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نشكر هللا عَز وجَل على إتمام هذا العمل املتواضع، نتقدم بالشكر الجزيل وفائق التقدير 

والامتنان إلى ألاستاذ الدكتور " بوطيبة جلول " لتقبله الاشراف على هذا البحث وما قدمه من 

ّإرشادات وتوجيهات وتصويبات مفيدة في سبيل إنجازه.

بالشكر إلى أعضاء لجنة املناقشة على قبولهم مناقشة هذه كما يطب لنا أيضا أن نتقدم 

ّالرسالة واثرائها بتوجيهاتهم ومالحظاتهم القيمة.

إلى جميع أساتذة قسم اللغة وألادب العربي بجامعة "مستغانم" كل باسمه ز درجته لهم جميع 

ّجزيل الشكر وعظيم الامتنان متمنية لهم دوام الصحة والعافية، وفي ألاخير 

 ر كل من ساعدنا في هذا العمل من قريب أو بعيد، ونأمل أن يستفيد غيرنا من هذانشك

 البحث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والعرفانكلمة الشكر 



 

 

 زروقي منصورية

 

 

 

 

 

 

 

ّأهدي عملي هذا إلى الوالدين الكريمين اطال هللا في عمرهما.         

إلى زوجي واخوتي وأخواتي وكل افراد عائلتي وإلى كل زمالئي وكل أخواتي باإلقامة          

ّالجامعية.

ّإلى كل من ساعدني في إنجاح هذا العمل املتواضع.          

ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـــــــداءإلا



 

 

 بن عائشة جميلة

 

 

 

 

 

ّ

البيان والصالة والسالم على الهادي البشير الحمد هلل رب العاملين الذي خلق الانسان وعلمه 

ّوالسراج املنير من حث الامة على طلب العلم وجنى ثماره ألنه الضياء والنور للبصائر.

ّأهدي هذا الجهد املتواضع

ّإلى أبي وأمي الكريمين حفظهما هللا وأطال في عمرهما.                         

ّإلى كل أفراد ألاسرة الكبيرة.                            

ّإلى خطيبي الذي وقف بجانبي وعمل على نجاحي                                

ّإلى كل ألاصدقاء والزمالء في مشوار دراس ي.                                  

ّوأخواتي. إلى جميع اخوتي                                     

وإلى كل من وقف بجانبي من قريب أو بعيد وساهم في هذا                                       

ّ".البحث "بالنصح والعون والتشجيع

 

 هـــــــداءإلا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



 مقدمة
 

 أ
 

 مــــــــقـــــــــدمــــــــــــة

عمالنا من أومن سيئات  أنفسناستغفره ونعوذ باهلل تعالى من شروري نالحمد هلل نحمده ّو إن

 وأشهد أنهللا وحده ال شريك له  إاّل إلهن ال أشهد أه هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، ّوييهد

َّمّمح ّ ّما بعد:ورسوله أا عبدوه د 

صالح تعليم اللغة العربية، إجل أوتغيرات من  صالحاتاة ة التربوية في الجزائر بعد ّقامت املنظوَمّ

 جوانب، وفي فع من قيمة اللغة العربية وجعلها مواكبة للتطورات التي تحيط بها من كل ّوهذا بغية الرّ 

ا بنظام خضم هذه التغيرات نجد اعتماد الجزائر منذ استقاللها على عدة مقاربات بيداغوجية، بدءّ 

ّ
 
 يداغوجية ألاهداف.إلى ب التدريس باملضامين وصوال

وتطويرها وذلك مناهجها  إصالحوتعد الجزائر واحدة من بين الدول التي كانت وال تزال مثل عند 

شهدت مجموعة من  العالم، فقدملسايرة التطور املعرفي وألاوضاع الجديدة التي تحدث على مستوى 

 التكيفات والتعديالت منذ استقالل إلى يومنا هذا.

ّالنّ وتعتبر املقاربة 
ّ صية من بين أهم  

َ
ّمجال ت

 
حيث حظيت هذه ألاخيرة بأهمية العربية، غة عليمية الل

ّ
 
ّلمية، وعنصرّ التعَّ -ليمية عّ زت على املتعلم بجعله محور العملية التَّكبيرة كونها رك

 
في عملية  ا متفاعال

ريس مختلف ميادين وتقوم هذه املقاربة على أساس الانطالق من النص إلى تد املعرفي واللغوي، كتسابالا

على  هتمامناا نصبانقطة انطالق ألي نشاط لغوي لذا  فهّو .ومنطلق ألانشطة التي تليهالعربية، اللغة 

وتحسين في تفعيل املردود التربوي  ، ودورهاصية في تفعيل مكتسبات التعليميةمعرفة دور املقاربة النّ 

" وذلك عن طريق توعية، وتوجيههم التوجيه التربوي السليم، فكان عنوان بحثنا  التعليمية،العملية 

 
 
 في تحسين املردود التربوي".ودورها صية املقاربة الن

ّنا لهذا املوضوع إشكالية تمثلت فيما يلي:وقد حددّ 

 كيف تساهم املقاربة النصية في تفعيل املكتسبات التربوية لدى التلميذ؟ -

ّ



 مقدمة
 

 ب
 

 إلاشكالية إلى عدة أسئلة فرعية تمثلت في:وقد عرفت هذه 

  ما املقصود باملقاربة النصية؟ 

 
 ص وما هي الكفاءة اللغوية؟وما معنى النّ 

  هل ُيعدُّ انطالقا من النص محورا أساسيا لتدريس أنشطة اللغة العربية وفق املقاربة

 النصية؟

  ا مهما لتحسين املردود التربوي؟ عد املقاربة النصية دور 
ُ
 هل ت

  ما الطرائق املعتمدة لتحسين املردود التربوي وفق املقاربة النصية؟ 

 هذا املوضوع نذكر منها: ختياّراوافع قادتنا إلى ولعلَّ هناك عدة أسباب ود

والكشف عن خبايا هذا النشاط في  طالعالّادة في معالجة هذا املوضوع بغية رغبتنا الشدي .1

 الوسط التعليمي التربوي.

إلاصالح الجديد الذي اعتمدت الوزارة الوطنية للمقاربة النصية في املؤسسات الاطالع على  .2

 التربوية في تحسين املردود التربوي.

راسة 
ّعلى الخطة التالية: عتمدنااوللوصول إلى النتائج املرجوة من الد 

ّمقدمة وفصلين وخاتمة، مرافقة بقائمة املصادر واملراجع وفهرس املوضوعات.

 :هذا املوضوع، واملنهج املعتمد  ختياّراالدراسة ودوافع  كاالتشإلّاوفيها تحدثنا عن  املقدمة

نجاز هذه املذكرة والصعوبات التي واجهتنا خالل فترة إباإلضافة إلى ذكر بعض املراجع التي ساعدتنا في 

ّإنجازها. 

 :عنواناه املقاربة النصية ودورها في تنمية الكفاءة اللغوية والذي تحدثنا فيه  الفصل لاول

عن تعريف املقاربة ومفهوم النص عند العرب وعند الغرب وتحدثنا عن أهمية املقاربة النصية في تعليم 

تنا حول ص، أما املبحث الثاني فقد كانت دراسفي النّ  سجاموالان تساقالا مظاهّراللغة، وتطرقنا أيضا إلى 



 مقدمة
 

 ت
 

ص التعليمي وكذلك ألابعاد التربوية للنصوص ألادبية، وأخيرا املبحث الثالث فكان حول الكفاءة اللغوية النّ 

 وفيها تطرقنا إلى مفهومها وأهميتها ودورها في ضوء املقاربة النصية.

 الذي يحمل عنوان املردود التربوي والذي بدوره قسمناه إلى مبحثين حيث  الفصل الثاني

املبحث ألاول للتحصيل الدراس ي بمفهومه وأهميته وأهدافه وشروطه ومشاكله وبعض الحلول، أما  صخصّ 

املبحث الثاني عن املردود التربوي بمفهومه وعناصره والعوامل املؤثرة فيه وأهدافه، وألانماط السلوكية 

 التي تؤثر عليه وقياسه وأيضا أهمية الحاجة اليه.

ا الاعتماد على املنهج الوصفي فهو يعتمد على دراسة وبناء  على هذا، فإن طبيعة  املوضوع اقتضت من 

 الظاهرة كما هي موجودة في الواقع ووصفها وصفا دقيقا.

ّكما استفدنا في دراستنا على عدة مصادر ومراجع من أبرزها استخداما:

ص ومجاالت تطبيقه.ّ–محمد ألاخضر الصبيحي   ّمدخل إلى علم الن 

ص محمد الخطابي، لسان   مدخل إلى انسجام الخطاب. ّ–يات الن 

ّمعجم لسان العرب. -ابن منظور   

ي بين النظرية والتطبيق.   كتاب صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النص  

عداد هذا العمل إوكأي بحث علمي فهناك بعض الصعوبات والعراقيل التي واجهتنا ونحن بصدد 

ّة في تقديم هذا البحث على أحسن صورة. ولكن بفضل هللا املستعان، وكذلك رغبتنا امللح ّ

كتور " بوطيبة رشيد " الذي تفضل باإلشراف على هذه ن نشكر ألاستاذ الد ّأوال يسعنا في ألاخير الا 

ر جهد ّ
 
نجاز إعانتنا على أا في تنقيتها وتصحيحها، ولم يبخل علينا بتوجيهاته التي الدراسة وتأطيرها، ولم يدخ

شكر والتقدير لكل  أساتذة قسم اللغة وألادب العربي بجامعة مستغانم، وإلى كل  هذا العمل كما نتقدم بال

ّمن ساهم في إتمام هذا العمل املتواضع. 
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 هيد:مت

غة العربية غاية املؤسسات التعليمية فهي وسيلة التعليم والتواصل والتبليغ، وأكبر 
 
تعليم الل

شاهد على ذلك ما جد من مناهج لتمكين أبناء العرب منها والتالعب بألفاظها لتكون سالحهم القوي، 

لم في العملية التعليمية فكانت املقاربة باألهداف أولها، ثم املقاربة بالكفاءة التي تقوم على مشاركة املتع

صية آعوض أن يكون  خر ما آلة تستقبل دون أن يرفض، أو يناقش ما يتم تناوله، وقد كانت املقاربة الن 

ص املقرر. ّتم تبنيه، والذي يتطلب استنباط القواعد املختلفة )النحوية، صرفية... الخ( من الن 

ص واملقاربة النصية فهوم كل من املقاربة ّوول إلى موبناء  على ما سبق سيتم التطرق إلى الفصل ألّا الن 

 بصفة عامة وغير من املصطلحات املتعلقة بها.
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 املقاربة النصية: -1

  :مفهوم املقاربة -1-1

صية مقاربة تعليمية اعتمدتها وزارة التربوية كأساس في تدريس  أنشطة وتناول تعتبر املقاربة الن 

" ّو فيها سنحاول تسليط وفروع اللغة العربية املختلفة، وهي مصطلح يتكون من جزأين "املقاربة" و "النص 

غوية ثم الاصطالحية.املقاربة" في "  بمفهومف كال الجزأين ولنبدأ أوال الضوء على تعري
 
ّ الداللة الل

ّ :لغة -أ( 

ل بن أحمد لخليهي مصدر الفعل الثالثي املزيد )قارب( على وزن )مفاعلة( جاء في معجم العين 

و، والتّ ه 170الفراهيدي )ت 
ُ
ن ّواصل بَحّدني والتّ ب، التّ قرّ (: الُقر ب ضدُّ الُبعد  والاقِتراُب، الدُّ ّ .ةابَّأو قّر ق 

ّّ»:اُنّو القربَّ
َ
ّرَّّما تق

ُ
1ّ.«سيلةَوّا وَّبّ رّ بت به الى هللا تبتغي به ق

غوية711ت البن منظور )كما ورد أيضا في لسان العرب 
 
ّ(.ب ر، )ق، ه( في املادة الل

ّ
ُ
ّ.عُدّالبُّ نقيُضّ ُبّرّ ب: الُقّرُّق

رِيب   قوله تعالى:"ّو
َ

اِن ق
َ

ك  ِمن مَّ
ْ

وا
ُ

ِخذ
ُ

ْوَت َوأ
َ

 ف
َ

ال
َ

 ف
ْ

زُِعوا
َ

 ف
ْ

َرى ِإذ
َ

ْو ت
َ

ّ-51-يةلّاسبأ  " سورةَول

ّاّو
 
ّق
َ
ّ ُدّعّ الوَّ رَبّت ّ أي 

َ
ّت
َ
ّمقاربة. ُعّته في البيّ قاربّ ب ّوارَّق

ّ ما»بالضم:  ،رباُنّلُقّوا
َ
ّّو ل ّعز  وج ّ ب الى هللا،رُّق

َ
ّ بت به، تقول منه:قرَّت

ُ
بن هللا ق ب الى هللا بش يء ا، وتقرُّّانّ بَّرّ قر 

ّ
َ
ّأي ط
َ
2ّ.ّ«ه تعالىنَدّربة عِّبه الُقّ َبّل

أن  املقاربة في اللغة تعني الدنو والاقتراب من الش يء، والقرابة في النسب،  يبدو من خالل ما تقدم

 3 والاقتراب الى املولى عز  وجلو الرحمة و إلاحسان.

ّ

ّ

                                                           
، )باب 3، ج1الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط - 1

 .370القاف(، ص
ابن منظور اإلفريقي أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، تح: أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق  - 2

-82مادة )ق، ر، ب( ص ) 11، ج1999، 3إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط العيدي، دار

83.) 
ق، ر، ب( ص )، مادة 2008، 1أحمد مختار عمر، معجم اللّغة العربية المعاصرة، عالم الكتب الحديث القاهرة، ط - 3

(1790-1791.) 
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ّ:اصطالحاب(  

والاستراتيجيات التي واملبادئ :" مجموعة التصورات وتعني «Approche»يقابلها املصطلح ألاجنبي   

1ّتخطيطه وتقيميه". دراس ي ّوتم من خاللها تصور منهاج ي

وهي تصور وبناء مشروع عمل قابل لإلنجاز، على ضوء خطة أو استراتيجية تأخذ في الحسبان كل  العوامل 

، ووسائل، ومكان، وزمان، أو خصائص فعال واملردود املناسب من طريقةاملتداخلة في تحقيق ألاداء ال

2ّاملتعلم، والوسط، والنظريات البيداغوجية". 

أن  "املقاربة" في الاصطالح تعني مجموعة املبادئ والتصورات التي وضعت  نتج مما سبق ذكرهنست

ما من شأنه أن ن وشامل لكل محددة بهدف تأسيس منهاج دراس ي معي واستراتيجياتبناء  على خطط 

ّيساهم في تحقيق النتائج املرجوة.

ة لدراسة مشكل، أو تناول موضوع ما، ب غرض إلى وصول إلى نتائج معينة وهي أيضا كيفية معين 

ّ:الاتيوترتكز كل مقاربة على استراتيجية للعمل كما هو موضح في الشكل 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
ية للمنهاج، الوثيقة المرافقة لمنهج اللغة العربية، مرحلة التعليم المتوسط، الجزائر، د، ط وزارة التربية الوطنية، اللجنة الوطن- 1

 .11، ص2016
 

عمر بوحملة، أثر المقاربة النصية في اكتساب المتعلم للكفاءات اللغوية، مجلة اللّغة العربية، العدد التاسع وثالثون، )دـ ت(،  - 2

 .108-107ص
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 1 خطاطة توضح كيفية اشتغال املقاربة النصية.

فاملقاربة وفق هذا املخطط هي عبارة عن خطة منظمة تنطوي تحتها جملة من العمليات بغية 

ة لنشاط معين، وهذه  باستراتيجيةالوصول إلى نتائج، أو أهداف معينة، تبدأ  تستلزم  الاستراتيجيةموجه 

ة  ة، هذه التقني  تشتمل على مجموعة من املمارسات طريقة للعمل وكل  طريقة بدورها تتطلب تقني 

ّإلاجرائية وفقها يتم تنفيذ وتطبيق استراتيجية املقاربة.

ّ

ّ

ّ

                                                           
ة نشاط التعبير الكتابي في ضوء المقاربة بالكفاءات، رسالة مقّدمة لنيل شهادة الماجيستر، جامعة زوليخة عالل، تعليمي - 1

 .23، ص2012فرحات عباس، سطبف، الجزائر، 
 

 طريقة   

 

 

 

 

 مقاربة

 استراتيجية استراتيجية

 

 استراتيجية

 

 تقنية    تقنية    

 

 تقنية  

 إجراء    إجراء   إجراء   

 تطبيق  

صيغة   صيغة  

         

  

 صيغة

 صيغة 

 نظرية



التربوي في تحسين املردود ودورها املقاربة النصية                                                                     الفصل لاول   

4 
 

ّ:النص مفهوم -1-2

ّ لغة:أ( 

ة على اختالف  ة، ّولقي النص اهتمام علماء العربي  لح ]نص[ كما شاهد هذا املصطمذاهبهم العلمي 

ة ّو راسات العربي 
ا بذاته سمي  "علم النص" ومن في الد  ا حتى أصبح يخصص له علم  ة اهتماما واسع  الغربي 

ال، ثم معناه  أجل غوي أو 
 
ص البد من تجديد مفهومه الل حيث اعتمدنا في  حيالاصطالمعرفة معنى الن 

ة  ص لغة على أعظم املعاجم الغربي  ّلسان العرب البن منظور وقاموس املحيط لفيروز أبادي(.)معرفة الن 

ن و إلاثبات، وذلك إذا عدنا الى  حرك والتعيي  فع و إلاظهار والت  ة القديمة بمعنى: الر  ورد مفهوم املعاجم العربي 

ة معاِن: منها ما جاء في لسان العرب  " عد  نا نجد ملادة "نص 
 
ة القديمة، فإن منظور تحت  البنمعاجم العربي 

ة ] ن، ص، ص[ ما يلي: ا: رفعه،رفعك الش يء نّ»املادة املعجمي  ه نصًّ ما أظهر، فقد  ص الحديث ينص 
 
وكل

ص للحديث من الهوى، أي أرفع له، وأسند، يقال: نص  الحديث 
 
، وقال عمر وبن دينار ما رأيت رجال أن نص 

دها: رفعته، ت الصينية حي  ته إليه، ونص  ة، أي غاية  الى فالن، أي أرفعه، وكذلك نصص  وضع على املنص 

ة ما تظهر عليه العروس لترّىالفصيحة و الشهرة و الظه 1ّ.ّ«ور، واملنص 

فع والبيان. ّومن معاني النص  في هذا القول: الاظهار والر 

ا  ، جعل بعضه على بعض ّو»ورد في لسان العرب قوله ومم  ابة ينصها ونص  املتاع نص  نص  الد 

ا حريك حتى  تستخرج أقص ى سيرهانص  ص: الت  اقة، الن  ير وكذلك الن  2ّّ.«: رفعها في الس 

م وجعل بعضه على بعض، والتركيب والتحريك فهي سمات الكالم  ومن معاني النص  في هذا القول: الض 

ص املذكورة في لسان العرب " بلوغ الش يء ص نصا، من معاني الن  الاستقصاء إذا و املتراكب ليصبح الن 

ى يستقص ي ما عنده، ونص  كل  ش يء منتهاه".  ّ 3سأله عن الش يء حت 

غوّي من خالل هذه
 
عريفات نستنتج أن  املعنى الل فع وإلاظهار وجعل بعض  الت  ص يدور حول: الد  للن 

حريك والبيان، والاسناد والترتيب.أالش يء  ّقصاه ومنتهاه، والت 

ّ

ّ

                                                           
 .162م، مادة)نّصص(، ص2004، بيروت:در، دار صا3، ط14ابن منظور، لسان العرب، مج - 1
 .163مرجع نفسه، ص  - 2
 .164مرجع نفسه، ص - 3
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1ّباي في مادة )نصص( قوله: " نص الحديث رفعه". آأورد الفيروز 

ص ّو ة القديمة، فما امللفت لالنتباه هو عدم وجود اختالف يذكر في معنى الن  )نص( بين املعاجم العربي 

ّنجده عند ابن منظور في لسان العرب نجده في قاموس املحيط للفيروز أبادي.

