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يف رقيها  إن التعلم هو أحد الركائز النهضوية ألي أمة من األمم، فهو الركيزة األساسية 
به عملية التعلم كوهنا  حتضىالكبري الذي  لالهتمامونظرًا  مم .وتطورها وبقيمة التعلم تقاس األ

من         لإىل أفاق تربوية واقتصادية رفيعة، واعتباره عام اإلنساينالوسيلة اليت يرتقي هبا الفكر 
العوامل األساسية يف النمو العقلي للفرد يكتسب املتعلم خالهلا أساليب جديدة للسلوك تؤدي إىل 

له مع بيئته االجتماعية لنفسه نتيجة لتفاعحيددها  اليتإشباع حاجاته وميوله وحتقيق أهدافه 
 واملادية.

يد التعلم اليت تسهم يف تشياملتآلفة بينها  التعليميةالدارسني مبحور العملية  اهتمامزاد 
  .والتعليم واملتمثلة يف كل من املعلم واملتعلم والعملية التعليمية

        كبري   ابهتمامحيظى حيث يم علم النفس الرتبوي ويعد التعلم مفهومًا رئيسيًا من مفاه
ن أهم م ويعد كذلك  ،والتعليم على مر األزمان والعصوريف ميدان الرتبية  املنشغلنيطرف من 

يف العملية التعليمية  املواضيع اليت هتم املعلمني واملتعلمني ابعتباره حجر الزاوية واألساس العلمي
 .وتعديل السلوك

ووجود معوقات نفسية  تعلمية من املعروف لدى الرتبويني أن التأخر الدراسي يف املدرسة 
الطاقة البشرية فيعطل هذا األمر  ولألسرة، ويسبب فقدان يف سبب إحباطًا وقلقًا للتلميذ املتأخرت

 .مسار التنمية والتطور يف اجملتمع كله

كمادة وموضوع بوصفها  اختاذ اللغة  نيات بشقيها النظري والتطبيقي يقوم علىاللسا إن
للدراسة وقد حاكتها علوم أخرى يف دراسة اللغة كمادة هلا أيضاً تتقاطع منهجياً مع اللسانيات يف 

فقد شكلت اللغة حيزًا معرفيًا انل اهتمام  ،مبادئ اللسانيات يف الدراسةدراسة اللغة متخذة 
    علماء النفس كوهنا إحدى مظاهر السلوك اإلنساين، فاحتكاك علم اللغة بعلم النفس جعل 
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مع      له متناواًل اللغة بوصفها ظاهرة هلا صالت مرتبطة  امن الظاهرة النفسية بكل أبعادها درس
 .داخلية للنفس البشريةتلك العوامل ال

منذ زمن طويل، فحظيت ابلدراسة واالهتمام أوىل علماء العرب القدامى للغة عناية كبرية 
تواصل واعتبارها وسيلة اتصال و  ،األوىلمن كل نواحيها كوهنا ظاهرة إنسانية واجتماعية ابلدرجة 

من مقومات  أساسيالكوهنا مقومًا بني األفراد والتفاهم بينهم لتأدية الواجبات اليت يفرضها اجملتمع و 
 .األمة

إىل العالقة القائمة بني اللسانيات التطبيقية  اإلشارةوالذي يستدعي احلديث يف هذا املقام 
على حد  ويالرتب النفسوتعليمية اللغة العربية،فمسألة تعليم اللغة اليت تعرض هلا الكثري من علماء 

الفردية  كالفر وقاتاخلصوصيات النفسية للمتعلمني  اليت تراعي سواء، وكثرت فيها عدة نظرايت 
للغة يتم حتمًا داخل اجملتمع الذي منا فيه، فاملنظور االتعلم واكتساب  يف وميوال هتمواجتاهاهتم 

اللساين ركز على العوائق والصعوابت اليت تعرتض طريق املتعلمني ومعلميهم وإجياد التفسري العلمي 
 .ت اليت تعيق عملية االكتساب لدى املتعلمنيالكايف والالزم من اإلشكاال

علماء النفس بدراستها  هبا تعترب تعليمية اللغة العربية من املوضوعات الرئيسة اليت عىن
وما هي العوامل  ؟ وقوانينهه ؤ ؟ وما هي مباد دراسة جتريبية مستفيضة ليعرفوا كيف حيدث التعلم

إىل           ؟إىل الفشل والتأخر وتؤدي  تعيق التعلموالعوامل اليت ، على التعلم اجليد تساعد  اليت
واليت تؤدي دراستها إىل  ، غري ذلك من املوضوعات األخرى اهلامة الكثرية املرتبطة بعملية التعلم

 .فهم شخصية املعلم واملتعلم وكذا طرائق التدريس ووضع املناهج وغريها يف زايدة فهمنا

فمن الناحية النظرية أسفرت نتائج الدراسات ، همة ولقد كانت لدراسة التعلم نتائج م 
التجريبية الذي يفهم على أساسه تكوين البناء النفسي للفرد كي يتحقق التعلم، أما من الناحية 
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يف ضبط السلوك وتوجيهه وتعديله  التطبيقية فقد كانت ملبادئ التعلم وقوانينه نواحي تطبيقية كثرية 
  .التعليميةعملية يف ال سواء املعلم أو املتعلم

ولون يف العملية الرتبوية، واملهتمون بتطوير التعليم املسؤ اليت يبذهلا  اجملهوداتفعلى الرغم من 
املتعلمني  لدى وما ظهر معه من اضطراابت نفسية وخباصةملواكبة عصر التفجر التكنولوجي 

 زالت هناك مشكالت ملوتذليل خمتلف الصعوابت والعوائق اليت تعرتض هذه العملية، إال أنه ما
وأخص ـ جتد طريقها إىل احلل النهائي حيث ابتت تؤرق املربني واآلابء واملتعلمني وخاصة املراهقني 

 .الذين يواجهون عوائق يف تعلم اللغة العربية وأنشطتها ـ ابلذكر هنا مرحلة التعليم املتوسط

املتوسط ومعاانة  التعليم وملا كانت هناك معوقات نفسية لتعلم اللغة العربية وخباصة مرحلة
مشكالت دراسية يف تعلم مهارات اللغة العربية وأنشطتها وشعورهم الذين تعرتضهم بعض التالميذ 
وما يتبع انعزاهلم على أقراهنم إىل عزوفهم عن دراسة اللغة و ، مما قد يؤدي واإلحباطابلفشل والقلق 

 ذلك من احنرافات سلوكية.

ال خيرج عن هذه  يمن أمهية املوضوع فإن موضوع حبثعلى هذا الطرح وانطالقًا  وبناء
 التالية:لإلجابة عن األسئلة  خصصته   ذالدائرة إ

املتوسط ابعتبارها  التعليم ما هي أهم املعوقات النفسية لتعلم أنشطة اللغة العربية يف مرحلة
 وما ؟أهم مرحلة ابلنسبة للتلميذ وبذلك متثل  ومتهد ملرحلة الثانوي و االبتدائيرحلة م مرحلة تلي

وماهي أهم العوامل واألسباب اليت تتولد عنها هذه  هي أهم النظرايت املفسرة للتعلم ؟
 الصعوابت؟

أسئلة أخرى تناول هذا البحث اجلهود والدراسات اليت تناولت و ولإلجابة عن هذه األسئلة 
من هذه الدراسة اليت مفادها كيفية الوصول إىل  اهلدف  ولتحقيق  ،منه اأو بعض املوضوعهذا 
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تلك املعوقات النفسية اليت تعرتض املتعلم الكتساب مهارات اللغة العربية يف مرحلة التعليم 
 .املتوسط

وقد    الوصفي التحليليومبا أن املوضوع يفرض منهجه يف الدراسة فإنين اعتمدت املنهج 
وفهرس  ومالحق  واشتمل البحث أيضاً مقدمة وخامتة ،فصول ةوثالث استدعى املوضوع إىل مدخل

   .للمصادر واملراجع

 وفق التصميم اآليت:صورته النهائية أخذ حبثي قد و 

مربزًا إسهامات اللسانيات  اللسانيات يف االكتساب اللغوي إىل دور فيه تطرقت ل:ـدخـامل
علم اللغة النفسي،غة مث تقاطع اللسانيات مع العلوم األخرى، علم اللغة يف تعليمية الل التطبيقية

 .بولوجيا نرت واأل علم اللسانيات ابجلغرافيا  اعلم الرتبية، وأخري  ،االجتماعي

 :يتناول هذا الفصل  :ل األولـالفص

وخصائصها ووظيفتها وظائف  ، وماهيتها، واألمهية من دراستها،تعريفها  ، اللغة -
 جاكبسون. اللغة عند

 اللغة العربية، مفهومها، أمهيتها، أمهية تدريسها.  -

غة معوقات الل  إبراز أمهية املهارات يف تعلم اللغة العربيةمهارات اللغة العربية،   -
ومشكالت تعلم اللغة  قضااي ، خصائص ومميزات اللغة العربيةاكتساهباوصعوابت 

 العربية.

 

  : ما يلي  علىو  يشتمل عوائق التعلم ، إىل وتطرقت يف هذا الفصل: اينـل الثـالفص
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  عوامله.مفهوم التعلم، مراحله، أنواعه  ،   -

 اإلجرائية والتطبيقات الرتبوية لكل نظرية.وجماالهتا السلوكية نظرايت التعلم    -

 .جمال الرتبيةنظرايت التعلم املعرفية وتطبيقاهتا يف   -

ية واالجتماعية، اليت تعيق العملية عوائق التعلم وأنواعه وأسبابه النفسية واألسر   -
 التعليمية.

ألساتذة  اكان موجهالذي   االستبيانستعمال ابهو عبارة عن دراسة ميدانية  التطبيقي:الفصل 
مرحلة التعليم املتوسط وكذا تالميذ نفس املرحلة قصد تزويدان ببعض املعلومات اليت ختدم البحث، 

 يف الفصلني السابقني. إليه توما تطرق

يف    أمهية املوضوع ومكانته من بني املواضيع الرتبوية التعليمية واملسامهة ولو ابلقدر القليل ف
علم واملتعلم على حد سواء ضمن جمال معوقات التعلم كان هذا األسرة الرتبوية خصوصا املإفادة 

 .يف اختيار هذا املوضوع سببا ودافعا قواي

م النتائج اليت توصلت إليها يف ثنااي هذا مث ختمت البحث خبامتة كنتيجة وحوصلة أله
 البحث.

 كانت لذة هذا البحث الذي أرق  هاملوضوع ومصادر ادر واملراجع ومع كثرهتا واتساع وأما املص
 الباحث.

ويف األخري، ال يسعين إال أن أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل أستاذي الفاضل الدكتور عبد القادر 
أو        كل من ساعدين بنصيحة هاته وتصحيحاته وإىل  بنصائحه وتوجي يمزاري الذي جاد عل

العربية وإىل الدكتور حنفي بناصر صاحب املشروع، وإىل اللجنة العلمية بقسم اللغة  ،إعارة كتاب
 من قريب أو   وكذا اجمللس العلمي املوقر وأعضاء جلنة املناقشة، وأشكر مرة أخرى كل من ساهم 

 ا البحث.بعيد يف مساعديت إلجناز هذ من 
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ـطط خاليت  حتدد  أهـداف  تعليم اللغة و توضيحــها وجناح تعد اللسانيات أداة من األدوات 
هلا صلة      اإلفادة املتواصلة من التجارب واخلربات اليت التعليم قائم على مدى حتكم املعلم يف 

ة بيداغوجية هدفها مباشرة ملا قدمته اللسانيات للمادة اللغوية، وملا كانت تعليمية اللغة بوصفها ممارس
واستعماهلا بكيفية صحيحة وظيفية ابت من  وتعلميهاأن يصل املتعلم الكتساب املهارات اللغوية 

يف تذليل العوائق    " تظهر الفاعلية العلمية هلذه اخلربة ومنهوري االستفادة من هذه التجارب الضر 
التفسري العلمي الالزم لكثري  وإجيادتعلم والصعوابت اليت تعرتض سبيل العملية التواصلية بني املعلم وامل

اللغة أداة ، 1املتعلم" للغة املدروسة لدى القوا عديمن اإلشكال الذي يعيق عملية اكتساب النظام 
ال و  وصفية يف متناول معلم اللغة تساعده على تقدمي املعارف للمتعلمني، واكتساب املهارات اللغوية

إلجياد التفسري العلمي النظرايت اللسانية، ألهنا تسعى  ى ما قدمتهيستقيم هلا أمر إال إذا ارتكزت عل
لتلك الصعوابت واملعوقات اليت تعرتض املتعلمني " ومن املؤكد أن صور النجاح والتطور النظري يف 

وخباصة على مناذج اكتساب اللغة ونظرية التعلم ،   على علم اللغة الرتبوي انعكاساتههذه الفروع له 
يف ميدان علم اللغة الرتبوي إىل احلد الذي ميكننا  ع علم اللغة أيضا صور تطبيقها املباشر كما أن لفرو 

 .2القول فيه أبن صور وصف اللغة تشكل األساس جلانب كبري من عملية تدريس اللغة"

أطراف أمهها اجملتمع الذي يرتعرع فيه املتعلم  ة فنجاح عمل تعليم اللغة موقوف على عد
إن اللغة ظاهرة  "kordir" يركوردوهذا ما يراه  . تهتالميذواملعلم الذي يدرس  ،انيةوالنظرايت اللس

خيتص هبا الفرد اآلدمي، وهي مظهر من مظاهر وصف السلوك البشري الناس يتحدثون ويفهمون 
على       محلوا  وإمناولد قادرا على شيء من ذلك، وفهم ما يكتبون، ويقرؤون، وليس أحد منهم 

ألن عاقه عائق من بلوغ األداء اللغوي، أاملهارات ومل يتساووا يف حتصيلها إذ منهم من  اكتساب تلك
على مبدأ     اين لدي البشر وهي ضرب من السلوك تقوم وظيفته ـللغة جزء من العامل النفسا

، وال شك أنه مىت أدرك املعلم طرق التدريس الناجحة يف تعليم اللغة وأنشطتها وفروعها 3التواصل"

                                 
 1/2، ص،ص : 2000زائر ، ، بن  عكنون ، اجل2ـ أمحد حساين ، دراسات يف اللسانيات التطبيقية ، حقل تعليمية اللغات، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط 1 

  2 ـ حممد فتيح ، يف علم اللغة التطبيقي ، دار الفكر العريب ، ط1 ، القاهرة، مصر ، 1989، ص: 21.  
  3 ـ حممود أمحد السيد ، اللسانيات وتعليم اللغة ، دار املعارف للطباعة والنشر ، سوسة، تونس، ص: 56.
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اللغوي الصحيح ال يتناسى ما قدمته اللسانيات سواء  االستعمالعلى مه بتدريب التالميذ اهتماو 
وغريها مما طور  التعليميةللمتعلمني أو الوسائل تعلق األمر يف نظرايت التعلم أو مراعاة الفروق الفردية 

 .1ملعارف كان جيهلهامن ا     املتعلم يف جو  أوفالتواصل هو وضع املتلقي  طرق التعلم والتعليم.

اليت  االجتاهاتومن خالل هذه املفاهيم اليت ظهرت يف ميدان اللسانيات نشري إىل أبرز 
: ماذا نستفيد عليم اللغة، ونطرح السؤال التايلت يفظهرت يف هذا اجملال بغية التعرف على انعكاساهتا 

 و تدريس جيد للغة من هذه املفاهيم والنظرايت اجلديدة يف ميدان العلوم اإلنسانية حن

واملهتمني يف شأن التعليم وتوظيف التقنيات العلمية والطرائق  إن االستفادة من جتارب اآلخرين
اليت من شأهنا جعل تعلم أنشطة اللغة العربية أسهل تعلما وأكثر تشويقا للمتعلمني  ،احلديثة للتدريس 

يم اللغات فإن مصطلح التعليم يبدو :" إننا عندما نتحدث عن تعليركوردلقول   وإلزاميأمر حتمي 
ملبسا إىل حد بعيد، إذ كثريا ما يطلق على نشاط املعلم بني جدران الفصل يف تفاعل طلبته معه، غري 
أن املمارسني يعلمون ذلك نقطة النهاية لعمل دائب من اإلعداد الطويل والتنظيم املبوب والتعديل 

كئون وهي أهنم يف عملهم إمنا يت    فلون عن حقيقة صرحيةاملتواصل، إال أن معلمي اللغات كثريا ما يغ
، وملا كانت لتعلم اللغة  2غريهم حيددون هلم سلفا ما جيرونه يف حجرات التعليم " أانسعلى عمل 

طريقة حديثة فإن املهتمني بشأن العربية حباجة ماسة إىل حتديث التدريس من خالل ما قدمه علماء 
إىل اكتساب تعلم اللغة         ث تؤدي يا قدمته من حلول انجعة حبالرتبية من أحباث علمية وم

يف ظروف التواصل املختلفة ونشري هنا إىل اللغة  استعمالالعربية كتابة وقراءة وحتداث واستماعا، وقدرة 
وما ورثوه من نظرايت لسانية        العصر احلديث  أي ماء اللغة العرب يف هذه املرحلةأن عل

 ، فارس البناليت ورثوها عن اللغويني العرب القدماء مثل فقه اللغة  أو بني املفاهيم ، غريبابملفهوم ال
 ."اخلصائص"أو املفاهيم اليت قدمها ابن اجلين يف كتابه 

                                 
 Oswald Ducrot dire et ne pas dire-éditeurs des sciences 3em édictions-a paris 1991p 2 : نظر   1- ي

  2 ـ حممود أمحد السيد ، اللسانيات وتعليم اللغة  ،مرجع سابق ، ص: 55.
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اته النظرية ويتعلق الدرس اللغوي الذي استطاع اقتحام عامل احلقول املعرفية املختلفة إبجراء
وهلذا فإن و كان هناك اختالف يف الرأي أو اختالف يف املنهج " سواء حىت ولوالتطبيقية على حد 

يف الغاية أو املرمى، وعليه فإن الغاية  هذا التنوع يف املنهج والتفاوت يف الطرائق ال يؤدي إىل اختالف
ال تفهم       هو خدمة اللغة اليت نزل هبا اخلطاب القرآين واليت  واآلراءاليت تؤول إليها تلك املناهج 

اليت توقفنا    ا نتأكد أن هذه ن غري فن القول العريب املبني أبمناطه وجماالته املتعددة، وهكذا جيعلنم
ـ اللسانيات ـ بشيء من التحليل والبيان مل تكن مقطوع الصلة مع احلقول املعرفية األخرى  عندها

 .1يف املعرفة والثقافة واملقصد" وائتالفوإمنا بينها تواصل ،

ن النظرايت م أن الدراسات اللغوية اليت تستمد الفكر من اللسانيات سواء ومن هنا يتبني
الغربية أو من املفاهيم العربية القدمية كان من الضروري التمهيد املنهجي ملا أراده اللسانيون العرب من 

 م.خالل تبين مناهج لسانية حديثة تسهم يف الدرس اللغوي ومنه يف علوم أخرى كعلم الرتبية والتعلي

 دور اللسانيات يف االكتساب اللغوي:

وحصول الكالم عن طريق مراحل  الطفل للغة كان لدور اللسانيات دور مهم يف اكتساب  
،  املختلفـةمنوه وإذا كان الغربيون عموما قد سبقوان إىل استنباط هذا املفهوم وإىل توسيعه يف أبعاده 

إىل نتائج تربوية       راج يف األمم املتقدمة وأفضى  كان من الطبيعي أن ينتقل هذا العلم إلينا بعد أن
من املعارف املتعلقة      يف قوله :" إن بني أيدينا اليوم زادا ضخما  ابهرة وهذا ما أشار إيه كوردير 

الفرد واجلماعة وأبمناط اكتساب اإلنسان هلا ... وعلى معلم  ىبطبيعة الظاهرة اللغوية وبوظائفها لد
على هذا  2ري مبا متده به اللسانيات من معارف علمية حول طبيعة الظاهرة اللغوية"اللغات أن يستن

وأن  ، يف بالدان هلذا املطلب      شأن التعليم املهتمون بكان من الطبيعي أن يتجاوب الدارسون و 
متناول يبادروا إىل نقل التجارب واملعارف املرجعية من الغربيني وهذا بعد تنقيحها وغربلتها وجعلها يف 

 مع هذه املعطيات.        معلمينا ابعتبارها مسامهة فعالة يف دفعهم إىل التكيف 

                                 
  1 ـ حنفي بناصر ، خمتار لزعر ، اللسانيات منطقاهتا النظرية وتعميقاهتا املنهجية ،ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون ، اجلزائر ، 2009، ص 161:.

  2  ـ أمحد حساين ، دراسات  يف اللسانيات التطبيقية ، حقل تعليمية اللغات ،مرجع سابق ، ص: 41.
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ا من لدراسة العلمية املوضوعية لظواهر اللسان البشري يميعهابكما كانت اللسانيات هتتم " 
هلا  ضعمن القوانني اليت خت اصة بكل قوم وبصفة خاصة القدر املشتـرك فيهاخـالل دراسة األلسنـة اخلـ
 1ود ''ـة واجتماعية عامة الوجان على أنه أداة للتبليغ وظاهرة فيزايئية ونفسيهذه الظـواهر ، أي اللس

ول الكالم عن طــريق مراحـل منو الطفـل يف اكتساب اللغـة وحصـ ور مهمد ن للسانياتفكا
  .اتهنا استفادت تعليمية اللغـات من اللسانيـومن 

مبا متد به اللسانيات من معارف علمية حـول طبيعة الظاهرة  يستفيدعلم اللغات أن وعلى م
اطع إىل تقـ          ليم اللغات يؤديانية يف جمال تعولذلك فإن اإلفـادة من النظرية اللسـ اللغوية
التلقني البيداغوجي من جهة بوي من جهة ، وطرائق بني اللسانيات العامة وعلم النفس الرت  منهجي

التوأمة املنهجيـــة يتحدد اإلجراء التطبيقي للســانيات التطبيقية ، إذ أنه يتمحـــور ذه ، يف ظل هـ رىأخ
 . 2طريقة التعليم واملتعلم ،و    حول مباحث تتعلق بثالثة عناصر أولية : املعلم 

وكيفية     ما ارتبط ابملعـــرفة  ـريف  للغة ذاهتا  و ملا كان موضوع  اللسانيات املعاصرة الشمول املع
 :3لولوج اللسانيات  ثالثة أشياء اجملال  الذي فتح  هلا تعليمها  واكتساهبا  و 

سواء عند تلقني  الطفل  قوانني  ة و السيما حقل تعليمية اللغات ازدهار  اللسانيات التطبيقي: أوال
 اليت اكتسبها  ابألمومة  أو عند تعليم  اللغة لغري  الناطقة هبا ابتداء.  لغته

، ويدرس  كيف علم  النفس  اللغوي  و هو  فن  ظهر  ضمن أفنان  اللسانيات العامةبروز  اثنيا:
ة  كما ـنواايه على سطح  اخلطاب يف شكل  إشارات  لسانية تنصهـر  يف اللغتطفو مقاصد املتكلم و 

 لذلك  اخلطاب  إىل  أتويل  تلك اإلشارات .  التلقنيدرس سبل توصل ـي

                                 
  1 ـ  ينظر ،حممود أمحد السيد، اللسانيات وتعليم اللغة، مرجع سابق ، ص:11. 

 2 ـ   ينظر- أمحد حساين ، دراسات  يف اللسانيات التطبيقية ،حقل تعليمية اللغات  ، مرجع سابق ، ص ص:  42/41
 3 ـ عبد السالم املسدي  ،اللسانيات وأسسها املعرفية ، مرجع  سابق ، ص:138
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يف متكني  اللسانيات  من حق التطرق  إىل موضوع  اكتساب  اللغة   أما العامل  الثالث اثلثا : 
يف اختزان   خاصة إليه من ترابطات مع اللسانيات فيتمثل  يف بروز علم التحكيم  اآليل و ما أدى  

األمناط التنظيمية بوصفها ضراب  من النحو اآليل  املسجل وهو ما قاد  إىل فحص طرق اكتساب 
 يس تراكمها و تفاعلها. الكالم و حتسس نوام

  :  تقاطع  اللسانيات  مع العلوم  يف جمال الرتبية و التعليم

كانت  جماالت موضوعاته و  AILA أتسس االحتاد الدويل للسانيات التطبيقية 1964يف عام  
اللسانيات و  ويالتخطيط اللغــو  ،تعليم اللغة األجنبيةو ، تعليمهاو   تعلم اللغة األوىل دراسةهتتم ب

 التقابلي.علم اللغة و  ،عالج أمراض الكالمو   ،اللسانيات االجتماعيةو  ،لنفسيةا

هتتم    خاصة  أصبحتمر الذي حتقق  هو أن التعليمية  عامة  و تعليمية اللغات  إن األ 
بيقي  للنتائـج ن تعليمية اللغة  هي امليدان  التطقدمه الفكر  اللساين  املعاصر  ألتـرتكز  على  ما و 

 اإلنسانيةعطاءات الفكرية لل يلسار التحو امل أتمل يف  أدىن إنف" وعليه اللسانية قة للنظرايتاحملق
املتوخى يف رحاب للظاهرة اللغوية قد سلك سبيله املنهجي  التناول العلمي    أن إىلاملعاصرة يهدي 

ر يف دفع حركية العلوم املباش األثرمما كان له  اللسانية بكل خصوصياهتا العلمية التحول العميق للنظرية
العلوم  األخرى و بني اللسانيات   اهناك  تقاطع أن  ومن هنا نرى، 1"خباصة  اإلنسانيةبعامة والعلوم 

 يف جمال التعليم .

 علم اللغة النفسي:اللسانيات و  -1

العلم الذي يدرس الظاهرة اللغوية بكل أبعادها و يتناول اللغة بوصفها  علم اللغة النفسي هو 
  ،و ما يسمى  بعلم  النفس اللساينا العلم مع ما قدمته اللسانيات  أاهرة  نفسية حينئذ يتقاطع هذظــ

اللسانيات   "إنتداخل جماالهتا البحثية و   فمن مسات  الدرس املعريف احلديث تشابك  العلوم اإلنسانية
العلوم  صارت قد أصبـحت  يف حقل  البحوث  اإلنسانية مركز استقطاب  بدون  منازع  فجل  

                                 
  1 ـ امحد حساين ،دراسات يف اللسانيات التطبيقية،،حقل تعلميه اللغات، مرجع سابق ،ص:3 .
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إىل ما تقرره  عملية و إىل اللسانيات و     ـ سواء  يف مناهج حبثها  أو تقدير حصيلتها العلمية ـ تلتجئ
فية  اكتساب  اللغة  و تعلمها  ودراسة  فعلم النفس  يدرس كي 1"طرائق يف البحث و االستخالص

لذي يقوم به الفرد هي انفعاالت سي  االيت يتواصل هبا األفراد عند طريق اللغة  فالتعبري  النفالطرق 
 . إىل آخر نفسية  ختتلف من شخص والت ميو 

توجد عالقة  بني  االكتساب اللغوي  و التطور البيولوجي  لدى   على أنه هناك  اتفاق 
  ومها ومهما  يكن  من أمر  مثة  اجتاهني  أيضا  يف فهم  االكتساب اللغوي ،الطفل 

إىل        الطفل  جيمع  ما يتعرض له من ظواهر اللغة وخيزهنا مث يصل   : يرى أناجتاه استقرائيـ 
 جتريدات عن طريق تصنيفها و إجراء تعميمات عليها.

من مفهومات  فطرية عن اللغة مركزة  فيه وهي تتكون يرى أن الطفل لديه نظرة" اجتاه استداليل:
هذه لغــة اإلنسانية مث يطبـق الطفــل عامــة من ال  فاهيمو هي م ،مـوروثة أي أهنا جاهزة مسبقا

 2"املفهومات املسبقة  على ما يتعرض  له من لغة
كما يدرس علم  اللغة النفسي  السلوك  اللغوي  عند اإلنسان يف إطـار علم النفس التجرييب 

م علإطار املثري واالستجابة و اجلانب العقلي يف  و الذي يركز على السلوك الظاهر اخلاضع للمالحظة
 تعلم اللغة جيري وفق قدرات فطرية يف اإلنسان. أنالنفس املعريف الذي يرى 

على      التعلم، والذاكرة والدافعية واكتشاف املعرفة ،فهذه املوضوعات  النفس: يتناول علم 
وأي نوع     فيد يف مساعدة املتعلم كيف يفكرصلة مباشرة ابلتحصيل الدراسي ،فدور علم النفس ي

وطبقت نتائج هذه ،3يف التعلم قدر على جماهبة املشكالت الطارئةليكون أحباجة إليه هو  من التفكري
ر اهتم يف قاعات الدراسة وأحاطت الطفل ابلثقة واالطمئنان فالتعليم املعاص-التجارب ـ علم النفس 

الفردية تبىن العملية التعليمية يف املدرسة على أساس مراعاة الفروق  "ابلعامل النفسي للطفل حيث 

                                 
 1 ـ ينظر،عزيز عكوا ش ،جملة  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد السابع ،جامعة بسكرة،اجلزائر،2010

  2 ـ  عبده الر اجحي ، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ، دار املعرفة اجلامعية ، االسكندرية – مصر ،  ص:22 / 23 .
 3ـ ينظر حممد فرحان وحممد عوض الرتتوري،أساسيات علم النفس الرتبوي بني النظرية والتطبيق، دار احلامد، األردن عمان،2006،ص: 55
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وهذا ما انتهجته املناهج اجلديدة يف .1"وخمتلف مراحل التعليم  بني األطفال يف خمتلف مراحل النمو
يميع مراحل التعليم يف اجلزائر متاشيا ورغبات التالميذ ورغباهتم واجتاهاهتم النفسية وحنن نعيش عصر 

 االقتصادية. واالجتماعية  و التغريات الرتبوية

 لم اللغة االجتماعي :ـ اللسانيات وع 2

امل ابع اجتماعي من حيث هو نظام متكـأكد دوسوسري يف حماضراته على أن اللسان ذو ط 
اعية الواحدة العقلي لكالم يف البيئة االجتمـمن العالمات الدالة اليت حتقق يف الواقع بواسطة اإلجناز 

كة  إذا ال توجد حقيقة لسانية مشرت غري خبصوصيات ثقافية وحضارية واملتجانسة ، فاجلماعة البشرية تت
 .2خارج بنية اجملتمع الواحد

من       والكالمإن التمييز بني اللسان كونه ظاهرة اجتماعية مبعزل عن إرادة الفرد املتكلم  
بني    متييزا  ، يطرحآلخرينلم قدرته التعبريية لالتصال ابحيث هو العمل الفردي ميارس فيه املتك

 احلدث الفردي.احلدث االجتماعي و 

عن           ان ـهناك فصل بني اللسأن  " Ferdinand de Saussure"يرى دوسوسري 
وذلك ألن كال  :"وعلى الرغم من هذا أهنما متصالن يف جوهرمها بصلة وثيقة جدا فيقول الم ـالك

والكالم منهما يقتضي وجود اآلخر ، فاللسان يف حقيقته ماهو إال راسب لالستعمال الفعلي للكالم 
 .3ون إجنازا فعليا للحدث اللساين"من جهته أيضا ليعــدو أن يكــ

 " عن الطابع االجتماعي للغة بقوهلم  20ودافع اللغويون الروس أكثر من غريهم يف القرن  
يف       اليت حتدد  اإلخبارية التواصليةجود رابط عضوي بني املاهية االجتماعية للغة ووظيفتها يو 

 .4"للوعي اإلنساين اهلوية االجتماعية  إىلرجوع النهاية  ابل

                                 
 1 - تركي رابح ، أصول الرتبية والتعليم، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط2 ، اجلزائر 1990 ص :288.

  2 ـ ينظر ، عبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي ، مصدر سابق  ص:21 /22.  
  3ـ  أمحد حساين ، دراسات  يف اللسانيات التطبيقية ، تعليمة اللغات ، مرجع  سابق ص:  7 .  

  4ـ مصطفى غلفان ، يف اللسانيات العامة ، اترخيها ، طبيعتها ، موضوعها ، دار الكتاب اجلديد املتحدة ، ط1 ، لبنان ، 2009 ص:46 
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كما ميكن أن حتدد كل وظائف اللغة بوصفها إحدى تظاهرات النشاط االجتماعي عند  
إن اللغة تعكس الواقع االجتماعي  "اإلنسان القائم على الروابط االجتماعية بني األفراد بقوهلم 

وأن         دالة على الظواهر االجتماعية نفسها مبختلف معطياته ابعتبار األحداث اللغوية مؤشرات 
 أناحد فالسفة علم االجتماع  إليهوهذا القول تطرق  1"اإلنسان ليس جتريدا ولكنه حصيلة اجتماعية

وابللغة حيقق حاجاته وهبا يتواصل وهبا  وأتثر أتثريابن بيئته أي عالقة الفرد مبجتمعه عالقة  اإلنسان
 يتفاعل مع جمتمعه.

أن       افع علماء اللغة الروس على أن املنهجية اليت تتبع يف اللسانيات النظرية ينبغي لقد د 
 .والفكر تقوم على الطابع االجتماعي يف اللغة وعدم التمييز بني اللغة

  إذا كانت اللغة عند دوسوسري ال وجود هلا خارج بيئة اجملتمع وأكد هذا العــامل والفيلسوف  
ـ ظاهرة اجتماعية كغريها من أمست اللغة ـ لى خصوصيته الظاهرة االجتماعية  ه عدور كامي والذي ينب

أنه إذا كانت اللغة ظاهرة اجتماعية وتؤدي أيضا وظيفة  ونالظواهر األخرى مما جعل بعض العلماء ير 
 .2فرق بني اللسانيات وعلم االجتماعاجتماعية  فليس هناك 

أن    أن يعلم  أهداف املعلم واملتعلم واللساين التطبيقيإن املتتبع يف أمر اكتساب اللغة وأمر  
فمن املتيسر أن نضبط املهارات انطالقا مما يتسىن "تعليمية اللغات تستمد نظرايهتا من اللسانيات 

اللسانيات مبناهج وصفية نسري هبا تلك املعارف واملهارات حبيث إذ رمسنا مسبقا به وصفه ومتدان 
ن عملية التلقني اللغوي وأملمنا بنوعية الدارسني املقبلني على ذلك النمط اهلدف الذي يقصد إليه م

أقصى حظوظ من التحصيل استطعنا بفضل اللسانيات أن حندد األسلوب التعليمي الذي يكفل 
عملية التلقني إال إذا أملمنا بطبائع اللغات وال نلم بتلك الطبائع إال إذا  النجاعة ، وهكذا ال تنتظم

 3"ها ابللسانياتتوسلنا إلي

                                 
 1 ـ مصطفى غلفان ، يف اللسانيات العامة ، اترخيها ، طبيعتها ، موضوعها، مرجع سابق ، ص:46

  2 ـ ينظر-  أمحد حساين ،  دراسات يف  اللسانيات ، مرجع سابق ، ص:35.
 3 ـ عبد السالم املسدي ، اللسانيات وأسسها املعرفية ، الدار التونسية للنشر ، تونس 1986، ص: 143 
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إن استثمار النظرية اللسانية العامة يف جمال تعليمة اللغة ينتج عنه ابلضرورة تقاطع منهجي  
هنا  منو  من انحية أخرى التبليغ البداغوجي قبني اللسانيات وعلم النفس الرتبوي من انحية وطرائ

اور الثالثة املعروفة واليت تعتربها يتحدد اإلطار العلمي للسانيات التطبيقية اليت تركز اهتمامها على احمل
 الناطقني هبا.    لغرييف العملية التعليمية وترقيتها وتطوير طرائق تعليم اللغات للناطقني هبا و  أساسية 

 لم :ـــاملع 

ملا كان املعلم هو حجر الزاوية يف كل إصالح منشود يف التعليم ، لذلك جيب العناية بعملية   
العلمي  التأهيلان يتوفر يف معلم اللغة :  "ه لتحقيق اهلدف التعليمي تكوينه أمر ال مفر من

، والقدرة الذاتية يف اختيار  الطرائق البيداغوجية  والوسائل املساعدة واستثمارها   والبيداغوجي
 .1"مي ترقية خربته يف جمال التقو  وإمكانيةعملية التواصل   إجناحجل ستثمارا جيدا  من أا

املهارة  اللسانية ابكتسابهية ابلنظرايت راوية على معلم اللغة أن يكون على دومن هذه الزا  
هو       عدد النظرايت اللسانية وتنوعها بو  لتعليم اللغة وامتالك الكفاية اللغوية الصحيحة اليت يعلمها

معلم اللغة  يتعلق أالالذي جيعلنا هنتم ابجلانب التطبيقي أكثر من اجلانب النظري أثناء تعليمنا اللغة 
بنظرية لسانية على حساب أخرى بل هو مضطر ابلضرورة إىل االنتقاء واالختيار فهو يستفيد من 

ألنة جيب أن يكون دائما على اتصال وثيق  ،م العملية البداغوجية والتعليميةما خيد هذه النظرايت
يكون معلما جمددا  مبصادر املعرفة وبكل جديد يظهر يف ميدان الرتبية والتعليم حىت يستطيع أن

جيب عليه   األهدافجل حتقيق هذه أومن اليت رمسها لنفسه  هوحيواي وحىت يتمكن من حتقيق أهداف
بعني االعتبار شخصية املتعلم وخصائصه  األخذ معمشوقة ينقل هذه املعارف واملعلومات بطريقة  أن

ما متده من إجراءات يف التعليم فمعلم اللغة ليس اختصاصه اللسانيات وإمنا  2 واالجتماعيةالنفسية 
لغة معينة ملتعلم معني .وجيب أن ينصب اهتمامه ابخلصوص على املادة اخلالصة للعملية التعليمة من 

من قبل االستعداد وهذا راجع المتالكه للقدرات  أفالتلميذ مهي.حيث هي موضوع التعليم
 االهتمامات املوجودة عند املتعلم. هلذه ،فيكون دور املعلم هو احلرص على التدعيم واالهتمامات،

                                 
  1   ـ ينظر ، أمحد حساين ، دراسات يف  اللسانيات التطبيقية  ، مرجع سابق ، ص:42/41

 HTT:www.almualem.net.،  29.04.2004  ، 2  ينظر ، عماد صالح ، جملة املعلم  
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ن تكون مساعدا منهجيا فقط وال ميكن أن تتعدى ألهل اللسانيات وهو األمر الذي يؤ   
اليت   التعليمي الرافد املرجعي الذي يعول عليه يف تذليل الصعوابت  ذلك ومن هنا يصبح علم النفس

، 1ض العملية التعليمةت النفسية اليت تعرت ض املعوقاعري بالعملية التعليمية ومن هنا ميكن تفس رتضتع
 مما قدمه عل      خاصة يف تعليم نشاطات اللغة العربية ومعاجلتها عن طريق وتكمن هذه املعوقات 

 النفس الرتبوي من مفاهيم وإجراءات وتطبيقات عملية .

