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 مقّدمة

بسم اهلل الرَّحمن الرَّحيم، وبه أستعين، وال حول وال قوة إاّل باهلل العلّي العظيم، وأصلِّي وأسلِّم على 
 : أشرف خلق في الوجود، سيِّدنا محمد صّلى اهلل عليه وسلَّم، وبعد

التطبيقية حقل علمي خصيب؛ من حيث كونُه ختصصيا بينيا وجسرا رابطا بني معارف اللسانيات       
 كما أنّه العلم الذي يهتم باللغة أينما وجدت،  ،(اخل...الرتمجة ،اللسانيات علم النفس، علم االجتماع،)ةعدّ 

 ،اللغاتبتعليمية  ، خاصة هبا شافية للمشكالت املتعلقةكافية إجابات  حلول و إجياد أجل من  مفهو يتقد  
وكذلك يتصدى للمشكالت اليت تطرح يف  ة،ة املتعلموذلك من أجل تأهيل املتعلم شفهيا وكتابيا يف اللغ

هذا ما جيعله علما غري مستقر ومتجدد، يتطور يوما بعد يوم، وألمهيته البالغة تقّرر احلقول العلمية األخرى، 
إدراجه كمقياس يف اجلامعات اجلزائريّة يف قسم اللغة واألدب العريب، شعبة الدراسات اللغوية، وكتخصص 

 .مستقل يف مستوى املاسرت

 ثانيةالطلبة السنة جِّها إيّاها إىل مو " اللسانيات التطبيقية" :مقياسيف  طبوعةتأيت هذه امل من هذا املنطلق 
يف قسم الّلغة واألدب العريب، جبامعة حمّمد البشري اإلبراهيمي، برج  ( الدراسات اللغوية: شعبة)ماسرت 

ضايا اللسانيات التطبيقية، والتعرف على أهّم جماالهتا، وآلياهتا اإلجرائية يف قام بحماولة لإلمل يفبوعريريج، 
 :حتقيقا لألهداف اآلتية وذلك مقاربة الظاهرة اللغوية، 

  التطبيقيةحماولة الوصول إىل تعريف جامع ملوضوع اللسانيات 
 حصر جماالهتا املتعددة بشكل دقيق 
  بينها وبني العلوم األخرى كعلم اللسانيات النظرية هذا من جهة، و الوقوف على احلدود الفاصلة بينها وبني

 .اخل من جهة ثانية...النفس، وعلم االجتماع، الرتمجة، احلاسوبيات
  :على جمموعة من املصادر واملراجع، أمهها اضراتاعتمدت يف إعداد هذه احملقد و 

 .اخلصائص ،ابن جني -
 .، أسس تعّلم اللغة وتعليمها، ترمجة عبده الراجحي وعلي علي أمحد شعباندوجالس براون -
 .لتطبيقية قضايا وميادين وتطبيقات، اللسانيات اصالح بن فهد العصيمي -
 .، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغاتأحمد حساني -
 التعريب بني املبدأ والتطبيق يف اجلزائر والعامل العريب أحمد بن نعمان، -
 ، اللغة وبناء اإلنسان دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل التعليمياتنواري سعودي أبو زيد -

 



 
 ب

 حماضرات يف اللسانيات احلاسوبية بن عربية راضية، -
 . وغريها من املصادر واملراجع

 .للوزارة الوصّية ت الرمسيةاملفردا، كانت وفق وموضوعات هذه احملاضرات  
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 مدخل إلى اللسانيات التطبيقية: (22)المحاضرة رقم 

تكمن يف  علم التطبيقية يستدعي ولوج حقل اللسانيات   أّن قيمة أيّ  حبثية مؤّداها االنطالق من مسلمة 
 .اإلجابات واحللول اليت تواجه اإلنسان يف حياته

شرات القرون يؤكد مبا ال يرقى إليه الشك أّن هاجس البحث الرتاكمي املمتد عرب ع تاريخ العلوم يف مساره كما أنّ 
 1عن احلل األمثل والبديل النوعي كان وراء نشأة كثري من العلوم

 :لسانيات التطبيقيةال -1
 : المعجمي التعريف  -1-1
 يراد باللسانيات التطبيقية جمموعة األحباث اليت تتبع ": هيرى أنّ  : معجم اللسانيات لجون ديبوا

اليت هلا صلة تبطة باحلياة اليومية واملهنية؛ اإلجراءات اللسانية احملضة ألجل اخلوض يف بعض املسائل املر 
شكل التخصصات العلمية األخرى، وتغة، كما تعمل على حل املشاكل اللغوية اليت تطرحها باللّ 

 2"تطبيقات اللسانيات يف األحباث البيداغوجية ميدانا أساسيا
 استخدام التقنيات واملعارف اللسانية يف ميادين  :"افها على أهنّ يعرّ  :معجم اللسانيات لجورج مونان

 3"وتعريف لغات الربجمة والتخطيط اللغوي خمتلفة كالبيداغوجيا اللسانية وعلم النفس العيادي
 :التطبيقية ما يلي يفات اليت حاولت وضع حدود للسانياتمن التعر :  التعريف االصطالحي -1-2

االستقصاء النظري واإلمربيقي ملشكالت العامل احلقيقي اليت تكون فيها : "هي(: برومفيت)تعريف  -
 4"اللغة قضية أساسية

استخدام ما نعرفه عن اللغة وعن كيفية تعلمها، وعن كيفية " هي(: شميت وموريسا)تعريف  -
 5"استخدامها، لتحقيق بعض األهداف حلل املشكالت يف العامل احلقيقي

هتتم اللغويات التطبيقية بالفهم املتزايد لدور اللغة يف الشؤون اإلنسانية لتزويدنا (: "ويلكينز)تعريف  -
غة سواء نبعت احلاجة إليها من الفصل أو صلة باللّ ارات املتّ اذ القر باملعرفة الالزمة للمسؤولني عن اختّ 
 1"مكان العمل أو احملكمة أو املخترب

                                                           
  ما يقابل يف الفرنسية(Linguistique appliquée  ) ويف اإلجنليزية(applied linguistics ) وتعرف يف الدراسات العربية املشرقية بعلم ،

، ص 2117-2116حممد خاين، حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، املركز اجلامعي أمحد زبانة، غليزان، : ينظر. اللغة التطبيقي أو اللغويات التطبيقية
2. 
 .2حممد خاين، حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، ص  1
 .6املرجع نفسه، ص  2
 .7املرجع نفسه، ص   3
 .22، ص1/2119دار كنوز املعرفة، األردن، طصاحل بن فهد العصيمي، اللسانيات التطبيقية قضايا وميادين وتطبيقات،  4
 .23ص املرجع نفسه، 5
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غة اليت اللغويات التطبيقية تركز على حماولة حل املشكالت املتعلقة باللّ (:" Grabeقريب)تعريف  -
أكادميني أو العامل احلقيقي سواء كانوا متعلمني أو مدرسني أو مشرفني أو يصادفها الناس يف 

ري مي خدمات أو من حيتاج إىل اخلدمات االجتماعية أو آخذي االختبار أو مطوّ حمامني أو مقدّ 
 2"السياسات أو صانعي املعاجم أو املرتمجني أو عمالء لألعمال

استعمال ما توافر لدينا عن طبيعة اللغة من أجل حتسني كفاءة عمل علمي ما ": (كوردي)ف يتعر  -
 3"العنصر األساسي فيهتكون اللغة 

تطبيق نتائج املنهج اللغوي وأساليبه الفنية يف التحليل : علم اللغة التطبيقي بأنّه( كريستال)يعّرف  -
وعلم اللغة هبذا املعىن ما هو إاّل وسيلة :" مثّ يعّلق على التعريف قائال 4والبحث يف ميدان غري لغوي

  5" لغاية معّينة أكثر منه غاية يف ذاته
ذو أنظمة ه علم إنّ :" قائال( علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية)يف كتابه  عبده الراجحيفها يعرّ  -

 6"علمية متعددة، يستثمر نتائجها يف حتديد املشكالت اللغوية ويف وضع احللول هلا
غة من أجل تعليمها علم يبحث يف التطبيقات الوظيفية الرتبوية للّ :" بأهنا مازن الوعرفها يعرّ  -

وتعلمها للناطقني هبا، وتبحث أيضا يف الوسائل البيداغوجية املنهجية لتقنيات تعليم اللغات البشرية 
وضع  -وضع النصوص اللغوية وانسجامها مع املتعلمني -أصول التدريس)وتعلمها 
 8علم اللغة الرتبوياللسانيات التطبيقية رديفا ل نايف خرمامن هذا املنطلق اعترب  7اخل...االمتحان

نظرية علمية يتم متثلها عن طريق األمناط وترسيخ املفاهيم اليت يتم فيها :" بأهّنا صالح بلعيديعرّفها  -
 9"نقل النتائج والنظرية إىل مستوى تطبيقي

 
 

                                                                                                                                                                                     
 .الصفحة نفسها، السابقاملرجع   1
 .24-23ص ص املرجع نفسه،   2
عد التمدرس دراسة تطبيقية يف مراكز تعليم اللغات للكبار، رسالة ماجستري، قسم اللغة العربية وآداهبا، رتيبة بوفروم، تعليمية اللغة العربية يف مرحلة ما ب 3

 .12، ص 2119-2118جامعة وهران،  
 .174دط، ص / حلمي خليل، اهليئة العامة املصرية للكتاب، القاهرة، د ت: كريستال، التعريف بعلم اللغة، تر  4
 .126، ص 2117، ديسمرب 29لتطبيقية مفهومها وجماالهتا، جملة األثر، عجاليلي  مسية، اللسانيات ا 5
 .13، ص1995/عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، د ط 6
 .74، ص 1/1989للدراسات والرتمجة والنشر، دمشق، سوريا، ط مازن الوعر، دراسات لسانية تطبيقية، دار طالس  7
 . 12رتيبة بوفروم، تعليمية اللغة العربية يف مرحلة ما بعد التمدرس دراسة تطبيقية يف مراكز تعليم اللغات للكبار، ص : نقال عن 
 .14راكز تعليم اللغات للكبار، ص رتيبة بوفروم، تعليمية اللغة العربية يف مرحلة ما بعد التمدرس دراسة تطبيقية يف م 8
 .11، ص 2117-2116/ 8صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، دار هومة، اجلزائر،  ط 9
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 محصول الحديث: 
اجلامع املانع وال كذلك اإلملام جبميع الفروع وامليادين،  اهلدف من هذه التعريفات ليس خلق احلدّ  نّ إ -1

 1ا اهلدف التعريف مبجال اهتمامها والتعرض لبعض امليادين ألمهيتهاوإمنّ 
غة حاضرة مادة للبحث غة فال لغويات تطبيقية دون أن تكون اللّ تركز على اللّ إّن هذه التعريفات  -2

 والدراسة
احلقول اليت تتعامل معها النظرية، فاللغويات التطبيقية ليست ميدانا د إىل تعدّ هذه التعريفات هنا تنبّ  -3

 مغلقا
كيف ندّرس اللغات : تسهم يف حل املشكالت، هذه املشكالت مثل إّن اللسانيات التطبيقية -4

بشكل أفضل؟ كيف ميكن اكتشاف عيوب النطق بشكل أفضل؟ كيف ميكن تطوير عملية تدريب 
إعطاء اختبارات لغوية بشكل أفضل؟ كيف ميكن تقييم الربامج  املرتمجني بشكل أفضل؟ كيف ميكن

حتديد مستويات القراءة والكتابة لدى اجملتمع ثنائية اللغة يف املدارس بشكل أفضل؟ كيف ميكن 
بشكل أفضل؟ ماذا ميكن أن نقّدمه من نصائح لوزارة الرتبية من مقرتحات إلدخال وسائل تعليمية 

بية باآلسيوية؟ كيف ميكننا إعطاء و ا مقارنة اكتساب اللغات األور جديدة بشكل أفضل؟ كيف ميكنن
 2نصائح حملامي الدفاع حول صدق نسبة الشهادة من احملققني حول حتقيق مع مشتبه؟

  3تعريف فني وعدم ختطئتهم أليّ اختالف زوايا النظر للمعرّ  -5
استثمار للمعطيات " اللسانيات التطبيقية حقال من احلقول املعرفية احلديثة، وهي يف أساسها  تعدّ  -6

خمتلفة، أمهها حقل تعليمية  معرفية ، واستخدامها استخداما واعيا يف حقولالعلمية للنظرية اللسانية
تعليم ق ائوتطوير طر ، رتقية العملية البيداغوجيةوذلك ب Didactique des langues اللغات

فهي هبذا  مهزة وصل بني اللسانيات النظرية ومنهجية تعليم  4الناطقني غري لو  اللغة للناطقني هبا
 5اللغة

يهدف إىل وضع النظريات ( اللسانيات)اللسانيات التطبيقية فرع من علم اللغة  هو أنّ  املتفق عليه -7
القراءة والتعبري  اللغوية موضع التطبيق يف بعض اجملاالت العملية كمجال تعليم اللغة األجنبية وتعليم

غة لّ اذ ال اجلانب التطبيقي العملي للنظريات اللسانية مع اختّ فهي بذلك ما هي إاّل  يف اللغة األم،
 . املوضوع احلقيقي والوحيد للسانيات

                                                           
 .24صصاحل بن فهد العصيمي، اللسانيات التطبيقية قضايا وميادين وتطبيقات،  1
 .26-25ص ص ، املرجع نفسه 2
 .25صاملرجع نفسه،  3
 .41، ص 2119-2118تعليمية اللغة بني األحادية والتعدد، رسالة دكتوراه، قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة وهران، ميمون جماهد، : ينظر 4
 .88،  ص 2114، جوان21أمرية منصور، الصوتيات بني مواد اللغة العربية واقع تعليمها ومعوقات اكتسابه دراسة استطالعية، جملة األثر، ورقلة، ع 5
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من الصعوبة إعطاء تعريف دقيق للسانيات التطبيقية وذلك يعود إىل تداخل العلوم اإلنسانية من  -8
جهة، وإىل حداثة اللسانيات العامة من جهة أخرى، فمصطلح اللسانيات كعلم 

(Linguistique ) مؤسس  دو سوسيرعلى يد  21حديث النشأة، لقد ظهر يف بداية القرن
فاللسانيات ، 1قدمية قد تعود إىل آالف السننيالدراسات اللغوية  اللسانيات احلديثة وبالرغم من أنّ 

أي تتعامل مع  ؛التطبيقية مل تتضح معاملها إىل غاية اليوم فهي صعبة املنال كوهنا لسانيات وتطبيقية
 2(اخل....وبيةتربوية، حاس)اللسان ومع تطبيقات العلوم اليت ال حدود هلا 

إّن اللسانيات  التطبيقية تعىن بدراسة اللغة من خالل اجملتمع خلدمة أهدافه اللغوية كدراسة التعريب  -9
وهذا الفرع يعىن بتطبيق  ،والرتمجة وإعداد املناهج وصناعة املعاجم، وهي من فروع اللسانيات

النظريات اللغوية ومعاجلة املشكالت املتعلقة باكتساب اللغة وتعليمها، كما يعىن هذا احلقل بالتحليل 
 .التقابلي بني اللغات لالستفادة منه يف حتسني ظروف تعلم اللغات وتدريسها

علم الذي يعىن وهو ال( اللسانيات: )يتضمن مصطلح اللسانيات التطبيقية مفهومني أساسيني -11
وهو مصطلح دال على ربط النظريات اللغوية املختلفة ( التطبيقية)الدراسة العلمية للغات البشرية وب

 3التطبيقياحلقل مبيداهنا التطبيقي مع االستفادة من احلقول املعرفية األخرى املتعددة اليت ختدم 
ذلك أّن  معاجلة ظاهرة أو بلوغ غاية،كل أو يكمن يف كيفية دراسة مش سانيات التطبيقيةلالموضوع  -11

املفاهيم يف األصل كانت فكرة جمردة ميكن تطبيقها على جتارب أو موضوعات متنوعة هلا خصائص 
 4التجريد والتعميم: ويقوم املفهوم على خاصيتني مها( ...)مشرتكة 

يف ذاته، ه علم مستقل أنّ  بعضهم  يرىصنف : نيات التطبيقية إىل صنفنيالباحثون إزاء اللسا سمانق -12
عن  إىل نظرية مستقلة ، ومن مّث فهو يف حاجةوله منهج ينبع من داخله له إطاره املعريف اخلاص،

العلوم اليت تعاجل  ل جسرا يربطأنّه علم وسيط ميثّ  يرى -هو الغالب –وصنف آخر . 5العلوم األخرى
 6النشاط اإلنساين؛ كعلوم اللغة والنفس واالجتماع والرتبية

 :اللسانيات التطبيقية مصطلحا -1
(  Linguistique appliquée) نلفي الباحثني قد اختلفوا يف حتديد مصطلح اللسانيات التطبيقية 

يف حني اقرتح  (ولكنز): أمثال "الدراسة العلمية لتعلم اللغة األجنبية": فمنهم من أطلق عليه تسمية
 ."علم اللغة التعليمي": ىإىل مسمّ  (سبولسكي)كما دعا   "علم تعليم اللغة" :اسم (ماكاي)

                                                           
 .93، ص2114اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغات، جملة املمارسات اللغوية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  جانفي  سامية جباري، 1
 .94املرجع نفسه، ص  2
 .5، ص 2117/هايل حممد الطالب، دراسات يف اللسانيات التطبيقية، وزارة الثقافة، اهليئة العامة السورية للكتاب، د ط: ينظر 3
 .11صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص : ينظر 4
 .12-11عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، ص ص  5
 .12، ص نفسهاملرجع  6
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ومع كل هذه االقرتاحات مل يفلح واحد . "تعليم اللغة وحبث التعلم": هو صطلح آخريف أملانيا موقد انتشر 
وبه " علم اللغة التطبيقي"املصطلح الذي استقر هلذه الدراسة، وهو  حملّ  من املصطلحات البديلة أن حيلّ 

 1تأخذ جامعات العامل اآلن
 2بديال عن اللسانيات التطبيقية يف أغلب منشوراته "تعليمات اللغة"مصطلح  (جيرارد)كما استخدم 

وألمهية هذا الفرع من الناحية :"  كمال بشروهناك من جعل املصطلحني مصطلحا واحدا كما يقول الدكتور 
يف الداللة واملفهوم كما لو كانا ( التطبيقيعلم اللغة )و ( تعليم اللغات)ية مل حياول بعضهم التفريق بني التطبيق

إذا الصلة قوية بني العلمني فاللساين جيد يف حقل تعليم اللغات ميدانا عمليا  3مرتادفني يطلقان على مفهوم واحد
املعلم حيتاج يف ميدان تعليم اللغات أن يبين طرقه وأساليبه على معرفة  الختبار نظرياته العملية، وباملقابل فإنّ 

تعلم اللغات األجنبية "ومن مّث أضحت اللسانيات التطبيقية تعادل  4قوانني العامة اليت أثبتها علم اللسان احلديثال
فكرة اللسانيات التطبيقية :" كريستاليقول . ، ممّا دفع بعضهم إىل تسميتها بعلم اللسان التعليمي"وتعليمها

مرادفة للدراسة العلمية ملبادئ تعلم اللغات األجنبية أصبحت نتيجة ألسباب تارخيية متعددة لدى كثريين 
احلديث عن التطبيقات اللسانية يف ميدان تعليمية اللغات يقتضي  ذلك أّن  5 "وتعليمها، وتطبيقات هذه املبادئ

فاللسانيات التطبيقية ليست إال جزءا من التعليمية . بالضرورة املنهجية احلديث عن مفهوم اللسانيات التطبيقية
 6اللغوية، اليت تتجاوز املعارف اللسانية إىل أخرى لسانية ونفسية واجتماعية

 :نشأةلسانيات التطبيقية ال -3
 ،1946أدىن تأمل يف املسار التارخيي للسانيات التطبيقية يهدي إىل أّن أّول ظهور هلذا املصطلح كان سنة  إنّ  

وكان السبب الرئيس الذي ظهر من أجله هو  ،ميشجانوقد أصبح علما مستقال بذاته معرتفا به رمسيا يف جامعة 
د لذلك عدد نِّ حماولة حتسني نوعية تعليم هذه اللغات، وقد جُ  ظهور مشكلة تعليم اللغات احلية لألجانب، ومن مثّ 

هذان  من اجلامعة ذاهتا، ويعدّ  روبرت الدومن جامعة ميشجان، و تشارلز فريز: من األساتذة نذكر على رأسهم
ذا العلم يربز من خالل صدور جمالت بدأ االهتمام هب 1954بداية من سنة و . من أبرز زعماء هذا العلم العاملان

تعلم اللغة، وجملة : اجمللة اليت كان يصدرها معهد جامعة ميشجان بعنوان: متخصصة هتتم مبجال تعليم اللغة منها
 7 (Language learning.journal of applied linguistics)  علم اللغة التطبيقي

                                                           
 .11عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، ص: ينظر  1
 .2، ص2119-2118، (2)واألدب العريب، جامعة سطيف جنوى فريان، حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، قسم اللغة  2
  .218، ص 2115/كمال بشر، التفكري اللغوي بني القدمي واجلديد، دار غريب، القاهرة، د ط  3
 .9لطفي بوقربة، حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، جامعة بشار، ص : ينظر 4
، رسالة دكتوراه، قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة أيب بكر بلقايد، -املستوى الرتكييب أمنوذجا -مشكلة التعلم عند فئة متالزمة داون، فرحات فاطمة 5

 .97تلمسان، ص 
 .2أمرية منصور، الصوتيات بني مواد اللغة العربية واقع تعليمها ومعوقات اكتسابه دراسة استطالعية، ص   6
 .9، تعليمية اللغة العربية يف مرحلة ما بعد التمدرس دراسة تطبيقية يف مراكز تعليم اللغات للكبار، ص رتيبة بوفروم  7
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ست مدرسة اللسانيات التطبيقية اليات املتحدة األمريكية؛ أين أسّ سة األوىل هلذا العلم كانت يف الو ويعتقد أّن املدر 
س مركز للسانيات التطبيقية أسّ  1959ويف سنة . 1958سنة " إيان كاتفورد"وكان رئيسها ( أدنربة)يف جامعة 

رئيس له، وتزايد االهتمام هبذا العلم تزايدا كبريا يف أمريكا وبريطانيا وأوروبا عامة، فظهرت ل كان تشارلز فريز أوّ 
اجلمعية األمريكية لعلم اللغة التطبيقي، : بذلك مجعيات أسهمت بشكل فّعال يف تطوير معامل هذا اجملال منها

 1مطبعة جامعة أكسفورد ة تصدرها؛ اليت تعّد جملّ "طّبق علم اللغة" فضال عن املنشورات الصادرة 
، 1964سنة  (AILA)اد الدو ي لعلم اللغة التطبيقي الحتّ وهكذا بدأ هذا العلم ينتشر عرب اجلامعات، فتأسس ا

اد مؤمترا عامليا  م هذا االحتّ مجعية وطنية للسانيات التطبيقية يف أحناء العامل، حيث ينظّ  25وينتسب إليه أكثر من 
 2من حبوث يف جماالت هذا العلم ثالث سنوات يعرض فيه ما جيدّ  كلّ 

بفرنسا، إذ من  مبدينة نانسيقد امللتقى العاملي األول حول اللسانيات التطبيقية عُ ( 1964)ويف السنة نفسها 
 3خالله متت مناقشة عّدة قضايا منها تعليم اللغات األجنبية والرتمجة اآللية وغري ذلك

 :ومن بني اجلمعيات 4أوروبا بتمويل اجلمعية الدولية للسانيات التطبيقيةبعدها قام جملس 
 بفرنسا، 1964تأسست هذه اجلمعية سنة (: A.I.L.A) الجمعية الدولية للسانيات التطبيقية -

ادا دوليا مشكال من مجعيات وطنية وجهوية، يهتم بقضايا اللسانيات وتعّرف نفسها بكوهنا احتّ 
 .عضوا من خمتلف دول العامل 8111التطبيقية ويضم حوا ي 

ختصصي يف البحث واملمارسة، يعمل على  -اللسانيات التطبيقية حقل معريف بني وترى هذه اجلمعية بأنّ 
 5معاجلة مشاكل اللغة والتواصل

 1967تأسست هذه اجلمعية سنة : (A.A.A.L) ة األمريكية للسانيات التطبيقيةالجمعي -
اإلنسانية  ينفتح ليشمل خمتلف العلومعضوا، ترى بأن أفق اللسانيات التطبيقية  811وتضم 

يهدف إىل فهم الدور  ختصصي -طالقا من كوهنا نشاطا بنيوذلك ان( ...) واالجتماعية والطبيعية
 لشروط االجتماعية اليت تؤطرها غة يف حياة األفراد والسياقات واالذي تؤديه اللّ 

 1968اجلمعية سنة تأسست هذه : (B.A.A.L) البريطانية للسانيات التطبيقية الجمعية -
االرتكاز  -هتدف إىل فهم املشاكل احلقيقية للعامل وذلك بواسطة الرتكيز عضوا، 1111وتضم 

 6على تأطري لساين نظري وحتليل أمربيقي

                                                           
 11رتيبة بوفروم، تعليمية اللغة العربية يف مرحلة ما بعد التمدرس دراسة تطبيقية يف مراكز تعليم اللغات للكبار ، ص  1
 .9-8ية، ص صعبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العرب 2
 .11رتيبة بوفروم، تعليمية اللغة العربية يف مرحلة ما بعد التمدرس دراسة تطبيقية يف مراكز تعليم اللغات للكبار، ص  3
 .11املرجع نفسه، ص  4
 .4حممد خاين، حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، ص  5
 .5املرجع نفسه، ص  6



 

 
00 

 مجاالت اللسانيات التطبيقية واهتماماتها(: 21: )المحاضرة رقم
 :جماالت اللسانيات التطبيقية عديدة لعّل أبرزها :اللسانيات التطبيقيةمجاالت  -2

 :اللغات عليميةتو  التعليمية-2-2
 :التعليمية -2-2-2

س لعام إذا أردت أن تؤسّ  :"إذ قال كونفوشيوسنبدأ حديثنا هبذه احلكمة اليت وردت عن احلكيم الصيين 
 "اسس للعمر كله فعلِّم النّ وإذا أردت أن تؤسّ ر األرض، س جليل فشجّ فازرع القمح، وإذا أردت أن تؤسّ 

نستنتج من هذه احلكمة أّن التعليم أهّم ما يف احلياة، فهو العصب احلّساس يف أّي جمتمع من اجملتمعات، 
وهو احلامل الناقل ملفاتيح الوعي يف اإلنسان واألمة، وإذا كان املثل املتداول بيننا يف عصرنا يقول عن الرجل 

ه بإمكاننا أن نقول قياسا فإنّ " وراء كل رجل عظيم امرأة:" ة جنازات ونتائج ويبلغ مراكز مهمّ الذي حيقق إ
 1"وراء كل جمتمع راق مدرسة:" عليه

م لكي يتعلموا حمتويات عملية تفاعلية من خالل متعلمني يف عالقة مع معلّ :"التعليمية ومهما يكن فإنّ   
 2"طريق أنشطة ومبساعدة وسائل متكن من بلوغ النتائجداخل إطار مؤسسة من أجل حتقيق أهداف عن 

 :التعليمية ميكن تلخيص موضوعها يف إنّ  
 متعلمون يف عالقة مع

 معلم لكي يتعلموا
 حمتويات داخل إطار

 مؤسسة من أجل حتقيق
 أهداف عن طريق

 أنشطة مبساعدة
 وسائل متكن من بلوغ

                                                           
  يعود األصل اللغوي للتعليمية إىل الكلمة األجنبية(ديداكتيك( )Didactique ) ذات االشتقاق اليوناين(Didactikos ) الذي جاء من األصل
(Didaskein ) وهو يدل على فعل التعلم(Gnseignement ) والتكوين، وكانت تطلق على ضرب من الشعر وهو أشبه باملنظومات الشعرية

التعليمي الذي كان يهدف إىل تسهيل التعلم عن طريق حفظ املعلومات املنظومة شعرا كاملنظومات النحوية والفقهية ويف القاموس  عندنا أو الشعر
(Larousse )التعليمية )هذا وقد عرفت التعليمية لدى الباحثني منذ ثالمثائة ومخسني سنة بعد صدور كتاب . نظرية ومنهج للتعليم: وردت مبعىن

