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 شكر وعرفان
 ل  م  ع  أ   ن  أ  و   ي  د  ال  ى و  ل  ع  و   ي  ل  ع   ت  م  ع  ن    أ  ت  ال   ك  ت  م  ع  ن   ر  ك  ش  أ   ن   أ  ن  ع  ز  و  أ   ب  ر   ال  ق  ) و  
 .91اآلية  –ل م( سورة الني  ال   الص   ك  اد  ب   ع  ف   ك  ت  ح   ر   ِ  ن  ل  خ  د  أ  و   اه  ض  ر  ا ت   ال ح ص  

فحمدا هلل حدا كثريا طيبا مباركا فيه حدا يواف نعمه ويكافئ مزيده، حنمده ألنه 
إلمتام هذا العمل املتواضع، فالمد هلل  واإلرادةسّهل لنا مبتغانا ووفقنا ومدنا ِالعزم 

 أوال ألنه علمنا ما مل نكن نعلم.

ستاذ أساتذيت الذين من علمهم استقيت ومن حلمهم ارتويت وأخص ِالذكر األ
الدكتور حنيفي ِن ناصر الذي كان يل عظيم الشرف ِالعمل حتت إشرافه. 

 واألستاذة فرحيي على دعمها وعلى املعلومات القيمة الت أفادتن هبا.

زوجي الذي آزرين وكان أحسن عونا يل، ضحى معي وف كتمان شكره جحود ل ما 
راج هذا املولود وجب له من الق، فقد دفعن قدما الستكمال هذا البحث وإخ

 العلمي املتواضع.

 ي وأخت الذين ساندوين ف كل شيء.اوالد

وحة املتواضعة.مناقشت هذه األطر  شكر وتقدير إىل أعضاء جلنة املناقشة لقبوهلم  



 إهداء
 (. وا  اب  ت    وا  اد  ه  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) ت   

باسم كل كلمة من فم وحركة من دم وكل دقة من دقات قليب يلفظها لساين 
 ويكتبها قلمي أهدي مثرة عملي هذا:

 ن  ه  ى و  ل  ا ع  ن  ه  و   ه  م  أ   ه  ت  ل  ح    هإ ي  د  الإ و  بإ  ان  س  ن  ا الإ ن  ي   ص  و  إىل من قال فيهما جل جالله: ) و  
إ م  ا   ع  فإ  ه  ال  ص  فإ و    (. ي  صإ م  ال   ل   إإ و   ك  ي  د  لإ ا  و  لإ و   لإ   ر  ك  ش  ا   ن  أ   ي 

باعثة كياين ورفيقة أحزاين، إىل رجائي ف شديت وعزائي ف شقويت، أمي إىل 
 وحافظة عهدي أطال اهلل ف عمرها.

تاج رأسي وقدويت ف احلياة إىل من أعطى ومل يأخذ وعلم ومل يقنع إىل من  إىل
 علمين أن الدنيا آمال واآلخرة أعمال والدي العزيز...حفظه اهلل.

 إىل من كان ل خي عون وسند إىل رفيق دريب وتوأم روحي زوجي العزيز...

 إىل أبنائي تقوى وعبد الوارث.

 تيحة وهواري.إىل من أمدوين بتشجيعهم إخويت ف
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 مقدمة:

 من الثاني النصف منذ املعاصر العالم شهدها التي والتكنولوجية العلمية الانتصارات تركت قد             

 بوصفها املدرسة الحال بطبيعة ومنها املجتمع، في الحياة مناحي مختلف على بصماتها املاض ي القرن 

 وتاريخه املجتمع فلسفة يشمل واسع نظام التربية أن باعتبار التربويون  فتنادى اجتماعية، مؤسسة

 بواقع النهوض في التكنولوجيا مستجدات من إلافادة إلى للمجتمع العليا ألاهداف هي وأهدافه وثقافته،

 الناشئة. لتهيئة التعليمية املؤسسات في إلانسانية والعالقات والطرائق الوسائل وتطوير التربوي، العمل

 أو السلوك في تغيير هو التعليم أن علما ومضمونا، شكال التعليمية العملية تطوير إلى الدعوة فكانت

 أهداف تحقيق هي التعليم من القصوى  فالغاية للتربية، التنفيذية الوسيلة كونه يغير ال مما تعديله

 املدى على سواء لها التخطيط من البد   كان سليمة علمية أسس على التربية ممارسة أجل ومن تربوية.

 لتحقيق مالئمة واملرونة، والتكامل الشمول  فيه يتوافر استراتيجيات وضع يعني وهذا البعيد، أم القريب

 ويشهد شهد الذي اللغات تعليمية بمجال ألامر تعلق ما إذا خصوصا املتاحة الوسائل ضوء في ألاهداف

 تعليمه. طرائق في تطورا

غات
ُّ
 يستعملها التي الوسائل أهم من كونها مجتمعه، وسط فرد كل حياة في حيوي  دور  إلانسانية فلل

 كيانا ليست باعتبارها استعماال املتاحة الوسائل أكثر من فهي الوجود، عن والتعبير واصلللت إلانسان

 عند علمي اهتمام موضوع وهي إلانساني، السلوك من جزء هي بل ذاتيا، نموا وحده ينمو منفصال

 سالتدري مناهج على وواضح إيجابي بشكل نوعية قفزة حقق الذي العلم هذا اللغات، بتعليم املعنيين

 النظري، اللسانيات لعلم التطبيقية العملية للنتائج باستثمارهم وذلك تعليمية، طرائق من تحتويه وما

 بل البشري، السلوك من هام جزء أنها اعتبار على علمية دراسة البشرية اللغة يدرس الذي العلم هذا

 التي املعتبرة الكبيرة لجهودا بفضل ملحوظا تطورا العلم هذا أحرز  وقد إلانسانية، الحياة أجزاء أهم هي

 وطرق  أساليبه وهذبت ومناهجه. حدوده فوضحت النضج، من راقية درجة بلغت إذ سبيله، في ُبذلت

 دراسته.

 الابتدائية املرحلة في وقراءة وإمالء وكتابة تحدثا املختلفة، بمهاراتها ألاجنبية اللغة تعلم لبرنامج واملتتبع

 القريب أن إال صعوبة، دون  املهارات تلك واكتساب التعلم. يستطيعون  التالميذ كل أن بالضرورة يتوقع

 والقراءة والتحدث الكتابة يحسنون  ال والتالميذ تنتهي املراحل هذه أن يالحظ والتعليم التربية ميدان في

 بأساليب قديما املنتهجة ألاساليب في النظر يعيدون  الاختصاص أهل جعل مما وصحيحة، سليمة بلغة

 فإن املجال هذا وضمن والاجتماعي، التكنولوجي التطور  تواكب سابقتها من فاعلية أكثرو  ،معاصرة
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ِّس كان فبعدما التقليدية، بوظيفته ضطلعي عدي لم التعليم
د املدر  عِّ

ُ
ائل امل م وكان والس  ِّ

 
 في يتموضع املتعل

ا ملحوظ شبه غياب في املتلقي وضعية  دور  حول  تتمركز أصبحت وفعالية مشاركة من منه ُينتظر ملِّ

عطى وال بنفسه، املعرفة صنعي الذي هو آخر بمعنى التعليمية العملية محور  فجعلته املتعلم،
ُ
 جاهزة له ت

دت التي بالكفاءات، املقاربة ظل في إال اهذ يتأتى وال   .الابتدائية رحلةامل ومنها راسيةالد املراحل في اعُتمِّ

ا ونظرا  باستخدام الفردية والكفاءات القدرات على اعتمادا وتيسيرها اللغات اكتساب أساليب في جد   ملِّ

 الوقوف قصد املوضوع هذا في الخوض ارتأيت التكنولوجية املتطلبات وفق تتماش ى حديثة استراتيجيات

 إلى اهتديت فقد ألاجنبية اللغات تعليم استراتيجيات استخدام ظل في تحقيقها املمكن النتائج على

 " الجزائرية املدرسة في ألاجنبية اللغات لتعليم الحديثة الاستراتيجيات املعنون" البحث موضوع تحديد

  .نموذجا الفرنسية اللغة

 إلى يستند ألاخير هذا أن حيث الاحصائي واملنهج الوصفي املنهج استخدام البحث هذا مني تطلب وقد

 ألاسئلة بعض عن إلاجابة حاولت وقد ستبيان.لال  توزيعي خالل من إليها توصلُت  التي إلاحصائية النتائج

 املرحلة في الفرنسية اللغة ميتعل كيفية عن البحث خاللها من الهدف ويكون  الدراسة محور  تمثل التي

 منها: الابتدائية

 ؟ التعليم تباستراتيجيا نقصد ماذا _

 ؟ الفرنسية اللغة معلم في تتوفر أن يجب التي الصفات ماهي _

 ؟ الابتدائية املرحلة في ألاجنبية اللغة لتعليم املمكنة الحديثة الاستراتيجيات ماهي _

 آلاتي: النحو على البحث خطة فرسمت

 هذا. بحثي في اعتمدتـه الذي واملنهج للموضوع اختياري  وسبب البحث إشكالية فيها طرحت مقدمة: 

 بدء ، التعليمية مجال حول  املفاهيم أهم فيه عرضت تمهيدي، فصل بمثابة كان املدخل:
 
 بمفهوم ا

 إلى تطر قت ثم الثانية، واللغة ألام اللغـة ماهية كذلك رصدت كما وظيفتها، خصائصها، إلى اللغة،

 ماهية عالجت ثم مكوناته، وكذا هؤ ومباد أسسه والاصطالح، اللغة بين التدريس مفهوم آلاتية: العناصر

  .اتيالتعليمي املثلث أبعاد بذلك متناولة والتعليـم التربية

  التالية: املبـاحث خالله من عالجت "، ألاجنبية اللغات تعليمية " بعنوان كان والذي ألاول: الفصل

  بأسس مرورا وأهدافها ورهــــاظه وعــوامل اللغات تعليمية مفهوم تناول  والذي ألاجنبية اللغات تعليمية

م نظريات إلى تطر قت ثم ،اللغات تعليم في املؤثرة والعوامل واملتعلم املعلم بين العالقة
 
 اللغات تعل
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 في مباشرا تأثيرا وأثرت الحديث اللغوي  الدرس تطـور  في الكبير الفضل لها كان والتي تعليمها  ألاجنبية

نة املنهاج كذل بعد ألتناول  التعليمية، العملية  التربوي. النظام في مكانته مبي 

  جاء  الذي " ألاجنبيــة اللغات لتعليم الحديثة الاستراتيجيات " عنوان تحت اندرج فقد الثاني: الفصل

  عملية في إلايجابي وأثـــــرها التعليمية فالوسائل التدريس، بطرائق بداية فكانت مباحث، ثالثة في

ال، اللغوي  التحصيل   اللغات لتعليم الحديثة الاستراتيجيات على اشتملف الثالث املبحث أما الفع 

يات مع التربوية، املنظومة ترقية في وإسهاماتها ألاجنبية
 
 التعليمية. املناهج في التقويم تجل

 دراسة يتضمن تطبيقي بنموذج بحثي أتممت ذكره سبق ما وإملام توضيح وبغية الثالث: الفصل

 بلعباس، سيدي بوالية الابتدائية املدارس من عدد مستوى  على وتوزيعه ستبيانا في تمثلت ميدانية

نني إليها سأتوصل التي النتائج أن أتوقع
 
  بناء من وبالتالي الاستنتاجات، من مجموعة  صياغة من ستمك

 الجزائرية. املدرسة في  الفرنسية اللغة  لتعليمية  وجديد  خاص تصور 

ل بخاتمة الخطة وأختتمت
 
 للبحث. النهائية الحوصلة تشك

 البيداغوجية الوجهة ذات املتخصصة واملراجع ألاصيلة املصادر بين جمعت فقد البحث، مكتبة عن أما

ف ألاجنبية، الكتب بعض عن فضال  الدراسة. مضمون  تعميق على ساعـدني مما املعاجم، بعض إليها أضِّ

 فقد وهفوات نقائص من يخلو يكاد وال ألاخرى، ألابحاث بقية عن يختلف ال البحث هذا إن 

 حسن عند  يكون  أن رجائي ،هادفة نتائج إلى الوصول  أجل من ومادي فكري  جهد من أملكه ما كل بذلت

 هللا أسأل املتواضعة. ألاطروحة لهذه بمناقشتهم أتشرف الذين الكرام وأساتذتي املشرف أستاذي ظن

د يم،الكر  لوجهه خالصا هذا  عملي يجعل أن القدير العلي
 
 فإذا جاد، اجتهاد ثمرة املحاولة هذه أن وأؤك

قت قد كنت ِّ
 
لُّ  من فسبحان نفس ي، فمن أخطأت قد كنت وإن هللا فمن وف  أبتغي وبهذا الخطأ عن يجِّ

عم وإنه تعالى، رضاه    املستعان. الكريم نِّ

 

 8162 أفريل 61 يوم بلعباس سيدي

 ليلى قندس ي الطالبة:

 

 

 



 

 

 

 

 خلمد

 



  ميةيالتعل حول مجاليم مفاه                                                   املدخل

 

 2 

     :التعليمية مجال حول  مفاهيم

 "السالم عبد عزيز " ويقول  العلمي البحث خطوات أولى حاتاملصطلو  املفاهيم تحديد يعتبر 

  قضية من أصعب هو ما هناك ليس أنه والفلسفة الفكر علماء لدى يقال » ":  ربويةت مفاهيم " كتابه في

 املفاهيم هذه أن ذلك ،تربوية أو فلسفية أو أدبية أو علمية أكانت سوء تصوريا،و  لغويا  املفاهيم تحديد

  يزيد إيديولوجي طابع ذات ألاحيان غالب في لهاــتجع منطلقاتو  تصورات عليها وتطغى فيها تتحكم ما كثيرا

 الذي الطبيعي أصلها عن تنفصل يجعلها مما ذاتية، ةــــمفهوماتي بوتقة داخل تحديدهاو  حصرها من

 1« .منه انبثقت

 ( La langue) :اللغة -1

 العلماءو  والفالسفة نواملفكري الباحثين باهتمام يتحظ التي القضايا أبرز  من اللغة عدت 

 البشر، يـبن بين التواصل في  رئيس ي دور  من لها امِل  ،الحاضر وقتنا حتىو  ةألازمنو ور العص أقدم منذ

 ال التي يقةالحق زالت ماو  اللغة فكانت جيل، بعد جيال للحضارات توارثهمو  خبراتهمو  ثقافتهم تبادلو 

 فكرة تعكس التي رآةامل ألنها بها، إال بنفسهاو  بوجودها تعتز نأ أمة ألي يمكن الو  تجاهلها، ألحد يمكن

 .افتهاثقو  حضارتهاو  ألامة

 :مفهومها _ أ

  هي » :لغة 
 
ة

َ
ْعل

ُ
مت، أي لغوت، من ف

ّ
   أصلهاو  تكل

 
َوة

ْ
غ

ُ
  ، ل

 
 على جمعتو  واوها ِذفتُح  ِفكَرة

ِهَج  إذا باألمر لغي :الواقو ... ولغون  لغات
َ
 منها: قيلو  بها صاحبها يلهج أي منه، اللغة اشتقاق أن قاليو  به، ل

غا :مصدرهو  ،هذى إذا :يلغى لغي
ّ
غو وكذلك... الل

ّ
 2« .الل

اوَ  ﴿ تعالىو   سبحانه قال
َ
وا ِإذ وِ  َمرُّ

ْ
غ

َّ
وا بالل  قال من ﴿ الشريف الحديث فيو بالباطل، أي   3﴾ ِكَراًما َمرُّ

 5 تكلم أي  4﴾ لغا فقد ، َصهْ  :الجمعة يوم
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، باب الالم 3، مجلفكرمقاييس اللغة، دار ا املحقق عبد السالم محمد هارون، ،بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسين بن فارسأحمد ــ  2 

 .والغين

 .23ــ سورة الفرقان آلاية  3 

 .48ص ،2والنسائي، سنن النسائي  3/6ري، ــ البخاري، صحيح البخا 4 

، 1090مصورة، بيروت،  3الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، طــ ابن جني، أبو  5 

 .23ص1
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لع أن اللغة مفهوم وضع في رغبنا ما إذا علينا يتعين :اصطالحا 
َّ
 العلماء تعاريف على نط

 نجد التعريفات تلك أبرز  منو  ماهيتها، معرفةو  تعريفها في همبدور  اختلفوا الذين ناملحدثينو  القدامى

 1« .أغراضهم عن قوم كل بها يعبر أصوات » أنها هاحّد  الذي ( ه203)ت جني ابن تعريف

 تعريفا اللغة فرّ عو  السنين. بمئات املعاصرين اللغة علماء سبق جني ابن أن نالحظ التعريف بهذاو 

 هي » :آخر تعريف فيو املعاصر. ملفهومبا املجتمع بها يقصد جني ابن عند القوم كلمةو  شامال،و  موجزا

 أحاسيسنا نقلو  فكارناأ عن التعبير وسيلة هيو  جيل، إلى جيل من نقلهو  التراث حفظ في ألاهم الطريقة

  أو املعاني هي ألغراضفا تام. انسجام في الجميع ليكون  مشاعرهم، فهمو  معهم والتواصل لآلخرين،

 به لفظيت ما بين املالئمة إلى يسعى القدم منذ فاإلنسان ،به يتأثرو  آلاخر في يؤثر نبينالجا كالو  الالت،الّد 

   2« .والتواصل الاتصال وسائل أرقى هي فاللغة لذا غيره، إلى إيصاله يريد وما

    خصائصها: _ ب

 نقاط: شكل على خصائصها جاءت

 معارفه.و  وخبراته تجاربه عن للتعبير إلانسان لغة تتسع •

 مباشرة. غير ( اصطالحية ) عرضية رموز  إلانسانية اللغة •

  يستخدمها التي بالعالمات وعي إلانسان لدى •
ً
 ألاغراض. لتحقيق وسائل أنها على قصدا

  املجردة ألاشياء عن رالتعبي في يستخدمها كما العيانية ألاشياء عن التعبير في اللغة إلانسان يستخدم •

 (. الرمزية )

 و  زمانا املتكلم عن بعيدة أحداث أو ألاشياء عن التعبير في اللغة إلانسان يستخدم •
ً
 .مكانا

 متشابهة. أشياء إلى إلاشارة في يستخدمها التي ألالفاظ إلانسان يعمم •

 .(جمل كلمات، حروف،) الوحدات لتأليف قواعد منو  وحدات من تتألف مركبة إلانسان لغة •

 املوقف. تغير إذا معين منطوق  في بكلمة كلمة يستبدل نأ إلانسان يستطيع •

 إليه. ينتمي الذي املجتمع عليه يفرضها بقواعد محكومة إلانسان لغة •

 املكان.و  الزمان عاملي بفعل يستخدمها تيال الجماعات بتنوع إلانسان لغة تتنوع •

                                                             

، 1090مصورة، بيروت،  3ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، ط 1 

 .22ص1

 ابن فارس / فقه اللغة وسنن العرب، مؤسسة بدران للطباعة ، ينظر م3000، 1بيروت، طر، دــ ابن منظور، لسان العرب، دار صا 2 

 .1062، بيروت / والنشر
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 1فيه. يعيش الذي املجتمع من لغته إلانسان يكتسب •

 : وظيفتها -ت

 املهارات كتابه في " طعيمة أحمد رشدي " وضعه  الذي  املفهوم  ضوء في  تحديدها يمكن 

 يناقش  أيضا بهاو  املجتمع، في مطالبه تنفيذو  حاجاته،  لقضاء  الفرد وسيلة هي اللغة » :فيقول  لغوي ال

  2« تحتها. ينضوي  التي البيئة مع علهلتفا نتيجة تزدادو  ثقافته وتنمو يستوضح،و  يستفسر،و  شؤونه

  الفيزيائية   ألاداة  باعتباره الصوت،   على  أساسا  اللغة علماء   اعتمدها التي ألاولى املنطلقات تركزت »

 نستطيع ال الوسيلة هذه بغياب ألنه إليه، املرَسلو   املرِسل بين املنعقد الكالمي  لالفع لتحصيل املركزية

ه  تحديد   املراد  بلوغ  يمكن ال  أصلها  تركيزو  الكلمة،   بالغة  بفقدان  ألنه الخطاب،  توجُّ
ّ
 في بجريانها  إال

  3« بالنظم. أسماهو  الجرجاني القاهر عبد إليه ذهب ما هذاو  ألاسلوب،

  ( La langue mère  ) ألام: اللغة  -3

ر مقطعية  صوتية رموز  استعمال » :بأنها ألام  اللغة (MILLER ) "ميللر" عرف   بمقتضاها  يعبَّ

                                                                                                      " Language and communication "  4«.الفكر عن

 الاتفاقية اللفظية ألاصوات من املتشكل النظام ذلك إنها » (:  Carooll John )"كارول جون " قالو 

  من جماعة  بين املتبادل  الاتصال في  تستخدم أن  يمكن أو  تستخدم التي  ألاصوات  هذه وتتابعات

  5« إلانسانية. البيئة في العملياتو  وألاحداث ألاشياء، عام بشكل تصنف أن نهايمك التيو  الناس،

 أو للتعلم وسيلة لها الدارسين استخدام إلى   ( التعليم في ألام اللغة ) عبارة تشير هنا من 

 هذه تعليم تشمل أن ينبغي التعليم في ألام اللغة عبارة أن فيرون الخبراء بعض أما دراسية، مادة تعليمها

 أن الدراسات بّينت حيث ألاصلية، اللغة بعبارة إليها يشار قدو  سواء. حد على طتهااسبو  التعليمو  اللغة،

                                                             

ــ جمعة السيد يوسف، سيكولوجية اللغة و املرض العقلي، عالم املعرفة، سلسلة كتب ثقافية يصدرها املجلس الوطني للثقافة  1 

 .12، ص1000والفنون وآلاداب، الكويت، يناير 

 .192، ص3008، 1ــ رشدي أحمد طعيمة، املهارات اللغوية، مستوياتها، تدريسها، صعوبتها، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 2 

، 1020التبيين، محمد بركات، حمدي أبو علي، مكتبة الرسالة الحديثة، ألاردن، عمان، ألاصول ألادبية في كتاب البيان و  بتصرفــ  3 

 .82ص
4 - Miller :Language  and Communication, megraw, hillbook  ( coineUSA1950 ).  

 
5 - Caroll Gohn : The Study of Language, Harvard University Press Combridge 1966. 
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 التحصيل علىو  اللغوية، املهارات اكتساب على مساعد عامل كثيرة، حاالت في التعليم في استخدامها

    1ثانية. لغة تعلم علىو  ألاخرى  الدراسية املواد في اس يالدر 

 عنو  فيه، يعيش الذي املجتمع في رغباته تنفيذو  حاجاته، لتلبية الفرد وسيلة هي  ألام اللغة » إذن

 أو ماضيا ألاخرى  املجتمعات تجارب علىو  تجاربهم، على الاطالعو آلاخرين، مع التفاهم يمكنه طريقها

  2« املجاالت. مختلف في العصرية املعارف لنقل وسيلة هيو  حاضرا،

  (   La deuxième langue) :يةالثان اللغة  -3

 رسمية تكون  أن الثانية اللغة على ويغلب املدرسة، طريق عن عادة تكتسب التي اللغة هي 

 الاكتساب حسب ثوان لغات  تكون   قدو   الاصطناع  هافي  يحصلو   املدرسة  طريق عن تأتي   ثحي

 أو الفرد استعمال حسب كذلكو  اللغات، تلك يتبنى الذي البلد أو وبالبيئة باملتعلم يلحق الذي اللغوي 

 ألاهداف من هدف  وألي  اللغة  مهارات من مهارة  وألية  إلاتقان  درجات من درجة  بأية للغات الجماعة

  غير أو  محدودة  معرفة ) لغتين  الفرد فيها  يستعمل والتي  فردية  ثنائية  هناك تكون  أن يحصل

او   (. محدودة  بل لغتين  يعرف أو  لغتين يستعمل املجتمع في  فرد كل أن تعني ال املجتمعية الثنائية أمَّ

 من به بأس ال عدد وجود  من بد ال  لكن  ( نسبية  ازدواجية ) املجتمع في مستعملتان لغتان كهنا

 و  اللغة. ثنائيي  ألافراد
َّ
    3املجتمع. أفراد بين التفاهم استحال  إال

 للغة اللغوية املهارات جميع يتقن املثالي هذاو  املثالي،  اللغة الثنائي يعتبر  ما لشخص  الجيد  إلاتقان أنو 

  ألاغراض لجميعو   الظروف جميع في ويستخدمها  وكتابة  وقراءة  وكالم  استماع من الثانية اللغةو   ألاولى

 (. كامل إتقان )

 التمدرس من ألاولى  الفترة عمر أواخر في الثانية اللغة إدراج على  الدول  من  كثير  عملت  

 اللغة هي تكون  ما عادةو  ألاولى، اللغة أو ألاصل، اللغة في ألاساسية  املبادئ غرس بغية هذاو  ،ألاساس ي

ن عندماو  الرسمية.  الثانية اللغة يتعلم أن يمكنه  فيها التحكم  يستطيعو   لغته بأسس  التلميذ  يتحصَّ

 إدراج إلى لجأت الدول  بعض أن كما ترجمية، أو علمية ألغراض يستعملها رافدا  ذلك عند تكون  التي

  أخذ  قابلية  له  التلميذ  أن  أساس  على  املدرس ي  الدخول   أوائل  في  التربوية منظومتها في الثانية اللغة

 بين لغوية ثنائية شتعي البلدان بعضو  لذلك، تؤهله  قدراتو   استعدادات لهو   صغير،  هوو   اللغات

                                                             

 .16ـ19ص ،3002 ) التعليم في عالم متعدد اللغات (، ــ اليونيسكو 1 

، سبتي إبراهيم، مقال موت املؤلف وخلود ألاثر، الحوار املتين، العدد 1، ص1006أهمية اللغات في العالم،  ،ــ د. صالح أحمد محمد 2 

1962. 

 . 69،ص3002ــ د. صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، دار همه، طبع في  3 
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 أن الدراسات بعض  أبانت  فيهاو   رسمية لغة  هي ثانية  ولغة رسمية، غير لغة عادة هيو  املنشأ لغة

 الزمني، العمر أوائل فيو محدود بشكل الثانية اللغة في ألاولى اللغة تأثير  على  عملت الاحتكاك  عوامل

 1اللسانين. في تتحكم التي الفئات هذه قبل من يكون  الثانية اللغة في التحكم لكن

 التدريس: -4

 الاصطالح:و اللغة بين مفهومه -أ

،و  درسا َيْدُرُسهُ  الكتاب َدَرَس  يقال » :" َس رَ دَ  " العرب لسان  في جاء لغة: 
ً
 عائده كأنه ِدَراَسة

 أهل كتب قرأَت  :َدَرْسَت  :وقيل َداَرْسَت، ليقولوا،و  َدَرْسَت  ليقولواو  ا:مبه  قرئ  قدو  لحفظه، انقاد  حتى

َحْت،وا َعَفْت  قد أخبار هذه أي َدُرَسْت و   َدَرَسْت  : قرئ و  ذاكرتهم، :وَداَرْسَت  الكتاب،  أشد وَدُرَسْت  مَّ

ْدُرُسهُ  الكتاب َدَرْسُت  يقالو  مبالغة،
َ
  حتى القراءة بكثرة ذللته أي درًسا أ

َّ
. حفظه خف   2« عليَّ

 عملية هو » :الوائلي عباس الكريم عبد سعاد فقالت ااصطالح التدريس مفهوم اصطالحا:  

 لحظة بين املتعلم نمو يتم حيث أخرى، عقلية حالة من الانتقال يعنيو  املتعلم،و  املعلم بين تواصل

  نشاطات  ذاته بحد  فهو فيه، تؤثر التي  التعليمية الحوادث من  مجموعة مع  تفاعله نتيجة أخرى و 

 وجهاتو  آلاراء طرح خالل من الصف داخل تحدث الطالبو  املدرس بين متبادلة إنسانية اتعالقو 

 3« التعلم. عملية إلنجاح املطلوبة ألاهداف إلى الوصول  بالتاليو  النظر،

 تعلم  من تمكنه  بصورة املتعلم  بنية لتشكيل  معتمدة عملية هو »  :للتدريس آخر  تعريف  وفي

 4« محددة. شروط وفق ذلكو  معين، سلوك في الاشتراك أو محدد، سلوك ممارسة

 في املدرس  يؤديها  النشاطات  مجموعة  هو التدريس  إن  القول   يمكن  السابقين  التعريفين  خالل منو 

 محددة. تربوية أهداف إلى للوصول  املتعلمين ملساعدة تعليمي موقف

 تعريف على  " زيد أبو الباقي عبد " و " جامل الرحمن عبد " و شبر" إبراهيم خليل " الدكاترة  اجتمع  قدو 

 التواصل تحقيق على تعمل التي الوسائل  أحد هو تدريسال »   : قولهم في  ذلكو  التدريس،  لعملية واحد

 نشاط  هو،و  لقادمةا  ألاجيال إلى  ألافكارو  واملهارات  الخبرة نقل  طريق  عن البشري   جنسلل  الحضاري 

                                                             

 . 69،ص3002د. صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، دار همه، طبع في ــ  1 

 ،خ د، مادة )َد، َر، َس(.1ــ ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 2 

، دار الشروق 0083ــ د. سعاد عبد الكريم عباس الوائلي، طرق تدريس ألادب والبالغة والتعبير، بين النظرية والتطبيق، الطبعة ألاولى،  3 

 .20للنشر والتوزيع، ص

، 1ــ  بليغ حمدي إسماعيل، استراتيجيات تدريس اللغة العربية، أطر نظرية و تطبيقات عملية، دار املناهج للنشر و التوزيع، عمان، ط 4 

 . 122، ص3002
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 عملية إلى النشاط هذا يخضعو  املتعلم،و  املعلم  بين تفاعل فيه  يتم تنفيذي،و  ومخطط،  هادف إنساني

  1« مستمرة.و  شاملة تقويم

 ومهارات  التنفيذ  ومهارات التخطيط،  اتمهار  : هي  رئيسية  مهارات  ثالث  يتضمن :كعملية  التدريس

  التقويم.

 بالخبرات املرورو  ادإلاعد طريق عن تنموو  التعلم  حدوث في  املساعدة على  القدرة هي التدريس  مهارات

 نتائجه. معرفةو  مالحظته يمكن معين سلوكي أداء تعني هيو  املناسبة

 معين، تدريس موقف في علمامل  يوفرها  التي إلامكاناتو  الظروف  كافة » هو لتدريسا أن كما

    2« املوقف. لذلك املحددة ألاهداف تحقيق على التالميذ مساعدة سبيل في يتخذها التي إلاجراءاتو

 تالميذه ملساعدة تعليمي موقف في املعلم بها يقوم التي النشاطات عةمجمو  هو العام بمفهومه  التدريسو 

 محددة. تربوية أهداف إلى الوصول  في

 أساليبو  بطرق  ويستخدمها  والوسائل إلامكانيات  توفير  من للمعلم  بد ال التدريس  عملية  تنجح  لكي

 أهدافه. إلى للوصول  متبعة

 تصلي   الذي  الاهتمام   مستوى و  فيه،  هويةالتو   إلاضاءة  ودرجة الدراسة،  مكان » باإلمكانات:  قصدي

   3« .املعلم يستخدمها تعليمية وسيلة أيو  السبورة،و  املدرس ي، والكتاب بالتالميذ

 وكثرتهم تالميذال قدرات اختالف من يعاني الخبرة اكتساب على التلميذ يساعد عندما فاملدرس

 مستعدين بعضهم  عن مستقلين أفراد ال مجتمع في  أعضاء معاملة إلى  مضطرا نفسه يجدو  ومشاكلهم

  مراجعة إلى  يضطره مما  ودهجه في زهداو   علمه عن عزوفا أحيانا  املدرس ديج  قد بل لالستفادة،

 املجتمع رأي أو للتالميذ معاملتهأو  شخصيته أو الطريقة أو املادة هي هل :ذلك أسباب واكتشاف نفسه

 ألاسباب. من ذلك غير أو املرحلة تلك في للتالميذ تعليمه يجب فيما

 نفسية قدرات املدرس يكتسب الظروف، مع للتجاوب  استعدادهو  ذلك كل في  املدرس تفكير  طريق نعو 

  التالميذ تساعد كما تربويا،  ترقيته على تعملو   املنهي  نموه منو  شخصيته  ثراء من تزيد  جديدة ميةعلو 

  املستقبل. على الحرصو  املرونة واكتساب الدراسة مع والتوافق الظروف تقدير إعادة على

                                                             

 ،3018، 1املناهج للنشر و التوزيع، عمان ،ط ــ خليل إبراهيم شبر، عبد الرحمن جامل، عبد الباقي أبو زيد، أساسيات التدريس، دار  1 

 .12ص

 .02ص ،1018عبد املجيد عبد الرحيم، تدريس العلوم الفلسفية، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ــ  2 

دار  ،3003امل، طرق التدريس العامة و مهارات تنفيذ و تخطيط عملية التدريس، الطبعة الثالثة جالسالم  ــ د. عبد الرحمن عبد 3 

 . 16املناهج، صنعاء، ص
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 :ومبادؤه التدريس أسس -ب

 : منها يدالج التدريس عليها يرتكز التي دئاملباو  ألاسس من العديد يوجد

 : املعلم يستخدم عندما أفضل سيكون  التعلم إن •

 املتعلم. مشاركةو  ايجابية على تعتمد التي لتدريسا طرق   -

 . الجديدة للخبرات تدريسه في القديمة املتعلم خبرات -

 . التعلم عملية أثناء حاسة من أكثر -

 .املتعلم جانب من التعلم حاجة كون ت عندما أفضل سيكون  التعلم إن •

مة املادة تكون  دماعن أفضل سيكون  التعلم إن •
َّ
 قدراتهم مستوى  في للتعلم املقدمة الخبرة أو املَتَعل

 .رغباتهم عتشبِّ و  وإمكانياتهم

   تخدمفيس املتعلمين، بين الفردية الفروق تراعى أنو  التربوية، العملية محور  هو املتعلم يكون  أن •

 العاديين ،أو التعلم  بطيء  مع  يستخدمها  التي  تلك  عن  تختلف  مواداو    طرقا  املتخلفين  مع  املعلم

 املرتفع. الذكاء ذوي  أو

              واملستقبل. للحاضر تؤهله التي القيمو  واملهارات املعارف  املتعلم اكتساب إلى يسالتدر   يهدف أن •

  1التدريس. عملية في مكثف بشكل أنواعها تالفباخ التعليم تكنولوجياو  وسائل استخدام يتم أن •

 املدرس به يقوم الذي النشاط ألوان ددتع خالل من التدريس عملية في حاسة من أكثر استخدام •

 التعليمي. املوقف في ألاثر ذوات التعليمية التقنيات استخدامو 

 الو  التعليم مسار يوجه كي بها املتعلمين عريفتو  املدرس، مع واضح بشكل تحديدهاو  ألاهداف وضوح •

 محوره. عن الابتعاد يتم

 .املختلفة التعليمية املواقف في امنه الاستفادةو املختلفة التعلم بقوانين إلاحاطة •

 .التعليمية العملية في الاعتبار ربنظ أخذهاو  الطالب ميول  معرفة •

 .التعلم نحو تهميدافع تحفيزو  املتعلمين أوالع إثارة •

ر بحيث وظيفة التعلم غاية تكون  أن •  .مختلفة حياتية مواقف ملواجهة الطالب يتعلمه ما ُيَسخَّ

 التجريب،و   بالبحث فعالياتها  من  التثبت  ثم  التعلم نظريات صالحة، تربوية فلسفة على يتأسس أن •

 1استعداداته.و  الطالب قدراتو  أهدافها،و  املادة ملتطلبات يستجيب بما هاتطوير  يمكن تدريس بأساليبو 

                                                             

، 1دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، طامل، عبد الباقي أبو زيد، أساسيات التدريس، ج، عبد الرحمن برخليل إبراهيم ش - 1 

 .32صم، 3018ه/1829
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  الابتكارية  املعلم قدرات  من يظهر  ما  خالل من فن فهو وعلم،  فن هو التدريس  أن  كله  هذا من نفهم

  املبادئ  استنباطو   الحلول  وإيجاد العالقات، إدراك وفي  التعبيرو   والحركة  واللغة  التفكير في والجمالية

  ألاخالقية القدرات خالل من ألاخرى  العلوم  كيفية علم هوو  الشرح، أثناء  العامة القواعدو   وألاسس

 لعلمه. تأديته في املعلم يظهرها التي

 التدريس: عملية مكونات -ت

 آلاتية: املفاهيم وفق العناصر هذه نتصور  أن يمكننا

 املعلم ( enseignantL’ ) 

 املرحلة في  أما الجامعية، املرحلة  دون  التعليم،  مهنته  منو  علم،  من فاعل  اسم  املعلم  :لغة  

 2أستاذا. أو مدربا يسمى الجامعية

 بناء يتم  خالله  منو  ألادبي، أو  العلمي  املعهد أو  املدرسة في  يعلم  الذي  هو املعلم  :اصطالحا 

 التخصصات كافة في املتخصصة التربية كليات في  املدرسين  هؤالء  إعداد  يتم الوطن،  أبناء شخصيات

 .ألادبيةو العلمية

 بجوانبها حياتهم في للتالميذ املتبع ألانموذجو املحتذى، املثالو  الصالحة  القدوة هو  املعلم » إذن

    3« املجتمع. صلحو  التالميذ استقام شاملة كاملة هخصائصو  املعلم صفة كانت وكلما املتعددة،

  الذي "املدرس" :ب عليه تطلق قدو  ألانبياء، وارث  فهو ألامة، عند  املندوبو   هللا عند  املرفوع هو واملعلم

 :كاآلتي الكلمة لهذه مكّونة أحرف ألربعة مفاهيم أربعة على مفهومه اشتمل

 .الدراسية املادة تعني : م

ة تعني : د
َّ
 .ألاداء دق

 .بالتالميذ رأفة تعني : ر

لوك تعني : س   4.السُّ

م يخطط  الذي الشخص » لماملع يعد
ُّ
 ماذا لتحديد مسبقا القرار يضع إنهو  يقومه،و  ويرشده التعل

م،
َّ
دريسية  الطريقة ماو  التدريس، لعملية  الالزمةو   املستعملة التعليمية املواد وما تعل   تناسب  التي التَّ

م مدخالت تقويم يمكن يفكو  املختار املحتوى 
ُّ
عل   1« .التَّ

                                                                                                                                                                                              

 .62، ص0063، 1محسن علي عطية، الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان، ط - 1 
 . http://www.almaani /com /or /dlct ـ 2

 .2، ص1004، 1ط، دار النهضة العربية للطباعة، بيروت، منهاج املعلم و إلادارة التربويةــ سمير محمد كبريت،  3 

 .30، ص3006، 1ــ جمانة عبيد، املعلم إعداده تدريبه كفايته، دار الصفاء، عمان، ط 4 
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 سيماال  املتعلم به  يقتدي الذي ثلامل فهو ألاب، مكانة من أرفع املتعلم عند املعلم فإن تقدم ما على بناءو 

 .للكذب ِغًضاُمبْ  للصدق ُمِحًبا يكون  أنو  لهم ومرشدا ناصحا يكون  أن يجب فلهذا ألاخالقي، املجال في

 :املتعلم ( tpprenaneL’  ) 

َم  " لفعل مفعول  اسم » بها يقصد متعلم لفظة لغة: 
َّ
َعل

َ
 الهدف فهــو  التعلم تلقى  من هوو  " ت

 أو لماملع من  ما بطريقة  وماتــاملعلو   الخبرات  يتلقى من هوو  التعليم،  عملية عليه تقوم الذي  ألاساس ي

 2« .املجتمع في الدخول  على القدرة حهتمن املهارات، اكتسابو  السلوك في تغير يتم بذلك

 التعليمية العملية من املستهدف فهو التدريس، عملية في  ألاساس ي الركن املتعلم يعد اصطالحا: 

 التعليمية العملية في ألاساس وه » ": الحق عبد زهرية " و "رياش أبو حسين" من كل قول  في جاء ما هذاو 

  3« .التعلم دافعو  رغبة من لديه ماو  وخلقية اجتماعيةو  ونفسية عقلية خصائص من يمتلكه ماو 

م  يحدث الو   طالب  بدون  تعلم  يوجد فال
ُّ
  إلى  فالدافع بالتاليو  التعلم، في الطالب  رغبة تتوفر  مل ما تعل

 .التعليمية العملية نجاح في ساسألا  هو التعلم

 ألن التدريس، عملية عليه ترتكز  الذي ألاساس ي العنصر يمثل املتعلم أن القول  يمكن ألاساس هذا على

  املتعلم  ور د  يكتمل الو  متعلم،  بدون   يحدث ال التعلم
َّ
م إال ِ

ّ
  التعليمية، العملية لهذه موجهو   مرشد بمعل

 القدرات مراعاة يتطلب هذاو  .املتعلمو  املعلم الطرفين من لك بتفاعل التعليم من الهدف يتحقق بذلكو 

 .هدفه إلى الوصول  أجل من للمتعلم تيهئ التي التربوية العمليات في العقليةو  الجسمية

 الدراسية: املادة 

 الرسالة الدراسية املادة تمثل » حيث التربوية، العملية إطار يشكل  الذي الركن املادة هذه تعتبر 

رَسل التي
ُ
 املنهج مكونات مع الفاعلة مشاركته  أثناء في علمامل مع تفاعله  طريق عن املتعلم إلى املعلم من ت

 معين رفيمع ملجال مختارة عينة تمثل ألنها التدريس عملية في أساسيا ركنا  الدراسية املادة تعدو  جميعا،

  البنائي الهيكل تحدد التي املعرفة أساسيات على التأكيد من بّد ال  لذا خصائصه،و  املتعلم بحاجات ترتبط

 

                                                                                                                                                                                              

    1ــ عمران جاسم الجبوري، حمزة هاشم السلطاني، املناهج و طرق تدريس اللغة العربية، دار الرضوان للنشر و التوزيع، عمان، ط 1 

 . 189، ص3011

 ــ مرجع املعاني الجامع، مرجع عربي. 2 

،  1لنشر و التوزيع، عمان، طأبو رياش، زهرية عبد الحق، علم النفس التربوي للطالب الجامعي و املعلم املمارس، دار املسير ل ــ حسين 3 

 .144، ص3002
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  والقيم  امليول  اكتسابهو   للمتعلم  العقلية املهاراتو   القدرات  تنمية في  تسهم  التي بالدرجة لها 

   1« .لها املناسبة

  هذه تكون   أن وينبغي  مكتوبة أو  شفهية واملتعلم  املعلم بين املتبادلة  الرسالة هذه  تكون   قدو  »

   2« اهتماماته.و  ورغباته حاجياته تلبيو  املتعلم، إلمكانيات مناسبة الرسالة

  هذه تفاعل  خالل من قائمة  مجملها في التعلمية  التعليمية  العملية أن  القول   يمكن  ذكره  سبق امّم و 

 .العناصر هذه من عنصر اختل إذا يسالتدر  عملية تنجح أن يمكن فال البعض، بعضها مع العناصر

 :( ’ducationeL ) التربية -5

 أوسع مدلولها بل فحسب، ألاخالقي الجانب على يقتصر ال التربية لكلمة الشائع الاستعمال إن 

 .حياتنا في عاديين كأشخاص نحن ملهنستع مما أشملو 

   -أ
 
 : لغة

ْيُئ: َرَبا » : العرب لسان في جاء  و  زادَ  الشَّ
َ
ْرَبْيُتهُ  ، َمان

َ
ْيُتُه. :وأ مَّ

َ
 3« ن

حاح مختار في وجاء يءَ  َرَبا » :الصَّ
َّ

اهُ  ، َزادَ  : الش    وَربَّ
ً
او  ، تربية اهُ  أي هُ تربَّ

َّ
ذ

َ
اهُ و  غ مَّ

َ
  4« .ن

ى، ، الوسيط املعجم في اأّم  َربَّ
َ
  :بمعنى ت

َ
أ

َ
ش

َ
 و   ن

َ
ىت

َّ
ذ

َ
   غ

َ
ف قَّ

َ
ث
َ
اُه،و  ، وت َمت  :بمعنى ربَّ

َ
 والعقلية الجسدية قواه ن

 .الخلقيةو 

اِت  ُيْرِبي َو  ﴿ : الكريم القرآن في أّما
َ
َدق   أي: فالن، بني في َرَبْوُت و  َيِزيُدَها، أي  5﴾ الصَّ

َ
ُت ن

ْ
أ

َ
 خالل من فيهم، ش

َرى  َو  ﴿ :تعالى قوله
َ
ْرَض  ت

َ
  ألا

ً
ا َهاِمَدة

َ
ِإذ

َ
َنا ف

ْ
َزل

ْ
ن
َ
ْيَها أ

َ
اءَ  َعل

َ
ْت  امل زَّ

َ
َمْت، أي   6﴾َرَبْت وَ  اْهت

َ
 ِمنوَ  ﴿ أيضا: قوله وفي ن

َك  آَياِتِه  نَّ
َ
َرى  أ

َ
ْرَض  ت

َ
  ألا

ً
اِشَعة

َ
ا خ

َ
ِإذ

َ
َنا ف

ْ
َزل

ْ
ن
َ
ْيَها أ

َ
اءَ  َعل

َ
ْت  امل زَّ

َ
  7﴾َوَرَبْت  اْهت

ُمو، :يلي ما يتضمن لغتنا في اللغوي  ىفاملعن   التثقيف. التنشئة، التغذية، الّزِيادة، النُّ

 ترعرع.و  نشأ بمعنى ُيرِبي  َرِبَي  فالفعل

                                                             

 . 182، صحمزة هاشم السلطاني، املناهج وطرائق تدريس اللغة العربيةعمران جاسم الجبوري، ــ  1 

، 3018، 1جامل، عبد الباقي أبو زيد، أساسيات التدريس، دار املناهج للنشر و التوزيع، عمان، طــ خليل إبراهيم شبر، عبد الرحمن  2 

 . 31ص

 .، د، ت ح، د ط، د، ت1ملعارف، جــ ابن منظور، لسان العرب، دار ا 3 

 .106م، ص3001، دار الفكر، لبنان، 1ــ محمد ابن أبي بكر  الّرازي، مختار الّصحاح، ط 4 

 . 326آلاية: قرةــ سورة الب 5 

 .09ــ سورة الحج: آلاية  6 

ت: 7 
َ
ل ّصِ

ُ
 .20آلاية  ــ سورة ف
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 و   أصلحه بمعنى  يرب رب الفعلو 
ّ
 من املعنى في  تداخال  حظنال   الثالثة الاشتقاقات  جميع ففي أمره، ىتول

   1إلاصالح.و الرعاية إلى والّزيادة الّنمو

 : اصطالحا  -ب

   تنشئة  هو  ألاساس ي  حورهم  التربوي   العمل  ألن متباينة،  لتفسيرات  التربية  مصطلح  يتعرض

ي وفق  مستمر ييرتغ في إلانسان  باعتبار تكوينه،و  إلانسان
َ
 ليستر "  قول  في جاء كما املكانو   الّزمان عاِمل

نين بمرور يتأثر ال التربية معنى إّن  » " سميث  2« املكان باختالف يتأثر بل فحسب، الّسِ

 هي ستلي النائية باملناطق فالتربية آلخر، قطر من تختلف حيث بها، خاص معنى لها التربية أن معناه

ناعية باملناطق نفسها  لألخالق. وتقويم للعقل وتثقيف للفكر بناء فهي .الّصِ

  (  ntEnseigneme ) التعليم: -6

عليم   مجموعة إنه حصوله، تسهيلو   وتحفيزه  الّتعلم إثارة إلى يهدف  تواصلي  نشاط  التَّ

جوء يتم  يالت القراراتو  الّتواصلية ألافعال
ّ
م،و  قصدي  بشكل إليها الل

ّ
  توظيفهاو   استغاللها يتم  :أي منظ

ل  الذي ألاشخاص  مجموعة  أو  الشخص  طرف  من  مقصودة بكيفية
ّ
  موقف  إطار في  كوسيط  يتدخ

 تعليمي. تربوي 

م تعزيزو  لتمهيد  واملخططة  املعقلنة وألاحداث  املواقف  مجموعة  هو تعليمفال
ّ
   تنشيطهو  التعل

ر  كل أنه »  : (  KINNERS ) " سكينر " يعرفه كما  إلانسان. لدى يُّ
َ
غ

َ
  نحققه  أن بإمكاننا  السلوك في ت

     3« لبي.السو  إلايجابي التعزيز استعمال بفضل

  للمتعلمين العمل تنظيم إلى داهيتع بل املعلوماتو   املعارف إيصال فقط يقتصر ال لماملع نشاط إن

 . الحسية الجماليةو  خالقيةألا و العقلية القدرات وتدريس تقويمالو  وإلاشراف وتوجيهه

ز الكريم  نالقرآ  أن املالحظ
ّ
  :الكريم  القرآن في ورد فقد  التعلمو   العلم  على كثيرا  رك

ْل  ﴿
ُ
ِذيَن   َتِوي َيْس   َهْل  ق

َّ
ُموَن  ال

َ
ِذيَن وَ  َيْعل

َّ
  ال

َ
ُموَن  ال

َ
  4﴾ َيْعل

َما ﴿ ى ِإنَّ
َ

ش 
ْ
هَ  َيخ

َّ
َماءُ  ِعَباِدهِ  ِمْن  الل

َ
 5﴾ الُعل

 

                                                             

 .12، ص1، ط10ــ أمحمد عليلوش، التربية من أجل التنمية، منشورات مجلة علوم التربية، ع 1 

 . 93م، ص3006عبد الحميد، مادة التربية و علم النفس، الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد،  ــ خيري وناس، بوصنبورة 2 

ق، الهدف إلاجرائي، تمييزه وصياغته، دراسة نظرية و ــ محمد بو  3 
ّ
 . 82م، ص1000ميدانية، قصر الكتاب، البليدة،عال

ُمر، آلاية  4   .00ــ سورة الزُّ
اِطر، آلاية  ــ سورة 5

َ
 .31ف
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ُع  ﴿
َ
  َيْرف

َّ
ِذيَن  هُ الل

َّ
م آَمُنوا ال

ُ
ِذيَن وَ  ِمْنك

َّ
وا ال

ُ
وت

ُ
َم  أ

ْ
 1﴾ َدَرَجات   الِعل

َرأ ﴿ :تعالى قوله فيو
ْ
َك  ِباْسِم  اق ِذي َرّبِ

َّ
َق  ال

َ
ل
َ
َق   خ

َ
ل
َ
َساَن  خ

ْ
ق   ِمن إلِان

َ
َرأ َعل

ْ
َك وَر  اق َرم بُّ

ْ
ك

َ
ِذي  ألا

ّ
 ال

َم  
َّ
ِم  َعل

َ
َم   ِبالَقل

َّ
َساَن  َعل

ْ
م َما إلِان

َ
م ل

َ
 2﴾  َيْعل

ز الكريم القرآن أن من بالرغمو 
ّ
 ِفْعِل  إلى آلايات بعض في أيضا أشار أنه غير العلماء، و العلم على كثيرا رك

ِلَك وَ  ﴿ :تعالى كقوله " الدرس "
َ
ذ

َ
  ك

ُ
َصّرِف

ُ
وا َو  آلاَياِت  ن

ُ
َنهُ وَ  درست ِلَيُقول ُموَن  ِلَقوم   ِلُنَبّيِ

َ
ْعل   3﴾ يَّ

َما ﴿ :تعالى قوله فيو َزَل  ِإنَّ
ْ
ن
َ
ى الِكَتاَب  أ

َ
اِئَفَتْيِن  َعل

َ
ْبِلَنا ِمن ط

َ
ا ِإنوَ  ق نَّ

ُ
اِفِليَن  ِدَراَسِتِهم َعن ك

َ
غ

َ
 4﴾ ل

ِكن ... ﴿ :تعالى قوله فيو
َ
وا َول

ُ
ون

ُ
يَن  ك اِنّيِ

  ِبَما َربَّ
ُ
ُموَن  ْنُتمك

َّ
َعل

ُ
ْنُتم ِبَماوَ  الِكَتاَب  ت

ُ
ْدُرُسوَن  ك

َ
  5﴾ ت

ْيَناُهم َوَما ﴿ :تعالى قوله فيو
َ
ن آت ُتب   ّمِ

ُ
ْدُرُسوَنَها ك َنا َماوَ  يَّ

ْ
ْرَسل

َ
ْيِهم أ

َ
َك  ِإل

َ
ْبل

َ
ِذير   ِمن ق  6﴾ نَّ

م ﴿ :تعالى قوله فيو
َ
م أ

ُ
ك

َ
ْدُرُسوَن  ِفيِه  ِكَتاب   ل

َ
 7﴾ ت

 من ألاسمى الهدف أن حين في دية،ــمج غير بالية تقليدية طريقة يشكل التعليم عن منفصال التدريس ألن

  .املتنوعة املعارفو  العلوم لكسب الطالبو  التالميذب والارتقاء التعليم هو التدريس

ز فقد ،بدوره
ّ
  : القائل هوو  العلماء  العلم دور  على سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول  رك

 ﴾ شّرهم أِمن قوم لغة تعلم من ﴿

 ﴾ ألانبياء ورثة العلماء إن ﴿

 ﴾ القيامة يوم الشهداء بدم العلماء مداد يوزن ﴿

 ﴾ الجّنة إلى طريقه هللا سّهل لماع فيه يلتمس طريقا سلك من﴿

  عمله انقطع آدم ابن مات إذا ﴿
ّ
 ﴾ له يدعوا صالح ولد أو ،به ُينَتَفُع  علم أو  جارية، صدقة  ثالث: من إال

 ﴾ مسلمةو  مسلم كل على فريضة العلم طلب ﴿

ما ﴿   ﴾ معلًما ُبِعثُت  إنَّ

  إسالمية فريضة  العلم  ألن التعليم،و   والتعلم  ماءالعلو   العلم  على إلاسالم  حرص  كم ندرك  هنا  من

    .والدول  والشعوب والجماعات فرادألا  تقدم في ألاساس ي الركن باعتباره ألاهداف، سامية

                                                             
ة، آلاية  1

َ
َجاَدل

ُ
 .11ــ سورة امل

ق، آلايات  ــ  2 
َ
 .9 -1سورة الَعل

َعام، آلاية ــ  3 
ْ
ن
َ
 .109 سورة ألا

 ..196سورة ألانعام، ألاية ــ  4 

 .20سورة آِل ِعْمَران، آلاية  ــ  5 

 .88سورة َسَبأ، آلاية  ــ  6 

م، آلاية   ــ 7 
َ
 .22سورة الَقل
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 : التعليمية   -2            

  :لغة -أ

َم  الفعل من مأخوذة ميةالتعلي
َ
  كقوله آيات عدة في الكريم القرآن في الكلمة هذه وردت قدو  " "َعل

َم وَ  ﴿ : تعالى
َّ
ْسَماءَ  آَدمَ  َعل

َ
َها ألا

َّ
ل
ُ
 1﴾ ك

َمَك وَ  ﴿ : أيضا وجل عز قولهو 
َّ
م َما َعل

َ
ن ل

ُ
ك

َ
م ت

َ
ْعل

َ
 2﴾ ت

َقهَ و  َعِلَم و 
َ
  :أي ف

َّ
َعل

َ
َه،و  َم ت َفقَّ

َ
 الفقهاء.و  العلماء ساد أي ت

مُ و 
َّ

َمة،و  الَعال
َّ

  3« به. رشع :بالش يء َعِلَم و  » الَعال

   :اصطالحا -ب

 :منها نذكر متعددة تعاريف ُوِجدت

 بين العالقاتو  املكونات خالصة موضوعها التربية، فروع من فرع » :للتعليمية " سميث "  فيعر ت

 4« بيداغوجية. وضعية إطار في ذلك كلو  وسائلها،و  وموضوعاتها التربوية، ياتالوضع

 ما لكل املنهجي الوصف ليقدم استعملو  م،1998 سنة فرنسا في كان داكتيكالدي مصطلح ظهر ما فأول 

ف التربوي  املجال في أما بوضوح معروض هو ِ
ّ
 التعليم لفن كمرادف م1662 سنة املصطلح هذا ُوظ

 تقنياتو  الطرائق دراسة املوضوع علم في املنهجية أو التدريس علم أو الديداكتيك أو التعليميةو 

 مواقف تحسينو  وتقييم وتنظيم  إلعداد إليها نلجأ التي فاملعار و  النشاطات مجموعة هي أو التعليم،

 في وتسخرها الناشطة الطرائق من مجموعة على تعتمدو  العلمية، امليادين تداخل خالل من التعليم

 حل مفهوم علىو  التعلم وموضوع والاجتماعية الطبيعية الظواهر فهم في تكاملاملو  الكامل الفهم

 التعلم علىو  املتعلمين تصورات من الانطالق علىو  املشكلة والوضعية ،ةالتربوي العقد علىو  املشكالت،

 ياتكفاال تبقىو  الكفايات،و  الاكتساب إلى تدعو فإنها تعليمية، مادة أو تعليمية كل فإن الخطأ من

 محور  على دتاستن إذا إال العلميةو  الصحيحة الكفايات تكسب أن يمكن الو  ألاهداف بلوغ على قاصرة

                                                             

 .21سورة الَبَقَرة، آلاية ــ  1 

َساء، آلاية  2  ِ
ّ
 .112ــ سورة الن

 .824ــ ابن منظور محمد " لسان العرب " ،دار الكتب العلمية بيروت، مادة )علم(، ص 3 

 . 2-3، ص1000، سنة 1وحدة اللغة العربية، وزارة التربية، مديرية التكوين، إلارسال علم النفس،ــ التعليم العام و  4 
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مية التعليمية العملية
ّ
 على بنيت إذاو  التعليمية العملية عليها قامت التي املفاهيم مجموعة إلىو  والتعل

   1اتقانه.و  العمل على والتمييز املكونات إلى التعرف

 بنظام املتعلقة ألاحكام من نظاما التعليمية بأن استنتاجا نصوغ أن يمكن التعريف هذا خالل نم

 مرتبطة نظرياتو   قواعد على مبني التربية علوم من علم فهي التعلم،و  التعليم بعملية متعلقة التعليم

 والوسائل دافوألاه الحاجات على اعتمادا لها تخطيطال كيفيةو  محتواها حيث من الدراسية ملوادبا

 تعديلها.و  تعويضها ائلووس للمتعلمين تبليغها وأساليب لها املعدة

 وتنظيمها الدراسية للمادة التخطيط على عمله ينصب النشأة حديث علم » :التعليمية فإن سبق مما

 هو للديداكتيك ألاساس ي فاملوضوع هكذاو  املتعلم،و  املعلم بين العالقات عن تبحث ثحي تعديلها،و 

م. بمواقف املحيطة الظروف دراسة بالضبط
ّ
 2« التعل

8-  
 
 : مالتعل

م و العليم جل و عز هللا صفات من علم 
ّ

ْيِب  َعاِلُم  ﴿: جل و عز قال ،العال
َ
َهاَدةِ  َو  الغ  ﴾ الشَّ

مُ  ﴿ : تعالى قالو 
َّ

ُيوِب  َعال
ُ
 ﴾الغ

هُ  َو  ﴿ : تعالى قوله في املقري  الرحمن عبد أبي عن زيد بن سعيد عن ألازهري  روى : َعلم و ِإنَّ
ُ
ذ

َ
م   ل

ْ
ا ِعل

َ
  مِل

ْمَنا
َّ
 ﴾ هُ َعل

 عرفته. :أعلمه الش يء علمت

 فتعلمه. إياه أعلمهو  العلم وعلمه

م يقال
َّ
م، موضع في تعل

َ
ْعل

َ
موا » :الدّجال الحديث وفي أ

ّ
 ابن قال اعلموا. أي بأعور: ليس كمربّ  أن تعل

      3« أتقنه. :تعلمه و ألامر علم علمُت، بمنزله خارج فالنا أن تعلمت سكيةال

 متعددة أوجه إلى املتعلم على املعروض يراملث ل تحوّ  التي الداخلية املعرفية العمليات مجموعة هو التعلم

 القدرات من معينة أنماط تكوين في تتمثل املعالجات هذه وحصيلة للمعلومات، الناجحة املعالجات من

 يرتبط شخص ي نظام هو فالتعلم ممكنة. القدرات هذه تجعل إدارة صورة في تتضح املتعلم، ذاكرة في

 بالسلوك. متعلقا عمال للمتعلم يؤديو  باملتعلم،

                                                             

املناهج الرسمية، دار الهدى الابتدائي وفق النصوص املرجعية و حثروبي، الدليل البيداغوجي ملرحلة التعليم  محمد صالح :تصرفبــ  1 

 .136، الجزء ألاول، ص3013للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، 

 .89، ص3000الكتاب، البليدة، طالعين دار  " تحليل العملية التعليمية يج، مدخل إلى علم التدريس "ــ محمد الدر  2 

 .849 -848، ص1008دار الفكر، بيروت، سنة ،2ط م(، ل. )ع. مادة لسان العرب، ــ ابن املنظور محمد، 3 
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                الخبرات و املعلومات لكسب الفرد به يقوم شخص ي سلوك هو التعلم نإ ذكره سبق مما

 البحث طريق عن ذلك الّتعلم هو هنا هدفه فالتعلم ما، عمل أداء خاللها من فيستطيع املعرفة،و 

 الوسائل من غيرهاو  ألانترنتو الكتبو  املعاهدو  املدارس خالل من املعلومات قيقتح إلى املناسبة ألادوات

 الدراسة. موضوع تناسب التي التعليمية

  :عوامل هناك عليهو 

 بالعمر. مرتبطا يكون  مظاهره أغلب فيو التعلم، شروط من شرط :النضج •

خلق وال نتعلمها عادة :التركيزو  الانتباه •
ُ
 في مشاركا يجعله ذلكو  عليها أبناءنا نعود أن ناعلي لذلكو  معنا، ت

 الدراسية. الحصة

  املادة في املعنى درجة •
ُ
َمةامل

َّ
 بعضها ترابطها طريقة على معنى إضفاء يحاول  أن املعلم على أي :َتَعل

 تذكرها. في صعوبة يجدون  ال لكي البعض،

 الاحتفاظ. يعيق فيه يتداخل أو التعلم يعيق ما فكل :التداخل تقليل •

 أهدافها. في متناسبة وحدات إلى الدراسية املادة تقسيم •

 التدريب. توزيع •

 1املراجعة. أوقات تحديد •

 للتعلم. مساعدة وسيلة بوصفها الامتحانات •

 التدريب. أثر انتقال مبدأ من الاستفادة •

 العقاب.و  الثواب ملبدأ الحسن الاستخدام •

 2حسنة. دراسية عادات إلى اللجوء •

 ملدة يدومو  فعاال يصبح حتى التعلم، عملية في توفرهما من بد ال أساسيان شرطان هناك ذلك إلى إضافة

 الدافعية.و  الاستعداد في منهما كل يتمثلو  الشرطان هذان معرفة للمعلم بغيين إذ أطول،

 املعرفة، ونح السعي هوو  هدفه لتحقيق بنشاطه ويتمثل بالتلميذ، خاص التعلم أن القول  يمكننا

 جهد أو عمل كل هوو  التعلم إلى افعاد نفسه في املتجددة الرغبة غرس خالل من إعداده حسن طلبتيو 

 ألافكار. ستيعابال  مبذول 

 

                                                             

 .228،ص3004، 0علم النفس التربوي، الشركة العربية املتحدة والتوريدات، القاهرة،ط وآخرون، عبد الرحمن عدســ  1 

 .229ص نفسه، رجعــ امل 2 
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 : اللغة اكتساب -9

 قسمين: إلى اللغة اكتساب موضوع حول  الدراسات تقسيم يمكن

 ألاولى. اللغة أي (L1 ) ألام اللغة بدراسات يتعلق ألاول  القسم •

 املستهدفة. اللغة أي ( L2 ) الثانية باللغة يتعلق الثاني القسم •

 بالقسم ملتعلقةا الدراسات وتتعلق باألطفال، ألام اللغة حول  ألاول  القسم في الدراسات معظم تتعلق

  بالبالغين. الثاني

 لغته غير أكثر أو لغة تعلم على قادرا لفردا فيها يصبح التي الطريقة بدراسة الثانية اللغة اكتساب يتعلق

    للنقاش خاضع أمر اللغوي  التحصيل أن كما اللغة، أهل بمخاطبة ذلك يحصل أن يمكنو  ألاولى،

  في املاهر الفردو  البلوغ، سن بعد أو الطفولة من يبدأ قد
ّ
 بسجية يتحدث أن يستطيع لغتين متعل

 (  LINGUAL IB )  1اللغة. ثنائي اعتباره يمكن تلقائيةو 

 الثروة تزداد ذلك وبسبب باآلخرين، الفرد اتصال زاد كلما باستمرار، وتتطور  تنمو اللغة أن واملعروف

  يملكها. التي اللغة مساحة ضاقت العزلة إلى الفرد مال كلما بينما وتتسع، اللغوية

 الثانية. اللغة تعلم عند مشجع أمر ألاجنبية اللغات تدريس عند ألام اللغة استعمال إن القول  يمكننا لذا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

التطبيق، دار املسيرة للطباعة والنشر، وأساليب تدريسها بين النظرية و  محمد فؤاد الحوامدة، فنون اللغة العربية ــ راتب عاشور، 1 

3002. 
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  املبحث ألاول: تعليمية اللغات

 مفهوم تعليمية اللغات: -1

، هذا  ألاخير  الذي )*(التطبيقية  مرتبطة  في  بدايتها باللسانيات نشأت  تعليمية اللغات 

معرفي علمي جديد  هو تعليمية اللغة  الفرنسية  "ميشال دابان" بفرع  2791تعويضها رسميا عام  أعلن

التفرعات العلمية الجديدة، وظهرت معها الحاجة إلى البحث متعدد ة أجنبية، وتوالت نشأة لغ

( وعلم  La psychologieالتخصصات فكانت الدعوة إلى الفروع املعرفية املساهمة من علم النفس )

(، مما ساهم أكثر في دعم استقاللية التعليمية Pédagogie( وعلم التربية )La sociologieالاجتماع )

 وانفصالها إجرائيا ومعرفيا.

وعندما  كانت اللسانيات  التطبيقية  تركز اهتمامها على علم تعليم اللغات ألاجنبية إلى جانب عدد مـن 

الحاسوبية،  تاللسانيات القانونية  واللسانياالقضايا ألاخرى، من مثل: لسانيات املصطلح  والترجمة و 

ية اللغات الذي يعد الشكل كانت تعليمية اللغات باملوازات لها عمليا قد تخصصت بالنسبة لفرع تعليم

 اللغاتيمية، بالبحث في قضايا  اكتساب وتعلم  اللغات ألاولى  والثانية و التعل  أشكال تبلور  الثالث من

 1ها اللسانيات.ألاجنبية إلى جانب الاستفادة مما يقدمه عدد من العلوم من

 فعرض محمود عكاشة أهمية علم اللغات التطبيقي فيما يلي:

 الوقوف على أساليب تطور اللغة واختالفها باختالف ألامم والعصور. •

 كشف القوانين. •

 الوقوف على حقيقة الظواهر اللغوية. •

 الوقوف على الوظائف التي تؤديها في مختلف مظاهرها. •

 محمود إسماعيل فقال بأن اهتمام علم اللغة التطبيقي بما يلي: أما

 التجريب.علم اللغة العام موضع الاختبار و وضع القوانين العلمية التي أثمرها  •

 استعمال تلك القوانين والنظريات في ميادين أخرى قصد إلافادة منها. •

بناء على ذلك فإن علم اللغة التطبيقي هو  استعمال فعلي للمعطيات النظرية التي جاء بها  

التعليمية من الوظيفية للعملية البيداغوجية  و علما للغة العام، واستثمار  املعطيات في التطبيقات 

هذا العلم وبحثه أجل تطوير طرائق تعليمها ألبنائها الناطقين بها، ولغير الناطقين بها، ويحّتم دراسة 

 أنه يدرس في 
ّ

ويطوره لتنمية علوم اللغة. وعلى الرغم من تعدد  اختصاصات  علم اللغة  التطبيقي، إّل

                                                             

 .1122، الجزائر، مسعود خالف، دروس في اللسانيات التطبيقية، قسم ألادب العربي جامعة جيجل -1 
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" وبخاصة اللغة ألاجنبية، لدرجة أن أبرز أعالمه ألصقوا اسمه بتعليم  تعليم اللغة الغالب مسألة "

في دعامتين أساسيتين وهما: الجانب فاتضحت بذلك معالم تعليمية اللغات، والتي تتجسد  1اللغة.

النفس ي الذي يعبر عن إلانسان، وما يقوم به من عمليات عقلية داخلية، في أثناء تعلمه للغة، والجانب 

الاجتماعي، وما يشمله من أثر استخدامه للغة، وكل ما يصدره من نماذج تواصلية وثقافية تعبر عن 

  طبيعته إلانسانية.                    

الضرورية عن مكونات اللغة، يأخذها بعين الاعتبار  نيات تزّود أستاذ اللغة باملعرفةمن هنا فإن اللسا 

عند تعليمه اللغة، والبيداغوجيا توّجهه إلى الكيفيات الناجعة التي تجعله يقترب من املتعلم ليتجاوز 

مه.
ّ
 املشكالت التي تعترض تعل

م اللغات ثم انفتحت  وعلى ذلك فتعليمية اللغات في أبسط تعريف
ّ
لها هي العلم الذي يدرس طرق تعل

يرات عديدة على حقول مرجعية مختلفة، طّورت مجاّلت البحث في الديداكتيك فأصبحت تهتم بمتغ

 متعلم، محيط اجتماعي، مادة تعليمية...من العملية التربوية 

 عوامل ظهور تعليمية اللغات وأهدافها: -2

 عوامل ظهور تعليمية اللغات:  -أ

 تتمحور هذه العوامل حول: 

 الحاجات والدوافع الفردية والجماعية لتعلم اللغات وتعليمها. تزايد  •

 التقدم الذي تحقق في مجال تكنولوجيا علوم الاتصال.  •

تعليمها، كعلماء اللغة، علم صصات، اهتمت بمسائل تعلم اللغة و فرق بحث متعددة التخ ظهور   •

هذه العلوم وقفت وراء تطوير تعليمية اللغات في العقود ألاخيرة من القرن النفس والاجتماع والتربية، 

والنتيجة أن تعليمية اللغات هي ثمرة تالحم هذه العلوم بما فيها فروع علم اللغة وعلوم   2املاض ي.

 التربية.