العملية  ل أن يكون مدركا بتفاصيية أي ت يف العملية التعليماملعلم له أدوار جديدة ومتطلبا 
التعليمية البيداغوجية من حيث ماتقدمه النظرايت واألسس الرتبوية والنفسية اليت تشكل األساس 

من املهم للمعلم أن يكون واعيا وعلى معرفة  أنكما "...ريات املعلم عو صاحل نصالنظري كما يد
فال ميكن ملعلم أن يقدم ابحللول اليت تقدمها البحوث والدراسات احلديثة ملشاكل التعلم والتعليم ، 

على التعليم دون معرفة النظرايت الرتبوية والنفسية قدميها وحديثها ذلك أن تلك النظرايت متكنه من 
 قيف تبين الطرائ    رؤية الصورة الكلية لعملية التعلم  فضال عن االستفادة من تلك النظرايت 

، فاملعلم الناجح يعرف مدى استفادته 2"بهساليب ، تناسب املعلم والظروف املختلفة اليت حتيط األو 
انب النقص اليت ميكن لعلوم الرتبوية والنفسية ويتعرف كذلك على جو اليت تقوم عليها  ا من اخللفية

فالتلميذ  يف الصف يستقبل  املعوقات والصعوابت اليت تعرتضه يف العملية التعليمية جتاوزها ،وعن
ن يتمتع مبعرفة ضرورية يف ميدان اللسانيات أوعلى املعلم " ممايقدمه املعلم وهنا تكمن مهارة املعل

التعبري اليت تواجه التلميذ وعليه أن حيدد الوسائل عية،تسمح له بفهم قضااي االتصال و االجتما
 .3"الواجب اختاذها مبساعدته على حلها

جلديدة القواعد اليت يستعملها املعلم لتحليل اجلمل اموضوع اللسانيات هو اللسان ووصف ف
من شأهنا أن     الصعوابت اليت طالب كذلك بتذليل تلك املعوقات و وكيفية خماطبة التالميذ .وهو م

 تعرتض التلميذ يف تعلماته يف خمتلف األنشطة الصفية وخاصة يف ميادين تعليم اللغة.
                                 

 1 ينظر،  امحد حساين ، دراسات يف اللسانيات ، حقل تعليمية اللغات، مرجع سابق ، ص:2/1
 2 ـ صاحل نصريات،طرق تدريس العربية ، دار الشروق للنشر التوزيع ، ط1، عمان ، األردن 2006، ص48: 

 3 ـ  شارل بوتون، تريمة ، قاسم املقداد و حممد رايض املصري، اللسانيات التطبيقية، دار الوسيم للخدمات الطباعة،دمشق ، سوراي  ص: 94 .
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 ـــذالتلمي : 

يف       نظرايت اللسانية بعض ال هأثبتت، وما يف العملية التعليمة اأساسي ار ملا كان التلميذ حمو  
اهتمام علماء وما انصب عليه  تفسري كيفية حتصيل واكتساب املعلومات واملهارات وتطوير االجتاهات

 لقول حممد الدريج : لتعليم اللغة الرتبية وعلماء النفس يف تعليمية اللغات يف دحض العوائق النفسية
(فان  املتعلم م النفس العام )سيكولوجيةتشكل موضوعا من مواضيع عل كانت ظواهر التعلمإذا  "

التدريس )الديداكتيك(والذي يعين الدراسة العلمية لطرق  لعلم أساسيا اظواهر التعليم تشكل حمور 
املنشودة  فالتدريس وتقنيات وألشكال تنظيم مواقف التعليم الذي خيضع هلا التلميذ قصد بلوغ اهلد

الوجداين أو على املستوي احلسي احلركي .إن املوضوع سواء على املستوي العقلي أو على املستوي 
األساسي للديداكتيك هو ابلضبط دراسة الظروف احمليطة مبوقف التعليم وخمتلف الشروط اليت توضع 

راجعة موضع تغري وم أو وضعها      أمام التلميذ لتسهيل ظهور التمثيليات لديه وتوظيفها أو إبعادها 
اإلشارة إليه أن هذا املنظور نشأ منذ الستينيات حيث  جتدر وما،1"خللق تصورات ومتثالت جديدة

 اشتد الوعي بضرورة حتليل العملية التعليمية .

يف هذا  قدمت اللسانيات حمور العملية التعليمة . ابعتبارهلتلميذ اب وملا كان االهتمام  
تقدم معطيات اللسانيات العامة  ن اللسانيات التطبيقية وبفضل"إاملضمار عالقة املعلم ابلتلميذ بقوهلم 

ميذهم إىل هذا الوعي العميق للسان الذي يسمح هلم ابن يكونوا للمعلمني إمكانية إيصال تال
علمني متحدثني بشكل جيد وكامل وتقع هذه املسؤولية على عاتق املعاهد اجلامعية املكلفة بتأهيل امل

من     2هذه الغاايت" لوصول إىلومنحهم الوسائل الكفيلة لض النظر عن اختصاصاهتم ، غب
يف التعليم املبين على املعايري والتقنيات اجلديدة يف الدور الذي –التلميذ –الضروري أن يكون املتعلم 

ومشاركته يف العملية التعليمة أساسية وضرورية لتحقيق املخرجات التعليمة الالزمة وان ، سيقوم به

                                 
  1 ـ   حممد الدريج ، مدخل إيل علم التدريس ، حتليل العملية التعليمية ،  قصر الكتاب ، الرابط ،  2000، ص:13.

  2 ـ شارل بوتون ،اللسانيات التطبيقية ، مرجع سابق ، ص:95 
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عقبات يف التعليم أي نشاط داخل الصف أو خارجه وهذا تكون لديه نظرة طموح ابستطاعته جتاوز ال
 مبساندة املتعلم املتخصص.

 علم الرتبية :ـ اللسانيات و  3 

بعلوم الرتبية وانشغاهلم عن كيفية حتقيق الغاايت  املفكرين وأولياء األمورإن اهتمام  
أذهاهنم فهم العديد  إىللتدريس وبطرحهم األسئلة التالية تبادرت من التعليم يف قاعات ا واألهداف

 :األسئلةمن 

 ماذا نعلم من اللغة وكيف نعلمها   فاملقصود ابلسؤال األول هو احملتوى التعليمي  

أو     التدريس  قالسؤال الثاين سؤال عن طرائ أما  أي تلك املخرجات واملهارات وشىت املعارف ،
  :1العناصر اآلتية تحقق العملية التعليمية ل   الدرس انجحا ابألحرى كيف جنعل 

 : نظرية التعلم 

ومرة      االكتسابتعلم أييت بعد فالس الرتبويني نظرايت التعلم ، إن من اهتمامات علماء النف 
 هر امللموسة اليت ختضع للمالحظة أخرى جند التمايز نفسه بني منهجي سلوكي يرتكــز على الظـوا

فإن تعلم اللغة يبـدأ من البيئة وتؤثر فيه عوامل  ويستبعد العوامل الكاملة غري الظاهـرة ، ومن مث
عقلي يرى أن كل إنسان مزود جبهاز لغوي فطري النهج بينما امل ، زيزخارجية كاحملاكاة والتكرار والتع

وكي استقرائي يهدف إىل ترسيخ ا يكن من أمر فإن االجتاه السلـميده ابفرتاضات عن اللغة ومهم
دف يه استداليلاملعرفية  لنظريةل جاه العقلي، أما االتـيةالعوامل اخلارج العادات اللغوية استعانة هبذه

 إىل تقوية القدرة اللغوية اليت فطر اإلنسان عليها عن طريق متكينه من وسائل االستدالل الصحيح.
 :خصائص املتعلم 

                                 
  1 ـ ينظر ، عبده الراجحي ،  علم اللغة التطبيقي ، مرجع سابق ،  ص: 28 ، 29 



 المــــدخـــــل

 

20 

 هذه اخلصائص هلا أمهية يف العملية التعليمية واملتمثلة يف الفروق الفردية وامليوالت 
فعلى واضعي املناهج واملهتمني بنظام التعلم مراعاة هذه ،  يتفاوت هبا املتعلمونواالستعدادات اليت 

 .بقة ومراحل منوه ودافعتيه وغريهايف املعارف السا اخلصائص واملتمثلة كذلك
 : اإلجراءات التعليمية 

ألن تعليم اللغة ا، عنه الغىنجراءات اليت حتدث يف القسم فاملقررات واملناهج الدراسية واإل 
 وخصائص املتعلمني .  ،لعدة عوامل منها أهداف املقرر خيتلف من موقف آلخر

 
 

      

 : الوسائل التعليمية 

ور احلياة وقت مضى مع تط أي من استعماال تعترب الوسائل التعليمية يف وقتنا احلاضر أكثر 
  و ما يعرف ابلتدفق العلمي املذهلأ عصر تكالبت فيه التكنولوجيايف  وومتطلباهتا  ومتغرياهتا 

وقد ير املهارات اليت حتددها األهداف،أصبحت أساسية يف تعليم اللغات لتطو  الوسائل التعليمية ف
تطورا هائال من استعمال املذايع والتلفاز واملعامل اللغوية واحلاسب اآليل   اآلنتطورت هذه الوسائل 
د كبري كان يبذل يف قاعة الدرس للتدريبات اللغوية وفري جهـة يف تعليم اللغة يف تالذي قدم إضافة مهم

 .تنمية القدرة اإلنتاجية للمتعلم يف  على وجه اخلصوص واستثمار هذا اجلهد

 اجلغرافيا : ـ اللسانيات و  4

فرديتان  يقول نزعة قدمية مع قدم البحث اللغوي ابملكان البحث يف ظواهر اللغة واألخذ إن 
ن يباشر مسألة عالقة الظاهرة ابملكان خيرج من جمال اللسانيات الداخلية  م إن... :"سوسريدي 

املكان يف الدرس اللساين يعود إىل تنوع احلدث  فاعتماد، 1"ويدخل يف جمال اللسانيات اخلارجية

                                 
  1 ـ أمحد حساين ، دراسات يف اللسانيات التطبيقية ، مرجع سابق ، ص: 34. 
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لئن كانت " :سوسري يف هذا الشأني اللغوي واختالفه من منطقة إىل أخرى ويقول أيضا د
بني      ما تغيب عن املالحظ ، فإن االختالفات اللغوية  نايمة عن الزمان غالبااالختالفات اللغوية ال

إن هذه املقارنة ابلذات هي اليت جتعل شعبا من الشعوب يتفطن   . تربز مباشرة للعيان.. وآخركان م
 .1"إىل أن له لسان خاصا

الف أمناطها اللغوية عند اللسانني املعاصرين لطبيعة اللهجات على اخت اوكان االهتمام متزايد
اللسانيني املعاصرين مل أيلو جهدا من أجل ضبط األمناط  الدراسينيولذلك فإن :"امحد حساين يقول 

لتوزيع اجلغرايف للمصدر هتا الصوتية والرتكيبية والداللية وتصنفها حسب االلغوية املختلفة بكل مستواي
يبني االختالفات اللهجية  وأطالسة خرائط ويتحقق ذلك بواسط، 2"املستعمل للغة املعنية البشري ،

معرفة بعض املناطق ومكتسباهتا اللغوية من أجل من  حىت يتمكن املتعلم  حدةاللمجموعة البشرية الو 
ويف ميدان الرتبية تربز العالقة بني تعلمات التلميذ التقارب والتفاهم وقضاء املصاحل بني الشعوب.

 وثقافة البلد .

 رتوبولوجيا : ـ اللسانيات واألن 5

هي دراسة اإلنسان بشكل عام وتقسم إىل أنرتوبولوجيا طبيعية تدرس اإلنسان يف مظهره  
االقتصادية اخلارجي وأنرتوبولوجيا اجتماعية ثقافية تعىن ابلطريقة اليت تطورت هبا النظم االجتماعية و 

ثقافة وليس كعنصر سليب، " أما األنرتوبولوجيا أصبحت تنظر للفرد كناقل لل والسياسية واللسانيات
وهذا بفضل علم النفس الذي جعلها هتتم ابلفروق بني األمناط األساسية للشخصية يف اجملتمعات 
املختلفة، وهذا ما ساعدها على حل مشكلة األسباب اليت جتعل جمتمعات معينة تطور حماور 

إذ أصبح حتميا عليها مسايرة  التحوالت والتغرياتالرتبية يف معزل عن  ، مل تبق3االهتمام اخلاص هبا"
اج ـمن خالل هتيئ أفراد اجملتمع من النواحي العلمية والتكنولوجية والتنظيمية لالندم الواقع والتفتح عليه

                                 
  1 ـ املرجع نفسه ، ص: 35.
 2 ـ املرجع نفسه ، ص: 35.

 Brehmiblogspot.com.blogsbot.com/…/blog-post_8689 ، 3 ـ مدخل إىل األنرتوبولوجيا االجتماعية ، اللسانيات اللغة والتواصل  
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 اوثيق االلغة ترتبط ارتباطإن "           ة اجلارف ومترين األجيال الصاعدة على ممارستها.ـيف تيار العومل
الوسيلة اليت تنقل  أهنااليت تقوم عليه العالقات داخل اجملتمع كما  ياألساسابلثقافة ،وهي العامل 

 .1"األجيالعرب  الثقافات

عن ضرورة ضم صفوف  -هاغو–بعد مؤمتر  Edward Sapir ومنذ أن  أعلن ادوارد سابري     
 يصبحوا أنوتعامل اللسانيني مع عدة علوم  بقوله"جيب    ألفقهااللسانيات مع توسيع جوهري 

لوجية ، واالجتماعية ، والنفسية  اليت جتتاح حقل بو بعدد من املشكالت األنرت  فأكثر أكثريني معن
، وما مل يكن هذا 2حيدد لنفسه مبادة حبثه التقليدية  أنمن الصعب على لساين حديث  ألنهاللغة 

املتبادلة  ات االهتمامكليا يف   أويشرتك جزئيا  أن إالنه لن يستطيع إنوعا ما ، ف األفقاللساين ضيق 
النظرايت اللغوية  إننرتبولوجيا ، واتريخ الثقافة وعلم االجتماع وعلم النفس .اليت تربط اللسانيات ابأل
 وأمانظرة   أولالقدمية غالبا ما تنبذ من  مل توف اللغة حقها فالنظرايت اآلناليت وقفنا عليها حىت 

.فاللغة عند 3مما يتناول اللغة يف الصميم كثرأيف منهج خاص بصاحبه  إال ال تظل تدور فإهنااحلديثة 
افة اإلنسان وعاداته اللغة موقعها يف ثقالفكرية والعقلية وبذلك حتتل  اإلنسانمراتض تعد فوق طاقة 

عن   ن اللغة مهيأة لتلبية حاجيات األفراد األساسية،وعليه فاإلنسان بواسطة اللغة يبحث ألوثقافته 
، وغالبا ما خيفق يف كل مرة وهو حياول أن يبحث فيها عن لغته من ذاته رغم ما جيده من صعوابت 

 خالل بنيته الثقافية . 

 املنهج اللساين يف تعليم اللغة العربية:

تعليم اللغة العربية اليت هتدف إىل تدريس املهارات اللغوية اإلجراءات العلمية املعتمدة يف إن  
هي الطرق          اءة املتقنة  والكتابة الصحيحة فماو القر للتلميذ  سواء تعلق األمر ابلتعبري السليم أ

وما  ه اللساين الذي يسلكه االجتا هو وما  وماذا يعلم املعلم  الكفيلة إلجناح هذه العملية التعليمة 

                                 
  1 ـ نور اهلدى  لوشن ،مباحث يف علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، املكتبة اجلامعية ،اإلسكندرية مصر،2000،ص:162    

  2 ـ  رومان ايكوسبون ،االجتاهات االساسية يف علم اللغة ،تريمة على حاكم صاحل ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء املغرب ،  2002ص: 44
يل   مراتض، مباحث لغوية يف ضوء الفكر اللساين احلديث ، منشورات اثلة ، االبيار اجلزائر،2003،ص:135   ل ج بد  ال   3 ـ ينظر،ع
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من  يملةإىل     هذه األسئلة وأخرى نتطرق  عنإلجابة و ل ها انهجية تعلم اللغة اليت تتوخهي م
 .جراءات اللسانية، والطرائق املعتمدة يف تدريس اللغة العربيةالعناصر منها اإل

 :اإلجراءات اللسانية 

هذا وصرف وحنو وغريها فحني يعلم املدرس التالميذ أنشطة اللغة العربية من تعبري وإمالء 
 .1يتطابق مع مستوايت اللسانيات واملتمثلة يف اجلوانب الصوتية والصرفية والداللية واملعجمية

 جوانب الكالم الذي يراد حتليله وبيان : املستوى اللغوي هو جانب من وايت اللسانيةاملست
 .2معناه لذلك حتددت قطاعات الدرس اللغوي على هذا النحو املتدرج صعدا

 3حتت مصطلحي ل وصف األصوات وقواعد تشكيلها أي ما ينضوي: ومتثقطاع األصوات -أ
(phonologie) و(phonétiqueاللذان اهتما اب ) لصوتيات الوظيفية واقتصر يف ذلك

 .بوصفها عناصر لغوية  (phonèmesعلى دراسة الوحدات الصوتية )

 أن  درس امل"ويستطيع ،(morphologieأي ما يدخل ضمن مصطلح ) قطاع الصرف: -ب
األقسام الرئيسية اليت تنظم املسائل الصرفية، كما توضحت لدى املتأخرين، وهي ثالثة أقسام  يبني

ها عددا كبريا من اجلوانب والقواعد الفرعية أوالها  خمصص لتصريف الكلمة لغاية معنوية، يضم كل من
مسائل التعريف والتنكري والتأنيث واجلمع ا و وفيه االشتقاق وأنواعه والنسب والتصغري والزايدة ومعانيه

 .4والتثنية وحنو ذلك "
لنقل، واإلدغام ومسائل أخرى كاإلحالة الل  واإلبدال والقلب واعوفيه اإل »كور كما يقول أمحد مد   

 . 5«ومها من قواعد األداء الصوتية والصرفية ء الساكنني وحنوالوقف والتقا

                                 
 70:ص  ، 2012جوان  14جملة األثر  العدد  ، املنهج اللساين يف تعليم اللغة العربية، بن قطابة بلقا سم  ،: بومحلني لبوح ينظر -1
 70:ص ،  نفسه املرجع -2
 71:ص ، ، مرجع سابق املنهج اللساين يف تعليم اللغة العربية، بن قطابة بلقا سم  ،بومحلني لبوح  -3
 188:ص ،1996 ، سوراي،   دمشق  ،دار الفكر ،طبعة مزيدة منقحة  ،مبادئ اللسانيات ، أمحد حممد قدور ـ  4
 .188، ص:  املرجع نفسه -5
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اللغة كاجلسم العضوي فهي ليست تالصق جزئيات متشاهبة،  "(  أن Whitneyويؤكد العامل  واتيين )
شكل وحدة ملنطوق يبعضها بعضا والصوت ابل هي جمموعة أجزاء يرتبط بعضها ببعض ويعاضد 

ن املادة األولية تتمثل يف اداي، وأاملادة األولية يف اللغة ، إذ ميكن أن يعترب من وجهة نظر معينة نتاجا م
 .1"الصوت املنطوق الذي حيمل معىن وانتج نظام األصوات ذي احملتوى الفكري كذلك

وية أي مهارات تركيب قطاع الرتكيب النحو: التلميذ املتفوق يكون متمكنا من القواعد النح
 اجلمل )كاجلمل االمسية والفعلية، والتحويل، والربط والتوسع يف املعىن وغريها(.

أي ما تعلق مبعاين الكلمات معجميا، وما يلحق به من جماالت علمية تطبيقية   قطاع الداللة:جـ ـ 
 كاملصطلح واملعجم.

ن واقعه وأسرته وبيئته اليت يعيش فيها وهنا يتبني ما يكتسبه التلميذ من ثروة لغوية مستمدة م  
 .2ويتعامل فيها مع اآلخرين

 :  البعد اللساين يف الطريقة املعتمدة يف ميدان الرتبية والتعليم
 : السمعية البصرية الكليةالطريقة البنيوية ( 1

  قامت هذه الطريقة على دمج الصورة والصوت واحلركة يف املواقف التعليمية للغة إذ يتم تعليم
كل اجلوانب اللغوية بشكل تصاعدي منسجم  والطريقة الكلية متضافرة إدراكيا وصوتيا ومعجميا 

 .3وصرفيا وحنواي على اعتبار أن النسق جزء ال يتجزأ
 وهناك مبادئ وأسس قامت عليها هذه الطريقة ومنها:

ليب حاجات إعطاء األولوية ملهارة التعبري الشفوي، وخاصة املواقف الكالمية احلية، اليت ت
يف النصوص احلوارية،  املتعلم مباشرة، مع االهتمام ابلقيم اخلالفية اليت يؤديها النرب والتنغيم  واإليقاع

مفاهيم النظرية التوليدية التحويلية، كمفهوم  رين البنيوية، إبدخال بعضوتنويع التدريبات على التما
 تقوم هذه الطريقة على املراحل اآلتية:كما   4اإلبداعية، ومفهوم اإلنتاجية ومفهوم التحويالت.

                                 
 .140 ،املرجع نفسه ، ص  -1
 .96مرجع سابق ، ص: ، املنهج اللساين يف تعليم اللغة العربية، بن قطابة بلقاسم  ،: بومحلني لبوح ينظر2 
 .96املرجع نفسه ، ص:  -3 
 96، املرجع نفسه ، ص: ينظر   -4 
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: اليت يتم فيها عرض احلوار وتسميعه عدة مرات، مث تعرض الصور بعد االستماع إىل مرحلة العرض
 تعابري احلوار املسجل.

 مرحلة االستيعاب الوحدات املعجمية والرتاكيب اجلديدة حيث متيز خبطوط وألوان. -
جمية والرتاكيب ابلعادة عرض الصور دون صوت حبيث يتذكر مرحلة التذكر وإضمار الوحدات املع -

 املتعلم املفردة والرتكيب اللغوي املصاحب هلا.
: وتتجسد يف تشخيص املواقف احلوارية، وطرح أسئلة حول الصور واجناز بعض مرحلة االستثمار -

 .1التمارين خارج مواقف الصور املستعملة
طلق من التنظيم اللغوي ككل للوصول إىل خمتلف العناصر فتنوع هذه التمارين معتمدة على هنج ين

أو حنوية أو غريها  املكونة هلذا التنظيم، بغية اكتساب التلميذ املهارات اللغوية سواء أكانت صرفية 
 من األنشطة.

هي العملية الثانية اليت أتيت بعد املالحظة »الطريقة االستقرائية يف التعلم  الطريقة االستقرائية:( 2
املشاهدة ويليها االستنتاج أو صياغة القاعدة وحتدد اإلشارة إىل أن الطريقة االستقرائية كانت أساسا و 

واختذها الباحثون يف معظم قضاايهم املتحررة  من  اليقينيةواضحا ساعد العلماء يف التوصل إىل املعرفة 
ة إىل املعارف الكلية ومن األمثلة اجلزئي املعارفوهي اليت ينتقل فيها املتعلم من  ،2«انفعالية الوجدان

 3يف املراحل التالية:    "هربت" وتتمثل عناصرها *طريقة قاعدة وتسمى هذه الطريقة أيضا بإىل ال
التالميذ ذهنيا ونفسيا وجسميا واستقبال الدرس اجلديد ويكون  هتيئة وهي مرحلة يتم فيهاالتمهيد : 

 ستغالل حادثة وقعت.ذلك عن طريق األسئلة أو سرد قصة قصرية أو ا
وهو أهم مرحلة يف هذه الطريقة حيث يقوم التالميذ مبناقشة أفكار الدرس عن طريق  العرض :

 خطوات يضعها املعلم حىت يصل إىل األهداف املرجوة من الدرس. 

                                 
 .97، ص:املرجع نفسه   -1 

  2- بومحلني لبوح ، بن قطابة بلقاسم ، املنهج اللساين يف تعليم اللغة العربية ، مرجع سابق ، ص ص: 100/99.
 * هربت أملاين قام بوضع عاصر الطريقة االستقرائية

 40، ص:  1999، 1هين ، تقنيات التدريس ، ط  خري الدين -3 
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ونظائرها القدمية وذلك ك العالقة بني املفاهيم اجلديدة وهي مرحلة يتم فيها إدرا الربط واملقارنة:
راء مقارانت وموازانت بينها قبل ما حيدث يف الدروس اليت هلا أحكام متشاهبة كاملفعوالت إبج

 واملرفوعات والنواسخ.
أو     يشكلون منه قاعدة  الذيوهي املرحلة اليت توصل فيها التالميذ إىل احلكم النهائي  االستنباط:

 خالصة.
عارف يف أذهاهنم، عن طريق التدريس الشفوي يف هذه املرحلة يتوصل التالميذ إىل تثبيت امل التطبيق:

 والتمارين املختلفة.
إىل   : وهي عكس الطريقة االستقرائية حيث يتم االنتقال من القانون العام ( الطريقة االستنتاجية3 

إىل األفكار اجلزئية  عد العامةالظاهرة الفردية حيث ينتقل الذهن من الكل إىل اجلزء أي من القوا
يف            وتربز هذه الطريقة بشكل أكثر "لطريقة على قول خري الدين هين وتظهر هذه ا

فالتعليم وفق الطريقة  1"واإلمالئيةالتطبيقات اليت تستعمل يف دروس القواعد النحوية الصرفية 
  من تقدمي القاعدة إىل األمثلة لتطبق عليها القاعدة.رييس اإلستنتاجية

من  انظور اللساين يقوم على التدرج يف املستوايت اللسانية انطالقإن تعليم اللغة العربية من امل
أن البعد اللساين يظهر يف  لداليل مرورا ابملستوى الصريف والرتكييب، كماااملستوى الصويت إىل املستوى 

 الطريقة البنيوية الكلية السمعية البصرية.
انيات من أسس ومبادئ سواء لتعليم اللغة العربية وما قدمته اللس إن اإلجراءات العلمية

ال ميكن إغفاله أو جتاهله سواء اللسانيات ،أو التلميذ كي يتحقق التعلم الناجح واهلادف  للمعلم
أسهمت إسهاما يف وصف اللغة وتصنيف عناصرها ودراسة العالقات اليت  العامة مبختلف مدارسها 

نسان على استعمال لغة التواصل املختلفة أو اللسانيات االجتماعية اليت تفسر قدرة اإل ،القائمة بينها
تفاعله مع مدى اللغة و  متعلم  أما اللسانيات النفسية واملتمثلة يف خربة ،القائمة يف البنية االجتماعية

                                 
 .41،ص:هين ، تقنيات التدريس ، مرجع سابق  خري الدين  -1 
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من معارف ومكاسب       على فهم ما يقدمونه  املعلمنيتساعد عليه أسرته وجمتمعه و كذا املعلمني و 
 .للتالميذ يدركون فهمها لغوية 

من اخلربات  إن تعليم اللغة ليس ابألمر اهلني كما يظن الكثري منا ، وإمنا يتطلب الكثري
من   االجتماع وغريها وعلم  نفس، وعلم الرتبية ،واملعارف خاصة ماقدمته العلوم واملتمثلة يف علم ال

تطلب جهود هؤالء فوضع املناهج واملقررات الدراسية لتعليم اللغة ي العلوم اليت تطرقنا إليها سابقا 
يميعا . ووظيفة علم اللغة هو الوصول إىل التناغم الفعلي لكل هذه العلوم مع االستعداد الدائم 

 للتطور مع متغريات الزمان واملكان.
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: متـــهيد  

تعد اللغة ظاهرة بشرية متيز اإلنسان عن سائر الكائنات احلية وهي من نعم هللا قال تعاىل: 
َّخ َََّّّآن َّر َّالق َََّّّم َّل َّع َََّّّان َّم َّح َّالر َّ﴿ َّع َََّّّان َّس َّاإلن َََّّّق َّل َّ، ، كما تعد من أهم الظواهر 1﴾ن َّيا َّالب َََّّّه َّم َّل َّ،

، سواء أكانت غته وهنضتهااليت أغنت التفكري البشري، فرقي الفرد مرتبط بنمو ل االجتماعية
اإلنسان احلفاظ على الرتاث والثقافة واملعرفة وهي دعامة  استطاعملا  الهانطوقة أو مكتوبة، ولو م

                                                                                                                                                    لمجتمع.لمن دعائم الشخصية الوطنية ووسيلة للتواصل الفكري والثقايف 

وإعداد وعلى هذا فإن مؤسسة املستقبل التعليمية منوطة عن طريق املناهج اجلديدة  
قل صو  ثقافة عامة ومعارف نظرية وعملية ابكتسابجيد للجميع يسمح وتعليم   ،وأتهيل املعلم
 ،والرتبوية االجتماعيةوجعلهم قادرين على فهم القيم  ،م وسسهم املديوتنمية ملكاهت ئنامواهب أبنا

 على التعلم الذايت املستدام.       وأن تزودهم بقدرات من شأهنا تنمية مواهبهم وتطوير قدراهتم 

 مـــاهية اللغـة -1

فهم الكالم  " ولغات ولغون، أي لغيتعرف اللغة أبهنا مجع "  التعريف اللغوي :  -1-1
" لغي، واللغو هو النطق ويقال هذه لغتهم يلغو" "لغاوهي مشتقة من الفعل "املصطلح عليه القوم،

 .2اليت يلغون هبا أي ينطقون هبا

 أبو     امعة والشاملة للغة ترجع لتعري  اجل من بني التعريفات:  االصطالحيالتعريف  -1-2
 .3«غراضهم أل قوم عن هي أصوات يعرب هبا ك:»الفتح عثمان ابن اجلين الذي يقول

 

                                                           
 4،1سورة الرحمان ، اآلية  1
 .214 :ص،  لبنان  ،بريوت ،1ط  دار صادر للطباعة والنشر،13  مج العرب ،لسان  ،بن مكرم ابن منظور   اإلمام أيب الفضل مجال الدين حممد -2
 .13 :ص ، 2005 ،مصر ، اإلسكندرية  ،1ط ، مؤسسة جورس الدولية للنشر والتوزيع ،وتنمية اللغة  اكتساب ،خالد الزواوي  - 3
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والتعبري    األفكارعن املشاعر وتبادل حتقيق الوضوح هبا فللغة جمموعة من الرموز بقصد  
يف            عن القصد  ، ويرى ابن خلدون أبن اللغة هي اليت تعرب1األخبارونقل  عن العواط 

لك العبارة فعل لساي انشئ اعلم أن اللغة يف املتعارف هي عبارة املتكلم عن مقصوده، وت» :قوله 
يف العضو الفاعل هلا وهو اللسان وهو يف   عن القصد إبفادة الكالم، فالبد أن تصري ملكة متقررة 

اللغة ليست جمرد كلمات تعرف معانيها وتراكيبها  وال قواعد .2«اصطالساهتم كل أمة حبسب 
 املتداولة. األفكاريكمن تعلم اللغة يف  وإمناحنوية تستظهر،

 اللغــة : مفهـــوم - 3 -1

هبا هللا بين البشر فاإلنسان  اختصاللغة من أشد وظائ  اإلنسان إنسانية، وهي خاصية 
على      وسده القادر على استخدامها نطقا وكتابة سىت يتحقق التواصل بني األفراد واجملتمعات 

على     هي تعينه ال ينقطع على احلياة ف فيها  اختالف بيئاهتم، فهي أساس احلضارة البشرية
اترخييا ليسهم يف تشكيل فكر وثقافة وسياة األجيال القادمة، وينقل لنا التاريخ عن طريق  االمتداد
 ووسيلة التواصل  والتفاهم . األوىلاللغة ظاهرة اجتماعية ابلدرجة .3اللغة

 أمهية دراسة اللغــة :  -4 -1

فهم الكثري عن السلوك البشري ل تنبع من أهنا األساسإن احلاجة املاسة لدراسة اللغة 
اخلاص ابألفراد أو التفاعل بينهم، ونظرا ألن اللغة والتفكري مرتبطان فإن أي دراسة للغة تصبح 

للدخول  ايف فهمنا للعقل البشري ومن انسية أخرى فإن حتليل لغة قوم ال يعطينا مفتاس اإسهام
تعرف على بنية العالقات العملية اليت إىل ثقافتهم والتعرف على فكرهم فحسب، وإمنا يتيح لنا ال

يقوم عليها جمتمعهم، ألن اإلنسان يدرك عالقته ابلعامل ومنهاج عمله وهدفه فيه بناء على البنية 
 .ذلك اجملتمع اللغوية اليت يستعملها

                                                           
  p9-1982 a paris-hachette-enseigner a communiquer en langue etrangere–Sophie moirantينظر ،   - 1
 
 .442:ص ،2000 ، 1ط ،بريوت ،دار صادر  ،املقدمة  ،عبد الرمحان بن خلدون  -2
 .13 :ص مرجع سابق ، ،اكتساب وتنمية اللغة  ،خالد الزواوي ينظر ،   - 3
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عن            ية نفسها بطرائق خمتلفة، ويعربونومن هنا فإن الناس يرون احلقائق املوضوع
اللغة قد تؤثر يف وص  املرضى املختلفني ألغراضهم ور لغوية خمتلفة متاما، لدرجة أن   بص هتمإدراكا

 املرضية مبا قد يفيد التشخيص.

يف         ـ أمهية اللغة ملتعاملني مع املرضى النفسيني ـوتربز أمهية هذه النقطة األخرية 
ايد احلاجة إىل توافر حمكات املرضى النفسيني وتز  إعدادالوقت الراهن نظرا للتزايد الكبري يف 

موضوعية لتصنيفهم وعالجهم دون تضييع وقت طويل تتدهور معهم ساالهتم وتقل فرص 
 عنه. االستغناءضروراي ال ميكن  أمراهلذا كانت اللغة .1شفائهم  

ال واليت تكش  بوضوح عن ومن أهم التعاري  اليت قدمت ملفهوم اللغة وأكثرها عمقا ومشو 
جودة الركايب بقوله :" اللغة أهنا وسيلة لنشر الثقافة بني أفراد احلديثة هو تعري   خمتل  االجتاهات

يستفيد  بواسطتها األمة ونقلها من السل  إىل اخلل ، ولذا فقد كانت األداة األوىل املمتازة ف
، 2ومن جيل إىل جيل" آخرع أن ينقل املعرفة من فرد إىل اإلنسان من جتارب األمم وابللغة يستطي

غة يتم الليعرفها مصطفى ماضي بقوله :" اللغة هي السلطة الرمزية يف كل دولة وجمتمع، فبو 
وابللغة تتم املراقبة  االجتماعيةوحتديد قنوات الرتقية لتهميش، وبواسطتها يتماالنتقاء اإلقصاء وا

  .3وعن طريقها تبىن اإلسرتاتيجيات التعليمية "  االجتماعية والسياسية

، وهي القدرة على تركيب مجل مفيدة وجيدة ة على فهم وإدراك ما يقالاللغة هي القدر 
 اأغراضها وتستعملهعن  جمموعة من األصوات واأللفاظ والرتاكيب اليت تعرب هبا األمةوهي »...