ليلى بن ميسية، تعليمية اللغة العربية من خالل النشاط : ينظر". فن التعليم: "لكومنيوس، حيث عّرفها بأهّنا – 1632الصادر سنة  -( الكربى
، شهادة ماجستري، قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة فرحات -مدينة جيجل منوذجا-املدرسي غري الصفي دراسة وتقومي لدى تالميذ الثالثة متوسط

 .5، ص 2111-2119طيف، عباس، س
 .284 -283، ص 2117، 37بشري إبرير، التعليمية معرفة علمية ختصصية، جملة اللغة العربية، اجمللس األعلى للغة العربية، اجلزائر، ع  1
نقال . 22، ص1996/، اجلزائر، د ط(التقييم والدعم من بيداغوجية األهداف إىل بيداغوجياة)يعقويب عبد املؤمن، أسس بناء الفعل الديداكتيكي  2

، ص -مدينة جيجل منوذجا-ليلى بن ميسية، تعليمية اللغة العربية من خالل النشاط املدرسي غري الصفي دراسة وتقومي لدى تالميذ الثالثة متوسط: عن
21.  
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 1نتائج
تعلم إذ تعىن بتطور القدرات الفكرية للم (...)املعارف والكفاءاتر اكتساب التعليمية تبحث يف تطوّ  إنّ  

كما تبحث يف آليات اكتساب اللغة وتبليغها وذلك اعتمادا على   والعوامل اليت أسهمت يف ذلك،
 2التحريات امليدانية والبحوث اليت أثبتها العلماء يف العلوم اللسانية والنفسية واالجتماعية

دة التعليمية على إفراده هكذا يستخدم كمصدر صناعي بزيادة ياء النسبة املشدّ  مصطلح"إّن ومهما يكن ف 
ارتبط وجوده بنظريات التعلم، وهو يتمحور )...( على املصدر العادي مع إردافها بتاء للداللة على الصفة 

 3 ("احملتوى التعليمي -املتعلم-املعلم)حول املثلث التعليمي 

 :تعليمية اللغات -2-2-1

مصوغ على سبيل الرتكيب اإلضايف باسم تعليمية اللغات، وهناك من يستعمله كمركب ثالثي، "املصطلح إّن هذا 
  4.باللغات فيسميه علم تعليم اللغاتذلك أّن األمر متعلق 

 :هي تعليمية اللغات  وأيّا كانت التسمية فالثابت أنّ   

 "اخلطابات املكتوبة واملنطوقة املنتجة حول تعليم وتعلم املعارف واملهارات املسامهة يف معرفة  جمموعة
   5"استعمال لغة غري لغة املنشأ

  تدريس لغة أجنبية أو أكثر مع الّلغة األم بقصد توسيع مفاهيم الطالب أو التلميذ، فيكون له القدرة على
 6إدراك العامل وما حوله

  سواء تعلق األمر بلغة املنشأ أو اللغات الثانية، أنشأت حول تعليم وتعلم اللغات،  اليتجمموعة اخلطابات
وقد نشأت ديداكتيكا اللغات يف بداية األمر مرتبطة باللسانيات التطبيقية مهتمة بطرائق تدريس اللغات، 

  7"مثّ انفتحت على حقول مرجعية خمتلفة طّورت جمال البحث يف ديداكتيكا اللغات
 

                                                           
 .294بشري إبرير، التعليمية معرفة علمية ختصصية، ص   1
 .33صعليمية اللغة العربية يف مرحلة ما بعد التمدرس دراسة تطبيقية يف مراكز تعليم اللغات للكبار، رتيبة بوفروم، ت  2
لي، حنان يوسف نور الدين  عبد احلافظ، إشكالية التواصل اللغوي ما بني التعليمية وتعليم اللغات، جملة جسور املعرفة، جامعة حسيبة بن بوع: ينظر 3

 .53، ص2121، ديسمرب 4، ع6الشلف، مج 
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر 4
 . 171، ص2114، مارس 37لطيفة هباشي،  تعليمية اللغات واللغة العربية إشكاليات وحتديات، جملة التواصل يف اللغات واآلداب، ع 5
، 2121، جوان جناة، تعليمية اللغة األجنبية يف املدرسة اجلزائرية بني حتمية الواقع وتطلعات املستقبل، جملة بدايات، اجمللد الثاين، العدد الرابع طرهيوة 6

 .173ص 
، خمترب اللغة (كالم-لغة)كيور جازية، تعليمية اللغات بني التنظري والتطبيق، جملة : نقال عن. 71علي آيت أوشان، اللسانيات والديداكتيك، ص  7

 .  61-59، ص ص2، ع4والتواصل، املركز اجلامعي، غليزان، مج
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 ول الحديثمحص: 
قد أسهمت بشكل فّعال يف حّل العديد من املشاكل املرتبطة بتعليم اللغات سواء  التطبيقية إّن اللسانيات -1

إّن تعليمية اللغات عامة واللغات األجنبية خباصة هي الوريث :" دانييل بالييقول . األم أو األجنبية
 1"الشرعي للسانيات التطبيقية

تطبيقي ينظر للعملية التعليمية يف ضوء كل االختصاصات القريبة من جماالت جمال إّن تعليمية اللغات  -2
التعليم، مهتما بالتحوالت والتطورات اليت اقتضتها احلياة اإلنسانية على األصعدة العلمية واملعرفية والتقنية 

 2بوجوهها املتنوعة
اب املهارة اللغوية، ال يستقيم هلا تعليمية اللغات بوصفها ممارسة بيداغوجية غايتها تأهيل املتعلم الكتس -3

ذلك أّن تعليمية اللغة هتدف  3أمر إاّل إذا ارتكزت على احلصيلة العلمية للنظرية اللسانية النفسية العاملية
إىل إكساب املتعلم مهارة التعبري الشفوي؛ ألنّه هو الطاغي على ما سواه يف املمارسة الفعلية للحدث 

مهارة شفوية تعّول أساسا على : اللغوي، وما جيب ذكره هو أّن الكفاية اللغوية تتبدى يف مهارتني اثنتني
 4ى العادات الكتابية للغة معينةاألداء املنطوق ومهارة كتابية تعّول عل

 :للسانيات الحاسوبيةا-2-1
 :تمهيد -
املهام اليت كان صار يقوم بعدد هائل من احلياة املعاصرة ومركز دوراهنا، إذ ل حمور احلاسوب ميثّ  معلوم أنّ 

 ،قةوصار جيري عمليات جراحية فائقة الدّ  ،األمر إىل احملاربة بدل اإلنسانبه حىت وصل  اإلنسان موكال هبا،
ذلك اجملتمع  ؛مع املعرفةة ومسة بارزة جملتب فيه من إبداع العقل اإلنساين صار عالمة فارقكِّ واحلاسوب مبا ُر 

ه ا كان ذلك ألنّ اجملتمعات ماديا وبشريا، وإمنّ ة لتطوير اذها وسيلة مهمّ القائم على تداول املعرفة وتناقلها واختّ 
اجلهد اإلنساين  ت احلاسوبية املتقدمة حملّ فقد حلّ  ،الوسيلة الرئيسة يف نقل املعرفة وحفظها ونشرها وتوظيفها

 5الذي يستغرق وقتا هائال يف تنظيم املعلومات وحفظها وما يرتتب على ذلك من حّيز ختزيين كبري ؛اليدوي

                                                           
 .37ص رتيبة بوفروم، تعليمية اللغة العربية يف مرحلة ما بعد التمدرس دراسة تطبيقية يف مراكز تعليم اللغات للكبار، : ينظر  1
 .53لغوي ما بني التعليمية وتعليم اللغات، صحنان يوسف نور الدين  عبد احلافظ، إشكالية التواصل ال: ينظر 2
 (أ)، ص 2/2119أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط  3
 .132-131املرجع نفسه، ص ص  4
، الدليل حنو بناء قاعدة بيانات للسانيات احلاسوبية العربية، ندوة تقنية املعلومات والعلوم الشرعية والعربية، جامعة البرتا، وليد أمحد العنايت: ينظر  5

 ،2119وليد أمحد العنايت، الدليل حنو بناء قاعدة بيانات للسانيات احلاسوبية العربية، جملة اللسانيات، اجلزائر، ديسمرب، : وينظر. 679األردن، ص 
 .84ص 
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تفعيل العملية التعليمية الرتبوية وإذكاء القدرة  ا ووظيفيا من أجلما تعليميا مهمّ لقد غدا احلاسوب اليوم مقوّ 
 1اليت يتزود منها كل الباحثني ؛العقلية للمتعلم وإثراء بنوك املعلومات

داخل احلقل الرتبوي  أهم املشاكل اليت تقف يف وجه الباحثني يف جمال املمارسة البيداغوجية وعليه فإنّ 
غة وعلى تفعيل حيث يغدو آلة قادرة على فهم اللّ كيف ميكن تطويع احلاسوب وهتيئته : التعليمي هي

  2نظامها وقوانينها اللسانية، ومن مثّ حتقيق الكفاءة املعرفية
إّن أيّة حماولة تسعى حلّل هذه اإلشكالية تعّد حبق خطوة يف طريق تكنلجة اللغة وترقيتها ومسامهة يف إعداد 

إّن التصدي للعالقة بني العربية :" حيث يقول لينبيل ع. لعصرية الفاعلة، وهذا ما يؤكده داجملتمعات ا
واحلاسوب هو بال شك أحد املقّومات األساسية إلعداد اجملتمعات العربية لعصر العوملة القادم، وإّن إسقاط 

اه حتقيق مبثابة اخلطوة اليت تنطلق فيها اجلهود يف اجتّ احلواجز املفتعلة بني أهل اللغة وأهل احلاسوب دون غريه 
 3"دفهذا اهل

التارخيي يف  االنقالبثة الثورة التكنولوجية احلاسوبية احلديثة ألقت بظالهلا على اللغات الطبيعية حمدّ  إنّ   
اجملالني املعريف واللغوي، وغدت احلاجة ماّسة الستجابة اللغة الطبيعية لذلك التأثري ملواكبة ظاهرة التسريع 

ّور ليصبح كالعقل الذي طُ  اخرتاع احلاسوب كان كاآللة احلاسبة مثّ عند لذا فإنّه   4اليت وسم هبا هذا العصر
يرتجم لغته البشرية إىل لغة يستطيع أن يتواصل هبا مع  وبذلك احتاج اإلنسان إىل أن ،يقوم بالتخزين

ل اليت أسهمت يف حل هذا اإلشكال فقد و  من النظريات األُ ( ويفر)و( شانون) احلاسوب وكانت نظرية
 مثّ  ،النظام الثنائي كلغة رقمية ميكن من خالهلا ترمجة الكلمات واحلروف إىل أرقام يفهمها احلاسوباخرتعا 

أوجدت اخلوارزميات وبدأ عهد جديد من اللغة احلاسوبية، وأصبح أهل االختصاص يبدعون يف اخرتاع 
وديلفي، ( باسكال Pascal)لغات ترتجم اللغة البشرية إىل لغة رقمية، من هذه اللغات لغة 

مها املربمج لآللة لتتمكن أوامر يقدّ  ات بأنظمة رقمية وخوارزميات يف شكلتعمل هذه اللغ. اخل....وأوراكل
وال زالت هذه  ،(اسوبح -إنسان)ل التواصل بني الطرفني وبالتا ي يسهّ  ،من ترمجة كل ما يتكلمه اإلنسان

  .ثالتخصصات يف عصرنا احلدي ها من أهمّ ر ولعلّ اللغات يف تطوّ 
 
 
 

                                                           
الرتبوية والنفسية، شفيقة العلوي،  احلاسوب الوسيلة التعليمية احلديثة ودورها يف العمل البيداغوجي املتواصل والكفاءة املعرفية، جملة احلكمة للدراسات  1

 .25ص، 2113، السداسي األول 1اجلزائر، ع
 .25ل البيداغوجي املتواصل والكفاءة املعرفية، ص شفيقة العلوي،  احلاسوب الوسيلة التعليمية احلديثة ودورها يف العم 2
 .26املرجع نفسه، ص  3
 .21، ص 1117/ 1بن عربية راضية، حماضرات يف اللسانيات احلاسوبية، ألفا للوثائق، اجلزائر، ط 4
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 :(Computation lunguistics) اللسانيات الحاسوبيةتعريف  -1-2-1 
 ةعلوم حديثة تستخدم احلواسيب يف حتويل النصوص واملعلومات اللغويهي (: علوم اللغة احلاسوبية)ى أيضا مّ تس 

 1غات أخرىيف لغات احلاسب الرقمية لتحليلها وترمجتها للّ 
استثمار احلاسوب استثمارا تعليميا منهجيا لتطوير فنيات تعليم التعبري " باللسانيات احلاسوبية كما يقصد

 :واسرتاتيجياته، ويغلب أن يتشخص هذا االجتاه يف
 استثمار الرتاسل بالشابكة وسيلة لتطوير كفايات الطلبة وتعديلها وفق الصورة الصحيحة- أ

 ية احلاسوب الذي يستعملونهإجلاء املتعلمني إىل استعمال تقنيات التحرير اللغوي امللحقة ببن-ب
، وهي تقابل الذخائر النصيةأو  ةالذخير / لسانيات المتونوينتسب إىل املسار احلاسويب ما يسمى 

ويقع استعمال هذه الذخائر واملتون على صورتني إحدامها ( Corpus linguistics)مصطلح 
للمعلمني والباحثني واللسانيني التطبيقيني، وغاية قصده حماولة التوصل إىل اخلصائص النحوية ألنواع 
اخلطاب املختلفة، وأما صورة املتعلمني فتتمثل يف مطالعة نصوص خمتلفة تنتسب إىل أنواع خطابية خمتلفة 

 2.ا خصائص هذه اخلطابات وأن ينسقوا على منواهلالو قصد أن يتمثّ 
 :نشأة اللسانيات الحاسوبية -2-1-1

 : على المستوى األمريكي -
أّن العمل يف  -أستاذ علم الداللة ومنظم الربجمة اللسانية اآللية جبامعة جورج تاون– مايكل زاريذكر د 

وذلك يف حقل الرتمجة اآللية من  1954سنة  اللسانيات اآللية بدأ يف قسم اللسانيات جبامعة جورج تاون
 .اللغات األخرى إىل اللغة اإلجنليزية

 :على المستوى األوروبي -
جبامعة قوبرتغ  1961تذكر املصادر أّن أقدم حماولة لدراسة اللغة بواسطة احلاسب كانت سنة  
(Göteborg )،اآل ي للغة مبدينة قاالرات اه كانت يف مركز التحليل والبداية العملية هلذا االجتّ  السويدية
(Gallarate ) 1962بإيطاليا سنة  

 :على المستوى العربي -
كانت يف الكويت عام  إبراهيم أنيسصال بني احلاسوب والبحث اللغوي العريب كما يذكر قضية االتّ إّن 

أّول كتاب يتناول  1988الصادر سنة  نبيل عليللدكتور ( اللغة العربية واحلاسوب)كتاب   ويعدّ ، 1971
 3موضوع اللسانيات احلاسوبية

                                                           
 .21بن عربية راضية، حماضرات يف اللسانيات احلاسوبية، ص  1
/ ه1433، رجب 3، ع8عليم الكتابة واإلنشاء باللغة األجنبية، اجمللة األردنية يف اللغة العربية وآداهبا، مجوليد أمحد العنايت، اللسانيات التطبيقية وت 2

 .57-56، ص ص 2112متوز 
 .22بن عربية راضية، حماضرات يف اللسانيات احلاسوبية، ص  3
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 :اللسانيات الحاسوبية والمعالجة اآللية للغة -2-1-1
هتتم املعاجلة اآللية للغة بدراسة اجلوانب احلاسوبية للغة واملشاكل اللسانية واحلاسوبية اليت تواجه هذه املعاجلة 

العملية معقدة وصعبة فبناء نظام معاجلة اللغة العربية مثال  سواء أكانت هذه اللغة منطوقة أم مكتوبة، وهذه
 1.من الصعب إدماج مجيع املعارف الصوتية والصرفية والنحوية والداللية يف هذا النظام

معاجلة شيء لساين  إنّ  مثّ   ،هي تتابع حركات حسابية تقوم هبا اآللة وفق تسلسل زمين :المعالجة اآلليةإذا 
كونات النصوص بطريقة واضحة مليف اآللة كثرية وذلك يف وصف النصوص اللغوية ذاهتا عن طريق منذجة 

 -املعجم -الصرف -احلرف -الصوت: النصوص املنمذجة هي املشكلة للمستويات اآلتية إنّ  مثّ  2ومتناسقة
 3الرتمجة اآللية

فروع اللسانيات احلاسوبية فهو  من أهمّ ( Artificiel Intelligence) الذكاء االصطناعي هذا ويعدّ 
هذه اخلصائص القدرة على التعلم  نة تتسم هبا الربامج احلاسوبية، ومن أهمّ سلوك وخصائص معيّ 

  4واالستنتاج
تأليفها باستخدام الذكاء االصطناعي  عرية اليت تّ ت الشاالصطناعي هذه األبيا ذكاءللوعلى سبيل التمثيل 

 :باجلامعة األمريكية ببريوت من الفريق البحثي( GPT2)من خالل ضبط منوذج 
 ال من خدود كالنسيم تنفسا   وسنا كعني القز أحور أهيفا

 وخصر من ردفه قد أشرفا      له من قوامه شرك الزم    
 :اللسانيات التقابلية -2-1

لقد أضحت العملية التعليمية ممارسة إجرائية عملية وظيفية وتداولية تسعى إىل تفكيك بنية اللغة املرجعية 
ومعرفة خصائصها الذاتية لتسهيل تعليمها للناطقني هبا يف الوسط التعليمي األحادي اللغة حينا، ولغري 

ي املقابلة بني اللغة األم واللغات األجنبية الناطقني هبا يف الوسط التعليمي املتعدد اللغات وهو الوسط املقتض
 5مع احلرص يف الوضعية الثانية على استثمار ما حققته اللسانيات التقابلية من نتائج يف حقل تعليم اللغات

غة يصطدم منهجيا مبجموعة من التساؤالت العلمية والتعليمية، وبدوهنا يتعذر عليه مث فإن أستاذ اللّ ومن  
ماذا يعّلم؟ ما احلاجات التعليمية لدى املتعّلم؟ أّي : ومن مجلة التساؤالت. عّلم، ومن يعّلمإدراك حقيقة ما ي

 6نظرية لسانية ميكن له اعتمادها لتحقيق األهداف التعليمية؟
                                                           

 .38، ص بن عربية راضية، حماضرات يف اللسانيات احلاسوبية  1
 .39املرجع نفسه، ص  2
 .41ص املرجع نفسه،  3
 .23املرجع نفسه، ص  4
، مؤمتر اسرتاتيجيات جديدة تناسب العصر  -مقاربة بينية-أمحد حساين، أثر اللسانيات التقابلية والنصية يف ترقية تعليمية اللغة العربية للناطقني بغريها 5

 .8ص ، 2116مارس  11جامعة زايد، ديب، اإلمارات العربية املتحدة،  ، لتحسني مكانة اللغة العربية يف مؤسسات التعليم العا ي
 .9ص املرجع نفسه، : ينظر 6
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إجياد  من أجل -ا يف ميدان تعليم اللغاتإجراء تقابلي من حيُث كوهُنا -بناء على هذا تتقّدم اللسانيات التقابلية 
إجابات علمية للمشاكل اليت يطرحها التعدد اللغوي يف الوسط التعليمي خاصة يف ما يتعلق بتعليم لغة أجنبية 

إىل  صورة ال شعوريةاملتعلم ينقل بعض عناصر اللغة األم ب ذلك أنّ  1بالطرائق نفسها املستخدمة لتعليم اللغة األم
اليت تظهر يف  من حتليل األخطاء تنطلق اللسانيات التقابلية فإنّ ، ومن مّث اليت يتعلمها (اجلديدة)اللغة اهلدف

امللفوظات اليت ينجزها املتعلمون املبتدئون وذلك ملعرفة أسباهبا وعالقتها بالكفاية اللغوية لدى املتعلم وضبط جماهلا 
 2.يف اللغة األم واللغة الثانية املراد تعليمها

فاملقابلة بني اللغة العربية  يات التقابلية؛مرتكزا للسانتعّد املقابلة بني لغتني ال تنتميان إىل ساللة واحدة كما أّن 
 .لغرض تعليمي أو ترمجي هي أكثر إثارة ومردودية من املقابلة بني الفرنسية واإلسبانية أو العربية والعربية والفرنسية

سواء  ؛التداخل اللغوي/ هجية قابلة للتطبيق يف كل حاالت التعددتسعى اللسانيات التقابلية إىل وضع منكما 
والنقل من لغة مصدر إىل لغة هدف، وما يقتضيه هذا النقل من تداخل بني األنساق الفرعية  أتعلق األمر بالرتمجة

 3.بتعليم اللغاتتعلق أم  للغات،
 :التداخل اللغوي -2-1-2

م آخر أقرب إليه، وهو يتعلق يف تعليمية اللغات م يف تعلّ ه تأثري تعلّ يعّرف التداخل يف نظرية التعلم بأنّ 
غة األجنبية حتت تأثري لغته األم أو مه اللّ بالعوائق اليت تعرتض املتعلم وكذلك األخطاء اليت يرتكبها أثناء تعلّ 

 4مهالغة أجنبية أخرى سبق له أن تعلّ 
النسق اللساين أو يقاومه، وقد يؤدي ر اكتساب مستوى من مستويات يستطيع أن يؤخّ اللغوي التداخل  إنّ 

 .إىل اضطراب دال ي يتبدى يف اختيار كلمات غري مالئمة
وأن تسعى إىل شرحها  ،من هذا املنطلق اللسانيات التقابلية ميكن هلا أن تتنبأ بالتداخل على كل املستويات

 :وتقرتح تقنيات خاصة ملعلمي اللغات وهذه التقنيات نوعان ،وتوضيحها
 تستخدم لتفادي األخطاء النامجة عن التداخل اللغوي : قائيةتقنيات و - أ

 .تستخدم لتصحيح األخطاء وتصويبها: تقنيات تصويبية-ب
                                                           

 .13، ص  -مقاربة بينية-أمحد حساين، أثر اللسانيات التقابلية والنصية يف ترقية تعليمية اللغة العربية للناطقني بغريها  1
  اللغوي قد ينبع من داخل اللغة األجنبية، فقد الحظ العلماء أّن األطفال خيطئون يف استعمال هناك نظرية خمتصة يف حتليل األخطاء ترى أن التداخل

تركز هذه النظرية اللغة األم نظرا لالستخدام اخلاطئ للقواعد اللغوية اليت سبق هلم تعلمها، هذا األمر هو نفسه حيدث أثناء تعلم اللغة األجنبية، لذلك 
أخطاء السهو، وعلى األخطاء احلقيقة، مث تصنف هذه األخطاء إىل أخطاء صوتية أو حنوية  أو صرفية، أو أخطاء  على حتليل األخطاء للتعرف على

 حذف أو إضافة، أو أخطاء إبدال أو ترتيب وبعد ذلك تدرس هذه األخطاء للتعرف على أسباهبا؛ هل هي ناشئة من التداخل باللغة األم؟ أم من
لطفي بوقربة، حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، : ينظر. نفسها؟ أم هي نامجة عن الطريقة التعليمية أم املوقف التواصليتداخل مع  صيغ اللغة األجنبية 

 .37جامعة بشار، ص 
 14، ص  -مقاربة بينية-أمحد حساين، أثر اللسانيات التقابلية والنصية يف ترقية تعليمية اللغة العربية للناطقني بغريها 2
 14ع نفسه، ص املرج: ينظر 3
 .15صاملرجع نفسه،   4
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 :والتداخل من حيث التأثري ينقسم إىل قسمني  
 (ب)يف تعلم اللغة ( أ)تأثري تعلم اللغة  ،التعليم السابق يف الالحقعندما يؤثر  :تداخل تقدمي -1
 (أ)يف تعلم اللغة ( ب)عندما يؤثر الالحق يف السابق، تأثري تعلم اللغة : داخل تراجعيت-2
 :والتداخل من حيث الفاعلية ينقسم إىل  

ل على املتعلم تعلم اللغة عندما يساعد على تيسري العملية التعليمية وذلك عندما يسهّ  :تداخل إيجابي-1
 (أ)لم اللغة يعّمق تع( ب)العكس تعلم اللغة  أو( أ)مبساعدة اللغة ( ب)

، أو تعلم اللغة (ب)يعرقل تعلم اللغة ( أ)عندما يعوق ويعرقل عملية التعلم تعلم اللغة  :اخل سلبيتد  -2
 1(أ)حيدث اضطرابا يف تعلم اللغة ( ب)

 :علم اللغة النفسي -2-4
واحدا من أهم فروع علم اللغة التطبيقي، الذي يهتم ( Psycholinguistiques)يعد هذا اجملال 

وقد بدأ االهتمام به بشكل كبري يف أمريكا يف اخلمسينات من  ،بدراسة اللغة واكتساهبا واستعماهلا وفهمها
عن آرائه النقدية حول طبيعة اللغة ووظيفتها وأساليب اكتساهبا يف   تشومسكيعندما أفصح  21القرن 
–وكذلك من حالل هجومه العنيف على البنيويني والسلوكيني يف علم النفس  ،(األبنية النحوية)كتابه 

الذين يهتمون بظاهر اللغة ال بعمقها ويفسرون اكتساهبا تفسريا  -(سكينر)وخاصة عامل النفس السلوكي 
 2وال يهتمون باجلانب اإلبداعي اخلالق يف اكتساهبا واستعماهلا ،آليا
 :تعريف علم اللغة النفسي -1-4-1

يف  العلم الذي يهتم بدراسة العمليات العقلية اليت تتمّ :" هوغريه علم اللغة النفسي بــأنّ  جاك ريتشاردزيعّرف 
هدفه اإلجابة عن  لذا فإنّ . 3"م باكتساب اللغة نفسهاأثناء استعمال اإلنسان للغة فهما وإنتاجا، كما يهتّ 

: كيف يكتسب اإلنسان اللغة وكيف يستعملها؟ وتتفرع عن هذا السؤال أسئلة أخرى هي: السؤال اآليت
ما وظيفة القواعد العقلية يف العمليات التواصلية؟ ما اآلليات  كيف يفهم اإلنسان الكالم وكيف ينتجه؟

 4ساب اللغة وفهمها واستعماهلا؟العصبية اليت تتحكم يف ذلك؟ ما املشكالت اليت تؤثر يف اكت
 :اللسانيات االجتماعية/ علم االجتماع اللغوي/ علم اللغة االجتماعي -2-5
يعىن بوصف جتليات اللغة يف الوسط االجتماعي كما تتبدى يف املمارسات اللغوية للناطقني ال سيما يف "

 5"األوضاع اليت تتسم بتعايش أكثر من لغة، وما يرتتب عنها من صراعات

                                                           
 .16، ص -مقاربة بينية-أمحد حساين، أثر اللسانيات التقابلية والنصية يف ترقية تعليمية اللغة العربية للناطقني بغريها 1
 .515، ص 154، ع44، مج2111/ه1431جاسم علي جاسم، علم اللغة النفسي يف الرتاث العريب، جملة اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة،  2
 .518، صنفسهاملرجع  3
 .519املرجع نفسه، ص 4
  71، ص 2116ت، اجلزائر، ديسمرب حممد حيياتن، التعددية اللسانية من خالل األحباث اللسانية االجتماعية احلديثة، جملة اللسانيا 5
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بتجليات اللسان الفعلية من خالل السلوكات اللغوية اليت يسلكها الناطقون هبذه اللغة " فهو يعىن  ومن مثّ 
 1"أو تلك يف خمتلف املقامات واألحوال اخلطابية الكثرية سواء يف املشافهة أو يف الكتابة

ع تنوّ  من يتكلم وبأيّ : يدتسعى يف دراستها إىل حتد علم اللغة االجتماعي أو اللسانيات االجتماعيةإذا 
دراسة العالقات القائمة بني تقسيم "      من أهدافها لذا فإنّ  لغوي؟ وبصدد أّي موضوع؟ ومىت ومع من؟

كما تعىن اللسانيات   للغوية واستعماالهتا من جهة أخرى،اجملتمع إىل فئات أو طبقات من جهة والتنوعات ا
االجتماعية مبواقف املتكلمني من اللغة أو اللغات اليت يستخدموهنا وتقومياهتم هلا من حيث معرفة مدى 

 2.استحساهنم أو استهجاهنم هلا، فاللغة ليست أداة للتواصل والتخاطب فحسب
 :(La Terminologie) / علم المصطلح -2-6