 أهداف تعليمية اللغات: -ب

 ترمي إلى  »: لغة أجنبيةأو من الضروري ومن متطلبات العصر تعلم لغة، سواء لغة املنشأ بات 

 3«صلية وتمكين املتعلم من التخاطب. تزويد املواطن بلغة أخرى بجانب لغته ألا 

                                                             

 .12، ص 2771التطبيقي وتعليم العربية، دار املعرفة الجامعية، مصر، علم اللغة : عبده الراجحي، بتصرف -1 

 .92ص، 1112دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية،  -2 

 .221ص ، 2722نايف خرما، علي حجاج، اللغات ألاجنبية تعليمها وتعلمها، علم العرفة، الكويت،  -3 
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 الاطالع على ثقافات وآداب ألامم ألاخرى والاستفادة منها. •

ن من إقامة دعائم التعايش السلمي بينها.التقارب  •
ّ
 الدولي والتفاهم بين الشعوب، الذي يَمك

 الاستفادة من حضارات ألامم املتقدمة اليوم.  •

 1إثراء اللغة القومية في جميع املستويات... •

ن صاحبها من اكتسابه خبرات  ِّ
ّ
فتعلمها معناه انفتاح على العالم الخارجي وعلى ثقافات العالم وتمك

يمية اللغات جديدة. إن تعليمية اللغات تتطلب معرفة دقيقة باألمور البيداغوجية، باعتبار أن تعل

بوصفها وسيلة إجرائية لتنمية قدرات املتعلم قصد اكتساب املهارات اللغوية واستعمالها بكيفية 

  وظيفية.

 :الكتساب اللغات إشكالية العالقة بين املعلم والتلميذ -3

 القائم  تشهد السنوات الاخيرة جهودا مكثفة لتحسين مردود املنظومات التربوية وتفادي العجز 

ليس فقط على املادة الدراسية املتمثلة في اللغة املراد اكتسابها، والتحكم فيها،  فانصب الاهتمامفيها، 

بل أدرك مختلف املهتمين باملجال التربوي واملختصين فيه أنه للتكفل الجدي بالتعليم ّل بّد من معرفة 

ومادة  –متعلم  –أحسن السبل للتفاعل الجيد بين ألاقطاب الثالثة للوضعية التعليمية: معلم 

دراسية، والكل يعلم أن الوظيفة ألاساسية للتعليمية هي تحليل نشاط املعلم من جهة وأساليب تعلم 

املتعلمين من جهة ثانية، وانصب الاهتمام أيضا على الوضعيات العلمية التي يلعب فيها املتعلم الدور 

ها له ال للتعلم وموّجِّ   2.ألاساس ي ويكون دور املعلم دورا مسّهِّ

 وتتم هذه العالقة عن جملة من النتائج نذكر أهمها:

 مدى تصور املعلم لحاجيات التالميذ ومتطلباتهم. •

مدى توافق الطريقة أو الطرائق التي يتعين توظيفها لتلبية تلك الحاجيات واملتمثلة في اكتساب  •

 اللغات.

  مدى طاقات املتعلمين الاستيعابية للمعارف. •

 توفر الوسائل التعليمية وانسجامها مع املعارف املراد توصيلها. مدى •

                                                             

محمد وطاس، أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة وفي تعليم اللغة العربية لألجانب خاصة، املؤسسة الوطنية للكتاب،  -1 

 .112، ص2722الجزائر، 

املنظومة التربوية في رمضان يوسف، أطروحة الدكتوراه في اللسانيات والتواصل اللغوي، إسهامات اللسانيات الاجتماعية في تطوير  -2 

 .221، ص 1122/1121الجزائر، 
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 1مدى انسجام وتكّيف ثقافات املتعلمين وثقافة املعلم. •

فالتواصل هو عملية تبادل ألافكار وآلاراء واملشاعر بين الفراد بنظام مشترك ومتعارف عليه من عادات 

ستخَدم فيه اللغة الراقية في إطار مجموعة من وتقاليد، ورموز لغوية وهو عالقة بين املعلم وتالمي
ُ
ذه، ت

  2 املعايير والقواعد إلنجاز أهداف وأنشطة مقصودة.

املعلم على هذا ألاساس ليس عنصرا من عناصر العملية التربوية فحسب، بل يعد العنصر ألاساس ي 

الذي تقوم عليه العملية التربوية واملواقف التفاعلية التعليمية التي تحدث بينه وبين التالميذ، أو بين 

سية وما يحدث فيها من التالميذ أنفسهم، وهو املسؤول واملسيطر على املناخ الدراس ي في القاعة الدرا

أحداث، فال يقتصر دوره على القيام بتوصيل ونقل املعلومات واملعارف املختلفة فحسب. وإنما ُيتَبع 

هذا الدور ليشمل تحقيق ألاهداف التربوية التي تضم اكتساب املهارات والاتجاهات والقيم. فضال على 

للمعلم أن يتصف ببعض ألاخالق كاملرونة  اكسابهم للمعارف التي تساعد في بناء شخصياتهم، وّل بّد 

والشجاعة والصبر واملثابرة والعدل والحيوية والتعاون مع آلاخرين، وأن يشجع تالميذه ويتعاون معهم 

 وذلك باّلحترام املتبادل بينهم.

وعليه فإن دور املعلم يختلف بين القديم والحديث، حيث تغير تغيرا واضحا من العصر الذي كان فيه 

مد على الورق والقلم إلى العصر الذي صار يعتمد على الحاسوب والانترنت، حيث كان يعتبر قديما يعت

أي أن املعلم   املحور ألاساس في العملية التعليمية وأصبح دوره يتمثل في توجيه وإرشاد قيادة املتعلم

أنفسهم، كما يدفع يشجع تالميذه على التفاعل مع املعلومات ويعلمهم الجرأة والبحث عن النتيجة ب

املتعلم على استخدام الوسائل التقنية من تلقاء ذاته، وعلى ابتكار وإنشاء البرامج التعليمية الالزمة 

لتعلمهم، والقيام بالكتابة وألابحاث مع املتعلمين آلاخرين، فهذا يعلمه الاعتماد على النفس، ويجعله 

هارات البحث، ذا شخصية قوية منسجمة جسميا مبتكرا، قادرا على إلانتاج، مؤهال مدربا ومزودا بم

  3وعقليا واجتماعيا ووجدانيا وثقافيا وقادرا على مواجهة أعباء الحياة. 

                                                             

 .92، ص 1111، دار الكتاب العربي، إلامارات، 1بتصرف، الحيلة محمد محمود، طرائق التدريس واستراتيجياته، ط -1 

، 1112، 2ألاردن، طعبد الرحمن عبد الهاشمي، طه علي حسين الدليمي، استراتيجيات حديثة في فن التدريس، دار الشروق، عمان،  -2 

 .11ص 

، ت 2بتصرف، حسين أبو رياش، زهرية عبد الحق، علم النفس التربوي للطالب الجامعي واملعلم املمارس، عمان، دار املسيرة، ط -3 

 .11، ص 1119
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لرغبة في اأكثر وهذا يولد فال بّد على املعلم مراعاة مبدأ الدافعية لدى املتعلم لتحفيزه على العمل 

 1التعلم.

ما لم تتوفر رغبة املتعلم في التعلم، فهو العنصر  ال يوجد تعلم دون وجود متعلم، وّل يحدث تعلمف

ألاول وألاساس في العملية التعليمية وهو الفرد املتمدرس الذي يتلقى املبادئ ألاولية في حياته من 

 2ألاسرة ثم املدرسة.

 على املتعلم احترام معلمه وأن يكون الاحترام متبادل بينهما مع إتاحة الفرصة املواتية لتنمية مواهبه

 3وقدراته. 

باملتعلم من قبل ألاسرة واملعلم عامال في تنمية التربية الوقائية أي تقلل من إنحرافات وتظل العناية 

املتعلم، وتحقق النضج وتدعم البناء النفس ي وألاخالقي له، فقد ينتج عنها الكف والامتناع عن السلوك 

  4الغير مقبول. 

على املعلم وألاسرة معا أن يولوا جل اهتمامهم للتالميذ، تقديم لهم مساعدات كالنصح وإلارشاد إلى  إذ

 الطريق الصحيح، وحثهم على العمل بنشاط وحيوية. 

فاملتعلم هو وليد التعلم نتيجة املمارسة والخبرة وامليول، فكل فرد يتعلم ش يء أو مهنة أو هواية فهذا 

لذلك، فال نستطيع أن نتعلم شيئا إذا لم نكن قد أحببناه وأخذنا امليل إليه،  يكون نتيجة ميوله وحبه

وعليه فعالقة املعلم باملتعلم ّل بّد أن تبنى على أساس الثقة باعتبار أن يكون املعلم النظرة الصحيحة 

 ملتعلميه.

    

 

 

 

                                                             

، 2ملسيرة، طبتصرف، حسين أبو رياش، زهرية عبد الحق، علم النفس التربوي للطالب الجامعي واملعلم املمارس، عمان، دار ا -1 

 .19، ص 1119ت

عبد اللطيف فرج، املعلم واملشكالت الصفية السلوكية التعليمية للتالميذ، أساسها وعالجها، دار مجدّلوي للنشر والتوزيع، عمان،  -2 

 .22، ص 1111، 2ط

، 1والتوزيع، أوّلد انهار، تلمسان، طعبد املومن يعقوبي، أسس بناء الفعل الديداكتيكي، مؤسسة الجزائر كتاب للطباعة والنشر  -3 

 .221، ص1111

ه/ 2119، 2يوسف مدن، العالج النفس ي، تعديل السلوك إلانساني بطريقة ألاضداد، دار الهادي للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط -4 

 .12م، ص 1111
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                                                                                                             املبحث الثاني: نظريات تعلم اللغات ألاجنبية وتعليمها                  

 وخصائصها: مقاييسها مفهومها، النظرية -2

  :"  Theorie " النظرية مفهوم -أ

 يلي: فيما النظرية مفاهيم تلخيص مكني

 املعرفة موضوع باعتبارها للتطبيق معارف وهي معينة، بمبادئ النتائج يربط تأّملي ذهني بناء النظرية »

    1«منهجية... تصّورات من بناؤه يتم وما املثالي والخير العام الحق يكون  ما املستقلة،

ما أصبح أنه أي منها، التحققو  تأييدها تم فرضيات النظريات »
َّ
 املعلومات لتوجيه أداة وتعتبر بها مسل

 نسقا تعني النظرية إن » التعليمية: العملية تحليل كتابه في "الدريج محمد" يعرفها كما أو    2« العلمية.

 الواقع مجاّلت من بمجال ترتبط متناقضة غير أو منطقيا منسجمة والتأويالت واملفاهيم ألاطروحات من

 قابلة عملية افتراضات عبوض تسمح بكيفية مصاغة أطروحات املجتمع، أو الطبيعية سواء

     3«للتمحيص.

  النظرية: مقاييس -ب

  النظرية: في تتوفر أن يجب التي املقاييس

مات من مجموعة التعليم نظرية صياغة تتضمن أن يجب •
َّ
 والتعاريف. املسل

 التفاعالت. من منطقية مجموعة للتعليم نظرية كل تتضمن أن يجب •

 للتجريب. القابلة الحقائق من جملة تعكس أن يجب •

 ألاخرى. الظواهر على تعميمها نستطيع أننا أي التعميم إمكانية تتضمن أن يينبغ •

   4ستقبل.امل بأحداث التنبؤ على وقادرة بل فحسب، املاض ي أحداث تفسير على قادرة تكون  ّل أن •

 النظرية. عليها تقوم التي كلها نقل لم إن املقاييس جل كانت تلك

  النظرية: خصائص -ت

 وهي: النظرية بها تتميز خصائص هناك

 عامة. رمزية "  Representation " تمثيالت إنها •

  5بالظواهر. املرتبطة والقوانين املفاهيم من "  Systeme " نسق إنها •

                                                             

، الرباط، 2والديداكتيك، مطبعة النجاح الجديدة، طعبد اللطيف الفرابي وآخرون، معجم علوم التربية ومصطلحات البيداغوجيا  -1 

    .Vocabulaire Technique et critique de la philosophie PUF.alanole AM 1972.211ص ،2771

 .211املرجع نفسه، ص -2 

 .11، ص2772، 1محمد الدريج، تحليل العملية التعليمية، دار النجاح الجديدة، املغرب، ط -3 

 م،1111ه/ 2111، 2الجامعة ألاردنية، دار الفكر، ط ،كلية العلوم التربوية، قسم علم النفس التربوي  UCLAيوسف محمد قطامي،  -4 

 .12ص

 .211عبد اللطيف الفرابي، مرجع سابق، ص -5 
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 موضوعا تخص وأفكار رؤى من مجموعة أنها كما يتغير ّل الذي العلمي القانون  إلى ترقى ّل النظرية إذن

 معينا.

 وتعليمها: اللغات تعلم نظريات -2

 مفهومها: -أ

 وآلاراء النظريات من الكثير في يبدعون  همجعل الطفل عند اللغة باكتساب العلماء اهتمام إن 

 عبوض اللغة علماءو  التربويون  النفس علماء قام قدف اللساني، بالنظام لالرتقاء مليةالع هذه لتفسير

 عددةمت تجاربو  الافتراضات طريق عن النظريات هذه أسس وضعواو  وتعليمها اللغة تعلم نظريات

 بهذهو  ودوافع، استعدادات،و  ميول و  واتجاهات غرائز من عليها ينطوي  وما البشرية النفس على للتعرف

 اللغة حقل في املختصين بتعدد تتعدد التيو  نظرياتهم، أسس عليها بنوا تدريسية ق طر  وضعوا التجارب

  البشرية النفس ظاهرة تفسير يف آرائهم باختالف النظريات مبادئ اختلفت قدو  التربوي، النفس علمو 

 ةاملناسب التبليغ طرق  وضع انهمبإمك يكون  حتى مواهبو  استعداداتو  وغرائز ميول  من عليه تنطوي  ماو »

    1« النظريات. هذه أسس على مبنية ون تك التيو 

   اللغة: اكتسابو  السلوكية النظريات -ب

   السلوكية: النظرية تعريف

 النظرية عن أما ." Behaoar " إلانجليزية من املشتق أو املستوحى الاسم وهو السلوكية 

بنى سلوك هناك أن » حيث املعاصرة، السيكولوجية في حاسم بشكل أثرت نفسية نظرية هيف السلوكية
ُ
 ت

 هذا يقومو    2« والعقاب. والتعزيز الجزئي شتراطوالا  إلاجراء ب: يسمى ما هناك أي التعزيزات، عليه

 التطور  من خلفية على املاض ي القرن  مستهل في ظهر الذيو  النفس علم اتجاهات من هو الذي الاتجاه

 لها، موضوعا الشعور  بذلك متخذة الاستنباطي املنهج اتبعت التي الربطية، املدرسة ةسيادو  التاريخي

 املنهج » أولت كما العصبي، الجهاز فيزيولوجيا علم بخاصةو  النفس لعلم املجاورة العلوم من استفادتو 

 هذا موضوع يكون  أن بمعنى  3« خاصا. اهتماما العلمية ّلتااملج مختلف في جدارته أثبت الذي التجريبي

  والتجريب. للمالحظة قابال املنهج

                                                             

ــ محمد وطاس، أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة وفي تعليم اللغة العربية لألجانب خاصة، املؤسسة الوطنية للكتاب،  1 

 . 22، ص2722الجزائر، سنة

 .11ــ صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية،ص 2 

 .22ص ،1111سنة ،2لبنان،ط بيروت، ناشرون، رسالةمؤسسة ال التعليم الذاتي في عصر املعلومات، ــ أمل ألاحمد، 3 
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 على تأثيرات له فاملحيط الحي، الكائن سلوك تفسير في باملحيط بالغا اهتماما السلوكية النزعة تهتم

 فيه. يعيش الذي املحيطو  الفرد بين لالتفاع خالل من املتعلم سلوك

 دور  ىعل أكدواو  بالحواس، املدرك املوضوعي وكالسل بدراسة السلوكيون  اضطلعو  السلوكية سادت »

 البيئة في املوجودة ألانماط علىو  العقابو  التعزيز ) البيئي الحدث دور  علىو  السلوك تشكيل في التجربة

  1« ( املباشرة.

 ذلكو  مثيرات عن الناتجة الاستجابات من مجموعة أنه على للسلوك مفهوما نعطي أن نستطيع هنا منو 

 الخارجية. بالبيئة الحي الكائن احتكاك نتيجة

 بالتعلم، تكتسب التي إلانساني السلوك أشكال من شكل النظرية هذه أصحاب منظور  من اللغةو  »

 التعريف هذا لب يف تقعان عبارتين هناك أن حيث إلانساني السلوك عوامل نفس اللغة على طبقواو 

 2« البيئة. أو املحيطو  السلوك وهما

 (. بالخطأ املحاولة التعلم ) (٭) :"  Thornedake " كلثورنداي الارتباطية النظرية : أوال

 التعلم هو الحيوانو  إلانسان لدى للتعلم شكل أوضح نأ ملخصهاو  النظرية هذه سادت »  

  .املشكالت وحل املشاهدة على تقوم البحث في تهطريق فكانت   3« الخطأو  باملحاولة

 في تغير هو التعلمو  علمية دراسة السلوك ةدراس هو " ثورندايك " عند النفس فعلم ، 

 4السلوك.

  .ينّميهو  الواقع في السلوك يحسن والخطأ باملحاولة التعلم أن العلم مع

 عند الجديدة املهارات اكتسابو  حسينه،تو  السلوك لترقية الوحيد السبيل هو الطريقة بهذه التعلمو 

  التعلم أكثر أن رأى أنه كما الاستجابات،و اتاملثير  بين الارتباطات بحدوث التعلم يفسر فكان إلانسان،

 نسبة أي الخاطئة املحاوّلت عن الابتعاد خالل من   5« الخطأو  باملحاولة التعلم هو إلانسان دعن تميزا

                                                             

 دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع عبده غريب مشكالت اللغة و التخاطب في ضوء علم اللغة النفس ي، ــ نازك إبراهيم عبد الفتاح، 1 

  .127، ص1111، 2القاهرة، ط

شعيب سليمة، إشراف الدكتور صبار نور  " للطالبة دراسة ميدانية الصوتيات في تعليمية اللغة العربية،رسالة ماجستير بعنوان " ــ  2 

 . 1111 – 1111الدين،

 :) * (THORENDIKE Edward  وبدأ تأثير أبحاثه على 2291أوت  22عالم نفس أمريكي ولد في ويلميز بيرج بوّلي ماساشوستس في ،

 موضوع التعلم في الظهور منذ مطلع القرن العشرين.

 .212ص ،2772 ،1املغرب،ط دار النجاح الجديدة، تحليل العملية التعليمية، يج،ــ محمد الدر  3 

 .11ص ،2777 الاسكندرية، املكتب العربي الحديث، مداخل تعليم التفكير إثراءه في املنهج الدراس ي، ــ حسني عبد الباري، 4 

 .27ص ،2721 للنشر و التوزيع،دار الفرقان  عمان، ،1ط علم النفس التربوي، ــ نشواتي عبد املجيد، 5 
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 أحد يقول  ، إلاشباع حالة إلى الوصول و  التوتر حالة إزالة لىإ تؤدي التي الناجحة املحاوّلت على التكرار

 سلوك  :يقال أن ألاصحو خاطئ والخطأ( باملحاولة )السلوك تعبير إن » :الشأن هذا في الدارسين

  1« املفيدة. الناجحة الاستجابات لىع إلابقاءو الالزمة غير الفاشلة الاستجابة بإسقاط

 املحاولة ألن ترقيتهو  السلوك تحسين إلى يؤدي ّل لخطأاو  باملحاولة التعلم أن القول  هذا من نفهم

  .إلايجابية أو الناجحة الاستجابة هي الناجحة املحاولةو  شلةالفا الاستجابة هي الفاشلة

  :منها أسماء عدة النظرية هذه على أطلق قدل

 باستجابة. املتبوع املثير نظرية •

 العصبية. الوصالت نظرية •

 الاستجاباتو املثيرات بين مباشرة بارتباطات تفسيره حاول  بل التعلم، بوصف ثورندايك يكتف لمو  »

 الروابط هذه تسمىو    2« تفسيرية قوانين هي بل ثانوية، أخرى و  رئيسية قوانين ضعفها أو قوتها في تتحكم

 التعلم. بقوانين

 الرئيسية: القوانين

 إذا أما ى،تقو  فإنها ارتياح بحالة مصحوبة ةالاستجابو املثير بين الرابطة تكون  عندما » ألاثر: قانون 

 تفسير في الرئيس ي العمل » أن ثورندايك يرى و    3« تضعف فإنها انزعاج أو ضيق بحالة مصحوبة كانت

 4« الروابط. يضعف ّل العقاب أن يعتقدو  املكافأة، هو التعلم عملية

 بالتاليو  تقويتهاو  الرابطة تثبيت إلى يؤدي ستجابةالا و املثير بين الرابطة تكرار  التكرار: أو التدريب قانون 

 :هما شقين القانون  لهذا أن " دايكثورن " يرى  رسوخا، أكثر التعلم يصبح

 املمارسة.و  التكرار بفعل تقوى  الارتباطات أن يشير الذي :الاستعمال قانون  •

 املمارسة. عدمو  الترك بفعل تضعف الرابطة :إلاهمال قانون  •

 حاّلت ثالث كثورنداي يصوغو   5الضيق أو بالرض ى الشعور  إلى املتعلم ميل يحدد :الاستعداد قانون 

 :وهي الاستعداد لتفسير

 الحي. الكائن يريح فعملها تعمل،و  للعمل، مستعدة العصبية الوحدة تكون  •

                                                             

 .11 – 12ص ،2771 الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية، دراسات في اللسانيات التطبيقية )حقل تعليمية اللغات(، ــ أحمد حساني، 1 

 .27ص مرجع سابق، علم النفس التربوي، ــ نشواتي عبد املجيد، 2 

 . 79، ص2722مطابع ألاهرام التجارية،  آخرون، القاهرة،ة عادل عز الدين ألاشول و ويتخ، سيكولوجية التعلم، ترجم أرنوفــ  3 

 .21ص ،2722 مكتبة ألانجلو املصرية، القاهرة، تطبيقات،نظريات و  ،التعلم أنور محمد، ــ الشرقاوي، 4 

 .192، ص2779، عمان، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، 2عبد القادر، سيكولوجية التعلم، ط ــ كراجة 5 
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 الحي. الكائن يزعج عملها عدم فإن تعمل، ّلو  مستعدة العصبية الوحدة تكون  •

جَبرو  للعمل، مستعدة العصبية الوحدة تكون  •
ُ
  1الحي. الكائن يزعج عملها فإن للعمل ت

  : النظرية خصائص

 :يلي ما الخطأو  باملحاولة التعلم خصائص من

 قدو  والاستقرائي الاستدّللي التفكير على القدرة عندهم تنم لم الذين الصغار ألاطفال عند يستخدم •

 الانفعال. حاّلت في الكبار يستعمله

 املعقدة. املشكالت حل في املهارةو  الخبرة عمل ّلنعدام الخطأو  حاولةبامل التعلم يستعمل •

 املهارات.و  العادات بعض اكتساب أساس يكون  أن التعلم لهذا يمكن •

 الخطأ:و  باملحاولة التعلم لنظرية ربويةالت التطبيقات

 الاقتران مثل التعلم في الارتباط نظرية مفاهيم إلى الحديثة النظريات استناد أن حقيقة 

 ارإلنك مجال فال ذلك رغم ولكن تقليدية مفاهيم آلان أصبحت أنهاو  وخصوصا كبيرة أهمية له والتكرار

 لها صادر الترابط مفاهيم أن القول  املناسب من لعلو  واملستقبل املاض ي في التعلم عملية فهم في أهميتها

 ازارتك نقاط املفاهيم هذه أصبحت إذ شموّل أكثر آلان الدور  هذا كان ربما بل السابق عن مختلف دور 

 والاستجابة، املثيرة ونظرية "ثورندايك" منظار من لها ينظر ّل كان إذو  الحديثة لنظريات إلى للوصول 

 حيث من  2 قادمة طويلة زمنية لفترات كولوجيالسي الفكر في قائما الارتباط مفهوم يظل أن املحتمل منو 

 هذهو  الصف، داخل عمله في منها املعلم استفادة في تؤثر ،أساسية مسائل بثالث اهتم "ثورندايك" أن

 :هي ألامور 

 إلاضعاف. أو التقوية أو التكوين تتطلب التي الاستجاباتو املثيرات بين الروابط تحديد •

 التالميذ. عند الضيق أو الرض ى إلى تؤدي التي الظروف تحديد •

 التالميذ. سلوك في للتحكم الضيق أو الرض ى استخدام •

 ّل كي ،ألاخطاء تشخيص تحديد يمكن حتى الجيد ألاداء خصائص تحديد املتعلمو  املعلم على أنه يرى 

 الصحيحة، الروابط تقوي  كما الخاطئة الروابط تقوي  املمارسة ألن بعد، فيما تعديلها يصعبو  تتكرر 

 آنذاك. التربوية ارساتاملم من للكثير ناقال كان بحيث التعلم، عملية في ألاهم ألاثر قانون  أن يرى و 

                                                             

 .21، ص2772ــ قطامي يوسف و قطامي نايفة، نماذج التدريس الصفي، عمان، مؤسسة زهران للطباعة و النشر و التوزيع،  1 

يصدرها املجلس الوطني للثقافة  سلسلة كتب ثقافية شهرية عرفة،دراسة مقارنة علم امل نظريات التعلم، مصطفى ناصف، ــ د. 2 

 .12، ص2792صدرت في يناير  –الكويت  –والفنون و ألادب 
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 ديع كما املدرسية، للبواعث ةييئيهوت سعادة مصدر الصف غرف تكون  بأن طالبو  العقاب. خاصة

 استجاباته. تحدد التي هي رغباتهو  حاجاته أن حيث التعلم موقف من املنبعث للمتعلم إلايجابي الدور 

 باّللتزام ذلكو  ،الخطأو  املحاولة في فاعالاندو الاستجابة في التلميذ رغبة ارةاستث هي املعلم، مهمة أنو 

 التالية: بالنصائح

 التلميذ. فيه يوجد الذي التعليمي املوقف الاعتبار عين في يؤخذ أن •

 باملحاولة. ذلكو  التعلم في الجهد بذل فرصة لميذالت يعطي أن •

 املوقف.و  الاستجابة بين الارتباط تقويةو  الضعيفة الروابط تكوين تجنب •

 اليومية. التلميذ لحياة مشابهة بمواقف التعلم مواقف ربط •

 إلالقاء. على ليسو  املمارسةو  ألاداء على التركيز •

 املعقدة. الوحدات إلى ةالبسيط الوحدات من الصعب إلى السهل من التعلم عملية في بالتدرج الاهتمام  •

    1الدافعية. على املحافظةو  والفاعلية التعلم في السرعة لتحقيق لجزاءا أثر إغفال عدم  •

 حذف فقط هو تحققه فما جديدة، سلوكات اكتساب إلى تؤدي ّل أنها هو النظرية هذه يعيب ما ولكن

    إلايجابية. وترك الفاشلة املحاوّلت

  (٭) "  Skinner سكينر " ل إلاجرائي الاشتراط نظرية  ثانيا:

 التعلم،  عملية  في أساس ي كعامل بالتعزيز  يهتم مثله ارتباطي  فهو ثورندايك  مدرسة إلى "سكينر" ينتمي

 نفسه. السلوك دراسة خالل من السلوكية ألامراض  بدراسة اهتموا  الذين النفس علماء أحد "سكينر"و

 عنوان تحت كتبه أشهر كان الذي " اللفظي السلوك علم " سماه جديد علم تأسيس إلى سكينر يطمحو  »

 التي الكالمية السلوكية املسائل بمعالجة يهتمو  السلوكية العلوم من فرعا يكون  ( اللفظي السلوك ) 

 2« اللغوية. الاضطرابات دراسةو  الدّللةو  والبالغة ألالسنة علوم برأيه عنها غفلت

 مهارة أي تعلمو  تعليمها نمط بين فارق  يوجد ّل بذلكو  السلوك، أشكال من شكال اللغة سكينر فَيعتبر

 في تلقاه الذي التعزيز طريق عن اللفظية الاستجابات لهذه الطفل تعلم يقوم حيث أخرى، سلوكية

 النوع ،اللفظية الاستجابات من نوعين من سكينر رأي في اللفظي السلوك يتعزز و  بها، للقيام محاوّلته

 الثاني النوع أما للتهديد، الخضوع التهديد يستدعيو  للحاجة إرضاء عن عبارة هيو  املستدعيات هو ألاول 

                                                             

: إسهامات اللسانيات الاجتماعية و التعليمية في تطوير املنظومة التربوية في الجزائر أطروحة دكتوراه تحت عنوان ــ رمضان يوسف 1 

1122/1121. 

 .91ص ،2722 الكويت عالم املعرفة، اللغات ألاجنبية تعليمها وتعلمها، علي الحجاج، ما،خر ــ نايف  2 



  الفصل ألاول                                                       تعليمية اللغات ألاجنبية

 

 
29 

 والثناء كاّلستحسان املثير خصائص بعض وأ معين مثير يستثيرها لفظية استجابات هيو  املسميات فهو

  1التأكيد.و  املوافقةو 

 للطفل. اللغوي  الاكتساب عملية لتعزيز طرق  ثالثة بين سكينر يميز كذلكو 

   ألاشخاص من يسمعها ألصوات ترديد أو تكرار صورة في نطقية باستجابات الطفل يتلفظ -2

دها ،فإنه ذلك يفعل إن هوو  به، املحيطين
ّ
 التعزيز من نوعا له آلاخرين استجابة تكون و  يحاكيها أو يقل

 معينة. بأشياء تقترن  عندما دّللتها تأخذ التي لغته أصوات تكوين على يساعده

  تنتهي ثم عشوائية بطريقة الطفل دعن ألاصوات تظهر حيث بالطلب التلفظ عالقة تتجلى -1

 آلاخرين. لدى بمعنى بارتباطها

  عادة الاستجابة هذه تكون و  املحاكاة طريق عن ذلك ويتم الكالمية، اللفظية الاستجابة في تظهر -2

 الفرد لدى هاوجود ينمو مهارة عن عبارة اللغة أن سكينر يرى  هكذاو    2إليه املشار الش يء حضور  عند

 املكافأة هذهو  املكافأة. تقم لم إذا تنطفئو  املكافأة طريق عن تدعيمها ويتم والخطأ، املحاولة طريق عن

 إلاجرائي الاشتراط خالل من ألاطفال يتعلم هكذاو  الاجتماعي، التأييد أو الوالدين من التقبل تكون  قد

 :وهي ثيراتم ثالثة به تتحكم الذي

 اللفظية كاملعززات إلاجرائي السلوك تصاحب التي الايجابية املثيرات أنواع كل به يقصدو  املعزز  املثير •

 الرمزية.و  والاجتماعية ةواملادي

 حدوث تلي التي الجسدي أو الاجتماعيو اللفظي العقاب مثل العقاب أنواع كل به يقصدو  العقابي املثير •

 إضعافه. على تعملو  ،إلاجرائي السلوك

   3تقويته. أو إلاجرائي السلوك إضعاف إلى تؤدي التي املثيرات به يقصدو  الحيادي املثير •

 ؟ اللغة الطفل يكتسب كيف :التالية إلاشكالية نطرح أن يمكن

 يقوم بحيث البسيطة العادات إلانسان بها يكتسب التي بالطريقة اللغة يكتسب الطفل أن سكينر يعتقد

جرَيت التي املخبرية التجارب يف يتضح كما العملية، هذه في حاسم بدور  التعزيز
ُ
 الحيوانات، على أ

  يظهر يعود ّل سلوكهو   به، املحيطة البيئة أفراد بواسطة يتعزز  الطفل فسلوك
ّ

 البيئة، تغيرت إذا إّل

 البيئة أن يرى  "  Skinner " سكينر أن لنا يتبّين هنا من الجديدة، البيئة يناسب سلوك إلى يتغير بذلكو 

                                                             

 .21،ص، 1111، 2ط دار الطليعة، بيروت، مسائل اللغة،علم النفس و  ــ كمال بكداش، 1 

 .71ص ،2771 الجزائر، ديوان املطبوعات الجامعية، دراسات في اللسانيات التطبيقية )حقل تعليمية اللغات(، أحمد حساني،ــ  2 

 .92، ص1111دار الفكر للنشر والتوزيع،  بناء السلوك إلانساني، عمان،ــ الروسان فاروق، تعديل و  3 
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 الالزمة ليةالعم يه ألاهل بها يقوم التي التعزيز يةعملو  اللغة، الطفل اكتساب في ألاساس ي العامل هي

  1الكالمية. العادات لتوفير

 في ينجح فإنه املتواصل التدريب ونتيجة البيضاء، كالصفحة لغة أية من خالي وذهنه يولد الطفل إذن

 لغوية. عادات وتعلم اكتساب

 (:٭ Pavelove) لبافلوف الكالسيكي الاشتراط ظريةن  ثالثا:

 أو بالسلب إما معه نتعامل أن يجب ش يء كل :،"  Pavelove " بافلوف إيفان العالم يمثلها 

 ثورندايك نظرية عن تختلف ّل هيو  به، نعترف ّل املوجود غيرو  به نعترف موجود هو ما كل أي ابباإليج

" Thornedake  "،  
ّ

 غير والاستجابة الشرطي، غير املثير بينها منو  جديدة مصطلحات أضافت أنها إّل

  .الشرطية الاستجابةو الشرطي رباملثي موجود التقابل هذاو  الشرطية

 طريقين. أمام أنفسنا نجد فإننا الحي، الكائن سلوك أساليب دراسة أراد إذا أنه " بافلوف " يرى 

 التقدم طريق  تعيق  قد معينة سلماتبم  نسلم يجعلنا الطريق هذا الداخلي، إلانسان ألاول: الطريق •

 املوضوعية. العلمية طريق عن تبتعد ألنها العلمي،

 وعيةموض بطريقة ،املالحظة طريق عن الظاهرة دراسة فيه يتم مختلف جد طريق هو » الثاني: الطريق •

 2« ..الخارجية. الشروط على عنايتهو  جهده يركز أنه أي بحتة،

  ّلكتساب تفسيرها في السلوكية النزعة من أصولها تستمد نظريات هي  املعرفية: النظريات -ت

 ألاخرى. التعلم نظريات عن تختلف اأنه غير اللغة،

 واملكافأة. والتعزيز والاستجابة املثير طريق عن يتم ّل التعلم بأن نادت فقد

 املفاهيم، إلى املعلومات من الاستقرائي بالتفكير متعددة، بطرق  يحدث املعرفيين نظر وجهة من التعلمف

 اتاملنظم أو " برونز " يقول  كما املفاهيم باكتشاف أو " هيلداتابا " تقول  كما يماتالتعمو  واملبادئ

 " بياجييه " يقول  كما العقلي بالتطور  أو " لديفيدأوزب " يقول  كما املتقدمة

 اللغوي، السلوك خاصةو  بها لسلوكا تعلم إلانسان يستطيع التي الوحيدة الطريقة ليست بأنها تعني فهي

 قدو  اللغة، تعلم وخاصة للتعلم استعداد وله يولد وإنما بيضاء، صفحة يولد ّل يولد عندما فاإلنسان

 تكتسب اللغة بأن يقول  الذي الرأي ترفض النظرية هذه فإن عليهو  اللغة، تعلم بجهاز البعض دعاها

 املختلفة. املواقف اتجاه الطفل يلتقطه ما يصاحب الذي التقليد يقطر  عن

                                                             

 .91ــ نايف خرما، علي الحجاج، اللغات ألاجنبية تعليمها وتعلمها، ص 1 

 .112ص د ت، القاهرة،ــ أحمد زكي صالح، التعلم أسسه مناهجه ونظرياته، مكتبة النهضة املصرية،  2 
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 املشابه الطرائقو  الشفوية كالسمعية للتدريس طرائق ،السلوكية النظريات فيه أنتجت الذي الوقت في

  1« .التواصلية أو الوظيفية بالطريقة يسمى ما أنتجت املعرفية النظريات » فإن لها،

 املعرفي: النمو في (*)بياجييه لجون  البنائية النظرية  أوال:

 صاحبها خالل من تأسست التي ظرياتالن أولى تعتبر كونها ذلكو  النظرية، بهذه نبدأ أن اإرتأين 

 الحديثة. التربوية ألادبيات في عميقة ثورة أحدثتو  بياجييه،

لون  يوظفون  وكيف يتعلمون  وماذا يتعلمون  وكيف تالميذه سلوك معرفة املعلم على فيتوجب  ويحّوِّ

 التي املعرفي، النمو عمليات يدرس أن عليه املعرفة من النوع هذا على للحصول و  اللغوية، مكتسباتهم

 عملية بشرح بياجييه نظرية تقوم حيث التربوي. النفس علمو  النمائي النفس علم بين التقاء نقطة تمثل

 علمية معرفية ومفاهيم مبادئ ةبعد يمّدنا أن دراساته من انطالقا فحاول  العقلي، للنمو وفقا الاكتساب

 التربوية. املمارسة طورت حديثةو 

 عّما فيها يبحث إنما اللغة في يبحث حين أنه هو املعرفي التطور  في لبياجييه ألاساس ي الاهتمام يشمل

مات عن يكشف  النمو إمكانية أبدا يتصور  لمو  للتفكير اللغة أخضع وقد املتعاقبة وبمراحله التفكير سِّ

 مجرد من أكثر هو بياجييه نظر في فالتعلم املعرفي. التطور  عن أساسا مستقلة بصورة اللغوي 

 2ر.للمثي الاستجابة

 : 3« هي املعرفي نموه خالل مراحل ربعبأ يمر الطفل أن إلاطار هذا في بياجييه يالحظ

 4«ألاشياء. استمرارية مفهوم إدراك (الطفل عمر من الثانيةو  ألاولى السنتين) »:الحركية الحسية املرحلة •

                                                             

 .221ــ نايف خرما، علي الحجاج، اللغات ألاجنبية تعليمها وتعلمها، ص1 

،وقد كان في طفولته ّلمعا ذا رغبة عالية في الاستطالع، نشر أول مقال علمي وهو في 2271(: ولد جون بياجييه في نيوشتل بسويسرا عام*)

من أهم علماء النفس الذين قدموا نظرية شاملة لتفسير الذكاء وعمليات التفكير، قام بنشر ما يزيد  العاشرة من عمره. يعتبر بياجييه

ر له مختبرا سيكولوجيا 11عن 
ّ
بحثا في حقل علم الحيوان، أما املرحلة الثانية من أبحاثه فقد تضمنت وّلدة أطفاله الثالثة، مما وف

 أبحاثه كلها لدراسة النمو العقلي عند ألاطفال محاوّل بذلك فهم شكل التفكير عند لتدوين مالحظته الخاصة بالنمو املعرفي، وكرس 

مت أبحاثه إلى إلانجليزية في القرن العشرين.      الراشد، أضف اهتمامه بالدافعية وإلادراك والاتجاهات والقيم عند ألاطفال، ُترجِّ

 .   211،ص2771بيروت، دار النهضة العربية،سيد خير هللا، علم النفس التربوي أسسه النظرية والتجريبية، 

  2 - عبد هللا األنسي، صالح سالم بافارش، تطوير النظريات واألفكار التربوية، مكتبة إحياء التراث اإلسالمي، مكة، سنة 9111، ط3، ص272. 

 . 22 – 21نايف خرما، علي الحجاج، اللغات ألاجنبية تعليمها وتعلمها، عالم املعرفة، ص  -3 

 .192عبد هللا ألانس ى، صالح سالم بقارش، تطور النظريات وألافكار التربوية، ص -4 

 

 

 

 

 



  الفصل ألاول                                                       تعليمية اللغات ألاجنبية

 

 
32 

 على أكبر قدرة الطفل باكتساب ميزتت انتقالية، سنوات(مرحلة 9-1) )*( إلاجرائية قبل ما املرحلة •

 اللغوية الرموز  واستخدام اللغوي  النمو ازدياد » الكلماتو  اللغوية وألاصوات الرموز  بواسطة التطور 

   1« أكبر. بشكل

  إلاستدّللي. التفكير على الطفل قدرة تطور  سنة(: 21- 9) املحسوسة: إلاجرائية املرحلة •

 استدّلل خالل من باّلستدّلل يقوم أن الطفل سنة(:بمقدور  22 )من » :الشكلية إلاجرائية املرحلة •

  2« آخر.

 باإلمكان التي ألاولى الكلمات أن ذلك   3« .الترميز على القدرة الطفل اكتساب بعد تأتي برأيه، فاللغة »

 تنظيما. تكون  ّلو  بالش يء قرنها يمكن التي الرموز  تشبه الطفل عند تمييزها

 التربوي: امليدان في بياجييه نظرية تطبيقات

 أن يجب الذي املتعلم، طرف من مشكلة نظريات شكل على إّل تتواجد ّل التربية أن بياجييه يرى  » •

 4« الخاصة. وسائله باستخدام ذلكو  املادية،و  العقلية الناحية من وفعاّل نشيطا عضوا يكون 

 الحلول  إلى وصول ال في الفشل عند للمتعلم الداخلية الحالة عن تعبر التي التوازن  عدم حاّلت نإ •

 التعلم. تحقيق في الجهود ملواصلة منبعا تصبح قد للمشكلة، الناجحة

 إذا ناجحة وسيلة تعتبر ألاطفال سلوكيات مالحظة في بياجييه وضعها التي الفردية املقابلة طريقة إن •

 التالميذ. عند التمدرس و التعلم مشكالت فهم في املربي ااستعمله ما

 على إنماو  كلي بشكل يتم ّل التعلم أن أكديت " " بياجييه جعلت املشكالت، حل بواسطة التعلم إن » •

 تبنى يالت ألاساس قاعدة تعتبر ألاولية ةفاملعرف بنائي، لباق في املتعلم يشكلها جزئية اكتسابات شكل

  ،الالحقة املعارف عليها
 
  5« كلي. معرفي قالب في ألاجزاء كل تجميع يجب املعرفة لبناء إذا

•  
 
 النمو تطور  إلى يؤدي الاجتماعيةو الطبيعية وبيئته املتعلم بين التفاعل فرص من يدالعد إتاحة إذا

 أفضل. بشكل املعرفي

 له. املخصصة التربوية البرامج بناء في نموهو  الطفل قدرات مراعاة •

                                                                                                                                                                                              

 

 من وجهة نظره.
ّ

 )*( في هذه املرحلة ينحصر تفكير الطفل حول ذاته، وّل يرى ألاشياء إّل

 .221، ص1111 عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع، ق، تعديل وبناء السلوك إلانساني،الروسان فارو  -1 

 .22نايف خرما، مرجع سابق، ص -2 

 3-   Paris 1972 P123.-Piaget .Problèmes de psychologie génétique de noël. Gouthier 

 .212ص ،1112عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع،  ،الزغلول رافع النصير، عماد عبد الرحيم، علم النفس املعرفي -4 

 .72، صنفسهاملرجع  -5 
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 يها.ف الضعف جوانب بتجاوز  التعليمية فاملواق بناء في املتعلم أخطاء من الاستفادة ضرورة •

 التلقائيةو  بالحرية يشعر املتعلم وجعل باللعب التعليمية ألانشطة دعيمتو  التربوية ألالعاب توفير •

 أدائها. أثناء املتعةو 

 ليستو  إبداعية وظيفة هو ما بقدر اطيةاشتر  عملية ليس اللغة اكتساب بأن دائما يرى  » فإنه عليهو 

   1« التقليد على قائمة دائما

 فهو املعرفي، بالتطور  ألاساس ي اهتمامه تظهر اللغة مجال في بياجييه أبحاث أن القول  يمكن ألاخير فيو

 إمكانية أبدا يتخيل لم بالذات هوو  املتعاقبة، مراحله في التفكير سمات يظهر اللغة، في الواقع في يبحث

 املعرفي. التطور  عن مستقلة بصورة اللغوي  النمو

 التعلم: في الجشطلت نظرية  ثانيا:

 حيث من الصغار، لألطفال والكتابة القراءة تعليم في واضح بشكل النظرية هذه ساهمت 

 البدء أي الجزئية من بدّل الكلية الطريقة اتباع يفضل حيث  2.باّلستفسار التعلم فكرة من الاستفادة

 والحروف. ألاصوات ثم بالكلمات

 إلى الغموض يشوبه معقد موقف من انتقال عملية هو النظرية هذه أحضان في التعلم أن والواقع

 لكبذ لنجد الكامل والفهم الحقيقي الانتباه وهو الاستفسار خالل من الوضوح غاية في بسيط موقف

 حقيقتها. على الشكلة أي املعقد، املوقف هذا مع للتعامل طريقة

 وإمكانية حلها، طريقة تتضح حتى بارزة املشكلة أبعاد جعل هو العميق الانتباه أن ذلك من نفهم

 قيمة لها تكون  الحفظ طريق عن املكتسبة فاللغة املدرسة، نطاق خارج أخرى  مواقف على تطبيقها

 يةالاجتماع الحياة في توظيفها املتعلم فيستطيع والانتباه. الفهم طريق عن عليه تكون  مما أقل انتقالية

 ثريا. اللغوي  رصيده يظل

 :الاجتماعي التعلم نظرية  ثالثا:

 طريق يتمعن التعلم أن على النظرية هذه تقوم ،باندورا النظرية لهذه املمثلين العلماء أبرز  من         

 العقلية والقدرات الحركية القدرات حسب املالحظة بواسطة اللغة اكتساب فيتم والتقليد، املالحظة

ظ.امل للمتعلم  التفاعلية العالقات سياق في اللغة حول  كثيرة أشياء يتعلم الطفل أن ذلك ويعني الحِّ

                                                             

 .71حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية )حقل تعليمية اللغات(، صأحمد  -1 

  2- بتصرف، الحيلة محمد محمود، طرائق التدريس واستراتيجياته، ط2، دار الكتاب الجامعي، 2002، ص991.
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 مع يستعملها التي واملفاهيم ألالفاظ معاني تحديد وفي الاجتماعية بالحاّلت معرفته توظيف على فيعمل

   اللغات. واكتساب للتدريس مثاليا نموذجا مثلي باملالحظة فالتعلم  1أمه.

 )*("  Chomsky تشومسكي نظرية " ( التوليدية التحويلية النظرية ) اللغوية: النظرية  رابعا:

 التي النزعة هيو  "  Chomsky تشومسكي  " ألامريكي اللساني العالم يتزعمها التي النظرية هي 

 هذه برزت قدو  " ديكارت " الفيلسوف عند ألوفةم هي كما العقلية الفلسفة من املعرفية أصولها تستمد

 البنى نظرية غفلتهأ ما استدركت التي الجديدة ملفاهيما من الكثيف الزخم في واضحة بصورة النظرية

نَعت الجديدة النظرية هذه فأضحت (2719) التركيبية
ُ
 La) املعيار نظرية أو النموذجية بالنظرية ت

theorie standard  )  اللغوية الكفاية بين ميزت التي Competence ) )  الكالمي ألاداءو 

Performance ) )  تشومسكي " يعرفها كما اللغوية فالكفاية Chomsky  " :املتكلم معرفة " هي - 

 بعدد التلفظ له تخول  الذي املثالي املستمع املتكلم يمتلكها التي الضمنية القدرة أي للغته  املثالي املستمع

 .ميالكال  ألاداء وراء كامنة عقلية حقيقة " :هي حينئذ اللغوية فالكفاية " ألام. لغته جمل من محدود غير

   2« .املحسوسة الظروف في للغة الفعلي الاستعمال » فهو: الكالمي ألاداء أما "

 يتم التي الاستجابةو املثير في السلوكية الفكرة تتجاوز  التحويلية التوليدية النظرية ضوء في اللغة 

 للجمل، املحدد املوقفي بالسياق عرضا يرتبطو  العقل، في كامن اللغوي  فالنظام بالتمرين، اكتسابها

 على تستحثه ماسة ظرفية حاجة الطفل لدى بموجبها تنبعث حيثيات افتعال » الحقيقة في اللغةو 

 3«لغوية. متواليات إنتاج عنها ترتبي التي املوالاة عملية عليها تنطبق العناصر من مجموعة ألنها املحاورة،

 اللغة يستخدم إلانسان أن هو الهام الش يء أن » بقوله: التعليم عن ( Chomsky ) شومسكي عبر قدو 

 جرى  التي التعلم مبادئ استخدام من ترجى فائدة ّل لذلكو  يستخدمها، ّل الحيوان أما البشرية،

 )  به القيام الحيوان يستطيع ّل سلوك تفسير في الحيوان على أجريت أبحاث طريق عن إليها التوصل

 أنهم من بد فال تام بنجاح لغتهم يتعلمون  العاديين الناس جميع كان ملاو  (،إلانسانية اللغات كتاب

                                                             
  1- بتصرف،أحمد أوزي، سيكولوجية الطفل نظريات النمو النفسي، منشورات مجلة علوم التربية، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 2003، ص31   

من أصل يهودي، تتلمذ على يد والده الباحث  19/21/2712)*(: تشومسكي مؤسس النظرية التوليدية التحويلية، ولد في فيالديلفيا يوم 

ة النحوية وأوجه النظري 2719، والبنى التحويلية 2711اللساني، ومن أساتذته، درس الفلسفة والرياضيات، التحليل التحويلي للغة 

 .111، ص1111وغيرها. عن أحمد مؤمن، اللسانيات النشأة والتطوير، ديوان املطبوعات الجامعية، سنة  2711

 .11أحمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية )حقل تعليمية اللغات(، ص -2 

 .11، ص2727، سنة2نشر، طمازن الوعر، دراسات في اللسانيات التطبيقية، دار طالس للدراسات والترجمة وال -3 
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 تكون  أن من بد فال ئيابي اللغة هذه اكتساب املتعذر من كان ملاو  يواناتالح تمتلكها ّل قدرة يمتلكون 

 1« إلانسان.   لدى فطرية

 إليه إلاشارة يجب ما إن تعلمها،و  اللغة باكتساب للطفل يسمح فطري  بيولوجي محدد ثمة هأن هذا يعني

 إنسان كل الواقع ففي طبيعية، بصورة إلانسان بها يمتاز عادية ظاهرة اللغة في إلابداعية أن هو هنا

 مختلف في لغته استعمالهو  قبل من سماعها له يسبق لم جددةمت جمال ينتج أن قادر هو ما لغة يتكلم

 بإمكانه يكون  معينة لغة إلانسان يمتلك حين هكذاو ... إبداعي استعمال الحقيقة يف هو يوميةال املجاّلت

 2للغة. الذاتية بالقواعد إملامه خالل من ذلكو  الكالمية الظروف مختلف في امهااستخد

 العاطفي: أو الوجداني الراشح نظرية -ث

 لخاصية تماما مماثل الثانية، اللغة اكتساب خاصية أن  "  Krachen كراشن " العالم يرى  

 الطبيعي التواصل استمرار إنماو  املنتجات، شكل هو رأيه في املهم فليس ألاولى، اللغة اكتساب

Naturelle ) )  الواعي تعلمال ليسو  
ّ

نها التي املنتجات تنقيةو  تنظيم أجل من إّل  تسمح التيو  املتعلم، تلقَّ

 اكتساب عملية قليعر  " عاطفي أو وجداني راشح " وجود " كراشن " يفترضو  » الاكتساب، عملية بها

 الوسط من كل مساعدة بفضل ألاولى، اللغة اكتساب عملية أثناء في وجوده ينعدمو  الثانية اللغة

 3« التواصل. عملية في املهمة اللفظية غير العناصرو  الظرفي،

 على يعتمد الذي " التلقائي التعليم " نمط ألاجنبية اللغات تعليم نمطي بين أيضا " كراشن " يمّيز بذلكو 

 تعلم يتخذ الذي " املوجه التعليم " نمطو  الحقيقي، التواصل ظروف ملحاكاة املساعدة الظروف تهيئة

 اللغوي. الاكتساب تحقيق في أساسيا مبدأ اللغة قواعد

 البيولوجية: النظرية -ج

ن بيولوجيا مهيأ )*(  (( Linbergue "  لينبرغ " نظر في الطفل   مراحل خالل من اللغة يكتسب ألِّ

 منها: مهمةو  ثابتة وبيولوجية لغوية حقائق على يؤكد هنا من الطبيعي  نموه

 تعلم. ّلو  طبيعي بشكل اللغة كتسبت •

                                                             

 .221نايف خرما، علي الحجاج، اللغات ألاجنبية تعليمها وتعلمها، ص د. -1 

 .21ميشال زكريا، ألالسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، ص -2 

 is, 1996, p35:La Didactique des langues étrangères, que sais je Puf, Par ,Pierre Martinez .   :بتصرف -3 

. (111) ملحق النصوص ألاجنبية املترجمة، ص                        
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 وذلك الطفل، عمر من العاشرةو  الثانية السنتين بين ما اللغة ّلكتساب مهيأ البشري  الدماغ يكون  » •

 1« العمر. هذا في رخاوتهاو  الدماغية القشرة لطراوة

 وحده. باإلنسان املتعلقة الذهنيةو  الفكرية بالتطورات مرتبط عضوي  بشكل هي اللغوية الظاهرة إن •

 اللغوية الوظيفة نبي القائمة العالقات دراسة هو اللغوي  البيولوجي للبحث ألاخيرو ألاولي الهدف إن •

 الدماغ. في ألاخرى  الوظائف بينو  إلانسان عند

 الالكتروني. الدماغ في الرياضية الشكلية بالعملية شبيهة هي الدماغ في اللغوية العملية إن •

 2« أخرى. بيولوجية فعاليات مع متشابكةو  متداخلة اللغة قواعد إن » •

 النمو فإن هكذاو  إنسانية، بيولوجية خاصية إلى (( Linbergue  " لينبرغ بنظر" اللغوي  الاكتساب يعود

 على للتعلم ألاولوية تعطي السلوكية النظرية كانت فإذا تعلمها،و  ةاللغ ّلكتساب ضروريا شرطا يشكل

 اللغة، اكتساب سيرورة لتحقيق ألاساس ي العامل النمو في ترى  املعرفية النظرية فإن النمو، حساب

 التنشئة دور  يلغي ّل ذلك أن ماك املعرفية،و  العقلية اتهوقدر  العصبي جهازه بفضل اللغة يتعلم فالطفل

 الفرد سلوك على تسيطر حالة وكيالسل الاتجاه كان فإذا تطويرها.و  العملية هذه تحقيق في ئةالبيو 

 فإن املنشود، التعزيز على الحصول  بهدف موصولة محاوّلتو  مستمرة استجابات شكل على وتظهر

 بواسطة ليس العقلية والعمليات وإلادراك التفكير بواسطة محدد السلوك أن يعتقد املعرفي الاتجاه

  والعقاب. التعزيز

 بينهما العالقة ازدادتو  الدراسية، البرامج في تعليمها مناهج على للغة الطفل تعلم نظريات انعكست قدل

 بتعليم كفيلة طرق و  مناهج كوضع الاكتساب تجربة من اللغة تعلم نظريات استفادت حيث وطادة،

 .الدراسية املرحلة في التالميذ لىع لتيسيرها اللغة

 آفاقا لها فتحت كما مناهجها، لتطوير خصبة أرضية اللغات لتعليمية مّهدت قد اللسانية النظريات إن

 في منازع بال استقطاب مركز » اليوم فهي متعددة، زوايا من علموالت التعليم مشكالت إلى للنظر جديدة

 اللسانية، للنظرية املعرفية صيلةالح لتطبيق املتوخى امليدان أنها حيث من املعاصر، اللساني رالفك

 3« .اللغات تعليم طرائق ترقية وفي النظري، اللساني البحث مجال في املحققة النتائج باستثمار وذلك

                                                             

عالم بيولوجي ألسني أمريكي وواضع كتاب " ألاسس البيولوجية للغة " الذي يعتبر الكتاب ألاساس ي فيما يسمى حاليا باأللسنية  )*(:لينبرغ:

 البيولوجية.
 .92،دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية، صميشال زكريا، قضايا ألسنية تطبيقية  -1

 2-  Paiget scoléures de psycholodie génétique denoel gouthier paris 1972,p123. 

 .221أحمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللغات، ص -3 
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 الاعتبار بعين ليأخذها اللغة، مكونات عن الضرورية باملعرفة اللغة معلم تزود اللسانية النظريات إن

 علماملت من يقترب تجعله التي الناجعة الكيفيات إلى فتوجهه البيداغوجيا دور  ويأتي اللغة تعليمه عند

 تعترضه. التي املشكالت ليتجاوز 
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   التعليمي: املنهاج الثالث: املبحث                               

 التربية قطاع إلى تنظر باتت والفقيرة منها الغنية جميعها الدول  أن املألوف من أصبح قد              

 والاجتماعية الثقافية النواحي في التطور  على تساعد التي القطاعات أهم من أنه على والتعليم

 أوسع نم يعد الذي التعليم و التربية قطاع في هامة ميزانية تنفق الدولة أصبحت ولهذا والاقتصادية،

                                  الدراسية. املناهج نجد التربوية املنظومة في التطبيقية إلاجراءات أهم ومن الدول. جميع في القطاعات

 التعليمي: املنهاج مفهوم -2

ّل   ﴿ تعالى قوله في الكريم القرآن في " منهاج " كلمة وردت لغة: -أ
ُ
ك َنا لِّ

ْ
م َجَعل

ُ
ْنك   مِّ

 
ْرَعة   َو  شِّ

 
ْنَهاجا  1﴾ مِّ

 طريق على ترككم حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول  يمت لم ﴿ عنه هللا رض ي عباس ّلبن قول  فيو

َهَج  الفعل من الكلمة أصلو  » ﴾ناهجة.
َ
ا ن ْهج 

َ
ن أي النهج الطريقو  سلكه، الطريق ن   2« الواضح. البّيِّ

 الطريق تعني عنه هللا رض ي عباس ابن قول  في " ناهجة " كلمةو  الكريمة، آلاية في الواردة " منهاج " فكلمة 

 الواضح.

َهْجُت و  املنهاج،و  املنهج وكذلك الواضح، الطريق النهج » :الصحاح في جاءو 
َ
 وفالن سلكته إذ الطريق ن

  3« مسلكه. يسلك أي فالن سبيل ستنهجي

 وهو واضح نبيّ  نهج طريق » ه(922 )ت منظور  ابن قال حيث للمنهج، تعريفه العرب لسان في أيضا جاءو 

نا نهجا صارو  اناستبو  وضح الطريق: أنهجالنهج......و    4« واضحا بّيِّ

 نظرية. معطيات من ينطق فأصبح املنهاج في متعددة نظريات ظهرت فحديثا

  اختلفت التي التربوية الفالسفة ةرؤي وفق ذلكو  متعددة، كثيرة تعريفات للمنهج » اصطالحا: -ب

 5« :عندنا املنهج تعريفات منو  املنهج، بناء عند قفهاامو  تباينتو 

 يُ  الذي الش يء ذا هو املنهج •
َّ
 املدرسة. في متعل

 محتوى. هو املنهج •

 للدراسات. برنامج هو املنهج •

 مواد. مجموعة هو املنهج •

                                                             

 .12سورة املائدة، آلاية  -1 

 .21/211(،  نهج ، مادة)2777، 2العرب، دار ألاحياء، طابن منظور، لسان  -2 

 .2191 – 2192نهج (، ص  م، مادة )1112، 1ط الجوهري، الصحاح، دار املعرفة، لبنان، -3 

 .91، مادة نهج، ص1ابن منظور، لسان العرب، مج -4 

 .299، ص1121ليازوري للنشر والتوزيع، ألاردن ، دار ا2ماهر إسماعيل الجعفري، املناهج الدراسية، فلسفتها، بناؤها تطورها، ط -5 
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 الدراسية. املقررات من سلسلة هو املنهج •

 مؤداة. أهداف مجموعة هو املنهج •

 التدريس. في املتبعة الاستراتيجيات مجموعة هو املنهج •

  عمليات لعدة منظمة خطة العلمي املنهج » .".معينة. غاية إلى توصل محددة وسيلة " عام بوجه فهو

    1« عليها البرهنة أو حقيقة كشف إلى الوصول  بغية حسية أو ذهنية

 أهداف من مكونة عناصر يتضمن تربوي  مخطط هو املنهج » :أن شعبية ألاكثر التعريفات بعض نعو 

 معرفية،و  ونفسية واجتماعية فلسفية أسس من مشتقة وتقويم تدريسو  تعليمية، خبراتو  ومحتوى 

 منها إشراف تحتو  خارجها،و  املدرسة داخل تعليمية مواقف في مطبقةو  ومجتمعه باملتعلم مرتبطة

 تقومو  والجسمية، الوجدانيةو  العقلية بجوانبها املتعلم خصيةلش املتكامل النمو تحقيقو  إلاسهام بقصد

 2« املعلم. لدى كله ذلك تحقق مدى على

  اللغة: منهاج مفهوم -1

 Le curriculum de la) اللغة منهاج مفهوم يتضح املنهاج،و  اللغة مفهومي تحديد من انطالقا 

langue   ) وجب أكثر، مفهومه لتوضيحو  العلوم، من غيرها دون  اللغة بتعليم يختص منهاجا كونه 

ص  الفرد بناء أسس بين معتج التي مكوناته أغوار سيرو  بنائه أسس في بالغوص ،عناصرهو  أجزائه تفحُّ

 يتعلمها. التي اللغة خصائصو  املتعلم

 اللغة: منهاج أسس -2

                                                                                                                                                              اللغوية: ألاسس -أ

 شتى في معارفو  علوم من ملهتح ماو  للغة، التركيبيةو  املعجمية،و  الصوتية، الجوانب تمثلو  

 اللغة يتناول  إذ اللغة علم هوو  أّل علومها، بأهم الاستعانة الباب، هذا في الحكمة منو  املعرفة، دروب

 وظيفتها.و  ودّللتها، تكوينها، مستوى  في جوانبها، كل من

 ألاخرى، جوانبها بدراسة الفرعية علومه تختص عمومها، في اللغة يدرس اللغة علم » الصوتي: الجانب •

 Les) الفرنس ي باملصطلح يعرف بما أصواتها، بدراسة (  La phonétique) ألاصوات" "علم فُيعَنى

phonemes   ) 3« والفونيمات( لفونات،وا )الصواتم، مصطلح من كل العربية اللغة في يقابله الذي 

                                                             

 .1111، مكتبة الشروق الدولية، سنة 1"، ط نهج ، مادة "1مجمع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مجموعة  -1 

 .21ص، 1111، 1در املسيرة للنشر والتوزيع، ألاردن، ط: توفيق أحمد مرعي، محمد محمود الحيلة، املناهج التربوية الحديثة، بتصرف -2 

 .221وأخرون، مرجع سابق، ص ابرير  وحدات صغرى ينشأ من استبدالها تغيير معنى الكلمة، ينظر: بشير -3 
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 اللغة ألصوات املادي الوجه يدرس الذي بالعلم » ألاصوات" "علم تروباتسكوي" "نيكوّلي اللغوي  يعرفو 

 في ألاصوات وظائف يدرس الذي (  La phonologie  ) ألاصوات" وظائف "علم عن يميزهو   1«إلانسانية.

 2« اللغوي. التواصل نظام

 بمختلف عالقاتها في للغة املفرداتيو  املعجمي، الجانب يدرس » (  Lexicologie) املعجمي: الجانب •

 العوامل فمختل وفق الخصوص، وجه على التركيبيو  الصوتي، الجانبين في أي ألاخرى، العناصر

             املجرة املفردة أو اللكسيم هوو  معجمي، جزء أصغر ،ويتناول  3« النفسيةو  والثقافية الاجتماعية،

( Le lexème ) الصرف". "علم هوو  اللغة، مفردات بدراسة أيضا يعنى آخر علم مع يتشارك حيث 

 مستوى  في الكلمات أشكال دراسة هو التقليدية، القواعد بحسب (  La morphologie) الصرف علم •

  (" La syntaxe ) النحو بعلم يسمى ما أو الوظائف "دراسة علم مقابل في اشتقاقاتها،و  زوائدها

 وهو التركيبية، قواعدها بتنظيم يعنى الذي النحو علم فيدرس التركيبي الجانب ماأ » التركيبي: الجانب •

 الذي الصرف" "علم بخالف الجملة، وظائف مختلف يعالج  ( La grammaire) اللغة قواعد من جزء

 4«املختلفة. الاشتقاق عمليات أو الكلمات، تشكيل أو أجزائه،و  الخطاب أشكال دراسة على يقتصر

  التربوية:و  النفسية سسألا  -ب

 هو املتعلم أن يؤكد الذي املنهج من والواسع الحديث املفهوم من الاتجاه هذا في النفس علماء ينطلق     

 واتجاهاته نموه وطبيعة املتعلم قدرات أن يعني وهذا املناهج. محور  وبالتالي التربوية، العملية محور 

 تتخذ فعندما وتنظيمه، املنهج محتوى  اختيار في يسهم مهما أساسا تعتبر كلها السابقة وخبراته وميوله

 ما جوهره في املنهج أن وبما للمتعلم، النفسية ألاسس باّلعتبار ندخل أن بّد  ّل باملنهج املتصلة القرارات

  هو
ّ
 ما مجاّلتها في تضع أن للخطط بّد  فال تحقيقها، طرائق ومن ألاهداف من تتألف للتعلم خطة إّل

 يأتي:

 وترتيبه. املنهج محتوى  اختيار •

 املحتوى. ذلك معالج خاللها من يمكن التي التعلم خبرات اختيار •

                                                             

 1-  :Principe Cantineau:Trade ,Fr .par J.  , Prague,1939 Troubet skal ( Nikolai Serguelevitch ) Cund. Zuge Der Phonologie 

       De Phonologie ,Paris ,Klincksiek ,1949 :mexmp ,1967, p430 in Dubois. J et autres op .cit  ,Larosse Bordas, VUEF2002, 

 ,P361 ( 112ترجمة ،ص) مالحق النصوص ألاجنبية امل                                                                                      

     .Dubois J, et autres, op.cit.P362(  112) ملحق النصوص ألاجنبية املترجمة، ص -2 

        (.Dubois J.et autres .op cit.P281) 111ملحق النصوص ألاجنبية املترجمة، ص -3 

 .(111ملترجمة، ص) ملحق النصوص ألاجنبية ا .Dubois J et autres , op.cit,p468   بتصرف: -4 
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   للتعلم. الظروف أنسب توفير •

 واملبادئ واملفاهيم النظرية باألطر يتسلحوا بأن املناهج ملخططي بّد  ّل ذلك تحقيق أجل ومن

                                                                                                                            1.وخصائصهم املتعلمين بطبيعة علقةاملت السيكولوجية

   الثقافية:و  جتماعيةالا  ألاسس -ت

  للمجتمع لثقافيا التراث في تتمثلو  وتنفيذه، املنهاج وضع في املؤثرة تماعيةالاج القوى  مجموع» هي

 على يحرص التي وألاهداف حلها، إلى يهدف تيال واملشكالت والاحتياجات تسوده، التي واملبادئ والقيم

ل بغية للغة، الثقافيو  الاجتماعي إلاطار مراعاة »املجال هذا في الباحثين فعلى   2« تحقيقها.  إلى التوصُّ

  3« .(  bain linguistiqueLe) اللغوي" ب"الانغماس ُيعرف بما الثقافي،و  الفكري  محيطها في تعلمها،

 يمكن حتى تحقيقها، إلى يطمح التي تطلعاته كذلكو  منها يعاني التي املجتمع شكالتم بدوره فيراعي

 املجتمع تطوير على للمحافظة لكذو  وعاداته، وقيمه املجتمع مبادئ ممارسة كإدرا من املتعلمين

 .التقدمو 

 للمنهاج: الفلسفية ألاسس -ث

ذ الجنب هذا استعراض في الخوض قبل      باألسس وعالقتها التربوية ىالفلسفة عن الحديث يحبَّ

 والحياة للكون  كلية نظرة يتضمن واضحة تربوية فلسفة إلى الاستناد أن حيث املنهج، لبناء الفلسفية

 للعملية عمل دليل هي التربوية فالفلسفة وتطلعاته، وقيمه املجتمع ومبادئ يتوافق ما مع وإلانسان

 التربوي. للعمل واملحرك الشامل إلاطار تمثل التي املناهج فيها بما والتعليمية التربوية

 في نفسها عن والتعبير التعلم بواقع إلتحامها مدى في يتجلى وفعاليتها الفلسفة هذه صدق معيار إن

 4تفكيرهم. وطرائق وطبيعتهم املتعلمين وخصائص ومناهجه وتنظيمه وسياسته أهدافه

 الاقتصادي: ألاساس -ج

 مما  التعليمي  القطاع في  أساسيا  مركزا  يحتل باعتباره  الفردية املؤهالت  مراعاة على يقوم 

عَتبر أن بد ّل الجزائرية املدارس أن يعني
ُ
 تحقيق أجل من وجه أكمل على التالميذ إلعداد كأماكن ت

  النجاحات.

