أي لل  ط  ء  

 ها  هو تن لل    ذي    قوللب لل  ي  لل اليي  للث ب ليا ي   ء  لل ايي    ت
ا
 ءر ث بها في نشذذذذذذذذذذذذذاوي للت  

  ذذذذذذذال واة دبر للهذذذذذذذبف للختذذذذذذذا ي  .للشذذذذذذذذذذذذذ ذهذي  للكتذذذذذذذا ي

 ،دال تواصل مقام فايي ل سثي لي بر يااوي: ذذلإلا اج

 بليةالق مكتسااااااااااباته تساااااااااخير  على قادرا املتعلم يكون 

 من متعااااددة أشاااااااااااااكااااال متنوعااااة في نصاااااااااااااو  إلنتاااااج

ا حسذذذذذذذذذذذذذ  للت  ءر شذذذذذذذذذذذذذ ذذذاهذذذي  .التعبير ِّ
 
ق ل  ت   دذل تح ا

ِّ ذذذا كف ل كتذذذا ذذذي 
 
ك ذذذا ة لسذذذذذذذذذذذذذذذاا ذذذي  ف ذذذب أحذذذذذذذذذذذذذ ح  ت  

ب  ذذذذذذ  ل ولتا في  ِّ
 تذذذذذذبل ل ذذذذذذي؛ ياذذذذذذه لرذذذذذذذذذذذذذتةذذذذذذاع أ  ينثذذذذذذ 

اة  ِّ
ل ولقف للتولحذذذذذذذذذذذذذ  ذذي ل خت  ذذي  للسذذذذذذذذذذذذذ ذذاقذذامل ل ت ذذب 

لي، ل نتج  ِّ
اعذذذذذذذذذوحذذذذذذذذذا  ثةوقي   كتو ي في أا ار  تثو 

 فق  ذا اصا ل  ذه    ذاج لل  ذي لل    ذي ل سذذذذذذذذذذذذذثذي لي بر 

 .ريي، للث بيي، للتلخ ص، للت   ق  للتح   يااوي؛ للثعوص للحجاج ي، للت سء

 التصريح الخامس .5

للذذذذذذذاي يذظذهذ   ذ للذذذذذذذي كذ ءرة في لإلجذذذذذذذا ذذذذذذذي ل  

 أرا ي ليرتاذ.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 68 63 61 لل با

 66 61.11 16 22.22 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

.الذي يحسن التعبير شفاهة وكتابة

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ِّ ء  له لل بتة لدر فها ليرذذا ي للتي تة   في  خت ف  التعليق:
 
ي    هال للتعذذ  ح ا ةا آس     ل ت  

  ي؛ ياه ي ت ك  ن ولي    للك ا لمل  ساحذي    ا لل ساا ي  للتبل ل ي
ا
ي   ها    يكت  ،ل ولقف للت  

هذذا  برللذذي؛ أي داذذه ي ت ذذك ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذليرذذذذذذذذذذذذذا ذذي  لكثذذه ين ذذب لث

  ذذذذذب ل  للث ةء  للسذذذذذذذذذذذذذذذذا  ء ، ل سذذذذذذذذذذذذذتولذذذذذب  هذذذذاتلمل ت

ا   ، ل ذذذذبت    للاذذذذافظ ل وللذذذذب لل  ذذذذي هذذذذال للثوع  ح ذذذذ 

ِّرذذذذذذذذذذذذذء   للك ءر    لذذذذذذذبى أكذثر 
 هذذذذذذذال  ذذذذذذذا  ، 81/.8ل ذذذذذذذبت 

 و  ه ذي دانا  ات رها   ذين  ها يلجؤ   دل ه ك ءرل ف

ِّ ء  لآلس    ل  يءر قعذذذذذذذذذذذذذذب.
 
هذذذال للث ط شذذذذذذذذذذذذذب ذذذه  ل ت  

ا ذي للبلف  ي، لال يتذذذذذذذذذذ ال ِّ
 
ب لدر لل ت   ِّر ذذذذذذذذذذوجا

  ذذذذذذذذذذ بت 

ِّ ء  
 
للاذات  ثذذه؛ ياذذه رذذذذذذذذذذذذذ خ ق لها  شذذذذذذذذذذذذذكالمل  ع ل ت  

 ي للت و ا  ثول ه ل ست    لل  ا  ي.ذلآلس   ،  كال ف

 التصريح السادس: .6

 ل ست اتلمل للاي يحس  للت ال   ع مل الئه.

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 66 68 60 88 لل با

 66 61.11 00.00 08.88 للنس ي ل او ي

ا  ن ولذذي    للك ذذا لمل،  قذذب  التعليق: ِّ
 
قذذب ين ع ل ت  

تكو  له ك ا ة  لحبة يبرع في ا ا   رولها     ا للك ا ة 

ا   ذذذبتة وج  ذذذي لدر  ِّ
 
للتولحذذذذذذذذذذذذذ  ذذذي؛ دذ ي ت ذذذك هذذذال ل ت  

  ، ي ك  أيسذذذذذذذذذذذذذتن ذذذذب لها، للت ذذذذالذذذذ   للتذذذذ يءر في مل الئذذذذه

ف هذال للث ط في ق ذااة أفولج ل شذذذذذذذذذذذذذات ع للكتذا  ي
 
  أ يوظ

ز لز الئه في دانامل ل شذذذذذذات ع. يسذذذذذذد        ِّ
ي وم  ب ت ل ح  

ِّ  في للسذذذذذذذذذذذذذ ة ة لدر لل وج    أجذذ  للسذذذذذذذذذذذذذءر 
و ف ل ذذبت 

 للاس  للاعي أ  للبت .

 

ا،     سالل تن  تك في للتبت  ،  السؤال املفتوح: حب 

ا للثا ح؟ح امل ل 
 
ِّرو  ك ا يدي: ت  

ا للثا ح ك ا ي لها ل بت  ِّ
 
 أج   لل ول في ح امل ل ت  

 ي، للنشذذذ طل ب، ل تخ ق، ل هتا، ل  ا  ،  ل ت ال   ل شذذذات  لجب  ا   في، للشذذذ وف  ، ل سذذذت ع للج  

ال للااضذذذذذذذذذذذذ  في للبت   إجا اته  أرذذذذذذذذذذذذا ته، للهااف د ر بل ولظب للاي ي تا  تح ذذذذذذذذذذذذءر ات رذذذذذذذذذذذذه، لل   

ز   حب  ااته، ط، ه، ل ث ذذ ا ي بم له أرذذتاذ سذذتولب ، ل للت ء 
ا
 ه للاي يسذذتة ع أ  يسذذد     ا ت  

 في ل ولقف للا ات ي ل خت  ي.

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

.الذي يحسن التفاعل مع زمالئه

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

عن الذي يظهر براعة كبيرة في اإلجابة

.أسئلة األستاذ

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 : طرائق واستراتيجيات التدريسخامسا

 ا هي اتجي  ولف تك أ  لبم  ولف تك لدر للتعذذذ  حامل لآلت ي  خعذذذوص و لئق  الساااؤال األول: .1

    لل  ي لل    ي؟ لرترلت ن امل تبت 

م اتائج    تع  ح لدر حبة:84يتكوا  هال للسؤلل    ليثا لش    ِّ
   تع  حا أ    ولي، ا ب 

 التصريح األول: .1

ي ت ط لست ات و   ي للتبت    ا  ات ي ل  ت بة 

 في ل   اج  ل  ات ي  الك ا لمل .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 68 81 64 لل با

 66 1.11 10.00 88.88 للنس ي ل او ي

 التعليق:

  ذذي ، ذذالت ذذاتهذذا   ذذات ذذي   ذذبليوج ذذي ،ت ت ذذب ل  ذذات ذذي  ذذالك ذذا لمل  
ا
 ،لدر  ن ولذذي    ل  ذذات ذذي للت  

بل ى ل  ات ي  الك ا لمل فذذذذذذي  واذذذذذذها تلفذذذذذذلنس ي دل قب أ ضاثا أه  ي هاه ل  ات ي  ا .ها ل  ات ي للثع يذذذذذذ ث

ا      اترذذي ك ا ته ل  و  ق ت      كدسذذ املا يُ و   ذذذذذذذذذذذذذذق ِّ
 
ِّ  ل ت  

 
تة فذذذذذذذذذذذذذذذي  ح ث د ا  ؛ ك للنشذذاوامل ل   ا

ي ف كه ذذذذذذذذذذذذذذفالثص يع ح ل حوت لل ئ   للاي تب ت ف ،تبت   لل  ي لل    ي تثة ق    للثص  ت وا دل ه

 هاتتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ذذذذذذذذذذذذذذذسب ي ل  ، قوللب للثحو  للعذذ ف  لل اليي  للث ب ليا ي  لل   ضلل  ل ة هاه للنشذذاوامل 

ِّ  تللت  ءر للكتا ي  للشذ وي لبى ل 
 
 ف املتعلملبناء معار    أنسب للة لئق  الوضعية املشكلة ت با . ا 

 ؛ ذلذذذذك ي  هذذذذالاملقاااااربااااة بااااالكفاااااءاتفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ضذذذذذذذذذذذذذو  

ي ت ب لدر تحسذذذذذذء  اتائج  ي التدريسااااااااااااااااااااألساااااالوب ف

وماااهااااااااراتاااهااام بااافاااعااااااال  وتاااطاااويااار خاااباااراتاااهااامءذذذ  ل ذذذتذذذ ذذذ ذذذ ذذذ

 ل تحوا   ،هم باملعرفةااااااااااااااااااااااار عالقتااااااااااااااااااااااافتتغيَّ  املمارسااااااااااة،

زها ،ى  وقف دينا يذذذذذذذذذذذها دلذذذذذذذذذذذ وق ها للس  ي  ث ِّ
 يح  

؛ دذ يشذ        اتري طل  املعرفة واكتسااهها لدر

يخت ف ل  ليرذذذ وه للت   بي  عمل تفاعلي هادف

االكااتسااااااااااااااااااااب عاان طااريااق االساااااااااااااتااقااباااااااال ل ذذ ذذنذذي لذذدذذر 

  يز ذذذذذذذذذذذذذذذ      صاااغاء والصااام باإل 
ا  كا   ذذذذذذذذذذذذذذذهبف للتز ا

بياااااداغوجياااااا ؛ ي  ل  ذذذذذات ذذذذذي  ذذذذذالك ذذذذذا لمل هي ل  ذذذذذاتف

   يذذذذذ ذذذذذنذذذذذي هذذذذذذذال أ  ل ذذذذذ ذذذذذذذات ذذذذذذذي  .األهااااام وتااااارك املاااااهااااام

 
ُ
ثي،    داذذذذذذذذذذذذذذذم لل زِّ  الك ا لمل ت ِّ   ة   ي     

تك  ف و   ي للتبت    ع ل وقف ى ف سذذذ ي ذذذذذذذذذذذذذذذتتبث   ذذذذذذذذذذذذذذذها بت 

 ا را  ا.هذللت   مي لاللت اتلمل للتي ذك ت

 

ةأوافق بشد

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

تمدة في يرتبط اختيار طريقة التدريس باملقاربة املع

(.املقاربة بالكفاءات)املنهاج 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التصريح الثاني: .2

يذ تذ ذط لسذتذ ذذذذذذذات وذ  ذ ذذذذذذذي للتذذذذذذذبت     سذذذذذذذذذذذذذتوى 

 ل ت   ء   لي بر يااوي .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 68 86 .6 لل با

 66 61.11 11.11 01.11 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّ ء ، ف ،ن ا 
 
ا لدر ذذذذذذذذذذذ ست ات و   ي للتبت   لتت ار   ستوى ل ت   ِّ

 
ي  ن ولها لل ام،      ت  

   للذذذذذذذا ذذذذذذذا لمل ت  ا  ذذذذذذذللا   ذذذذذذذي لل    ذذذذذذذي  ،حذذذذذذذبة. نذ ذا

اة ِّ
هذذذذذا  لل   م لل  ايذذذذذي ح   ذذذذذي أس ى   ت ذذذذذب  ل ا ي  ا

للذذثذذ ذذ ،  لذذكذذ  لسذذتذذ ذذذذذذذات وذذ  ذذ ذذذذذذذي للذذتذذذذذذذبت ذذ    يذذ تذذ ذذط 

تلمل أسذذ ى  ذذ سذذذذذذذذذذذذذتذذوى للذذذذذذذا ذذذذذذذا  فذذ ذذط،  ذذذذذذذ  لذذذذذذذه للذذتذذ ذذذذذذذا

ي  ز ج      ة امل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ي اف ي  ت  و ي، ه لجت ذال ذي

ِّ  ذذه
 
ِّ  ل   ت  

 ،ي  ذذبليذذي للسذذذذذذذذذذذذذثذذيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف ،يحوملهذذا ل ذذبت 

ي.  ثار ذذذذذذذذق للذذذذذذذذي لست ات للة لئذذذذذذذذي ساها ب ء  ل لت ات ف

 ها أ ا ذذذذذذذذذذذذذذي  ثذذذذذذذذذذذذذذلول   لدر هال للتع  ح81/.8ق  ذذذذذذذذذذذذذذ لف

ِّ  ذذذذذذذذذذذذذلل
 
ي ذذذذذذذذذذذذذي لل وج للولحب،  فذذذذذذذذذذذذذ  ل سول رول  فذذذذذذذذذذذذذ ت  

ها ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ، داا ل كا   للاال للث سذذذذذذذذذذ ي  ل جت ال يللز ا    

ا فذللت ياالسياق الخارج  ة امل 
ا
 .ذها للتثو ع ف  هاذق للتبت    ل ست ات   ثذي لست ات و لئذي تتحك

 التصريح الثالث: .3

يذ تذذ ذذط لسذذتذ ذذذذذذذات وذذ  ذذ ذذذذذذذي للذذتذذذذذذذبت ذ   ذذذذذذذالذذ ذذ ذذاذذذذذذذي 

 ل بتر ي  لل ااو ي .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   ذذذذذذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 64 86 60 لل با

 66 88.88 11.11 00.00 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

توى يرتبط اختيار طريقة التدريس بمس

(.األولى ثانوي )املتعلمين 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ا فذذذذذذ  للذذذذذذ  ةى لآلسذذذذذذلل التعليق: ِّ
 
ِّ    ي لست ات و   ي للتبت  ذذذذذذ تحك

ق  الورط ل بت  ي؛ ي  ل بت 
ا
، يت  

ِّ  ف
ِّ ذذز لي    للذذذاي   ذذي   ذذيبت 

 
حك ه   تذذذللورط ل بت  ي  نت ع ح   لل  اي.هاه ي ا   ذذا يبت  ف ت  

  ِّ
تنذذاذ ذذامل  حذذذذذذذذذذذذذ للذذامل،   ذذاائ   عذذذذذذذذذذذذذذالح. ي وم ل ذذذبت 

ا  ِّ
ا كالك، يا يحب  ِّ

 
 ،  ل ت  

 
 بتلرذي هال ل نت ع ل ع 

  ة امل لل  اي ل سذذذذذذالبة،  ت ك للتي ت  ق ل  ه،   ثا  

ف  ِّ
لدر هذذذذذذاه للذذذذذذبتلرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ي وم ب    ذذذذذذي للتذذذذذذبت  ، يك  

 ، ذذذذذذذ و ، يختات أنسذذذذذذذب للة لئق،  أنسذذذذذذذب للت و  املل 

اه  ءرتو  ، بلذذذذذذذذذذذهاجا جبيذذذذذذذذذذذ ث الك ي ذذذذذذذذذذذ ريُ   هال  ا  ض 

 Merton حء   ء   ا ت لينسام ل جت ال ي فذذذذي توج ه  

 .ل ثاهج للبتلر ي   ا ت وم  ه     ظائف س  ي

 

 التصريح الرابع: .4

يذذذ تذذذ ذذذط لسذذذتذذذ ذذذذذذذات وذذذ  ذذذ ذذذذذذذي للذذذتذذذذذذذبت ذذذ   ذذذ ذذذذذذذبتلمل 

  بر يااوي .ل ت   ء   في لي 

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 64 63 .6 لل با

 66 88.88 16 01.11 للنس ي ل او ي

ِّ ء  للذذذذذاهث ذذذذذ ،ن ا التعليق:
 
  ذذذذذي لا  لل    ذذذذذي. ن ا ل ي ست ذذذذذات و   ذذذذذي للتذذذذذبت   لتت ذذذذذار   ذذذذذبتلمل ل ت  

اة، حسذذذذذذذذذذذذذب هولتا يذذاتاا ،لل    ذذي أ  للذذا ذذا لمل  ِّ
 .لل  ايذذي ح   ذذي أس ى في ل ا للث   لل   م   ت ذذب 

ِّ   ت و ا تشخ   ي ف
يا  ،اه لل بتلمله   أج  للوقوف لدر  ،  رثيذ     كذذي شه  ربت  ذذي وم ل بت 

ولقف للت     ي    وي،    بها يختات  ا يثارذذذذذذذذذذذذذب ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهذا  ع    ح للذبسول ل سذذذذذذذذذذذذذثذي لي بر يذااذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ذاتا

  80/81ق  ذذذذذذذذذذذذذذ.  لفتبت   لرذذترلت ن امل  و لئق  أرذذال ب

ِّ  ذذذذذذذذذذذها أ  للذذذذذذذذذذذي  ثذذذذذذذذذذذلدر هال للتع  ح لول
 
  ل سول ذذذذذذذذذذذ ت  

،  للا   ي للتي  ق ت ل ي ا أ  ي لل وج للولحبذذذذذذذذذذذرول  ف

دجذ ل  للذتذ ذو ا للدشذذذذذذذذذذذذذخ  ذذذذذذذذذذذذذ ي شذذذذذذذذذذذذذكدي لثذذذذذذذب للك ءر    

ِّرذذذذذذذذذء ، د  تاا دج لؤه، ي  ب لرذذذذذذذذذد  اته  ع ل
ِّ ءل بت 

 
   ت  

،  ل ذذذ   لذذذات ب ض د   ذذذا  تشذذذذذذذذذذذذذخ عذذذذذذذذذذذذذذذا ف   ذذذا  ح    ذذذا

  أتى أ  .ليرذذذذذاتاة أ  د كااامل ل رذذذذذذت ااة  ثه يءر  اف ي

لإلتلاة لذبى لل ائ ء  لدر للتر  ي في ل سذذذذذذذذذذذذذتو امل ل ح  ي، 

   دالت ء   ت  و  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  يءر  اف ي لتة  ق ت و ا ح   ي 

 ، ير اه ي اف ي  لجت ال ي  ا س ي.     