أداة للفهم واإلفهام والتفكري ونشر الثقافة، وهي وسيلة للرتابط االجتماعي، البد منها للفرد 
وليست اللغة  الدالة على معان حمددة األلفاظيتم دون استخدام  أنري ال ميكن التفك ألن.واجملتمع  

عن أغراضهم        بل هناك وسائل أخرى يتفاهم الناس هبا ويعربون  هي الوسيدة يف التعبري

                                                           
 .28/29 :ص ،1990 ،ب ط  ،الكويت  ،سلسلة كتب ثقافية  ،سيكولوجية اللغة واملرض العقلي  ،مجعة سيد يوس   - 1
 .9، ص:  2012، اجلزائر ،  13جودة الركايب ،طرق تدريس اللغة العربية ، دار الوعي ، ط  - 2
 .10:ص ، 2007 ،اجلزائر  ، دار القصبة للنشر ،النخبة واملسألة الثقافية يف اجلزائر  ،ـ مصطفى ماضي  3
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بواسطتها كاإلشارات، واحلركات، ولكن الكالم هو أرقى أنواع التعبريات الصوتية، وهي ظاهرة ال 
 اإلنسان وسده. توجد إال عند

 خصــائص اللغـــة : – 5 -1

وما        اء اتفق علماء اللغة عن وص  اللغة ابلكائن احلي تتعرض للقوة والضع  والفن 
أهنا تتميز بعدة خصائص، ويرى أمحد مدكور أن اللغة ذات نظام  مييزها عن اللغات األخرى 

 1وصوت ورمز وتفكري وتواصل، ويبينها كالتايل :

من     إن كل لغة من اللغات هلا نظام خاص هبا، وهذا النظام يتكون رمزي :  اللغة نظام -أ
إما أن تكون  ـفاجلملة يف اللغة العربية  ـالوسدات الصوتية واملقطعية والكلمات واجلمل والرتاكيب 

أو فعلية، ومن مظاهر نظامية اللغة أنه إبمكان الناطقني هبا فهم الرتكيب اللغوي سىت ولو   امسية
  ن انقصا وذلك ابإلملام ابلنظام وكيفية سريه.كا

ومعىن أن كون اللغة صوتية أن الطبيعة الصوتية هي األساس اللغة ذات طبيعة صوتية :  -ب
نسبيا يف التاريخ اإلنساي  اسديث ابينما الشكل الكتايب أييت يف املرسلة الثانية، فالكتابة تعترب تطور 

ألطفال بشكلها الصويت لة الصوتية تعين أن يبدأ تعلم اللغة إذا ما قورنت ابللغة الشفوية، فالطبيع
 والكالم قبل القراءة والكتابة. االستماعالشفوي قبل الكتابة، أي أن جييء تعليم 

   إن معاي اللغة متفق عليها بني أبناء اجملتمع الذي يتكلم هذه اللغةاللغة حتمل معاين :  -ج
والقارئ، ومن هنا  الكاتباملتكلم واملستمع، وبني بني  االتصالوبدون هذا االتفاق ال حيدث 

نستطيع القول أبن الصلة بني الرموز واملعىن الذي يثريه الرمز صلة عرقية، أي يتفق عليها أبناء 
 اجملتمع.

يولد دون لغة مث يبدأ  فالطفلومعىن ذلك أهنا ليست غريزية يف اإلنسان اللغة مكتسبة :  -د
شخص والصوت وبني الصوت والشيء وبني الصوت واحلركة، ويربط بني ال،يف تلقي األصوات 

                                                           
 .23/24ص: ص  ، 2009 ،األردن  ،دار امليسرة  ،تدريس فنون اللغة العربية  ،على أمحد مدكور ينظر :  ـ 1
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وهكذا تتكون مفرداته وقاموسه اللغوي واألطفال العرب الذين ، ويدرك العالقات بني األشياء 
من خالل        ابالكتسابيولدون يف جمتمعات غري عربية يتعلمون لغات تلك اجملتمعات 

وهي سالح الفرد يف مواجهة كثري من  قافتهموالتفاعل مع أبناء تلك اجملتمعات وث االستكاك
 .التحدث  أو واالستماعاملواق  اليت تتطلب الكالم 

 وظيـفة اللــغة :  – 6 -1

وظيفيا أن يهدف تعليمها إىل حتقيق القدرات اللغوية  ااملقصود بتوجيه تعليم اللغة توجيه 
ممارسة صحيحة، وال ميكن أن  عند التلميذ حبيث يتمكن من ممارستها يف وظائفها الطبيعية العملية

اللغة هذا االجتاه إال إذا كانت هذه الوظائ  الطبيعية للغة واضحة يف ذهن املعلم،  م يليتجه تع
 .1فما هي هذه الوظائ ؟

سينما يفكر فهو يستخدم األلفاظ واجلمل والرتاكيب  فاإلنساناللغة وسيلة تفكري :  -أ
يف         الفرد  أداةهي  يسمعها من اآلخرين، فاللغةاللغوية اليت يستخدمها يف كالمه وكتاابته و 

 .التفكري ويف الوصول إىل العمليات الفعلية و املدركات الكلية 

لذلك تعد اللغة أداة  ، يستعمل اإلنسان عندما يتكلم ألفاظا ومجال:  اللغة وسيلة التعبري  -ب
كي يهدأ     من انفعاالته   الفردواللغة وسيلة لتخليص  ، تعبري بواسطتها يعرب عن مشاعره وأفكاره

 أو يسرتيح نفسيا.

يتم بواسطة اللغة من أجل قضاء املصاحل  االجتماعيالتواصل  : االتصالاللغة وسيلة  -ج
 وسل املشكالت بني أفراد اجملتمع وتستخدم من أجل احلياة اليومية.

 فكر اإلنسايوسافظة لل ،هبا بنيت احلضارات واألمم اللغة وسيلة حلفظ الرتاث الثقايف : -د
إىل أن يوجه     الطريق له وهيأت  فلقد مكنت اللغة اإلنسان من سفظ تراثه الثقايف احلضاري و ،

 جهوده إىل البناء وعمارة األرض وترقية احلياة.

                                                           
 .29/ 27:ص ص ،سابق  مرجع   ،تدريس فنون اللغة العربية  ،على أمحد مدكور  ينظر : - 1
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يف      عندما يستخدم اإلنسان األلفاظ والرتاكيب واجلمل اللغة وسيلة التعلم والتعليم :  -ه
فباللغة يتعلم اإلنسان فن العمل وفن  ،لتفكري واإلبداعلغة وسيلة كالمه وكتاابته فذلك أن الل
 العيش يف جمتمعه احمللي والعاملي.

مما سبق ندرك أبن للغة وظائ  أساسية تلخص األهداف العملية اليت من أجلها يتعلم       
ود أن تتعلمها ؟ مثال ؟ أو ملاذا ت لعربيةولو سألت عربيا ملاذا تعلمت اللغة ا،  ةاإلنسان اللغة عاد

ولكي   ألجابك على الفور : لكي أفهمها سني أمسعها منطوقة، ولكي أفهمها سني أراها مكتوبة
هذا القول ينطبق على اللغة العربية كما ينطبق  أتكلمها وأكتبها بطالقة ودقة ومعربا على أفكاري

علم ونشاطات على اللغات األخرى، وتدريسها ال يكون وظيفيا إال إذا وجهت نشاطات امل

اليت تربط     الرابطة   أمههاللغة غاايت متعددة .1التالميذ حنو حتقيق الغاايت العملية السابقة
 بيئاهتم وتباعدت دايرهم. اختلفتاملتكلمني هبا  بعضهم ببعض مهما 

 وظائف اللغة عند جاكبسون :  -1-7

إىل ستة  Jackbson  ROMANY يستند التواصل اللساي  سسب رومان جاكبسون   
عناصر أساسية وهي : املرسل واملرسل إليه والرسالة والقناة واملرجع واللغة، وهبذا يرسل املرسل 

وهي الرسالة مفهومة من الطرفني عن طريق أداة أو قناة   ، رسالة إىل مرسل إليه ملوضوع معني
عناصر وستة  ويعىن هذا أن اللغة ذات بعد لساي وظيفي وهلا ستة»  كالرسالة أو نص ...اخل 

وظائ ، املرسل وظيفته تعبريية وانفعالية، واملرسل إليه وظيفته انتباهية، والرسالة وظيفتها مجالية 
 . 2«واملرجع وظيفته مرجعية، والقناة وظيفتها سفاظية، واللغة وظيفتها وصفية وتفسريية 

منسجمة من  فاللغة منظومة التواصلوهنا أكد جاكبسون أن اللغة وظيفتها األساسية هي  
العالقات الداخلية اليت هلا وظائ  عديدة تتم أتديتها ويعتمد دور وأمهية كل من هذه الوظائ  

                                                           
 .09 :ص ، 1979 ، الكويت   ،دار العلوم  ، حنو تعليم اللغة العربية وظيفيا ،داود عبده -ينظر - 1
      www diwanalarab . com، 2007، ديسمرب  ويمجيل محدا   - 2
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يف اطار    املنوط هبا  دورها تؤدي على القدرات املوضوعية للغة، وهذه تعترب وظائ  داخلية 
 .لة متكام بعض لتجعل منها وسدة ب بعضهاالعالقات املتينة اليت تربط هذه الوظائ  

 اللغـــة العــربية  -2

ويتوفر فيه ،اللغة هي الرابط الذي يتحقق به الوعي الذايت للخربات العامة متهيــد : 
والتواجد اجملتمعي واإلنساي، فاللغة ليست جمرد أداة أو وسيلة للتعبري أو جمرد  سجوالتناالتواصل 

يف          عل، إهنا وعي اإلنسان عاطفة أو إشارة أو إىل فحيمل فكرة أو شكل ملوضوع أو وعاء 
 كينونته الوجودية وبصريورته التارخيية وهبويته الذاتية واالجتماعية القومية وكليته اإلنسانية.

اللغة العربية هلا دور أهم من أية لغة أخرى، فهي عنصر يعمل ليس على توسيد أفراد 
بية مجيعا، وألفاظ العربية ليست جمرد وإمنا تستطيع أن توسد بني أبناء األمة العر  ، اجملتمع فحسب

قوالب جافة ألفكار وإمنا هي الصور الناطقة لتلك األفكار، وقد أدرك الواعون من العلماء هذه 
يف عقله    أن لغة املرء عادة تؤثر الصلة الروسية العميقة بني اللغة والناطقني هبا فكان مما نبهوا إليه 

 امتألتدينية  قد امتزجت يف نفوس أبنائها مبعانالكرمي فوخلقه، ولكون العربية محلت القرآن 
 وارتسمت أبلفاظها سضارهتم. توارثهم واستوعبتبتارخيهم 

  البالغ االقتداروال خيفى على ذي عقل أن اللغة اليت تتسع مدلوالهتا للقرآن وآلايته هبذا  
 . 1ن عرب العصورالبد أن تكون أقدر على التعبري عن أي مستوى من مستوايت تقدم اإلنسا

جمدها سينما صارت هي لغة اإلسالم وهبا نزل القرآن الكرمي  تبلغ أوج نوهبذا قدر هلا أ 
اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب »  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :

اللغة .2«و واجبوالسنة فرض وال يفهمان إال بفهم اللغة العربية، وماال يتم الواجب إال به فه

                                                           
 .10:ص ، 2000 ، 1ط،العربية السعودية  ،مكة املكرمة  ،مكتبة امللك  ،مداخل تعليم اللغة العربية  ،عبده عوض  أمحد  -ينظر  - 1
 .9 :ص ،هـ  1412 ، 1ط،العربية السعودية  ،الرايض  ،دار الوطن ،ة اللغة العربية أمهي ،أمحد بن عبد هللا الباتلي  - 2
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 إىل   واحلياة  وفهم تعاليم ديننا احلني  من السل  العربية وسيلة التعبري عن مجيع مظاهر الكون 
 اخلل .

  أمهية اللغة العربية: -2-1

 وسبباليت يستفيد منها اإلنسان يف مجيع سياته كثري من الناس ال يتصورون قيمة اللغة  
فاإلنسان منذ صغره يبدأ يف تعلم اللغة  ، لفة للغة والكالمعدم سصول هذا اإلدراك هو التعود واأل
يفكر يف أمر اللغة وعند ذلك ال يصبح اإلنسان عادة ،من بيئته وأسرته مث أيلفها شيئا فشيئا 

واألسباب اليت  ،ابلشكل املطلوب، ومن هذا تظهر أمهية اللغة وشأهنا يف سياتنا اخلاصة والعامة
 مايلي: 1ومن أبرزها ،ضرورة سيوية أبمر اللغة  االهتمامجتعل 

 وأبرز طريقة للتعبري عن احلاجات  ،أن اللغة أعظم وسيلة للتواصل بني مستعملي اللغة
 واألفكار واملشاعر واملقاصد وأهم وسيلة للتعلم ونقل العلوم.

  أن معظم اإلشكاالت اليت حتصل بني الناس يعد من أبرز أسباهبا وجود خلل يف اللغة  
تحدث أو املتلقي ، ينتج عن سوء الفهم وهذا يؤدي إىل سصول إشكاالت كثرية إما من امل

 يصعب سصرها يف كثري من األسيان.

  على      أسد هذه اجلوانب  إجادةإن إجادة اللغة حتداث وقراءة وكتابة وفهما وتوظيفا أو
 األقل من أهم عوامل جناح اإلنسان بشكل عام.

  ذات ورفعتها والشعور ال من الشعور بوجود كبريا  االنجاح اللغوي حيقق لإلنسان قدر
يف      ك اإلنسان الذي ال يعرب عما خيتلج ،وعكس ذللآلخرين فكره وصوته  ليصاابلسعادة إل

صدره إما عجزا أو كسال، فيظل كئيبا متأملا سىت يعرب عما يف نفسه حبديثه مع شخص آخر اللهم 
بث مشاعر اهلم والغم اليت أسدقت به لغريه من البشر، ي مل إال إذا كان كيعقوب عليه السالم الذي

                                                           
 .12،9 :ص ،2012 ،1ط ،العربية السعودية  ،الرايض  ،مدار الوطن  ،سلطان اللغة  ،حممد ابن انصر الشهري ينظر ،   - 1
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ََّّهللا َّنَّ َّم َََّّّم َّل َّع َّأ َّو َََّّّىَّهللال َّيَّإ َّن َّز َّح َّيَّو َّث َّوَّب َّك َّش َّاَّأ َّم َّن َّإ َََّّّال َّق  َّوإمنا بث شكواه إىل هللا لقوله تعاىل : ﴿
  .1﴾ون َّم َّل َّع َّت َّاالَّ َّم َّ

يف    اليت شاركت فاللغة العربية إذا هي العروة الوثقى اليت جتمع الشعوب العربية واإلسالمية 
أن    و هبذا املعىن فإن الوفاق العريب للتضامن اإلسالمي ال بد ،ازدهار الثقافة العربية اإلسالمية 

لغة القرآن الكرمي ولغة الثقافة العربية اإلسالمية وعلى هذا األساس هذا األساس املتني  علىيقوم 
للدول والشعوب األخرى فاللغة العربية  تبدو أمهيتها أكرب لتدعيم مكانتها ونشرها وتعليمها سىت
إىل مرجعية العمل     والذي يستند  ،قضية وجود وكيان ودعامة من دعائم النظام العريب اإلسالمي

العريب اإلسالمي املشرتك املتمثلة يف جامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، وهي بذلك 
 يف املدارس. وعاء الدين والثقافة ولغة التعليم والتعلم

 أهــداف تدريس اللغة العربية :  -2-2

( على ضرورة توفري تعليم 2000يف املؤمتر العاملي سول التعليم للجميع ) دكار  االتفاقمت  
» كي     جيد جلميع التالميذ والطلبة يف مجيع األطوار الدراسية وهدفه حتسني النوعية للجميع 

قدرات القرائية واحلسابية ال ا وميكن قياسها السيما يفهب امعرتف احيقق مجيع الدارسني نتائج
 .2«واملهارات احلياتية األساسية 

واستمر اهتمام احلكومات العربية أبمهية حتسني نوعية التعليم يف املنطقة واتفقوا على أن  
، وتناولت 2015حنو حتقيق التعليم للجميع سىت سنة  أولوايهتاتكون جودة التعليم يف سلم 

الطريقة اليت نتعلم هبا مما كان   ث والدراسات اجلديدة يف جمال الذكاء ومنو الدماغ ثروة كبريةالبحو 
ومن بني  التقوميوطرائق التعليم والتعلم وطرائق  ،الدراسي له األثر يف تغيري ممارسات داخل الفصل 

 ما يلي:  إليها دارسي اللغة العربية  األهداف اليت يصبو

                                                           
 .86اآلية ،سورة يوس   - 1
 ،2008،بريوت لبنان ،دليل املعلم لتحسني طرق التعليم والتعلم يف مدارس الوطن العريب،تدريستنويع ال، جمموعة من املؤلفني كوثر سسني و   - 2
 10 :ص
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وهي تلك األهداف اليت تتحقق عن طريق عملية تربوية كاملة عـامة : األهــداف ال 1-2-2-
يف جعل املتعلم قادرا  ويف جماالت تعليم اللغة العربية وطرائق تدريسها كامال  ايستغرق بلوغها وقت
 على حتقيق مايلي: 

والتيارات  العاملية  ابألسوالالنمو اليت مير هبا املاما عاما يلم التلميذ مبا يتناسب مع مرسلة  إن -
 . األمورالفكرية املعاصرة  واملشكالت اليت تشغل مجيع البيئات  وعالقة وطنه هبذه 

من      ومقوما  ،صيال من شخصية كل عريب أعنصرا  يعتز التلميذ بلغته العربية ابعتبارها أن -
 .مألمامقومات 

عن طريق  علم الذايتاإلبداع واإلنتاج للوصول إىل التالذاتية يف العمل و  االستقالليةتعزيز  -
إىل  من املكتبات واستخدام املراجع واملعاجم واللجوء  واالنتفاع، اجلماعي  البحث والعمل 
 التعبري. وانتقاء ةاملطالعة الذاتي

لغة التواصل أثناء التدريس ووسيلة التواصل مع الثقافة العربية وإدراك دورها  ىاعتماد الفصح -
 احمللية. االجتماعية ويف البيئة،يف احلضارة العاملية 

 .للروابط اليت جتمع بني الناس وإدراكه اإلنسانيةيزداد فهم التلميذ للحياة  أن -

 موضوعات املطروسة واحلوار واملناقشة.لاستخدام تقنيات التعبري الشفهي والكتايب املالئمة ل -

 ترسيخ معرفة املتعلم يف قواعد اللغة النحوية والصرفية واإلمالئية ابملالسظة. -

منها تعويد التالميذ  أخرى أهدافوهناك .1اإلخالص للوطن والدعوة إىل حمبته وإعالء شأنه -
 اات بني املعاي والرتاكيب وتعلمهالعالق إدراك إىل ابإلضافة،على املوازنة واملالسظة الدقيقة 

 بشكل جيد.

 األهـــداف اخلـــاصة :  - 2 – 2 – 2

سققت   إذا إال ال قيمة هلا  األلفاظن أو   واألفكارعاي اللغة تعبري عن امل أنيدرك التلميذ   أن -
 .هذا الغرض

                                                           
 .74/ 73ينظر ، جودة الركايب ، طرق تدريس اللغة العربية ، مرجع سابق ، ص ص:  - 1
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 ة العربية على أهنا وسدة مرتابطة ومتكاملة يف فروعها خاصة الصفوف األوىل.اللغ متعل -

ومن   من السهل إىل الصعبو تطبيق مبادئ الرتبية العامة أي التدرج من املعلوم إىل اجملهول،  -
 البسيط إىل املركب.

والعمل التعاوي الرتبوي املشرتك  ،ز يف ربط التعلم أبهداف حمددة وتعزيز املشاركة واحلوارالرتكي -
 بني املعلم والتالميذ.

 إتقان استخدام الوسائل املساعدة واملناسبة لكل نشاط. -

 وخاصة قراءة صورة وتقنية التعبري الشفهي واخلطي.ممارسة تقنيات القراءة على أنواعها  -

 .1لعة بنوعيها احلرة واملوجهة لتنمية أفاق التالميذ التعليميةالرتكيز يف املطا -

 _ إتقان استخدام الوسائل املساعدة و املناسبة لكل نشاط منها أنشطة اللغة العربية.

 .مو يف مرسلة املتوسط عند التلميذأن يزداد منو املهارات والقدرات اليت بدأت تن_ 

بصورة فعالة يتطلب من املعلم رسم خطة  ومن هنا يتنب أن تنشيط سصص اللغة العربية
و ينتقل ابلفعل البيداغوجي من منطق التعليم إىل منطق ،املتعلمني و يعاجل أوضاعهم  يفيد  هبا 

النتائج اليت تسفر عنها  و استعداداهتم و التعلم و هذا املبدأ ال يتحقق إال مبراعاة ساجات املتعلمني
، فمنهاج السنة األوىل من التعليم راستنا ملرسلة الطور الثالثمبا أن دو .خمتل  العمليات التقوميية 

املتوسط مبين على أساس بيداغوجية الكفاءات وهي بيداغوجية تسعى إىل تثمني املعارف وجعلها 
فالتلميذ يف  االجتماعيةصاحلة حلل كل وضعية مشكلة تعرتض التلميذ يف املدرسة أو يف سياته 

يف شخصيته  وهي مرسلة متثل بداية حتول ابرز  ل مرسلة املراهقةمرسلة التعليم املتوسط قد دخ
 2:لرتكيز أثناء الفعل التعليمي           على ما يليبه وا االهتمامولذا وجب ،وحتديد مقوماته 

 املعارف. استيعاباكتسابه مهارات وسلوكات جتعله قادرا على  -

                                                           
 .76/  75 :ص ص،جودة الركايب ، طرق تدريس اللغة العربية ، مرجع سابق ينظر ،  - 1
 12، ص: 2003الوثيقة المرافقة لمناهج السنة االولى  من التعليم المتوسط  اللغة العربية،  ـ ينظر ، 2
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 .فهم املعاي املتكررة و املتعددة للكلمات -

 املوضوعية. التزامار النص إبقامة احلجة و مناقشة أفك -

 العبارات و الرتاكيب. و يف بنية الكلماتإ متييز الصواب من اخلط -

 الرئيسية و اجلزئية. هفهم حمتوى املقروء و مناقشة أفكار  -

 متكينه من املمارسة الفعلية للغة. -

 1مايلي :على  ومن أجل حتقيق هذه األهداف يتدرب املتعلم من خالل أنشطة مقرتسة  
 .فهم النصوص املكتوبة  -

 توظي  قواعد اللغة توظيفا صحيحا. -

إجياد احللول املناسبة للوضعيات اليت تعرتضه يف املدرسة أو يف احمليط االجتماعي الذي يعيش  -
 فيه. 

 يف خمتل  املناسبات  بلغة عربية سليمة . اآلخرينالتواصل مع  -

 :2يف االمور التالية اإلسهاماتميكن حتديد هذه بداغوجيا الكفاءات يف عملية التعلم  و  أسهمت
روافد عن طريق جعل املعارف النظرية  أبعادهاسيث يتم ذلك يف حتديد داللة للتعلمات  إعطاء -

 والعائلية واالجتماعية. مادية تساعد املتعلم  بفاعلية يف سياته املدرسية 

يف   جيعلها صاحلة لالستعمال التعلم ويكون ذلك  بتحسني املعارف املدرسية و  أشكالتفعيل  -
 ق  احلياة .خمتل  موا

فعليا، فيعاد استغالل ما تراكم منه  اتوظيفبناء  التعلمات الداخلية سيث توظ  املكتسبات  -
 تدرجييا.

 أهدافق قكي حت،التعديل والتغيري  إىلوقد خضعت طرق التدريس عرب سنوات كثرية 
الطالب يتعلمون  أنمهم وهو  أساسبنيت على  الطرق احلديثة قد أنكما الطالب واملتعلمني  

التعلم لدى هؤالء  وأساليبكلما كانت الطرق املستخدمة يف التعليم تتناسب   أفضلبشكل 

                                                           
 13، ص: الوثيقة المرافقة لمناهج السنة االولى  من التعليم المتوسط  اللغة العربية ، مرجع سابقـ ينظر ،  1
 .13،ص: نفسهـ ينظر ، المرجع   2
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التعلم مفهوم جديد يتضمن فهما للعمليات العقلية اليت تقوم على معاجلة  وأساليبالطالب . 
نه مىت أوال شك  ،وجه أسسنعلى هم علميمن م مهلربات املقدمة املعلومات واالستفادة من اخل

ال   ه سيغري طريقته  فيهتم بتدريب التالميذ على االستعمال اللغوي الصحيح إنك املعلم ذلك فأدر 
 .وإاثرةجيعل من درس اللغة متعة   وإمنا، عارف واملبتحفيظهم القواعد 

 .ربية ــغة العــارات اللـــمه -3

ال األداء اإلنساي واليت يقوم فيها بعمل سركي يشتمل اجملال املهاري على خمتل  أشك 
وإمنا هو أداء يستند إىل  ،يستند إىل أساس نفسي ، فاألداء اللغوي ليس جمرد حماكاة اآلخرين فقط

التحدث و االستماع فنون لقراءة والكتابة و تعترب اىل عمليات عقلية يقوم هبا الفرد،و إفكر معني و 
 .يةو مهارات متتاز هبا اللغة العرب

 هارة: ـريف املـتع -3-1 

"املهارة" ابلفتح: احلذق يف الشيء، و منها " املاهر" : احلاذق  التعريف االصطالحي: -3-2
اهر: احلاذق ابلقراءة  ـامل، يف احلديث الشري  ) مثل املاهر ابلقرآن مثل السفرة(، و 1بكل عمل
 .2املالئكة:والسفرة 

 غوي:ـريف اللـالتع -3-3

قيام الفرد أبداء  على هناك وجهات نظر  يف تعري  املهارة ، فريق يعرفها أبهنا القدرة 
املعريف يف كافة ابلتنامي ما يرتبط  وأبرزها، أعمال خمتلفة قد تكون عقلية أو انفعالية أو سركية 

  وإذاهبا  حييط  أناللغة العربية ، وعلى التلميذ  أنشطةجماالت املعرفة والعلوم  وخباصة يف تعلم 
من اللغات متتاز عن غريها  ألهناهبا وبتعلمها  االرتقاءتعليمية جيب  أولويةكانت اللغة العربية 

                                                           
 .266 :ص ،1990  ،بريوت  ،مكتبة لبنان  انشرون   ،حتقيق حممود خاطر   ،خمتار الصحاح   ، ادر الرازيالقحممد بن أيب بكر الرازي بن عبد ـ  1
 18:ص 2011سامت سسني البصيص تنمية مهارات القراءة والكتابة ، منشورات اهليئة العامة للكتاب ، دمشق سوراي ، ـ  2
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ع بل أن تعلم اللغة العربية عملية تستلزم مجا  1"وتعدد مهاراهتا وفنون وطرائق تعلمهاابتساعها 
 اآلخرينلتقبل ما لديه من استعدادات نفسية   قيمه ومدىشخصية الدارس من سيث دوافعه و 

ا أداء يستند إىل عمليات عقلية و إمن،فقط  لآلخرين االلغوي ليس تقليد فاألداء 2سعة صدرهو 
 . ة الوجدانيو ة نفسية بكل األبعاد املعرفيو 

تعلم اللغة العربية  املهارات اللغوية األساسية املهمة يف إسدىمن  مهارة االستماع: -3-4
ملقصود هو ليس السماع بل ا معناه املقصود من االستماع كذلك اللغات األخرى وو  ،تعليمهاو 

من     النتيجة موعة وفهم احملتوايت املسموعة و األلفاظ املسالرتاكيب و اإلنصات إىل األصوات و 
 الطالب ما يسمع من معلمه. إدراك هذا الفهم

 مستوايت االستماع: -3-4-1

 3:نوردها كما يلي:مستوايت  ةمهارة االستماع هلا ثالث

 بساطة.بناء العرب سينما يتحدث بعناية و *احلد األدىن: القدرة على فهم ما يقوله املثق  من أ
 .األخبارنشرات طة السرعة و على فهم احملاضرات و القدرة على فهم حمادثة متوس :اجليد*
ة يع أنواع الكالم الفصيح مثل احملاداثت السريعة بني جمموعملمتاز: القدرة بسهولة على فهم مج*ا

 من الناس أو املسرسيات أو القصص و غريها.
 أهداف االستماع: -3-4-2

 من خالل ممارسة االستماع يتمكن الدارس من:
 ممارسة مهارة االستماع يف داخل الفصل و خارجه. -

 ..مهارة الرتديد املباشر لألصوات و الكلمات و اجلمل استخدام -

 .مو الفه االستيعاباستخدام مهارة االستماع ملمارسة  -

                                                           
 18،ص:2011شورات اهليئة العامة السورية للكتاب ،دمشق سوراي،سامت سسني البصيص،تنمية مهارات القراءة والكتابة ،منـ  1
 5:ص ،دار الفكر العريب  ،عمان  ، 1ط  ،منتدى سور األزبكية ،املهارات اللغوية  ،طعميةرشدي أمحد  ينظر، ـ 2
         https://ar.scribd.com  -2012-11-08مزاكي أبو سلسبيال ،ـ  3
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 .االستماع إىل اآلايت القرآنية و حماولة فهمها -

 .1االستماع إىل الكلمات و اجلمل العربية يف سياق الكالم و حماولة فهمه -

ابن  سانية و اللغوية لدى التالميذ  وهذا سسبلالستماع دور يف تنمية امللكة اللو           
الذي اللغوي  اإلسساستمع سيث ينمي لدى املسإن السمع أبو امللكات  :سيث يقول خلدون

هلا، كما أنه يعني املستمع على تذوق مجاليات  اإليقاعيجلرس جيعله يشعر ابلنغم املوسيقي للغة وا
لغوي  اتصاللغوي ، وال  اتصالوهبذا ال استماع بدون ، 2اللغة ، والدقة و السالمة يف أدائها

 بدون استماع.

 مهارة احملادثة: -3-5

 لالتصالالم مهارة اثنية من املهارات األساسية يف اللغة العربية، وهي وسيلة يعترب الك            
 3 مع اآلخرين و من خالل مهارة الكالم يتمكن الطلبة من مايلي:

 .املعلومات مليهيلغي أو  احلديث ال -

 .إجراء احلوار مع زمالئهم بنحو صحيح -

 .الكلمات اليت فيها مفردات كثرية مبعىن واسد استخدام -

 .لة احملادثة ابللغة العربية الفصيحةحماو  -

 مهارة القراءة: –3-6

ال أدل على عظيم هذه األمهية من أهنا أول األفراد، و للقراءة أمهية كبرية ابلنسبة حلياة            
على      هللا عليه وسلم سيث بدأ ابلقراءة مث ثىن  ىأمر إهلي توجه به رب العزة إىل نبيه حممد صل

                                                           
         https://ar.scribd.com  -2012-11-08مزاكي أبو سلسبيال ، ـ 1
 .  339 :ص ، 2000لبنان، بريوت ، دار مكتبة اهلالل ، ، الطبعة األخريةاملقدمة  ،ابن خلون  ينظر ، ـ 2
  مرجع سابقمزاكي أبو سلسبيال، ـ  3
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ََّّك َّب َّر َّو َََّّّأقر َّا َّ*ََّّق َّل َّع َََّّّن َّم ََّّ َّانس َّاإلن َََّّّق َّل َّ*َّخ َََّّّق َّل َّيَّخ َّالذ  َََّّّك َّب  َّر َََّّّم َّاس َّب َََّّّأ َّر َّق َّا َََّّّ﴿ :تعاىل لقا  ،الكتابة 
 .1﴾م َّل َّع َّي َََّّّالم َّم َََّّّانس َّن َّاإل َََّّّم َّل َّ،َّع َّمَّ َّل َّالق  َّب َّمَّ َّل َّيَّع َّ*َّالذ  َّم َّر َّك َّال َّ

 .ومن اآلايت ندرك أمهية القراءة مث الكتابة مقرونة ابلتعلم كمرسلة السقة للقراءة

إمنا أساس عملية  ،القراءة ليست مهارة آلية بسيطة كما أهنا ليست أداة مدرسية ضيقة إن -
 .أتملية

  .اجلمل و الرتاكيب والفقراتو  قراءة خمتل  املواد املقروءة مع فهم معاي املفردات -

 .فهم مفردةالبحث عن اإلطالع على املعاجم عند  -

 و الفهم. االستيعابو الغاية منها  القراءة الصامتة ابلنظر دون نطق أو حتريك الشفاه -

يف      إىل معان  القراءة تتم ابلصوت أو اهلمس أو حتريك الشفاه و تتحول الكلمات املكتوبة -
 .2ذهن القارئ

 
 :القراءةعلى أشهر الطرائق اليت اعتمدت ـ 3-6-1 

اليت اعتمدت يف ة التقنيات البيداغوجيلرتبوية، و فيها األساليب امرت القراءة مبراسل تطورت        
واعتربت القراءة  صعوابتمن  يعود السبب يف ذلك إىل طبيعة النشاط و ما يكتنفهو  ، ليمهاتع
ها أسسنوا املبتدئني ، فالقراءة هي مفتاح العلوم إذا أسسن التالميذ تعلم األطفالوسيلة لتعلم  أهم

 أجنعلزاما على املعلمني اختيار .ومن هنا كان 3التعلمو م يالتعل أساءواوا تعلمها أساء التعلم وإذا
 على التعلم. اإلقبالالرغبة يف  إىلونفسية التالميذ ودفعهم  يتالءمالطرق لتقدمي  دروسهم ما 

 
 
 ركيبية:ـريقة التــالط  أ : 

                                                           
 . 5إىل  1اآلايت من  ، ـ  سورة العلـــق 1
 زاكي أبو سلسبيال ، مرجع سابق.ـ  2
 115 :ص ، 1999 ،، اجلزائر 1ط ،ت التدريس تقنيا ،خري الدين هين ـ  3
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ال ساكنة غري حمركة و  بكوهنا تنطلق يف التعليم من احلروف األجبدية هذه الطريقة  تتميز
مث   تسكينها انتقلوا إىل تعلمها مع حتريكها و ك استظهارا و كتابة، سىت إذا استوعب األطفال ذل

 هكذا من اجلزء إىل الكل.كتابة مث إىل كتابة مجل و ال االنتقال إىل
 الطريقة التحليلية:ب :   

هي عكس الطريقة الرتكيبية سيث ينطلق التعليم فيها من الكل إىل اجلزء أي من اجلملة و 
هو اعتماد الطفل مكتسباته  اهلدف من هذه الطريقةو  ،إىل احلرف الكلمة أو من الكلمة إىل

 السابقة.
 الطريقة التحليلية الرتكيبية:ج :  

       هي تعتمدزجت حماسن الطريقتني السابقتني و تعترب من أفضل الطرق السابقة ألهنا م
 نفسية سليمة. أسس رتكز على ت اليت  على تعليم القراءة  األساسيف 

 الشجرةكأن يعرف التلميذ مثال   شعور ينطلق من إدراك الكليات قبل اجلزئياتملا كان الو 
يف عملية        واجلملة قبل الكلمة، فلما كان هذا هو احلال اجلسم قبل اليد و ،  قبل األغصان

وهذه كل أساس االنطالق يف درس القراءة، اإلدراك كانت الطريقة األنسب هي اليت جتعل من ال
 .1ا املبتدئني يف نظام املدرسة األساسيةنا الدراسية لتعليم أبنائجن اعتمدت يف مناهالطريقة هي اليت

 طبيعة عملية القراءة: 

لقد دلت األحباث اليت قام هبا العلماء اليت أجريت لفهم عملية القراءة على أن هذه العملية      
 متر بعدة خطوات هي على النحو التايل:

صفحة املكتوبة فإن الساقط على الرموز املطبوعة يعكس صورة الرموز عندما ينظر القارئ إىل ال -
 .على العني

                                                           
  119 :ص ، ، مرجع سابق تقنيات التدريس  ،خري الدين هين  ينظر ، ـ 1
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يف املخ ، فإذا ما أاثر رسم الكلمة  اإلبصارحتمل أعصاب العني هذه الرسالة البصرية إىل منطقة  -
أو ارتبط الرسم ابملدلول فهم  سل من قبل للقارئمعناها املعروف  اإلبصارالذي وصل إىل منطقة 

 ئ املعىن.القار 

مبراكز الكالم و من األخرية تصدر األوامر ابلتحرك سركة  اإلبصارو هناك يف املخ ترتبط مراكز  -
 اجلهرية.  معينة للنطق و ذلك يف سالة القراءة

قد يكون و   و عند القارئ املبتدئ فال يثري إدراك الرموز لديه إال املعاي الصرحية البسيطة احملددة -
إىل املعاي   يف فهمه  و معارف واسعة فتتسع دائرة املعاي املفهومة لديه و يصل ة ذا خرب  القارئ 
 الضمنية .