علم، إذ ال ميكن أن  أيّ  فاملصطلح هو األساس املتني الذي يبىن عليه 3مصطلحاهتاإّن مفاتيح العلوم مفاهيم  
نستوعب علما من العلوم دون أن نفهم اجلهاز املصطلحي الذي يصف ويفسر من خالله الظاهرة أو الظواهر اليت 

 4يدرسها
 :الداللة اللغوية للمصطلح -2-6-2

، ولقد ورد يف معجم لسان العرب البن (صلح)املاّدة يف الّلغة العربّية مصدر ميمّي من ( مصطلح)كلمة 
َصالحا ": صلح"ماّدة : ويف املعجم الوسيط 5"هي الّصالح ضّد الفساد (:" صلح)أّن ماّدة  (ه711ت)منظور

تعارفوا عليه : األمرواصطلحوا على  زال ما بينهم من خالف،: طلح القومواص. 6زال عنه الفساد: وُصلوحا  
 7"لى شيء خمصوص ولكّل علم مصطلحاتهوهو اتّفاق طائفة ع(: "اصطلح)مصدر ( الحاالصط)و: واتّفقوا

لتسمية  دراسة علمية:" ؛ ما يليجاء يف تعريف املعجم املوحد للمصطلحات اللسانية يف تعريف علم املصطلح
لالصطالح من جهة بوضع نظرية إىل ميادين خمتصة ووظيفية من النشاط البشري، وتعين املفاهيم اليت تنتمي 

باملصطلح تطوره، كما تسهر من جهة أخرى على جتميع املعلومات املرتبطة  ومنهجية لوضع املصطلح، ورصد
  8"وتعمل على تقييسه عند االقتضاء

 
                                                           

  71،  ص حممد حيياتن، التعددية اللسانية من خالل األحباث اللسانية االجتماعية احلديثة  1
 .72املرجع نفسه، ص  : ينظر 2
 .2، علم املصطلح وممارسة البحث يف اللغة واألدب، جملة املخرب، أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ص بشري إبرير 3
 .95، ص 2118، ديسمرب 2حيي بعيطيش، حنو اسرتاتيجية حلل إشكالية املصطلح، جملة املرتجم، جامعة قسنطينة، ع 4
 .61، ص 4، ج(صلح)،  مادة 1/1997بريوت،  طابن منظور، لسان العرب، دار صادر،  5
 .521، ص 1، ج(صلح)م، ماّدة 1972هـ، 2/1432جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، دار املعارف، القاهرة، ط 6
 .521املصدر نفسه، ص  7
هادة كبري زهرية، إشكالية املصطلح اللساين يف ترمجة النصوص اللغوية ترمجات كتاب دروس يف اللسانيات العامة لفردينان دو سوسري أمنوذجا، ش 8

 .61، ص2114-2113ماجستري، قسم اللغات األجنبية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 



 
11 

 :الداللة االصطالحية للمصطلح -2-6-1
يُعّرف علم املصطلح بأنّه العلم اّلذي يعىن مبنهجّيات مجع املصطلحات وتصنيفها، ووضع األلفاظ احلديثة  

وهلذا فإّن هذا العلم يعىن أساسا بإثراء الّلغة باملفردات احلديثة  يدها، وتقييس املصطلحات ونشرها،وتول
ضي عد ونتائج مرجّوة كالّتقييس اّلذي يفوبكيفّيات وضعها ومجعها وتصنيفها وفق منهج علمّي يقوم على قوا

 .إىل توحيد مصطلحات وقواعد العمل يف امليدان املصطلحي

والواقع أّن علم املصطلح اّلذي برز يف شكله اجلديد منذ هنايات القرن الثّامن عشر قد جاء تلبية ملتطّلبات علمّية 
 .حديثة تفتقر إليها الّلغاتواجتماعّية للّتعبري عن املفاهيم العلمّية احلديثة مبصطلحات 

أّن مفهوم علم املصطلح ال يزال حمّل اختالف الباحثني اّلذين  لعلم املصطلح؛"  دوبوك" وقد ورد يف تعريف 
من  م صناعة املعاجم، وينفي الباحثونكاملعجمّية وعلم الّداللة وعل  أخرىيقولون بارتباط هذا العلم باختصاصات 

إاّل توضيح ممّيز هلذه  –أي علم املصطلح  –خلاّص هلذا العلم، إذ يرون أنّه ما هو منظّرين وممارسني، الطّابع ا
 .االختصاصات األعرق منه

منذ العقدين الرّابع واخلامس من هذا القرن ": " عبد الّسالم أرخصيص"أّما عن علم املصطلح عند العرب، فيقول 
ّروسّية واألملانية، ليكتمل تأسيسه يف الثّقافة الغربّية بدأت اإلرهاصات األوىل لعلم املصطلحات يف الثّقافتني ال

ومنذ ذلك الّتاريخ وإىل اآلن مازالت اجلهود  مؤّسسي مع بدايات العقد الثّامن، عموما ويصبح علما ذا طابع
 . وحماوالت الّتأسيس يف الثّقافة العربّية املعاصرة مستمرّة ومتعّددة

فيعرف علم املصطلح يف الفصل الّسادس عشر من الباب الرّابع بعد أن أفرش تعريفات للعرب   علي القاسميا أمّ 
سمية شيء عبارة عن اتّفاق قوم على ت(: "ه741ت)يقول الّشريف اجلرجاين " القدامى حيث ذكر يف كتابه 

ملصطلح بقوله جمّددا القول بأنّه يوحي ببعض طرائق وضع ا ويعّلق الباحث على هذا .باسم ما، ينقل عن موضعه
البقاء  أليبالّتعريف بتعريف  وأعقب هذا". إخراج الّلفظ من معىن إىل آخر، ملناسبة بينهما: " يف تعريفه

االصطالح هو اتّفاق القوم على وضع الّشيء، وقيل إخراج : "يقول( الكّليات)يف كتابه ( ه1194ت)الكفوي
زّبيدي، يف معجمه ويضيف الباحث تعريفا آخر للمرتضى ال". املراد الّشيء عن املعىن الّلغوّي إىل معىن آخر لبيان

واملالحظ على هذه الّتعريفات اّليت أدرجها علي ". اتّفاق طائفة خمصوصة على أمر خمصوص" :بـ( تاج العروس)
 (.اتّفاق)القامسي أّن يف كّل تعريف منها جند لفظ 

اخلاّص بعلماء األحياء " شلومان"ديث واعترب معجم عن نشوء علم املصطلح احلعلي القامسي وبعدها حتّدث 
 والكيمياء بأوروبا للمصطلحات الّتقنّية بسّت لغات أّول معجم مصطلحّي باملعىن احلديث، وخلص بعد هذا إىل

العلم اّلذي يبحث في العالقة بين المفاهيم العلمّية واأللفاظ "  :بأنّه تعريف علم املصطلح ونطاقه بقوله
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موعة كبرية من فكّل نشاط إنسايّن وكّل حقل من حقول املعرفة البشريّة، يتوفّر على جم .1"الّتي تعّبر عنهاالّلغويّة 
وتكون هذه املنظومة على  ،على هيئة منظومة متكاملة يف كل حقل من حقول املعرفة املتكاملةاملفاهيم، تأيت 

 .عالقات متداخلة مبنظومات احلقول األخرى

 .يم يف الوجود من جمموعة املنظومات املفهومية اخلاصة بكل حقل من حقول املعرفةويتألف نظام املفاه

 :هيث العلمّي والّدراسة املوضوعّية ويتناول علم املصطلح جوانب ثالثة متصلة من البح

 .يبحث يف العالقات بني املفاهيم املتداخلة ممّا جيعله فرعا خاّصا من علم املنطق وعلم الوجود -1

يف املصطلحات الّلغويّة، والعالقات القائمة بينها ووسائل وضعها وأنظمة متثيلها يف بنية علم من  يبحث -2
 .العلوم، وهذا جيعل علم املصطلح فرعا خاّصا من علم املعجم

 2يبحث يف الطّرق العامة املؤدية إىل خلق اللغة العلمّية -3

يصبح علم املصطلح علما مشرتكا بني علوم الّلغة، املنطق، الوجود، املعرفة، التصنيف، اإلعالمّيات،  وبذلك 
 .املوضوعات املتخصصة كوهنا تتناول التنظيم الشكلّي يف جانب من جوانبها للعالقة بني املفهوم واملصطلح

                                                           
 269م، ص2118، 11/لعلمّية، مكتبة لبنان ناشرون، طعلي القامسي، علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته ا1
 271ينظر املرجع نفسه،، ص2 
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كلمة أو جمموعة من الكلمات من لغة متخصصة موروثا أو :" علم املصطلح بأنّه حممود فهمي حجازي ويعّرف 
 1"قة عن املفاهيم وليدل على أشياء مادية حمّددةمقرتضا، يستخدم للتعبري بدّ 

يكن فإّن املصطلح أو االصطالح يعين اتفاق أصحاب ختصص ما على استخدامه للتعبري عن مفهوم  ومهما 
 2علمي حمّدد

وهو ما يوضحه ( Terminologie) عرب احملدثون يف وضع مقابل ملصطلحهذا وقد اختلف الدارسون ال 
 3:اجلدول اآليت

 

 اسم الباحث
الغربي وما يقابله من  المصطلح

 مصطلحات عربية
 Terminologie 

 املصطلحية (1984)املسدي 
 املصطلحّية/علم املصطلح (1993)مساعنة 

 علم املصطلحات (1993)عصام عمران 
 النظرية املصطلحية العامة (1998)مساعنة 

 (1999)مساعنة 
 علم املصطلحات

 (اخلاص/العام )علم املصطلح 
 املصطلحية

 
 :جمصناعة المع -2-7

صنعه يصنعه : " ، حيث ورد يف لسان العرب البن منظور"صنع"مشتّقة من الفعل : لغةالّصناعة  -2-7-2-
دليل على  " 91/ النمل﴾   ُصنَع اهلِل اّلذي َأتْ َقَن ُكلَّ َشيء   ﴿:وقوله تعاىل. عمله: وصنيع صنعا فهو مصنوع

 .صنع اهلل ذلك صنعا، واصطنعه أي اخّتذه :الّصيغة كأنّه قال
هي عدم : ، والعجمة(عجم)يف املعاجم الرّتاثّية مشتّقة من ماّدة " املعجم"كلمة   :لغة المعجم -1-7-2

جعله مشكال ال بيان له أو أتى : هو اّلذي ال يفصح وال يبني، وأعجم الكالم: الفصاحة وعدم البيان، واألعجم
 .به أعجمّيا

                                                           
 .11، ص 1/1995حممود فهمي حجازي، األسس اللغوية لعلم املصطلح، دار غريب، القاهرة، ط 1
 .261علي القامسي، علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، ص 2
، شهادة ماجستري، (علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية)ديثة يف فكر علي القامسي من خالل كتابه كمال لعناين، النظرية املصطلحية احل  3

 .41ص، 2114قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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الّلغة ومفرداهتا وتراكيبها بغية الّتعريف االصطالحي للمعجم أنّه كتاب حيتوي على ألفاظ : اصطالحا-2-7-1
ليها ما يناسبها شروحا شرحا يزيل إهباما، ومضاف إشرحها وإيضاحها شريطة أن يرّتب ترتيبا معّينا، وأن يكون م

 .من املعلومات اّليت تساعد الباحث وتعني الّدارس على الوصول إىل مراده
حمّمد رشاد "إىل ظهور املعجمّية، ويعرّفه  اع يؤديّن هذا االجتمإف( معجم+ ة صناع)إذا اجتمع املصطلحان  أما

مبا فيه الكفاية من الّدرس  وأبعادهاعلم نظرّي حديث وظاهرة جديدة مل حتَظ على أمهيتها : "بأنّه" احلمزاوي
هلا الّسبق على املعجمّية اّليت تعترب اليوم آخر ما ظهر من  فكان( ...) واجلدل على غرار الظواهر الّلسانّية الّنجومّية

 (lexicologie)واملعجمّية بضّم امليم مصطلح عريّب وضعناه للمقابل الفرنسي( ...) العلوم اإلنسانّية احلديثة
سّمى وهو خاّص لدراسة الّرصيد الّلغوّي دراسة نظريّة ومنهجّية نقديّة جمّردة باالعتماد على رؤى كّلّية وي

 .فيها باملعجميّ  يّ االختصاص
يضع مصطلح علم املعاجم مقابال للمعجمّية ويقّسمه إىل قسمني علم املعاجم الّنظري وفّن ف" حلمي خليل"أّما 

علم املعاجم فرع من فروع علم الّلغة املعاصر يقوم بدراسة املفردات وحتليلها يف أيّة : "صناعة املعجم، حيث يقول
ّن علم إ: "كما يقول." مّث تصنيف هذه املفردات استعدادا لعمل املعجم ،أو داللتها املعجمّيةلغة وخاّصة معناها 

املعاجم الّنظريّة يهتّم بدراسة املفردات أو الكلمات يف لغة معّينة أو عّدة لغات من حيث املبىن واملعىن، أّما من 
الّصيغ من حيث وظائفها الّصرفّية والّنحويّة  حيث املبىن فهو يدرس طرق االشتقاق والّصيغ املختلفة وداللة هذه

املعىن فهو يدرس العالقات الّداللّية بني الكلمات مثل  أّما من حيث وكذا العبارات االصطالحّية وطرق تركيبها،
 ".الرّتادف واملشرتك الّلفظي وتعّدد املعىن وغري ذلك

علم املفردات اّلذي يهتّم بدراسة "فيعّرف علم املعاجم يف كتابه علم الّلغة وصناعة املعجم بأنّه  أّما علي القامسي
األلفاظ من حيث اشتقاقها وأبنيتها وداللتها وكذلك باملرتادفات واملشرتكات الّلفظّية والّتعابري االصطالحّية 

 ".د اّليت تدخل يف املعجموالّسياقّية، فعلم املفردات يهّيئ املعلومات الوافية عن املوا
 ،علم املعاجم وعلم املفردات وعلم األلفاظ فهي عنده مرتادفات :بني املصطلحاتال يفّرق علي القامسي مّث إّن  

 ؛ويرى أّن علم املعاجم جزء من املعجمّية باإلضافة إىل صناعة املعجم وخيتلف يف ذلك مع حممد رشاد احلمزاوي
عجمّية بفتح امليم بفّن صناعة املعجماّلذي يقابل املعجمّية بضّم 

َ
 .1امليم بالعلم الّنظرّي وامل

 :الفرق بين علم المصطلح وصناعة المعجم -2-7-4
الّلغة العامة، أّما املصطلحية فمادهتا الّلغة اخلاصة؛ اليت  ألفاظإّن البحث املعجمي مادته الّلغة املشرتكة؛ اليت قوامها 

، (اخل...العلمية، التقنية، الفنية )قوامها املصطلحات العلمية أو التقنية اليت خّصصها التداول يف جمال من اجملاالت 
 .من دون االلتفات إىل دالالهتا األخرى الشائعة بني الّلغة العامة

                                                           
 .8-6، ص 2114/2115عبدالقادر بوشيبة، حماضرات يف علم املفردات وصناعة املعاجم، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 1
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ا أبنية متكاملة من الوحدات تربط بينها إىل اجملموعات املعجمية على أساس أهنّ فالنظام املعجمي ينظر   
 . خصائصها الوظائفية والرتكيبية، وهي مستمدة من اخلربات احملصلة من تفاعل الفرد مع البيئة اليت حييا فيها

داخل الّنظام املعجمي يف ، فهي متوّفرة االمسيةويف هذا اإلطار تظهر املادة املصطلحية داخل اجلداول املعجمية 
إعادة توزيعها وتنظيمها ألجل إثراء فروع املعرفة املختلفة، وتسهيل التواصل بني أهل  شكل دوال، ويتّم اختيارها مثّ 

 .االختصاص
الفرق البنّي بني هذين العلمني هو يف طبيعة الوحدات؛ إذ البحث املصطلحي حيصر اهتمامه يف االسم فقط،  إذا

 فيكتفيأّما البحث املعجمي . اسية يف الّتسمية والتعيني، وخيّص االسم ذا الشحنة املفهمومّية اخلاصةبعّده أداة أس
 ".امسا"كانت أو "  فعال "باملفردات الّلغوية 

فموضوع املصطلحية هو البحث يف املصطلحات من حيث مكوناهتا ومفاهيمها ومناهج توليدها، وموضوع 
واملبدأ يف هذا  هلا واشتقاقها وداللتها وعالقتها،من حيث مكوناهتا وأصو املعجمية هو البحث يف الوحدات 

التوصيف هو أّن الوحدات املعجمية إّما أن تكون عامة، وإّما أن تكون خمّصصة؛ فإذا كانت عامة كانت لفظا 
ائية واالشرتاك، نة، مثال الداللة اإلحيلغويا عاما منتميا إىل الّرصيد املعجمي العام قابال الكتساب خصائص معيّ 

 .وإذا كانت خمّصصة كانت مصطلحا
وعلى مستوى العالقات االستبدالية والعالقات الرتكيبية اليت توجد بني الوحدات املعجمية، جند أّن الّدرس 
املصطلحي يرّكز على العالقات الرتكيبية بني الوحدات املعجمية بصورة مكثّفة، بينما تأيت هذه العالقات يف 

ا، إذ كثريا ما يعتمد البحث املصطلحّي على دور الّصف الثاين يف البحث املصطلحي، وهذا ال يعين إمهاهلا متام
فعندما يكون املصطلح الواحد مشرتكا بني ختّصصات . شراك واللبس الغموضالالّسياق للحيلولة دون الوقوع يف 

 .1الذي يوظف يف الّلغة والرّياضيات بداللة خمتلفة" جذر"يف علوم خمتلفة نلجأ إىل السياق، حنو مصطلح 
ملصطلحي إىل مجع املصطلحات ووصفها ومعاجلتها يف ميداهنا املختص، له اجتاه براغمايت يعىن إّن توجه البحث ا

تيّسر هلم لغة االّتصال باملستوى التطبيقي الذي تتطلبه احلاجة العلمية التطبيقية بني املختصني والباحثني، حىت ت
بالتطبيق قبل التنظري على غرار ما فعله  وهذا ما جعل أهّم البحوث املؤسِّسة لعلم املصطلحية تّتسم والتواصل،

 .، وهلذا مل تظهر الّدراسات النظرية والتنظريية إالّ يف هناية القرن العشرين"فيستر"
ومبا أّن علم املصطلح عرف بأنّه العلم الذي يبحث يف العالقة بني املفاهيم العلمية واأللفاظ الّلغوية اليّت تعرّب 

تقي مع املعجمية اليّت تبحث يف داللة األلفاظ وتصنيفها وضبط مقايّيسها املعجمية عنها، فهو من هذه الزاوية يل
 .من بنية وتكوين واشتقاق وتوليد، وهي مسائل تشرتك فيها مع املصطلحية التطبيقية

لتوليد املصطلحية واملعجمية يلتقيان يف اآلليات اليّت تعتمد يف الّتسمية؛ كا: أّما من ناحية اآلليات التطبيقية جند
واالشتقاق وصناعة املعجم ومجع املّدونة، على الّرغم من االختالف البنّي يف األهداف النظرية؛ فإذا كانت 

                                                           
 . 22عبد القادر بوشيبة، حماضرات يف علم املفردات وصناعة املعاجم، ص1
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املصطلحية تعىن بتسمية املفاهيم اليّت ترتكز على ضبط املصطلحات، بغرض إجياد لغة خاصة مبجال علمي أو 
تنظر " تيريزا كابري"دخل يف لغة التواصل العادي، لذا جند تقين، فإّن املعجمية تعىن بتسمية األشياء العامة اليّت ت

عبارات /إّن الطبيعة الّلغوية املزدوجة للمصطلحات باعتبارها كلمات": ىل املصطلح نظرة لسانية؛ فتقّررإ
 سوسري خبصوص الّدليل الّلغوي،  تنأى عن احلدود اليّت أقّرها دوتنتمي بصورهتا إىل الّلغة، جتعلها ال( تسميات)

على الّرغم من كوهنا خارجّية مبا أهّنا تنتقل من -فتصبح املقاربة الّلسانية للمعارف احملّصلة مصطلحّيا أمرا ممكنّا 
تظلُّ لسانية  مبا أّن   -ورا من حتديد مفاهيم املصطلحاتحنو الّتسميات، وهذا مر ( فيزيائية أو غريها)األشياء

وخُتضع لنظاٍم عاٍم من حيث  ،ثل أيِّ كلمة أو متتالية من الكلماتاملصطلحات تُوصف وفق حتليل لساينٍّ مثلها م
 1"دالالهتا مع جواز مناقشة أمر تعريفاهتا احملّددة واملّتفق عليه

البحث : صناعة املعجم حظيت خالل السنوات األخرية بعناية فائقة تبلورت يف جماالت رئيسة ثالثة هي مّث إنّ    
 وتطّور مؤسسات الرتمجة وتقنياهتا،العلمي، ومنو علم املصطلح، 

وقد اجتهت اجلامعات يف مجيع أحناء العامل إىل إدخال دراسة صناعة املعاجم يف أقسامها املتخصصة بدراسة 
اللغات واللسانيات، وعقدت الندوات واالجتماعات لبحث القضايا التقنية يف صناعة املعجم هبدف تطويرها، ومل 

 .جم على اجلامعات بل مشل املؤسسات الثقافية والعلمّية األخرىيقتصر االهتمام بصناعة املع
وقد ازدهرت صناعة املعجم املتخصصة وتطورت تقنياهتا يف العامل خالل العقد املنصرم نتيجة لنمو علم املصطلح   

غوية اليت وأخذه مكانته بني العلوم العصرية فهو علم حديث يبحث يف العالقة بني املفاهيم العلمية واأللفاظ الل
 .تعرّب عنها

ا تؤدي وظيفة على جانب  كما أهنّ   ،صناعة املعجم على صلة وثيقة بعلم املصطلح وبنوك املصطلحاتكما أّن   
بضرورة تعميم دراسة صناعة  وصىيُ قتصادية ويف العالقات بني األمم، لذا كبري من األمهية يف حياتنا العلمية واال

 2لغات األخرى يف جامعاتنا، ومنح شهادات عليا يف هذا التخصصاملعجم يف أقسام اللغة العربية وال
ما يتقاطعان  أهنّ لكل علم موضوعه اخلاص إاّل  نّ وصناعة املعجم عالقة وثيقة رغم أ العالقة بني علم املصطلح إذا

 . مجةمنهما اآلخر فال يستغين املعجمي عن املصطلحي وال املصطلحي عن املعجمي باإلضافة إىل الرت  وحيتاج كلّ 

                                                           
، ص 2118/يوسف مقران، املصطلح الّلساين املرتجم، مدخل نظري إىل املصطلحات، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع،  دمشق، سوريا، د ط 1

 . 119-118ص
 (ع)إىل ص ( ط)م، من ص 1991/هـ1411، 12/ة املعجم، مطابع جامعة امللك سعود، السعودية، طعلي القامسي، علم اللغة وصناع: ينظر 2
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 :التخطيط اللغوي -2-8
أبداال متاحة وأّن لدى املتحدثني دائما أهّنا دائما يف تغرّي مستمر، من احلقائق األساسية املرتبطة باللغة 

املوجودة ضمن نظام  أو بني األبدالأمامهم، فهم يف حالة اختيار دائم بني الضروب اللغوية املختلفة، 
  1ا جيعل عملية التخطيط أمرا ممكنالغوي ما، ممّ 

 :التخطيط اللغويتعريف  -1-8-1
مبنية على جمموعة من التدابري من أجل  2"البحث عن الوسائل الضرورية لتطبيق سياسة لغوية:" هو 

تنفيذ هدف معنّي، وهذا يعين أّن مفهوم اخلطّة حيّددها عنصران أوهلما وجود هدف أو غاية يريد 
 3الوصول إليها، وثانيها وضع تدابري حمّددة ووسائل مرسومة من أجل بلوغ هذا اهلدف

بشكل جوهري تكمن هذه العالقة اللغوي،  السياسة اللغوية والتخطيط هناك عالقة وطيدة بنيكما أّن   
يف أّن السياسة اللغوية ُتضمن بطريقة أو بأخرى يف الوثائق الرمسية اليت تعتمدها احلكومات إزاء اللغة 

واستخداماهتا يف احلياة والتعليم والتجارة  وحيافظ عليهاها وامتيازاهتا وكل ما يصوهنا الرمسية وحقوق
  4ا التخطيط اللغوي فيشري إىل اجلهود اليت تبذل لتحقيق هذه السياسة يف أرض الواقعأمّ  .واإلعالم وغريه

 (:العيوب النطقية/ أمراض الكالمعالج ) ت السريرية اللسانيا-2-9
واملستقبل، حتدث من خالل سلسلة من العمليات إّن عملية التخاطب عملية معقدة يشرتك فيها املرسل 

لذلك تظهر يف عملية قة والسرعة، يف جزء ضئيل من الثانية، وبشكل آ ي فائق الدّ  املعقدة، تتمّ 
 5(أمراض / اضطرابات)التخاطب عدة مشكالت 

 :رئيسية هيتنقسم مشكالت التخاطب إىل ثالث مشكالت   
التأخر اللغوي، عسر الكالم، صعوبة الكتابة، عسر القراءة والفهم، )  :مشكالت اللغة- أ

اخلرس املكتسب، صعوبة فهم الكلمات أو اجلمل، صعوبة التذكر والتعبري، صعوبة تركيب 
 (مجلة

                                                           
  .437، ص 2111فاسولد رالف، علم اللغة االجتماعي، ترمجة إبراهيم بن صاحل الفالي، جامعة امللك سعود،  1
 . 126ص ،1، مج 27أمحد، التخطيط اللغوي يف اجلزائر بني التنظري والتطبيق تعريب العلوم أمنوذجا، جملة الرتاث، ع  بالول 2
 .12صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص 3
عنية باللغة العربية، مركز عبد اهلل الربيدي، التخطيط اللغوي تعريف نظري ومنوذج تطبيقي، امللتقى التنسيقي للجامعات واملؤسسات امل 4

 .6، ص 2113مايو  9-7امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدو ي  خلدمة اللغة العربية، الرياض، 
 عدم القدرة على إصدار أصوات اللغة بصورة سليمة، نتيجة املشكالت يف التناسق العضلي، أو عيب يف خمارج أصوات احلروف، أو  هو

أديب عبد اهلل حممد النوايسة وإميان طه القطاونة،  النمو اللغوي واملعريف للطفل، مكتبة : ينظر. لفقر يف الكفاءة الصوتية، أو خلل عضوي
 .61، ص 2111/، األردن، دطاجملتمع العريب

 حليمة قادري، مدخل إىل األرطوفونيا تقومي اضطرابات الصوت : ينظر. هي إخراج األصوات بطريقة معيبة، أو غري دقيقة: أمراض الكالم
 77، ، ص 1/2115والنطق واللغة، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن،   ط

 .49لسانيات التطبيقية، جامعة بشار، ص لطفي بوقربة، حماضرات يف ال 5
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التمتمة، الفأفأة، ، 1احلذف، اإلبدال، التحريف، اإلضافة ) مشكالت النطق والكالم- ب
 (اخل...اللجلجة، احلبسة 

 2(ة الصوتمشكلة حّدة الصوت، مشكلة قلّ )الصوت مشكالت - ت
يدخل هذا يف "ومهما يكن فإّن هذا اجملال يأيت لعالج أو حّل مشكلة اإلعاقة التخاطبية، كما أنّه 

 3"إطار التعليم املكّيف، حيث تراعى خصوصيات املتعلمني
 : اإلعالم -2-22

أو إشراك اآلخرين  ومن مكان إىل مكان،اخلاطرة أو الفكرة أو املعلومة من شخص إىل آخر هو نقل 
مرسال والتلميذ س يف العملية اإلعالمية لذا يعترب املدرّ )...( معهم يف املعلومات واألفكار واالشرتاك 

 4مستقبال
حتتمل أكثر ال تراكيب فهي لغة مباشرة ال حتمل املطاوعة واجملهول وتتجه إىل غة اإلعالم وبالنسبة للّ   

ومن ذلك عليها أن تكون مفهومة وعادية )...( دون تعمية ومغالطة قصود املإىل  من معىن لتصل هبا
 5وبسيطة 