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

قدرات يرتبط اختيار طريقة التدريس ب

(.في األولى ثانوي )املتعلمين 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

لبيئة يرتبط اختيار طريقة التدريس با

(.الثانوية)املدرسية 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 يح الخامسالتصر  .5

تؤي  ك افي للبراا ج للبتل ذذذذذذذذذذذذذ ي  في لي بر يااوي  

 في لست ات و   ي للتبت  .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 61 80 لل با

 66 66 ....4 4.44. للنس ي ل او ي

ِّرذذذذذذذو      ء   التعليق:
تكو  ، ج  ها يشذذذذذذذيااوي ك افي   اا ج للسذذذذذذذثي لي بر ل شذذذذذذذكالمل للتي و حها ل بت 

 ؛   حذذذذذذذذذذذذذ و ذذي تة  ق ل  ذذات ذذي  ذذالك ذذا لمل لهذذال ل لت ذذات

ِّ  ذذذذذذذذذ  للذذذذذذذذذي  تح  ق للك ا ة  ع لبا ك ءر  
 
   يءر ذذذذذذذذذ ت  

  ات ي. ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها   دثاقض  ع ف سذذذذذذذ ي للذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي تأيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ك  ف

للتي  ب للتبت   تة   ها ي تضذ ي لست ات و لئق  أرذذال 

ي ا.   ع ل شك ي ل ة  حي ألاله ي ى ذذذذذذذذذذذذر  ت لإلشاتة دل

ِّرء   
ِّ ذذذذأا  81/81   ل بت 

ي لست ات للة   ي ذذذذقها فها ت و 

ق ليهبلف  ،ل ثارذ ي  لير وه ليل ق  تحول ا   تح ا

  ي  للك ا لمل ل ع     
ا
 يذذذذذذذذذذهاج.  هذذذذذذذذذذ ثذذذذذذذذذذي للذذذذذذذذذذها فذذذذذذذذذذللت  

ِّ  أ  ح   ذذذذذذي   ي ك  داكذذذذذذاتهذذذذذذا، فك ف 
ي ك  ل  ذذذذذذبت 

 ؟يذى   بليوج ا للت   ا لإلف لاي أ  لل اتقذيتبثا 

 التصريح السادس: .6

رذذذذذذذذذي  لل  ي لل    ي  في لست ات    ل ااة ل بت 
 
تؤي

 و   ي للتبت  .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 68 .6 63 لل با

 61.11 61.11 01.11 16 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

(انوي في األولى ث)تؤثر كثافة البرنامج الدراس ي 

.في اختيار طريقة التدريس

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ريذذذذذاستالف للللذذذذذ ثذذذذذهاج للذذذذذ بترذذذذذي  يخت ف  التعليق:   ثاهج ت   ا لل  امل،   ثذذذذذهاذذذذذ،  النذذذذذس ي ل ااة ل بتا

ثي، ذها  ف لاتذلل  ي لل    ي، ف ذها سعوح ت ها، فال ذ ل ج لل  و ي يتا  تث  اها فذي ر اقامل أ   ولقف     

  ذ سائذ  للذي ت  ط   ذ ت االي للتذلل القامل للها تحبيب ذتبتا  لل  ي لل    ي  ال  ي لل    ي، يتا ف ح ث 

ها ذذذذذذذذذذذذذذذذها؛  سذذذتو اتذذذذذذذذذذذذذذذذي حب ذلتذذذذذذذذذذذذذذذذ  ي لل    ي فللخاحذذذي  ال

للعذذذذذذذذذذوت ي  للعذذذذذذذذذذ ف ي  للترك ب ي  للب ل ي   للتبل ل ي، 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذسذذذذذذالا،  للتذذذذذذذذذذذذذذذذذذي تشذذذذذذ   أس ى لول   يا  ع 
 
أك ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  لت

 ال ي/ للسذذذذذذ ارذذذذذذ ي  لل  سذذذذذذ  ي،  أاظ ي لل  ذذذذذايا ل جت

لل  ا للت     ذذذذي،  للثظ  ذذذذي  للتة  ق فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي تعذذذذذذذذذذذذذ  ا 

س ي  التن  ذذذي،  الف  ي ل ثذذذذذذتج،   ذذذ ذذذذذذذذذذذذاتف ل ذذذبت   ل كد

ا
 
-Extra  ،  يءرهذذا    ل سذذذذذذذذذذذذذائذذ  للخذذاتج لسذذذذذذذذذذذذذاا ذذيل ت  

linguistique .   لدر لستالف و لئق 80/81 قب  لفق  

 ل  و لئق تبت    ولا أس ى.تبت   لل  ي لل    ي 

 التصريح السابع: .7

ِّع و لئق للتذذذذذبت   في للوحذذذذذبة لل  و ذذذذذي 
تثو 

 للولحبة.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 64 63 60 لل با

 61.11 88.88 16 00.00 للنس ي ل او ي

 يق:التعل

 تثة ق    .وي لدر أنشذذذةي تئ سذذذ ي  أس ى ف ل يذذذذذذذذذذذذذذذي للسذذذثي لي بر يااذذذذذذذذذذذذذذذتحتوي للوحبة لل  و ي ف

ى للت  ءر للكتا ي  للشذذذذذذذذ هي    تل   نشذذذذذذذذةي لل وللب  لل اليي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي أ  للتولحذذذذذذذذدي  تعذذذذذذذذ  دلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللثص ليا 

لهذذذذذا  . لل   ض  للث ذذذذذب ليا ي  ت ذذذذذبا لينشذذذذذذذذذذذذذةذذذذذي  تثو 

ق  ا يثارب هاه ذذذذئ  للة لذذذذيختات   بت   ذذذذين      لل

 النسذذذذذذذ ي    نشذذذذذذار.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلينشذذذذذذةي أ  يثارذذذذذذب  وضذذذذذذذوع ك

م  فق ل  ات ي للثعذذذذذذذذذذذذ ي، أ ا أنشذذذذذذذذذذذذةي  ل ثعذذذذذذذذذذذذوص ت ب 

م  ف ق للوضذذذذذذذذ  ي ل شذذذذذذذذك ي،  أ ا نشذذذذذذذذار ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلل  ي فت ب 

م  فق   ذذذذذبليوج ذذذذذذا لإلا ذذذذذذاج.  قذذذذذذب  لفق  للت  ءر ف  ذذذذذذب 

 ،ي و لئق للتبت  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  لدر ضذذذذذذذذذذ  تة للتثو ع ف81/81 

ي للولحبة، أ ا لل لف ذذذذذذذذذذذو  فها ضذذذذذذذذذذذ   للوحبة لل  و 

  ذذذي كذذذزلم  ة   ي  لحبة فذذذي    ض  تة ل لت  60/81 

 أنشةي للوحبة،  هال  ثاف ل   ات ي  الك ا لمل.

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ِّع طرائق التدريس في الوحد
ة تنو 

.اللغوية الواحدة

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
أوافقبشدة

ال أوافق

الأوافق 
بشدة

ر املادة املدر سة 
 
ختيار في ا( اللغة العربية)تؤث

.طريقة التدريس

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

الأوافق بشدة



 : الدراسة امليدانيةخامسالفصل ال

391 
 

 التصريح الثامن: .8

ت تزم  ة   ذذذذي تذذذذبت    لحذذذذبة في للنشذذذذذذذذذذذذذذذذار 

 لل  وي للولحب.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقأ لف

  أ لفق 

ة  بشب 

 60 62 61 60 لل با

 80.00 44.44 22.22 80.00 للنس ي ل او ي

رذذذذذذذذذذذذذو   ء  تلفض  قذذا ذذ  لهذذال للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح التعليق: رذذذذذذذذذذذذذء  ل كت ذذذا  لست ف ل ذذذبت  ، ح ذذث تفض ي ذذث ل ذذبت 

 ة   ذذذذذي  لحذذذذذبة في تذذذذذبت   نشذذذذذذذذذذذذذذذذذار ل وي  لحذذذذذب،  هو 

   ، ف ذذذذذذذذذذذذذ الك ا لمل للتوجذه للسذذذذذذذذذذذذذ  ا ف  ذا ت له ل  ات ي

تة  ق ل  ات ي للثعذذ ي نسذذتة ع للت اا و لئق للتبت   

لل ذذذذا ذذذذي: للة   ذذذذي للاولت ذذذذي أ  و   ذذذذي ل حذذذذاضذذذذذذذذذذذذذ ة، ك ذذذذا 

ي ك  للت اا للت  ا للت ا ني أ  لل  اي أ  للتثافسذذذذذذذذذ ي في 

للاعذذذذذذذذذذذذذذذذي للولحذذذذذبة،  في نشذذذذذذذذذذذذذذذذذار للت  ءر للكتذذذذذا ي ا   

لذذال  .للةذذذذذذذذذذذذذ ي  ي ك  للتثو ع في للة لئق  ل رذذذذذذذذذذذذذترلت ن ذامل

رذذذذذذذذذذذذذذذءذذذ  فذذذي  ذذذحذذذوت للذذذةذذذ لئذذذق  أتى ضذذذذذذذذذذذذذذذ  تة تذذذكذذذو ذذذ  ل ذذذذذذذبت 

 ل رذذترلت ن امل ل ثارذذذ ي لتبت   لل  ي لل    ي   هاتلت ا 

  أنشة) ا.

 التصريح التاسع: .9

تخت ف و لئق تذذذذذذبت   لل  ذذذذذي لل    ذذذذذي ل  

 ل ولا ليس ى.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 ذذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذذذذ

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 68 63 .6 لل با

 61.11 61.11 16 01.11 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق 

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

تلتزم بطريقة تدريس واحدة في 

.النشاط اللغوي الواحد

أوافق بشدة

أوافق 

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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وضع تفهال ي ني أ  للة لئق للتي ، ل ااة ل بتاري  استالف ت ف خلذذذذذ ثذذذذذهاج للذذذذذ بترذذذذذي  االم ل التعليق:

،  ) الذذذذذذذذذها سعوح  ي،  ثاهج ت   ا لل  امل،   ثذذذذذذذذذها لل  ي لل   ض   هال ل   اج رتخت ف، فالة لئق في 

    للة لئق ل  ت بة في ا للتبت   للسذذذذذذ  ي لل عذذذذذذ ي  ب ج ح ث تبتا  لل  ي لل    ي  ال  ي لل    ي، 

 سذذذذذذذذذذذذذتو ذات ذا للعذذذذذذذذذذذذذوت ذي  للعذذذذذذذذذذذذذ ف ذي  للترك ب ي  للب ل ي 

ذلمل  ي حولت أ   حاايي قعذذذذذذذذذءرة أ  وو  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف  للتبل ل ي

 ، أ  للتبت    فق ل بسال للوظ ي وضذذذذذذذذذذذولامل  خت  ي

  لدر لستالف و لئق 80/81.  قذذذذب  لفق  أ  للتولحذذذذذذذذذذذذذدي

 تذذذذذبت   لل  ذذذذذي لل    ذذذذذي ل  و لئق تذذذذذبت    ولا أس ى.

ز لل  ذذذي لل    ذذذي ل  ل ولا  ِّرذذذذذذذذذذذذذء   ت ءا
ِّ    ي ل ذذذبت 

  ذذذا ي ء 

ا في للسذذذذذذذذذذذذذثذذذذذي لي بر يذذذذذااوي  ِّ
 
ليس ى للتي يذذذذذبترذذذذذذذذذذذذذهذذذذذا ل ت  

  لل  اضذذذذذذ امل، للتات غ  للج  لف ا... ،  د   اات ت ت ي  ع

 . يا  ا ل تا    ااتي لل  نس ي  لإلان ءزيي

 التصريح العاشر: .11

 ل ست اتلمل تبت   لل  ي لل    ي    أح ب ل ولا.

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 64 62 60 60 لل با

 88.88 44.44 00.00 00.00 للنس ي ل او ي

ِّ  لل ذذذ ة  ذذذظذذذال للتع  ح اذذذهي     التعليق:
لذذذذذذذذذذذذبى   ي ذذذذذذذذذذذذال حذذذذذذبها ف ذذذذذذذذذذذذذذذ  ينذذذ. ههذذذذذذذذذذذذذذذ ااتذذذ   ي لذذذذذذي لل ذذذ ذذذذذذبت 

ِّ ء ، 
 
ِّرذذذذذذو  ، ذذذ ذذذ  لل ذذذ ة  ذذذظذذذاه للثذذذذذذذذذد   ع و ي؟ ساحي  أ  هلها     ي ك  تبت سهاللذذذ ت  

 املذذذذذذ ذذذلل   ذذذبت 

ِّر ذذذ املذذذذذذي  لل  اض ذذذذذذ  ذذذذذذ ذذذذذذولا لل ذذذذذذ ذذذ ى  للذذذذذذذذذليس
  لدر هال 84/81.  قب  لفق  ... ، فذذذ ذذذذذذذذذال ل  ي ذذذ  للذذذ بت 

اه للثظ ة ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ.  قب تسذذذذذذذذذذذا لت ل  رذذذذذذذذذذذذبب هللتعذذذذذذذذذذذ  ح

للخاواي  للسذذذذذذذذذ   ي ل  لل  ي لل    ي، ف ا  جبمل د  

للثظ  ة أحكا ا  سذذذذذذذذذذذذذ  ي ذلمل حذذذذذذذذذذذذذ ي  اييبيولوج ا أ  

ي    ها  للسذذذ   ي دبر لل  وم لإلنسذذذاا ي  لآلاله. فال   

ق،    ذذذذذ  أي ل ذذذذذي أس ى ي ك  أ  تذذذذذبت    ت ها  تة  

ف ب ذذذا
 
ث ب ذذذا   ؤل .  ل ذذذ  ب ض ل شذذذذذذذذذذذذذكالمل للتي يتحذذذب 

ق  ذذذا ملا لج ذذذي لل  و ذذذي
 
ِّرذذذذذذذذذذذذذء  تت  

 ،ذك هذذا ب ض ل ذذذبت 

ي،  هي    هي  شذذذذذذذذذك ي لا  ي ت اني    ا    لل  امل للا  

ظاه ة صذذا ي  تى  اات لل القي  ء  لل  ي لل عذذذ حي 

  ي. للبلتجي ق  

 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

.تدريس اللغة العربية من أصع  املواد

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ية ت تلف طرائق تدريس اللغة العرب

.عن املواد األخرى 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التصريح الحادي عشر: .11

تخت ف و لئق تذذذذبت   نشذذذذذذذذذذذذذذذذاوذذذذامل لل  ذذذذي 

 لل    ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 64 62 88 لل با

 61.11 88.88 44.44 08.88 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّرء  لدر تع  ح را ق  هال للتع  ح. ي ذذذف ااالحظ تثاق 
 كت ا  ل  ي ك   دجا امل ب ض ل بت 

 ة   ذذذذي  لحذذذذبة في تذذذذبت   نشذذذذذذذذذذذذذذذار ل وي  لحذذذذب،  هو 

للتوجه للسذذذذذذذذ  ا ف  ا ت له ل  ات ي  الك ا لمل، ف ذذذذذذذذ   

تذة  ق ل  ذذذذذذذات ذذذذذذذي للثعذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذي نسذذذذذذذذذذذذذتة ع للت ذذذذذذذاا و لئق 

للذذذتذذذذذذذبت ذذذ  للذذذ ذذذذذذذا ذذذذذذذي: للذذذةذذذ  ذذذ ذذذذذذذي للذذذاذذذولت ذذذذذذذي أ  وذذذ  ذذذ ذذذذذذذي 

ا يذ ذك  للت ذذذذذذذاا للت  ا للت ذذذذذذذا ني أ  ل ذحذذذذذذذاضذذذذذذذذذذذذذ ة، كذ ذذذذذذذ

لل  اي أ  للتثافسذذذذذذذ ي في للاعذذذذذذذي للولحبة،  في نشذذذذذذذار 

للت  ءر للكتا ي ا   للةذذذذذذذذذذذذ ي  ي ك  للتثو ع في للة لئق 

رذذذذذذذذذء  في   ل رذذذذذذذذذترلت ن امل. لال أتى ضذذذذذذذذذ  تة تكو   ل بت 

 حوت للة لئق  ل رذذترلت ن امل ل ثارذذذ ي لتبت   لل  ي 

 لل    ي   هاتلت ا  أنشة) ا.

 التصريح الثاني عشر .12

ت ت ذذذذب لدر و   ذذذذي للت  ا لل ثذذذذائي في تذذذذبت   

 نشاوامل لل  ي لل    ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 68 84 61 لل با

 66 61.11 00.00 ....4 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

لغة ت تلف طرائق تدريس نشاطات ال

.العربية

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

دةال أوافق بش
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ا هذذذذذذذال للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح  ع للتوجذذذذذذذه لل ذذذذذذذام ينسذذذذذذذذذذذذذج للذتذ ذ  ق:

للذذاي ي وم لدر أرذذذذذذذذذذذذذ  للثظ  ذذي  ،ل  ذذبترذذذذذذذذذذذذذذي للجزلئ  ذذي

 ذذاتذذه لل ثذذائ ذذي ل جت ذذال ذذي
ا
ا ي وم  بثذذا  ت   ِّ

 
؛ أي د  ل ت  

 امل ه
ا
ي  ثا   ل ست ت لك امل، ذذذذذذذذذذذ ث سه،    نى أ  للت  

ي اظ  تذذه.  قذذب جذذا مل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ هذذال  ذذا أشذذذذذذذذذذذذذات دل ذذه   ذذاج ذذه ف

رذذذذء   نسذذذذج ي  ع ه  نسذذذذ ي   دجا امل ل بت   32هال للتوجا

 . ا ائي 

 

 

 

ا،    سالل تن  تذذذك في للتذذذبت  ، ا ت و لئق للتذذذ الساااااااااااااؤال املفتوح:  بت   في انذذذا  لل    ذذذيك ف ت   

 للت    ي؟ للت     ي

ِّرذذذذذذذذذذذذذو   
أج ذ  لل ول حول ا ت و لئق للتذبت   في انذا  لل    ذي للت     ذي حسذذذذذذذذذذذذذب  ذا ي له ل بت 

 ف  ا يدي:

  ي اناحها.ذا ت ف ال فض  ت ي،    هي ل ب لل    ي للت     ي، لها    ح ث  جواها، هي 

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

  :لها لت للة لئق لتبت   لل   ح ث تثو  د  اه  ا  ل ر ،هاذذذذذذذذذذ  هاتلت ا  أنشةت ،  ي لل    ي   ا تثو 

 كاله ا يخت ف ل   ،للثعذذذذذذوص يخت ف ل  نشذذذذذذار ل ةال ي فنشذذذذذذار ف ذذذذذذ ؛   ل رذذذذذذتنا ي أذذذذذذذذذذذذذذذذذذأك 

ي لإلجا ي ذذذذذذذذذذذذها  ا ي ت ب لدر للسثب  للثص  فذذذذذذذذذذذل   ض، ف ثنشار ل كال  ،نشاوي لل وللب  لل اليي

ِّ  لل  دي  قوللب احو ي  ح ف ي ذ  ث ،ل  ليرا ي
 .ها  ا ي ت ب لدر ل حع 

  :ا ِّ
 
يا ذذا تسذذذذذذذذذذذذذذاي  قذذبتلمل  ؛ي للت     ذذي للت    ذذيي انذذا  لل    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلهذذا ا ت ف   ح ذذث لالق) ذذا  ذذا ت  

 ل ت   ء   لستالف  ستو ات ا لل    ي.

  ي للت    يت    للقف لو تخت ف للة لئق  استالف ل . 

 

 

 

 

 

 

 

 

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ي في تعتمد على طريقة التعلم البنائ

.تدريس نشاطات اللغة العربية

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 : تقييم تدريس اللغة العربيةدساسا

 ا هي اتجي  ولف تك أ  لبم  ولف تك لدر للتعذ  حامل لآلت ي  خعوص تبت    الساؤال األول: .8

 لل  ي لل    ي؟ هاتلمل 

م اتائج    تع  ح لدر حبة:63يتكوا  هال للسؤلل    تس ي   ِّ
   تع  حامل أ    و مل، ا ب 

 التصريح األول: .1

مي للسثي لي بر يااوي  ع 
 
تنسجا قبتلمل  ت  

   اا ج لل  ي لل    ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 ذذذذذذذقأ لفذذذذذذذذذذذذ

  أ لفق 

ة  بشب 

 64 61 60 64 لل با

 88.88 22.22 00.00 88.88 للنس ي ل او ي

 التعليق:

للثظ  ذذي لل ثذذائ ذذي ل جت ذذال ذذي أ  ل   ذذاج للذذبتل ذذذذذذذذذذذذذ ي ل  ذذي لل    ذذي   ني لدر  ،ف  ذذا رذذذذذذذذذذذذذ ق ،ذك مل 

تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  اج ه  ف نوتسذذذذذذذذذذكي.  ه
 
ي للووث ي لتة للتر  ها  مل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي للخ   ي ل   ف ي ل   ات ي  الك ا لمل للتي ت ن

ا  ج  ذه  حوت لل    ذي للت     ذي، فهو للاي  للجزلئ  ذي. ِّ
 
 قذب اص  ل   ذاج لدر ضذذذذذذذذذذذذذ  تة للتركءز لدر ل ت  

 ذذاتذذه  ث سذذذذذذذذذذذذذه،    ي ك  لذذه هذذال د  دذل  ذذا  
ا
ي ني ت  

 يللبراذذذذذا ج للذذذذذبتل ذذذذذذذذذذذذذ ي ينسذذذذذذذذذذذذذجا  ع قذذذذذبتلتذذذذذه للذذذذذاهث ذذذذذ

ِّرذذذذذذذذء
   تي اته    و ته للث سذذذذذذذذ ي.  ل   دجا امل ل بت 

ِّ  حجا لل اتم للك ءر   
ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذت ء  ِّ

 
   ا هو  بر ج ل  ت  

  أ  86/81، حذذ ذذذذذذذث قذذذذذذذال    ذءذذ  قذذذذذذذبتلتذذذذذذذه للذذذذذذذاهذذثذذ ذذذذذذذي

للبراذذذا ج   ينسذذذذذذذذذذذذذجا  ع قذذذبتلتذذذه؛ ي   ثذذذا  ل   ذذذاج لا 

ا ف ِّ
 
،  هذذذذال ي ني أ  ي ك ءر    جولا ذذذذهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي لع ل ت  

ِّ ذذذذذذذذذذذ ي للسذذذذذذذذذذذثي لي بر يااوي، ينب 
ا، حسذذذذذذذذذذذب  بت  ِّ

 
ل ت  

 ع للثعذذذذذذذذذذذوص ليا  ي لهاه ي للت ا   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحذذذذذذذذذذذ و ي ف

،   نب حذذذذذذذذذذذذ و ي في تحبيب  ظاه  ل تسذذذذذذذذذذذذام للسذذذذذذذذذذذذثي

 له  للث بيي.و  ل نسجام،  في فها للظ

 التصريح الثاني: .2

تذخذتذ ذف وذ لئذق تذذذذذذذبت ذ  للذ ذ ذذذذذذذي للذ ذ  ذ ذذذذذذذي ل  

 و لئق تبت   ل ولا ليس ى.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 ذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذذذذذ

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 64 86 61 لل با

 61.11 88.88 11.11 ....4 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

مي السنة األولى
 
تنسجم قدرات متعل

.ثانوي مع برنامج اللغة العربية

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التعليق:

ريلذذذذذذ ثذذذذذذهاج للذذذذذذ بترذذذذذذي ليخت ف  ي أ  للة لئق للتي توضع ض   ذذذذذذل ي ث ها،  استالف ل ااة ل بتا

ح ث ها، ذذذذذذ، لذذذذذذها سعوح ت ثاهج ت   ا لل  امل،   ثذذذذذذها لل  ي لل    يهال ل   اج رتخت ف، فالة لئق في 

تذذذذذذذبتا  للذ ذ ذذذذذذذي للذ ذ   ذذذذذذذي  ذذذذذذذال  ذذذذذذذي لل    ذذذذذذذي،     للة لئق 

ها للتبت   للس  ي لل ع ي  ب ج  ستو ات ا ذل  ت بة ف 

للعذذذذذذذذذذذذذوت ذي  للعذذذذذذذذذذذذذ ف ي  للترك ب ي  للب ل ي  للتبل ل ي في 

حولت أ   حذذذذذذاايذذذذذذي قعذذذذذذذذذذذذذءرة أ  وو  ذذذذذذي ذلمل  وضذذذذذذذذذذذذذولذذذذذذامل 

ئق تذذبت     لدر لستالف و ل81/81 خت  ذذي.  قذذب  لفق  

  ِّ
لل  ذذذذي لل    ذذذذي ل  و لئق تذذذذبت    ولا أس ى.   ذذذذا ي ء 

ز لل  ي لل    ي ل  ل ولا ليس ى للتي ذذذذذذذذذذ ل ِّرء   ت ءا
ي ل بت 

ا في للسذذذذذذذذذذذذذثذذي لي بر يذذااوي  لل  ذذاضذذذذذذذذذذذذذ ذذامل،  ِّ
 
يذذبترذذذذذذذذذذذذذهذذا ل ت  

للذذتذذذذذذذات ذذغ  للذذجذذ ذذ لفذذ ذذذذذذذا... ،  د   ذذذذذذذااذذذذذذذت تذذ ذذتذذ ذذي  ذذع  ذذذذذذذااتذذي 

 لل  نس ي  لإلان ءزيي.