حيكم عليه فهما دقيقا و فيحلل و يفسر ما يقرأ، و يفهمه  و قد يكون القارئ ذا قدرة نقدية -
النوع من الفهم املصحوب ابلصحيح أو اخلاطئ، وأبنه غث أو مسني وفق معايري موضوعية، وهذا 

 التقومي مصدر متعة فنية يستشعرها القارئ العميق.ابلنقد و 

من       اصار جزءو  خرباتهإىل  له، ضمه  فاستجابفإذا أفاد القارئ من املقروء أو من بعضه  -
 .1معارفه

هلا  كلمة  كل سرف له معىن وكل  أنأي  ن،ملا كانت اللغة عبارة عن رموز تعرب عن معا 
عملية مستمرة من بناء الروابط تتطلب  ألهنا ،تعددة الصعوابتعملية القراءة  م أصبحتمعىن 
 . واستيعاهبااجلديدة بني الرموز ومعانيها  ةقليالع

 

 تابة :ــالك مهارة ـ 3-6-2

                                                           
 7-6:ص 2008، اجلزائر مديرية التكوين ،، 2ج  ،اللغة العربية، وزارة الرتبية الوطنية ،قريس ظريفة  ينظر،  ـ  1
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تستند أهداف تدريس الكتابة إىل األهداف العامة غريه و ال بني الفرد بالكتابة وسيلة اتص
يف سياة املتعلم و ممارساته ألن  ارتباطها الوثيقو  ، امهم لغواي انشاطابعتبارها ،اللغة  لتدريس

متكن  ، سيث أهنام بقية املواد الدراسية األخرى واستيعاهبافه عاتقهبواسطة الكتابة يقع على 
من       مرسلة  -يف املرسلة املتوسطة  اإلتقانفنون التعبري الوظيفي  ويتم هذا  إتقانالتالميذ من 
القدرة على التعبري عما يقرؤونه تعطي للتالميذ دراته العقلية وتنميها و تثري قو  -التعليم املتوسط

مثريا و يعد دافعا و  إبرازهاالرتاكيب اليت يسهم التعبري يف اجلمل و  اختيار، ومن مث اخلاص  أبسلوهبم
خارجها يف مشاعره وأفكاره سواء يف املدرسة أو  يعرب عنمن كتابة الرسائل و  التلميذكني هلا، ومت
والقدرة على التحدث للمواق  اليت تستلزم منهم فصاسة اللسان  وإعدادهم.1جماالت املعرفةشىت 

من بني وظائ  حترير رسائل ، و  أووالكتابة يف مواق  تتطلب منهم املناقشة أو كتابة مواضيع 
 الكتابة أو التعبري الكتايب مايلي:

 اعية.و أداة فاعلة لتقوية الروابط االجتم ،طريقة التعبري للغري -

 .التعبري غاية يف دراسة لغات أخرى -

 مناقشتها.و  ريق تبادل اآلراءيساعد على سل املشكالت الفردية و االجتماعية عن ط -

و كثريا ما يكون لدقة التعبري ، األهدافيف حتقيق  اإلخفاقعدم الدقة يف التعبري، يؤدي إىل  -
 .دخل يف مقاييس الكفاءة و النجاح يف العمل 

، الفكري، وفقدان الثقة ابلنفس وأتخر النمو االجتماعي و  االضطرابؤدي إىل أن الفشل فيه ي -

رووا األشعار و أعرفوا أأجيدوا اخلط، فإنه سلية كتبكم ، و  »يقول ابن خلدون يف هذا الشأن و 
الكتابة مثل كتابة الرسائل  أنواع  البد من تدريب التالميذ على خمتل .2«غريبها و معانيها
احلائطية املدرسية ووص  الصور  وتلخيص القصص وغريها من التعابري  اجمللة ابة واملسامهة يف كت

 عن طريق املمارسة  .       وهذا ة بغري خجل حالكتابة ابللغة الصحيى الكتابية سىت يتعودوا عل

                                                           
 .52األردن ،ص -مسيح أبو مغلي ، األساليب احلديثة لتدريس اللغة العربية ،دار جمد الوي ، عمانينظر ،   ـ 1
 185 :ص  سابق،املقدمة ، مرجع   خلدون،ابن ـ  2
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 أمهية القراءة و الكتابة:  ـ 3 -3-6

"اللفظ" الذي ة و ركزوا علىأمهية القراءة و الكتاب إىل لقد أشار علماء العربية القدماء 
ت اللغوية إىل " اخلط" الذي يعين الكتابة و اهتموا بسالمة التحرير العريب ابلدالاليعين القراءة و 

اتساعا، ألن مجيع املعلومات و املعارف تعرف من خالل الداللة عليها عمقا و  اإلنشاءعلوم و 
واللفظ يتوق  على سضور املشاهدة، إلشارة تتوق  على ااإلشارة، اخلط، اللفظ ف :أبمور ثالثة

كما أن متكن املتعلم شرفا،  يتوق  على شيء فهو أمهها نفعا و  أما اخلط فالاملخاطب ومساعه، و 
 .1من هذه املهارات ، يضي  عمقا وثراء وتنوعا لنمو شخصيته وتكامله

قد و متداخلة و  ، و مهارهتا مرتابطةوظيفيا ما سبق نستنتج أن اللغة متكاملةمن خالل و 
متبادل، فال حتدث بدون أتثر ترتبط فيما بينها بعالقة أتثري وتكون مشرتكة يف كثري من األسيان 

  .ال كتابة دون قراءة أو استماع أو حتدثدون استماع أو حتدث أو كتابة، و  ال قراءةاستماع،و 

من نشاطات اللغة أو نشاط  ،فعلى املعلم عند القيام بتدريس أي موضوع من املوضوعات
إىل     إمنا هو عمل من األعمال  يتطلب من املدرس قبل البدء يف الدرس مع التالميذ العربية 

دراسته دراسة اتمة من مجيع الوجوه ، ووضع خطة يسري عليها ، فاملعلم الذي ال يضع خطة 
 .وعلى معلم اللغة االهتمام ابجلوانب النفسية عندتالميذهلدرسه يتعرض لكثري من االضطراب أمام 

ميوال هتم  ى التالميذ ، ومراعاة قدراهتم  و وتلبية االستياجات النفسية لداملتعلم  وأمهها امليول حنوها 
إبتباع مجلة من املمارسات  التعليمية القائمة على املشاركة واحلوار والنقاش ، وهنا تظهر قدرات 

ق على املعلم التنويع يف طر  التالميذ الذاتية ، وليست هناك طريقة خاصة لتنمية مهارات اللغة ، بل
وما يناسب  ، تالميذه يناسبما  ابختيارهاليت حيبذها التالميذ ،  األهداف حتقيقله تتيح تدريسه 

 الشكل التايل يوضح أبعاد هذه العالقة .و تنميتها لديهم  إىلاملهارات اللغوية اليت يسعى 

 

                                                           
 .33 :ص ،2011 دمشق، د،األسمكتبة  ،تنمية مهارات القراءة و الكتابة البصيص، سامت سسني ينظر ،  ـ  1

 القــــــــــــراءة
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       استقبال  

 لغوي           

 

 الشفوية                      اللغة

 

 

 إنتاج لغوي                

 

          

 1( ، فنون اللغة العربية و العالقة التفاعلية بينهما1الشكل رقم )

 

 

 

 وائق اللغة:ـــع -3-7

  نا منه أنه ال حيسن اللغةظغالبا ما خيجل التلميذ من التحدث أمام زمالئه و معلميه      
اخلوف و التوتر فهذه احلالة طبيعية ألن املستمع يقيم ابلفعل ذكاء املتكلم و  تتطور لديه سالة منو 

                                                           
 20 :ص سابق،مرجع ، تنمية مهارات القراءة و الكتابة البصيص،سامت سسني ـ  1

 االستمــــــــاع

 الكتابــــــــة

 الـتحـــــــــدث
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علمه و مستوى ثقافته من خالل درجة إتقانه للغة، وكذلك ينتقد ذاته اليت تقوده لالعتقاد أبنه 
 ل اللغة عائقا أمامه.ظفست غري قادر على أدائها ،

 تعيق  شأهنا أنء اللغوية اليت من ضع  القواعد اللغوية عند املتكلم، فارتكاب األخطا
 .معائقا آخر لدى املتكللتواصلية بشكل جيد وتكون سببا و العملية ا

 اإلسراجتسبب والقادمة و  الراهنة ثر يف املواق ؤ األخطاء السابقة ت. 

  يف صفه  األمور السلبية اليت يعاي منها الطالب أو املتعلم أثناء التحدث ابللغة العربية
 .1و االهانة اإلسراج تسبب لهأمام أقرانه و 

اللغة  وهذه بعض الصعوابت السطحية اليت تعيق العملية التعليمية و يعاي منها مستعمل  
على حتدي حيفزهم و حيثهم ب التالميذ و يوجب على املعلم أن يكسر ساجز اخلوف الذي يص

التحدايت بثقة واق  و متزن، وأان أتعامل مع املواثق و  أان ،ون عباراتتلك العقبات ويصبحون يردد
 متوازن متاما فيما يتعلق ابلكالم أمام زمالئي.أان واثق من نفسي و ، و هادائف و و اسرتا

 مميزات اللغة العربية:خصائص و  -3-8

 ماهيفالتعليم و الوالء هلا يف ميدان الرتبية و إن من مظاهر االهتمام ابللغة العربية ه
من بني هذه  ؟ كي  تواجه تلك الصعاب واملعوقاتو  الصعوابت اليت تعرتض متعلميها ومعلميها؟

ووجود احلركات  ،تعدد صورة سروف العربية ابختالف مواقعها يف الكلمة :منها الصعوابت نذكر
الرمسية  تعدد اللغةمنها كذلك التعدد اللغوي ليس اليت تضبط النطق و صحة األداء و  اإلعرابية
قوة نفوذها يف اجملتمع واملدرسة على جات املختلفة، و اللهإمنا اللغات األخرى احمللية و و  ،فحسب
الطرفني املرسل واملرسل إليه  إن تعليم اللغة العربية ينطلق من وظيفة اللغة األساسية بني.سد سواء 

رات االستماع، والتعبري الشفوي املتمثلة يف مهاإتقان املهارات السالفة الذكر و  ستوجبيهذا و 
ينفر  هر أمهية دور املعلم الذي يتقن هذه املهارات يف دروسه سىت الهنا تظوالقراءة والكتابة و 

                                                           
 52/ 51 :ص،لبنان  -بريوت 2005 ، 1ط  ، الدار العربية للعلوم ،آيفي ابيشتادت ،منتدايت جملة االبتسامة  ينظر ، ـ 1
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سبهم رات متقنة زاد اهتمام التالميذ و فكلما كانت هذه املها ،املعارفالتالميذ من تلقي الدروس و 
 من اللغات أمهها: للعربية خصائص و مميزات متيزها من غريهاو  .للمادة املقدمة من طرف معلميهم

 ، فاحلركات اليت أتيت أواخر الكلمات حتدد معناها.ابإعر أهنا لغة  -

 املفيد. اإلجياز -

 كثرة املرادفات و األلفاظ و االشتقاقات.  -

 الصوت ابملعىن ارتباطا وثيقا. ارتباط -

 . 1و غريه اإلبدالالتقدمي و التأخري و  -

ت من ثوابت عربية هي اثبتعد اللغة العربية من أمنت وأفضل اللغات وأوسعها، فلغتنا ال
وتعد مقوما من أهم  مقومات سياتنا وكياننا ، وهي البيئة الفكرية اليت نعيش فيها شخصيتنا، 

واستطاعت أن تكون لغة سضارة إنسانية واسعة  ،وللعربية عدة مزااي وخصائص  نذكر منها مايلي 
: 

 كثرة املفردات واالتساع يف االستعارة والتمثيل.  -

 لمة مقام الكلمة .التعويض وهو إقامة الك -

 داللة بعض احلروف على املعاي . -

 اكتساب كثري من مفرداهتا معاي جديدة . -

 التوليد اللفظي ويندرج هذا حتت مصطلح التوليد الداليل.  -

                                                           
      دار الشروق للنشر ، 1اصدار ،   1ط ، والتعبري بني التنظري و التطبيق و البالغة طرائق تدريس األدب ،الكرمي الوائلي  عبدسعاد  ينظر،  ـ 1
 24-23 :ص ص ،2004األردن  -عمان ، التوزيعو    
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 النحت الذي يعد وسيلة من وسائل مناء اللغة مثل : بسمل سوقل وغريها.  -         

 عراب قد يؤدي إىل اختالل املعىناإلعراب ، فإغفال اإل  -          

 قضااي و مشكالت يف تعليم اللغة العربية: -3-9

  : منهاليمة اللغة العربية عدة حتدايت و تواجه تع

  ال   النظرة اآلنية إىل واقعنا اللغوي يكش  لنا بشكل واضح أن تعليم لغتنا العربية يف حمنة
 تقل عن حمنة أمتنا يف التمزق و التشتت.

  وجدت اجيابيته  فحدد مسات هذه األزمة و مظاهرها يف تعليم اللغة ،خر ابألزمةآنعتها و 
 ملدرسي  اد اجليدفاقرتح خطة عاجلة تتصل ابإلعد،يف افرتاض عدة سلول تصلح مسار تعليمها 

ة تكفل هلا سد أدىن من القواعد والقيود، تقدمي اللغة العربية إىل متعلميها يف صور اللغة العربية و 
وانب ذلك ابلرتكيز على اجلو  ،وأطلق عليه اسم اخلطة الطموسة،اليسرلى من السهولة و وسدا أع

اليت سققها علم         االستفادة من النتائج الباهرة  بغرض تدريسهاالتطبيقية يف دراسة اللغة و 
ربية من أجل إنقاذ اللغة الع إجرائيااللغة التطبيقي بفروعه املختلفة ، وركز على كيفية حتقيق ذلك 

 دراستها.طرق تدريس اللغة العربية و يف  البد لنا من ثورة ،من كبوهتا

 يت استحدث يف تعليم املناهج الاليت تناولت طرق التدريس و ات تقليد البحوث و الدراس
 غريها من اللغات.االجنليزية و 

  واثلثة ةقدراته التواصلية، واثنية تتصل بكفاءة معلمي اللغة العربيكفاءة املتعلم اللغوية و ،
 1 تتصل مبصداقية احملتوى اللغوي.

هلذه املشكالت من أجل إجياد سلول إجرائية معمقة لتعليم اللغة العربية  اإلشارةمتت     
طرح عدة مداخل لتحديث ل مناسبة شراقات األمل اليت نراها، وبني إتعلمهاعلى  ومابني التحسر

 .القوميةمن مث تعليم اللغات و  وتعلمها تعليمها

                                                           
 31/ 12  :ص ص سابق،مرجع  العربية،مداخل تعليم اللغة  عوض،أمحد عبده  ينظر،  ـ 1
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 مــاهية التعلم  -4
 علم: ـوم التـمفه -4-1

  ،رجال الرتبية عرب العصورل و اهتمام العلماء و املفكرين و التعلم من املواضيع اليت تشغل اب
وقتنا هذا احلافل إىل   اإلغريقفمنذ عهد الفالسفة  ،هو من املفاهيم الرئيسية يف علم النفسو 

ضااي التعليم يشكل أحد القمفهوم التعلم و  ظلو العلمية  تطبيقاهتا التقنيةأبصناف العلم واملعرفة و 
﴿ الدالة على التعلم قوله تعاىل  اآلايتمن و  اجلماعات على حد سواء،الرئيسية يف حياة األفراد و 

 .2﴾وعلم آدم األمساء كلها ﴿ قوله تعاىل و   1﴾ يعلم مل ما اإلنسان علم

لبحث عن تفسري عملية التعلم كمعلمني صار من الضروري ا وتعقيداتهكانة التعلم مل ا ظر ن
هيل عملية التعلم وطرق التدريس علينا أن حناول جاهدين من تس لزاماخمتصني أصبح و  وإداريني

مدراس  را لتعقد الظاهرة فهناك نظرايت و و نظ ،تعيق هذه العملية  اليتالبحث عن تلك املعوقات و 
 كيفية اكتسابه بني عناصره التعلم ومراحله و  تعلم ومنها ظهرت قواننيكثرية حاولت تفسري عملية ال

 غريها.وسائل التعليمية و املعلم  و املتمثلة يف املتعلم و 
 علم: ـريف التــتع - 4-2

يف سلوكه عن طريق اكتساب  تعلم وتعديليؤدي إىل تغيري يف أداء امل اتعلم نشاطيعترب ال
 ل.مهارات تعينه يف حياته وما يعرتضه من مواقف و مشاك معرفة
جل صفات هللا عز و و"العليم" من " علم" »جاء يف لسان العرب ملادة  التعريف اللغوي: -4-3

أي "عرفته" و " علم األمر" أي" ألقنه" و "علم" أي علمه البيان "ومعناه أنه  الشيءو علمت 
 . 3«علمه القرآن الذي فيه بيان كل شيء

مل يكن  ئاتعلم شي قدإذا  بة و القراءةتعلم الطفل الكتايعند ما التعريف االصطالحي:  -4-4
يف مكان شخص   يئاأو ش امبعىن ال ميكننا أن نتعلم أمر  ، فالتعلم أمر شخصي ،ميلكه من قبل

                                                           
 05العلق : اآلية ، ـ  1
 31 ، اآليةالبقرة، :ـ  2
 418 – 417:ص ،ص - 1ج  ،سابق العرب، مرجعان لس ابن منظور،ـ  3
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عملية تكيف يكتسب املتعلم خالهلا أساليب جديدة  " أبنه  رشدي لبيبيعرفه  ، لذا آخر
حيددها لنفسه نتيجة تفاعله مع البيئة للسلوك تؤدي إىل إشباع حاجاته وميوله  وحتقيق أهدافه اليت 

 وال يتم هذا التعلم إال إذا اعرتضت املتعلم عوائق وصعوابت .1«االجتماعية واملادية 

حتقق الغاايت، وكثريا ما يتخذ التعلم شكل إحراز طرائق ترضي الدوافع و  »يعرفه أخر أبنه و 
على  للتغلب  دمية غري صاحلةحل املشكالت، و إمنا حيدث التعلم حني تكون طرائق العمل الق

 2«املصاعب اجلديدة و مواجهة  الظروف الطارئة

التعلم يسفر عنه تغيري يف السلوك ، وحيدث التعلم   ...» إمساعيلعماد  عرفه حممدو 
 .3« كنتيجة للممارسة أو اخلربة 

ا يف من خالل التعاريف جند أن التعلم من كل نواحيه يعترب يف جوهره تغيريا اجيابيا متطور 
ني ـحتسله غاايته و  منها اكتساب طرائق جديدة حتقق، سلوك املتعلم من حيث عدة جوانب 

 حياته. جماالتتذليل صعوابته اليت تعيقه يف شىت ادم و ـسلوكه الق

وبعد احلروف و األعداد  ةمثال عند ولوجه القسم التحضريي يبدأ يف تعلم كتاب فالتلميذ
 ـيف     و يف مرحلة املتوسط اليت حنن  ،تراكيبوات يتعلم مجال و سنة دراسية يتعلم ألفاظا وبعد سن

مواد دراسية أخرى  شاطات خمتلفة يف اللغة العربية و يتعلم معارف جديدة و ن ـصدد حبثنا هذا 
 غريها.العلوم اإلسالمية و الفيزايء و و  يةكالعلوم الطبيع

 

 

                                                           
 9،ص:  1983وت لبنان ، ،  بري 1رشدي لبيب وآخرون ، األسس العامة للتدريس ، دار النهضة العربية ، طـ  1
 46 :ص،  مرجع سابق ، حقل تعليمة اللغات ،دراسات يف اللسانيات التطبيقية   حساين ، أمحد ـ  2
 35، ص: 1979، القاهرة مصر، 3، ترمجة ،حممد عماد إمساعيل،التعلم، دار الشروق، ط لفني سار نوف  وجمموعة من املؤ ـ  3
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 علم: ــل التــمراح -5 -4

من التعليم وقف التعليمي املراد تعلمه ة متعلقة ابملترتبط عملية التعلم بظروف خارجي
نشاطات مادة دراسية من  امثال تعلم الطفل يف املدرسة نشاط ، سائل تعليمية وهدف تعليميوو 

ر والنسيان والتخيل كالظروف النفسية والعمليات العقلية كالتذكه  ما وداخلية خاصة ابلتعلم وحد
 .اخل .اإلدراك ..

 مرحلة عدم الرضا -

 رحلة االختيار سلوكيات جديدة م -
 مرحلة ممارسة السلوكيات اجلديدة -

 مرحلة التعليم والتطبيق الشامل -

 جماهبة مشكالت جديدة -
 الفنون هذه األنواع التعليمية ختتلف من تعلم آلخر حيث خيتلف تعلم اللغة مثال عن 

 اللفظية ولغة اإلشاراتوهناك اختالف حىت يف تعلم اللغة ذاهتا بني تعلم اللغة الكتابية واللغة 
 ما يلي:فيل التعلم ميكننا اختصار مراحوالدراسات لبحوث ا عليه دلت اعتمادا على ماو 

 اءحىت يصبح جز  السلوك اجلديدوهي مرحلة إدماج وإدخال أو متثيل املتعلم  :االكتسابمرحلة 
  .من حصيلته السلوكية

 .وهي حفظ املعلومات يف الذاكرة االختزان:مرحلة 

 .1أو آخر وهي قدرة املتعلم على اسرتجاع املعلومة يف صورة استجابة بشكلاالستفادة:ة مرحل

على      االنتباه هلا أثناء إلقاء الدرس حيث جتعله قادرا و  على املعلم مراعاة هذه املراحل
 إدراك ما يعيق من أتثر ملتعلميه. يف التدريس و  ضبط طرقه

                                                           
 139:ص2012 2عماد عبد الرمحان الزغلول ، مبادئ علم النفس الرتبوي ، دار الكتاب اجلامعي ،العني االمارات العربية املتحدة ، ط ينظر، ـ 1
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 :  علمــواع التأن-4-6

مات تغري يف جوانب شخصيتنا فهذا يعين أننا نتعلم مسات الشخصية  التعل ت بعضإذا كان
كالرغبات وامليوالت والدوافع لفظية كانت أم حركية،ذهنية أو اجتماعية سواء أكان هذا التعلم يف 

إىل ثالث جوانب   املدرسة أو الشارع أو البيت ومن هنا ميكنه حصر هذه التغريات يف الشخصية 
 :1رئيسية وهي

 احلركي مثل الكتابة والقراءة -أي السلوك النفسي لتغري يف النواحي احلركية :ا 

  :وهي تشكل كل ما نتعلمه من معارف ومبادئ وحقائق التغري يف النواحي العقلية املعرفية
 وطرق التفكري املختلفة. 

 :)من       امليوالت وما نكتسبه عواطف و أي تلك ال التغري يف النواحي الوجدانية )االنفعالية
 اجتاهات وقيم اجتماعية، وتذوق وفين ومجايل وأذين.

 :2وهي  أنواع رئيسية  وللتعلم  

كعاد ة  النطق الصحيح   يهدف إىل كسب عادة يغلب فيها النشاط اللفظي التعلم اللفظي: -1
 عمليات التفكري واملقارنة بني املعلومات وإصدار احلكم . وإدراكالقراءة مثال  أثناء

 م احلركي: وهي تلك احلركات اإلرادية اليت يتعلمها الفرد كتعلم الكتابة مثال.التعل-2

 التعلم اإلدراكي:وهو تعلم يهدف إىل تنظيم املثريات احلسية إىل مناذج إدراكية جديد-3

 جديد غريموقف  أمامال يتم دوهنا أي تعلم  ، كوجود الفرد  أساسيةللتعلم شروط  إن
مستوى النضج الطبيعي  ليتيح له فرصة ابلفرد على التعلم  وبلوغه ع  يؤدي جود دافو  مألوف  

  .التعلم

                                                           
 88،ص:2006م النفس ، دار هومة للنشر والطباعة ،اجلزائر،ينظر ،عبد الرمحان الوايف ،  مدخل إىل علـ  1
 88، ص: املرجع نفسه  ـ 2
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 :علمـوامل التـع -4-7

إليها الفرد  بوهناك عدة شروط تسهم يف إجناح عملية التعلم لسد احلاجات اليت يص
  علومتفافاملتعلم فاعل  » ، اجتماعية أو ذاتيةإلشباع رغباته ولوازمه سواء أكانت مادية أو معنوية 

اليت يستطيع القيام هبا  ضمن قدراته  ويستشار يف وضع الربامج فهو الذي يقوم ابلتخطيط لعمله 
املعلومات فيه ، بل يشارك  ويناقش وحياور   إبيداعاخلاصة كما مل يعد  املتعلم جمرد وعاء يقوم املعلم 

املبادرة  وحل  وهذا العمل اجلماعي ينمي يف املتعلم  روح  ويعمل من خالل فريق ومجاعة 
 وهناك عدة عوامل تسهم إسهاما كبريا يف عملية التعلم ومنها :، 1«املشكالت 

العقلية النفسية و فرد وتطور جوانبه الفيزيولوجية و لل وهو اكتمال النمو اجلسمي والطبيعي ج:ــالنض
على وعي        لذلك فان املطلوب من املهتم بعملية التعلم أن يكون »واالنفعالية ،  و املعرفية

 : فيكون على دراية ابإلجراءات التالية نضج املختلفة لدى املتعلم عميق مبراحل ال

 ضبط حالة النمو عند الطفل و حصر مراحلها املختلفة. -

 الفسيولوجية.حتديد خصائص منو شخصية لطفل الوقوف على جوانبها  -

 .ة التعلم يعطيه االنفعالية االجتماعية لتهيئ القاعدة السيكولوجية لعملي -

 ..2«وعقلياحتديد خصائص منو املتعلم عضواي  -

لتعليمات : كلما كان الفرد مهيئا نفسيا لتعلم مواقف جديدة  كان أثر استعداد التقبل عدادـاالست
العقلي ضوي و العبنموه ه لتعلم مهارة ما ادالطفل واستعد بتهيؤ» مرتبطاصادفه يف مواقف ت

أرضية االستعداد يف عملية التعلم، ميكن  جمتمعة اجلوانب تشكل كل هذه  والعاطفي واالجتماعي

                                                           
 47، ص: 2006، األردن ، 1صاحل نصريات  ،طرق تدريس العربية ،دار الشروق للنشر والتوزيع، ط ـ  1
 .48ـ المرجع نفسه ، ص  2
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ابلعمر العقلي ولكنها يف الواقع  أهنا مرتبطةاليت تبدو يف الظاهر  ذلك مبهارة القراءة أن منثللنا 
  .1«النفسية  األسسترتكز على 

امه فاالستعداد النفسي للطالب يقوي لديه امليل و الرغبة يف التعلم و يزداد شوقه واهتم 
من       و أساليب التعلم الناجحة  ةواملتمثلة يف الوسائل التعليمي ،شروط التعلملديه إذا توافرت 

تراعي حاجاته األساسية فتقوم إبتباعها، كما ميكن  اليت  مدرسية، و مدرسني أكفاء   ءأجوا
م، بل البد أن التنبيه إىل أن االستعداد وحده ال يكفي إلقبال التلميذ على التعل »الرتكيز على

من هنا ميكن الستقرار النفسي، و االنفعايل، و من إحراز اخلربات، وكذا ا كافية تكون لديه قدرات  
ما تدرب       مبحصول  القول أبن االستعداد للتعلم يكون عبارة عن النمو الداخلي مصحواب

أي ابالطالع   اخلارجي ابلعاملالتعلم، وكلما توسعت خرباته و جتاربه  صريورةعليه التلميذ أثناء 
 2«على أمناط جديدة من ضروب احلياة كلما كان االستعداد أوفر حظ

 ع: ـدافـال

يطلق يف التعلم و لذلك هلا دور كبري  ، هي أداة حترك السلوك أو هي صورة نفسيةالدوافع 
ية احلاجات و هناك دوافع أولية اليت هي استعدادات ضرور ،الرغبات  ،عليها مصطلحات، احلوافز

الثانية فهي انجتة من  أما ، الغريزة وغريهايولد مزودا هبا كاجلوع والعطش و مرتبطة بكيان الفرد، 
جمتمعه، و  وسطنة ـاحلصول على درجة معيالوصول و  يف تعلم القراءة أو مساع التالوة و الرغبة 

سئلة للمتعلمني، من مقدار التعلم ، يرى أن توجيه األ اليت تزيد  »عيةـنشري يف هذا الصدد للداف
بدال من تقدمي احلقائق من شأهنا ترقي عملية التعلم، ويسهل سبل التعليم للمدرسني يف مجيع 

التعليم و ترقية التعلم و و الدوافع أنواع كل نوع له دوره يف تسهيل  3«مراحل التعليم و التكوين

                                                           
  53 :ص ،صاحل نصريات  ،طرق تدريس العربية ، مرجع سابق  ـ 1
 61 :ص ،سابق  مرجع  ،تقنيات التدريس   ،هين   الدينخري ـ  2
 هومة للطباعة و النشر والتوزيع  دار ،تحاانت و بناء املناهج الدراسية التعلم بني الطفولة و املراهقة و عالقته بني النظام االم ،عباد قندوز فوزية ـ  3

 20،ص : 2011 - اجلزائر العاصمة 
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من بني هذه األنواع و  لتعليميةازدايد وترية التعلم يف خمتلف املواقف اتوى األداء عن املتعلمني و مس
 1مايلي:

اليت        وهذا النوع مييل إليه احملبون لالطالع و الذين جيهلون النشاطات   دوافع االكتشاف: 
من أجل        دون ترقيتها حبا يف االكتشاف حنو اجلديديأو الذين ميلكون خربات، وير  حتيط هبم

 التحكم والسيطرة على ذلك. 

 عن طريق احلواس ياليت أتيت يف احمليط اخلارجية خالت احلسدإن امل ة احلسية:دوافع االستشار 
من خالل التجارب اليت قام هبا ، أن الناس عامة و  ،تساعد على تنمية التعليم و التعلم بشكل كبري

اليت          تكيفهم مع البيئة واملتعلمني خاصة حيتاجون إىل اإلشارة احلسية لضمان حسن 
 .ايعيشون فيه

من       القيام بعمل جيد فيه راحته و جناحه، مما يزيد  يف  يدل على رغبة الفرد دوافع التحصيل:
ما يدرك فوائد املواقف و خاصة عند ، ليعمل جبدية و منافسة شديدة مع اآلخرين طموح الفرد

لتعلم فهي تشري إىل املطروحة لعملية التعلم، فالدوافع هلا حالة متميزة يف ميدان التعليم و ا التعليمية
حالة داخلية عند املتعلمني من بين الطفولة و املراهقة حيث تدفعهم إىل االنتباه للموقف التعليمي 

 حىت يتحقق التعلم. موجه و االستمرار فيه طو اإلقبال عليه بنشا

 بني     م و ال يتحقق الفهم يرى علماء النفس أن الفهم عامل أساسي يف عملية التعلم: ــالفه
يف      ألن العملية التعليمية هي ، ااملتعلم إال إذا كان النظام التواصلي بينهما متجانساملعلم و 

املتعلمني أي مشاركة بني املعلم و هي تفاعل و ارتباط و  ةجوهرها عملية اتصالية و العملية التواصلي
حتدث لكي     لم املتعبني املعلم و  مشرتكة البد أن تكون هناك لغة »املرسل و املرسل إليه 

إىل رصيده  فيكتسب بذلك املتعلم خربة جديدة تضاف  ،  املالئمة لعملية التعلم االستجابة 

                                                           
 22 :ص ،، مرجع سابقتحاانت و بناء املناهج الدراسية التعلم بني الطفولة و املراهقة و عالقته بني النظام االم ،عباد قندوز فوزية ، ينظر ـ  1
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متكني املتعلم  من احلصول على  إىلتسعى  اليتتلك هي وظيفة العملية الرتبوية  .1«املعريف
 جاابت اليت تقتضيها عملية التعلم.االست

أي إجراء قبل  أنه جيب»مبعىن  الرموز واإلشارات  املعلم تفكيك علىنه جيب أويرى آخر  
وإال لوجد نفسه      عارفا للرموز واإلشارات املستعملة يف التبليغ  ـ املتلقيـ عملي أن يكون املتعلم 

فكثريا ما جند من األساتذة من  .2«مثلما جيد أحد منا نفسه أمام شخص يكلمه بلغة ال يفهمها 
 ملا ، حبيث تعيق فهمهم السليم تالمذهتماللغوية ليست يف مستوى يستعمل أشكاال من األساليب 

 . يقدم هلم من معارف

يعترب التكرار ركيزة أساسية و دعامة من دعائم و عوامل التعلم و العملية التعليمية من  رار:ــالتك 
طرف  من  لة العالقة القائمة بني املثري و االستجابة، و إعادة احملاو  لفعل  حيث هو استمرار

 »هكذا ة الثانية تكون أسهل من األوىل و احملاولة و يداكتساب مهارات جداملتعلم تزيده مرونة و 
لكي يتحقق هذا االقرتان املفاهيم يف سياقات متباينة و  استيعابالتكرار جيعل الذاكرة قادرة على و 

يرتبط التكرار نة و عليمة معييف خطة بيداغوجية و ت موجها و  دفاايكون التكرار ه أنالثنائي، البد 
 .3«الدافعالرغبة و خصية املتعلم كامليول و شب

امللكات ال حتصل إال بتكرار األفعال ألن الفعل  » عن قيمة التكراريقول ابن خلدون و 
مث   هنا صفة غري راسخةمعىن احلال أات صفة، مث تتكرر فتكون حاال ، و للذ تعود منهو   يقع أوال

اللغة العربية  تهكانت ملك  ة راسخة، فاملتكلم من العرب حنييزيد التكرار فتكون ملكة أي صف
عن         يف خماطبتهم و كيفية تعبريهم  أساليبهموجودة فيهم يسمع كالم أهل جيله و م

الصيب استعمال املفردات يف معانيها أوال ، مث يسمع الرتاكيب بعدها  يسمع  مقاصدهم، كما
له يتكرر إىل استعمايتجدد يف كل حلظة و من متكلم و  كفليلقنها كذلك، مث ال يزال مساعهم لذل

                                                           
  54 :ص  ،سابق  مرجع ، حقل تعليمية اللغات  دراسات يف اللسانيات التطبيقية ،أمحد حساين ـ   1
 25 ، ص:2001ار اجلزائر،، دار األفاق ،األبي لنفس الرتبويقاستون ميالري ، ترمجة عزيزي عبد السالم ، علم اـ  2
 55 :ص ،مرجع سابق   ،راسات يف اللسانيات التطبيقية  ،دأمحد حساين ـ  3



 الفصـــــل الثـــــاني                                                             عوائق التعــــــلم
 

63 

اللغات من جيل أللسن و ا تصريت هكذا  .  صفة راسخة و يكون كأحدهمأن يصري ذلك ملكة و 
الكتاتيب فالتكرار إذا عامل من عوامل التعلم فمازالت ، 1«تعلمها العجم و األطفالإىل جيل و 

طلبة و األطفال آلايت الكتاب احلكيم و األحاديث الزوااي تعتمد على هذه الطريقة يف حتفيظ الو 
 النبوية الشريفة.

يف حياته     يعترب التدريب من أهم عوامل التعلم فتلك املثريات اليت يصادفها الفرد رة:ـدريب اخلبـت
يف ضوئها    تسهم يف تزويد الفرد ابخلريات و املعلومات عن األشياء و املثريات املختلفة ويتحدد 

مبدى لوك حيال تلك األشياء وفقا لنتائج تفاعالته معها، وثراء البيئة التعليمية مرتبط منط الس
رصيد معريف  الكتساب خربات ومعارف  أكرب لتعلمالفرصة  تفاعل األفراد مع حميطه مما يتيح

 . متعددة

 نظرايت التعلم:-5

وحول مفهوم التعلم،ودور غالبا ما تكون نظرايت التعلم مصحوبة أبفكار حول غاايت الرتبية      
املعلمني وخصائص املتعلم ، وأبعاد احملتوايت الدراسية وعالقتها ابجلوانب االجتماعية والثقافية 

من طرف علماء النفس         اليت وضعت األسسابلرتبية،ويقصد بنظرايت التعلم كذلك بتلك 
هم ملعرفة سر النفس اإلنسانية ،وما واجلوانب املتعددة ، حماولة منالرتبويني ، عن طريق االفرتاضات 

تنطوي عليه من ميول واجتاهات ودوافع.وقد تعددت النظرايت بتعدد املختصني يف حقل علم 
 ،يف تفسري ظاهرة النفس البشرية     اآلراء ابختالف  إالالنفس الرتبوي ، ومل يكن هذا اخلالف 

، وهي كيف حيدث التعلم ؟ ية واحدةلغا فقد كانت النتائج هادفةوعلى الرغم من هذا االختالف 
 وكيفية وضع الناهج التعليمية مع مراعاة االجتاهات النفسية عند املتعلم ، حىت يتحقق التعلم .

 

                                                           
  449:ص ،سابق   مرجع   ،املقـدمة  ،ابن خلدونـ  1
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 :السلوكية  النظرية  -5-1

 مل خيتلف علماء النفس وعلماء اللغة حول أمهية التعلم يف حياة الفرد وكيفية اكتسابه للغة
 وملا كان تعدد الطرق ،إبراز هذه القضااي واملتمثلة يف العملية التعليميةيف حماولة منهم كتفسري و 

اإلجرائية وغريها والقاسم و  اجللشطلتية و   نظرايت كاالرتباطية لدراسة التعلم والتعليم ظهرت عدة
 هبا اإلنسان.         املشرتك هلذه النظرايت هو الوقوف على األسس واملبادئ اليت يتعلم 

حبسب مواقفهم وفلسفتهم مع القضااي املتعددة ومن بني النظرايت  ؤهم آراواختلفت 
املفسرة للتعلم ستتناول عرض بعض النظرايت اليت اهتمت بدراسة عملية التعلم كونه يشكل جوهر 

 املعرفة النفسية.