                                                             

 .21 – 21، ص 2771، 2هاشم السامرائي، إبراهيم القاروت، محمد أحمد عقلة املومني، دار ألامل للنشر والتوزيع، ألاردن، ط -1 

 .211محمد حسن حمادات، مفاهيم التعليمية بين التراث والدراسات اللسانية الحديثة، ص -2 

: حنيفي بن ناصر ومختار لزعر، اللسانيات: منطلقاتها النظرية وتعميقاتها املنهجية، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، بتصرف -3 

 .11 -11، ص1117

 .19هاشم السامرائي، إبراهيم القاعود، محمد أحمد عقلة املومني، ص  -4 
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 تقوم التي دةالوحي الدولة هي الجزائر أن فنجد ألاساس ي: التعليم نظام مجانيةو  الديمقراطي انبالج

 مجانا املآزر  وحتى وألادوات  املدرسية الكتب تقدم وهي املدى طويل زمن ومنذ سنة كل ففي بذلك،

 أن إلى باإلضافة أخرى، عن فئة تفضل ّل فهي القطاع، أبناء أو معوزين أو يتامى كانوا سواء للتالميذ،

 لآلباء الضعيف(كتشجيع الدخل أصحابو  واملعوزين )اليتامى الفئات لتلك سنة كل دمتق منحة هناك

 تفش ي على يساعد مما بب،الس لهذا أبنائهم بتدريس يقومون  ّل آلاباء من ثيرالك ألن ألابناء تدريس على

 1ألامية.و الفساد

 "الشميري  جواد علي هدى" و "الساموك محمود سعدون " يقول  املنهاج خصائصو  بأسس  يتعلق وفيما

 تعلمه، املطلوب املحتوى  من أكثر يشمل هوف العكس، ليسو  التلميذ هو املنهاج حول  يدور  يالذ املحور »

 لكل املتكاملة النظرة الصحيح الواسع بمفهومه يؤكد كما الكتب في ليسو  التالميذ خبرات في يتجسد ألنه

 بكامل الحياة هي بل فقط، للحياة إلاعداد على مقصورة تعد لم التربية ألن معا املجتمعو  الفرد من

عات، املستقبلو  بمشكالت والحاضر بخبرات، املاض ي أبعادها،
ّ
 املعلم على ضيفر  فاملنهاج لذلك بتوق

 واكتساب الاكتشاف على التالميذ ملساعدة الجماعيةو  الفردية املتنوعة والطرائق ألاساليب استخدام

موا للتالميذ موجها املنهاج هذا ظل في املعلم يعتبرو  الكفاءات، إلى وتحويلها الخبراتو  املهارات
ّ
 ليتعل

 من ذلك و التالميذ عليها ن يكو  أن يجب التي إلايجابيات يبرز فاملنهاج مختلفة، مصادر من بأنفسهم

  2« شخصيته. جوانب مختلف لتنمية بها يقوم التي العديدة ألانشطة خالل

  من عنهما يعبر وما والثقافي اللغوي  نبينالجا في بخاصةو  اللغة، منهاج أسس تتحدد سبق ما كل منو 

م كتابيةو  شفهية، أنشطة   ناطقيها، ثقافةو  اللغة، طبيعة يحدد معرفي، رصيد صورة في للمتعلم تقدَّ

 إلانسانية قيمتها حسب على متعلميها، في رهاأثو  مستقبلها نفسه، الوقت في ومبينا أهلها، وتاريخ

 3الحضارية. مساهمتهاو 

 فاملعرفة موضوعية، أبعادو  ذاتية أبعاد لها املعارف من فةمعر  أي » أن يتضح هذا خالل من 

 املنهاج واجب فمن كلذل املنهاج، على انعكاسات لها بالتاليو    4« مطلقة. معرفة هناك توجد ّل إذ نسبية

                                                             

ألاجنبية في املدرسة الجزائرية، دراسة تحليلية إحصائية للطالبة قندس ي ليلى منقول من رسالة ماجستير، استراتيجيات تعليم اللغات  -1 

 .1121 -1121تحت إشراف ألاستاذ الدكتور بن ناصر حنيفي، 

بتصرف، سعدون محمود الساموك وهدى علي جواد الشميري، مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها )سلسلة طرائق التدريس(، دار  -2 

 .111صم، 1111، 2ط وائل،

 منقول عن رسالة ماجستير، مناهج اللغة الفرنسية وأثرها في تعليم اللغة العربية، منهاج السنة الثالثة ابتدائي أنموذجا للطالب  -3 

 .1121-1121بن غزالة فتحي، إشراف ألاستاذ الدكتور بن ناصر حنيفي، 

 .79أحمد املهدي عبد الحليم وآخرون، املنهج املدرس ي املعاصر، ص -4 
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 املعرفة بموضوع يهتم أن عليه اكم انفعاّلتهو  ونفسيته العارف إلانسان بذاتية هتمامالا  التعبير صّح  إن

 التعليم. طرائق منها تستمد التي الركيزة هو املنهاج ألن مجالها،و 

 اللغات: تعليم مناهج -1

   كونها  التبليغ  في  الخاصة  طريقته منها واحد  لكلو  متعددة، و كثيرة اللغات  تعليم  مناهج إن »

 الطالب معها فاعلليت املدرسة، توفرها التي التعليمية ألانشطةو التربوية الخبرات مجموعة على تعتمد

 املواقف جميع في ألافضل نحو طالبال سلوك تغير بقصد شرافهاأ تحت وخارجها، املدرسة داخل

 هذا و بلد أي في املعتمدة اللغوية السياسة تحددها التي الكبرى  املنطلقات ننس ى أن دون   1« الحياتية.

 إذا بالتاليو  السياسة، هذه تفرزها التي طياتاملعو  الشروط لنفس تخضع اللغات تعليم مسألة أن يعني

 هذه تتنوع لقدو  العربية، اللغة في املناسب املنهج على الاعتماد علينا مادة، أية في التنسيق ضمان أردنا

 البنيوي. أخيراو  تصاليوالا لتقليديا بين ما املناهج

 التقليدي: املنهج -أ

   تعليم في الطرائق أقدم من اللغات  تدريس في  الترجمة أو القواعد  طريقة أو  التقليدي املنهج يعد  »

 أوربا في هاتعلم ساد التي ألاجنبية اللغات أن إلى املاض ي في الطريقة هذه انتشار الباحثون  يفسرو  اللغات،

 في شيوعها كذلك يفسرونو  واليونانية الالتينية كانت العشرين القرن  بداية حتىو  الوسطى العصور  منذ

 أو ألاجنبية اللغات تدريس في مألا  اللغة تدريس إلى تكون  ما أقرب أساليب باستخدام العالم مناطق سائر

 العلمية املنجزات بارالاعت بعين تأخذو  عملية أسس على قائمة التدريس يف واضحة طريقة بغياب

 ألاجنبية اللغة تعلم أن على التقليدي املنهج يقوم التربية، علومو  الاجتماع وعلم النفس علمو  للسانيات

 الكتابة،و  القراءة في اللغة ماستخدا على هاتطبيق ثم ها،حفظ ثم اللغة قواعد على التعرف طريق عن يتم

 إلى أساسا يهدف املنهج هذا ألن ألام، اللغة إلى ألاجنبية اللغة من الترجمة هو شيوعا التدريبات أكثر كانو 

  2« الشفوية. اللغوية املهارات تسابهماك إلى يسعى ّلو  الكتابية اللغوية املهارات ميناملتعل اكتساب

 د(املعلم)السي على فيه الاعتماد يقع الذي العتيق املنهج » أنه: بلعيد "صالح عرفه كما التقليدي فاملنهج

 3« غير. ّل املعلومات فيه تصب وعاء املتعلمو  التعلم عملية أساس باعتباره

                                                             

 .211، ص2777، دار الفرقان، عمان، سنة2د. محمد عبد الكريم، منهاج الرياضيات وأساليب تدريسها، ط -1 

 .11يونارد بلومفيلد: تدريس اللغات، ترجمة محمد صالح بكوش، مجلة التبيين، ص -2 

 .21ص، 1112، دار هومة، بوزريعة، الجزائر، 2صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، ط -3 
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 أن حين في املتعلم، هو للمعرفة الوحيد الكفامل عمودية عملية التدريس فيه يكون  التقليدي فاملنهج

 تحديد مكنيو  املحتوى  أي التبليغ طريقة على املنهج هذا فيعتمد فقط املعلومة يتلقى ذهنيا فارغ املتعلم

 التالية: الخطوات في املنهج عليها يعتمد التي الركائز

 املعلومات. مد في املجال يملك الذي الوحيد هو املعلم •

ل ملعلما •  املساعد.و  واملرشد املوجه هو بمعنى الدوام على مرسِّ

 حميدة. بصفات يتصف أي مرشد،و  مهذب املعلم •

 أخالقي. وجداني معرفي يقدم ما مضمون  •

 ردود( انتظار أوامر، )إعطاء التلميذو  املعلم بين تواصل عالقة هناك تكون  أن •

 التعليم. بعملية يتعلق فيما خاصةو  باّلقتراحات، السماح عدم •

  املتعلمين بين بالتواصل السماح عدم •
ّ

 معلومة. حاّلت في إّل

 املعلم. على ليسو  املتعلم على الاهتمام تركيز •

 الطريقة. هذه مع يتجاوب أن املتعلم علىو  املدرس، انتقاء من تكون  لتدريسا طريقة •

 الاهتمام تركز أنها كما مثال، كالقراءة تقليدية، وسائل على تعتمد » أنها املنهاج، هذا في مالحظته يمكن ما

 أو مناقشة دون  املواد تدريس إلى إضافة باملعلومات. ملؤه ينبغي معّرف فقط لتكون  التلميذ ذاكرة على

 املواد على التركيزو  الامتحان فيكون  املرحلة هذه في التقويمو  النصوص على رةبكث تعتمد أنها كما فهم،

 ملكة تدرب دراسية مادة كل أن على تؤكد التيو  العقلية امللكات نظرية من القاانط املنفصلة، دراسيةال

  1« غيرها. عن منفصلة تكون  أن يجب وبذلك محددة، عقلية

َبل من املنهج هذا في املتبعة الاستبدادية هذه مأماو   متعلقة انتقادات عدة ظهرت لتلميذل املدرس قِّ

 الشامل النمو يهمل فهو والبيئة، املعلم املدرس ي، الجو الدراسية، املواد التلميذ، ا:منه متعددة  بأطراف

 تكوين على التلميذ يشجع ّلو  الفروق يراعي وّل السلوك وتوجيه ومشكالته وميوله وحاجاته للتلميذ

ده بل بية،إلايجا الاتجاهاتو العادات  املواد مستوى  علىو  النفس، على الاعتماد وعدم السلبية على ُيَعّوِّ

 ملل إلى يؤدي مما ألانشطة إهمال املواد، ترابط عدمو  بالتضخم الدراسية املقررات ميزفتت الدراسية

 الصلة ضعف إلى البيئةو  املنهج بين لالاتصا عدم يؤدي قدو  املدرسة، من ونفورهم الدراسة من التالميذ

 تنظر هيو  التفكير آليات يملك اعتبارهب ذللتلمي الحق أعطت أخرى  مناهج فظهرت البيئة،و  رسةاملد بين

 قدرة من الجديدة املناهج هذه فإن هكذاو  التعليمية، العملية في وفّعاّل إيجابيا يكون  أن على املتعلم ىإل

                                                             

 .11، ص1111مدخل إلى علوم التربية، الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، الجزائر، سنة -1 
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 املساعدةو  إلارشادو التوجيه في دوره حددي أن بمعنى سلبيا يكون  أن املدرس على...» املتعلم: اتجاه املعلم

 1« ذلك في ةرغب التلميذ أبدى إذا

 مناهج ظهرت عليه بناءو  الدروس، تلقين في ملتبعةا خطته انتقدت كثيرة فعل ردود نال املنهج فإن عليهو 

 أفكاره. تحترمو  للتلميذ وألاولوية ألاهمية تعطي التي الجديدة راتاملتغي مع تماشياو  تطورا أكثر

  البنيوي: املنهج  -ب

 كان منهج فهي التاريخية، أو  القومية الخصائص من مجموعة  تمتلك مدرسة   2« البنيوية إن »

 فرديناند » العالم يد على تأسست بحيث شرين،الع القرن  من الثاني النصف في الثقافي التطور  نتيجة

 بغية عقالنية وضعية إلى يستند علمي مذهب البنيوية إن » فيقول: بلعيد" "صالح يعرفها  3« سوسير دي

 4«تركيبها. إعادةو  بتحليلها وإلانسانية الاجتماعية الوقائع توضيح

 تهتم كانت التيو  الترجمة"و  النحو تعليم "طريقة خاصة لغويةال املناهج على فعل كرد البنيوية جاءت لقد

 اللغات. هذه تاريخ دراسة ذلك إلى إضافة ألاوروبية، اللغاتو  نديةاله اللغات بين باملقارنة

 مدرسةو  السويسرية، املدرسة هيو  دارسامل صفة أخذت اتجاهات مجموعة البنيوية عن انبثقت كما

    6« .كوبنهاغن مدرسةو  » 5براغ.

 8« التوزيعية. » أخيراو   7« الوظيفية املدرسة عن »

                                                             

 . 212د. محمد عبد الكريم، منهاج الرياضيات وأساليب تدريسها، ص -1 

شا البنية الهيئة التي بني عليها مثل البنية والبنية ما تبنيه، وهو البنى والبني] .... [ يقال بنية وهي مثل الرشوة ور  تعريف البنيوية: -2 

والركبة، والبنى بالضم املقصور مثل البنى يقال بنية وبنية، بني بكسر الياء مثل جراية وجزى، فال صحيح البنية أي الفطرة  املشية

ستمولوجية، دار القصبة وأبنيت الرجل: أعطيته بناء،  ما بنيتي به داره، عن طيب دبه، مبادئ اللسانيات البنيوية دراسة تحليلية إب

 .12، ص1112للنشر، الجزائر، سنة 

د فرديناند دي سوسير سنة دي سوسير -3  رحل إلى أملانيا، أصدر  2291بجنيف، من أصل هوغنوفي )برونستاني فرنس ي( في  2219: ُولِّ

شروعه وهو تسجيل مالحظاته الثائرة وافته املنية قبل أن ينجز م 2722(، في 2222( واستعمال املضاف املطلق)2297كتابين: الصوائت)

 للمستجدات. 

 .21صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، ص -4 

وقع اهتمامها بالفنولوجيا، ونظرت إلى اللغة على أساس أنها فونيمات، وأن التفكير فيها يرتبط بالعودة إلى املادة  مدرسة براغ: -5 

 تسكوي.الصوتية. من روادها رومان جاكبسون، تروب

هي مدرسة شكلية ترى أن اللغة شكل وليس مادة، تتواجد اللغة والكتاب دون أّولية إحداهما عن ألاخرى، وإن مدرسة كوبنهاغن:  -6 

 إمكانية اللغة والكتاب كتعبيرين متالزمين لنفس اللغة الواحدة. من روادها هلمسليف.

 املشهورة آلان في فرنسا. André Martinetالتي اهتمت بعلم ألاصوات الوظيفي وهي مدرسة املدرسة الوظيفية:  -7 

التي اهتمت بتوزيع الكلمات في السياق اللغوي، وتصف اللغة ناظرة على أساس أنها مجرد عادة اجتماعية سلوكية  املدرسة التوزيعية: -8 

 تتعلم عن طريق الخطأ والصواب، من روادها: هاريس.
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 فترات في خضع الذي ألادب مع عاملللت علمية وسيلة باعتباره ظهر البنيوي  املنهج أن شارةإلا  بد ّل

  متباينة. لتعامالت سابقة

  املنهج » أنها على البنيوية روماني أصل من فرنس ي هو (2791-2722) مان" جولد "لوسيان حدد لقدو 

 1« .اجتماعية بنية تحتها تختبئ إبداعية بنية بوصفه ألادبي النص يحلل الذي

 اللغويات في كبيرة نقلة يعد الذي اللساني الفكر وليدة كانت إذا تجاهلها يمكن ّل كبيرة أهمية فللبنية

 .العاملية

 من الثالث العقد في ظهرت ألاجنبية اللغات تعليم طرائق من مجموعة هو التركيبي أو البنيوي  فاملنهج »

  :وهي عوامل أربع نتيجة العشرين القرن 

 الاستعمال حساب على املعياري  للجانب كلها العناية أولت التي الترجمة و القواعد طريقة رفض  -(2 

 .للغة الحياتي

 .البنيوي  أو الوصفي اللسانيات علم ظهور 2) -

 .سلوك اللغة تعلم بأن القائلة  منه املنبثقة التعلم نظريات  السلوكي النفس علم ظهور 3) -

 2« .إلانجليزية خاصة بصورة  الحية ألاجنبية اللغات تعلم إلى الحاجة تزايد -) 4

 :البنيوية التمارين

  ذلك في اعتمدت ولقد  .السلوك تثبيت  للغة املكثف  الاستعمال  مبدأ  من  التمارين  هذه  تنطلق

 تلعب كما متعددة، صيغ في وتطبيقها ترسيخها قصد لغوية مهارة املتعلم اكتساب إلى تهدف التي التدريبات

 أولوية على تؤكد فهي التعليم عملية يخص فيما أما التعليم، مردودية تحسين في مهما دورا التمارين هذه

 سوف الصدد هذا في و للمتعلم، وتقديمها صعوبة وألاقل استعماّل ألاكثر ألاساسية بالبنى الاهتمام

 :وهي التمارين هذه إعداد في املعتمدة املقاييس نعرض

 .حوار أو نص من انطالقا ذلك ويكون  البنيوية اختيار •

 صعوبة البنيوي  التمرين يتناول   «متتالية بصورة إدخالها  الصعوبات ملختلف الجرد بعملية القيام •

 3«ة. واحد

                                                             

 .12، ص1111،  سنة2ط عبد إلاله الصانع، النقد الحديث وخطاب التنظير، مركز عبادي للدراسات والنشر، -1 
  .12 -19لطفي بوقربة، محاضرات في اللسانيات التطبيقية، ص -2

توى مدرس ي في . عن عبد الرحمن الحاج صالح، أثر اللسانيات في النهوض بمس21صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، ص -3 

 .91، ص1، معهد العلوم اللسانية والصوتية2791اللسانيات، الجزائر،  اللغة العربية، مجلة
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 ومراعاة تركيز مع والاستجابة، املنبه طريق عن للطالب وتلقينه أساس ي نموذج من الانطالق يجب » •

 1 ».التلقينية العملية في الفروعو  ألاصول  بين التقابل مبدأ

 .التكرار بتمرين بدءا املعقد إلى السهل من إلانطالق •

 :الاتصالي املنهج -ت

  واسعا،  استخداما  املنهج هذا استخدم  وقد اللغات  تعليم  مناهج أحدث الاتصالي  املنهج يعد »

 على القدرة يتيح(   اللغة نحو )اللغة قواعد تعلم بأن الاعتقاد على فعل رد منه واسع جانب في ويعد

 أهم بين من يعتبر فهو   2» إلانساني املجتمع عليها يقوم التي الدعائم أهم من التواصل فيعد استعمالها،

 يقول  مختلفة، بطرق  تكون  والتي ألافراد من مجموعة بين تجمع اتصال وسيلة فهو عليها، يبنى التي ألاسس

 شخص من حكمة أو مهارة أو فكرة أو معنى نقل عملية هو الاتصال إن »:السبيل هذا في  "بروكر فلويد"

 ألاساسية العناصر أهم أحد تعتبرو  التواصل،و   للتفاهم الجيدة الوسيلة هي اللغة أن العلم مع  3» .آلخر

 لمرسِّ  من معلومة نقل هو )*(   Communicationلالتصال تعريف وأبسط تعقيدا، وأكثرها الاتصال في

ل إلى  وقنوات فكرية، تصوراتو   ذهنية أبعاد عدة تأخذو    «حدثا ذاتها حد في تشكل بكيفية مستقبِّ

 4« .فيسيولوجية ونفسية وصوتية فيزيائية

 الذي ما: التساؤل  إلى يدفعنا مما...) أفكار، مشاعر ت،معلوما ( الناس بين تبادل الاتصال يكون  هنا ومن

  ؟ الاتصالي  باملنهج نعنيه

 الظاهرة أو الاتصال نظرية هناك وإنما "ليالاتصا املنهج" مىيس منهج هناك يوجد ّل الحقيقة في

 .حديثا بدأ بها الاهتمام لكن قديمة، وهي  الاتصالية

 الرياضية النظرية (1949) « )*( شانون  كلود: "يد على العلمية أبعادها الاتصال نظرية أخذت لقد

 أندري  " أما، إلانسانية اللغة في التواصلي بالجانب الاهتمام على النظرية هذه ساعدت بحيث للتواصل،

 5« املزدوج باملنفصل  أسماه ما خالل من واضحا تعبيرا عنه عبر فقد "مارتيني

                                                             
  .11مدخل إلى علوم التربية، الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، ص -1

 . 221د. مصطفى سعيد، قراءة في تطور النظريات التربوية، ص -2 

 .221اللسانيات التطبيقية )حقل تعليمية اللغات ( عن محمد عطية، التربية وإلارشاد، صأحمد حساني، دراسات في  -3 

 )*(: إقامة عالقة مع شخص ما أو ش يء ما وإلى فعل التوصيل والتبليغ.

 .12 -11صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، ص -4 

، وقد وضع ألاسس ألاولية 2721د الوّليات املتحدة ألامريكية سنة )*(:كلود شانون، هو عالم رياض ي ومهندس في املخابرات من موالي

 .théorie de la communication 2717لنظرية الاتصال بمشاركة ويقز 
  .1112د. عبد الجليل مرتاض، اللغة والتواصل، دار هومة، الجزائر، سنة  -5
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  كل على ثورة العشرين القرن  من السبعينات وبداية الستينات أواخر في املنهج هذا أحدث فقد
ّ
 فاتمخل

 ماو   التواصلي، املنهج تطور  في بالغ أثر التوليدي النحو في  "تشومسكي" لنظرية وكان السابقة، املناهج

ة في ويتمثل فرعية، مناهج من عنه انبثق
َ
ك

َ
ل
َ
 مع تولد فطرية ملكة عن عبارة أنها يرى  التي ،) القدرة ( امل

 في توظيفها يمكن التي الكلية الذهنية املوارد وجملة الذاكرة، في املخزنة املعارف جملة فهي إلانسان،

 السياقات عن اللغة تعزل  أنها إّل صحيحة أنها « وأكدة النظري هذه"  هايمز "وأقر   1متباينة أحوال

 ركز كما   2« املجتمعو  ألافراد حاجات عن والتعبير والتواصل للتخاطب أداة هي اللغة ألن الاجتماعية،

  التواصل ملكة أو التواصل على القدرة مصطلح أضاف كما ألاداء،و اللغوية القدرة مفهومي على "هايمز"

 ( Compétance Communicative )طرائق، ظهور  البنيوي، املنهج شأن شأنه التواصلي املنهج عرف فقد 

 ويعتمد املجتمع، في اللغة تعلم وطريقة باإليحاء، الاستجابة طريقة الطبيعية، الطريقة الصامتة، الطريقة

 من نظامي هو ما بين املنهج هذا في التعليمية املواد عرض عند يجب لذلك بعد، تقنن لم التي اللغة على

 من مأخوذة نصوص على اعتمد كما وتدرجها، املادة اختيار في بذلك وألاخذ مقنن، غير هو وما اللغة

 هي الشفوية اللغة أن أساس على املكتوبة من أكثر الشفوية اللغة على التركيز فتم  3 الواقعية الحياة

 التواصلية الوظائف تدرج على قائما اللغوية املادة اختيارفأصبح  )  التواصلية الكفايةالتواصل ) 

 .الاجتماعية واملواقف

 ؟ إذن ما هي هذه النظرية

لنقل من تهتم بعملية نقل الرسالة عبر قنوات تتكفل بهذا ا  »يعرفها معجم علوم التربية بأنها نظرية 

ل  ل إلى املستقبِّ    4« مفككة الترميز عند إلاستقبال زة عند إلارسال و شكل مؤشرات مرّم  علىاملرسِّ

" في سياقات  السؤال في ألاشياء بالدروس املوجهة إلى مفاهيم مثل: "هذا املنهج يتميز  »مع العلم أن 

" في جمل مختلفة مع  صيغ الزمن املاض ي لى نحو أقوى من تميزه بدروس عن "اجتماعية مختلفة ع

ارتباطه بعرض مواد أقوى مناسبة لتعليم اللغة تعليما ذا غاية بعينها )مثل تعليم الانجليزية لألغراض 

 5« ليم اليابانية لرجال ألاعمال(الطبية أو تع

 

                                                             

 .12، ص12عربية، العدد نصر الدين بوحساين، تعليم اللغة العربية، واقع وآفاق، مجلة ال -1 

 .22لطفي بوقربة، محاضرات في اللسانيات التطبيقية، ص -2 

 .229نايف خرما، علي الحجاج، اللغات ألاجنبية تعليمها وتعلمها، ص -3 

 .212 -219: عبد اللطيف الفرابي وآخرون، معجم علوم التربية ومصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك، صبتصرف -4 

 .17، ص1121، ألاكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، 1محمد العبد، النص والخطاب في الاتصال، ط: بتصرف -5 
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لكنه في الحقيقة عبارة عن نظرية تحت ا املنهج نظرية وهناك من اعتبره منهجا و أن هذ هناك من اعتبر 

م و ريادة "د
ّ
تعليم اللغات مرتبط بتغيير استراتيجي يمنح املتعلمين املهام لهيمز" الذي طبقها كمنهج تعل

 ليس دراستها.اللغة و ، عن طريق استخدام بأنفسهم إلنجازها

 املنهج التداولي:  -ث

 الحسبان  للغة آخذة في (*)التداولية اللغوية على الوظيفة التفاعلية و  لقد اتفقت الدراسات  

  انصب الاهتمام علىألاول لها إتقان لغة التواصل، و  كان الهدفالبعد الثقافي والاجتماعي للغة، و 

إّل بوجود موقف محدد ألن الكالم ّل يوجد وبوجود مخاطب و باعتباره إنتاج املتكلم العادي الكالم 

ل ومتلقي و  اب هي دراسة كيفية استعمال الناطقين للغة في حاّلت الخط» فالتداولية   1موقف.مرسِّ

دراسة التواصل بشكل و  جة...مناحي النصية فيه نحو: املحادثة، املحاجامللموسة، فهي تهتم بالخطاب و 

َم نتكلمتحاول إلاحاطة عام، و  دراسة  بمعنى   2« ؟ ؟، إلى من نتكلم بعديد من ألاسئلة من قبيل: لِّ

 استعمال اللغة. فاملنهج التداولي جاء ليربط اللغة بالسياق بمعنى أن التداولية التي يطلق عليها الغرب 

( La Pragmmatiqueعنى بالتطبيق و
ُ
  .الاستعمال اللغوي في الواقع املعيش ي( ت

     الحديث:   املنهج -ج

   على فيه ّل تقتصر  أهداف التعليم  إلى أن  يشير   للمنهج الحديث  املفهوم  أن   القول  يمكن 

ليدي الذي بذلك فهو يخالف املنهج التقشمل جميع جوانب شخصية املتعلم، و املعارف بل تتسع لت

 النشاطات التي يقوم بهايع أنواع يهتم بجم» فاملفهوم الحديث للمنهج:  يشدد على املعارف فقط،

 التالميذ التي تواجهها املدرسة وتشرفبذلك أصبح املنهج حياة طلبة فضال عن املواد الدراسية، و ال

 3« .متطلباتهم وظروف املجتمع و ءتنشئة التالميذ تنشئة سليمة تتالعليها ل

  :خصائص املنهج الحديث 

 ظل املفهوم الحديث بالخصائص آلاتية منها: يتسم املنهج في

وألانشطة التي املهارات يتسم بالسعة، فهو يشمل املعارف والخبرات و أن املنهج الحديث  إلاتساع: •

 ّل يقتصر على املعارف.تقدمها املدرسة، و 

 متوازن.يهتم بها بشكل هج بشمولية جميع جوانب الشخصية و يتسم هذا املن الشمولية: •

                                                             

 )*(: التداولية هي دراسة استعمال اللغة وعالقتها بالسياق أو الحدث التواصلي.
 .27، ص1111، 2اء، طمن أجل مقاربة شمولية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيض العربي أسليماني، الكفايات في التعليم -1

 .221خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، ص -2 

 .11، ص1111، دار املناهج، عمان، سنة1امل، أساسيات منهاج التعليمية وأساليب تطويرها، طجعبد السالم عبد الرحمن  -3 



  الفصل ألاول                                                       تعليمية اللغات ألاجنبية

 

 
50 

 ّل يقتصر على محتوى املقرر الدراس ي أو الكتاب املدرس يالحديث بتعدد مصادر املعرفة، و املنهج  يهتم

 املدرس. و 

د على اكتساب الخبرات املباشرة يشدتم بالتكامل بين الجانب النظري والتطبيقي، و فاملنهج الحديث يه

 فيكون التعليم فيه ذا معنىاستخدامها، كما يربط بين الخبرات التي يقدمها الواقع وغير املباشرة و 

 لذاتي، كما يشدد على دور كل عنصرإشباع حاجاته، يشدد أيضا على التعليم ا فائدة توفر للمتعلمو 

 تفاعله.املنهج في العملية التعليمية، ويشدد على ايجابية املعلم ونشاطه و  من عناصر 

واملجتمع جعل حاجات املتعلم بمستمرة، و املة شفي املنهج الحديث بأنها متنوعة و التقويم تتسم عملية 

  م محورا في العملية التلقينية، ويوفريجعل املعليسيا فضال عن املادة الدراسية، و تلبيتها هدفا رئو 

فاملادة الدراسية فيه تتمثل  فرصة ملراعاة الفروق الفردية، جاء املنهج الحديث عكس املنهج التقليدي،

 تقتصر على غرفةبيئة التعليم في املنهج الحديث ّل ل سلوك املتعلم، و من املنهج غرضها تعدي جزء

 دور التعليمية بالبيئة الاجتماعية، و ربط العملية ل البيئة الدراسية وموجوداتها و كالدراسة، إنما تش

 
ّ
ّ املعلم يكون منظِّ ما املنهج التقليدي، ففي املنهج الحديث يكون دوره مه ه عكس دور املعلم فيم و موجِّ

 1لم يعد املصدر الوحيد للمعرفة.جدا للموقف التعليمي و 

 :مبررات املنهج الحديث 

تكييف أنفسهم التغيرات التي تحدث في املجتمع و يساعد املنهاج التربوي الحديث الطلبة على تقبل  •

 مع متطلباتها.

 اسعل التعليم محسو يختار أكثرها تناسبا، ألن من شأن ذلك أن يجاملعلم في طرق التدريس و  ينوع •

 التعلم أكثر ثباتا.و 

عمليات لتعديل سلوك املتعلم تمثل املادة الدراسية جزء من املنهاج، وينظر إليها على أنها وسائل و  » •

الحديث على تنظيم تعلم  املنهاج التربوي يقوم دور املعلم في من خالل الخبرات التي تتضمنها و  تقويمهو 

  2« التعليم املباشر.على التلقين أو  على ليسالطلبة و 

 يوفر نموا شامال متوازنا لشخصية املتعلم. • 

 حاجاته. ه فرصة اختيار ألانشطة التي تشبعيتعامل مع حاجات املتعلم فيكون ايجابيا فيه ألنه يوفر ل •

                                                             

، دار املناهج للنشر 1112، سنة2نهج، تكنولوجيا الاتصال في عملية التعليم الفّعال، طمحسن علي عطية، الجودة الشاملة وامل -1 

 . 291 -217والتوزيع، ألاردن، ص

 .21 -22، محمد محمود الحيلة، املناهج التربوية الحديثة، صتوفيق أحمد -2 
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 ب التي تثري ألاسالينه يكون حرا في اختيار ألانشطة والابتكار، أل للمعلم فرصة النمو املنهي و يوفر  •

 املوقف التعليمي.

 1« هذا يجعل التعلم ذا معنى عند الطالب.ف إلى أن تكون املواد مترابطة، و يهد » •

ألاسرة، من خالل مجالس املعلمين م بتنسيق العالقات بين املدرسة وفاملنهج التربوي الحديث يهت

من خبرات بعض املتخصصين منهم،  الاستفادةوزيارات املتبادلة بين املعلمين وأولياء أمور التالميذ، الو 

عتبارها مركز إشعاع في بيئتها، وأن تتعاون مع فغرض املنهج الحديث هو أن تضطلع املدرسة بدورها با

أن تكون وغيرها، و املؤسسة الدينية قة باملتعلمين، كالبيت و ات العالالهيئات الاجتماعية ذاملؤسسات و 

 ما تقدمه من نشاطات تربوية، كما يهتم بإتاحة فرص اختيارات و على وعي كامل بدور هذه املؤسس

يجابي إى املشاركة على اعتبار أنه كائن أن يتفق بمقدرته علالخبرات وألانشطة التعليمية للمتعلم، و 

 2نشيط.

مميزات ترقى به إلى مستوى الكفاية حديث هو منهج جدي يمتاز بخصائص و القول أن املنهج ال يمكننا

كذا العلمي يكمن في بناء منهج مدرس ي يستطيع فيه أن العمل ألاساس ي للنمو اللغوي و ذلك نائه، و في ب

 كل تلميذ التعلم.

  ساهمت اللسانيات في تعليمن مناهج تعليم اللغات متعددة، فلكل طريقة خاصة في التبليغ كما إ

ما و مبادئها وآلياتها ومستوياتها و  اللغات، فهي تزود أستاذ اللغة باملعرفة الضرورية عن مكونات اللغة،

 وصل إليه البحث اللساني في هذا املجال، ليأخذها بعين الاعتبار عند تعليمه اللغة.

 املنهج:ألاهداف التربوية و  -1

 جدا، ففي ضوئها تحدد  ةهي هاماملنهاج و  ألاول من عناصر  العنصر هي   التربوية  ألاهداف  »

 3« التقويم.املحتوى وألانشطة و 

 التغير » دفع السلوك، فالهدف التربوي هو:تغاية البعيدة التي توجه النشاط و هو ال لغة فالهدف

هو وصف للنتاج التعليمي إلى تحقيقه في سلوك التالميذ، و  املرغوب الذي تسعى العملية التعليمية
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هو وصف لنمط ، و الحادث في سلوك املتعلم )وصف ملا سيكون عليه املتعلم بعد مروره بخبرة تعليمية

 1« ه بخبرة تعليمية أو موقف تعليمي(من أنماط السلوك ينتظر حدوثه في شخصية املتعلم نتيجة مرور 

 بناء ألاهداف التربوية: -أ

 اتباع الخطوات آلاتية:تبنى ألاهداف التربوية في ضوء 

 تحويلها إلى أهداف تربوية عامة.حديد أهداف املجتمع أو الدولة، و ت •

 السابقة ألهدافتحديد أهداف كل مرحلة من مراحل التعليمية على أن تؤسس أهداف املرحلة  •

 املرحلة الالحقة.

 أهداف كل مادة من املواد الدراسية التي تدرس في املرحلة الدراسية. تحديد •

 2« تحديد أهداف املواضيع في كل مادة دراسية، في كل صف ضمن املرحلة الدراسية. » •

 فكيرهم أو أدائهم ملهارات لغوية.تطوير ألساليب تاء للمتعلمين من معارف و هذه الخطوات هي إضف

 عناصر بناء املنهج: -ب

  :ألاهداف السلوكية  

  بهاألاساسية التي تم البدء  خطوةتعد الج، و هايأتي تحديد ألاهداف في مقدمة اهتمام واضعي املن »

ز الجهود في تركيعلى وضع الغايات و إذ يساعد تحديد ألاهداف ، 3« عند التفكير في بناء منهج دراس ي

السلوكية التي يرمون إلى إحداثها عند الطلبة، يساعد املدرسين في تحديد التغيرات العملية التعليمية و 

هم في تنظيم سير عملية التدريس والاختيار املناسب من ألاساليب، وألانشطة واملادة كما يساعد

 4لتعلم بسهولة.قياس نواتج االتعليمية، وطريقة التعلم و 

 السيطرة عليهو باملجتمع: تشمل أنظمة املجتمع والقوى املؤثرة فيه  حقائق و معلومات تتعلق •

 الثقافية التي لها تأثيرات مختلفة على الطلبة.واملستويات الاقتصادية و 

لتوزع هذه املهن بين تشمل جميع املهن الاجتماعية السائدة في املجتمع  »املهن الاجتماعية: املهارات و  •

  5« ألافراد.
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 ألانشطة:ألاساليب و 

ج عند التطبيق العملي في عناصر املنهالجزء الواضح في  »طرق التدريس هي أساليب و  

 1« تحصيله.ألاسلوب تحدد مدى تحقيق الهدف و  التعليمية، فأهمية املؤسسة

ينا أن تنظيمه علمن اختيار املحتوى و تمثل طريقة التدريس عنصرا مهما من عناصر املنهج، فإذا انتهينا 

 زمة لتدريس هذا املحتوى؟اته الال إجراء: ما طرق التدريس واستراتيجياته وفنياته و نتساءل

 ستراتيجيات التدريسية املناسبةالا ج أن يقوموا بتحديد أنسب الطرق وهنا ّل بد على واضعي املنهو 

من ثم ّل بد أن يدرك املتخصصون أن هناك موجهات ّلختيار أنسب الطرق لتدريس املحتوى، و 

 الاستراتيجيات منها:و

 ألاساليبو الوسائلأساسيا ّلختيار الطرق و فأهداف املنهج يمكن أن تمثل موجها  ألاهداف: •

 التدريسية املناسبة لتحقيق هذه ألاهداف.

 يحدد ما نقول في علم التربية إن املحتوى والطريقة وجهان لعملية واحدة، فاملحتوى  املحتوى: •

من يمكن أن تحدد شكل املحتوى، و ريس أيضا طرق تدمن طرق تدريس ووسائل و أنشطة، و  يناسبه

 
َ
 م يعتبر املحتوى موجها ّلختيار ما يناسبه من طرق تدريس.ث

 الفروق الفردية بينهم.إدراك املعلم لخبرات الدارسين ومستوياتهم ودوافعهم و  •

 صعوبات تعلمها.عة اللغة املراد تدريسها وخصائصها و إدراك املعلم لطبي •

  2« النشاط.إدراك العالقة بين الطريقة والوسيلة و  » •

يختارها املدرس تحديد ألاهداف تحديدا دقيقا تثير انجازات التالميذ، فإنها توحي باملحتويات التي  » •

 3« يرتب عناصرها تبعا ألهميتها.و 

عملية أكثر صياغة إلى  ،العمل وفق هذا التدريس يؤدي باملدرس إلى تحويل محتويات دراسية معطاة •

 فعالية.تنظيما ودقة و 

بل املدرس على شكل نشاطات يقوم بها التالميذ. •  ينظم املحتوى من قِّ
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 طالقا من عمل فريق تربوي ذو خبرةفاملحتوى يحدد من خالل معايير تضبطها ألاهداف املرجوة ان

شكل نشاطات تكون على ويات و عالية، ينطلق من مجموعة من ألاهداف ليوضح ما يقابلها من محت

 رغبات التالميذ.م مع ميول و ءتتال

  و املدخالت السلوكية:أاملحتوى 

كل الخبرات التي تحقق النمو الشامل املتكامل الديناميكي املتطور  » يشتمل املحتوى على 

م والتعليمات والنظريات املفاهيعليمية، الحقائق و نوعية الخبرات الت» يقصد بمحتوى املنهج:  1« للفرد.

تنظيمها على نمط معين لتحقيق أهداف املنهج التي تم املهارات والوجدانيات التي يتم اختيارها و و 

 2« تحديدها من قبل.

 كيف يتم تنظيم املحتوى؟ يمكننا تنظيمه كاآلتي:  •

  3« التنظيم املنطقي حسب تسلسل املعرفة. » •

ألانشطة تنظيم خبرات محتوى املنهج ويعني هو م من أقدم التنظيمات املنهجية، و يعد هذا التنظي »

 4« إلى الحديث، من الجزء إلى الكل. وفقا لطبيعة املادة الدراسية من القديم

 5« الذي يتناسب مع خصائص النمو للمتعلمين.ألاسلوب املنطقي و  » ويسمى أيضا ب

 6« خصائص املدرسة.جات و حاالتنظيم السيكولوجي حسب قدرات و  » •

يبها وفقا لخصائص نمو ترتوضع خبرات محتوى املنهج و  »هو  وى السيكولوجي للمحتنقصد بالتنظيم 

هذا التنظيم استعداداتهم، فاملحور ألاساس ي الذي يدور حول التالميذ وميولهم وحاجاتهم وقدراتهم و 

ى التالميذ فرضا من قبل من ثم فخبرات املحتوى وفق هذا التنظيم ّل تفرض علهو الفرد املتعلم، و 

 7« خصائص نموهم.ما تختار في ضوء ميول التالميذ وحاجاتهم و إنو  ار الكب

 الذي ينظم محتوى املنهج على امتداد ألاعوام الدراسية املختلفة.التنظيم الرأس ي و  •

ألاساليب واملحتوى و التماسك بين وحدات املنهج " ألاهدافظيم ألافقي الذي يهتم بالترابط و التن•

 ".التقويموالوسائط وألانشطة و 
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  أعمارهمينسجم مع سيكولوجية املتعلمين و  تتابع الخبرات بما » التنظيم العمودي الذي يتطلب •

الجزء بحيث يزداد  من الكل إلىالتتابع من البسيط إلى املعقد، و طبيعة املادة فيكون ومراحل نموهم، و 

 1« العليا.اتساعا كلما ارتقينا من الصفوف الدنيا إلى الصفوف املنهج عمقا و 

، فعملية تنظيم املحتوى توجب دمج هذه ألاساليب ببعضها إلنتاج محتوى جيد يلبي تطلعاتنا اتجاهه

هنا فيراعي حاجات البيئة املحيطة، و  العقلية للتالميذفاملحتوى العلمي يكون تماشيا وألاعمار الزمنية و 

ألاهداف علما أن مناسبة املحتوى وألانسب املختصين في اختيار املحتوى ن الخبراء و يشترك مجموعة م

 ج يعني اختيار املعارف العلمية واملعلومات فيصمم بذلك املنهاج وينفذ.املحددة للمنه

 أساليب التطوير الحديثة للمنهاج: -(6

لقد أخذت اتجاها معاكسا ألساليب التطور القديمة فبينما نجد أن ألاساليب القديمة كانت  

نت تنصب على بعض ألاجزاء وتهمل ألاجزاء ألاخرى فإننا نجد أن ألاساليب تتصف بالجزئية، أي أنها كا

 2الحديثة أصبحت تتصف بالشمول أي أنها تنصب على جميع جوانب املنهج والعوامل املؤثرة فيه. 

وهي تنصب على إلاطار العام أكثر من تركيزها على الجزئيات، ألن تغيير إلاطار العام يؤدي بالطبع إلى 

تغيير في جزئياته، لذلك فإننا نالحظ في السنوات ألاخيرة ظهور نظام امللكات املعتمدة التي تأخذ بها 

 معظم املدارس في الدول املتقدمة، كما أن له أهمية تربوية قصوى 

لدراسة وفقا لقدراته اعاة ميول التالميذ وربط الدراسة بها تحت مساعدة التلميذ في سيرورة امر  •

 3واستعداداته 

 يجعل من عملية التقويم عملية مستمرة ومتنوعة. •

يتميز هذا النظام باملرونة الكافية التي تسمح بحرية الحركة وحل املشكلة دون الخضوع للروتين الذي  •

 ببا في فشل النظم التعليمية.غالبا ما يكون س

 العوامل املؤثرة في تطوير املنهاج: -(9 -

 إلى (  املقرر الدراس ي)  انتقل مفهومه من الضيق الذي ّل يتعدى املادة الدراسيةتطور املنهج و   -

 الذي يشتمل على جميع عناصر العملية التعليمية.املفهوم الواسع و 
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ية الشخص »التي أثبتت أن ل التربية وعلم النفس، و في مجا البحوثالنتائج التي أظهرتها الدراسات و  •

م الاهتما ب متعددة يؤثر أحدها في آلاخر، وأن تنميتها تتطلبذات جوان إلانسانية وحدة متكاملة النمو 

دت التربية على النمو الشامل املتوازن لشخصية على هذا ألاساس شّد املتوازي بجميع هذه الجوانب، و 

 الانفعالي(.جسمي و)العقلي، ال 1« املتعلم

تأهيل املتعلمين كنولوجي، من أجل مواكبة التطور و التفي املنهج نتيجة للتطور العلمي و إعادة النظر  » •

 2« للتعامل مع املتغيرات الجديدة.

 سلوك املتعلم وفق متطلبات نموه، نظرته إلى وظيفة التربية على أنها تعديلتطور الفكر التربوي و  •

 املجتمع.الدولة و  فلسفةوحاجاته و 

 تؤكد على وجوب إيجابية املتعلم، ما ترتب عنها من اتجاهاتور النظريات التربوية الحديثة، و ظه •

 املحور فيها.لية التعليمية، بوصفه املستهدف و نشاطه في العموحيويته و 

 املنهج.الدعوة إلى تبني استراتيجيات تدريس حديثة تتطلب إعادة النظر في بناء  •

 الثورة في مجال املعلوماتية التي دخلت مجاّلت الحياة.الانفجار املعرفي و  •

ب عليها من ،ظاهرة العوملة واستحقاقاتها، وظهور التكتالت السياسية والاقتصادية » •
ّ
 وما يترت

  3« املعرفي.مستجدات في املجال الثقافي والسياس ي و 

 تنطلق عملية تطوير املناهج من ألاسس آلاتية: 

افة إضدون إلاخالل باملستوى العلمي و  ٪11التخفيف من كم املقررات الدراسية بنسبة تصل إلى  •

 ّل يتجزأ من املقرر. جوانب إثرائية إلى كل مقرر واعتبار ألانشطة العلمية جزء

 التقويم املستمر.اتباع طرق التكنولوجيا في العمل التربوي و  دمج •

من حيث املضمون تمحورت جهود الوزارة حول  " الجوهر الشكل و " كتاب املدرس ي في تحسين ال •

تزويد الكتاب ع الاتجاهات العاملية املعاصرة و يتفق ملكتاب ليناسب املرحلة الدراسية و تطوير محتوى ا

 ضافة إلى تضمين الكتاب بعض، باإل املشروعاتجع التالميذ على التعلم الذاتي و باألنشطة التي تش

التوضيحية  ألاشكالتزويده ببعض الرسومات ومواقع ألانترنت، و املعرفة املتعددة مثل املراجع و مصادر 

التي تساعد على فهم املحتوى، أما من حيث الشكل فقد سعت الوزارة إلى أن يكون الكتاب املدرس ي 

                                                             

 .21م، ص1112، القاهرة، 2ط -الواقع واملستقبل -أحمد إبراهيم قنديل، املناهج الدراسية -1 

 .21م، ص1121محسن عبد علي، سعد مطر عبود، الاتجاهات املعاصرة في بناء املناهج الدراسية، املؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  -2 

 .11م، ص1122ر املناهج للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، محسن علي عطية، املناهج الحديثة وطرائق التدريس، دا -3 
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اب يعبر عن وجانة الكتاب و متإلى  ع أعمار التالميذ، باإلضافةمتناسبا من حيث الحجم م
ّ
ود غالف جذ

 املحتوى. 

 1« اللغوية.ام بالخلو من ألاخطاء املطبعية و الّصور مع الاهتمالتنسيق بين الرسوم وألاشكال و  » •

اللغات  ، أما جهودها من أجل تطوير مناهجهذا ما يتعلق بدور الوزارة في تطوير املنهاج خارج املؤسسة

 تمثل في:تداخل املؤسسة فآدابها جنبية و ألا 

 تطبيقيا.تكوينية لألساتذة الجدد نظريا و  تخصيص دورات •

 ندوات سنويا(. 1طرح آلاراء املختلفة )ندوات التربوية من أجل التواصل والنقاش و تكثيف ال •

 زيادة املقاطعات.تخصيص غالف مالي و  •

يتعدون الحجم الساعي الحجم الساعي "فغالبية أساتذة اللغات ألاجنبية ّل  كثيفالعمل على ت •

 ساعة(." 22)القانوني 

 البحث.توفير الوسائل التربوية وإحداث تعديالت على كشف النقاط وتفعيل العمل و  •

ي حتو يسابقا كانت أغلبية املؤسسات ) يذ توفير الجو املناسب خصوصا في ما يتعلق بعدد التالم » •

، مع ( فعددهم ّل يتجاوز ثالثين تلميذا أربعين تلميذا، أما اليومالقسم فيها على أكثر من خمسة و 

 2« التحليل.الذي يكسب القدرة على املناقشة و تفعيل العمل الجماعي بين التالميذ 

 لذلك يمكن إيضاح دور املوّجه فيم يلي :

 تطويرها. دراسية في مختلف مراحل التعليم وتقويم املناهج ال •

 تطوير أداء املدرسين الجدد.التوجيه املنهي و  •

 ربوية والعمل على إيجادتحديد املشكالت الت)   مختلف أطراف العملية التعليمية التنسيق بين •

 ( الحلول.

من خالل ما سبق ذكره يظهر لنا جليا أن املفتش يساهم في تطوير البحث التربوي، من خالل  

تطبيق املنهاج عرض التقنيات و التقص ي من جهة )مراقبة مخرجات العملية التعليمية من البحث و 

من خالل برنامج إشرافي منظم وفقا ألهداف معينة )تفعيل العملية التعليمية مع حسن س ي( و ادر ال

 تكييف املنهاج(.

                                                             

 .12، ص 1111فتحي يونس وآخرون، املناهج ) ألاسس، املكونات، التنظيمات، التطوير (دار الفكر، ألاردن، بتصرف،  -1 

  -سيدي بلعباس  –مفتش التعليم الابتدائي باملقاطعة إلادارية الثالثة بحي عظيم فتيحة مقابلة مع  -2 
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، فهو حسب تحقيق أغراضهايحاول ا للعملية التعليمية التعلمية، و ُيعدُّ املنهاج مرادف »باملعنى الشامل و 

  1« يجب أن يكون مرتبطا بنظرة املدرسة للحياة الطّيبة في املجتمع الطّيب. "بلوم" 

 عوائق تطوير املنهاج: -(2

 إن عمليات تطوير املناهج تواجه عددا من العوائق لعل أبرزها: 

عدم تهيئة أذهان املعلمين ) معلمي اللغات ( للتغيير املنتظر وعدم إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة  •

 فيه، مما يجعلهم عوامل إعاقة تقاوم التغيير.

مقاومة آلاباء الذين درسوا وفق املناهج القديمة، ورغبتهم في املحافظة على ألاساليب التي درسوا  •

 بموجبها.

 عض إلامكانات املادية الالزمة إلحداث عمليات التغيير والتطوير.النقص الحاصل في ب •

  2قلة الخبراء في ميادين املناهج املختلفة. •

عني املحتوى العلمي " بصورة عامة لم تعد ت املنهج من خالل ما سبق، يتبين لنا أن كلمة "و             

ي: أربعة عناصر رئيسية تتمثل ف" ذات  بل أصبح يتعداه ليمثل بذلك "منظومة ،املقررة للكتب

أساليبه.  حيث ترتبط هذه العناصر ارتباطا والتقويم و طرائق التدريس، ألاهداف، املحتوى، ألانشطة و 

وى وسنفصل أكثر في طرائق هداف واملحتوثيقا في عالقة تبادلية متناغمة. ففي هذا املبحث تعرضنا لأل 

 التقويم في الفصل الثاني.و  التدريس

 

                                                             

 .29م، ص1121، دار ألامل، الجزائر، 2عسعوس محمد، مقاربة التعليم والتعلم بالكفاءات، ط -1 

 .212، ص 2777، 2بتصرف، صالح ذياب هندي، دراسات في املناهج وألاساليب العامة، دار الفكر للنشر والتوزيع، ط -2 
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 طرق التدريس:املبحث ألاول:                         

 مفهومها:  -1

 والسياسية. وعموما  لقد تطور مفهوم طرق التدريس عبر العصور متأثرا بالفلسفة الاجتماعية

والتقليد والتكرار والاعتماد على الحفظ  القديمة أساليب التلقينيغلب على طرائق التدريس في التربية 

 آلالي والاستظهار. 

    أما في التربية الحديثة فقد بدأ التوجه إلى التركيز على دور املتعلم باعتباره فاعال في العملية التعليمية.  

اهج ــــاملن  وياتـــق محتـــأدوات تطبيم ــأه  » ( Methodes d'enseignement)  دريســــرق التــر طـــتعتبف

مجموعة القواعد العامة و الضوابط التي يلتزمها  باعتبارها  تنّوعهاو رق ـــعّدد الطرغم تــية، فـــالدراس

م في املواقف ال
ّ
فإن العملية التعلمية تحتاج إلى  ، 1« املقصودصّفية لتحقيق التعلم املخطط له و املعل

املتعلم، أو و جميع طرق التدريس سواء ما تعلق بجهد املعلم أو الطرق القائمة على جهد كل من املعلم 

 لّدرس. حسب الهدف من احدد حسب طبيعة املوضوع و تحتى ما تعلق بجهد املتعلم، ألن الطريقة ت

لتحقيق أهداف الحصة التعليمية  أيسرهاالّسبل و لطريقة الناجحة هي أحسن من هنا يمكننا اعتبار ا 

م، فلها أثر كبير في تحقيق ألاهداف التربوية.و 
ّ
 الزيادة من مستوى الّدافعية لدى املتعل

 أن كلها تصب في منبع واحد.
ّ

 و تتعدد املفاهيم حول الطريقة، إّل

  لغة: -أ

ي ف رعون ــصة فــريم في قــــرآن الكـــفي القت اءـــقد جرائق، و ـــها طــمعــب وجــذهــي السيرة أو املــــه 

َهَبا ب  ـــتعوله ـــق
ْ
ى ﴾الى: ﴿ َو َيذ

َ
ل
ْ
ث
ُ
م امل

ُ
ك يَقت  ر 

َ
 2ط

كم ودينكم و  ت 
َّ
تاج العروس، هي املذهب تم عليه، وجاءت معنى الطريقة في الصحاح و ما أنبمعنى ُسن

 ﴾والسيرة و 
ً
َددا َق ق  َرائ 

َ
ا ط نَّ

ُ
 3املسلك، لقوله تعالى: ﴿ ك

  اصطالحا: -ب

إن مفهوم الطريقة اختلف باختالف وجهات نظر املتخصصين حول النظرة إلى مفهوم املنهج،   

 تهدف العملية في بعض معانيها إلى إحداث تغييرات مرغوبة في  »إذ ر املعلم في العملية التعليمية، دو و 

 

                                                             

، 1إسماعيل عبيد، املناهج، أسسها ومداخلها الفكرية وتصميمها ومبادئ بنائها ونماذج تطويرها، طناصر أحمد الخوالدة، يحي  -1 

 .171م، ص4112ألاردن، 

 .16سورة طه، آلاية  -2 

ن، آلاية  -3   .11سورة الج 
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يم املرغوبةمن خالل إكسابه املعلومات واملعارف و  سلوك املتعلم،  1« .الق 

لفّعال للطريقة في بناء الّدور ا »ن عبد الهاشمي، وطه علي حسين الدليمي علىيؤكد كل من عبد الرحمو 

إخراج املقّرر أو املنهج إلى املنهاج، هي حلقة الوصل بين املتعلم واملنهج، ويتوقف على الطريقة نجاح و 

جعلها غنية باملعلومات املناسبة و اد املواقف التعليمية حّيز التنفيذ، كما تتضمن الطريقة كيفية إعد

 2« والقيم املرغوب فيها. الاتجاهاتواملهارات والعادات، و

م ّلكتشاف الحقيقة، وايصالها لآلخرين بعد لسبيل ألاقوَ ا »رأي يونس ناصر فإن الطريقة هي:  حسبو 

 3« حقيقة ما.م الذي تتبعه في تعليم يضيف أيضا: الطريقة في التعليم تعرف بأنها النظااكتشافها، و 

الطريقة إعداد للخطوات الالزمة للقيام بعمل من ألاعمال، يقول عبد الحميد محمد الهاشمي: 

 لسبل وأيسرها في عملية التعليم.فالطريقة عملية تربوية تقتض ي سلوك أقرب ا

الطريقة ما هي إّل الوسيلة التي تتبع للوصول إلى تحقيق ألاهداف  »ويضيف محمد سعيد غرس ي: 

التي عن طريقها يكتسب التالميذ النتائج املطلوبة ت التي يستخدمها املدرس، و بوية، أي أنها الخطواالتر 

  4« من الدرس.

الكيفيات التي تحقق التأثير املطلوب في املتعلم بحيث تؤدي إلى التعلم، أو إنها  »وتعني الطريقة أيضا: 

قيامه توصيل محتوى املادة للمتعلم في أثناء  ألاداة أو الوسيلة أو الكيفية التي يستخدمها املعلم في

 ا، ـيهـاده إلـإرشلم و ـعـتـات إلى املـومـلـعـل املـقـنـة لـلـيـة، فهي وسـفـلـتـخـال مـكـأشور و ـصـة بـيـمـيـلـتعـلية الــبالعم

 5« خذها املدرس لتحقيق أهداف الدرس.تتكون من مجموعة أساليب يتوالتفاعل معه، و 

 ترتبط بطراق التدريس منها:وهناك مفاهيم 

 

 

                                                             

والتوزيع، عمان، ألاردن، سعدون محمد الساموك، هدى علي الشمري، مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها، دار  وائل للنشر  -1 

 .461م،  ص4112ط

م(، دار الشروق 4112عبد الرحمن عبد الهاشمي، طه علي حسين الدليمي، استراتيجيات حديثة في فن التدريس، الطبعة ألاولى ) -2 

 .11للنشر والتوزيع، عمان،  ص

البدنية والرياضية في ضوء ألاهداف إلاجرائية واملقاربة عطا هللا أحمد، زيتوني عبد القادر، بن قناب الحاج، تدريس التربية  -3 

 .16، ص4111بالكفاءات، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .16املرجع نفسه، ص -4 

م، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، 4111محسن علي عطية، الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية، الطبعة ألاولى،  -5 

 .27، ص4111



بيةالفصل الثاني                          الاستراتيجيات الحديثة لتعليم اللغات ألاجن  

 

 61 

  أسلوب التدريس: _ 

 ية التي يتناول بها املعلم طريقة ـيفـلم ما أو الكـعـه مـلـضـفـذي يـس ي الـتدريـط الـمـنـال » رف بأنهـعـي

التدريس أثناء قيامه بعمله، أو هو ألاسلوب الذي يتبعه املعلم في توظيف طرق التدريس بفعالية تميزه 

 1« املعلمين الذين يستخدمون نفس الطريقة.عن غيره من 

 ـَس  »ه( 262ري )تـشـخـزمـة للـالغـبـاس الـورد في أس لغة: •
َ
 ـَب وَس ـل

َ
الثكلى  يستـب ولـيـل  ـو َس ـهـُه فـبَ ـل

اد، وسلبت على منيتها، حزنت عليه، وسلكت أسلوب فالن طريقته، وشجرة سليب حدالسالب وهو ال

 2« أخذ ورقها وثمرها.

سلبه الش يء، يسلبه سلبا والاستالب اختالس والسلب  »( في لسانه فقد أورد: 711ابن منظور )ت أما

كل خيل أسلوب، و نشطر من الليقال ما يسلب والجمع أسالب، وكل ش يء على إلانسان من اللباس، و 

 3« طريق ممتد فهو أسلوب.

النص  داخل للكشف عن القيم الجمالية املوجودة مدخال  اعتبر القدامى ألاسلوب » اصطالحا: •

 املستوى  ذلك من خالل مستويين هماـوا لـرضـعـقد تاهتمامهم باأللفاظ بشكل واضح، و  يتجلى ذلك فيو 

تبط بسلوكيات املقوّلت املستوى الفني هو الذي ير وم اللفظة في النواحي الشكلية، و املادي، يتصل بمفه

                                                                                                           4« الكالمية.

  سوسير ديالتي قامت على يد العالم اللغوي مفهوم ألاسلوب ارتباطا وثيقا بالدراسات اللغوية، ارتبط 

 سلوبعلى اللغة، فإن علم ألا  إذا كانت الدراسات اللغوية تركز غة والكالم، و ـق بين اللـريـفـمن خالل الت

 أدائها.يركز على طريقة استخدامها و 

وصول املعارف بأيسر  في معالجة النشاط التعليمي ليحققمن حيث هو الطريقة التي يستخدمها املعلم 

تالميذهم للوصول بهم إلى  النفقات، أو هي الخطة التي ينتهجها املدرسون معالطرق، وأقل الوقت و 

  5«الغاية املقصودة من تربيتهم وتعليمهم. 

                                                             

جامل عبد الرحمن عبد السالم، طرق التدريس العامة ومهارات التنفيذ وتخطيط عملية التدريس، دار املناهج للنشر والتوزيع،  -1 

 .11، ص1112ألاردن، 

ة م، باب السين، ماد1112، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط6الزمخشري، أساس البالغة، تحقيق باسل عيون السود، ج -2 

 .464سلب، ص

، 4111، 4، دار نوليسة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط4ابن منظور جمال الدين ألانصاري، لسان العرب، تحقيق عامر حيدر، ج -3 

 .466السين، مادة سلب، ص

 .116، ص4114، 1ط عبد القادر عبد الجليل، ألاسلوبية وثالثية الدوائر البالغية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، -4 

 .42خليل إبراهيم شبر، عبد الرحمن جامل، عبد الباقي أبو زيد، أساسيات التدريس، ص -5 
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ة في من جهة أخرى طريقألاسلوب طريقة في الكتابة، و  »ليس ثمة ش يء أحسن تعريفا من كلمة أن 

  1«لعصر من العصور.الكتابة لكاتب من الكتاب، ولجنس من ألاجناس و 

هو الذي يجري به تنظيم املجال الخارجي للمتعلم لتحقيق أهداف تربوية تستهدف التنظيم  فاألسلوب

واملوازنة العملية للعوامل املختلفة التي تدخل في العملية التعليمية، كطبيعة التلميذ ومواد التعليم 

   2ي.واملوقف التعليم

ّم فإن أسلوب التدريس يرتبط بصورة أسو 
َ
من ذلك خصية للمعلم، و اسية بالخصائص الشمن ث

يمكن أن يستخدمها أكثر تج أن الطريقة أشمل من ألاسلوب ولها خصائصها ومميزاتها العامة، و نستن

يرتبط بالخصائص الشخصية له، فهو الوسيلة التي في حين أن ألاسلوب خاص باملعلم و من معلم، 

 يستخدمها املعلم لتوظيف الطريقة بصورة فعالة.

 ريس:استراتيجيات التد_  

قد تكون على شكل مناقشات، أو و  اعدة تالميذه على تحقيق ألاهداف،إجراءات يتبعها املعلم ملس »هي 

توجيه أسئلة، أو تخطيط مشروع، أو إثارة مشكلة، أو تهيئة موقف معين يدعو التالميذ إلى التساؤل أو 

 3«ض فروض أو غير ذلك. محاولة الكشف، أو فر 

ع لدى املتعلمين، و يستخدمها املعلم لتحقإجراءات  »أيضا:  هيو 
ّ
  هي أحد عناصريق سلوك متوق

  4« تؤدي الانتقال إلى تحقيق التعلم.هي عملية تتطلب خطوات ضصاملنهج، و 

 وبذلك فإن الطريقة تمثل أحد وسائل الاتصال التي توظفها الاستراتيجية لتحقيق التعلم الفّعال.

 نموذج التدريس:_  

دليل أو خطة يمكن استخدامها لتوجيه عملية التعليم في الوضعية التعليمية، وهو يعرف على أنه 

يشير إلى جملة إلاجراءات التي يمارسها املعلم في الوضعية التعليمية استنادا إلى خلفيات نظرية 

 5محددة

                                                             

 .11، ص1112، 4بيار جيرو، ترجمة منذر عياش ي، دار الحاسوب للطباعة والنشر، حلب، سوريا، ط -1 

 . 14ألاهداف، ص بتصرف، خالد لبصيص، التدريس العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات و -2 
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يات وبذلك نموذج التدريس يعني التصورات التي تفسر املوقف التعليمي فيتضمن عددا من الاستراتيج

 وليس العكس، فهو أوسع من استراتيجيات التدريس.

 ملية التعليمية تتطلب مدرسا يلقيركن من أركان التدريس، فإذا تصورنا أن الع هاستنتج أني 

مادة يعالجها املدرس في عالج هذا الدرس، فتعد طريقة التدريس هي الدروس، وتلميذا يتلقى الدرس، و 

ا كانت مالئمة للموقف التعليمي ومنسجمة مع كلمواملعرفة واملهارة، و  داة أو الوسيلة الناقلة للعلمألا 

أكثر يمية املتحققة عبرها أوسع عمقا و ميوله، كانت ألاهداف التعليته و قابلاملتعلم وذكائه، و  عمر

 1.فائدة

تالميذ للمادة ّل تقل أهمية طريقة التدريس عن أهمية بناء املنهج بل تفوقها، حيث يتوقف فهم ال

الكيفية التي تنظم بها املعلومات  » ها على طريقة عرضها عليهم، فهي:الاستفادة منعروضة عليهم، وامل

 ها لتحقق لديه ألاهدافيعيشو  تعرض عليه،ات التربوية التي تقدم للمتعلم و الخبر واملواقف و 

جزء متكامل من املوقف  فهي ليست بالشيئ املنفصل عن املادة أو عن املتعلم، بل هي   2«املنشودة.

 التعليمي.

 علما له ركائزه من علوم النفس والتربية واللغة، وانتهت أصبحتتطورت الطرائق بذلك تطورا و 

توجيه علمين حتى تبلغ أقص ى مداها، و تبمفهوم علمي واضح قوامه تنمية مهارات ألاداء اللغوي للم

 املنشود.النشاط اللغوي بأحدث ألاساليب حتى يصل إلى مستواهم 

التعليم، ربويا بأنها أيسر السبل للتعلم و يتضح مما سبق أن طريقة التدريس يمكن تعريفها ت 

ففي أي منهج من مناهج الدراسة تصبح الطريقة جيدة متى أسفرت على نجاح املدرس في عملية 

 تعلم التالميذ بأيسر السبل.و التدريس، 

 تشمل:امها من قبل املعلمين و حيث استخدتصنف طرق التدريس إلى مجموعتين من و 

بحيث استخدامها  ن جميع التخصصات إلىـون مـمـلـعـاج املـتـحـتي يـق الـريـطـي الـهو  طرق تدريس عامة:

 يشيع استخدام مثل هذه الطرق في كافة التخصصات.

                                                             

 ، 1التوزيع، عمان، ألاردن، طعبد الوائلي، طرائق تدريس ألادب والبالغة والتعبير بين التنظير والتطبيق، دار الشروق للنشر و  سعاد -1 
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بعض صات معينة حيث يشيع استخدامها في ــصـخـها تـبـلـطـتـتي تـرق الـطـي الـهو  » :طرق تدريس خاصة

نتاجات و ينُدر استخدامها في تخصصات أخرى لعدم مالئمتها لطبيعة تلك التخصصات التخصصات و 

  1« التعلم املتوخاة.

 أهمية طرق التدريس: -2

 إن أهمية طريقة التدريس تتمركز على كيفية استغالل محتوى املادة بشكل يمكن للتالميذ من 

 وواجب املدرس أن يأخذ تلميذه من إلى الهدف الذي ترمي إليه في دراسة مادة من املواد، الوصول 

 حيث املستوى الذي وصل إليه محاوّل أن يصل إلى الهدف املنشود.

إذا كانت املادة دسمة، على املدرس أن يصل إلى غايته، و  تعذر نعدمت ت الطريقة أو ادإذا وجو  »

غزارة املادة ن الطريقة ّل يعوض فقد املادة، و ف املنشود، فحسالطريقة ضعيفة لم يتحقق الهدو 

 2« الجدوى إذا لم تصادف طريقة جيدة.تصبح عديمة 

عين املدرس  •
ُ
  من شأنها اختزال الوقتعلى تحقيق أهداف التدريس بوضوح وتسلسل منطقي و ت

 ألاداء.الفاعلية في تجعله أكثر قدرة على املحاولة والحيوية و  الجهد في ذلك، مماو 

 توفر فرصة الانتقال املنظم من فقرة إلى أخرى، متابعة املادة الدراسية بتدرج و  تتيح للطلبة إمكانية » •

  3« بين املدرس.حققين في ذلك أفضل تواصل بينهم و من موقف إلى آخر بوضوح مو 

تعالج الكثير من قصور املنهج،  رتبط بنجاح الطريقة ألن الطريقة السديدةينجاح التعليم  »إن  •

ارة صعوبة املقرر الدراس ي، زيادة على أنها يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في إثونقاط ضعف املتعلم، و 

  4« تحبب املادة للمتعلمين.دافعية املتعلم نحو املادة و 

تحسينها ركنا أساسيا من أركان التدريس وإن الاهتمام بها و  ا على ما تقدم، فإن الطريقة تعديستأسو 

نجاحا في ية و يجعل منها أكثر إنتاجم منها يخدم العملية التعليمية ويزيد من فاعليتها و اختيار ما يالئو 

لنا تلبية ألاهداف التربوية. لهذا يهمنا أن نتساءل عن ألاسباب التي تدعونا إلى العناية بالطريقة، فتجع

 مكمال ملنهج الدراسة. بأنها يجب أن تكون جزء ننادي
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 الواقع أن هناك عدة أسباب هي: 

أنه ّل يمكن فصل الطريقة عن املادة، فلكي تؤدي الطريقة وظيفتها بنجاح يجب أن ترتبط باملادة  أوّل: 

 بنفسها. زلها عن املادة، بحيث تصبح قائمةبحيث يصبح الاثنان كال واحدا، فالطريقة ّل يمكن ع

مثل هذا الضمان ّل ل املادة بشكل موصل إلى الهدف، و يجب أن تضمن الطريقة إمكان تناو  ثانيا: 

يت الطريقة للمادة بعد اختيمكن الحصول عليه إّل إذا   تجربة.ار و بانُتق 

 فالطريقة »عينة ّل يمكن مجانبتها، إن اختيار الطريقة املثلى أمر علمي قائم على أصول م  ثالثا: 

 القتها باملادة املراد تدريسها والهدفععلى أساس علمي من حيث ارتباطها و الناجحة يجب أن تقوم 

  1« املراد الوصول إليه.