 التصريح الثالث: .3

ق أهذذذذذبلف لل  ذذذذذي لل    ذذذذذي في لي بر يذذذذذااوي  تح  

ا في و لئق تبت سها.
 
  التحك

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 68 80 62 لل با

 66 61.11 4.44. 44.44 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّ  هذذ  تؤ  ،؟    نى آس  للك ذذذا لمل ل سذذذذذذذذذذذذذ) ذذبفذذذي للتذذبت    ذذايهذذذبلف للت    ذذذي هذذ  ت ت ط و لئق 
 
ي

ق ليهبلف للت    يذذذو لئق للتبت   ل ختاتة ف  ي تح ا

 ها  حب ا؟ تأى ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ؟ أم أ  ت ي  للك ا لمل ل سذذذذذذذ) بفي

 ذا ذائذي أ  هثا  لالقي ت يءر   اشذذذذذذذذذذذذذ ة  32     ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأك 

 ةذ لئذق للذتذذذذذذذبت ذ  لذدذر تذحذ ذ ذق ليهذذذذذذذبلف للذتذ    ذذذذذذذيلذ

ا ف  للك ا لمل ل سذذذذذذذذذذذذذ) بفي
 
ها ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ، يا د  اتجي للتحك

ا    للوحول دل ِّ
 
    ل ت  

ِّ  ل بت 
 
 ى هاه ليهبلفذت ك

ا في ا  للك ا لمل
 
.  ل  عذذذذذذذذذذذوا  ة لئق للتبت   ل تحك

للة لئق لل ذذذا ذذي: ل رذذذذذذذذذذذذذترلت ن ذذذي لل ثذذذائ ذذذي  للت ذذذا ا ذذذي، 

 ذذي  للة لئق للخذذاحذذذذذذذذذذذذذي: ل  ذذات ذذي  ذذالك ذذا لمل، للوضذذذذذذذذذذذذذ 

 بليوج ا لإلا اج.ل شك ي،    

أوافق 
4; بشدة

13; أوافق

;  ال أوافق
1

ال أوافق 
0; بشدة

ق أهداف اللغة العربية في األولى ثانوي ب
 
م تحق

 
التحك

.في طرائق تدريسها

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ية ت تلف طرائق تدريس اللغة العرب

.عن طرائق تدريس املواد األخرى 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 التصريح الرابع: .4

تذذذذبت    ولتا لل  ذذذذي لل    ذذذذي في لي بر يذذذذااوي  احو، 

ح ف،  اليي...   ة لئق تخت ف ل  و لئق تبت   

 نشاوي للت  ءر للش هي  للكتا ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

 ةبشب  

 66 66 86 61 لل با

 66 66 11.11 22.22 للنس ي ل او ي

رذذذذذو   قلت  التعليق: ل  ي ي لذذذذذذذذذذذذذذذذذللتي ت تبر  ولتا   رذذذذذائ   أا لمل ف ،لدر ضذذذذذ  تة تبت   للنشذذذذذاواملل بت 

 ت ب يايامل ، ة لئق تخت ف ل  تبت   أنشذذذذةي أس ى   ، هي  قوللب لل  ي  لل اليي  لل   ض  لل    ي

 ه ذذذذا نشذذذذذذذذذذذذذذذذاوذذذذا   ذذذذي لل    ذذذذي ككذذذذ   أهذذذذبلفذذذذا لتذذذذبت   لل 

 له ،  هو للتوجه للس  ا ف  ا ت للت  ءر للكتا ي  للش هي

ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوضذذذذذذذذذذذ  ي ل شذذذذذذذذذذذك ي فل  ات ي  الك ا لمل، فتة  ق لل

ي نشذذذذار ذذذذذذذذذذذذذذذذنشذذذذار قوللب للثحو، يخت ف ل  تة   ها ف

 ا  للت  ءر، ك ذذذذا ي ك  ل رذذذذذذذذذذذذذت ذذذذااذذذذي  ذذذذارذذذذذذذذذذذذذترلت ن ذذذذي للت

ي فاعي للولحبة، ي للذللت ا ني أ  لل  اي أ  للتثافس ي ف

رذذذذء  .نشذذذذار للت  ءر للكتا ي  لال أتى ضذذذذ  تة تكو   ل بت 

ي  ذذذذحذذذذوت للذذذذةذذذذ لئذذذذق ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف  ذذذذ  وذذذذ ف  ذذذذ ذذذذدةذذذذذذذذذذذذذ ذذذذي ل ذذذذذذذااة،

ها ذ ل رترلت ن امل ل ثار ي لتبت   لل  ي لل    ي   هاتلت

، أ  ي ك  دقذذا ذذي شذذذذذذذذذذذذذ لكذذي  ع للجذذا  ذذامل هذذاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ أنشذذذذذذذذذذذذذةت

 . ل بلت  لل   ا لألراتاة

 التصريح الخامس .5

مل لل  ذي لل    ذي  ل رذذذذذذذذذذذذذت ذاع، لل  ل ة، تذبت   هذاتل

ل ذذحذذذذذذذاايذذذذذذذي، للذذكذذتذذذذذذذا ذذذذذذذي  فذذي لي بذذر يذذذذذذذااذذوي  ذذ  سذذالل 

 للثعوص ليا  ي  للتولح  ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 62 86 62 لل با

 66 44.44 11.11 44.44 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

نحو، )تدر س موارد اللغة العربية في األولى ثانوي 

بطرائق ت تلف عن طرائق ...( صرف، بالغة

.يتدريس نشاطي التعبير الشفهي والكتاب

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ِّ ي التعليق:
ل  ي ي تبت    هاتلمل لذذذذذذذذذذذ الت اا ل  ات ي للثع ي ف ،  ح ي للت   ا لل ااوي فذذذذذذذذذذذي  ، وم ل بت 

 ُيد ِّ ُ  اتولحذذذذذذذذذذ   ا ليرذذذذذذذذذذ وع لي ل  أ  اعذذذذذذذذذذ اأا   ادثا ل اعذذذذذذذذذذلل    ي ليت ع، ح ث ي
ه  ليرذذذذذذذذذذ وع لل اني ، ياا

لذذاي تذذب ت فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ف كذذه هذذاه هو ل حوت لياذذه ؛ سذذذذذذذذذذذذذه. يثة ق    للثص ا أ  ل ولتا  ذذالنشذذذذذذذذذذذذذاوذذامل لل لفذذبة

ِّ ء  ذ  ع  دل للنشاوامل
 
ى اعوص أس ى    داتاج ل ت  

ي ذذذذذذذذذذذذذذذف مل قب  اات لإلجا ا .ي للت  ءر للشذذ هي  للكتا يذذذذذذذذذذذذذذذف

ى هاه ل  ات ي للت     ي     82/81هذا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  أ ِّ تد ن 
 تبت 

تيا  ،    ي و و   التبت    ف ها62/81 ف ها، د  أ   

 تنت ب،  أتى أ  هاه لل اي امل ل   اج  لضذذذذذذايأ  توحذذذذذذ 

) ا؛ يا ا ت لها فاش ي في تبت    ل  ات ي لل  بليوج ي     

لل  ي لل    ي، يا د  للثعذذوص ل ختاتة،   تسذذالب لدر 

ي   ذذا  ل لت ذذاا لدر ل  ذذات ذذي للثعذذذذذذذذذذذذذ ذذي؛ يا ذذا ل سذذذذذذذذذذذذذت ي  ذذ 

يك ي  رذذذذذذذذذذذذذد  ذذذاتهذذذا في تذذذبت   لينشذذذذذذذذذذذذذةذذذي ليس ى،   ذذذ  

 .ثحو ي  لل الي يللظوله  لل

 التصريح السادس: .6

تبت   نشذذذذذذذذذذذذذاوامل لل  ي لل    ي في لي بر يااوي 

  ع ي  ست  ي ل  ب  ها.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 62 .6 60 68 لل با

 44.44 01.11 00.00 61.11 للنس ي ل او ي

ي ذذذذذذذهال للتع  ح  ع للتع  ح للسا ق في ت ي  التعليق:

ي ي تبت   لل  ذذذ  ات ي للثع ي فذذذل  تة  ق لل ذذذذذذذذذذذذهرؤلل

ب ض ي دجا امل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلل    ي،  أظ  أ  هثا  تثاق ذذذذذذذذذا ف

ِّرذذذذء ؛ ي  تبت   نشذذذذاوامل لل  ي لل    ي
 ي  عذذذذ ،ل بت 

  ات ي  الك ا لمل، ذذذذذذذذذذذذذذ  ينسذذجا  ع ف سذذ ي لل ، سذذت  ي

 بيا ى تذذذذذذذذذذذذذذذ  امل ل  ات ي للثعذذ ي للتي تسذذذ ر دل  ع تة 

 
ا
ا،  امل شذذذا  يت   ِّ

 
ت  ل سذذذذ  ذلمل ا لي  النسذذذ ي ل  ت  

     81/.6 نزأة   سذذذت  ي ل  ب  ذذذها. لألرذذذف أ   

ِّرذ ذذذذذذذذذذذذذذلل
ِّرو  نشاوامل لل  ي لل    ي  ك   ي ذذذذذذذذذذذذذذ بت 

  يبت 

ب    دا اجها ف ِّ
ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذ سذذذذت  ي ل  ب  ذذذذها،  هال يعذذذذ  

  ي     ضذذذذذذذذذذذذذ  امل
ا
،     يا يعذذذذذذذذذذذذذ ب تح  ق للك ا لمل ل سذذذذذذذذذذذذذ) بفي  للهبف للختا ي ت و   يدا اج ي ت  

م اب لمل   تشذذذذذذذذذذامل لك   ي تبت   نشذذذذذذذذذذاوامل لل  ي لل    ي  ك   ي شذذذذذذذذذذا  ي،  لإلا اجي. لال أقتر  أ  ت با

ةأوافق بشد

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ولى تدر س نشاطات اللغة العربية في األ 

.ثانوي بصفة مستقلة عن بعضها

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

االستماع، )تدرس مهارات اللغة العربية 

انوي في األولى ث( القراءة، املحادثة، الكتابة

.من خالل النصو  األدبية والتواصلية

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ا ق  قب أش مل في للتع  ح للس للنشاوامل لل لفبة.ك   امل لرد  ات ل  ات ي للثع ي فذي تبت    ساحي 

ِّرذذذذء  ينت ب   للثعذذذذوص ل ختاتة، ساحذذذذي للثعذذذذوص ليا  ي  الت اتها ف ءرة،    تسذذذذ ح     ب ض ل ب
ت 

  ارد  اتها في ت بيا نشاوامل لل  ي لل    ي.

 التصريح السابع: .7

تح ق لإلاتذاج للكتذذا ي  للشذذذذذذذذذذذذذ هي  ذذا لت ذاا لدر 

 تح ق نشاوامل لل  ي لل    ي ليس ى.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   ذذذذذذذذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذذذذذذذذذذ

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 60 63 60 لل با

 66 80.00 16 00.00 للنس ي ل او ي

  ط للعذذذ ي  ء  اولء  ذذذذذذذذذذذذذذذف  ،أ ا هال للتعذذذ  ح التعليق:

   نشذذذذذذذذذذذذذاوذذامل لل  ذذي لل    ذذي؛ للنشذذذذذذذذذذذذذاوذذامل لل لفذذبة  هي 

، أا لمل   رذذذذذذذذذذذذذذذذذائذذذذذ     أجذذذذذ  تح  ق نشذذذذذذذذذذذذذذذذذاوذذذذذامل أس ى 

  ى    تبت  ذذذذذذذذذذذذذذهي لل ايي للك    وامل ل سذ) بفي، للنشذا

  لدر ل لت ذذذذذاا لدر 81/81لل  ذذذذذي لل    ذذذذذي.  قذذذذذب  لفق  

للنشذذذذذذذذذذذذذذذاوذذذذامل لل لفذذذذبة أ  ل ولتا  قوللذذذذب لل  ذذذذي  لل اليذذذذي 

 يءرهذذا     أجذذ  تح  ق لإلاتذذاجء  للكتذذا ي  للشذذذذذذذذذذذذذ هي، 

 ،  فال ي ت ذذذذب   لدر للنشذذذذذذذذذذذذذذذذاوذذذذامل لل لفذذذذبة60/81أ ذذذذا  

ق للت  ءر   للش هي  للكتا ي؟فك ف يتح  

 التصريح الثامن: .8

تذحذ ذق كذ ذذذذذذذا لمل للسذذذذذذذذذذذذذثذذذذذذذي لي بر يذذذذذذذااوي في لل  ذذذذذذذي 

ا في  ولتا لل  ذذذذذذي لل    ذذذذذذي 
 
لل    ذذذذذذي يكو   ذذذذذذالتحك

  للثحو، للع ف، لل اليي... .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 68 66 86 .6 لل با

 61.11 66 11.11 01.11 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

تماد تحقق اإلنتاج الكتابي والشفهي باالع

.ى على تحقق نشاطات اللغة العربية األخر 

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ي ذذذذذذذذذذذذللتع  ح للسا ق ف   هال للتع  ح ي تره  التعليق:

ق للك ذذذذذذا لمل ل سذذذذذذذذذذذذذ) ذذذذذذبفذذذذذذي ق أهذذذذذذبلف  لتت ذذذذذذار تح ا  تح ا

  ذذذذذذال ذلذذذذذذك للهذذذذذذبف للختذذذذذذا ي ،   للنشذذذذذذذذذذذذذذذذذذاوذذذذذذامل لل لفذذذذذذبة

لإلا اجي ل سذذذذذثي لي بر يااوي فذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  ااة لل  ي لل    ي: " 

ذا قااتل لدر تسخ ذ  فذذي   ذذذذام ت ِّ
 
ذذذولح  الل، يكو  للذ ت  

لذذذذي فذذذي أشكال  ِّ
 كذذدس اتذذذذه لل  ذذ  ذذذذي إلاتذذذذذذذذذاج اعوص  تثو 

اة  ذذذذذ  للت   ذذذذذ  ِّ
ِّ ها  ". ت ب 

 
 ل كدس امل لل    ي للتي يسخ

بهذذذذذذذا هذذي  للذذثذذحذذو  للعذذذذذذذذذذذذذذ ف  لإل ذذال   للذذ ذذذاليذذذذذذذي  ِّ
أ  يذذنذذثذذذذذذذ 

ِّرذذذذذذذذذذذذذذذذذءذذذذذ   
  81/.8 للذذذذذ ذذذذذ  ض... . جذذذذذذذا مل دجذذذذذذذا ذذذذذذذامل ل ذذذذذذذبت 

 .سج ي  ع للتوجهامل لل ا ي ل    اج ن

 التصريح التاسع: .9

تسذذذذذذذذذالب نشذذذذذذذذذاوامل لل  ي لل    ي في لي بر يااوي 

 لدر كتا ي اعوص ت سءريي  حجاج ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 64 68 88 62 لل با

 88.88 61.11 08.88 44.44  او يللنس ي ل

   بى قبتة نشاوامل ذذذف خت  ،أ ا هال للتع  ح التعليق:

 للك ذذذذا تء  ل سذذذذذذذذذذذذذ) ذذذذبفتء  في لل  ذذذذي لل    ذذذذي لدر تح  ق

للسذذذذذذذذذذذذذثذذذي لي بر يذذذااوي  ه ذذذا لل ذذذبتة لدر داتذذذاج اعذذذذذذذذذذذذذوص 

  81/81حجاج ي  ت سذذذذذذذذذءريي  شذذذذذذذذذافهي  كتا ي.  قب تأى  

 ِّ
 
ِّ  ل ت  

 
  ذتح  ق هات ا ف ال    أ  هاه للنشاوامل ت ك

ثذذذه.  ح   ذذذي لي     ذذذا  أا60/81للك ذذذا تء ،  تأى   ِّ
 
  ت ك

أ  للثعذذذذذذذذذذذوص ليا  ي  للتولحذذذذذذذذذذذ  ي  اعذذذذذذذذذذذذوص ل ةال ي 

 يذذذذذذذ ة فذذذذذذ ات   لل اليي  قوللب لل  ي تساها  بتجي ك  

ِّ  لرد  اتها. ،  للك ا تء ذتح  ق هات 
 دذل أحس  ل بت 

ا،    سال الساااااااااااااؤال املافاتاوح: ل تن  تذذذذذذذك في ك ف ت   

ِّ ء   للتذذبت  ، دكسذذذذذذذذذذذذذاه  ت   ا ل ت   ء   هذذاتلمل لل  ذذي لل    ذذي؟
 
أج ذذ  لل ول في ك   ذذي دكسذذذذذذذذذذذذذاه ل ت  

 رء ، ف  ا يدي:
  هاتلمل لل  ي لل    ي،  فق آتل  ل بت 

  ي نشاوامل د بلل يذ،  ل شاتكي فللخاتج ي ل ست  ة  للهاافيلإللاا  لدر ل ةال ي. 

  ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ف شذذذذذاتكي ل ت     ي     ذذذذذها، ساحذذذذذي ل ولتا  الت  ءر للكتا ي  للشذذذذذ هي.ت ط للنشذذذذذاوامل لل  و

 للبت ، للت  ءر للش هي  توظ ف     ا اتره في ح اته لل و  ي.

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

ى تساعد نشاطات اللغة العربية في األول

ثانوي على كتابة نصو  تفسيرية 

.وحجاجية

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

في تحقق كفاءات السنة األولى ثانوي 

م ف
 
ي موارد اللغة العربية يكون بالتحك

النحو، الصرف، )اللغة العربية 

...(.البالغة

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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 ،ا ل هذذاتلمل ليت ع ل  ذذي لل    ذذذي   ذذا
ا
ي ل لت ذذاا لدر للت  ا للذذذالتا   فعذذذذذذذذذذذذذذ      ذذذا،    للتركءز لدر ت  

 .لل  اي  للت  ا للت ا ني

  فال ي ك  أ  تللتركءز ، ِّ
ا هاتلمل د  دذل أساها ل كدسب لدر  حا اة ل بت  ِّ

 
 ل  أرتاذه.ل ت  

 ذذا هي اتجذذي  ولف تذذك أ  لذذبم  ولف تذذك لدر للتعذذذذذذذذذذذذذ  حذذامل لآلت ذذي  خعذذذذذذذذذذذذذوص  الساااااااااااااؤال الثاااني: .4

  تعذذ  حامل أ    و مل، .6يتكوا  هال للسذذؤلل    رذذ  ي   للك ا ة لل  و ي يرذذتاذ لل  ي لل    ي؟

م ا ِّ
 تائج    تع  ح لدر حبة:ا ب 

 التصريح األول: .1

ي تزم لل  ذذذذي لل    ذذذذي لل عذذذذذذذذذذذذذ حذذذذي  للوظ   ذذذذي  

 ل بسةي في للتبت  .