ما يشمل مطلق 
 
ص من حيث اللغة ان غوي للنص فيقول: " إن  الن 

 
ور محمد عمارة املعنى الل كت  د الد  لقد حد 

2ّ ص. أو منشأة في الن امللفوظ واملكتوب، فكل  عبارة مأثوّر

ّاصطالحا:ب( 

عند  آّوعند العرب  ، سواءحولها لاراء واختلفتص على مفهوم النّ  أطلقتتعددت املفاهيم التي 

ّفنجد:غربيين 

 العرب:عند   -(1

 وملا املفهوميجسد هذا  (صال اجتهاد مع النّ ) ألاصوليين قوّلن أالقديمة نجد  العربيةالدراسات في 

ّعطى الشافعي أ إلامامجاء 
َ
 لجرجرانياالشريف  أما "،التأويلبالتنزيل عن  نىاملستغ" :ص فقالللنّ  اتعريف

3ّ". النص ما زاد وضوحا عن الظاهر" :فقال

العالم  أراءص بحيث عاد فيه دراسته لتماسك النّ في  "الفقي إبراهيم"ص عند جد تعريف النّ ون

ّ
 
ن تتوافر له شروط أا نصّ  كونهص حدث تواصلي يلزم لِّن النّ أالذي يرى  "ندّردي بوج وبرتّر"غوي الل

ّ:تواجدت جميعا وهذه الشروط هي إذا إاّلا ص نصّ يكون النّ  ة، اّلسبع

ّالنحوي.الربط  ّوأ :السبك 

ّ.صميالد هذا النّ من وهو الهدف  :القصد

ّاملتلقي.ويتعلق بموقف  :القبول  

 .إلاعالم

ّ.ص للموقف واملقامالنّ  بمناسبةوهو متعلق  :املقام 

ّ.نصوص بعضها ببعض ةوهو تقاطع عد :التناص 

                                                           
 .41، مادة )نص(،ص1997، دار احياء التراث العربي، بيروت:1الفيروز أبادي القاموس المحيط، ج - 1
 

 .33ص  1998، دار الفكر المعاص، بيروت:1محمد عمارة، الّنص اإلسالمي بين االجتهاد والجهود والتاريخية، ط - 2
 

 .391ص ،2004 ،القاهرة ،5 ط ،محمود محمد شاطر ح، دالئل االعجاز ،عبد القاهر الجرجاني - 3
 



التربوي في تحسين املردود ودورها املقاربة النصية                                                                     الفصل لاول   

6 
 

في  ميحدث الكاّل طرافأ أحدتعريف شامل ال يلغي  "الفقي إبراهيم" يتبناهوهذا التعريف الذي   

ّبط الرّ  وأدواتالتحليل فهو يجمع املرسل واملتلقي والسياق 
 
العناصر  حيث كل وهو تحليل شامل ،غويةالل

ّ ،السياق ،املتلقي ،املرسلحاضرة،  صيةالنّ 
 
يضخم ص ي، وال نّ التحليل المجهر تحت  ...غوّيعناصر الربط الل

ال والقارئ فيها مجرد متلقي سلبي  ،تاريخالص على النّ  ةبني البنيويةكما تضخم  ،خرآنظرته على حساب 

ّص والتاريخ القارئ وسلطته على النّ  ةوكما تضخم شخصي ،صالنّ  أمامله  أثّر
 
ّ.نفسها غةوالل

 :عند الغربيين -(2

ّ ةمن ماد ةخوذأم ةلفظ الغربية الثقافةفي   
 
على الكتاب  ةالتي تعني النسيج كما تطلق كلم تينيةالال

 ملادةنص والذي نالحظه في املعنى اللغوي  أّو حكايةكما تعني ترابط  ...كتاب القداس أّو ،املقدس

)texte( ّةالنص من خالل معنى كلم أجزاءعلى التماسك والترابط والتالحم بين  صريحة ةتدل دالل هاأن 

 على أيضاا معنويّ  تؤشّركما  ،االتي تؤشر الانسجام والتماسك بين مكونات الش يء املنسوج ماديّ  "،النسيج"

ّالبحيث نجد بارت في تعريفه للنص من  ،الحكاية أجزاء حبكة عالقات الترابط والتماسك من خالل  ةاللد 

في  ةسقنمنسيج كلمات النص »1ّ:ّلج فيقّوالنس بالالتينيةوالتي تعني  ،صالنّ  يأ texteصطلح مل الاشتقاقية

ّ ّوهبحيث  معين، تأليف
 
ّإ :ثم يشرح ذلك فيقوّلّ«اا ووحيد ّيكون على قدر املستطاع ثابتّ  يفرض شكال  ن 

وذلك علو املصدر  الروحيةاملنجز به هذه  التأليفيشاطر  ّو بالكتابةفهو مرتبط  جنه نسيأص من حيث النّ 

 ةيكسبه صفوذلك بتشابك النسيج  اأيضّ  ّو (الظهوّر)بالكالم  إيحاءفهو  ،رسما بالحروف ّبصفته أنه

ّ.التركيب والترتيب يأ الاستمرارية

مصطلح » "الدنماركي لويس يلمسالف لسونيلا" يستعمل العالم :الفيلمسمفهومه عند  ماأ  

 ،طويال أّوقصيرا  ّ،محكيا أّومكتوبا  ،حديثا أّومنفذ قديما  ظملفّو يأذ يطلقه على غ ،النص بمعنى واسع

هدفه  ةلغوي عديدةتجمع بين معارف  تعليمية ةص وحدفالنّ  .2«كاملنص مثال عنده  (قف ة)من كلم
 ،قصيرة أّو طويلة ةص قطعالنّ  وقد يكوّن ،لكتابةا أّو املشافهة ما عن طريقإواصل الفعال تحقيق التّ 

ّ.هادفة رسالة

 ذإ املهتمين بعلم النص أبرّزمن  وإنهما "،مسكيشّوتجهود ّوريس هاجهود "مفهومه من خالل  أما  

عن من خاللها  تتحدث ةحيث وضعا معايير نصي ،فيه بالنظام اللغوي ونظام النص اغني نموذجايقترحان 

ّ.تصالالاذات معنى تستهدف  ةلغوي ةص واعتبر النص تشكيلقي النّ تل ةعملي

                                                           
 .17، ص2000 ، )د ط(،اتحاد كتاب العرب ،منشورات دراسة ،والتطبيق النظريةبين  األسلوبيةو النص ن ذاريل،عنان ب - 1
 .108، ص2012فيفري  23و 22 ،والروايةاللسانيات  :ول حولشغال الملتقى الوطني األأ ،االثر ةمجل ،حمودي سعيد - 2
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صية: -1-3
 
بة الن  مفهوم املقار 

ا  تعتبّر   ظام التربوي، فهي رافدا قوي  صية من أهم املصطلحات املتواجدة في الن  وإحدى املقاربة الن 

لم من ممارسة كفاءاته عن طريق  غة العربية، حيث يمكن للمتع 
 
رق البيداغوجية في تعليم نشاطات الل

 
الط

ص. ا من الن 
 
غة انطالق

 
ّتفعيل مكتسباته، وتقوم أساسا على دراسة نشاطات الل

غة العربية جاء
 
صية في الوثيقة املرافقة ملنهاج الل ها: "  تعريف املقاربة الن  داغوجي بي اختياّربأن 

غة يقتض ي الربط بين التلقي و
 
ا ينبغي إدراكه في شمولية باعتبارهاالانتاج، ويجسد النظر إلى الل ، حيث نظام 

ا تدور حوله جميع فروع اللغة، ويمثل البنية ي تظهر فيها كل  يتخذ النص محورا أساسي  الكبرى الت 

غوية والصوتية والداللية والنحوية والصرفية وألاسلوبية وبهذا يصبح النص )املنطوق أو 
 
املستويات الل

 1 مكتوب( محور العملية التعليمية.

صية من خالل وظائف الكلمات داخل » كما صية على دراسة الظواهر الن  تعتمد املقاربة الن 

غوية ودراسة الخصائص التركيبية لبعض الفقرات، اظ والجملالتركيب، وتجلل الالف
 
، ونقد ألاساليب الل

ص وإدراك املعنى، وفهم السياق وا غة بهدف ملقام، واستكشاف طاقات الن 
 
التعبيرية والبنى العميقة لل

رة على إنتاج نص على منواله
م القد 

 
وذلك بعد ، أو كفاءة في توظيف بعض خصائصه، إكساب املتعل

  2.«معرفة العالقة بين مكونات الن ص

ّ

 أهداف املقاربة النصية: 1-4

 على ما يلي:
 

غوي وتحث
 
صية من أجل البناء الل ّإن  مناهجنا توص ي بالتقيد باملقاربة الن 

 « ها كل  ملتحم، أي غة العربية على أن 
 
ه ذو بعديأن تتم معاملة الل

 
ه كل وأن

 
ص على أن ن هما تناول الن 

ي املعنى 
 
ص، وبنيته، وهدفه، والسياق الزمني الذ واملبنى، فضال على أبعاد أخرى تتعلق بمؤلف الن 

 ظهر فيه.

                                                           
الوطنية، اللجنة الوطنية للمناهج، الوثيقة لمنهج اللغة العربية، مرحلة التعليم المتوسط، الجزائر، مرجع وزارة التربية  - 1

 .05سابق، ص
عبد الحميد كجدحة، تدريس قواعد اللّغة العربية بالمقاربة الّنصية في مرحلة الثانوية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر،  - 2

 .69، ص2011جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
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  ص وعالقته باملتلقي وكيفية بنائه )بذاته( وبعالقة ه يتم الانطالق من الن 
 
ص أن ترى لسانيات الن 

ص بكيفية إنتاجه ص بالخارج، وبعالقة الن    1 .«الن 

 «غة كلما تعددت وظائفها كلما
 
دة للتأويل،  ربطنا النصوص بتعليمية الل إذ تصبح املجاالت متعد 

وظيفتها الجمالية ككائنات لغوية لنصل الى وظائف تعليمية  وبالتالي تخرج النصوص على أداء

تدريبية يتدرب من خاللها املتعلم على أنماط النصوص املختلفة، واملستهدفة ككفاءة خاصة في 

 ية، الاخبارية، الوصفية،...(.جة )كالنصوص السردية، الحجاالسن

 صية أن نصل بتالميذنا الى فك أسرار النصوص من حيث  خصوصياتها، أي تستهدف املقاربة الن 

اليات اشتغال النصوص املستهدفة وبالتالي الى انتاج ما يماثلها حينما يقتض ي املقام ذلك يتم 

ة مع التدريب املتواصل  صوص املختلفة املعتمدة في الكتب املدرسي  بتعويد التالميذ على مقارنة الن 
غوي، وذلك قصد ترسيخ الكفاءة النّ 

 
 2ّ.«صية لديهمعليها ابتداء  من السنوات ألاولى للتحصيل الل

 «غة يعني التعامل معها من حيث
 
 تعلم الل

 
ص وليس الجملة، إذ هي  تتوجه العناية الى مستوى الن 

 خطاب منسجم العناصر متسق ألاجزاء ومن ثمة تنصب العناية على ظاهرتي الاتساق والانسجام.

صية التحكم في الانتاج الشفوي والكتابي وفق منطلق البناء، إذ تعد النصوص رافدا  تفتض ي املقاربة الن 

راسة، ونقطة  ،مكتسباتهقويا ُيَمكن املتعلم من ممارسة كفاءته عن طريقة تفعيل 
ص هو محور الد  فالن 

صية مقاربة تعليمية تهتم بدارسة  ص ونظامهانطالق ونقطة وصول أيضا فاملقاربة الن  3ّ.ّ«بنية الن 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
اسماعيل بوزيدي، تعليمية الّنص: نحو مقاربة ديداكيتكية لسانية، كتاب لغتي الوظيفية للسنة الثانية من التعليم االبتدائي،  - 1

 .33، ص2014، 26مجلة الممارسات اللّغوية، العدد 
 .34صالمرجع نفسه،  - 2
 .35صالمرجع نفسه،  -. 3
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 :اللغةفي تعليم  وأهميتها النصية املقاربة 1-5

 :دناه كما يقال إذ ،قرب فالن فالنا :فيقال ،الحق ةمن السداد ومالمس قترابوالاالذنوب هي  

1ّ .خذ التعامل مع النص بصدقأ بمعنى، لوعالصدق وترك ت إذاقارب الش يء 

ّ.والنص املقاربةوهما  ،مصطلح يتكون من كلمتين اأيضّ وهي 

والنص  ،وتخطيطه وتقييمه ،هي مجموع التصورات التي يتم من خاللها تصور منهاج دراس ي :فاملقاربة 

 املكونةنسيج من الكلمات والتراكيب ب ألفتت ةترجمم ةلغوي ةضمن بني ةجماع أّوواحد  دينتجها فّر ةدالل

2ّ .لها نصوصها ةخصك في النص وكل معرف ثقافةضمن  وتم انجازها اللغة

ّ 3. تعليمية ألغراضمجموع طرائق التعامل مع النص وتحليله بيداغوجيا  النصية املقاربة أيضاتعني 

 قراءتهمن حيث  ستةاي قرب املتعلم من النص  ةملصطلح مقارب اللغويةهذا التعريف  عالقةتظهر  ومنه

ّله.له نصوص مماثله 

ص التعلمات النشاطات والدروس من نحو ن يكون النّ أتعني  تعليميةفي  ةكتقني النصية املقاربة

املتعلمين مختلف  كتسابالاالنص نفسه العام  بواسطةوانجاز هذه النشاطات يتم  ةوصرف وبالغ

ّ.اللغويةاملهارات 

على تشغيل  لقدرةا الكفاءةما يسمى بالتدريس  إطاّراللغات  تعليمية  في صيةالنّ  املقاربةاعتدت 

باالعتماد على نجاز عدد من املهام والتدريب إ اجلواملواقف من  لعلميةامن املعارف واملهارات  جموعةم

و النص هفي كون  البيداغوجيةهذه  وتتلخص  الكفاءةفي تحقيق  املتعددةوجيات داغحد البيأوهو  النص

ويتم بذلك  اللغويةالعام الكتساب املتعلمين في مختلف املهارات  طاّرإفي  املقررة ألانشطةاملنطلق جميع 

ّ إنتاجتمكن املتعلم من  تتجزأال  مختلفةنه مستويات أ  على صالنّ النظر الى 
 
 ألانشطةحسب مواقف  غةالل

خارجها  أّو واملدرسةاملتعلمون داخل الفصل الدراس ي  يقوم بهت التي من الفعاليات ةكمجموع التعليمية

النشاط العام وهو نشاط لغوي  ةلخدم ألانشطةن تكون هذه أوينبغي  4 .تربويةهداف أجل تحقيق أمن 

وكذلك  اللغوية ةسالماللضبط  بل غايةليس  يوالصرف ّيالنحّوفالدرس في حد ذاتها  غايةوال يكون تعلمها 

ّالجمال. ومراعاة ألاساليبمن اجل ضبط  البالغة

                                                           
دار العلم وااليمان  ،دكتور شوق ،1، طنعمان عبد السميع متولي ،دبيفي تحليل النص األ ةتطبيقي دراسة ،النصية المقاربة -. 1

 .27، ص2014، ،للنشر والتوزيع
 .108ص  ،الكتب الحديث معال ،2007 ،االردن، 1ط  ،والتحليل النظريةالنصوص بين  ةتعليمي ،شير غبرير -.  2
 .269، مطبعة النجاح الجديدة، ص1، ج2006، الدار البيضاء، 1ط ،التربوي لهنالم ،عبد الكريم غريب - - 3
، دار الشروق للنشر والتوزيع، ص 2006، األردن،1، طالمنهاج التعليمي وتدريس الفاعل ،محسن كاظم الفتالوي ةسهيل - 4

39.  
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ّ تعليميةويرى املختصون في 
 
ّتدريس  غةالل

 
 ةملاكا على الشكل والوحدات ن يكون مبنيّ أينبغي ب غةالل

ّ إذ يربط النحو والصرف وغيرها بالنصوص املجزأةالغير 
 
غات وهي مهارات من غير املعقول تدريس الل

ولهذا تم التركيز في املنهاج الجديد اللغات على جعل التلميذ  مستقلة منعزلة دراسيةصور مواد  متكاملة

ّ.يالحظ ظواهر لغويه بلغ من خالل تعامله مع النصوص

ّ لألنشطةه الجديد شامل فاملنهاج وفق التوج ّّ 
 
ي تمكن التلميذ من تحقيق الكفاءات التّ  غويةالل

ّ.النصية املقاربةن يدرك هي كامل وما تنص عليه أالذي يسمح له ب وألامّرالانسجام ب  ومراعاة ألاساسية

ّ

صومظاهر الاتساق  -1-6
 
 :الانسجام في الن

ص ككل، وليس الى  ه العناية الن  ص وخصائصها، حيث تتوج  صية بدراسة بنية الن  تهتم املقاربة الن 

ب  عامل معها من حيث هي خطاب متناسق ألاجزاء، ومن ثم تنص  غة هو الت 
 
م الل

 
دراسة الجمل، إن  تعل

ى ذلك الى محاولة رصد كل  الشروط املساعدة على والانسجام العناية على ظاهرة الاتساق  ي تتعد  انتاج الت 

1ّنص  محكم البناء، متوافق. 

 :)Cohésion(تعريف الاتساق -1-أ

 لغة: -أ

يل واتسق، والوسوّق"»جاء في لسان العرب "ابن منظور 
 
، وقد وسق الل يل و ما ضم 

 
: ما دخل فيه الل

سق،
 
، فقد ات سق القمر، استوى...  وكل  ما انضم 

 
ريق بأتسق ويتسق أن ينظم، حكاه الكسائي، وات

 
2ّّ«و الط

،  نستنجمن خالل هذا  والجمع  والاستواءأن  الصيغ املتنوعة ملادة )وسق( تشير إلى معاني الضم 

ص من حيث كونه ومعاني ، والاستجماع، والانتظام، وهي دالالت والانضمام تتفاعل مع سمات وعناصر الن 

ا آضم جملة إلى جملة وعنصر إلى عنصر  ه يعني ضم بعضها إلى البعض حتى يتشكل نص 
 
خر، وهذا كل

ابط. صف باالستواء والاكتمال والتر  ّيت 

ا: -ب  اصطالح 

                                                           
 .196، ص1971، دار المعارف، 2عباس حسن، اللّغة والنحويين القديم والحديث، ط -.  1
 .457، مادة)وسق(، ص2003، دار صادر، بيروت:1ابن منظور، لسان العرب، ط -.  2
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ة » عرف الدكتور " محمد خطابي" الاتساق بأنه:
 
ديد بين الاجزاء املشكل

 
ماسك الش لنص لك الت 

ة لجزء خطاب أو 
 
غوية ) الشكلية والتي تصل بين العناصر املكون

 
خطابي ما، و يهتم  فيه بالوسائل الل

ه ص، إذ ال يمكن "ّ«خطاب برمت  واملراد من هذا التعريف أن  الاتساق هو الترابط الشكلي بين أجزاء الن 

ة وابط  تعمل على تماسكه، فهو بني  ص، تتمثل  تحقيقه إال بوجود مجموعة من الر  تظهر فوق سطح الن 

وابط و الوسائل الشكلية النحوية و املعجمية تقوم على ربط و تقوية جمل متتالية ّ»في مجموعة من الر 

ص، حتى تصبح ا الن  1ّ.«متماسكا ال نصا ضعيفا رخوا بناء نصي 

غوي و
 
ساق يركز على وعليه من خالل تعريفين الل

 
ألادوات التي الاصطالحي الاتساق يظهر أن  الات

ما يلي عرض ألهم أدوات كونة للنص ما سبق بما لحق، و في تسهم في الربط الشكلي بين العناصر امل

ّالاتساق:

ّ)référence(حالةإلّا      

ّ)substitution(الاستبدال     

ّ)Ellipse(الحذف     

 )Conjonction(الوصل     

ّإلاحالة:  -

شارة وأدوات املقارنة، تعتبر أسماء إلّائر ّوالضما»حسن "بأنها ورقية :" هاليداي عرفها الباحثاني

ها تخضع لقيد اليه إلاحالية عالقة داللية، ّو ص من ثم ال تخضع لقيود نحوية، إال أن  نفس عالم الن 

ها ذات إحالة مشتركة 2ّ.«أمكن أن يقال العبارات أن 

اسك النصوص ومهما كانت نوعها فمن خالل هذا نستنتج أن  إلاحالة تعتمد على روابط تعمل على تم