غة اإلعالمية يف اللّ :  اإلشارة إىل أمناط متعددة منهاحني تذكر اللغة اإلعالمية تتعنّي "ه بناء على هذا فإنّ 
كالصحف، ولكل من هذه األنواع الوسائل اإلعالمية املقروءة  غة اإلعالمية يف اإلذاعة املسموعة واللّ 

غة يف اإلذاعة تعتمد يف إعالميتها على ما ميكن نقله إىل أذهان فاللّ سم هبا، ومميزات تتّ  خصائص
عتناء أكثر عن طريق النرب والتنغيم واالإبرازها، ولذا فهي هتتم بإظهار املواطن اليت حُيتاج إىل املستمعني، 

على  -باإلضافة إىل التأثري السمعي-فتعتمد( التلفاز) اإلذاعة املرئية ااخل وأمّ  ...مبواطن الفصل والوصل
إيصال الرسالة يف  غة تأثري مهمّ وهلذه اللّ  (كاألطراف والعينني والشفتني)لة حبركات اجلسد لغة اإلمياء ممثّ 

غة ا، فهي اللّ ا اللغة اإلعالمية املقروءة كلغة الصحافة واالنرتنت والنصوص على اختالفهأمّ )...( غوية اللّ 
 6يف صياغتها اليت حتتاج إىل كثري من الدقة والعناية

على غري  اإلعالم ال يتمّ بناء على ما تقّدم فإّن صناعة اخلرب ليست باألمر اليسري، والتعامل مع لغة   
هدى، إذ لوحظ مزامحة العامية للفصحى يف األداء اللغوي، وكثرة األخطاء اللغوية على ألسنة 

 : ، من ذلكاإلعالميني

                                                           
 .51ص ، السابقاملرجع  1
 .51-51املرجع نفسه،  ص ص : ينظر 2
 .13صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص  3
 .183-182املرجع نفسه، ص ص   4
 .184صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص   5
 .11، ص 2114الرتاكيب اإلعالمية يف اللغة العربية، رسالة دكتوراه، اجلامعة األردنية، أيار حنان إمساعيل أمحد عمايرة،  6
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تبّث قناُة اجلزيرة براجمها من  :التبدالت الصوتية واحنراف الداللة كنطق القاف مهزة؛ مثال- أ
 1(.أََطر)استوديوهاهتا يف قطر، فقد قرئت يف 

تـَُلنّيُ َكثرٌي من املذيعات نُْطَق بعض األصوات، :  ترقيُق اأَلصوات املفّخمة، من ذلك- ب
: وخباّصٍة املفّخُم منها، َوتنطقها بطريقٍة تنحو حَنَْو نظرياهتا املرقّقة، كما حيدث يف نُْطق

مح بسبب هذه املال –وهو صوٌت انفجاريٌّ جمهور ُمَفّخم يتطّلُب الّنطُق به : َصْوت الّضاد
ا عضليًّا كبري ا، وقد ُوِصَفِت الّلغُة العربّيُة بَأهّنا لَُغُة الّضاد، ألّن هذا الّصوت  – كما   –جهد 

وهلذا يتحّول هذا . كان نطقه عصّيا على أهل البالد املفتوحة  –ِإبراهيم أنيس . يقول د
مارسْت روسيا : عنادال، على حَنْو ما مس: الص ْوُت يف لغة اإلعالم واللغة املنطوقة عاّمة إىل

 2.إلبطال مشروع قرار يُدين الّنظاَم الّسوريّ ( النقد)والّصني حّق النّـْقض 
بغلبة االحنرافات اللغوية على العديد من الربامج والنشرات اخلاصة اليت ميكن أن تقّدم " يشي  كل هذا

مي الكثري من الربامج والرياضية وحوارات الضيوف مع مقدّ مثل النشرة اجلوية واالقتصادية بالفصحى، 
ممّا يستدعي تدخال عاجال من لدن اللسانيني التطبيقيني من  3" وتقارير املندوبني واملراسلني واإلذاعيني

 .أجل تقدمي حل أمثل هلذه املشكلة اللغوية
 : اإلشهار -2-22

 إنّ  مثّ  4هبا إليهماليت تبعث  أي إقناع اآلخرين بالرسالة ؛"اإلقناع"وظيفة  إّن أخطر وظائف اللغة مجيعا
األقالم -الصحافة)وسائل اإلعالم اجلماهريية الذي أكسب هذه الوظيفة أمهية بل خطورة هي 

 :من الناحيتني وذلك من أجل التأثري على اجلماهري 5(التلفاز-الراديو-السينمائية
 ى اإلعالن أو اإلشهار التجارياألوىل اقتصادية وتسمّ - أ

 الدعاية ى فنّ الثانية سياسية وتسمّ - ب
مات األساسية للنظام على نطاق واسع جدا من املقوّ من هذا املنطلق أصبح اإلعالن التجاري 

، فليس باستطاعة املصانع  أن تستمر يف إنتاج السلع والبضائع، وليس مبقدور االقتصادي الرأمسا ي
ترويج السلع اجلديدة بشىّت  مل تقم األجهزة الدعائية بدورها الفّعال يفالعمال أن يستمروا يف أعماهلم إذا 

 6من خمتلف األسواق الطرق املغرية للمستهلكني حىت يقبلوا على شرائها

                                                           
 .9ص ، 2113فلسطني، ، العلوِم اإلسالمية العامليةفتحي إبراهيم خضر، َتراُجُع اأَلداِء اللُّغوّي يف وساِئِل اإلعالِم العربّيِة، جملة جامعة  1
 .11داِء اللُّغوّي يف وساِئِل اإلعالِم العربّيِة، ص فتحي إبراهيم خضر، َتراُجُع األَ  2
 .192، ص 1/2112أمحد خمتار عمر، أنا واللغة واجملتمع، عامل الكتب، القاهرة، ط 3
 .57ص  لطفي بوقربة، حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، جامعة بشار،  4
 .57املرجع نفسه، ص : ينظر 5
 .59املرجع نفسه، ص  6
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تتكئ على  ُتستعمل للدعاية واإلعالن؛ هذه الوسائل وسائل االتصال اجلماهريية مهما يكن فإنّ و  
 1ومثمر، وذلك هبدف استعماهلا على حنو فّعال كعنصر أساسي يف تلك الوسائل استعمال اللغة

 :الترجمةعلم / نظرية -2-21
والعلوم اليت تتعلق بالشعوب اللغوية اليت تعمل على نقل املعارف والثقافات  رتمجة آلية من اآللياتتعّد ال 

فالرتمجة هي الوسيط املتجول بني "ح بالسريورة احلضارية؛ األخرى، فهي مبثابة الوسيط اللغوي الذي يسم
 2"األمم للوصل بينها، ورفع معّدل الوعي وقبول اآلخر الثقافات واحلضارات واهلويات ولغات

نيدا  هاعرّفأو هي كما  3فهي تقوم بتحويل نص  أو مجلة أو كلمة ما إىل لغة أخرىمن هذا املنطلق 
 the theory and Practice of)يف كتاهبما ( Nida and Taber( )1982) تابرو

Translation" :) 4"الطبيعية لرسالة اللغة املصدر باللغة اهلدفإعادة إنتاج أنسب للمرادفات 
حلاسوبية وميدان املعلوماتية واملعاجلة اآللية اللسانيات ا فهي ترتبط حبقل لساين يدعى الترجمة اآلليةأما  

 5والذي يرتبط بدوره بالذكاء االصطناعيللغات 
 محصول الحديث: 

تتطور وتنمو وتتبدل  اللغويات التطبيقية ليست جامدة بل أنّ  مورسياناو شميثذكر  -1
تعليم وتعلم اللغة  )وأكرب دليل على ذلك كثرة جماالهتا  6تفاعال مع الواقع الفعلي املتغرّي 

األم واللغات األجنبية فاالختبارات اللغوية فالتخطيط اللغوي فعلم اللغة التقابلي فصناعة 
مجة فاإللقاء فعيوب النطق والكالم فأنظمة الكتابة فعلم املعاجم فالتحليل األسلويب فالرت 

ع مث اللغة اإلحصائي فعلم اللغة النفسي فعلم اللغة االجتماعي وتعدد اللغات يف اجملتم
 (اخل...وسائل االتصال غري اللفظية

ا مشكالت تبحث غة وأهنّ ا قضايا ذات صلة باللّ أهنّ  جيمع جماالت اللسانيات التطبيقيةما  -2
 .عن حل

                                                           
 .61-59ص ص  بوقربة، حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، جامعة بشار، لطفي:  ينظر 1
 81، ص 2118، جوان 11، ع1كروش حيزية، الرتمجة ورهانات العوملة، جملة معامل، اجمللس األعلى للغة العربية، اجلزائر،  مج  2
 .44، ص 1991/حممد اخلوا ي، معجم علم اللغة النظري، مكتبة لبنان، بريوت، دط 3
، 1جحليمة الشيخ وحشمان جناة، تعليمية الرتمجة بني اللغة العامة واللغة املختصة، جملة معامل، اجمللس األعلى للغة العربية، اجلزائر،  م 4
 .28، ص 2118، ديسمرب، 11ع
 .99، ص -املستوى الرتكييب أمنوذجا -مشكلة التعلم عند فئة متالزمة داون، فرحات فاطمة 5
 .35ص  يمي، اللسانيات التطبيقية قضايا وميادين وتطبيقات،صاحل بن فهد العص 6
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أضحى اجملال التطبيقي للسانيات صورة واقعية للبحث العلمي نفسه إذ إن وجود البحث  -3
العلمي النظري يقتضي بالضرورة وجود اجلانب التطبيقي الذي هو تزكية منهجية للنتائج 

 1احلاصلة وهي النتائج اليت تطبق يف الواقع الختبارها واستثمارها واإلفادة منها
 :طبيقيةاهتمامات اللسانيات الت-1
 وضع القوانني العلمية اليت أمثرهتا اللسانيات العامة موضع االختبار والتطبيق-1
 استعمال تلك القوانني والنظريات يف ميادين أخرى قصد اإلفادة منها-2

 وبناء على ذلك فإن اللسانيات التطبيقية هي استعمال فعلي للمعطيات النظرية اليت جاءت هبا
اللسانيات العامة واستثمار هذه املعطيات يف التطبيقات الوظيفية للعملية البيداغوجية والتعليمية 

 2من أجل تطوير طرائق تعليمها ألبنائها الناطقني هبا ولغري الناطقني هبا
  

                                                           
 139أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، ص  1
 .96ص  سامية جباري، اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغات، 2
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 حدود التداخل واالفتراق بين اللسانيات التطبيقية واللسانيات العامة: 21:المحاضرة رقم

 : التداخل حدود -2
علم اللغة التطبيقي يفيد من علم اللغة العام؛ الذي هو علم يهدف إىل كشف جوانب - أ

ما ينظران إىل األداء اللغوي نظرة تعتمد اللغة، ويلتقيان يف كثري من املناشط، كما أهنّ 
 االستخدام اللغوي وفقا للقواعد املتمثلة والواعية

املطبق يف علم اللغة التطبيقي يكون على دراية واعية باحلقائق األساسية للغة،  إنّ - ب
وباملنهج اللغوي التحليلي؛ الذي يعتمد اختيار وترتيب احلقائق وفق تطبيق نتائج علم 

 1اللغة وأساليبه الفنية يف التحليل
دة عن الوعي بالصحة اللغوية تستهدف من كليهما إكساب العادات اللغوية اجليّ  إنّ - ت

ما يؤدي إىل القصور  طريق ممارسة طريقة التدريس املثلى اليت تعمل على تفادي كلّ 
 2.اللغوي

اللغويات التطبيقية هي هندسة اللغويات النظرية وتطبيق هلا يف  أنّ  شويرى الربوفيسور - ث
 3احلياة

 : حدود االفتراق -1
 يةعلم اللغة العام هو النظرية، وعلم اللغة التطبيقي تطبيق للنظر - أ

علم اللغة التطبيقي أخص، ويأيت جتسيدا لنصوص علم اللغة  علم اللغة العام أعّم وأسبق بينما-ب
 العام

علم اللغة العام يقرتح املوضوعات بينما علم اللغة التطبيقي جيري عليها الدراسات - ب
 التطبيقية

اللغة العام يقرتح حلوال وال ينظر يف إمكانية تطبيقها، بينما علم اللغة التطبيقي يدرس تلك  علم- ت
 احللول وكيفية جتسيدها من عدم التجسيد

علم اللغة العام ينظر يف عمليات التلقي واالكتساب اللغوي بينما علم اللغة التطبيقي ينظر يف - ث
 ممارسة اللغة

قرتاحات من أجل اإلصالح بينما علم اللغة التطبيقي يقدم علم اللغة العام يقدم توصيات وا- ج
 1إجراءات البديل النوعي

                                                           
 .19صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص 1
 .21-19ص ص املرجع نفسه، 2
 .31ص  صاحل بن فهد العصيمي، اللسانيات التطبيقية قضايا وميادين وتطبيقات،  3
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اللغويات النظرية تعتمد على األحادية يف طرح املشكلة وعلى األحادية يف   أنّ  إيلدروديفز يرى - ح
كون احللول نابعة أيضا من اللغويات نفسها، بينما اللغويات التطبيقية تعتمد على خمرجات 

ارتباط مسمى التطبيقية  إىل أنّ " ديفز"كما نبهنا  2النظرية وعلى ميادين معرفية أخرىاللغويات 
التطبيقية أصبحت تتعامل مع  باللغويات ليس معناه تبعيتها للنظرية؛ بل هو يرجع إىل أنّ 

يات النظرية، كما ذكر ديفر فرقا تولد نظريات تفيد اللغو  أناملشكالت الواقعية؛ فيمكن بالتا ي 
ختصص ) هو تعامل التطبيقية مع احلقول األخرى مثل الرتبية وعلم النفس وعلم االجتماعخر آ

 3(بيين
معتمدا على وحياول تقدمي املقرتحات واحللول،  الباحث يف اللسانيات التطبيقية ينطلق من املشكلة- خ

 4أما اللساين فاهتمامه منصب على دراسة اللغة كنظامالسياقات املعرفية اخلارجية، 
غة غة يف ذاهتا ومن أجل ذاهتا، بينما تدرس اللسانيات التطبيقية اللّ تدرس اللسانيات العامة اللّ - د

 ألغراض تعليمية وغري تعليمية
ا املعياري فهو الغالب على اللسانيات يغلب على اللسانيات العامة اجلانب الوصفي التحليلي، أمّ - ذ

 التطبيقية
يقيني يف تقدمي أرضية مشرتكة بني علماء اللغة واملهنيني ولية على عاتق اللسانيني التطبتقع املسئ- ر

حيثما كان ذلك مناسبا ما دام هذا العلم يستعني مبختلف املعارف، يف حني ال تقع هذه األخرية 
 5 .على عاتق اللسانيات العامة

 محصول الحديث: 
ي عالقة تأثري فها متينة، العالقة بني اجلانب النظري والتطبيقي غري قائمة شكليا، غري أهنّ   -1

توضيحات  وتأثر، وأخذ وعطاء، حيث إّن اجلانب النظري يفيد علم اللغة التطبيقي بتقدمي 
خاصة عند اختيار املادة الّلغوية يف  املطروحة من كل اجلوانب؛ اليت تستخدم الّلغة، للمشاكل 

اسبا وخيدم تعليم الّلغة، ما يراه من فهو ال يأخذ بنظرية معّينة، أو منهج معنّي، بل ينتقي املقّرر، 
 مّث يفسره وينظمه وفقا حلاجات التعليم، ألّن علم الّلغة التطبيقي يف منظوره العام هو إجياد

                                                                                                                                                                      
 .21ص صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، 1
 .32صاحل بن فهد العصيمي، اللسانيات التطبيقية قضايا وميادين وتطبيقات، ص 2 
 .32املرجع نفسه، ص  3
 .39صجماهد، تعليمية اللغة بني األحادية والتعدد،  ميمون 4
، ص ص 2115/ميشل ماكارث، قضايا يف علم اللغة التطبيقي، ترمجة عبد اجلواد توفيق حممود، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة، د ط 5

24-25. 
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وحياول أن جيعل جمال التعليم مسايرا للتغرّيات الزمانية، حلول ملشكلة معّينة ختّص ممارسة الّلغة، 
 1واملعارف املتنوعةويتطّور بتطّور العلوم اليت تغّذيه باملفاهيم 

استقرار وصفه اللساين  مشهد عدتو اللسانيات التطبيقية يف عمقها لسانيات مفتوحة ونشطة،  -2
؛ فهذا الال استقرار "له من ال استقرار مثمر يا:" يف مقال محل عنوانا مثريا" برونكر "الربيطاين

إىل حقول معرفية  على مقاربات متنوعة تعود يف جذورها  أمثر ثراء يف القضايا املطروقة وانفتاحا 
ية اللساين التطبيقي وتبنيا ملناهج خمتلفة، وولوجا ملناطق أمهلتها اللسانيات النظرية، فغاكثرية، 

أو انتماء ملدرسة بذاهتا، البحث عن اإلجراء واحلّل الناجع دون تعّصب ملرجعية علمية بعينها، 
واألطر املعرفية التطبيقية هو التحديث املستمر لألدوات واملناهج لذا فإّن هاجس اللسانيات 

 2اليت تسرتفد منها حرصا منها على اإلجابة عن الطلبات االجتماعية املّلحة

  

                                                           
 .21صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص 1
 .8صت التطبيقية، حممد خاين، حماضرات يف اللسانيا 2
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 اللغة حقيقتها وخصائصها(: 4)المحاضرة رقم 

اللغة الطبيعية أهّم مظهر سلوكي وعقلي يعكس إنسانية اإلنسان يف هذا الكون، وما كان ذلك إاّل  تعدّ 
تكون جتسيدا للجانب العملي للقدرات العقلية اليت  أنألّن ممارسة احلدث اللساين يف الواقع ال تعدو 

ال بطبعه إىل التواصل مع ميّ   اإلنسانميلكها اإلنسان، واليت من خالهلا حيقق نزعته االجتماعية؛ ألّن 
حمتاجة  اإلنسانيةملا كانت الطبيعة :" يقول ابن سينا. أفراد جمتمعه من حيث إنّه كائن اجتماعي بطبعه

 1".إىل احملاورة الضطرارها إىل املشاركة واجملاورة، انبعثت إىل اخرتاع شيء يتوصل به إىل ذلك

 .حقيقة اللغة ومعرفة خصائصهايف رحاب هذه األمهية انربى الدارسون يبحثون عن 

 :التعريف المعجمي للغة -2

وال  الس َقُط وما ال يُعتدُّ به من كالم وغريه: غاالّلغو والل  : لغا : "ابن منظور يف لسان العرب يقول
 واللغة من األمساء الناقصة، وأصلها لُغوة من لغا إذا تكلم( ...)وال على نفع  حُيَصُل منه على فائدة

)...( أخطأ وقال باطال :  ولغا يف القول يْلُغو ويلَغى َلْغوا وَلِغي بالكسر، يْلَغى لغ ا وَمْلَغاة  )...( 
ا أْصواٌت يعرّب واللُّغُة اللِّسْ )...( َلَغا إذا تكل م باْلُمط رَح من الَقْول وما ال يـَْعيِن : يُقال  ُن، وحدُّها أهن 

كُكرَة وقـَُلٍة وثـَُبٍة، كّلها   أصلها لُْغَوةٌ َلٌة من َلَغْوُت إذا تكلْمُت، هبا كلُّ قوٍم عن أغراضهم، وهي فـُعْ 
   2"الماهُتا واواتٌ 

 :التعريف االصطالحي للغة -1

 :في الثقافة العربيةاللغة  -1-2

ا أّما حّدها فإهنّ : باب القول على اللغة وما هي: " قائال( ه392ت) ابن جنييعرفها  -
 3"قوم عن أغراضهم أصوات يعرب هبا كلّ 

ن جهة املاهية والشيئية غة ميشتمل هذا التعريف على أربعة جوانب أو مستويات تكّون حقيقة اللّ  
 :هذه املستويات هي والوظيفة،

- أ  غة أصواتاللّ 
- ب  غة تعبرياللّ 

                                                           
 .68أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، ص  1
 .518-517، ص ص (لغا)ابن منظور، لسان العرب، اجمللد اخلامس، مادة  2
 .31، ص 1، اخلصائص، حتقيق حممد علي النجار، دار الكتاب، القاهرة، جابن جين 3
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 أهنا تعبري يعرّب هبا كل قوم- ت
 1أهّنا تعبري عن أغراض- ث

 هي عبارةيف املتعارف  اعلم أّن اللغة:" يقول. ملكة يف اللسان ابأهنّ  ابن خلدونيعرّفها  -
، فال بّد ناشئ عن القصد بإفادة الكالم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساينّ  املتكلم

ة حبسب ، وهو يف كل أمّ العضو الفاعل هلا وهو اللسانأن تصري ملكة متقررة يف 
  2"اصطالحاهتم

 :وعلى هذا فاللغة عند ابن خلدون هي

 لسانية مكتسبة ملكة -1
 أهنا ذات طبيعة صوتية -2
منها األصوات االنفعالية كصيحات  يخرجف" ( قصد اإلفادة) أهّنا تبني عن مقاصد املتكلمني -3

 3"دون قصد إىل اإلبالغ والفرح وغري ذلك مما يتفّوه به اإلنسان األمل واحلزن

 :في الثقافة الغربيةاللغة  -1-1

نظام بشري غري غريزي لتبليغ األفكار واألحاسيس " بأهنا(: سابير)يعرّفها األمريكي  -
 "والرغبات بواسطة رموز مستحدثة بطريقة إرادية

منط ثقايف منتظم، مُيّكن الناس من التواصل والتعامل فيما بينهم :" بأهّنا( هال)يعرّفها  -
   4"بواسطة رموز اعتباطية شفوية مسعية متعارف عليها

 :خصائص اللغة -4
اللغة تتألف من أصوات يرسلها جهاز النطق، وتنقلها موجات األثري، : اللغة صوتية -1

 .وتستقبلها األمساع

 :غة الصويت يقوم على دعامتنينظام اللّ  إنّ  مثّ 

 الصوامت والصوائت؛- أ
                                                           

، ص 2115 اللغوي والدرس اللساين احلديث دي سوسري منوذجا، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بلملياين بن عمر، تراث ابن جين 1
13. 

، مقدمة العالمة ابن خلدون املسّمى ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن (عبد الرمحن)خلدون  ابن 2
 .598، ص2117/األكرب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، د ط

 .3، ص 4، ج85باملقدمة، جملة جممع اللغة العربية، دمشق، مج  عبد البديع النريباين، امللكة اللسانية عند ابن خلدون فيما دعي 3
 VIص ، 2112/ أمحد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د ط  4
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  1ن من النرب والتنغيماألسلوب الصويت الذي يتكوّ - ب
 : اللغة اعتباطية -2

أي تواضع على داللتها الناطقون هبا، ولو كان هناك ارتباط حقيقي أو  ؛إّن اللغة اعتباطية أو تواضعية
الذي يعرف املعىن أن يتكهن باللفظة وينطقها،   اإلنسانمنطقي بني صوت الكلمة ومعناها الستطاع 

ا الكلمات اليت يزعم بعضهم أهّنا حتكي أمّ . كما يستطيع من يسمع اللفظة أن حيرز املعىن ويدركه
اليت تشري إليها فإهّنا ال تشّكل إاّل النزر اليسري من جممل مفردات اللغة، كما أّن نطقها أصوات األشياء 

، ويف (باو-باو)، أّما يف االجنليزية فهو (عو-عو)يتغرّي من لغة إىل أخرى، فنباح الكلب يف العربية هو 
 .وهكذا( ونغ-ونغ)الصينية 

للرتاكيب نصيبها أيضا، فرتتيب عناصر اجلملة ال اعتباطية اللغة وقفا على املفردات فحسب بل وليست  
 2ث عنهايتم وفقا لرتتيب األفعال اليت تتحدّ 

 : اللغة نظامية -3

ساق والكمال، ويعود السبب يف البساطة واالتّ : ماته الثالثة املعروفة وهيغة تشكل نظاما بكل مقوّ إّن اللّ 
عبري عن ماهيات ومضمونات المتناهية، نظاميتها كوهنا تتألف من عناصر حمدودة العدد نستخدمها للت

وهلذا كان البد أن تتكرر تلك العناصر املرة تلو األخرى بصورة متسقة ومنتظمة دون أن تسبب 
ونظامية اللغة تفّسر لنا عدم اعتبار مجيع األصوات اليت تنتجها أعضاء النطق كالعطس )...( إرباكا

ل عناصر يف النظام اللغوي املتفق األصوات ال تشكّ  مثل هذه غة، ألنّ والنحنحة والسعال جزءا من اللّ 
 3عليه

 : اللغة رمزية  -4

إّن األصوات اليت تتألف منها اللغة ليست جمرد أصوات منطوقة بل هي رموز ذات معىن، أي رموز 
 4تواضعية

 :اللغة كاملة -5

                                                           
 .26علي القامسي، علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، ص  1
 .27، ص املرجع نفسه 2
 .نفسها املرجع نفسه، الصفحة 3
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر 4
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غة تتصف بالكمال، مبعىن أّن مجيع اللغات تزّود اللّ  لقد أثبت التحليل العلمي لكثري من اللغات أنّ 
الناطقني هبا باملفردات والرتاكيب، اليت متكنهم من التحدث عن نواحي احلياة املختلفة يف بيئتهم، ويعين  
كمال اللغة أيضا قدرهتا على مواكبة التطور احلضاري مبا تستحدثه من رموز تعرّب عن مجيع أوجه ذلك 

غة طرقها اخلاصة يف استحداث الرموز اجلديدة، لتكنولوجية واالجتماعية والفنية، وللّ التطور؛ االقتصادية وا
مثل التوسع يف معاين مفردات موجودة فعال، أو إضفاء معان جديدة على كلمات قائمة، أو ترمجة 
 املعاين الوافدة، أو استخدام كلمات دخيلة أو النحت، أو االشتقاق أو غري ذلك من الوسائل الصرفية

والداللية، فليس هناك مفهوم ال تستطيع أن تعرّب عنه اللغات حىّت لو تطلب من بعضها عّدة كلمات، 
 1غة األمهرية بكلمة واحدة قد تعرّب عنه اإليطالية بعشر والعكس صحيحفما تعرّب عنه اللّ 

 تتسع اللغة للتعبري عن جتارب اإلنسان وخرباته ومعارفه -6
 يف اللغة البشرية على التواضع واالصطالحيقوم نظام العالمات اللسانية  -7
يدرك اإلنسان بوعي عميق طبيعة العالمات اللسانية اليت تكّون نظامه اللساين، وهو  -8

 يستخدمها عن قصد لتحقيق التواصل بينه وبني أفراد جمتمعه
اللغة الطبيعية للتعبري عن األشياء احلسّية اليت هلا وجود يف واقع  اإلنسانيستخدم  -9

كما أنّه يستخدمها أيضا للداللة على احلقائق اجملردة اليت ليس هلا مرجع حّسي   اخلربة،
 2يف الواقع

يستخدم اإلنسان اللغة للداللة على أحداث بعيدة عن املتكلم أثناء إنتاجه الفعلي  -11
 .للخطاب، سواء أكانت بعيدة من حيث الزمان، أم من حيث املكان

ة يف ذاكرة اجملتمع اللغوي، ال موجودة بالقوّ  تتضمن اللغة البشرية نظاما من القواعد -11
ه أو يعدِّله-ميكن للفرد املتكلم  .املستمع أن يغريِّ

يتكّون النظام اللغوي من وحدات صغرى قابلة ألن تدرج ضمن مستوى أكرب عن  -12
 طريق القواعد الرتكيبية

كلمة   غة البشرية خباصية االستبدال؛ أي أّن املتكلم يستطيع أن يستبدلتتمّيز اللّ  -13
 .بأخرى يف ملفوظ معنّي إذا تغرّيت املواقف

 .اإلنسان مهّيأ فطريا الكتساب لغة اجملتمع الذي ينشأ فيه -14
تتنوّع األلسنة اخلاصة بكل جمتمع لغوي بتنوّع اجلماعات اليت تستخدمها بفعل عاملي  -15

   1 .الزمان واملكان

                                                           
 .29-28علي القامسي، علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، ص ص  1
 .71ص أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات،   2
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 النمو اللغوي وخصائصه (:5:)المحاضرة رقم

 :يقصد بالنمو اللغوي :النمو اللغوي مفهوم -2
امليالد حىت يستطيع التحكم يف لغة اليت مير هبا الطفل منذ حلظة  دراسة املراحل املختلفة -