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 86 61 لل با

 66 66 11.11 22.22 للنس ي ل او ي

ِّ  لل  ي لل    ي أ  يحوملها ست ُت  التعليق:
حتى  ،ل رذذذذذذذذذد ااي  تحبيب ل هاتلمل  لل بتلمل للتي ين غي  بت 

ِّ  ذذذه.  ذذذبليذذذي  ذذذا لت
 
     تح  ق للك ذذذا لمل ل سذذذذذذذذذذذذذ) ذذذبفذذذي لذذذبى  ت  

 
زلم  ذذذالاذذذبيذذذث  ذذذال  ذذذي لل    ذذذي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيت ك

ِّ ء  ،ي تبت سهذذذف لل ع حي
 
ِّ  ،  ا يدثارب  ع  ستوى ل ت  

ق  ي  ا ى اتجي ت  ب فيذذذط دلش  ةي أ  يبس 

ِّرذذذذء  
لل  ي لل    ي لل ث ي  لل الي ي.  جا مل دجا امل ل بت 

ِّرذذء   ارذذذتخبلم   نسذذج ي
 ع للتعذذذ  ح؛ دذ ي تزم    ل بت 

 ج يخ ،ي ب ض ليح ا ذذذذذذذ. د  أاه فل   ي فع حي  ظ   ي

ِّرذذذذذذذذذذذذذء  ل  هذذذاه لل  ذذذي
ى ل ذذذي ت وم ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد ذذذا دل ،ب ض ل ذذذبت 

ِّ ء  أ  دل
 
    للابيث لل و ي.لرذذت  ال  ىذذذذذذذذذذذذذذ سذذتوى ل ت  

ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأتفض لرذذذذذذذذذذذذذت  ذذذذال للذذذذبلتجذذذذي ت ذذذذا ذذذذا ف ، جهذذذذي اظ ي 

د   ذذذا   ،أ ذذذا لرذذذذذذذذذذذذذت  ذذذال ل ذذذي     ذذذي فال  ذذذ   ،للتذذذبت  

ِّرذذذذذذذهاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلل  ض  ث
ِّ ء   بت 

 
   أج  تفع  ،ها  حا اة ل ت  

ث  ذذذذذذذذذذ ستولها ف ي ها  للكتا ذذذذذذذذذذي فها لل  ي لل    ي  للتحب 

  ف ها.

 التصريح الثاني: .2

 ذذذ ذذذو   ذذذ  للذذذ ذذذ آ  للذذذكذذذ  ذذذا يذذذحذذذ ذذذظ قذذذذذذذبتل  ذذذ

  للابيث للش  ف.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 60 84 لل با

 66 66 00.00 00.00 للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

يلتزم اللغة العربية الفصيحة 

.ساملبسطة في التدري( الوظيفية)

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ِّ  حافظا لذذذذذذذذذذذذذذرذذا ذذ ي أ  لي شذذ ر لل التعليق:
ا  يكو  ل بت 

   لل  آ  للك  ا     ليحاايث للث و ي للشذذذ   ي، ت سذذذا  

ى، رذذذذذذذذذذذذذ كو  قب ة ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ لا   يكو  حافظا لكتاه هللا ت ال

ِّ  هذذذذذذل
 
ا  ق  ي لل  آ  للك  ا ذذذذذذذى تب ذذذذذذذ.  لسثا  حاجي دل ت  

ي أسا لل عذذاحي  ليرذذ وه للج    ذذذذذذذذذذذذذذذ للابيث للث وي ف

رء  لدر هالذذذ لل ول لل   غ.  لهال للسبب  لفق ك    ل بت 

   ح.للتع

 

 التصريح الثالث: .3

يذحذ ذظ قذذذذذذذبتل  ذ ذ ذو     ل و  للشذذذذذذذذذذذذذ   

 لل   ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 61 80 لل با

 66 66 4...4 4.44. للنس ي ل او ي

 التعليق:

ِّ  كالكلدر ل
 ب  ذذذذذذذذذذذذي للاك ي  للذذذذذذذذذذذذ؛ لل عائب للج   ي ف   ل و  للش   لل   يأ  يح ظ  ، بت 

ِّ  ذذذذذذذذذذذذذذ لل يا   للتجا   ي 
 ها    ليي لض. يسذذد   ها ل بت 

ول لل  ي ذذذذذذذف ِّ ء  حتى يح  
 
م ليا ي لبى ل ت   ي تث  ي للتا ا

  ،لل    ي
ا
ِّ  ذذذذذذذذذذذذذذذ     و  لدر ت  

ها بشذذذ ف.  دذل  ا  ل بت 

ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذره فء يتشذذذذذذذذذذذذذ    ا    يح ظ د  لل   ذ  لل        لل

  ِّ
 
ول     ذل ت    ي.ذ    لل تا ذ ذه  الذض   ا، أحس 

 ى تح  ظذي  ب  بترو لل  ي لل    ي دل ،    هثا

ِّ ي ا 
 
در يسالب ل هيا ؛قة ا اثريي أ  قعائب ش   ي ت  

ها ذتور ع اةام ل   في  دت ا  لل  ي  قوللبها  ت لك  

 .يذو  ة ذي  ولق ها للذ لرت  ال ليل اظ ف

 التصريح الرابع: .4

يذذحذذ ذذظ قذذذذذذذبتل  ذذ ذذ ذذو   ذذ  للذذاذذكذذا  لي ذذ ذذذذذذذال 

 لل    ي  لل ا  ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 62 82 لل با

 66 66 44.44 ..... للنس ي ل او ي

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

يحفظ قدرا مقبوال من عيون الشعر 

.العربي

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق

ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

يم يحفظ قدرا مقبوال من القرآن الكر 

.والحديث الشريف

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ِّ  التعليق:
أ  يكو  حذذافظذذا لأل  ذذال  ،كذذالذذك لدر ل ذذبت 

  ي،   كو   ستول ا    وا ا؛ ذذذذذذذذذذ للاكا لل    ي  لل ال

ِّره. الت اتها جز ل    للبراا ج للاي 
 يبت 

 

 

 

 

 

 

 التصريح الخامس .5

ي ت ذذذذك    فذذذذي  ذذذذاف ذذذذي  خعذذذذذذذذذذذذذذذائص لل  ذذذذي 

 لل    ي.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

 ذذذذذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذ

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 61 80 لل با

 66 66 4...4 4.44. للنس ي ل او ي

ِّ   د   التعليق:
ي ب هال للشذذ ر ضذذ  ت ا جبل يي  بت 

يكو  لذاتفذذا   .    ذب أيذا ذت لثذه ج ذذال ذي لل  ذي لل    ذي

هذذا  للعذذذذذذذذذذذذذ ف ذذي  للخط ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذالظوله  لل  و ذذي للثحو ذذي  ث

ذذذذ مل ي ت ذذذذللت : لل  اا ي، لل بي  يلل   ي  للظوله  لل الي ي

ِّ  لدر ج ذذال لل    ذذي
؛ ي  هذذاه ل   فذذي تسذذذذذذذذذذذذذالذذب ل ذذبت 

ِّ ء  في ل ) ا لل    ي  د  أل ضذذذذذذذول لثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها 
 
ت ي ب ل ت  

 . لزفول ل  اتلرتذها

 

 

 التصريح السادس: .6

ي ت ذذذذذك    فذذذذذي  ذذذذذاف ذذذذذي في ق ذذذذذذذذذذذذذذذذذايذذذذذا لياه 

 لل   ي  ا به.

 ل ست اتلمل

أ لفق 

 بشبة

   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقأ لفذذذذذذذذ

 أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق

  أ لفق 

ة  بشب 

 66 66 62 82 لل با

 66 66 44.44 ..... للنس ي ل او ي

 

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

لغة يمتلك معرفة كافية ب صائص ال

.العربية

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

أوافق 
بشدة

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

يحفظ قدرا مقبوال من الحكم واألمثال 

.العربية والعاملية

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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لل  ذذذذذذذذذذذذذذايذذذا للث ذذذبيذذي    أها للجولاذذذب ت ذذذبا  التعليق:

ِّ  لل  ا  يللتي 
جبيب    ها،      تاب ي ذن غي ل  بت 

ق  ا بلت   للتذذذذذذذذذذذذذذذذذذف 
ا
 اتلمل للث بيي ها، ساحذذذذذذي  ا ت  

ت للابي ي  ل  احذذذذذذذذ ة، ف ذذذذذذذذال ل  لل بي ي
 
،  د  ت ا

ل  ه ت بيا للظوله  للث بيي في ات   للسثي لي بر 

 قب  جبمل أ  ليراتاة  .يااوي  في للسثولمل ليس ى 

  ء  لدر للجبيب في 
 
لل بل ى فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ل و ها يءر  ة

 ء  
 
للث ب ليا ي،    ض ليراتاة للجبا، يءر  تحك

 ب للجبيب.في للث 

 التصريح السابع: .7

 ل ست اتلمل ي ت ك قبتل  ثار ا    لل  افي لل ا ي.

ة   أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق أ لفق بشبة    أ لفق بشب 

 66 66 60 81 لل با

 66 66 80.00 10.00 للنس ي ل او ي

ِّ  ي ذذذذافذذذذي سذذذذاحذذذذذذذذذذذذذذذي التعليق:
  ذذذذااتذذذذه لل  ذذذذي  ي ت ذذذذك ل ذذذذبت 

لل    ذي؛ يح ظ  ذااة لل  ي    شذذذذذذذذذذذذذ    اثر، أ  ال  حكا 

 يءرهذا. لذاتف  خعذذذذذذذذذذذذذائعذذذذذذذذذذذذذها لل  و ي  لل الي ي،   ح ط 

 ى ي افي لا يذذذذذذذذذذذذذذذ   ذذايا ليا  ي  للث بيي. يحتاج كالك دل

حتى يسذذذذذذذتة ع للت ا    ع  ،ي  خت ف للتخعذذذذذذذعذذذذذذذاملذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف

ِّرذذذذذذذذذذذذذهذذا ذلمل للةذذابع 
لل  مي أ   خت ف للثعذذذذذذذذذذذذذوص للتي يذذبت 

،  حتى    ها    ل نا ملذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ي  ،ت ا ي  للسذذذذذذذذذ ا ذذذذذذذذذ يل ج

عه  .يكو  سجء  تخعا

ا،  ذ  سذالل تن  تذذذذذذذك في  الساااااااااااااؤال املافاتاوح: كذ ذف تذ ذ ذ 

ِّ  أ   للتذذذبت  ، للك ذذذا لمل للولجذذذب تولف هذذذا في ليرذذذذذذذذذذذذذتذذذاذ؟
أج ذذذ  لل ول في للك ذذذا لمل للتي ين غي ل  ذذذبت 

ِّرو ، ك ا يدي:
 يحوملها،  فق  ا ح     ه ل بت 

  ،والع لدر ل ا للث    للثظ  امل ل  اح ة في للت  ا.ل  ل هت ام  

   لي  ال  للاكا    حء  دبر ذك   اظا للشذذذذذذذذذذ      ،  آ  أ ام ل ت   ء ليرذذذذذذذذذذتاذ لدر تال ة لل ادذل ت و

  ها.لل  ي لل    ي    ش   حبا  ،    اش ةذ  ست  ا لسااه  ة   ي ي  ،ل ت  ا رب  هر ثتج آس ، 

   ي لل  ي لل    يذذذذذذذذذذذذذذذ بتة لال ي فل الكا   ا  ا  ليرذذذتاذ،    ِّ
 
 ،   احو  حذذذ ف   اليي ،هاذذذذذذذذذذذذذذذ نولا  ا  

 ِّ
حسذذذذذذذذذذذب قبتلمل ل ت  ا  ،بشذذذذذذذذذذذ ر ت بيا هاه ل ااة ،م ل  ت  ا ل ي ل   ي رذذذذذذذذذذذ   يلرذذذذذذذذذذذتةاع أ  ي ب 

 .ولر يلل تهي افف ال ل   ، أان ها   بسط و لئق

أوافق 
بشدة

أوافق ال أوافق
ال أوافق 

بشدة

يمتلك قدرا مناسبا من الثقافة 

.العامة

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة

ةأوافق بشد

أوافق
ال أوافق

ال أوافق 
بشدة

يمتلك معرفة كافية في قضايا األدب

.العربي ونقده

أوافق بشدة

أوافق

ال أوافق

ال أوافق بشدة



 : الدراسة امليدانيةخامسالفصل ال

405 
 

ميناالستبانة الخاصة باثانيا:  ِّ
 
 ملتعل

  ثا ا   للخةولمل 
 
مي للسذذذذثي في لت ِّ

 
دانامل للبتلرذذذذي ل  بلا ي ل ت   ي  تبت   لل  ي لل    ي  ت  

 لي بر يااوي   بيثي لء  لل   ا .  تت    هاه للخةولمل ف  ا يدي:

نة  مجتمع تحديد -1 ِّ
 الدراسةوعي 

ِّ ء  في للسذذذذذذثي لي بر    للت   ا لل ااوي ل  ورذذذذذذ ء  للبتلرذذذذذذ ء      للبتلرذذذذذذي ل ثي تتكو   
 
ل ت  

فوجذذا،  21في رذذذذذذذذذذذذذت يذااو ذامل   ذبيثذي لء  لل   ذذذذذذذذذذذذذا   لذبا ليفولج   غ ،  قذب.4680/468  4681/4680

 فوجا في ش  ي جاع  شتر  آاله  لل اقي في للجاع ل شتر  ل وم  تكثولوج ا. 00   ا 

ثي تا ِّ
 للبتلرذذذذذذذذذذذذي ل ثي شذذذذذذذذذذذذ  ت  قب لشذذذذذذذذذذذذولئ ي  ثتظ ي،  ة   ي لست اتها  قب لستات لل حث ل  

 لرذت ث ت لل ااو امل ليس ى ير اه دالت ي تت  ق  ع و ي للتولح   ع لإلالتة، تيا   يااو امل 60يالث  

 .8دظهات لل سعي ل  با ي    قسا لل  ي  لياه لل   ي  نا  ي  اتثي 

 الجنس: متغير  – أ

ِّ ا  11ي اا ي  ي ااء    أرذذذذ  ثا ك ا للبتلرذذذذي ل ثي شذذذذ  ت
 
ِّ ا ذك ل   06  ء يالي  ثذذذذذذذذذذذذذذذذذها  ت  

 
 ت  

ِّ ي أاثى،  للجب ل   11   ي  س سذذذذذذذذذءي اا   
 
لي حسذذذذذذذذذذب للبتلرذذذذذذذذذذي ل ثي لآلتي يوضذذذذذذذذذذح  ت   ِّ ء   وملا

 
 ل  ت  

 :للجن 

 للنس ي ل او ي لل با للجن 

 02.63 06 ذك 

 01.38 11 أاثى

 866 11 ل ن وع

 

 الشعبة أو الجذع املشترك: متغير  – ب

ِّ ء  للذ ستنو  ذ ل  ت   نسب ا أ  للجاع  ألبلاها للش  ي لآلتي للجب ل  يوضح
 
 : 

 للنس ي ل او ي لل با للش  ي أ  للجاع

 .80.2 82 للجاع ل شتر  آاله

 10.10 8. للجاع ل شتر  ل وم  تكثولوج ا

 866 11 ل ن وع

ِّ ء  ش  ) ا.60لا ياك  يالث  مالحظة: 
 
    ت  

مة -2  االستبانات املقدَّ

مي السااااااااااااانااااة األولى ثاااااانوي  ِّ
 
ه إلى متعل  ذذذذا هي اتجذذذذي  ولف تذذذذذك أ  لذذذذبم  ولف تذذذذذك لدر  :الساااااااااااااؤال املوجاااااَّ

 للتع  حامل لآلت ي:

م اتائج    تع  ح لدر حبة:46يتكوا  هال للسؤلل    لش      ِّ
   تع  حا أ    ولي، ا ب 
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 التصريح األول: .1

 ل ست اتلمل ي ل ي للكتاه ل بت  ي  ات   لل  ي لل    ي   ستول  لل  دي  للاهني .

 اولا  ا   ن ا

 46 60 04 لل با

 4..44 60.18 6.21. للنس ي ل او ي

ِّ ء  أ  للكتاه ل بت ذذذذ ي يت اشذذذذ ى  قبتلت ا للاهث ي أ   سذذذذتولها ذذذذذذذذذذذذذذذذ ى نسذذذذ ي   ت ت التعليق:
 
 ة    ل ت  

ظ  .   الث،  ت ى للنسذذذذذذذذذ ي لل اق ي أ  ات   لل  ي لل    ي   ت ل ي  سذذذذذذذذذتولها ا ائي  34لل  دي  أكثر    

 ِّ
ِّ ء    هذذذا، ين ذذذ     دبر  جهذذذي اظ  ل ذذذبت 

 
ق  ذذذبت   لل  ذذذي لل    ذذذي   ذذذبى تنذذذا ه ل ت  

ا
رذذذذذذذذذذذذذء  ف  ذذذا ت  

 للنس ي لي بر ت ب  يءر ح    ي     لق  ي، ف ي  للخ  ؟

ِّ ذء  يءر اق ق،  دا ذذذذذذذا هو 
 
أتى أ  تعذذذذذذذذذذذذذ  ذح ل ذتذ ذ ذ

ي لل  ي لل    ي،  لو ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعذذذذذذذذ  ح لام  الكتاه ل بت ذذذذذذذذ ي ف

 ثا للثظ  ف
 
لثعذذذذذذذذذذوص ي    نشذذذذذذذذذذار،  ساحذذذذذذذذذذي في لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاق

تشذذذذذذذذتكي     ،هاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلوجباا أ  نسذذذذذذذذ ي    ولي  ث ،ليا  ي

 هي يال ي  ،ح و ي اعوص للش   لدر  جه للخعوص

ي للكتاه ل بت  ي، ف ال ل  ات   لل اليي  قوللب ذذذذذذذذذذذذذف

لل  ذي،    انسذذذذذذذذذذذذذ ى ات   للث ذذب ليا ي  ذذالنسذذذذذذذذذذذذذ ذذي للجذذاع 

  بشذذذذذذذك  ه للشذذذذذذذذ هي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل شذذذذذذذتر  آاله. أ ا نشذذذذذذذار للت   

 ت دل ه حالذذذذذذذ ا آلذذذذذذذل ،كاا يكو   ؤر افاي   ي ، ل كتوه

 لل  ي لل    ي.

 التصريح الثاني: .2

 اتلملذذذذت ل سذذذذذذ تدثارب اعوص للكتاه ل بت  ي  ل  ي لل    ي   ع تي اتك    ولك.

 اولا  ا   ن ا

 .4 48 26 لل با

 06.01 40.10 21.21 للنس ي ل او ي

نعم

ال

نوعا ما

ة دروس اللغ)يراعي الكتاب املدرس ي 

(.الذهني)مستواك العقلي ( العربية

نعم

ال

نوعا ما
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ا    وله ب ء  ل لت ات ف ي لثعذ  للكتاه ل بت ذ يذذذذذذذذذذذذذذف تثا لُت  التعليق: ِّ
 
ي  ثا  ذذذذذذذذذذذذذذض  تة أسا تي امل ل ت  

للكتذذاه ل ذذبت ذذذذذذذذذذذذذ ي    ذذذذذذذذذذذذذذا  ثذذه،  لك  للولقع للت   مي 

ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف تهحذذذذذذذذذذذثال يسذذذذذذذذذذذءر ب ك  هاه لل ي ي؛ دذ أتى أ ا 

 ،هذذامل لل ذذا ذي ل  نت عل ثظو ذي للاذذال ذذي   ي ل ي للتوجا 

يدثارذذذذذذذذذب ل بت ذذذذذذذذذ ي  ا ائي  أ  للكتاه  21.21 قب تأى  

  ع  ذذا ، هي نسذذذذذذذذذذذذذ ذذي ق  ذذ    ذذاتاذذي ،ات ا    ولها ع تي ذذ

 ينب أ  يكو .

 

 

 ريح الثالث:التص .3

ا ات   لل  ي لل    ي.
 
 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل ت ت ب لدر للكتاه ل بت  ي في ت  

 اولا  ا   ن ا

 41 43 02 لل با

 41.26 04.31 01.00 للنس ي ل او ي

 التعليق:

ا، ف ب  ُ  ي با للكتاه ل بت ذ ي للوي  ي   ِّ
 
فق ث ت    و اته    ا  ثه   ا يتولليرار ي لبى ل ت  

ا   سذذذذذذذذذذذذذتوله  رذذذذذذذذذذذذذثذ   ِّ
 
ا ل  اشذذذذذذذذذذذذذ   ع قذبتلمل ل ت  

ا
ِّ  لذه ل   ي للت  

 قب جا مل دجا امل   ثه. ةه،    ذا يسذذذذذذذذذذذذذهذ 

  ِّ
 
 ي فذذذذل ت  

 
ِّ ء ها؛ دذ ذذذذ   ثذذذذي جز  ك  ذذذذ   توق

 
   ت  ا  للكتاه ل بت  ي،  ا ائي  04.31  ي    ي ث ل ت  

ِّ ء  
 
للنسذذذ ي تعذذذ  لدر للثعذذذف، ي  نسذذذ ي    ل ت  

ه ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ت ت ذب ل  ه د  ف ي ب ض ليح ا ،  هو للتوجا

ِّ ء  احو للكتب ش ه ذذذذذذذذذللاابي لنس ي   ت 
 
 ة    ل ت  

 احو للبت   للخعذذذذذذوحذذذذذذ ي للتي ت ذذذذذذ    ،ل بترذذذذذذ ي

لذبت   لل  ي لل    ي  للسذذذذذذذذذذذذذهذ  لها للت  ي ل  ذاشذذذذذذذذذذذذذ  

 ،  نسذذذذذذذذذذ ي أس ى ت ت ب لدر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا    ال  نهوا أك 

  للشذذذذذذذا كي. صذذذذذذذا ح أ  للكتاه ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللبت   ل  ئ ي ل 

م    ل   في ِّ
ي أي لستعذذذذذذذاص، ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف ،ل بت ذذذذذذذ ي   ي ب 

 ضذذذذ  تي، ي أرذذذذا ذذذذ ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذي تأيذذذذذذذذذذذذذذذذذ لك  ل لت اا ل  ه ف

ساحذذذي دذل  ا    ن ا  ك   ي ج بة   عذذذثولا بشذذذك  

ِّ ء ،أج    أل ق،   حتو ا لدر ل  اتف  ة   ي تثارذذذذب للجولاب لل
 
 ث سذذذذ ي  ل ا  ال ي  للاهث ي ل  ت  

ِّرذذذذذذذذذذذء  
ِّ ء   ل بت 

 
 لك  شذذذذذذذذذذذك  للكتاه ل بت ذذذذذذذذذذذ ي ل سذذذذذذذذذذذثي لي بر يااوي    ض   ذذذذذذذذذذذا  ثه، ين      ل ت  

ض  تحاف  ثه ب  ،لال أقتر  أ  يحسذذذذا  شذذذذك  للكتاه ل بت ذذذذ ي يث      ثه أ    يسذذذذت   واه د  ق  ال.