ل النص
 
 إذ ال بدى من الرجوع إلى ما تشير إليه من أجل تأويلها، فهي تعتبر مادة أولية ينطلق منها محل

ص، وانتظامه، فهي وسيلة من خاللها يتحقق الاتساق النص ي. ساق الن 
 
ّحتى يبين مدى ات

ّ

ّ

                                                           
، المركز الثقافي العربي، الّدار البيضاء، 2محمد خطابي، لسانيات الّنص مدخل إلى انسجام الخطاب، ط -. 1

 .5،ص2006المغرب:
 . 18محمد خطابي، لسانيات الّنص مدخل إلى انسجام الخطاب،ص -. 2
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ّالاستبدال: -

ّلة من وسائل الاتساق الاستبدال هو وسي
 
ص ي، ويتمث خر، آل في تعويض عنصر لغوي بعنصر الن 

حوي واملعجمي داخل النص، ويختلف مع إلاحالة في كون هذه ألاخيرة تقع  ويتم التعويض على املستويين الن 

اللي، كما أن الاستبدال يكون في أغلب حاالته قبلنا، أي تكون عالقته بين عنصر متأخر   على مستوى الد 

م. 1ّ وعنصر متقد 

ّالحذف: -

وينقسم الحذف إلى 2ّ«حذف جزء من الجملة الثانية وحل  عليه دليل في الجملة ألاولى»يقصد به 

ّّ.«ثالثة أنواع الحذف إلاسمي، الفعلي، الحذف داخل شبه الجملة

ّالوصل:  -

وابق باللواحق داخل النصوص من خالل أدوات رابطة كأسماء إلاشارة و  الوصل يقوم بربط الس 

صاملوصولة و  ص ال يخلو 3حروف العطف، فهو يصل وصال مباشرا بين جملتين أو مقطعين في الن 
 
، فكل  ن

بط التي  تساهم في تماسكه و ترابطه، والوصل يختلف عن إلاحالة و الاستبدال و الحذف،  من أدوات الر 

م أو سيلحق»ألنه  ة نحو البحث عن املفترض فيما تقد  4ّ.«ال يتضمن إشارة موجه 

ّ

ّ

ّ

 :)Cohérence(نسجامالا -2-أ

                                                           
، 2008، العربية للعلوم ناشرور، الجزائر:1ضر الصبيحي، مدخل الى علم الّنص ومجاالته و تطبيقاته، طمحّمد األخ -. 1

 .91ص
، دار قباء للطباعة و النشر والتوزيع القاهرة، 1، ط1صبحي ابراهيم الفقي، علم اللّغة الّنصي، بين النظرية و التطبيق، ج -. 2

 ..191، ص2000مصر:
 .94الصبيحي، مدخل الى علم الّنص ومجاالته و تطبيقاته، صمحّمد األخضر  -. 3
 .22محّمد خطابي، لسانيات الّنص مدخل إلى انسجام الخطاب،ص -. 4
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 لغة:  -أ

ه، ّو» في معجم محيط تحت مادة )س، ج، م( يقول:و مع أي صب  سجم عن ألامر سجم الر جل الد 

ا.في حقل داللي ّو إذن معنى الانسجام يدوّرّ«سجوما وسجوما، أبطأه  أو كثير 
 
الن، سواء كان قليال  هو السي 

 اصطالحا: -ب

ى من »يرى "محمد الخطابي" أن   ساق، كما أنه يغدو أعمق منه، بحيث يتطلب الانسجام أعم 
 
الات

ص وتولده، أي تجاور املتحقق  الانسجام من املتلقي عرف الاهتمام جهة العالقات الحفية التي  تنضم الن 

، فمن خالل هذا التعريف نستنتج أن  1«فعال )أو غير املتحقق( أي الاتساق إلى الكامن، وهو الانسجام

رجة ألاولى على جانب 
اللي التأويلي وهذا الجانب يخص  القارئ حيث يقوم بالتأويل الانسجام يرتكز بالد  الد 

ص. ّيربطه الن 

نسجام أن الا ومن خالل هذا التعريف يتبين أن الاتساق أمر يتعلق بالجانب النحوي التركيبي في حين

ّيشمل العناصر التالية:لي ّويتعلق بالجانب الدال

ّالسبك: النظام -

ّ.التماسك والانسجام الالتحام، -

ّأدوات الانسجام. -

ص.ّوالتأويل  - ّهو رصد العالقات الخفية بين أجزاء الن 

من املستوى تحليلي إلى مستوى اخر يتعلق بظروف إنتاج الخطاب،  الانزالقالسياق يعني  -

ص ومكان إنتاجه ّوواملتلقي ّوفاملرسل  تلقي كلها عوامل الحالة النفسية للمرسل أو املزمن الن 

اللي ّو تالقي املعاني يرجع إلى وجود عالقات نحوية بين محددة للسياق وال أن مصدر التناسق الد 

ّ  تلك املعاني. 

ّ

 ّ

 ّ

                                                           
 .23محّمد خطابي، لسانيات الّنص مدخل إلى انسجام الخطاب، نفس المرجع، ص -. 1
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 :النص تعليمية -3

 :تمهيد
لتعيش في رحم  ةجتماعياّو ةونفسي وتربوية ة،لغوي عديدةتجمع بين معارف  ةتعلمي ةص وحدالنّ 

ّ وألانسجةالنص 
 
وكلمات وتراكيب تفرعوا فتصير بذلك النص واحد معرفيه تتفاعل  ألاصواتمن  غويةالل

 ةوسيلنه أنطاقا  أوسع ة.ثقافي ةاجتماعي ةانيسل ةيجعله يتجاوز كونه مجرد ظاهّر مما ةفيها معارف لساني

 يالعلم تطبيقفي  أساسيةص التعليمي قاعدة ويمثل النّ  ،له ديمومة الزمان واملكان والثقافة املعرفةلنقل 

ّللدرس 
 
ّ على التحصيل املساعدةوأليات  ،ألاسس من ةغوي ضمن قائمالل

 
 للقراءةسبب  ألنه غوّيالل

العالمي ها ضعللمعارف من ّو اكتيكييدالنقل التعليمي الدمن خاللها يتحقق  لميتع فصل تعليميوالقراءة 

بذلك تحمل مواصفات في  عليمةالتّ وص صاملتعلمين فالنّ  قبل نم لالستغالل ةوفيه قابل ّنوضع تكّوالى 

ّ.ضمونهابنيتها وم

واعاده  وانتقائها ايتضمنه التي علوماتبالكشف عن امل الخاصة لتعليمي بدراسةويتميز النص اّ 

منها يستفيد  كثيرةفوائد  عليميةالتّ  وصصهما معارف النّ  أّو ةوجداني أّو ةذهنيبنية  نتنظيمها قصد تكوي

ّ ألادبي مذوقه تربيةّو ألادب راسةدفي تالميذ  رغبةا التلميذ نجد منها اثاره
 
 غةوتعرفهم على مميزات الل

 ةمعقد ةهذه الفوائد تجسد لنا عملي وكللغوية وتزويدهم بثروة  ،ةبيدألّاوخصائصها ثقافتهم وتزويدهم 

ّ.التعليميةوهو ما يصطلح 

 :الادبيتعريف النص التعليمي  -2-1

بكثير من التهيب في كتابه درست في السيمولوجيا على انقسام املفهوم  "جارتي نرواّل"ن راه

ص في املفهوم الحديث ليس قرر ان النّ  إذ وكتابي.واتساعه ليشمل التمثيل والتواصل تتجاوز اللسان 

نص واملشهد  الزيتية واللوحةاملوسيقى نص  إليقاعباملفهوم املتداول بل ان  ألادبيص هو النّ  بالضرورة

 ألانساقلى إيتجاوزهما بل  وألادب الكتابة ر على تصنص ال يقن مفهوم الأوهذا يعني  ،املسرحي نص
املتحقق بين  على مكتوب الحقيقةلنصف يطلق في اف ألادبيواملفهوم الشائع هو النص  ألاخرّى واصلية التّ 

ه تلك في زمان و مكان معينين و املكتوب الذي ال يتحقق في داوليةالتّ  ألادبية ةنحوي املعجميةاملكونات 

ّواللوحات  الثقافةشبه بالنص مثل  أّونصا اّللالعالقات ليس نصا تسمى ا
 

و  ،واملشهد املسرحي كليةالش

و قة تحقيقا وتقديرا منطّو فأكثّرتين من جملة مكون كالمية ةوحد 1فالنص املوسيقية إيقاعاتذلك ك

                                                           
 البيضاء،دبي بالرياض والمركز الثقافي العربي الدار النادي األ ،2009، بيروت، 1، طاشكاالت النص ،جمعان عبد الكريم - 1

 .32ص
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 أّوهي تتجه الى مخاطب معين ّو ثابتة ةعضوي عالقةولغتها في مع منتجها  وتتداخل ،نهايةو  بدايةلها  ةمكتوب

ّغير  ةالسيميائي إلاشاراتبعض  الكالمية الوحدةك لت ن تصاحبأمفترض ويمكن 
 
 .التي قد تؤثر فيها غويةالل

ّ
 
مزيجا من  بيةألادّ يرات نظتال إكسابفي  ةمحوري ةص من مكانالنّ  مصطلح ملا اكتسبه ونظرا

جله خالل سبعينيات القرن املاض ي في فرنسا معهد أوقد بعث من  إلاجرائية ةلياعوالفاملنطقي  قالاتسا

 "كريستيفا حوليا" التقليدية الباحثة بإشرافعلم النص وذلك  يف ةتكويني ةوحد اسم خاص به اتخذ

ّ
 
ّ.مجالتّومدارس كتب  ياملؤسساتا من سياق هذا الحوار التنظيري ّوانطالق

عنها  أالتي تقذف في الرحم فينش النطفةيشبه  هبالقياس الى مبدع "روالند بارت"كما يعرفه  ألادبي صالنّ ف

 لاليةصائص كل الخ رورةبالضّ ال يحمل  والوراثية البيولوجيةه تولكن الوليد على شرع ،وجود بيولوجي
 إاّلمبدعه تنتهي لدى فراغ من تدبيجه فهو ال يرافقه  رسالةهو عالم ضخم متشعب ف ،والجسدية فسيةالنّ 

يعمل على  خيّرألّاوهذا  ،التي تصاحب ميالد اللفظ الفني اللحظةلحظه الصفر هذه  أّوفي رحله املخاض 

ّو بالتالي ما  ،ص الفنيالتي تؤدي الى ميالد النّ  نيةالف ّ الجملةميالد 
 
لنتائج  طبيعية نتيجة إاّل وألاسلوب غةالل

يجده عند البنيويين  ألادبيتعريف الدارس للنص  ةص يتخذ تلون صاحبن النّ أ إاّل .1البيولوجيمان الزّ 

 .وهكذا الداللةوالشكلين وعند السيميائيين نحو 

 بمثابةواملعتاد  ،والشائع ،املألوفالتي تبتعد عن  يمبني للغوي جمل ألادبيللنص  أخّرا ونجد تعريف ّ

 أّوشعرا  ةموجّز أدبية  2 عن قطع عبارةوهي بذلك  إلاعجاب ةثاّرإعلى  والقدرة ،الجدةمنبر له خصائص 

ّ ةمعين أهدافالعربي لتحقيق  بألادّ نثرا تؤخذ من ذخائر 
 
 ةياللالد ّغات والتعرف على جوانب مثل تعليم الل

ّص النّ  عالقةوكذلك  ،الصوتية ةومعجمي
 
 بيألادّ الذوق  ةوترقي ،اخلي للنص والخارجيوالبناء الد ّ ،غةبالل

ّ.املستمع أّولدى القارئ 

 لادبيةلنصوص  التربوية بعادلا 2-2

 ،العلميةاملوضوع باملفاهيم  ةمن خالل مقارن الدراسةموضوع  دراسةالبحث وضع  بدايةفي 

والكتاب  الطريقة ألاهداف بيةألادّ صوص وضع النّ  التربوية عادبألافي هذا البحث التطرق الى  وأحاوّل

ّالكتاب املدرس ي السيما  أبعادوتحديد  ،املدرس ي
 
منها في ضوء واقع املجتمع متخذين  والثقافية غويةالل

                                                           
 .33، صالحديث الكتابعالم  ،2004، األردن، 1، طوبناء اخرى النظريةنقد  ،نحو النص خزمة،عمر ابو  - 1
 .129، صعالم الكتاب الحديث، 1ط والتطبيق، النظريةبين  األدبيةالنصوص  ةتعليمي ،بريرإبشير  - 2
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ّنموذجا كما نصف بعض املعايير  املتوسطة املرحلة
 
التي  التقنيةمواضيع  ختياّرافي  والبيداغوجية ميةالعل

ّ.للمتعلمين الفكرية القدرة ةتساعد في تنمي

وذلك  ،التربوية املنظومةالتي تعتمدها  والخاصة العامة ألاهدافعوضه الواقع ت إجرائية ةكخطّو

في  صارمة ةبيداغوجي ةعلمي ةبناء مراجع ةكما يهدف هذا الفصل الى محاول واملناقشةبنوع من التحليل 
ّ .التطبيقيةا لدراستنا مالحظاتنا وتحليلنا ملحتويات املنهج املدرس ي لتكون مرتكزّ 

ن أنه شأذلك ش وألادبتغيير في سلوكيات الطالب  أحدثهو  تعليمية ةن الهدف من التدريس مادإ

العادات  أّواملعتقدات  أّوتغيير قد يكون في الفكر  إحداثتدريسها  القصد من أخرّى تعليميةة ماد أي

 .والتقاليد

ن وأّل ،هاتسعى الى تحقيق أهدافها في وجود تستمد مشروعيتها ووجودها وطبيعتها كون التربيةن إ

 ةيتماش ى وفلسف تنتج نمطا من املواطنين نا أدراستهجزء من املجتمع الذي ينتظر من  التربوية املنظومة

 ألاهدافمن خالل تحقيق  إاّلونظامه السياس ي والاقتصادي وهذا النمط ال يتجلى  وأخالقه هومعتقدات

لكل ّو ،لكل تعليم هدف إذامجتمعه  أهدافيحقق -التي رسمها وبالتالي يصل الى تحقيق سعادته وما دام 

 .هدف عام ولكل درس هدف خاص ةماد

 ةثمّر أّو النهاية ةتمثل نقط ألنها تأكيدالى  ةفي كل تربوي ليست بحاج التربوية ألاهداف أهميةن إ

جون جاك "الذي قال عنه  إلانسانجل تكوين أتبذل من  لزات اجلها الجهود واملساعي ومأمن  بدأتالتي 

يكون طبيبا  أنعيش ومتى نعلم ذلك فعندي ال يهم تلميذ كيف يعلم أ أوليانمهمتي 1776 -1878 "روسو

كما يحولها لكنه  أخّرى من مكان ال ألافكاّروقد تنقله  إنسانامحاميا فعندي يحسب قبل كل  أّوجنديا  أّو

 1.دائما ملركزه اءسيكون كفو

 لادبية:معايير اختيار محتوى النصوص  -2-3

 متعددة بيةألادّ فاملوضوعات  ةتخضع ملعايير عملي أبدامرا سهال أاختيار املحتوى ال تعد  ةن عمليإ

 وألاخالقكان مثال هو اختيار موضوع يتحدث عن القيم  إذا ةفرعي وأخرّى ةولكل موضوع محاور رئيسي

هدفا  ألاصليمثل في  اّل ناسب هذا موضوع الذيفعمليه اختيار املحتوى ي والثقافية الاجتماعيةاملبادئ ّو

ّ:يليما  "صرصالح ح"تربويا يخضع لثالث خطوات الدكتور 

                                                           
 .59-58، صملدار األ ،2، )د ت( جزء1ط ،بالكفاءات المقربةالتعليم  استراتيجية ،حسونات محمد ،رمضانزريل إ - 1
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 ئيس ي حيث يتم الاختياّراملجال الرّ  أّواملحتوى هو اختيار املوضوع  ختياّرا ةفي عملي همةم :لاولى الخطوة

كما يجب ان يكون املوضوع  أخّرتفضيل موضوع على موضوع  أساسللموضوع مرتبطا بالهدف وليس على 

ّ.املخصص له (أخر أساسعلى  موضوع) الساعياملختار يتناسب والحجم 

ّ.جديدة أفكاّر حتواءابنا بحيث يسمح ن يكون مّرأكما يجب 

ّ ألافكاّرمثل في اختيار تت :الثانية الخطوة ماأ يار هذه اختويتم  أواّلوالتي يشملها املوضوع املختار  ،اسيةألاس 

 الخاصة العلمية املادةنختار  املناسبة ألافكاّرخبراء مختصين وبعد وضع لجان خاصة ّومن قبل  ألافكاّر

من العينات  ةما نجد مجموع ةوعاد الرئيسية الفكرةيكون مثال صادقا يعبر عن بحيث  الرئيسية باألفكاّر

على  التياملعايير  وقد حددت واسعةبين ميادين  من للتلميذ مالئمة أكثرهاالتي تفي بهذا الغرض نختار 

ّ:فيتختار هذا املحتوى والتي تتمثل  أساسها

 الصدق -أ

من  ةوخالي ة،دقا املعلومات التي يتضمنها دقيقن يكون املحتوى صاأ ألاخالقية القيمةوال نعني به 

 إذا إاّلفي التفكير والنقد يتسنى له ذلك  ةتوى تعني بقدرته على اكتساب طريقاملح ةكما ان دالل ألاخطاء

1ّة.كان يحمل معلومات صادق

 اواكبتهمومدى  ،التي يتضمنها املنهاج املعلومات ةيتصل بدق الصدق إنيبدو من خالل هذا القول 

وجود معلومات  أّو ،في هذه املعلومات أخطاءن وجود أ إذالفرع املعرفي الذي تمثله في  لحديثةاللتطورات 

لتمكن من تحقيق  ةوحديث ةفان املعلومات يجب ان تكون دقيق قل صدقاأمنها في مجال ما يجعلها  تأكد

 .ألاهداف

 باألهدافن يكون املحتوى مرتبط أ -ب

ابتعد ما  إذابحيث  ألاهدافهذه  لتحقيق املتاحةالفرص  زيادةب وذلك زاد ارتباط املحتوى بالهدف

 ن يعرف التلميذ قيمأالهدف هو . 2التعليمية بالعمليةهذا املحتوى عن الهدف فانه يؤدي الى الانحراف 

ال يتناسب مع ذلك الطرائق والوسائل التي يشكلها  العلمية للمادةما كان املحتوى  إذامجتمعه ولكن 

                                                           
 .45، دار العربية للنشر، ص1، مقرارات في مناهج وطرق التدريس ،صالح حضر - 1
 .44، دار الفكر العربي، ص2000، القاهرة، 1أحمد مذكور حلمي، تدريس فنون اللّغة العربية، ط - 2
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ّذلك سيذهب في مبهي الريح  ألجل ةد املبذولّوكل الجه املادةفي دراسته هذه  ألاستاذ
 
لى الهدف إيصل  هألن

ّ.الذي وضع من اجل هذا املحتوّى

 .يكون املحتوى مرتبطا بواقع املجتمع الذي يعيش فيه التلميذن أ -ج

 فالضرورةكان الهدف مستمد من املجتمع الذي يعيش فيه التلميذ واملحتوى مرتبط بالهدف  إذا

 ما تقاطع املعلومات التي يحملها نصفي املجتمع الذي يعيش فيه التلميذ فت الحياةيتماش ى املحتوى وواقع 

لهذا املجتمع املشكالت التي يعاني منها  ةيالصناعّو ةيوالزراع والسياسة الاقتصاديةمع الحياة نثرا  أّوشعر 

1ّ.للواقع الاجتماعي مالئمة أكثّرفيكون 

 ن يراعي املحتوى ميول وحاجات وقدرات التلميذأ -د

ولهذا السبب بذات  الدافعةشروط قدرات عمليه التعليم  أهمن من أيذكر علماء النفس التربوي 

 املعرفيةميول التالميذ وحاجاتهم  هتمامهاالذي يصل  ألاساسكان اختيار الخبراء للمحتوى مبنيا على 