من عمره  السنة الرابعة أو اخلامسة، ويستعملها غالبا حينما يصل إىل اجملتمع الذي ولد فيه
 2على األكثر

بري وما جيري بني املهارتني من ترابط وتسلسل على منو مهارات االستماع ومهارات التع  -
 3درجات املعىن املختلفة

قدرة الطفل على تتبع املخطط والتسلسل الطبيعي ملراحل اكتساب اللغة، وأن تنمو لغة   -
 4الطفل كما كان متوقعا هلا حسب املخطط الطبيعي لنضوج اللغة

لغة اإلنسان للتعبري عن أفكاره ومشاعره، فهي تشمل  اليت يرمز هبامجيع وسائل االّتصال  -
 5وتعبريات الوجه والفن الكتابة ولغة احلديث

 :مراحل النمو اللغوي -1
إّن التطور املرحلي الكتساب اللغة عند الطفل يقوم على التدرج التصاعدي من الصراخ املبهم إىل 

الكلمة مّث اجلملة، فبعد أن يتحكم الطفل يف املناغاة العشوائية إىل الصوت اللغوي، مّث املقطع إىل 
 6إدراك أصوات لغته تبدأ هذه األصوات تتشكل يف جمموعات مقطعية تكون كلمات دالة

 :ومهما يكن فإّن الطفل ميّر يف منوه اللغوي مبراحل عّدة وذلك وفق النحو اآليت   

  :المرحلة السابقة للغة -ممرحلة ما قبل الكال -المرحلة األولى -1

 :ة صغريةتشمل هذه املرحلة الكبرية مراحل عدّ 

 :صرخة الميالد - أ

                                                                                                                                                                      
 .71ص أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات،  1
 .121، ص 2115/حلمي خليل، دراسات يف اللسانيات التطبيقية، دار املعرفة اجلامعية، مصر، د ط 2
، الكلية الرتبوية املفتوحة، جامعة البصرة، (مقال)إميان نعمة كاظم، عالقة النمو اللغوي  ألطفال الروضة بإتقان اللغة العربية الفصحى،  3

 .1العراق، د ت، ص 
،  العدد 28، دراسة بعض املتغريات ذات الصلة بالنمو اللغوي لدى أطفال الروضة،  جملة جامعة دمشق،  اجمللد معمر نواف  اهلوارنة 4

 .229، ص 2112األول، 
 . 112، ص 1996/حممد مصطفى زيدان، النمو النفسي للطفل واملراهق ونظريات الشخصية، دار الشروق، جّدة،  د ط 5
 .111ت التطبيقية حقل تعليمية اللغات،  ص أمحد حساين، دراسات يف اللسانيا  6
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ل أثر مسعي بعد امليالد مباشرة، ويتمثل ذلك األثر يف الصرخة األوىل؛ اليت تنعت حيدث الطفل أوّ 
الطفل بدأ يتنفس، فعندما مير اهلواء يف  بصرخة امليالد؛ هذه الصرخة هي داللة قاطعة على أنّ 

ليس هلذه العملية أي تفسري سيكولوجي ( إي)أو ( أه)دث صوتا يشبه اجلهاز التنفسي يكاد حي
فهي من هنا فعل منعكس مثريه اندفاع اهلواء من الرئتني ( التنفس)ا عملية فيزيولوجية ألهنّ 

ثها الرضيع، لكّنها هي املرة األوىل اليت واالستجابة هلذا املثري هو تلك األصوات اليت حيدّ  فحسب،
ل خطوة حنو إدراك األصوات حيث تأخذ بعدا آخر عندما ىل صوته، وهذه أوّ يصغي فيها الطفل إ

ل من فعل غري إرادي إىل فعل إرادي عندما تصبح تدل على حاالت الطفل االنفعالية، فهي تتحوّ 
 1تقرتن بوظائف التغذية وحنوها

 :مرحلة المناغاة- ب

تظهر يف صورة تكرار صويت يبدأ  تشكل املناغاة مرحلة من مراحل اكتساب النظام الصويت عند الطفل،
مبقطع واحد مّث مقطعني مّث أكثر من ذلك، وقد اختلف الدارسون يف حتديد فرتة حدوثها؛ فمنهم من 

 2.يرى أّن مالحمها األوىل تبدأ يف الظهور من األسبوع الثالث، وقد تتأخر إىل األسبوع  السابع أو الثامن

بعض املقاطع الصوتية، ويتخذها الطفل غاية يف حّد ذاهتا فال يعرّب إّن املناغاة تقوم على التلفظ اإلرادي ب
 3هبا عن شيء وإمّنا يكّررها وكأنّه يلهو برتدادها

ونتيجة دخول اهلواء إىل ( آغ آغ آغ: )ومهما يكن فإّن الطفل يفتح فاه لتخرج منه أصوات، مثل
( ب م،)تظهر حروف الشفاه  مثّ ( آآ)ة احللقية املتحرك دون أّي عائق، يبدأ يف نطق احلروفجتويف الفم 

، وهنا جيب على األم أن تناغي مع (ماما)جيمع الطفل بعد ذلك بني احلروف احللقية وحروف الشفاه  مثّ 
 4"م اللغةطفلها، ألّن املناغاة هي الطريقة املثلى لتعلّ 

 :مرحلة التقليد -ج

تبدأ هذه املرحلة من الشهر اخلامس من حياة الطفل، يالحظ يف هذه الفرتة أّن األصوات التلقائية اليت  
كان يتلفظ هبا الطفل بدأت متيل إىل الشكل املصحوب مبعىن، وذلك عن طريق التعزيز الذي يتلقاه من 

عندما يتلفظ باملقطع  حميطه، فيولع الطفل بتكرار تلك األصوات اليت كان يصدرها دون قصد منه، فهو
                                                           

 .116أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، ص :  ينظر 1
 .117املرجع نفسه، ص   2
 .131، ص 6/2111حنفي بن عيسى، حماضرات يف علم النفس اللغوي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط 3
تواصل اللغوي وصعوبات اكتساب اللغة عند الطفل، شهادة ماجستري، جامعة جيال ي اليابس، سيدي بلعباس، حجاج أم اخلري، ال 4

 .86، ص 2111-2111
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يشعر عند مساعه هلذا املقطع التلقائي بنوع من السرور يكون مبثابة تعزيز وتدعيم يدفعه إىل ( دا)الصويت 
تكرار الصوت فيقرتن السرور هبذا الصوت، األمر الذي جيعل حالته الشعورية ترتبط ببعض األشكال 

 1بة لتلك احلاالتالصوتية املسبّ 

املقارنة بني األصوات اليت يتلفظ هبا واألصوات اليت يسمعها من غريه خباصة من يبدأ الطفل يف مّث 
فيستكشف حينئذ عالقة مشاهبة بني ما يتلفظ به وما يسمعه من أمه مثال، ( األم أو املربية)ملقربني إليه ا

ط بني وكم يكون سعيدا بعد هذا االستكشاف الذي يعد تعزيزا آخر لقدرته التلفظية، فيسعى إىل الرب
إىل مرحلة التقليد ( مساع أصواته)أصواته، وأصوات حميطه، وهبذا العمل ينتقل من مرحلة التقليد الذايت 

 2(عن طريق مساع أصوات اآلخرين)املوضوعي 

 :المرحلة اللغوية -1

دامه بطريقة سليمة، وميكن تقسيم يتمكن الطفل يف هذه املرحلة من فهم الكالم احلقيقي واستخ 
 :ة هيإىل مراحل عدّ هذه املرحلة 

 :مرحلة الكلمة الواحدة - أ

تعّد هذه املرحلة بداية النمو اللغوي احلقيقي عند الطفل، ومتتد بني هناية السنة األوىل وحىت الشهر 
الثامن عشر من العمر، حيث يصبح الطفل يف هذه املرحلة قادرا على نطق املفردات والكلمات 

دة العبارة أو اجلملة اللغوية، وتتميز هذه املرحلة على حنو منفصل، حبيث تشكل الكلمة الواح
بانتشار صيغ التصغري فيها، وانتشار الكلمات اليت حتاكي الطبيعة، والكلمات ذات املقطع الواحد 
املكرر مرتني، وترتكز هذه الكلمات حول أمور الطعام واللعب والنوم، كما تشمل قليال من 

 3احليوانات يف بيئة الطفل

تعمله الطفل من املفردات هو األمساء، وباألخص أمساء احمليطني به، حيث إّن هّم الطفل ل ما يسوأوّ 
ل مرة عند أواخر السنة الثانية، ويأخذ يف هو معرفة أمساء األشياء مّث بعد ذلك يستعمل الضمائر ألوّ 

ثالثني شهرا  إذا بلغ الطفل األمساء تظل متغلبة، حىّت   أنّ استعمال األفعال يف السنة ذاهتا، إاّل 
 4تتناقص األمساء وتتزايد األفعال والضمائر والنعوت وبعض الظروف وأحرف اجلر

                                                           
 .119أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، ص  1
 .111املرجع نفسه، ص  2
التعليم قبل املدرسة وعالقته ببعض املتغريات الدميوغرافية، رسالة دكتوراه، قسم  زينب حممد عثمان حممد، النمو اللغوي لدى أطفال مرحلة 3

 . 45-44، ص ص 2112علم النفس الرتبوي، جامعة اجلزيرة، السودان، 
 (.بتصرف.) 143حنفي بن عيسى، حماضرات يف علم النفس اللغوي، ص  4
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 :مرحلة الكلمتين - ب

 هناية السنة الثانية من العمر، ومتتاز لغة الطفل متتد هذه املرحلة من هناية الشهر الثامن عشر وحىّت 
لبناءات الداللية والنحوية، ويتجه ا لغة أكثر تعقيدا حبيث يعكس الطفل فيها ايف هذه املرحلة بأهنّ 

 .ه أصبح قادرا على استخدام الكالممن خالهلا إىل التأكيد بأنّ 

التعقيد الذي يظهر يف لغة الطفل يف هذه املرحلة هو مؤشر غري مباشر الستخدام الطفل  إنّ  
دات عمليات معقدة، ويتمثل ذلك يف زيادة فعالية الذاكرة قصرية املدى على االحتفاظ باملفر 

 .باإلضافة إىل معلومات لغوية إضافية ضرورية لبناء اجلملة

ها يف الوقت ذاته تعكس ا متتاز باإلجياز، ولكنّ تسمى لغة الطفل يف هذه املرحلة بلغة التلغراف، ألهنّ 
ويستخدم الطفل فيها األمساء  معاين كبرية، وتكون أكثر انتقائية وأقل تعقيدا من لغة الراشدين،

 1فات واألدوات والضمائر، وتأخذ الطابع االبتكاريواألفعال والص

 :مرحلة شبه الجملة والجملة التامة/ مرحلة الكالم الحقيقي -ج

يبدأ الطفل خالل السنة الثالثة من العمر وما بعدها باستخدام أشباه اجلمل اليت تتألف من ثالثة أو 
نتيجة لعوامل  إنتاج اجلمل املعقدةأربع كلمات، وتزداد قدرته خالل املراحل العمرية الالحقة على 

 اخلربة والنضج

بناء اجلمل الطويلة يتطلب  منو اللغة لدى الطفل يكون بطيئا يف بداية هذه املرحلة، ألنّ  نالحظ أنّ  
ه تزداد قدرة الطفل على إنتاج اجلمل بعد السنة الرابعة من العمر إنّ  توظيف قواعد البناء اخلاصة، مثّ 

 2طوال وتعقيدافتصبح مجله أكثر 

ق مهاراته اللغوية، انفتاح الطفل على العامل اخلارجي يعمّ " وميكن أن ينضاف إىل ما سبق أّن 
ساع عامل الطفل بعد أن كان مقصورا على عامل البيت ليشمل اجلريان واحلي والروضة يتيح له فاتّ 

ا يكون قد سلك السبيل يف فرصة أكثر إلثراء ذخريته اللغوية وتنشيط مهاراته يف استعماهلا، ومن هن
 3"االبتعاد عن األنانية واالقرتاب من الغريية، واخنرط يف النشاط اللغوي املشرتك مع أهله وأقرانه

 :مظاهر وخصائص وسمات النمو اللغوي -1

                                                           
 .47ليم قبل املدرسة وعالقته ببعض املتغريات الدميوغرافية، ص زينب حممد عثمان حممد، النمو اللغوي لدى أطفال مرحلة التع 1
 .49املرجع نفسه، ص  2
 .117حجاج أم اخلري، التواصل اللغوي وصعوبات اكتساب اللغة عند الطفل، ص   3



 11 

 إذا ما وصل الطفل إىل مرحلة النضج تتدرج مسات اللغة عند الطفل من البساطة إىل التعقيد حىّت 
 :السمات ذاهتا عند الراشدين، وذلك وفق النحو اآليتاللغوي امتلك 

 ا قابلة للتشكيلأصوات الطفل قابلة للتطور والنمو كما أهنّ  -1

 ا قابلة لالنتقاءأصوات الطفل تتميز بالشمول كما أهنّ  -2

 لغة الطفل تنتقل عن طريق التقليد واحملاكاة املقصودة -3

 لغة الطفل تتميز باإلجيابية واإلبداع -4

 سبةلغة الطفل مكت -5

 والتغيري لإلصالحلغة الطفل تتميز بقبوهلا  -6

 لغة الطفل وسيلة للتواصل -7

 لغة الطفل تتسم بالتعميم -8

 لغة الطفل عارية من الصرف واالشتقاق -9

 ظهور القياس اخلاطئ يف لغة الطفل -11

 استخدام الكلمة املفردة للداللة على اجلملة -11

 حذف هناية الكلمات يف لغة الطفل -12

 واحلروف يف لغة الطفلاجلمل عارية من الروابط  -13

 الطفل يكتسب األبنية البسيطة قبل األبنية األكثر تعقيدا -14

الصفات وال تظهر  األفعال مثّ  ل الكلمات اليت تظهر يف لغة الطفل أمساء الذوات مثّ أوّ  -15
  يف مرحلة متأخرةوالروابط وأمساء الشرط إاّل الظروف واحلروف 

 1مزج لغة اإلشارة باللغة الصوتية عند الطفل -16

 

                                                           
، 2111، مصر، حممد مصطفى أمحد يونس، لغة الطفل، رسالة ماجستري، قسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية، جامعة الفيوم 1

 .38إىل ص  34من ص 
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 :العوامل المساعدة على النمو اللغوي -4

 :من العوامل املهمة اليت تساعد على منو احلصيلة اللغوية لدى األطفال

الطفل حياكي ما يصل إليه  حيث إنّ : وضوح اإلحساسات السمعية وتمييز بعضها عن بعض- أ
 عن طريق السمع 

ويعين ذلك قدرة الطفل على حفظ األصوات املسموعة وتذكرها  :نمو الذاكرة لدى الطفل-ب
 واستعادهتا عند احلاجة إليها

ه بالرغم من أّن فهم الطفل ملعاين الكلمات يسبق قدرته على ذلك أنّ  فهم الطفل لمعاني الكلمات-ت
 هذا الفهم شرط ضروري للتقليد اللغوي وعامل أساس من عوامل منوه  أنّ النطق هبا إاّل 

يرتبط الذكاء بالنمو اللغوي فكلما كان الطفل ذكيا كان أسرع يف اكتساب املهارات اللغوية  :ذكاءال-ث
والنمو الكالمي، وازدياد مستوى احلصيلة اللغوية، إذ ميتاز األطفال األذكياء مقارنة مع أقراهنم بالفهم 

 1السريع للكلمات

ر يف احلصيلة اللغوية، وذلك من حيث يشري بعض الباحثني إىل تفوق اإلناث على الذكو : الجنس-ج
 استخدام اجلمل يف الكالم، والقدرة على الكالم املفهوم وغريها من املؤشرات

الطفل  قد يؤثر الرتتيب الوالدي للطفل بني إخوته يف حصيلته اللغوية، حيث إنّ   :الترتيب الوالدي-ح
اآلخرين، ويوفر الوالدان له وقتا أكرب  من اإلخوة أكثراالهتمام من الوالدين  ل يف العادة يلتقياألوّ 

 2للحوار والنقاش والكالم مما يؤثر إجيابيا يف حصيلته اللغوية

أطفال البيئات  تدل الدراسات العلمية على أنّ : المستوى االقتصادي االجتماعي لألسرة-خ
 3عية الدنيااالجتماعية االقتصادية املمتازة يتكلمون أسرع وأدق وأقوى من أطفال البيئة االجتما

  

                                                           
عمار عبد اهلل الفرحيات ووعد ثابت حسن فضيلي، مستويات احلصيلة اللغوية لدى أطفال الروضة وعالقته  بالرتتيب الوالدي يف منطقة  1

 .685، ص 2116، اجلزء األول، أكتوبر، 171الطرية، جملة كلية الرتبية، جامعة األزهر العدد 
الفرحيات ووعد ثابت حسن فضيلي، مستويات احلصيلة اللغوية لدى أطفال الروضة وعالقته  بالرتتيب الوالدي يف منطقة عمار عبد اهلل  2

 .686الطرية، ص 
 .28، ص1982-ه1412/ 1عبد اجمليد سيد أمحد منصور، علم اللغة النفسي، جامعة امللك سعود، الرياض، ط 3
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 التعلم والتعليم واالكتساب(: 6)المحاضرة رقم 
 :تمهيد -

ذلك أّن  1إّن اإلنسان مضطر إىل التعلم الضطراراه إىل املعرفة وإدراك األشياء على ما هي عليه
التعلم عملية ديناميكية قائمة أساسا على ما يقّدم للطالب " فإّن  لذا. التعلم حياة، واحلياة تعلم

من معلومات ومعارف، وعلى ما يقوم به الطالب نفسه من أجل اكتساب هذه املعارف وتعزيزها، 
 2"مثّ حتسينها باستمرار

ني ما املقصود بالتعلم والتعليم واالكتساب؟ هل ميكن االهتداء إىل حدود فارقة ب: بناء على هذا 
 التعلم والتعليم واالكتساب؟

 :التعلم -2

ل مستمر للوضع، صف من جهة بتمثّ ميا يتّ تغرّي السوك تغرّيا تقدّ "بأّن التعلم هو ( Gates)يرى 
رة يبذهلا الفرد لالستجابة هلذا الوضع استجابة مثمرة، ومن املمكن صف من جهة أخرى جبهود مكرّ ويتّ 

خذ التعلم شكل طرائق ترضي الدوافع وحتقق الغايات، وكثريا ما يتّ تعريف التعلم تعريفا آخر بأنّه إحراز 
ا حيدث التعلم حني تكون طرائق العمل القدمية غري صاحلة للتغلب على املصاعب حّل املشاكل، وإمنّ 

 3"اجلديدة، ومواجهة الظروف الطارئة

، فيكتسب خربات تعينه ف الفرد مع الظروف احمليطة بهيتضح من خالل التعريف أّن التعلم هو تكيّ 
العملية اليت يدرك الفرد هبا " على حل املشاكل اليت تعرتض سبيله، فالتعلم ال يعدو أن يكون تلك

)...( له، عملية يتم بفضلها اكتساب املعلومات واملهارات موضوعا ما ويتفاعل معه، ويستدخله ويتمثّ 
قبله عن رضى وعن طواعية، وعن رغبة يف  دينامي داخل الفرد، يتوينتج عن نشاط التعلم حصول تغرّي 

رات جديدة لديه عن الواقع، هلا قدر من االنسجام ر، يؤدي إىل تشكيل متاثالته، وخلق تصوّ التطوّ 
واملثريات البيئية، ومن تفاعل  اإلحساساتوالثبات، وذلك انطالقا من إدراكه واستقباله ملختلف 

 4"هاملعطيات الداخلية واخلارجية، ومن وعيه مبحيط

                                                           
 .45ية حقل تعليمية اللغات، ص أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيق 1
 .139املرجع نفسه، ص  2
 .46املرجع نفسه، ص  3
، 2113/ 1حممد الدريج، مدخل إىل علم التدريس، حتليل العملية التعليمية، دار الكتاب اجلامعي، العني، اإلمارات العربية املتحدة، ط 4

 .55ص
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أّن التعلم ال يعدو أن يكون تغيريا يف السلوك ناجتا عن استثارة هذا (:" j.Guilford) كما يرى 
التغيري نفسه يف السلوك، وقد يكون نتيجة ألثر منبهات بسيطة، وقد يكون أحيانا نتيجة ملواقف 

  1"متعددة

تفاعله مع البيئة، وما يكتسبه الفرد   احلادث يف سلوك الفرد نتيجةالتغرّي : يف معناه العام" مّث إّن التعلم
 2"أثناء عملية التعلم يعترب هو احملّدد لسوك الفرد

يريا أو تعديال يف ث تغّ ل الفرد مع حميطه، من خالهلا حيدعملية اكتساب نامجة عن تفاع" إّن التعلم هو
 3" الفرد واحمليطسلوكه، ويكون اهلدف من وراء هذا التعديل أو التغيري هو حتقيق نوع من التوازن بني

فاملعىن الذي يفهم من كلمة التعليم هو إعطاء بعض ( " التدريس)و( التعليم)مّث إنّه ينبغي التفريق بني  
املعلومات، وإكساب بعض املعارف، ولكن للتدريس غاية أهّم من التعليم وهي الرتبية، وله أهداف 

تكتسب، وهي القابلّيات اليت تنّمى، واخلصال أعلى من املعلومات اليت تُلقى، وأمسى من املعارف اليت 
اليت توّلد خالل عمليات التدريس، ومع ذلك يبدو من الصعب التوصل إىل نظريات عامة للتدريس 

 4"دام التدريس يف األصل هو التعليمتناسب الفلسفة التقليدية للتعليم، ما

 :ا سبق يتضح أنّ ممّ    

 التعلم عامل أساسي يف حياة الفرد- أ
  يكسب الفرد خربة أو مهارةف مع موقف معنّي نوع من التكيّ  التعلم- ب
 :عملية التعلم تتضمن عددا من الشروط األساسية متمثلة يف- ت

وجود الكائن احلي أمام موقف جديد أو عقبة تعرتض إرضاء حاجاته؛ أي توجد مشكلة  -
 جيب حلها

 وجود دافع يدفع الفرد إىل التعلم -
 5بلوغ الفرد مستوى من النضج والفهم -

                                                           
 .47أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، ص  1
 . 15، ص 1/2118كرميان حممد بدير، التعلم النشط، دار املسرية للنشر والتوزيع، عّمان، ط  2
 . 71، ص 1999 التعلم واألساليب املعرفية، سلسلة التكوين الرتبوي، دار االعتصام،  -خالد املري وآخرون، بيداغوجيا الدعم 3
وزو،  مجيلة روقاب، تعليمية اللغة العربية يف املدرسة اجلزائرية بني الكفاءة والرداءة، جملة املمارسات اللغوية، جامعة مولود معمري، تيزي 4

 .48، ص 2112سبتمرب 
مدينة جيجل -الميذ الثالثة متوسطليلى بن ميسية، تعليمية اللغة العربية من خالل النشاط املدرسي غري الصفي دراسة وتقوين لدى ت 5

 .5-4، ص ص -منوذجا
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 :التعليم -1

جمموعة من "التعليم ما هو إاّل حتديد لعملية التعلم وتيسري هلا، وحتكم يف شروطها وتوجيهها، فهو 
وقد عرّفه حممد  1"املواقف واألحداث املعقلنة، واملخططة لتمهيد وتعزيز التعلم وتنشيطه لدى اإلنسان

نشاط تواصلي يهدف إىل إثارة التعلم وحتفيزه وتسهيل حصوله، إنّه جمموعة األفعال :" بقوله هو الدريج
التواصلية والقرارات اليت يتم اللجوء إليها بشكل قصدي ومنظم،  أي يتم استغالهلا وتوظيفها بكيفية 

-بويالذي يتدخل كوسيط يف إطار موقف تر ( أو جمموعة من األشخاص)مقصودة من طرف الشخص 
 2"تعليمي

 :الفرق بين التعليم والتعلم -1

، بينما ال (التعليم)وجود كافة العناصر التعليمية من معلم ومتعلم ومادة تعليمية اخل يف  -
 (التعلم) يشرتط سوى عنصر املتعلم يف 

عدة -سنة-شهر) ة زمنية حمددةمرتبط مبكان معنّي ويقتضي وجود مدّ ( التعليم) -
غري مرتبط مبكان وال مبدة زمنية ( التعلم)اجلامعي، بينما  كالتعليم املدرسي أو( سنوات

 معّينة

 (التعلم)يكون دائما مقصودا وخمططا له مسبقا، على العكس من ( التعليم) -

 .ذايت وغري ذايت( التعلم)غري ذايت بينما ( التعليم) -

 أمشل وأعم( التعلم)أخص بينما ( التعليم) -

 يكون للشيء احلسن وغري احلسن( التعلم)يكون للشيء احلسن فقط بينما ( التعليم) -

 .عملية مستمرة حىت املمات( التعلم)قد يتوقف يف وقت ما بينما ( التعليم) -

يتجلى من خالل مفهوم كل من عملييت التعليم والتعلم أّن الفرق القائم بينهما  -
م يف حني أّن عملية التعل( األستاذ)وظيفي؛ ذلك أّن التعليم عملية يقوم هبا املعلم 

، وبني هذه وتلك جند العامل املشرتك بينهما وهو (التلميذ)حمورها األساسي املتعلم 

                                                           
 .13حممد الدريج، مدخل إىل علم التدريس، حتليل العملية التعليمية، ص  1
 .13املرجع نفسه، ص 2
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املادة التعليمية اليت يرسلها املعلم يف شكل مفاهيم ومعارف ويستقبلها التلميذ حملال 
 1اها وفق قدراته ومهاراتهإيّ 
تواصلي يتم  نشاططوال حياته فإّن التعليم هو إذا كان التعلم نشاطا ذاتيا يزاوله الفرد  -

 2بني الطالب واألستاذ داخل إطار منظم ووفق معايري ومقاييس حمّددة
التعليم نشاط يقوم به شخص مؤهل لتسهيل اكتساب املتعلم للمعارف واملهارات  -

املطلوبة، أما التعلم فهو اجلهود الذاتية اليت يقوم هبا املتعلم يف سبيل حتصيل املعارف 
 .واملهارات

 :االكتساب -4

الفرد  العملية غري الشعورية وغري املقصودة اليت يتم هبا تعلم اللغة األم، ذلك أنّ " يقصد باكتساب اللغة
ط له، وهذا ما يكتسب لغته األم يف مواقف طبيعية وهو غري واع بذلك ودون أن يكون هناك تعليم خمطّ 

غة وطرائق يف قواعد اللّ مة حيدث لألطفال وهم يكتسبون لغتهم األوىل، فهم ال يتلقون دروسا منظّ 
ا يعتمدون على أنفسهم يف عملية التعلم، مستعنني بتلك القدرة اليت زودهم هبا اهلل تعاىل، استعماهلا، وإمنّ 

  3"واليت متكنهم من اكتساب اللغة يف فرتة قصرية ومبستوى رفيع

هو زيادة يف أفكار الفرد ومعلوماته، أو تعلمه أمناطا جديدة لالستجابة، أو تغري أمناط االستجابة  أو 
 4.يف مهارة التعلم أو النضج أو كالمها معا االقدمية، كما تعين منو 

من عملية التعلم، حيث يتم احلصول على التعلم أثنائه، وتصبح حينئذ جزءا من  واالكتساب هو جزء
 5الذخرية السلوكية

 :الفرق بين التعلم واالكتساب -5

 مفهوم اكتساب اللغة خيتلف يف جوهره عن تعلم اللغة من حيث إنّ أّن  فرق بينهما يكمن يف أهمّ   
على سبيل ، و االكتساب حيدث بشكل ال إرادي يف الغالب بينما حيتاج التعلم إىل جهد وأدوات

ؤكد ذلك فالطفل حديث واملنطق أيضا ي ،اكتساب( يكتسبها)اللغة بل ( تعلمي)الطفل ال : التمثيل
                                                           

جيجل مدينة -ليلى بن ميسية، تعليمية اللغة العربية من خالل النشاط املدرسي غري الصفي دراسة وتقومي لدى تالميذ الثالثة متوسط 1
 .5، ص  -منوذجا

 .8، ص 2114-2113بن دحو نسرين كنزة، بيداغوجيا األهداف يف تعليمية الرتمجة، رسالة دكتوراه، قسم الرتمجة، جامعة وهران،  2
 .84عبد اجمليد سيد أمحد منصور، علم اللغة النفسي، ص 3
عريب، مراجعة حامد عمار، الدار املصرية -ليزي، إجنليزيإجن-النجار زينب وحسني شحاتة، معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية عريب 4