40; نعم

21; ال

;  نوعا ما
27

تتناس  نصو  الكتاب املدرس ي

.مع رغباتك وميولك( للغة العربية)

نعم

ال

نوعا ما

نعم

ال

نوعا ما

 
 
م تعتمد على الكتاب املدرس ي في تعل

.دروس اللغة العربية

نعم

ال

نوعا ما
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ِّ ء ،     للع لل ل  ا ء ، ساحي للثعوص للتي   لالقي
 
ي ذذذذ   ثذذذذ   امل للس ار يلها  اهت ا امل ل ت  

ِّ ء .ذي هاه ل  ح ي للخة ذي فائبة ت جر  ثه فذأ  ي  للهاش  ء   يءرها، فال أتى أيا 
 
  ة    ح اة ل ت  

 التصريح الرابع: .4

 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل تذ ات   للكتاه ل بت  ي  اف ي في فه ك لبت   لل  ي لل    ي.

 اولا  ا   ن ا

 81 01 01 لل با

 46.21 ...03 ...03 للنس ي ل او ي

ق  بثا  ت ات   للكتاه ل بت ذذذذذذذذذ ي، لهال للتعذذذذذذذذذ  ح ل التعليق:
ا
القي  التعذذذذذذذذذ  ح للسذذذذذذذذذا ق، ساحذذذذذذذذذي ف  ا ت  

 ذذذذذذذ     ا ي ،ي    اج لل  ي لل    ي،  ل هت ام  الجااب للوظ  ي ل  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذها  ا  ات ي ل  ت بة فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ لالقت

ِّ ء  حسذذذذذذذ  للتوظ فل 
 
ي ل ولقف ل بترذذذذذذذ ي  للا ات ي ل خت  ي؛ ي  لل  ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ف ال ي ل رذذذذذذذد  ات ف ، ت  

م للكتاه ل بت ذذذذ ي للجااب  تكدسذذذذب  ا  اترذذذذي، لهال قب 

ز ف ،  أتله    و ذذذذذذذذذذي شكذذذذذذذذذذف ،للتة   ي ِّ
 
ز  ي جذذذذذذذذذذياه ي ك

لدر ل  ذذاتف   لدر للذبت    للثعذذذذذذذذذذذذذوص    تة   ذاتذذه 

دا ذذذذاج للت   ذذذذامل. تنذذذذا ه حولبي  لل    ذذذذي  لدر دحكذذذذام

 ذذا ذذائذذي   ع ت ذذات   للكتذذاه ل ذذبت ذذذذذذذذذذذذذ ي،  هي نسذذذذذذذذذذذذذ ذذي  06 

ق   ذذذذذذذي   ذذذذذذذاتاذذذذذذذي  ع  ذذذذذذذا ين غي أ  يكو  ل  ذذذذذذذه للكتذذذذذذذاه 

ي لي   ي 
 
ِّرذذذذذذذء     ق 

ل بت ذذذذذذذ ي،  قب لشذذذذذذذتكى ب ض ل بت 

ي للتة   ذذامل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف
 
ي ات   قوللذذب لل  ذذي  لل اليذذي،  ق ذذ

ِّ ذحولها،  لبم ك ايت
 
  . ء ها  النس ي ل  ت  

 التصريح الخامس .5

 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل تؤي   ض  تك ل جت ال ي  للاالي ل جت ال ي  لدر اتلرتك.

 اولا  ا   ن ا

 82 24 04 لل با

 81.36 4...2 00.00 للنس ي ل او ي

نعم

ال

نوعا ما

ي تامارين الكتاب املدرس ي كافية ف

.فهمك لدروس اللغة العربية

نعم

ال

نوعا ما
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ي   للاالذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأ ا هال للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح ف ختبر  بى ت ي  التعليق:

ا  ل   شذذي، للسذذك ، لال ِّ
 
، قي للوللبي ل جت ال ي ل  ت  

 يءرهذذذا    لل ثذذذاحذذذذذذذذذذذذذ  ل جت ذذذال ذذذي  لدر اتلرذذذذذذذذذذذذذتذذذه،  قذذذب 

      ي ى أ   ذذذذذذذذذذذ    16/16جا مل للنس ي  دسا  ي ت    ا  

 هاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    ي ى أا ،للاالي ل جت ال ي   تؤي  لدر اتلرذذذذذذذذذته

ِّ  ف ال
 
  قب ذذذذذذذذذذذذذذذذذ.  قب ت كت للتعذذذذ  ح   توحا؛ ي  للت ي تؤي

 جت ال ي قبفذالاذالي ل   يكو  دينذا  ذا  قذب يكو  رذذذذذذذذذذذذذ   ذا.

ي ظذذذاه هذذا رذذذذذذذذذذذذذ   ذذذي، ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتكو  لذذذا ال دينذذذا  ذذا  د   ذذذااذذت ف

 .، ف ب تكو  لا   تح ءز أ  لا   ت ب ط لل ك  صا ح

 التصريح السادس: .6

 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل تؤي  لالقتك الس  ل ؤرسي  لإلالتة، ليراتاة  لدر اتلرتك.

 اولا  ا   ن ا

 .6 21 00 لل با

 31..6 18.80 26.36 للنس ي ل او ي

ِّرء ، لإلالتةذذذذذهال للتع  ح  بى ت ي ختبر ي التعليق:
ا   ع ل بت  ِّ

 
رط  يءرها    لثاح  للو    لالقي ل ت  

لالقته الس     ء     ي ى أ  16/16  لدر اتلرذذذذذذذذذذذذته،  قب جا مل للنسذذذذذذذذذذذذ ي  دسذذذذذذذذذذذذا  ي ت    ا  ل بت ذذذذذذذذذذذذ ي

ِّ  ف ال.  ،  تؤي  لدر اتلرذذذذذذذذذذذذذتذذذه لل ذذذااو ذذذي
 
    ي ى أا ذذذا تؤي

للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح   توحذا؛ ي  للتذ يءر قذب يكو  هذال ب ت كذت  قذ

 القذذذذي السذذذذ  للورذذذذذذذذذذذذذط دينذذذذا  ذذذذا  قذذذذب يكو  رذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذا. فذذذذال

قذذب تكو  لذذا ال دينذذا  ذذا  د   ذذااذذت في ظذذاه هذذا ل ذذبت ذذذذذذذذذذذذذ ي 

 لمل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ،  قب  ق ت لدر ت ي رذذذذذذذذذذذذ   ي،  لل ك  صذذذذذذذذذذذذا ح

ِّ ء 
 
ِّ     ض ل ت  

نذذذذذي  ء  ل ذذذذذبت  ِّ
در ل لل القذذذذذي ل دشذذذذذذذذذذذذذث 

تملتء : ل اك ا  لدر للالمل،  لل ا  أالئذذذذذذذذذذها، في حوتتء   ا

بة .ب ثف ل ظي ِّ
أي   ، لي   ا سذه  النس ي ل  القي للج  

ِّ ء  ل   ا ء 
 
    تأيذذذذذذت ت ذذذذذذالال دينذذذذذذا  ذذذذذذا    و ف ل ت  

. ِّ
 ل بت 

 التصريح السابع: .7

 ء  لدر اتلرتك.
 
  لالقتك  ع ل ت  

 
 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل تؤي

 اولا  ا   ن ا

 .6 16 08 لل با

 31..6 10.18 01.44 للنس ي ل او ي

32; نعم

42; ال

;  نوعا ما
14

ة الحال)تؤثر وضعيتك االجتماعية 

.على دراستك( االجتماعية

نعم

ال

نوعا ما

نعم

ال

نوعا ما

رة، اإلدا)تؤثر عالقتك داخل املؤسسة 

.على دراستك( األساتذة

نعم

ال

نوعا ما
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ا  ز الئه الس  لل ااو ي  ذ وتل  داايا  لدر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهال للتعذذذذذذذذذذذ  ح  بى ت ي يخت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   التعليق: ِّ
 
  لالقي ل ت  

لدر للبتلرذي بشك   ليق ل   لل القي  ع للز ال  ع ت يءر   ا ائي  22اتلرذته،  قب جا مل للنسذ ي  حولبي 

.  قب ت كت للتعذذذذذذذذذذذ  ح  ا ائي  ت ى أ  ت يءرل دوالقا لدر للبتلرذذذذذذذذذذذي 10حولبي ،  للنسذذذذذذذذذذذ ي لل اق ي    اشذذذذذذذذذذذ 

  توحذا؛ ي  للتذ يءر قذب يكو  دينا  ا  قب يكو  رذذذذذذذذذذذذذ   ا. فالاالي ل جت ال ي قب تكو  لا ال دينا  ا  د  

 قب  ق ت  ي ظاه ها ر   ي،  لل ك  صا ح.ذذذذذذذذذذ اات ف

ِّ و     لدر حا مل ك  ذذذذذذذذذذذذذذذ ة 
 
  في ا ل ت  

 
ذ وتل   ذذذهايت ي

 داذايذا، رذذذذذذذذذذذذذول    حذا لذي ل قترله أ  ل  ت اا    للجن  

ِّ ء  في حذذذذذذذوت: ت يءر ل نتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهبي  فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي لآلس 
 
، ت يءر ل ت  

ل نتذذذذذذذذذذذذذذذهبي ،    كال للجنسذذذء ،  ساحذذذي ت يءر لإلااث في 

تذذذذذذ يءر ل ن) ذذذذذذبي  في مل ال  ا ليقذذذذذذ   .للذذذذذذا وت أ  لل ك 

ِّ ء  لج) اال
 
أصذذذذذذذذذذااه ،  لل ك  صذذذذذذذذذذا ح. ت ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ل ت  

ي، أ  للشذذذذذذذذذذذذذخعذذذذذذذذذذذذذ ذذذي للال  ذذذال ذذذي،  أ  للشذذذذذذذذذذذذذخعذذذذذذذذذذذذذ ذذذي لل و ذذذا

 للشخع ي لل كاه ي،  يءرها    أا ار للشخع ي.

 التصريح الثامن: .8

بة  ع مل الئك. ز في اتلرتك لدر  ثا  لالقي ج  
 
 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل ت ك

 اولا  ا   ن ا

 82 84 04 لل با

 81.36 80.00 6.21. للنس ي ل او ي

ى لست ات للجااب لل الئ ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيثبتج هال للتعذذذذذذذ  ح ضذذذذذذذ    ن ولي للتعذذذذذذذ  حامل للتي تسذذذذذذذ ر دل التعليق:

ا  ع أق لاذه   ِّ
 
ا،    ح ذث  جوا لل القذي  ء  ل ت   ِّ

 
،     ح ث ق ا   سذذذذذذذذذذذذذتوى هاه  ذ وتل  داذايال  ت  

ا  بى ت ي لستبرمل لل القي، ف ب  ِّ
 
لسدي ب  للذذذذذذذذذذذذذذذذ  لالقته  ع ل ح ة ذذذذذذذذذذذذذذذذب ض للتعذذذ  حامل ل وجهي ل  ت  

بة  ع مل الئه،  قب  اات للنس ي لل ال يذذذذذذ للخاتجي لدر اتلرته،  لآل  اخت      بى ر  ه ل ثا  لالقي ج  

 هاذى  ثا  هاه لل القي  تحس ثذت    دل  ا ائي  8.حولبي  

  ت ى أه  ي    ا ائي 43  أ  نس ي   تبرة  د تنو بها. 

بة   ز ك ءرل  حولبيها   تذ ا ائي  أ  أا 82 ثا  لالقي ج   ِّ
 
  ك

ز لدر أشذذذذذذذذذذذذذ ذذذذا  أس ى. أي أ ا  ، ذذذذا ذذذذائذذذذي  80 ِّ
 
ي ذذذذث   ذذذذ  ت ك

 ِّ
ز   لدر  ثذذذا  لالقذذي ج ذذ  ِّ

 
ِّ ء    ي ك

 
 بة  ع مل ال  ا،ل ت  

  ت ى ضذذذذذذذذذذذذذ  تة لوجوا  ،ب ض لإلاذذاث    ،ي فاذذيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ه

لالقذذذذي  ع مل ال  ا للذذذذذا وت،  كذذذذذالذذذذذك ب ض للذذذذذا وت  ع 

ت   لإلااث  للا و ين غي لإلشاتة دبر أ  لل القي  ء .لإلااث

فاذذي يذذال ذذي يذذائ ذذي لجت ذذال ذذا ل   هثذذا   أقذذ  لجت ذذال ذذي.

نعم

ال

نوعا ما

مين عل
 
ر عالقتك مع املتعل

 
ى تؤث

.دراستك

نعم

ال

نوعا ما

62; نعم

12; ال

;  نوعا ما
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ز في دراستك على بناء عالق
 
دة ترك ة جي 

.مع زمالئك

نعم

ال

نوعا ما
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ِّ ء  ل ث وذي  لسذذذذذذذذذذبب    ليرذذذذذذذذذذ اه: لل رذذذذذذذذذذوه ل بت ذذذذذذذذذذ ي، ل سذذذذذذذذذذتوى ل جت ا ي، 
 
لل ااو ي،  هي فاي ل ت  

، للسذذذذذذذذذذذذذ و  لل ذذبل ني لتنذذاه ليق ل ،  أرذذذذذذذذذذذذذ ذذاه أس ى،  هثذذا  فاذذي تلب ذذي  هي فاذذي للجذذااذذب للجسذذذذذذذذذذذذذ ذذاني

 ها  للتي   ت ى أه  ي ل  القي ل جت ال ي الس  لل ااو ي فتنش    البتلري.ل ت وقء   ب  

 التصريح التاسع: .9

بة  ع أرتاذ لل  ي لل    ي. ز في اتلرتك لدر  ثا  لالقي ج  
 
 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل ت ك

 اولا  ا   ن ا

 60 60 0. لل با

 60.18 60.18 10.00 للنس ي ل او ي

ِّ يختبر هذا التعليق:
ا  ل بت  ِّ

 
 ا ائي   ع  30  ،  قب  اات للنسذذذذذذذذذذذذذ ي لل ال يل للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح لل القذي  ء  ل ت  

  ِّ
 
ا بشك  هذذذذ ثا  هاه لل القي للج بة،  هي نس ي و    ي؛ ي  أراتاة لل  ي لل    ي يتولح و   ع  ت  

ِّ ء  يسذذذذ و  دل
 
دينا ي لبى ى ت   أي  ذذذذذذذذذذذذذذذذج ب    سالل للبت  ،  ساحذذذذي اعذذذذوص لل  ل ة،  ع أ  ل ت  

ِّرذذذذ 
ِّ ها: ذذذذذذذذذذذذذذذذذها يرذذذذ اه لبيبة  ثذذذذذذذذذذذذذذذذذ بت 

قو   لإلااث حب  للت  اه    ل بت  ِّ
  ذذذذذذذذذذذذذذذذذه  أك ذذذذذذذذذذذذذذذذذ؛ ياساحذذذذي ل ت و 

     ِّ
لجت ال ي    للا وت. حبا ا   للاظوة لبى ل بت 

بة في ل ست اتلمل ل كتو ي أ   أج  للاعذذذول لدر ا ار ج  

 ،  هثذذذذذا     ي ني هذذذذذاه لل القذذذذذي حتىللت و ا ل سذذذذذذذذذذذذذت  

ِّرذذذذذذذذذذذذذه.  لل اذذي لل ذذاق ذذي
 يسذذذذذذذذذذذذذ ا      ذذا  ذذي رذذذذذذذذذذذذذ اذذي     ذذبت 

 ا ائي    ت ى ضذذذ  تة لالك، د ا بسذذذذبب لكت ا   . حولبي 

 ِّ
أ   لل  ض  ذذذذالذذذذبتلرذذذذذذذذذذذذذذذذي  ه ذذذذا  ذذذذااذذذذت لل القذذذذي  ع ل ذذذذبت 

ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذبسذذذذذبب لبم لل بتة لدر  ثا  هاه لل القي ل ذذذذذ ف ف

أ  لبم  جوا لل ي ي بسذذذذذبب للت اتلمل  لل بتة للتولحذذذذذ  ي

 لجت ال ي.

 لتصريح العاشر:ا .11

ِّ  ات رك  في لل  ي لل    ي  ق   ل  ي  دبر لل ااو ي.
 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل تح  

 اولا  ا   ن ا

 02 .8 .0 لل با

 01.00 83.08 24.62 للنس ي ل او ي

 

 

 

 

 

نعم

ال
نوعا ما

ز في دراستك على بناء عالق
 
دة ترك ة جي 

.مع أستاذ اللغة العربية

نعم

ال

نوعا ما
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ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذللت ، يءره    للتعذذذذ  حامل ،هال للتعذذذذ  ح التعليق:

هت دل ِّ
ِّ ء ذذذذذذذذذذذذذذذى للذذذذذذذذذذذذذذ ج 

 
ات للجااب ى لست ذذذذذذذذذذذذذذذهبف دلذذذذذذذذذذذذذذي ، ت  

ق  ذذال
ا
ِّ ء ،  ذذا ت  

 
مي لذذبى ل ت  

ا
ا  فه ، ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذح ذذذذذذذذذذذذذ تللت  

.  قب للبت    دانامل للولج امل للعذذذذذذذذذذ  ي  يءر للعذذذذذذذذذذ  ي

ِّ  أ  ذذذذذذ ا ائي  أ  أك  16 جبمل أ  نس ي   تبرة  
    تح  

ِّ  لدر رذذذذذذذذذذذذذءر أ  تح ذذذذذذذذذذذذذءرهذذا ق  ذذ 
 
،    شذذذذذذذذذذذذذذك  أ  هذذال يؤي

ق  الثعذذذذذذذذذذذذوص ليا  ي  للظول
ا
ه  للبت ، ساحذذذذذذذذذذذذي  ا ت  

 ِّ
ِّ لل  و ذي  لل الي ذي،   ذا يز ذب لل ذب  لدر ل بت 

 
     ،  

  ذذذي؛ أي ت ذذذك للتي تن ذذذ     
ا
   انذذذا  ل  ذذذات ذذذامل للت  

  ي
ا
ا  حوت لل    ي للت     ي للت   ِّ

 
  .ل ت  

 التصريح الحادي عشر: .11

ب    فه ك ل بت .
 
 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل تس ل أرتاذ لل  ي لل    ي ل ت ك

 ا  ااول   ن ا

 80 80 13 لل با

 81.81 ...82 62..0 للنس ي ل او ي

ِّ ء   ذذذذذذذا ذذذذذذذائذذذذذذذي  .0 حذولبذي يذ ى  الاتاعالاياق:
 
  ذ  ل ت  

ضذذذذذذذذ  تة رذذذذذذذذؤلل ل بت   ل  لل  ذذذذذذذذايا لل ا  ذذذذذذذذي أ  

،  هي نسذذذذذذذذذذذذذ ذذذذي أقذذذذ       ل  هو ذذذذيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللجزئ ذذذذامل ي 

ل ة وه؛ ي  فاذذي تتنذذا مل لل  ذذث   تسذذذذذذذذذذذذذ ل    ت  ذذب 

يرذذذذذ اه  ع  ن ولي  قب تسذذذذذا لت ل  ل أ  تسذذذذ ل.