ُمطرد يجب إن طريقة التدريس هي عبارة عن قالب ينبغي أن يصب فيه جميع املدرسين، أو إنها نظام 

تستطيع لى حد كبير بنجاح الطريقة و تبط إنجاح التعليم ير اتباعه في كل موضوع، ومع كل تلميذ و 

غير ن تعالج كثيرا من فساد املنهج، وضعف التلميذ، وصعوبة الكتاب املدرس ي، و الطريقة السديدة أ

ينهم من شخصياتهم فإن التفاوت بكان املدرسون يتفاوتون بمادتهم و إذا التعليم و ذلك من مشكالت 

   2أجل خطرا.حيث الطريقة أبعد أثرا و 

 طرق التدريس: أسس -3

 التي يجب أن تتوفر في الطريقة الجيدة: ألاسس )املميزات( 

 يجب أن نجعل الهدف واضحا أمام التالميذ. •

 من شأن الطريقة أن تشغل الدوافع التي تدفع التالميذ إلى العمل. •

 كذلك تشغل مظاهر نشاط التالميذ. •

 تبعث في التالميذ املقدرة على الحكم على النتائج. •

 تمكنهم من دراسة النتائج التي وصلوا إليها. •

 تهتم باملستوى التربوي الذي يبدأ منه التالميذ. •

 هي التي تنقل من الناحية السيكولوجية الترتيب املنطقي. •

 من شأنها أن توصل إلى الهدف. •

 هي التي تربط املادة بالحياة الاجتماعية. •

                                                             

 .42: سيد عبد املنعم عبد العالي، طرق تدريس اللغة العربية، صبتصرف -1 

 .61، د، ت، ص12، القاهرة، طعبد العليم إبراهيم، املوجه الفني ملدرس ي اللغة العربية، دار املعارف للنشر والتوزيع -2 
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ته على استعمالها تساعده في معرفة الظروف التدريسية قدر ن معرفة املدرس بطرائق التدريس و إ »

  1« ممتعة للمتعلم.، إذ تصبح عملية التعليم محببة و التي تحيط باملوقف التعليمي

 طرق التدريس باألهداف: -2

 تعريف الهدف: -أ

 السهام،  توجه إليه وصالغألارض وإليه يلجأ، و ن ـرف مـشـامل »ه ـى أنـلـور عـظـنـن مـه ابـرفـعـي لغة:

 الانتصاب، أي البروز والارتفاع و وصتلتقي هذه الشروح في مفهوم الغكل ش يء عظيم مرتفع، و 

  2« الظهور.و 

  اصطالحا:

 انـواء أكـال، سـعـن ألافـة مـلـسـلـأو س لـعـة ألي فـيـائـهـنـة الـجـيـتـنـو الـهدف هـال »  فس:ـنـم الـلـفي ع   

 3 ».القائم بالفعل أم ّللكائن الحي الهدف مقصودا من ا

 4« " بالحاجات الفيزيولوجية باعتباره مشبعا لها. توملان يرتبط الهدف من وجهة نظر "و  »

الهدف عبارة تصف نتائج تعليمية تبين سلوك التلميذ الذي نتوقع أن يتكون لديه  »أن Granlardيرى و 

 5«. د حصوله على خبرات تعليمية معينةأو يظهر بع

 يث استطاع علماء النفس أن يربطواح »استعمل مصطلح الهدف في علم النفس بشكل واسع  لقدو 

منتظمة  الهدف، في دورة" النشاط" الحاجة هي:لعناصر الثالثة املفسرة للسلوك و بشكل هام جدا بين ا

   6« طبقت بنفس ألاسلوب بالنسبة للتربية.تقوم على مبدأ التوازن الحيوي، و 

أكدوا على تدرج الهدف، على اعتبار أنه أثر الاقتراب من الهدف في سلوك الكائن  أن علماء النفس كما

 يزداد نزوعا إلى الابتعاد عن ألاهداف السلبية.الاقتراب من ألاهداف إلايجابية و الحي، فيزداد نزوعا إلى 

، وتكون مرتبطة بنقطة بداية حقيقها بعد التفكير فيها ملياالهدف هو النتيجة املتوخاة ت ستنتج أن يو 

 بخطة محكمة.وطة و أدوات مضبوبوسائل و 
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 .46، ص1122، مكتبة النهضة، ألاردن، 6أحمد زكي صالح، علم النفس التربوي، ط -2 

 .62، ص1171إبراهيم وجيه محمود، التعلم، عالم الكتب، القاهرة،  -3 

 .21، ص1111ات الفردية للتالميذ وإتقان التعلم، دار املريخ، الرياض، اململكة العربية السعودية، ناديا عبد العظيم، الاحتياج -4 

 محمد شارف سرير، نور الدين خالدي، التدريس باألهداف وبيداغوجيا التقويم، تم الطبع والتصفيف بمطبعة ألامير، معسكر  -5 

 .11)د ط(، )د ت(، ص

 .11، صالسابقصالح، املرجع  أحمد زكي -6 



بيةالفصل الثاني                          الاستراتيجيات الحديثة لتعليم اللغات ألاجن  

 

 67 

 ةـــيـــربـتـدان الـيــداف في مـــت ألاهـولـاـنـتي تـات الــدراسـع للـبـتـتـ: إن امل( وي ـتربـدف الـهـال ) ة:ـيـتربـفي ال   

 عنى العام له لغة.معنى الهدف، يالحظ أنها ّل تختلف كثيرا في تعريفها للهدف عن امل حاولت تحديدو 

 1«. ا مقترحا يراد إحداثه في التلميذمقصد مصوغ في عبارة تصف تغيير  »" بأنه  فؤاد قالدة فيعرفه "

 سلوكما يستطيع التلميذ أداءه من وصف  »فترى أن ألاهداف في التربية هي: "  ماجدة عباس أما "

  2«. سدراس ي أو وحدة التدريس، أو الدر مرغوب فيه في نهاية املنهج، أو املقرر ال

التعليمية املخطط لها بهدف اكتسابها من قبل املتعلم في وقت  تجااتنال »يعرف أيضا الهدف التربوي 

محددة  تعلم خالل فترة زمنيةمتوقع حدوثه في سلوك امل، أو هي وصف لتعبير سلوكي محدد و اقتصادي

  3« .معطيات مأخوذة بالحسبانوفي إطار مدخالت و 

ال، بعد الانتهاء كل ما يمكن للتلميذ إنجازه، قوّل أو فعالهدف التربوي هو  »"محمد الدريج" أما في قول 

  4« من حصة دراسية.

الهدف هو ما نريد تحقيقه من أنماط سلوكية لدى التلميذ من خالل  »يتضح مما سبق أن  

هو بهذا املعنى، حلقة من سلسلة طويلة مية تعلمية معينة مخططة مسبقا، و بمواقف تعليمروره 

 5« متكاملة من الحلقات تغطي جوانب متعددة من جوانب السلوك إلانساني في مختلف جوانب الحياة

 ى املحدد ملفهوم الهدف في عمومه.يبتعد عن املعن وهو ّل

  مستويات ألاهداف التربوية: -ب

 ن الغموض والتداخل ما يزال يكتنف التي حتلتها حركة ألاهداف التربوية إّل أ رغم ألاهمية

مستوياتها خاصة وأنها تستخدم بمرادفات كثيرة، فتحميل ألاهداف التربوية يمر عبر مستويات مختلفة 

تندرج من العام إلى الخاص ومن املجرد إلى املحسوس، ومن التخمينات العقلية إلى الفعل السلوكي 

ل ـمـشـي  امــوى عـتـسـة، مـويـربتــال  دافــألاه  نـين مـنـين اثـويـتـسـز مـيـمـنف 6ي يتجلى لدى املتعلم.الذ

ألاهداف التربوية الكبرى واملقاصد وألاهداف الشاملة، ومستوى خاص يشمل ألاهداف التدريسية 

 الخاصة وألاهداف السلوكية.
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 . 22قالدة فؤاد، طرق التدريس وبناء إلانسان، ص -5 

 .111، ص 4112القاهرة، محمد حسن مطر وماجد محمود، أساليب املناهج ، مكتبة العلى،  -6 
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 املستوى العام: أوال : 

املعايير التي يضعها هي تلك القيم و و  »تمثل ألاهداف التربوية الكبرى هي و  :التربوية الكبرى ألاهداف  •

الدينية دة دائما من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية و هي مستمألامم و  من أمة مفكرو 

واملصرح عنه من ا بشكل صريح في دستور املجتمع، وهي مرتبطة بالتشريع السياس ي يعبر عنهو للمجتمع، 

 1«القاعدية. ل الجهاز السياس ي إلى املستوياتالتشريعات التي يؤمر بتنفيذها من خالخالل الخطب و 

تساهم غايات التربية والتعليم أنها  »منها  ألاهداف التربوية الكبرى التي تمثل الغاياتمثلة عن ن ألا مو 

 ملجتمعه، كما تسعى لتحقيق مجتمع حر و د املواطن الصالح النافع لنفسه إعداوالتكوين في تكوين و 

أغراضها الفرد التي يحترم كل فرد فردا آخر، وتدفع غايات التربية و  يديمقراطي يؤمن أفراد بحرية الرأ

  2« عن وحدة ألامة.  الدفاعوالعمل و إلى حب الوطن 

هي النهايات للمطلب املسطر املأمول منه،  ألاهداف التربوية الكبرى مما سبق يمكن القول أن     

يمي فلسفي و  تصف نواحي حياتية تماعي، بمعنى من فلسفة املجتمع ونظامه اجمرغوبة إلى تنظيم ق 

ية الشموللتوجهات العامة على صيغة مبادئ ورغبات يتميز بالعمومية و تحدد بمجموعة من االعام، و 

 التأويل.و 

 تخص نمطا أقل بعدا منها ألنهاو  ألاهداف التربوية الكبرى أقل شمولية من هي عبارات و  :املقاصد •

التعلم، أو نواتج فترة من املتكونين املتدربين، أي تحدد وتصف نواتج التعليم و  من التالميذ أو  محددا

فإننا تتصف بالعمومية التي تمثل الغايات  ألاهداف التربوية الكبرى إذا قلنا بأن والتدريب، و التكوين 

املقاصد، بأنها أقل تجريدا و أقل عمومية، بل تكون أكثر وضوحا في برامج  نستطيع أن نقول عن

 3.يمراكز التكوين البيداغوجي أو املنهو التدريب التي تجري بمعاهد 

تربية مثال تعني وضع تنظيم ففي ال...هداف التربوية الكبرى لتطبيقي ملا حددته ألا الجانب ا املقاصدتعتبر 

يظهر ذلك جليا في القرارات التي يصدرها وتحدد أهداف كل مرحلة تعليمية، و  التعليمي السلم

ارة التربية الوطنية من قرارات وبرامج، وتحديد أنواع الشعب والشخصيات وشروط املشرفون على وز 

نظام الجزء الظاهر للسياسة التعليمية ملجتمع ما أو ل قاصدالشهادات املمنوحة، تعد املالقبول و 

                                                             

 .41عطا هللا أحمد وآخرون، تدريس التربية البدنية والرياضية في ضوء ألاهداف إلاجرائية واملقاربة بالكفاءات، ص -1 

 .12ألاهداف، ص خالد لبصيص، التدريس العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات و -2 

 .12خالد لبصيص، املرجع السابق، ص -3 
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سائدة فيه، و هي تربوي معين يعمل على ضبط توجهاته الكبرى اعتمادا على القيم الاجتماعية ال

  1.مرتبطة بحاجياته

الامتحانات، يراد بها ألاغراض، وهي أقل من الغايات، وتكون على صيغة أهداف البرامج و قاصدذا فاملإ

 املتعلم. ذلك بتثبيت العقيدة إلاسالمية فيتمثل و وسائل، الوتتميز بارتباطها باملراحل واملواد واملناهج و 

 منبثقة منه، فهي تصو  قاصدمستوى أقل من املهي تعبير عن  » :شاملة النهائيةألاهداف ال •

املجسدة في ألاهداف و  قاصداملقررات املطروحة في امل املتوقع حدوثه من خالل ألاداءفالسلوك أو 

، فهي الترجمة قاصدمن مجموع املقررات التي تظهر في امل التي تصف مقررا واحدا لشاملة النهائيةا

 2«. املقاصدو  هداف الكبرى يدانية لنوايا ألا امل

 : املستوى الخاص ثانيا:

 و بدوره ينقسم إلى:

 أسهل قياسا منقل شمولية و أهي أهداف تدريسية خاصة آنية  الخاصة: التدريسية ألاهداف •

أو عبارة قصيرة محددة بشكل السلوك ألادائي الذي ينبغي أن يعبر عنها بجملة ، و نهائيةالألاهداف 

عليه توصف ألاهداف على أنها أهداف تدريسية م كدليل على أن التعلم قد حدث، و يظهره املتعل

اليومية املقررة في الالزمين لتدريس موضوعات علمية على مستوى الدروس  التنفيذترتبط بالتخطيط و 

 3 .تدريس العلوم

نوعية املعلومات و  تحدد حجمو  ألاهداف ألادائية حيث تصف »تعرف أيضا: و  :السلوكية ألاهداف •

اهيم أو مواقف أو قيم أو خبرات مفقواعد أو حقائق، أو مصطلحات و املعارف في شكل نظريات أو و 

 ،الدرس أداءات، التي يتوقع من التلميذ القيام بها بمساعدة املدرس عند عرضه ملوضوعومهارات و 

 4«. تركيب عباراتهادقة عند موضعها و تمتاز ألاهداف السلوكية بدرجة عالية من الو 

 القياس. الحصة أو الدرس قابلة للمالحظة وتكون في نهاية  

 

 

                                                             

الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، النظام التربوي واملنهاج التعليمي، سند تكويني لفائدة مديري املدارس  املعهد -1 

 ، الجزائر.4112الابتدائية، 

 .41عطا هللا أحمد وآخرون، تدريس التربية املدنية والرياضية في ضوء ألاهداف إلاجرائية واملقاربة بالكفاءات، ص -2 

 ش زيتون، أساليب التدريس.عاي -3 

 .12ألاهداف، ص خالد لبصيص، التدريس العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات و -4 
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 أهمية ألاهداف في املجال التعليمي اللغوي: -ت

 ضح أهمية ألاهداف التعليمية من خالل تحقيقها للفوائد التالية:تت

 تعتبر كدليل للمعلم في عملية التدريس. •

 تسهل عملية التعلم، حيث يعرف التلميذ بدقة ما هو املطلوب القيام به. •

 تساعد صياغة ألاهداف صياغة واضحة وعلى صياغة أسئلة التقويم بطريقة سهلة وبسيطة. •

ة، ويمكن من تقديمها تجزأ الاهداف التعليمية التعلمية إلى أبسط مكوناتها، وهو ما يجعلها واضح •

 1بفعالية ونشاط.

 أهم الانتقادات التي وجهت للتدريس باألهداف: -ث

 بعيدة املدى.  على حساب النواتجللمتعلم املباشرة م ألاهداف على النتائج الفردية و يؤكد استخدا •

 املعرفةك الذي يسهل قياسه مثل هداف على السلوك السطحي للمتعلم أي السلو يؤكد استخدام ألا  •

 الفهم.و 

حساب ابتكاريته تساعد على صب املعلمين في قوالب جامدة حيث أنها تعمل على برمجة املتعلم على  •

 ما يعرف بالخضوع الاجتماعي. هو وتلقائيته، و 

 2« مرونته. منينقص يقلل من تلقائية املعلم و هداف سلفا تحديد ألا  » •

  د من الصعوبات أدت إلى عرقلته، ومن هذهأن التدريس باألهداف تلقى العدي ستخلصيمما و 

 الصعوبات:

 وعدمالتعليمية املواد الصياغة على شكل سلوكات ملموسة ودقيقة و صعوبة  هداف:صياغة ألا  •

 التمكين من الشروط إلاجرائية.

فتدريس محتوى هداف للنشاط الواحد أمرا ليس هينا، إن الاختيار بين عدد من ألا  اختيار ألاهداف: •

 مادة ما ّل يقتصر على هدف واحد، بل تتعدد أهدافه. 

املدرسين معرفة معايير من ترتيب ألاهداف وفق نظام معين مما يفرض على  بّد ّل » تصنيف ألاهداف: •

 3« ترتيب الاهداف نظريا.

                                                             

 أطروحة الدكتوراه للطالب رمضاني يوسف، مرجع سابق. -1 

منقول من أطروحة الدكتوراه بعنوان: إسهامات اللسانيات الاجتماعية والتعليمية في تطوير املنظومة التربوية في الجزائر للطالب:  -2 

 .4116/4112رمضاني يوسف بإشراف: أ. د. بلبشير لحسن، 

 .161  -161، ص.161 – 161ص  نموذج التدريس الهادف أسسه وتطبيقاته، ط، ت، دار الهدى، الجزائر،محمد صالح حثروبي،  -3 
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 لجهود العلماء املهتميننتيجة صرح التربية الحديثة و ي لبنة في ف التعليمية هاإن ألاهد في ألاخير و

 النهاية ن ألي حال من ألاحوال اعتباره هوهي نتاج إنساني ّل يمكواملشتغلين في حقل التربية والتعليم، و 

ا سيأتي بعده وقد حدث بالفعل، و بل ّل بد من اع كانت النتيجة بعد تطبيق التدريس تباره البداية مل 

 دان.باألهداف في املي

 طرق التدريس بالكفاءات: -2

داء، حسن ألا في النوعية و  يتمثلو  مستعجال لتحدي الذي يواجه مجتمعنا ملحا و أصبح نوع  ا 

جوهر العملية من أجل رفع ذلك التحدي تختار منظومتها التربوية بيداغوجيا تضع املتعلم في و 

هذا املسعى يعتمد على بناء الكفاءات التي يكون شغلها الشاغل هو تزويد املتعلم  التعليمية التعلمية

" هذا املصطلح الذي أصبح متداوّل في   الكفاءة بأن يتعلم كيف يتعلم بنفسه "   بوسائل تسمح له

يرة ملقتضيات اعتمدتها البلدان في أنظمتها التربوية، مساية، فرضت نفسها في كل امليادين و مجال الترب

ساليب املستندة إلى املفهوم التقليدي في بناء روح العصر. ظهرت كرد فعل على ألا و  التحوّلت املختلفة 

ا في أذهان التالميذ من ترسيخهالتركيز على اكتساب املعلومات واملعارف النظرية و  املناهج، حيث كان

ف التي اتضح أنها غير قادرة على الانتقادات التي وجهت لطريقة التدريس باألهدا ناحية، وعلى

تمثل بذلك قطيعة واستمرارية مع حركة لواقع املتغير، و استجابة لحاجات إلانسان املعاصر و الا 

قت نفسه، قطيعة من حيث املنظور والتصور، بينما استمرارية وامتداد إلطارها املنهجي ألاهداف في الو 

 علىعن طريق املمارسة، و ين إلى منطق التعلم التلقو م يمن منطق التعل والعلمي، وتعني الانتقال

من املتعلم محورا  لزوميتها في الحياة اليومية للفرد، فتجعلرف ومدى أهميتها و الوقوف مدلول املعا

تقوم أهدافها على اختيار وضعيات تعلمية مستقاة من الحياة في صيغة مشكالت، أساسيا لها، و 

ال هو حل هذه املشكالت بهدف الوصول باملتعلم إلى أعلى فيكون بذلك ألاسلوب املعتمد للتعلم الفعّ 

من أنها أكثر بذلك يمكن القول و  يات املعقدة،إلاتقان في ارتباطها بالوضعتويات من حيث ألاداء واملس

جديدة ّل تتعلق فقط بخاصية مرغوب توفرها عند التلميذ أو  مجرد مصطلح جديد، أنها مقاربة

انب إنما مقاربة بيداغوجية جديدة تغير العديد من جو و  السابقة مستوى من مستويات ألاهداف

 إلى ثالث تحديات تبرز ظهور هذه املقاربة الجديدة: "روجرز " تصوراتنا وممارساتنا التربوية، وقد أشار

املعارف عقيمة  تكاثرها السريع مما يجعل الطرق البيداغوجية املبنية على نقلغزارة املعلومات و  •

 متجاوزة. وجامدة و 
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مات ذات معنى للت •
ّ
ارتباط وثيق بالحاجات  لهاالميذ وتجلب اهتمامهم و الحاجة امللحة لتقديم تعل

 املعاشية. اليومية و 

   1« محاربة الفشل الدراس ي الذي يقلل من فعالية و مردودية املؤسسة التربوية. » •

  Compétence الكفاءة: -أ

 منظور فية للكفاية أو الكفاءة هو الذي يورده ابن ـيـربـعـة الـغـوي في اللـغـف لـريـعـم تـإن أه لغة:

جبريل عليه السالم روح القدس ليس له كفاء، أي و  »، حيث يذكر قول حسان بن ثابت: لسان العرب

املساوي، الكفء: النظير و صدر الكفاءة، و املليس له نظير وّل مثيل والكفيء :النظير، وكذلك الكفء و 

َفأت 
َ
: الخدم الو غيرها، إذا كببتها لتفرغ ما فيها، القدر و ويقال: ك

ُ
َفاة

ُ
بالخدمة، جمع  ذين يقومون الك

  2« كفى الرجل كفاية، فهو كاف، إذا قام باألمر.كاف، و 

 الكفاءة  ملفهوم طار أنه يوجد أكثر من مئة تعريفمن الباحثين في هذا إلا  ذكر الكثير  اصطالحا:

عبارة عن مجموعة مندمجة من القدرات تنتج بشكل عفوي إدراك وضع من ألاوضاع  »فهي 

  3«. بة له بشكل يتميز بالوجاهة نسبياالاستجاو

 ية في نمط محدد من الاوضاع، قدرةبقدرة الشخص على التصرف بفعال »"  1121بروند  يعرفها "و 

  4« لكن ّل تقتصر عليها.تستند على املعارف، و 

معالجة املعلومات بحل مشكالت في وضعيات محددة أو ما يصطلح عليها لدى املعرفيين  »الكفاءة هي 

  5« بتحليل املهام.

معرفة وإتقان  »"  طرائق التدريسفاهيم العلمية و امل " الكفاءة في كتابه " سلمى زكي الناشف يعرف "و 

اكتساب املهارات، كما أنها تعني قدرة الفرد على ترجمة ما تعلمه في مواقف حياتية املادة العلمية، و 

تشغيل الذهن إلى حسن ألاداء و  فعليه بناء قدرته الذاتية على امتالك املعرفة بطرق مختلفة تشير 

 6« الفكر بعمق لتصبح جزءا من سلوكه.و 

                                                             

 .62، ص4112الخلدونية، الجزائر،  : حاجي فريد، بيداغوجية التدريس بالكفاءات ) ألابعاد واملتطلبات (، دار بتصرف -1 

 .411بيروت، املجلد الخامس، ص ،ابن منظور، " لسان العرب "، دار الجيل -2 

الحاج، تدريس التربية البدنية والرياضية في ضوء ألاهداف إلاجرائية واملقاربة عطا هللا أحمد، زيتوني عبد القادر، بن قناب  -3 

 .21بالكفاءات، ص

 ن ص.املرجع نفسه،  -4 

 .11، ص4111، أفريقيا الشرق، املغرب، 4111الحسن اللحية، الكفاءات في علوم التربية، الطبعة ألاولى،  -5 

، 4111م( دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، 4111ه/1241التدريس، الطبعة ألاولى)سلمى زكي الناشف، املفاهيم العلمية وطرائق  -6 

 .11ص
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 :خصائص الكفاءة 

 يمكن تحديد خصائص الكفاءة فيما يلي:

 1تسعى إلى إدماج املعارف واملهارات واملواقف لتشكل واقعا منسجما ومدمجا. خاصية إلادماج:  •

تميل الكفاءات إلى حل مشكالت ذات دّللة عملية وترتبط بالحياة اليومية  خاصية الواقعية: •

 الواقعية.

على التلميذ هي القدرة على معالجة صنف واسع من الوضعيات، وبالتالي يسهل خاصية التحويل:  •

 2تحويل ما تعلمه في املدرسة إلى التطبيق الفعلي والعملي في الحياة العملية اليومية.

في سلم تدرج تصاعدي ملستوى التعقيد قابلة للتقويم تأتي الكفاءات في قمة الهرم خاصية التعقيد:  •

 3مقابل أهداف التعلم ذات مستوى أقل تعقيدا.

 :صياغة الكفاءة 

 تعني تحديد أبعادها بحيث تكون فعال كفاءة وليست قدرة أو هدفا عاما أو خاصا، وعند 

 صياغة الكفاءة ينبغي أخذ مظهرين بعين الاعتبار هما: 

 من تعلم وإتقان اللغة ألاجنبية. تحديد إطار ما هو منتظر من املتعلم: •

 نستخلص مما سبق:

ناتجة عن تعلمات متعددة يدمجها الفرد وتتوجه  الكفاءة هي مجموعة معارف ومهارات وسلوكات •

 نحو وضعيات مهنية مرئية. 

 إن غالبية التعاريف تتفق على أن العناصر ألاساسية التي تحدد الكفاءة هي: •

 _ ينبغي على الكفاءة أن تدمج عدة مهارات.    

 _  تترجم الكفاءة بتحقيق نشاط قابل للقياس.    

 املجسدة املرتكزة على استعمال وتوظيف فعال للموارد._ الكفاءة هي املعرفة     

_ الوجه العلمي للكفاءة هو عندما يوظف املتعلم املعارف املكتسبة توظيفا يرافقه نشاطا ذهنيا،     

 نقول أن للمتعلم كفاءة علمية.

                                                             

 .21، ص 4116هوارد أردنر وآخرون، ماهي الكفايات، ترجمة الحسن اللحية، عبد إلاله شريط، مطبعة بني زناسن، املغرب،  -1 

 .24املرجع نفسه، ص  -2 

 .22املرجع نفسه، ص  -3 



بيةالفصل الثاني                          الاستراتيجيات الحديثة لتعليم اللغات ألاجن  

 

 74 

اطا ذهنيا _ الوجه التجريبي للكفاءة هو عندما يوظف املتعلم املعارف املكتسبة توظيفا يرافقه نش    

 وعمليا في عملية التجريد تسمى هنا بالكفاءة التجريبية.

_ الوجه العرض ي للكفاءة هو عندما يوظف املتعلم املعارف املكتسبة ملعالج موقف أو حل مشكل،     

 فنقول بأن للمتعلم كفاءة عرضية.

اد عن الطابع العام تتطلب إلاحاطة بكل مكونات الكفاءة قصد الابتع الصياغة إلاجرائية للكفاءة: •

 1وملجرد لها وجعلها محسوسة قدر إلامكان.

  Approche املقاربة: -ب

 الش يء يقربالقرب نقيض البعد، قرب  »العرب ّلبن منظور في مادة "قرب" ورد في لسان لغة:

 2« قربا أي دنا فهو قريب.

   اصطالحا:

الطريقة التي يتقدم أو الباحث املوضوع أو  هي الطريقة التي يتناول بها الشخص أو الدارساملقاربة:  •

 بها في الش يء. 

 3« املقاربة أساس نظري يتكون من مجموعة من املبادئ يتأسس عليها برنامج دراس ي. » •

ضوء خطة تأخذ في بناء مشروع عمل قابل لإلنجاز في هي تصور و  »اجي فريد املقاربة بقوله: حيعرف  •

 مكاناملردود املناسب من طريقة، ووسائل، و في تحقيق ألاداء الفعال، و داخلة الحسبان كل العوامل املت

  4«. النظريات البيداغوجيةوالوسط، و خصائص املتعلم، وزمان، و 

 تخطيط تربوي الخطة املوجهة لنشاط ما، مرتبط بتحقيق أهداف معينة، في ضوء تعني املقاربة:  •

 املؤثرات تتعلق ب:تحكمه جملة من العوامل و 

بالظروف البيداغوجية، و شرية والعلمية و الباملدخالت )املنطلقات(: وهي تتمثل في املعطيات املادية، و _  

 الوسط التعليمي عموما.الزمنية واملكانية، و 

                                                             

روبيرت وآخرون، أبعاد التفكير، إطار عمل للمنهج وطرائق التدريس، ترجمة يعقوب حسين نشوان ومحمد صالح خطاب، دار  مارزانو  -1 

 .112، ص 4112الفرقان، عمان، 

، لبنان، بتصرف أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، الطبعة ألاولى، دار صادر  للطباعة والنشر -2 

 .24ص املجلد احدى عشر،، 1216

 .214، صاملرجع السابقالحسن اللحية،  -3 

 .11، ص4112ر والتوزيع، الجزائر، بتصرف: حاجي فريد، بيداغوجيا التدريس بالكفاءات، ألابعاد واملتطلبات، دار الخلدونية للنش -4 
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هي جملة التفاعالت التي تحدث بين مختلف عناصر العملية البيداغوجية الفعاليات )العمليات(: و _  

 البيئة التعليمية.طرائق، الوسائل و ، املحتويات، الللمعلم، املتعلم

 1« هي نواتج التعليمات املحققة من حيث الكفاءات املتنوعة.و  »املخرجات )وضعيات الوصول(: _  

 في ايتعلم كيف يستفيد منهرف و اأن يكتسب املتعلم مع »ستخلص أن الكفاءة املدرسية معناها يُ 

إن ممارسة أي كفاءة ّل بد أن تتم في وضعية تعلمية ذات دّللة، أما املقاربة فهي تدل على و  حياةال

  2« تقارب مكونات العملية التعليمية التعلمية من أجل تحقيق غاية تعليمية.تداخل و 

 : املقاربة بالكفاءات -ت

 :املتعلم منإن اعتماد مدخل الكفايات في النظام التعليمي، يعني التعامل مع شخصية  معناها 

منظور شمولي باعتبارها بنية أو وحدة متكاملة، ذلك أن الكفاية تتطلب الاهتمام بكل مكونات هذه 

 الشخصية، سواء على املستوى املعرفي أو الوجداني أو الحس الحركي.

لكي تضمن للمتعلم سيرورته، التعلم و  مقاربة بيداغوجية معاصرة، تهتم بمسار  »: املقاربة بالكفاءات •

 
ّ
ذلك بتحريكها أو تحويلها على توظيفها في وضعيات جديدة، و  ماته مع القدرةانخراطا فعاّل في بناء تعل

الفعلي في التعلم من طرف أو بإدماجها، عن طريق الاشتغال بوضعيات تعليمية، تحفز على الانخراط 

 3«. تعلمامل

 :داختيار مصدر اشتقاقها ذات أهمية بالغة، فقد الكفاءات و ــديـحـة تـيـلـمـد عـعـت أسس الكفاءة 

 " هذه ألاسس في أربعة محاور: 1176كوبر  حدد "

 هداف ايات وألا ـغـع الـه وضـوئـلى ضـم عـتـذي يـالم ـاكـحـة الـابـثـمـباس ـذا ألاسـد هـعـي ألاساس الفلسفي: •

كم مسار املجتمع في فلسفته العقيدة، ألافكار، املبادئ التي تحلقات التي تتفق مع قيم املجتمع و املنطو 

 .النتائج املرغوبة لعملية التعلم من خالله تحددفترة معينة و 

  ة التي يمكن أن تشكل أساساساس على بعض املفاهيم إلامبريقييركز هذا ألا  » ألاساس إلامبريقي: •

إلامبريقية عليها عمليات انشقاق العبارات املتعلقة بالكفاءات الالزمة الخاصة بالعلوم تقوم  علميا

  4«. دائيةكون نوعية الكفاءات املعرفية وآلا ت ساسوالاجتماعية والسلوكية، وفي ضوء هذا ألا إلانسانية 

 ية.هي املعرفة ألاولية التي اكتسبها املتعلم بالتجربة املعيشاملعرفة إلامبيرقية: و  -
                                                             

 .11عطا هللا أحمد، زيتوني عبد القادر، بن قناب الحاج، مرجع سابق، ص -1 

 .42لحسن اللحية، املرجع السابق، صا -2 

 .71ص، 4117إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، املغرب، محمد حمدي، املداخل التربوية للتعليم بالكفايات، الرياضيات نموذجا،  -3 

 .42، د ت، ص1طيب نايت سليمان، املقاربة بالكفاءات، دار  ألامل للنشر والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر، ط -4 
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 العلمية للمعلم وللتلميذ واملادةعليمي من أهم مكونات املوقف التتعتبر املادة  أساس املادة الدراسية:•

الدراسية  تتم العملية من دون وجود خبرات ومعارف ومن هذا املنطلق فإن املادةّل يمكن أن واملنهج، و 

  البناء املعرفي، كما يتوقع أن يكون تعد إحدى منطلقات تحديد الكفاءات التعليمية الالزمة من خالل 

 كملةدائية في مجال املادة الدراسية التي تعتبر ماس مصدرا لتحديد بعض الكفاءات ألا هذا ألاس

 1.دائيةللكفاءات املعرفية ألا 

مفهوم مفاده أن الكفاءات الالزمة للمتعلم في مجال إن أساس املمارسة يقوم على  أساس املمارسة: •

تحديدها من خالل التحصيل الدقيق ملا يفعله املمارس للكفاءة في أثناء ممارستهم لعملهم معين يمكن 

 املحددة مثل إلادارة، املناقشة، أو مهمتهم، فاملعلم الجيد القادر من خالل أدائه ملهامه التدريسية

أن يعطي ، يمكن غيرها من املهام ألاخرى التلميذ في العملية التعليمية وإدارة الفصل و  مشاركةالحوار و 

ء هذا هكذا بدوره يتبع فرصته لتحديد الكفاءة املرغوبة في ضووربما الفعال و  نموذجا لألداء املتميز 

   2ألاساس

 تج أن الكفاية لها أهمية بالغة وتعتمد على بعض ألاسس وهي معرفةستنيمن هذا املنطلق  

العاطفية ملواجهة مشكل ما، أو القيام بعمل عن طريق إدماج وتعبئة وتحويل املوارد املعرفية و  الفعل

 أو مهمة ما.

أي عنصرا محددا في ألاهداف، كفاءات بديال ملنهجية املضامين واملحتويات ويمكن اعتبار املقاربة بالو  »

توجيه إلى املدرس كنموذج يقوم بتنشيط و التعلم ألنها تنظر البيداغوجي، فهي مبدأ للتعليم و  امليدان

ه، ويوجهه نحو ثقافة التفكير ه أو ينقله أو يسجله أو يسمعأالنقد ملا يقر ذ على التقييم و ميتدريب التال و 

 3« إلايداع.وإلابداع ّل ثقافة الحشو والتخزين و

 مهاراته ل النشاط الذاتي الذي له معنى ودّللة، ينمي من خالله قدراته و تنظر أيضا للتالميذ من خالو  »

 الكامنة وسيلة من أجل إيقاظ القدراتإلى املعرفة على أنها زاد و تنظر استعداداته الكامنة، كما و 

 ات تؤدي كلها إلى ظهور كفاءات، وعليه يتم اختيارتقويتها عن طريق اكسابها للمهار ( و  )الاستعداد

 4« ليس املحتوى.كفاءات هو التركيز على الكفاءة و إن ألاساس ي بالحتويات وفق ألاهداف املتوخاة، و امل

 التدريس بالكفاءات باعتباره الجيل الثاني من التدريس باألهداف وامتداد له، حركة تصحيحيةيمثل 

                                                             
  .41، صالسابقملرجع ا -1

 .41، صالسابقاملرجع  -2 

 .112ألاهداف، ص خالد لبصيص، التدريس العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات و -3 

 .117، صنفسهبتصرف، خالد لبصيص، املرجع  -4 
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داخل بيداغوجية ألاهداف، نتيجة انحراف املدرسة السلوكية التي عرفت إلاغراق في النزعة التقنية 

 حساب النظرة الشمولية للتدريس، و السلوكية على و 
ُ
ع املتعلمين آلليات التعليم و هي ت التنقيط، خض 

فقط على وصف النتيجة  التثقيف الذاتي، فتحديد ألاهداف يركز و  وتسلبهم حرية إلابداع وإلاختبار 

املتمثلة في السلوك الخارجي الذي ينبغي انجازه من طرف املتعلمين، غير أن هذه النتيجة ّل النهائية و 

كما أن صياغة ألاهداف وإن كانت املتعلم، تبّين التغيرات الداخلية التي يحدثها النشاط في نفسية 

ها ّل مقبولة، ّل تخبرنا في الحقيقة عن املواطن التي يتحطم فيها املتعلم، كما أنواضحة ومحدودة و 

 1.ّل عن الخطوات التي سيوظفهات، و ّل عّما سيكتسبه من قدراتخبرنا أيضا عّما سيعرفه و 

التالميذ التعليمية  كي يختزل مكتسباتفإذا كان نموذج التدريس الهادف الذي يتبنى التصور السلو 

التعلمية في العمل على تحقيق سلسلة من ألاهداف السلوكية التي تقود إلى تجزيئ، بل إلى تفتيت 

من الصعب معرفة مغزى م عاجزا عن تبيان ما هو بصدده، و النشاط إلى الحد الذي سيصبح املتعل

كاس أي رد فعل كما يراه السلوكيون، بل سلوك نشاطه، فإن التدريس بالكفاءات ّل يعتبر سلوكا كانع

 2مهام.شاط و كن

لذلك يمكن القول أنها أكثر من مجرد مصطلح جديد، إنها مقاربة جديدة، فاألمر ّل يتعلق بخاصية 

مرغوب توفرها عند التلميذ ومستوى من مستويات الاهداف، إنها مقاربة بيداغوجية جديدة تغير 

ملمارسة التربوية، فأشار  " روجرز " إلى ثالث تحديات تبرز ظهور هذه العديد من جوانب التصورات وا

 املقاربة الجديدة:

_ غزارة املعلومات وتكاثرها السريع مما يجعل الطرق البيداغوجية املبنية على نقل املعارف عقيمة 

 وجامدة ومتجاوزة.

 _ الحاجة امللحة لجلب اهتمام التالميذ نحو اللغات التي لها ارتباط وثيق بالحاجات اليومية واملعاشة.

  3_ محاربة الفشل الدراس ي الذي يقلل من فعالية ومردودية املؤسسة التربوية.

 امتدا للمقاربة باألهداف، وتعني الانتقال من منطق التعليم  
ّ
والتلقين إلى واملقاربة بالكفاءات ما هي إّل

منطق التعلم عن طريق املمارسة، وبذلك تجعل من املتعلم محورا أساسيا لها، وتعمل على إشراكه في 

 مسؤوليات القيادة وتنفيذ عملية التعلم فتحدد أدوار متكاملة لكل من املعلم واملتعلم.

                                                             

 .441ص، 4111دار أسامة للنشر والتوزيع، عدنان أبودية، أساليب معاصرة في تدريس الاجتماعيات،  -1 

 ص.ن املرجع نفسه،  -2 

 .62حاجي فريد، بيداغوجية التدريس بالكفاءات، ص  -3 
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 شريك مسؤول عن التعلم ذاته. واملتعلم:منشط، منظم، مشجع ومحفز   املعلم:

  :جنبيةطرائق تدريس اللغات ألا  -1

 لك أو انتهج طرقاـد سـه قـإلى أن ات يهديـغـاللم ـيـلـعـتس و ـدريـتـولي لـتحـار الـسـل في املـأمـتى ـإن أدن

 م باختالف الهدف، فقد تكون فرديةاملستمر، فتختلف طرائق التعليعديدة عبر تاريخه العريض و 

لكن مهما اختلفت هذه الطرائق فإنها في ضوء تعتمد على املعلم، و و تقليدية أذاتية تعتمد على املتعلم، 

تساعده على و  القيم،عي بالذات ومختلف الكفاءات و و لكفاءات تسمح للمتعلم باكتساب الاملقاربة با

ماته بنفسه، و أن يكون حقيقة في قلب منظومة التع
ّ
هذا هو الهدف الجوهري، لم، حيث يقوم بتعل

 لة لتحقيق تدريس لغوي مثمر يخدم ألاهداف املتوخاة هي:من بين الطرائق الفّعاو 

  الترجمة:طريقة القواعد و   -أ

  من خالل اعتيادها على الحفظ إلابداع لدى املتعلمة الترجمة تلغي التفكير الجّيد وإن طريق » -

 لم آلة تستقبل املادة املدّرسة وتحفظها دونما إدراك لهافيصبح بذلك املتع الفهم وإلادراك دون 

  1« ّلستخدامها في مواقف معينة.

 يعوق عمليةهذا ما ( و  اللغة ألام اللغات ألاجنبية ) لغة وسيطة في تعليم طريقة تستخدم  إنها  » •

اللغة ألاجنبية، كما نوع من التداخل اللغوي ألاصلية و اكتساب اللغة لدى املتعلم، حيث يحصل لديه 

 2« حفظها مع ترجمتها.دوره في تلقي الكلمات الجاهزة و  يتسبب ذلك في إلغاء

 مبادئ منها:ريقة على أسس و قد قامت هذه الطو 

 اللغة ألام.تعلم الوحدات املعجمية في قوائم يرافق كل لفظ أجنبي فيها اللفظ املقابل له في _ 

 الانطالق من نصوص أدبية راقية باللغة املدرسة منذ املرحلة ألاولى._ 

 ألاساليب في النصوصيب والتراكالشروح النحوية والصرفية والبالغية الالزمة لفهم الصيغ و  تقديم_ 

 املدّرسة. 

 تعالجها. عدم الاهتمام باملعلومات الحضارية التي تتضمنها النصوص أو القضايا الفكرية التي_ 

   3« حاصال.عدم الاعتناء بتهذيب النطق أو حتى بتصحيح ألاخطاء فيه إذا كان التواصل  »_ 
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   الطريقة املباشرة: -ب

 (  The structural Approchة )ـويـيـنـبـة الـيـبـيـتركـة الـقـريـطـال مــاسين ـثـاحـبـض الـعـا بـيهـلـق عـلـطـيو  

جنبية، والتطور الهائل في العلم والتكنولوجيا، اجة إلى تعلم اللغات ألا ظهرت نتيجة تزايد الح وقد »

ألام، كما اهتمت بالجانب  اكتساب اللغة فرق بين تعلم اللغة ألاجنبية و : أن ّل  املبادئلها جملة من و 

  1« يس القواعد عن طريق الاستنتاج، وتنويع ألاساليب التدريسيةتدر و  الشفوي 

تعليم الحروف كمنطق بمهارتي الكالم والتلفظ و  اهتمامها هو جديد في هذه الدراسةلعل الش يء ال

بالتالي جاءت هذه الطريقة كنقيض الكالم و  النواة الرئيسية في تعليم مهارة نظرا لكونهالتعليم القراءة 

لت من الاعتماد على الترجمة 
ّ
بالتالي استغناءها عن اللغة الوسيطة في و لسابقتها على اعتبار أنها قل

 2تعليم اللغة ألاجنبية.

  الطريقة السمعية الشفوية البصرية: -ت

  رة في بعضـاشـبـة املـقـريـطـرا للــويـطـوت، ةـمـترجـو والـحـنـة الـقـريـلى طـة ردا عـقـريـطـه الذـرت هـهـظ »

جود و أوّل، ثم إعطاء الرد الشفوي مع  قد ُسّميت كذلك ألنها تجمع بين الاستماع إلى اللغةو  جوانبها

لتهتم باملهارات ألاساسية في تعلم اللغات كمهارة  »وجاءت   3«. عنصر َمرئي مثل الصورة أو الرسم

العرض، التكرار، الشرح، الحفظ، من مراحلها: النطق، الحديث، القراءة، الخط والكتابة، و  الاستماع،

ات، كما هذه الطريقة هي من أهم الطرق البنيوية في تعليم اللغو   4«ومرحلة الاستثمار أو الاستغالل 

من النقاط التي أشارت إليها هذه الطريقة ما وأسس املدرسة السلوكية، و اعتمدت كذلك على مبادئ 

 يلي: 

 أوّل ثم الكتابة املحاكاة ( فال بد أن نبدأ بتعلم النطق و  ةالنظرية البنيوي إن اللغة هي كالم منطوق ) •

ر كفاءة املتعلم في الحديث.و 
ّ
 القراءة حتى ّل نؤخ

  وحفظها بالقواعدعادة مكتسبة حسب النظرية السلوكية، لذلك يجب أن نشحن عقل املتعلم  اللغة •

 إدراك.دون فهم و 

فالنطق  الاستماع أوّلأن نبدأ بتعليم مهارة  بّد إذ ّل ، ليم املهارات اللغوية أمر ضروري إن الترتيب في تع •

 القراءة ثم الكتابة، لذلك تؤكد هذه الطريقة على السماع.و 
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عتمد هذه الطريقة إلى استخدام أسلوب النماذج اللغوية لتثبيت التراكيب اللغوية الصحيحة في ت »

ذهن املتعلم، حيث يستمع املتعلم إلى املادة املدّرسة ثم يكرر ما قد سمعه مع تغيير كلمات بدل كلمات 

 يا إياه بتوليد الكلمات." مسّم   تشومسكي هذا ما أشار إليه العالم اللغوي "  1«... أو أفعال بدل أفعال

 تكرار املتعلم بطريقة شفوية مرات كثيرة ما يسمعه مما يسهل عليه عملية كتابته. •

 بما أن اللغة مهارة سلوكية فهي تقوى بالتدريب املستمر. •

ا سمعوه و تصحيح أخطاء املتعلمين  • لوقوف عند للمتعلم اتلّقوه، مما يسمح مباشرة بعد ترديدهم مل 

 سريعة.بصورة مباشرة و أخطائه 

مة دونما الاستعانة بلغة الدارس ألاصلية باعتبارها عائقا  » •
َّ
 2« أمام املتعلم.التركيز على اللغة املتعل

" يخلص بعد تجاربه إلى أن الطريقة السمعية الشفوية أحسن طرق  بالرغم من أن العالم " ديالتر و 

 أنها لم تسلم هي ألاخرى من
ّ

 الانتقادات. التدريس جميعا إّل

استخدامه في إن هذه الطريقة تجعل املتعلم كالبّبغاء يردد ما يسمعه دون فهم ملعناه و معرفة  •

 املواقف املختلفة.

 إن املتعلم سيخرج من هذه الدراسة بحصيلة لغوية محدودة. •

  3« كتابة.ّل تحرص على تعليم اللغة سمعا ونطقا وقراءة و  إن هذه الطريقة » •

  إلالقائية:الطريقة  -ث

 يسردها، ر من غيره عندما يلقي الحقائق أوهي الطريقة التي يكون فيها املدرس هو املسموع أكثو 

هي ّل يمكنهم الكتابة أو الاطالع، و طفال الصغار جدا الذين تناسب ألا  »: لقائية بأنها وتمتاز الطريقة إلا

  الطريقة معهم علىلكن يتوقف نجاح هذه و  شاهد،ـض املـعـص أو بـصـقـرد الـات سـعو ـوضـبهم في مـناسـت

  4« املادة التي يختارها لإللقاء.طريقة املدرس و 

 املعلم نفسه من حيث حركاته وصوته، وهذا يستدعي انتباه الصغار، وهذه  ثيريمتاز إلالقاء بتأو  »

ن أن يطيل أو فيمكالطريقة تساعد املعلم أن يتناول املادة بما يتراءى له، فال يتقيد حرفيا بكتاب ما، 

كثير من املبتدئين في ي تمكنه من أن يتناول أجزاء كثيرة، ولذلك يلجأ إليها الهيختصر أو يضيف، ثم ف
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لكن استخدامها وحدها يدعو إلى امللل، فيجدر باملعلم أن يمزجها بغيرها حتى يتخلل إلالقاء التدريس، و 

  1«. ش يء من الحوار

 من أهم طرق إلالقاء: 

وألالفاظ  على اللغةتتوقف جودته ميذ فهمه و تفسير ما غمض على التال واملقصود به توضيح و  الشرح:

 من املعلوم إلى املجهول أو من الكل إلى الجزء أو العكس.والتغيرات من السهل إلى الصعب، و 

 تعليمية يتم ذلك فيإلايضاح اللفظي في حالة تعذر وجود وسيلة وهو من وسائل الشرح و :الوصف

 مختلف املواد، على أن تكون املادة واضحة في ذهن املعلم نفسه مع سهولة اللغة.

 على نقل املعلومات دريس على جذب انتباه املتعلمين وتشويقهم، و يساعد القصص في الت » القصص:

  2« النشاط.طفال خلقيا فيؤدي إلى الحيوية و ممتعة، كما يسهم في تربية ألا والحقائق بطريقة شيقة و 

 الطريقة القياسية: -ج        

م به أن املتعلم         
ّ
حقائق عامة كأن تعطى له قاعدة مضطردة أو يحب أن يدرس قوانين و  من املسل

 الحقيقة أو القاعدة املضطردة، وهذه الطريقة إن امتازت حقيقة عامة يقيس عليها بأمثلة تؤّيد هذه

استخدامها في مرحلة التعليم إلى مجهود عقلي عظيم، و  ّل تحتاجبش يء فإنها تمتاز بسهولتها، أي أنها 

الواجب على املدرس أن يشرك طفال في هذه الناحية القياسية، و الابتدائي غير مناسب لقصور تفكير ألا 

املتعلم إشراكا فعليا في الدرس، قد تبدو هذه الطريقة ألول وهلة أنها أفضل من الطريقة الاستنباطية 

قد ثبت بالتجربة و القوانين بأنفسهم،  جوانليستنألاطفال باملعلومات، ثم تتركهم التي تتلخص في تزويد 

 3أن الطريقة التي يسلكها التلميذ للوصول إلى القانون بنفسه يكون لها أثر هام في إدراكه.

 الطريقة الاستقرائية: -ج

  طـبـنـتـسـتارن و ـقـتص و ـحـفـتـذ لـيـمال ـتـلى الـاذج عـمـنـة أو الـلـثـألام  رضـعـة بـقـريـطـذه الـاز هـتـمـت »

لطريقة املتعلم يستقرأ الحقيقة وهي طريقة تبدأ بالجزئيات لتصل إلى القواعد اتجعل هذه  4« القاعدة

في الجزئيات العامة، تستعمل هذه الطريقة في املرحلة ألاساسية، حيث ينطلق املتعلم من التفكير 
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على النفس  الاعتمادلم على التفكير السليم املنطقي واملتع عن طريق ذلك يتعّودللوصول إلى العام، و 

 1كذلك حب البحث.في الكشف عن الحلول و 

  :الطريقة الجمعية  -ج    

 القياسية، ففي تدريس القواعد مثال نبدأ بأمثلةجمع بين الطريقتين الاستقرائية و هي طريقة تو 

تجاربهم، ثم توجه أنظارهم مستوى عقولهم و  شريطة أن تكون فيمن طرف املتعلمين أو يعرضها املعلم  

 تطبقها بطريقة قياسية علىعدة كلية فتعود بهذه القاعدة و " مع إرشاد املعلم إلى قا مميزات "  إليها

  2أمثلة أخرى، أما البدء بالقاعدة فليس فيه فائدة عقلية كبيرة.

 الطريقة الحوارية: -ح

  تفاعل متبادل بين ناكـكون هـل يـده، بـم وحـلـكـتـم ّل يـلـعـاملـوار، فـحـلى الـة عـقـريـطـذه الـوم هـقـت

يسمع منهم ألاجوبة وع ما، فيسأل املعلم املتعلمين و الحوار ملوضواملتعلم عن طريق املناقشة و  املعلم

 لذهني لتنمية الجوانب العقلية، وبما أن الطريقةالحدس اتلفة ألجل التدريب على التخمين و املخ

 ألاسئلة فيشترط لنجاحها أن تكون واضحة:تعتمد على 

 تفكيره باملستقبل.املعلم لتنمية انتباه املتعلم و  تفسح املجال امام •

 مختلف املستويات.يشمل استخدامها جميع املواد، و  •

 تجعل املتعلم يشعر بأنه ساهم في سير الدرس.تعتمد ألاسئلة وألاجوبة و  •

 3« تجعله حاضر البديهة شديد الانتباه.تثبت املعلومات في ذهن املتعلم و  » •

 الطريقة التلقينية: -خ

 الكلي فيها على املعلم، حيث يكون م الاعتماد ـتـتي يـلك الـصد بها تـقـية، و ـيـائـقـة إلالـقـريـطـه الـبـشـت

 أن هذه الطريقة تعمل سلبيا ألن املعلم يعرف كل ش يء واملتعلم يحفظ ويستذكر و  املتعلم
ّ

يستظهر، إّل

ول التي يقف املتعلم عندها عاجزا تارة على أن تحل املشكالت الصعبة، حيث يتدخل املعلم بتلك الحل

  املتعلم على هدف تعليمي بمساعدة منها يرى بعض الخبراء أن هذا التعلم هو الذي يحصل فيهو 

بل املعلم.ملعلم، يتم فيها إعطاء املبادئ و محددة من ا  حلول املشكالت من ق 
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تتطلب منه التدخل لحلها الطريقة مزايا قليلة كونها تجعل املتعلم ّل يقف عند مشكالته التي  لهذهو  »

 أنها مازالت تستعمل في املبنفسه، و 
ّ

  1« بشكل مكثف.دارس و من هنا لقيت كثيرا من النقد إّل

 طريقة القراءة: -د

 هي نوعان:غة ألاجنبية في أقصر مدة ممكنة و سمحت هذه الطريقة بتعليم الل 

 : عبارة عن فقرات قصيرة، تطرح حولها أسئلة كثيرة.القراءة املركزة •

قة مكتوبة بلغة بسيطة. » القراءة املوسعة: •   2« تتناول قصصا أو كتبا شّي 

 قد اعتنت هذه الطريقة بالقراءة الجهرية للفقرات. و 

  الطريقة التواصلية الاتصالية:  -ذ

 ع أوّل، اتخذت بعدا اجتماعيا واضحا، يقوم على دور اللغة في املجتم »إن الطريقة التواصلية 

على نظريات التعلم التي تأخذ في الاعتبار املتعلم، ّل كفرد يخضع للمؤثرات الخارجية بنفسه، بل و 

  3«ن إثارتها بكل ما فيها من طاقات كإنسان له قدراته الذاتية التي ّل بّد م

 بية، جننها شأن الطرق ألاخرى في تعليم وتعلم اللغات ألا الطريقة التواصلية شأ في الختام إنو

ق ألاخرى مثل: الطريقة التغيير، كما قام على هامشها العديد من الطرائتعرضت بدورها إلى التعديل و 

 غيرها. الصامتة والطريقة الطبيعية و 

  ث مقاصد وغايات التعلم لجعلها أكثرـديـحـو تـة هـيـمـيـلـعـتـة الـمـظـنات ألا ـالحـن إصـدف مـإن اله

الهدف من التنويع انسجاما مع حاجات ألافراد واملجتمع وألاجيال املتمدرسة وتثقيفهم بشكل أنجع، و 

تحقيق و  عقلنة املوارد البشرية رغبة استثمارهائق التدريس هو البحث عن الجودة والفعالية و من طرا

ن قادرا في ظل ما يسمى باملقاربة بالكفاءات، هذا الفرد الذي سيكو التكيف السليم للفرد مع محيطه 

 على حل مشاكله اليومية وعلى الاندماج واملشاركة في بناء وتطوير املجتمع بصفة فعالة وتكوين

 4تطورات مجتمعها.ها و تاريخ وطنشخصية مستقلة ومتوازنة ومتفتحة، تقوم على معرفة دينها و 
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 املهارات اللغوية: -7

إن اللغة بوصفها وسيلة اتصال يستخدمها أفراد املجتمع البشري لتحقيق عملية التواصل فيما          

من هنا فمتعلم اللغة يسهل عليه شتراك داخل الحياة الاجتماعية، و بينهم، فهي تحقق الرغبة في الا 

وجية ّل بّد من هذه ضرورة بيداغباندماجه في الوسط اللغوي، و  اكتساب املهارات اللغوية املختلفة

توافرها لتحقيق النجاح املتوخى من تعلم اللغة ألاجنبية خاصة مع العلم أن املهارات اللغوية يقصد بها 

به ألاداء اللغوي السليم، و في هذه الدراسة ما 
ّ
 ايا وشفويا عمّ يناسب املعلم كي يكون تعبيره كتابيتطل

 سليما ّل خطأ فيه.ه تعبيرا واضحا ّل غموض فيه، بيقوم به أو بتدري

 ات أداء متقنا يقوم به املعلم، وتقوم على الفهم والاقتصاد في الوقت وبذل الجهداملهار  »  فتعد

النتائج إضافة إلى الفهم وإلادراك للعالقات و  التكرار وذلك بتوفر املمارسة و  ّلكتساب املهارات املختلفة

 1« التعزيزوأخيرا التشجيع و  هالتوجيو 

 اكتساب املهارة عملية تتطلب وجود عناصر لنجاح العملية يمكن إجمالها فيما يلي: عليه فإنو 

 ترسيخه.س أو املتعلم بتكرار ما يتعلمه وترديده من أجل تثبيته و يقوم الدار  •

الاستيعاب للمهارة جل الفهم الجيد وتصاحب عملية التكرار عنصر التركيز فيما يتعلمه الدارس من أ •

مة. 
َّ
 املتعل

    املتعلمة على العمليةأثر علومات سابقة لخلق فاعلية أكثر و مم املهارة التي يتعلمها بخبرات و ربط املتعل •

 التعلم واكتساب السرعة فيي الذي يساعد على تعميق الفهم، و ما يعرف بالدعم الفور التعزيز و  •

 الحديث، مهارة الكتابة.القراءة، مهارة النطق و وية، مهارة الاستماع والفهم، املهارات اللغ

  الفهم:مهارة الاستماع و  -أ

 ى ـــــدامـقـرب الـعـان الـة، إذ كـيـمـيـلـعـتـة الـيـلـمـعـة في الـيـاسـارات ألاسـهـن املـاع مـمـتـارة الاسـهـد مـعـت  »

ب املتعلم ن على السماع في تعليم اللغات، و يعتمدو  كس 
ُ
ألافكار عند  القدرة على تصور مهارة الاستماع ت

  2« التعبير عنها.ومن ثمة ترجمتها و  سماعها

، من املستمع الذي يمثل املتعلم، والباحث املتمثل في املعلمنجاح عملية الاستماع مرهونة بكل و 

لاملطروح أو املعروض لدى السامع و املوضوع بو    هو الرسالة، لذلك ّل بّد من توافر شروط للمرس 
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نه من إيصال مادته إلى
ّ
املستمع، أهمها التمكن من املادة تعليمها، ووجود قوة إقناع لديه إضافة  تمك

ل:أثناء عرضه للمادة املدرَّسة، و  إلى عنصر التشويق  يمكن أن نحصر ثالثة شروط للمرس 

 الكفاية الاتصالية:

ل )املعلم( أن يمتلك كفاية لغوية تسمح له باستعمال اللغة أو املهارة التي  • إيصالها إلى يريد على املرس 

 على دراية بالتطورات الحاصلة في مجاله.املرَسل إليه واستعمالها استعماّل صحيحا، و 

 مدى تعبيرها عن الواقع.ملعلم على وعي بمحتوى الرسالة، و يجب أن يكون ا •

ل قوة إقأ •  الدراسية.التعزيز للمادة ناع لديه من خالل عنصر التشويق و ن يمتلك املرس 

  يجب:( ف املتعلم عن املستمع ) ّماأ

 تتوافر لديه الرغبة أو الدافع القوي لسماع الدرس من أجل تنمية هذه املهارة.أن  •

 لذاتية من أجل اكتساب املهارات والعادة اللغوية الخاصة باملادةتعلم اقابلية الأن تكون له  •

 الدراسية.

 املردود البيداغوجي.مدى انعكاسها على ( و  والاجتماعيةالعضوية والنفسية  راعاة الفروق الفردية )م •

 1« تذليل الصعوبات التي تعوق سبيل املتعلم باستعمال الوسائل السمعية البصرية. » •

 الحديث(:مهارة الكالم )النطق و   -ب

 من  هوعلمه إلانسان عن طريق الاستماع والقراءة والكتابة، و هو ترجمة اللسان عما ت »          

اللفظ هو الصوت وت كالم، ألن الكالم هو اللفظ، وإلافادة و العالمات املميزة لإلنسان، فليس كل ص

الاتصال بناء عليه يصبح الكالم ممارسة املتكلم قدرات تعبيرية بهدف و   2«. املتمثل على بعض الحروف

شفوية يطرحها ئلة حروف تلفظ بما تعبر عن حاجة أو أفكار بواسطة أسمن خالل عبارات، كلمات و 

لهذه فهو العملية آلالية  النطق الحديث، أمالكالم جانبين اثنين هما: النطق و مل مهارة اشعلى املعلم ت

حفظ نصوص اعتمادا على ديد ما يسمعه املتعلم من عبارة وقراءة جهرية و تر املهارة، تعتمد على تكرار و 

ة تمكن املتعلم من مزاولتها دون الناس مع استجابة(، فيعد النطق مهارة فردي -الذاكرة السمعية )مثير

  اعية يعكس النطق، ووسيلة اتصاليةالذي يعد ظاهرة اجتم الحديثتحريك أعضاء الكالم، أّما 

  3تستلزم حضور طرفين أو أكثر.
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هي على صلة وثيقة بمهارة الاستماع، فال هارة الكالم إذن تشمل املحاكاة وإلاعادة والاستعمال، و فم

 بينهم، ألن املتكلم ّل يمكنه أن يجيد مهارة الاستماع دون الكالم.يمكن الفصل 

 لنجاح عملية التحدث ّل بّد من توفر عوامل منها:و 

 التحدث دون على املتحدث أن يمتلك الثقة بالنفس، الثقة الكافية التي تمكنه من  الثقة بالنفس: •

 خرين.الاطمئنان أثناء التحدث لآل حرج أو خجل مما يكسبه الرزانة و

 يولد الايجابية.ترتبط انجاح عملية التحدث برغبة التحدث، فالحماس  الرغبة القوية في التحدث: •

 هو التخطيط للفكرة املراد توصيلها. إلاعداد: •

 ... ؟و متى ؟كيف ؟عن طريق ألاسئلة التالية: ملاذا ربط ألافكار: •

 مهارة القراءة: -ت

توى املادة النظر في محلش يء مكتوب، يمكن العودة إليه و  رمزية مجموعة إدراكات »القراءة هي           

  1«.فكار، وتحليلها ونقدها..املكتوبة ّلستخالص ألا 

املعنى مباشرة عند ثل عملية القراءة: رموز مكتوبة ومعنى مكتوب واللفظ عند القراءة الجهرية و تتم •

 القراءة الصامتة.

 للمعنى.جانبا عقليا نتاجات الداخلية كما هو مكتوب، و تشمل القراءة جانبا نفسيا في الاست •

 ئية تظهر في شكل:ار هناك مظاهر للصعوبات القو 

 عيوب صوتية في أصوات الحروف حيث يعجز املتعلم عن قراءة الكلمات._ 

 نهاكأّنهم يواجهو عيوب في القدرة على إدراك الكلمات ككل، فنجدهم ينطقون الكلمات في كل مرة _ 

 بذلك فقدان تفسير رموز الكلمات.و  ألول مرة،

 حذف الكلمات التي ّل يستطيعون قراءتها.القراءة السريعة وغير الصحيحة و _ 

 رموز الكلمات. تفسير لقراءة البطيئة جدا بهدف إدراك و ا_ 

 عدم كفاية التحليل البصري للكلمة._ 

 إلامالء:مهارة الكتابة و -ث

هي عبارة عن إذا ما قورنت بمهارة الاستماع والكالم، و  حديثةتعتبر مهارة الكتابة مهارة  »          

  2«.حركية متمثلة في رسم الحروف.. عمليات ذهنية تشمل مهارات
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رسوم أو رموز كتابية أو فمهارة الكتابة هي القدرة الفردية على فك الرموز املنطوقة أو املسموعة إلى 

ارة آخر ش يء في العملية التعليمية، ألنها مهارة صعبة نقل الرموز الكتابية، لذلك تعد هذه املهمحاكاة و 

ل ضبط ألاصابع في إمساك القلم، والسيطرة على حركات اليد، وآخر تستلزم بذل جهد عضلي من خال

 بينهم. التمييز ملالحظة الدقيقة لحروف الكلمات و اذهني من خالل التركيز و 

حينما تأتي مرحلة الكلمات والعبارات و و م قد اكتسب جملة من املفردات بعد هذه املرحلة يكون املتعل

جمل في حصة القراءة أو التعبير حتى علم باستحضار ما علمه من كلمات و التدريب على الكتابة يقوم امل

 تسهل عملية الكتابة بعد أن ثبتت صورها في أذهان املتعلمين.

 تشابهة أوّل، ثم الجمل فالعبارات.يعتمد على تعليم الحروف امل: السبيل ألاول  •

كتابة  رة ثم تفكيكها إلى حروف مع معرفةعبارات قصييبدأ املتعلم برسم كلمات و  » السبيل الثاني: •

 1« كل حرف على حدى.

إصالح منظومة ا ملحا إلنجاح عملية بمطل إذا كانت بيداغوجيا الكفايات أو املقاربة بواسطة الكفايات

 جب الاهتمام بها، وتطبيقها في أبعادها املتكاملة واملتداخلة لدرجة يصعب معهافيالتكوين التربية و 

كفاية املدرس، إن الحديث عن كفايات املتعلم إذن يبقى حديثا بيزنطيا إذا الفصل بين كفاية املتعلم و 

ور الذي باقي الفاعلين التربويين، في هذا إلاطار نتساءل عن الدنقرنه بحديث عن كفايات املدرس، و لم 

 2درس في هذه البيداغوجيا الجديدة.يجب أن يراعيه امل

 كما أنها تقوم علىاملساواة، التعلم الذاتي والاستقاللية والحرية و بيداغوجيا الكفايات تقوم على  »إن 

                يحسون باملسؤولية...، إنها تركز على املتعلم من حيثاحترام الفوارق بين املتعلمين وجعلهم يبادرون و 

الجماعية و  بط وتصحيح مساراته التعلمية واملعرفية، لكن هل الاستقاللية والحرية واملبادرة الفرديةض

 3« رغوبا فيه من الثالثية التربوية.لم يعد مو  ؟أمور تعني أن دور املدرس قد انتهى 

 إن حضور املدرس كان و 
ّ

  ل ضروريا في جميع البيداغوجيات، ّل يزاكال
ّ

حضور يكون من أن هذا الإّل

علنت انحرافات خطيرة قد تعرقل أالتصحيح، كلما لتوجيه والضبط و اأجل املساعفة واملصاحبة و 

عملية تحقيق الكفايات املستهدفة، فنجد أنفسنا مضطرين لتأكيد دور املدرس مرة أخرى، إذ نعتبره 

مل على تحقيقها من خالل وضع هو الذي يعالكفايات املستهدفة من الدرس، و  الطرف ألاول في تحديد

                                                             

 .122زكريا إسماعيل، طرق تدريس اللغة العربية، ص -1 
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تربية أن اصالح منظومة التربية والتكوين الُعّدة الديداكتيكية املناسبة، لذلك يرى الباحثون في علوم ال

تمكينهم من الكفايات الالزمة ينبغي أن يبدأ بإعداد وتكوين املدرسين وتأهيلهم وتدريبهم باستمرار، و 

ميةلالرتقا
ّ
 1.ء بالعملية التعليمية التعل

تكوينهم املستمر الشعور املتنامي بأهمية الدور الذي يلعبه املعلم م بإعداد املدّرسين و مّما يقّوي الاهتما

تطوير تربوي، رافضا كون أن ر الزاوية في كل إصالح و َج َح ة التربوية بوصفه أبرز عناصرها و في العملي

راد 
ُ
منه توصيلها إلى املتعلمين، أي الذي يمتلك املعلم القدير هو ذلك املعلم الذي ألمَّ باملعلومات امل

بموجبه الكفايات أساسا إلعداد املعلم، و ( التي يدّر ُسها، باّلعتماد على  اللغة املعرفة الالزمة باملواد )

بموجبه أصبح مطلوبا من املعلم تحديد ممارسة معرفته في مجال العمل، و  يتمكن املعلم من أداء أو 

     2قيقها، ووضع الخطة الكفيلة لذلك.املرامي التي يسعى إلى تح

فبعدما كان التعليم التقليدي يركز الاهتمام على الكم على حساب الكيف، فيلتجئ املدرس إلى التحفيز 

ردود  الاستجابة لتوجيه دقة القسم، مّما ينتج عنهيكي اعتمادا على ثنائية الحافز والسلوكي امليكان

بالتالي شطة الذاتية والخبرات الفردية، و ن القسم لغياب ألاننفورهم مأفعال التالميذ السلبية، و 

معارف كمية أو جهال بما يعطي لهم من دروس و  ينكمشون على أنفسهم انطواء أو خوفا أو خجال 

ت يصعب إلاحاطة بها في سنة كاملة. أصبح التعليم بالكفايات تعليما قائما على استكشاف القدرا

 إنجازات طوال سيرورة التعلم، ووضعه في وضعيات معّقدة، أو أقلالكفائية للمتعلم عبر أداءات و 

 يراعيقدراته في التعامل مع مشاكل الواقع املحيط به، و تعقيدا ّلختبار أدائه السلوكي وتقويم كفاءاته و 

ب على ظاهرة الالتجانهذا التعليم الفوارق الفردية و 
َ
دعم كل س من خالل دراسة كل حالة فردية و ينك

استعداداته، سواء في حلقة ملهارات الكفائية، وتحفيزه على إبراز قدراته وميوله و موعة من امتعلم بمج

واحدة أم في حلقات متعددة متواصلة، ألن املقياس هنا ليس هو الدرس الذي ينتهي داخل حصة 

ين زمنية محددة كما في التعليم التقليدي، بل الحلقة الّديداكتيكية املتوالية التي تمتد عبر حصت

ووحدات دراسية ووضعيات مركبة  يقر التعليم الكفائي املقرر الدراس ي في شكل أجزاءهذا و  ، 3فأكثر

خبرات مؤشرة في كفاءات نوعية، أو شاملة أو ممتدة قصد ر بدورها في إطار مقاطع وحلقات و صغت

  املدرس هو، و املتعلميف و نهائية. فيتم التركيز على الكتعلم لتحقيق كفاءات عليا كلية و التدرج بامل
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ئ الوضعيات الجديدة، ويقترح املشاكل املعّقدة و املو  ص يالو  د يّه  بة رش 
ّ
ها املتعلم، املرك

ّ
التي ينبغي أن يحل

ة إلى التعقيد، حيث يعني هذا أن الدرس يتحول إلى مجموعة من الوضعيات املتدّر جة من البساطو 

اءة و  ة وهادفة وبنَّ
ّ
 النجاح.ى العمل والاجتهاد و لمحّفزة عتكون واضحة ودال
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 أثر الوسائل التعليمية في ترقية تعليم اللغات:املبحث الثاني:           

 ظريات التعليمية التقليدية، ـنـالرات و ـيـغـن املـير مـكثـال لـامـييرا شـغـة تـيـوجـولـنـكـتـورة الـثـت الـدثـأح

وسائل تقديم اقتراحات لتعديل املناهج و التحدي، مما دفع خبراء التربية لفأصبحت موضعا للتعديل و 

في ظل الظروف  وسائل جديدة تزيد من فاعلية الاستخدامها، حيث اقترحوا موادا تعليمية و تقديم

أهمية نبعث اتجاهات نحو تطوير أساليب ووسائل التعليم و من هذا املنطلق الحالية واملتوقعة، و 

ألاكبر للوسيلة الدور ألاهم و عليه برز ة في تقديم املقررات الدراسية، و لتعليميتوظيف الوسائل ا

التعليمية حتى أصبحت أهم عناصر الاتصال التعليمي، فأضحى استخدام الوسائل التعليمية على 

 جزءا ضروريا في تعليم اللغات، و اختالفها سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية في السنوات ألاخيرة أمر 

التطورات العلمية في شتى املجاّلت املعرفية في عملية التعليم، وإننا لفي عصر التكنولوجيات و هاما 

أجل الرقي بمجال تعليم اللغات، وإيجاد طرق الفكرية نسعى إلى مواكبة هذه التطورات الحاصلة من و 

أقصر من  تيسير أمرها، من ثمة تجعل مدة الدراسةوتقنيات تكون عونا ومساعدا ملتعلمي اللغات و 

 ألامام السير قدما إلىتشوقه إلى متابعة الدرس و لة الجيدة تثير اهتمام املتعلم و الوقت املاض ي، فالوسي

 ؟ .إلى أي مدى يمكن لهذه الوسائل التعليمية تعليم اللغاتو  قصود بالوسائل التعليمية ؟فما امل

 معلومات ين بها الدارس في اكتساب معارف و تعـسـات يـنـيـعـمة أدوات و ـيـمـيـلـعـتـل الـائـوسـد الـعـت

من ثمة ي تقوم بتنشيط الفعل التعليمي، و ترتبط عموما بكل ما له عالقة مع ألاهداف التعليمية الت

إحداث التفاعل املطلوب ستقبال الرسالة مهما كان نوعها و بعث الرغبة لديه من أجل االدارس و إثارة 

 في العملية التعليمية.

  التعليمية: مفهوم الوسيلة -1

 التعليم.تتكون من كلمتين هما: الوسيلة، و إن كلمة الوسيلة التعليمية    

ُل  –هي مصدر من َوَسَل  » لغة: -أ   1« وسيلة. –يوس 

   أذهان  إلىاعيل صبري مسلم: هي الوسيلة التي تحمل الرسالة من املدرس ـمـقال إس» اصطالحا: -ب

 2« الطالب.