 .58، ص 1/2113اللبنانية، القاهرة، ط
 . 922، ص 2111/ 1جمدي عزيز إبراهيم، موسوعة املناهج الرتبوية، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط 5
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نطوي على وصوله إىل عمر الكالم، ال ميتلك القدرة على أن يقوم بوظائف دماغية معقدة ت الوالدة وحىّت 
الدماغ  ، ولذلك فإنّ كما يفعل الكبار( الوصول –التخطيط -اختيار هدف)عمليات عقلية راشدة مثل 

ها عمليات ال إرادية عند الطفل تتم بواسطة كلّ اخل   ... ، النومذه العمليات ال إراديا، فالبكاءيقوم هب
 .الدماغ
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 اللغة والفكر والثقافة(: 27)المحاضرة رقم 
 :بالفكر عالقة اللغة -2

ه حيتاج يعترب التفكري ميزة أساسية ينفرد هبا اإلنسان عن سائر الكائنات، وباعتباره كائنا اجتماعيا بطبعه فإنّ   
 .إىل وسيلة لالتصال والتواصل مع اآلخرين وللتعبري عن أفكاره، وذلك من خالل اللغة

من العناصر العقلية املنتجة، واليت تتبلور  إن اللغة خزّان الفكر، والوعاء الذي حيتويه، وقبل ذلك هي واحدة" 
ارة املعىن ال تستنفد معىن ما تقوله فوّ :" رغدميفهي كما يراها  1ضمنها ومن خالهلا معارف اإلنسان وأفكاره

غة هي أوسع من أن ختتزل إىل  عن واقع أو حال أو ظرف، فاللّ هناك دوما إرادة يف تشكيل عبارة تعرّب  ألنّ 
 2"التعبري، أو أبنية يف اخلطابجمرد أنساق يف 

ا على اجلدل، أو على استقطاب يقوم باستقراء األشياء واألحداث، معتمدا إمّ " إّن العقل عندما يشتغل 
األشياء باحلدس، وأحيانا يقوم برصد الظواهر الختبار اجلزئيات منها والشوامل، وهو يف هذا الوضع يقوم 

نة، أو اإلعالء من شأن دة، أو التأسيس لنظرية معيّ أو إثبات فكرة حمدّ بعملية التفكري قصد إنتاج معلومة ما، 
عند البعض هو إعمال العقل يف األشياء واألحداث للوصول إىل "فالفكر . فرضية مرجحة كانت أو مستبعدة

واملعرفة هي مثرة جتربة خاضها العقل، وهي نتاج تفاعل الطاقة العقلية باإلمكانيات الوجودية  3"معرفتها
فأكيد بأّن اللغة هي  4"إذا كان العقل هو إحدى آالت املعرفة ال آلتها الوحيدة"احمليطة هبذا العقل، ولكن 

 5أيضا إحدى اآلليات الفاعلة واملنتجة ال املعربة واملوصلة فقط

" ن املفكر من صياغة أفكاره، واملؤلف من كتابة نصه، واملبلغ من تأدية رسالته اليت متكِّ "إذا اللغة هي 
فاألسلوب هو اإلنسان، واللغة يف اآلثار ويف األحباث الفكرية عنصر أساس ال وسيلة نتوسلها لنقل الرأي 

يزكي بل وأكثر من ذلك فعالية العقل لن تتأتى من دون وجود وسيط ينمي و  6" واملوقف وللدفاع عنهما
. وبني باقي البىن املوزعة يف عامل املوجودات( العقل)هذا التفاعل املوجود بني البنية السامية يف اإلنسان 

إذ ال ميكن للعقل أن يشتغل من دون لغة تعينه على حماورة ذاته، ولو على ( اللغة)هذا الوسيط هو  إنّ 
غة اللّ  غة يف بلورة وتشكيل ختومها، ذلك أنّ لّ املستوى الذهين، فالعقل قبل أن ينتج املعلومة يعتمد على ال

                                                           
 372، ص 2111اليابس، سيدي بلعباس، العدد األول، وا ي موالة،  اللغة والفكر وحتمية التكامل، جملة التعليمية، جامعة جيال ي  1
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها  2
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها  3
 . 373املرجع نفسه، ص  4
 .372املرجع نفسه، ص  5
 .  373، ص املرجع نفسه 6
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ال ميكن للعقل أن يشتغل دون امتالكه للمعطى اللغوي،  1"ة يف كل دماغوي موجود بقوّ نسق حن"هي 
فقبل أن خترج املعلومة من الذهن متجهة إىل العامل اخلارجي متر مبراحل تشكل وتبلور يف دماغ اإلنسان 

وتتباين فصوهلا ما بني إثبات وإنكار، فيشهد الدماغ حالة حوار ومساءلة ترتاوح ما بني األخذ والعطاء، 
 2تتم حتت حضور الغطاء اللغوي

" فهي ". والرغبات واالنفعاالتوسيلة إنسانية خالصة وغري غريزية لتوصيل األفكار "لذا فإّن اللغة 
 3"التعبري اللفظي عن الفكر سواء أكان داخليا أم خارجيا

إّن األلفاظ اللغوية قوالب تنظم مدركاتنا الكلية مثلها يف ذلك مثل املعدن :" سبيرمانيقول األستاذ 
املصهور الذي تصنع منه النقود، فهو غري قابل لالستعمال إاّل بعد صّبه وإذا ما صّب يف قوالب صار 

 ".املعدن عملة رمسية هلا قيمتها القانونية يف االستعمال

ا هي يف حقيقتها املعاين واألفكار صوات املسموعة من األفراد اآلخرين وإمنّ غة ليست جمرد األاللّ  كما أنّ  
 .اليت تدل عليها تلك األصوات

لديه من األفكار واملعاين واألحاسيس ما يضعه يف هذه القوالب  واإلنسان يستعمل اللغة ألنّ  
كائنني بشريني أن ه مل يتأت للذا فإنّ   الغري بصورة من الصور الكالمية،اللفظية ويفصح به إىل

 .ل ما أوتيا من منو فكريما كانا ممهدين هلذا العمل بفض ألهنّ خيلقا لغة فيما بينهما إاّل 

 4"ارج العامل ومبعزل عن الكلماتالفكر ال يوجد خ إنّ :" مارلو بونتييقول 

التجارب العلمية دلت على أّن إدراك الطفل ملعاين األشياء مقرتن بتقدم اللغة عنده،  إنّ  مثّ  
ل يصاحبها والوظيفة اللغوية تتمشى مع إدراكه وتصاحبه دوما، وختلف الوظيفة اللغوية عند األطفا

ولوال اللغة اليت بواسطتها تتصل أفكار األجيال بعضها ببعض لضاعت  غالبا ختلف يف اإلدراك،
   5كار البشر منذ اخلليقة وجتددت احلياة البدائية للمجتمعات جيال بعد جيلأف

ا هي ذات ارتباط وثيق باألفكار اللغة ليست جمرد وسيلة لنقل األفكار وإمنّ  ر أنّ وميكن أن نقرّ   
اليت تنقلها وذات تأثري فيها وتأثر هبا وكل لغة حتمل أفكارا ومعاين وأحاسيس ال تدرك إاّل بتلك 

                                                           
 .الصفحة نفسها السابق،املرجع  1
 .374-373املرجع نفسه، ص ص  2
، 1981-ه1411/ بن نعمان، التعريب بني املبدأ والتطبيق يف اجلزائر والعامل العريب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، د ط أمحد 3

 .85ص 
 (.بتصرف.  )86ص  املرجع نفسه، 4
 .87املرجع نفسه، ص   5
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غة تؤثر يف الشعب الذي يتحدث هبا تأثريا ال حّد له اللّ  إنّ (:" فيخته)يقول الفيلسوف .  اللغة
مجيع تصرفاته تصبح مشروطة  ميتد إىل تفكريه وإرادته وعواطفه وتصوراته وإىل أعماق أعماقه، وأنّ 

 1".هبذا التأثري ومتكيفة به

 :عالقة اللغة بالثقافة -1

جة من التأثري يف الفكر والتأثر به، والفكر هو أحد العناصر القوية إذا كانت اللغة على هذه الدر  
 2 .املكّونة للثقافة فال بّد أن تكون للغة إذا عالقة بالثقافة

مبا أّن اللغة منتج إنساين ثقايف تراكمي أنتجته ضرورة تواصل أهل بيئة واحدة بعضهم ببعض، " 
على كل كلمة، وكل تركيب لغوي يستخدمه أهل فإّن الثقافة يف جمال التعليم تضفي معاين خاصة 

فمعرفة معاين الكلمات وتراكيب اجلمل دومنا معرفة املعىن  للغة، إضافة إىل املعىن القاموسي،ا
واالستخدام الثقايف السياقي لكل تركيب وكلمة هي معرفة ناقصة وإن أجاد متعلم اللغة التحدث 

الثقايف واحلضاري المتالك مهاراهتا وفهمها  بطالقة فمتعلم اللغة حباجة إىل معرفة اجلانب
 3"وتداوهلا

 :تعريف الثقافة -1
 :لغةالثقافة  -

حذقه، : ثقف الشيء ثقفا وثقافا وثقوفة:" جاء يف لسان العرب. وردت مبعىن احلذق واخلفة والفهم 
: ويقالرجل ثقف لقف إذا كان ضابطا ملا حيويه قائما به، : ورجل ثقف حاذق فهم، قال ابن السكيت

 4"ثقف الشيء وهو سرعة التعلم

وهو التعليم والتهذيب ( الثقيف)امسا من ( الثقافة)وقد أجاز جممع اللغة العربية يف القاهرة استعمال كلمة 
 5(culture)مقابال للكلمة الفرنسية 

 :الثقافة اصطالحا -

                                                           
 . الصفحة نفسها السابق،املرجع  1
 .93املرجع نفسه، ص  2
داود، كفاءة معلم اللغة العربية بني التواصل اللغوي والسياق الثقايف، جملة املخرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، جامعة حممد  فاطيمة 3

 .236، ص 2116خيضر، بسكرة، العدد الثاين عشر، جانفي 
 .341، ص (ثقف)ابن منظور، لسان العرب، اجمللد األول، مادة  4
 .144، ص 2112املفصل يف دقائق اللغة العربية، دار الكتب العلمية، بريوت،  إميل بديع يعقوب، املعجم 5
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)  وقد استعملت كلمة الثقافة 1تعريفا 151تعّددت تعريفات الثقافة حىّت زادت على 
Kultur/culture ) يف أوسع املعاين وأضيقها يف آن؛ فهي تعين يف أوسع معانيها صميم اإلنسان

فسيا، مبا جيعله خمتلفا عن غريه أي أهّنا داخلة يف كل ما يّتصل باإلنسان فكريا وأخالقيا وبدنيا ون نفسه؛
اإلنساين مرتبطة ارتباطا أساسيا بالثقافة، أّما باملعىن من الكائنات، وعليه تكون كل ميادين النشاط 

أو شعبا ما ميلك  احملدود فتدل الثقافة على ذلك اجلانب من احلضارة؛ الذي جيعل كل فريق من الناس
أي كّل ما ميّيز شعبا تراثا خاصا به، قد يأخد صورة أسلوب حياة أو جمموعة من املعتقدات واملفاهيم؛ 

  2عن آخر

هي  :"ابأهنّ ( تايلور)أمشلها تعريف  لعلّ تعريفات للثقافة مجلة من التقدمي ن من أمر فإنّه ميكن ومهما يك
ذلك الكل املركب الذي يشتمل على املعرفة والعقائد والفن واألخالق والقانون والعادات وغريها من 

 3" املقدرات والعادات اليت يكتسبها اإلنسان بوصفه عضوا يف مجاعة

 :تعّرف الثقافة بأهّنا كما 

 "من التقاليد والعادات اليت تصقل أحاسيس اجلماعة وأفكارها وسلوكها جمموعة"  -
أمناط مسترتة أو ظاهرة من السلوك املكتسب واملنقول عن طريق الرموز فضال عن "  -

 "اإلجنازات املتمّيزة للجماعات اإلنسانية
مكتسب ويشمل جمموع التقنيات اليت متكن الفرد من التكّيف مع العامل  سلوك"  -

 4"الذي حوله
 -اجتماعيةمجاعة  أو أيّة–ز هبا جمتمع من اجملتمعات جمموع السمات املركبة اليت يتميّ  -

من مجيع اجلوانب الروحية واملادية والفكرية والعاطفية، وهي ال تشمل الفنون واآلداب 
ضا أساليب احلياة، وحقوق البشر األساسية، وموازين القيم، وحدها ولكن تشمل أي

 5"والتقاليد والعادات واملعتقدات

                                                           
، 2117، منشورات اجمللس األعلى للغة العربية، اجلزائر، 1998-1962بشري بالح، التدافعات الثقافية يف األسطوغرافيا اجلزائرية  1

 .7ص
 .7ص املرجع نفسه، 2
 .93ص يق يف اجلزائر والعامل العريب، أمحد بن نعمان، التعريب بني املبدأ والتطب 3
، ص 2111، ديسمرب 63، مج 577عبد الرمحن عزي، الثقافة وحتمية االّتصال نظرة قيمية، جملة املنهل، اململكة العربية السعودية، ع 4

15, 
 .81، ص 1996/ املعلم وإعداده ودليل الرتبية العملية، دار الفكر العريب، القاهرة، د ط علي راشد، اختيار 5
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 1:وميكن أن منثل للثقافة باخلطاطة اآلتية 

 

 

 

هي الوسائل اليت يستعملها : من هذا املنطلق تشمل الثقافة على عناصر مادية وأخرى معنوية، فاملادية 
اللغة واآلداب : ا املعنوية فتتمثل يفأمّ  (اخل...)ث واملالبس واملخرتعاتاألفراد يف معيشتهم كاملباين واألثا

 2والعلوم واألعراف والقوانني واملعتقدات واألخالق

مّث إّن أهّم خاصية للثقافة هي أهّنا ذات طبيعة اجتماعية فال توجد مجاعة بشرية معروفة تستطيع أن 
ل أقوى لغة متثّ ال  أنّ تعيش من غري أن تكون هلا لغة وتقاليد ونظم خاصة هبا، من هذا املنطلق نتبنّي 

مكّونات الثقافة وأبرز صورها، وهي الوعاء الذي حُتفظ به الثقافة وتنقل بواسطته عرب األجيال املتعاقبة 
وباعتبار اللغة أقوى  (...)إّن اللغة حتتفظ بالرتاث الثقايف جيال بعد جيل(:" رألبو)يقول . يف اجملتمع

                                                           
 .17عبد الرمحن عزي، الثقافة وحتمية االّتصال نظرة قيمية، ص : ينظر 1
 .93ص أمحد بن نعمان، التعريب بني املبدأ والتطبيق يف اجلزائر والعامل العريب،   2

 الثقافة

 العادات والتقاليد

 الحرف والصناعات

 المعتقدات

 الحضارة

 الطقوس

 األساطير/الفلكلور

 المادية المنتجات

 الفنون

 أنماط الحياة
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سلوكه وضبطه حىّت يناسب هذا السلوك تقاليد اجملتمع الوسائل التعليمية فهي تساعد الفرد على تكييف 
 ".الذي يعيش فيه

األدوار اليت تقوم هبا اللغة يف اجملتمع جند هلا عالقة مباشرة وغري مباشرة بالثقافة  كلّ   واملالحظ أنّ 
 .كلها عناصر ثقافيةم  الفكر والتعل فعالقتها بالفكر والتعليم والتقاليد هي عالقة بالثقافة، ألنّ 

وباعتبار أّن الثقافة تنقسم إىل عناصر مادية ومعنوية فإّن كل هذه العناصر هلا عالقة باللغة  
غة ويف اللغة وكذلك العناصر املادية هلا عالقة  باللّ ال تعرف إاّل ناصر املعنوية كالدين والتاريخ فالع

 .ملموسة كانت أفكاراا عناصر فكرية جمسدة يف أعمال مادية؛ أي قبل أن تكون أشياء باللغة ألهنّ 

، جمتمع يف ا أيضا مالزمة للغة، ألّن اللغة ال تكون إاّل الثقافة مالزمة للمجتمع فإهنّ  وباعتبار أنّ  
اللغة من أهّم  إنّ :"  ساطع الحصرييقول . ويستحيل وجود جمتمع بدون لغة تربط بني أفراده

ا واسطة التفاهم بني األفراد وآلة وألهنّ  (...)الروابط املعنوية اليت تربط الفرد البشري بغريه من الناس 
 1"للتعليم

وتظهر العالقة التكاملية بني اللغة والثقافة يف أّن الثقافة تساعد على تطوير اللغة وإثرائها والتأثري  
وما لذلك  (...) فيها سلبا أو إجيابا مبا حتققه من اخرتاع يف جوانبها املادية والفكرية واألدبية

 اليت تزيد اللغة ثراء وقّوة؟( ...)اإلنتاج الثقايف من أثر يف إغناء اللغة باملفردات واملعاين

نضوب معني الثقافة وتوقفها عن االخرتاع املادي والنتاج الفكري يؤدي حتما إىل وقوف  كما أنّ 
األشياء املستحدثة اليت  غة وتعجز عن التعبري عنر اللغة يف الدالالت واملعاين، ويضيق أفق اللّ تطوّ 

غة والثقافة العربيتان اللّ : غة فضل يف اخرتاعها، وأوضح مثال على ذلكمل يكن لثقافة تلك اللّ 
أثّرت على ( ...) عندما توقفت الثقافة العربية عن مواكبة التقدم التكنولوجي العصري يف االخرتاع

ري عن املستحدثات من األشياء اليت اللغة العربية اليت أصبحت تعاين من بعض القصور يف التعب
اخرتعتها ثقافات أخرى، وأصبحت اجملامع العربية تسابق الزمن دون جدوى لتعريب ذلك السيل 

 2من املصطلحات العلمية اليت تستجد يف الثقافات األجنبية كل يوم يف شىت ميادين احلياة

  

                                                           
 .95ص املرجع السابق،  1
 .96ص د بن نعمان، التعريب بني املبدأ والتطبيق يف اجلزائر والعامل العريب، أمح 2
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 -ج .النظرية اللغوية -ب .النظرية السلوكية -أ :نظريات التعلم(: 28)المحاضرة رقم 
 النظرية المعرفية

 :نظريات التعلم -1

فاملعلم يف حاجة ، الكهل -الشاب -الطفل–ريقة اليت يتعلم هبا اإلنسان هي النظريات اليت تفسر لنا الط
ق ونظريات التعلم اليت تقارب املنهج واألسلوب الذي يتعلم به اإلنسان، يلم هبا نظريا ائإىل فهم طر 

ا ا يف الفصل الدراسي، فإذا تعلم األمر مبنهج تعليم األطفال الصغار فهي البيداغوجيا أمّ وميارسها عملي
 .إن تعلق األمر بالكبار فهي األندراغوجيا

 (...) إذن طريقة وأسلوب تلقي الطفل ختتلف عن طريقة وأسلوب تلقي الكبري والكهل أو الشيخ
 .والتجربة وعوامل أخرى امليكانيزم خمتلف بالنظر للسنّ 

وفقا ( التوازن)ف معها فهل نتعلم من خالل املثري واالستجابة؟  أو نتعلم من خالل بناء املعرفة والتكيّ 
 1؟أو نتعلم من خالل امللكة اللغويةللمرحلة العمرية واخلصائص النمائية؟ 

ا اإلنسان، وهي طرائق هناك تفسريات متعددة للطريقة اليت يتلقى ويستوعب ويفهم ويتعلم هبإذا  
 . ها مقاربات تفسرييةونظريات متكاملة إمجاال، وقد تتناقض يف بعض التفاصيل، ولكنّ 

 :النظرية السلوكية -1-1

القائم أساسا على  (Behaviourisme) تركز هذه النظرية على املرجعية املعرفية للمنحى السلوكي
واطسون وسكينر وبلومفيلد يف : كما هو شائع ومألوف عند السلوكيني أمثال( االستجابة-املثري)آلية 

كانت هذه النزعة قد ظهرت بوضوح يف الثقافة اإلنسانية املعاصرة ابتداء من . جمال الدراسات اللسانية
ة، وهي األحباث اليت هيأت األرضية أحباثة األولي( Watson)؛ أي منذ أن نشر واطسون 1924سنة 

على أساس فكرة جوهرية تتمثل يف أّن علم النفس ال ميكنه االرتقاء "تقوم  2إلمكانية وجود نظرية سلوكية
إىل مستوى العلم احلقيقي إاّل إذا ُبين على منهج جترييب كما يف العلوم الطبيعية، إذ ال ميكن اعتماد هذا 

دت السلوكية موضوع علم النفس يف قابال للمالحظة والتجربة، وهلذا حدّ املنهج إاّل إذا كان موضوعه 
 3دراسة سلوك الكائن احلي اخلارجي

                                                           
 .1ص حنايف جواد، نظريات التعلم، شبكة األلوكة،  1
 .91ص أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، : ينظر 2
املعرفة إىل أساليب تدريسها، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، عبد الكرمي غريب وآخرون، يف طرق وتقنيات التعليم من أسس  3

 .67، ص 1/1992املغرب، ط
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مفهوم السلوك يف هذه النظرية يدور حول جمموعة من االستجابات الناجتة عن مثريات احمليط " إذا 
 املثري واالستجابة، لذا قة بنيلتدعيم العال( التعزيز)مع ضرورة إدخال  1"اخلارجي طبيعيا كان أو اجتماعيا

هبا االستجابات اللفظية تتولد عرب املثري أو احلافز الفيزيائي، وتتعزز خالل حماولة الطفل التلفظ "فإّن 
م عملية اكتساب ائية يف حال قيامه باالستجابة الكالمية الصحيحة، وتتقدّ ويتلقى الطفل التعزيزات اإلجي

أريد أكال وُقّدم إليه ما : فمثال إذا قال الطفل 2"اللغة بقدر ما تتوفر االستجابات الصحيحة هذه وتتعزز
 . يريده تعّزز لديه هذا السلوك وأصبح إشراطيا بالتكرار

ينتج عن طريق ( لغوي)عادة أو سلوك "ة من وجهة نظر التفسري السلوكي غبناء على هذا؛ فإّن اللّ 
باعث أو املثري يكون على شكل ملفوظ، وهذا السلوك ينطفئ أو يستمر حبسب الثواب والعقاب ال
أو هي استجابات  4لوجي يتسبب يف حدوثه مثري معنّي سلوك فيزيو  أو هي 3(التعزيز إجيابيا أو سلبيا)

للمالحظة  فها حافز البيئة، تأخذ شكل السلوك اللفظي القابليصدرها املتكلم ردا على مثريات ما يكيّ 
 . فاللغة تكتسب بالطريقة نفسها اليت تكتسب هبا بقية االستجابات غري اللغوية 5واملعاينة املباشرة

 :بناء على هذا ميكن أن حنصر اجملال التفسريي لنظرية التعلم السلوكية فيما يلي

تعد األصوات اليت يصدرها الطفل يف بداية اكتساب نظامه اللساين استجابات تقع ضمن  -1
 حلصيلة السلوكية للطفلا

عندما يدرك اآلباء أّن هذه األصوات اليت يتلفظ هبا الطفل من جنس لغتهم، يقومون بتدعيمها  -2
 وتعزيزها عن طريق التأييد التلفظي

يصبح قادرا على إدراك األصوات والكلمات واجلمل اليت يتلفظ  عندما يتقدم الطفل يف السنّ  -3
 هبا اآلخرون فيسعى إىل تقليدها

تستمر عملية التعزيز اليت تتبدى خباصة يف استجابة اآلخرين ملا يتلفظ به الطفل، سواء أكان  -4
ذلك عن طريق تلبية طلبه، أم عن طريق االستجابة التلفظية اليت تعزز جناح الطفل حينما 

 نا استخداما صحيحايستخدم لفظا معيّ 

                                                           
 .22ص صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية،  1
، ص 1982/ 1ميشال زكرياء، األلسنية التوليدية وقواعد اللغة العربية، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط 2

51. 
 .75صاحل بن فهد العصيمي، اللسانيات التطبيقية قضايا وميادين وتطبيقات، ص   3
 .195صأمحد مومن، اللسانيات النشأة والتطور،  4
 .91ص أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات،  5
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لعناصر اللسانية اليت تكّون هبذه الطريقة ودون سواها حسب نظرية التعلم، يكتسب الطفل ا -5
 1لغته؛ األصوات والكلمات والرتاكيب

ط للعملية التعليمية ويتابعها وينفذها خيطِّ : حيتل املعلم دورا بارزا يف العملية التعليمية التعلمية -6
ا داخلية وال ميكن ويقّيمها، لكّنه ال يهتم مبا جيري يف ذاكرة املتعلم من عمليات عقلية ألهنّ 

 و قياسها مباشرة، وكل ما يقع االهتمام عليه هو استجابة املتعلم للمثرياتمالحظتها أ
إّن املتعلم عندها خمزون جيب أن يعّبأ مبجموعة من املعارف، فعندما تستثار عن طريق التعزيز  -7

يعمل على اسرتجاع ذلك املخزون، وفكرة التعزيز والتدعيم تأيت من احمليط؛ ألّن اإلنسان غري 
اللغوية، ومن هنا تعترب اإلنسان جمرد حيوان حتركه الغرائز؛ حيث ال هتتم بدراسة مزود بالقدرة 

 2البنيات اجملردة اليت ميتلكها الفرد، وال تعتمد فاعلية التنظيم الداخلي يف فهم امللفوظات
ا الوسائل فهي املنهاج التعليمي عندها هو الكتاب املدرسي التقليدي وكتب مربجمة، وأمّ  -8

 اخل...التقليدية من سبورة وطباشري وملصقات وخرائطالوسائل 
يقوم التقومي عندها على قياس كمية االستجابات املتعلمة عن طريق االختبارات، ألّن العملية  -9

التعليمية عندها عبارة عن تنظيم مثريات البيئة التعليمية حبيث تؤدي إىل استجرار االستجابات 
 3ل على زيادة كمية هذه االستجابات عن طريق التعزيزاملطلوبة، وأّن هدفها يتجلى يف العم

 محصول الحديث: 

النظرية السلوكية تقوم أساسا على اعتبار أّن اللغة سلوك، وقد أطلق السلوكيون هذا احلكم بناء على 
، (جتربة الكلب)يف اكتشافه للسلوكات اإلرادية والشرطية " بافلوف"تأثرهم بالنتائج التجريبية اليت قّدمها 

ومن الذين ( استجابة -مثري)اعترب السلوكيون أّن الطفل ميكنه اكتساب اللغة عن طريق ثنائية  ومن مثّ 
الذي اعترب أّن عملية االكتساب تكون بإثارة املتعلم، فإن حصلت استجابة ( سكينر)تبنوا هذه الفكرة 

االستجابة سلبية فيكون التعزيز سلبيا ا إذا كانت إجيابية وجب تعزيزها تعزيزا إجيابيا لتثبيت الفعل، أمّ 
أضاف  الفرد يستجيب ملثريات مثّ  ؛ الذي اعترب أنّ (واطسن) مهيؤدي إىل إلغائها، وهذا تأثرا مبا قدّ 

 (احلمامة)و( الفأر)انية اليت قام هبا على بعد جتاربه امليد( التعزيز)فكرة ( سكينر)

 

 

                                                           
 .93-92ص ص  السابق،املرجع  1
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 السلوكية/ نقد المدارس االرتباطية: 

ون تقليد الطّفل للكبار غري مطابق ملا يسمعه، ومع هذا يهّلل الكبار له، وقد كثريا ما يك -1
يأخذون حىّت يف استعمال املفردة اليّت يستعملها هو، ورغم هذا فإنّه يتخّلى تدرجييا عن 

 1ويتحّول إىل استعمال لفظة الكبارالّلفظة املدّعمة اليّت مسعها واستعملها طويال، 

اعتربت الّنظرية الّسلوكية عاجزة عن تفسري عملية اكتساب مفردات الّلغة ومجلها على حدٍّ   -2
أي أّن الطّفل  ؛فإّن عملية الفهم تسبق عملية الّتفلظ"  ففيما يتعّلق باملفردات مثال، سواء