 ء 
 
،    ا    تأى أ  أه  ي ل سذذذذذذذذذذذذذؤلل دذل    ل ت  

ها    تح  ج ذذذذذذذذذذذذذذذذ اات لإلجا ي   تز ب    تث ص،   ث

رذذذذذذذذذذذه،     للسذذذذذذذذذذذؤلل بسذذذذذذذذذذذبب فسذذذذذذذذذذذاا لالقته  ع  بت 

 ها     ا   كت  ا  ث سه.ذ  ث

 التصريح الثاني عشر .12

ِّ ها لك أرتاذ لل  ي لل    ي في لل
 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل عي.اتكت ي  ا   و امل للتي ي ب 

 اولا  ا   ن ا

 84 .4 23 لل با

 80.00 06.01 11.01 للنس ي ل او ي

 

نعم

ال

نوعا ما

ر دروسك  ِّ
(  ةفي اللغة العربي)تحض 

.قبل املجيء إلى الثانوية

نعم

ال

نوعا ما

نعم

ال

نوعا ما

 
 
د من تسأل أستاذ اللغة العربية للتأك

.فهمك للدرس

نعم

ال

نوعا ما
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ِّ   اف ي    ال ي ل  حث ف 6.ت ى نس ي  حولبي  التعليق:
ي   لجع ساتج ي، ذذذذذذذذذذذذذ ا ائي  أ     و امل ل بت 

ِّ   06 ت ى للنسذذذذذذذذذذذذ ي لل اق ي  
ِّ ه ل بت 

 ا ائي  أ   ا ي ب 

أ   ذذذذبت    ى تذذذذبل ا    لجعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيحتذذذذاج دل ،ال    ذذذذاف ذذذذ

،  هثا       ينب ف حذذذي سعذذذوحذذذ ي أ   ا شذذذا ه ذلك

ِّرذذذذذذذذذذذذذه بسذذذذذذذذذذذذذبذب لكتظاظ ليقسذذذذذذذذذذذذذام، 
لالرذذذذذذذذذذذذذت ذااة     ذبت 

فال  ،  سذذذذذذذذذذذذذبب للج سذذذذذذذذذذذذذي للت   بيي الس  حج ة للبت 

 
 
ايثال حظ

ا
 ا ائي  للتي  6. تح   ثا لنسذذذذذ ي   .ه    للت  

ِّ  ت وا دل
ِّ ى لات ذتكت ي  بت  ل بت 

 
 ، ء ا  أي   ي ل ت  

ى للجذذذذذذذاع ل شذذذذذذذذذذذذذتر  ل وم ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلد ،للذذذذذذذايذ  تذا رذذذذذذذذذذذذذؤللذهذا

  تكثولوج ا،   ااة لل  ي لل    ي ل ست أرار ي.

 التصريح الثالث عشر: .13

 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل ت لجع اترك  في لل  ي لل    ي  في ل نزل.

 اولا  ا   ن ا

 41 80 .2 لل با

 08.18 ...82 10.26 للنس ي ل او ي

ال للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح للت   ا للذذذذالتي يخت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  هذذذ التعليق:

ا،  هذو ت   ا بَ 
 
لدر ل   ذذذذذذذي   ذذذذذذذبي أ   حقلذ ذ ذتذ ذ ذ

ا 
ا
ا السذذذذذذ  حج ة للذذذذذذبت ،  هو ل تذذذذذذبلا ل ت  

ا
للت  

 16  تأمل نسذذذذذذذذذذذذذ ذذي ت ذذاته للخ سذذذذذذذذذذذذذء   ذذا ذذائذذي للذذالتي.

ها ل ست ض  ت ي ذذذذذذأ  ض  تة ل   لج ي أ  أا  ا ائي 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ،  ع أاالئ ذذا
 
ا  ذذاه للسذذذذذذذذذذذذذؤلل ل  هذذا ت تح ل  ت  

ها حتى يتبلتكها  ث سذذذذه أ  ذذذذذذذذذذذذذذذذللث ائص للتي ي اني  ث

ره.  بسؤلل  بت 

 

 التصريح الرابع عشر: .14

 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل تشات  في ات   لل  ي لل    ي.

 اولا  ا   ن ا

 44 82 14 لل با

 41 81.36 13.63 للنس ي ل او ي

النعم

نوعا ما

م ِّ
ها لك تكتفي باملعلومات التي يقد 

.أستاذ اللغة العربية في الحصة

نعم

ال

نوعا ما

نعم

ال

نوعا ما

في ( في اللغة العربية)تراجع درسك 

.املنزل 

نعم

ال

نوعا ما
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ا ها  ذذذذذ ث ، ةذذذذذ  ذذذذذ شاتكي ف ب ااها كذذذذذا للذذذذذأ  التعليق:

ق  الجااب لل
 
ق  الجاابذذذذذذذذ    ا  ا ت  ،يذذذذذذذذ   فذذذذذذذذت  

 
  

ق  الجااب للث ،يذذذذذذذ الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل جت
 
س ي ذذذذذذذ ذذذذذذذ    ا  ا ت  

ا.  أظ
 
  ذذذ  أ  للذذذل  ت  

 
   أف  ذذذ شاتك ذذذ  للذذذ ت  

   ذذذذها تن  ها أك ذذذذ؛ ي   شاتكت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  لآلس  ذذذذذذذذحا   

يا ا ين  و  ل  أرذذذا ي ل بت   ف عذذذذ  و   ،فه ا

ح لها   ِّ
ح    ،خةاو ،     ذذذا أسةذذ  ل صذذذذذذذذذذذذذُ

ا
 و  ف ت  

ِّ  لدر هاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   أسةذائ
، سذاحذذذذذذذذذذذذذي دذل للت ذب ل ذبت 

 و  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيا دا .  بليوج ا للخة 
 
ها يسذذذذذذذذذذذ لو  ف ت  

  و  ذذذذذذذذها حس  للسؤلل  لرد  اه للجوله. ي تذذذذذذذذ ث

ها، ها   ا سذ ي ت هاذ    بت رها   بثو  شخع ت

ر   ها.ذساحي دذل  جب ل للدشج ع     بت 

 يح الخامس عشر:التصر  .15

 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل تثنز ليل ال ل نزل ي  في لل  ي لل    ي   ارت  لت.

 اولا  ا   ن ا

 40 48 28 لل با

 43.12 40.10 20.13 للنس ي ل او ي

للت   ا كذذالذذذك للتعذذذذذذذذذذذذذ  ح خت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  هذذال ي التعليق:

ا،  هو ت   ا ب ذذذذذذبي أ   حق، تأمل 
 
للذذذذذذالتي ل  ت  

خ سذذذذذذذذذء   ا ائي أ  ضذذذذذذذذذ  تة إلانامل نسذذذذذذذذذ ي تتنا مل لل

ليل ال ل نزل ي أ  أا ا ل سذذذذذذذذذذذت ضذذذذذذذذذذذ  ت ي الئ ا،  ع 

ا  اه للسذذذذذذذذذذذذؤلل ل  للث ائص للتي 
 
أا ا ت تح ل  ت  

ره.  ي اني    ا حتى يتبلتكها  ث سه أ  بسؤلل  بت 

 

 

 

 التصريح السادس عشر: .16

ر ش و ا  كتا  ا في لل  ي لل    ي  ةالقي. ِّ
 اتلملل سذذذذذذت ذذذذ ت ب 

 اولا  ا   ن ا

 06 82 22 لل با

 02.63 81.36 16 للنس ي ل او ي

نعم
ال

نوعا ما

.تشارك في دروس اللغة العربية

نعم

ال

نوعا ما

نعم

ال

نوعا ما 

( ربيةفي اللغة الع)تنجز األعمال املنزلية 

.باستمرار

نعم

ال

نوعا ما 
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  ي  للهبف ذذذذذذذذذذذذذذذذدل ، تعذذذ  حامل أس ى  ،هال للتعذذذ  حيسذذذ ر  التعليق:
 
ق ليهبلف للت   ى    في  بى تح  

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللختذذا ي لإلا ذذاجي ل سذذذذذذذذذذذذذثذذي لي بر يذذااوي. للت   

  أ ةالقي  للكتا ي بسذذذذذذذذذالرذذذذذذذذذي    رذذذذذذذذذ وه تلم ي ني 

ا
 
 16 أحذذذذذذذذذذذذذ ح كف ل.  قذذذذذب  ذذذذذااذذذذذت للنسذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذي  ل ت  

 .   ولذذذي جذذذبل، ، دذل اظ اذذذا دبر  لقع للت   ا ذذذا ذذذائذذذي 

فهي نسذذذذذ ي  ،ى  ا ت    ف ه للوحذذذذذاييذذذذذذذذذذذذذذذذذ دذل اظ اا دل

ضذذذذذ   ي،  تحتاج دبر ل  لج ي  لل حث ل  أرذذذذذ اه 

ساحذذذذذذذي دذل ل  ثا أ  حعذذذذذذذي للت  ءر  ،هال لل عذذذذذذذوت 

ا اي للسذذثي لي بر يااوي تكذذذذذذذذذذذذذذ  ني فذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذللشذذ هي ل 

م د  قذذذ ذذذ ذذذال بذذذ ذذذض للذذذثذذذظذذذ  لذذذ   ،تذذذ ذذذ ذذذذذذذب،    تذذذ ذذذذذذذب 

اذذذذذذذذذذذذها  أا اوذذذذذذذذذذذذ وضولات
 
ث ها، فك ف  ا ت      يتحب 

م فذي   ااة للت    ؟ تف ع د  ق  ال أ  يكتب   ر وه تلم  هي.  للش ذي للت   ذ  للكتا ي هي  ا ي ب 

 التصريح السابع عشر: .17

 ت ذذذذاتلملل سذذذذذذ تستولب  ا ي ب  ه لك أرتاذ لل  ي لل    ي.

 اولا  ا   ن ا

 80 64 6. لل با

 81.81 .64.4 3.12. للنس ي ل او ي

ها تسذذذذذذذذذتولب  ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأا   ا ائي 16 تأمل نسذذذذذذذذذ ي  التعليق:

 ثذذذا 
 
ي ذذذب  ذذذه لهذذذا ل ذذذبت  ،  هي نسذذذذذذذذذذذذذ ذذذي و    ذذذي د  رذذذذذذذذذذذذذ 

ى ذذذذذذذذذ ا ائي تحتاج دل 46 ااي للتع  حامل،  ت  ى فاي 

 ولج امل للعذذذ  يل  و  ق لل ل تاب ي    ق   ل بت  

م لها.  لك  لائق ل كتظاظ ذذذذذذذذذذذذذذذ ي    للعذذذ  ي للتي ت ب 

ب  ذذ   ذذهذذ ذذذذذذذي ل ذذذذذذذبت     ذذنذذ ذذذذذذذ   ذذ  نسذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذي  يعذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذ 

 ذل ستول  
َ
 .    ذ  ت

 

 

 

 

 

 

 

نعم

ال

نوعا ما

ر شفويا وكتابيا في اللغة ال ِّ
عربية تعب 

.بطالقة

نعم

ال

نوعا ما

نعم

ال

نوعا ما

مه لك أستاذ اللغة  تستوع  ما يقد 

.العربية

نعم

ال

نوعا ما
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 التصريح الثامن عشر: .18

 ته  في لل  ي لل    ي  في  ولقف  بتر ي  ح ات ي  خت  ي.
 
ف  ا ت   ِّ

 
 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل توظ

 اولا  ا   ن ا

 43 60 10 بالل 

 04.31 60.18 06.44 للنس ي ل او ي

 ي ي لل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللسذذذذذذذذثي لي بر يااوي ف مل،   خ جا    هال للتعذذذذذذذذ  ح  خ جامل لل    ي للت     يي التعليق:

ى حسذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلل    ي، ح ث تسذذذذذذذذذذذ ر ل  ات ي  الك ا لمل دل

 ذذذذاتذذذذه ف
ا
ا لت   ِّ

 
ي ح ذذذذاتذذذذه،  لذذذذالذذذذك  ذذذذااذذذذت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتوظ ف ل ت  

 ذلمل ا لي  النسذذذذذذذذ ي دل ه. ،  ج لهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذللتي ت  ،للوضذذذذذذذ  امل

 ء  أاا  06     ذذذذذذ قب تأى أك 
 
 و  ذذذذذذ ا ائي    ل ت  

 
ها يوظ

 وه ف
 
  ذذذذذظ أ .ي ح ات ا لل و  يذذذذذف ،ي لل  ي لل    يذذذذذ ا ت  

ا دذل  ا ،للنسذذذذذذذذذذذذذ ذي    ولي أ ا 
 
ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا فها  ولقع للت   قاتا

 ي أفولج للسثي لي برذذذذذيااو امل ل بيثي، ح ث ل كتظاظ ف

شذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ذذذذذذ  أس ى لجت ذذذذذذال ذذذذذذي  لالئ  ذذذذذذي السذذذذذذ  ،   يذذذذذذااوي 

 . ساتجها ل ؤرسي

 التصريح التاسع عشر: .19

 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل تستة ع للتولح   ع أرتاذ لل  ي لل    ي.

 اولا  ا   ن ا

 86 61 0. لل با

 88.00 61.01 14.31 للنس ي ل او ي

 قب  .ل  ذات ذي  ذالك ذا لمل دبر تح   هذا ك ذا ة للتولحذذذذذذذذذذذذذ  ذي    أها للك ذا لمل للتي تسذذذذذذذذذذذذذ رللت ذب   التعليق:

ق هاه للك ا ة؛ ي  ت   ا لل  ي لل    ي ين غي أ   رذذذذذذذذ  ت    سالل هال للتعذذذذذذذذ  ح أ  أق    بى تح ا

ق  ظذذذذذذائ هذذذذذذا، يت حوت حول   ،حذذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذيولة للت للك ذذذذذذا تح ا

ي ا   للوقذذت، ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفلجت ذذال ذذي   ل   ذذي ف ايذذي   ذالت ذذاتهذذا

ثذذذه     
ا
ولجهذذذي ل ولقف للجذذذااذذذب لل  اي يظه   ذذذبى ت ك

 ه ف
ا
ه  يظجت ا ي لجااب ل  ،  لي لل  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ توظ ف  ا ت  

ف  ع   قب  حذذذذذذذذذذذذ .ولرذذذذذذذذذذذذ ام للتقبتة هال لل  ا لدر للتك ا

ِّ ء   أك 
 
 ا ائي  أ  يستة  و   10     ذذذذذذتأى أي ب ل ت  

ِّ  لل  ي لل    ي،  هي نسذذذذذذذذذذذذذ ي    ولي 
للتولحذذذذذذذذذذذذذ   ع  ذبت 

ِّ  لل  ذذذذذذي لل    ذذذذذذي أ
  يسذذذذذذذذذذذذذ ر دبر جذذذذذذبل. ين غي لدر  ذذذذذذبت 

ِّ ء .ذتح  ق للتولح   ع أك 
 
   لبا   ك     ل ت  

نعم

ال

نوعا ما

مته 
 
ف ما تعل ِّ

 
( عربيةفي اللغة ال)توظ

.ةفي مواقف مدرسية وحياتية م تلف

نعم

ال

نوعا ما

نعم

ال
نوعا ما

ة تستطيع التواصل مع أستاذ اللغ

.العربية

نعم

ال

نوعا ما
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 التصريح العشرون: .21

تسذذذالب مل ال   في فها أنشذذذةي لل  ي لل    ي  للثعذذذوص ليا  ي، للثحو، 

 لل اليي... .

 ل سذذذذذذت ذذذذاتلمل

 اولا  ا   ن ا

 01 40 06 لل با

 ...03 40.80 02.63 للنس ي ل او ي

ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتعذذذذذذذذذذذذذ  ح ست ذت  ذه ل رذذذذذذذذذذذذذد ذااذي  ذا  له لالقي  ا رذذذذذذذذذذذذذترلت ن ي للتي ين غي أ  ت ت ب فآس   التعليق:

ِّ ء    ذذذذبى 
 
ل ثظو ذذذذي للتر و ذذذذي للجزلئ  ذذذذي،  هي لرذذذذذذذذذذذذذترلت ن ذذذذي للت  ا للت ذذذذا ني، ح ذذذذث ي ذذذذا  انذذذذا  ل ت  

  ي ا و ذذذذذذذذذذذذذذذذللتي تزتع ليااا ي ف   ،  حبها،،  ل    فق لرذذذذترلت ن ي للت  ا للتثافسذذذذ يت ا ا ا  ع ب  ذذذذها

ِّ ء ، دذل  ذذا يذذا ذذت هذذاه ل رذذذذذذذذذذذذذترلت ن ذي
 
ِّ ء  ت ك  ب  ق  ذذبى للخ ذذ  للذذاي أ.   ل ت  

 
تى أ  دجذذا ذذامل ل ت  

تة ى ض   ذذذذذذذذذذذذذدل لل حث ي فع     فعول ذذذذذذذذذذذذذ.  قب أش مل في هال ل ستوى ذذذذذذذذذذذذذت اني  ثه  ثظو تثا للتر و ي ف

بشذذذك   ،ل   اجي ذذذذذذذذذذذذذذذتوظ ف لرذذذترلت ن ي للت  ا للت ا ني ف

 .  اتر  أي شذذذذذذذذ ي  ل عذذذذذذذذبفي لضذذذذذذذذح   خةط اق  ي حتى 

ا ي شك  أفولج، أ   ذذذذذذذصا ح أ  ل شات ع للكتا  ي تثنز ف

ها تحتاج ذذذذذذذذذذأتى أا لذذذذذذذذذذال، " بيداغوجيا املشروعذذذذذذذذذذ " ي  ف  

ا ذذذذذذى توض ح أك ذذذذذذدل استراتيجية التعلم  . ك ا أتى أ  ت   

لدر أ   ،نشذذذذذذاوامل لل  ي لل    ي    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذلدشذذذذذذ   ك التعاوني

  ، ه اذذذذذذذذذذذذذذلت ن تء  أس   ى جثب  ع لرتر ذذذذذذذذذذذذذ  جث ا دلذذذذذذذذذذذذذتس 

اساااااااااااااتاراتاياجاياااااااة الاتاعالام الافاردي واساااااااااااااتاراتاياجاياااااااة الاتاعلم 

 .التنافس ي

نعم

ال

نوعا ما

ة تساعد زمالءك في فهم أنشطة اللغ

، النصو  األدبية، النحو)العربية 

...(.البالغة

نعم

ال

نوعا ما
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، لية التعليمية التعلميةمفضاء العأصل، بعد هاتيك الرحلة الشائقة الشاقة داخل 

ي ـفقد بذلت جهدي ف  .ميدانية عملية ألختمها بما توّصلت إليه من نتائج ،هاـإلى آخر محطة في

ي سنته األولى، من طرف مدّرِّس ي ـمتابعة بناء الخطاب التعليمي في مرحلة التعليم الثانوي، ف

ميهم، وفي استقرائهم للوثائق البيداغوجية، وفي مواجهتهم ذا املستوى ه ِّ
ّ
في تعاملهم مع متعل

 .رة املصاعب واإلكراهاتـلبيئة مدرسية وخارجية كثي

انطلقت من حيث يجب، بتعريف االستراتيجية والخطاب، والخطاب التعليمي، ثم 

ا بحثت في روافده ومداخل التعريف بأهم القواعد التي يبنى عليها هذا الخطاب، وبعده

تدريس اللغة العربية آلتي إلى تعيين االستراتيجيات التي يعتمدها املدّرِّسون، أو يجب أن 

طابية ومنهاجية، عامة وخاصة. يعتمدوها في  ممارسة العملية التعليمية، وهي استراتيجيات خِّ

ة لبعض وحصص تطبيقيحقيقية س رو دوقفت فيها على  وأختم البحث بدراسة ميدانية

مين قصد الوقوف على واقع هذا الخطاب. ِّ
ّ
 املدّرِّسين، وأجريت استبانات للمدّرِّسين واملتعل

 :ث بمجموعة متنوعة من النتائجوخرج البح

 روافد الخطاب التعليميأوال: 

لم تستفد من املنهاج الدراس ي؛ ألنها الفئة الغالبة من املدّرِّسين ، بالنسبة للمنهج الدراس ي -1

لع علي
ّ
لعت عليه لها موقف فكري أو ايديولوجيه أو ال تراه ضروريا أو لم تط

ّ
. والفئة التي أط

، وال تعرف قيمته البيداغوجية لم تستفد منه إال في خطوطه العريضة أو بعض جزئياته

لته واستفادت منه وأبرزت نقائصه واقترحت حلوال  أما الفئة األقل
ّ
لعت عليه وحل

ّ
التي اط

، ومن هذه الحلول مراعاة املنهاج الدراس ي ة املهنيةبر جس ي والتمن منطلق الواقع التدري

ه نحو  مينمراعاة قمعطيات التوجُّ ِّ
ّ
 وحاجاتهم وميوالتهم وانتماؤهم العقدي درات املتعل

قة بفهم الغرض  .والثقافي واالجتماعي والتاريخي ِّ
ّ
وأرى أن نجاح العملية التعلمية برّمتها متعل

مقاصده ، وفهم فلسفته و ىالوثيقة الرسمية األساسية األولـ باعتباره من املنهاج الدراس ي

 .وفلسفة املقاربة بالكفاءات وطرائق تدريس اللغة العربية وفقها
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لم  أقلفئة ال تختلف املالحظات كثيرا عن املنهاج الدراس ي، ولكن  بالنسبة لدليل األستاذ: -2

لع عليهدليل األستاذتستفد من 
ّ
لفئة أما ا. أو ال تراه ضروريا أو لم تبحث عنه ؛ ألنها لم تط

لعت عليه لم تستفد منه إال في بعض جزئياته 
ّ
أو حسبته دليل مذكرات األستاذ التي أط

لعت فهي فرأت أنه مختصر جدا 
ّ
ال تعرف قيمته البيداغوجية، أما الفئة األقل التي اط

لته 
ّ
خيرة التي اطلعت املنهي، والفئة األ فرأت أنه سند لها خاصة في بداية املشوار عليه وحل

قة بفهم  عليه رأت أنه ال يلبي طموحاتها. ِّ
ّ
وأرى أن نجاح العملية التعلمية برّمتها متعل

 .ثانية بعد املنهاجباعتباره الوثيقة الرسمية األساسية الدليل األستاذ الغرض من 

هها رأى بعض املدّرِّسين أن الكتاب املدرس ي مرجعها األول وموّجِّ : بالنسبة للكتاب املدرس ي -3

وحقيقة األمر أنها ال تعرف الغرض من الكتاب األساس ومعينها في تقديم الدروس، 

م ِّ
ّ
. وبعض املدّرِّسين يرون أن الكتاب املدرس ي املدرس ي وال تعلم أنه موّجه باألساس للمتعل

ق في اختيار بعض 
ّ
م ولكنه غير كاف في تمارينه وتطبيقاته وال موف ِّ

ّ
مفيد بالنسبة للمتعل

وبعضهم يرى  بية، وال في بعض املوضوعات التي يطرحها فهي غير مناسبة له.النصوص األد

من املدّرسين األخيرة،  ئة. والفأنه مرفوض شكال ألنه لم يراعي االنسجام فيه وال في ألوانه

الجدد، وجدت صعوبة كبيرة في التعامل معه أوال للكثافة ثانيا لألخطاء ثالثا لصعوبة 

 النصوص املبرمجة.