اهتم أصحاب هذه النظرايت على تلك التغريات اليت تطرأ على السلوك ابلدرجة األوىل و
ابلعمليات الداخلية اليت حتدث داخل الفرد وتركز على دور احلوادث البيئية والتفاعل وال يهتمون 

( من علماء النفس األمريكيني الذين John Watson) معها يف عملية التعلم ويعد واطسون
القصد والتخيل جمرد كالتفكري و   الرتبويةسامهوا يف املدرسة السلوكية إذ اعترب أن مجيع األنشطة 

بني املثريات واحلوادث النفسية نشأ كاستجابة ملثريات معينة حبيث تشكل االرتباطات سلوكات ت
االستجابة بطريقة آلية ميكانيكية ويعد مبدأ االقرتان املبدأ الرئيسي الذي ارتكزت عليه النظرايت و 

 واليت تتمثل السلوكية وتتميز هذه املدرسة مبجموعة خصائص شكلت املرتكزات اليت انطلقت منها
 :  1يف

 ريبية:ــالتج -

على     ل املوضوعي القائم أهم مصادر املعرفة هي املالحظة و اخلربة حبيث ختضع للتحليو 
 تركز التجريبية على املظاهر التالية:التجريب و 
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 .وتتمثل يف أن مجيع املعلومات أتيت عن طريق احلواس املعرفة احلسية :

 .االقرتان إر العقلية تتجمع معا وفقا ملبدوتتمثل يف املعرفة أو األفكا اطية:ـاالرتب

 .و تتمثل يف األفكار املعقدة ميكن أن ختتزل يف أفكار بسيطة زالية: ـاالخت

و تتمثل يف أن العقل كاآلتية يتشكل من عناصر بسيطة ترتابط معا وفقا  امليكانيكية:اآللية أو 
 ملبدأ ميكانيكي.

هبذا يرى ية تقف وراء الظواهر اليت حتدث و سبااب حقيقيؤكد هذا املبدأ على أن هناك أ ة:ــاحلتمي
أصحاب النظرية أن السلوك هو أي استجابة أو نشاط قابل للمالحظة تقوم به العضوية جتاه 
مثري، أي تقوم على معادلة مثري استجابة و قبل التطرق إىل نظرايت التعلم نود ذكر بعض املفاهيم 

  .اليت وضعها ادوارد ثورندايك

 طأ:ـاولة واخلـالل احملـن خـعلم مـلتا -5-2

 تاملثـريا اطات بنيـأن االرتب ( Edward  - Thorndike) ثورندايك ادوارد يرى
االستجاابت قد تتشكل وفقا ملبدأ احملاولة و اخلطأ فعندما يواجه الفرد مواقف مثرية معينة و 

نه حيتفظ لتايل فإابيلجأ إىل حماوالت سلوكية معينة و يتطلب منه االستجابة هلا فإنه 
فإن الرابطة بني الوضع هبذا و  ،ناسبةاملغري ت يتخلى عن االستجاابابالستجاابت املناسبة و 

يتكرر استخدام تلك االستجابة عندما يواجه ذلك الوضع املثريي واالستجابة تتقوى و 
بة وهبذا املعىن فإن التعلم عند ثورندايك يقوم على مبدأ الوصول إىل االستجا لني مستقب

 .1الصحيحة املناسبة للوضع املثريي وفقا للمحاوالت اليت يقوم هبا الفرد
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بادئ اليت حتكم هذا من خالل التجارب اليت سجلها ثورندايك على احليواانت عدد من املو 
 القردة وغريها.و ط من أشهر هذه التجارب جتربته على القطعملية التعلم، و 

 : طأاملفاهيم األساسية لنظرية احملاولة واخل

من توظيف االرتباطات املوروثة  وهو املذهب القائل أبن كل العمليات العقلية تتألف اطية:ـاالرتب
 االستجاابت.املكتسبة بني املواقف و و 

ن عضلية أو غريها وفيها الصور وهي تطلق على ردود فعل ظاهرة قد تكو جاابت: ـاالست 
 األفكار اليت حتدث كرد فعل ملثريها.و 

 لإلاثرة معنيان و ارة: ــاإلث

 .عامل خارجي )مثريها( يتعرض له احلي -

 تغيري داخلي يف الكائن احلي نفسه أي عوامل خارجية. -

هو مبدأ إضايف يعرب عن خصائص الظروف اليت جتعل املتعلم مييل إىل أن و عداد: ـقانون االست
 يلي: يكون مشبعا أو متضايقا، وشرحها هليغاردويور هذه الظروف مبا

 .يكون مشبعا ةما أثري حافز قوي ألداء عمل ما، فإن تتابع تنفيذ هذا العمل بطريقة سلسإذا  -

 .للضيق اإذا ما أجهض أو أعيق إمتام عمل ما فإن هذا العمل يكون سبب -

 إذا ما أصبح أداء عمل متعبا أو منهكا فإن اإلكراه على تكراره يكون سبب للضيق. -

د إذا ما صاحبته حالة تعديل بني موقف و استجابة يزداوهو أي ارتباط قابل للقانون األثر:  -
 .يضعف إذا ما صاحبته حالة ضيقو  إشباع
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         : إذا ما بقيت االستجابة اثبتة أثناء حدوث سلسلة من التغرياتقانون نقل االرتباط -
  ابإلضافة أويتغري املوقف املثرياما و يف املوقف املثري فإن االستجابة ميكن أن تنقل إىل مثري جديد مت

 .ال مث ابلطرح اثنيا حىت ال يبقى سوى املوقف األصلي

يعمل التأثري نت االستجابة تنتمي إىل املوقف و تكتسب الرابطة بسهولة أكرب إذا كا االنتماء: -
 .1اقويهالالحق بشكل أفضل إذا ما كان منتميا إىل الرابطة اليت ي

 التطبيقات الرتبوية لنظرية ثورندايك: -5-3

الرتبية وأتثريه و علم النفس و  تطاع ثورندايك أن يكون له أثر مباشر على نظرايت التعلماس
لو كانت النظرية السلوكية مبفهوم التعلم حتظى  و حىت،على موضوع التعلم الزال قائما حىت اليوم 
صني املخت من كبريا  األن النظرية املعرفية لقيت اهتمام،ابالهتمام الذي حظيت به يف وقت سابق 

خباصة ى القائمني ابلعملية التعليمية و وقتنا املعاصر، ومبا أن التلميذ يتعلم ابحملاولة و اخلطأ فعليف 
 2:نوجزها فيما يلياملعلم توفري اإلمكاانت املناسبة للمتعلم 

إذ على املعلم استشارة دافعية التالميذ   ئ: يف قانون االستعداد أو التهيمبدأ مشاركة املتعلم -
تكييفها مبا يستثري لديهم دوافع تيار أنشطة املتعلم و ممارستها و إشراكهم يف اخ عن طريق

جذابة و مشبعة حلاجات التالميذ الفضول وحب االستطالع و جعل بنية التعلم مثرية و 
 دوافعهم.و 

ففي ضوء قانون التدريب جيب على املعلم مساعدة مبدأ تقوية االرتباط عن طريق املمارسة:  -
ممارستها أو و تكرار هذه االرتباطات احلسنة و تدعيم لتكوين ارتباطات جديدة و  تالميذه على

 :إضعاف تلك اليت غري مرغوب فيها و ينطبق هذا القانون على

                                                           
، الكويت        اآلدابكتب يصدرها اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و   ،نظرايت التعلم  ،مصطفى انصف مراجعة عطية حممد هنا  ينظر ، ـ 1
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 .بعض العادات السلوكية - 

 .املهارات احلركية كالقراءة و الكتابة - 

 .حفظ و تذكر املعلومات اللفظية كالقصائد  -  

 ضوء هذا القانون فإنه على املعلم استخدام الضوابط الفعالة اليت يهتم هبا التالميذ يفر: ــدأ األثــمب
يثري و  ، هم أحياانحبيث ميكن التحكم يف سلوك التالميذ و حتقيق ما يشبع دوافع ، أو تضايقهم

م ي: تقس تقوم علىملعلم يف القسم ا وظيفة  أن وعلى ذلك يوضح ثورندايك قلقهم أحياان و 
مكوانته حسب تركيب عناصر الدرس و  مث  متديد املثريات املناسبة مث إىل عناصره األوليةاملوضوع 
 و تكرار تشجيع هبدف   تقدمي العناصر بطريقة تسعى حلدوث االستجابة الصحيحة مث  تدرجها 

 .االستجاابت الصحيحة و جتنب حالة املضايقة عند الطالب

دروس، أي التدرج يف وضع الربامج و املناهج و ال يف من هذا املبدإ يستفاد درج: ـدأ التــمب
 من شعور  يسودها  تساعد اخلربات السابقة ما كان حىت،  سهل إىل الصعبالدروس من ال

 مبسائل  اهتم ثورندايك وعناية و  ما حيتاج إليه من جهد ت اجلديدة و ابلنجاح حلل املشكال
  1:أساسية منها

 .و الضيق عند التالميذ حتديد الظروف اليت تؤدي إىل الرضا أ -

 .استخدام الرضا أو الضيق يف التعلم يف سلوك التالميذ -

 اإللقاء. على  الرتكيز على التعلم القائم على األدوار وليس -
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 الكالسيكي:ط االشرتا يةنظر  -5-4

لألفعال املنعكسة  pavlov-ivan حبكم جتربة الطبيب و العامل الروسي ايفان ابفلوف
هلضم الحظ أن العصارة املعدية يف الكالب اليت كان يقوم عليها جتاربه ال تتأثر املتصلة بعملية ا

بل كانت تبدأ إبفراز لعاهبا مبجرد  ،فقط بوضع الطعام يف فم الكلب لكن تتأثر مبجرد رؤية الطعام
ما أدرك ابفلوف أنه اكتشف ظاهرة البد أن يكون سرعان هلا الطعام و  دمرؤيتها للحارس الذي يق

تقوم املعادلة إذا على و  بيئتهمهية قصوى يف مساعدة الكائن احلي على التكيف مع ظروف هلا أ
مع املتغريات الطبيعية، إال        هذا ما حيدث و االرتباط فعال بني منبه طبيعي و استجابة طبيعية 

  بسلوك جديديقوم إذا على القيام  بل سلوكا طبيعيا لذا  التعلم أو االشرتاط أن هذا ال يعترب تعلما 
من احملاوالت املتكررة الالحقة غريات الطبيعية مبثريات شرطية، و وهذا ما حيدث عن طريق ارتباط املت

املثري الطبيعي، ويكتسب املثري الشرطي قوة املثري الطبيعي دث االرتباط بني املثري الشرطي و يقع و حي
 1.يف إحداث االستجابة

 فلوف:اب  التطبيقات الرتبوية لنظرية -5 -5

راض عالج لبعض األممعاجلة السلوك غري السوي لأفادت النظرية يف تفسري السلوك و        
دان الصحة عمل هبا املعاجلون السلوكيون يف ميالنفسية كاإلفراط يف اخلوف وغريها من األمراض و 

من    جتارب للحدلتعليم هلذا اإلجراء فوائد و ااكتشف رجال الرتبية و و   ،العقلية و النفسية
والقلق يف  فكاخلو ض التالميذ يف التحصيل الدراسي  املعوقات اليت يعاين منها بعالصعوابت و 

 االمتحاانت.عدم التمكن من األداء و القلق خشية عدم النجاح و القسم أو اخلوف و 

يدان التدريس والرتبية ميف  اليت يستفاد منها قات املستخلصة من نظرية ابفلوف و ومن التطبي       
 2:ما يلي يمتعلالو 
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ألن غياب املثري  من جهة اثنية ، و تعزيز العمل التعليمي ،ربط تعلم التالميذ بدوافع من جهة -
 غري الشرطي يؤدي إىل انطواء االستجابة املتعلمة.  

     يف إبطال العادات السيئة  -عند انطفاء االستجابة  -النظرية ميكن االستفادة من هذه  -
 الكتابة مثال.تعلمني يف القراءة و تظهر عند املاليت 

تعديل السلوك يف اجملال االنفعايل، وإلقاء الضوء على طرق اكتساب العادات وعملية التطبع  -
 االجتماعي

يف غرفة الدراسة ألن املوقف التعليمي الذي تكثر فيه املثريات  هحصر العوامل املشتتة لالنتبا -
 احملايدة ال يساعد على التعلم.

     التعميم و التميز من العمليات اهلامة حيث ميكن أن نستفيد منها يف فهمنا لكثري  عملية -
إىل    من مظاهر التعلم اإلنساين الن تعلم الكثري من املفاهيم و احلقائق يف املناهج الدراسية حيتاج 

 تركيز.

ن بني مثريات شرطية إحداث اقرتااملعلومات واملهارات إىل و  السلوكياتتعلم الكثري من املحيتاج  -
 .أخرى غري شرطية ) عند تعلم القراءة اقرتان الكلمة ابلصورة(و 

حب الطفل للمعلم هو حب  التأكد على املعلم ليجعل من خربة التعلم خربة سارة للمتعلم) -
 حب للمدرسة(.للمادة و 

و االجتاهات حنذلك على تشكيل العادات احلميدة و كما استخدمت تطبيقات هذه النظرية ك
 األشياء.

 رائي:ـرتاط اإلجـاالش -6 -5

على    بروزا من االجتاهات السلوكية، واعتمدت هذه النظريةانتشارا و  هو االجتاه األكثر
هذه النظرية ضمن النظرايت السلوكية  ندرجالتحليل التجرييب للسلوك اليت تعتمد على علم النفس و 
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م به الفرد يف ظل إجراءات بيئية معينة لتحقيق وجه يقو مالوظيفية اليت تؤكد على أن السلوك نشاط 
 buhrrus fredericّ  ر هدف معني و متكن صاحب هذه النظرية بوروس فريدريك سكن

skinnr   أن جتد أفكاره طريقها إىل املهتمني ابلرتبية يف العديد من بفضل أعماله يف علم النفس و
 بلدان العامل.

ة أو الوراثية يف عملية ل من شأن العوامل الفطريقلكنر أبن دور املثريات البيئية ييرى سو 
اكتساب السلوك، فالفرد كائن اجيايب إرادي يقوم إبجراءات جتاه البيئة اليت يتفاعل معها التعلم و 

 .1إلنتاج أمناط سلوكية معينة تسمى ابلسلوكات اإلجرائية

 أنواع السلوك عند سكنر: -5-7

لكنها ال تكون املتعاقبة متشاهبة و  االستجاابت قد تكون (scanner) حسب سكنر 
بل فئات االستجاابت ال ندرس االستجاابت الفردية فحسب، أبدا مماثلة لذلك فمن الضروري أن 

تتمثل يف ألنواع من االستجاابت هي اليت ا ألن هذه، أو تسحبها اليت حتددها املثريات املنبه هلا
 قسم سكنر السلوك إىل نوعني:حيث  اساتالستجاابت املسماة ابالنعكاالعالقة بني املثريات و 

اليت تصدر عن الكائن احلي  ةهي مجيع األفعال السلوكية املنعكسة الالإرادي جايب:ـلوك االستـالس
يتطور اخلوف ذ و كعدم االرتياح من طرف التلميل مثرياهتا الطبيعية اليت حتدثها،  بصورة تلقائية حيا

 عدم فهمها.بو أمبادة متتاز ابلصعوبة  اللغة العربية القرتانه جتاه  معلم هلدي

أو  : يؤثر يف البيئة و يرتتب عليه تغري يف العامل بل إنه يغري يف البيئة ذاهتا بطريقةرائيـلوك اإلجـالس
االنتقال من لتحدث و ذلك ا ومن أ مثلة إىل حد قريب جدا السلوك األدائي،  وهو مياثل خرىأب

 .إىل آخرمكان 

                                                           
 . 103 :ص ،سابق   ، مرجع مبادئ يف علم النفس الرتبوي  ،عماد عبد الرمحن الزغلول  ينظر  ـ 1
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على     خلربة السابقة بنتائج السلوك، إذ يرى أن النتائج املرتتبة نر على دور اييؤكد سكو 
أو عدم       أو عقابية و من هذا املنطلق فإن تكرار  تعزيزيةأي سلوك يصدر عن الفرد قد تكون 

 تكرار الفرد لسلوك ما يعتمد على خرباته السابقة بنتائج هذا السلوك.

 التطبيقات الرتبوية لنظرية سكينر: -5-8

االبتعاد طريقة غري منفرة و ؤكد النظرية على طريقة عمل املعلم حبيث يقدم نشاط مادته بت
من أبرز و  ةيأو مبادهتم املدرس بسلوكياهتم تقرتناليت قد و  ، عن تلك املنفرات كالعقاب مثال

 1:التطبيقات العلمية هلذا النموذج اإلجراء ما يلي

ا سلوكية و مهارات جديدة مل تكن الميذ أمناطيعين ابلتشكيل عملية اكتساب الت التشكيل: -
األصل، ويتم ذلك من خالل عملية التقريب املتتابع إذ يتم جتزئة السلوك أو املهارة املراد لديهم يف 

تشكيلها إىل أجزاء صغرية متسلسلة يف جمموعتها تؤدي إىل ذلك السلوك، و يتم استخدام 
ها الفرد هذه األجزاء بشكل صحيح مث يتم االنتقال إجراءات التعزيز املستمر يف كل مرة يؤدي في
هكذا ففي تنمية مهارة القراءة لدى الطالب رمبا و   إىل اجلزء الذي يلي السلوك حيث يتم تعزيزه

يقوم املعلم بتعزيز الطالب يف كل مرة مييز فيها بني احلروف مث يلفظها بشكل صحيح إىل أن يتم 
 اكتسابه ملهارة القراءة.

يتم تطبيق الربانمج العالجي للسلوك انطالقا من نقطة بداية السلوك  لسلوك:تعديل ا -
يتطلب هذا اإلجراء بيان السلوك وك حىت يصل إىل التغري املطلوب و ابملالحظة و قياس تغري السل

 البديل للفرد حبيث يتم تعزيزه يف كل مرة حىت يتغري اجيابيا. 

تقدمي عزيز املتعددة كاملدح و الثناء و راءات الت: إجحتفيز األفراد و إاثرة الدافعية لديهم -
املعنوية و الرمزية و املادية املختلفة لتشجيع السلوك و حتفيزه لدى األفراد، األمر  املكافآت

 .فعلهاالذي يساعد يف إاثرة الدافعية لديهم للقيام ابملهمات املطلوبة منهم 
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ل األفراد هناك تطبيقات تربوية يستفاد انطالقا من هذه العوامل املساعدة على التعلم من قبو 
 منها:ذ و على املعلم يف تقدمي دروسه و منها لعملية التعلم من قبل التالمي

 .التعلم من خالل املمارسة الفعلية وربط خربات التعليم ابحلياة العملية  -

 حتديد حجم السلوك املراد تشكيله و تسلسل اخلطوات و تتابعها. -

 تقليلها حىت ال يزيد استخدام أسلوب العقاب أو تعزيز السليب. ضبط املثريات املنفرة و -

غري املرغوب فيها ألن ما هو إال نتيجة عملية التعلم لذلك كان جمال هذا  السلوكياتمعاجلة  -
العالج من أكثر اجملاالت أمهية يف تطبيق مبادئ االشرتاط حيث ميكن تعليم األفراد ذوي 

 إضعاف أو إزالة السلوك غري املرغوب فيه.املشكالت السلوكية املختلفة طرق 

إىل  توجيه التالميذ إليها حبيث يصلونالتعلم ابالكتشاف من خالل توفري مصادر التعلم  و  -

 .1املعلومات أبنفسهم 

جعلت اللغة ا ساوت بني اإلنسان و احليوان و هلذه النظرايت كوهن رغم االنتقادات املوجة -
 جعلت و أساليب اإال أهنا قدمت طرق ،كون لدى اإلنسانجمموعة من العادات الظاهرة اليت تت

فية و تسهم بشكل كبري يف احلقل التعليمي و معىن هذا أن التعلم املعلم كيف يقدم نشاطاته الص
ذهنية تنظمها  صريورةاالستجاابت، وليس نتيجة علمني نتيجة سلسلة من املثريات و حيدث عند املت

  .اللغة السيما يف تعلمالعمليات العقلية و 

يؤكدون ذلك بقوهلم إن اللغة ال تعترب إال جمموعة من العادات الصوتية تكيفها مثريات و 
البيئة، فال تتعدى، كوهنا شكال من أشكال املثري ، فمتكلم اللغة يسمع مجلة ما أو يشعر بشعور 

تجابة أبي شكل من أشكال معني فتحصل لديه استجابة كالمية دون أن ترتبط هذه االس
وركزت السلوكية على السلوك الناتج عند التعلم و من مث وجهت اهتمامها إىل ما جيب على عبري،الت
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التعزيز و التعليم املربمج إنه التطبيق األول ساليب العرض و التدريب املتكرر و املعلم فعله من أ
لطرائق العملية اعلى املشكالت العملية للرتبية و  للطرائق اخلريية املستعملة يف دراسة عملية التعلم

اليت يشري إليها العامل هي طرائق سكينر يف ضبط السلوك و لكي حيقق التعلم أهدافه يرى 
الرتكيز على صياغة أهداف تعليمية دقيقة قابلة للمالحظة و يكون االعتماد يف هذه  يونالسلوك

حمل املعلم يتات تعليمية صغرية مرتبة منطقيا و املقاربة هو تقسيم احملتوى الدراسي إىل وحد
      مسؤولية حتقيق أهداف التعلم بتهيئة الشروط البيئية الصفية ونظام التعزيز الذي يشجع املعلم 

 .1على حتقيق السلوك املنتظر

فتحديد األهداف  »هناك تطابق يكاد يكون اتما بني التعليم املربمج و التعليم ابألهداف و 
هتمام ابملكتسبات القبلية قبل الشروع يف الدرس االأبلفاظ سلوكية قابلة للمالحظة و  صياغتهاو 

من إسهامات   اجلديد كلها مؤشرات تسمح لنا ابلقول أبن بيداغوجية األهداف تستمد أرضيتها 
التعليم املربمج تستمد إجراءاهتا التطبيقية من اخلطوات اليت حددها هذا النمط من التعليم لبلوغ 

تمام تطبيقاهتا الرتبوية حظيت ابهنظرية سكينر السلوكية و ف2«األهداف اليت حيددها املدرس اهلادف
غريها  طرائق التدريس و البيداغوجية و ملا قدمته من إسهامات يف التعليماملختصني يف جمال الرتبية و 

 يف العملية التعليمية. 

 رفية ــاملع النظرية -6

حياته اقف سبها الفرد يف مو يكت اليتختلفة أبنواع املعلومات  امل ـاملعرفيـاهتم  علماء النفس 
اسرتجاعها عند واالحتفاظ هبا يف الذاكرة و ات املرتبطة بطريقةاكتساهبا ابلعمليو اليت  تعرتضه 

التعلم التذكر و التخيل و كاإلدراك و ،ية و املتمثلة يف العمليات املعرف،احلاجة إليها يف املواقف الالحقة
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جل التأقلم و أ بناء االستجاابت منإدراك و متكنه من  لفرد  لديه استعدادات  فطرية ن األ،
 :مايلي  النظرايت املعرفية هذهمن بيئته، و  معالتكيف  

فكرة  ارتباط رتباطية و جاءت  هذه النظرية  ردا على املدرسة  اال:طالت ـرية  اجلشــنظ -6-1
مليات   املتمثلة  بعينصب اهتمامها الرئيسي  على سيكولوجية  التفكريو "االستجابة املثري و 

امها  ليشمل  مواضيع  كالشخصية كما امتد  اهتم  ، حل املشكالتاإلدراك  والتنظيم  املعريف و 
 .1"علم النفس االجتماعيو 

سلوكية  ال -النظرايت-عن سابقاهتا  وختتلف  الطريقة  اجلشطلتية  يف فهمها للتعلم  
الفهم  ـ االستبصار و املعرفية  ـظرية فاألساس يف التعلم عند هذه الن ،اخلطأ املعتمدة على احملاولة و 

صحاب يرى أو  إدراك  أجزاء املوقف  منفصلةليس  نتيجة  فاإلدراك  الكلي للموقف  و   واإلدراك
 : 2قوانني لإلدراك  منهاالنظرية أن هناك  مفاهيم  و 

    خربات  متنوعة  متيل  املعلومات  املختلفة  يف الشكل واحلجم  و تشابه قانون التشابه :  -
 إىل  جتميع وحدات  معرفية  كلية متكاملة  تزيد من قوة و إيضاح  املعىن . 

املكان  عوامل مساعدة  علي إدراك  هذه  فاألشياء املتقاربة  يف الزمن  و  قانون التقارب:-
 اجملموعات .

 ملةإدراكها  كا إىلو املدركات احلسية  الناقصة  تدعو الفرد بعض األشياء  قانون  الثبات : -

البعض  تدرك  كصيغ  مع بعضها   يبعضهاألشياء املتصلة  : قانون  االتصال ) االستمرار ( -
 .البعض 

 هي اليتو كان هناك ما جيمع األشياء   إن :األشياء اجملتمعة و املتكاملة تدركقانون الشمول -
 .عبارة عن أجزاء
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  : التطبيقات  الرتبوية  لنظرية  اجلشطالت -6-2

العملية  الرتبوية   من عدة هذه  النظرية  يف الرتبية  و التعليم  يفيد يف نواحي االعتماد على
هبا النظرية       املتعلم  على  حد سواء و ميكن  تلخيص  ما جاءت  أوسواء تعلق األمر  ابلعلم 

 :1من تطبيقات تربوية  كمايلي

 .املناهج و الوسائل استخدام  الطريقة الكلية  يف التعلم  و طرائق  التدريس ووضع  -

عدم  جتزئة  عاين الكلية  عوضا  من الكلمات و إتباع  الطريقة الكلية  أي البدء  ابجلمل  و امل -
الكلمة  ال مدلول  و ن احلرف ألمعانيها  ال تفقد  اخلربات  التعليمية  إىل و حدات  صغرية  حىت

 .هلا  بدون  مجل 

  هبذاإكماهلا يف ذهنه  و وميله إىل ترتيبها  و ري املرتبة املعلومات  غ إىلجذب انتباه  املتعلم   -
هذه احلقائق    يثريان اللذين لق القو يتخلص من  اخلوف فعلمها  تيسهل  عليه  عملية  إدراكها  و 

 املعلومات  الناقصة و 

الذاكرة عملية  التعلم و  تعىن بدراسةو دراسات معرفية معاصرة  من هذه  التطبيقات ظهرتو 
املبادئ  اليت  يعمل  يف  إىللى شكل  منوذج  معاجلة  املعلومات و يسند هذا  النموذج  البشرية ع

 ختزينها  و اسرتجاعها .       من حيث استقباهلا  و  ضوئها  احلاسوب االلكرتوين  يف معاجلة  املعلومات

  بياجيه: –النظرية البنائية   -  3 -6

يدرك رد تفرض عليه تعلم بعض األشياء و جتماعية  للفة املادية و االالبيئيرى  بياجيه أن       
  املراحل العمرية  اليت مير  عليها الفردومن خالل عملية النمو  و ، العامل اخلارجي الذي ينتمي إليه 

 ه  من مواقف .هما يواجو  مبعارف و قدرات تساعده على فهم  و إدراك  ما يراه   يزود

 :يه عوامل النمو املعريف عند بياج -6-4
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إدراكها من طرف املتعلم  وتزيد حصيلة املدركات لعوامل  يف تنمية املعارف و تدخل بعض ا
يرى بياجيه أربعة و و بعض املعلومات عرب  مراحل زمنية متسلسلة  من خالل  عملية  النمو 

   :1عوامل تسهم  يف عملية التعلم و منها

علم ض النشاطات  الدراسية نأو فهم  بعة  عندما يتمكن التلميذ من القراءة أو الكتاب :(النضج1
 .ن التلميذ هنا تعلم  خربة جديدة أ

ذا يعين أنه تعلم وه ،مع بيئته األسرية  أو املدرسية يتأقلم الفرد التفاعل مع البيئة  املادية : (2
 تفاعل معها كطرق التدريس مثال و االندماج مع األطر االجتماعية .و  موجودات حمسوسة

عه  أي تفاعل الفرد مع األفراد : كما يقال  الفرد ابن جمتممع البيئة  االجتماعية  التفاعل (3
 اجلماعات  سواء معارف دراسية  أو عادات اجتماعية .و 

تعرتضه ه مشكالت  و هأهداف الفرد عندما تواجدور يف حتقيق غاايت و للنمو العقلي  ( التوازن:4
القلق الذي انتابه أو عها و يتخلص من التوتر و يندمج م إىل معارفه السابقة كي أصعوابت يلج

 شعر به.

 تطبيقات بياجيه يف التعلم:  -6-5

لقت نظرايت بياجيه  يف التعلم و خباصة يف علوم الرتبية و علم اللغة النفسي عدة اهتمامات      
دريس يف ة الترون  الرتبيون ومنهم بياجيه بصفته  عضو هيئظمن خمتصني يف حقل التعليمية  أو املن

يف الفرتة     عن طريق املمارسة  العلمية للغة   اللغةإن تعليم قواعد " :جامعة جانييف يقول
من هنا ظهر  التعلم النشط  و  1"احلسية  احلركية هو الذي يضع األساس للقواعد اللغوية الصحيحة 

دراسته  على العمليات قد قام بياجيه ابلرتكيز  يف السليب  الذي دعا  إليه بياجيه و كبديل للتعلم  
 أربعيرى  أن هناك   من مرحلة الطفولة و املراهقة و العقلية و عالقتها ابلنمو املعريف عند املتعلمني

تعلمية  تساهم يف تبليغ  نفسية تعليمية  و مراحل مير هبا الطفل  ويف كل مرحلة  فوائد تربوية  و 
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على أداء مهماهتم  داخل القسم  املعلمني الرتبوية التعليمية  ومن شأهنا مساعدة حمتوى العملية
 :  1على واضعي املناهج  مراعاة هذه املراحل و منهاو 

 : مراحل النمو عند بياجيه  -6-6

  من العمر 2-0ا(املرحلة األوىل للنمو العقلي :

االستفادة من هذه املرحلة هو الرتكيز على األعمال اليدوية و تشجيعها عن طريق املربني 
 ضانة حىت تتمكن هذه املرحلة  من األطفال من التدريب للحواس اخلمسة .يف دور احل

 من العمر  7-3ب(املرحلة الثانية للنمو العقلي :

من املناخ   هذا السن ينتقلونالوجهة  الرتبوية إذ جند أطفال  هي مرحلة مهمة  من حيث
لقدرة ع  فيها األطفال ابيتمت -يف هذه املرحلة -األسري إىل جو مدرسي يتمتع ابختالفات كثرية

 على التبليغ     وتكوين صورة عقلية حول األنشطة تساعدهم  ،على  االعتمــاد على النفس
الطفولة  يف  أبن        تتميز هذه املرحلة من الناحية الرتبوية و  ،جل حتقيق التعلمأاالستيعاب من و 

تسمية بعض الرسومات  و يطة و ة  البسهذا السن  هلا القدرة على القيام  ببعض العمليات  احلسابي
العتماد على مبسمياهتا و هذه املرحلة  ليست مرحلة يعتمد عليها التفكري بل يكون ا األشياء

 احلفظ .التكرار و التقليد و 

 سنة  11 إىل 7ج(املرحلة الثالثة للنمو العقلي من 

من      من سابقيها    األقدرهي  املرحلة  أو -ابالبتدائي مبرحلة  -وتسمى هذه املرحلة 
املسطرة  يف املنهاج  ـملختلف  األنشطة  الدراسية   ـ الناحية التعليمية  على  االستيعاب  و التعلم

وهلم  القدرة  على  ،يف هذه املرحلة  هلم القدرة على االكتساب  من احمليطالدراسي وأن األطفال 
 ترويض العقل .يعتمد  فيها  على التفكري  و  ليتالقيام  ابلعمليات العددية  اجملردة  ااملقارنة  و 
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  15-11د( املرحلة  الرابعة  للنمو :من 

الثالث الذي هو موضوع   أو الطور -مرحلة املتوسط -هذه املرحلة  يكون الطفل  يف
اجلسدية ملراهقة  تلك التغريات النفسية و اليت تعترب وكرا لسن احبثنا  وهي مرحلة  حامسة  للطفل  و 

سيطرة  الوالدين   منهذه الفئة تتجه حنو التحرر أكثر  إنمن الناحية  النفسية  فواء  على حد س
املختلفة  االجتماعية وهذا يؤدي املألوف الذي يتعارض مع العادات اخلروج عن  حماولةو واملعلمني 

 املعلمني .راع مع األساتذة و خلق  ص إىل

مو الن  وتريةاما  تكييف  املناهج  مع كان لز ملراحل النمو   بياجيهعلى تقسيمات استنادا و 
ة دقيقة جــدا يكونوا  على دراي أنو  ،التنشئة االجتماعيةمن طرف املهتمني  ابلرتبية  والتعليم  و 

من بني د و تسلسلها  من حيث  النمو العقلي مع كل مادة من املواحباجيات األطفال و 
 : 1يلي الرتبوية التعليمية مااالهتمامات النفسية و 

من إصدار أحكام   متكينهماملدرسني و ن يكونوا حمل اهتمام  املربني و يف حاجة ألاملتعلمون هم  -
 . آخرإدراكية قد ختتلف من تلميذ إىل حسية  و 

تساعده يف  خربات سابقة  قد تعلمها يف مرحلة سابقة من التعليم القدرات الفردية مناستثمار  -
 .مسايرة وإدراك املعارف اجلديدة

نه أإذ ناهج املناسبة لكل مرحلة عمرية واالعتماد على طريقة حل املشكالت،اية بوضع املالعن -
حل املشكلة تحقيق النتيجة  أو فاملعاين السابقة ابط الفكرة مبجموعة من األفكار و يتوقف على تر 

هلا عالقة  اليتاألفكار السابقة الرتابط بني املشكلة وعناصرها و  يتوقف على سرعة إدراك هذا
بني الشيء املطروح كمعضلة و الشيء الذي تكيف معه  أي إدراك العالقات الصحيحةملشكلة ،اب

، كلما انشغل ابستمرار يف نه كلما ازداد العقل البشري  منوا الواقع أ، املتعلمون من العلوم و الفنون
 .إجياد روابط عقلية صحيحةو  استحداث روابط
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 النظرية االجتماعية: -7

اليت     معارف جملتمعات يف مواجهة مشكالهتا على ما متلكه من خربات وجتارب و تعتمد ا        
ومن هنا        استطاع ذلك اجملتمع حل هذه املشكالت بشكل أفضل  كلما ازدادت وازدهرت 

يف صعوابت        وجب توظيف البحث العلمي للتغلب على املشكالت الرتبوية القائمة املتمثلة 
مدارسنا ، وعليه ميكن االستفادة من خربات الدول اليت  التالميذ يفبعض  التعلم اليت تواجه

اليت ميتاز هبا    يف االعتبار اخلصوصية  األخذواجهت مشكالت مشاهبة وكيفية تغلبها عليها مع 
  .آخركل جمتمع عن 

التعلم لدى  د النظرية االجتماعية حيث يرى أبنمن روا ّ  bandouraّ  يعترب ابن دورا   
"     ، وتسمى هذه النظرية عند علماء النفسن طريق مالحظة اآلخرين وتقليدهم ال يتم عاألطف

اليت يقوم  البيئة اخلارجية تقدم للفرد مناذج كثرية من السلوك ، إنالتعلم ابملالحظة واحملاكاة"حيث "
د ابن يؤك  1يقلد سلوك الكبار" أنالطفل الصغري  حياول  أنفنالحظ مثال الفرد بتمثل سلوكها 

ن الكثري من سلوك  اآلخرين يتم اكتسابه أدورا على أن املالحظة هي املصدر الرئيسي للتعلم، و 
عن طريق مراقبة ما يفعله أفراد اجملتمع من جتارب وسلوكيات ، مث استيعاب هذا السلوك واختيار 

 من عادات الفرد. ابعض جوانبه ليصبح جزء

الشخص  أشياءالعالقة املتبادلة بني ثالثة  أووذج ويركز ابن دورا أن التعلم يقع على النم
فاإلنسان كائن اجتماعي يعيش مع جمموعة من املتعلم والسلوك املراد تعلمه ، والبيئة االجتماعية، 

ين  األفراد يتفاعل معهم ويؤثر ويتأثر هبم ،فهو يالحظ سلوكيات وعادات واجتاهات األفراد  اآلخر 
حيث يعترب الفرد هؤالء اآلخرين مبثابة مناذج يتم االقتداء بعاداهتم  ،ويتعلمها ابملالحظة والتقليد

 وخرباهتم وسلوكياهتم .

 :2وهي من التعلم أنواعهذه املالحظة ينتج عنها ثالثة  أن  ويقرتح ابندورا  

                                                           
  55ص: 2006،عمان األردن ،1فرحاة القضاة ومحمد عوض الترتوري ،أساسيات علم النفس التربوي  النظرية والتطبيق،دار الحامد ،ط 1
 119عبد الرحمان الزغلول ،مبادئ علم النفس التربوي ، مرجع سابق ،ص:  2
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فعند مالحظة دة ليست يف حصيلة الفرد السلوكية، اكتساب مهارة جديو تعلم سلوك جديد  -
أمناطا جديدة  مل تكن لديه من قبل ، وهكذا ميكن للمعلم تدريب  اآلخرين  رمبا يتعلم

املتعلمني على الكثري من املهارات املرتبطة بتدريس بعض املواد الدراسية أو قيم وعادات 
 جديدة .