و يفهم معىن الكثري من املفردات قبل أن يتلّفظ هبا، ممّا يؤّكد أنّه اكتسب هذه املفردات أ
العبارات فهما دون تدعيم، وهذا ال يعين أّن الّتدعيم ال قيمة له يف تعّلم الّلغة، فقد يكون 
من العوامل اليت تشجع الطفل على اإلكثار من التكلم، ويساعد بالتا ي بطريقة غري مباشرة 
على اإلسراع يف منو لغة الطفل، غري أن التشجيع على التكلم شيء واالدعاء بأنّه سبب 

 2اب اللغة شيء آخراكتس

إّن املفردات اليّت ميكن للطّفل أن يتعّلمها عن طريق الربط بني الّدال واملدلول، هي  -3
املفردات الّدالة على األشياء احملسوسة، فكيف ميكن يف ضوء هذه الّنظرية، تفسري تعّلم 

، خاصة حيث يسمع الطّفل مفردات كثرية, الطّفل للعديد من املفردات ذات املعاين اجملردة
دون أن يتعّلمها، لعدم إدراكه املفاهيم اليّت تعرّب عنها، ( إذا)أو( الذي)الوظيفّية منها كـ 

من هنا ميكن القول إّن الّتفسري الّسلوكي . وهو أمر ال تفسري له يف إطار هذه الّنظرية
 للّداللة الّلسانية قد يكون ناجعا إىل حدٍّ ما يف تفسري بعض الكلمات ذات اإلحاالت

لكن  ،احملسوسة، اليّت ميكن أن تعاين يف الواقع الّلغوي بناء على مظاهرها الفيزيائية املمّيزة
على الّرغم من ذلك سيظّل هذا الّتحليل حمدودا، حبيث ال ينطبق على اجلانب األعظم من 

 3.الكلمات الّلغويّة

 :الفطرية/ العقلية/ البيولوجية/ النظرية اللغوية -2-1

، وهي النزعة اليت تستمد (تشومسكي)بالنزعة العقلية اليت يتزعمها العامل اللساين تتعلق هذه النظرية 
ل النظرية العقلية يف جمال اللسانيات وتعوّ  ،ديكارتأصوهلا املعرفية من الفلسفة العقلية عند الفيلسوف 

                                                           
 .65، ص 2111 -ه1/1431داود عبده عطية، دراسات يف علم اللغة النفسي، دار جرير للنشر والتوزيع، عّمان، األردن، ط 1
 .63املرجع نفسه، ص  2
 .66ص املرجع نفسه،   3
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من الكائنات  اليت جتعله ينماز هباالعقلية اليت ميتلكها اإلنسان،؛  على إعادة االعتبار إىل القدرات
 1يبها لدى النزعة السلوكيةتغيّ  األخرى، وهي القدرات اليت تّ 

ففي نظر تشومسكي ينبغي على النظرية األلسنية أن حتّلل مقدرة املتكلم على أن ينتج اجلمل اليت مل 
اللغوية اية ي تشومسكي هذه املقدرة بامللكة اللغوية أو الكفويسمّ  2يسمعها من قبل، وعلى أن يتفهمها

 .وذلك يف مقابل األداء الكالمي أو القدرة اإلبداعية،

 :الكفاية اللغوية -2-1-2

، أو 3القدرة الضمنية اليت ميتلكها املتكلم؛ اليت ختّول له إنتاج عدد ال حصر له من مجل لغته األم"هي 
-قدرة املتكلم  اأو أهنّ  4"املعرفة الضمنية بقواعد اللغة، وهي قائمة يف ذهن كل من يتكلم اللغة" أهّنا 

ومن   5"على أن جيمع بني األصوات اللغوية وبني املعاين يف تناسق وثيق مع قواعد لغته -املستمع املثا ي
 6"يقوم عمل األلسين على صياغة القواعد اليت مبقدورها إنتاج اللغة مادة البحثمثّ 

 :األداء الكالمي -2-1-1

استعمال املعرفة الضمنية بقواعد اللغة يف " أو هو 7".االستعمال الفعلي للغة يف الظروف احملسوسة"هو 
  8"عملية التكلم

يرتبطان مبفهومي اللغة والكالم اللذين استحدثهما دو " ويرى تشومسكي أّن مفهومي الكفاءة واألداء  
اللغة كتلة من املادة أو قائمة من املفردات  تشومسكي رفض فكرة دو سوسري القائلة بأنّ  سوسري، ولكنّ 

الئحة منظمة من العناصر، ويرى أن  من األحسن األخذ : " اينتقي منها الشخص الكالم، أو بأهنّ اليت 
 9.للمعرفة اللغوية بوصفها تنظيما توليديا" تهمبول"مبفهوم 

                                                           
 .95-94ص ص تعليمية اللغات،  أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل 1
،  ص 1985، 2ميشال زكريا، مباحث يف النظرية األلسنية وتعليم اللغة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت لبنان، ط 2

112. 
 .246أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، ص  3
 .119زكريا، مباحث يف النظرية األلسنية وتعليم اللغة، ص   ميشال 4
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 .246املرجع نفسه، ص   7
 .119املرجع نفسه، ص  : ينظر 8
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أي جمموعة : ة للفردل يف املعرفة اللغوية الباطنيّ اليت تتمثّ  -وذهب تشومسكي إىل التمييز بني الكفاءة  
 فالكفاءة إذن نظام عقلي غة يف املواقف احلقيقية،واألداء هو االستعمال الفعلي للّ  -تعلمهاالقواعد اليت 

وهكذا فإّن الوسيلة  1وعليه فإنّه غري قابل للدراسة التجريبية املباشرة حتيت قابع خلف السلوك الفعلي،
إذ يساعدنا على إصدار أحكام على كل  ؛"االستبطان"الوحيدة للوصول إىل هذا النظام ودراسته هي 

غة يتمتعان وحسب تشومسكي فإّن اللساين وصاحب اللّ  من حيث صحتها النحوية ومقبوليتها،اجلمل 
  2.ل يف احلدس متكنهما من معرفة اجلمل من حيث استحالتها واستقامتهامبقدرة لغوية تتمثّ 

 :من خالل املثالني اآلتينيميكن لصورة الكفاءة واألداء أن تتوضح أكثر " مثّ إنّه 

جييدون إجراء العمليات احلسابية كاجلمع والقسمة  -على العموم-املتعلمني"أّن - أ
والضرب، ولكن إذا طلب منهم إجراء عملية ما فإهّنم حيتاجون إىل وقت من الزمن، 

ميتلكون  -تقريبا–ومع هذا فإهّنم خيطئون أحيانا وعلى حنو مماثل، فإّن جّل الناس 
لغوية متكنهم من استعمال اللغة استعماال جيدا، ولكّنهم عند تطبيق هذه مقدرة 

القدرة خالل الكالم أو التلقي قد حيتاجون إىل وقت للتفكري، وعلى الرغم من هذا 
فقد يرتكبون بعض األخطاء، فالناس أثناء عملية الكالم قد يرتددون ويُتأتئون 

أّما أثناء التلقي فقد ال يفهمون  ويكررون أشياء وتصدر عنهم بعض زاّلت اللسان،
 3بعض اجلمل واملفردات، وتغيب عنهم كثري من األشياء

نة مبنية على أن الطفل يتعلم الرتاكيب اللغوية عن طريق تقدير فرضيات معيّ -ب
النماذج اللغوية اليت يسمعها، مّث يضع  هذه الفرضيات موضع اختبار يف االستعمال 

تعديال يؤدي إىل تقريبها  -هاأعندما يتضح له خط-إىل تعديلها  داللغوي، ويعم
تدرجييا من تراكيب الكبار، إىل أن تصبح تراكيبه مطابقة لرتاكيبهم؛ أي أّن الطفل 

نة من النماذج اليت يسمعها مّث يُطّبق هذه القاعدة، وبعد يستخلص قاعدة لغوية معيّ 
فالطفل العريب مثال  ملها الكبار،بق القاعدة اليت يستعذلك يعّدهلا إىل أن تطا

) ، (كبري، كبرية: )العربية من مناذج كان قد مسعها؛ مثليستخلص قاعدة التأنيث يف 
يكتشف خطأ هذا التطبيق  ، مثّ (أمحرة: )فيقول( أمحر)ا على فيطبقه( طويل، طويلة

وكذلك يف فرتة الحقة، فيقوم بتعديله حىت يطابق القاعدة اليت يستعملها الكبار، 
تعرّب عن عالقة ( ت -ا)األمر بالنسبة لقاعدة اجلمع، فقد يعرف مثال أّن حريف 

                                                           
 .211أمحد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ص  1
 .211، ص املرجع نفسه 2
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صحن، كرسي، : فيطبقها على( معلمات-معلمة( )تلميذات -تلميذ: )اجلمع، مثل
    1.اخل...قلم

د أي معرفة الفر -وبالنسبة للساين فإّن الكفاءة 2كل هذا دفع تشومسكي إىل التمييز بني الكفاءة واألداء
هي موضوع الدراسة اللسانية، وإذا كان اللساين ال ميكنه أن يدرس اللغة إاّل بفحص ما  -بقواعد لغته

يقوله الفرد، فإّن هذه األقوال الفعلية اليت هي جزء من أدائه ال تكّون إاّل جزءا من الدليل على كفاءته، 
ين من هذه الكفاءة، وهبذا الرتكيز على ويكّون احلدس املتمّثل يف األحكام اليت يصدرها الفرد اجلزء الثا

 3دراسة الكفاءة يكون تشومسكي قد جعل من اللسانيات شعبة من علم النفس املعريف

 :ميكن إمجال خصائص هذه النظرية فيما يلي: خصائص النظرية اللغوية -2-1-1
 يرى تشومسكي أّن هناك حقيقة عقلية تكمن ضمن السلوك -1
 معرفة ضمنية بقواعد معينةخيفي كل أداء فعلي للكالم وراءه  -2
 اللغة اإلنسانية هي تنظيم عقلي فريد من نوعه -3
يستطيع الطفل عن طريق انتقاء النظام القواعدي اخلاص بلغته األم، أن يظهر نوعا من اإلبداع  -4

يف استعمال تراكيب جديدة مل يسمعها من قبل، ويف فهم الرتاكيب اليت يستخدمها اآلخرون 
 ري مألوفة يف حميطه وإن كانت جديدة غحىّت 

مل  املهارة يكون بإمكانه إنتاج مجل إّن اللغة مهارة مفتوحة غري مغلقة، كل من يكتسب هذه -5
 4يسبق له استخدامها ومساعها وفهمها فهما جّيدا

ة مغلقة، ولذلك ال ميكن هلا ر نظرية املثري واالستجابة نظرية قاصرة يف نظر تشومسكي؛ ألهّنا دائ -6
فاإلنسان ال يولد صفحة بيضاء، وهناك فرق  5لكايف لالستعمال الفعلي للغةأن تقّدم التفسري ا

 6بينه وبني احليوان يف االكتساب اللغوي
االكتساب فطري؛ إذ يولد الطفل مزودا مبقدرة جينية للنظام اللغوي، رمبا تشبه الصندوق  -7

 على فكرة األسود يف الطائرة؛ الذي يسجل كل شيء وهو خمفي، وتبعا هلذا أّكد تشومسكي
أّن كّل األطفال يتعلمون أّي لغة يف وقت يصعب : ملخصهاوجود قواعد كلية للغات البشرية، 

                                                           
 .52بدير وإملي صادق، تنمية املهارات اللغوية للطفل، ص حممد كرميان   1
 .211املرجع نفسه، ص  2
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قد مهارات اللعب؛ الذي : مثلخرى، تبدو أقّل تعقيدا من اللغة، عليهم تعلم مهارات أ
 1يعجزون عنه كالقفز وغريه

 :اآلتيةتتمثل يف  النقاط : مخرجات النظرية اللغوية  في الحقل التعليمي -1-2-4
ري اإلنسان لطريقة تفكريه وبنائه املعريف  بتغيّ التعليم من منظور املنحى املعريف ال يكون شامال إاّل  -1

 ، وليس مبا يقوم به من سلوك ظاهروالعمليات العقلية اليت يوظفها
الب م يعمل على إعطاء وشرح ومناقشة الدروس، ويعمل على هتيئة العملية اليت جتعل الطاملعلّ  -2

 حمصِّال ألكرب املعلوماتباحثا 
الكالم اإلنساين  سلوك اإلنسان ميليه العقل الذي ميلك التوجه العام لإلنسان على اعتبار أنّ  -3

 نشاط حركي واعي
 يط ألهداف العملية التعليميةحيتل الطالب مركزها التعليمي، كما يساهم يف التخط -4
 الطالب ال على كمية االستجاباتا لهيقوم التقومي عندها على قياس كمية املعرفة اليت حيصِّ  -5
 2املنهاج فيها يقوم على ترابط املوضوعات وليس على دروس فردية -6

 غة هي قدرة فطرية خاصة البيولوجية تنّص على أّن اللّ / إّن النظرية اللغوية: محصول الحديث
 :باجلنس البشري، وقد أثبتت ذلك بظواهر عديدة منها

ي التشرحيية والفيزيولوجية لإلنسان، ومنها العالقة بني أّن للسلوك اللغوي ارتباطات بالنواح- أ
اللغة وتركيب جهازي السمع والنطق، ومنها العالقة بني اللغة والدماغ، وإحكام التنفس 

 اخل...وضبطه

يبدأ : تطّور الّلغة حسب جدول زمين دقيق مير به مجيع أطفال العامل، وبكيفية واحدة- ب
فالكلمات األوىل ال تشري إىل أشياء حمددة، بل هي  الطفل بتعلم مبادئ تصنيف املفردات،

ات  بالتغريّ هذا اجلدول ال يتغرّي  إنّ  جمموعات يستطيع مبقتضاها تركيب األصوات، مثّ 
 الثقافية

ر يف وجه أقوى القدرة الكامنة عند الطفل قوية تتطوّ  إنّ : غةر اللّ صعوبة وقف تطوّ - ت
 غة املكتوبة من دون صعوبة تذكرمن اكتساب اللّ  الصعوبات، إذ يستطيع األوالد الصمّ 

 ال ميكن تعليم اللغة اإلنسانية لغري البشر- ث

                                                           
 .76صاحل بن فهد العصيمي، اللسانيات التطبيقية قضايا وميادين وتطبيقات، ص : ينظر 1
 .27-26صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص ص  2
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طفل مهما كان جنسه أو  للغات أسسا صوتية وحنوية وداللية مشرتكة، وبإمكان أيّ  إنّ  - ج
 عرقه تعلم أية لغة

الرئة مث  ألعضاء النطق وظائف جسمية وبيولوجية أخرى، فالصوت يبدأ من الصدر مثّ  إنّ  - ح
ة يف النمو اللغوي لديه، ويكون ظهور أسنان الطفل مهمّ  الفم، لذلك فإنّ  احلنجرة مثّ 

سرعة االكتساب مرتبطة بنضج الدماغ،  لسماع صوته أثر على طريقة أدائه اللغوي، كما أنّ 
عن عمليات مساع الكالم وإدراكه وإرساله، وتسمى  مسئولةواإلنسان مزود ببىن دماغية، 

 1اللغةمبنطقة 

 وجهت للنظرية البيولوجية عديد االنتقادات، أمهها: نقد النظرية: 
الطفل ميتلك جهازا فطريا لالكتساب، ال يستند إىل أدلة واقعية، وهو هنا شبيه  القول بأنّ  -1

له جمموعة من الفرضيات يف اختيار  ش، وإنّ الطائر ميتلك نظرية يف بناء الع بالقول بأنّ 
 املواد اليت يستخدمها

النضج العقلي للدماغ واجلهاز الصويت شرط أساسي الكتساب القدرة على الكالم، وهذا  -2
 غة فطرية، بل هناك استعداد الكتساهبا، وال يتحقق ذلك إاّل اللّ  ال يعين بالضرورة أنّ 

   2فيها الطفل بالتفاعل مع البيئة املوجود

                                                           
 .19-18بوقربة، حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، ص ص لطفي  1
 .74جنوى فريان، حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، ص : ينظر 2
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 :البنائية/ النظرية المعرفية -2-1

غة عند م اللّ يف جمال تفسري تعلّ ( جان بياجيه)تتعلق هذه النظرية باألفكار التأسيسية اليت جاء هبا 
رات اليت تصاحب ات والتطوّ ملعرفة التغريّ )...( تفسري البنية العقلية املعرفية " وذلك بالوقوف على 1الطفل

 2البنية العقلية املعرفية أو منو الذكاء لديهمنو الطفل يف املرحلة األوىل من حياته، وال سيما ما يتعلق منها ب

ويرى بياجيه أّن البنية العقلية املعرفية هي منو البىن العقلية املعرفية عند الطفل خالل سنوات حياته 
املختلفة، وطريقة معرفته للعامل، وطريقة منو األفكار واملفاهيم لديه، وكذلك هي اكتساب تدرجيي للقدرة 

 .على النمو

  :البنائية/النظرية المعرفيةمراحل   -2-1-2

ة النضج أكد بياجيه على أّن البنية العقلية املعرفية متر بأربع مراحل منذ الوالدة وحىت الوصول إىل قمّ 
 :العقلي، وهذه املراحل هي

 : الحركية -المرحلة الحسية- أ

والشم والذوق واللمس، هذه املرحلة تعتمد على حواس النظر . " السنة الثانية تقريبامتتد من الوالدة حىّت 
ن جدا من م نشطو كما أهنّ   سون األشياء ويضعوهنا يف أفواههم،غالبية األطفال يلم حيث نالحظ أنّ 

للحركة، ويساعدهم  أجسامهمالناحية احلركية، فمن خالل استخدام حواسهم يكتشفون أيضا استخدام 
رها اإلدراكية األساسية اليت يطوّ ذلك على اكتشاف العامل من حوهلم والتعرف على قدراهتم، والقدرة 

الطفل يف هذه املرحلة هي اكتشاف دميومة األشياء؛ ففي البداية ال يدرك الطفل أّن األشياء تظّل 
أخذهتا منه فلن يبحث عنها  الطفل كرة مثّ  أعطيت ولو كان عاجزا عن رؤيتها، فمثال لو موجودة حىّت 

 3"ا ال تزال موجودةه ال يعلم أهنّ ألنّ 

- ب  .متتد من السنة الثانية حىت السنة السابعة تقريبا :ما قبل العمليات مرحلة

الالفت يف هذه املرحلة أّن األطفال يبدؤون يف اللعب التخّيلي ويصبحون قادرين على استخدام 
 .ا يساعدهم على الدخول يف مرحلة ما قبل عمليات التفكريالرموز لإلشارة إىل األشياء، ممّ 

                                                           
 .96ص أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات،  1
دراسة حتليلية يف ضوء نظرية بياجيه، رسالة دكتوراه، قسم علم  حاج عبو شرفاوي، عالقة البنية املعرفية اإلفرتاضية بالبنية املعرفية املالحظة 2

 .8ص  ، 2112-2111النفس، جامعة وهران،
 رابط الكرتوين(. 14)محيد حقي، النظرية البنائية، سلسلة علوم الرتبية، احللقة  3
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متتد من السنة السابعة حىت السنة احلادية  (:العيانية)وسة مرحلة العمليات المحس- ت
 عشر تقريبا

متتد من السنة احلادية عشر إىل السنة  (:المجردة)مرحلة العمليات الشكلية - ث
 1اخلامسة عشر، يف هذه املرحلة يصبح املراهق قادرا على إجراء العمليات املنطقية الرياضية

اسية ودورها يف تطوير تفكري التالميذ ويف تنمية العمليات العقلية د بياجيه أمهية املناهج الدر كما أكّ 
املعرفية لديهم شريطة أن نقّدم معلومات ومعارف تتناسب مع طبيعة املرحلة اليت ميرون هبا، لذا فإّن 
الكثري من املفاهيم واملبادئ اليت تدرس يف املرحلتني املتوسطة والثانوية تعتمد على العمليات العقلية 

  2عرفية اجملردةامل

نا ال نستطيع حتديد حدود كل مظهر فطري اكتسايب، ولكنّ " بناء على هذا يذهب بياجيه إىل أّن اللغة 
 3"واحد منهما

 :العملية التعليمية ضمن الفهم البنائي -1-3-2
مبعىن يكون -التعلم فعل نشيط التعلم عملية بنائية نشطة ومستمرة وغرضية التوجه، ذلك أّن  -1

ومن مثّ  يتم استنادا إىل املعارف السابقة،وبناء املعارف  -التالميذ يف حالة تفاعل مع املدرس
ف الذات مع موضوع العلم وذلك عرب آليات التعلم يبىن من خالل عمليات التكّيف؛ أي تكيّ 

املعطيات السابقة واملعطيات  يف الدماغ بني( التوازن)املؤديني إىل ( االستيعاب واملالئمة)
اجلديدة؛ مبعىن أنّه عندما يتقّدم املتعلم لعملية التعلم يكون مزودا مبجموعة من األفكار أو 

. التمثالت السابقة، هذه األفكار ال جيب االستهانة هبا بل جيب االنطالق منها كأداة للتعلم
هدفها ( وضعية مشكل)ضعه يف بناء على هذا لكي نعطي املتعلم معلومة جديدة ال بّد أن ن

، ذلك أّن الدماغ يكون يف مرحلة توازن ألّن (التمثالت السابقة /األفكار)خلخلة هذا التوازن 
صحيحة، ويف مرحلة  فيه جمموعة من التمثالت اخلاطئة حول التعلم، وقد تكون التمثالت

حناول أن نعطي املتعلم معلومة تكون مبثابة خلخلة للبنية ( اختالل التوازن/ الوضعية املشكل)
املعرفية لديه، فيحاول املتعلم أن يتكّيف مع هذه الوضعية عن طريق آلية االستيعاب واملالئمة؛ 

احلل حيصل فعل التعلم فبعد أن يتكّيف باستيعاب الوضعية املشكل ويتالءم معها موجدا هلا 
 4.لديه، وبالتا ي يرجع إىل وضعية التوازن

                                                           
 .11ص  ليلية يف ضوء نظرية بياجيه، حاج عبو شرفاوي، عالقة البنية املعرفية اإلفرتاضية بالبنية املعرفية املالحظة دراسة حت 1
 .11ص املرجع نفسه،  2
 61، ص 2111حفيظة تازوريت، اكتساب اللغة العربية عند الطفل اجلزائري، دار القصبة للنشر، اجلزائر،  3
 رابط الكرتوين(. 14)محيد حقي، النظرية البنائية، سلسلة علوم الرتبية، احللقة  4
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دور املعلم يكمن يف الرتكيز على هتيئة بيئة التعلم، واملساعدة يف الوصول ملصادر التعلم، من  -2
خالل االعتماد على مواجهة املتعلم ملوقف تعليمي وتشجيعه على احلوار واملناقشة واالستقصاء 

 العملي
لعملية التعليمية التعلمية يبين املعرفة اعتمادا على ذاته فقط، يالحظ، ينتقي، املتعلم حمور ا -3

يصوغ فرضيات، حيّلل، يّتخذ قرارات، ينّظم، يستنتج، ويدمج تعلماته اجلديدة يف بنيته املعرفية 
سريورة تعلمه متّر بصراع بني املكتسبات السابقة والتعلمات  أنّ أو الذهنية الداخلية، كما 

 1(.التناوب بني التوازن والالتوازن) الالحقة
 محصول الحديث : 
ا يبحث عّما يكشف مسات إّن نظرية بياجيه نظرية معرفية، فهو حني يبحث يف اللغة، إمنّ  -1

ر التفكري يف مراحله املتعاقبة، فبياجيه ال يرى إمكانية النمو اللغوي بصورة مستقلة عن التطوّ 
 2املعريف

ا يبين معارفه اجلديدة من خالل اإلنسان يولد صفحة بيضاء وإمنّ  النظرية البنائية ال ترى أنّ  إنّ  -2
ف معها من حياول التكيّ  -عدم التوازن-خرباته السابقة، لذا عندما تواجه املتعلم مشكلة ما

 .خالل اخلربات السابقة من أجل إعادة التوازن وبناء معرفة جديدة
 .د يف دماغ املتعلم ومرتبط به، وهي أساس نظرته إىل العامل من حولهاملعرفة منتج مبتكر موجو  -3
تنطلق النظرية البنائية من قاعدة أساسية هي أّن الطفل ميلك حني والدته ذكاء فطريا جيب على  -4

لى فكرة النمو والنضج، املعلم مراعاته والبناء عليه أثناء عملية التعليم وبذلك فإّن بياجيه يركز ع
املتعلم له مكتسبات قبلية ويف كل مرحلة يبين عليها ليكّون املتعلم مكتسبات ويعترب أّن 

جديدة، ولذلك يقسم بياجيه عملية تعليم اللغة إىل مراحل عمرية لكل مرحلة وسائلها 
 .ومنهجها

  

                                                           
 رابط الكرتوين(. 14)محيد حقي، النظرية البنائية، سلسلة علوم الرتبية، احللقة   1
 .64، ص 2111حفيظة تازوريت، اكتساب اللغة العربية عند الطفل اجلزائري، دار القصبة للنشر، اجلزائر،  2
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 دور المعلم والمتعلم في تفعيل العملية التعليمية(: 9)المحاضرة رقم 

 : (القطب البيداغوجي)المعلم  -2

ذلك الشخص الذي ميتلك مؤهالت علمية ومهنية، ويعمل يف املدارس االبتدائية، والذي تلقى  هو
 1توظيفه توظيفا مباشرا تكوينا يف املعاهد التكنولوجية للرتبية، أو الذي تّ 

ق عليه اآلباء واألمهات واجملتمع اآلمال إنّه ذلك الشخص الذي يعلِّ :" يعّرف حممد الطيب العلوي املعلم
 2"تربية األطفال، وإعدادهم حلياة شريفة كرميةيف 

 3"اس على إدراك العوامل اليت حتيط بعملهإّن املعلم الصاحل هو سّيد املوقف التعليمي، وهو أقدر النّ " 

اء املطّبق للتصاميم يعّد املعلم عنصرا فاعال يف العملية التعليمية، إذ يعترب مبثابة املهندس املصّمم والبنّ إذا 
ه ومرشد ومالك للقدرات اليت تؤهله ألداء رسالته، ورغم التحول الذي فهو موجّ  4الواقع التعليمييف 

شهده دوره واختالفه بشكل ملحوظ بني املاضي واحلاضر، إذ أصبح يف املقاربة اجلديدة منشطا ومنظما 
:" يم إبراهيميقول عبد العل. حيفز على اجلهد واالبتكار بعد أن كان خامال وملقنا للمعارف فحسب

املقومات األساسية للتدريس إمّنا هي تلك املهارة اليت تبدو يف موقف املدرس وحسن اّتصاله بالتالميذ 
وحديثه إليهم واستماعه هلم، وتصرفه يف إجابتهم وبراعته يف استهوائهم والنفاذ إىل قلوهبم، إىل غري ذلك 

 5"من مظاهر العملية التعليمية الناجحة

نصر حي قادر على التأثري ببقية العناصر األخرى، والدور الريادي والقيادي والتوجيهي يف املعلم ع إنّ "
ه ال يصلح املوقف أو اجملال الرتبوي، ليجعلها يف وضع ختدم معه العملية التعليمية والرتبوية، وهلذا فإنّ 

وثقافة وإعدادا فنيا وتربويا  إذا صلح حال املعلم دينا وخلقا، وعلما حال التعليم وال املوقف التعليمي إاّل 
 6"وشخصيا

                                                           
 (.احملتوى)والقطب املعريف ( املتعلم)والقطب السيكولوجي ( املعلم) القطب البيداغوجي: هناك ثالثة أقطاب يف العملية التعليمية 
مذكرة ماجستري، قسم علم النفس وعلوم  -الطور األول والثاين–بوسعدة قاسم، مدى فعالية تقومي املفتش للمعلم يف املدرسة األساسية  1

 .11، ص 2112-2111الرتبية، جامعة ورقلة، 
 .17، ص 1، ج1982/ اإلدارة باملدارس اجلزائرية، دار البعث، قسنطينة، د طحممد الطيب العلوي، الرتبية و  2
 .151، ص 1969/ سيد حسن حسني، دراسات يف اإلشراف الفين، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، د ط 3
 .35ص للكبار، رتيبة بوفروم، تعليمية اللغة العربية يف مرحلة ما بعد التمدرس دراسة تطبيقية يف مراكز تعليم اللغات  4
مدينة جيجل -ليلى بن ميسية، تعليمية اللغة العربية من خالل النشاط املدرسي غري الصفي دراسة وتقومي لدى تالميذ الثالثة متوسط 5