القول أن أغلب املدّرِّسين لم يستفيدوا من الوثائق البيداغوجية بالقدر الكافي خالصة 

مين ويصل إلى  الذي يجعلهم يبنون خطابا تعليميا ناجحا ِّ
ّ
ق التواصل املرغوب مع املتعل يحّقِّ

، وأسباب عدم االستفادة الكفاءات املستهدفة والهدف الختامي اإلدماجي للسنة األولى ثانوي 

له عالقة باملدّرِّس نفسه، ومنه ما له عالقة بالوسط املدرس ي القريب، ومنه ما  كثيرة منها ما

. ونتيجة هذا الخلل في مرحلة ما له عالقة بالتّوجهات العامة والسياسة التعليمية للوصاية

مرحلة بنائه ومرحلة تقويمه، فالحصيلة التعليمية في قبل إنتاج الخطاب التعليمي وخيمة على 

ر بالخير ملستقبل العربية.مادة اللغة ال ِّ
ّ

 عربية هزيلة وثمرتها الشفوية والكتابية ال تبش
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 املقاربات البيداغوجية ثانيا:

فئـــة يمكـــن أن تجمـــع آراء املدّرِّســـين فيهـــا فـــي فئتـــين كبيـــرتين؛  بالنسببببة للمقارببببة بالك بببا ات: -1

ج، تـــــــرفض املقاربـــــــة بالكفـــــــاءات ألســـــــباب تراهـــــــا موضـــــــوعية متعلقـــــــة باالكتظـــــــا  فـــــــي األفـــــــوا

م الحالي، ولصعوبة فهـم الكفـاءة، ولكثافـة 
ّ
وباملضامين املعرفية والكفاءة اللغوية لدى املتعل

البرنـــامج، لالعتبـــارات الســـابقة ال يمكـــن وضـــع املـــتعلم فـــي مركـــز العمليـــة التعليميـــة وال يمكـــن 

رى أن تطبيـــــق املقاربـــــة بالكفــــاءات ممكـــــن وبشـــــكل والفئـــــة األخـــــرى تــــ تحقيــــق الكفـــــاءة لديــــه.

ل العمليـــة العلميـــة التعليميـــة تـــدري  ي فهـــي عمليـــة فاعلـــة فـــي تطبيـــق البـــرامج حيـــث أنهـــا تســـّهِّ

أرى أن الفئـة  التعلمية وتتيح للطالـب التفـّوو وتجسـيد يخصـيته حتـى فـي حياتـه الخارجيـة.

ق املقاربة بالكفاءات وتحـاول تجـاوز الصـعوبات تحتـاج إلـى الـدعم والتكـوين  الثانية التي تطّبِّ

 أكثر حتى تستطيع تحقيق الكفاءات املستهدفة.على املقاربة 

ن املدّرِّســــين علــــى وعــــي كــــاف بأهميــــة املقاربــــة املعتمــــدة فــــي التــــدريس فــــي أخالصــــة القــــول 

مرحلـــــة التعلـــــيم الثـــــانوي، ودليـــــل ذلـــــك أن أغلـــــاهم يـــــدر  صـــــعوبة تطبيقهـــــا وتحقيـــــق الكفـــــاءات 

ومهمــا  أوتــي مــن معرفــة وخبــرة، ولكــنهم فريقــان؛ فريــق يحــاول تطبيــق املقاربــة بكــل مــا املســتهدفة

ر علــى عملــه، وفريــق آخــر كانــت العقبــات ِّ
ّ
لــه العقبــات وتــعث قهــا. والــرأي  تكّبِّ وعلــى النتــائج التــي يحّقِّ

ــز علــى التكوينــات الهادفــة والعميقــة والنوعيــة فــي التــدريب علــى املقاربــة بالكفــاءات  عنــدي أن
َّ
يرك

مـن أجـل أن يتكّيـف املـدّرِّس  والعقبـاتبمختلف مقارباتها التعليمية، وفي ظل الظروف الصـعبة 

إلـى املحـيط  معها؛ ألنه ال سبيل إلى إزالتـها أو التخفيف منها العتبارات تخرج عن نطاو املعسسة

 األوسع )الوطني والدولي(.

 : العالقات البيداغوجية/ التربويةثالثا

   واملببببتعل  :بالنسبببببة  -1
رة بنــــاء عالقــــة تجمــــع أجوبــــة املدّرســــين علــــى ضــــرو  للعالقببببة بببببِّس املببببدر:

مــيهم، وقــد كانــت أجوبــة أغلبيــة املدّرســين تــرى نجاحهــا فــي بنــاء هــذه العالقــة، 
ّ
جّيــدة مــع متعل

هنـا  فئـة تبنـي العالقـة علـى أسـاس  إال أنها تختلف في كيفيات بنائها وتحقيقها واستمرارها.

مــــين.
ّ
مــــن  تنطلــــق ثانيــــةوفئــــة  نفســــ ي عــــاطفي وتــــرى أنــــه أســــاس العالقــــة بــــين املــــدّرس واملتعل

م فيــ
ُّ
ــز علــى  أخيـــرةفئــة  هم وإقامــة عالقــة جّيــدة معهــم.ـاملعرفــة وتراهــا هــي األســاس للــتحك

ّ
ترك

التواضــع يزيــد مــن محبــة وأن تــرى العالقــة تبنــى علــى االحتــرام املتبــادل، و يخصــية املــدّرس، 
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وكــذا  ،ملــزاح قــدر اإلمكــان والعمــل بجدّيــةوتجنــب ا ،املتعلمــين ملدّرســهم بشــرا عــدم املبالغــة

 شّاهها بعض املدّرسين بشعرة معاوية. ،عدل بين املتعلمينال

قــّدم املدّرِّسـون جملــة مـن الشــروا التـي ينبهــي مراعاتهـا كــي يتحّقــق  بالنسببة لسسببيِّر ال بو : -2

مـــين وفـــق 
ّ
الســـير الحســـن للفـــوج، وتقـــّدم الـــدروس فـــي جـــو هـــادّ وعلمـــي بمشـــاركة مـــن املتعل

ومســـتفز علميـــا يقـــوم علـــى الوضـــعية  اســـتراتيجيات الـــتعلم النشـــط وبمضـــمون معرفـــي ســـليم

مـــين وبتحقيـــق املســـاواة بيـــنهم فـــي الفـــرص. يـــرى 
ّ
املشـــكلة، بمراعـــاة الفـــروو الفرديـــة بـــين املتعل

م فــي الفــوج يكــون مــن البدايــة بفــرض االحتــ
ّ
رام فــي الحصــة األولــى، ـبعــض املدّرســين أن الــتحك

تربـــوي للـــدرس، والتحضـــير ويـــرى آخـــرون أن اإلعـــداد ال وإقنـــامل املتعلمـــين بالقـــدرات العلميـــة.

 .م أمر إلنجاح سير الدرس في القسمالجيد لألستاذ، أه

ال: -3 اعتماد الطريقة الحوارية الناجحة مـن خـالل األسـئلة املدروسـة  بالنسبة للتدريس ال ع:

يقـــــــوم  والدقيقـــــــة. ووضـــــــع املـــــــتعلم فـــــــي وضـــــــعية اســـــــتفزازية تدفعـــــــه إلـــــــى توظيـــــــف التعلمـــــــات.

اس التحضير اليومي للدرس من طرف األستاذ مـع تحضـير التالميـذ التدريس الفّعال على أس

يقـــوم علـــى التعـــاون بـــين أطـــراف  وتطبيـــق املقاربـــة بالكفـــاءات، والتنويـــع فـــي طرائـــق التـــدريس.

لــــــع، خلــــــوو، 
ّ
م واإلدارة. مــــــدّرِّس: محــــــّب ملهنتــــــه، مناســــــب وكــــــفء، مط ِّ

ّ
ثالثــــــة؛ املــــــدّرِّس املــــــتعل

م مثـــــابر، منضـــــبط و  ِّ
ّ
ذي دافعيـــــة ولـــــه شـــــغف معرفـــــي، وإدارة صـــــارمة محتـــــرم، هـــــادّ. ومـــــتعل

يقـــوم علـــى فـــرض المخصـــية، عـــدم  ها.ـزم بمهامهـــا. فضـــال عـــن دور األســـرة فـــي متابعـــة ابنــــتلتـــ

 التسامح في األمور الجدية )الواجبات، الوضعيات املستهدفة، الوضعيات اإلدماجية(.

يــة، أن العالقــات البيداغوجيــة التربويــة ليســت عالقــات عموديــ خالصــة القــول 
ّ
ة وال خط

مرنـــة تنحـــو أحيانـــا من ـــى عمـــودي، وأحيانـــا أخـــرى من ـــى أفقـــي، وأحيانـــا ثالثـــة  وإنمـــا هـــي عالقـــات

ميــةمنحـة حلزونـي
ُّ
بمـا لهـا مــن  ، وأحيانـا رابعــة من ـى شـبكي تتناســب مـع املواقـف التعليميـة التعل

داخل فيهــــا تتــــ ارتباطـــات بالوســــط املدرســــ ي املباشــــر واملحــــيط املدرســــ ي القريــــب واملحــــيط األوســــع.

مــــــــين وتركيبــــــــاتهم عناصـــــــر يخصــــــــية املــــــــدّرِّس العلميــــــــة واالجتماعيــــــــة والنفســــــــية ب ِّ
ّ
نــــــــات املتعل مكّوِّ

المخصــية واالجتماعيــة واالنفعاليــة )مرحلــة املراهقــة(، فضــال عــن تــأثير إدارة الثانويــة والشــركاء 

 .االجتماعيين خصوصا جمعية أولياء التالميذ
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ميةالت-: عناصر العملية التعليميةرابعا
:
 عل

   النببا  : -1
يلتــ م املــدّرِّس بجملــة مــن الشــروا ويتصــف بجملــة مــن  بالنسبببة لابب ات املببدر:

الصـــفات والخصـــائص منهـــا المخصـــية، ومنهـــا املهنيـــة البيداغوجيـــة ومنهـــا العلميـــة املعرفيـــة 

ومنهــــــا االجتماعيــــــة العالئقيــــــة: اإلخــــــالص فــــــي العمــــــل، القــــــدو ة الحســــــنة، األخــــــالو الرفيعــــــة، 

، حســــــــن التخطــــــــيط واإلتقــــــــان، التحضــــــــير الجيــــــــد للــــــــدروس، الشــــــــغف المخصــــــــية القويــــــــة

واالهتمام بالعمل، القدرة علـى التواصـل الفعـال، االنفتـاح علـى املحـيط الـداخلي والخـارجي، 

ــالمل الــدائم علــى املســتجدات العلميــة والبيداغوجيــة، 
ّ
التعامــل بــذكاء مــع فئــة املــراهقين، االط

م فـ
ّ
ــزان النفسـ ي والعــاطفي، التجــاوب حسـن التعامــل مــع متعلميـه، حســن الــتحك

ّ
ي لغتــه، االت

مــــــين، الهــــــدوء، الجّديــــــة واالنضــــــباا، الصــــــبر، اإلنســــــاني، العــــــادل فــــــي  ِّ
ّ
مــــــع احتياجــــــات املتعل

ل، النشيط، ذو الكفاءة املعرفية، الـُمحتوي.  قراراته، املتعّقِّ

   النببا  : -2
:
لــق، املهــتم، الجــّدي، النشــيط واملتفاعــل واملشــار ، املثــابر، املتخ بالنسبببة للمببتعل

املســتمع الجّيــد، الشــغوف باملعرفــة، املواظــب الــذي دهــتم بتحضــير دروســه، الفّعــال الحاضــر 

في الدرس بإجاباته وأسئلته، الهادف إلى التمّي ، املسـتوعب ملـا يقـدم لـه أسـتاذه، املنضـبط، 

مه في املواقف الحياتية املختلفة.
َّ
 محب ملادته، الذي يستطيع أن يستثمر ما تعل

م خالصـ ِّ
ّ
ليسـت صـفات كاملــة؛ وإنمـا تخضـع لشــروا ة القـول أن صـفات املــدّرِّس واملـتعل

املدرســــــــــة والثانويــــــــــة واملنهــــــــــاج املدرســــــــــ ي والسياســــــــــة التعلميــــــــــة وفلســــــــــفة املجتمــــــــــع والتجاذبــــــــــات 

، وهنــا ينبهــي التفريــق بــين أنــوامل لتخطابــات التعليميــة؛ الخطــاب الرســمي األيديولوجيــة والفكريــة

املعـــــارض لعامـــــة للســـــلطة السياســـــية والتربويـــــة الرســـــمية، والخطـــــاب الـــــذي يخضـــــع للتوجيهـــــات ا

الــذي يتبّنــى من ــى رفــض كــل مــا تطلبــه الوصــاية ومــا تــدعو إليــه. والخطــاب الــواق ي الــذي يتبنــى 

الحقيقيـــة والوهميـــة.  من ـــى تكييـــف املنهـــاج الدراســـ ي مـــع واقـــع املعسســـة مهمـــا كانـــت الصـــعوبات

مــين مــن أجــل تجــاوز وي الــذي يتبنــى سياســة اال والخطــاب النخبــ ِّ
ّ
رتقــاء بمســتوى املدّرِّســين واملتعل

 كل العقبات وتخريج نخبة قادرة على مواجهة الواقع وتغييره نحو األحسن.
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 : طرائق واستراتيجيات التدريسخامسا

مــــــن حيــــــث وجودهــــــا، هــــــي ضــــــرورية، بــــــل هــــــي عضــــــد العلميــــــة  بالنسبببببببة لطرائببببببق التببببببدريس: -1

مـن حيـث اختيارهـا: االختيـار النـاجر للطريقـة هـو أول  التعليمية، لهـا دور فعـال فــي نجاحهـا.

مــن حيــث تنّوعهــا: كلمــا تنّوعــت الطرائــق لتــدريس اللغــة العربيــة  لبنــة فــي تحقيــق الكفــاءات.

ر واالسـتجابة أنجـع، فنشــاا النصـوص يختلـف عــن ـها كـان االســتيعاب أكبــبمهاراتهـا وأنشطتـ

بالغـــة وكـــذا بالنســـبة للعـــروض، نشـــاا املطالعـــة وكالهمـــا يختلـــف عـــن نشـــاطي القواعـــد وال

ـل ـي اإلجابـة عـن األسـئلة ومنــها مـا يعتمـد علـى السـند )الـنص( فــفمنـ ها مـا يعتمـد علـى املحّصِّ

م: لهـــــا دور فـــــي نجـــــاح العمليـــــة  القبلـــــي )قواعـــــد نحويـــــة وصـــــرفية(. ِّ
ّ
مـــــن حيـــــث عالقتهـــــا بـــــاملتعل

تختلـــــف  العلميــــة. التعليميــــة التعلميــــة ألنهــــا تســــاير قـــــدرات املتعلمــــين واخــــتالف مســــتوياتهم

 الطرائق باختالف املواقف التعليمية التعلمية.

التدريســــــــية ليســــــــت ناجحــــــــة  خالصــــــــة القــــــــول أن الطرائــــــــق واالســــــــتراتيجيات واألســــــــاليب

وناجعـــــة فـــــي حـــــد ذاتهـــــا، فليســـــت هنـــــا  طريقـــــة ناجحـــــة وأخـــــرى ليســـــت كـــــذلك؛ بـــــل إن نجاحهـــــا 

و التعليمـي فمـا كـان ناجحـا فـي موقـف أو السيا ونجاعتها مرتبطان باملواقف التعليمية والتعلمية

واألمــــــر كــــــذلك فــــــي تــــــدريس اللغــــــة العربيــــــة بمختلــــــف  تعلمـــــي قــــــد يكــــــون ناجحــــــا فــــــي موقــــــف آخــــــر.

أنشطتـــها. يــحيح أن املقاربــة النصــية هــي املعتمــدة فــي تــدريس النصــوص، ولكنهــا ليســت ناجحــة 

م. وبيـــداغوجيا اإلدمـــاج مـــع نصـــوص فقيـــرة  ِّ
ّ
ليســـت ناجحـــة مـــع ولـــيس لهـــا داللـــة بالنســـبة للمـــتعل

م أو أن مـــا تلّقـــاه مـــن مـــوارد وروافـــد )قواعـــد اللغـــة والبالغـــة(  ِّ
ّ
موضـــوعات بعيـــدة عـــن واقـــع املـــتعل

 ألجل بناء نص شفهي أو كتابي ليست مناسبة وال كافية.

 : تقيي  تدريس اللغة العربيةدساسا

مببببببِّس ملببببببارات اللغببببببة العربيببببببةبالنسبببببببة إ -1  
:
خارجيــــــة اإللحــــــاح علــــــى املطالعــــــة ال :سكسبببببباب املتعل

ربـــــط النشـــــاطات اللغويـــــة ببعضـــــها،  املســـــتمرة والهادفـــــة، واملشـــــاركة فـــــي نشـــــاطات إبداعيـــــة.

االعتمـــــاد علـــــى الـــــتعلم الـــــذاتي الفـــــردي والـــــتعلم  خاصـــــة املـــــوارد بـــــالتعبير الكتـــــابي والشـــــفهي.

ـــم املهـــارات األربـــع للغـــة العربيـــة معـــا دون فصـــل بينهـــا. التركيـــ  علـــى  التعـــاوني.
ُّ
التركيـــ  علـــى تعل

م عـــــن أســـــتاذه ورآه مح ِّ
ّ
اكـــــاة املـــــدّرِّس، فـــــال يمكـــــن أن تكتســـــب املهـــــارات إال إذا أخـــــذها املـــــتعل
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التركيــ  علــى مشــاركة املــتعلم فــي الــدرس، التعبيــر الشــفهي وتوظيــف كــل مــا درســه  يتعامــل اهــا.

 في حياته اليومية.

2- :  
ة فــــي االهتمــــام، االطــــالمل علــــى علــــم الــــنفس والنظريــــات املعاصــــر  بالنسبببببة لك ببببا ات املببببدر:

إذا تعـــــّود األســـــتاذ علـــــى تـــــالوة القـــــرآن أمـــــام املتعلمـــــين ونظـــــم الشـــــعر وقـــــول األمثـــــال  الـــــتعلم.

والحكم من حين إلـى آخـر فـاملتعلم يـنبي سـبيله ويسـتقيم لسـانه بطريقـة غيـر مباشـرة ويحـب 

كلمـــــا كـــــان األســـــتاذ يملـــــك قـــــدرة عاليـــــة فـــــي اللغـــــة العربيـــــة واإلملـــــام  اللغـــــة العربيـــــة ويعشـــــقها.

مـــــن نحـــــو وصـــــرف وبالغـــــة اســـــتطامل أن يقـــــدم للمـــــتعلم لغـــــة عربيـــــة ســـــليمة وأحاهـــــا  بجواناهـــــا

أن يكــــون ذا  املتلقــــي بشــــرا تقــــديم هــــذه املــــادة حســــب قــــدرات املــــتعلم بأبســــط طرائــــق لــــه.

 ثقافة عامة واسعة، على اطالمل بخصائص العربية خاصة في مجال تخصصه.