 املتعلم يقصد بها نقل املعلومات إلىتعليما، و  –يعلم  –مصدر من علم  كما سبق الذكر: لغةالتعليم و 

 فيعني ايصال املعرفة إلى املتعلم. اصطالحا:أما 

                                                             

 .111م، ص1124، 42، طبيروت، دار مصر  ،علوف، املنجد في اللغة وإلاعالملويس م -1 

 .241املرجع نفسه، ص -2 
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كنولوجيا منظومة فرعية من منظومة ت الوسائل التعليمية هي: »" أن  سالمأحمد محمد  يرى "و  

أو املتعلم أو كالهما في مها املعلم ألاجهزة التعليمية التي يستخدالتعليم تتضمن املواد وألادوات و

  1« التعلم.لتسهيل عملية التعليم و  التعليمية بطريقة منظومية املواقف

 املتعلم من أجهزةكل ما يستخدمه املعلم و » " الوسائل التعليمية بأنها  يوسف صبري  في حين عرف "

تعليمية  إكساب املتعلم خبراتارجها بهدف أي مصادر أخرى داخل حجرة الدرس أو خوأدوات ومواد، و 

 2«الجهد املبذول. تصاد في الوقت و وضوح مع الاقمحدودة بسهولة ويسر و 

تساعد عملية التعليم بدون أن يكون بها دور وسائل تخدم و » أيضا حسب "رضوان ظاهر الطالع":  هيو 

 3«.العرض.. شاشةو والسبورة ودفتر الكتابة املقعد مي حقيقي مباشرة كمبنى املدرسة والطاولة و تعلي

املواد التي يستخدمها املعلم لنقل محتوى جميع ألادوات و » " فيعتبرها بأنها:  د محمد السعودخال أما "

  4«ستناد إلى ألالفاظ املجردة فقط. الدرس إلى املتعلمين بهدف تحسين العملية التعليمية دون الا 

 املعلوماتل ما يساعد على انتقال املعرفة و كأن الوسائل التعليمية  »"  محمد محمود الحيلة يعتبر "و 

التدريب من املعلم أو املدرب إلى ن شخص إلى آخر في مجال التربية والتعليم و املهارات املختلفة مو  

 5« ع من القدرة على اكتساب املهارة.الطالب أو املتدرب لترف

رية لعملية التعليم، كما التعليمية هي كل ما يقدم أو يسهم في تقديم مادة تعليمية ضرو  الوسيلةو 

تستخدم كجزء أساس ي متفاعل مع بقية إجراءات منظومة و  تحددها ألاهداف التعليمية.تصفها و 

 6يوظف في إطار إجراءات التدريس لتحقيق ألاهداف التعليمية.  التدريس، أو بعبارة أخرى هي كل ما

كل ما يستخدمه  »: كما يأتيتعريف الوسائل التعليمية النفسية رد في معجم املصطلحات التربوية و و و 

محددة  ة أو خارجها، لنقل خبرات تعليميةغيرها داخل حجرة الدراسوات ومواد و أداملعلم من أجهزة و 

 7«الجهد املبذول. ووضوح، مع الاقتصاد في الوقت و   إلى املتعلم بسهولة ويسر

                                                             

 .71ص، 4112مكتبة الرشد ناشرون، الشريفي شوقي السيد، املناهج التعليمية،  -1 

 .42، ص1111ماهر إسماعيل صبري يوسف، من الوسائل التعليمية إلى تكنولوجيا التعليم، الرياض، مكتبة الشقري،  -2 

 .14م، ص1111ه/1214د. رضوان ظاهر الطالع، من فيض الخاطر مقاّلت وخواطر وأبحاث نعليمية وتربية، القاهرة، دط،  -3 

 .42، ص1، ط4112ئل التعليم وفاعليتها، مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع، د. خالد محمد السعود، تكنولوجيا وسا -4 

، 4مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، طد. جمال ابن عبد العزيز الشرهان، الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم،  -5 

 .12ص

، 4لتعليم، املضمون، العالقة، التعنيف، الرياض، دار النشر الدولي، طد. يس عبد الرحمن قنديل، الوسائل التعليمية وتكنولوجيا ا -6 

 .61ص

 .661، ص4116الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، أحمد شحاتة وزينب النجار، معجم املصطلحات التربوية والنفسية،  -7 
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أجهزة أدوات ومواد و  ة على أن الوسائل التعليمية هي: ظ من التعريفات السابقة أنها متفقيالحو 

داف العملية التعليمية يستخدمها املعلم أو املتعلم معا داخل الصف أو خارجه، بهدف تحقيق أه

 التعلمية.

 يات التعليم هيتتلخص في أن تقنتقنيات التعليم ود فروق بين الوسائل التعليمية و يشار هنا إلى وجو 

نظرياته عمليا في الواقع الفعلي في ميدان التعليم، أي أنها تفاعل منظم تطبيق نظمي ملبادئ التعليم و 

 ذلك بهدف تحقيقرية املشاركة في عملية التعليم وألاجهزة واملواد التعليمية، و بين العناصر البش

 أن الوسائل ألاهداف التعليمية أو حل مشكالت ال
ّ

من منظومة تقنيات التعليم،  تمثل جزءتعليم، إّل

 وّل من مصطلح الوسائلأحد عناصرها، لهذا فإن مصطلح تقنيات التعليم أكثر عمومية وشمو 

  1التعليمية.

يقصد باملواد التعليمية كل ما يحمل  »ذيضا فرق بين ألاجهزة التعليمية واملواد التعليمية، إكما يوجد أ

اللوحات، أما ألاجهزة التعليمية فيقصد بها املعدات أو وألافالم، و و يختزن محتوى تعليميا، كالصور أ

 2« ألاجهزة الالزمة لعرض محتوى التعليمية.

انطالقا مما سبق فإن الوسائل التعليمية أداة يستعملها املدرس في العملية التعليمية إليصال العلم و 

ترتبط تالميذ بسرعة وسهولة، و ناسبة في أذهان الاملعلومات من مواد دراسية بطرق مواملعرفة و 

م الذي املتعلعلم الذي يستخدمها، و الوسائل التعليمية ارتباطا وثيقا بثالثة محاور أساسية هي: امل

تسهم الوسائل . و تهفعالي من يزيد التالميذاملوقف التعليمي الذي يثير و يأخذ فيه الفائدة منها، و 

بل هي جزء التعليمية في تحقيق أهدافها، فإن الوسيلة التعليمية الجديدة ليست معينة أو إيضاحية 

م، حيث عنصر أساس ي من عناصر عملية التعليالتعليمي، و  مجال هام للنشاطمن املنهج التعليمي، و 

وتثبيت املعلومات، وتنمية  تسهم في تبسيط املعّقد، وتوضيح التفاصيل، وزيادة الدافعية نحو التعلم

اكساب الاتجاهات إلايجابية، حيث ثبت أن إشراك أكثر من حاسة في العملية التعليمية املهارات، و 

أن استخدام الوسائل التعليمية وإشراك التالميذ  أطول عمر، كماتعلم أفضل، و  التعلمية يساعد على

ل من ر يشبع ميولهم و في تصنيعها واستخدامها يصقل مهاراتهم ويحقق ذواتهم، و  غباتهم، بحيث يعّد 

 اتجاهاتهم نحو ألافضل.سلوكهم و 

                                                             

 .111، ص4111الرحيم دفع السيد عبد هللا محّمد، املناهج في منظور عام ومعاصر، الرياض، مكتبة الرشد،  عبد -1 

 .11، ص4117، 1مكتبة الرشد ناشرون، طغازي مفلح، تدريس اللغة العربية في مراحل التعليم العام،  -2 
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ن مستوى املتعلم، ونوعية املادة كل منوع الوسيلة املستخدمة من جهة، و هناك عالقة وثيقة بين و 

مرحلة الدرس من جهة أخرى، فما يصلح ملستوى معين من الدراسية، وطريقة التدريس املستخدمة، و 

أخرى،  قد ّل يكون كذلك في مادة يصلح ملستوى أخر منهم، وما قد يكون ناجحا في مادة ن قد ّل املتعلمي

  ما قد يفيد في بدايةبا عند استخدام طريقة مغايرة، و قد ّل يكون مناس وما قد يناسب طريقة ما

 ملعلم في اختيار الوسيلة املثلى،هنا يبرز دور اش ى فائدته في مرحلة أخرى منه، و الدرس قد تتال

 .دامها في املوقف التعليمي ألامثلاستخو 

  تصنيف الوسائل التعليمية: -2

 تصنف الوسائل التعليمية تصنيفات متنوعة وفق اعتبارات كثيرة منها:         

 )سمعية، بصرية، سمعية بصرية، ملسية، شمية، ذوقية(.الحاسة املستخدمة في استقبال املعلومات:

ت، أشرطة تسجيل، امعاصرة )شاش)السبورة، الكتاب(، حديثة و  يدية: قديمة أو تقلتاريخ استخدامها

 أقراص مدمجة(.

 تنقسمطبيعية، )نباتات، صخور، بحار، أودية(، صناعية: )نماذج، مصورات، كتب، أشرطة(، و  نوعها:

عة داخل مصنّ و  املدرسة )بواسطة مراكز متخصصة(،الوسائل الصناعية إلى قسمين: مصنعة خارج 

 املعلم أو من قبل املتعلم أو من كليهما معا(.املدرسة )من قبل 

فردية)برامج الحاسوب، الحقائب التعليمية(، جماعية: )السبورة الصفية، الخرائط،  الفئة املستهدفة:

 التلفزي(.هيرية: )البث التعليمي إلاذاعي و جماورة الضوئية، املعامل اللغوية...(،و السب

إذا هناك تصنيفات كثيرة للوسائل التعليمية، تختلف باختالف ألاسس التي اعتمدها املؤلفون، حيث 

ج ذالنماة، واللوحات التعليمية، و املسموعمنها اللغة اللفظية، املكتوبة، و تشمل هذه الوسائل أنواعا 

 تختلفشبكة ألانترنت، و كترونية املستخدمة في التعليم، والفيديو املتفاعل، و الحسابات إلالوالعينات و 

في هذا الصدد تشير الباحثة و استثمارها في تعليم اللغات،عن ألاخرى في كيفية استخدامها و  كل وسيلة

الفرق  »"  في بحوثها املتعلقة باستخدام الوسائل التعليمية إلى أن  piaget Campio" "  كامبيو بيجي "

وليس في ألاثر  ّلستخدام هذه الوسائل في مواقف محددةأخرى يكمن في السبل الناجعة بين وسيلة و 

 1«. أخرى الذي يساوي بين وسيلة و العام 

التعليمية في  الكيفية التي يتم بها استخدام الوسيلةة بهذا املفهوم مرهون بالطريقة و فنجاح الوسيل

 مواقف معينة من العملية التعليمية.

                                                             

 .171، ص1121الجهاز العربي ملحو ألامية، بغداد،  ندوة تطوير أساليب متابعة الدارسين املتحررين من ألامية، مطبوعات -1 
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 ما يلي: لقد صنف الباحثون الوسائل التعليمية إلى

  الوسائل السمعية: -أ

تعانة بها الاساستخدامها و علىملعلم أو املتعلم على حد سواء املعينات التي يعتمد ا »فهي              

عتمد على حاسة السمع واكتساب الخبرات كعنصر أساس ي، وهي ما يسمع في تأثناء عملية التعلم، و 

 1«. كل ما يسمعالصوت، مختبرات اللغة و ، مكبرات املسجل وّلعب ألاسطواناتالراديو و 

على اعتبار أن السمع يحتل مكانة خاصة بين الحواس ألاخرى التي أنعم هللا بها علينا، حتى أن العالمة 

الاستماع فن يشمل على عمليات معقدة، فهو ليس مجرد بو امللكات اللسانية، وابن خلدون اعتبره أ

   انتباها مقصودا ملا تتلقاه ألاذن منتمع اهتماما خاصا و عطي فيها املسي عملية عملية سماع ألنه

إدراك الرسالة املتضمنة في هذه الرموز عن طريق تفاعلها أصوات ورموز لغوية ومحاولة فهم مدلولها و 

 إدراك سمعي وفهم وتحليل وتفسير ونقد وتقويم للمادة فاّلستماععارفه... ممع خبرات املستمع و 

   2.املسموعة

 ركز إلانسان الانتباه و فإذا  »
ّ
 في الدرجة  والاستماعق فيما يسمع كان إنصاتا، والفرق بين إلانصات دق

ر َئ قال هللا تعالى:    3«. لكن الانصات استماع مستمرليست في طبيعة ألاداء، و و 
ُ
ا ق

َ
ذ الُقرآُن  ﴿ َو إ 

ُه وَ 
َ
ُعوا ل اْسَتم 

ً
ْرَحُموَن ﴾ف

ُ
م ت

ُ
ك

ً
َعل

َ
ُتوا ل ص 

ْ
ن
َ
 (.412ف، آلاية )سورة ألاعرا 4أ

ث، وقراءة، و إن لالستماع أهمية كبرى، فهو فن تركز  » ة، لذا كان كتابعليه كل فنون اللغة من تحدُّ

 ا في امليدان التربوي تنفيذهتوفير كل ما يساعد على تطبيقها و الاهتمام باملهارات بمن الضروري العناية و

 5« التعليمية.غير ذلك من الوسائط من وسائط وأجهزة تسجيل و 

بت الاستعانة باألجهزة الطبيعي وجوألن لالستماع أثر في التواصل وفي تعلم اللغة ونطقها العفوي و 

ينة على امتالك هذه املهارة.السمعية والبصرية، و  ع 
ُ
 غيرها من الوسائل امل

  الكالم هو القدرة على الاستخدام الصحيح للغة، بينماالاستماع وسيلة لتحقيق الفهم، و  فإذا كان »

 6« يقصد بالتحدث القدرة على الاستعمال املناسب للغة في سياقها.

                                                             

 .11، ص2م، ط1122د. محمد علي السيد، الوسائل التعليمية وتكنولوجية التعليم، مكتبة املنار،  -1 

 .142م، ص4117علي أحمد مدكور، طرق تدريس اللغة العربية، دار املسيرة للنشر  والتوزيع والطباعة، عمان، ألاردن،  -2 

 .141املرجع نفسه، ص -3 

 .412سورة ألاعراف، آلاية  -4 

السليطي، حمدة، برنامج متعدد املداخل لعالج بعض صعوبات تعلم القراءة في الصفوف الثالثة ألاولى من املرحلة الابتدائية بدولة  -5 

 .1م، ص4111قطر، جامعة عين شمس، 

 .122ا، تدريسها، صعوباتها، صبتصرف، رشدي أحمد طعيمة، املهارات اللغوية، مستوياته -6 
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يعد للغوي، و إن احتالل التحدث للرتبة الثانية بعد الاستماع جعلت منه أحد أهم أشكال الاتصال او 

هارات التعليمية على ضرورة الاهتمام بهذه امللهذا تحرص البرامج يلة ألاساس في التعبير الشفهي، و الوس

يدرب  التخلص من عيوب النطق، كماريب التلميذ على النطق السليم، و تدخاصة في املراحل ألاولى، و 

  حدث كل الوقت فيفإن على املناهج أن تعطي التعبير الشفوي أو الت التالميذ على حسن إلالقاء 

 1املراحل ألاولى.

 نستطيع أن نحبب املتعلمينالوسائط تعمال التكنولوجيا، والوسائل الحديثة و نا أننا باسيتأكد لو 

التدريبات التي تكسبهم مهارات التعبير ونشجعهم على اكتسابها، وذلك باإلكثار  من التمرينات و  ،باللغة

املالئم تعبير الشفوي الشفوي، كما ينبغي علينا أن نشجعهم على مهارة التعبير الكتابي بالتوازن مع ال

دواها في مجالي اهتماماتهم وفق ألاساليب الحديثة التي برهنت على اتساع جألعمارهم ومستوياتهم، و 

 الكتابي.  التعبير الشفوي و 

 الوسائل البصرية: -ب

تشمل هذه سة البصر كما يدل عليها اسمها، و هي وسائل تعتمد بالدرجة ألاولى على حاو               

 صور ألافالم، الشرائح بأنواعها املختلفة،رافية، الصور املتحركة العامة و غاملجموعة الصور الفوتو 

صور الكتب العينات والنماذج،  ألاشياء املبسطة،الرسوم املتحركة والرسوم التوضيحية والبيانية، 

 2غير ذلك.التمثيليات والرحالت و (،  مغناطيسية، كهربائية ات )اللوحو 

تشتمل على رموز لغوية ط تتصل العين فيه بصفحة مطبوعة و القراءة نشا » في هذا املجال نجد أنو

على هذا ألاخير أن يفك هذه الرموز و يحيل منها توصيل رسالة إلى القارئ، و  معينة يستهدف الكاتب

إنما يتعدى بوع إلى خطاب خاص، وّل يتوقف ألامر عند فك الرموز وفهم دّللته و الرسالة من شكل مط

أن تحتوي على كل أنماط القراءة بذلك عملية عقلية ينبغي فراك ما وراء هذه الرموز، ولة إدإلى محا

  وضع املتخصصون في مجال القراءة، ، لهذا3«. حل املشكالتوالتقويم والحكم والتحليل و ر  التفكي

لمة، تقدير برمجيات خاصة لتحديد مستوى القراءة للنص الذي يستخدمه املتعلمين )يحدد طول الك

 مستوى صعوبة الكلمة(.

                                                             

 .126: علي أحمد مدكور، طرق تدريس اللغة العربية، صبتصرف -1 
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 ألاحاديثو تساعد الطالب على حفظ القصائد، وألاقواليمكن أن تتوافر بعض البرامج التي و 

م مهارتي ـتـتاج ّلسـحـظ نـفـحـوالنصوص، ولتنمية مهارة القراءة وال  خدام محتويات ونصوص قرائية تدّع 

 تخدم وظائف القراءة العامة.الاستماع والتعبير وتثريهما، و 

الكتابة كالقراءة نشاط اتصالي ينمي املهارات املكتوبة علما أنها من املهارات إلانتاجية، بواسطتها يمكن 

ومهارات  للتلميذ أن يعبر عن أفكاره، لذلك ينبغي تدريب التالميذ على الكتابة الصحيحة السليمة،

باطها باملهارات النفسية الحركية مراعاة ارتا تستلزم تقوية ربطها بالقراءة والتعبير، و خطالكتابة رسما و 

 خاصة للتدرب على أصول الكتابة ح كثير من املعلمين تطوير دراساتقد اقتر تمييزا ورسما وخطا، و 

 أثبتت تجارب عديدة جدوى استخدام الخط حيثو عناية خاصة بالرسم والخط وضوابطه، و 

لتصويب  حيث تمنحه الفرصة الصحيحةدفع املتعلم إلى الكتابة الحاسوب ّلمتالك هذه املهارة، فهي ت

 تعزز عنده حب اللغة ألنها تعطيه التقييم ألاخير لعمله. أخطائه بنفسه، و 

 الوسائل السمعية البصرية: -ت

تتمثل في ي تعتمد أساسا على حاستي السمع والبصر، و فهي تضم مجموعة من املواد الت »          

 ، التلفزيون، كما تشمل هذه الوسائل أيضا ألافالمو كة الناطقة التي تتضمن ألافالم الصور املتحر 

 1« أشرطة تسجيل.بتسجيالت مناسبة على أسطوانات و  الصور املصحوبة ،الشرائح

 الوسائل التفاعلية: -ث

للثورة   كان ذلك نتيجةحد عناصر طرق التدريس الحديثة، و تم اعتماد الوسائل التعليمية كأ            

التي يتفاعل اّلت الصناعية والتكنولوجية بالقرن الحادي والعشرين، حيث تطورت الصناعات والاتص

الكمبيوتر، فوسعت هذه ألاجهزة من خبرات إلانسان في املتعلم في الحياة مثل املوبيل وألانترنت و معها 

 أصبحو  ،ل للمعلومةيستغرق سابقا للوصو الجهد الذي كان لتعامل مع التقنية ووفرت الوقت و ا

مة السائدة في هذا العصر.التفاعل بين إلانسان و  آلالة هو الّس 

م في تحقيق ما يوّد  سه 
ُ
فتعد الوسيلة التعليمية عنصرا بارزا في العملية التعليمية التفاعلية، إذ أنها ت

ة إعدادا سليما، تعليمية معينة، فهي مجموعة املواد املعّد يقه من أهداف بعد تدريسه ملادة املعلم تحق

مهم عند استخدامها، ينبغي أن تكون تسه ّ انة بها في تغيير سلوك متعلميه و بحيث يتم الاستع
ُّ
  ل تعل

                                                             

 .62د. أحمد خيري كاظم، عبد الحميد جابر، الوسائل التعليمية واملنهج، ص -1 
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  نسبة للغة فهي تحفزهم علىأن تكون واضحة، أّما أهميتها بالفقة ملراحل النمو لدى املتعلم، و موا

 1املالحظة لديهم.تنمية دقة عض الرموز اللغوية في أذهانهم، و تقريب بو  ،تعلمها

  عوامل اختيار الوسيلة التعليمية: -6

 يتوقف اختيار الوسيلة التعليمية على عدة عوامل منها:           

 موضوع الدرس الذي يعد عامال هاما ّلختيار الوسيلة املناسبة. •

أو يساهم في عملية اختيار الوسيلة املالئمة التي تساهم  يسهل الهدف الذي يسعى املعلم إلى تحقيقه •

 في تحقيق الهدف التعليمي.

 استخدام الوسيلة في الوقت املناسب، كي يتحقق الهدف من استخدامها. •

 الاقتصار على ألاساس ي منها.بساطة املعلومات في الوسيلة، و •

ها على أغالط ّل تكتشف إّل في أثناء فحص املادة العلمية التي تتضمنها الوسيلة خشية استعمال •

 عرضها.

حجمها الواقعي، فلو كان لدينا مجموعة من صور الحيوانات، فيجب التناسب بين حجم الصورة و  » •

 2« أن تعبر كل صورة عن حجمها الواقعي.

 قدرات الفرد على إلادراك الحس ي.العالقة بين الوسيلة و  •

العملية التعليمية، إذ يمكن أن نجد في مجموعة من التالميذ من هذه العالقة يحددها املعلم أثناء 

خر ممارسة فعلية، لذلك آخر عن طريق خبرة سمعية، و آة، و ئيتعلم بشكل أفضل عن طريق خبرة مر ي

سيلة قدرات املتعلمين إلادراكية، فإذا لم تناسب الو ع الوسائل التعليمية كي تتناسب و يجب تنوي

   حاجاتهم فإنها في هذا الحالوقدراتهم وخبراتهم ولم تتماش ى مع ميولهم و  التعليمية أعمار التالميذ

  معنى ذلك أنه ينبغي تالؤم الوسيلة التعليمية معو   ائدتها التعليمية إلى حد كبير،سوف تفقد ف

 لنا تتفاوت في الصعوبة والسهولةالفعلي، فالوسائل التعليمية كما قمستويات نضج التالميذ الجسمي و 

كذلك إذا كانت بالغة السهولة فإنها تخلق صعوبة فإنها سوف تعرقل التعلم، و فإذا كانت بالغة ال

الدراسة، الخروج عن النظام في حجرة د التالميذ، كاّلستخفاف بالدرس و اتجاهات غير مرغوب فيها عن

تكون هناك  دى الوسائل املختارة تفكير التالميذ بما يتناسب مع قدراتهم، فقدحلذلك يجب أن تتو 

                                                             

، دار ألامل للنشر والتوزيع، 1عماد توفيق السعدي، زيادة مخيمر البورني، عبد املعطي قمر موس ى، أساليب تدريس اللغة العربية، ط -1 
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س الوسيلة في موقف ّل تناسبهم نفالتالميذ في موقف تعليمي معين، و وسيلة مناسبة ملجموعة من 

 1السليم. اسبة كخطوة أساسية ضمن الاستخدامهذا يبين لنا اختيار الوسيلة املنتعليمي آخر، و 

من املتعلم معها، و  جاعتها أو تفاعلتخضع الوسائل التعليمية لكثير من الاستجابات التي تبين مدى ن

يتم معرفة ذلك من خالل التغذية لتي استخدمت في توصيل الرسالة، و ثمة قياس فعالية الوسيلة ا

 وتظهر في شكل انفعاّلت على اختالف، قبال املتعلم للمادة الدراسيةالراجحة التي تلي عملية است

ن املعل.رح، حزن، بكاء، ضحك، انزعاج،...ف عالماتها )
ّ
  املتعلم من معرفة ماذا حققت م أو ( ليتمك

 لذلك قد يحدث تشويش يؤثر على مسار الرسالة، هذا التشويش ما  ،2تأثير مطلوبينالوسيلة ككفاءة و 

 انزعاج يؤثر في فاعلية 
ّ

 من أمثلة هذاو  الرسالة بشكل جيد إلى املستقبل وإدراكها،وصول  هو إّل

 التشويش: 

ل.يشمل أي التشويش امليكانيكي آلالي:  ل إلى املستقب   تداخل فني يطرأ على إرسال الرسالة من املرس 

ل و يحدث داخو  » اللفظي:التشويش الداللي و  ل بعضهما البعض ل الفرد حينما ّل يفهم املرس  املستقب 

  3« ألي سبب من ألاسباب باستثناء ألاسباب امليكانيكية.

 اكتساب اللغات. ور فعال في عمليةسنعرض أهم الوسائل التعليمية التي لها د

 الصور: -أ

 النطقبخاصة مهارة فة و ـلـتـخـة املـويـغـارات اللـهـم املـيـلـعـة في تـيـمـيـلـعـتـل الـائـوسـع الـجـن أنـد مـعـت

ن في  الكالم )
ّ
عَرض على متعلم اللغة التي يتعلمها ليتمك

ُ
على النهاية من التعبير كما يلحظه، و (، حيث ت

 سبيل املثال يقوم املعلم بعرض صور لحيوانات ثم يطلب من تالميذه التمييز بين هذه الحيوانات بذكر 

  4النطق الصحيح للغة.غرض تدريبه على مهارتي التعبير و اسم كل حيوان ب

تلعب الصور دورا في توضيح الجوانب الثقافي للغة، إذ أن استخدام الصور في تعليم اللغة يتطلب و 

ر تجذب انتباهه، كما أنه على معلم اللغة أن يختار الصو ختيار الصورة التي تثير الدارس و مراعاة ا

الصور امللّونة أكثر إثارة تكون الصور ذات فائدة تعليمية، و أن البسيطة البعيدة عن التعقيد، و 

 للدارسين.

                                                             

 .16م، ص4117، 1د. أحمد خيري كاظم، عبد الحميد جابر، الوسائل التعليمية واملنهج، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، ط -1 
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وية خاصة، فالصور ي ميزة تربميزة معّينة في العملية التعليمية وهينفرد كل نوع من الّصور بخاصية و 

ره الرسوم البسيطة تربط موضوع الدرس باالفوتوغرافية و 
ّ
لواقع الحس ي، فتعمل على تثبيته ودوام تذك

نها هي تستخدم كذلك في تسلسل حدث من ألاحداث أو قصة من القصص، أّما الرسوم البيانية فإو 

عليه فإن الفائدة وراء استخدام الصور في التعليم و  1.املعاني حيز التوضيحتوّضح العالقة بين ألاشياء و 

 يمكن إيجازها في النقاط التالية:

 تترك لدى الدارس أثر تجعل ما يتعلمه يرسخ في ذهنه. •

 املدلول.توضح العالقة بين الش يء واملعنى أي بين الّدال و  •

 ألاحداث القصصية. توضح الصور الجوانب التعبيرية للغة التي يدرسها املتعلم من خالل تسلسل •

 تعبر الصور عن ألافكار تعبيرا دقيقا يسمح للمتعلم بإدراك ما تعلمه بصورة أنجع. •

 التعبيري على العملية التعليمية إضفاء الجو الجماليالصور بتثبيت معلومات املتعلم و  تقوم •

 التعلمية.

 تشمل الصور ثالث مستويات قرائية: •

 يه على محتويات الصور مع ذكر أسماء هذه املحتويات.يتعرف الدارس ف املستوى ألاول: -

 ما يراه.يصف عض التفاصيل املوجودة في الصور و فيه يحدد الدارسون ب املستوى الثاني: -

 ألاشياء التي: الذي يستخلص فيه الدارس بعض ألاحكام حول ألاشخاص أو املستوى الثالث -

املستقبل، كما يقوم بتعبير ما يشاهده في ضوء خبراته و الحاضر عرضها الصور، فيربط بين املاض ي و ت

 السابقة.  

 السبورة: -ب

 بارة عنـهي عم، و ـلـعـتـة الـيـلـمـعم في ـلـعـها املـين بـعـتـسـتي يـة الـيـمـيـلـعـتـل الـائـوسـدم الـن أقـد مـعـت

باّلستعانة بالصور مثال، أو إلصاقها بواسطة قطع من املغناطيس  وأ، سبورة عادية تعمل بالطباشير

رسومات أو كلمات اللغة املدرسة على ورق مقوى ليستعين بها خالل عرضه  كان يقوم املعلم بتحضير 

بحسب ما يتطلبه ر الصور املعروضة من حين آلخر، و تغييالتعليمية أو بواسطة شريط ّلصق و للمادة 

 موضوع الدرس.

 تقديم النص وع، و تعينه على فهم املسمة املغناطيسية توفر على الدارس واملدرس الوقت و لصبور إذا ا »

                                                             

 .22ماجدة السيد عبيد، الوسائل التعليمية في التربية الخاصة، ص -1 
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للتدريس على الحوارات املصغرة، وممارسة ممارستها، كما أنها توفر املناخ املناسب وعناصر اللغة و 

  1« .ما إلى ذلكألالعاب اللغوية وكذا تدريس القواعد واملفردات والقراءة و 

تـكـمـة يـمـهـة مـيـمـيـلـعـعد أداة تـورة إذا تـبـالسـف
ّ
 ن أن تؤدي دورها التعليميي كوسيلة جّيدة إذا ما استغل

لكي تحقق هذه الوسيلة عربي، و ـا الـنـعـا في واقـدامـخـتـا اسـهـر ثـأكل و ـائـوسـرز الـن أبـالّل جيدا فهي ماستغ

 الهدف التعليمي من استخدامها يجب أن تكون:

 مشتملة على عنوان الدرس مدّونا في أعالها. •

ل يسية، بينما تشتمـرئـاره الـكـدرس أو أفـخص الـلـلى مـدها عـل أحـمـتـشـر، يـثـن أو أكـيـمـسـة إلى قـمـسـقـم •

                                                                            .غير ذلكيذ و إجابات التالمألاقسام ألاخرى على الشروحات و 

 خالية من ألاغالط اللغوية. •

   2دقيقة التعبير في رسوماتها. •

 التسجيالت الصوتية: -ت

 ناجح في العمليةو م بشكل فعال ـهـسـن أن تـكـمـتي يـال ةـامـهـة الـيـعـمـسـل الـائـوسـن الـهي مو  

تعد ألاسطوانات و  ( Becording topesأشرطة التسجيل ) و (  C Dتشمل ألاسطوانات ) و  التعليمية

تعليم اللغات، حيث يستمع املتعلم عية التي تستخدم في عملية تعلم و وسيلة هامة من الوسائل السم

طة ترديده، أما أشر يحاول فهم ما يسمعه واستيعابه ثم  عبارات ثمفاظ و إلى ما يسمعه من أل

ل في تحسين اعّ كل فبشهامة في تعليم اللغات حيث تسهم و التسجيل فتعد من الوسائل الناجعة و ال

ب على صعوبات النطق و  منوكذا مهارة إلالقاء والخطابة و التحّدث مهارة الكالم و 
ّ
معالجة ثمة التغل

 ألاخطاء الناتجة عن املتعلم أثناء التعلم مباشرة.

من التسجيالت الصوتية في تعليم اللغات حيث توفر الخبرات التعليمية عليه تتحدد الفائدة العملية و 

الفروق الفردية بين  في شتى املجاّلت ) مجال التعليم، ألادب، الفنون ( كما أنها تتيح للمعلم اكتشاف

تنمية و  بالتالي محاولة معالجتها فضال عن كونها وسيلة ناجعة في عملية تعلم النطق السليماملتعلمين و 

الاستماع الذي يسمح للمتعلم بتقويم أدائه في التعلم وتنميته من خالل الوقوف وقدرة على الفهم ال

  هو ما يدخل في إطار التعلم الذاتي، علما أن التسجيلاء التي وقع فيها املتعلم نفسه و على ألاخط

                                                             

ه/ 1212جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية،  ،نات البصرية في تعليم اللغاتملعيمحمود إسماعيل صيني وآخرون، ا -1 

 .11ص م،1122

 .41غازي مفلح، تدريس اللغة العربية في مراحل التعليم العام، ص -2 
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عة من أجل باستخدام أجهزة متنو ي يعرف بأنه عملية حفظ ألاصوات وتخزينها بطرق مختلفة و الصوت

 أياملوسيقى وإلانسان و و  الحيواناتحاجة لذلك كتسجيل أصوات الطيور و إعادة سماعها حين تذكر ال

   1صوت مهما كان مصدره.

 الراديو: -ث

 هامة اتصالية تعليميةهو وسيلة إعالمية و اديو من أهم وسائل الاتصال الجماهيري، و يعتبر الر 

تحّضر قدمه من برامج إذاعية مهمة تعد و من خالل ما تال في العملية التعليمية بشكل فعّ تساعد و 

قدرات املستمعين من خالل برامج تخصص لذلك الغرض. ما أنها تشارك في تنمية مهارات و سلفا، ك

عليه فإن استخدام البرامج إلاذاعية في التعلم يتطلب مراعاة بعض التوجيهات التي تعين املعلم، نذكر و 

 منها: 

 ألاهداف التعليمية.سبوعية لبرامج إلاذاعة واختيار ما يتناسب وشرات ألا مراجعة الن •

 إعداد مكان استقبال إلاذاعة املسموعة بدقة ووضوح. •

 2« تهيئة الظروف املالئمة للمتعلم، تحديد ألاهداف. » •

 التلفزيون: -ج

  رق ـتـخـاع أن يـطـتـد اسـقـاء، فـعـمـة جـريـشـبـخ الـاريـة في تـامــهـال الـصـل الاتـائــــن وسـاز مـــفـلـتـد الـعـي

مجاّلت هامة من املعرفة والعلم، وأن يثبت قدرته على التعليم عامة، وتعليم اللغات خاصة بواسطة 

 للمتعلم، وتمنحه دافعا للتعلم في بيئته والاعتماد على نفسه في اكتساب  ابث برامج تعليمية تكون عون

 3املشاهدة.ه الوسيلة بين الكلمة املسموعة والصور و معارفه من خالل جمع هذ 

عن سائر وسائل التعلم  وسيلة تعليمية تثقيفية ينحاز اعتباره وسيلة إعالمية إخبارية و فالتلفاز ب

يجذب انتباه أثناء العملية التعليمية للصوت والصورة والحركة، مما يلفت و الاتصال باستخدامه و

الاستيعاب ملا يشاهدونه، كما ل لهم عملية الفهم وسواء كانوا صغارا أو كبارا، وبالتالي يسّه   الدارسين

                                                             

 .121ماجدة السيد عبيد، الوسائل التعليمية في التربية الخاصة، ص -1 

 .122املرجع نفسه، ص -2 

، 1122لكلوب، الوسائل التعليمية، إعدادها وطرق استخدامها، مكتبة املحتسب، دار إحياء العلوم، عمان، بيروت، عبد الرحيم  بشير  -3 
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ن من الاستعانة بوسائل تعليمية أخرى أثناء عرض البرامج التعليمية، ألامر   
ّ
الذي يزيد من  أنه يَمك

 1لدى املتعلم. التشويقوا من الرغبة و يخلق جفعالية البرنامج ويجعله أكثر يسرا وأنجع للتعلم و 

 :على العملية التعليمية نجد إيجابيات التلفاز أهم من 

ا تلفاز وسيلة تجمع ما بين الصوت والصورة و يعد ال • الحركة مما يزيد من قوة إلادراك لدى املتعلم مل 

 يدرسه.

التلفزيونية تعتمد على مبدأ سهولة إلادراك من خالل استعمالها للغة سهلة  إن البرنامج أو البرامج •

 يتعامل بها كعامة الناس.

أخرى سلبية، ألامر الذي يدعو بالضرورة إلى وضع ما يقدمه إيجابية و  مع العلم أنه لوسائل إلاعالم آثار

ار السلبية لوسائل إلاعالم إنما آلاثس كل ما ُيعرض س يء وضار و ليالتلفزيون الغربي تحت الرعاية، و 

تكون أكثر خطورة على الطفل العربي في ظل غياب أسس اختيار موادها إلاعالمية، فقد بات التلفزيون 

ل ج
ّ
مون في مشاهدة زء أساسيا من ثقافتنا املعاصرة و يشك

ّ
قد يفوق عدد الساعات التي يقضيها املتعل

قض ي د خلصت دراسة حديثة إلى أن املتعلم يالتلفزيون تلك التي يقضونها فوق مقاعد الدراسة، فق

ساعة أمام التلفاز، ومع ذلك يمكن أن تستمر  هذه   1146ساعة في املدرسة وحوالي  111سنويا 

القيام بأنشطة أخرى، هدة بشكل إيجابي في إخصاب فكره وتوسيع مداركه من خالل التحضير و املشا

الحث عليها من خالل بعض البرامج حب القراءة و  ورا فعاّل في تنميةحيث يمكن أن يكون للتلفزيون د

القراءة، فالقراءة نافذة الطفل على الحياة الناشئة نحو املزيد من الاطالع والبحث و التي توّجه أنظار 

ف حّسه وتنّمي ذوقه الفني وألادبي، وتعّمق  وزاده ورصيده املعرفي، وتوسع مداركه وتغني خياله وتره 

ي مهاراته في التمعرفه بالعالم واملحيط و 
ّ
مواجهة تحّدياته لذلك فإن تعايش عادتي عامل معه و تذك

 شخصيته وصقل مواهبه  عوامل التي تسهم في تنميةلااملشاهدة بصورة متوازنة من أهم القراءة و 

  2إغنائها.وشحذ طاقاته و 

فكار ألا نقل املعلومات وفقة الهادفة إلى الواقع أن القدرة الفائقة التي تحملها الرسائل التلفزيونية املتد

منه صار كل مّنا يوما بعد آلاخر إزاء مجتمع كامل من املشاهدين تجد طريقها ومسلكها إلى املتعلم، و 

تهم يمون صلة قوية مع البث الفضائي و الذين يق
ّ
في مدرسة توازيه مجتمع الصغار الذين وجدوا ضال

                                                             

 ،1عبد املحسن بن عبد العزيز، الوسائل التعليمية مفهومها وأسس استخدامها ومكانتها في العملية التعليمية، مكتبة امللك فهد، ط -1 

 .66ص م،1112ه/1212

منقول من رسالة ماجستير بعنوان " التواصل اللغوي في الطرائق التعليمية  دراسة تحليلية ملادة القراءة " للطالبة شبالي فتيحة تحت  -2 

 .24، ص 4117/4112إشراف الدكتور بلبشير لحسن، 



بيةالفصل الثاني                          الاستراتيجيات الحديثة لتعليم اللغات ألاجن  

 

 103 

أداء واجبه املدرس ي أو من مسكنه أو بيئته،  من ءعندما يشعر املتعلم بامللل مما حوله سواوتبادلهم و 

الخبرات الجاهزة  التكرار يدمن املشاهدة اليومية املتصلة التي تقدم كّما هائال منبالتتابع املستمر و و 

نغير املجّربة و 
ّ
لطفل من معايشة  غير املتحققة وواقعيا في عالم الطفل نفسه، في حين أن اللعب يمك

تحّرض العقل على التفكير بدل أن تبهره أو تؤّيده كما هو الشأن و  خذ الفكر القراءة تتتجارب واقعية، و 

 مع التلفزيون.

ءة من خالل القدرة والاعتبار على ن يحبب إلى نفسه الكتاب والقراأملتعلم عليه يمكن ملحيط او 

يكبر أنيسه حتى يشب على هذه العادة ويشيب عليها فتكبر معه و  مصاحبة الكتاب منذ الصغر واعتباره

  معها.

د التلفزيون العربي لقد انتُ و  ة برامجه املخصصة لألطفال، وشيوع جانب الخيال و ق 
ّ
  العنف علىلقل

يم و  ل الاجتماعية في برامجه، هناحساب الق 
ُ
ث
ُ
للمواعيد  الاختيار يدخل دور الوالدين في التوجيه و امل

تح باب فوالسلوكيات العنيفة، و قوط في مستنقع ألالفاظ السوقية كثر من السأمضامين املشاهدة و 

تربيتهم على ثقافة املشاهدة املبنية على النقد ّل على الانبهار الحوار واملناقشة املستمرة مع ألاطفال و 

 1املحاكاة الساذجة.و 

املآخذ التي يمكن حشدها بشأنه، ّل يخلو واقعنا إلاعالمي املرئي من بعض املبادرات إلايجابية مع كثرة و 

ألادب التي قامت بتعريف قضايا اللغات ولبرامج التي ساهمت في إلاثراء اللغوي تلك من أمثلة او 

 .تأثر (م صور مشرقة من التاريخ العربي وكذا ثقافة اللغات ) تأثير و تقديو 

شواطئها الغناءة ،هي مبادرا تستدعي التنويه للمطالبة بمزيد برامج التي جالت في بحر اللغات و هذه ال

هو النهوض بثقافة وز النقائص خدمة للهدف املنشود و تجاسد الثغرات و  نتاجية بغرضمن املشاريع إلا 

 اللغات التي يفرضها عصر العوملة.

وملة واقع مكين ّل يمكن إقرارنا بأن العن لوسائل إلاعالم تأثيرا بالغا وخاصة في جمهور املتعلمين، و إ

ثغور العوملة اوفه كي تنفذ من خالل خمبفرصه و ّدياته تجعلنا أكثر وعيا الاعتراف بصعوبة تحإنكاره و

تحصين أجيالنا من بعض نفايات الثورة إلاعالمية التي ّل تستثني إلى إثبات حضورنا وصيانة هويتنا و 

نترنت فال بّد أحدا. لذا ينبغي حاليا وضع ثقافة املتعلم في مرتبة الصدارة أما فيما يتعلق بشبكة ألا 

علمين، التحاور معهم بين الحين وآلاخر حول بة الذاتية في أطفالهم املتزرع الرقالآلباء من تنمية و 

                                                             

 .26املرجع السابق، ص -1 
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الاعتدال ملرونة ألن أسلوب الخوف املفرط والرقابة الزائدة يبوء بالفشل واملواقع الجديدة بقدر من ا

  املراقبة.  الحل الوسط في أسلوب املتابعة و  هو 

جة لجهود إلانسان في هذا املجال حيث تتّوج قد تطورت وسائل الاتصال في عصرنا تطورا ملحوظا نتيو 

جهوده في تطوير عمليات الاتصال باختراع الاتصاّلت الفضائية لتي جعلت من الكرة ألارضية بأبعادها 

 املعرفة والخبر فور وقوعه.يرا ينهل منها إلانسان الثقافة والفكر  و املترامية ألاطراف، حّيزا صغ

ع هذه التقنيات لعملية التعليم والتعلم ذلك ل الاتصال أن تخضنتيجة حتمية لهذ التطور في وسائو 

 1التعلم هي عملية اتصال في حد ذاتها.أن عملية التعليم و 

نيات عظيمة إلى مجاّلت التربية والتعليم وخاصة هذا يعني أن وسائل الاتصال املختلفة قدمت إمكاو 

ن استخدام هذه إلامكانيامجال اللغات و  حس 
ُ
ة في رفع الاستفادة منها لساهمت مساهمة فعالت ولو أ

 معالجة الكثير من مشاكل التعليم.مستوى تحصيل التلميذ، وفي تحسين العملية التربوية و 

يل التلميذ اللغوي فتعليم اللغات عن طريق ألافالم املتحركة على سبيل املثال يؤدي إلى زيادة تحص

تطبيقه لى استخدام هذا التحصيل اللغوي و يكون أقدر عالاحتفاظ بها ملدة أطول.  كما زيادة كبيرة و

ضف إلى أن استخدام وسائل الاتصال تساعد املعلم على اختصار الوقت  في مواقف الحياة العملية.

تقليدية التي تعتمد على إلالقاء  ذلك باملقارنة بالطرق الزم لتدريس الكثير من املوضوعات و الال 

وية تزداد نتيجة للتعليم عن طريق يلة التلميذ من ألالفاظ اللغقد ثبت أن حصاستخدام السبورة، و 

يظهر ذلك مية(.  كما يزداد شغفه للقراءة واستمرار البحث والاطالع، و وسائل الاتصال )الوسائل التعلي

في املوضوعات التي استعان في تعلمها بمشاهدة ألافالم أو القيام بالرحالت أو غير ذلك من وسائل 

 2الاتصال.

ستخلص مما سبق أن التعليم هو جزء من عمليات الاتصال التعليمية بمعناها هنا ي من 

الدراسة أو خارجها بين التلميذ ورفاقه أو بين التلميذ واملدرسة أو بين الواسع التي تتم في حجرة 

إن وسائل الاتصال تسهم في رفع مستوى التلميذ والكتاب أو بيئته وبين وسائل الاتصال املختلفة، و 

الت التعليم مثل ازدحام تحسين عملية التدريس كما تقوم بحل الكثير من مشكو تحصيل التالميذ 

 قلة املدرسين املؤهلين...إلخ.الصفوف و 
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رت وسائل الاتصال في التلميذ حيث أصب
ّ
دوار مع ح دوره محورا للعملية التربوية وذلك بتبادل ألا كما أث

ال في آن واحد، وأصبحت حالته النفسية و رس، فلم يعد ماملد ال ومستقب  ال فقط بل مرس  الصحية ستقب 

ل و حفي ظل نماذج الاتصال التربوي، و  تؤخذ بعين الاعتبار  ن تى املعلم يتغير دوره من مرس  فقط إلى ملّق 

وجه التربوي املمصمم للبيئة التعليمية ومخطط ألسلوب العمل وقائد ومحرك للمناقشات الصعبة و 

استراتيجيات عالية في الدقة املنهجية بغية الاقناع الاتصال كله حول تطوير تقنيات و  على أن مدار علم

  املتمثل في املنهجو من هنا ظهر العلم الحديث ق عملية تعليم اللغات، و أو التأثير أو التنويه لتحقي

في تعليم ة في وضعيات مختلفة عامة وليهو تلك الطرق العلمية لحل مشاكل العملية الاتصاالاتصالي و 

  اللغات بشكل خاص.

إنما سائل فقط و إن فعالية التدريس نتيجة استخدام املسائل التعليمية ّل ترجع إلى استخدام هذه الو 

كيفية استخدامها على أن يكون الهدف ألاساس ي اختيار الوسيلة املناسبة للدرس و إلى مهارة املعلم في 

ليس الترفيه، فهي تمثل جانب رئيس ي من املنهج، فهي هو إثراء املوقف التعليمي و  يميةللوسائل التعل

 أدوات مساعدة للمعلم لها قيمتها التعليمية.

 أهمية الوسائل التعليمية: -4

 مور آلاتية:ي تحقيق أهداف املنهج من خالل ألا التعليمية ف تنبع أهمية الوسائل

 تنمي لديهم دقة املالحظة.إيجابياتهم أثناء التعلم، و د من تزيتثير اهتمام املتعلمين، و  •

 توضح بعض الظواهر النادرة، أو الخطرة، أو الدقيقة التي يصعب الوصول إليها. •

 تطيل بقاءها في الذاكرة، نظرا إلشراك أكثر من حاسة في الوصول إليها.ترسخ املعلومات، و  •

 املتعلم.التعلم على تسّهل التدريس على املعلم و  •

  إعدادها. سيما عند التشارك في تصميمها و ّل ملهارات اليدوية لكل من املعلم واملتعلم و تصقل ا •

 (. زي تلفإذاعي و  (، جماهيري ) صفي ، جماعي )( ذاتي تنّو ع عملية التعلم: فردي ) •

 مبدأ الفروق الفردية بين املتعلمين، إذ يجد كل متعلم ما يناسب قدراته من تلك الوسائل. تراعي •

 املتعلم على تواصل مع ما يستجد من تكنولوجيا التعليم.تجعل كل من املعلم و  •

 (. تقدم التعزيز  الفردي ) التعلم بواسطة الحاسوب •

 البيئة املحلية.تزيد من الانفتاح بين املدرسة و  •

 (. معلومات، مهارات، اتجاهات إكساب الخبرات التربوية )تعمل على تعديل السلوك و  •
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زيادة أعمال الطلبة، حيث ربوية كنقص املعلمين املؤهلين، و تساعد على حل بعض املشكالت الت » •

بل مدرسين أكّفاء إلى عدد كبير اتبث الدروس النموذجية  ة في مناطق مختلف، والطلبة من ملعدة من ق 

تمكين املتكلم من استخدامه  »تتجلى أهمية الوسيلة التعليمية في و   1« عبر وسائل اتصال جماهيرية.

نوافذ املعرفة للفرد  الاستدّلل باعتبار الحواسو الفهم ألكثر من حاسة في تعلمه، مما يساعد على

 2« إلادراك.املتعلم، وكلما ازداد عددها سهلت وتعززت عملية التعلم و

 غامض، وتقرب البعيد وتذلل الصعوبات، وتثبت وترّسخ الدروس فيالتعليمية توضح الفالوسيلة 

 أمل في ألاشياء وتجعل منـتـة والـظـالحـلى املـا عـضـد أيـاعـسـة، وتـاجـحـت الـا في وقـارهـضـحـتـذاكرة، واسـال

 يساعد على التفكير.الدرس شيقا جذابا على الانتباه و 

، تحقق ألاهداف املوضوعية من التعليمية مكانة مهمة في العملية التعليميةتشكل الوسائل  

الاستجابة للحاجات الاجتماعية  تطوير بنية النظام التربوي التعليمي بحيث تجعله قادرا علىأجل 

النفسية في الواقع التربوي التي تكون له انعكاسات واضحة على املناخ التعليمي مما يجعل املتعلمين و 

ين للمعلومات ّل متلقين فقط، فلها أهمية كبيرة في نجاح العملية التعليمية انطالقا من املبدأ مدرك

ملحسوسات أكثر إن التعليم يبدأ من املحسوس إلى املجرد، أي أن التلميذ يستطيع أن يفهم ا   : القائل

التعليم إلى إدخال هذه الوسائل من فهمه لألفكار والرموز املجردة، وهذا ما دعا رجال التربية و 

أساسا ّل يمكن الاستغناء عنه في العملية التعليمية، فهي وجعلها ركيزة مهمة و التعليمية في التدريس 

شد انتباه التالميذ نحو الدرس وتنمية  أصالة، فلها ألاثر البالغ فيم أكثر عمقا و تجعل عملية التعلي

العالقات أو إدراك نت فكرية مثل دقة املالحظة والتنبؤ و ء كاتحسين كثير من املهارات سواميولهم و 

هذه العملية تحتاج إلى الجهد من املعلم و   » 3اكتشاف أساسيات املعرفة املتعددة.مهارات يدوية مثل 

بتجريب الوسيلة قبل فاملعلم املستخدم هو املعني  » 4« في استخدام وسيلة التعليم في عملية التعليم.

تحديد الوقت املناسب و هذا ما يساعده على اتخاذ القرار املناسب بشأن استخدام الاستخدام، و 

يشمل ذلك جميع الظروف الطبيعية للمكان الذي تستخدم فيه لعرضها، وكذلك املكان املناسب و 

                                                             
  . 42غازي مفلح، تدريس اللغة العربية في مراحل التعليم العام، ص -1

 .141، ص7، همزة وصل، مجلة التكوين والتربية، عبتصرف -2 

 .42، ص4، الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، طجمال ابن عبد العزيز الشرهان -3 

 .21، ص1م، ط4111د. عبد هللا إسماعيل الصوفي، التكنولوجيا الحديثة والتربية أو التعليم، مؤسسة الوراق، عمان،  -4 
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هنا نكتفي بذكر املستوى و  ؟املعلم أن يسأل نفسه ملن هذه الوسيلة » فال بد من  1« الوسيلة.

 2« (. علم )الصف الذي هو فيهألاكاديمي للمت

ممكنا  وقد أصبح » ،املهاراتت يتجه نحو تنوع املعارف و إن التعليم في عصر املعلوما 

الواقع الخارجي داخل أسوارها،  الاتصاّلت محكاةللمدرسة بفضل الحواسيب وتكنولوجيا املعلومات و

املعرفة، أصبح الاعتقاد يقينيا بأن بعد أن توافرت للتلميذ وسائل عديدة للتواصل املباشر مع مصادر و 

حيويته إلى املدرسة، بغية أن يصبح التعليم ي الوسيلة الفعالة لنقل الواقع و تكنولوجيا املعلومات ه

 3. وتنسيقاأكثر واقعية 

 وإن اكتساب وامتالك املتعلم ألي مهارة لغوية يحتاج إلى إيجاد جو مناسب وظروف مساعدة، تتجلى في

 الحاسوب،كمخابر اللغات،  قدم ) تكنولوجيا التعليم (،ـتـث املـديـحـر الـصـعـات الـيـطـعـن مـادة مـفـتـالاس 

 غيرها...املسرح، و ألانترنت، قاعة الفيديو، 

تؤكد التربية الحديثة، أهمية العناية بتمكين املتعلمين من املهارات اللغوية التي تعينهم على  

ن ّل يتحقق بتعريفهم باللغة و هذا التو دام اللغة في املواقف الحيوية، استخ
ّ
ها قواعد استخداممك

 عشوائي الذي يقوم على التكرار، وّل يرتكز على تشخيص واقع املتعلمينّل يحصل بالتعليم الفحسب، و 

التكرار ّل يصبح مفيدا إّل إذا كان تدريبا على ممارسات سليمة لترسيخ هذه الاستجابات الصحيحة و 

دام وسائل خالل استخذلك من و     4التدريب.أن تسبقه عملية التعليم و  ُيفترضتثبيتها، لكن و 

املعاصرة، علما أن ستحدثاتها من املوضوعات املهمة و التكنولوجيا الحديثة، حيث يعتبر  توظيف م

مطالبه، كما تحتل إبداع أبنائها، ومدى تحّديهم ملشكالت التغير و بمصير ألامم رهن الجميع قد أدرك أن 

موقعا بارزا ضمن إطار النقلة املجتمعية، في حين يعد التعليم أحد أهم ألاركان التي شملتها رياح التربية 

 التجديد.و  التغيير 

بالرغم وتطورا سريعا في العصر الحديث، و  لتربوية التي شهدت نموااتكنولوجيا التعليم من العلوم و  »

من أن هذا العلم بمفهومه الحديث كمدخل لتطوير التعليم، علم حديث نسبيا ربما ترجع بدايته 

                                                             

 .24، ص4112، 1ا، مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع، طد. خالد محمد السعود، تكنولوجيا وسائل التعليم وفاعليته -1 

 .112م، ص4111، 1د. محمد محمود الحيلة، تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية، دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ط -2 

 .121م، ص4112القاهرة، مصر، الفار إبراهيم، تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الواحد والعشرين، دار الفكر العربي، -3 

 . 1، ص4111، 6الدوسري، إبراهيم مبارك، إطار مرجعي للتقويم التربوي، مكتبة التربية العربية لدول الخليج، ط -4 
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 أن جذوره تمتد إلى املاض ي البعيد، فمنذ 
ّ

أن بدأ الحقيقية إلى ما بعد الحرب العاملية الثانية، إّل

 1« الارتقاء به.يحاول جاهدا تحسين هذا التعليم و هوإلانسان في تعليم النشأ و 

تعني مهارة و  Techneبت " تقنيات " من الكلمة اليونانية عرّ ( اشتّقت و  Technologieكلمة تكنولوجيا ) 

   بذلك فإن تكنولوجيا تعني" تعني علم أو فن أو دراسة، و  Logy الكلمة " لوجي رفة أو صنعة، و أو ح

معنى تكنولوجيا هو املعالجة  تفيد القواميس إلانجليزية أنهارات أو الفنون أو فن الصنعة، و علم امل

استمرارية نسان و النظامية للفن أو جميع الوسائل التي تستخدم إلنتاج ألاشياء الضرورية لراحة إلا

عندما يقترن مصطلح تكنولوجيا بعملية ة ألداء أو إنجاز أغراض عملية. و هي طريقة فنيو وجوده، 

 جية التعليمية أو تقنيات التعليم.لتكنولو يسمى أيضا اصبح املصطلح تكنولوجيا التعليم و التعليم ي

تطبيقاتها في املؤسسات التعليمية و  يقصد بتكنولوجيا التعليم استخدام مستحدثات التقنية املعاصرةو 

   2لإلفادة منها في التعليم بجميع جوانبه.

  راضغاس أنها علم تطبيق املعرفة في ألا كما أنها تعتبر أحدث تسمية للوسائل التعليمية على أس

 زة ـهـألاجات وـمـيـظـنـتـرق وألادوات والـطـع الـيـمـم جـضـل تـامـشـا الـاهـنـعـمـبهي ة، و ـمـظـنـة مـقـريـطـة بـيـمـلـالع

 املواد املستخدمة في نظام تعليمي بغرض تحقيق أهداف تعليمية محّددة.و 

 يمكن تحديد مراحل تطور هذا العلم في ثالث مراحل رئيسية هي: 

 مرحلة التركيز على املواد التعليمية املنفصلة. •

 آلاّلت.مرحلة التركيز على العدد و •

هي تلك املرحلة التي يهتم هذا البحث بها و  3« .الاستراتيجياتمرحلة التركيز على الطرق وألاساليب و » •

التفاعل في التعليم، نولوجيا التعليم من حيث ألاداء و ألنها املرحلة التي اهتمت بتوظيف مستحدثات تك

املشكالت التعليمية  حيث أن استخدام تكنولوجيا التعليم بطريقة فّعالة يساعد على حل الكثير من

 في تدريس اللغات بشكل خاص.بشكل عام، و

ر الجهود التي نبذلها، ف يمكنيحقق التعليم عائدا كبيرا و 
ّ
م إلامكانات قأن يوف

َ
ظ التي د أثبتت ألابحاث ع 

  "  الخياط "لوجيا التعليم للمدرسة ومدى فعاليتها في عملية التعليم والتعلم. فقد توصلرها تكنو توف

وتشويق  ف التعليميةاستخدام تكنولوجيا التعليم يساعد في تحقيق ألاهدا »" إلى أن  العجمي و "

                                                             

 .12، ص4116، القاهرة، دار الكلمة، 1خميس محمد عطية، منتوجات تكنولوجيا التعليم، ط -1 

 .22، صنفسهاملرجع  -2 

روميسوفسكي، اختيار الوسائل التعليمية واستخدامها وفق مدخل النظم، ترجمة صالح عبد املجيد العربي، فخر الدين القال، أ. ج  -3 

 .62املنظمة العربية للتربية والثقافة، الكويت، ص
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، وتحسين 1« تقريب موضوع الدرس إلى مستوى إدراكهمالتالميذ، وجذب انتباههم نحو الدرس، و 

تكنولوجيا التعليم يمكن أن تساعد على  »" أن  Asetteaاتجاههم نحو موضوع الدرس كما ذكرت " 

ر العقلية، و مستوياتهم اضل للدارسين على مختلف أعمارهم و تعليم أف
ّ
لجهد في التدريس، وتخفف توف

أندرسون  )قد توصل و   2« نوعيته.ها تساهم في رفع مستوى التعليم و كاهل املدرس، كما أن العبء علن

Anderson  ساس ي يحقق يات الحديثة في مرحلة التعليم ألا التعليم باستخدام التكنولوج »( إلى أن

  3«. إيجابيات أكثر منها في عدم توفرها واستخدامها

الخبرة في مجال تكنولوجيا التعليم لها تأثير  كبير في التقليل  » ( وجد فيها أن Roobفي دراسة ) روب و

 4« في تحسين اتجاهاتهم نحوها.الخوف من استعمال التقنيات وتوى من مس

 كانت بداية تكنولوجيا التعليم الاهتمام بتحسين عملية التعليم في الصف الدراس ي بقصد تجويدو 

غيرها من كثر استخدام الرسوم التوضيحية والنماذج والخرائط و  املعلم لتالميذه، أّما حديثا فقد شرح

ئل أخرى مثل السينما التعليمية استحدثت وساعجزت عنه الكلمات اللفظية، و  ما املعدات التي توضح

قد البرمجيات.  و  م بمختلفماكينات التعليم واستخدام الكمبيوتر  في التعليوأجهزة العرض املختلفة و 

ى استخدام الوسائل التعليمية إلى يتم الاقتصار فيها عل التي تطورت تكنولوجيا التعليم من املرحلة

 لطريقةو املرحلة التي بدأ فيها التفكير في الاستراتيجيات حيث يكون تحسين التعليم شامال للمعلم 

إن العبرة ليست في استخدام هذه الوسائل، بل في إيجاد طرائق هذا الاستخدام وفق طرق و  يم،التعل

 5استراتيجية.

هداف العملية التعليمية، وتجعل أنواعها تسهم في تحقيق أتكنولوجيا التعليم و  » املنطلق فإنمن هذا 

عن الحياة الواقعية بتقنياتها ومبتكراتها ويخلص املعلم من أداء  املؤسسة التعليمية صورة حقيقية

   6« كفاءته.تعلم أكثر جاذبية ويزيد من فاعلية التدريس و يجعل الاللفظية و 

تعويض النقص في عدد املعلمين في تخصصات اللغة، فالحاسوب مثال  » تستطيع تكنولوجيا التعليم

عكس املعلم  بنفس الكفاءة مع كل منهم علىكبيرا من التالميذ في وقت واحد و يمكنه أن يعلم عددا 

                                                             

 .412يجي حسين حمدي، مرجع سابق، صو الط -1 

 2-  orizon in education Voll, P273.Asettea: Internet usage in Education. Technological H 

 3-  Anderson: Using Multimédia in Education. MCHILL, 2001, P89.  

 4-  Roob, A. G: Effective of Using Web in Education with An Experience, University of Salzbura, 2001, P201. 

 .27، ص4112املعرفة،  خليفة أمل كرم، تكنولوجيا التعليم، مكتبة بستان -5 

، 1114، اتجاهات عينة من طلبة وطالبات كلية التربية نحو استخدام الكمبيوتر في التعليم، جامعة قطراملناعي عبد هللا سالم،  -6 
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فأصبح يدخل ضمن مخططات  »  1«. أثره لتعليمي بزيادة عدد من يعلمهمتناقض كفاءته و تالذي 

ّل سيما الجزائر، فكلما نما معّدل    2«. ت كبيرة من طرف الكثير من الدول التربية وتخصص له ميزانيا

 املقدار املالي املخصص لإلنفاق و التنمية الاقتصادية ارتفع 
ّ
ما تطّور مي، و رفع املستوى التعليمي التعل

ّ
كل

 عدة مجاّلتحققون به املستوى في املستوى التكنولوجي في ميادين إلانتاج فإن ألافراد تزداد إلى تعلم ي

 أحد أطراف عملية الاتصال.حاسوب من آلة حاسبة إلى مبرمج، و بفضل رقمية املعلومات انتقل الو 

 أثر الكمبيوتر في ترقية تعليم اللغات:    -5

 تولي الكثير من الدول أهمية »ة، الثورة التكنولوجية الحديث يعتبر الكمبيوتر أحد أهم منتجات

ظهور  رغم أنه لم يمض قرن علىدخالها في املؤسسات التعليمية، و تعمل على إكبيرة لهذه الوسيلة و 

 أن الع الكمبيوتر
ّ

  3« الجامعات.دد يتزايد باستمرار في املنازل واملدارس و إّل

العشرين ات من القرن يفي الستين ألامريكية بدأ استخدام الكمبيوتر في التعليم في الوّليات املتحدة »

 املدرسة خصيصا ألغراض التعليم في( الذي أعّدته  IBM 1500بإنتاج جهاز ) (IBMكان إسهام شركة )و 

التدريبات  طريقم جهاز لتعليم ألاطفال القراءة والكتابة عن " باستخدا أسهم " أتكينسون " و " سيينز و 

 4« أو التمارين.

يعطي موضوع ليمية فرصة التفاعل بين املعلم واملتعلم و يتيح استعمال الكمبيوتر  كوسيلة تع 

شخصية، فيدّرب اقي ألادوات التعليمية ألاخرى، ويمد التالميذ بخبرات عقلية و زا عن بالتعليم تميّ 

يقلل من زمن التعلم كما جاء في يدوية وعينية ويثير  دافعية املتعلم، و املتعلم على التوفيق بين حركة 

ة التعلمية في اختزال في العملية التعليمي التطور التكنولوجي الهائل أثر  »" أن  عبيد ميلود منقور  قول "

هذا التطور قد تضّمن أيضا  »كما أكد " محمد محمود الحيلة " أن   5« التعليم.و  وقت التعلم

  6« ة.طبيقي في التربيالتربية في مجاّلت التطوير النظري و مصطلح تكنولوجيا الت

 يمكن إيجاز الفوائد التعليمية للكمبيوتر فيما يلي:و 
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يقوم التعليم باستخدام الكمبيوتر على نظرية " بياجييه " في التفكير، حيث يستخدم الكمبيوتر  •

يسمى ابلها املتعلم في حجرة الدراسة والتي تحتاج إلى تنمية مالتجسيد كثير من املواقف املجّردة التي يق

لها لنصل في النهاية إلى حل التفكير البنائي الذي يقوم على تجزئة املشكلة إلى أجزاء فرعية صغيرة ثم ح

 املشكلة ألاصلية.

 في تدريس اللغة.كمبيوتر في تحسين عملية التعلم ويستخدم ال •

يثير الكمبيوتر الدافعية للتعلم لدى التالميذ ألنه عندما يشتغل ّل يمكن للمتعلم أن يكون سلبيا أو  •

ا يعرض ألن الشاشة ّل تواصل عرض البرنامج إذا لم يستجب املتعلم استجابة  ل مل  مجرد مستقب 

ا قدمته، عكس برنامج الفيديو فإنه يستمر ف إن لم هي، و ي العرض على الشاشة حتى ينتمناسبة مل 

 يستجب أحد له.

 هو بهذا يوفر زمن املتعلم.سرعة و يعرضها ببيوتر بتكرار املادة التعليمية و يسمح الكم •

م الكمبيوتر في تدعيم أسلوب التعلم الذاتي لدى املتعلم. •  يسه 

 ينّمي قدراتهم العقليةخلق روح إلابداع لدى التالميذ ويوفر لهم فرص حل املشكالت و  يساعد على •

لين سلبيين ملا يعرض عليهم من مواد تعليمية.     1بحيث ّل يكونوا مجرد مستقب 

تشويق، في الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة بتدعيم واكتساب املهارات اللغوية بيسر وسهولة و توّل يك

هذا العصر " مرحلة تلقي اللغة الثانية "، و  بل تساعد على تعليم مهارات مهمة جدا في هذه املرحلة

 ". "عصر التفجر املعرفي

 و من أهم املهارات الحاسوبية التي يمكن أن يكتسبها املتعلم:

ن :اتمهارة معالجة الكلم • لتالميذ املدارس التدريب الكافي  الحاسوب في املدرسة يستطيع أن يؤّم 

 تصحيح السرعة فيرة على تخزين النص واسترجاعه، ّلكتساب مهارة معالجة الكلمات التي تمتاز بالقد

هذا النشاط جدير بأن يتوفر لكل تلميذ في دون إعادة طباعته،  ء إلى حد ما، إلامالئية والنحويةألاخطا

ن املالتدريب عليه واكتساب مهاراته، و الوطن العربي، أن تتاح له فرصة 
ّ
استخدامها في  تعلم منيتمك

الشاشة فيعدلها تي يكتبها على لكلفة أقل، حيث يرى فورا الكلمات االتعبير والكتابة بسرعة أكبر و 

َبّين أن هذا ألاسلوب الخالق في التعبير شّيق و أشكالها، ويصححها، وقد يغير من أحجام الخطوط و 
َ
ت
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ن من أدائهم في التعبير وإلانشاء و للتالميذ أكثر إتقانا غة سليمة و يجعلهم أكثر إتقانا للتعبير بل، يحّس 

   1التنظيم.وأكثر دقة في ألاسلوب و  لإلمالء

( في تقويمه لواقع قضية حل املشكالت، 1121يستشهد " جانييه " )و   تنمية مهارات حل املشكالت: •

خدمون قدراتهم العقلية كيف يستو  ية هو تعليم التالميذ كيف يفكرون؟بأن املحور ألاساس للترب

ليصبحوا أفضل في حل املشكالت املتضمنة في املادة، كما يلعب الحاسوب أيضا دورا كبيرا  واملنطقية؟

املهارات الذهنية التي تتضمن )  حل املشكلة مثلفي تنمية عدد من القدرات التي تعتبر من أساسيات 

تلك و   (ت مهارات الربط بين املتغيرامهارات تنظيم املعارف اللغوية ومهارات قوة إلادراك، و بدورها 

م  أكثر  إبداعا ومنهم على أن يكونوا أحسن تفكيرا و املهارات إذا تّمت تنميتها لدى التالميذ تساعد
َ
ث

 2أكثر فاعلية في حل املشكالت، الحاسوب هو الذي ينمي هذه املهارة.