ّ.والنفسية العقليةفيكون بذلك املحتوى مناسبا ملستوى التلميذ وقدرتهم 

ّتدريس فنون  :كتابه "احمد مذكور "علي  ويذكّر
 
 إليهاالتي يميل  2بيةألادّ  ألالوانن من أ العربية غةالل

 ألافكاّروتبادل  ،ن الطالب يميلون الى التعاوّنأحيث  جماعية ةاملسرحي الذي يحمل حيا ألادبالطالب هي 

 أدبوال ننس ى  إلاسالميالى توجيه سليم مثقف مع التصور  ةفي حاج ألنهمالحب  أدبلى إوكما يميلون 

ّ.الوصف والبطوالت

 :لادبيالنص  تعليمية تمشكال   -2-4

حضور الذي يحضره هذا ال ةبمسأل ألادبيص النّ  يةبتعليمالتي تحيط  ةإلاشكاليّ ى بعض تتجل
قرب الى ما يسمى تاريخ أت التي هي حضوره لتبرير بعض القضايا والسياقا بمسالةه لقناوقد ع ،صالنّ 

 صلنّ مع ا نه ال يخدم الشكل الكافي مساله الوقوفأ إاّليان نوان شئت قلت ديكوّر أفقيا أهميةالذي له 

ّ.التشكيلي لاليات اوتبينتذوقا 

وصار ذلك يتيح للمعلم  ،ج الذي صار جديدا مؤخراافي املنه ةواقع :لاولى فاملشكلةوبالتالي ّ 

 ّو ،من النصوص ةمجموع ليالفا للمنهج القديم الذي كان يمفرص تخيره للمواد والنصوص خ وألاستاذ

                                                           
 .44، دار الفكر العربي، ص2000، القاهرة، 1العربي، ط اللغةتدريس فنون  ،حمد مذكور حلميأ - 1
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ا نراه في ومع ذلك صرنا نرى مع النظام الجديد ما كن ،1 أحيانا إلايديولوجيوقوفا كانت تستجيب للرهان 

ضور النص من خالل في دعم الح أّوتغييبها  أّو لحديثةاوفي غياب الوسائل  ألاداء ةالنظام القديم في طريق

في غياب مصدرها نجده مثال في ما يدرسه الطبيب صالح في  املادةومن خالله الطالب يدرس  أنافاما قلناه 

ّ.الفني الجديد ألادبيعلى الانفتاح على الواقع  القدرةفي الشمال ناهيك عن عدم  الهجرةغياب موسم 

 ةحيدّو ةيم سبيال وطريقعلي سرى يمن التالى املتلقي الذي هو التلميذ الذ ةراجع هافإنّ  :الثانية املشكلة أما

في  يملين يبني حقال أوللنحو يلقى وحتى ما يسمى  ،النقد يلقى سارةوبالتالي  الجامعيةالتعامل مع املواد 

ونقدا وداخليه  تحلياّلاهتمامه  زاويةالن يكون فنان من  أهلتهغياب صارخ لذلك الطالب النموذج الذي 

لكل قارئ نموذجا على  املتروكةبل شركا من خالل  ،ص شرحا ومفسراالنّ  أمامفاحصه تسهم في وقوعه 

ّ.مبرو ايكوإيطالي حد تعبير إلّا

 أّواملعلم  ألةوهي مس إاّلفيها يحصل   إسهامها لها ةلأن تتجاوز مسأن تتجاوز من دون أوال يمكن 

 التعليمية املادةن الانقطاع الحاصل بين املعلم وبين أوبتقليل من التحفظ نقول  مبالغةالاستاذ ومن دوني 

ن النظام الجديد الذي حاول ان ينطلق من أفبعيدا عن التعميم نقول  ألادبيالتي بنتها ماده التدريس 

التي تستمد الى  القادمة الطريقة اثأّر نالانعتاق م ألاساتذةدد كبير من الكفاءات لم يستطيع ع املقاربة

 ألاستاذالى التلقين ابن يكون  القادمة الطريقةالانتقال من  ألاستاذوبذلك لم يستطع  وإلامالءالتلقين 

ين يكون التلميذ هو املنشط واملجهز لدرس أالميذ الكفاءات ذهان التّ أوذلك بحشو  ،املسير الوحيد للدروس

 ثناءواايجابيه ومشاركه داخل القسم  أجواءجيده خلق  عالقة ألاستاذبينه وبين  العالقةبحيث تكون 

على مستوى الفهم والاستيعاب السريع  أّوا على مستوى العالمات الدرس مما يعطي نتائج ايجابيه مل

 .روسللد ّ

انتهى بميالد طالب ال يعير  ألادبيص النّ  بتعليمية واملتعلقة يها،إل أشرناالتي  ألاسبابكل هذه 
ّص وال النّ 

 
 باألساسفنان  بيألادال تعتبر  تعليمية منظومةاهتمام انطالقا من انه تكون في  أدنى غةالل

 التي تعبر الفن الغربيةاملجتمعات  ختالفباكبير فعال والده مجتمع ال يمارس فيه الفن  أنهاالى  باإلضافة
ّ.رقي وتطور ملجتمعاتها بيألادّ 

ّ

ّ
                                                           

 ،الجزائر ،والتعليم العالي والبحث العلمي التربية ةوزار ،وآدابها العربية اللغةدليل  ،الجامعيةالديوان الوطني للمطبوعات  - 1

  .31، ص2002
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 اللغوية الكفاءة -4

ّ ألاهدافمن  ةالكفاءات تشمل مجموع واملهارات والاتجاهات والهدف  ،املعرفةفي مجال  لوكيةالس 

 تعليمية ةبعد وضعي أّوينتظر من املتعلم تحقيقها  املالحظة أفعالتصف  خاصة ةهو عملي .1بهذا املفهوم

 الكفاءةن أومعناه  ومضبوطة محدودة عبارة فالكفاءة ،للتعلم املنجز الخارجيةتشكل املظاهر  أفعالوهي 

 ّوأفعل  يأال جدوى من  إذالفعل  ةمكانيإالاعتباطيات وال تنفصل عن  أّو الصدفةال تحدث عن طريقي 

وحتى يتم ذلك  جديدةفي وضعيات  آّولتلك التي تم فيها تعلمها  متشابهةلم يتمظهر في وضعيات  إذ ،نشاط

 يميتا ليفبشكل  اتعوموسّو واملحددة ،واملعينة، الواضحةن تكون الكفايات التي يرد تحقيقها أالبد 

القائم في امليدان بالتنفيذ  وعلى املدرس ،املنهج الى تحقيقها واحداثها في التلميذ إليهاللمتغيرات التي يسعى 

ّ.على تجسيدها وقادرةبها  تامة رايةِدّن يكون على أ

ّيساعد التّ  الكافياتن التعلم القائم على أ
 
 االتي تواجههم ونظّر يةالحقيقت الميذ على حل املشكال

 الناحيةمن  الكفاءةتعرف عن مفهوم  ّوأ دراسةهذا املوضوع فقد تطرقنا في هذا املبحث بهدف  ألهمية

ّ.بالكفاءات وعن مبادئها وخصائصها املقاربةوما معنى مصطلح  أنواعهاعن  وأيضا والاصطالحية اللغوية

 التعريف اللغوي  -أ

وكفاء وجزاه الكافر  أةالش يء مكاف ألاتيةالصيغ واملعاني  ةفي لسان العرب البن منظور في مادجاء 

تصير له  أينمصدر  ألاصلكفاه له بالكسر وهو في وتقولوا أل الكفاءةالنظير كذلك الكفؤ والكفو واملصدر 

ينها ِدّفي حسبها ونسبها وَّ للمرآةن يكون الزوج مساويا أوهو ، في النكاح الكفاءة والكافئ النظير املوساوي ومنهُّ

ّ.نجازهإعلى  القدرةلعمل معين هي  الكفاءةراني ما تقدم من  .2وغير ذلك

 التعريف الاصطالحي -ب

 ةوتعدد التعاريف فهي كلم ألامريكية املتحدةوقد ظهرت بالواليات  الفرنسية باللغة الكفاءة

شيئا فشيئا املواد التي يصادفها ترى  إلاسفنجفكما يمتص  "البار جاكار "كما يشير الى ذلك استراتيجية

3ّ.بكل املفاهيم التي يعطيها لها مستعملها كفاءة ةكلم

                                                           
، ص وتحسين مستواهم التربيةالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي  ،2ط ،الجزائر ،1ط ،زكرياءعباد مسعود محمد بن يحيى  - 1

(96-97.) 
 .626ص  ،ماده قرب دار صادر بيروت ،االولى المجلة ،لسان العرب ،ابن منظور - 2
 ،الجزائر ،الكتاب السنوي الثالث شارع محمد الحليفي حسين داي ،التربويةالمركز الوطني للوثائق  ،الوطنية التربيةوزاره  - 3

 .309ص 
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ّعاريف ومن بين التّ  ،اق مستعملسيّ عاريف يرجع لي وتعددت التّ 
 
ّملصطلح  ربويةالت

َ
ّالك
َ
ّ اءةف

ُ
ّ:ر كالتالينذك

الحس  النفسيةمن املهارات  ّوأ ،املعرفيةومن املهارات  ،الوجدانية الاجتماعيةمن التصرفات  ةمجموع -

ّ.الوجه أكملعمل معقد على  مهمةالنشاط  وخليفةالدور  ةالتي تمكن من ممارس ةحركي

ّ  وألاساليباملهارات واملعارف ة هي مجموع :التعليمية الكفاءةن أ "عطيةمحسن علي "كتور ويرى الد 

1ّ.التدريس إثناءالسلوك التي يفديها املعلم بشكل ثابت ومستمر في  وأنماط

وتظهر في  دراسية ةمرحل ّوأ تعليميةفتره  نهايةتتحقق في  املميزة ألاهدافمن  مندمجة ةعن مجموع عبارة -

 .التلميذ بحياة عالقةلها  ةدال ةتواصلي ةوضعي ةصيغ

وتظهر في  دراسية ةمرحل أّو تعليميةفتره  نهايةتتحقق في  املميزة ألاهدافمن  مندمجة ةعن مجموع عبارة -

 .التلميذ بحياة عالقةصيغه وضعيه تواصليه داله لها 

 أّو وظيفة أّولدور  والفعالة الالئقة ةسواملهارات والقيم تسمح باملماّر من املعارف ةمجموع أيضا والكفاءة -

والقياس وتطبق  للمالحظةلى نشاط قابل إف ومهارات وتترجم معاّر ةن تدمج عدأ للكفاءةنشاط ويمكن 

 2.في التطوير الوالدة برغبةواجتماعيه ومهنيه وتستخدم  ةشخصي ةفي سياق

ّ

 بالكفاءات: املقاربةمصطلح  -3-2

 عليميةالتّ  للعملية مناسبة كباديةبالكفاءات  املقاربةهناك عديد الدراسات التي تناولت مصطلح 

بكل  الحياةحكم في مجريات و وظيفته تعمل على التّ  ،بيداغوجيا أنهاعرفت على  إذتعددت بذلك وتعريفها 

ومن ثم فهي اختيار منهجي يمكن للمتعلم  الاجتماعيةوتعقيد في الظواهر  ،ما تحمله من تشابك في العالقات

 ةوجعلها صالح املدرسيةعلى صورتها وذلك بالسعي الى تسمين املعارف  الحياةمن النجاح في هذه 

3ّ.الحياةفي مختلف مواقف  ستعماللاّل

والتي  دعاءاتوالّا املنظمةتستند الى نظام متكامل ومندمج من املعارف الخبيرات واملهارات  هاأنّ  يأ

ّ.بشكل مالئم الوضعيةالتي تتطلبها تلك  املهمةانجاز  ةتعلمي تعليمية ةتتيح للمتعلم ضمن وضعي

ّا علىاعتمادّ  التكوينيةالدروس والبرامج  إلعداد "ليونيل ميكي" إطارهاوضعيات تضم املتعلم في  بتكاّراهي 

ّ ّ.التي سوف يتواجدون فيها أّو ،املتكونينالعمل التي يتواجد فيها  ةقيق لوضعيالتحليل الد 

                                                           
  .51، ص2007،عمان ،دار المنهاج للنشر والتوزيع ،1ط، األدائيةفي الكفايات  العربية اللغةتدريس  ،عطيةمحسن علي  - 1

 (.30-29ص )، 2004 ،دار االمل الجزائر ،د ط ،بالكفاءات المقاربة ،سليمان طيب واخرون ةلعب  - 2
  .2، ص2005، الجزائر ،التربويةالمركز الوطني للوثائق  ،د ط ،بالكفاءات المقاربة ،حاجي فريد - 3
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 ةتحمل املسؤوليات الناتج عنه ترجماملهام ّو ألداءتعلميه  أنشطة أهدافالى  املطلوبةتحديد الكفاءات 

1ّ ة.تعلمي وأنشطة أهدافالى  املطلوبةهذه الكفاءات 

وحسن التواجد مع الغير وحسن التخطيط  وإلاتقانالوظيفي  إلادماج أنهاب "روماني فيل"ويعرفها 

للمستقبل بحيث ان الفرد عند مواجهته ملجموعه من الوضعيات فان الكفايات تمكنه من التكيف ومن 

 2 .حل املشاكل كما تمكنه من انجاز املشاريع التي ينوي تحقيقها في املستقبل

ضمن سياق ما  جديدةتعليمات  ةملواجه ستعدادلاّلبالكفاءات تؤهل التلميذ  املقاربةن إوبالتالي ف

 ةلها كما يتضمن التعلم عملي دعامةيكون هذا النشاط  أين ةالتعليم معين ةمرحل نهايةهو منتظر منه في 

حل املشاكل  كيفيةعلى  أكثّرتساعد في التعرف  ةعلمي وأخرّى ةمعلومات عملي إدماجتقتض ي  ةشامل

ّ.للمتعلم مستقبال املواجهة

 بالكفاءات: املقاربةفي  لاساسيةاملفاهيم -3-3

بالكفاءات  املقاربةالتي تتضمنها بيداغوجيا  املصطلحيةواملكونات  ألاساسيةهناك عديد املفاهيم ّ 

ّ:منها

 :التعلمية الوضعية -أ

يراد بها تدريب املتعلم على  ةهي وضعي املشكلة والوضعية الاستكشافية التعلمية الوضعية أيضاوتسمى 

ّ:لىإتقوده  ةعملي إجراءات

 :إلادماجية الوضعية -ب

تدفع  ةيإلادماج فالوضعية،  3تتطلب من التلميذ توظيف كل معارفه ومهاراته لحلها  ةهي وضعي

ّالتّ  إلادماجويستند  ،سلوكاتالمن معارف مهارات ّو هكل ما تعلم إدماجلى إاملتعلم 
ُ
ّإمي عل

 
ن أمه ترى لى مسل

ّ.ااملعارف تشكل كل منطقي منظم ّ

 "كازيفي روجيس"ف وعرّ  ،املكتسبةاملعارف واملهارات  بواسطةحل املشكالت  ةعلم عمليعتبر التّ يّو

تشغيلها هدف  أجمل البدايةفي  منفصلةتربيط بواسطتها بين العناصر التي كانت  ةعملي بأنهُّ إلادماج

                                                           
 .9، ص2006 ،الجزائر، العلميةدار الكتب  ،الكفاءات بيداغوجية ،علي محمد الطاهر - 1
  .2، ص2005، الجزائر ،التربويةالمركز الوطني للوثائق  ،د ط ،بالكفاءات المقاربة ،حاجي فريد - 2
 .518ص  ،المرجع السابق ،غريب عبد الكريم - 3
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بين العناصر  ةويقصد به املتعلم لشبك ،هي الترابط ةأساسيمكونات  ثالثةوهو في نظره يتشكل من  ،موتى

 ستقطابالّا وأخيراجل استثمار مكتسبات أوذلك من  ،العناصر وتحريكها ومنفصلة إدماجها املطلوبة

ّن التحريك أويقصد به 
 
1ّ. يكون للتحقيق هدف حتى يصبح له معنى ماإن

ّ:وهي لإلدماجوهناك ثالث مراحل 

ّ.والتي ينبغي ترسيخها في ذهنه ،السابقةتضاف الى معرفته  الجديدة للمعرفةتمكين املتعلم  -

ّ.اخلي للمعارفالتنظيم الد ّ ةيتطلب اعاد جديدةاخلي معاريف بناء العالم الد ّ ةعادإ -

 2. جديدة ةفي وضعي أّو متشابهةواستعمالها في وضعيات  السابقةتوظيف املكتسبات  -

 .لحل مشكل ةطرائق معين إتباعالتحكم في  -

ّة.خالص أّو قاعدةاستنتاج  -

ّ.الصعوبات مفاهيم مصطلحاتشرح وتدليل  -

ّ.بتكاروالّا التأليفعلى  القدرةاكتساب املتعلم  -

ّاللبناء  ألاساسيةاملبادئ  متالكا -
 
3ّ.ماتتعل

الانطالق في  ةن نقطألى ناتج إمنطقي يقود لى سياق إيحتاج املتعلم في معالجاتها  ةوهي وضعي

لى التفكير الجد والبحث عن إاملتعلم بحيث تدفعه صياغتها  أمام ةالتدريس بالكفاءات هي طرح وضعي

ّ.الحل الذي يراه مناسبا

ّ.ستكشافالّاكن املتعلم من التعلم عن طريق تم ةوضعي إذنفهي 

ّاسترجاع املعارف  قاعدةنمط تقويمي ال يقوم على  ألاداءيتطلب قياس 
 
توظيف املعارف  قاعدةعلى  ماوإن

للتحقق من ذلك وجعل املتعلم يواجه  ةن خير وسيلإف ةات عمليءداأ أّو ةمعرفي طابإسقتوظيف يرتبط 

هذا املوقف هو ما يطلق عليه مصطلح وضعيه  مختلفةموقفا يستدعي توظيف مكتسباته في وضعيات 

البد  ندماجالّان املتعلم بلغ الهدف النهائي أن يتحقق من أاملعلم مستشار التوجيه مثال  أراد فإذامشكله 

كريستيان "وقد عبر  أفضلحتى يتمكن من استخدام موارده بشكل  مختلفةعيات من وضعه في وض

من مجموع املعارف واملهارات التي تتطلب  ةمكون الكفايةليست  ألاحوالعن هذا بقوله في جميع  "بوسمان

ّ.الوضعيات املختلف ةعلى مواجه ةقدّر إنها ةمعين ةالاستثمار والتحريك في وضعي

                                                           
 الجديدةترجمه بوتكلي لحسن مطبعه النجاح  األنشطةالنظري الوضعيات  اإلطارادماج  بيداغوجية ،روجيريس كا واخرون - 1

 (.51-50) ص ،2005الدار البيضاء المغرب 
الدار البيضاء  ،التربيةمنشورات عالم  ،غريب عبد الكريم ةترجم ،اي مستقبل للكفايات ،بوسمان كريستال واخرون - 2

  .130، ص 2005، المغرب
 

3 -ministère de l’éducation national guide méthodologique en évaluation pédagogique. Onfed2009 p225 
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 :التقويمية الوضعية -ت

على  طالعوالّا ستثمارهاوااملتعلم على توظيف املعلومات  ةمدى الاكتساب وقدّر ةالقصد منها معرف

ّ أّو ،أعلىلى مستوى إاملتعلم  نتقالا :قرار مثل بإصداّروتتوج  ،املستعملة إلاجراءاتمسار 
 
مح يوجه حسب املل

1ّ.املواد قدراته في بعض أظهرتهالذي 

 :التعليمية

o والاحتماالت التأويلال تقبل  واضحةكون تن أ. 

o ةكلما دققنا في التعليم كانت املطالب مفهوم. 

o كلما دققنا في التعليمات كل ما سهل علينا تصحيح املواضيع. 

o  التقويم ةكلما سهل علينا وضع شبك التعليمةكلما ذكرنا في. 

o  ّقدراتهم  ةحال أّو ،لنقص مكتسباتهم أّوغالبا ما يرسم بعض املتعلمين ليس لضعفهم
 
يرجع  ماإن

 .سبب لسوء فهم التعليم فقط

o املبنى وواضحةاملعنى  واضحةبعبارات  ةتعليمال تصاغ أن. 

o التي يقوم بها املتعلم العمل املنتظر ةللمهم ّن تستجيب التعليمات أ. 