ألولــى ثــانوي بكفــاءة املــدّرِّس خالصــة القــول أن ارتبــاا تــدريس اللغــة العربيــة فــي الســنة ا

، ولكـن النقــاه يقـع فيمــا ال يسـتطيع املــدّرِّس أن يسـتثمره مــن معارفــه اللغويـة أمــر ال نقـاه فيــه

، وهـــــذا يعـــــود علـــــى كفـــــاءة أخـــــرى ينبهـــــي أن تنّمـــــى لديـــــه وهـــــي وقدراتـــــه اللســـــانية وثقافتـــــه العامـــــة

م الكفـــاءة التداوليــــة، فضــــال عــــن الكفــــاءات األخـــرى )املوســــوعية واملنط
َّ
قيــــة(. لــــذا أقتــــرح أن تــــنظ

تكوينات علمية في كيفيات استثمار املعارف اللسانية لـدى املـدّرِّس وتحويلهـا إلـى درايـات بالنسـبة 

مين ِّ
ّ
 .عن طريق تبصير املدّرِّس بالسياقات واملواقف التعليمية املختلفة للمتعل

س فـــــي هـــــذا البحـــــث أرغـــــب فـــــي إثـــــارة مشـــــكالت واقعيـــــة وحقيقيـــــة تواجـــــه املـــــدّرِّ  فـــــي ختـــــام

ي يواجههـــــا ـرة التــــــ، وأراهـــــا جـــــديرة بالدراســـــة والبحـــــث، وهـــــي الصـــــعوبة الكبيـــــالعمليـــــة التعليميـــــة

، وهمـــــا ي تحقيـــــق االنســـــجام بـــــين الخطـــــاب اللســـــاني والخطـــــاب البصـــــري ـفـــــالواعـــــون املدّرِّســـــون 

ى نظــــــامين مختلفــــــين لســــــاني وغيــــــر لســــــاني، وخاصــــــة أن التنــــــاقض بينهمــــــا يــــــعّدي إلــــــى ـينتميـــــان إلــــــ

 .في مخرجات العملية التعليمية ي النتائج املحّققةـفالتضارب 



 
 

  ـةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــق

 راجعــمـادر والـمصـال
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 القرآن الكريم برواية حفص. 
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 .)جـذع مشتـرك آداب(
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السنة األولـى مـن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، جذع مشروع الوثيقة املرافـقة ملنـهاج 

 .4111مشترك آداب، وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا، طبعة جانـفي 

فة  ثانيا: املـراجع
َّ
 :بالعربيةاملؤل

ق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ج -1
ّ
، دار الصميعي، 1اآلمدي: اإلحكام في أصول األحكام، عل

 م.4113هـ/1242األولى، الرياض، الطبعة 

ابن األثير، ضياء الدين: املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. تحقيق احمد الحوفي، بدوي  -4

 .1103طبانة. دار الرفاعي، الرياض. الطبعة الثانية، 

نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة. مارس، احمد احمد بدوي: من بالغة القرآن،  -3

 م.4111

دراسات في اللسانيات التطبيقية؛ حقل تعليمية اللغة، ديوان املطبوعات  احمد حساني: -2

 م.4111الجامعية، الجزائر، طبعة 
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 م.4110عّمان، الطبعة األولى، 

احمد املتوكل: قضايا اللغة العـربية في اللـسانيات الوظيفية؛ بنيـة الخــطاب مــن النــص إلــى  -7

 م.4111الجـملة، دار األمان، الرباط، طبعة 
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 م.4111هـ/ 1231االختالف، الجزائر، الطبعة األولى، 

احمد أوزي، املعجم املوسوعي لعلوم التربية. مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، املغرب.  -1

 م.4116هـ/ 1247الطبعة األولى، 

األزهر الزناد: دروس في البالغة العربية؛ نحو رؤية جديدة، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  -11
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 م.4117هـ/1247
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 م.4116هـ/1246
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اف اصطالحات الفنون، تقديم وإشراف ومراجعة: رفيق العجم.  التهانوي، محمد علي: -11
ّ

كش

 م.1116مكتبة لبنان ناشرون، بيروت. الطبعة األولى، 
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وزيادة محمد عبد الرحمن  الجرجاني، علي بن محمد الشريف: كتاُب التعريفات. تحقيق -10

 .ت، د.ط، د.املرعشلي

 .م1104دار الكتاب اللبناني، بيروت. جميل صليبا: معجم الفلسفة، -11

الهيئة املصرية العامة جميل عبد املجيد: البديع بين البالغة العربية واللسانيات النصية،  -41

 .1110للكتاب، القاهرة. طبعة 

ار غريب للطباعة والنـشر، القاهــرة، الطــبعة األولـى، د جميل عبد املجيد: البـالغـة واالتـصال، -41

 م.4111

جودت احمد سعادة: املنهج املدرس ي للموهوبين واملتمّيزين، دار الشروق للنشر والتوزيع، عّمان،  -44

 م.4111الطبعة العربية األولى، 

 .4114األولى، حسن بدوح: املحاورة؛ مقاربة تداولية، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، الطبعة  -43

م والتدريس من منظور النظرية البنائية،  -42
ّ
حسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون: التعل

 .م4113هـ/1233الطبعة األولى، 
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حسن شحاته ومروان السمان: املرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها، مكتبة الدار  -41

 العربية للكتاب، القاهرة، د.ط، د.ت.
النّجار: معجم املصطلحات التربوية والنفسية، عربي إنجليزي، إنجليزي حسن شحاتة وزينب  -46

م والتعليم النظرية والتطبيق.
ّ
 عربي، مراجعة حامد عّمار، أصول استراتيجيات التعل

حسني عبد الباري: االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية فـي املرحلتين )اإلعدادية  -47

 .، د.تللنشر والتوزيع، اإلسكندرية، الطبعة األولى(، املكتب العربي الحديث والثانوية

حسين خمري: نظرية النص؛ من بنية املعنى إلى سيمائية الدال، منشورات االختالف، الجزائر،  -40

 م.4117هـ/1240الطبعة األولى، 

م والتعليم؛ النظرية والتطبيق، دار  -41
ّ
حسين محمد أبو رياش وآخران: أصول استراتيجيات التعل

 هـ.1231م/4112شر والتوزيع، عّمان، األردن، الطبعة الثانية، الثقافة للن

م والثقافة املدرسية،  -31
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عبد الحق منصف: رهانات البيداغوجيا املعاصرة؛ دراسة في قضايا التعل
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 .4111وأنماط التعلم، 
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430 
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فة باللغات املراجع رابعا: 
َّ
 األجنبية:املؤل

1- Encyclopedia Britanica, 15th edition. 

2- Philippe Breton: L'argumentation dans la communication. Collection Repères. 3eme 

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. 

 املجالت والدوريات:: خامسا

 م.4112، ديسمبر 31إميل بنفينست: الشكل واملعنى، ترجمة الحسن الهاللي، مجلة نوافذ، ع  -1

ف: ". الجزء األول؛ الحجاج: حدود وتعريفات، الحجاج في اللغةأبو بكر العّزاوي: " -4
َّ
مقال ضمن مؤل

الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة. إعداد وتقديم حافظ 

 م.4111هـ/1231إسماعيلي علوي. عالم الكتب الحديث، إربد، األردن. الطبعة األولى. 

 .1171للمدرسة كمؤسسة، مجلة الفكر العربي، بيتر فرستناو: مساهمة في التحليل النفس ي  -3

جين آدم: تحليل تداولي ونص ي لقصة سياسية؛ النموذج الجيسكاري لنهاية خطاب االختيار الجيد  -2

 م.4114ه/ سبتمبر 1243، رجب41لفرنسا، ترجمة ثامر الغّزي، مجلة نوافذ، العدد 

اج املغالط: نحو مقاربة اللسانيات والحجاج؛ الحجحافظ إسماعيلي علوي ومحمد أسيداه: " -1

ف: الحجاج لسانية وظيفية
َّ
". الجزء الثالث؛ الحجاج وحوار التخصصات. مقال ضمن مؤل

مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ 

 إسماعيلي علوي.

؛ قراءة في كتاب عز الدين الخطابي: تصور الكتاب املدرس ي من منظور بيداغوجيا اإلدماج -6

، 4111، شتمبر 3بيداغوجيا اإلدماج لكزافيي روجييرز، مجلة دفاتر التربية والتكوين، العدد 

 مكتبة املدارس، الدار البيضاء.

م على املمارسة التعليميةعبد الرحيم سالم:  -7
ّ
 ، مجلة علوم التربية، مطبعةتأثير نظريات التعل

 م.4112لستون، أكتوبر النجاح الجديدة، الدار البيضاء، العدد ا

ف: الحجاج  عبد الرزاق بنور: -0
َّ
األطر اإليديولوجية لبعض نظريات الحجاج. مقال ضمن مؤل

مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ 

ردن. إسماعيلي علوي. الجزء الثاني: الحجاج مدارس وأعالم. عالم الكتب الحديث، إربد، األ 

 م.4111هـ/1231الطبعة األولى. 
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، يوليو 32، مجلد 1رشيد الراض ي: الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر وديكرو، عالم الفكر، ع -1

 م.4111سبتمبر 

اللسانية واملنهجية البنيوية. الجزء الثاني؛ مدارس وأعالم. مقال  رشيد الراض ي: الحجاجيات -11

ف: الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة، إعداد 
َّ
ضمن مؤل

 وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.

ء زشاييم بيرملان: التمثيل واالستعارة في العلم والشعر والفلسفة، ترجمة حمو النقاري. الج -11

ف: الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة 
َّ
الخامس. مقال ضمن مؤل

 الجديدة، إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.

 .طارق لكحل: دراسات في الكتاب املدرس ي؛ قراءة تركيبية، ترجمة عبد الحق منصف -14

ة مجلحقيق جودة األداء املدرس ي، عبد العزيز دادي: دور العالقات التربوية والبيداغوجية في ت -13

 ، مكتبة املدارس، الدار البيضاء.م4111نوفمبر ، 1دفاتر التربية والتكوين، العدد 

". الجزء األول؛ الحجاج: حدود وتعريفات. التواصل والحجاج )أية عالقة؟(عبد العزيز السراج: " -12

ف: الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقي
َّ
ة في البالغة الجديدة، مقال ضمن مؤل

 إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.

ب، ترجمة ياسين ساوير  -11
َّ
املنصوري.  فان إيمرين وروب غروتندورست: الحجاج فعل لغوي مرك

ف: الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في 
َّ
الجزء الخامس. مقال ضمن مؤل

 البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.

ترجمة عز الدين الخطابي، مجلة رؤى تربوية،  املنهاج الشكلي والواقعي والخفّي،فيليب بيرنو:  -16

 القطان للبحث والتطوير التربوي، رام هللا. العدد الثالث والثالثون، مركز 

 .4111، مجلة ثقافات، عبد الكريم بزاز: املدرسة وإعادة اإلنتاج االجتماعي حسب بيار بورديو -17

ف: ليونيل بلنجر:  -10
َّ
اآلليات الحجاجية للتواصل، ترجمة عبد الرفيق بوركي. مقال ضمن مؤل

ي البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية ف

إسماعيلي علوي. الجزء الخامس: نصوص مترجمة. عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، الطبعة 

 م.4111هـ/1231األولى، 

ف: الحجاج مفهومه ليونيل بلنجر:  -11
َّ
ة األدوات اإلجرائية، ترجمة قوتال فضيلة. مقال ضمن مؤل عدَّ

بيقية في البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي. ومجاالته؛ دراسات نظرية وتط

الجزء الخامس: نصوص مترجمة. عالم الكتب الحديث، إربد، األردن. الطبعة األولى. 

 م.4111هـ/1231

، 1مجلة دفاتر التربية والتكوين، العدد  ،)اعالقة التربوية )طبيعتها وأبعادهمحمد آيت موحى: ال -41

 .مكتبة املدارس، الدار البيضاء.، م4111نوفمبر 
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محمد سالم ولد محمد األمين: مفهوم الحجاج عند بيرملان وتطوره في البالغة املعاصرة، مجلة  -41

 .2000مارس  -، عدد يناير28عالم الفكر، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت. مج 

مقال ضمن "؛ دراسة في وسائل اإلقناع. الجزء الرابع. النص الحجاجي العربيمحمد العبد: " -44

ف: الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة، إعداد وتقديم 
َّ
مؤل

 حافظ إسماعيلي علوي.

محمد العبد، تعديل القوة اإلنجازية؛ دراسة في التحليل التداولي للخطاب، مجلة فصول، الهيئة  -43

 .4111شتاء  4112، خريف 61مة للكتاب، العدد املصرية العا

". مقال ضمن البالغة والحجاج من خالل نظرية املساءلة مليشال ميارمحمد علي القارص ي: " -42

 كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو على اليوم، إشراف حّمادي صمود.

وجي، مجلة علوم التربية، مطبعة محمد مساعدي: تحليل النصوص األدبية؛ مدخل منهجي بيداغ -41

 م.4111النجاح الجديدة، الدار البيضاء، العدد الواحد والستون، 

 .مجلة عالمات في النقد. د.ع، د.تمحمد الولي: االستعارة الحجاجية بين أرسطو وشايم بيرملان،  -46

وية، الترب ؛ من اإلرسال األحادي للمعرفة إلى العالقةنظرية التعامل مع التلميذمنير الحجوجي:  -47

ان للبحث والتطوير، رام هللا، العدد الثاني والثالثون.
ّ
 مجلة رؤى تربوية، مركز القط

"، تقديم وترجمة محمد أسيداه. الجزء اللغة واملنطق والحجاج؛ اللغة والسياقميشال مايير: " -40

ف: الحجاج مفهومه ومجاالته؛ دراسات نظرية 
َّ
الخامس؛ نصوص مترجمة. مقال ضمن مؤل

 وتطبيقية في البالغة الجديدة. إعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي.

 م.4117، ماي 01مجلة عالمات، العدد  حد الخطاب بين النسقية والوظيفية،نبيل موميد:  -41

، مجلة عالم الفكر، عدد خاص باأللسنية، االتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغةيحيى احمد:  -31

 وزارة اإلعالم، الكويت.م، 1101، 3، العدد 41املجلد 

لية حول تقويم الكتاب املدرس ي، يوسف العماري  -31 مجلة دفاتر التربية والتكوين، العدد : أسئلة أوَّ

 ، مكتبة املدارس، الدار البيضاء.4111، شتمبر 3

مجلة اللسانيات واللغة العربية الصادرة يوسف منصر: الخطاب العلمي مرتكزاته وخصائصه،  -34

  .27ص م،4111واللغة العربية، جامعة عنابة، العدد السادس، جوان عن مخبر اللسانيات 

 املواقع اإللكترونية:سا: داس

 .Powered by PHILOMARTIL.com copyright © 2008أبو الزهراء: دروس الحجاج الفلسفي،  -1

 -أيوب خالد األيوب: برنامج مهارات اإلقناع والتأثير مقدم إلى املركز العربي للتدريب والتأهيل جدة -4

 :Web Siteم.4113-دولة الكويت -م. معهد األيوب الدولي31/1/4113اململكة العربية السعودية. 

www.aljumana.net 

-Le dictionnaire Francaisعربي،  –فرنس ي  –ديكسيونير قاموس فرنس ي زاهي طلعت قبيعة: لو  -3

Francai-Arabe وتصميم إلكتروني محمد وفيق حبلي.، برمجة 

http://www.aljumana.net/


 

 

 

 رســالـفــه  
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 اتــــــــــــوعــــوضـــــــــمــــرس الـــــــــــــــــــــهـــــــف

 

مــة ِّ
 مـقـد 

 (وقواعد إنتاجه الفصل األول: مدخل مفاهيمي )الخطاب، الخطاب التعليمي

 خطاباملبحث األول: مفهوم ال

 تعريف مصطلح استراتيجياأوال: 

 مفهوم النصثانيا: 

 ا: مفهوم الخطابلثثا

 مفهوم الخطاب التعليمي ني:الثااملبحث 

 والخطاب البيداغوجيعليمي أوال: الفرق بين الخطاب الت

 ثانيا: الفرق بين الخطاب العلمي والخطاب التعليمي

 : الـــقــــواعــــــد التـبــليــغـــيةثالثاملــبـحــث ال

 أوال: مبدأ التعاون وقواعده

 ثانيا: نقد مبدأ التعاون 

 : الـــقــــواعــــــد التـــهــــــذيــــبـةرابعاملــبـحــث ال

 : قـواعـد الحدث الكالميخامساملبحث ال

 أوال: التعريف بنظرية الحدث الكالمي

 ثانيا: مراحل نظرية الحدث الكالمي

 ومداخل تدريس اللغة العربية : روافد الخطاب التعليمينيالفصل الثا

 والبيداغوجيةاملبحث األول: الوثائق التربوية 

 أوال: الـمنـــــــهاج

 تعريفات املنهاج الدراس ي .1

 هاجية وفق كزافييه روجيرسـمنـتصور السياسة ال. 2

ه املدرسة الجزائرية -3  خصائص املنـهاج وفق توج 

 بناء املنـهاج الدراس ي وفق املقاربة بالكفاءات -4

 وصف عام ملنهاج اللغة العربية للسنة األولى ثانوي  -5

 املرافقة ثانيا: الوثيقة

 تعريفها -1

زات بيداغوجيا اإلدماج -2  ممي 

 ات وبناء املنهاجاملقاربة بالكفاء -3

 كيف تتحقق الكفاءة فـي الحقل التربوي؟ -4

م الكفء؟ -5 ِّ
 
 من هو املتعل

 الصفحات

 ز-أ

9-44 

9-29 

 

 

 

33-34 

 

 

 

33-43 

 

 

49-22 

23-44 

 

 

45-154 

42-122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



442 
 

 دور الوضعيات املستهدفة في املقاربة بالكفاءات: -2

  الهدف الختامي املندمج -4

 املقاربة النصية -3

 ثالثا: دليل األستاذ

 األستاذ؟ما هو دليل  -1

 وظائفه -2

 رابعا: الكتاب املدرس ي

 تعريفه: -1

 الكتاب املدرس ي أصناف -2

 البناء الشكلي والهيكلي للكتاب املدرس ي -3

 املبحث الثاني: البيئة املؤسسية، واالجتماعية والثقافية للمدرسة

 أوال: تعريف املدرسة

 ثانيا: املدرسة واملحيط

 ثالثا: املدرسة واملجتمع

 والتربيةرابعا: املدرسة 

 خامسا: املدرسة والثقافة

 سادسا: املدرسة والسياسة

 : مداخل تدريس اللغة العربيةاملبحث الثالث

 أوال: املدخل التكاملي

 ثانيا: املدخل االتصالي

 ثالثا: املدخل الوظيفي

طابية  الفصل الثالث: االستراتيجيات الخِّ

ِّس 
ماملبحث األول: استراتيجيتا العالقة بين املدر  ِّ

 
 واملتعل

 اللقاء األول أوال: 

 العالقة بين التضامن والسلطةثانيا: 

 العالقة بين التراحم والتوقيرثالثا: 

مرابعا:  ِّ
 
ِّس واملتعل

طابية ودورها فـي بناء العالقة بين املدر   البنيات الخِّ

 بنية موضوع الخطاب التعليمي واالستدالالت السياقيةخامسا: 

ِّسسادسا: 
 سلطة املدر 

 املعرفةسلطة  -1

 السلطة االجتماعية -2

 السلطة التربوية أو سلطة املركز التعليمي -3

ِّس -4
طابية وسلطة املدر   البنى الخِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123-135 

 

 

 

 

 

 

132-154 

 

 

 

156-232 

156-233 
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نات الوظيفية في الخطاب التعليميسابعا:  ِّ
 دور املكو 

 أسماء العلم أدوات للتضامن والتراحمثامنا: 

ِّغات اختيار االستراتيجية العالئقيةتاسعا: 
 شروط ومسو 

 استراتيجية الهدف التعليمياملبحث الثاني: 

 إقناعية الخطاب التعليميأوال: 

 اإلقناع والتواصل في الخطاب التعليمي -1

 اإلقناع واالقتناع في الخطاب التعليمي -2

 اإلقناع واإلذعان في الخطاب التعليمي -3

 اإلقناع والتأثير في الخطاب التعليمي -4

 اإلقناع والتصديق في الخطاب التعليمي -5

 الخطاب التعليمياإلقناع والحجاج في  -2

 الحجاج والتواصل في الخطاب التعليميثانيا: 

 بناء الخطاب التعليميثالثا: 

م:رابعا:  ِّ
 
ِّس واملتعل

 الخطاب التعليمي بين املدر 

 الخطاب التعليمي بين التوجيه والتقويم -1

 البناء اللغوي للخطاب التعليمي -2

 األدوات اللغوية -3

 السؤال في الخطاب التعليمي -أ

 الخطاب التعليميلتعليل في ا -ب

 التكرار في الخطاب التعليمي -ت

 املغالطات املنطقية في الخطاب التعليميخامسا: 

 : االستراتيجيات املنهاجيةرابعالفصل ال

 املبحث األول: االستراتيجيات املنهاجية العامة

 أوال: استراتيجية التعلم البنائي

 النظرية البنائية عند بياجيه -1

 وتسكيلبنائية االجتماعية عند فيجالنظرية ا -2

 نموذج التعلم البنائي -3

 مراحل نموذج التعلم البنائي -4

 الجتماعيةالتدريس وفق نظرية البنائية ا -5

 استراتيجية التعلم التعاونيثانيا: 

م التعاوني -1
 
 تعريف التعل

 لعناصر األساسية للتعلم التعاونيا  -2

م في التعلم التعاونيأدوار املدرِّ   -3 ِّ
 
 س واملتعل

 

 

 

 

231-232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233-330 

234-249 
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 فوائد ومميزات التعلم التعاوني -4

 مخرجات التعلم التعاوني -5
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