أو  تج املرتتبة عليه قد تعمل على كف       حترير سلوك: إن مالحظة سلوك اآلخرين والنوا -
ألفراد، فعقاب التلميذ أمام زمالئه لقيامه سلوك غري الئق قد يشكل تعديل سلوك متعلم لدى ا

كما أن مكافأة تلميذ وتكرميه ألدائه   ار هذا الفعل،رادعا  للتالميذ اآلخرين  بعدم تكر 
األكادميي املتميز يف االمتحاانت ، يشكل دافعا وحافزا للتالميذ اآلخرين يف تعلم هذا السلوك 

 وتقليده.

فالطفل يعيش وسط حميط اجتماعي  ،تسهيل ظهور سلوك ابملالحظة  تؤدي إىل عملية التعلم _
يتوقف مستقبال و  وعند مالحظته لسلوكيات اآلخرين رمبا يؤدي إىل تسهيل ظهور هذه السلوكيات

أو يف    يف حميطه األسري أو االجتماعي  ظهور مثل هذه السلوكيات اليت يالحظها التلميذ 
السلوكيات احلسنة كالرفاق املتميزين  إىلم واملتمثلة يف االنتباه والرتكيز وميله املدرسة على رغبة التعل

ويتطلب من التالميذ القدرة على متثل السلوكيات اليت يالحظوهنا والقدرة  اجليد،التحصيل  يوذو 
 على استحضارها وتذكرها عند احلاجة إليها.

 

 

 عي :التطبيقات الرتبوية  لنموذج التعلم االجتما -1 – 7

 التعليميةالتعلم االجتماعي يف مواقف العملية  إجراءاتمن خالل النظرية ميكن استخدام 
مع زمالئه واالحتكاك هبم  بار التلميذ يعيش يف وسط اجتماعي، ويستمد تعلماته من تعاملهابعت
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وميكن استخالص خارجها ، أوسواء يف املدرسة  اآلخرينعن طريق املالحظة واحملاكاة وتقليد 
 1يف جمال التعلم والتعليم ما يلي:اليت يستفاد منها  اإلجراءاتعض ب

 التالميذ. بتمثلهااملعلم قدوة  للمتعلمني حيث ميارس العادات والقيم حىت  أن يكون -

استخدام مناذج من التالميذ الذين ميارسون مثل هذه العادات والقيم  وتعزيزهم على ذلك أمام  -
 التالميذ  اآلخرين.

 جل إاثرة اآلخرين .بة النجباء  واإلشادة هبم ، من ألتكرمي الط -

إزالة بعض السلوكيات لدى التالميذ من خالل مشاهدهتم لنماذج قامت ابلسلوك ومتت  -
 معاقبتهم عليه. 

يف اكتساب السلوك وتطوره لدى التالميذ جتعله يقوم بواجباته  االجتماعيفعملية التفاعل          
يواجه ظاهرة االنطواء بتنشيط التالميذ لالندماج  أنصيل وميكن للمريب املدرسية وقدرته على التح

 األنشطةيف مجيع       مجاعية  ومشاركة زمالئه  أعماليف  إشراكهمن جمال وحماولة  أكثريف 
 الصفية .

تعرتض ميكن االستفادة من هذه النظرية يف معاجلة الكثري من املعوقات النفسية اليت 
من    القلق واخلوف واالرتباك وغريها  زمالئهم، أومن املعلم أو أمام  كاخلجل  التعلميف  التالميذ

  األمراض النفسية.

 

 صعوابت التعلم  -8

واملنشغلني يف  الكثريينإن ظاهرة ضعف التحصيل الل غوي مسألة شائكة ومعقدة ابتت تؤرق 
إىل        الرتبية وهذا يف كل املستوايت التعليمية، فمنهم من يرى وجود هذه املعوقات ترجع 

                                                           
 122، ص: حمان الزغلول ،مبادئ علم النفس التربوي ، مرجع سابقعبد الرينظر،   1
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والذي يتهم ابلتقصري وعدم االهتمام  ،التلميذ )املتلقي( ومنهم من يرجعها إىل املعلم يف حد ذاته
من خالل    ل )التلميذ( ومنهم من يرجعها إىل تبلور شخصية الطف ،التالميذ ورغباهتم مبيوالت

مث  ، األسرة اليت يعيش فيها، فاألسرة هي اجلماعة األوىل اليت تستقبل الطفل بعدما يرى النور
، ومنهم من يرجع هذه الصعوابت إىل الربامج التعليمية املعتمدة وطرق التدريس املدرسة يندمج يف 

 هذا ما سنتطرق إليه يف هذا املبحث .، و  أمهلت اجلوانب النفسية للتلميذ ويصفها ابلعقيمة واليت

 وم صعوابت التعلم: ـمفه -8-1

   التأثري الكبري من  وله ،التعليميةيعترب التعلم العنصر األساسي الذي تقوم عليه العملية 
ميثل حصيلة املعرفة اليت يصبح عليها املتعلم بعد إهناء  ابعتباره املتعلم على احلياة املستقبلية للتلميذ 

إىل درجة    فإن عملية االكتساب والتحصيل هذه تتحكم فيها  ،ج دراسي يف فرتة زمنية معينةبرانم
من التالميذ ما تعرتضه معوقات و  كبرية ما يكتسبه التلميذ من معارف ومهارات يف الفصل

 هي هذه الصعوابت وما هي أسباهبا؟  فماوصعوابت، 

بًيا يف ميدان الرتبية اخلاصة حيث أن جل يعترب جمال صعوابت التعلم من اجملاالت احلديثة نس
الدراسات هتتم ابإلعاقات احلسية والبصرية والسمعية وغريها، ولقد ظهر مصطلح صعوابت التعلم 

رواد يف حقل الرتبية ال د)أح -SMUEL KIRK-  حيث قدمه صامويل كريك 1963ألول مرة عام 
الذي يضم جمموعة من أولياء األمور  أمام أعضاء أحد اجملالس الوطنية حديثه اخلاصة( أثناء 

ويف هذا السياق أورد  ،(1991األمريكية ) املتحدةلألطفال ابلوالايت  التعليمةاملهتمني ابملشاكل 
، deaf صما ااملهارات اللغوية ولكنهم ليسو  اكتسابأن هناك أطفاال  غري قادرين على » كريك

وبعضهم ال  ،blindكنهم ليسوا مكفوفني وبعضهم ال يستطيع اإلدراك عند طريق حاسة البصر ول
 ،Methods of mstruction, or denaryيستطيع التعلم عند طريق أساليب التدريس العادية 
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من األطفال هم الذين        ، هذه اجملموعة Mortally retardedولكنهم ليسوا متخلفني عقلًيا 
 .1«لديهم صعوابت التعلم

يف االكتساب  طفال الذين لديهم صعوابت ومعوقاتومن ذلك التاريخ أصبح هؤالء األ
 حمط اهتمام املختصني يف ميدان الرتبية وعلم النفس. 

بتوضيح الرتمجة الدقيقة،  ون قام الباحث ـ صعوابت التعلمـ  وملعرفة مدلول هذا املصطلح
كل على الش    وهذا من خالل الرتكيز على ترمجة املصطلح وظروف ظهوره وتعريفاته الشائعة 

 التايل: 

يف اللغة العربية  learning disabilities االجنليزي ترجم املصطلح :ترمجة املصطلح -8-2
أن هذه     يف حقل الرتبية  إىل صعوابت التعلم بدال من إعاقات التعلم، ونظرًا العتقاد املتهمني

 learning  بلهايقا مالتعلأن صعوابت  الرتمجة غري دقيقة وال تعكس مدلول املصطلح، حيث

difficlting ها لببينما إعاقات التعلم يقاlearning disabilities ، أن هذه الرتمجة هي أكثر دقة و
من املعاجم اللغوية ابإلضافة إىل ذلك  كثريومن ما وجد فيها   للمصطلح، بدال من صعوابت التعلم

كثري من النصوص لإلشارة إىل اإلعاقة وليس الصعوبة يف ال disabilitiesاملصطلح  استخدام
 2لعام.ااإلجنليزية ومنها القانون الفيدرايل األمريكي 

 -  أن الفرتة املمتدة ما بني (Hollahan et Kauffman 2000) وكهوفمان وذكر هاال هان
 وشهدت استخدام عدة مصطلحات لوصف مشاكل األطفال ذو  -م1960إىل غاية  1930

ط يف وظائف املخ واضطراابت اللغة، واإلعاقة مثل اخللل البسي ،االكتساب الدراسي املنخفض
 وحاالت اإلدراك واضطراابت القراءة.  ،العصبية

                                                           

 . 02:ص ، 2006 ،اململكة العربية السعودية ،مدينة الرايض  يف  التعلم املنعقدة  لصعوابت  الدويل  البتال، املؤمتر زيد بن حممد  -1 
 .02:، ص، مرجع سابقمدينة الرايض  يف  التعلم املنعقدة  لصعوابت  الدويل  البتال، املؤمتر زيد بن حممد ينظر:  -2 
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فإن  ،حالوضو ملا كانت هذه املصطلحات حتمل دالالت خمتلفة وتتسم ابلغموض وعدم »
إىل      مل يعد من جماالت الرتبية اخلاصة يف تلك الفرتة مما أدى  ـ إعاقات التعلم ـ هذا اجملال 

من     من أولياء األمور واملختصني واملعلمني من عدم السماح هلؤالء التالميذ  مني هتانة املمعا
وذلك لعدم وجود إعاقات ظاهرة لديهم فالتلميذ الذي لديه إعاقة  ،حضور أقسام الرتبية اخلاصة

ال أن إعاقة التعلم لديه حتد كثريا من تقدمه يف جم غرييف التعلم يبدوا طبيعيا يف كل شيء، 
من   كغريها، ومن هنا بدأت معامل املصطلح تتضح على أهنا خفية وغري ظاهرة للعيان  1«الدراسة

 اإلعاقات احلسية واجلسمية. 

يل كريك مصطلح إعاقات التعلم يف أوائل الستينات يف نيويورك كمصطلح اقرتح صامو 
واليت   يكتنفها الغموض توفيقي عام ميثل حاًل وسطًا جيمع بني مدلوالت جمموعة التصنيفات اليت

كانت مستخدمة يف ذلك الوقت لوصف األطفال ذوي الذكاء العادي مقارنة أبقراهنم ومع ذلك 
يف نيويورك      اتفق أولياء األمور واملختصون »لديهم مشاكل يف التعلم، وعلى ضوء ما تقدم 

 .2«يةمضامني تعليمية ودالالت تربو  على على مصطلح إعاقات التعلم والذي يشمل

 :تعريف املصطلح: )إعاقات التعلم(   -3 -8

أبنه  مشكلة  حامد زهران   متداخلة ومتباينة إلعاقات التعلم ومنها تعريف  تعار يفهناك 
 وهو .3تربوية اجتماعية نفسية ، وهي اخنفاض نسبة التحصيل دون املستوى العادي  املتوسط

زمالئه يف الصف الدراسي ويعرب  عنلتلميذ حالة ينتج عنها تدين مستمر يف التحصيل الدراسي ل
يقصد هبا اضطراب يؤثر يف قدرة الشخص عن تفسري ما و   ،عنها مبصطلح )إعاقة التعلم( أحيااًن 

 .يراه وما يسمعه

                                                           

 . 3 :ص،، مرجع سابق مدينة الرايض  يف  التعلم املنعقدة  لصعوابت  الدويل  البتال، املؤمتر زيد بن حممد   -1 
 . 3 :ص ،  نفسهاملرجع   -2 
 71، ص: 2007،القاهرة مصر،1حممود يوسف الشيخ ،مشكالت تربوية معاصرة ،دار الفكر العريب،ط -3 
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وتكمن صعوبة التعلم يف انتشارها لدى جمموعة كبرية من التالميذ الذين ميتلكون مستوى 
 حتصيلهم أقل بكثري من زمالئهم. إال أن معدل  ، عادي وقد يكون مرتفعا

ومن مظاهر خطورة هذه املشكلة أيضا أتثرياهتا السلبية العميقة على اجلوانب االنفعالية »
حيث يتزايد شعور الطفل  ،والدافعة من شخصية الطفل، واليت تلعب دورًا هاًما يف أدائه الدراسي

عن مسايرة زمالئه يف الدراسة وفشله يف  ابإلحباط والتوتر والقلق وعدم الثقة ابلنفس، نظرًا لعجزه
عن مفهوم        حتسني معدل حتصيله الدراسي كما يتدىن تقديره الذايت ويكون تقديرًا سالبا 

للتعلم ويزداد اعتماده على غريه، وقد ال يبايل  ودافعتيه إرادتهالذات، ومبرور الوقت تضعف 
به املطاف         والتنافس واإلجناز وينتهي بواجباته املدرسية وينخفض مستوى رغبته يف العمل 

  .1«إىل الرسوب والتسرب

إجراء البحوث  ،فمشكل صعوابت التعلم جعلت من املختصني يف حقل الرتبية والتعليم
وتوجيه التالميذ  ،التطبيقي ملواجهة وعالج هذه املشكلة وأوالدراسات سواء من اجلانب النظري 

 تغلب على صعوابهتم ومسايرة زمالئهم. ابلطرق واألساليب املناسبة لل

رغم التعاريف اليت متت صياغتها لوصف التالميذ الذين يعانون من اضطراابت التعلم والذين 
يبقى تعريف االحتاد األمريكي واللجنة الوطنية املشرتك بنيويورك إلعاقات  ،لديهم إعاقات تعلم

على أن إعاقات »حيث يعرفونه على أهنا  ،التعاريف هذه  التعلم، مبثابة تعريف شامل ومن أشهر
التعلم احملددة عبارة عن اضطراب أو خلل يف واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية 
املتعلقة ابستخدام اللغة أو فهمها، سواء كان ذلك شفاهة أم كتابة، حبيث يتجسد هذا 

و القراءة أو التهجئة أو إجراء االضطراب يف نقص القدرة على اإلصغاء أو التفكري أو التحدث أ
وتنطوي أوجه االضطراب املذكورة أعاله على حاالت مثل قصور اإلدراك  ،العمليات الرايضية

وإصابة الدماغ واخللل البسيط يف وظائف املخ وعسرة القراءة وعدم القدرة على تطوير ،احلسي 
          تعلم اليت تعود يف أصلها وال يشتمل هذا املصطلح على صعوابت ال ،مهارات التعبري ابلكالم

                                                           

 .  21/22 :ص ،األردن  ، 2011 ، 1ط ،صعوابت التعلم بني املهارات واالضطراابت  ،حممد النويب حممد علي -1 
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أن »      حد املختصني يف هذا اجملال أ ويعرفها ، 1«إىل اإلعاقات البصرية أو السمعية أو احلركية
من      متجانسة من االضطراابت اليت تبدوإعاقات التعلم مصطلح عام يشري إىل جمموعة غري 

اإلصغاء والتحدث والقراءة والكتابة خالل اإلعاقات احلادة يف اكتساب واستخدام مهارات 
يف       والعمليات الرايضية االستنتاجية، هذه االضطراابت تكون داخل الفرد وتعزي إىل خلل 

 . 2«اجلهاز العصيب املركزي

فإعاقات التعلم تشمل كل طفل يعاين اضطرااًب يف أساس العمليات العقلية أو النفسية  
على  ـ التلميذـ ، ويظهر صداه يف عدم قدرة الطفل التاملشككاالنتباه واإلدراك، والتذكر وحل 

 تعلم بعض األنشطة سواء يف املدرسة أو خارجها. 

إن الدراسات اخلاصة مبجال معوقات التعلم ينبغي أن تدور يف نطاق االهتمامات املباشرة 
من       لرغم وعلى ا  سواءلنفس واملعلمني واآلابء على حد لكل من علماء الرتبية وعلماء علم ا

أن  إال       وجود دراسات وجهود مبذولة يف جمال التشخيص والعالج لذوي صعوابت التعلم 
يف يف التالميذ الذين لديهم معوقات  هناك ندرة يف الدراسات العربية اخلاصة هبذه الفئة واملتمثلة 

 . حتصيلهم الدراسي

 أنواع صعوابت التعلم: -8-4

 نمائية: صعوابت التعلم ال -8-4-1

بني أدائهم العقلي املتوقع منهم وأدائهم الفعلي  اواضح االتالميذ الذين يظهرون تباعد
يف     وخباصة يف االختبارات التحصيلية يف مادة من املواد أو أكثر ابملقارنة مع أقراهنم وزمالئهم 

 فال ويستثىن من هؤالء األط ،نفس العمر الزمين واملستوى العقلي واملستوى الدراسي

                                                           

  3 :زيد بن حممد التبال، املؤمتر الدويل لصعوابت التعلم، مرجع سابق، ص -1 
 . 4 :املرجع نفسه، ص -2 
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  1فصعوابت التعلم تتضمن : ،أو حركية أو مسعية كانت بصرية  سواء اإلعاقات احلسية  و ذو 

 صعوابت االنتباه.  -
 صعوابت اإلدراك.  -
 صعوابت تكوين املفهوم.  -
 صعوابت حل املشكلة.  -
 صعوابت التذكر.  -

مسايرة وعدم  فهذه االضطراابت اليت تعيق التلميذ يف حتصيله واكتساب املهارات يف القسم
 تسبب له عدة عوائق نفسية ويزداد لديه اخلوف والقلق من املادة الدراسية. أقرانه 

 صعوابت التعلم األكادميية:   -8-4-2

اليت     ناجتة عنها وترتبط ابملوضوعات الدراسية الائية و مهي وثيقة االرتباط ابلصعوابت الن
شطة اللغة العربية خباصة كالقراءة التحدث، أنكجترى يف األقسام واملتمثلة يف املواد الدراسية ،  

 2الكتابة، وأكثرها شيوعا مايلي:

يف    التلميذ صعوابت حمددة  يواجه تتعلق ابلقراءة حيثصعوبة  ":الدس لكسياعسر القراءة "  -
 القراءة. 

 .عسر احلساب " الدسكلكوليا" : عدم استيعاب العمليات احلسابية  -
 م القدرة يف كتابة اجلمل والفقرات بطريقة صحيحة ومنسجمة.عسر الكتابة : "الدسجرافيا" عد -
 اضطراابت نقص االنتباه: هذه االضطراابت تعيق التلميذ عن التخطيط والتنظيم -

من     مبكر  تشخيصأو أكادميية حتتاج إىل  كانت  منائيةسواء  ه التالميذ هذه املعوقات اليت تواج
 و املختصني يف جمال الرتبية.أ لمنيأجل عالجها سواء من طرف األولياء أو املع

                                                           

 .62 :ص ،مرجع سابق  ، طراابتواالضصعوابت التعلم بني املهارات  ،حممد النوين حممد علي  -1 
 .63 :ص، املرجع نفسه  -2 
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كفاءته   حامسة يف حياة الطفل إذ تنمو -مرحلة -املتوسط التعليم  يعد التعليم يف مرحلة  
ويكتسب مهارات كالتحليل والرتكيب واملقارنة ،لديه عمليات التفكري  راجلسمية والنفسية وتتبلو 

مرحلة حامسة ـ هذه املرحلة  ـ تعد ي وعليه وينمو لديه احلس األخالقي واالجتماعالتعبري املختلفة،
 من خالل أداء التلميذ ومدى تفاعله التعليميةويتجلى مدى حتقيق األهداف ، التعليميةيف حياته 

 .التعليميةيف العملية 
يف      ومن خالل هذا جند بعض املتعلمني ينفرون من هذه التعليمات ويواجهون عوائق   

 ألنشطة الدراسية أو أكثر.التعلم سواء يف واحدة من ا
 فما هي هذه املعوقات؟ وهل هي نتاج عوامل ذاتية ترتبط ابلتلميذ ونفسيته وعدم قدرته  

 ؟ تسهم يف نفوره من التعلم عوامل أخرى أو على التفاعل مع ما يقدمه املعلم
قدة ال ظاهرة تربوية إنسانية مع هعلم وعوائقتعملية شائكة ومعقدة ابعتبار ال نتاج هو  أم  

 ميكن حصرها على مجيع نواحيها وجوانبها؟ 
فهذه العوائق منوطة بعدة عوامل وأسباب تتبادل التأثري فيما بينها من أسباب نفسية   

 .واجتماعية وأسرية وتربوية
 األسباب النفسية:  -5 -8
ض التلميذ رت ة وراء وجود معوقات التعلم وقلة التحصيل اليت تعنمن األسباب الكام  

» فاض نسبة الذكاء، ويعد من العوامل املعجلة لظهور التأخر الدراسي كما يقول أمحد الزعيب اخن
أو       االنفعايل حيث جند عندهم سرعة االنفعال االتزانيتميز األطفال املتأخرون دراسيا بقلة 

واخلوف  العاطفة املضطربة أو املتبلدة، كما يعاين األطفال املتأخرون دراسيا من الشعور ابلقلق
أو املدرسة    والشعور ابلنقص واخلجل والغرية وامليل إىل العدوان حنو زمالئهم أو حنو مدرسيهم 

ومن االستغراق يف أحالم اليقظة وشرود يف   ابلنفس ةة، كما يشعرون بضعف الثقبصفة عام
كما »له وهي عوامل مسببة للفشل الدراسي لقو  1«الذهن وعدم القدرة على الرتكيز لفرتة طويلة 

واهتم، حنو املدرسة وحنو اجملتمع ابلسلبية وذلك بسبب شعورهم ابلفشل ذتتميز اجتاهاهتم حنو 
                                                           

 . 221:ص ،سوراي ،دمشق 2008 ، 1ط ،دار الفكر ة والدراسية ،املشكالت النفسية والسلوكي ،أمحد حممد الزعيب -1 
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 لآلخرين  لذواهتمواإلحباط وعدم التقبل من املدرسة ومن املنزل، مما يعكس على عدم تقبلهم 
 .1«حنو املدرسة دافعتيهموهذا من شأنه أن يؤثر يف اجنازهم الدراسي ويقلل من 

عن   أوالدهم  عراضإو  اتن هنا وجب على األولياء أبن سبب هذه اإلعاقات واحنرافوم  
أمراض نفسية تتكون داخل نفوسهم، رغم عدم تقبل هذه الفكرة عند كثري من  هي الدراسة 
فكل العلماء واملختصني متفقون أبن األهداف التعليمية ال تقتصر على تزويد الطالب » األولياء 

أن هتتم   وتطبيق بعض املعارف اليت ختاطب عقوهلم فقط، بل البد ء املهارات،وتدريبه على أدا
فاالهتمام هبذه الناحية تعاجل يف  2«املنظومة الرتبوية بتحقيق األهداف النفسية البسيكولوجية 

وقد تكونت          اليت يؤتون هبا من أسرهم إىل قاعات التدريس ت النفسيةالتالميذ تلك املعوقا
وإذا علم األستاذ بنفسية التلميذ وكيف يعيشون خارج حميط  ،إىل املدرسة ىت قبل ولوجهم فيهم ح

هبا  التلميذ والطريقة  اليت يوصل إىل نفسية املدرسة، فإنه يعرف وسيجد الطريقة السهلة للدخول 
لتها اليت وعلى كل معلم أن يعلم جيدا أبن الذاكرة ترتبط ارتباطا وثيقا حبياة النفس، وحا» املعارف 

من حالة إىل أخرى، فإذا الحظ     بتغيريها  تنشأ عليها يف خمتلف مراحل العمر وهي مرتبطة 
أن يبحث أوال يف الناحية العاطفية     فعليه  ،واإلجابة عند تلميذ من التالميذ التلقي املعلم ضعف

ت فيهما احلالة النفسية أثر ولكن  اي قواي وحسما سو  ألنه رمبا ميلك خما ،للتلميذ وحالته النفسية
  .3«ال يقدر على استعماهلا بطريقة جيدة صبح فأ
ء عملية التعلم  ابناء نفسية الطالب تتطلب كفاءة عالية من طرف املعلم أو األستاذ يف أد  

 .عوابت النفسية اليت تعرتضهلكي يذلل الص
تشري اإلحصائيات  » يشكل اضطراب االنتباه انتشارا واسعا حيث : عدم االنتباه -8-5-1  

لعوامل اليت تؤدي ومن بني ا 4«من أطفال العامل يعانون من اضطراب يف االنتباه %10إىل أن 
 . سمانيةاجلعوامل وال نفسيةالعوامل ال و ة جتماعياالعوامل ال تشتت االنتباه 

                                                           

 .222:ص ،املرجع نفسه -1 
 .18:ص ، 2013 ، اجلزائر الواد،  ابب ،دار املعرفة ،التعليم  والتعلم مو سلمال ،أسرار  سليمان حممد -2 
 .19:ص، نفسه رجع امل -3 
 .59:ص ،2014 ،مصر ،مؤسسة شباب اجلامعية اإلسكندرية ،مشاكل الطفل النفسية واالجتماعية ،عبد املنعم امليالدي -4 
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التعلم نظرا إلحساسهم يف  جيدون صعوابتفاألطفال الذين لديهم تشتت يف االنتباه   
 سواء كانت عائلية أو اجتماعية أو انفعالية.قص والقلق وانشغال الفكر يف أمور أخرى ابلن
ته من صعوابت التعلم خاصة التلميذ يف مرحلة املتوسط بصف فيعترب اخلو  وف:ـاخل-8-5-2

يف االمتحاانت أو من  ملراهق خياف من اإلخفاق أو الفشلفا» مراهقا وقد تغري نفسيا وجسميا 
وخياف املراهق أيضا من السخرية اليت قد يتعرض إليها من  ،يطمح إليه من أمالعدم حتقيق ما 

أو  نشاطات مدرسية مثل إلقاء كلمة مبناسبة مايف كما خياف من املشاركة ،املدرسني أو الزمالء 
 ملواصلة يف بذل اجلهد الكايفمن عدم القدرة  خيافإلقاء قصيدة، أو املشاركة يف مسرحية، كما 

التحصيل  الكتساب، للخوف مساوئ كبرية على نفسية التلميذ 1«لى الوجه املطلوبالدراسة ع
 وتكون لديه سلبية جتاه دافعية التعلم. 

هناك عدة عوامل انفعالية تعرقل التالميذ، فالطفل املنطوي القلق جيد صعوبة القــلق:  -8-5-3
من    ىل تعرضهم ألنواع وقد يرجع قلق األطفال إ»يف جماهبة املواقف واملشكالت اجلديدة 

 .2«الصراعات األسرية أو صراعات نفسية بداخلهم
ومهما يكن من شيء فإن مثل هذا الطفل قد جيد املدرسة بيئة هتدده وخاصة إذا اختذ   

على          املعلم موقف املعاقب املتسلط، ومل يقم بدوره كموجه للتلميذ معني له على التغلب 
راسية  وقد جيد بعض التالميذ يف دروس أنشطة اللغة العربية مثال مصدرا املعوقات والصعوابت الد

ويزداد أتخرهم  فيزداد من توجيهات، من متابعة ما عليهم  هم ومتنعهمانتباهللقلق، وقد يتشبث 
 موذلك بسبب شدة إحلاح الدوافع اجلديدة اليت ظهرت لديه ،قلقهم ويبقى يدور يف حلقة مفرغة

البد من تنمية ميوله واهتماماته واستغالل مواهبه »يف هذه املرحلة  ملساعدهتم يف مرحلة املراهقة 
عن طريق النشاطات الفنية واألدبية، مما يساعده على التوافق السليم والتغلب على كثري من 

والقلق قد يكون سببا يف أتخر املراهق دراسيا، حيث أن املراهق القلق يكون غري متزن  ،مشكالته
 هوغري قادر على الرتكيز يف املوضوعات الدراسية فرتة طويلة ونتيجة لذلك يضطرب عمل  انفعالًيا

                                                           

 . 74:، املشكالت النفسية والسلوكية والدراسية، مرجع سابق، ص أحممد حممد الزغيب -1 
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املدرسي، وهذا ما جيعل احلاجة ماسة ملساعدته يف حل مشاكله الشخصية، كما يلجأ املراهق 
، التلميذ يف هذه املرحلة يكون 1«القلق إىل االنعزال بسبب تكرار فشله يف املواقف االجتماعية

املعلم معرفة ميوالت ورغبات طلبته حىت  ىق املتغريات اجلسمية اليت طرأت عليه، فعلقلقا وف
 يتمكن من تقدمي نشاطاته يف أحسن الظروف. 

وتتمثل يف أولئك التالميذ الذين يتسمون بنمط دائم ابلفشل الشخصية العاجزة:   -8-5-4
عن   وحياهتم عبارة »مع أقراهنم  يالصفواالندماج  ،والعجز املزمن عن أدائهم لواجباهتم الدراسية

وال         سلسلة من املشكالت اليت ال يستطيعون حلها بكفاية، وهم ليسوا ضعاف عقول 
، كل ما يف األمر أهنم ال يستطيعون االرتفاع إىل مستوى قدراهتم اليت جسميةيعانون من نقائص 

ة على التكيف ويفتقر منط حياهتم وتتسم سلوكهم ابألحكام الضعيفة وعدم القدر  ،متتلكوهنا فعال
 ،يصبحون عالة على زمالئهم يوجهونوإذا مل يدعم هؤالء التالميذ و ، 2«للتبصر والتخطيط واملثابرة

 عدم متكنهم من التحصيل والتكيف الدراسي. هذا لو 
تنبع من  فسيولوجيةواضح جًدا أن عدم وجود الدافع ابعتباره قوة نفسية الــدافع:    -8-5-5

ستمرار فيه فتؤدي إىل وجود رغبة ملحة يف القيام بنشاط معني واال ،س وحتركها مثريات داخليةالنف
ويتم إشباع هذا الدافع مبا خيفف من حدة التوترات ومعوقات التعلم اليت  حىت تتحقق هذه الرغبة

توقف يف املدارس ال ي        أن النجاح  فمن املعلوم»تعرتضه لتعلم أنشطة صفية أو غري صفية 
التلميذ ذكيا ولكنه ال فقط على القدرة، وإمنا يتوقف أيضا على الدافع والرغبة، وامليل فقد يكون 

الهتمامه  ذكار، وقد ينجح طالب آخر بتفوقلعدم توافر الدافع الكايف لالست ينجح بتفوق
كن حىت يتم .3«من الطلبة  الشديد الستذكار دروسه ابنتظام مع قلة ذكائه نسبًيا عن غريه 

لظروف املناسبة اليت تثري نفسية التلميذ ئ االتلميذ من جتاوز هذه العقبات على املعلم أن يهي
 وتدفعه إىل االستذكار . 
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ومن أفضل املواقف التعليمية هو الذي حيدث فيه ربط بني األهداف وبني دوافع املتعلم   
أن     حبيث يستطيع » ماهلمأ و املعلم على حاجات تالميذه وميوهلم فومن أسس التعلم أن يتعر 

يوفر هلم يف املواقف التعليمية خربات تقوم على دوافعهم احلالية وتتيح هلم حتقيق أهدافهم على أنه 
تغري أعمارهم وختتلف ابختالف بينبغي أن يدرك حاجات التالميذ وميوهلم ودوافعهم وتتغري 

احلالية وإشباع حاجاهتم وميوهلم  بيئاهتم، وجيب أن ال يقتصر عمله على حتقيق أهداف التالميذ
، 1«على تطوير حاجاهتم وإمناء ميوهلم وتوسيع جمال أماهلم    احلاضرة، بل جيب عليه أن يعمل 

على معلم التالميذ يف مرحلة املتوسط مراعاة الفروق الفردية للتالميذ ومراعاة جوانبهم النفسية حىت 
من العوامل اليت تسهم يف عملية التعلم ،بل يف جناح يعترب الدافع . تعلميةال تتكون لديهم إعاقات 

 العملية التعلمية وعلى املعلم مراعاة مايلي:
 مبعارف وخربات مفيدة .انتباه التالميذ  إاثرة-
 تزويد التالميذ ابملعارف املتجددة  اليت تثري لديهم البحث والفضول عن اجلديد .-
 تشجيعهم على النجاح بصفة مستمرة . -
 انتباه التالميذ ابملشاكل اليت قد يواجهوهنا يف حياهتم. تركيز -
النجاح يتوقف على إحساس املتعلم برضاه : ابلتعلم النجاح والفشل وعالقتهما  -8-5-6

إىل      عن نفسه، وحتقيق النجاح ابلنسبة للتلميذ قد ال يشبع املعلم ويرضيه وهناك أسباب تؤدي 
 2ومنها:جيدة  ل إىل نتائج إخفاق املتعلم يف حتقيق هدف والوصو 

مه ابلوصول إىل النشاط قد يؤدي إىل عدم اهتما،إذا مل يرتبط اهلدف بدوافع املتعلم الداخلية  -
ومن هنا أتيت أمهية مراعاة دوافع التالميذ وأماهلم عند التوصل إىل أهداف  ،إليه الذي يصبو

 .العملية التعلمية
من        لم فقد يتطلب زمنا طويال من التلميذ فييأس إذا كان اهلدف بعيًدا جًدا ابلنسبة للمتع -

 الوصول إليه. 
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مستواه من النضج وهبذا يتكرر  يالئمأن يستلزم حتقيق اهلدف قيام املتعلم أبنواع من النشاط ال  -
 إخفاقه. 

يعلم أن من أهم احلاجات نا ليف عملية التعلم، فك إخفاقهأما عن أتثري جناح املتعلم أو   
وأن عدم إشباع هاتني احلاجتني  ،احلاجة إىل النجاح والتقدير -التلميذ –ية لدى الفرد السيكولوج

 يؤدي إىل نتائج سيئة. 

يف ثواب  ما طمعا  ايقوم بنشاط قد فاملتعلما على التعلم: الثواب والعقاب وأثرمه  -8-5-7
صة للتلميذ لكي جيب أن ندرك أن أفضل املواقف التعلمية هي اليت تتيح فر »أو خوفا من عقاب 

يتعلم عن طريق العمل واخلربة نتيجة لوجود دوافع داخلية قوية دون االلتجاء إىل العقاب فاملواقف 
أن تكون      وحيبذ.1«اليت تستلزم العقاب كضرورة حتمية هي يف الغالب مواقف غري طبيعية

ه ، بدال من االعتماد حتقيق أهداف تتصل حباجات التلميذ ودافعتيهتدف إىل   البواعث االجيابية 
 للتعلم. محفزاتعليها ك

أفضل وأضمن يف نتائجها من  كالثواب مثال»ولندرك أيضا أن املثريات اخلارجية اإلجيابية   
أن يكون البواعث اإلجيابية متعلقة بتحقيق أغراض أو  يستحسن املثريات السلبية كالعقاب، و 

، قد يثري العقاب 2«صار عليها كمثري للتعلمأهداف تتصل بدوافع الشخص املتعلم بدال من االقت
أحياان إىل تثبيت السلوك غري مرغوب فيه عندما يكون املوقف غري واضح أو صعب ابلنسبة 

 للمتعلم. 

املعلم الفعال مراجع ومتأمل يف أفعاله كمعلم : العوائق اليت تواجه معلم اللغة العربية -8-6
 يقوموأنشطته فرصة للتطوير والتحسني و  أفعالهيرى يف هذه املراجعة الذاتية تعين انه  وكانسان

هو ، ومع ذلك ف اليت تلزم التالميذ ألنواع اخلربات واختيارهاملدرس يف التعليم بعملية تنظيم وتوجيه ،
 أدائهالتعليمي، واخللل يف دوره ينعكس مباشرة على  مشكالت تعوق قيامه بدوره الرتبوييعاين من 
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فهم الذين يتوقف عليهم أمل ، همدوإعدا  تربية األجيال القادمةمنه  نتظرويوتواصله مع تالميذه 
تها العظيمة، فاملعلم يواجه عدة مشكالت أمهها نقص التأهيل العلمي وعدم غاألمة العربية ول

وعدم امتالكها بشكل  ،النقص يف اكتساب اللغة و ،احلديثة للغة التعليم معرفته لطرائق التدريس و 
يف أساليب  مثل تغيري ،كيف يعلم؟ وامتالك القدرة على إتباع طرائق التدريس  جيد، أي معرفة

م حنو عل، فالتأهيل اللغوي التعليمي سيقود امل1التعليم وطرائقه ليناسب التعلم املختلفة عند طلبته
منهجا وأسلواًب يتناسب ومستوى تالميذه و   الذي خيتارعلم اجليد هو اختيار املنهج األمثل، وامل

على الفهم والتفاعل  تالمذتهعلمني حنو التعلم عليه أن حيضر تيتمكن من دفع وحتضري املكي 
ال  يعيقهم عن حتديد أغالطهم بشكل مباشر بل عليه أن حيددها أذلك عليه  ليتم والتواصل و 

 يعيقبشكل غري مباشر ومن مث يتول بتصنيفها وتصحيحها بطريقة موضوعية ومالئمة كي ال 
فبعض ، 2مدى جنحت يف مساعدة التالميذ على حتقيق أهدافهم أي إىلو  م للغةممارسة املتعل
يف مدركاهتم ولكنهم يواجهون صعوابت يف التعلم يف نشاط معني وخباصة يف  ونديالتالميذ عا

أو جهله يف املادة أو       املادة  ملدرس وبسبب تقصريهم وأتخرهم كرههم»أنشطة اللغة العربية 
( كوزنيه، وحيدد الربوفسور )روجيه  3«ادة أو ابنشغال املدرس أبمور غري التدريسعجزه يف تعليم امل

 حمببةو  أليفةشخصية ذكية »أبرز علماء الرتبية يف فرنسا صفات املريب الناجح بثالث خصال 
مستمر يف سعي سيما يف علوم الرتبية و النفس و الة عامة واسعة و عميقة و متطورة و ومبدعة، معرف

خربة تزاد و تنمو وتتميز يف االستمرار على و علم تلميذ دائم شعور دائم أبن املمن املعرفة و االستزادة 
 ،يكون حمبا ملادته معتزا هبا أمهها أنهبا      .ملدرس اللغة العربية صفات جيب أن ميتاز  4«العمل

ن الواسعة ، وأيف احلياة عن طريق الثقافة      ن يوسع خربهتم لتالميذ ته وأحىت ينقل هذه الصفة 
وذلك بتقومي أساليبهم وميدهم ابلتشجيع الالزم ،    التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم يتيح هلم فرص 

 فاملعلم صاحب رسالة  وعليه أن يكون خملصا يف نشاطه .
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التعليمة ألن وحمققة لألهداف  جحةإذا تواجدت هذه اخلصال كانت عملية التعلم ان  
وبون وآخرون يعانون صعوابت يف التعلم، وهنا تظهر مقدرة املعلم تالميذ موه فيه وجدالقسم ي

 الكفء من غريه. 