 :املوارد

ّ املبرمجة التعلم أّو ،وليست هي هدف الدرس الكفاءةاملوارد ليست هي  -
 
هي ما تنجو عن  ماإن

 .يحتاجها املتعلم ويوظفها لحل وضعيات مشكل السابقةالتعلمات 

 نتيجةهي  :فالكفاءة الكفاءةجزء من التعلمات وبين  أّو ،هناك فرق بين الهدف املنتظر من مقطع -

 الطوّر نهايةسنه  أّوفصل  نهايةملف  أّو ،محوّر نهايةتعلمات وعده قدرات وغالبا ما تكون في  ةلعد

 .خبيرةمعارك معلومات  ةعد نصهاّراّو إدماج نتيجةوتكون  -

ّ ،علمتنمو وتتطور مع تطور النضج املتّ  الكفاءة -  كتسابالا ةراس ي ومع عمليومع املستوى الد 

 .املستمرة

الخارجي  املالحظةومن يستطيع  ،نا بل من سلوك محددأما يتمكن الفرد من تحقيقه  أيضاوهي 

 2. والدقةمن الوضوح  ةدرج بأعلىن يسجله أ

 :الزم ما بين نوع الكفاءات ومراحل التعلمت عالقةن هناك أا سبق بنستنتج مم ّ

                                                           
 .518ص  ،المرجع السابق ،غريب عبد الكريم - 1
 .من التعليم االبتدائي الرابعة العربية اللغةلمنهاج  المرافقة الوثيقةينظر  ،737ص  ،المرجع السابق ،عبد الكريمغريب  - 2
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 تعلم                 القاعديةالكفاءات 

 إدماج                   املرحليةالكفاءات 

ّتقويم                  الختاميةالكفاءات 

 

 بالكفاءات: املقاربةمبادئ وخصائص   -3-4

 املبادئ -1

 :من املبادئ نذكر منها ةبالكفاءات على جمل املقاربةتقوم 

وحفظها في  الجديدةقصد ربطها بمكتسباته  السابقةاسترجاع التلميذ ملعلوماته  يأ :البناء مبدأ -أ

 .الطويلةذاكرته 

ن الكفاءات تعرف عند البعض على أا بغرض التحكم فيها بم الكفاءة ةهي ممارس :التطبيق مبدأ -ب

ّ ةعلى التعرف في وضعي القدرة أنها
 
 .مهما حيث يكون التلميذ نشيطا في تعل

مرات قصد الوصول به الى الاكتساب  ةعد ةتكليف املتعلم بنفس املهام الادماجي يأ :التكرار مبدأ -ت

  .املعمق للكفاءات واملحتويات

عندما تقرا باخره كما يتيح للمتعلم التمييز بين  الكفاءةبممارسه  إلادماجيسمح  :إلادماج مبدأ -ث

 .واملحتويات ليدرك الغرض من تعلمه الكفاءةمكونات 

التعلم  ةوأنشطالتعليم  أنشطهلكل من املعلم واملتعلم بالربط بين  املبدأالترابط يسمح هذا  مبدأ -ج

 1.الكفاءات ةالتقويم التي ترمي كلها الى تنمي ةوأنشط

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
1  -

http//www.onfed.edu.dz/programmes/prog/du/.20primair/doc.ac.primaire/doc.acc.4ap/doc.acc20arab.

htm 
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 الخصائص -2

ّ:ألاتية ألاغراضبالكفاءات على تحقيق  املقاربةتساعد 

هي  البيداغوجيةالطرائق  أحسنن أمن املعروف  :والابتكار لانشطة البيداغوجيةتبني الطرق  -أ

عن  معزولةبالكفاءات ليست  املقاربة التعلمية التعليمية العمليةتلك التي تجعل املتعلم محور 

منها على سبيل املثال  إليه بالنسبةذات معنى  ةأنشطالتلميذ في  إقحامتعمل على  أنها إذذلك 

 .جماعي أّوبشكل فردي  إمانجاز املشاريع وحل املشكالت ويتم ذلك إ

تولد  النشيطة البيداغوجيةيترتب عن تبني الطرائق  :تحفيز املتعلمين املتكونين على العمل -ب

تزول كثير من حاالت عدم انضباط التلميذ في القسم ذلك  أّوالدافع للعمل لدى املتعلم فتخف 

 .هتمامهاّووميوله  ىعمله وتتماش  وتيرةتناسب  بمهمةن كل واحد منهم سوف يكلف أّل

بالكفاءات على  املقاربةتعمل  :الجديدةالاتجاهات امليول والسلوكات  وإكساباملهارات  ةتنمي -ت

 منفردةوقد تتحقق  الحركية فسيةوالنّ  نفعاليةالّا العاطفية املعرفية الفعليةقدرات املتعلم  ةتنمي

 ة.مجتمع أّو

سيكون  وإنمااملضامين  ستبعادابالكفاءات ال تعني  املقاربة نا :املضاميناملحتويات  إهمالعدم  -ث

 .انجاز املشروع مثال أثناءما ينجزه املتعلم لتنميه كفاءته كما هو الحال  إطاّرفي  إدراجها

 املبذولةدليل على ان الجهود  أحسنبالكفاءات  املقاربةتعتبر  :للنجاح املدرس ي اعتبارها معيارا -ج

لى إالتي ترمي كلها  عتباّرالّابعين  الفرضيةالظروف  ألخذهاوذلك  ،ثمارها تأتيجل التكوين أمن 

 .الكفاءات ةتنمي

1ّ. املكتسبةاستغالل املوارد  بكفاءة الحياةمختلف مواقف  ةتوظيف املعلومات وتحويلها ملواجه

ّإومما تقدم ف بالظروف  الخاصة العنايةلدى املتعلم مع  واملبادرة الاستقالليةبالكفاءات تشجع  املقاربة ن 

 أوسع حريةفي القياس وهي تعطي  والنظرية ةبين املتعلمين وال تكتفي فقط باملعارف الصريف الفردية

حل  أّوكما تساعد دمج املعلومات لتنميه كفاءات  ألاداءالتعلم وتقويم  ةأنشطللمعلم في تنظيم 

ّ.مختلفةفي وضعيات  إلاشكاليات

ّ

ّ

ّ

                                                           
 .12ص  ،2002 ،الجزائر ةعين مليل ،بالكفاءات دار الهدىلى التدريس إالمدخلي  ،حصروني محمد الصالح - 1
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 الكفاءات: أنواع -3-5

ّ:الكفاءات والتي تصنفها كما يلي أنواعيمكن تحديد  للكفاءةمن خالل تعريفنا 

 ة:الفقيالكفاءات  -أ

بين مختلف املواد والتي يجب  املشتركة واملنهجية الفكريةاملواقف والخطوات  ةهي مجموعّ 

 :العرضيةن التحكم في الكفاءات أحسن فعل وذلك  أّومختلف املعارف  إعداد أثناءاكتسابها وتوظيفها 

ّ القراءة متزايدة ةيرمي الى دفع املتعلم نحو التمكن من التعلم من استغاللي
 
 ألانشطةكل  أداءهي  مثال

 1 .وغيرها الاجتماعية والعمليةمنها  اللغويةواملواد 

ّ:القاعدية الكفاءة -ب

 أّوماذا يفعله املتعلم  ةالتي توضح بدق علميةالتّ بالوحدات  املرتبطة ألاساسيةهي مجموع نواتج التعلم 

والقيام به في ظروف معينه وكما تحكموا فيه تتسنى له الدخول دون مشاكل في  أدائهاماذا يكون قادرا على 

ّ.الذي يبني عليه التعلم أساسفهي  ةوالح جديدةتعليمات 

 :النهائية الختاميةالكفاءات  -ح

ّ
 
ّكليّ  تعد ختامي كونها تصف عمال

 
 إدماجيوهي تعبر عن مفهوم  ،وتتميز بطابع شامل وعام ا منتهيا

الطور املتوسط  نهايةطور فهي  أّو دراسية ةيتم بناؤها وتنميتها خالل سن املرحليةمن الكفاءات  ةملجموع

 املدرسية الشخصيةملستواه ويتعامل معها بحيث يستجيب ذلك لحاجاته  مالئمةنصوصا  أمثال يقّر

2ّ.والاجتماعية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
 .16 ، ص2006يناير فبراير  5بيداغوجيا االدماج العدد  الجديدةالبيداغوجيات  ،المربي ةمجل - 1
 .16، صالتربيةاالدماج دوريه تصدر كل شهرين المركز الوطني للوثائق  البيداغوجية الجديدة البيداغوجيةالمربي  2
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ّ

 

 خالصة:

 

صية مؤلف من شقين املقاربة، وهي الطريقة  نخلص في نهاية هذا الفصل إن مصطلح املقاربة الن 

صية فهي مصدر صناعي للنص، وقد اختلف  ا الن  التي نعالج بها مشكلة، وتسير وفق خطة محكمة. أم 

بالكتابة،  العلماء في تعريفهم له، فمنهم من قال بأنه مجموعة من الجمل متصلة ببعضها، ومنهم من قيده

وانغالقيه، وبجميع الشقين نتحصل على املقارنة النصية، وهي مقارنة تعليمية تجعل ويتسم باستقالليته 

ص ركيزة لتعليم اللغة العربية وتدرس بنيته ونظامه، وتهتم بمستوياته، وقد كانت الجملة في القديم  من الن 

غوية ومن الشروط املقاربة النصي
 
ة الاتساق والانسجام، وأدوات الربط، وتتميز مهيمنه على البحوث الل

ّبأنها تشترك املتمدرس في عملية التعليم، وتنتمي معارفه و تثريها وتعوده على توظيف ما يكتسبه. 

ّ

ّ

ّ

 

 



 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 أوال: التحصيل الدراس ي:

  راس ي:مفهوم التحصيل الد   .1

ّّّ راس ي باختالف وجهات النظر وتعددها ومن بين التعريفات نذكر ما تختلف تعريفات التحصيل الد 

 يلي: 

 ،العالقة بين محتوى املعارف املكتسبة والوقت املستعمل :نهأالتحصيل الدراس ي : "كوني ونتبا بوّل"يعرف 

1ّأو املستخدم في اكتساب من طرف التلميذ. 

كل أداء يقوم به التلميذ في  :فيعرف التحصيل الدراس ي على أنه "انيتإبراهيم عبد املحسن الك"أما 

والتقديرات املدرسين أو  ،ختبارالّاخضاعه للقياس عبر درجات إاملواضيع الدراسية املختلفة، والذي يمكن 

2ّكليهما. 

يذهب في تعريف التحصيل الدراس ي لكونه يرتبط مباشرة باألداء الدراس ي للتالميذ  "الطريرّي"ذلك أن 

التحصيل، وهي  باختباراتة لدى التالميذ، ويقاس يلتوضيح املدى الذي تحققت فيه ألاهداف التعليم

و التدريب وفي أنتيجة التعليم ، و مهارة معينةأأدوات القياس ملدى التحصيل الفرد ملا اكتسبه من معرفة 

و مستوى أنه درجة الاكتساب التي يحققها الفرد، أالحين يعرف الباحث: صالح عالم التحصيل الدراس ي 

3ّ .و املجال التعليميأالتالميذ في مادة دراسية  إليهو يصل أالنجاح الذي يحرزه 

الذي يحققه الفرد في  كتسابالادرجة  :نهأالتحصيل الدراس ي  "رفعت محمود بهجات محمد"كما عرف 

ّ 4 .أو في مجال التعليمي أو مستوى النجاح الذي يحرزه في تلك املادة ،مادة دراسية معينة

ن التحصيل الدراس ي هو مجموع املعارف التي اكتسبها أيمكن القول من خالل تعريفات السابقة  إذ

ّللمعلومات واملواد الدراسية. هاستيعابالدراس ي والذي يمثل مدى  التلميذ في آخر العام

ّ

                                                           
1  -.anna.p. les écoliers inadaptés, edput 3eme ed paris ,1970, p48 

 النفس، علم على منشور غير ماجيستررسالة  الدراسي، بالتحصيل االبتكاري التفكير قدرات عالقات ،رضا كريم كاظم -. 2

 .43 ص ،(الكترونية نسخة) ،1982 بغداد جامعة
 ص ص ،1997 القاهرة، الرشيد، مكتبة تطبيقاته، اسسه، ،نظريته التربوي،و النفسي قياس ،الطريري سليمان الرحمان عبد - - 3

180،281. 
 .21 ، ص2009 ،الكتب عالم العلمي، التفكير لتحفيز مقترح مدخل ،االستراتيجي التعليم ،مجمد بهجات محمود رفعت - 4
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 الدراس ي:هداف التحصيل أأهمية و  .2

ّ: 1ن أيمثل التحصيل الدراس ي مكانة بارزة في حياة التلميذ، فمن خالله يستطيع . 1.2

  ّهم ألاساليب املعاملة والتي تمكنه من التكيف مع الافراد املحيطين به.أيتعلم

 .ّيساهم في التنمية الاجتماعية والتطور الحضاري

  ّإلى أخرى تليها.تقرير نتيجة املتعلم النتقاله من املرحلة تعليمية

 .ّمعرفة القدرات الفردية والخاصة للمتعلم وامكانيته

 .ّيعمل على تحضير العاملين على الاستذكار وبذل جهد أكبر

  وصل املتعلمون إلى املستوى املطلوب  إذا، ومعرفة ما املعرفييساعد على تقويم التحصيل

ّ .في التحصيل الدراس ي

 هداف التحصيل الدراس ي:. أ2.2

هداف التي يسعى كل من املعلم والتلميذ تحقيقها من خالل قياس التحصيل الدراس ي والتي تعدد ألّا

ّهذه ألاهداف ما يلي: وأبرّزيكون هذا ألاخير مفتاحا ومنعرجا حاسما في تقرير ما يليه 

  ألاشياء التي تقدير ألامور التي تمكن منها املتعلم،التعلم، ّويسمح التحصيل الدراس ي بمتابعة سير 

ّدراكها، وهذا يساعد كثيرا كل من املعلم وإلادارة التربوية.إاستعص ى وصعب عليه 

  يسمح التحصيل الدراس ي للتلميذ بإعادة صياغة ألاهداف التعليمية، والتي ترتبط بخصائص نمو

ها من التلميذ آخذين بعين الاعتبار قدراتهم ومعارفهم وميولهم، وكل هذه ألامور يمكن الحصول علي

ّخالل تقويم أداء املتعلمين.

  تعمل نتائج املتحصل عليها في عملية التحصيل الدراس ي على زيادة الدافعية للتعلم من حيث

سلبي على أدائهم يرتبط الّو إلايجابي فالتعليق متحاناتالّا إجراءإعطاء النقاط والعالمات بعد 

 2 .بسيكولوجية التعزيز

ّ

                                                           
ثارها على التحصيل الدراسي، رسالة مقدمة لنيل للتعلم وأيجيات التعلم والدافعية العالقة بين االسترات ،أمال بن يوسف  -.  1

 .111، ص 2008شهادة ماجيستر في علوم التربية، مودعة بجامعة الجزائر، 

 .85، ص 2007علم النفس القياسي، المبادئ األساسية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  ،موسى محمود  -.  2
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 جابات الواجب تعزيزها، فمن خالل نتائج التحصيل يتمكن املعلم من التعرف على تتحديد الاس

وتعيق التحسينات والتقدم الذي طرأ عل سير أداء أو تعلم التلميذ، وكذا الصعوبات التي تعترضه 

سير وصول املعلومات، وتدفعه إلى اختيار الحلول او البدائل املناسبة لذلك. مما يزيد على اقبال 

على التعلم، ويكون بذلك عنصرا محفزا ومحبا للتعلم، فاملعلم الذي يعطي لتالميذه  همتعلمي

قل من نتائج زمالئه الذين أداءه أما شعر بان  إذاالتلميذ  فإنعالماتهم ومالحظته بصورة جماعية 

ّ.تفوقوا عليه

  اختار ما يناسب  إذاالارشاد والتخطيط التربوي حيث يقوم الطالب بالتخطيط السليم للدراسة

الخاصة، وال توجد وسيلة تعرفنا بهذه العوامل سواء الاختبارات  قدراتهّو استعداداتهقدراته ّو

ّو النفسية.أالتربوية 

  الحصول على العالقات التخاذ قرارات إدارية مختلفة، ومن هذه القرارات الترقية واتخاذ إجراءات

ّتحسينية وتدريبية.

 تستعمل املختلفة لتوزيعهم على  هافإنّ سة، ّرما انتقل عدد كبير من التالميذ إلى املد إذا التشعيب

 1شعب متباينة من حيث القدرات التحصيلية. 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

                                                           
 (68-67)، ص 2006االختيارات المدرسية، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،رائد خليل العبادي  -.  1
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 شروط تحصيل الدراس ي الجيد: .3

حصلها بو يعدل بها املتعلم سلوكه بفضل العلوم واملعارف أن التعلم عملية يغير أاملعروف 

ال ن يحدث ارتجاأن التعلم ال يمكن ألعادات واملهارات التي يكونها، والاتجاهات الفكرية التي يكتسبها، كما ل

ن هذه أوال شك في  التعلم،كلما توخاها املتعلم كلما كان أقدر على  محددةبل يحدث وفق شروط عدة ّو

ّالشروط:هم هذه أوفيما يلي  تتفاعل،الشروط جميعها تعمل معا ّو

ن طالب أفي كتابه "تعليم املتعلم طريق التعلم " و الذي يرى  :"برهان إلاسالم الزرنوجي"وضعها  حسب ما

ّأالعلم يجب عليه مراعاتها حتى تحقق عملية التعلم  فؤاد  " ةكتوّرغراضها، و قد أورد هذه الشروط الد 

ّ:الشروطخذنا منه بعض هذه أو علق عليها و الذي  "،عبد الفتاح أحمد

  وأهلهتعظيم العلم:ّ

 توقيره هكذا تعلواّو وتعظيم ألاستاذ، وأهلهبتعظيم العلم  إاّلبه  وال ينتفعن طالب العلم ال ينال العلم إ

ّ.()الزرنوجيقيمة العلم عند الباحث 

ّن تعظيمه للعلم إنما هو تعظيم إيجابي أكما 
 
يؤدي إلى عمل وسلوك، فتعظيم العلم في القلب مرتبط  هألن

ك فمن كان من واجب على الطالب ذل إذابسلوك يعبر عنه، ومن تعظيم العلم تعظيم ألاستاذ وتوقيره، 

تعظيم الكتاب  أيضان يظهر بمظهر يستوجب توقيره، ومن تعظيم العلم أناحية أخرى يجب على أستاذ 

ّالصور.صورة من  بأيةوتجنب الاستخفاف 

 :ّالجهد والهمة واملواظبة

مر أن الجد يقرب كل أإذ من املؤكد العلم، ال بد للطالب من الجهد والهمة واملواظبة واملالزمة في طلب 

كان " الزرنوجي " يوص ي  إذا ،مي دون عناءلمن العبث تمني التفوق الع ألنهشاسع ويفتح كل باب مغلق 

ّإف، ببذل الجهد في طلب العلم
 
يعده بالتعب الذي  سالف فيه حتى ال يصاب الطالبإلّاه في املقابل يمنع ن

كما على  عظيم في جميع ألاشياء، أصلن الرفق بالنفس ن يرفق بنفسه أّلأمن معوقات التعلم، بل عليه 

1ّالعلم. فة الانقطاع عن ب املواظبة على الدرس والحذر من آالطال

ّ

                                                           
 .188، ص 1983األصول الفلسفية للتربية عند مفكري اإلسالم، مطبعة التقدم، اإلسكندرية، مصر، ،حمدأفؤاد عبد الفتاح   -.  1
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 :ّوقت تحصيل العلم

ن عملية التعلم عند " الزرنوجي" عملية مستمرة متصلة، وليس لها حد لتتوقف عنده ولكن ألاوقات أبما 

أوقات اليوم للتحصيل ما بين العشاء ووقت  فأفضلتتفاوت فيما بينها بالنسبة للقدرة على التحصيل، 

ن يستغل أب العلم ن ألاوقات ألاخرى غير صالحة بل ينبغي لطالأوقت مبارك، وهذا ال يعني  ألنهالسحور 

ّجميع ألاوقات في التعلم.