)الاتجاهات  ما بين تنمية املهارات اللغوية وتنمية القدرات املعرفية والعقليةأن هناك تالز  من هنا يتأكد

ات التعلم على املستوى املعرفي هو ما يقتض ي تنويع خبر الوجدانية واملهارات النفسية الحركية، و 

والنفس ي نب شخصية التلميذ وفق مستوى مرحلة نموه املعرفي االوجداني لتحقيق تكامل نمو  جو و 

بحيث  وبين التلميذ دم نوعا مميزا من التفاعل بينهعليه بات من املؤكد أن الحاسوب يقوالحركي. و 

ة إجابة التلميذ كتغذية إلى الحاسوب بشكل سريع ثم يعطي تعزيزا في شكل تأكيد لصحيستجيب 

أخطأ التلميذ عند استجابته للحاسوب، يمنحه فرصة أخرى لتصحيح الاستجابة أو راجعة، وإذا ما 

ّم اكتساب من فهمه، و ن أجل مراجعة موضوع ما إلتقانه و ( م Branchingيحدث نوعا من التقويم ) 
َ
ث

للمهارة اللغوية،   ذلك في ضوء أداء الطالبال إلى التدرب على مهارة أخرى، و املهارة املطلوبة قبل الانتق

 3مبدعا.فيصبح منتجا ومبتكرا ومتذوقا و 

هذا الفيض املعلوماتي املتدفق إلينا يساهم في رسم معالم شك فيه أن الوسائل التكنولوجية و مما ّل و 

يع أن يؤثر  في ذلك بيان كاف على أن إلاعالم يستطبل إنه يعد أحد موجهات سلوكهم، وين، املتلق ثقافة

  قناعته باعتبار أنبطرق عديدة في وعي وسلوك املتعلم في مختلف مراحله، ويحدد وجهات نظره و 

سؤولية مما يجعل م صالحية لتستثمر فيها لغة املجتمع.أكثرها و مرحلة الطفولة من أخصب املراحل 

عليه فمن واجب املحيط ألاسري كبيرة في هذه املرحلة بالذات، و  املؤسسات القائمة على تنشئة الطفل
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باعتباره املحصن ألاول للطفل أن يوفر كل الشروط الضرورية لتنشئة ألابناء على التعاليم الرفيعة 

با بنيه بتربيتهم بالقدوة عمال، و والحرص على تمثلها قوّل و   خير دليل على ذلك ما أوص ى به الجاحظ مؤّد 

نك، ألاسوة الحسنة قائال: ليكن أول ما تبدأ به من صالح ُبَني، إصالح نفسك فإن أعينهم معقودة بعيو

 القبيح عندهم ما استقبحت. ن عندهم ما استحسنت، و َس فالَح 

كذا اختيار ل تربية لهم، ولذلك يحسن استعمال و أمام ألاوّلد أفضالوالدين فحسن سلوك املعلم و 

ذ على ألنها تترك أثرها ألالفاظ سواء في اللغة ألام أو اللغات املكتسبة،  في نفسية الطفل، كما ُيحبَّ

حكايا ألبنائهم باللغة املراد تعلمها، ألن القصة هي قناة توصل والدين أن يسهما في اختيار قصص و ال

ا تنقله القنوات الثقافية ألاخرى أفكار متعددة تندمج وفق مومضامين و ذهن املتعلم مفاهيم إلى 

ل في النها  
ّ
 اللغوي.ية عالم الطفل الثقافي، الفكري و لتشك

 تكنولوجيا التعليم في ظل التدريس باملقاربة بالكفاءات: -6

 عليها أثناء مرجعية هامة يستندجتمع الجزائري بدعامة رئيسية و ـمـلادي لـصـتـام الاقـظـنـاز الـتـمـي

عالقة طردية كلما ارتفعت التنمية في إعداد البرامج إلاصالحية الحديثة، فالالتوسع في التعليم، و

  الاقتصادية
ُ
ص غالف مالي كبير لرفع املستوى التعليمي.  فتكنولوجيا التعليم في ظل خ التدريس ّص 

التعلم من خالل رفع مستوى املنهاج الدراس ي بالكفاءات تختص بتحسين وتطوير عملية التعليم و 

املتعلم على التفاعل املدرس و زيادة قدرات وتحسين ظروف عمل املعلم وتحسين الطرائق وألاساليب، و 

 من هذا املفهوم تشمل تكنولوجيا التعليم مايلي:يجابي مع العملية التعليمية، و إلا 

 جهزة التعليمية.ألا وعناصرها املتعلم، الوسائل، ألادوات  املدخالت: •

 هي النظام الذي يتبعه مدرس اللغة.و  العمليات: •

 كله في صورة تكاملية داخل البيئةهي ألاهداف التربوية املراد تحقيقها، يتم هذا و  » املخرجات: •

 1« املدرسية.

في املواد التعليمية أو التخصصات نظرا للتقدم التكنولوجي الذي شمل املجال التربوي سواء و 

 الهدف العام من العملية التربوية، فقد مّرت الوسائللتفريعية لها، وطرق وأساليب تدريسها، و ا

ة إلى أن أصبحت علما له مدلوله وتفريعاته وأهدافه، التعليمية بمراحل مختلفة من حيث التسمي

 على املعلم استخدامها بحيث يمكن توظيفها في سياق التدريس بالكفاءات كاآلتي:و 
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دم في مقدمة الحصة الدراسية كوضعية لالنطالق من أجل إثارة انتباه املتعلمين بموضوع أن تستخ •

 الدرس.

 أن توظف كعنصر مساعد في العملية التعليمية التعلمية ) مرحلة بناء التعلم (. •

 استثمار املكتسبات.إلاضافية في مرحلة بناء التعلم و إثراء العملية التعليمية بتقديم املعلومات  •

 املفاهيم املستهدفة في نهاية مرحلة بناء التعلم.توظيفها من أجل تحديد املعارف و  •

 1« إنجازاتهم.تعريف املتعلمين بنتائج تعلمهم و استخدامها من أجل تقويم عملية التعلم مع  » •

أو ناء أدوات مناسبة للكفاءات القاعدية أو املرحلية املستهدفة بالبفاملعلم مدعو إلى اختيار وسائل و  »

 2« القيمة التقنية.جة الصعوبة والتكلفة والوفرة و در التطوير وفق معيار املالئمة و 

 باّلعتماد على الطريقة البيداغوجية الفّعالة و 
ّ

مع عليه إن التدريس بالكفاءة ّل تتحقق نتائجه إّل

ل تعلمهم مع بحيث تغير سلوك املتعلمين و  الاستعانة بالوسائل التعليمية. ستوى العقلي مراعاة املتسّه 

ألاساليب كما لوحظ أن بعض املجتمعات غير مهيأة اجتماعيا ّلستخدام بعض  العمر الزمني لهم.و 

 نظمة التي تبتدعها هذه ألاساليبالاستفادة منها أو صيانة أجهزتها، أو تطبيق ألا و التكنولوجية الحديثة

ستخدام الكتاب املبرمج، أو آلاّلت اليدوية قبل فقد يكون من ألانسب مثال عند تقويم التعليم املبرمج ا

ل في باملثل عند استعمال مختبرات اللغة فيفضّ قبال البرامج من خالل الحاسوب، و أن ننطلق إلى است

الاستعمال في  اسيت، ووسائل الاستماع الفردي أوالكاية حسن استخدام أجهزة التسجيل و البد

ذلك معرفة إقامة أجهزة مختبرات لغوية ثابتة.  ويستلزم  مجموعات قبل استثمار املبالغ املالية في

ضع التفسيرات املمكنة ألسباب إلاخفاق في الاستخدام وو و النجاح، ونواحي الضعف وأنواحي القوة 

 و  ذلك.
ّ

على الرغم من أن املدرس عادة ليس في موقف يمكنه من استخدام وسائل القياس العملية، إّل

روا قيمتها على نحو ذاتي.أنه يستطيع هو  وتالميذه خ    3الل استخدامهم لوسيلة معينة أن يقّد 
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يتضح جليا أن نجاح أي موقف تعليمي يعتمد إلى حد كبير على حسن اختيار الوسائل التعليمية التي 

 أن يلتفت حوله في بيئته تيّس  
ّ

ر بلوغ ألاهداف ألادائية بدرجة عالية من إلاتقان، فما على املعلم إّل

 تسهيلها.وظفها لخدمة العملية التعليمية و الوسائل التعليمية التي يمكن أن يليجد عددا كبيرا من 
نا أساسيا من مكوناته، ومن أهم مقومات فتعد الوسيلة التعليمي ة جزع مهما من املنهج التعليمي ومكّو 

معايير اختيار الوسائل 
 التعليمية

ةتجربة الوسيل  

 خصائصتحديد 
دفة الفئة المسته

              

مالئمة  الوسيلة 
مي لمستويات التال  

 المواصفات الفنية

يلة ارتباط الوس
 باألهداف

لةتقويم الوسي  
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مات املعلو لعملية التعليمية إليصال العلم واملعرفة و هي أداة تستعمل في ا، و في التدريس نجاح املدرس

ل بذلك مكانة في أذهان التالميذ، فتحتعن مواد الدراسة املتعلقة باللغة املستهدفة بطرق مناسبة 

املخططين التربويين حظى بأهمية بالغة لدى املعلمين و تدخالت التربوية لتعدد فوائدها، و بين امل مرموقة

ا لها من أهمية، حيث أنها تؤ   حاجاته للتعلم. إشباعدي إلى استثمار اهتمام املتعلم و مل 
 وسائل أنهاالتعلم، من خالل لوجيا التعليم في مجال التعليم و خالصة القول، تكمن أهمية وسائل تكنو 

ألاهداف التربوية التعليمية، ّل غايات مقصودة بذاتها، فصحيح أنها تساعد للوصول إلى الغايات و

إعدادها أن يحسن اختيارها، و نية لكن شرط مواقفه امليداعلم في أداء مهماته التعليمية، و امل

عنصر من كل همزة وصل للمادة التعليمية، و واستخدامها أيضا مع مراعاة أن املهارات اللغوية تش

 املتعلم.ناصر عملية الاتصال بين املعلم و ع
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 جنبية: ألا  اتاستراتيجيات تعليم اللغ املبحث الثالث:                 

 مفهومها:  -1

 ـطـتـة هي أن نـوملـعـات الـبـلـطـتـإن م
ّ
 اـمـم بـالـعـادة الـإلى إف، و مـالـعـري في الـجـا يـمـم ادةـفـتـع إلى الاسـل

أن نعّرف آلاخرين بنا، أن نعرف آلاخرين معرفة صحيحة، و  لدينا من خصوصيات، فالعوملة تقتض ي

َيمنا، و و  ألن العالم ّل يعرفنا، وّل يعرف حقيقة تاريخية إسهاماتنا البذاتيتنا، وبثقافتنا، وبتاريخنا وق 

املطلوب العالم حتى يعرفنا حق املعرفة، و قيمنا الحضارية، فاملطلوب مّنا أن نقدم أنفسنا إلى ديننا و 

ى مواجهة الغير، والتفاعل مع الحضارات والثقافات. والشجاعة في كذلك أن تكتسب أجيالنا القدرة عل

 ّل يكون في سلوكنا ما يلحق ضررا باآلخرين ن نربي أنفسنا على أنأقول الحق، واحترام الرأي آلاخر، و 

نا رافضة ألي احتواء أو هيمنة، وبهذا يحصل التفاهم أفكار لوقت ذاته يجب أن تكون مواقفنا و في او

م على صان السالم في العاليُ لتعاون بين الشعوب، ويتحقق التعايش السلمي، والتكامل الحضاري، و او 

 .1 11/12/1171هذا منصوص عليه في أمرية دة ألامم و أساس احترام سيا

حتى إذا لم تكنولوجي فال يعتبر أمرا جديدا و اليعني العصرنة أو التوجه العلمي و فإذا كان البعد العالمي 

قى إلى مستوى الاختيار متميزا في السياسة التعليمية، ألنه ّل يريكن كذلك فهو ّل يشكل بعدا جوهريا 

ية قائمة على خصوصيات الذي يجعل السياسة التربوية سياسة وطن الفلسفي الاتجاهاملذهبي و

عات حضارية عاو  ،املجتمع
ّ
ماملية يشترك فيها الناس جميعا، لها تطل ت املتغيرة هذه التطلعات من الّس 

أساس   حاجات إلانسان املتجددة، فالسياسة التربوية الوطنية ّل بّد أن تبنى علىو  التي يفرضها العصر 

زنا، بهذا الواقع، لتجعله واقعا متوا من تربته، على أن يكون هدفها الارتفاع جات الواقع النابعةحا

صوصياته، ّل يدير  ظهره خيتنكر لحقيقته و  مطالب العاملية، واقع ّل يجمع بين ضرورات املحلية، و 

في مجال استيعاب املعرفة  هي أن يبلغ املتعلم درجة علياتطور ولتحقيق الغاية املنشودة و الللتقدم و 

ين من أداء وظائفها الاجتماعية التمكالجهود إلى ترقية تعليم اللغات و استعماّل، ينبغي أن تتجه فهما و 

التفتح على و الثقافية، فيصبح بذلك تعلم اللغات ألاجنبية وسيلة للوصول املباشر للمعرفة العلمية و 

طة تجعل من املتعلم محورا للعملية يجيات نشالثقافة العاملية، من منطلق وجوب تبني استرات

التعليمية التعلمية مع إقحام التالميذ في التواصل اللغوي فتخف أو تزول كثير من حاّلت عدم 

وتتماش ى التالميذ في القسم، ذلك ألن كل واحد منهم سوف يكلف بمهمة تناسب وتيرة عمله،  انضباط 
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الوسائل املتاحة بطريقة مثلى لتحقيق كافة إلامكانيات و  استخدام »اللها يتم خ 1اهتمامه.مع ميوله و 

إن القراءة لوجوب تبني استراتيجيات حديثة نشطة تطالبنا إن صح التعبير و   2« كفاءة لغوية مرجوة.

ر شامل إلصالح ما بها من وّ التفكير في وضع تصالنظر في واقع السياسة القائمة وتقويمها، و بضرورة 

 قصور. تدارك ما بها منخلل، و 

هازا وطنيا قوميا في فاملعالم التي حددت هوية التعليم هي عبارة عن اختبارات ثقافية، جعلت منه ج

  فهي املبادئ الكبرى التي  طرائقه.علميا في مضامينه و ديمقراطيا ثوريا في اتجاهاته، و منطلقاته، و 

 ستقالل.  في إطارها منذ العشرية ألاولى لإل يتحرك الجهد التربوي 

عرض الاستراتيجيات املدرجة لتعليم اللغات ألاجنبية في املناهج التعليمية  عليه ارتأينا في هذا املبحثو 

لم يعط لها   معالجة ألامور الهامة التيخلل و جاء بها من قصور و ملرحلة التعليم الابتدائي ثم تقويم ما 

 التي تشكل جوهر املوضوع.الاهتمام الكافي و 

  :الاستراتيجية    

 املعاني املعطاة ملفهوم استراتيجيات التدريس في ألادبيات التربوية لبيان تعددت املدلوّلت و  لقد

 مفهوم طريقة تدريس.لة بين مفهوم استراتيجية تدريس و الحدود الفاص

فجاء في معجم علوم التربية أن استراتيجية التدريس هي: خطة محكمة البناء ومرنة التطبيق يتم من 

 كافة إلامكانيات والوسائل املتاحة بطريقة مثلى لتحقيق كفاءة مرجّوة تتضمن أشكاّل خاللها استخدام 

 موضوع املعرفة.من التفاعل بين التلميذ واملدرس و 

 يم التي دار حولها الجدل وذلك بقوله:من أبرز املفاه "إسماعيل يد"بليغ حم لقد اعتبرهاو 

ذلك ّلتساع استخدامات قد يعود الجدل حولها، و فاهيم التي يدور الاستراتيجية التدريسية من امل »

يقصد بها ألاسلوب الهادف واختيار البديل ألامثل من  ربيةالاستراتيجية كلمة غير عاملفهوم، و

  3« الاختبارات املتاحة.بينالبدائل و

لى اكتساب خبرة في الخطط التي يستخدمها املعلم من أجل مساعدة املتعلم ع »عرف أيضا بأنها: تو 

 متسلسلة بحيث يحدد فيها الهدف موضوع معين، وتكون عملية الاكتساب هذه مخططة ومنظمة و 

                                                             

 .21، ص4116أحمد إبراهيم أحمد، الجودة الشاملة بين إلادارة والتعلمية، دار الوفاء، إلاسكندرية،  -1 

التربية البدنية والرياضية في ضوء في تدريس الأساليب وطرائق بتصرف، عطا هللا أحمد، زيتوني عبد القادر، بن قناب الحاج،  -2 

 .72ص 4111ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  ألاهداف إلاجرائية واملقاربة بالكفاءات،

، 4116، 1دار املناهج للنشر والتوزيع، طبليغ حميد اسماعيل، استراتيجية تدريس اللغة العربية، أطر نظرية وتطبيقات علمية،  -3 
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 1« النهائي من التعلم.

مة من أجل تحقيق ا من هذين التعريفين يمكن القول أانطالق
ّ
ن استراتيجية التدريس هي خطة منظ

ملعلم لتحقيق ألاهداف إلاجراءات التي يتخذها اهداف التعليمية، تتضمن الطرائق والتقنيات وألا 

 املحددة في ضوء إلامكانيات املتاحة.

مثلى لتحقيق الوسائل املتاحة بطريقة فن استخدام إلامكانات و  »م بأنها: تعرف استراتيجية التعليو 

ألاهداف املنشودة على أتم وجه، أي أنها مجموعة من إلاجراءات املخططة سلفا لتنفيذ الدرس بشكل 

    2« ألاهداف.فاعل بما يكفل تحقيق 

حتوى مل ي يراها مناسبة مما سبق ذكره يمكن القول أن املدرس هو املسؤول في اختيار الاستراتيجية التو 

 ذلك من أجل تحقيق ألاهداف املنشودة.الدرس ومستوى التالميذ، و 

   لمهي ذلك ألاسلوب الذي يتبعه املع »تعريفا لالستراتيجية جاء فيه:   أورد " حسن حسين زيتون "و 

يتحدد هذا أجل تحقيق أهداف محددة مسبقا، و  الصف الدراس ي لتدريس محتوى معين، من داخل 

 3« التالميذ من خالل عملية التدريس.راءات متناسقة يقوم بها املعلم و ألاسلوب بإج

جات للوصول إلى مخر  م داخل الصفاملمارسات التي يتبعها املعلمجموعة من إلاجراءات و  »هي أيضا: و 

  أساليبضوء ألاهداف التي وضعها وهي تتضمن مجموعة من ألاساليب والوسائل وألانشطة، و في 

متابعتها، ة كذلك خطة منظمة يمكن تعديلها و الاستراتيجيالتي تساعد على تحقيق ألاهداف، والتقويم 

 4« هدفها تحسين أداء الفرد أثناء التعلم.

 مواداملؤثرة في العملية التعليمية و  أنها تتسم كونها عملية هادفة منظمة تتولى تنظيم العوامل كما

 الجهد.التعلم، كما أنها توفر الوقت و 

كمجمل القول إن استراتيجية التدريس هي ذلك ألاسلوب الذي يتبعه املعلم داخل الصف الدراس ي و 

 سبقا.لتدريس محتوى معين من أجل تحقيق أهداف محددة م
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 خصائص استراتيجية التعليم:  -2

 التصنيفات ية، تتمايز خصائصها في ألانماط و في ضوء التعاريف السابقة ملفهوم الاستراتيج

      التالية:

    التعلم. التدريس على تنوع واسع من مواقف إلى درجة تطبيق استراتيجية  تشيرالقابلية للتقييم:  •

 أي درجة مال املنظور:  •
َ
يمثل و معالجة كميات متنوعة من املعلومات، استراتيجية التعليم لتجهيز و مة ئ

 من التباين في فعالية أو كفاءة الا 
ً
ستراتيجية املستخدمة في املنظور البعد الثاني الذي يعكس قدرا

 معالجة كميات متباينة من املعلومات.تجهيز و 

اكتساب ر أو تسهيل يسيبصورة مباشرة بت أي مدى ارتباط استراتيجية التدريس »الارتباط املباشر:  •

اكتساب  يمكن استخدامها بصورة مباشرة في لومات الجديدة، فبعض الاستراتيجياتأو تعلم املع

الحالة و بعضها آلاخر يسهم بصورة غير مباشرة في اكتسابها، مثل تهيئة املناخ النفس ي و  املعلومات،

  1« املزاجية للتلميذ.

 التنفيذي معلومات عند املستوى إلاجرائي أو تجهيزه أو معالجته للو  توجيه املتعلميقصد به املستوى:  •

دقة عمليات يات تتطلب مستوى عالي من الوعي والشعور وألانشطة املعرفية و فبعض الاستراتيج

 حين تتطلب استراتيجيات أخرى حد أدنى من ألانشطة املعرفية. التجهيز في

املوقف يشير هذا البعد مدى قابلية الاستراتيجية املستخدمة للتعديل ملقابلة  »القابلية للتعديل:  •

 
ّ
 2« مستوى صعوبة املادة املراد تعلمها.ل أو طبيعة و املشك

مرنة التطبيق بحيث لبناء و لنا أن الاستراتيجية هي عبارة عن خطة محكمة ا مما سبق ذكره يتبين

 تتسم بمجموعة من السمات أهمها:

أبعاد كافة على حجم  التعرفمادة، و إنها طريقة علمية تعتمد بالدرجة ألاولى على التخطيط لدراسة  •

 تسخيرها لتحقيق ألاهداف املرجوة. القدرات املتاحإلامكانات و 

سم بالواقعية سواًء في العامل املنش ئ لها أو الوس •
ّ
 ألاهداف.ائل املستعملة القادرة على تحقيق تت

 باستفادتها املستمرة من كافة املعطيات العلمية. تتسم •

 3« تتميز بالسعي إلى الاستفادة من التجارب السابقة عند مواجهتها لذات املوقف. » •

                                                             

 .172ص بليغ حميد إسماعيل، استراتيجيات تدريس اللغة العربية، -1 
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 طرائق التعليم:الفرق بين استراتيجيات التعليم و  -3

بل املعلم و الوساتيجيات بأنها مجموعة إلاجراءات و تعرف الاسترا »  يؤديئل التي تستخدم من ق 

بلوغ ألاهداف التربوية من الخبرات التعليمية املخططة و  استخدامها إلى تمكين املتعلمين من إلافادة

  1«بالعملية التعليمية املتفاعلة مع املتعلميناملنشودة في توصيل محتوى املنهج للدارسين في أثناء قيامه 

ميولهم، التعليم الفعال و  وذلك يعني أن استراتيجية التعليم تتصل بالجوانب التي تساعد على حدوث

غير ذلك من الجوانب املتصلة بالتعليم الفّعال، وتوفير املناخ الصفي املالئم والشروط املناسبة للتعلم و 

جية لتحقيق ذلك التعلم من ثم نجد أن الطريقة تمثل أحد وسائل الاتصال التي توظفها الاستراتيو 

 الفّعال.

الخيارات التي الاستراتيجية أشمل من الطريقة وأن الطريقة ونوعها تمثل أحد البدائل و   »هذا يعني أن

  2« تتخذها الاستراتيجية بهدف تحقيق التعلم الفّعال.

 آلاتي:الطريقة على النحو قارنة بين مفهومي الاستراتيجية و " فيحدد امل  4112 أما " قطامي

  تقوم استراتيجية التعليم على عدة طرق تعليمية، أو طريقة واحدة تحددها ألاهداف التي يسعى •

 املعلم لتحقيقها، أما الطريقة فإنه يتم اختيارها لتحقيق هدف متكامل من خالل موقف تعليمي واحد.

(  النقاشو العرض، التنسيق، التدريب،  ة التحركات التي يقررها املعلم )إن الاستراتيجية مجموع •

بهدف تحقيق أهداف مسبقة، أما طريقة التعليم فهي مجموعة ألانشطة التي يقوم بها املعلم لنقل 

 محتوى مادة دراسية للمتعلم.

ات تدريسية، الاستراتيجية التدريسية تتضمن كل مواقف التدريس ) ألاهداف، طرق، وسائل ومعين •

 سفي يتكون من عدة فرضيات، منّسقةتوّجه فل( أما طريقة التدريس فهي تقويم نتائج التعليم 

 م.تعلومتعلقة بطبيعة املادة، وتظهر آثارها في امل ومترابطة،

( اللذين  Procédureإلاجراءات ) و ( Methodologieتتضمن الاستراتيجية التعليمية الطريقة )  •

 خطة التعليم، أما طريقة التعليم فهي مكون 
ً
مما سبق من مكونات استراتيجية التعليم، و يشكالن معا

يمكن القول إن الاستراتيجية أعم من الطريقة، فالطريقة تعني سلوكا أو مدخال معينا في مرحلة معينة 

م بها التحركات املتتابعة ينظمن مراحل التعليم أثناء الحصة، لكن الاستراتيجية خطة ملجموعة من 

يقوم بها، ويقوم التالميذ يوزع فيها زمن الحصة على سلوكيات مختلفة املعلم عمله داخل الفصل، و 
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الجزء آلاخر قد يكون تفاعال بين ء منها قد يكون تعليما مباشرا، و إما جماعة أو فرادى، جز ببعضها

 ًء منها عمال تقويميا.وبين التالميذ أنفسهم وقد يكون جز تالميذهو املعلم 

  أهمية استراتيجيات التعليم: -2

 كيف يستثيرون في عملية التعلم لتعليم التالميذيم فاعال ـلـعـتـات الـيـجـيـراتـتـاس دامـخـتـد اسـعـي

ميولهم اللغوية في عملية الاكتساب اللغوية، فيرغب املعلمون في استخدام استراتيجيات فاعلة من 

 أجل:

 زيادة انخراط التالميذ املوهوبين، والتالميذ الضعفاء في العمل على حد سواء. •

 جعل التالميذ املعرضين للخطر يتعلمون بطرق تنمي لديهم املسؤولية في إدارة شؤونهم بأنفسهم. •

مية مختلفة. •
ّ
 تحديث برنامج قرائي يتالءم مع أساليب تعل

 قسم.خارج الالحد من التصرفات السيئة داخل و  •

 ر الصفوف بسالسة.يسيملساعدة للمعلمين الجدد لتتقديم ا •

 الانتقال من التركيز على املكافآت الخارجية إلى التركيز على الرض ى الذاتي في عملية التعلم. •

 أن يكون التلميذ قادرا على التوصل إلى حلول وإلى استخدام مهاراته. •

 ذي ينظر إليه على أنه املصدر الوحيد للمعرفة.التقليدي الأن يغير التلميذ صورة املعلم  •

  1« أن يعزز التلميذ ثقته بنفسه. » •

 الاستراتيجيات الحديثة: -5

 ةـطـبـرتـس مـلى أسـاء عـنـة بـفـلـتـخـس املـيدر ـتـات الـيـجـيـراتـتـف اسـيـنـصـتـدة لـديـاوّلت عـحـم اكـنـه

الذي يهمنا في هذا املقام استراتيجيات تعليم اللغات ألاجنبية التي يكون فيها بعناصر العملية التربوية و 

منطق املتعلم محور العملية التعليمية التعلمية، وبخاصة تلك التي تعمل على الانتقال باملعلم من 

رشاد عبر بيداغوجيات حديثة تشكل روح املقاربة بالكفاءات والتي إلا التعليم إلى منطق التوجيه و

ات ملرحلة التعليم بحت اختيارات منهجية اعتمدتها وزارة التربية الوطنية في بناء مناهج اللغأص

وم بها املعلم في الحقل التربوي، تلك املمارسات التي يق عليه إن التوجه الحديث هو الابتدائي، و 

 ة بين املعواملتمثلة في الوضعية التدريسية التي تترجم أساسا في العالقة الديناميكي
ً
لم والتلميذ، علما

  ئق املثلى والظروف املالئمة التيفي الطرا  الاستراتيجية التعليمية نشاط فكري من خالل التفكيرأن 
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 هدافأوتحديد تخص التعلم باعتبارها قائمة على خمس عمليات أساسية هي ضبط وحصر الحاجات 

 ألادوار.واملادية، وتوزيع املهام ويم العمل لرصد الوسائل البشرية تنظألانشطة والعمليات، و 

  استراتيجية التعلم باللعب: -أ

  :مفهوم استراتيجية التعلم باللعب 

 غات ألاجنبية نجد أنه من املفروض عليناـم اللـيـلـعـات تـيـجـيــراتـتـدث اسـإلى أح رق ـطـتـإذا أردنا ال

إلادّلء بأن عملية التعليم ينبغي أن تكون في مرح وبهجة، خصوصا وأن الفئة املستهدفة هي تالميذ 

استعمال ألاطفال لأللعاب والنشاطات لذا سنة ( مرحلة يغلب عليها  11إلى سنوات  12الابتدائي ) من 

الدراسة، ويمكن  م باللعب تستعمل بكثرة لألطفال في أولى مراحليمكن القول بأن استراتيجية التعل

فيها يكون دور املعلم منظما لهذه استخدامها في أكثر من فرع من فروع اللغة كالقراءة والتعبير، و 

ألالعاب وموجها للتالميذ نحو أفضل السبل لتحقيق ألاهداف والوصول إلى الحلول، ويمكن تنمية هذا 

داخل فصول اللغة، وإذا أردنا تحديد  لعاب اللغويةباستخدام ألا الحافز النفس ي على وجه أكمل

مفهوم استراتيجية التعلم باللعب ّل بد أن نحدد مفهوم اللعب، وهو مفهوم اختلف علماء النفس 

وعلماء التربية في وضع تعريف عام له، وهذا راجع ّلختالف آلاراء والنظريات التي عالجت موضوع 

اط غير موجه يمارسه ألاطفال لغاية التسلية اللعب، عرفه " الهنداوي " أنه نشاط حر موجه أو نش

املختلفة: العقلية  طفال على املستوياتر عادة ليسهم في إنماء شخصيات ألا واملتعة ويستثمره الكبا

 والاجتماعية.   والجسدية والانفعالية

تحويل  لفرد للمعلومات، حيث يتما اكتساب لثمعملية ت »يعرفانه بأنه "  النبابتة  أما " عبد الجابر و

املعلومات الواردة لتناسب حاجات الفرد، ويعتبر اللعب واملحاكاة والتقليد جزء ّل يتجزأ من عملية 

   1« النمو العقلي والذكاء لدى الفرد.

منظم وخيالي محصور مكانيا وزمانيا وخاضعا لبعض كولوس " أن اللعب نشاط حر و  روجيرويرى " 

ة يقصد بها التسلية كل حركة أو سلسل »يعرف اللعب أنه ف"  دالقواعد كما أنه عقيم.   أما " ويستر 

 2« والخفة في تناول ألاشياء أو استعمالها أو التصرف فيها. أو هو السرعة

                                                             

 .12صه، عمان، ألاردن، 1242م/4112، 1محمد أحمد صوالحة، علم النفس اللعب، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط -1 

عبد القادر عثماني، مدى تأثير اللعب الجماعي املوجه في رياض ألاطفال على التالميذ السنة ألاولى أساس ي، مذكرة نهاية ليسانس،  -2 

 .12، ص1116



بيةالفصل الثاني                          الاستراتيجيات الحديثة لتعليم اللغات ألاجن  

 

 124 

وهو أيضا نشاط موجه يقوم به ألاطفال لتنمية سلوكهم وقدراتهم العقلية والجسمية والوجدانية، 

، وأسلوب التعلم باللعب هو استغالل أنشطة اللعب في ويحقق في نفس الوقت املتعة والتسلية

من  شافكتإلاآفاقهم املعرفية اللغوية، أما اكتساب املعرفة وتقريب مبادئ العلم لألطفال وتوسيع 

خالل اللعب هو أن طريقة اللعب مبنية على حب الاستطالع الذاتي لألطفال والتي بموجبها يصبح 

  1 اللعب طريقة لتعلم اللغات.

إن التعلم باللعب نشاط منظم هادف يبذله  »ضيف في هذا السياق " محسن علي عطية " قائال: وي

ف معينة مبني على أساسها ضوابط معينة لتحقيق أهدالم، أو املتعلمون بموجب محددات و املتع

 2« وتحديد الفائز في املنافسة، وقد تكون هذه املنافسة بين فرد وآخر أو بين مجموعة وأخرى. التنافس

وفي ضوء هذا املفهوم فإن هناك مجاّل واسعا للتعاون بين الالعبين، وإن ألالعاب ّل تمارس ألغراض 

 هداف محددة مخطط لها.أالتسلية فقط، بل ألغراض تربوية، وتحقيق 

  :أهمية اللعب 

حمتى  ةـيـمـيـلـعـتــاب الـعـؤدي ألالـت
ُ
ن تخطيطها وتنظيمها وـأ  تنظيم يفعاّل فإلاشراف عليها دورا س 

ن  التعلم، وقد أثبتت الدراسات التربوية القيمة الكبيرة للعب في اكتساب اللغة واملعرفة إذا ما أحس 

باللعب فبدنيا  »ة عقيمة فيزيولوجية جااستغالله وتنظيمه، فاللعب هام جدا بالنسبة للطفل، وهو ح

ذا اللعب يسمح على معنى التوازن، وكته ويكتسب مهارات كبيرة، ويتعرف االطفل يكتشف وينمي إمكاني

وينمي ذاكرته، وإيثاره عقليا واجتماعيا، فحين يلعب الطفل يكون فرحا، يندمج مع  للطفل بإثبات ذاته

  3«الجماعة ويعدل لعبة مقارنة آلاخرين. 

عناصر البيئة لغرض التعلم وإنماء إن اللعب أداة تربوية تساعد على إحداث تفاعل الفرد مع  •

 صية والسلوك.الشخ

 يمثل اللعب وسيلة تعليمية تقرب املفاهيم وتساعد على إدراك معاني ألاشياء. •

يعتبر أداة فعالة في تفريد التعلم وتنظيمه ملواجهة الفروق الفردية وتعليم ألاطفال وفقا إلمكانياتهم  » •

 4« وقدراتهم، وأداة تعبير وتواصل بين ألاطفال.
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 1« يلجأ إليها املربون ملساعدتهم في حل بعض املشكالت التي يعاني منها ألاطفال.يعد  طريقة عالجية  » •

 تحسن املوهبة إلاعالمية لدى ألاطفال.عاب على تنشيط القدرات العقلية و تعمل ألال •

اللعب على الدروس جوا من املرح والسعادة، وهو وسيلة لتنمية مهارات اللغة وتوفير فرص  يضفي » •

 2« الاتصال بين الدارسين في مواقف اجتماعية طبيعية مرحة.

   أن استراتيجية التعلم باللعب تساعد التلميذ على نمو الذاكرة والتفكير ومما سبق ذكره يتضح 

ن خاللها الثقة بالنفس والاعتماد عليها ويسهل اكتشاف قدراته والتخّيل وإلادراك، كما يكتسب م

بتخصيص  واختبارها، ويتعلم احترام القوانين والقواعد ويلتزم بها مما جعل خبراء التربية ينصحون 

ية شخصية الطفل من مختلف جوانبها عشر دقائق من كل حصة لأللعاب التربوية سعيا لتنم

والعقلية والجسمية على أن تكون في منطلق الحصة للتكيف مع البيئة ومجاّلتها النفسية والاجتماعية 

 . الاحتراماءه إليها في جو تعاوني يسوده التعليمية، معززا انتم

 :أنواع ألالعاب التربوية 

 يعد اللعب أحد الروافد التي تتسرب بواسطتها املعرفة إلى الطفل، ويكتشف الكثير عن نفسه

 نواع التالية:ألا البيئة املحيطة به، وإذا كان يدور حول تعليم وتعلم اللغات فنجد  وعن

هي تلك ألالعاب التي تتطلب ممارستها أعمال الفكر كالربط بين الكلمات املتشابهة،  ألالعاب الفكرية: •

 أو تمييز الكلمات الغريبة، أو طرح مشكلة تتطلب حال أو تركيب كلمات من حروف.

 يجري فيها تمثيل ألادوار في مواقف تعليمية معينة. لعاب التمثيلية:ألا •

 3« املسابقات وبطاقات التعبير. »القصص وألالعاب الثقافية:  •

 تتمثل في ألالعاب التي تتصف بروح املنافسة.ألعاب املنافسة أو التحدي:  •

 بوية عديدة تصلح لتالميذ املرحلةيتمتع ألاطفال في ألاعمار من السادسة إلى العاشرة بلعب تر 

 الابتدائية وتهدف إلى تعويد التالميذ استعمال ألالفاظ في املجال اللغوي.

  :دور املعلم في استراتيجية التعلم باللعب 

 هذه الاستراتيجية من خالل:للمعلم دور كبير في تطبيق 

 إجراء دراسة لأللعاب املتوفرة في بيئة التلميذ. •
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التخطيط السليم ّلستغالل هذه ألالعاب والنشاطات لخدمة أهداف تربوية تتناسب وقدرات  •

 واحتياجات الطفل.

 توضيح قواعد اللعبة للتلميذ وترتيب املجموعات وتحديد ألادوار لكل تلميذ. •

 اختيار ألعاب لها أهداف تربوية محددة وفي نفس الوقت مثيرة وممتعة. •

 1« في تحقيق ألاهداف التي رسمها.تقويم مدى فعالية اللعب  » •

وعلى هذا فإن هذه ألالعاب تثير خيال التالميذ، وتحفز أفكارهم لكي ينفذوا كل ما يعني لهم من خواطر 

والقراءة والتعبير التي يرون أنها تحقق الغرض من خالل تنمية مهارات الطفل  ،والتشكيل تصميمفي ال

 اللغوية واكتسابه الثقة بالنفس.

 استراتيجية حل املشكلة: -ب

 :مفهومها 

 والتي هي: لةـكـشـوم املـهـفـدد مـحـأن ن ّد ـال بـة فـلـكـشـل املـة حـيـجـيـراتـتـوم اسـهـفـد مـديـحـا تـردنإذا أ

حالة شك وتردد تتطلب القيام بعمل بحث يرمي إلى التخلص منها والوصول إلى الشعور باّلرتياح،  »

وهي حالة يشعر فيها املتعلمين بأنهم أمام موقف قد يكون مجرد سؤال يجهلون إلاجابة عنه أو غير 

  واثقين من إلاجابة الصحيحة، وتختلف املشكلة من حيث طولها ومستوى الصعوبة وأساليب 

 2« معالجتها.

موقف مربك وسؤال محير أو مدهش يواجه الفرد أو املتعلم، ويشعر  » وإن املشكلة من حيث املبدأ هي

 3« بحاجة إلى ما يمكنه للحل بصورة فورية أو روتينية.

حالة شك وارتباك يرافقها تردد يسيطر على عقل إلانسان ونشاطه ويدفعه إلى »ويمكن أن تعرف بأنها: 

 4«التفكير إليجاد حل.  ويمكنه من إزالة هذا التردد وإعادة حالة التوازن إليه.

 5« موقف محير يحتاج إلى حل. »وتعرف أيضا بأنها: 
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متاز الطريق الذي يؤدي إلى موقف يواجه الفرد ويتطلب حال وي املسألة هي عبارة عناملشكلة و  » نإ

 1« الحل أنه ّل يمكن معرفته بصورة مباشرة.

 لتفكير في املشكلة يتوقف في مداها »ويصرح "عبد الرحمن عبد الهاشمي وطه علي حسين الدليمي" بأن 

  2« وفي عمقه على الفرد، وما يعد مشكلة بالنسبة لتلميذ في يوم قد ّل يكون مشكلة له في يوم آخر.

  تجابات جاهزة للتعامل معه، وأن مااملوقف مشكلة إذا واجهه الفرد ألول مرة، ولم تكن اس » ويعد 

 لديه من استراتيجيات ّل يساعده على الوصول إلى الحلول لهذا املوقف، ولذلك ّل بّد أن يتخذ

  3« مجموعة من الخطوات للوصول إلى حل مناسب لهذا املوقف.

لى املشكالت كافة، وإن اختالف حدة املشكل من فرد آلخر من خالل إن هذه املفاهيم للمشكلة تطبق ع

ما يترتب عليه من اختالف في ردود الفعل، أما بالنسبة للمشكلة فيما يخص املتعلمين فهي كل سؤال 

نه معلوماته ومهاراته من إلاجابة  
ّ
عن  يتحدى فكرة التلميذ، أو كل موقف مربك يواجهه بحيث ّل تمك

  من املأزق وبذلك يجد نفسه ملزما بالبحث عن مهارات جديدة للخروج  السؤال أو التصرف في املوقف،

ي في التفكير ( لذلك فإنها تقوم على إثارة تفكير لمألاسلوب الع الت )ويطلق على استراتيجية حل املشك »

يتطلب إيجاد الحل املناسب  املتعلمين وإشعارهم بالقلق إزاء وجود مشكلة ّل يستطيعون حلها بسهولة

ل إلى الحل. التي تتبع  الاستراتيجية »وهي   4« لها قيام املتعلمين بالبحث ّلستكشاف الحقائق التي توص 

 5« عندما تواجه إلانسان مشكلة، ويرسم خطة لحلها.

خطة تدريسية تتطلب من التالميذ حل موقف مشكل أو سؤال مثير لتفكيرهم، حيث » كما أنها:

والاستفادة من  لها واختيار أنسبها بعد تمحيصها يقومون بتحديد املشكلة واقتراح الحلول املختلفة

 6«هذه الحلول في حل مواقف ومشكالت جديدة.

                                                             

 .11حسين محمد أبو رياش وآخرون، حل املشكالت، ص -1 

 .111عبد الرحمن عبد الهاشمي، طه علي حسين الدليمي، استراتيجيات حديثة في فن التدريس، ص -2 

، الجزء ألاول، 4114والتوزيع، عين مليلة،  محمد صالح حثروبي، الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي، دار الهدى للطباعة والنشر  -3 

 .111ص

 .121خليل إبراهيم شبر، عبد الرحمن جامل، عبد الباقي أبو زيد، أساسيات التدريس، ص -4 

هاني إبراهيم، شريف الجيدي، طه علي حسين الدليمي، جمال حسن مصطفى أبو الرز، استراتيجيات حديثة في التدريس والتقويم،  -5 

 .11، ص4111، 1الحديث، ألاردن، طعالم الكتب 

 / ه1242عاطف محمد سعيد، محمد جاسم عبد هللا، الدراسات الاجتماعية، طرق التدريس والاستراتيجيات، الطبعة ألاولى ) -6 

 .21، ص4112م(، دار الفكر العربي، القاهرة، 4112
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تصور عقلي ينطوي على سلسلة من  »ويعرف " حسين حسن زيتون " أسلوب حل املشكالت على أنه: 

 1« ية التوصل إلى حل املشكلة.الخطوات املنظمة التي يسير عليها التلميذ بغ

بشكل يضع التلميذ أمام مشكلة تدفعه إلى نوع من تنظيم العمل في املدرسة  »كما تعرف أيضا بأنها: 

إيجاد الحل املناسب لها باستغالل قواه العقلية، فالهدف التربوي من هذه الاستراتيجية هو تعليم 

 2« في الحياة.التلميذ على كيفية مواجهة املشكالت التي تصادفه 

ويقصد بها أيضا: مجموعة العمليات التي يقوم بها التلميذ مستخدما املعلومات واملعارف التي سبق له 

تعلمها، واملهارات التي اكتسبها في التغلب على موقف بشكل جديد وغير مألوف له في السيطرة عليه 

ل في موقف و ألاطفاأوالوصول إلى حل له، أو أن أسلوب حل املشكالت هو أسلوب يضع املتعلم 

حقيقي يستخدمون فيه أذهانهم بهدف الوصول إلى حالة اتزان معرفي، وتعتبر حالة الاتزان املعرفي 

 3حالة دافعية يسعى الطفل إلى تحقيقها، وتتم هذه الحالة عند وصوله إلى حل أو إجابة أو اكتشاف.

خرى، وهي إّما تمنع أو تعرقل لى أتواجهنا عند الانتقال من مرحلة إ تمثل املشكالت تلك الصعوبات التي

 أو تؤخر الوصول ونوعيته.

ألنها تتضمن معظم العمليات املعرفية  »الت على معالجة الفرد للمعلومات وتقوم مهارة حل املشك

 4«لتذكر، والتخيل، واتخاذ القرار. كاّلنتباه، وا

حيث ن أهم مساهمته التربوية الكبيرة فكار، فقد كان مألا على  كز نموذج حل املشكالت في التدريسوير 

املشكلة لكي تصبح  »ديوي " أن  عرف املشكلة على أنها أي ش يء يثير الشك وعدم اليقين، واعتقد "

 5« موضوعا مناسبا للدراسة يجب أن تكون مهمة وذات عالقة بالتلميذ.

 وحل املشكالت عبارة عن بيانات عن املشكلة بتوفر حلها وإعادة ترتيبها.

 

                                                             

 .672حسن حسين زيتون، استراتيجيات التدريس، ص -1 

، 4112م(، دار النهضة العربية، لبنان، 4117ه/1247لخالقـ، السيدة أمل أبو دياب عبد الخالق، الطبعة ألاولى )رشراش أنيس عبد ا -2 
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 .41، ص4111،  1اعيا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طغسان يوسف قطيط، حل املشكالت إبد -4 
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 ولكنه نوع من التفكير يمكن تعلمه وتعليمه منذ الصغر. »
ً
يتضمن سؤالا  1« حل املشكالت ليس سرا

حل  وتتجلى أهمية »كية من طرف املتعلم، واحدا من املعلم ويستدعي مجموعة من الاستجابات الحر 

 2« املعرفة. املشكالت في كونها أساس التعلم واكتساب

ير أكثر فعالية وإيجابية ل املشكالت تتطلب من املتعلم أن يصوبناًء على هذا فإن استراتيجية ح

 كما أنها تضمن استخدام املتعلم ألساليب مختلفة كاملالحظة. اركة،ومش

 يشترط أن تكون املشكالت املختارة للدراسة تتصف بما يلي:

 أن تكون مناسبة ملستوى املتعلمين. •

 تكون ذات صلة قوية بموضوع الدرس ) اللغة املراد اكتسابها (. أن •

يستنتج مما سبق أن استراتيجية حل املشكالت حالة يسعى خاللها املتعلم للوصول إلى هدف يصعب و 

   الوصول إليه بسبب عدم وضوح أسلوب الحل أو صعوبة تحديد وسائل وطرق تحقيق الهدف.

نها استراتيجية تدريسية تركز أساسا أستراتيجية حل املشكالت فيتضح من كل ما سبق من تعريفات ّل 

على املتعلم حيث يعمل على خلق إثارة عقلية وفكرية تؤثر إيجابيا على نوعية تعليمه، من خالل وضع 

ر ) مشكلة ( يستفزه ويدفعه إلى تجنيد كل طاقاته للوصول إلى الحلول لهذه املتعلم أمام موقف محيّ 

 املشكلة.

  استراتيجية حل املشكالت:خطوات 

 يحتاج  » : ط " في كتابه ) حل املشكالت إبداعيا (ـيـطـف قـوسـان يـسـاق " غـيـسـذا الـول في هـقـي

 للوصول إلى حلول مقبولة للمشكلة ألخرى املشكالت إلى قيام الفرد بخطوات ينتقل فيها من خطوة  حل

ل  ر وُيبّد  وليس بالضرورة أن تكون هذه الخطوات مرتبة بطريقة محكمة غير قابلة للتراجع، فاملتعلم ُيغّي 

   3« كما يشاء، في سعيه لحل املوقف املشكل.

وعليه إن نشاط حل املشكالت نشاط ذهني معرفي يسير في خطوات معرفية مرتبة ومنظمة في ذهن 

 ا بما يلي:التلميذ، والتي يمكن تحديد خطواته

 يجب على املعلم أن يهئ موقف ) مشكلة ( يشعر التالميذ معها بالحاجة  »إلاحساس بوجود مشكلة:  •

                                                             

 .72،  ص4112، 1فنون اللغة العربية تقديمها وتقويم تعلمها، مركز الاسكندرية، طر، محسني عبد الباري ع -1 

أوزي أحمد، التعليم والتعلم الفعال نحو بيداغوجيا منفتحة على الاكتشافات العلمية الحديثة حول الدماغ، منشورات مجلة علوم  -2 

 .72، ص4112، 1التربية، الدار البيضاء، ط

 .41املشكالت إبداعيا، ص غسان يوسف قطيط، حل -3 



بيةالفصل الثاني                          الاستراتيجيات الحديثة لتعليم اللغات ألاجن  

 

 130 

كأن يجمع املعلم عن   1« كما يطرح املعلم أسئلة تتضمن التأمل والتفكير فيها. ألاسئلة والرغبة في طرح

فخطوة إلاحساس  »املعرفة اللغوية،تي نجمت عن عدم بعض ألاخطاء الطرائق القراءة أو التعبير 

باملشكلة تشمل على تحديد الهدف الرئيس ي إلى هيئة نتاج متوقع من املتعلمين مع وجود عائق يحول 

 2«بين املتعلم وتحقيق الهدف.

ستنتج أن هذه الخطوة تتمثل في إدراك عائق أو عقبة تحول دون الوصول إلى هدف محدد، أي على وي

     ريد أي ما يعيق إرادته، وبذلك يمكن القول أن إحساسنا باملشكلة قد حصل.املتعلم أن يعرف ما ي

تنظيم العناصر والبيانات ذات العالقة باملشكلة وترتيبها على حساب  »  ويقصد بهاتحديد املشكلة:  •

طبيعة مشكلته وعناصرها، وحدودها، وحجمها  العناصر غير املهمة، بحيث يصف املتعلم ألاهمية وترك

 3«تطلب البحث عن الحل.قديرية مختصرة، أو على شكل هيئة تبعملية ت

فيطلب املعلم من التالميذ كتابة املشكلة أو صياغتها، ويلخص ذلك على سبورة ملناقشتها من واقع  »

دها وتحديدها هي أولى خطوات صياغة التالميذ للتساؤّلت، حيث أن التعرف على حقيقة املشكلة وأبعا

 4« البحث عن حلها.

مما يعني أن وصف املشكلة بدقة يتيح لنا رسم حدودها عن سواها من خالل تحديدها بأسئلة محددة 

 للب املشكلة.

حاجة التالميذ إلى مساعدة في اختيار  »ويجدر إلاشارة هنا إلى  جمع البيانات املرتبطة باملشكلة: •

 5« الحل.أفضل طرق تؤدي إلى 

ن الحل تأتي خطوة جمع أي بعد تحديد املشكلة وتعريفها تعريفا إجرائيا يسهل عملية البحث ع

املعلومات املرتبطة باملشكلة، وذلك بمراجعة املصادر واملراجع ) الكتاب املدرس ي، ألانترنت، البيانات و 

 زيارات ميدانية (.

                                                             

 .26عاطف محمد سعيد، محمد جاسم عبد هللا، الدراسات الاجتماعية طرق التدريس والاستراتيجيات، ص -1 

، 4، ط4114، 1توفيق مرعي، محمد محمود الحيلة، طرائق التدريس العامة، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ألاردن، ط -2 

 .44، ص4112
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وهي عبارة عن توقعات لحلول يضعها املعلم بصفة  » (:اقتراح الحلول املؤقتة )صياغة الفروض •

املعلومات التي تم لول انطالقا من تحليل البيانات و هذه الح مؤقتة، إلى حين التأكد من نجاعتها وتأتي

 1« جمعها مسبقا.

والتي قد تبدو أنها تقود إلى حل املشكلة، وبالتالي رفض  »اختبار واختيار أنسب الفروض والحلول:  •

 2« العلمي واملناقشة والتجريب. ألاخرى من خالل املنطقالفروض 

بها في  لالسترشادتزويد املعلمين بنماذج من خطط الدروس ملوضوعات مختلفة  »والحل املناسب هو 

ألننا غالبا ما  ،التحضير، حيث في هذه الخطوة يقدم التالميذ على اختيار الفروض املوضوعة لذلك

أو حل للمشكلة، ولذلك من واجب املعلم أن يفسح املجال لتالميذه  من فرض أو احتمالنجد أكثر 

 وعليه أن يشجعهم على املشاركة لكي يضيفوا أفكار جديدة.  3« باملنافسة الحرة لكل تلميذ.

 دة غير تلك التي استنبطوامرحلة التعليم أي إلاثبات بأمثلة وشواهد جدي»وتسمى أيضا  التطبيق: •

فهذه   5« تحقيق الحلول وألاحكام التي تم التوصل إليها للتأكد من صحتها. »أي   4«القواعد منها.

 طوة هي تنفيذ الحل واختبار لصحته.الخ

 :دور املعلم في استراتيجية التعليم بواسطة حل املشكالت 

 مراحلة في ثالثة خطوات أو ـلـكـشـل مـكـلى شـس عـدريـتـوع الـوضـم مـديـقـتـة بــقـريـطـذه الــر هـيـسـت

 يقوم بها املعلم وهي كالتالي:

وهنا يقوم املعلم بجذب انتباه املتعلمين، ويبدأ بطرح املشكلة وتوضيح أبعادها، فيناقش  التقديم: •

 لعمليات التي تؤدي إلى الحل.الخطوات وا معهم

 باملشكلة معلومات ذات عالقةيقوم املعلم بتحفيز املتعلمين على التفكير واسترجاع  »وهنا  التوجيه: •

 6« ة املناسبة لهم في حل املشكلة.ة أدائهم مع تقديم التغذية الراجعومراقب
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 .127التدريس، صخليل إبراهيم شبر، عبد الرحمن جامل، عبد الباقي أبو زيد، أساسيات  -5 
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 مع العمل » التقويم: •
ً
يتم خاللها تقويم الحلول التي تم التوصل إليها من قبل املتعلمين ومناقشتها معا

الخاتمة يتم إعادة تعزيز وتدعيم الحلول الصحيحة وبيان ألاخطاء في الحلول غير الصحيحة، وفي  على

  1«تلخيص املشكلة وإجراءات حلها والحلول املناسبة لها.

 :مزايا وعيوب استراتيجية حل املشكالت 

  املزايا: •

كان نوعها  إن تدريب املتعلمين على هذا النوع من ألاسلوب في التعامل مع املشكالت التي تواجههم مهما

 مزايا هذا النوع من التعليم في:يرجع بالفائدة عليهم من عدة نواح، وتتمثل 

 تنمية اتجاه التفكير العلمي ومهاراته عند املتعلمين. •

 زيادة قدرة التالميذ على فهم املعلومات وتذكرها لفترة طويلة. •

 إثارة الدافعية لدى التالميذ والاستمتاع بالتعلم. •

 2« تعالج املشكالت اللغوية بأسلوب علمي سليم. » •

 تنمية روح العمل الجماعي وإقامة عالقات اجتماعية بين املتعلمين. •

 تثير في التالميذ التفكير في البحث عن حلول يتم اختيار ما هو صحيح منها. •

  3« يكون فيها التلميذ إيجابيا متفاعال. » •

 4«. يعتبر التلميذ محورا أساسيا »احتوائها على مضامين تربوية قيمة  •

تربط التدريس بواقع الحياة، يؤدي التدريس بها وظيفة اجتماعية فيعتمد حل املشكلة على خلق  » •

إلى التفكير في الوصول إلى حل حافز ذاتي عند املتعلم نتيجة انطالقه من حالة حيرة وقلق واندفاعه 

 5« املشكلة.

بالكتاب املدرس ي كمصدر وحيد تعويد املتعلم على التنويع في املصادر واملعلومات وعدم الاكتفاء  » •

 6« للمعرفة.

                                                             

 .116محمد صالح حثروبي، الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي، ص -1 

 .22م، ص4112ه/1242شر والتوزيع، )د ط(، : عبد الرحمن عبد الهاشمي، تعلم النحو وإلامالء والترقيم، دار املناهج للنبتصرف -2 

 .127بتصرف: خليل إبراهيم شبر، عبد الرحمن جامل، عبد الباقي أبو زيد، أساسيات التدريس، ص 3 

 . 412، ص4116، 1عبد اللطيف حسين فرج، التعليم الثانوي برؤية جديدة، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، ط -4 

 . 121، ص4111، 1علي عطية، الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، ط محسن -5 

 .11محمد صالح الحثروبي، الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي، ص 6 
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وبهذا يصبح املتعلم أكثر قدرة على مواجهة املشكالت اللغوية في الحياة الاجتماعية من خالل ربط 

 لعلم بالعمل، ومحاولة حل هذه املشكالت إن صح التعبير بمسايرة املهارات املتوفرة.ا

 العيوب: •

 أن لها عيوب من بينها: الطريقةملزايا التي عرفت بها هذه بالرغم من ا
ّ

 إّل

 يحتاج التلميذ إلى تدريس طويل للعمل بموجبها. •

 تتطلب خبرة عالية قد ّل تتوفر للجميع. •

 تحتاج إلى إلامكانات وتتطلب معلما مدربا بكفاءة عالية. •

 قلة املعلومات التي يمكن أن يفهمها التلميذ عند استخدام هذه الطريقة. •

 1« قد تتجه إلى الجوانب الشكلية وتعرقل ألامور الجوهرية في معالجتها. » •

فاعلية التالميذ من جهة ومدى مهارة املعلم في إشهار التالميذ  » ويتوقف النجاح في هذه الطريقة على

 2« بها.

ور ستنتج أن استراتيجية حل املشكالت تعتبر ضرورة اقتضتها عمليات التطوبناًء على ما سبق ذكره ي

املستمرة في الحياة، وكثرة املواقف والتحديات التي تعترض سبيل املتعلم خصوصا في املجال اللغوي كي 

يواصل مسيرة التطور والتفتح على العالم، فاستخدام هذه الاستراتيجية يعزز عالقة املدرسة بالبيئة 

التي ينبغي أن يتعلمها ويتقنها  التي يعيش فيها التلميذ من خالل تزويده قدر إلامكان باملهارات اللغوية

 التلميذ.

 :متطلبات مهارة حل املشكالت 

 ةــروريـض Capabilitiesدرات ـقـها مـأنـيرها بـالت وغـكـشـل املـارة حـهـات ملـبـلـطـتـه " مـيـيـانـدد " جـح

"  جانييه " وتتضمن املقدرات ما يستطيع املتعلم تأديته، ويمكن تحديد مهارة حل املشكلة وفق منظور 

ناتج متوقع ومنطقي لتعلم املفاهيم واملبادئ  » ( بأنها:  1177الذي ضمنه في كتابه ) شروط التعلم 

 3« ومهارة مولدة قادرة على توليد ألافكار واملفاهيم واملبادئ التي يتطلبها املتعلم لتحقيق درجة إلابداع.

متتالية تعتمد على املخزون الالزم من املعارف ويمكن تفسير املهارة كتعلم تراكمي بأنها عمليات متتابعة 

 واملهارات التي تعتبر متطلبات مسبقة لتعلم ما هو أكثر تعقيدا أو صعوبة من املهارة التي تم إتقانها.

                                                             

 .121بتصرف: محسن علي عطية، الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية، ص -1 

 .461، )د ط(، ص4112عيل، طرق تدريس اللغة العربية، دار املعرفة الجامعية للنشر والتوزيع، زكريا إسما -2 

 .24: عاطف محمد سعيد، محمد جاسم عبد هللا، الدراسات الاجتماعية طرق التدريس والاستراتيجيات، صبتصرف -3 
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ا تهّيأت له الفرص املناسبة التي إذ ن ألي متعلم أن تتحقق له املهارةيمك »" أنه  جانييه ويفترض "

لديه والارتقاء نحو مستويات أكثر املتوفرة  املعرفية بناًء على الاستعداداتيتسلسل فيها التعلم 

 1«تقدما.

 

 

  ويمكن توضيح هرم تعلم حل املشكلة والوصول إلى درجة إلابداع الذي افترضه جانييه كما يلي: 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

   

 

 

 

من أهم  نا من كل ما سبق أن أهمية هذه الطريقة تبدو في أنها تثير اهتمام التلميذ وتثير واحدايتضح ل

أن تخدم هذه الطريقة أغلب املواد الدراسية ّلسيما اللغات، وفي  ويمكن دوافعه وهو حب الاستطالع.

جهة أغلب مواقف التعليم، فالهدف التربوي من هذه الطريقة هو تعليم التلميذ على كيفية موا

 ة.املشكالت التي تصادفه في الحيا

 

 

                                                             

 املرجع السابق، ن ص. -1 

              الابداع  

      حل املشكلة

        تعليم القيم

ويةتعلم املهارات اللغ  

وانين      القواعد القتعلم املبادئ و 

 تعلم الحقائق و املفاهيم 
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  استراتيجية التعلم التعاوني -ت

 :مفهومها 

 كاستراتيجية تعليمية على زيادة فاعلية التعلم، وقد أجمعتقد برزت أهمية التعلم التعاوني 

في التحصيل وزيادة الجانب املعرفي،  املجال على أهمية التعلم ليس فقطالدراسات التي قامت في هذا 

وإنما جوانب أخرى في التعلم فتعد بذلك استراتيجية التعلم التعاوني من أهم الاستراتيجيات التعليمية 

 ف التالميذ مع متطلبات هذا العصر، فهي تساعد على اكتسابهم املهارات الالزمة للنجاح.الالزمة لتكيُّ 

 1 -4 هو تعلم يحدث ضمن مجموعات عمل صغيرة ) " محمد صالح حثروبي " في قوله: وقد عرفها

تالميذ(، حيث يشارك التالميذ مع بعضهم البعض للقيام بمهمة تعلمية يكلفهم بها املعلم، على أن 

كل تلميذ دوره في املجموعة، ويحكم على نجاح آراء املجموعة من خالل مقارنة أدائهم بمحاكاة  يؤدي

  
ّ
م بها املعلم التالميذ، وهذا النوع من التعلم ّل يستهدف فيه التحصيل املعرفي فقط معدة مسبقا ُيعل

التعاون واحترام آراء أي اكتساب لغة و أكثر، بل يتعداه إلى تنمية بعض املهارات الاجتماعية كروح 

 1آلاخرين وتقبل وجهات النظر.

ذلك التعلم الذي تقوم به مجموعة متعاونة، ويعتبر كل فرد  »" بأنه:  محمد عصام ظريبة ويضيف "

داخل هذه املجموعة عضو فعال يشترك في جمع عناصر أسلوب التدريس، وهو عمل ألافراد كأعضاء 

  2« هداف الجماعة وأنظمتها.في الجماعة مرتبط عقليا وانفعاليا بأ

يث ه في حجرة الدراسة، حنوع من التعلم الذي يأخذ مكان »وتعرف استراتيجية التعلم التعاوني بأنها 

فكار فيما بينهم، ة، فيقسمون املهارات واملهام وألا يعمل التالميذ سويا في مجموعة صغيرة مختلف

  3« مشتركة ومحددة. ويعملون بطريقة تعاونية اتجاه انجاز مهام أكاديمية

إيجاد هيكلية لعمل مجموعة املتعلمين بحيث ينغمس كل » :وما جاء في استراتيجية التعلم التعاوني هو

عضاء املجموعة في التعلم على وفق أدوار واضحة ومحددة. مع التأكيد أن كل عضو في املجموعة 

  4«يتعلم املادة التعليمية.

                                                             

التعليم الابتدائي، وفق النصوص املرجعية واملناهج الرسمية، دار الهدى للطباعة  محمد صالح حثروبي، الدليل البيداغوجي ملرحلة -1 

 .112والتوزيع، د، ط، ص

 .41، ص4112، 2ظريبة محمد عصام، أساليب وطرق التدريس الحديثة، دار حمو رابي للنشر والتوزيع، ألاردن، ط -2 

 .412أطر نظرية وتطبيقات عملية، صبليغ حمدي إسماعيل، استراتيجيات تدريس اللغة العربية،  -3 

 .114عمران جاسم الجبوري، حمزة هاشم السلطان، املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية، عمان، ألاردن، ص -4 
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وتبادل املسؤولية في التعلم بين  ستراتيجية تقوم على أساس التعاون وعليه يظهر لنا جليا أن هذه الا 

أفراد املجموعة التعاونية، وتفاعلهم مع بعضهم والتكامل فيما بينهم للوصول إلى التعلم املنشود أّل 

وهو اكتساب لغة أو أكثر، فالتعلم التعاوني مبني على املشاركة إلايجابية بين أعضاء املجموعة لكل 

 .ؤوليته اتجاه بقية ألاعضاءواحد مس

 ومن مميزات التعلم التعاوني ما يلي:

 يستخدم مجموعات من ثالثة أو أربعة تالميذ )مجموعة صغيرة(. •

 يركز على ألاعمال التي يجب تحقيقها. •

 يتطلب تفاعل وتعاون املجموعة. •

 يقتض ي املسؤولية الفردية في التعلم. •

  1« العمل بين أفراد املجموعة. يدعو تقسيم » •

 اثنينفيعرفه  "السعدني " فيقول أنه نوع من التعليم يتيح الفرصة ملجموعة من املتعلمين ّل تقل عن 

وّل تزيد عن سبعة من بعضهم البعض داخل مجموعات يتعلمون من خاللها بطريقة اجتماعية أهدافا 

 هدف من الدرس.وخبرات تعليمية تؤدي بهم في النهاية إلى بلوغ ال

فهو طريقة في التعليم والتدريس تدعو إلى تعاون املتعلمين جميعا، وإلى تظافر جهودهم لتحقيق التعليم 

 املخطط له بصورة منتظمة.

ة إيجابية بين تحقيق هذه فاملوقف التعليمي الذي يرتبط فيه الفرد باآلخرين، بحيث توجد عالق »

أي يمكن للفرد أن يحقق هدفه إذا استطاع املشتركون معه تحقيق أهدافهم، ومن ثم فإن  ،ألاهداف

  2« ملفيد له ولكل ألافراد الذين يتعلمون معه.االفرد يتطلب الناتج 

أسلوب التعليم والتعلم يتم فيه تقسيم التالميذ إلى  » ويمكن تعريف التعلم التعاوني أيضا بأنه 

نها مختلف املستويات التحصيلية، ويتعاون تالميذ املجموعة الواحدة في مجموعات صغيرة تضم كل م

 3« هدف أو أهداف مشتركة.

                                                             

حسين محمد أبو رياش، سليم محمد شريف، عبد الحكيم الصافي، أصول استراتيجيات التعلم والتعليم )النظرية والتطبيق(، الطبعة  -1 

 .472، ص4111، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 4111، ألاولى

ه(، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 1242م/4112عبد هللا محمد الخطايبية، تعليم العلوم للجميع، الطبعة ألاولى ) -2 

 .617، ص4112

ه(، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 1242م/1114فخري رشيد خضر، طرائق تدريس الدراسات الاجتماعية، الطبعة ألاولى ) -3 

 .422، ص4111عمان، 
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لخصائص والعناصر الواردة في التعريفات السابقة أنه هو أسلوب من اولعل التعريف الذي يجمع 

دف مشكلة معينة أو تحقيق ه يعمل في جماعة صغيرة على حل أساليب التعلم الذي يجعل التلميذ

ما، وبذلك يشعر كل فرد في الجماعة باملسؤولية نحو الجماعة، فنجاحه بعد نجاحها، وفشله يعود 

 على املجموعة لذلك يسعى كل فرد من أفراد املجموعة ملساعدة أي زميل من املجموعة.

 :عناصر التعلم التعاوني 

 من واجب املعلمين بناء عناصر العمل التعاوني في كل درس وهي بوضوح: إنه

يعد الاعتماد املتبادل إلايجابي من أهم مكونات التعلم التعاوني، ويحقق  الاعتماد املتبادل إلايجابي: •

من أعضاء املجموعة الارتباط الوثيق بين ألاعضاء، حيث لن يتحقق نجاح أي  عضو حينما يدرك كل

 بنجاح آلاخرين والعكس صحيح، ومن ثم فإن 
ّ

ي عمل فردي يؤدى يعتبر في صالح الجماعة، أفرد إّل

 1ويبدأ التعلم التعاوني بإدراك حقيقة أن غرق املجموعة أو نجاتها يعد نجاة أو غرقا للكل.

ماد املتبادل إلايجابي أساس استراتيجية التعلم التعاوني، فإن لم يكن هناك اعتماد فيمثل بذلك الاعت

متبادل إيجابي بين التالميذ فلن يكون هناك تعاون على إلاطالق، ولكي يتأكد املعلمون من أن التالميذ 

 يفكرون بشكل تعاوني وليس بشكل فردي فإنهم يتأكدون من تحقيق ثالث مسؤوليات هي:

مسؤولية التأكد من تعلم جميع أعضاء املجموعة لها. ، تعلم املادة املسندة أو اللغة املكتسبةمسؤولية 

   2ومسؤولية التأكد من تعلم جميع تالميذ الصف لها بنجاح.

إن التفاعل وجها لوجه من شأنه توفير ألانماط والتأثيرات الاجتماعية للتفاعل،  التفاعل املباشر: •

ى أن يكونوا في تفكير بعضهم البعض، مما يؤدي إلى حفز ذوي الهمم املتدنية علفي  ومن ثم التأثير

، ومن ثم يبذلون املزيد من الجهد للتعلم وينشأ التفاعل وجها لوجه آلاخرين مستوى التوقعات من

عنها، نتيجة لالعتماد املتبادل إلايجابي بين املجموعة، ويتمثل في تبادل ألاداء ، وإثارة ألاسئلة وإلاجابة 

، كما يؤثر في 
ً
وّل شك أن هذا الحوار وهذه املناقشة تكسب التالميذ اتجاهات إيجابية للعمل معا

      3تحصيل التالميذ ومهاراتهم ويتطلب هذا من املعلم متابعة التالميذ وتوفير التغذية الراجعة لهم.

                                                             

 . 412خليل إبراهيم شبر، عبد الرحمن جامل، عبد الباقي أبو زيد، أساسيات التدريس، ص -1 

 .422فخري رشيد خضر، طرائق تدريس الدراسات الاجتماعية، ص -2 

م(، دار املسيرة 4117وجيهة ثابت العاني، اتجاهات حديثة في التربية، الطبعة ألاولى )صالحة عبد هللا عيسان، عارف توفيق عطاري،  -3 

 .616للنشر والتوزيع، عمان، ص
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فرد من أفراد املجموعة لتحقيق التفاعل املباشر يضمن املساعدة والتشجيع والتعزيز لكل  »وّل شك أن

  1« إلانجاز.

ويتحقق هذا العنصر بمعرفة كل فرد من املجموعة بالدور الذي  » املسؤولية الفردية والجماعية: •

آلاخرين، على أن يرتبط نجاح أداء املجموعة في املهمة بنجاح كل فرد  يقوم به، فال يتطفل على عمل

  2« الفردية لكل فرد من أفراد املجموعة. في أداء دوره، وبذلك تظهر املسؤولية

هداف يتطلب من املتعلمين جاح التعلم التعاوني في تحقيق ألا إن ن املهارات الاجتماعية والشخصية: •

الاجتماعية وّل سيما في مجاّلت الحوار واملناقشة والاستماع لآلخرين واتخاذ  تهم وقدراتهمتنمية مهارا

القرارات وإدارة الصراع بعيدا عن التحيزات الشخصية وألانوية الفردية، ويعتبر تعلم هذه املهارات ذا 

   3أهمية بالغة لنجاح مجموعة التعلم التعاوني.

ويدَعموا بعضهم، ويعملوا على حل  يثقوا ببعضهم،ولتحقيق هذه املهارات ّل بّد للمتعلمين أن 

 الصراعات والخالفات بطريقة إيجابية.