 األهداف اليت ترمسها الرتبية فمسألة بناء هذا اجملال العقلي و استعماله يعترب أحد أكرب 
مشاكل أن يعرف طبيعة شروط و  هاملريب العامل مبعطيات بسيكولوجية البيداغوجيا من واجبو 

يت أتى هبا علم التحليل أن املريب ذاته ال ينكر اليوم تلك اإلسهامات الكم »التالميذ 
أبن خيضعوا إىل حتليل نفسي يف حني  نيجيب على املعلم أنه  فريى بعض املختصني1«النفساين

أبنه ضروري على كل مريب أن يكون مطلعا على بعض مفاهيم التحليل النفساين »يرى البعض 
...فهنا  املسبق ألن خيضع هذا األخري إىل حتليل نفساين االشرتاطلكن دون أن يذهبوا إىل حد 

تربز دور معطيات علم النفس اليت نراها ضرورية لكل مريب حياول معرفة نوعية سلوكات تالميذه 
 .2«بغرض ربط معهم عالقات اجيابية

من اطالع  هبد لفال  ،نفس الوقت يف او مربي امدرس على اعتبار معلم اللغة العربيةو          
قوانني التعلم أساليب تدريس اللغة العربية ، و  واسع على معطيات علم الرتبية و علم النفس و

      املدرس نفسه إللقاء الدرس متمثال  يهيئأن له أيضا إعدادا نفسيا يتجلى يف أن النمو ، و و 
و ما يتوقع أن ،تقدم له يف ذهنه مادته و طريقته و أسئلته اليت سيوجهها للتالميذ و األجوبة اليت س

و قد يفوق أحياان اإلعداد  ضروري د النفسي للدرس أمر هام و عرض له من مشكالت، فاإلعداتي
ليكون لدرسه الصدى العميق يف  اإلعدادينييقوم هبذين  أن وال بد للمدرس الناجح من " املادي

عداد اجليد للدرس من قبل املعلم فاإل 3«الغاية التعليمية والرتبوية املتوخاة ليحقق نفوس التالميذ و 
وعدم التحضري اجليد للدرس قد يوقع املدرس يف مواقف ،له أمهية كبرية يف جناح العملية التعلمية 

 ـ واملدرس الذي يعرف قدر نفسه ال يدخل الدرس »عرضة للنقد فيصبح   م  تالميذهحرجة أما
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درسه إعداد كافيا، ألنه بذلك إمنا يدرأ إال بعد أن يكون قد أعد  ـمعرفته  علت منزلته ومستمهما 
نفسه صعوابت اليت قد تعرتضه، كما يكون واثقا من أن الفائدة اليت سيقدمها إىل تالميذه  عن

أو الرتدد أو  لالرجتالمتحيص .... وفق خطة معينة ال أثر فيها دراسة و  حمققة ألهنا جاءت بعد
التالميذ وتبعث  متالئاليت      املادة الشائقة للمعلم أن خيتار  فاإلعداد اجليد يتيح، 1«التخبط

 نشاطهم وتبعد عنهم امللل. 

 األسرية: األسبـاب -8-7

تعترب األسرة إحدى املؤسسات االجتماعية اليت تزود اجليل اجلديد ابلرتبية والتعليم 
 تنميتها.و اليت هي السبيل الوحيد لنهوض اجملتمعات املعاصرة ورقيها  ،واكتساب املعارف واملهارات

يف أطفاهلم لكي  ومن هنا أصبح دور األسرة يسهم بشكل مباشر يف زرع املبادئ والقيم
 .قادرين على املشاركة الفعالة يف بناء اجملتمع وتطويره يف كافة اجملاالت  وايكون

الصحيحة وحتافظ دهم بقواعد التنشئة االجتماعية فالعائلة هي اليت تريب األبناء ومت " 
األجواء  الصاحلة والبيئة  يئ،وهتخطار والتحدايت واملنزلقات اليت قد يتعرضون هلا عليهم من األ

على   فضاًل عن أمهيتها يف تدريب األبناء  ،املناسبة اليت تساعدهم على النمو والتكيف واالستقرار
يف حث       األدوار االجتماعية الوظيفية اليت يشغلوهنا يف اجملتمع وأخرياً تؤدي العائلة دورها املهم

اليت     األبناء على الدراسة واالجتهاد والتحصيل العلمي وإرشادهم إىل املهن واألعمال 
 . 2"يتخصصون فيها مستقبالً 

املتوسط تكون شخصيته غري مكتملة وغري انضجة ومن هنا  التعليم فالتلميذ يف مرحلة
أن        ة واألسرة من أجل تظهر أهم الواجبات واملسؤوليات اليت تضطلع عليها كل من املدرس

املرحلة فالطالب يف هذه " الصعوابت له ع اجيايب متكنه من املشاركة وتذللكون التلميذ يف وضي
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ذلك ،معه    يكون شديد التأثري مبتغريات الوسط االجتماعي والرتبوي الذي يعيش فيه ويتفاعل 
صيل العلمي ليست مستقرة وميوله للدراسة والتحصيته تكون غري انضجة وال مكتملة أن شخ

إىل منبهات بيئية        ،ورغباته ومصاحله واجتاهاته غري حمددة وال معروفة ،فإذا تعرض الطالب 
وتربوية اجيابية داخل البيت واملدرسة فإن نصيبه يف النجاح والتفوق يكون كبرياً،أما إذا تعرض 

فإن نصيبه يف النجاح        و كليهما الطالب إىل منبهات سلبية متأتية من العائلة أو املدرسة أ
فهذه الصفات الفردية للتالميذ ال تظهر إال يف بيئاهتم االجتماعية، فالبيئة ، 1يكون ضعيفاً 
  . وتدفعهم إىل التعلم لى التوجه العام للتالميذكبري ع  أتثريالعلمية والثقافية هلا  مبكوانهتااالجتماعية 

التحصيل ومساعدة أبنائهم يف التعلم نتيجة للمواقف إن عدم اهتمام األبوين ابلدراسة و 
أو سوء ظروفهم االقتصادية واالجتماعية كالفقر واحلرمان  ،السلبية اليت حيملوهنا عن الدراسة والتعلم

 جتعلهم غري مهتمني بدراسة أبنائهم وال يهتمون بنجاحهم أو فشلهم. ،وطبيعة املهن اليت يزاولوهنا

داخلة بني فشل التالميذ يف حتصيلهم الدراسي وبني تطلعات وهناك عالقة مباشرة ومت
كالطالق ومعاملة األبناء لألولياء ،األسرة ومستوى ثقافتها وحجمها وبعض املشاكل األسرية 

 :نربزها فيما يلي وتؤثر ثقافة األسرة على حتصيل أبنائهم 

ند األبناء فاآلابء الذين يؤثر املستوى التعليمي للوالدين عن نضج االجتاه املهين والتحصيل ع -
على درجة عالية من التعليم والقادرون على التعرف على قدرات واستعدادات أبنائهم 
يستطيعون أن ينمو اجتاهات اجيابية لدى أبنائهم حنو نوع التعليم الذي يتفق مع القدرات 

 ويوجهوهنم حنو املهنة اليت تتفق مع إمكاانهتم .

رة دورًا كبريًا يف أتخر أو تقدم األطفال دراسيًا فالطفل الذي يلعب نوع املعاملة داخل األس -
يعيش يف جو تسلطي ال يسمح له فيه مبناقشة األبوين يف أمر من األمور ينخفض أداؤه 

 .املدرسي كثرياً 

                                                           

 .142 :ص ،املرجع نفسه ينظر ، ـ 1 



 الفصـــــل الثـــــاني                                                             عوائق التعــــــلم
 

99 

 .مهنة الوالدين تؤثر يف حتصيل األبناء -

هي     احلياة السهلة  كما أن احلالة االقتصادية يف األسرة تؤثر على حتصيل األبناء حيث أن    -
 .احلياة اليت توفر احلاجات األساسية وتزيد من دافعية التعلم

ال     وفاء الوالدين ابلعهد ألبنائهم وأثره على حتصيلهم، فال جيوز لألب أن يعد طفله بشيء  -
يف         يقدر عليه، كي ال يدفع عدم الوفاء ابلطفل إىل الكذب واختالق األعذار وينمي 

 اإلحباط .لطفل ا

يف جو من   تشاجر الوالدين أمام الطفل يؤثر سلبًا على التحصيل ،فالطفل الذي يعيش  -

حىت  ،املشاكل العائلية املستمرة ال يستطيع أن يركز ذهنه على دروسه وال يراجع دروسه جيداً 

لية ،مثل هذه التصرفات العائ1يف البيت فإن فكره سيكون مشغواًل مبتاعبه لو ذهب إىل املدرسة

قد تكون معوقات نفسية  تنمي يف التلميذ مشاكل دراسية و اجتماعية وابلتايل تؤثر على 

 سلوكه العام .

عن الدراسة  اهلروب والعزوف التالميذ إىلإن عدم توفر تسهيال يف البيت غالبًا ما يدفع 

اسة يف وتكون هلم معوقات دراسية ويهربون من التزاماهتم حبجة عدم وجود ظروف مناسبة للدر 

العالقة الشخصية الصحيحة بينك وبني طفلك أمر مهم وحيوي فعندما  ولذلك فان"البيت، 

 وأسرته.ومنه فالعالقة بني التلميذ 2"تتحدث إىل طفلك تعزز اجيابيًا اهتماماته املدرسية واجنازاته

 للتعلم. دافعتيهتعزز وتثري 
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على              تساعدهم ـ املتوسط التعليم مرحلة يف ـ معاملة التالميذ وخباصة املراهقني
وتزيل عنهم  التعليميةوتعزز فيهم الثقة ابلنفس وراحة البال مما يدفعهم لتحقيق غاايهتم  ،التحصيل

 .تلك املشكالت النفسية

 :األســباب االجتـماعية -8-8

نذ والدته اجلدير ابلذكر أن تربية الطفل غري مقصورة على حياته املدرسية، ولكنها تبدأ م      
وتستمر عرب مراحل حياته، وال شك أن املعارف واخلربات اليت يكتسبها يف طفولته هلا أثر فعال يف 

 .  تكوين شخصيته

 التالميذيف تنمية اجلوانب املعرفية لدى من طرف املعلم  دور العملية التعليمية  ينحصرال 
يف       اعية ملا يف ذلك من أمهية اجلوانب النفسية واالجتم فحسب، وإمنا يتعدى ذلك إىل تطوير

فإن النمو النفسي  "وهبذاعلى التكيف االجتماعي السليم  شخصية األفراد ومساعدهتم تطوير
مباشر يف معظم مظاهر النمو  ل واالجتماعي يعد أحد مظاهر النمو اهلامة الذي يؤثر بشك

 .1"األخرى كاملعرفية واالنفعالية واألخالقية

عدة مراحل خالل عملية منوه النفسي واالجتماعي حيث طفل مير بأن الويرى اركسون 
 يواجه الطفل يف كل مرحلة أزمة تنطوي على صراع يتطلب احلل والتوافق واملساعدة معه لكي

على مواجهة األزمة أو حل    الفرد االنتقال بسالم إىل املرحلة الالحقة ، فعدم القدرة  ينتقل
 تنعكس عليه يف املراحل الالحقة " ينطوي على أاثر سلبية املشكالت املتعلقة يف مرحلة ما

حيث يالحظ سلوكات ، فالتلميذ كائن اجتماعي يعيش يف وسط اجتماعي يتأثر ويؤثر فيه 
اآلخرين ويتعلم الكثري من اخلربات واملعارف واالجتاهات وأمناط السلوك األخرى من خالل 

يف        دورًا  والتعزيزعب إجراءات العقاب وتل ،مالحظة سلوك اآلخرين وحماكاة هذا السلوك
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أو عدمه ، وهبذا املعىن فهي ترى أن العديد من الدوافع   احتمالية تعلم مثل هذه السلوكات 
 .1للنتائج اليت تتبع سلوك اآلخرين اإلنسانية مكتسبة من خالل عملية املالحظة والتقليد وفقاً 

عن الشخصيات املتخلفة واليت لديها  فالعالقات اإلنسانية الناجحة تستطيع الكشف
يف        والبحث عن عالجها والعمل على رعايتها لكي تكون  ،إعاقات ومعرفة أسباب ختلفها

للحاالت الفردية  املستوى املطلوب حىت تكون عالقات اجتماعية اجيابية وهتيئة العالج الفاعل 
 طربة داخل اجلماعات.املض

اليت يستجيب  يتعامل معها الفرد أو مجيع املواقف واملثريات البيئة هي مجيع العوامل اليت 
وتشمل البيئة مجيع العوامل املادية والثقافية واالجتماعية الداخلية واخلارجية اليت حتيط ابلطفل  ،هلا

يقصد هبا تلك العوامل الكائنة خارج نطاق األسرة واملدرسة " ويتفاعل معها ، فالبيئة االجتماعية 
كانت   ذاوتساعد هذه البيئة إ ، فاق احلي واألقارب والنوادي واجلمعيات ودور العبادةمن جريان ور 

على تشرب ومتثل عادات اجلماعة وامتصاص معايريها وتقاليدها ، وتوفر له  الطالب  يدتزو  صحية
وتعمل على إشباع حاجاته النفسية يف جو من ومؤسساته  االنتماء القوي للمجتمع السوي

ماعي السوي اهلادف، وتؤثر البيئات االجتماعية غري الصحية سلبًا على منوه ألهنا التفاعل االجت
 .2"تؤثر فيه من حيث العادات والتقاليد واملعايري

ؤدي ين يعانون من صعوابت يف التعلم ويتشري بعض الدراسات إىل أن أكثرية التالميذ الذ
، يف حني يقل عدد لية وفالحيةعما رسوب املدرسي ينحدرون من خلفيات اجتماعيةهبم إىل ال

فاملهن اليت يزاولوهنا اآلابء أولياء األمور هلا عالقة قوية  سبني من خلفيات اجتماعية مرفهة "الرا
اليت ميارسها اآلابء واليت حتتاج إىل دراسة وشهادة  ابلتحصيل العلمي لألبناء  فاألعمال املهنية 

ل احملاماة والطب واهلندسة والتعليم واحملاسبة علمية صادرة من معهد أو كلية أو جامعة كأعما
 ،بينما األعمال اليدوية املاهرة وشبه املاهرة ،تساعد على التحصيل العلمي لألبناء اخلوالطريان ....
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اليت ميارسها اآلابء ال تساعد يف الغالب على التحصيل العلمي نظرًا لطبيعة املواقف اليت حيملها 
األعمال اليدوية غالبًا ما حيملون املواقف والقيم السلبية حنو الرتبية هذه املهن ،فأصحاب  شاغلوا
األسرة واملدرسة إىل جناح العملية التعليمية والرتبوية ومن عالقة جيدة بني  إقامةيؤدي  .1"والتعليم

 على التعلم.     أجل حتقيق األهداف املنشودة توفري الظروف اليت تساعد التلميذ 

    التغريات العلمية اجلديدة  إزاءابلغة  أمهيةاملختلفة  أبساليبهاتماعية التنشئة االج أتخذ
أن        املؤسسات الرتبوية تدرك وعلى حنو علمي  بدأت -عصر املعلوماتية-يف هذا العصر 

تغريات عميقة  يف طبيعة التنشئة األسرية  إحداثالتوازن الوجودي املعاصر يقتضي  حتقيق 
بني  الكبار،فهي عملية تربوية تعليمية ذ أن يولد حىت أيخذ مكانه مميزا ناالجتماعية للطفل م

تطوره،فالبيئة بكافة و  اجتماعية،بوصفها إحدى العمليات اليت يتم من خالهلا استمرار اجملتمع
يف تعلم  اكبري   اأنواعها سواء داخل الفصل الدراسي أو بنية اجتماعية أو ثقافية تلعب دور 

مع رفقائه و مدرسيه     سبيل املثال الوسط املدرسي و عالقة التلميذ  علىو الطفل وتنشئته ،
 أو مؤثرات أسرية كالعنف األسري أو عادات اجتماعية خمتلفة.

الوجدانية واالجتماعية تتعامل الرتبية مع األطفال من كافة جوانبه النفسية و العقلية و و 
إىل منو طاقات الطفل ن وراء ذلك كله قيمه واجتاهاته وما لديه من مهارات و أفكار،هادفة مو 
نتساءل كيف اسبة أمامه لتنمية هذه الطاقات.و إمكاانته على أساس احرتام شخصيته و إفساح املنو 

ف مع اجملتمع الذي نعيش فيه ؟. نساعد أطفالنا حبيث يصبحون أعضاء فاعلني قادرين على التكي
اليت تلعب دورا هاما يف حتديد مسار منوا  على هذا األساس تعترب العوامل األسرية واالجتماعيةو 

اليت تلعب    الطفل، سواء يف التحصيل الدراسي أو اندماجه مع  جمتمعه ،و هي البيئة األساسية 
مطالب منوه البيولوجية و تشبع حاجاته  يف توفري الشروط األفضل لنمو الطفل و  ادورا أساسي

 والنفسية واالجتماعية.
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عالقة وطيدة على التحصيل الدراسي  األسريةللظروف  أثبتتات الدراس أكثرإن          
بني   الوثيق  ابالرتباط أو األسريةمتمثلة يف اخلالفات  أسريةسواء كانت هذه العوامل  لألطفال
 أناتضح و  الفقر، أوعوامل اقتصادية كالبطالة  أواالضطراابت النفسية للطفل األسري و العنف 

اعية مرحية اجتمللتمتع حبياة نفسية و  األطفالمساعدة  إىل  دفخدمات الرعاية االجتماعية هت
ة للتعلم واالكتساب والتحصيل وتقلل فيهم تولد فيهم الدافعيتساعدهم على التكيف و 

، على التعلم أبنائهمجل مساعدة دور مهم من أ لألسرةت من الضروري ابو  الفشلاالضطراب و 
يف  األدوارتتمثل هذه املتوسط و التعليم  يف مرحلة  خاصةليل من الصعوابت اليت يواجهوهنا التقو 
تعليم و  تنمية مهارات الطفل،و  حاجاهتم يف االنتماء إشباعو    احلاجات النفسية لديهم شباع إ

 .أو أصدقائهسواء من املعلم  اآلخرينالطفل مبادئ تكييفه مع 
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 يان:  ــاالستب-1

االستبيان عبارة عن استمارة حتتوي على جمموعة من األسئلة تدور حول موضوع أو موضوعات نفسية 
اإلجابة اليت يريدها  إما 1االستفهامأو وضع عالمة  «ال»أو  «بنعم»فحوص عنها امل أو تربوية جييب واجتماعية

 املفحوص. 

ي يدرس توافق الشخصية واستخبار برنورويري الذي الذ»ومن أشهر هذه املقاييس استخبار ترستون 
يس ابألمر ، فاستخدام االستبيان ل2«يستهدف قياس االستعداد العصايب واالنطواء و االنبساط والسيطرة واخلضوع

ال تسبب      تستلزم احلصول على الصدق والثبات وصياغة األسئلة بطريقة  تقنيني  حيتاج إىل عملية  السهل إذ 
 للمفحوص.اإلحراج 

 دراسة: ـال يةنهجم -2

والية تيسمسيلت وتوزيع االستبيان  بوقائد  لبعض املتوسطات املتواجدة ببلدية  امليدانيةملا كانت الدراسة 
 الباحث على املنهج الوصفي التحليلي الذي يتماشى وطبيعة البحث.  اعتمداخلاص ابألساتذة وكذا التالميذ 

 العينات يف البحث:  -3

ينة تعد منوذجا يشمل جزءا من اجملتمع األصلي للبحث، حيث تكون ممثلة له وحتمل صفاته وميزاته إن الع»
املشرتكة، حيث أن هذا النموذج يسمح للباحث تفادي دراسة كل وحدات اجملتمع األصلي، وخاصة يف حالة 

 .3«صعوبة أو استحالة التعرض إىل دراسة كل وحدات اجملتمع األصلي

 ضح عينة البحث:يت يو اجلدول اآل

 عدد التالميذ  عدد األساتذة  الوالية  املتوسطات 
 72 4  متوسطة جرجور الزبري 

 78 6 عات متوسطة حممد رت
 / 8 اسني ــمتوسطة بلي

 / 6  متوسطة اإلخوة سعدات

 
 : االستبيان استمارة -4

                                                           
  1 ـ ينظر ،عباس محمود عصو ، القياس النفسي بين النظرية والتطبيق ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، مصر، 1998، ص 86.

 86المرجع نفسه ، ص ينظر ،  -2 

 53ـ ص  2012ـ المحمدية ـ الجزائر ـ  2بخوش ـ منهجية البحث العلمي ـ دار طليطلة ـ ط الصديق -3 
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لتعرف على إشكالية البحث واليت مت إعداد جمموعة من األسئلة موجهة ألستاذة التعليم املتوسط قصد ا
 . ؟ تعلم أنشطة اللغة العربيةض التلميذ لما هي أهم املعوقات اليت تعر   - مفادها

 كرب قدر ممكن من املعلومات  الرابعة من التعليم املتوسط بغية مجع أإعداد جمموعة من األسئلة لتالميذ 
 والبياانت اليت ختدم البحث. 

 نوع االستبيان:  -5

 ال.  وأ  نعم - األسئلة حمددة وإبجاابت حمددة بـالباحث على االستبيان املغلق وكانت  اعتمد

 هلدف من االستبيان : ا -6

التالميذ ملرحلة  قصد التعرف على رأي األساتذة وإن األساس من وضع االستبيان هو هدف الدراسة 
 التعليم املتوسط على أهم إشكاالت البحث والدراسة واملتمثلة يف: 

 اللغة العربية يف مرحلة املتوسط.  أنشطةلتعلم أهم املعوقات النفسية  -

 مدى وعي األستاذ معاملة التالميذ وميوالهتم النفسية.   -

 . قهم يف تعلم أنشطة اللغة العربيةمعرفة رأي التالميذ وما يعي -

 قدر ممكن من املعلومات اليت تفيد البحث. احلصول على أكرب  -

 : نزمن االستبيا

متوسطات بلدية بوقائد  –مت توزيع االستبيان على عينة البحث املتمثلة يف جمموعة من األساتذة و التالميذ 
 حيث مت مجع االستبياانت. 2015جانفي  28غاية   إىل 2015جانفي  06الفرتة املمتدة من   -

    

 

 

 طريقة مجع البياانت:  -7
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ذة وكذا التالميذ قصد إحصائها وتفريغها، واعتمدت اجلداول مت مجع استمارات االستبيان املقدمة لألسات
 ابستخدام النسب املئوية ابلطريقة التالية: 

 النسبة املئوية = 

 عرض البياانت والنتائج:  - 8

 كال من االستبيانني.على  مث التعليق لكل جدول  ول ورسم بياين ااعتمدت طريقة اجلد-أ

 : ن املوجه لألساتذةاالستبيا عرض نتائج -ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : املؤهل العلمي: 1اجلدول رقم  -1
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 النسب املئوية  التكرارات  املؤهل العلمي 
 % 58,33 14 املعهد التكنولوجي 

 % 41,66 10 ليسانس 
 % 00 00 ماسرت 
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 التعليق: 

 ليم املتوسط هم من خرجيي املعهد التكنولوجي للرتبية من خالل الشكل نالحظ أبن أغلب أساتذة التع

 برانجما وضعت وزارة الرتبية الوطنية ( ، وعليه 41) ب:قدرت النسبة   شهادة الليسانسيف حني  58,66 بنسبة
 لتكوين األساتذة املتخرجني من املعهد التكنولوجي . خاصا 

من تكوين يساعدهم على جتاوز تلك الصعوابت لزاما اليت ميارسها األستاذ اليوم ابت  لطبيعة املهمةونظرا 
ية املعاصرة اليت من شاهنا أن و والطرائق الرتبالرتبوية  اليت تعرتضهم ، واالطالع على تلك النظرايت النفسية 

  .على بلوغ األهداف املنشودة تساعدهم

 

 : 02( اجلدول رقم 2
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 .اخلربة املهنية لألستاذ 

 لنسبة املئوية ا التكرارات  سنوات اخلدمة 
01-05 02 8,33 % 
05-10 05 20,83% 
10-32  17 70,83% 

 

 

 التعليق: 

بنسبة  32إىل  10من خالل الشكل أبن أغلبية األساتذة يفوق عدد سنوات اخلدمة لديهم من يالحظ        
 بنسبة                                 5 – 1األساتذة من فئة ،أما  20,83بنسبة  10-5 من  األساتذة لفئة 20,83يف حني  ،70,82
لتقدمي  ما يههلهممس، ـاملتوسط ميتلكون اخلربة الكافية للتدري التعليم غالبية أساتذةأن وهذا يدل على  8,33%

 أنشطة اللغة العربية مبهارة عالية. 

 

 : 03اجلدول رقم 

 ة تراعي القدرات العقلية للتالميذ؟ هل مقررات أنشطة اللغة العربية موضوع
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 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %87,5 21 نعم 
 %12,5 03 ال 
 

 
  

 التعليق: 

أبن أنشطة اللغة العربية تراعي القدرات العقلية للتالميذ  يرون من خالل الشكل يظهر جليا أن معظم األساتذة
قابل ذلك يرى بعض األساتذة عدم تناسب املقررات مع ميوالت وقدرات التالميذ، ويرجعون م 87,5بنسبة 
قدرات التالميذ، وعدم إشراك األساتذة يف عملية إجناز   عاةادون مر إىل واضعي املناهج واملقررات  يف ذلك السبب

 هذه املقررات ملا ميتلكونه من اخلربة امليدانية يف جمال التدريس.

 

  

 : 04 رقم  اجلدول

 وهل تتماشى وقدراهتم النفسية؟ 
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 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %91,66 22 نعم 
 %08,33 02 ال 
 

 

 التعليق:  

اخلاصة مبقررات أنشطة  %91,66يتضح أبن أعلى نسبة واملقدرة بـ  4من خالل النتائج املسجلة يف الشكل رقم 
فاملناهج احلديثة تراعي احلاجات واالهتمامات واملتطلبات اخلاصة بنمو  ، عربية تتماشى وقدراهتم النفسيةاللغة ال

. ويرى بعض األساتذة عكس ذلك قدراهتم عن طريق تغري وتعديل سلوكاهتم التالميذ وهتدف إىل تربية وتنمية
وهذا ما يعيق تعلم هذه األنشطة بسهولة أبن املقررات ال تتناسب والقدرات النفسية للتالميذ  %08,33بنسبة 

 وأن بعض األنشطة تفوق قدراهتم وال تستجيب مليوالهتم ورغباهتم. 

 

 

 : 05اجلدول رقم 

 مناهج تعليم أنشطة اللغة العربية يف مرحلة املتوسط. 
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 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %83,33 20 مناسب

 %16,66 04 غري مناسب 
 

 

  التعليق:

ناسب تتأنشطة اللغة العربية  أنيرون  %83,33من خالل الشكل أعاله نالحظ أن أغلب األساتذة بنسبة 
 تالميذ مرحلة التعليم املتوسط سواء تعلق األمر ابلنحو أو التعبري أو الصرف. قدرات و 

قدرات النفسية والعقلية لبعض املتعلمني الذين يعانون الو  و ال تتالءمأما الفئة الثانية يرون أن املناهج غري مناسبة 
 من صعوابت يف التعلم. 

           .ترقى ابملتعلم يف امتالك مهارات و كفاءات تساعده يف مواجهة املواقف احلياتية املختلفة فاملناهج جيب أن 

 

 : 06اجلدول رقم 

 لعقلية. أنشطة اللغة العربية لسن املتعلم وقدراته ا مدى مالءمة



 الفصـــــل التطبيقي 
 

113 

 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %66.66 16  مالءمة

 %33.33 08 غري مالئمة 
 

 

 التعليق:  

لسن  ومالئمة مناسبةأنشطة اللغة العربية  أن من األساتذة يرون %66,66من خالل اجلدول يتبني أن ما نسبة 
تناسب وقدرات التالميذ وسنهم إذ تأهنا ال  %33,33نسبة بالفئة املتبقية ى ني تر املتعلم وقدراته العقلية، يف ح

تقدمها املدرسة للتالميذ يف املدرسة  ة جمموعة من اخلربات واملعارف أن تكون أنشطة اللغة العربي يقرتحون
فاعلهم مع وخارجها، قصد مساعدهتم على النمو الشامل املتكامل الذي يهدي إىل تعديل سلوكهم، يضمن ت

 بيئتهم وجمتمعهم، جيعلهم يبتكرون  حلوال مناسبة ملا يواجههم من مشكالت. 

 وإن حتديد امليول وقياسها عملية صعبة ومعقدة ألهنا ختتلف من تلميذ إىل آخر. 

 

 : 07اجلدول رقم 

 معوقات تعرتض التلميذ يف اكتساب أنشطة اللغة العربية
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  النسبة املئوية التكرارات  اإلجابة 
 %100 24 نعم
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 يق:ــالتعل

 يقر جل األساتذة بوجود معوقات تعليمية تواجه التالميذ وهذا لعدة أسباب:

 .أسباب لغوية تواصلية ـ

 .عدم ميلهم ألنشطة اللغة العربية متثل يف ميذللتالأسباب تعود ـ 

 .فردية بني التالميذ  قاتفرو وجود  ـ

 .، وهناك عوامل تعود إىل طريقة تدريس أنشطة اللغة العربيةاجتماعيةعوامل بشرية  ـ

 : 08اجلدول رقم 

 التالميذ الذين يواجهون صعوابت يف فهم أنشطة اللغة العربية. 
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 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %20,83 05 األكثرية  

 %79,63 19 األقلية 
 

 

 التعليق:  

وجيمع  % 79,16أنشطة اللغة العربية بنسبة أقلية التالميذ جيدون صعوابت يف فهم من خالل اجلدول يتبني أبن 
معوقات تعلمية وهذا راجع إىل الفروقات الفردية بني التالميذ سواء تعلق األمر  هايأبن هذه الفئة لداألساتذة 

 ت منائية أو أكادميية. عية أو عوائق متعددة سواء كانابلداف

أوليائهم  يسويهكدون على بذل اجلهد أكثر إلدماجهم يف العملية التعلمية، وختصيص حصص إضافية هلم وحتس
 سواء يف املدرسة أو خارجها. واجهوهنامن أجل مساعدهتم وتوفري اجلو املالئم لتذليل بعض الصعوابت اليت ي

  

 

 : 09اجلدول رقم 

 مهارات اللغة العربية لدى التالميذ يف القسم الواحد وجود تفاوت يف اكتساب 
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 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %75 18 نعم  

 %25 06 ال 
 

 

 التعليق:  

وهذا  %75تفاوت بني التالميذ يف القسم الواحد من حيث االكتساب نسبة  أن وجودنتائج اجلدول أعاله تبني 
ع الهتمام بعض التالميذ بدورهم سواء تعلق األمر ابملشاركة أو االنتباه وحىت قدراهتم العقلية تستجيب ألنشطة راج

 عدم وجود تفاوت بني ههالء التالميذ.  يرىاللغة العربية وحتصيلهم هلا ، غري أن البعض 

 

 

 

 : 10اجلدول رقم 

 معوقات اإلستعاب لفهم ألنشطة اللغة العربية 
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 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة  
 ذة اتطبيعة تكوين األس

 خربهتم من املادة ص ونق
03 12,5% 

 %75 18 عدم إكرتاب التالميذ ابملادة 
 %12,5 03 الشكل يعود للمادة 

 

 

 التعليق: 

 %75أنشطة اللغة العربية نسبة  ابعستالالتالميذ  اكرتاثعلى عدم  ألساتذةاإمجاع  10يوضح لنا الشكل رقم 
عدم ميوهلم ألنشطة املادة، ويرى بعض األساتذة أن معوقات  ،ابملادة اهتمامهمعدم  ،ويرجعون ذلك لعدة أسباب

تعود إىل نقص اخلربة لبعض األساتذة وخباصة يف طرائق تدريسها ويرى آخرون أن أنشطة اللغة العربية  الستعابا
قدرات  تناسبكالنحو والصرف ال مضامينها أو كثرة أنشطتها ووجود بعض األنشطة   صعبة سواء يف حمتواها أو
 التالميذ وغري متسلسلة. 

 

 : 11اجلدول رقم 

 الطريقة املعتمدة يف تدريس اللغة العربية
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 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %95,83 23 نعم
 %04,16 01 ال
 

 

 

 ليق: ـالتع

على أن الطريقة املعتمدة يف تدريس أنشطة اللغة العربية تسهل  95,83نسبة بأمجع األساتذة من الشكل أعاله 
التعلمية التقليدية الذي كان األستاذ يشرح وهو حمور العملية الطريقة  عنوهي ختتلف ،عملية التعلم وحتفز املتعلم 

ت من التلميذ هو حمور العملية التعلمية واألستاذ موجه ألعمال والتلميذ يستقبل فقط، لكن الطرائق اجلديدة جعل
 لالمتحاانت استعداداواملعلومات وختزينها التالميذ يف حني يبقى التلميذ سلبيا ينحصر أساسا يف تلقي املعارف 

 اهتم العقلية.لكن الطرق احلديثة تتمثل يف إشراك التالميذ يف حتديد األهداف واملناهج اليت تتناسب وميوالهتم وقدر 

 : 12اجلدول رقم 

 .النفسية للتالميذ أثناء الدرس  اخلصوصياتمراعاة 

 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
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 %100 24 نعم
 %00 00 ال
 

 

 

 ليق: ــالتع

ء تقدمي الدروس واهلدف للتالميذ أثنااألساتذة للجوانب النفسية  ةمراعا مع % 100سجلت النسبة املئوية 
للنمو به حنو الكمال املعريف األساسي يف تدريس أنشطة اللغة العربية جيب أن يكون بلورة شخصية التلميذ 

 ، حنو إجياد شخصية متوازنة مستقلة ومبدعة. والنفسي 

حلواجز اليت يل تلك الستاذ تذمراعاة اجلوانب النفسية املتمثلة يف اخلوف من األستاذ والقلق وغريها وعلى األ     
 .التعليمةطريق املشاركة وإدماجهم يف العملية  تعرتضهم وإشراكهم عن

 

 : 13اجلدول رقم 

 .  ت تعلم اللغة العربيةكالمش 
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 ليق: ـــالتع

األساتذة  إبمجاعخالل اجلدول أعاله أن احلفظ من مشكالت تعلم اللغة العربية وهذا  منأعلى نسبة سجلت 
أو    النحوقواعد اللغة العربية سواء تعلق األمر بقواعد  على استظهارقدرة بعض التالميذ وعدم  %62,5نسبة 

 بعض التالميذ لديهم صعوابت يف مادة النحو  يرى بعض األساتذة أنالصرف أو بعض القصائد الشعرية  كما 
العربية راجع لكل األنشطة لبعض بعض التعقيدات يف تدريسه ويرجع بعضهم أن مشكالت تعلم اللغة  لوجود

 والتحصيل يف املراحل السابقة.  االهتمامالتالميذ نظرًا لعدم 

 : 14اجلدول رقم 

 .احلجم الساعي يف احلصص لنشاطات اللغة العربية 

 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %25 06 النحو

 %12,5 03 كل األنشطة 
 %62,5 15 احلفظ 
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 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %50 12 نعم 

 %50 12 ال
   

 

  

 ليق: ــالتع

للنفي هذه اإلجابة مرهونة مبدى قدرة وكفاءة كل أستاذ ونوعية   % 50ة ابإلثبات و املسلج %50إن النسبة 
 آخر.  بنشاط مقارنة كل نشاط

ناسب يف أنشطة أخرى، ألن تاسب الدرس مع احلجم الساعي يف بعض األنشطة ال ينتففي الوقت الذي ي       
 .األستاذف طر  منالدروس حتتاج إىل شرح وإسهاب كبريين بعض 

 

 

 : 15اجلدول رقم 

 التلميذ أثناء الدرس. سلوك 
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 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %58,33 14 منتبه 

 %25 06 غري منتبه 
 %16,66 04 مرتبك  

 

 

 ليق: ــالتع 

على أن جل التالميذ منتبهون للدرس وهذا راجع لدور األستاذ حسب الشكل يتبني أبن األساتذة جيمعون 
 بسببمتاما  ال ينتبهونبعض التالميذ  أن يف حني يرى البعض، على طرق تدريس خالية من الروتني  واعتماده

والسبب رمبا لبعض  كارتباأن بعض التالميذ لديهم وبعضهم يرى ، أو األسرية  االجتماعيةو النفسية أ مظروفه
 وآخرون بسبب خوفهم من األستاذ. أنشطة اللغة العربية 

 بني التالميذ يف القسم الواحد.  واالهتمامويظهر جلًيا أن هناك فروق فردية من حيث السلوك 

 : 16اجلدول رقم 

 .ستاذ حني التخاطب ابلعامية أفضل من اخاطبتهم ابلفصحى جتاوب التالميذ مع األ
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 ليق: ـــالتع

يتضح جلًيا أن جتاوب التالميذ مع األستاذ حني  % 91,66من خالل نتائج اجلدول وابلنظر إىل نسبة 
ملهارات التعبري  شغفهماطبتهم ابلعامية أفضل وأسهل بكثري عند اخاطبتهم ابلفصحى وهذا مهشر على اخ

لكة لغوية وحىت استعمال ملعدم اكتساهبم  لوهذا ما يهدي  ، العامية يف املدرسة وخارج املدرسة واستعماالهتم
 األستاذ للعامية له سلبياته يف التحصيل اللغوي للتلميذ. 