 :ّتسجيل املعلومات

ن يكون معه في كل وقت ورقة وقلم حتى يكتب ما أأراد الزيادة من العلم والاستفادة منه  إنعلى الطالب 

ّن يصطحب دوما دفترا ليطالعه وليكتب فيه.أيسمع من الفوائد، كما على الطالب 

 :ّالحفظ

الزرنوجي " قابلة للنمو والنقصان ويمكن زيادتها بوسائل شتى منها ما هو ديني وما "القدرة على الحفظ عند 

  1 .هو نفس ي، وما هو جسمي

  ّشروط أخرى

راس ي حصيل الد ّعلى التّ  فعال تساعد هاألنّ ليها الشروط التالية إة إلى الشروط السابق ذكرها تضاف بإضاف

ّحمد النبال" وهي:أ" عبد الرحمان عيسوي" و " مايسة الجيد حسب الباحث 

 :ّشرط تكرار

 الخبرة،هذه  إجادةفاإلنسان نجده دائما يحتاج إلى ألاداء املطلوب لتعلم خبرة معينة حتى يتمكن من 

ّ 2 .الكمالولكن التكرار املوجه يؤدي إلى  ،عمىلي ألّافالتكرار ال يقصد به التكرار لا

 :ّشروط الدافع

 إشباعلحدوث عملية التعلم البد من وجود الدافع الذي يحرك الكائن الحي نحو النشاط املؤدي إلى 

ثبتت تجارب أالحاجة، فكلما كان دافع قويا كان نزوع الكائن الحي نحو النشاط املؤدي بالتعلم القوي. 

ع أدى إلى شعور دافع الجّو إشباععلم، حيث ن الجوع كان دافعا ضروريا لحدوث عملية التّ أالتعلم 

ّالحيوان بالرضا والارتياح.

ّ

ّ
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  ّو التكرار املوزع واملركز:أالتدريب

ما التدريب املوزع فيتم في أ يقصد بالتدريب املركز ذلك التدريب الذي يتم في وقت واحد وفي دورة واحدة،

ن التدريب املركز يؤدي إلى التعب أحيث وجد  و عدم التدريب،أفترات متباعدة تتخللها فترات الراحة 

ّما تعلمه الفرد. تثبيتوالشعور بامللل ونسيان ما تعلمه الفرد على عكس التدريب املوزع الذي يؤدي إلى 

 :ّالطريقة الكلية والطريقة الجزئية

من الطريقة جزئية، حيث تكون املادة املراد تعلمها سهلة  أفضلن الطريقة الكلية أثبتت التجارب أ

و طبيعيا كلما سهل تعلمه بالطريقة أ، فكلما كان املوضوع املراد تعلمه متسلسال تسلسال منطقيا ةوقصيّر

عن املوضوع املراد تعلمه ثم  إجماليةالكلية، كما هو الحال بالنسبة للتعليم فالطالب يأخذ فكرة عامة 

ّ 1 .الصغيرةوألاجزاء بعد ذلك يستوعب التفاصيل 

 :التوسيع الذاتي 

ثناء أمن خبرات ومهارات وذلك  اكتسبهو ما أهي عملية يقوم بها الفرد محاول استرجاع املعلومات  

فهي تبين للحافظ مقدار ما تعلمه وما غاب عنه  لهذه العملية فائدة، إذ قصيرة،الحفظ وبعده بمدة 

ّ 2 للحافظ.قظ ا من ناحية، ومن ناحية أخرى تكون حافزا على بذل الجهد والتيفيزده عناية وتكرارّ 

 ّرشاد والتوجيه:إلّا

حصيل الذي يتقيد فيه الفرد من رشاد والتوجيه أفضل من التالتحصيل القائم على أساس إلّا 

قصر كما لو كان أمدة زمنية وفي قل أيؤدي إلى حدوث التعلم بمجهود  رشادفاإّلرشادات املعلم، إلّا

ينبغي  الجهد الالزمين لتعلم ش يء ما، كمايؤدي إلى اختصار الوقت ّو فاإلرشاد رشاد،إلّاالتعلم من دون 

ذلك حتى يبدأ التالميذ راحل ألاولى من عملية التعلم، ّورشاداته إلى تالميذه في املإان يوجه املعلم 

ّالبداية.تحصيلهم متبعين الطرق الصحيحة منذ 

ّ

ّ
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 :ّمعرفة املتعلم لنتائج ما تعلمه بصفة مستمرة

ن ممارسة الفعل دون معرفة النتائج ال تؤدي إلى حدوث الجيد ومعرفة املتعلم مقدار أالتجربة أثبتت 

 إنو ما عليه من تقصير يدفعه إلى بذل مزيد من الجهد للمحافظة على مشواره أمن نجاح،  أحرزهما 

لى كان مقصرا، فمعرفة املتعلم لنتائج تحصليه تجعله يعمل ع إنبغيره ولاللتحاق  كان حسنا،

ّن يتفوق على زمالئه.أن يحدث نفسه ّوأمنافسة نفسه ومنافسه زمالئه، فيسعى دائما إلى 

 :ّالنشاط الذاتي

املهارات و املعلومات و املعارف املختلفة ، و التعلم الجيد  كتسابامثل إلى أالنشاط الذاتي هو السبيل  إن

هو الذي يقوم على النشاط الذاتي للمتعلم ، فاملعلومات التي يحصل عليها الفرد عن طريق جهده و 

القائم على ما التعلم أ، كثر عصيانا على الزوال و النسيانأنشاطه الذاتي، يكون أكثرا ثبوتا و رسوخا و 

ّلقاء من جانب املعلم سرد و إلاالتلقين و ال
 
ن ينصب على أعلم، و مجهود املعلم يجب نوع رديء من التّ  هفإن

ّالتالميذ و نشاطهم الذاتي و نمو الشخصية بجميع سماتها و قدراتها  اهتمام إثارة
 
يحدث نتيجة ملا  ماإن

ّ 1.ذه لكي يتعلموا بأنفسهمو النشاط الذاتي و مهمة املعلم الحقيقية هي مساعدة تالميبذله الفرد من جهد ي

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 املقترحة: وبعض الحلول مشاكل التحصيل الدراس ي  .4

 مشكالت التحصيل الدراس ي: -1-4

افعية و التلميذ بصفة عامة نجد كل من ضعف الد ّأهم املشكالت التي تواجه الطفل أمن 

ّالزبادي " كما يلي:حمد محمد أالباحث "  والتي يوضحهاغير املناسبة  والعادات الدراسيةللدراسة 

4.1.1. ّ ّالدراسية:افعية ضعف الد 

وفي مدى  ألنفسهم،فراد يختلفون من حيث قوة رغباتهم في وضع أهداف مستقبلية ن ألّاأوذلك 

افعية التي إلى تباين في مستويات الد ّ ختالفالّاقيق هذه ألاهداف، وينسب هذا حالجهود التي يكرسونها لت

مرتفعة،  أنواع:يمتلكونها، والنتائج التي يتحصل عليها التالميذ عموما في مادة دراسية تقيم إلى ثالث 

العادي  استعدادهمو أمتوسطة ومتدنية. وقد يلفت معلم املادة هنا بعض التالميذ على الرغم من ذكائهم 

مرهم هذه أحيث يستدعي  منهم،توقع قل مما هو مأوصحتهم العامة املناسبة، قد حصلوا على نتائج 

املالحظة الجادة والتعرف على مسببات سلوكهم وتعديله، والتعرف على أسباب ضعف تحصيلهم 

ّودافعيتهم للدراسة.

ّالعادات الدراسية غير مناسبة:   4.1.2

املستمر على الانكباب إلى والسيما تنعكس العادات الدراسية غير مناسبة على تحصيل التالميذ 

الدراسة، والدراسة بصوت مرتفع، وتكرار لبعض الجمل والاستعداد لالمتحان في ليلة الامتحان وطوال 

املوسيقى وغيرها من العادات الي قد تؤدي إلى  أنغامخذ بعض العالجات للسهر والدراسة على أّو الليل،

ّ 1 .دون نجاح تهالفشل وتزيد من نقمة التلميذ لكثرة دراس

ّ كالتالي:راس ي والتي تتوالى تعيق تحصيله الد ّوالتي اجه التلميذ بعض املشاكل ألاخرى كما تّو

  2التحصيل. الذي يخلق رغبة متدنية لدى  املعلمينو أالتساهل: سواء كان من طرف الوالدين ّ

  ن أوينسون أطفالهم كما لو  الخاصة،لاباء ببعض شؤونهم  كانشغال :هتمامالّاإلاهمال وعدم

ّهو املسؤول عنه. الابنو أاملعلم عندهم، وأن التحصيل ال معنى له 
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  ويكون لديه ،و الرفض وعدم اللياقةأفراد املرفوضون بالعجز يتصف ألّا املستمرين:الرفض والنقد 

ّوسلبية.إحساس بالنقص والغضب والشراسة مما يؤدي إلى ردود فعل سيئة 

  التحصيل:بعض الحلول املقترحة للحد من مشاكل  .4.2

ّوالتي نذكر منها:والبدائل توجد بعض حلول 

o  بهم والاهتمامالتعزيزات املناسبة والتقديم تشجيع الوالدين على الدراسة. ّ

o جل النجاح وتفادي وتجنب مخلفات أعلى املحاولة وبذل الجهد من وتشجعيهم قبل ألاطفال ت

ّوالفشل. إلاحباط

o  ّوحب الاستطالع. رغباتهم إشباعتعريف التالميذ بالتعلم الفعال وأسلوب حل املشكالت وكيفية

o  ّلسلوكهم. ووضع قوانينعلى التساهل مع ألاطفال  إلاسرافعدم

o التعامل مع أبنائهم خاصة في املراحل املتقدمة من وكيفية ولياء بالطرق السليمة للتعلم توعية ألّا

ّالعمر.

o ّفي تنمية التحصيل الدراس ي.وكفاءتها  ناجعتهايس اثبتت انتهاج أساليب تدّر

o  1الجيد. خلق جو مناسب يشجع على الابداع والتعلم ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 :التربوي  دنيا: املردو ثا

 التربوي:املردود  تعريف  -1

نسبة الطاقة الناتجة عن لالة لة ما آو عائد أي املردود أي مرفوض أّر يقال:املردود لغويا: عند املقبول 

ّ 1 .طريقة مباشرة وصريحةبأي اتخاذ قرار ّو، قل من واحدأ، وهو دائم يستهلكهاالتي 

تعددة، والاستعماالت امل املتشابهةي لها الكثير من الدالالت اصطالحا: يعتبر املردود التربوي من املفاهيم التّ 

ّ العلوم الاقتصادية،وهو مفهوم من املفاهيم ألاكثر استعماال في  اخلية في العلوم فهو من املفاهيم الد 

ّ
 
ّ .ستثمارلاّلباعتبار التربية مجاال  ربوية، وظهر فيها مع ظهور النظرة الحديثة لها،الت

، فالبناء العضوي ووظيفياويا يشبه ما تكون بالبناء العضوي املتكامل بنألذا املؤسسة كنظام 

ن أن كل خلية يجب ألبقاء الكائن، ّو نسجامباالجزئياته تعمل كلها من  وكل خلية خالياه،جسم مكون من 

ها جميعا تعمل على ألاجزاء ألاخرى أي نّ أأي ، ن يتلقى منها إلاشارات والرسائلأتعمل مع ألاجزاء ألاخرى، ّو

تتكون من  إذ على املؤسسةمطلقا، وهذا ينطبق  خضوعاها تعمل ضمن نظام دقيق تخضع له نّ أ

ّ 2وهكذا.  أصغّرمجموعات  تضمقد تشمل نظاما فرعيا  مجموعاتمجموعات ّو

ّ ويعتبر التخطيط
 
ّوالتغير ربوي من أهمية التقدم، الت

 
 يتطور،ن العالم ي يميز العالم أّلالسريعين الذ

ّ
 
ك ذلوأدى  ا،سريعّ  اتطور ّ قتصاديةالالتكنلوجي أدى إلى تطور الحياة التقدم ا العلمية،روة ويتغير بفضل الث

مما أدى إلى وضع  انتشارهاّو لة،لاوالتقدم الصناعي وسيطرة  ،انقالبات أساسية في مجال الاكتشافاتإلى 

وإحداث  التربية،ا دفع بالعلماء املطالبة بتغير مام تحديات مم ّأّو جديدة،مام مهمات أالجديد  إلانسان

ّالواسع.العلمي والتقني  يب بهذا الانقالبسية فيها بحيث تستجأسا انقالبات

ّ
 
م أاملدرسية  بالبيئة ارتبطتربوي، سواء وبصرف النظر عن العوامل التي تعيط باملردود الت

ّإللمجتمع الكبير، ف قتصاديالا، جتماعيالّابالوسط 
 
و النتيجة أنه "الحصيلة أليه على إظر ه يمكن النّ ن

ّ  3 للكلمة.الكمية والكيفية للمؤسسات التربوية " وهو املعنى القريب من املعنى القاموس ي 
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ّإلذا ف حيث نجده عند  ،معظم الباحثين يلجئون إلى التعاريف إلاجرائية التي تتوافق مع املتغيرات بحوثهم ن 

الجانب  ألاربعة،والتي يقصد بها "مدى نظام التعليمي على الجوانب  التعليمية،الكثير منهم، يعني الكفاءة 

يتعلق  والجانب الثالث الخارجية،والجانب الثاني يتعلق بالكفاءة  الداخلية،ألاول منها يتعلق بالكفاءة 

ّ 1 النوعية.يتعلق بالكفاءة  والجانب الرابع بالكفاءة الكمية،

ن املردود التربوي جانبين .جانب كبير و يعني بالحصيلة الكمية للمؤسسة أو هذا بدوره يشير إلى 

و أ، أي مظاهره من حيث النجاح و املتسربينألراسبين و اأعداد املتعلمين الناجحين إالتعليمية من حيث 

املتعلم  اكتساب، يعني الحصيلة الكيفية للمؤسسة التعليمية من حيث إلاخفاق ، و جانب كيفي

و قيم املجتمع ، من مواطنة و غير ذلك باإلضافة إلى بناء شخصيته و تنميتها من  سلوكياتو  تجاهاتالا

و أو كفاية أسة و يقصد بها كل ما يحقق زيادة جوانبها املختلفة بينما نجده عند البعض يعني إنتاجية املدّر

ّ 2 .راس ي حصيل الد ّمعدل التّ  رتفاعاو رضا، و أفاعلية 

 واستثماّرن التخطيط التربوي هو رسم مشروعات بمزيد من العناية بالعملية التربوية أوبما 

فر اعلى جميع املستويات مع تّوالتعليم، ّوألقص ى حد. كهذا يتطلب منا مضاعفة جهود خبراء التربية ّو

ّ 3 .ثلإلامكانيات املادية لوضع تخطيط علمي مناسب للتربية وتعليم، وحتى تؤدي وظيفتها على النحو ألام

وبالتالي فأهمية التخطيط التربوي تبرز في تحقيق التكامل بين الجوانب النظام التربوي، وتقديم الحلول 

علمنا ان أنظمة التربية في معظم البلدان النامية بما فيها البالد  إذاالشاملة ملشكالته املقررة خصوصا 

ّ ي التعليم.فالعربية تعاني من ظاهرة فقدان التوازن 

ّإ ّ ن 
 
التطبيقية ، فهي ظاهرة  البيداغوجيان تستوعبها بحوث أربوي أوسع من ظاهرة املردود الت

وظيفيا و تتولى تحقيق  يااجتماعية تؤدي دورا يتداخل بنائ ن املؤسسة التربوية هي مؤسسةاجتماعية أّل

نها أداة أ"املدرسة" بيسميها املربون عامة طوار التعليم و التي أغايات املجتمع من التربية فهي)أي طور من 

ن املردودية الخارجية تؤكد على ضرورة وظيفية أي استجابتها أالرسمية للتربية و التعليم ، و هذا يوضح 

 ن التربية فعل اجتماعي و استثمار تأكدت فعاليته فيذلك أّل الفعلية للحاجيات الاجتماعية و اقتصادية،

ا اكبر للنمو من راس املال املادي املتمثل في التشيدات صدرّ صبح التعليم مأمشاريع التنمية و التقدم ، فقد 

ن املردودية الخارجية للتربية تتأثر باملردودية الداخلية و هي متعلقة بظواهر أو التجهيزات و املخترعات ، غير 

                                                           
 .133، ص 1972تخطيط التعليم و اقتصادياته، عالم الكتب، القاهرة، محمد منير مرسي،   -.  1
 .111، ص 2002ر الوفاء للنشر، اإلسكندرية،العالقات اإلنسانية في المؤسسات التعليمية، داأحمد إبراهيم أحمد،  - - 2
 .16-15، ص 1998مشكلة التخطيط، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية  فؤاد بسيوني متولي، - 3
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ته ي ضوء امكانيفي يشير إلى تقدير نتائج التلميذ ن املردود التربّوأنجاح و إلاخفاق الدراس ي باعتبار ال

ّ
 
ّإية التي ال تسح بتكرار السنة ، فهنية في النظم املدرسالذ

 
ه من حيث الحصول على معطيات التقويم ن

ّإتبارات النموذجية ، فالناجعة عن الاخ املردود يجد تعبيره في صيغة عالقة املردود معامل املردود :  ن 

ال من إمعنى مطلق ، و ال تظهر أهميتها  و النقطة هنا ال يكون لها ،/ العامل الذهني  البيداغوجيامعامل 

ثقافي لألسرة الفي املردود مثل خصائص الحي ، املستوى السوسيو  التأثيّرخالل مواجهتها لعوامل قادرة على 

ّ، و الحاالت الشعورية للطفل و حالته البدنية و غيابات املدرسية .

 التربوي:عناصر املردود  -2

ساسيان هما مدخالت أذهاننا عنصران أتطرقنا للحديث عن املردود التربوي، فيتبادر إلى  إذا

ّ ومخرجات التعليم.

 املدخالت: -2-1

 املعدات،كل ما يدخل في إلانتاج من حيث القوى البشرية ّو إلانتاجية،يقصد باملدخل في العملية  

ّطريقة العمل، وتقسيم املدخالت إلى جانبين: الخام،وألادوات واملواد 

مثلة أمباشرة في النظام التعليمي ومن  أولهما: املدخالت التي تنتمي من داخل النظام التعليمي، وتتحكم -

ّللمكتبة. أكثّرحسن للمدرسين، شراء كتب ت امليزانية املخصصة للنوعية ألّاهذه املدخاّل

ّاملدخالت:ريقة غير مباشرة في النظام التعليمي، ومثل هذه املدخالت الخارجية: وهي تتحكم بط ثانهما: -

ومتوسط سرة عوامل منها متوسط دخل ألّا ويقاس بعدة ،والاقتصادي للمجتمعالنظام الاجتماعي  -أ

ّالتعليمية للسكان. السنوات

ّ 1التعليمي. حجم املساعدة الحكومية للنظام  -ب

ّ ّوالعناصر  املكونات،خالت كما تشمل املد  نت هذه املدخالت بشرية ام الداخلة في النظام سواء كااسية ألاس 

ّتوافرها.وال يقوم النظام بدون  معلوماتية،م أمادية 

تجاه تحقيق نعني بها إلاجراءات والتنظيمات وألادوات التي تعمل على تفعيل هذه املدخالت في اِّوالعمليات 

ّجيدة.الحصول على مخرجات  تجاهاِّأي في  ألاهداف،

ّ
                                                           

 .90ص  ،2004التعليم تخطيطه واقتصادياته، دار المهندس للطباعة والنشر، علي صالح جوهر، - 1
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 املخرجات:  -2-2

اخلة، يقصد بالخارج من العملية إلانتاجية، السلع التي تخرج نتيجة للتفاعل بين العوامل املتد 

ويجب  واملخرج التعليمي صعب شرحه وتقديره، نتاج التعليم هو الهدف،إن إبالنسبة للنظام التعليمي ف

ّ 1التعليمية. بذل الجهود لتصنيف وشرح املخرجات 

التي هي النتائج التي يسعى النظام إلى تحقيقها بأفضل مستوى ممكن واملخرجات هي مستهدفات النظام 

ّحسب ما هو مخطط.