هذا يعني الحرص على أن ّل يتجه عمل املجموعة إلى ألاسلوب التنافس ي  »معالجة عمل املجموعات: •

 4« ه.مما يستدعي التنبه على ذلك ومعالجة أي انحراف بالتبصير وإلارشاد والتوجيبين أفراد املجموعة

هداف لم التعاوني إلى تحقيق عدد من ألا يهدف استخدام استراتيجية التع أهداف التعلم التعاوني: •

 كما يلي: يمكن أن يحددها

ف إلى اكساب لعملية التعليمية تهدملا كانت ا تحسين مستوى ألاداء اللغوي لدى املتعلمين:_ 

هم الاجتماعية واللغوية، فبات من ومهاراتالعقلية  املعارف وتطوير قدراتهمو الخبرات  املتعلمين

ستراتيجية الضروري البحث عن طرائق وأساليب تدريس تحقق هذه ألاغراض بأقل جهد ووقت، تعد ا

ساليب الناجعة والفعالة في تحسين مستوى التحصيل اللغوي لدى املتعلمين التعلم التعاوني من ألا 

 5والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم.خرين ينمي لديهم مهارات التفاعل مع آلا و 
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نظرا لالختالف القائم بين املتعلمين في الثقافة واملستوى  » تقبل التنوع والاختالف بين املتعلمين:_  

واملهارات املختلفة، فإنه عند تشكيل جماعات من هؤّلء املتعلمين فهذا  الاجتماعي، في القدرات العقلية

  1« في التعلم. ألن التعلم التعاوني يخلق الفرص لهؤّلءيعني اختزال الفروق بينهم ذلك 

وتتمثل في تنمية الجوانب الانفعالية والاجتماعية لدى  تنمية املهارات الاجتماعية لدى املتعلمين:_ 

الدراسة في التعليم التعاوني في الغالب تتألف من مجموعة من  تعلمين، فمن املالحظ أن مجموعاتامل

 الاهتمامات واملهارات الاجتماعية املختلفة مما يعني مشاركة هؤّلء املتعلمين بعضهماملتعلمين من ذوي 

البعض في هذه املهارات والاهتمامات، ومن جهة أخرى كون أن التعلم التعاوني يفرض على املتعلمين 

  2نشطة التعليمية.طلبات معينة أثناء التفاعل مع ألامت

  اتيجية التعلم التعاوني:دور املعلم واملتعلم في استخدام استر 

 دور املعلم: •

 اختيار املوضوع وتحديد ألاهداف، تنظيم الصف وإدارته. •

 تكوين املجموعات وتحديد املهمات الرئيسية للموضوع اللغوي وتوجيه التعلم. •

 إعداد املادة التعليمية وهي اللغة املراد اكتسابها مع تحديد املصادر وألانشطة املصاحبة. •

 تزويد املتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل والدراسة مع تشجيعهم على التعاون ومساعدة بعضهم. •

 فراد.مجموعة مع التأكد من تفاعل كل ألا املالحظة الواعية ملشاركة أفراد كل  •

  3« توضيح وتلخيص ما تعلمه التالميذ. » •

 دور املتعلم: •

مهما، ومن  تعاوني، فيسند لكل عضو دورااستراتيجية التعلم التوزع ألادوار بالتكامل للعمل وفق 

فضل أن يقوم املعلم بنفسه في اختبار التالميذ وتوزيعهم بحسب القدرات واملهارات والاهتمامات ألا 

 التي يتميز بها كل تلميذ، فيكون التوزيع كاآلتي:

وجهات  فض النزاعات وتقريبادة الحوار، دوره شرح املفاهيم املستعصية وقي »  قائد املجموعة: •

 4« النظر وتشجيع زمالئه على املشاركة إلايجابية.
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فهم  شارك حتى ولو بكلمة مع التأكد منوعليه أن يطلب من كل زميل أن يدلي برأيه وي املستوضح: •

 كل تلميذ في املجموعة.

بتلخيصها  زمالئه، ويقوموبات ومالحظات لدى يكتب ويسجل ما يدور من صع :مقرر املجموعة •

 وقراءتها على معلم اللغة قصد أخذها بعين الاعتبار.

 هو الذي يتأكد من تقدم املجموعات نحو الهدف املتمثل في الاكتساب اللغوي. املراقب: •

 وهو الذي يستحسن ما قاله زميله وما كتبه، ويظهر نواحي القوة فيما سمعه منه. املشجع: •

 التعديل في  ويبرر رأيه. وأحيانا يطلب اقتراحهو الذي يظهر جوانب القصور في قراءة زميله  » الناقد: •

 1 «.الكتابة أو الكالم لتحسين الدراسة

ن املعلم دورا محددا ألحد التالميذ وفي املواقف التي تتطلب استخدام أجهزة سمعية بصرية، قد يعيّ 

أيضا عنصرا بإعادة ترتيب املكان بعد الانتهاء من  يستلزم منه إرجاعها في نهاية الدرس، كما يكلف

 الدرس.

إن شعور التالميذ بإمكانية قيامهم باملهم أو ألاعمال معتمدين على أنفسهم، وكان لديهم التزام بالعمل »

التعاوني، وكانت دافعيتهم للعمل عالية، فإن التعلم التعاوني سيكون ناجحا وينبغي أن يحفزهم املعلم 

 2«يعتمدوا على أنفسهم ويعززهم إيجابيا.باستمرار ل

 ومن العوامل التي يجب أخذها في الحسبان إلنجاح التعلم التعاوني:

ومكتظا  ، فإذا كان القسم صغيراإن حجم القسم يجب أن يكون مناسبا » حجم القسم وتنظيمه: •

بين املجموعات ملالحظة مقاعدهم فإنها قد تقّيد حركة املعلم وتنقله بالتالميذ، ويصعب عليهم تحريك 

ما تقوم به من أعمال، لذا يجب أن يبحث املعلم عن غرفة متسعة في املدرسة ليطبق فيها دروس 

 3« التعلم التعاوني إن تيسر له ذلك.

مجموعات  إذا كان عدد التالميذ كبيرا فإن تقسيمهم إلى مجموعات يؤدي إلى وجود عدد التالميذ: •

عديدة تؤثر بالضرورة على عملية الضبط ومتابعة ألاعمال، مما يستلزم قيام أكثر من معلم لتدريس 

 القسم الواحد من خالل أسلوب التدريس الفريقي.
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حتاجها ت لى وقت أكبر من تلك التيألن دروس التعلم التعاوني تحتاج إوهذا  توفر الزمن الكافي: •

س الدرس الواحد في أكثر من حصة وعليه يجب ن يدرّ كالشرح الشفوي( كأطرق التقليدية )الدروس بال

 تخطيط الجداول الدراسية جيدا. 

فيعيق عمل  وني، أما انعدامهوجوب الانضباط في القسم مما يساعد على التعلم التعا» مناخ القسم: •

 1« املجموعات التعاونية.

ساسية التي إذا توفرت كانت يرتكز على مجموعة من القواعد ألا  ستنتج مما سبق أن العمل التعاونيي

 .عامال مهما في إنجاحه

 سن التعلم التعاوني وأهميته:امح 

 تتميز استراتيجية العمل التعاوني بأهمية كبيرة في الاكتساب اللغوي، مما يجعل تحصيل اللغة

 املكتسبة يتحقق بوتيرة أسرع فيكون كاآلتي:

 محور العملية التعليمية.يجعل التلميذ  •

 يحقق ألاهداف التعليمية والتحصيل اللغوي. •

 مع تنمية املهارات.الاحتفاظ بالتعلم  •

 إيجابية املتعلم: نشط وفعال ويصحح مفاهيمه والحوار والنقاش والتفاوض الاجتماعي. •

عقد السخرية الذي يسبب إلاحباط  تنمية روح العمل الجماعي باحترام رأي آلاخر، والابتعاد عن •

 والنفور.

 2« الانسجام مع اللغة املراد تعلمها وإبعاد امللل وزيادة الدافعية وحب املدرسة، الثقة بالنفس. » •

 مراعاة الفروق الفردية. •

 تحرر املعلم من الواجبات الروتينية إلى التوجيه و املتابعة وإلاشراف والتعزيز والتقويم. •

   3« وجهات النظر.زيادة الثقة بالنفس من خالل املشاركة واحترام  » •

وكما تحدثنا عن العوامل التي تعمل على إنجاح التعلم التعاوني فهناك منها ما يعيق هذا العمل ويحول 

 بذلك إلى تحقيق ألاهداف املنشودة، وتتمثل في: 

 م هذا النوع من التعلم.اعدم تكوين املعلمين ّلستخد •
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 عدم توفر املصادر التعليمية كاألجهزة السمعية البصرية. •

 التوزيع التقليدي للحصص. •

 صعوبة السيطرة على الفصل. •

  1« إعداد البيئة التعليمية )القسم( يحتاج إلى تكلفة مادية وجهود وظيفية. » •

  مثل للقالتعلم التعاوني هي الاستخدام ألا ستخلص أن استراتيجية ومما سبق ذكره ي
ّ
م سم، بحيث يعل

ة بينهم فتنمو بذلك عالقات إيجابية بغية يالتالميذ بعضهم بعضا لزيادة تعلمهم وإقصاء جو السخر 

.
ً
 تنمية املهارات اللغوية فهي استراتيجية تتمركز حول املعلم واملتعلم معا

  استراتيجية املشروع: -ث

 طريقة علمية منظمة فإنناعندما نتحدث عن استراتيجية املشروع في التعليم، من حيث كونها 

، فنستهدف منها ربط املحيط 
ً
نرمي إلى ربط التعليم املدرس ي بحياة املتعلم خارج املدرسة وداخلها معا

املدرس ي باملحيط الاجتماعي، فتعد بذلك من أهم الطرائق الحديثة في التدريس، تعمل على تكوين 

بحريته وجعله املحور الرئيس ي في العملية شخصية املتعلم وتعويده الاعتماد على النفس كما تنادي 

 التربوية. 

 :مفهوم املشروع 

 عمل ميداني يقوم به املتعلم يتسم بطبيعته »" محسن علي عطية " املشروع فيقول بأنه يعرف

  2«اجتماعية. املادة ويتم في بيئةمة للمعلم و العلمية تحت إشراف املعلم على أن يكون هادفا ويقدم خد

وحدة من النشاط يقوم به املتعلم بطريقة طبيعية  »حسن ريان" فيعرفه أيضا على أنه  فكري عن " أما

 3« بقصد تحقيق هدف محدد جذاب كتعليمية اللغات فيكون من املمكن تحقيقه.

تخيل الزمن القادم من خالل إنشاء سلوك إنساني يفترض القدرة على استحضار الغائب و  »وهو 

املمكنة واملنتظمة بشكل قبلي ومنّسق وأنه سلوك إنساني يفترض أسلوبا سلسلة من ألاعمال وألاحداث 

  4« في التفكير والعمل.
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حيث تقوم طريقة املشروع على مشاركة كل فرد من أعضاء املجموعة، كل حسب قدرته وكفاءته على 

 إنجاز العمل الاجتماعي.

ان النشاط التي تؤدي إلى تحقيق لو أو الجماعة بسلسلة من أ قيام الفرد »ا يعتبر املشروع أيضا كم

  1« أهداف ذوات أهمية لهم.

هدف نريد تحقيقه، فهو إذن تفكير قصدي موضوعه فعل أو نشاط  »وعليه فاملشروع بصفة عامة هو 

 2« له مجال زمني يتحقق فيه، وفي املجال التربوي هو أنشطة تهدف إلى تلبية حاجات مرتبطة بالتعلم.

شروع هو عمل يقبل التالميذ القيام به عن رغبة، ويدركون أهميته، كما من خالل هذه التعاريف امل

أنهم يوافقون على تحمل املسؤولية للسير فيه حتى يتم قصد اكتساب املهارات اللغوية.  ومن أنواعه 

                 املشروع البيداغوجي، مشروع القسم، مشروع املجموعات، املشروع الشخص ي للمتعلم. 

املشروع على تحديد الحاجة الفردية أو الجماعية كاكتساب اللغة ألاجنبية في هذه الحالة وكذا فيبنى  »

 3« ألاهداف والوسائل فتوزع املهام واملسؤوليات داخل القسم من طرف املعلم.

 :مبادئ استراتيجية املشروع 

 املدرسة  قام بها فيجون ديوي " ألامريكي أول من بادر بهذه الاستراتيجية بعد التجربة التي يعد "

ة يتعلمون في إطار مشروع القراءة امللحقة بجامعة شيكاغو، حيث قّسم التالميذ إلى أفواج صغير 

 وبنى طريقة مشروعه على املبادئ التالية: والكتابة،

 الطفل حتى وظيفة التربية هي مساعدة »" أن يرى "جون ديوي  مبدأ التعلم محور العملية التعليمية : •

إنسانا سعيدا ذا أخالق، قادرا، فعاّل، كفؤا، وهذا ّل يكون بعمل ُيفرض على ألاطفال إنما يكون يصبح 

 4« .مبتسهيل نمو القدرات الفطرية الكامنة فيه

 أي أن يقوم املتعلم بجهد نتيجة رغبة ذاتية في التعلم.مبدأ النشاط الذاتي:  •

أو يرفض  ويستطيع فيه أن يختار وأن يناقش ويقبلأن يتعلم املتعلم في جو من الحرية مبدأ الحرية:  •

   أفكار أو يتدخل للتطوير أو التعديل أو التغيير وباختصار أن يقتنع بالهدف ويختار ألاسلوب لتحقيقه.
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 1« أن يتعلم املتعلم في جو من املشاركة والتفاعل. » مبدأ التعلم عن طريق العمل: •  

 :خطوات تطبيق املشروع 

 احل أساسية للمشروع وهي كالتالي:لقد تم في هذا املقام تحديد خمس مر 

 الهدف من املشروع: :الخطوة ألاولى

 ة ألاجنبية وهذا يتوقف على طبيعةيجب أن يكون الهدف من املشروع هو اكتساب التلميذ للغ

  وإمكانية التنفيذ. املشروع

 اختيار املشروع: :الخطوة الثانية

يكون  خطوات املشروع إذ يتوقف عليها مدى جدية املشروع ولذلك يجب أنوهي أهم خطوة من 

الصعوبات اللغوية في هذه الحالة" هامة في حياة التالميذ "املشروع متفق وميول التالميذ، يعالج ناحية 

ويؤدي إلى خبرة وفيرة متعددة الجوانب، على أن يكون مناسبا ملستوى التالميذ، يراعي ظروف املدرسة 

لميذ إذا كان املشروع فرديا، ومن وإمكانيات العمل، وإن اختيار املشروع يكون من مسؤولية الت

مسؤولية الجماعة إذا كان جماعيا، أما املعلم فدوره هو إلاشارة والتوجيه للتالميذ كي يكون للمشروع 

     2وقت املحدد.املختار قيمة تربوية، ويكون مالئما لقدرات التالميذ مع إمكانية إنجازه خالل ال

 التخطيط للمشروع: :الخطوة الثالثة

النشاط  مناقشة تفاصيلها من أهداف وألوانإذ يقوم التالميذ بإشراف معلمهم بوضع الخطة و  »

يقسم التالميذ إلى  واملعرفة ومصادرها واملهارات والصعوبات املحتملة، ويسجل دور كل تلميذ، على أن

عملها في تنفيذ الخطة ويكون دور املعلم في رسم الخطة هو إلارشاد مجموعات، وتدون كل مجموعة 

 3« والتصحيح وإكمال النقص فقط.

 التنفيذ: :الخطوة الرابعة

على  يعتمد بشكل أساس ي على الجدية في التنفيذ ومدى مثابرة التالميذ »إن نجاح هذه الاستراتيجية 

واملقترحات  إذ أنها الخطوة التي تنقل بها الخطة 4« ذلك واستمرارهم في تنفيذ ما هو مخطط القيام به.

شاط والحيوية، حيث يقوم كل تلميذ من عالم التفكير والتخيل إلى حيز الوجود، وهي مرحلة الن
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صعوبات، كما يقوم بعملية التوجيه ودور املعلم تهيئة الظروف وتذليل الباملسؤولية املكلف بها، 

التربوي ويسمح بالوقت املناسب للتنفيذ حسب قدرات كل منهم مع املالحظة والتشجيع ومناقشة 

 1إيجاد التعديل لسير املشروع.الصعوبات قصد 

 التقويم: :الخطوة الخامسة

 2« استفادة التالميذ من املشروع مع تحديد مواطن النقص وعالجه. »يتحدد من خالل 

 :دور املعلم في إنجاز املشروع 

 يتمثل دور املعلم في مساعدة التالميذ وتشجيعهم ّلكتساب املهارات اللغوية وتكون هذه 

 املساعدة من خالل:

 مشاركة املتعلمين في البحث عن إلامكانيات. •

 ابتكار وضعيات تثير التفكير إلابداعي. •

 والفوجي. اعيتثمين العمل الجم •

 حمل املتعلمين على الاستباق والتنبؤ. •

• « .
ً
 3« تقويم مراحل إنجاز املشروع والنتائج معا

 :مميزات املشروع 

  يتميز املشروع بخصائص تجعل املتعلم يدرك تمام إلادراك فائدة املوارد واملعارف املقترحة » 

 4« ليس في الوقت الحاضر فقط وإنما فائدتها مستقبال أيضا منها: عليه،

 أو ظاهرة " ضعف التحصيل اللغوي. "عالقته بالواقع الفعلي ألنه ينطلق من حاجة أو حادثة  •

 يتضمن إنتاجا موجها إلى الغير. •

 يسمح للمتعلم باستخدام مختلف أشكال التعبير. •

 ينمي الاستقاللية والاعتماد على النفس. •

ولية، التعاون، إلانتاج، التحّمس ينمي بعض العادات الجيدة عند التالميذ مثل تحّمل املسؤ  •

 والاستعانة باملصادر والكتب واملراجع املختلفة.
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راعي الفروق الفردية بين التالميذ حيث أنهم يختارون ما يناسبهم من املشروعات حسب ميولهم ي » •

 1« وقدراتهم.

 :عيوب املشروع 

 إن لهذه الاستراتيجية مآخذ يعاب عليها من بينها:

صعوبة التنفيذ في ظل السياسة التعليمية الحالية، لوجود الحصص الدراسية واملناهج املنفصلة  •

 وكثرة املواد املقررة.

 وتلبية متطلبات املراجع. يات ضخمة من حيث املوارد املاليةتحتاج املشروعات إلى إمكان •

الميذ وترك القيم الاجتماعية املبالغة في إعطاء الحرية للتالميذ، وتركيز العملية حول ميول الت •

 والاتجاهات الثقافية للصدفة.

 أنه يظل غاية وهدف يرمي إلى تسهيل اكتساب اللغات فيحقق 
ّ

ولكن ورغم ما ترتب عنه من عيوب إّل

 نمو التلميذ وتكّيفه مع املجتمع وإتاحة الفرصة لنمو الخبرات من خالل الاستعانة بالكتب واملراجع.

 ية: الاستراتيجية الفارق -ج

 صيات كلين الاعتبار خصو ـعـذ بـأخـتي تـية الـجـيــتراتـذه الاسـلى هـاد عـمـتـة إلى الاعـاجـحـا الـذنـأخـت

راته فنقول أنه ّل يمكن أن تسير العملي
ّ
ة التعليمية دون الاستناد لهذ تلميذ ومساعدته على تجاوز تعث

 .الحاجزيةخيرة قصد إقصاء إن صّح التعبير كل الفروقات ألا 

 :مفهوم الاستراتيجية الفارقية  

 رق وألاساليبـطـع الـل في وضـثـمـتـت »ول: ـقـيـة فـيـارقـفـة الـيـجـيـتراتـول " الاسـلـبهـراد الـد. م رف "ـعـي

املالئمة للفروق ما بين الفردية والكفيلة بتمكين كل فرد بتلك الكفايات املشتركة ) العناصر املستهدفة 

 للحاجات الحقيقية لألفراد 
ً
ل البيداغوجي تبعا

ّ
في املنهج( فهي سعي متواصل لتكييف أساليب التدخ

 2«ملتعلمين. ا

 حيث تكون التعليمات  »" بأنها:  لينا برزمسكي وتعرفها "
ً
 مرنا

ً
بيداغوجية املسارات، وأنها تعتمد إطارا

 3«يتعلم التالميذ وفق مساراتهم في امتالك املعارف.  ضحة ومتنوعة بما فيه الكفاية، حتىوا

سائل والطرق التعليمية على تذليل فاّلستراتيجية الفارقية هي العملية التي تبحث باستعمال الو 
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تسمح بذلك للتلميذ على اكتساب اللغة حسب القدرات املختلفة دون إحباط أو الفروقات الفردية ف

 ف.اسخرية وبنفس ألاهد

 :منطلقات الاستراتيجية الفارقية 

 تقوم هذه الاستراتيجية انطالقا من:

الفروق الفردية الذاتية الطبيعية والبيولوجية والفيزيولوجية كالبنية الجسدية وخصائصها ووظيفتها  •

  يتأثر املتعلم بشكل وخصائص البنية الجسمية.حيث 

الفروق الفردية الذاتية املكتسبة من ثقافة وأنماط التنشئة الاجتماعية، والوضع الاقتصادي  » •

في هذه الاستراتيجية من حيث أنها لها دور  "اللغة املتداولة  "واملركز الاجتماعي وطبيعة املحيط ألاسري 

 1« التعليم وفي اكتساب اللغات.عوامل تؤثر بشكل مباشر في 

ف املتعلمين في اكتساب املعرفة التي تنتجها املؤسسة الفروق الفردية املعرفية الناتجة عن اختال  •

 التعليمية وطريقة اكتسابهم للغة واستحضارها وتوظيفها.

الفردية السيكولوجية ) النفسية ( الناتجة عن اختالف املتعلمين نفسيا من حيث الشخصية  الفروق •

 وطباعها من إرادة وعزم واهتمام.

الفروق الفردية املجتمعية النابعة من اختالف مجتمعات املتعلمين وثقافتهم وطريقة تفكير هذه  •

 قدر من ألاولوية لديهم. املجتمعات ولغاتهم ألاولى والثانية وأي اللغات تحتل أكبر 

نهم  » •
ّ
الفروق الفردية الاقتصادية وإلامكانيات املتاحة لدى التالميذ التي تساعدهم على التعلم وتمك

  2« من التحصيل اللغوي.

       ولهذا فالفروق الفردية تنعكس في الظواهر السلوكية التي تختلف من فرد آلخر، وتظهر فيما يلي:

 3« هي تلك الخصائص املختلفة التي تختلف في نفسه. » نفسه:خل الفرد افروق د ٭

فالفرد الواحد تعتريه وظائف جسمية ونفسية رئيسية في مراحل نموه املختلفة، وهي التغّيرات التي  »

ا نشأت لدينا 
َ
جعلت من املالحظة ممكنة.  إذ لو ظّل الفرد على حالته عند امليالد ّل ينمو وّل يتغير ومل

 4« ة من املعلومات التي يتضمنها علم نفس الطفل.هذه املوسوع
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درجة ّل بين تالميذ القسم الواحد، وهي الفروق  هي الفروق الفردية التي تظهر  » الفروق بين ألافراد: ٭

 معينا من الخصائص والوظائف املختلفة.
ً
 1« في النوع، أي أن لدى كل تلميذ قدرا

 اختالف بين التالميذ من حيث مستوى التحصيل اللغوي الدراس ي وكذا ميولهم اللغوية. فيالحظ

ن تالميذ املدينة وتالميذ الريف، وتعني الفروق بين الجنسين الذكور وإلاناث، وبي » :جماعية فروق ٭

 2« الطبقة الفقيرة والطبقة الغنية. وتالميذ

 لدى الذكور. فيالحظ أن إلاناث أكثر ميوّل لحب اللغات منها

 :مبادئ تطبيق الاستراتيجية الفارقية 

 أهمها:

 الانطالق من مكتسبات كل تلميذ إلعانته على تجاوز الصعوبات بتثمين كفاياته. •

التالميذ بانتظام وعن كثب أثناء الكتابة وحتى في النطق للتعرف على خصوصياتهم والتمكن  مراقبة •

 من ممارسة التفريق والتمايز باعتباره مقارنة عالجية أثناء الدعم.

 التركيز على ألاخطاء والعوائق اللغوية. •

 تشجيع التالميذ على الاستقاللية واملشاركة في تحمل املسؤولية. •

 عة.شفهية، كتابية( املتباملقاربة والوسائل السمعية البصرية وكذا ألانشطة )تنويع  •

 إرساء مناخ مالئم يثير دافعية املتعلمين. •

تخصيص مزيد من الوقت لفائدة فئة املتعثرين لغويا مع التمايز في الوقت املخصص إلنجاز التعابير  » •

 3« الكتابية.

تثير دافعية املتعلمين وتنمي ميوّلتهم اللغوية، من حيث أنها تأخذ  ستنتج أن الاستراتيجية الفارقيةي

خصوصيات كل فرد بعين الاعتبار، فيعمل املعلم على تحليل شخصية تلميذه والعثرات التي تعترضه 

 من جهة، وتسوية وضعيته بإقصاء إلاحباط والعقد النفسية من جهة أخرى.
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   استراتيجية التعلم باإلدماج: -ح

 إلادماج نشاطيعد 
ً
 ديداكتيكي ا

ً
 كفاية أويستهدف جعل التلميذ يحرك مكتسباته قصد ترسيخ  ا

 نهائي. هدفتحقيق 

 :مفهوم إلادماج 

ــُج ُدُم ــَر َيْدُم ــَج ألامْ ــَدَم  »ور: ـظـنـن مـرب ّلبـعـان الـسـ" في ل جـدم " ة ـمـلـوردت ك غة:ــــــل : اســـوجــ
ً
 امـــقـتـا

ْدَمَج الحبل: أجاد فتله، و وتدامجوا على 
َ
دمجت الش يء: اجتمعوا، وصلح دماج ودماج: محكم قوي، وأ

  1«امجا إذا تضافروا عليه وتعاونوا.املاشطة الشعر دمجا وأدمجته: ضفرته، وتدامج القوم على فالن تد

مات »يعرف إلادماج في دليل بيداغوجيا إلادماج أنه:  اصطالحا:
ّ
 بهدف إقامة عالقات بين التعل

                 2«التوصل إلى حل وضعيات مركبة، وذلك من خالل تعبئة املعارف، واملهارات املكتسبة. 

طفال ألاسوياء العاديين ن املؤسسات املدرسية التي تضم ألا عملية توحيد بي في مجال التربية هو:

 املعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة. أو وألاطفال املتخلفين 

يهيمن حاليا مفهوم إلادماج املدرس ي داخل التربية الخاصة، ويعد إلادماج املدرس ي سيرورة ديناميكية 

من خالل مشروع تربوي، وتعد أشكال إلادماج مرنة، بحيث يمكن أن مشخصة بالنسبة لكل طفل 

 يكون فرديا أو جماعيا لفترة جزئية أو لفترة كلية، ويتم داخل فصل دراس ي عادي أو خاص.

علم املدرسية في عملية إزالة الحواجز بين املواد، وإعادة استثمار مكتسبات املت »: شاط إلادماج هون

 3«وضعية ذات معنى.

واحدة تؤدي إلى اكتساب الكفايات، وأخرى إلى تعزيز تلك  »يرتكز إلادماج على توازن جهتين متكاملتين 

 بعد مرور 
ّ

الكفايات على طول برنامج التكوين، ويقدم إلادماج كسيرورة طويلة حيث ّل تظهر النتائج إّل

   4«ساعات كثيرة من التعلم. 
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م ة هي الفعل والفهثالث كلمات مفتاحية مساعد »لتعرف على مستوى إلادماج من خالل  يتم ا

 1«والاستقاللية.

وعليه فإن استراتيجية التعلم باإلدماج ترمي إلى جعل املتعلم يعطي معنى لتعلماته، من خالل تالقي 

 املواد وتداخلها، إلغناء وتنظيم عملية التعليم.

إلادماج عملية داخلية وشخصية، وّل يمكن ألحد أن يقوم باإلدماج بدّل من آلاخر،  » إضافة إلى أن

إنه املتعلم، وهو يقوم به لذاته ضف إلى  ؟مر الذي يقودنا إلى طرح السؤال: من يقوم باإلدماج وهو ألا 

   2« أن املدرس يقوم باقتراح تمارين ومراجعات وكذا وضعيات ينبغي حلها.

الرئيس ي في سيرورة إلادماج، حيث نجد أن هذا ّل يعني أن املدرس هو من يدمج بل املتعلم هو الفاعل 

كب أخطاء فهي تبقى ضرورية للتعلم ( في كل لحظة خطوة أولى، حتى إذا ارت املتعلم يله )ويعد تشغ

بشكل أفضل، غير أن املدرس مطالب بأن يقدم له تغذية راجعة خارجية، تتمثل في إلاشارة إلى ألاخطاء 

وفي هذا  ة ثانية، وينبغي أن تتسم التغذية الراجعة بالنجاعة ّل بإحباط املتعلم،و وتصحيحها وهي خط

 قواعد حتى تتحقق النجاعة والفاعلية: ةالصدد ينبغي أن يحترم املعلم ثالث

 تقديم تغذية راجعة بصفة فورية ) أي مباشرة بعد مشاركة التلميذ (. •

 تقديم املظاهر إلايجابية قبل إثارة النقط التي ينبغي تحسينها. •

 3« سلبية.تقديم تغذية راجعة مضبوطة سواء كانت إيجابية أو  » •

 بناًء على ما سلف يمكن القول بأن إلادماج يتم من خالل إرساء عناصر مختلفة لتحقيق هدف معين.

 :أهمية نشاط إلادماج 

 في العملية التعليمية فيما يلي:تتجلى أهمية نشاط إلادماج 

 مية.رد التعلتبرز مساهمة مختلف ألانشطة واملوا •

 تبرز الجانب النفعي للتعليمات. •

  4« تسمح بإبراز الفرق بين النظري والتطبيقي. » •
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يجب أن ّل نتردد في اقتراح وضعيات، يكون املتعلم فيها قادرا على  »تبرز ما يجب أن يتعلمه التلميذ  •

 1«الفهم والاستيعاب والحل بمساعدة خاصة. 

 :بناء نشاط إلادماج 

  املتعلم نفسه من خاللها أمامإن بناء نشاط إدماجي يتمثل أساسا في تحديد صيغة يجد 

 ويتم ذلك بانتهاج الخطوات التالية: وضعية من الوضعيات التي تخص الكفاءة املستهدفة

 ة " كفاءة لغوية في هذه الحالة. "حصر الكفاءة املستهدف •

 (. قدرات ومهارات شفهية وكتابية تحديد التعليمات التي نريد إدماجها ) •

 التعليمات ووضعها مركز اهتمام.إعطاء معنى لهذه •

اختيار وضعية تعطي للمتعلم فرصة إلدماج هذه املكتسبات ) التعليمات (في إطار يكون فيه التكوين  •

 النظري في خدمة التكوين العملي أي إدماج النظرية واملمارسة. 

 2« تحديد كيفية التنفيذ مع الحرص على أن يكون املتعلم في قلب النشاط. » •

 :خصائص إلادماج 

 الخصائص التالية:يعد نشاط إلادماج كل نشاط يتضمن 

يمكن أن نعتبره نشاط فال  أما النشاط املتمركز حول املدرس هو نشاط يكون فيه التلميذ فاعال، •

 مادام تعريف إلادماج يستوجب أن يحرك التلميذ موارده بنفسه. إدماج،

 (. معارف، آلية تلقائية وقدرات هو نشاط يقود التلميذ إلى تعبئة مجموعة من املوارد ) •

 3« هو نشاط موجه نحو كفاية أو نحو هدف كاكتساب اللغة الثانية في هذه الحالة. » •

 :شروط نجاح الدمج 

 املناسبة للتفاعل بينيهئ الفرص ط الواعي الذي ـيـطـخـتـج، الـدمـاح الـجـروط نـم شـن أهـإن م »

كالت وصعوبات، وليس إلى فالدمج دون تخطيط مسبق، قد يقود إلى مش أطراف العملية التعليمية.

 4« ساسية التالية:التخطيط ينبغي مراعاة العوامل ألا هداف املرجوة. وعند تحقيق ألا 
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ية الجيدة هي البرامج التي تراعي الخبرات التعلمية الفردية واملخطط لها بعناية، فالبرامج التعليم •

ل بمثابة مفتاح مواطن الضعف، ومواطن القوة املوجودة لدى الطفل، فمراعاة هذه الخصائص تعم

 والنمائية املالئمة والفعالة. للخبرات التعلمية

 لبرامج التعليميةاأولياء ألامور بفاعلية ونشاط في تخطيط وتنفيذ التزام املرّبين بمبدأ مشاركة  •

  ألبنائهم.

احتماّلت نجاح الدمج يعتمد على اتجاهات جماعية، بمن فيهم ألاطفال وأولياء أمورهم، واملعلمين  » •

 واقعية وإيجابية لتعديل الاتجاهات لتصبح يعني ضرورة تطوير السبل الفعالة وإلاداريين، وذلك

نفسية، التي تعيق نمو ألاطفال وتشجيع وجهات النظر التربوية، التقدمية، وإزالة الحواجز املادية وال

   1« وتعلمهم.

 والخبرات وأخيرا فإن الدمج يتطلب من معلم القسم العادي العمل كعضو فريق متعدد التخصصات •

ف العادية ومعلمي التربية فحاجات الطفل عديدة ومتنوعة، وهي تفرض على املديرين ومعلمي الصفو 

أن يعملوا  العالج النطقي أو العالج الطبيعيوغيرهم من أعضاء الفرق الداعم، مثل أخصائي  الخاصة

 ويتعاونوا إلنجاح الدمج، إذ ّل تتوفر للمعلم العادي املصادر الالزمة والخبرات الكافية بدون تحق
ً
ق يمعا

 ي في هذا الصدد،ر ألاساس هذا النوع من العمل التشاركي ومن الواضح أن إدارة املدرسة تلعب الدو 

فهي التي تهئ الجو املدرس ي العام لقبول فلسفة الدمج، إضافة إلى ذلك فإن املدير يتحّمل مسؤولية 

   2توفير برامج التدريب ملعلمي الصفوف العادية فتتطور مهاراتهم وتتعدل اتجاهاتهم.

 :وضعيات نشاط إلادماج 

  ى وملاذا نلجأ إلى لحظات إلادماج ؟مت

 التي كانت التلميذ لتحريك املكتسباتنشاط إلادماج هو نشاط ديداكتيكي، يتوخى استدراج  

 موضوع تعلمات منفصلة، فهي إذن لحظات تعلمية تقوم على إعطاء معنى لتلك املكتسبات.

  ؟متى نلجأ إلى لحظات إلادماج 

، ّل سيما في نهاية بعض في أية لحظة من التعلم »يمكن أن نلجأ إلى أنشطة إلادماج  

 أي عندما نريد ترسيخ كفاية، أو تحقيق الهدف النهائي لإلدماج.  التعلمات
ً
 دالا

ً
 3«التي تشكل كال
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ّل تتجاوز دقائق  )، قد تكون أنشطة،  الاعتياديةفأثناء التعلمات  » وتتغير أنشطة إلادماج هذه

نهاية التعلم تصير املدة مهمة قد تمتد من  وفي  1«( لوضع مكتسبات عديدة ضمن السياق.  معدودات

 ساعة إلى عدة أيام كالواجبات املنزلية.

  ؟ملاذا نلجأ إلى لحظات إلادماج 

إقدار التلميذ على حل وضعية مشكلة دالة، تنتمي إلى  "نعني بذلك تنمية الكفاية اللغوية  

من الوضعيات املعقدة  فئة معينة من الوضعيات ومن ألاجدر تدريب التلميذ على حل هذا النمط

 "نظم لتحقيق ذلك الهدف. خالل نشاط م

لو  بشكل تلقائي حتى الوضعية إلادماجيةفقلة من التالميذ هم الذين يوظفون مكتسباتهم اللغوية في 

كانوا يعرفون العناصر الالزمة لحلها على املستوى النظري من صرف وقواعد نحوية، تجد أن املمارسة 

 اللغوية صعبة لديهم كتابية أو شفهية.

دماج جيدة تناسب الكفاية اللغوية املدرس قد يتقن إعداد وضعية إ »وفي بعض ألاحيان نجد أن 

شكل جيد ألنه هو الذي يقوم بحلها، في مثل هذه الحالة املستهدفة غير أنه ّل يستثمرها في القسم ب

   2« نقول أن الوضعية إلادماجية جيدة لكنها تحولت في القسم إلى نشاط إدماج رديء.

وعليه ينبغي أن نفّرق بين نشاط إلادماج باعتباره نشاطا تعلميا يدعو فيه املدرس التالميذ إلدماج 

 بعد اكتساب تعليمات مختلفة  اتمكتسباتهم اللغوية، وحل وضعي
ّ

 إدماج بحيث ّل يحدث إلادماج إّل

 من خالل وضعية مركبة جديدة تستدعي من املتعلم إيجاد  معارف، مهارات لغوية )
ّ

( كما ّل يحدث إّل

اإلدماج عملية داخلية وشخصية، وبين الوضعية إلادماجية التي هي عنصر من هذا النشاط فحلها، 

 3املتعلم يعي مكتسباته اللغوية وينظمها من أجل استخدامها. إلادماجي والتي تجعل

رح عليه جنبية، نستطيع أن نقتألتلميذ لغة اإذن الوضعية هي عنصر من النشاط إلادماجي ولكي يتعلم 

نصا يحتوي على كلمات، أو بنيات جديدة، ثم نطلب منه ترجمة ما يعرف مع إعطائه ترجمة الكلمات 

 ا، وشرح البنيات املجهولة، أو دفعه إلى الفهم من خالل السياق.التي ّل يعرف مقابالته

ن من إعطاء معنى للمعارفَم زأ ي  ن هذه الاستراتيجية تقترح تعلما إدماجيا غير مجأيستخلص   
ّ
 ك

 املدرسية ويوصل بالتالميذ إلى توظيف هذه املكتسبات.
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إجراءاتها التدريسية املميزة لها. وتعد وللتوضيح فإنه يوجد العديد من استراتيجيات التدريس لكل منها 

ة ألاجنبية من منطلق أن لكل الاستراتيجيات السابقة الذكر أهمها في املرحل الابتدائية لتعليمية اللغ

استراتيجياته الخاصة به حسب قدرات املتعلمين وكذا املنهاج املتبع ولكن هذا ّل يمنع من إعطاء طور 

 د إيجابي إلى جانب املذكورة سابقا.ملحة على املحتمل أن تعود بمردو 

 استراتيجية التسميع:  -خ

 أن إلاحعـيـمـسـتـمى الـسـا يــذا مـا وهـرهـذكـد تـريـتي نـات الـومـلـعـرار املـكـتـا بـومـمـرف عـعـوت
ّ

 ةــاطــ، إّل

ب، فتعدد تكرار املعلومات أو 
ّ
ألالفاظ اللغوية بمواد أكثر تعقيدا يتطلب استراتيجية إعادة تسميع مرك

مع وضع الخطوط تحت ألافكار الرئيسية وكتابة مالحظات على الهامش استراتيجية فعالة يمكن 

 1.للتالميذ ملساعدتهم على تذكر املفردات اللغوي ألاكثر تعقيدا اتعليمه

 استراتيجية التفصيل والتوضيح: -د

 أكثر معنى وبالتالي تجعلبحيث تصبح التفصيل ملعلومات ومفردات جديدة  وهي عملية إضافة»

التفكير أسهل، وتساعد هذه الاستراتيجية في نقل املعلومات الجديدة من الذاكرة القصيرة املدى إلى 

  2«الذاكرة الطويلة املدى.

 استراتيجية التنظيم: -ذ

 نى املواد الجديدة، وهي تتألف منتستهدف هذه الاستراتيجية مساعدة املتعلمين على زيادة مع»

 3«.إعادة تجمع ألافكار أو املصطلحات اللغوية وتصنيفها

 استراتيجية الدراسة املستقلة: -ر

نهتعطي للتلميذ الوقت الكافي للممارسة الفعالة وتعلمه كيفية  »  
ّ
 اتخاذ القرارات الصحيحة وتمك

أنه ّل من العمل بصورة استقاللية غير أنها تحتاج إلى وسائل كثيرة ووقت طويل من الدرس، ضف إلى 

 4« يمكن السيطرة على الفعالية الدقيقة.

 هناك أيضا استراتيجية املناقشة والحوار واستراتيجية ألاسئلة وألاجوبة.

وفي ضوء ما تقدم ذكره من أنواع استراتيجيات التعليم، يمكن القول أن استراتيجية التعليم تبرز 

لنهوض بقدرات التالميذ اللغوية، وتهيئة أهمية كبيرة في العملية التربوية من منطلق ما تؤديه في ا
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استعداداتهم إلتقان أكثر من لغة خصوصا وهم بصدد انفجار معرفي سريع في ظل مواجهة متغيرات 

العصر، إذ لم يعد الهدف من العملية التربوية هو اكتساب اللغات فقط وإنما تعداه إلى توظيفها 

الم في حدود املحافظة على ألابعاد الوطنية للغة وحسن التعامل بها اجتماعيا بنية التفتح على الع

 ألاولى.

 تقويم العملية التعليمية: -1

 بالتقويم، وليس معنى
ّ

 ّل تكتمل الدورة التخطيطية ّلستخدام استراتيجية معينة في التعليم إّل

وألاساليب ذلك أن التقويم خطوة نهائية أو غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتحسين وتطوير املواد 

املختلفة في مواقف التعليم والتعلم وزيادة فاعليتها في تحقيق أهدافها التعليمية، وعلى ذلك فالتقويم 

جزء ّل ينفصل عن الاستراتيجية، وهو يبدأ أساسا بمعرفة ألاهداف املراد بلوغها وإذا أردنا الحديث في 

د ذلك عدة خطوات الغرض منها تحديد هذه الحالة فإننا نعني اكتساب اللغات ألاجنبية، ويتضمن بع

ة نواحي القوة أو النجاح، ونواحي الدرجة التي تحققت بها فعال هذه ألاهداف، ويستلزم ذلك معرف

 الضعف أو إلاخفاق في الاستخدام ووضع التفسيرات املمكنة ألسباب ذلك.

نه من تقويم الاستراتيجي »على الرغم من أن   
ّ
ة املستخدمة عن طريق املعلم عادة ليس في موقف يمك

 أنه يستطيع هو وتالميذه خالل استخدامهم استراتيجية معينة 
ّ

استخدام وسائل القياس العملية، إّل

روا قيمتها على نحو ذاتي.   1« أن يقّد 

يعد التقويم مكونا رئيسيا ّل غنى عنه في إصدار ألاحكام النهائية أو الجزئية من خالل التغذية  »وبذلك 

 2« حا أو فشال.ااملرجع في ضبط عملية التعليم والتعلم، نج الراجعة، فهو 

من قبل الفعل التعليمي إلى نهايته، وإنه بهذا املفهوم وسيلة تنشيط  أفالتقويم في التدريس إجراء يبد

ص   
ّ
وضبط سيرورة التعليم في كل عناصرها ومكوناتها، فهو أعم من النقطة والنتيجة النهائية، فهو يشخ

 ويصحح ويكّو ن.

 عمل، والطرق فالتقويم ّل يتعلق بنتائج التلميذ فقط بل يمتد إلى تقويم الوسائل التعليمية التي تست »

 3« واملحتويات حتى وسائل التقويم نفسها.
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 .12صناصر أحمد الخوالدة، يحي إسماعيل علي، تحليل املحتوى في املناهج والكتب الدراسية،  -2 

 .21محمد شارف سرير، نور الدين خالدي، الفعل التعليمي التعلمي، التدريس باألهداف وبيداغوجيا التقويم، ص -3 
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الحاجة إلى التقويم قائمة في اختيار أهداف املنهج ومحتواه، وتنفيذه وتقويمه وتطويره ألن الحكم  »

 هج الدراسية أهم مكونات املنظومةعلى املناهج هو حكم على النظام التربوي ككل باعتبار أن املنا

 1« التعليمية.

 عملية بيداغوجية، تهدف إلى قياس الفعالية الحقيقية لعمل من ألاعمال وفق  »ف التقويم بأنه ويعرّ 

 2«املعايير التي تحتمل أن تكون أكثر موضوعية من سواها.

إذن التقويم هو عبارة عن عملية تتأسس على القياس من خالل التشخيص والعالج والوقاية، وهو 

 هداف التربوية من خالل تبني الاستراتيجيات الحديثة في التعليم.عملية منظمة لتحديد مدى تحقق ألا 

  أهداف التقويم: -أ

 رمي إلى تحقيق أهداف تربوية فيـد يـقـة فـويـتربـن أركان إلادارة الـا مـيـاسـا أسـنـرك »م ـويـقـتـد الـعـي

 3« العملية التعليمية ومنها:

     مدى ومركزية نمو التلميذ نحو بلوغ ألاغراض أو ألاهداف التي تسعى املدرسة إلى تحقيقها. تحديد •

تشخيص نواحي القوة والضعف في عملية التعلم، مما يساعد املعلم على الاستمرار أو التعديل في  » •

 4« طريقته وتخطيط عمله وما يصّعب ذلك من نشاط تعليمي حتى تتحقق النتائج املرغوبة.

 5« مساعدة التلميذ على فهم نفسه، وعلى نموه الفردي. » •

 و املرسومة.أتحديد مقدار ما تحقق من ألاهداف التعليمية والتربوية املنشودة  •

 يقدم التقويم مخرجات مهمة ألغراض البحث والتقص ي قصد التخطيط والتعديل. •

 6« تطوير السياسة التعليمية. » •

 التي يقوم عليها التقويم: ألاسس -ب

 لنجاح عملية التقويم ّل بد من توفر بعض ألاسس الهامة حتى يحقق أهدافه وهي:

مثلما ويتضمن محولة املعلم كشف نواحي الضعف والقوة في تعلم التالميذ  الجانب الشخص ي: •

 يفعل الطبيب في تشخيص ألامراض.

                                                             

 .21بتصرف: محسن علي عطية، املناهج الحديثة وطرائق التدريس، ص -1 

 .111م، ص4112ية التعليم الثانوي العام، جانفي وزارة التربية الوطنية، منهاج اللغة العربية وآدابها في التعليم الثانوي العام، مدير  -2 

 .122، ص1176، بيروت، سنة العربية ، دار النهضة1رشدي لبيب، جابر عبد الحميد جابر وآخرون، ألاسس العامة للتدريس،ط -3 

 .121املرجع نفسه، ص -4 

 املرجع نفسه، ن ص. -5 

 .171السالم جامل، طرق التدريس العامة،  ص د. عبد الرحمن عبد -6 
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تصحيح يتطلب من املعلم اقتراح أنجع الاستراتيجيات التي تساعد التالميذ في  » الجانب العالجي: •

 1« أخطاء التعلم.

 أنواع التقويم: -ت

يستخدم للتعرف على كمية املعلومات واملهارات لدى التلميذ قبل بدأ الدراسة حتى  التقويم القبلي: •

 الدراس ي. املعلم من الخلفية اللغوية للتلميذ. ويكون في بداية العاميتأكد

يركز على تبيان الصعوبات التي تعرقل الفهم والتحصيل وكيف يمكن مساعدة  » التقويم التكويني: •

 3« لغرض مراجعة ألاسلوب املتبع وتعديل املسار إن كان بحاجة إلى تعديل. »  2« تجاوزها. التلميذ على

املتعلمين عقب الانتهاء من إنجاز فرصة إلصدار الحكم على مجمل نشاطات  »وهو  التقويم الختامي: •

 4« العمل التربوي الذي يشكل حاصل مقرر فصلي أو سنوي أو مرحلة تعليمية معينة. مخطط

 خصائص التقويم التربوي الجيد: -ث

وبدونها  ددة، تكون منطلقا لكل عمل تربوي،يبدأ بأغراض واضحة مح ينبغي أن يكون التقويم هدفا: •

 يساعد على تخاذ حلول مناسبة.يكون التقويم عشوائيا ّل 

 يتناول العملية التعليمية بجميع مكوناتها وأبعادها.ينبغي أن يكون التقويم شامال:  •

 يالزم العملية التعليمية من بدايتها إلى نهايتها. ينبغي أن يكون التقويم مستمرا: •

التلميذ، ومراعاة الفروق يقوم على أساس احترام شخصية  » :ينبغي أن يكون التقويم ديمقراطيا •

 5« الفردية بين التالميذ.

وبما أن التلميذ هو املحور ألاساس ي الذي تدور حوله التربية بقصد توجيه سلوكه، واكتشاف مواهبه 

واستعداداته، وتفجير طاقاته ومساعدته على تحقيق أقص ى إمكاناته اللغوية، فإن تقويم نموه يعد من 

وي وهو في الوقت ذاته يلقي ألاضواء على جميع املؤثرات في نموه: استراتيجية أهم ألامور في املجال الترب

ن جميع ألاهداف وجميع جوانب نموه وطريقة، معلما ومدرسة ومجتمع، وتقويم التلميذ يتضم

                                                             

 .212، صنظرية وممارسة محمد محمود الحيلة، التصميم التعليمي -1 

بوسنة محمود، التقويم والبيداغوجيا في النسق التربوي، منشورات مخبر التربية والتكوين، كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية،  -2 

 .22م، ص4112، 4جامعة الجزائر، ع

 .24محسن علي عطية، املناهج الحديثة وطرائق التدريس، ص -3 

 . 111منهاج اللغة العربية وآدابها في التعليم الثانوي العام، ص -4 

 .171بتصرف: د. عبد الرحمن عبد السالم جامل، طرق التدريس العامة، ص -5 
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واملدرس املجتهد هو الذي يقوم بالتعامل مع غيره من املعلمين وآلاباء بتوجيه التالميذ توجيها مناسبا. 

 1يدهم بالثروة اللغوية التي تساعد على التعبير الواضح السليم.قصد تزو 

امل للممارسات تبني التقويم في تعليمية اللغات يفسر الكثير من ألامور إلايجابية كتجديد شف »

 
ً
ت البيداغوجيا الفارقية تقوم على وإن كان   2«لدور املتعلم في صناعة تعلماته. البيداغوجية تقوية

 استغاللها 
ّ

تحديد الفوارق بين املتعلمين واستثمارها تعليميا، فما على املقّو م في تعليمية اللغات إّل

عمل على جعله واعيا بذاته، مدركا وتوظيفها لحشر التلميذ وادماجه في قلب املسار التعلمي وذلك بال

 3صعوبات التي تعترضه.لخصوصياته بغية مساعدته في ضبط مقاربته التعلمية وتمكينه من تحديد ال

فالواقع يثبت أن لكل متعلم مهارات وقدرات ّل يستهان بها، إّل أنه ّل يتقن توظيفها بالشكل املناسب في 

م في حال كهذه تنبيهه إلى مواهبه وتحفيزه على صقلها و  حسن الوقت املناسب، وعليه فدور املقّو 

ادا على النقد البّناء لتعويد التلميذ على تقبل سودها ثقة متبادلة اعتماستثمارها انطالقا من عالقة ت

 نتائج التقويم واعتبار النقد املوّجه إليه في صالحه. 

 

                                                             

 .171بتصرف: املرجع نفسه، ص -1 

 2- Philipp perenoud. Op. cit. p15. 

 3- Karla dejean lefeal, op, cit, p162. 



 

الفصل 

 ثالثال



 الفصل الثالث                                                              الجانب التطبيقي

 

 159 

 الدراسة امليدانية: 

  هي مرحلةي يدخل إليها التالميذ للتعلم، و ألاساسية التاملرحلة ألاولى و الابتدائيةتعتبر املدرسة    

، الاقتصاديةو الاجتماعيةإلزامية يكفلها الدستور الجزائري، يلتحق بها التالميذ من مختلف الطبقات 

  تعتبر من أهم مراحل( صفوف، و 50كانت تتكون من ستة ) ( صفوف بعدما50تتكون من خمسة )و 

شكل صحيح نموه بترك البصمة التعليمية في الطفل وتسعى إلى تكوينه و حياة التالميذ من حيث أنها ت

 يستطيع من خالله أن يعالج املشاكل التي تواجهه.

حول تعليم اللغة الفرنسية في املرحلة  استبيانتناول في هذا الفصل مجموعة من ألاسئلة في شكل أس

    الاقتراحات التي تحدد مسار البحث.مجموعة من الحقائق ومن خاللها ب قصد الخروج الابتدائية

 مجاالت الدراسة:أوال: 

 لقد تم إجراء الدراسة امليدانية على مستوى والية سيدي املجال املكاني إلجراء الدراسة: -أ

             بالضبط على مستوى املقاطعة إلادارية الثالثة الكائن مقرها بحي عظيم فتيحة.بلعباس و 

إلاقليم  خارجأخرى تقع صاصها مدارس تقع بمقر الوالية، و هذه املقاطعة إلادارية يدخل في نطاق إخت

 بلدية السهالة.الحضاري كدائرة تسالة و 

 قمت بإجراء الدراسة امليدانية على مستوى املدارس التالية:

 حي عظيم فتيحة   مالك ابن نبي      الابتدائيةاملدرسة  •

 حي عظيم فتيحة   ابن طفيل         الابتدائيةاملدرسة  •

 عظيم فتيحةحي    عظيم فتيحة     الابتدائيةاملدرسة  •

 حي قمبيطة       العقيد لطفي الابتدائيةاملدرسة  •

 حي قمبيطة    كرامة غالم       الابتدائيةاملدرسة  •

 حي املالزم خالدي  صورية بن ديمراد الابتدائيةاملدرسة  •

 حي الحديقة العمومية           ابن باديس الابتدائيةاملدرسة  •

 )السواس( الاجتماعيةحي السكنات     جبور محمد       الابتدائيةاملدرسة  •

 حي املقام  تيساوي محمد      الابتدائيةاملدرسة  •

 5500أوت  05حي       5500أوت  05  الابتدائيةاملدرسة  •

 بلدية السهالة   الحبيب منصور    الابتدائيةاملدرسة  •

 تسالةبلدية     بن غازي الشيخ    الابتدائيةاملدرسة  •
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 الاجتماعية تتوفر هذه املقاطعة على مدارس متباينة من حيث الطبقات سبب اختيار هذه املقاطعة:

مدرسة مدرسة تيساوي محمد بحي املقام، و ، فبعض املدارس تقع في أحياء جد راقية )كينلمتمدرسل

قع في أحياء شعبية )كمدرسة جبور محمد بحي ي.( والبعض آلاخر 5500أوت  05بحي  5500أوت  05

الحبيب منصور  السواس(، كما تتواجد مدارس أخرى بمناطق نائية )كمدرسة الاجتماعيةالسكنات 

وهو ما يمكنني من دراسة مختلف عينات  مدرسة بن غازي الشيخ ببلدية تسالة(.ببلدية السهالة، و 

ن بين مستوى التالميذ القاطنين باألحياء الراقية التالميذ املتمدرسين وأستنتج إذا كان هناك تباي

    ، وإن كان هناك تباين في املستوى فما هي العوامل املؤثرة في ذلك؟والتالميذ القاطنين باألحياء الشعبية

 املرفقات: 

عبد الحميد  الصادرة من جامعة 51/ق. د. ل/ك. أ. ع. ف/ج. م/531_ ترخيص بدراسة ميدانية رقم 5

 . - مستغانم -بن باديس 

الحامل لرقم: . و 03/50/0551بلعباس الصادر في  _ ترخيص من مديرية التربية لوالية سيدي0

033/5.1/0551. 

   00/50/0551امتدت الفترة الزمنية للدراسة امليدانية من  املجال الزماني إلجراء الدراسة: -ب

 .0551/0551إلى غاية نهاية املوسم الدراس ي 

 منهج الدراسة:ثانيا: 

من هذا املنطلق للفرضيات ثم تفسيرية تحليلية، و  قمت بمعالجة الجانب امليداني معالجة إحصائية

 فقد اعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي إلاحصائي.

 أدوات الدراسة:ثالثا: 

بيان هو كان الاستعلى الاستخدام الصحيح لألدوات والتقنيات املنهجية، و  يتوقف نجاح أي بحث علمي

قد تمثل الاستبيان في استمارة تحتوي على ألانجع وألانسب التي تتماش ى وطبيعة املوضوع، و ألاداة 

آراء  انية قصد الحصول على املعلومات ومجموعة من ألاسئلة التي شملت موضوع الدراسة امليد

يل أو ما يترتب عنه من تعدو في املدرسة الجزائرية حول واقع تعليم اللغة الفرنسية ألاساتذة املدرسين 

 تغيير في حدود ما يسمى باإلصالح التربوي فيما يتعلق بتعليم اللغات ألاجنبية.
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                                                                                                     عينة البحث:رابعا: 

 الخامسنسية للصف الثالث والرابع و مي اللغة الفر تم اختيار هذه العينة بطريقة نظامية تضم معل

 للغة ألاجنبية على اللغةحتى بعض معلمي اللغة العربية قصد التوّصل ملدى تأثير تعلم ا، و ابتدائي

 في املرحلة الابتدائية. العربية

 حدود الدراسة:خامسا: 

 ( استمارة.31معلمة، واسترجعت )( معلما و 05على ) الاستبيانوزيع تم ت
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 ستمارة استبيان خاصة بأساتذة التعليم الابتدائيإ

 أستاذاتي الفضليات، أساتذتي ألافاضل، يشرفني أن أتقدم إليكم بهذا الاستبيان الذي يهدف 

جمع املعلومات حول واقع تعليم اللغات ألاجنبية في املدرسة الجزائرية وما ينجم عنها من صعوبات  إلى

 وعراقيل تحول دون التلقين اللغوي الجيد.

زميلي)ة( املحترم)ة( أرجو منكم إلادالء باملعلومات بكل موضوعية، علما بأن ذلك يستغل في بحث علمي 

ح بعض الحلول للمشكالت التعليمية في املدرسة املعنية، لذا أتمنى تربوي ال غير، عساه يساهم في اقترا

أن يؤخذ هذا العمل مأخذ الجد ويوضع في إدارة املدرسة عند إتمامه. وفي النهاية تقبلوا مني خالص 

 الاحترام والتقدير.

 : ألاقدمية في التعليم                                                    الاسم واللقب:

 ألاسئلة الخاصة بتعليم اللغة الفرنسية   اختر   نعم/ال*

 نعم    ال           في الثالثة ابتدائي على تحصيل التلميذ اللغوي ؟هل يؤثر إدراج اللغة الفرنسية  -5

 نعم    ال       هل تدريس اللغة الفرنسية في املرحلة الابتدائية هو حتمية فرضها الواقع املعاش ؟ -0

 نعم    ال                ال يجب الاقتداء بالتجربة اليابانية مثال، في تعليم اللغة ألاجنبية بعد السنة -3

 الخامسة ابتدائي ؟ 

 نعم    ال                           هل التعليم املثالي للغة الثانية مخصص فقط لألطفال املوهوبين ؟ -0

 نعم    ال                       لغة يخلق مشكل التواصل بين التالميذ ؟هل ترى أن التعليم مزدوج ال -0

 نعم    ال                       هل يعتبر معلم اللغة الفرنسية هو املسؤول ألاول عن تدني مستواها ؟ -0

 نعم    ال                                   هل تجد نفسك مضطرا الستعمال لغة البيت أثناء الدرس ؟ -1

 نعم    ال                                  عندما يجد التلميذ صعوبة في التعبير، هل يلجأ إلى العامية ؟ -1

  نعم    ال                             أيمكن اعتبار طرق تعليم اللغة الفرنسية هي السبب في تراجعها ؟ -5

 نعم    ال                                                               هل تنوع في طرائق الفعل التعليمي ؟ -55

 نعم    ال                                                        هل تراعي الفروق الفردية أثناء التدريس ؟ -55

 نعم    ال                                          الفرنسية إلى التغيير ؟هل في رأيك يحتاج منهج اللغة  -50

 ال    نعم                        إذا كانت إلاجابة بنعم، في أي درس من الدروس تود أن يحدث التغيير ؟

 نعم    ال          ؟               باإلنجليزية هو قرار البّد منه أال ترى أن استبدال اللغة الفرنسية  -53
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 ال    نعم               هل يمكن للطفل ذو العاشرة أن يتحكم بثالثية اللغة في آن واحد: عامية، -50

 نعم    ال ؟بة ب ال على أي لغة يركزأو أمازيغية، فصحى، فرنسية ؟إذا كانت إلاجا فصحى، فرنسية 

 نعم    ال    يستدعي اتساع الفجوة بين العامية الجزائرية واللغة العربية الفصحى، التعليم  أال  -50

          بالعامية في املراحل ألاولى من التعليم الابتدائي وتدرس الفصحى كلغة أجنبية أولى ؟

 نعم    ال غةهل يسبب تدريس اللغة الفرنسية للتلميذ ميله إلى اللغة الفرنسية على حساب الل -50

 العربية ؟ 

 نعم    ال     أال ترى أن حملة كتاب هللا أو حتى حفظة القرآن الكريم هم أكثر التالميذ تفوقا في -51

 الاكتساب اللغوي ؟ علل إن استطعت. 

 نعم    ال       هل يعد تدريس اللغة الفرنسية لتلميذ السنة الثالثة ابتدائي خطرا على هويته ؟ -51

                                                      أم تدميرها          الطفل    بناء شخصية   فيهل ترى أن التعليم مزدوج اللغة يساهم  -55

                                                                     ضرورة للتفتح على اللغات           موروث استعماري                هل تدريس اللغة الفرنسية هو: -05

                                             نخيره بين بقية اللغات           نرغمه عليها    ماذا لو أن الطفل يرفض تعلم اللغة الفرنسية ؟ -05

  لو يتم حذف تعليم اللغات ألاجنبية من املدارس الجزائرية ؟ ماذا -00

                        البأس بذلك و تدرس في مؤسسات خاصة حسب الرغبة            جمود فكري فاللغة حضارة       

                              أي من املنهاجين ساهم في إثراء الرصيد اللغوي لدى املتعلمين ؟ -03

 أم الحديث                           القديم هاجنامل                 

                      في رأيك أي من عناصر املنهاج أكثر أهمية في العملية التعليمية هل هي: -00

 أم الطريقة                    أم التقويم                 أم املحتوى                  الاهداف              

                                                      ضعيف      متوسط            جيد              ما هو تقييمك ملستوى التالميذ ؟ هل هو  -00

                                                   ساعات أسبوعيا (: 3أنشطة اللغة الفرنسية )  -00

 تساهم في الترفيه عن التلميذ واخراجه من روتين الانشطة التعليمية   تسبب للتلميذ التعب والارهاق 

                    غير كاف         كاف        ؟في رأيك الحجم الساعي لتدريس اللغة الفرنسية في املرحلة الابتدائية  -01

ألنشطة    اكتساب التلميذ خالل أنشطة اللغة الفرنسية ملعارف وثقافات جديدة يؤثر في أدائه -01

 إيجابي                   سلبي                        حيادي            :اللغة العربية بشكل

                        اللغة الفرنسية في أنشطة اللغة العربية ؟ يستخدم التلميذ مفردات -05

  اال يستخدمه                    احيانا               كثيرا                                              
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حساب تعلم لغات أخرى يعرقل التطور الفكري للطفل ويكون على حساب مجاالت أخرى أو على  -35

  مطلقا                    احيانا                    كثيرا                         لغته ألام ؟

                                           كيف ترى واقع ومستقبل اللغة الفرنسية في الجزائر ؟ -35

                           نقائص تدريسها ؟  وماذا تقترح إلنجاح تعليم هذه اللغة ؟ وتغطية -30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث                                                              الجانب التطبيقي

 

 165 

 ؟ بتدائي على تحصيل التلميذ اللغوي هل يؤثر إدراج اللغة الفرنسية في السنة الثالثة ا  السؤال ألاول:

 عن مدى تأثير اللغة الفرنسية في الثالثة ابتدائي على التحصيل التلميذ اللغوي.   جدول إحصائي

 

 
 

العينة املدروسة، أي ما يمثل نسبة أفرد أستاذا من  05يظهر لنا الجدول املدون أعاله أن  التحليل:

ذ اللغوي، في حين التلمي على أن إدراج اللغة الفرنسية في الثالثة ابتدائي ال يؤثر على تحصيل % 00,50

 فإنهم يقرون بأن إدراج اللغة الفرنسية في الثالثة % 03,00الذين يمثلون نسبة أستاذا و  50أن 

يمثل نسبة ما هو ى التحصيل اللغوي لدى التلميذ، وامتنع أستاذ واحد عن منح رأيه و ابتدائي يؤثر عل

0,15 %. 

 

 

43,24
54,05

2,7

في دائرة بيانية تبرز  مدى تأثير إدراج اللغة الفرنسية
الثالثة ابتدائي على تحصيل التلميذ اللغوي

نعم 

ال  

امتناع  

 النسبة العدد االجابة

 43,24 % 16 نعم

 50,25 % 02 ال

 2,,0 % 1 امتناع

 100 % 37 المجموع
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 ؟ املرحلة الابتدائية هو حتمية فرضها الواقع املعاشهل تدريس اللغة الفرنسية في  السؤال الثاني:

حول ما إذا كان تدريس اللغة الفرنسية في املرحلة الابتدائية هو حتمية فرضها الواقع  جدول إحصائي

 املعاش. 

 

 
 

من العينة  من أساتذة التعليم الابتدائي ) % 15,01أعاله أن نسبة إن املالحظ في الجدول  التحليل:

ية هو يجمعون على أن تدريس اللغة الفرنسية في املرحلة الابتدائ أستاذا 00( أي ما يعادل  املدروسة

أن التبعية اللغوية ال زالت الجزائر كانت مستعمرة فرنسية، و  بحكم أن حتمية فرضها الواقع املعاش

 55من أساتذة العينة املدروسة و هي ما يعادل  % 05,10املنهاج الحديث، فيما أن نسبة قائمة في 

أستاذا و أستاذة يرون أن تدريس اللغة الفرنسية في املرحلة الابتدائية ال يمت بصلة للحتمية التي 

 فرضها الواقع املعاش.

70,27

29,72

0

في دائرة بيانية توضح ما إذا كان تدريس اللغ الفرنسية
المرحلة االبتدائية هو حتمية فرضها الواقع المعاش 

نعم 

ال  

 النسبة العدد االجابة

 70.27 % 26 نعم

 29.72 % 11 ال

 100 % 37 المجموع
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اللغة الفرنسية في املرحلة  واستنادا إلى رأي ألاغلبية املطلقة نستخلص أنه هناك إمكانية تغيير 

 التكنولوجيا.زية مثال بحكم أنها لغة العلوم و الابتدائية بلغة أجنبية أخرى كاللغة الانجلي

جنبية بعد السنة أال يجب الاقتداء بالتجربة اليابانية مثال، في تعليم اللغة ألا  السؤال الثالث:

 ؟ يالخامسة ابتدائ

بالتجربة  عد السنة الخامسة ابتدائي اقتداءة ألاجنبية بحول إمكانية تعليم اللغ جدول إحصائي

 اليابانية.