 

 : 17قم اجلدول ر 

 اخاطبة أستاذة املواد األخرى ابلعامية له أتثري يف حتصيل اللغة العربية. 

 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %91,66 22 نعم 

 %08,33 02 ال
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 ليق: ــالتع

طبة التالميذ ابلعامية يف املواد أن اخا يرون من أراء أساتذة اللغة العربية %100من خالل الشكل أن نسبة يتضح 
مهارات اللغة  استعمالأتثري مباشر على تعلم اللغة العربية ابلفصحى، وتعرتضه عوائق وصعوابت يف  هاألخرى ل

لة أو عدم ئصعوابت حني يريد أن جييب أو يستفسر على بعض األس هوخاصة مهارة التحدث وتسبب لالعربية 
 فهمه لبعض املفاهيم وغريها. 

 تعمال العامية مع مدرسني ملواد أخرى أو يف األسرة له سلبيات كثرية للتعلم. فاس

 : االستبيان املوجه للتالميذ عرض نتائج

 :  01اجلدول رقم 

 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %100 24 نعم 

 %00 00 ال
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 للتلميذ.  راعي ويناسب العمر الزمينتدريس اللغة العربية وطريقة تدريسها يمضامني 

 

 

 ق: ــالتعلي

ناسبان تراعيان و تشطة اللغة العربية وطريقة تدريسها نمضامني تدريس أ ان 66،60بنسبة يقر معظم التالميذ 
 أعمارهم الزمنية وهذا دليل على بناء املناهج هي مقاربة ذات نظرة جديدة حملتوايت التعليم وطرائق التدريس

مقاربة تتمركز حول املتعلم وجتعله طرفًا فاعاًل نشطاً، يشارك يف العملية  هناإعليمية والزمن البيداغوجي واألنشطة الت
فاملضامني والطرائق اجلديدة تراعي ، وليس جمرد متلق مثلما كان عليه الشأن يف البيداغوجيا التقليدية  ةيالتعليم

 . ميوالت التلميذ عقلياً ونفسياً 

 : 02ل رقم اجلدو 

 .وجود صعوابت يف تعلم أنشطة اللغة العربية 

 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %60,66 91 نعم 

 %39,33 59 ال
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 ليق: ــالتع 

بار أنشطة من خالل الشكل أعاله يتبني أبن صعوبة تعلم اللغة العربية جتعل التالميذ ينفرون من تعلمها ، ابعت
ن أن أنشطة بينما يرى تالميذ آخرو  54.66العربية تتفاوت صعوبتها من نشاط إىل آخر وهذا الرأي بنسبة 

 .ت العقلية والنفسية للتالميذالقدراتتناسب مع العربية سهلة ومشوقة 

 

    

 : 03اجلدول رقم 

 صعوابت تعلم اللغة العربية 

 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %54,66 82 نعم 

 %45,33 68 ال
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 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %26,66 40 يقة تدريس األستاذ  طر 

 %55,33 83 صعوبة املادة 
 %18 27   عدم اهتمامكم ابملادة 

 

 

 ليق: ـالتع

متثل صعوبة أنشطة اللغة العربية لدى التالميذ ملا حتويه من فروع   55.33من خالل الشكل أعاله جند أن نسبة 
ها وهي ختتلف يف صعوبتها من نشاط آلخر غري أن الشيء املالحظ يف كاإلمالء والصرف والنحو وغري 

الصعوابت اليت يواجهوهنا ليست يف طريقة تدريس األستاذ أو عدم اهتمامهم وإمنا يف املادة نفسها، فاملقومات يف 
ثه إليهم التدريس إمنا تلك املهارة اليت تبدو يف موقف املدرس وحسن تصرفه يف الدرس واتصاله بتالميذه وحدي

 .  التعليميةوبراعته يف استهوائهم وقدرته على نقل املعلومات يف اختلف األنشطة اليت يقدمها يف العملية 

 

 : 04اجلدول رقم 

 .اليت ظهرت فيها هذه الصعوابت لدى التالميذ املرحلة 
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 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %40 60  االبتدائيمرحلة التعليم 

 %60 90 عليم املتوسط مرحلة الت
 

 

 ليق:ــالتع

من خالل النسب أعاله يتضح لنا أن طرائق تدريس أنشطة اللغة العربية ختتلف من مرحلة إىل أخرى حيث  
يرى بعض التالميذ أن الصعوبة لديهم ظهرت يف مرحلة املتوسط، وهذا راجع لكثرة األنشطة وصعوبة بعضها  

أن هذه الصعوبة ظهرت يف مرحلة االبتدائي بسبب عدم تلقينهم  خرري الشفوي، يف حني يرى البعض اآلبكالتع
 ملهارات تستجيب ملتطلباهتم وقدراهتم العقلية.

مرحلة  ، بينماللتلميذ  ملشوار الدراسيساسية يف األلقة هي احلللمرحلة االبتدائية الدور الكبري واملهم، و  
 .الدراسي لهي، وهذا حتما يهثر على حتصالتهاوانفعقدراته ات يف منوه و تغري املتوسط تطرأ عليه 

 : 05اجلدول رقم 

 .أسباب هذه الصعوابت 
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 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %20,66 31 األستاذ 
 %46,66 70 األسرة 

 %32,66 49 مشكل يعود إليك 
 

 

 التعليق: 

أاثرها خطرية حبيث تعرقل سري مواكبة ري يف تذمر بعض التالميذ، وتبدو سباب العائلية الدور الكبتلعب األ 
وتربوية تعيق تقدمهم الدراسي وتهدي هبم إىل  تعليميةمشكالت وتسبب هلم  ، زمالئهم يف التحصيل الدراسي

يعود   %46.66نسبة ب ىل ويف املرتبة األو  الرئيسي عاله جند أن هذا السببأ الفشل، ومن خالل اجلدول
عدميي الدخل أو اخلالفات األسرية، أو األطفال الكثريين  العائالت روف األسرية القاهرة والصعبة وخباصة ظلل

 قد مهام األسرة ومتطلباهتا جتاه أبنائها.وعدم وجود مكان للمراجعة تع

 : 06اجلدول رقم 
 . أستاذ اللغة العربية كيف ترى 

 النسبة املئوية   التكرارات اإلجابة 
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 %60 90 يشرح جيدا 
 %28 42 يشرح بسرعة 

 %12 18 كبقية األساتذة يف املواد األخرى 
 

 

 التعليق: 

إن الناظر يف البحث الرتبوي جيد طرق وأساليب تعليم أنشطة اللغة العربية قد خضعت إىل التغيري والتعديل   
ومن  أبن األساتذة يشرحون جيدا  %60تجلى من خالل اجلدول أعاله، أن ي ، علمنيكي حتقق أهداف املت

خالل الطرق اجلديدة للتدريس قد بنيت على أساس مهم، وهو أن التالميذ يتعلمون بشكل أفضل كما كانت 
 الطرق املستخدمة يف التعليم تتناسب وأساليب التعلم ابلنسبة هلهالء املتعلمني.

عاقات إوهذا راجع لعدم مسايرهتم ألقراهنم ويواجهون  بسرعة لتالميذ أن األستاذ يشرحبينما يرى بعض ا 
الفردية  الفرو قاتوتعرتضهم صعوابت كالفهم واإلدراك والتذكر، ومن هنا وجب أن يراعي األستاذ  تعليمية

 عند تقدمي الدروس . واإلستعابللتالميذ من حيث االكتساب 

 

 : 07اجلدول رقم 
 . ت التعلم أسباب صعواب
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 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %30 45 اخلوف من خطأ 

 %40 60 اخلجل من الرفاق 
 %30 45 ردع األستاذ 

 

 

 التعليق: 

 ما يتحاشى اآلخرين من رفاقه يف القسم وال مييل إىل املشاركة يف املواقف اجلماعية ةاخلجول عاد التلميذ 
، وهذه األسباب تهدي به إىل الفشل وتكون له إعاقات انفسه مرتددبضعيف الثقة   اويبتعد عنها كونه  خائف

 نفسية للتعلم.

وهذا بسبب اإلجاابت اخلاطئة اليت   %40من خالل اجلدل أعاله الصعوبة تكمن يف ردع األستاذ بنسبة  
، وميكن للمدرس أن ينظم  خلوف وتهدي به إىل الفشلتولد يف التلميذ اضطراابت لغوية ونفسية يزداد خالهلا ا

ويوجه التعلم وابلتايل حيسنه عن طريق تشجيع التالميذ على فهم طريقة ومعاجلة املواقف التعليمية وهذا يستلزم 
 رغبات املتعلم وحاجاته. مراعاة

 : 08اجلدول رقم 

 . النشاطات اليت جيد فيها التلميذ صعوبة 
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 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %33,33 50 صعوبة يف النحو 

 %46,66 70 التعبري 
 %08 12 القراءة 

 %12 18 كل األنشطة 
 

 

 يق: ـالتعل

حيث يعاين بعض التالميذ من مشكالت  ،  ختتلف طرائق تدريس أنشطة اللغة العربية من نشاط آلخر 
نون من ضعف التعبري وتتجلى مظاهره يف عدم التوفيق يف اختيار األلفاظ املناسبة عديدة، يف هذه املرحلة يعا

وركاكة التعبري وهذا ما كانت نسبته للمعاين اليت تهديها بشكل دقيق وعدم وضوح اجلملة، وكثرة األخطاء اإلمالئية 
يعود إىل التخوف املسبق أما صعوبة النحو فكانت يف املرتبة الثانية وذلك   %46.66من خالل اجلدول أعاله 

 .له وعدم حتصيله يف املرحلة االبتدائية ونظرة بعض التالميذ يف صعوبة طرائق تدريسه

 : 09اجلدول رقم 

 .األسباب اليت تقف وراء نفور التالميذ من مادة اللغة العربية 
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 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %54,66 82 أنشطة غري مشوقة 

 %15,33 23  تسلط األستاذ
 %30 45 عدم تناسب األنشطة وقدراتك 

 

 

 يق:ـالتعل

، يرى عربية اختلفة ومتعددة من تلميذ آلخراألسباب اليت تقف وراء نفور التالميذ يف تعلم أنشطة اللغة ال 
ا وتسلط األستاذ يعترب مصدر   %54.66كالنحو والصرف بنسبة بعضهم أن الصعوبة تكمن يف املادة الدراسية  

يف حني يرى البعض   %15.33بعض التالميذ بنسبة  القلق واالضطراب ، وهذا ما أقرهيهدي إىل اخلجل و حمرجا 
 ورغباهتم.لك إىل عدم تناسب األنشطة جزهم عن مسايرة أقراهنم مربرين ذعبن يقرو اآلخر من التالميذ 

 : 10اجلدول رقم 

 .تلميذ ال اجتهادحرص العائلة على 
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 ليق:ـالتع 

هم يف التعلم وتفادي مشكلة ءتذليل بعض الصعوابت اليت قد تعرتض أبنا يف امهم اتلعب األسرة دور  
ل توفري جو املراجعة يف البيت وإاثرة دافعيتهم الرسوب والفشل والتحرر من السلبيات واملعوقات، وهذا من خال

 وتشجيعهم ومكافأهتم .

ومن هنا تتحمل العائلة املسهولية املباشرة يف جناح أو إخفاق أبنائها يف الدراسة وما يواجهونه من صعوابت  
  نفسية تتطلب من األولياء مسايرة ومساعدة أبنائهم ومصاحبتهم وخاصة يف هذا السن.  

 : 11م اجلدول رق
 املستوى الدراسي للوالدين 

 األم األب 
 النسبة ابملائة  التكرار اإلجابة  النسبة ابملائة  التكرارات  اإلجاابت 

 %38,66 58  %34,66 52  اعلمي ليس مؤهال

 النسبة املئوية  التكرارات  اإلجابة 
 %54 81 نعم 

 %46 69 ال
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 %20,00 30  %28 42 ابتدائي 
 %35,33 53  %30 45 اثنوي 

 %06,00 09  %7,33 11 جامعي 
 :11الشكل رقم 

 

 ليق: ـالتع

األب   %34.66 أن نسبة جند  تباين واضح يف املستوى العلمي للوالدين ومن خالل اجلدول أعاله 
  ابلنسبة لألم.  %38.66الذي ليس له مههل علمي يف حني يقابله 

جتاهاهتم حنو أنبائهم حيث وجتدر اإلشارة هنا أن املستوى التعليمي للوالدين من أهم العوامل املهثرة يف ا 
تهثر يف  والنشأة احلسنة تعلمالللقيام أبدوارهم من حيث  بكفاءهتميهثر املستوى التعليمي للوالدين على شعورهم 

 .اجتاهاهتم اإلجيابية حنو مراجعة دروسهم

 : 12اجلدول رقم 

 ك الدروس يف البيت األب أم األم؟.لمن يراجع 
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يق: ـالتعل  

دروسهم وهذا بنسبة  على مراجعةحيرصون على حث أبنائهم من خالل الشكل تبني أن اآلابء هم من  
ة أبنائهم وأثبتت الدراسات أن دور األم ال يقل أمهية يف مساعد  %37.33بينما األمهات نسبة   62.66%

، وهذا راجع إىل رغبة األم نفسيا  وإسرارهن على حتصيل الطفل دراسيا وخباصة يف الطبقات االجتماعية املتوسطة
يف  وتساعدهالدراسي فاألم تدفع ابنها  ابلتحصيلوهذا ال يتسىن إال  ،يف أن حيسن طفلها من مستواه االجتماعي

  .عملية التعلم التحرر من بعض املضايقات الشعورية اليت تعرقل

 ملئوية النسبة ا التكرارات  اإلجابة 
 %62,66 94  األب 
 %37,33 56 األم 
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احث يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة من معطيات، وبعد تفريغ االستبيان صاغ الب
 على الشكل التايل:سات املستقبلية يف عدد من النقاط الدرا من التوصيات اليت تفيد  اعدد

 التعليم يف مرحلة وضع مقررات أنشطة اللغة العربية  الرتكيز على اجلوانب النفسية يف
 درات العقلية للتالميذ.تراعي القاملتوسط 

 ط مع مراعاة املتوسالتعليم داغوجية يف تعليم اللغة العربية ملرحلة بيابملناهج ال االهتمام
 للوصول إىل النجاح التام. واملتعلم ،  احمليطو  وضعيات املواضيع ،

  الكشف املبكر عن العوائق النفسية للمتعلم وأهم ما يعرتضه يف اكتساب اللغة، وهذا
 اجلهود من معلمني وأولياء والقائمني على شؤون الرتبية والتعليم.بتكاتف 

  والقلق االنتباهقلة و كاخلوف، لدى التالميذ  النفسية االضطراابتالوقوف على بعض ،
 مع زمالئهم. اندماجهمواحلد منها والبحث عن طرق عالجها حىت يتم 

  ذ ليس هناك عرض واحد وإمنا ال يتشاهبون دائما، إ تعليميةالتالميذ الذين يواجهون عوائق
ومن هنا   منها يف تلميذ وجزء منها يف تلميذ آخر اجمموعة من األعراض، إذ أهنا قد تطرح جزء

 بكل التالميذ. االهتمامعلى األستاذ 

  مصطلح عوائق التعلم خيتلف عن مفهوم الفشل املدرسي أو بطيء التعلم إذ أن أسباب
 واحدة من هذه األسباب. التأخر الدراسي كثرية وصعوبة التعلم

   تنويع طرائق تدريس أنشطة اللغة العربية لتحقيق اهلدف التعليمي أبقل وقت وجهد جيب
 سواء، مع مراعاة القدرات العقلية للتالميذ.ث حتفز املعلم واملتعلم على حد حبي

  حىت       مراعاة املعلمني أثناء الدرس اخلصوصيات النفسية للتالميذ كامليوالت والرغبات
 يتحقق التعلم لديهم ويزيد اكتساهبم.

 ظهور  يف اتلعب دورا كبري  رعاية والوقاية واإلرشاد ألهنا الرتكيز على دور األسرة يف ال
 ائها.االضطراابت النفسية لدي أبن
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  الكشف املبكر عن األسباب اليت تقف وراء نفور التالميذ من مادة اللغة العربية وتذليل
 املؤدية إليها.ومعاجلة األسباب  مهالصعوابت اليت تعرتض

 الوسائل و املعارف  و  ، املتعلمو املعلم، ة )التعليمة ف العملية ضرورة االهتمام بني أطرا
 ( لتحقيق النجاح.التعليمية 

  االهتمامضرورة إملام األساتذة ابملادة ومعرفة كل ما له عالقة ابلعملية التعليمية ومنه وجب 
كل جوانب ب       الرتبوي كي يكونوا على دراية  يات،وعلم النفسبتكوين األساتذة يف اللسان

 العملية التعليمية.

  فإن           واستعداداهتمهتم وميوالهتم االفردية للمتعلمني وإدراك خلفي الفرو قاتمراعاة
ل يف قدراهتم وإمكانياهتم وك  القدرات املختلفة للمتعلمني أمر مهم فالتالميذ ليسوا سواء  مراعاة

من التذكري أبمهية دراسة هذه والبد ،  واحد من هؤالء حيتاج إىل استخدام أساليب خمتلفة للتدريس
    .لتحقيق احتياجاهتم وأهدافهم التعليمة  تالمذتهأن يتعامل مع  الظاهرة، ولذلك على املعلم الفعال
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 القـــرآن الكـــرمي  –

 قائمة املصادر واملراجع : 
الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور ـ لسان العرب  بوأ -1  

لبنان -بريوت  ـ 1طـ دار صادر للطباعة والنشر        

علم االجتماع الرتبوي  -إحسان حممد احلسن -2  
.م2008 - –األردن  - 1ط –دار وائل للنشر       
أمهية اللغة العربية ـ  عبد هللا الباتليأمحد بن  -3  

هـ  1412السعودية ـ -ـ الرايض 1 ط-دار الوطن      
أمحد حساين ـ دراسات يف اللسانيات التطبيقية : حقل تعليمية اللغات  -4  

  م2000ديوان املطبوعات اجلامعية ـ بن عكنون ـ اجلزائر ـ     
سلوكية املشكالت النفسية و ال -أمحد حممد الزعيب -5  

م 2008 دمشق ـ سوراي - 1ط –دار الفكر       
أمحد حممد قدور ـ مبادئ اللسانيات ـ طبعة مزيدة منقحة   -6  

م. 1996دار الفكر ـ دمشق ـ سوراي ـ       

أصول الرتبية والتعليم -تركي رابح -7  
م 1990ـ اجلزائر ـ  2 ديوان املطبوعات اجلامعية ط      
  ولوجية اللغة واملرض العقليسيكـ   مجعة سيد يوسف -8

. م 1990ـ  الكويتـ  سلسلة كتب ثقافية      
طرق تدريس اللغة العربية  ـجوده الركايب  -9  

  روبية اجلزائر    - 13 ط ـالطباعة دار الوعي للنشر و     
  التعليم البيئي الفعال-ترمجة،عزو إمساعيل عفافة–جون جاستون  -10
م 2000-نعما- 2 ط -دار امليسرة           

حامت حسني البصيص ـ تنمية مهارات القراءة والكتابة  -11  
م. 2011مكتبة األسد ـ دمشق ـ سورية ـ       
نهجية حنفي بناصر و خمتار لزعر ـ اللسانيات ومنطلقاهتا النظرية وتعميقاهتا امل -12  
. م2009ديوان املطبوعات اجلامعية ـ بن عكنون ـ اجلزائر ـ       
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د الزواوي ـ اكتساب وتنمية اللغة منتدى خال -13  
.م 2005 مصر   ـ –اإلسكندرية  - 2 سور االزيكية ـ ط      
تقنيات التدريس  –خري الدين هين  -14  
.م1999 – 1ط       

  حنو تعليم اللغة العربية وظيفيا ـ داود عبده -15
.  م2009ـ  الكويتـ   دار العلوم      
ارات اللغوية منتدى رشدي أمحد طعيمة ـ امله -16  
عمان ـ األردن   - 1سور األزبكية ـ دار الفكر العريب ـ ط      
األسس العامة للتدريس  -جمموعة من املؤلفنيرشدي لبيب و   -17  
.م1983ـ بريوت،لبنان  - 1ط -دار النهضة العربية      

  كم صاحلترمجة ، علي حا  –االجتاهات األساسية يف علم اللغة  –رومان ايكبسون  -18
م.  2002 –الدار البيضاء املغرب  ـاملركز الثقايف العريب       

ه التأخر الدراسي ودور الرتبية يف تشخيصه و عالج –زايد بن علي اجلرجاوي  -19  
.م2002 -2ط       

ترمجة  ، حممد عماد إمساعيل  –سار نوف وجمموعة من املؤلفني  -20   

م 1979 ––صر القاهرة ، م - 3ط –دار الشروق        
رية والتطبيق سعاد عبد الكرمي الوائلي ـ طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبري بني النظ -21  
. م2004عمان ـ األردن ـ  - 1دار الشروق للنشر والتوزيع ـ ط       

أسرار التعليم و التعلم -سليمان حممد مومسان -22  
م. 2013-،اجلزائريابب الواد -دار املعرفة       

مسيح أبو مغلي ـ األساليب احلديثة لتدريس اللغة العربية  -32  
م.1999دار جمد الوي للنشر والتوزيع ـ عمان األردن ـ        
ة شارل بوتون ترمجة : قاسم املقداد وحممد رايض املصري ـ اللسانيات التطبيقي -24  
  .سوراي ـدار الوسيم للخدمات التطبيقية ـ دمشق      

ت ـ طرق تدريس العربية صاحل نصريا -25  
. م2006ـ عمان ـ األردن ـ  1دار الشروق للنشر والتوزيع ـ ط        
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الصديق خبوش ـ منهجية البحث العلمي  -26  
.م2012ـ احملمدية ـ اجلزائر ـ  2دار طليطلة ـ ط       

اء املناهج وبن عباد قندوز فوزية ـ التعلم بني الطفولة واملراهقة وعالقته بنظام االمتحاانت -27
م. 2011الدراسية   دار هومة للنشر والتوزيع ـ اجلزائر ـ   

عباس حممود عوض ـ القياس النفسي بني النظرية والتطبيق  -28  
م. 1998دار املعرفة اجلامعية ـ اإلسكندرية ـ مصر ـ        
مباحث لغوية يف ضوء الفكر اللساين احلديث  –عبد اجلليل مراتض  -29  
.م2003 –األبيار اجلزائر  –لة منشورات اث      
مدخل إىل علم النفس  –عبد الرمحان الوايف  -30  

.م2006  -دار هومة  للنشر والطباعة  اجلزائر                   
  املقدمةـ  عبد الرمحان بن خلدون -31
. م2000لبنان ـ –بريوت  - 1دار صادر ـ ط     

ملعرفية عبد السالم املسدي ـ  اللسانيات وأسسها ا -32  
م. 1986  ـدار التونسية للنشر ـتونس      

الرتبية والتنشئة االجتماعية –عبد هللا الزاهي الرشدان  -33  
م. 2005 -األردن - 1ط   –دار وائل للنشر      

مشاكل الطفل النفسية و االجتماعية -عبد املنعم امليالدي -34  
.م 2014اإلسكندرية ـ مصرـ  -مؤسسة شباب اجلامعة     

عبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية  -35  
مصر.  ـدار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية      

  تدريس فنون اللغة العربيةـ  علي أمحد مدكور -36
. م2009ـ  األردن ـ عمانـ  دار امليسرة      

عماد عبد الرمحن الزغلول ـ مبادئ علم النفس الرتبوي  -37  
.م2012العني ـ اإلمارات العربية املتحدة  ـ   - 2دار الكتاب اجلامعي ـ ط      
سيكولوجية البيداغوجية   ـعزيزي ع السالم  ـترمجة  ـقالسيون مياري  - 38   

م. 2001 ـدار األفاق       
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م طرق التعليم والتعلدليل املعلم لتحسني و  ـتنويع التدريس  ـكوثر حسني و جمموعة من املؤلفني -39
م.  2000 ـبريوت ، لبنان  –يف مدارس الوطن العريب  -       

حتقيق ، حممد خاطر  –خمتار الصحاح  –حممد ابن أيب بكر الرازي  -40  
.م 1990 –بريوت ، لبنان  –مكتبة لبنان انشرون        

حممد ابن انصر الشهري ـ سلطان اللغة  -41  
م. 2012بية السعودية ـ الرايض ـ اململكة العر  - 1مدار الوطن ـ ط       
حممد الدريج ـ مدخل إىل علم التدريس ـ حتليل العملية التعليمية  -42  
م. 2000قصر الكتاب ـ الرابط ـ اململكة املغربية ـ        
حممد النوي حممد علي ، صعوابت التعلم بني املهارات واالضطراابت  -43  
م.    2011، األردن  ،  1ط      
اهلدف اإلجرائي متيزه وصياغته  حممد بوعالق ـ -44  
.م 1999قصر الكتاب ـ البليدة ـ اجلزائر ـ       

مداخل تعليم اللغة العربيةـ  حممد عبده عوض -45  
. م2000ـ   اململكة العربية السعودية-مكة املكرمة  - 1 ط ـ مكتبة امللك      
يف علم اللغة التطبيقي  –حممد فتيح  -46  
. م1989 ـمصر  ـالقاهرة  دار الفكر العريب       

رية والتطبيقأساسيات علم النفس الرتبوي بني النظ –حممد فرحان وحممد عوض الرتتوري  -47  
.م2006 –عمان األردن  –دار احلامد       

اللسانيات وتعليم اللغة  –حممود أمحد السيد  -48  
سوسة ـ تونس   –دار املعارف       

  بوية معاصرةمشكالت تر  –حممود يوسف الشيخ  -49
.م 2007 –القاهرة ، مصر  –دار الفكر العريب       
مصطفى غلفان ـ يف اللسانيات العامة   -50  
ـ لبنان ـ  1دار الكتاب اجلديد ـ ط       

مصطفى ماضي ـ النخبة واملسألة اللغوية يف اجلزائر  -51  
م. 2007دار القصبة للنشر ـ اجلزائر ـ       
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عطية حممود ـ نظرايت التعلم  مصطفى انصف : مراجعة -52  
م. 1983الكويت ـ الكويت ـ      

املشكالت النفسية لألطفال  -نبيلة عباس الشورجبي -53  
.م2002 -القاهرة ، مصر  -1ط –دار النهضة العربية      

مباحث يف علم اللغة ومناهج البحث اللغوي  –نور اهلدى لوشن  -54  
م. 2000 -مصر اإلسكندرية ،  –املكتبة اجلامعية      

احللاملشكلة و  -التأخر الدراسي -نصر ايسر -55  
.م2010 -القاهرة،مصر- 1ط  -إبداع لإلعالم و النشر     

 
 اجملالت واملنتدايت : 

ابفي انيشتادت ـ جملة االبتسامة   -56  
م. 2005بريوت ـ لبنان  ـ   -  1الدار العربية للعلوم ـ ط       

لعربية وآداهبا اللغة ا –بلقا سم  خيلف  -57  
.م2010 –اجلزائر  -املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية  جامعة التكوين املتواصل        

  بية بومجلني لبوخ و بن قطاية  بلقاسم ـ املنهج اللساين يف تعليم اللغة العر  -58
.م2012ـ جوان  14جملة األثـر ـ العدد       

اململكة العربية  ضر لصعوابت التعلم املنعقد يف الرايورقة مقدمة للمؤمت -زيد بن حممد البتال -59
.م2006 -السعودية  

  العدد السابع ـجملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  ـعزيز عكواش  -60
م. 2010 ـاجلزائر ـجامعة بسكرة        

قريس ظريفة ، اللغة العربية  -61  
.2008 اجلزائر  ـين وزارة الرتبية الوطنية  مديرية التكو        

.م2003.اللغة العربية، الوثيقة املرافقة ملناهج السنة األوىل من التعليم املتوسط -62  
 
 

 



 قـــــــائمة المصــــــادر والمــراجع  

 

146 

 املـــراجع ابللغة األجنبية :
  

63- Oswald Ducrot dire et ne pas dire –éditeurs 3eme diction 
a paris-1991p 
 
64- Girard Denis –linguistique appliquée et didactique des  
langue-arwand colin- paris 
 
65- Sophie moirant –enseigner communiquer en langue 
étranger-hachette-1982-paris. 

 

:  يةملواقع االلكرتونا  
                                                                    

 اللغة والتواصل  -، اللسانيات مدخل إىل األنرتبولوجيا االجتماعية  -66

Brahmi blogspot.com. blogxbot.com/…/blog post, 8689.  

www/diwanarab 67-  2007ديسمرب  -    مجيل مجداوي                          
         -  

http://ar.scrib.d.com                   20-11-08 ،  68- مزاكي أبو سلسبيال 

-htt/www almualem.net                69- 2004-04-29 صالح،   عماد  

http://ar.scrib.d.com/
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.لألساتذةموجھ /استبیان 

لمادة اللغة العربیة  في الطور  الثالث األفاضل  ساتذةأیھا األ أرائكمجمع  إلىھذا االستبیان  یھدف        

تساھموا  معنا   أنبكل موضوعیة و  األسئلةعن مختلف    اإلجابةمنكم  و الرجاء. األساسيمن التعلیم  

  .غويا البحث اللھذ  إثراءفي   اإلمكانقدر 

  في الخانة المناسبة )X(ضع عالمة -

  ماستر                لیسانس        المعھد التكنولوجي  للتربیة :المؤھل العلمي -1

الخبرة المھنیة -2

]32-10[–]10-5[–]5-1[:سنوات الخدمة 

  ]    [ال    ]   [ نعم؟ لتالمیذالقدرات العقلیة ل اللغة العربیة موضوعة تراعي أنشطةھل مقررات -3

  .[    ]ال [   ]   نعم ؟  وھل تتماشى وقدراتھم النفسیة -4

  ]      [غیر مناسب  ]     [مناسب ؟اللغة العربیة في مرحلة المتوسط أنشطةكیف ترى منھاج تعلیم -5

   ]   [ئمة غیر مال]  [مالئمة . ؟العقلیة العربیة  لسن المتعلم وقدراتھ اللغة    أنشطةما مدى  مالئمة  -6

  ]    [ ال   ]   [نعم ؟  اللغة العربیةفي اكتساب أنشطة  تعترض التلمیذ في رأیك ھل توجد معوقات -7

   ]    [  األقلیة  ]   [ األكثریة كم نسبة التالمیذ الذین یواجھون صعوبات في فھم ھذه األنشطة؟-8

    ]   [ال  ]   [ لتالمیذ  في القسم الواحد؟نعملدى ا تفاوت  في اكتساب  مھارات  اللغة  العربیة ھل ھناك -9

                   .              اللغة العربیة   أنشطةفھم  في  االستیعابمعوقات  یعود  و جود   إالم- 10

  ]    [ال   ]   [نعم ونقص خبرتھم في المادة  األساتذةطبیعة تكوین  –

  ]    [ال       ]   [لمادة    نعم   عدم اكتراث  التالمیذ با-

  [    ]ال [   ]   المشكل یعود إلى طبیعة المادة نعم -

              .؟ ھل الطریقة  المعتمدة في تدریس اللغة العربیة  تسھل  عملیة  التعلم  و تحفز المتعلم- 11

  ]   [ال       ]    [نعم 

. ]   [ال    ]   [عم ن .؟الدرس  الخصوصیات  النفسیة  للتالمیذ   أثناءتراعي   لھ - 12
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  : ؟ماھي مشكالت  تعلم اللغة العربیة - 13

   ]  [ال   ]  [النحو  نعم   -

   ]  [ال    ]  [نعم    األنشطةكل   -

   ]  [  ]  [الحفظ  نعم   -

  [    ]ال [   ]   نعم  ؟  ھل الحجم الساعي المخصص لنشاطات اللغة العربیة كاف – 14

  .؟ذ  أثناء  الدرس التالمی كیف ھو سلوك - 15

    ]   [  ال]    [منتبھ نعم -               

   ]    [ال    ]   [غیر منتبھ نعم -               

   ]   [ال   ]   [مرتبك   نعم  -              

  [  ]ال [   ]   ھل یتجاوب التالمیذ معك حین تخاطبھم بالعامیة أفضل من مخاطبتھم بالفصحى؟ نعم  - 16

  [   ]ال [  ] ال تجد أن مخاطبة أساتذة المواد األخرى بالعامیة لھ تأثیر في تحصیل اللغة العربیة؟ نعمأ - 17

  .رتب النشاطات اللغویة التي یجد فیھا التلمیذ صعوبة في اكتسابھا- 18

  ][  نشاطات الحفظ -[  ] التعبیر الكتابي-[  ]التعبیر الشفوي -[  ]الصرف -[  ] النحو  -[  ]القراءة -
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  :للتالمیذاستبیان  موجھ  

 في الخانة (*)  بوضع عالمة   اإلجابة إالما علیك    األسئلةبعض  إلیك  عزیزي التلمیذ-

  .المناسبة

  .ان یناسب عمركم الزمني؟یراعیو طریقتھا اللغة العربیة تدریس مضامین  ھل ترى-1

  [   ]    ال      ]   [نعم         

  .ة؟اللغة العربی ھل تجد صعوبة في تعلم أنشطة-2

  [   ]    ال  [   ]    نعم     

  : تعود ھذه الصعوبة؟ ھل إلى  مإل -3

  [   ]    ال [   ]    نعم   األستاذطریقة تدریس  -

  [   ]    ال [   ]    نعم   المادةصعوبة  -

  [   ]    ال [   ]    عدم اھتمامكم  بالمادة نعم  -

  لصعوبة؟مرحلة ظھرت لدیك  ھذه ا أيفي ـ  4

  [   ]   ال [   ]    االبتدائي نعم  التعلیممرحلة  -

  [   ]   ال [   ]    مرحلة التعلیم المتوسط نعم  -

  ؟  ما أسباب ھذه الصعوباتـ  5

  [   ]  ال [   ]    نعم      األستاذ -

  [   ]    ال [   ]    نعم  األسرة     -

  [   ]   ال [   ]    مشكل یعود إلیك نعم  -

   ؟ اللغة العربیة  أستاذكیف ترى ـ  6

  [   ]    ال [   ]    یشرح جیدا نعم  -

  [   ]    ال [   ]    یشرح بسرعة نعم  -

  [   ]ال [   ]    كبقیة األساتذة في المواد األخرى نعم  -



151

  :؟ ھل تعود ھذه الصعوبات إلى -7

  [   ]   ال [   ]    من خطأ  نعم  الخوف -

  [   ]ال [   ]    نعم  الخجل  من الرفاق  -

  [   ]ال [   ]    ردع األستاذ نعم  -

  ما ھي النشاطات التي تجد فیھا صعوبة؟ -8

  [   ]ال [   ]    نعم صعوبة في النحو  -

  [   ]   ال [   ]    التعبیر نعم  -

  [   ]   ال [   ]    القراءة نعم  -

  ]   [ال [   ]    نعم  األنشطةكل  -

  .راء نفورك من مادة اللغة العربیة؟التي تقف و األسبابما  -9

  [   ]ال [   ]    غیر مشوقة نعم  أنشطة -

  [   ]ال [   ]    نعم  األستاذتسلط  -

  [   ]ال [   ]    نعم  و قدراتك األنشطةعدم تناسب  -

  [   ]   ال [   ]    ھل تحرص العائلة على اجتھادك؟ نعم  - 10

جامعي [   ] ثانوي [   ]  متوسط [   ]   ابتدائي    :؟ ھو المستوى الدراسي للوالد ماـ  11

[ ]

  [   ]جامعي [   ] ثانوي [   ]  متوسط [   ]   مستوى األم ابتدائي  -

ال [   ]    األم نعم   ،[   ] ال [   ]    نعم  ؟     من یراجع لك الدروس في البیت األبـ  12

[ ]
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