 التغذية الراجعة: -2-3

هي ردود الفعل التي ينبغي اتخاذها على ضوء الطبيعة ومستوى املخرجات أي حكم على مدى  ّّّ

ّعما هو مخطط وتدفق املعلومات الالزم نحو املدخالت لتحسين عناصرها. ابتعادهاو أ اقتراب املخرجات،

ن يمر بالعمليات أو غير مادية ، و بعد أفمدخالت النظام التعليمي آتية من املجتمع سواء كانت مادية 

ال تربوي ، انتق التربوية داخل النظام التعليمي )تعليم ، و تعلم ، اشراف ، إدارة ، تنظيم ، تنسيق ، نشاط

ّأجهزة ، تقنيات و ، نقل ، مختبرات
 
جل الوصول إلى مخرج أمن  و وسائل تعليمية، برامج...( توجه جميعا

يرتد مرة أخرى أي رئيس يتمثل في الطالب الذي ربى و تعلم وفق ما هو مستهدف ، و هذا الطالب الخريج 

ّأفضل و أمجتمع في صورة  بعد مروره بالعمليات  جا، فاملدخالت لنظام املدرسة سوف يتحوّلكثر نض 

ّ
 
عليمية املختلفة بعد عدة سنوات إلى مخرج أساس ي لهذا النظام يخرج للمجتمع و ينخرط في ربوية و التّ الت

ّ 2 .الحركة الاجتماعية

و من ألاصوات التي عال غبة في الحصول على مردود جيد من خالله ، و نظرا ألهمية التعليم و الرّ 

ّإصالح التعليم في مصر كدليل "إالذي نشر في تقريره عن لهاللي حمد نجيب اأصراخها ، 
 
ه يجب على ن

بالسياسة العامة للدولة ... يجب موضوع متصل  ألنهالدولة ترسم سياسة التعليم و تبين أهدافه العليا 

و حق الفقراء فيه و املساواة في  ،ن يتضح الغرض من التعليم و ديمقراطية ، و نصيبه من ميزانيةأ

مهمة الدولة و غير ذلك مما يشبه نواعه ،و صلة ذلك كله بأو في بعض أو التوسع فيه كله أتفادة منه الاس

                                                           
 .226 ، صسالمة الخميسي، مرجع سبق ذكره - 1

 .16ص  علي صالح جوهر: نفس المرجع، - 2
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ن تقوم عليها و يستند إلى كل بحث حتى ينهض به أمن السياسة للحكومة التي ينبغي  ان يكون بابّ أ

ّ 1 .املختصون في هذا الشأن ليكونوا على بيئة من خطة الحكومة و البرملان

ّيلي:التغذية الراجعة ما وتشمل 

  باملدخالت يتعلقإلى جمع معلومات وتحليلها فيما  التقييميرمي هذا النوع من  املدخالت:تقيم 

جل استخدام ألاسلوب وألاساليب املالئمة، أاملادية والبشرية الالزمة، وكذلك تحليل الطرق وألاساليب من 

ّوتحسين نوعية النظام التربوي.

 ظام ومكوناته باعتباره كال متكامال، إلى مراقبة العمليات وتفاعل أجزاء النّ  تقيم العمليات: يهدف

ّوالصعوبات التي تواجه سير عمليات املدخالت وتفاعلها.

  إلى قياس التغيرات التي حدثت في املخرجات الفعلية،  التقييمتقيم املخرجات: ويرمي هذا النوع من

ظام تقيم في ضوئه مخرجات النظام الفعلية هداف النّ أرجات مناسب نابع من نموذج مخ بتطويّروذلك 

عن طريق جمع املعلومات والشواهد عن هذ املخرجات والتعرف على مدى مناسبتها من خالل تحليلها 

ّ 2املخرجات. وتفسيرها في ضوء نموذج مخصص لتقيم 

 التربوي:املردود  دافهأ -3

ّإ ّأ ن 
 
 ها في عملية تحصيل التلميذ، ذلكانطالقا من النتائج املتحصل علي تبدأربوي هداف املردود الت

 كمال،إلاو من حيث الرسوب وأعلى من صفة الحالي، أجة الطالب من حيث الترفع إلى صف ن تقرير نتيأ

نتائج التلميذ تستخدم لتقويم  إنفى حقة في الرسوب ويمكننا القول استو إذاوربما الفصل من املدرسة 

ن نقيس مقدار فاعلية الطرق أا يمكننا من خالله معيارّ  ن مردود التلميذ يعتبّرأ ، أيطرق التدريس

ّ.املتعددة

ّهداف املردود التربوي هي:أهم أذ نجد إ

  من عدمه من مرحلة إلى أخرى. نتقالبااّلتقدير نتيجة التلميذ 

  الحقا.ميذ لليه التإلذي سينتقل وتخصيص اتحديد نوع املدرسة 

                                                           
 .145، ص 2006شبل البدران، التعليم وتحديد المجتمع، دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة  - 1
، 2000، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان 9الوسائل التعليمية والمنهج، سلسلة المصادر التعليمية، العدد عبد الحافظ سالمة،  - 2

 .15ص 
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 من مدرسة إلى أخرى. نتقاللاّلنجاز إلّا استفادة من نتائج 

  .1محاولة التعرف على القدرات الفردية الخاصة بكل تلميذ  

 العوامل املؤثرة على املردود التربوي: -4

ّموضوعية:عوامل   -4-1

 :ّنوع املادة ودرجة تنظيمها

ها ما بين إدراكألاجزاء كلما سهل على املرء ومترابطة نه كلما كانت املادة املراد حفظها واضحة املعنى أذلك 

ّثبت للذهن.وأسهل وأللحفظ  أيسّرلتكون  عالقات،من 

  ّاملركز:والتكرار التكرار املوزع

ّن واحد.آمن التكرار املركز في  أفضلن التكرار املوزع على مرات يكون أسفرت على أن الدراسات قد أذلك 

  ّالذاتي:التسمع

للحافظ مقدار  ألنهن له فائدة محققة أ معقولة، ذلكثناء الحفظ وبمدة أ سترجاعالّابه محاولة ويقصد 

ّوتكرار.ما غاب عنه فيزده عناية 

  ّالتربوي:الطريقة الفاعلة في املردود

فال يرض ى بمجرد التكرار  إيجابيا،و العائد الذي يعود على الطالب موقفا أن يكون موقف املردود أيجب 

والتفكير والتحليل والتقليب  والفهم وعملية التعلم،ن املردود الحقيقي يكمن في املعنى أذلك  لالي،

ّواملقارنة والتأويل.

ّالجسمية:العوامل -4-2

ن بعض أن يضعوا في اعتباراتهم أدراسيا  املتأخريننه من املهم جدا بالنسبة للمتعلمين مع ألاطفال أذلك 

ّبصرية.عاقات إو أمرض  ومعاناة منخرون من نجاح ما يدركه ألّا إدراكالتالميذ يعجزون عن 

ّن نلتمس عوامل أخرى تؤثر على املردود التربوي منها:ونستطيع أ

                                                           
، مديرية التربية لوالية وهران، ضمن سلسلة األيام 7ثارها في المردود التربوي، العدد تدريس وأطرائق ال ،مهمي قادة عبد القادر - 1

 .  06، ص 2013أبريل  22التكوينية لفائدة أساتذة العلوم اإلسالمية 
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 .شخصية املتعلم 

  والتلميذالعالقة بين املعلم. 

  بينهم. العالقة بين التالميذ فيما 

 .مقدار جودة الكتاب املدرس ي 

  التغذية الراجعة مدى كفاءة املعلم.ت وآاّلمدى استخدام وسائل الايضاح السمعية والبصرية 

  1 التدريس.الطرق التي يعتمدها املعلم في   

ّالداخلية:العوامل -4-3

 :ّالذكاء

ن الذكاء في املردود التربوي نستفيد ملا توصلت الية دراسات عديدة اذ انها اثبتت ا تأثيّرعلى مدى وللتعرف 

 التنبّؤاختيارات الذكاء الجيدة تستطيع الكشف عن كيفية استجابة ألاطفال لنماذج معينة من التعليم ّو

الدراس ي بقدر معقول من الدقة بالنسبة للعاديين واملتخلفة عقليا، وهؤالء يؤدون وجود ارتباط  بإنجازهم

ّقوي بين الذكاء واملردود التربوي.

 :ّالشخصية

ّن تأثيرات الشخصية على املردود تمكن في النقاط التالية:أذ إ

 يرتبط بإمكانات الشخصية إلانسانية القائمة بعملية التعليم. تأخرا أّون املردود التربوي تفوقا أ 

 ن الكثير من أذلك  و انخفاضا بخصوبة البيئة التي يوجد فيها املتعلم،أ ارتفاعان املردود يرتبط أ

ن السمات املزاجية للشخصية قد تلعب دورا يكاد يكون مكافئا لدور أكدت على أالدراسات قد 

 املجال التربوي. وتحصيله فيالفرد  ألداءن ننظر من خاللها أاء، وهنا تكتمل الصورة التي يجب الذك

ّأذلك 
 
 الاتية:ي النقاط فه يمكننا تلخيص العوامل املؤثرة في املردود التربوي ن

  ّاملدرسية.حضار التالميذ للدفاتر إعدم

  2سرية. ألّااملشاكل  ّووإلاهمال أالنسيان  

ّ

ّ

                                                           
  .181س(، ص (، دار الميسرة، عمان، األردن )د، األكاديمية-المشكالت الصيفية السلوكية)التعليمية محمد حسن العمايرة، - 1
، مديرية التربية لوالية وهران، ضمن سلسلة األيام 7مهمي قادة عبد القادر، طرائق التدريس واثارها في المردود التربوي، العدد  - 2

 .06، ص 2013أبريل  22التكوينية لفائدة أساتذة العلوم اإلسالمية 
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 التربوي:الجهود املبذلة في تحسين املردود  -5

 املالئم إلاطاّرتشكل إلادارة املدرسية للمؤسسة التعليمية باعتبارها وحدة وظيفية لنظامنا التربوي 

الجهود املبذلة وتحديد التغيرات العميقة التي شرع تنفيذ إلاصالح املدرسة كمؤسسة بيداغوجية  ألحداث

وألانشطة العملية الخاصة التي ينوي الفريق التربوي باملؤسسة تنفيذها لتحسين نوعية التعليم املمنوح 

ّاملدرسية داخل املؤسسة. وترقية الحياةورفع املردود التربوي ورفع ألاداء املدرس ي 

لعالقة بينهم، وبين املدرسة، الفعل التربوي في امليدان وتقوية ا أطرافإلاصالحات إلى اشراك كل وتهدف 

واستقطاب مجهوداتهم نحو تحقيق النوعية التي حددها انطالقا من منظورهم على ضوء اهداف تربوية 

ّوطنية.

  التربوي:وضع التلميذ في قلب العمل  ألاولى:الضرورة 

نية سواء كان ذلك من التالميذ التكوي حتياجاتاِّا قدر إلامكان لتلبية ن يكون النظام التربوي معد ّأيجب 

ّو منظور جماعي.أمنظور فردي 

ّإمر بالتربية فعندما يتعلق ألّا ّوي.التربن يمنح للتالميذ ليكونوا بذلك محور النظام أألاول يجب  عتباّرالّا ن 

ها الانتقال نّ أيمرون بفترة عمرية مصيرية  الخصوص،ن التالميذ في التعليم املتوسط والثانوي على وجه أ

 الاعترافإلى  حتياجاتاهقات اِّواملرّ اهقون ها الفترة التي يوجه فيها املرّ نّ أ البلوغ،فولة إلى فترة من فترة الط

بواقع  حتكاكبااّلالذات  إلثبات أكبّرها بال شك مرحلة العمر التي تكون فيها الرغبة نّ أبهم وتقديرهم، 

ّ 1الحياة.

ن هذه الفترة هي التي يتزايد فيها طلب الشباب للمشاركة في حياة املؤسسة التعليمية أننا نالحظ إ

ّ.والديمقراطيةتشكل فرصا أولى في تجارب املواطنة  ملموسةمسؤوليات  ممارسة تحملوشروعهم في 

محوره تفضيل منطق تعلم  نشغالاِّن املقارنة بالكفاءات املعتمدة من طرف نظامنا في بناء املناهج تترجم إ

فعاله تجاه وضعيات مشكل بدل منطق تعليم قائم على املعارف التي يجب أنشاطه وردود بالتلميذ 

ّتحصيلها.

ّإ وتعليمة ختبارات بيداغوجية اِّ ألي نوعي، تتطلبتغير  إلحداثشاملة  كديناميكيةهذه املقاربة  ن 

 ثالتناكما تدعونا إلى إعادة النظر في تم التعلم،جديدة بين املدرسين والعلم ّو مالئمة، وكذا عالقة

، ومن هنا وحتى تصبح املدرسة محيطا محفزا لتحصيل كفاءات التأطيرالتربوي وترتيبات  للمحيط
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جديد لتسير املؤسسات العلمية نه يجب وضع وتوسيع تصور إف تشاورية،حقيقية، ووسط بروز مبادرات 

ّ  1 هداف.أمن إدارة إجراءات إلى إدارة  نتقالبااّل

عدد ممكن  أكبّرسيسمح للمؤسسة بتمكين  وبيداغوجيا العالجحداث نظام تقويم تكويني إن أكما 

تدارك  إلاخفاق،كل تلميذ قادرا على تخطي وجعل منهم بلوغ ألاهداف املتوخاة  ألقليةمن التالميذ ال 

ّبفضل عالج بيداغوجي منظم في الوقت املناسب. لتأخّرالنقائص ّو

على مستوى املؤسسة التعليمية تشكل املحور  والتدعيمية املحدثةن هذه البيداغوجيا العالجية إ

ّألاداة الرئيسية ملحاربة التسرب املدرس ي.ومنه  املردود،ألاساس ي في مسار تفعيل مشروع تحسين 

  ّاملؤسسة على املحيط الثانية: تفتحالضرورة

وحاجيات ا على محيط بهدف تثمين تطور الطلب نفتاحا مركزّ اِّهذا التفكير ذي الطابع الاستراتيجي يستلزم 

 انسجامهان تظهر بنيته بكل أتشخيص املضايقات والبد القطاع، ّو ءاتداأّو الرابحة،التربية وتقيم أوراقه 

ّ 2 .وتكامله في النظام التربوي بكليته

 مشاريعن تندرج ضمن منطق تنظيم وتسير أعالقة مع املحيط ذات فعالية يجب ولتكون ال

ّاملحلي.على املستوى وخاصة ن تعد فضاءات تشاور على مستوى املركزي أيجب  مشتركة، لذا

ة" نظمات املهنية بسير " املدرسن الاهتمام الذي توليه الجماعات املحلية وهيئاتها، الحركة الجمعاوية واملإ

    والخصوصيات املحلية.بشكل كبير على مستوى تالئم فعل نظام التربية مع الطلب الاجتماعي  دستداا

  ّّاحقيقي اتربوي الضرورة الثالثة: جعل املؤسسة فضاء

ها كذلك فضاء يكتسب فيه التالميذ القيم نّ إاملعارف فقط بل وتحصيل فليست املدرسة مكان للتعلم 

ن إيصال هذه القيم ال يتم عن طريق إتصقل شخصيتهم وتحديد سلوكيتهم الحالية واملستقبلية، 

ّإالتعليمات الشكلية املستهدفة من البرامج الدراسية فقط ّو
 
ما يتم كذلك عن تسيير الحياة املدرسية وسير ن

ّالفاعلين.ات بين مختلف املؤسسة التربوية وكيفية تنظيم العالق

  ّمختلف الفاعلين في مشروع التحسين الرابعة: اشراكالضرورة

 التربوية،في الجماعة  الرئيسينن العمل في مشروع يؤدي إلى إعادة تشكيل ألادوار التقليدية للفاعلين إ

ؤسسة وهكذا يصبح رئيس امل أكبّروذلك بإعادة تحديد مهامهم واشراكهم الفعلي وتحميلهم مسؤولية 

الضامن للمشروع ويكون املدرسون العاملون ضمن فرق بيداغوجية مسؤولين على ألانشطة الدراسية 
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اما أولياء  فقط،املفتش دور دافع مساعد للمشارع تنشيط ومتابعة ال مراقبة  يلعبّو نجاحهم،للتالميذ ّو

ّ 1املدرسين. التالميذ فيساهمون فعليا عن طريق اشراكهم في الحياة املدرسية والتشاور مع 

  ّالضرورة الخامسة: تحرير املبادرات وتحميل املسؤولية

ويتميز نمط إلادارة املدرسية إلاداري والبيداغوجي الحالي بطغيان صالحيات الهياكل املركزية على حساب 

ّاملبادرة داخل املؤسسات التعليمية.

ن للنظام التربوي تؤثر بالطبع ن هذه الوضعية لتي تميل إلى رفع املسؤولية على الفاعلين الرئيسيإ

ّ .على مردوديتهاوكذا سلبا على سير املؤسسة التعليمية 

الهياكل الوالئية وكذا املؤسسات التعليمية  املركزية،ن تمرير املبادرات على مختلف مستويات الهيئات إ

مهامه على الوجه  وتشجيع الابتكار والابداع ستمنح كل طرف إمكانية وأدوات ملمارسة ألدواّروتوزيع جديد 

ك واّرموكذا موجه لعمل املؤسسة  ملبدأاملرونة  فإدراج، سين نوعية وفعالية خدمة التربيةالاكمل بهدف تح

ّ .محيطها ونقائصه

  ّالضرورة السادسة: تحديد طرق تسير وتنظيم املدرسة

 والاتصال في إلعالمدراج التكنولوجيات الحداثة إربوي على الحداثة يتحقق عن طريق ان تفتح نظامنا الت

دخال أساليب جديدة لتسير املؤسسة، وعلى إوكذلك  عملية التعليم والتعلم، التكوين، التسيير والتقويم،

بعاث حياة وجه التحديد املناجمانت التساهمي املساعد على خلق جو الثقة والتبادل الضروري إل

ّ 2املؤسسة. 

ّ:يشكل بذلك "التربيةصالح نظام إمركز تنفيذ "ان مشروع التحسين 

  .توجها جديدا لتسير الهيئة املدرسية 

 وطنية مرجعية إطاّرسلوبا يهدف إلى تشخيص الفعل التربوي في أ.  

  إقامة عالقة ناجحة مع املحيط والبحث الجماعي عن الحلول قائم على تحليل شروط النجاح

 والصعوبات املدرسية.