 
 

 
أستاذا  50أي ما يعادل  % 03,00بأن نسبة  ياتضح لأعاله للجدول  يمن خالل تحليل التحليل:

ية بعد السنة الخامسة ابتدائي، جنبربة اليابانية في تعليم اللغة ألا يجمعون على أن الاقتداء بالتج

يقرون بعدم إمكانية وأستاذة أستاذا  55هو ما يعادل و  % 05,30 نسبةفإن  على النقيض من ذلكو 

43,24

51,35

5,40

السنة ادائرة بيانية حول إمكانية تعليم اللغة األجنبية بعد
الخامسة ابتدائي إقتداء بالتجربة اليابانية

نعم 

ال  

امتناع  

 النسبة العدد االجابة

 02,00 % 11 نعم

 51,35 % 11 ال

 5.40 % 2 امتناع

 100 % 37 المجموع
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هو ما يرجح فرضية ة بعد السنة الخامسة ابتدائي، و للغة ألاجنبيالاقتداء بالتجربة اليابانية في تعليم 

امتنع أستاذان من العينة املدروسة عن إلاجابة  غات ألاجنبية بدل تأخير تعليمها.التبكير بتعليم الل

 .% 0,05بنسبة 

 ؟ هل التعليم املثالي للغة الثانية مخصص فقط لألطفال املوهوبين السؤل الرابع:

  فقط. ناول ما إذا كان التعليم املثالي للغة الثانية مخصص لألطفال املوهوبينيت جدول إحصائي

 

 
 

 
ستنتج بأن التعليم املثالي للغة الثانية غير مخصص لألطفال يمن خالل إجابات ألاساتذة  التحليل:

أما (،  وأستاذة أستاذا 05ما يعادل  في الجدول أعاله ) % 11,31املوهوبين فقط، هذا ما أظهرته نسبة 

يم بأن ألاطفال املوهوبين فقط هم املعنيون بالتعل ون ؤكديأساتذة   51أو ما يعادل  % 51,55نسبة 

18,91

78,37

2,70

ثانية دائرة بيانية تبين ما إذا كان التعليم المثالي للغة ال
مخصص لألطفال الموهوبين فقط

نعم 

ال  

امتناع  

 النسبة العدد االجابة

 19,11 % , نعم

 ,9,2, % 01 ال

 2,,0 % 1 امتناع

 100 % 37 المجموع
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ؤ الابتدائية يعتمد على مبدأ تكافأن تعليم اللغة ألاجنبية في املرحلة ستنتج يمنه املثالي للغة الثانية، و 

 الغير موهوبين.الفرص بين ألاطفال املوهوبين و 
 ؟ ذية يخلق مشكل التواصل بين التالمهل ترى أن التعليم مزدوج اللغ السؤال الخامس:

 عن إمكانية خلق مشكل التواصل بين التالميذ جراء التعليم مزدوج اللغة. جدول إحصائي

 

 

 
 

يرون أن التعليم مزدوج اللغة  % 05,00أساتذة بنسبة  51أشارت النتائج املتوصل إليها أن  التحليل:

أستاذا من العينة املدروسة و الذين يمثلون  01يخلق مشكل التواصل بين التالميذ، فيما نجد أن 

امتناع أستاذ  ينفون خلق التعليم مزدوج اللغة ألي مشاكل تواصلية بين التالميذ، مع % 10,01نسبة 

 .% 0,15هو يمثل نسبة واحد عن إلاجابة و 

21.62

75.67

2.70

تالميذ دائرة بيانية تبرز إمكانية خلق مشكل تواصل بين ال
جراء التعليم مزدوج اللغة 

نعم 

ال  

امتناع  

 النسبة العدد االجابة

 01,10 % 9 نعم

 ,5,1, % 09 ال

 2,,0 % 1 امتناع

 100 % 37 المجموع
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 ستخلص أن التعليم مزدوج اللغة يساهم في نمو التالميذ اللغوي و ينّمي التواصل بينهم.يمن هنا 

 ؟ هو املسؤول ألاول عن تدني مستواها هل يعتبر معلم اللغة الفرنسية السؤال السادس:

 حول مسؤولية املعلم في تدني مستوى اللغة الفرنسية. جدول إحصائي

 

 
أن تدني مستوى اللغة الفرنسية  % 05,30أستاذا من العينة املدروسة أي نسبة  55أجمع  التحليل:

الذين أستاذا و  51م الابتدائي، إال أن في املرحلة الابتدائية ال يعود بالدرجة ألاولى إلى أستاذ التعلي

ي املرحلة يرون أن املسؤول ألاول عن تدني مستوى تعليم اللغة الفرنسية ف % 00,50يمثلون نسبة 

 إلى البحث عن ألاسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه املسؤولية. يهذا ما يجرنتدائية هو املعلم، و الاب
 ؟ هل يعود إلى النقص في تكوين ألاساتذة على املستوى ألاكاديمي أم البيداغوجي •

 ؟فدون مراعاة الكيكم املفروض عليه هل يعود هذا التدني إلى عدم فهم املنهاج فهما صحيحا، أو ال •

 ؟ أم يعود إلى قلة الندوات املنظمة من طرف مديرية التربية واملفتشين على حد سواء •

45,94

51,35

2.70

للغة دائرة بيانية حول مسؤولية المعلم في تدني مستوى ا
الفرنسية

نعم 

ال  

امتناع  

 النسبة العدد االجابة

 05,10 % ,1 نعم

 51,25 % 11 ال

 2,,0 % 1 امتناع

 100 % 37 المجموع
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   .% 0,15مع العلم امتنع أستاذ واحد عن إلاجابة ما يمثل نسبة 

 س ؟ا الستعمال لغة البيت أثناء الدر هل تجد نفسك مضطر  السؤال السابع:

 حول استعمال لغة البيت أثناء الدرس. جدول إحصائي

 

 
 

أستاذا  35ة املدروسة ما يعادل من العين % 15,51الجدول أعاله أن الاغلبية املطلقة  يظهر  التحليل:

ضرورة حتمية ال مفر منها بحكم أن التلميذ لم أستاذة أجمعوا أن استعمال لغة البيت أثناء الدرس و 

 (. اللغة الفرنسية ( فكيف به يتحكم باللغة الثانية ) اللغة العربية يتحكم بعد في اللغة ألاولى )

 مدارس في أحياء جد راقية، شرائح املجتمع )التي عاينت فيها مختلف العينات و بحكم دراستي امليدانية 

 ( اتضح لي أن ألاطفال كذا أخرى في مناطق نائية معزولةشعبية، و دارس أخرى تقع في أحياء مو 

 تجاوبا لتعلم اللغة ألاجنبية بحكم ممارستها أسريا ياء الراقية هم ألاكثر اكتسابا و حاملقيمين باأل 

81,08

18,31

دائرة بيانية حول استعمال لغة البيت أثناء الدرس

نعم 

ال  

 النسبة العدد االجابة

 91,29 % 22 نعم

 19,11 % ,2 ال

 100 % 37 المجموع
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طنين باألحياء ولياء لهم سهل عليهم التحصيل اللغوي، على عكس غالبية ألاطفال القاومساعدة ألا 

يؤثر سلبا على  ملناطق النائية الذين يتعذر عليهم مزاولة اللغة الفرنسية أسريا مماكذا االشعبية و 

 .أثناء الدرس قصد التوضيح والشرحا يستدرج املعلم إلى استعمال لغة البيت وهذا متحصيلهم اللغوي 

 الراقيةكائنة على مستوى ألاحياء بعد البحث عن سر نجاح تعليم اللغة الفرنسية في املدارس الو 

تصريح من ألاساتذة يدرسون هذه اللغة باملدارس الخاصة لتعليم اللغات بوجدت أن معظم التالميذ و 

 ، مدرسة ألاوائل. ,Macta Langue , La Chappelleمثل: 

 ؟ عندما يجد التلميذ صعوبة في التعبير، هل يلجأ إلى العامية السؤال الثامن:

 حول إمكانية استعمال العامية من طرف التلميذ عند ايجاد صعوبة في التعبير. جدول إحصائي

 

 

 

 

 

83,78

16,21

لميذ دائرة بيانية حول امكانية استعمال العامية من طرف الت
عند ايجاده صعوبة في التعبير

نعم 

ال  

 النسبة العدد االجابة

 9,,92 % 21 نعم

 11,01 % 21 ال

 100 % 37 المجموع
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يستعمل معظم التالميذ اللغة العامية عند ايجادهم صعوبة في التعبير، هذا ما توضحه  التحليل:

هذا إن أستاذا وأستاذة، و  35نة املدروسة ما يمثل من العي % 13,11إجابات ألاساتذة أعاله بنسبة 

سبة (، فيما نجد أن ن اللغة الفرنسية ضعف التالميذ لغويا )على شيئ فإنما يدل على محدودية و دّل 

 من ألاساتذة يقرون بأن هناك تالميذ ذوي كفاءات ال يلجأون للعامية. % 50,05

 ؟ يمكن اعتبار طرق تعليم اللغة الفرنسية هي السبب في تراجعهاهل  السؤال التاسع:

 يبرز مدى تأثير طرق تعليم اللغة الفرنسية في تراجع مستواها التعليمي.  جدول إحصائي

 

 

 

 
 

75,67

16,21

8,10

نسية في دائرة بيانية تبرز مدى تأثير طرق تعليم اللغة الفر
تراجع مستواها التعليمي

نعم 

ال  

امتناع  

 النسبة العدد االجابة

 ,5,1, % 09 نعم

 11,01 % 21 ال

 29,12 % 22 امتناع

 100 % 37 المجموع
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من ألاساتذة يؤكدون بأنه من أكبر العوائق املسببة لتراجع تعليم اللغة  % 10,01إن نسبة  التحليل:

يرون أن طرق  تعليم  % 50,05نسبة  أندائية هي طرق تعليمها، في حين الفرنسية في املرحلة الابت

 من ألاساتذة عن إلاجابة. %51,55اللغة الفرنسية ليست هي السبب في تراجعها، وامتنعت نسبة 

 ؟ ع في طرائق الفعل التعليميهل تنّو   السؤال العاشر:

 بخصوص التنويع في طرائق الفعل التعليمي. جدول إحصائي

 

 

 

 
ب عددها  واملقدرمن العينة املدروسة  % 15,51اتذة على النحو آلاتي: جاءت إجابات ألاس التحليل:

 53املقدرة ب و  % 51,55جد نسبة و تفي طرائق الفعل التعليمي، بينما ينّوعون وأستاذة أستاذا  33

 ينوعون في طرائق الفعل التدريس، وامتنع أستاذ واحد عن إلاجابة.أساتذة ال 

89,18

8,10
2,70

ميدائرة بيانية تبرز التنويع في طرائق الفعل التعلي

نعم 

ال  

امتناع  

 النسبة العدد االجابة

 91,19 % 22 نعم

 29,12 % 22 ال

 2,,20 % 21 امتناع

 100 % 37 المجموع
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 ؟ هل تراعي الفروق الفردية أثناء التدريس السؤال الحادي عشر:

 حول مراعاة الفروق الفردية أثناء التدريس من طرف ألاساتذة. جدول إحصائي

 

 

 
الذين يمثلون نسبة أستاذا وأستاذة من العينة املدروسة و  30ى الجدول أعاله، فإن بالنظر إل التحليل:

هو ما يحفز ذوي املستوى إيجابي، و جد هذا مؤشر الفروق الفردية أثناء التدريس، و يراعون  % 50,05

 % 50,05م املثالي دون إحباط أو خجل، غير أن نسبة مواكبة التعلوسط على الالتحاق و املتالضعيف و 

هذا راجع ربما الفروق الفردية أثناء التدريس، و أي ما يعادل أستاذان من العينة املدروسة ال يراعيان 

إلارشاد التربوي حول التعليم املثالي، أو حتى إلى نقص الخبرة املهنية باعتبار أن هذه إلى نقص التوجيه و

 دا مقارنة بنسبة ألاساتذة الذين يراعون الفروق الفردية أثناء التدريس.النسبة ضئيلة ج

 

 

94,59

5,40

سدائرة بيانية حول مراعاة الفروق الفردية أثناء التدري

نعم 

ال  

 النسبة العدد االجابة

 10,51 % 25 نعم

 25,02% 20 ال

 100 % 37 المجموع
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 ؟هل في رأيك يحتاج منهج اللغة الفرنسية إلى التغيير  السؤال الثاني عشر:

 ؟إذا كانت إلاجابة بنعم، في أي درس من الدروس تود أن يحدث التغيير 

 هج اللغة الفرنسية.يبرز آراء ألاساتذة حول إمكانية تغيير من جدول إحصائي

 

 
 

يرون بأن منهاج  % 10,01التي تقدر ب أستاذة من العينة املدروسة و أستاذا و  01الحظ أن امل التحليل:

 بأن البرنامج مكثفخاصة في برنامج الجيل الثاني، كما أنهم يرون غة الفرنسية يحتاج إلى التغيير و الل

 الفرنسية تحتاج إلى تكثيف الدروسيرون أيضا أن دروس اللغة جّدا مقارنة وأعمار التالميذ، و 

بأن منهاج اللغة الفرنسية  % 50,05الذين يمثلون نسبة أساتذة و  50كيز عليها، فيما يرى التر الشفهية و 

 عن إلاجابة.   % 51,55( أساتذة بنسبة 53بتدائية ال يحتاج إلى التغيير، وامتنع )في املرحلة الا 

  

75,67

16,21

8,10

نهج دائرة بيانية تبرز آراء األساتذة حول إمكانية تغيير م
اللغة الفرنسية في المرحلة االبتدائية

نعم 

ال  

امتناع  

 النسبة العدد االجابة

 ,5,1, % 09 نعم

 11,01 % 21 ال

 29,12 % 22 امتناع

 100 % 37 المجموع
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 ؟منه  أال ترى أن استبدال اللغة الفرنسية باللغة إلانجليزية هو قرار ال بّد  السؤال الثالث عشر:

 .حول إمكانية استبدال اللغة الفرنسية باللغة الانجليزية جدول إحصائي

    

 

 
 

 وأستاذة أستاذا 50من العينة املدروسة والتي تقدر ب % 03,00بة يبين الجدول أعاله أن نس التحليل:

 قرار البّد  هو نجليزية في املرحلة الابتدائية و يجمعون على أنه يمكن استبدال اللغة الفرنسية باللغة الا 

إمكانية استبدال اللغة الفرنسية باللغة  % 05,30الذين يمثلون نسبة أستاذا و  55منه، فيما يمانع 

 عن إعطاء رأيهما. % 0,05الانجليزية في املرحلة الابتدائية، و امتنع أستاذان بنسبة 

 

 

43,24

51,35

5,40

اللغة دائرة بيانية حول إمكانية استبدال اللغة الفرنسية ب
اإلنجليزية في المرحلة االبتدائية 

نعم 

ال  

امتناع  

 النسبة العدد االجابة

 02,00 % 11 نعم

 51,35 % 11 ال

 5.40 % 2 امتناع

 100 % 37 المجموع
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ن واحد )عامية، هل يمكن للطفل ذو العاشرة أن يتحكم بثالثية اللغة في آ السؤال الرابع عشر:

 ؟فصحى، فرنسية( أو )أمازيغية، فصحى، فرنسية( 

   ؟هل اللغة العربية أم الفرنسية ؟ إذا كانت إلاجابة ب: ال فعلى أي لغة يركز 

ثالثية اللغة في آن واحد )عامية، فصحى، ب حول إمكانية الطفل ذو العاشر من التحكم جدول إحصائي

 .فرنسية(فرنسية( أو )أمازيغية، فصحى، 

 

 

      
نة املدروسة ما يمثل نسبة  من العيوأستاذة أستاذا  50خالل الجدول أعاله أن  املالحظ في  التحليل:

 والذين أستاذا 00في آن واحد، غير أن  اللغةيرون إمكانية تحكم الطفل ذو العاشرة في ثالثية  30,03%

يجمعون على عكس ذلك، أي استحالة تحكم الطفل ذو العاشرة من التحكم  % 00,10نسبة  ون يمثل

أستاذا الذين يرون استحالة تمكن الطفل  00أستاذا من أصل  50للعلم في ثالثية اللغة في آن واحد، 

32,43

64,86

2,70

ي دائرة بيانية حول إمكانية تحكم الطفل ذو العاشرة من ف
ثالثية اللغة في آن واحد 

نعم 

ال  

امتناع  

 النسبة العدد االجابة

 20,02 % 10 نعم

 10,91 % 00 ال

 2,,0 % 21 امتناع

 100 % 37 المجموع
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  حكم في اللغة العربية الفصحىن بأن الطفل يمكنه التذو العاشرة من التحكم في ثالثية اللغة يرو 

أستاذا أن الطفل ذو العاشرة يمكنه التحكم في  00( أساتذة من أصل 50فيما يرى أربعة ) ،فقط

هو يمثل ع أستاذ واحد عن إلادالء برأيه و الفرنسية، فيما امتنللغة بتركيز على اللغة العربية و ثنائية ا

 .% 0,15نسبة 

أال يستدعي اتساع الفجوة بين العامية الجزائرية و اللغة العربية الفصحى،  مس عشر:السؤال الخا

 ؟التعليم بالعامية في املراحل ألاولى من التعليم الابتدائي و تدرس الفصحى كلغة ثانية 

 العربية الفصحى لغةحول إمكانية إدراج اللغة العامية في التدريس و اعتبار اللغة  جدول إحصائي

 .ثانية

 

 

 
 

32,43

64,86

2,70

دريس دائرة بيانية تبرز إمكانية إدراج اللغة العامية في الت
واعتبار اللغة العربية لغة ثانية  

نعم 

ال  

امتناع  

 النسبة العدد االجابة

 20,02 % 10 نعم

 10,91 % 00 ال

 2,,0 % 21 امتناع

 100 % 37 المجموع
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والية سيدي على مستوى دارس املمن خالل الدراسة امليدانية التي أجريتها على العديد من  التحليل:

اللغة العامية أثناء الدرس التلميذ على حد سواء إلى استعمال ومالحظتي لجوء كل من املعلم و بلعباس 

 يلي: تدائية فكانت إجابة ألاساتذة كماارتأيت أن أطرح إمكانية إدراج تعليم اللغة العامية في املراحل الاب

دراج اللغة ون إمكانية إر ي % 30,03الذين يمثلون نسبة و من العينة املدروسة وأستاذة أستاذا  50

لى تدني مستوى التالميذ هذا راجع إفصحى لغة ثانية، و لغة العربية الجعل الالعامية في التدريس و 

أستاذا فال يوافقون على مقترح  00املقدرة ب و  % 00,10غة الفرنسية، أما نسبة بخاصة اللاللغوي و 

 .% 0,15 واحد عن إلاجابة والذي يمثل ذتدريس اللغة العامية في املرحلة الابتدائية. فيما امتنع أستا

هل يسبب تدريس اللغة الفرنسية في املرحلة الابتدائية للتلميذ ميله إلى اللغة  السؤال السادس عشر:

 ؟الفرنسية على حساب اللغة العربية 

 رنسية بعد تعلمها على حساب اللغةيبين ما إذا كان هناك ميول التلميذ للغة الف جدول إحصائي

 العربية.   

 

 

21,62

72,97

5,40

ة بعد دائرة بيانية حول ما إذا كان هناك ميول للغة الفرنسي
تعلمها على حساب اللغة العربية  

نعم 

ال  

امتناع  

 النسبة العدد االجابة

 01,10% 29 نعم

 ,0,1, % ,0 ال

 5,02 % 20 امتناع

 100 % 37 المجموع
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أن تدريس اللغة الفرنسية لتلميذ املرحلة الابتدائية ال يسبب له امليول  أعاله الجدول  يوضح التحليل:

( 51التي أقرت بذلك، أما ثمانية ) % 10,51لهذه اللغة على حساب اللغة العربية استنادا على نسبة 

فيرون بأنه لتدريس اللغة الفرنسية تأثير  % 05,00الذين يمثلون نسبة املدروسة و أساتذة من العينة 

هما و ( عن إلاجابة 50مباشر على ميول التالميذ لهذه اللغة على حساب اللغة العربية وامتنع أستاذان )

 .% 0,05يمثالن نسبة 

كريم هم أكثر التالميذ أال ترى بأن حملة كتاب هللا أو حتى حفظة القرآن ال السؤال السابع عشر:

 ؟قا في الاكتساب اللغوي في املرحلة الابتدائية تفوّ 

 علل إن استطعت.

 اللغوي في املرحلةا في الاكتساب يبرز أن حفظة القرآن الكريم هم ألاكثر تفوق جدول إحصائي

 الابتدائية.

 

   

83,78

8,10
8,10

فوقا دائرة بيانية تبرز أن حفظة القرآن الكريم هم األكثر ت
في االكتساب اللغوي في المرحلة االبتدائية  

نعم 

ال  

امتناع  

 النسبة العدد اإلجابة         

 9,,92 % 21 نعم

 08.10 % 03 ال

 08.10 % 03 امتناع

 100 % 37 المجموع
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د أغلب ألاساتذة من العينة املدروسة ) التحليل: ( أن حملة كتاب هللا أو % 13,11أستاذا بنسبة  35أيَّ

 ( هم الفئة ألاكثر الذين ال يزالون لم يكملوا حفظ القرآن الكريم كامال حتى حفظة القرآن الكريم )

في املرحلة الابتدائية، ألن القرآن الكريم يفتح عقل إلانسان، كما  قا و قدرة على الاكتساب اللغوي تفوّ 

أن حافظ كتاب هللا عز و جل يتميز عن غيره من التالميذ بأنه يتحكم في مخارج الحروف، وهذا ما 

( 53يسّهل عليه تعلم لغات أخرى، بحكم أن اللغة العربية أشد تعقيدا من باقي اللغات، و نفى ثالثة )

خرى، لقرآن الكريم على تعلم اللغات ألا أن يكون هناك تأثير إيجابي لحفظ ا % 51,55سبة أساتذة أي ن

 .% 51,55آخرين عن إلاجابة بنسبة ( أساتذة 53ضف إلى ذلك أنه امتنع ثالثة )

  ؟هل يعد تدريس اللغة الفرنسية لتلميذ السنة الثالثة ابتدائي خطرا على هوّيته السؤال الثامن عشر:

 حول تأثير تعلم اللغة الفرنسية على هوية التلميذ. إحصائيجدول 

 

 

16,21

78,37

5,40

وية دائرة بيانية حول تأثير تعلم اللغة الفرنسية على ه
التلميذ 

نعم 

ال  

امتناع  

 النسبة العدد االجابة

 11,01 % 21 نعم

 ,9,2, % 01 ال

 25,02 % 20 امتناع

 100 % 37 المجموع
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أستاذا من العينة  05ما يعادل  % 11,31فيما يخص إجابات ألاساتذة، كانت كاآلتي: نسبة  التحليل:

 يعد خطرا على ال لثالثة ابتدائي ال يؤثر و االسنة  املدروسة يرون بأن تدريس اللغة الفرنسية لتلميذ

    (، أما نسبة  أمن شرهم من تعلم لغة قوم ) هذا لتباعد التعليم عن السياسة هويته الوطنية، و 

( أساتذة يؤكدون على وجود تأثير تعلم اللغة الفرنسية لتلميذ السنة 50تمثل ستة )التي و  % 50,05

 .% 50,05( عن إلاجابة بنسبة 50الثالثة ابتدائي على هويته الوطنية، فيما امتنع أستاذان )

 ؟هل ترى أن التعليم مزدوج اللغة يساهم في: بناء شخصية الطفل أم تدميرها  السؤال التاسع عشر:

 يوضح ما مدى تأثير ازدواجية اللغة على شخصية التلميذ. جدول إلحصائي

  

 
م في بناء لجدول أعاله، يتضح جليا بأن التعليم مزدوج اللغة يساهل يمن خالل تحليل التحليل:

أستاذا من  35التي تمثل ألاغلبية املطلقة )و  % 13,11ذا ما وافقت عليه نسبة هشخصية التلميذ، و 

جريت عل 31أصل 
ُ
من العينة املدروسة   % 55،15نسبة  أنيهم الدراسة امليدانية(، في حين أستاذ أ

83,78

10,81

5,40

خصية دائرة بيانية توضح مدى تأثير ازدواجية اللغة على ش
التلميذ 

بناء شخصية التلميذ

تدمير شخصية التلميذ

إمتناع

 النسبة العدد االجابة

 9,,92 % 21 يناء شخصية التلميذ

 12,91 % 20 تدمير شخصية التلميذ

 25,02 % 20 امتناع

 100 % 37 المجموع
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امتنع للغوي، و هذا راجع باألساس إلى التباين ادوج اللغة يدمر شخصية التلميذ، و يرون بأن التعليم مز 

 .% 50,05تاذان عن إلاجابة بنسبة أس

 ؟تدريس اللغة الفرنسية هو: موروث استعماري أم ضرورة للتفتح على اللغات  السؤال العشرون:

 ما إذا كان تدريس اللغة الفرنسية موروث استعماري أو تفتح على اللغات. حول  جدول إحصائي

 

 
 ضرورةيعد ن تدريس اللغة الفرنسية يؤكدون بأ %15,01يبين الجدول أعاله أن نسبة  التحليل:

بأنها موروث استعماري مرّده إلى الحقبة الاستعمارية،  % 00,30حتمية للتفتح على اللغات، بينما يرى 

الذي امتّد إلى غاية وقتنا الحاضر، ة الفرنسية على مستوى املدارس، و أين فرضت فرنسا تعليم اللغ

 عن إلاجابة. % 50,05فيما امتنع 

 

 

24,32

70,27

5,40

ة دائرة بيانية توضح ما إذا كان تدريس اللغة الفرنسي
موروث استعماري أم ضرورة للتفتح على اللغات 

موروث استعماري

ضرورة للتفتح على اللغات

إمتناع

 النسبة العدد االجابة

 00,20 % 21 موروث استعماري

اتضرورة للتفتح على اللغ  26 % 70.27 

 25,02 % 20 امتناع

 100 % 37 المجموع
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 ؟ماذا لو أن الطفل يرفض تعلم اللغة الفرنسية  العشرون:السؤال الواحد و 

 ʕنرغمه على تعلمها أم نخّيره بين بقية اللغات 

 لتبيان طريقة التعامل مع الطفل في حالة رفضه لتعلم اللغة الفرنسية. جدول إحصائي

 

 
الفرنسية  ية إرغام التلميذ على تعلم اللغة( أساتذة تقر بإلزام51ما يمثل ) %05,00إن نسبة  التحليل:

أستاذا ترفض فكرة ( 00املقدرة ب )و  % 15,01ة رفضه لذلك، أما نسبة في املرحلة الابتدائية في حال

هذا ما يدفعنا إلى التفكير ى بأن تخّيره بين بقية اللغات، و تر الميذ على تعلم اللغة الفرنسية و إرغام الت

الفرنسية  هي إلانجليزية، فيكون بذلك التلميذ أمام خياران إما تعلم اللغةأجنبية ثانية و  في إدراج لغة

 فلم نستفد من رأيهم  % 51,55 نسبة ( أساتذة ب53هذا حسب رغبته، أما )أو اللغة إلانجليزية و 

 المتناعهم عن إلاجابة.

21,62

70,27

8,10

ة رفضه دائرة بيانية توضح طريقة التعامل مع الطفل في حال
تعلم اللغة الفرنسية  

نرغمه على تعلم اللغة الفرنسية

نخّيره بين بقية اللغات

إمتناع

 النسبة العدد االجابة

لغة ال على تعلم التلميذ نرغم

 الفرنسية

29 % 01,10 

 ,2,0, % 26 نخّيره بين بقية اللغات

08 % 03 امتناع ,12  

 100 % 37 المجموع
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  ؟ ماذا لو يتم حذف تعليم اللغة ألاجنبية من املدارس الجزائرية العشرون:السؤال الثاني و 

 ي فاللغة حضارة أم ال بأس بذلك و جمود فكر 
ُ
 ؟ ّرس في مؤسسات خاصة حسب الرغبةد  ت

 تعليم اللغات ألاجنبية من املدارس الجزائرية. يبين نتائج حذف جدول إحصائي

 

 
الذي يعالج نتائج حذف تعليم اللغات الجدول إلاحصائي املوجود أعاله و نتائج  يبعد تحليل التحليل:

ساتذة املدروسة تؤكد من عينة ألا  % 10,01جليا أن نسبة لي ألاجنبية من املدارس الجزائرية اتضح 

تساهم في إثراء ا من الجمود، إذن فاللغة حضارة و على تأثيرها املباشر على فكر التلميذ مسببة نوع

 % 55,15( أربعة أساتذة الذين يمثلون نسبة 50جد أن )أاللغوي لدى التلميذ، فيما كري و الرصيد الف

يرون بأنه ال بأس بحذف تعليمها من املدارس الجزائرية على أن تدرس في املؤسسات الخاصة حسب 

 ( خمسة أساتذة امتنعوا عن إلاجابة.50املقدر عددها ب )و  %53,05أن نسبة  غير يذ، رغبة التالم

75,67

10,81

13,51

ية من دائرة بيانية توضح نتائج حذف تعليم اللغات األجنب
المدارس الجزائرية 

جمود فكري فاللغة حضارة

تدرس في مدارس خاصة 

إمتناع

 النسبة العدد االجابة

 ,5,1, % 09 جمود فكري فاللغة حضارة

 تدرس في مؤسسات خاصة

 حسب الرغبة

20 % 12,91 

 12,51 % 25 امتناع

 100 % 37 المجموع
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من املنهاجين ساهم في إثراء الرصيد اللغوي لدى املتعلمين املنهاج  أّي  العشرون:السؤال الثالث و 

 ؟القديم أم املنهاج الحديث 

 يخص أنجع منهاج إلثراء الرصيد اللغوي لدى املتعلمين، املنهاج القديم أم الحديث. جدول إحصائي

 

 
تؤكد أن املنهاج القديم كان كفيال بإثراء الرصيد اللغوي تؤيد و  % 00,10أن نسبة  املالحظ التحليل:

الذين عايشوا املنهاجين (، فيما يرى أحد عشر ا إلى رأي ألاساتذة ذوي الخبرة و استناد لدى املتعلمين )

أن املنهاج الحديث هو أكثر نجاعة من املنهاج القديم في إثراء الرصيد  % 05,10( أستاذا بنسبة 55)

ألاقرب إلى ج أن املنهاج القديم هو ألانسب وستنتأمن خالل هذه النتائج تعلمين، و اللغوي لدى امل

التطبيق العتماده على املقاربة باألهداف، أما املنهاج الحديث الذي يعتمد على املقاربة بالكفاءات لديه 

 (.  )الاعتماد على الكم ال على الكيف ة سلبيات لعل من أبرزها كثافة املقرر الدراس يعد

 .% 50,05وامتنع أستاذان عن إلاجابة بنسبة 

64,86

29,72

5,40

غوي دائرة بيانية بخصوص أنجع منهاج إلثراء الرصيد الل
لدى المتعلمين 

المنهاج القديم

المنهاج الحديث

إمتناع

 النسبة العدد االجابة

 10,91 % 00 المنهاج القديم

 0,,01 % 11 المنهاج الحديث

 25,02 % 20 امتناع

 100 % 37 المجموع
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 في رأيك أي من عناصر املنهاج أكثر أهمية في العملية التعليمية هل هي :  العشرون:السؤال الرابع و 

 ؟ الطريقة أم التقويم     أم املحتوى    أم    ألاهداف

 يبرز أهم عناصر املنهاج. جدول إحصائي

 

 

 

 

 النسبة العدد االجابة

 25,02 % 20 األهداف

 11,01 % 21 المحتوى

 24.32 %  09 الطريقة

%   06 األهداف + الطريقة 16.21  

%12,51 25 التقويم + الطريقة  

% 25,02 20 المحتوى + الطريقة  

% 2,,20 01 األهداف +التقويم  

األهداف + المحتوى + 

 الطريقة

01 20,,2 %  

األهداف + المحتوى + 

 التقويم

01 20,,2 %  

األهداف+ المحتوى+ 

 التقويم+ الطريقة

21 % 20,,2 

% 29,12 03 إمتناع  

 100 % 37 المجموع
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 جاءت نتائج الجدول إلاحصائي متباينة بين مختلف ألاساتذة كما يلي: التحليل:

 % 50,05يرون بأن أهم عناصر املنهاج هي الطريقة، فيما يركز  % 00,30أساتذة بنسبة ( 55تسعة )

 % 53,05ن أن الطريقة، في حيأخرى يركزون على ألاهداف و  % 50,05على املحتوى، كما أنه هناك 

 الطريقة هما العنصران ألاكثر أهمية في املنهاج، في حين جاءت النسب متقاربة مايرون بأن التقويم و 

الطريقة هي أهم عناصر أن ألاهداف، املحتوى، التقويم و  الذين يؤكدون على % 0,05و  % 0,15بين 

ر ستنتج أن جل ألاساتذة أو باألحرى معظمهم ال يدركون بأن عناصأمنه اج في العملية التعليمية، و املنه

 أنه إذا اختلَّ عنصر من هذه العناصر ألاربعة أصبح املنهاج عديم الجدوى املنهاج مترابطة فيما بينها، و 

 التقويم.هي: ألاهداف، املحتوى، الطريقة و هذه العناصر ودون فائدة، و 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

16,21

24,32

16,21

2,7

13,51

2,7
5,4

2,7 2,7 8,1

ب دائرة بيانية تبرز عناصر المنهاج من حيث األهمية حس
آراء األساتذة 

األهداف

المحتوى

الطريقة

الطريقة+األهداف

الطريقة+المحتوى+األهداف

الطريقة+التقويم

قةالطري+التقويم+المحتوى+األهداف

الطريقة+المحتوى

التقويم+المحتوى+األهداف

التقويم+األعداف

اإلمتناع
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 ؟ما هو تقييمك ملستوى التالميذ  العشرون:السؤال الخامس و 

 ضعيف -متوسط          * -جيد          * -*

 .للتالميذملستوى م ألاساتذة ييتق مفاده جدول إحصائي

 

 
يتبين أن مستوى تالميذ الطور الابتدائي متوسط على  أعاله  دول الج يمن خالل تحليل التحليل:

املالحظ كذلك أن نسبة أساتذة العينة املدروسة بذلك، و  من % 10,01العموم، وذلك راجع إلى إقرار 

ترى بأن مستوى  % 50,05ترى بأن مستوى التالميذ جيد، على النقيض من ذلك فإن نسبة  % 55,15

 متوسطترى بأنه هناك تفاوت في مستوى التالميذ بين جيد و  % 50,15التالميذ ضعيف، كما أن نسبة 

10,81

75,67

5,40 2,7

2,7 2,7

الطور دائرة بيانية تبين تقييم األساتذة لمستوى تالميذ
اإلبتدائي 

جيد

متوسط

ضعيف

متوسط+ جيد 

ضعيف+ جيد 

إمتناع

 النسبة العدد االجابة

 12,91 % 20 جيد

% ,5,1, 28 متوسط  

% 25,02 20 ضعيف  

% 2,,20 01 جيد + متوسط  

 2,,20 % 21 جيد + ضعيف

 2,,20 % 21 إمتناع

 100 % 37 المجموع
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ضعيف، وامتنع أستاذ رى بأن مستوى التالميذ بين جيد و أخرى ت % 50,15ن نسبة أ نجد في حين

 واحد عن إلادالء برأيه.

 ساعات أسبوعيا( 53أنشطة اللغة الفرنسية ) العشرون:السؤال السادس و 

إخراجه من روتين ألانشطة م تساهم في الترفيه عن التلميذ و أ؟ إلارهاق تسبب للتلميذ التعب و

 ؟التعليمية ألاخرى 

 ساعات أسبوعيا( على التلميذ. 53حول تأثير أنشطة اللغة الفرنسية ) جدول إحصائي

 

 

8,10

81,08

10,81

لى التلميذ دائرة بيانية توضح تأثير أنشطة اللغة الفرنسية ع

تسبب للتلميذ التعب و اإلرهاق

تساهم في الترفيه عن التلميذ

إمتناع

 النسبة العدد االجابة

تسبب للتلميذ التعب و 

 اإلرهاق

22 % 29,12 

تساهم في الترفيه عن 

 روتينالتلميذ وإخراجه من 

 األنشطة األخرى

22 % 91,29 

 12,91 % 20 امتناع

 100 % 37 المجموع
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من عينة ألاساتذة املدروسة ترى بأن أنشطة اللغة الفرنسية في املرحلة  % 15,51إن نسبة  التحليل:

غير إخراجه من روتين ألانشطة التعليمية ألاخرى، كل كبير في الترفيه عن التلميذ و الابتدائية تساهم بش

  جة ممارسته أنشطة اللغةإلارهاق نتيأن التلميذ يصاب بالتعب و تؤكد   % 51,55 نسبة أن 

 .اعن توضيح إجاباته % 55,15 ت نسبةوامتنع ،الفرنسية

في رأيك الحجم الساعي لتدريس اللغة الفرنسية في املرحلة الابتدائية          العشرون:السؤال السابع و 

 غير كاف  -كاف       * -*

يستفسر من خالله عن كفاية أو عدم كفاية الحجم الساعي في تدريس اللغة  جدول إحصائي

 الفرنسية في املرحلة الابتدائية. 

 

 
لفرنسية في املرحلة حظ أن الحجم الساعي لتدريس اللغة او ساتذة لمن خالل إجابات ألا  التحليل:

من التحكم في اللغة  ( ساعات أسبوعيا غير كاف حتى يتمكن التلميذ53املقدر ب ثالث )الابتدائية و 

27,02

64,86

8,10

ي للغة دائرة بيانية توضح كفاية أو عدم كفاية الحجم الساع
الفرنسية 

الحجم الساعي كاف

الحجم الساعي غير كاف

إمتناع

 النسبة العدد االجابة

 20,,0 % 12 الحجم الساعي كاف

 10,91 % 00 الحجم الساعي غير كاف

 08.10% 03 امتناع

 100 % 37 المجموع
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من عينة  % 00,10نسبة  والذين يمثلون  وأستاذة عشرون أستاذا( أربعة و 00هذا ما أقره )الفرنسية، و 

فيرون بأن الحجم الساعي لتدريس اللغة  % 01,50( عشرة أساتذة بنسبة 55ألاساتذة املدروسة، أما )

 عن إلاجابة. % 51,55( ثالثة أساتذة بنسبة 53الفرنسية كاف لتلميذ املرحلة الابتدائية، فيما امتنع )

اكتساب التلميذ خالل أنشطة اللغة الفرنسية ملعارف و ثقافات جديدة،  العشرون:السؤال الثامن و 

 سلبي          -إيجابي          * -*                 يؤثر في أدائه ألنشطة اللغة العربية بشكل:  

التلميذ  ألنشطة اللغة العربية في املرحلة يوضح تأثير تعلم اللغة الفرنسية على أداء  جدول إحصائي

 الابتدائية.

 

 
ل أنشطة اللغة من أساتذة العينة املدروسة على أن اكتساب التلميذ خال % 01,00أجمع  التحليل:

ا راجع إلى هذطة اللغة العربية بشكل إيجابي، و ثقافات جديدة يؤثر في أدائه ألنشالفرنسية ملعارف و 

لغة الفرنسية ال أن اكتساب التلميذ ال % 01,50تنمية قدراته الفكرية، فيما يرى إثراء رصيده اللغوي و 

27,02

67,56

5,40

ى أداء دائرة بيانية توضح تأثير تعلم اللغة الفرنسية عل
التلميذ ألنشطة اللغة العربية 

إيجابي

حيادي

إمتناع

 النسبة العدد االجابة

 51,,1 % 05 إيجابي

 20,,0 % 12 حيادي

 25,02 % 20 امتناع

 100 % 37 المجموع
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عن إلاجابة  (50امتنع أستاذان )التلميذ ألنشطة اللغة العربية، و ال بالسلب على أداء باإليجاب و ال يؤثر 

، كما أن املالحظ في الجدول أعاله أن التأثير السلبي الكتساب اللغة الفرنسية % 50,05ما يمثل نسبة 

 غير وارد البتة.

    ʕيستخدم التلميذ مفردات اللغة الفرنسية في أنشطة اللغة العربية  العشرون:ل التاسع و السؤ 

 ال يستخدمها            -أحيانا          * -*          كثيرا -*

 حول تداخل استخدام مفردات اللغة الفرنسية في أنشطة اللغة العربية. جدول إحصائي

 

 
جاءت إجابات ألاساتذة متفاوتة، فهناك من يقر بأن التلميذ يستخدم أحيانا مفردات اللغة  التحليل:

من عينة ألاساتذة املدروسة،  % 00,50هذا بنسبة ممارسته ألنشطة اللغة العربية و  الفرنسية أثناء

أثناء تؤكد عدم استخدام التلميذ مفردات اللغة الفرنسية  % 30,03املقدرة ب أخرى و  نسبةهناك و 

 .% 50,05( عن إلاجابة بنسبة 50ممارسته ألنشطة اللغة العربية، فيما امتنع أستاذان )

32,43

62,16

5,40

فرنسية دائرة بيانية توضح استخدام التلميذ مفردات اللغة ال
أثناء أنشطة اللغة العربية 

يستخدم اللغة الفرنسية أحيانا

ال يستخدم اللغة الفرنسية

إمتناع

 النسبة العدد االجابة

% 10,11  02 أحيانا  

% 20,02 10 ال يستخدمها  

 25,02 % 20 امتناع

 100 % 37 المجموع
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يكون على حساب مجاالت أخرى و  تلميذخرى يعرقل التطور الفكري للتعلم لغات أ السؤال الثالثون:

 مطلقا -أحيانا      * -كثيرا      * -*          ؟   أو على حساب لغته ألام 

 على حساب لغته ألام.للتلميذ عن إمكانية عرقلة تعلم اللغات للتطور الفكري  ئيجدول إحصا

 

 
من عينة ألاساتذة املدروسة تنفي نفيا  % 00,50من خالل الجدول أعاله أن نسبة املالحظ  التحليل:

قاطعا أن تكون هناك أية عرقلة للتطور الفكري للتلميذ بعد تعلمه للغات أخرى على حساب لغته ألام 

أن تعلم لغات أخرى يعرقل أحيانا ب من ألاساتذة فترى  % 05,00، غير أن نسبة في املرحلة الابتدائية

من  % 55,15كما أن نسبة .  يكون على حساب لغته ألامالابتدائية و كري لتلميذ املرحلة التطور الف

ألاساتذة تؤكد على أن تعلم لغات أخرى يعرقل كثيرا التطور الفكري للطفل الذي يكون على حساب 

 %0,15الذي يمثل نسبة( برأيه و 55لم يدل  أستاذ واحد )مجاالت أخرى أو على حساب لغته ألام، فيما 

10,81

40,5445,94

2,7

ور دائرة بيانية توضح إمكانية عرقلة تعلم اللغات للتط
الفكري للتلميذ على حساب لغته األم 

كثيرا

أحيانا

مطلقا

إمتناع

 النسبة العدد االجابة

 12,91 % 20 كثيرا

% 02,50 15 أحيانا  

% 05,10 ,1 مطلقا  

 2,,20 % 21 امتناع

 100 % 37 المجموع
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 ؟كيف ترى واقع و مستقبل اللغة الفرنسية في الجزائر  لثالثون:االسؤال الواحد و  

باإلجماع على أن واقع اللغة الفرنسية في الجزائر هو في تدني رهيب أجاب معظم ألاساتذة و  التحليل:

تراجع مستمر، أما عن مستقبل هذه اللغة في الجزائر فيؤكدون بأنه ال مستقبل لها، بحكم أن اللغة و 

 ، كما أنها تعد لغة عاملية.عامليا مالعلو لغة التكنولوجيا و إلانجليزية هي 

  ؟ تغطية نقائص تدريسهاتقترح إلنجاح تعليم هذه اللغة و  ماذاو  الثالثون:و السؤال الثاني 

 اقتراحات ألاساتذة جاءت كاآلتي:  التحليل:

 تكوين ألاساتذة تكوينا جيدا. -5

 زيادة الحجم الساعي لتعليم اللغة الفرنسية. -0

 منهاج يتالءم مع مستوى التالميذ.وضع  -3
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 املناقشة:النتائج و 

 عرض النتائج: أوال:

، توصلت إلى مجموعة من الابتدائيةمن خالل الدراسة امليدانية التي قمت بها على مستوى املدارس 

 والتي جاءت كاآلتي: النتائج

حتمية على تحصيل التلميذ اللغوي مع العلم أنها  ابتدائيعدم تأثير إدراج اللغة الفرنسية في الثالثة  •

 (. الجزائر كانت مستعمرة فرنسيةبحكم أن  فرضها الواقع املعاش )

•  
ّ
 باللغة إلانجليزية. الابتدائيةر إمكانية استبدال اللغة الفرنسية في املرحلة توف

 في تعليم اللغات ألاجنبية بدل تأخير تعليمها. تأييد مبدأ التبكير  •

 كافؤ فرص تعليم اللغات ألاجنبية بين التالميذ.ت •

 يسهل عملية التواصل.ساهم في النمو اللغوي للتالميذ و التعليم مزدوج اللغة ي •

 التالميذ. نقص في تكوين ألاساتذة من الناحية البيداغوجية مّما يؤدي حتما إلى تدني مستوى  •

 لها أثر كبير  ( اللغة املستعملة في البيت أسريا )املسؤولية ألاسرية بمعنى املستوى اللغوي للطفل  •

 على التحصيل اللغوي للتلميذ.

 ضعف التالميذ لغويا، هذا ما جعلهم يستعملون اللغة العامية في الدرس. •

 طرق التدريس غير مناسبة البتة في التحصيل اللغوي الفّعال. •

 الشفهية. عدم تركيزه على الدروسللغة الفرنسية لكثافة البرنامج و ضرورة تغيير منهج ا •

للغة  ميول التلميذ تعليم اللغة الفرنسية ال يؤثر سلبا على تعليم اللغة العربية أو باألحرى ال يسبب •

 الفرنسية.

مخارج  تحكمهم في بحكم الابتدائيةاللغوي في املرحلة  الاكتسابحفظة كتاب هللا هم ألاكثر تفوقا في  •

 الحروف بصورة جّيدة.

 تكامل عناصر املنهاج.عدم دراية ألاساتذة لترابط و  •

 عدم كفاية الحجم الساعي لتدريس اللغة الفرنسية. •
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 النتائج: مناقشةثانيا: 

 تفسيرها على النحو آلاتي:تطرق إلى تحليلها و بعد عرض ي للنتائج، سأ

أجنبية أخرى  دامت اللغة الفرنسية هي حتمية فرضها الواقع املعاش، فيمكننا استبدالها بلغة ما •

التكنولوجيا كاللغة إلانجليزية التي اتسع نطاق املجتمع الدولي، أي لغة العلوم و تطورات تتماش ى و 

 ليس مفروضا.لغة منبع إرادة و استخدامها عامليا، فيصبح تعلم ال

سنة وحسب  55سنوات إلى  50في تعليم اللغات ألاجنبية بحكم أن التلميذ ما بين  تأييد مبدأ التبكير  •

نظرية بياجييه له القابلية على تعلم أكثر من لغة مع وجوب إدماج حصص لتلقين اللغة وكيفية النطق 

 الصحيح للكلمات ال التركيز على الحروف فقط.

هذا ما يتطلب منه تكثيف الجهود دون تمييز  يأتي من واجب املعلم مراعاة الفروق الفردية للتالميذ،  •

 جراءه إحباط أو نفور.

اغوجية وهذا بشكل دوري، ألن معظم الاستمرارية في تكوين ألاساتذة خاصة من الناحية البيد •

ألاساتذة يفتقدون إلى أساسيات بيداغوجيا التعليم وهي مهمة جدا في التواصل بين املعلم والتالميذ 

مالئما داخل القسم ألن املعلم هو قدوة لتالميذه ) املعلم ضمير والتلميذ أمانة، إذا غاب  مما يخلق جوا

 الضمير ضاعت ألامانة (.

ألاسرة شريك فّعال في املنظومة التربوية، إذا ساهمت ألاسرة في مد يد العون ألبنائها لتعلم اللغات  •

 .مينفإنه سيؤدي حتما بالتلميذ إلى النجاح وتسهيل عمل املعل

بيداغوجية خاصة بتعليم اللغة  مع استعمال وسائلطرق تعليم فّعالة، حديثة ومعاصرة، توظيف  •

جنبية كإنشاء مخابر تتوفر على الوسائل السمعية والبصرية ألنها تساهم في تسهيل تعلم التالميذ ألا 

جهة، وتنمي املهارات كما أنها تساعد املعلم على تحقيق ألاهداف املراد الحصول عليها بعد الدرس من 

 اللغوية للتالميذ من جهة أخرى.

التقليص من حجم البرنامج ألن املنهاج ال يخدم ال املعلم وال التلميذ من أية ناحية خصوصا كتاب  •

السنة الثالثة ابتدائي الذي يثقل كاهل املعلم بكثرة الدروس والتلميذ بكثرة املفاهيم التي ال يحتاجها 

اللغة الفرنسية ألول مرة، والزيادة في الحجم الساعي لهذه املادة ألنه من الصعب  التلميذ الذي يدرس

 ( ساعات أسبوعيا. 53تعلم لغة أجنبية بمعدل ثالث )
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من منطلق كثافة برنامج اللغة الفرنسية في املرحلة الابتدائية وأن الحجم الساعي غير كاف لتعليم  •

املنهاج مع ما يتالءم ومستوى وقدرات التالميذ مع إعطاء ألاستاذ هذه املادة، فال بّد من إعادة النظر في 

 حرية أكثر في التدريس.

هم ألاكثر تمكنا في الاكتساب اللغوي ألن القرآن الكريم نزل عربيا وللتنويه فإن حفظة القرآن الكريم  •

ن من لغة 
ّ
ن مع العلم أن اللغة العربية من أصعب اللغات وأشدها تعقيدا لذلك من تمك

ّ
القرآن تمك

من لغات أخرى بكل سهولة ويسر نتيجة التحكم في مخارج الحروف ) فضل كالم هللا على سائر الكالم 

 كفضل هللا على عباده (.

وعليه فإن مسؤولية ألاستاذ قائمة في تدني مستوى التالميذ اللغوي في املرحلة الابتدائية نتيجة عدم  •

نه من فهم عناصر املنهاج، هذا ما
ّ
يؤثر سلبا على التلميذ وفعاليته ألن املنهاج عنصر أساس ي في  تمك

    العملية التعليمية التعلمية.
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  الخاتمة                                         

 أن واضحا بات وقد ،الاجتماعية والتنشئة الحضاري  والتطور  التقدم ركائز أهم التعليم يعتبر 

 عرفتها التي التقليدية التربوية املنظومة من الخروج تتطلب التربوي  املردود من للرفع اللغات تعليم عملية

 حديثة استراتيجيات بإحداث إال يتأتى ال وهذا التعليمي، البحث عن الناتج التعلم حيوي  إلى الجزائر

 حيث من اللغات تعليمية ملناهج نوعي تطوير طريق عن الجزائرية ملدرسة في ألاجنبية اللغات لتعليم

 وطرق. وسائل من املتنوعة لوسائطوا واملحتويات ألاهداف

 ناطقا إياها، ومتقنا ومتيقنا، متمكنا فنانا، معلما ويستوجب العلمية بالصبغة يصطبغ فن اللغة فتعليم

ا معقول  تصور  له يكون  كي اللغات، تعليمية حقل في اللسانية الدراسات لنتائج ومتطلعا بها،  يعلمه ملم

 وفق وسهولة بيسر اللغة اكتساب بغية العلمية التعليمية ليةالعم ملواكبته تطبيقها ومحاولة ويقدمه

 والتي خاصة بصورة والجزائر عامة بصورة العربية املجتمعات على بالفائدة نعود صارمة علمية مناهج

 ألاجنبية. اللغات تعليم عملية في الفادح النقص من تعاني

 التربية مجال في الباحث يحتاج هامة نقاط عدة على البحث ملوضوع دراستي خالل من وقفت لقد

 من التمكين بغية القادمة لألجيال بالنسبة دسمة مادة منها يتخذ أن العموم وجه على والتعليم

 الابتدائية. املدارس في املتعلمين أغلبية لدى السائد اللغوي  الضعف بتغطية الفعال اللغوي  الاكتساب

 تطويرها في وإلاسهام بها الاهتمام ينبغي التي ئصالنقا من الكثير استنتجت البحث هذا معالجة أثناء

 بيداغوجية مقاربة وفق اللغات بها تدرَّس مثلى طرق  إلى يحتاج اللغات تعليمية مجال وأن خصوصا

 اليوم. الجزائرية املدرسة تواجهه الذي والحضاري  والاقتصادي املعرفي والتطور  تتماش ى

 من جملة مع مناقشته وكذا الاستبيانات وتوزيع طبيقيالت امليدان على العمل بصدد وأنا الحظت كما

 السلبية وعواقبها اللغات تعلم صعوبات ماهية تماما يجهلون  من املدرسين من الكثير هناك أن املعلمين

 ألاجنبية اللغة يعير ال املتعلم أن إلى إلاخفاق هذا في فقط مستشهدين للمتعلم التعليمية السيرورة على

 والتكنولوجيا. كالرياضيات املواد باقي مع رنةباملقا اهتمام أي

 في املتعلمين تعترض التي للصعوبات وتشخيص تعريف ألاحيان من الكثير في يتطلب اللغات تعليم إن

 العالجات اقتراح وكذا معها التعامل وكيفية ألاولي للتعليم ألاساسية الركيزة باعتبارها الابتدائية املدرسة

 لتعليمها حديثة استراتيجيات بانتهاج التفكير والتعليم التربية بشؤون القائمين على تحتم التي املمكنة

 الحسنة. السيرورة ملواصلة اسهامات ضمان أجل من
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 اللغات معلم على ينبغي التي الاستنتاجات من مجموعة البحث هذا خالل من لي اتضح أنه القول  يمكن

 الخصب الحقل هذا أن اعتبار على اللغات ليميةتع حقل في الغوص بعد وهذ بها دراية على يكون  أن

 وباعتبار التعليمية، العملية أمام عائقا تقف التي الصعوبات تذليل في عليه يعتمد علميا أساسا أصبح

 يستقيم ال العملية فهذه لغوية، مهارات الكتساب املتعلم تأهيل إلى تهدف بيداغوجية ممارسة التعليمية

 والصعاب العوائق لتفسير تسعى التي اللسانية للنظرية املعرفية الحصيلة لىع اعتمدت إذا إال أمر لها

 علميا. تفسيرا للمتكلم اللغوي  للحدث الفعلية املمارسة تعيق التي

 املعرفي الرصيد خالل من إال املطلوب املستوى  إلى ترقى لن ألاجنبية اللغات تعليمية فإن هذا خالل ومن

 بجوانب تعلق ما لكل كافيا تفكيرا تحقق تطبيقية وإجراءات نظريات من وفرته وما التطبيقية للسانيات

 إدراك عليه يعسر سوف املختلفة اللسانية للنظريات اللغات معلم لجوء فبدون  اللغوية. الظاهرة

 للغة. التلفظية العملية

 التالية: النقاط في إبرازها يمكن التي والتربوية العلمية آلاليات من مجموعة ملست وقد

 للعملية املنهجية الحصيلة تنمية في التطبيقية اللسانيات ومصطلحات مفاهيم باستثمار ملزم ااملعلم •

 القراءة، الكالم، الاستماع، ) املختلفة اللغوية املهارات الكتساب املتعلم تأهيل إلى تهدف التي التعليمية

 العضوية الصعوبات وحصر التلفظية العملية تضبط فهي ألاخرى  الجهة من أما جهة، من ( الكتابة

 خالل: من التعلم تعيق التي والاجتماعية والنفسية

 أجل من الجامعة بمعية الوصية الهيئة طرف من محاضرات أو ندوات إقامة أو تكوينية أيام إقامة •

 املعلم. يتخذها التي املمكنة العالجات واقتراح الصعوبات تشخيص

 أحسن هي الناجحة الطريقة أن باعتبار وعصرنتها ألاجنبية اللغات تدريس طرائق في التنويع وجوب •

 املنشودة. ألاهداف لتحقيق وأيسرها السبل

 لم التعليمي الوسط أن علما وأسسها. ملكوناته املعلم بفهم مرتبط بالكفاءات املقاربة آلية توظيف •

 على املتعلم لتشجيع اللغات ةتعليمي في مناسبة وضعيات اعتماد ضرورة مع املقاربات، هذه بعد يهضم

 إيجابية. مواقف اتخاذ على وتحفيزه قدراته توظيف

 مكوناته، من أساسيا ومكونا التعليمي املنهج من مهم جزء ألنها التعليمية الوسائل استخدام ضرورة •

 الفعال الاشتراك على تحث التي البصرية السمعية منها خاصة اللغوي  الاكتساب لعملية ومسّهال

 يحسن أن شرط امليدانية، ومواقفه التعليمية، مهماته أداء في املعلم تساعد أنها فصحيح هادف،وال

 أيضا. واستخدامها وإعدادها، اختيارها،
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 ترتيبها بحسب الباحثون  صنفها حيث اللغوية املهارات تنمي الواقع في للغة الفعلي ألاداء أي املمارسة •

 القراءة تليه (، الشفهي/الكالم التعبير ) الحديث ثم الاستماع انفك الطفل عند اللغوي  النمو في الزمني

 (. الكتابي التعبير ) الكتابة ألاخير وفي بأنواعها

 فتستعمل الثانية، اللغة ذلك في بما املستهدفة اللغة تعلم في ومشجع مفيد ألاولى اللغة استعمال •

 القدرة التلميذ امتالك لعدم وذلك اللغة استيعاب أو القراءة تدريس بداية عند التعليمات في كوسيط

 منه. املطلوب ومعرفة القراءة على

 تحقيق على التعليمي النظام قدرة مدى بها يقصد ألاجنبية اللغات تعليم كفاءة أن القول  وخالصة

 تنشئة في فعالة بصورة تساهم ومثالية نموذجية تربوية منظومة إلى والوصول  منه املنشودة ألاهداف

 أقرانه. يتحدى فعاال عنصرا ليصبح لجزائري ا الفرد

 الكفاءة بناء سياق مع ينسجم بشكل التعلم سيرورة في التدرج بعد إال املثالي التعلم إدراك يمكن وال

 املتعلم. وقدرة

قت قد أكون  أن آمل ألاخير وفي م
ّ
 في ودراسات لبحوث فاتحة يكون  أن وأرجو املوضوع، بهذا إلاحاطة في وف

 املوضوع. في تصب جادة لدراسات عمقا أكثر انطالق ونقطة قرةاملو  جامعتنا

     أنيب. وإليه توكلت وعليه ثقتي وباهلل التوفيق هللا أسأل نفس ي، فمن أخطأت وإن هللا فمن أصبت إن
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 م.2119 ،1ط ألاردن، عمان، ،والتوزيع للنشر وائل دار التدريس(، طرائق )سلسلة

 منهاج العربية، اللغة تعليم في وأثرها الفرنسية اللغة مناهج ماجستير، رسالة عن منقول  -122

 حنيفي، ناصر بن الدكتور: إشراف فتحي، غزالة بن للطالب أنموذجا ابتدائي الثالثة السنة

2114/2119  

  سنة عمان، الفرقان، در ،1ط تدريسها، وأساليب الرياضيات منهاج الكريم، عبد محمد د. -123

1555. 

 للنشر، القصبة دار إبستمولوجية، تحليلية دراسة البنيوية اللسانيات مبادئ دبه، طيب -124

 .2111 سنة الجزائر،

 والنشر، للدراسات عبادي مركز التنظير، وخطاب الحديث النقد الصانع، إلاله عبد -129

 .2111 سنة ،1ط

 الجزائر، والنشر، للطباعة النور  دار التربوية، النظريات تطوير في قراءة سعيد، مصطفى -126

 .2111 سنة

 .2113 سنة الجزائر، هومه، دار والتواصل، اللغة مرتاض، الجليل عبد د. -127

 الجديدة، النجاح مطبعة شمولية، مقاربة أجل من التعليم في الكفايات أسليماني، يالعرب -128

  .2116 ،1ط البيضاء، الدار

 القديم. العربي الدرس في تأصيلية محاولة مع التداولية اللسانيات في بوجادي، خليفة -125

 للنشر املسيرة دار ،1ط املعاصر، املدرس ي املنهج وآخرون، الحليم عبد مهدي أحمد -131

 .2118 سنة عمان، والتوزيع،



ملراجعاو  املصادر   

 

 

 ألامير مطبعة ت، ،2ط التعلمي، التعليمي الفعل خالدي، الدين ونور  سرير شارف محمد -131

 معسكر. القادر، عبد

  ألاردن، ،والتوزيع للنشر صفاء ارد الكتب، وتحليل املناهج العرنوس ي، حربي عويد ضياء -132

2113. 

 املسيرة دار التعليمي، الكتاب وتصميم التربوية املناهج بناء أسس الخوالدة، محمود محمد -133

 .2114 ،1ط ألاردن، عمان، والتوزيع، للنشر

 .2118 القاهرة، ،1ط واملستقبل، الواقع الدراسية، املناهج قنديل، إبراهيم أحمد -134

 املؤسسة الدراسية، ناهجامل بناء في املعاصرة الاتجاهات عبود، مطر سعد علي، عبد محسن -139

 م.2112 لبنان، للكتاب، الحديثة

 الفكر، دار (، التطوير التنظيمات، املكونات، ألاسس، ) املناهج وآخرون، يونس فتحي -136

 .2114 ،1ط ألاردن،

 .2112 الجزائر، ألامل، دار ،1ط بالكفاءات، والتعلم التعليم مقاربة محمد، عسعوس -137

 وتصميمها الفكرية ومداخلها أسسها، املناهج، عبيد، إسماعيل يحي الخوالدة، أحمد ناصر -138

 م.2111 ألاردن، عمان، ،وموزعون  ناشرون زمزم دار تطويرها، ونماذج بنائها ومبادئ

 القاهرة، دار التطور، التنظيمات، ألاسس، املكونات، املناهج، الدعيلج، العزيز عبد إبراهيم -135

 .2117 ،1ط عربية،ال مصر جمهورية

 والتوزيع، للنشر املعارف دار العربية، اللغة ملدرس ي الفني املوجه إبراهيم، العليم عبد -141

 ت. د، ،14ط القاهرة،

 والتوزيع، للنشر صفاء دار البالغية، الدوائر وثالثية ألاسلوبية الجليل، عبد القادر عبد -141

 .2112 ،1ط ألاردن، عمان،

 2112 ،2ط سوريا، حلب، والنشر، للطباعة الحاسوب دار عياش، منذر ترجمة جيرو، بيار -142

 .1571 القاهرة، الكتب، عالم التعلم، محمود، وجيه إبراهيم -143

 اململكة الرياض، املريخ، دار التعلم، وإتقان للتالميذ الفردية الاحتياجات العظيم، عبد ناديا -144

 .1551 السعودية، العربية

 .2113 القاهرة، والتوزيع، للنشر العربية الدار إلانسان، وبناء التدريس طرق  فؤاد، قالدة -149

  القاهرة، والتوزيع، للنشر العربية الدار التدريس، وطرق  املناهج في قراءات صالح، خضر -146



ملراجعاو  املصادر   

 

 

2111. 

 الطبع مؤسسة والتوزيع، للنشر تالنتقيت دار ،1557ط الهادف، املدرس دليل بودة، عيس ى -147

 مدني. إلاخوة

 الفكر دار الذاتي، والتعلم ألفريد منهج وفق املناهج تخطيط الحق، عبد إبراهيم كايد -148

 .2115 ،1ط وموزعون، ناشرون

 العربية، النهضة دار التدريس، طرق  أسس العلمية التربية وآخرون، مطارع عصمت إبراهيم -145

   .1582ط لبنان، بيروت،

 للنشر الخلدونية دار (، واملتطلبات ألابعاد ) بالكفاءات التدريس بيداغوجية فريد، حاجي -191

 .2119 الجزائر، والتوزيع،

  املغرب، الشرق، إفريقيا ،2116 ألاولى، الطبعة التربية، علوم في الكفايات اللحية، الحسن -191

2116. 

 عمان، والتوزيع، للنشر املناهج دار التدريس، وطرائق العلمية املفاهيم الناشف، زكي سلمى -192

 م.2115ه/1425 ألاولى، الطبعة ألاردن،

 الشرق، افريقيا نموذجا، الرياضيات بالكفايات، للتعليم التربوية املداخل حمدي، محمد -193

 .2117 املغرب، البيضاء، الدار

 الجزائر، وزو، تيزي  والتوزيع، للنشر ألامل دار بالكفاءات، املقاربة سليمان، نايت طيب -194

 ت. د، ،1ط

  والتوزيع، للنشر أسامة دار الاجتماعيات، تدريس في معاصرة أساليب أبودية، أحمد عدنان -199

2111.  

 القاهرة، والطباعة، والتوزيع للنشر الكتب عالم ،التربوية املصطلحات جمل أحمد، علي -196

 .1555 ،2ط

 .2119 الجزائر، ع، مطبعة ،1ط بالكفاءات، التدريس مقاربة هني، الدين خير -197

   الاسكندرية، الوفاء، دار والتعلمية، إلادارة بين الشاملة الجودة أحمد، إبراهيم أحمد -198

2113. 

 لبنان، مكتبة والتطبيق، النظرية بين وتعلمها الحية اللغات تعليم العربي، املجيد عبد صالح -195

 .1581 ،1ط بيروت،



ملراجعاو  املصادر   

 

 

 اللغة، تعليم اتجاهات مفلح، غازي  -161

 اللغات، تعليم طرائق في دراسة صيني، اسماعيل محمود  -161

 جامعة ،اللغة تعليم في البصرية املعينات هللا، عبد الصديق عمر ،صيني اسماعيل محمود -162

  م.1584ه/1414 السعودية، العربية اململكة سعود، امللك

  ،1ط مصر، والتوزيع، للنشر املعارف دار ،1ج التدريس، وطرق  التربية العزيز، عبد صالح -163

 ت. د

 .1588 ،1ط دمشق، طالس، دار والطموح، الواقع بين اللغة تعليم السيد، أحمد محمود -164

 النهضة مكتبة ،1ج نية،يدال والتربية العربية اللغة تدريس طرق  عطا، محمد إبراهيم -169

 م.1556ه/1416 مصر، املصرية،

 الجديدة، النجاح مطبعة شمولية، مقاربة أجل من التعليم في الكفايات العربي، سليمان -166

 .2116 ،1ط املغرب، البيضاء، الدار

 .1582 ،28ط لبنان، بيروت، مصر، دار وإلاعالم، اللغة في املنجد معلوف، لويس -167

 .2114 ناشرون، الرشد مكتبة التعليمية، املناهج السيد، شوقي شريفيال -168

 مكتبة التعليم، تكنولوجيا إلى التعليمية الوسائل من يوسف، صبري  إسماعيل ماهر -165

 م.1555ه/1412 الرياض، الشقري،

 وتربية، تعليمية وأبحاث وخواطر مقاالت الخاطر، فيض من الطالع، ظاهر رضوان د. -171

 م.1555ه/1412 ط، د القاهرة،

 للنشر العربي املجتمع مكتبة وفاعليتها، التعليم وسائل تكنولوجيا السعود، محمد خالد د. -171

 .2118 ،1ط والتوزيع،

 التعليم، تكنولوجيا ومستجدات التعليمية الوسائل الشرهان، العزيز عبد ابن جمال د. -172

 .2ط الرياض، الوطنية، فهد امللك مكتبة

 – العالقة – املضمون  التعليم، وتكنولوجيا التعليمية الوسائل قنديل، الرحمن عبد يس د. -173

 .2ط الرياض، الدولي، النشر دار التعنيف،

 اللبنانية املصرية الدار والنفسية، التربوية املصطلحات معجم النجار، وزينب شحاتة أحمد -174

 .2113 القاهرة،



ملراجعاو  املصادر   

 

 

 الرشد، مكتبة ومعاصر، عام منظور  من جاملناه محمد، هللا عبد السيد دفع الرحيم عبد -179

 .2116 الرياض،

 ناشرون، الرشد مكتبة العام، التعليم مراحل في العربية اللغة تدريس دليل مفلح، غازي  -176

 .2117 ،1ط

 .1588 ،8ط املنار، مكتبة التعليم، وتكنولوجية التعليمية الوسائل السيد، علي محمد د. -177

 الصفوف في القراءة تعلم صعوبات بعض لعالج املداخل متعدد برنامج حمدة، السليطي، -178

 .2116 شمس، عين جامعة قطر، بدولة الابتدائية املرحلة من ألاولى الثالثة

 للنشر الفكر دار واملنهج، التعليمية الوسائل جابر، الحميد عبد كاظم، خيري  أحمد د. -175

 .2117 ،1ط والتوزيع،

 تدريس أساليب موس ى، قمر املعطي عبد البورني، مخيمر زيادة لسعدي،ا توفيق عماد -181

 ت. د ألاردن، عمان، والتوزيع، للنشر ألامل دار ،1ط العربية، اللغة

 والتوزيع، للنشر صفاء دار الخاصة، التربية في التعليمية الوسائل عبيد، السيد ماجدة -181

 .2112 ،1ط ألاردن، عمان،

 .1548 الكويت، التعليم، في والتكنولوجيا الاتصال وسائل الطوبجي، حمدي -182

 مكتبة استخدامها، وطرق  إعدادها التعليمية، الوسائل لكلوب، الرحيم عبد بشير -183

 .1589 عمان، العلوم، إحياء دار املحتسب،

 في ومكانتها استخدامها وأسس مفهومها التعليمية، الوسائل العزيز، عبد املحسن عبد -184

 م.1554ه/1414 ،1ط فهد، امللك تبةمك لتعليمية،ا العملية

 دراسة " التعليمية الطرائق في اللغوي  التواصل " بعنوان ماجستير رسالة من منقول  -189

 .2117/2118 لحسن، بلبشير الدكتور: إشراف تحت فتيحة شبالي للطالبة القراءة ملادة تحليلية

 الفكر دار ،2ط التعليم، في والتكنولوجيا الاتصال وسائل سالمة، محمد الحافظ عبد -186

 .1558 القاهرة، والتوزيع، للنشر العربي

 الوراق، مؤسسة التعليم، أو والتربية الحديثة التكنولوجيا الصوفي، اسماعيل هللا عبد د. -187

 م.2111 ،1ط ألاردن، عمان،

 الفكر دار والعشرين، الواحد القرن  مطلع وتحديات الحاسوب تربويات إبراهيم، الفار -188

 م.2114 مصر، القاهرة، والتوزيع، للنشر العربي



ملراجعاو  املصادر   

 

 

 لدول  العربية التربية مكتبة التربوي، للتقويم مرجعي إطار مبارك، إبراهيم الدوسري  -185

 .2111 ،3ط الخليج،

 .2113 القاهرة، ،1ط الكلمة، دار التعليم، تكنولوجيا منتوجات عطية، محمد خميس -151

 عصر في العامة سالتدري طرائق جمل، جهاد محمد ناصر، يونس القال، الدين فخر -151

 .2116 العين، الجامعي، الكتاب دار ألاولى، الطبعة املعلومات،

 للنشر القلم دار ،8ط التعليم، في والتكنولوجيا الاتصال وسائل ،الطوبجي حمدي حسين -152

    .2112 الكويت، والتوزيع،

 .2118 املعرفة، بستان مكتبة التعليم، تكنولوجيا كرم، أمل خليفة -153

 استخدام نحو التربية كلية وطالبات طلبة من عينة اتجاهات سالم، هللا عبد املناعي -154

  .1552 قطر، جامعة التعليم، في الكمبيوتر

 دار التعليم، تكنولوجيا وسائل واستخدام إنتاج أساسيات هللا، فتح الفتاح عبد محمد -159

 .2114 الرياض، الصميعي،

 .1559 القاهرة، املعارف، دار التعليم، في الكمبيوتر سيد، الحليم عبد الباب فتح -156

 دار الحاسوب، تدريس طرق  ،وآخرون الخزندار نجيب نائلة عفانة، سالم اسماعيل عزو  -157

 .2119 ، والتوزيع، للنشر املسيرة

 سيد تق: الابتكاري، التفكير على القدرة وتنمية التعليم تكنولوجيا منصور، محمد أحمد -158

 .1589 مصر، القاهرة، السالسل، ذات منشورات هللا، خير

 دراسات مركز السوق، وثقافة العوملة ظل في العربي الوطن في التعليم زيتون، محيا د. -155

 .2119 العربية، الوحدة

 إلاسالمية املعارف جمعية واستراتيجيات، طرائق التدريس والترجمة، للتأليف نون  مركز -211

 م.2111ه/1432 ،1ط لبنان، بيروت، الثقافية،

 القاهرة، والتوزيع، للنشر الكتب عالم والتطبيق، النظرية بين املناهج اللقائي، حسين أحمد -211

 .1582 ،2ط

 دار علمية، وتطبيقات نظرية أطر العربية، اللغة تدريس استراتيجية إسماعيل، حميد بليغ -212

 .2113 ،1ط والتوزيع، للنشر املناهج



ملراجعاو  املصادر   

 

 

 والتوزيع، للنشر الثقافة دار العلوم، تدريس في الحديثة الاتجاهات عاذرة، أبو محمد سناء -213

 .2112 ،1ط ألاردن، عمان،

 والتوزيع، للنشر الفكر دار الدراسية، املنظومة في الاستراتيجي التخطيط الحريزي، راغدة -214

 .2117 ،1ط ألاردن، عمان،

 عالم والتعلم، التعليم لطرق  معاصرة رؤية التدريس، استراتيجية زيتون، حسين حسن -219

 .2113 ،1ط القاهرة، الكتب،

 الطبعة واملمارسة، النظرية بين العربية اللغة تدريس أصول  البجة، حسن الفتاح عبد -216

 .1555 ألاردن، عمان، والتوزيع، للنشر الفكر دار (، م1555ه/1421) ألاولى

 عمان، والطباعة، والتوزيع شرللن املسيرة دار اللعب، النفس علم صوالحة، أحمد محمد -217

 م.2114ه/1429 ،1ط ألاردن،

 السنة تالميذ على ألاطفال رياض في املوجه الجماعي اللعب تأثير مدى عثماني، القادر عبد -218

 .1553 ليسانس، نهاية مذكرة أساس ي، ألاولى

 والطباعة، والتوزيع للنشر املسيرة دار للجميع، العلوم تعليم قطايبية، محمد هللا عبد -215

 .2119 طبعة ألاردن، عمان،

 مذكرة التحضيرية، املرحلة في الشخصية تكوين في الرياض ي البدني النشاط أثر محمد، نقاز -211

 .2116 والرياضية، البدنية التربية ومنهجية نظرية في ماجستير شهادة لنيل

 والتوزيع، للنشر أسامة دار الحديث، التدريس وأصول  الصف معلم مراد، القادر عبد -211

 .2119 ط، د ألاردن، عمان،

 الرز، أبو مصطفى حسين جمال الدليمي، حسين علي طه الجيدي، شريف إبراهيم، هاني -212

 .2116 ،1ط ألاردن، الحديث، الكتب عالم والتقويم، التدريس في حديثة استراتيجيات

 التدريس طرق  الاجتماعية الدراسات هللا، عبد جاسم محمد سعيد، محمد عاطف -213

 .2118 القاهرة، العربي، الفكر دار م(،2118ه/1428) ألاولى الطبعة ت،والاستراتيجيا

  ه/1427 ) ألاولى الطبعة الخالق، عبد ذياب أبو أمل السيدة الخالق، عبد أنيس رشراش -214

 .2118 لبنان، العربية، النهضة دار م(،2117

 ألاردن، عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار إبداعيا، املشكالت حل قطيط، يوسف غسان -219

 .2111 ،1ط



ملراجعاو  املصادر   

 

 

 ألاردن، والتوزيع، للنشر رابي حمو دار التدريس، وطرق  أساليب عصام، محمد ضريبة -216

 .2118 ،8ط

 م،2116ه/1429 ألاولى الطبعة الاجتماعية، الدراسات تدريس طرائق خضر، رشيد فخري  -217

 .2116 ألاردن، عمان، والطباعة، والتوزيع للنشر سيرةامل دار

 في حديثة اتجاهات العاني، ثابت وجيهة عطاري، توفيق عارف عيسان، هللا عبد صالحة -218

 ألاردن. عمان، والطباعة، والتوزيع للنشر املسيرة دار ،2117 ألاولى الطبعة التربية،

 للنشر مةأسا دار ، العلوم، رؤية تدريس في معاصرة أساليب الخزرجي، إبراهيم سليم -215

 .2111 ،1ط ألاردن، عمان، والتوزيع،

 ،1584 ألاولى الطبعة تطبيقاته، أهدافه، أسسه، املدرس ي، النشاط ريان، حسن فكري  -221
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