ّ

ّ

ّ

ّ
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  :على مردود التربوي للتلميذلانماط السلوكية التعلمية التي تؤثر  -6

إلاجابة عن هذا التساؤل وجدنا  أردناما الذي يؤثر على تحصيل الطلبة ومردودها التربوي؟ واذ 

ّو نتطرق بالتدرج ملا يلي:أنتعرض  أنفسنا

 حق  سلوكات تتبع وجه نظر في الحياة وتسير وفق القاعدة الفكرية لدى ألامم املختلفة وهذا

 جل ديمومتها في كافة املجالت.أجل الحفاظ عل ثوابتها من أها وطالبها من ميمعلمة تعد أفكل  مشروع،

  اعتماد ألاسلوب غير املباشر: هو نمط تدريس يقوم به املعلم الذي يسمع ويحاور وينافض ويتحمل

 ألفكثر من أنه عندنا تاريخ إسالمي تربوي عمره أعند الغرب "فالندرز". بينما نجد ول من استعمله أّو

 تزيد.و أ واربعمائة عام

 ّالتدريس.جادة مادة إ

 :يلي:وال يأتي الا بعد التخلص مما  الوضوح 

ّاملختلفة.ـ عدم هدم الفكرة وعدم الاحادة بجوانبها 

ّاختياره.ـ عدم وضوح ألاسلوب او سوء 

ّاملعلومات. لتفسيّرـ القدرة على قراءة الجوانب النقص عند الطالب 

  ما أ باللغة،الا يكون  وهذا اّلالاتصال الفعال: الاتصال الحقيقي هو الذي يعتمد على السمع أوال

ّ .املواد فهو العقل وما يبصّرفهو يشمل ما يسمع  البصّر

  والانطالق والطالقة:املرونة ّ

  املرونة هي القدرة على هضم املعلومات بعد قياسها وفق القاعدة الفكرية وتصنيفها وربطها

ي الغير، ومراعات قدراته أداف مع ترك حيز مناسب الستيعاب ّربالوسائل وألاساليب وألاه

ّمكاناته.وإ

 :وهي التحرك من نقطة أي الهدف املبرمج الانطالقة. ّ

ّ .وهي السالسة في إدارة عملية املرونة الطالقة:ـ         

  ّألاسئلة.طرح

  1الاصغاء. مهارة ّ

  ّواملعلم.اتجاه التالميذ السلبي نحو املدرسة

 ّالذاتية.و عدم الرغبة أي نحو املادة املدرسية لصعوبتها اتجاه التالميذ السلب

  والسريعة.املشاكل النفسية  
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  التربوي:قياس املرود  -7

طويال من امليادين البكر نسيتا فقد ظل الرجال الاقتصاد زمنا ’’ّاقتصاديات التعليم’’مازال ميدان 

ولعل ذلك كان راجعا إلى صعوبة قياس املردود  قتصاديةالاتعليم كعامل أساس ي في التنمية يفضلون ال

و  ،و تجاريةأبها العائد من العملية صناعية  قة لتي يقاسالاقتصادي من العملية التعليمية بنفس الد ّ

ل نتاج السلع املادية وسع نهاية الرابع ألاّوإفكرة الرابط بين تكوين الشروسية رفض كثير من رجال التربية 

هذا املوضوع مكان له  شانه لي الدراسات التربوية الاقتصادية و الاجتماعية  و  حتلا العشرينمن القرن 

السياسية و الثقافية فالصلة بين التنمية الاقتصادية و بين التنمية البشرية في حاجة إلى فضل من 

ملال البشري ودوره غدا قوال مكررا و الدراسات لتي تقيس دور راس املال الجالء و القول بأهمية راس ا

البشري في تنمية و في زيادة الداخل القومي هدت شائعة و املعروفة في كثير من البلدان ذكر منها على 

 .سبيل املثال

  ي الذي حدث في الواليات املتحدة بين دمو الاقتصانن ال من الألتي يبنى ادراسات دنيسون

ّ .التربية أثّريرجع إلى  1957ـ1921

  1957-1929دراسات شولتز لتي توصلت إلى مثل هذه النتائج فيما يتعلق بالحقبة الواقعة بين. ّ

  1960ّ–1900ّدراسات سولو من انتاج الزراعي في واليات املتحدة بين عام.ّ

ّ%.  40و  % 10السكان وتزايد منابع الثروة املادية وتزايد لتي بينتي ان العوامل راس املال املادي ا

  لتي توصلت 1955او  1800وكرست حول عوامل زيادة إلانتاج القومي الترويج بين عام أدراسات

  1ممثلة. إلى نتائج 

بعض الموجزة عن  نظرةيلي وفيما ئدات التربية عالتي استخدمت في قياس اوهناك العديد من الطرائق 

ّ منها:

تعتمد هذه الطريقة على الدراسة وتحليل العالقة بين النشاط التعليمي والنشاط  البسيط:طريقة الترابط  .1

ّالطريقة بأساليب مختلفة أهمها ما يلي:وتنفيذ الاقتصادي 

 والنمو تؤسس هذه الطريقة على قياس العالقة الترابطية بين املستوى التعليمي  الزمني:رابط تال

القومي والتاريخ الدراسات في هذا املجال دراسات شولتز لقياس الترابط بين التعليم  أشهّرومن  الاقتصادي

ّ.1956ـ1900إلاجمالي في الواليات املتحدة الامريكية في فترة من 
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  تعتمد هذه الطريقة على قياس العالقة الارتباطية بين املستوى  الصناعية:الترابط بين املؤسسات

الدراسيات في  أشهّرمجموعة من الدول املختلفة في فترة زمنية واحدة ومن  الاقتصادي فيوالنمو التعليمي 

بين املستوى التعليمي دخل الفرد في عدة دول  رتباطالّايبرز لقياس  هذا املجال دراسات هاريسون وما

ّ .مختلفة

  في إنتاجية الترابط بين املؤسسات الصناعية: تعتمد هذه الطريقة على قياس العالقة الترابطية بين النمو

تلك املؤسسات اهتمامها بالتعليم والتدريب والبحث العلمي داخلها ويمكن تنفيذها من خالل الترابط 

ّ .الزمني الترابط بين املؤسسات املختلفة

والتي توضح لنا  التربوي(وتعتبر طريقة دراسة الارتباطات داخل املجتمع احدى طرق قياس العائد )املردود 

قيا وثيقا بين الدخل والتربية في فترة معينة وعى رغم من ان هناك صعوبات متصلة ن هناك ارتباط حقيأ

ّخل الق ّتقدير الد ّ
 
ّومي من النا

 
ّإربية من ناحية أخرى فحية والاستثمار في الت عوبات ثانوية هذه الصّ  ن 

  1الرئيس ي. ألاسباب هي سبب الضعف  زدواجيةا وتعتبّرراسات تلك الد ّ لضعفبالنسبة 

ّأهمها:تطبيق الترابط البسيط بعض التشكالت وتعترض 

  ّلندرتها. املختلفة اماالدول  إلجماليصعوبة الحصول على ألارقام الدخل القومي

  الفترة  بين الدولة او املؤسسة الواحدة من ختالفاّلو مضلة نظرا أقد تعطى نتائج غير سلبية

 أّوصعوبة تحديد السبب  لإلهانةو املؤشرات القابلة أومن تم صعوبة إيجاد القرائن  ألخرّىالزمنية 

ّ  .الفردي أّوالقومي  ونمو الدخلالنتيجة العالقة بين النمو التعليم 

  املختلفة في النمو  واملستويات التعليميةعدم صالحية هذه الطريقة مدى اسهام الراحل

ّ.الاقتصادي

  من محاولتها تقدير عائده أكبّرأهمية التعليم لدرجة  إثباتتركز هذه الطريقة على.ّ

   يعطي عائدا يستمر لعدة  ومن ثممشكلة املسافات الزمنية حيث يعتبر من ألاصول املعمرة

ّ .سنوات بعد التخرج

طريقة الباقي: ظهرت هذه الطريقة عقب الحرب العاملية الثانية عندما اكتشف الاقتصاديون ان  .2

ن هناك عوامل أخرى متبقية تتفاعل معا أاج وحدها بل النمو في الدخل القومي ال يعزي إلى عوامل إلانت

ّالتنمية.في عملية 
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ن التعليم يعد أسهام هذه العوامل في النمو الاقتصادي وتوصلوا إلى إومن ثم فقد حاولوا قياس مدى 

وتعتبر محاوالت  ،س املال البشرّيأالعامل الرئيس ي في عملية التنمية باعتباره استثمارا أساسيا في ّر

و تتكون من أوتجرى هذه الطريقة  ،التعليم التعامل متبقي في النمو هذه املحاوالت أثّرون لقياس دينيس

و زيادة في إنتاج املجتمع ما في فترة زمنية محددة ثم حساب وقياس املنصرف كلما أناتج الكلي الحساب 

إلى املنصرف غير املرفوع  ترجع إن الزيادةلتي تقول اس املال والعمل ونصل بعد ذلك إلى نتيجة أمكن من ّرأ

ّ 1 التربية.و املخصص وهو أ

ّوتوجه لهذه الطريقة انتقادات عديدة أهمها:

 .صعوبة الحصول على بياناتها نظرا لندرتها من ناحية ولسريتها من ناحية أخرى 

 ومن ثمفي عملية التنمية  تشملهمتي صعوبة تحديد العوامل ألاخرى بخالف عوامل إلانتاج ال 

 العملية.سهامها في تلك إصعوبة فصلها لقياس مدى 

  سهام إمدى  وذلك لقياس املختلفة، واملراحل التعليميةصعوبة تحليل العامل التعليمي إلى ألانواع

 كل منها في الباقي.

 ّالتعليمي. تفاقوالثقافية لالثار الاجتماعية تهمل هذه الطريقة إلا

إلانتاج  وكذا تطوّرس املالية أفي نوعية ألاصول الّر ن يدخل في حسابات الباقي التحسينأيمكن 

ّالتعليم.مستوى  رتفاعانتيجة لعوامل أخرى غير 

يدي أما يحتاجه الاقتصاد القومي من  حتساباتعني  العاملة:بحاجات الطاقة  التنبّؤطريقة  .3

ّ 2 وفنية متخصصة.عاملة ماهرة 

 على حساب املردود من التعليم من خاللطريقة العائد املباشر من التعليم : تعتمد هذه الطريقة  .4

ين نفق في تعلم الفرد في مراحل و املستويات التعليمية املختلفة ، و بأالذي  الاستثماّربيان الفرق بين 

الدخل املكتسب و املتوقع خالل حياة الفرد العامة في حاضر و املستقبل ، و ال يشمل هذا الاستثمار 
في  والضائعةالخاصة فقط بل يتعدها في كلفة الفرصة البديلة  عليمي على التكاليف العامة ّوالتّ 

عليمي و تفضيله عن التعليم ن أي الدخول التي تم التضحية بها نتيجة لالستثمار في املجال التّ 
تي و النفقات العليمي البدائل الاستثمارية ألاخرى ، يمثل العائد من التعليم : النسبة بين العائد التّ 

ّلحصول على املستوى تعليمي معين .جل اأانفقت من 
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ومستوياتها جمالي للعالقة بين التكاليف والعوائد في مراحل إن معدل العائد هو ملخص إومن ثم ف

 والعائد منمن حيث الكلفة  املستويات،مختلفة، حيث يمكن من خالله املقارنة بين هذه  تعليمية

ّالتعليم.

مردود التربية  تربيتهم، ونحصل على وبين مستوّىفراد أرباح ألّاة عن طريق املقارنة بين فتهتم هذه الطريق

القومي فتقارن كما  إلاطاّرويمكن قياس عائدات التربية ضمن والنفقات عن طريق استخراج نسبة ألارباح 

ّ ّومي وبين الد ّخل الق ّفعل "شولنر" بين زيادة الد 
 
ّة.ربية لدى الطاقة العاملخل الناجم عن زيادة مخزون الت

فان "والش" حاول قياس عائدات  الطريقة،الرغم من وجود طرائق متعددة للقياس حسب هذه وعلى 

كانت النفقات التي نتفق  إذان يحدد فيها أفراد محاوال التي يحصل عليها الّا الشهاداتالتربية منطلق من 

دوالرا لدى الليسانس، و   30753ودوالرا لدى حامل البكالوريوس  21420ويبلغ هذا التجاوز  عليه،

ّكتورة.دوالرا لدى حامل الد ّ 23955دوالرا لدى حامل املاجيستر و  28335

  و أاملجتمع ،  ألفرادقد حاول الكثير من الاقتصادين قياس العائد الناجم عن التركيب النوعي

 1971لتر خر العائد الناجم عن التعليم ، و من أوائل الدراسات في هذا املجال دراسة شّوأبمعنى 

نسان يؤدي إلى فروق ملحوظة بين دخول ن الاستثمار في إلاألتي تبعتها دراسات متعددة أوضحت ا

العمال املتعلمين و غير متعلمين ، قد عزا شولتر هذه الفروق إلى التباين في الوضح الصحي و 

%  35بتدائي بنسبة في التعليم الّا ستثمارّيالّاو قدر هذا ألاخير معدل العائد التعليمي بين الافراد ، 

 ما العائد الاستثماري للتعليم الجامعي و البحث العلمي فقدأ%  20في التعليم الثانوي بنسبة  ّو

ن زيادة نوعية  العنصر البشري و تطورها قد تحسنا بصورة أ% و قد استنتج شولتر  15قدر بـ 

  1 .ملحوظة من نوعية العمل كعنصر من عناصر إلانتاج القومي

ّتطبيق طريقة العائد املباشر من التعليم بعض املشكالت:ويعترض 

  التعليم ليس العامل الوحيد الذي يؤثر على دخل الفرد حيث يؤثر في هذا الدخل عوامل أخرى

 أهمها: الجنس ونوعية العمل، ومستوى النمو الاقتصادي للدولة.

 و فئات أبمستوى تحول طبقات  رتفاعلاّلتنظيمات الاجتماعية التي تسعى القوى وال تأثيّرغفال إ

ّالتعليمية. مستوياتهابعينها بغض النظر عن 

 همال العوائد غير املباشر من التعليم، حيث تركز تلك الطريقة على العائد الاقتصادي املباشر إ

ّفقط من التعليم.
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  التفاوت في الدخل املكتسب لألفراد إلى كم التعليم فقط، بل قد يرجع أيضا إلى اعإرجصعوبة 

 كيف التعليم؟ أي نوعية التعليم الذي يتلقاه الفرد.

  والاستغالل. ستثماّرالّاوتوزيع النفقات التعليمية بين تهمل هذه الطريقة قياس 

  نه قد أتقاعد )في سن املعاش( بالرغم من بعد سن ال لألفرادتهمل هذه الطريقة الدخل املكتسب

      1تعليم. يكون نتيجة ما حصل عليه الفرد من 
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 ليه:إأهمية املردود التربوي والحاجة  -8

ا بدراسة العوامل التي تؤثر على عملية الباحثون و املنشغلون في علم النفس اهتماما كبيرّ  هتما

التعلم، و ال شك أن إنجاز هذه العوامل ضرورية لضمان الوصول لألهداف التربوية بطريقة سهلة و 

سريعة، كما أن إهمال هذه العوامل قد يكون سببا في فشل الكثير من البرامج التعليمية، و في ضياع 

 شتدالتعلم يستحسن كما و كيف إذا ما اعلماء النفس أن  الكثير من الوقت و الجهد بال فائدة، و يرّى

 ن ال تعلم دون دوافع، و تؤكد الكثير من الدراسات أن الدرجات املتطرفةدافع الفرد بل هناك اتفاقا على أ

همية عف" قد تؤدي إلى نوع من التدهور و التأثير في إلانجاز و التعلم، و تكمن أوة و الضّ افعية "الق ّمن الد ّ

ّدود التربوي في:املّر

 و عاطفي أو اجتماعي لدى التالميذ، وهو ما يسمى بالتعليم والذي هو عملية إحداث تغير سلوكي إدراكي أ

 دراكي للتلميذ.تحدث نتيجة تغيرات في البناء إلّا باطنية وغير مرئية

 القدرة على تحقيق مشاريعهم الشخصية في الحياة. كتسابا 

 ي في املجتمع ومواجهة املشاكل الحياتية، إذا فاملردود التربوي للتلميذ يسمح للشباب بالقيام بدور إيجاب

  1هو الزاد الذي يواجه به الحياة بمتطلباتها ومشاكلها التي تواجهه في كل نواحي حياته. 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

 

 خالصة 

في مجاالت  ستعمالالّان مفهوم املردود التربوي واسع من هذا الفصل هو أ ستخالصهاما يمكن 

عديدة للتعبير عن انتاج أو حصيلة أو جهد أو عمل ما قام به فرد أو متعلم، وفي املدرسة يشير إلى حصيلة 

ّالتعلم ومخرجاته من حيث بلوغ ألاهداف التربوية سلبا وإيجابا.

ضها. كما نالحظ في هذا الفصل أن املردود التربوي له مدخالت ومخرجاته وعوامل مرتبطة ومتفاعلة مع بع

 فالصفات التربوية التي يتصف بها كل مدير، املعلم والتلميذ ونتائج التحصيل الدراس ي ويتم ذلك بواسطة

تنظم عند كل فصل دراس ي أو مرحلة تعليمية  متحاناتوا اختباراتأدوات القياس التي تكون في شكل 

ّمعينة.

لية الخاصة التي ينوي الفريق وتحيد هذه الجهود مجموعة الاختبارات البيداغوجية، وألانشطة العم

ّالتربوي تنفيذها لتحسين نوعية التعلم، ورفع مستوى مردودهم التربوي.
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 الخاتمة

 ث
 

 

 خــــاتــــمـــة

صية في تحسين املردود التربوي" توصلنا إلى من خالل هذه الدراسة حول " دور املقاربة النّ 

ّمجوعة من نتائج نجمعها في النقاط التالية:

 قادرا على حَل مشكلة مستقبال، واملقاربة النصية َن غاية التدريس هي تكوين جيل كفاء إ

بيداغوجية جديدة تحاول تحقيق ذلك. ومن خالل متطلباتها التي تساعد املتعلم على اكتساب مادة 

ّمعرفية وجعله عنصرا فعاال في العملية التربوية.

 يقوم ن الانطالق من النص يزود املتعلم برصيد لغوي ومعرفي يضيفه إلى حصيلته اللغوية ّوإ

ّباستثماره، ويمثل محورا رئيسيا تدور حوله مختلف التعليمات من نحو وبالغة والعروض.

  بما أن املقاربة النصية احدى طرائق تدريس ألانشطة اللغوية و ذلك انها تجعل املتعلم عنصرا

واتباع فعاال و مهم يفصح عن رأيه، فإنها تحتاج إلى تطبيق جيد، لتأتي بثمارها وتطبيقيها بشكل جيد 

خطواتها، كما تساهم في تنمية و تفعيل مكتسبات التعلمية لدى املتعلم من خالل اتقانه ألغلب 

املهارات اللغوية لنجاح أو إخفاق الدراس ي متوقف على مدى تظافر جهود جميع ألافراد التي لها صلة 

ؤسسة ب إلى مبالعملية التربوية سواء كان ذلك من قريب أو من بعيد ذلك أنه ال يمكن أن ينس

ا على التحكم على قدراته ألاطراف ألاخرى، كما تجعل متعلم قادرّ  عتباّرالّاالتربوية دون ألاخذ بعين 

اللغوية و التربوية في حل مشكالت التي يتعرض عليه النص الكتشاف املعاني و مدلوالت و مفردات في 

ّسياقها الطبيعي.

 
غوية لتحقيق جملة من املهارات لدى متعلم لجعله صية التي تعد من أهم امللكات اللاملقاربة النّ 

ّأساس العملية التعلمية وتعزيز روح مشاركة وبغرض تحسين ظروف املردود التربوي لدى التلميذ.

  تساهم في تنمية إلتمام عملية التعلم كلما كان هناك تحسن مردودي ورفع في مستوى تحصيل

 معارفهم التربوية.



 الخاتمة

 ج
 

 

نكون قد استوفينا بعض البحث حق، ويكون مجال بحث فيه واسعا، وبهذه الدراسة النظرية 

 ألن املقاربة النصية من أهم البيداغوجيات وأحسن الاختيارات املنهجية واملعرفية، نظرا للكفاءات التي

ّتهدف إلى تحقيقها في العملية التعليمية، وهذا ألامر يحسن من تحصيل مردود نوعية املتعلم.

في الختام نتمنى أن نكون قد تمكنا، ولو بقليل من اثراء املوضوع، وأن يستفيد غيرنا ويتجاوز 

ا للدراسة والنقد في هذا املجال.ألاخطاء التي وقعنا فيها، إذ يبقى الباب مفتوح



 ملخص البحث

 ث
 

 ّ

 : )les mots clé(املفتاحيةالكلمات 

 املردودّ–ّ(la compétences linguistique) الكفاءة اللغوية - (l’approche textuelle)املقاربة النصية 

ّ.(la performance scolaire) التحصيل الدراس يّ–ّ(l’impact éducatif) التربوّي

 ملخص:

التي يتم من خاللها تصور  والاستراتيجياتاملبادئ جموع التصورات ّوصية هي مالنّ  إن املقاربة

ص، منهاج دراس ي وتخطيطيه وتقيمه، وتعني  في تعليميات اللغات مجموع طرائق التعامل مع الن 

ص محور جميع التعلمات ومحور النشاطات،  وتحليله بيداغوجيا ألغراض تعليمية، وأن يكون الن 

ص هذه النشاطات الت ّزوالدروس الدائمة من نحو وبالغة وصرف..... وإنجا عليمية يتم بواسطة الن 

ّنفسه.

ن التحصيل الدراس ي له تأثير كبير في  شخصية الطالب فيجعله يتعرف على حقيقة قدراته وإ

 وامكانياته.

Le résumé : 

L’approche textuelle est l’ensemble des perceptions principes et des stratégies pas 

lequel le programme est conceptualisé planifié et évalué. 

Dans les instructions linguistique, cela signifie un ensemble de méthodes pour traiter 

et analyser le texte, en tactique pédagogique à des fins éducatives et que le texte soit au 

centre de toutes les instructions et l’axé des activités permanentes et des leçons en termes 

grammaire de rhétorique et de morphologie et la réalisation de ces activités éducatives à 

travers le texte lui-même .et que la réussite scolaire a un grand  impact sur la personnalité de 

l’étudiant, lui faisant connaitre la réalité sur ses capacités. 
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