 .24ص ، -منوذجا
 .28، ص 1، ج11/1999صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد، الرتبية وطرق التدريس،  دار املعارف، مصر ، ط 6
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 (:القطب السيكولوجي)المتعلم  -1

علمني ومعرفة يف غياب املت يعّد احملّرك الرئيسي للفعل التعليمي، فال ميكن للعملية التعليمية أن تتمّ 
يكون على استعداد الستيعاب ما يتلقاه من املعلم،  أنلذا جيب على متعلم اللغة  احتياجاهتم اللغوية،

 1فالرغبة واالستعداد ضروريان إلجناح العملية التعليمية

  :األدوار القديمة للمعلم -1

طريقة اإللقاء )يعتمد على الطريقة العمودية الذي دوره البيداغوجي املعّلم وذلك من خالل حمورية 
، حبيث يُعترب وحده من ميتلك املعرفة فيما يتعلق باملادة املدرسة، ومتيزه يكمن يف ملكة (والتلقني

وبالنتيجة سيكون معيار ( اخل...القرآن الكرمي، املتون احلديثية، القصائد)احلفظ؛ حفظ النصوص 
  2املتعلمني واحلكم عليهم احملفوظ، هبما يتّم تصنيف تقومي طاّلبه هو قّوة الذاكرة، وكمّ 

 :يقوم املعلم بوظائف متعددة ميكن حصرها فيما يأيت: األدوار الجديدة  للمعلم -4
ه مىت شرح درسه وتأّكد أّن كّل الطلبة يعتقد املعلم التقليدي أنّ : تعليم مهارات التفكري -1

قد عرفوا حقائقه ومفاهيمه ورّددوها، قد أّدى ما عليه، وهذا فهم قاصر لدور املعلم، 
فإنّه وإن كانت املعلومات واحلقائق واملفاهيم ضرورية ومهّمة، فإّن األهم من ذلك أن 

املعارف واحلقائق  هذهيتعّلم الطلبة مهارات التفكري اليت جتعلهم يكتشفون بأنفسهم 
وإّن تعّلم مهارات التفكري له أولوية كبرية ملا تعّلمه من مزايا متعددة واملهارات، 

/ يزيد من قيمته وأمهيته وثقته بنفسه/ يزيد من إنسانية الطالب :للطالب، من أمّهها
حيّوله إىل باحث عن / يهّذب شخصيته، وجيعله أكثر قدرة ملواجهة مطالب املستقبل

التدريب املعريف اللغوي هبدف ربط األفكار / ة ومعاجل هلا وليس حافظا وخازنا هلااملعرف
حتقيق صفة الّطالقة الذهنية / التدريب على حّل املشكالت / مبفردات متناسقة

 3للطالب
وضعيات التعليم، هذا ما   طابع العلمي ما يناسبينتقي من املعرفة اللسانية ذات ال -2

إطاره املالئم، ضمن ما يسمى بالنقل الديداكتيكي، إذ  حتاول الديداكتيك أن حتدد

                                                           
 .36ص رتيبة بوفروم، تعليمية اللغة العربية يف مرحلة ما بعد التمدرس دراسة تطبيقية يف مراكز تعليم اللغات للكبار،  1
، الدار 2116أمحد نظيف، األدوار املستقبلية للمدرس بني الثبات والتغري، جملة فكر العربية، العدد الثالث، السنة األوىل، دجنرب،  2

 .177بية، صالبيضاء، اململكة املغر 
ليلى سهل، األدوار اجلديدة للمعلم والكفايات الالزمة ليقوم هبا، جملة جيل للدراسات األدبية والفكرية، جملة علمية دولية، مركز جيل  3

 .118-117، ص ص 2118، سنة 37البحث العلمي،  العدد 
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يتم حتويل املعرفة من طابعها املتعا ي إىل معرفة مبسطة تتالءم ووضعية التعلم، كما 
يراعي يف ذلك النقل مجلة املعارف السابقة للمتعلم، ذات العالقة مبا يراد تعليمه، وهو 

 ني؛ أي مجلة املعارف اليت تّ ما يعرف يف أدبيات الديداكتيك بتمثالت املتعلم
استضمارها ممّا ميّكن من بناء املعرفة اجلديدة؛ اليت كلما كانت متالئمة مع التمثالت  

س وبني ة بني املدرّ سعت اهلوّ كانت الوضعية أقرب إىل النجاح، وكلما كانت بعيدة اتّ 
 1املتعلمني

األهداف ترتبط من  حتديد مجلة األهداف املراد حتقيقها من كل نشاط تعليمي، وتلك -3
ة نصف ساعة يف جهة بطبيعة املادة، ومن جهة ثانية باملتعلم نفسيا وثقافيا، فحصّ 

حتقيق التلقائية يف التعبري من خالل املمارسة اللغوية )احملادثة تقتضي من األهداف 
هدفها إكساب معرفة ضمنية جبملة )ة لتعليم قواعد اللغة ما ال تقتضيه حصّ ( الضامرة
 2 ( اليت تقف وراء االستعمال اللغوي، فاهلدف هنا من طبيعة معياريةالقوانني

بعد حتديد حمتويات التعليم بشروطها، وضبط األهداف املتواخاة من كل نشاط، على  -4
ل تصّورا مسبقا وإن كان أوليا للحصة وما جيري فيها، وما يتوقعه املدرس أن يشكّ 

، وذلك من خالل ما يعّده "تعلمتنظيم وضعيات ال"أثناءها، وهو ما يطلق عليه 
أو غريها من األمساء، وحيبذ يف اذات، أو مذكرات، أو دفرت حتضري املدرس من جذ

البيداغوجيا احلديثة أن ُيَسل م املتعلمون نسخة عن ذلك املخطط؛ ليكون قاعدة صاحلة 
يبىن عليها النقاش، الذي ينبغي أن يطبع احلصص التعليمية، حبكم تراجع الطرق 

كما يدخل يف تنظيم وضعيات التعلم مجلة اهليئات . تقليدية القائمة على التلقنيال
كأن يكون سليم الصحة خاليا من الضعف واألمراض، وخاليا من )  3اجلسمانية

العاهات والعيوب الشائبة كالصم والعور والتأتأة وحنوها فهي عاهات جتعله يقصر يف 
وتعابري الوجه وغريها من أمناط التواصل غري  4(وظيفته، وتعرضه لسخرية التالميذ

 5تعميمه على طالبهاملدرس مناسبة لتحقيق التأثري و  اللفظي، اليت يراها

                                                           
ية حقل التعليميات، دار قرطبة للنشر والتوزيع، احملمدية، نواري سعودي أبو زيد، اللغة وبناء اإلنسان دراسات يف اللسانيات التطبيق 1

 .111، ص 2116، 1اجلزائر، ط
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
 .112-111املرجع نفسه، ص ص  3
 27صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد، الرتبية وطرق التدريس، ص  4
 .112-111نواري سعودي أبو زيد، اللغة وبناء اإلنسان، ص ص  5
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  1اختيار الوسائل التعليمية والوسائط الرتبوية املناسبة، كاحلاسب و القارئ احملمول -5
:) أو أقراص( mp3)والسبورة البيضاء، واألشرطة السمعية، واألقراص املدجمة السمعية 

dvd,dvx ) ّم من خالهلا بعض أو أقراص مسعية بصرية على شاشة احلاسب، تقد
 2أنشطة اللغة

لك الشرحية اخلاصة من اهتمامه مبهمته، من خالل عمليات قياس جيريها على ت -6
االنطالق بوضعية التوقف، أو مقارنة عرب مسارات تكوينهم، مبقارنة وضعية املتعلمني، 

 3.مبخرجاته التعليم تخصائص مدخال
إثارة دوافع املتعلم، وهذا يستلزم منه استقصاء رغبات املتعلم وحاجاته والظروف  -7

األخرى اليت حتيط به وتؤثر عليه، واليت تدفعه إىل النشاط التعليمي، وحتديد األهداف 
 4واألغراض اليت تشبع حاجات املتعلم ورغباته

يكون املعلم واعيا بالعملية التعليمية، بأن يكون مدركا لتفاصيلها من حيث  أن -8
 5ل األساس النظري لتلك العمليةالنظريات واألسس الرتبوية والنفسية اليت تشكّ 

أصبح دور املعلم اليوم ليس فقط نقل املعرفة من الكتب الدراسية املقررة إىل أذهان -11
عن العديد من األدوار اليت جيب أن يقوم هبا يف سبيل  مسئوالاملتعلمني، وإمنا أصبح املعلم 

إتاحة خدمات تعليمية ثرية هلؤالء املتعلمني يف أّي مستوى دراسي، ومن أكثر هذه األدوار 
 6"زا دوره كمصدر رئيسي للثقافة العامة والعلميةوضوحا ومتيّ 

 هميكن حتديد أدوار املعلم، بأنّ : محصول الحديث: 
أدوار متغرّية، وأنّه ينبغي أن يّتصف باملرونة والتجديد والتغرّي وفق ما تضفيه جتديدات  ذو  -2

 7ث تغيريات يف معاملة املادة الدراسية وتعامل املتعلم معهااملعرفة والتكنولوجيا، ممّا حيدّ 
من املتوقع استبدال املدّرس الواقعي باملدّرس االفرتاضي؛ الذي ستتشكل صورته عرب شبكة  -2

النرتنيت من خالل برجميات؛ مدّرس ال لون له وال رائحة، وال وطن له سوى مادته اليت ا

                                                           
 .112، ص السابقاملرجع  1
 .118املرجع نفسه، ص  2
 .112املرجع نفسه، ص   3
 .36، ص 1/1983رشدي لبيب وآخرون، األسس العامة للتدريس، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، ط 4
 .48، ص 1/2116صاحل نصريات، طرق تدريس العربية، دار الشروق للنشر، عّمان، األردن، ط 5
 .81علي راشد، اختيار املعلم وإعداده ودليل الرتبية العملية، ص  6
 .31، ص 2118/ 3يوسف قطايف وآخرون، تصميم التدريس، دار الفكر للنشر والتوزيع، عّمان، ط 7
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يف   (راي كورزوايل)وهو ما بّشر به  1يدّرسها، هو اآلخر قد يتواصل مع متعلم افرتاضي
من  (The age of spiritual Machines( )عصر اآلالت ذات الروح )كتابه 

، وذلك بفعل عالقة خالل تنبئه بأفول وتراجع دور اإلنسان يف التحكم يف احلياة والواقع
أّن الكتب والوثائق الورقية :" من ضمن ما أكده خبصوص املدرسنياإلنسان بالكمبيوتر، و 

سوف تكون نادرة جدا، وسيكون التعليم يف معظمه بأسلوب احملاكاة على الكمبيوتر، 
 2"مني بالربجمياتويستعاض عن املعل

 :األدوار الجديدة للمتعلم -5
 أن يكون يف حالة حبث مستمرة عن املعرفة ويسلك كل الطرق للوصول إليها -1
 .أن تكون لديه الرغبة واالستعداد ملا يتلقاه من املعلم من معارف ومهارات -2

الباحث التعاوين،  يف جمموعات التعلم من املتلقي السليب إىل دور املتعلم يتغرّي  ومهما يكن فإّن 
نبطون القاعدة، تفاملتعلمون هم الذين يصدرون األفكار ويثريون األسئلة، ويتبادلون املعلومات، ويس

 .بصورة تشاركية

 :من هذا املنطلق فإّن أدوار املتعلم وفق هذه االسرتاتيجية تتلخص يف

 عن توجيه أفراد اجملموعة حنو حتقيق اهلدف املسئولفهو  :القائد -1
فهو الذي يستوضح عن فهم وتعلم أفراد اجملموعة للدرس، ويطلب منهم  :حالمستوض -2

 التوضيح، أو اإلضافة للتأكد من فهم كل فرد
فهو الذي يكتب ويسحل كل ما يدور من مناقشات يف سبيل التواصل إىل : المقرر -3

 كتابة اجلمل فهم القاعدة النحوية مثال أو
اجملموعة حنو بلوغ اهلدف، كما يتأكد من قيام  م فهو الذي يتأكد من تقدّ : المراقب -4

 3كل فرد بدوره

  

                                                           
 .179أمحد نظيف، األدوار املستقبلية للمدرس بني الثبات والتغري، ص 1
 .181املرجع نفسه، ص 2
-231، ص ص 2112/السليطي، تدريس النحو العريب يف ضوء االجتاهات احلديثة، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، د طظيبة سعيد  3

231. 
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 العوامل اللغوية وغير اللغوية في تعليم اللغات(: 22)المحاضرة رقم 

ا العوامل غري اللغوية فهي الشروط صل بالنظرية اللغوية واحملتوى اللغوي، أمّ نعين بالعوامل اللغوية كل ما يتّ 
والتدرج يف  تيار واألهداف الرتبويةواالخ  1وكفاءته وبطرائق التعليم والربامجس صلة باملدرِّ األخرى املتّ 

 2املناهج وحتليل األخطاء والوسائل احلديثة يف تدريس اللغات الوطنية واألجنبية

 :العوامل اللغوية  في تعليم اللغات -1
 :النظرية اللغوية -2-2

عملية تعليم اللغة ال تكون عشوائية تقودها احلماسة اليت ال تلبث أن تنطفئ بل شأهنا شأن أّي مادة  إنّ 
فروع املعرفة اإلنسانية؛ ونعين بذلك  وأدقّ  علمية يراد هلا أن تدرس، وهو ما يقوم عليه واحد من أهمّ 

: نيات يف شقها الداخليهذه األخرية اليت أفادت من اللسا 3التعليمية اليت منها تعليمية اللغات
فليس البحث ( " اخل...علم النفس، علم االجتماع)واخلارجي ( الوظيفية-التوليدية التحويلية-البنيوية)

إذ ال خري ( ...) اس، وجتيب عن تساؤالهتماللساين ترفا فكريا ال يتمخض عن نتيجة تتحقق يف حياة النّ 
 4"عمال يف علم ال جيرّ 

تعليمية اللغات من االهتمام بإكساب املعارف املعزولة عن وضعياهتا إىل ربط لت بناء على هذا حتوّ 
ا جمزأة منفصلة عن العملية التعليمية برمتها بوضعيات التعلم، اليت ال ينبغي أن ينظر إليها على أهنّ 

 5بعضها، بل على أهّنا وضعيات متكاملة، أي بربط املعرفة باحلياة العملية ومتطلباهتا

 (:المضمون/ الدخل اللغوي)اللغوي المحتوى  -2-1

إّن الدخل اللغوي أو احملتوى أو املضمون الذي يتعرض له متعلم اللغة ودارسها، الذي يكون مبنيا على 
 6.أسس لغوية ونفسية واجتماعية أدعى إىل عملية اكتساب منتظمة تليب حاجات الدارس تدرجييا  

 
                                                           

 .41ص  لطفي بوقربة، حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، جامعة بشار،: ينظر 1

 . 88صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص : ينظر 2

 .95-94زيد، اللغة وبناء اإلنسان، ص نواري سعودي أبو  3
 . 21-21املرجع نفسه، ص ص  4
 .115 -114املرجع نفسه، ص ص  5
: تبخالد أبو عمشة، العوامل املؤثرة يف اكتساب اللغة الثانية، منتدى جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية، مكة، كُ  6

12/11/2116 . 
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طريه، أو املقرر الدراسي يف إطار ما يسمى عادة بالكتاب مّث إّن احملتوي يقصد به الربنامج الذي يتم تس
بو ويف هذا السياق يقرتح نواري سعودي أ 1املدرسي، الذي يضم أنشطة خمتلفة لتعليم اللغة املستهدفة

 :ا حتتويه من مفردات وتراكيب بناء على مبدأين مهازيد أن يتم اختيار املواضيع مب

 السهولة- أ
 2النفعية- ب

 :أساسي من حيث طبيعة احملتوى على بعدين أساسيني مها هذا ويقوم كل كتاب

 3ويفضل فيه أن يكون متنوعا دفعا للرتابة: اجلانب املعريف- أ
ونعين به ما يدرس يف مادة تعليم اللغة وأنشطتها من معلومات، تتعلق : اجلانب الثقايف- ب

 4نة كالثقافة العربية اإلسالميةبثقافة معيّ 
الصوتية والصرفية والنحوية  :أنظمتها اللغوية طبيعة اللغة المتعلمة ومنطقية -1-3

فاملعرفة هبا ومبستوياهتا وعناصرها تسهل عملية . والداللية والرتكيبية واألسلوبية
االكتساب، وذلك عرب تقدمي السهل قبل الصعب، والبسيط قبل املعقد، 

 اخل...والقريب قبل البعيد 
، اللغوية من اللغة الهدفاللغة األم للدارس ودرجة قربها في أنظمتها  -1-4

فكلما زاد وعي املدرس بأنظمة اللغتني األم واهلدف كان االكتساب ممنهجا  
يف توقع التشابة واالختالف وتوظيف التقابل وحتليل األخطاء يف اخلطوات 

 .التدريسية وإعداد املواد اللغوية
ا  ، فكلماالستعداد الفطري والدافعية التي يملكها متعّلم اللغة الهدف -1-5

 .كانت الدوافع داخلية كان االكتساب أفضل وأسرع
 5 .الذكاء والقدرات المعرفية -1-6

 
                                                           

 .111، ص السابقاملرجع  1
 .112نفسه، ص املرجع  2
 115املرجع نفسه، ص  3
 (.بتصرف)  114املرجع نفسه، ص  4
 .خالد أبو عمشة، العوامل املؤثرة يف اكتساب اللغة الثانية، منتدى جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية 5
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 غير اللغوية في تعليم اللغاتالعوامل  -2
 :االختيار -1-2

يعين اختيار الفرد لغة ما على لغة أخرى، فعندما يكون الفرد ثنائي اللغة، فهو عندما يتكلم خيتار اللغة 
على عّدة عوامل تتفاعل، ونتيجة هذا التفاعل يقرر املتكلم اليت يستخدمها، وهذا االختيار يتوقف 

 1اللغة ليست وسيلة اّتصال فقط، بل هي رمز لقوم اختيار اللغة يف موقف ما، ألنّ 

وأمه بالعربية، أو تكون له لغة يف  قد جيد املرء نفسه ثنائي اللغة رغما عنه، كأن حيّدث أباه باألمازيغية
البيت وعندما يلتحق باملدرسة جيد لغة خمالفة، أو جيري التعامل أمامه بلغة ال يعرفها فيضطر حينئذ إىل 

 2(ثنائية إجبارية)اكتساب لغة ثانية رغما عنه 

تحول إليها ومهما يكن فإّن املواقف وغىن اللغة وموقعها من االستعمال هي اليت تفرض نفسها يف ال  
 3.غريهابدل واستعماهلا 

 :التخطيط التربوي -1-1

إّن التخطيط الرتبوي هو ختطيط التدريس الذي يصّمم وفق اسرتاتيجيات التدريس وسبله، حيث ميتّد 
 4ذلك إىل حتديد األهداف وتصميم الوسائل واخلدمات

س مثل ختطيط املناهج كما حيتل التخطيط الرتبوي أيضا مساحة أخرى هلا عالقة باجلانب األسا
التعليمية للحصول على معلومات حول حالة املتعلمني املستهدفني من حيث معارفهم واجتاهاهتم 

 5ومهاراهتم وكذا معرفة سلبيات املناهج السابقة

البيئة اليت يتعّلم فيها الدارس اللغة اهلدف، وكمّية التعرض للغة اهلدف، فكلما كانت البيئة قريبة  -2-3
 .اكتساب اللغة األوىل كلما تطورت الكفاءة سريعا ، فكثرة التعرض تؤدي إىل سرعة االكتسابمن 

طرائق وأساليب تدريس اللغة اهلدف، حيث ظهرت طرائق تدريس خمتلفة ومتعددة ولكل منها  -2-4

                                                           
 .89صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص  1

 .91املرجع نفسه، ص  2
 .91املرجع نفسه، ص  3

 .93صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص  4

 95املرجع نفسه، ص  5
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ق مع إجيابيات وسلبيات، لذا جيب على معّلم اللغة خترّي ما حيقق عملية االكتساب وييسرها مبا يتواف
 1 طبيعة الدارسني وأمناط وعادات تعلمهم

ناجحة يف تعليم اللغات ال بّد أن تتوفر  طريقة تعليميةالدراسات جُتمع على أّن أيّة ومهما يكن فإّن 
 :فيها ستة شروط وهي

ن منها املادة اللغوية ونعين هبا األلفاظ والصيغ مع االختيار واالنتقاء املمعن للعناصر اليت تتكوّ - أ
لذا فإّن أّول ما جيب أن يُعىن به يف تعليم اللغة حسب  2 .ل عليه يف الوضع واالستعمالما تد

إدراك املتعلم للعناصر اللغوية وفهم مدلوالهتا وإدراك  " هو عبد الرحمن الحاج صالحاألستاذ 
 3"كل من املسموع واملنطوق، مثّ القدرة على التعبري الكتايب والشفاهي

 التخطيط هلذه العناصر وتوزيعها املنتظم حسب املدة الزمانية املقررة وحبسب عدد الدروس- ب
الرتتيب ووضع كل عنصر من العناصر املختارة يف الدرس املناسب مع مراعاة االنسجام والتدرج - ت

 من درس إىل آخر
ن وعلى حنو جهد ممك الة حبيث يتقبلوهنا بأقلّ عرض املادة على املتعلمني بطريقة ناجعة وفعّ - ث

 دجيِّ 
  يتمكنوا من استعماهلا بطريقة عفويةالرتسيخ أي تعزيز املادة يف أذهان املتعلمني حىّت - ج
 4التمرين واالختبار أي التقومي- ح

احلرجة أيسر من تعّلمها ى باملرحلة تعّلم اللغة األجنبية قبل ما يسمّ  الّدارس فمن املعلوم أنّ  سنّ  -2-5
م لنا علم اللغة النفسي مبادئ متعددة يف كيفية االكتساب ومراحله قدّ  فيما بعد، وضمن هذا اإلطار

 .ل عملية االكتسابومستوياته، فزيادة الوعي بذلك تسهّ 

ن يعرتيهم القلق من كل ما هو الشخصية، فاألشخاص املنفتحون على اآلخرين أسرع تعّلما  ممّ  -2-6
 .جديد

                                                           
 .خالد أبو عمشة، العوامل املؤثرة يف اكتساب اللغة الثانية، منتدى جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية 1
 ..42لطفي بوقربة، حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، جامعة بشار، ص  2

 .96صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص  3
 . 42لطفي بوقربة، حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، جامعة بشار، ص   4
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ل التعزيز سه وبرناجمه والبيئة احمليطة به اليت متثّ مدرِّ  التغذية الراجعة اليت حيصل عليها املتعلم من -2-7
 .وفق املدرسة السلوكية

غة األجنبية يساعده يف إكساب الدارسني اهاته ولغته ووعيه مبنظومة تعليم اللّ اجتّ : دور املعّلم -2-8 
 .لديه اللغة اهلدف

يف االستماع والتدرب واملمارسة دور املتعلم، يتوقع من الدارس أن يقوم خبطوات عملية وواقعية  -2-9
من أبرزها االندماج يف اجملتمع  ولعلّ  ،وتكوين عادات تعّلم إجيابية تساعده يف تعلم اللغة واكتساهبا

 .اهلدف

اللغة  -و اللغة اهلدف وجمتمعها وثقافتهاالذي ميلك تصورات إجيابية حن -يكتسب الدارس  -2-11
والرغبة يف االندماج  ،الثقايف واإلقبال على جمتمع اللغة فالتكيّ وذلك بفضل ، أسرع وأفضل من غريه

 1.فيه

إذ ختتلف خمرجات عملية التعّلم بناء على الصلة والقرب : البعد االجتماعي  -2-11
النفسي واالجتماعي الذي يشعر به متعلم اللغة الثانية أو األجنبية من أهل 

للغة الثانية أكرب اكتساب االلغة، وكلما اندمج املتعلم ثقافيا  كانت موجبات 
بالتعّلم وتطوير الكفاءة فالبعد االجتماعي يتسبب يف التواصل وينتهي  وأفضل،
  .وهناك أسباب قد تكون عكسية كالصدمة الثقافية وغريها اللغوية،

مييل الباحثون يف اكتساب اللغة الثانية إىل أّن الصغار يتعلمون : الفرق يف العمر -2-12
اإلناث يرتقني يف مستوى الكفاءة  الكبار، وأنّ اللغات األجنبية أحسن من 

اللغوية بشكل أسرع من الذكور، ويبقى األمر غري حمسوم بشكل هنائي، ويبقى 
َمن هو املتعلم األفضل مسألة نسبية إىل حٍد كبري، ولكن العمر ال شك يلعب 

وم هبا ا ينعكس على القرارات التدريسية اليت يقدورا  يف نوعية التعّلم وكيفيته، ممّ 
 .فاملتعلم الطفل ليس كالراشد وليس كمن بلغ من العمر عتيا   ،املعلم

يؤثر االستعداد والقدرة تأثريا  كبريا  على مسار التعّلم، ومها : االستعداد والقدرة -2-13
انعكاس للبيئة االجتماعية اليت نشأ فيها الفرد إىل حٍد كبري، وبالتا ي خيتلف 

ا قد بقة الفقرية عنهما عند أبناء الطبقة الغنية، ممّ االستعداد والقدرة عند أبناء الط

                                                           
 .خالد أبو عمشة، العوامل املؤثرة يف اكتساب اللغة الثانية، منتدى جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية: ينظر 1
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حيث يتحتم على املعلم إعادة  ،ة االستعداد والقدرةحيرم الفقراء من عناصر قوّ 
ن ويتكوّ . توجيه البوصلة حنو هؤالء لتحقيق نوع من التوازن بني الفئتني

وإنتاجا ،  استدخاال  : القدرة على التمييز الصويت: االستعداد والقدرة من
واحلساسية حنو القواعد واملفردات، واملقدرة على االستنباط واالستنتاج والتعميم، 

 .وأخريا  الذاكرة
من العوامل النفسية االجتماعية اليت ال خيتلف اثنان يف تأثريها : الدافعية للتعّلم -2-14

 ة الدافعية على التعّلم، فمن الطبيعي أن يكتسبعلى اكتساب اللغة الثانية قوّ 
ن الدافعية حبسب وتتكوّ غة بشكل أسرع وأفضل، صاحب الدافعية الكبرية اللّ 

اهلدف واجلهد املبذول، والرغبة يف حتقيقه، وتوافر : من أربعة عوامل، هيجاردنر 
 .د حنوهتوّجه جيّ 

ومنهم  ،من العلماء من جيعل عنصر التوتر ضمن الدافعية للتعّلم: التوتر والقلق -2-15
َمن يفصله ألمهيته ودوره يف اكتساب اللغة وتعلمها، ومن البنّي ارتباط الدافعية 

التوتر من الكالم أمام : )يأيت على أنواع خمتلفةتوتر والقلق مّث إّن البالتوتر، 
الناس، والتواصل معهم، والتوتر والقلق من االختبارات، والتوتر والقلق من 

، وقد يؤدي هذا التوتر (توتر من احلياة يف جمتمع غريباملنافسة بني الدارسني، وال
أن على املعلم أن يعّيه و  ، لذاوالقلق إىل سلوك سليب حنو اجملتمع اجلديد ولغته

 .حبسبه يوجه مساره
مّث إّن هذا اجملال يركز  ،اللسانيات النفسية ذا اجملالاهتمت هب: العوامل الشخصية -2-16

والشخصية املنفتحة وأثر كل واحدة منهما الشخصية االنطوائية : على موضوع
 .يف اكتساب اللغة وتعلمها

للمغامرة دور حاسم يف اكتساب اللغة وتعلمها، وهي عامل من عوامل : املغامرة -2-17
اذ القرارات النجاح فيها، فتعّلم اللغة مغامرة وخماطرة وعملية مستمرة من اختّ 

 تساب اللغة وتعلمها،دت فرصه يف اكما كان املتعلم كذلك زااجلريئة، وكلّ 
وترتبط املغامرة بالسلوك العام للشخص يف كيفية تعامله مع املكسب واخلسارة 

 .اهه يف التعامل مع اجملهولواجتّ 
ال تتساوى قدرات الدارسني يف أداء األعمال املختلفة، : إسرتاتيجيات التعّلم -2-18

بدو بعضها أفضل وختتلف أساليبهم يف التعامل مع املسائل املتنوعة، وبالتا ي قد ت
عن  ختتلفيف نتائجها من بعض، وعليه نقول إّن إسرتاتيجيات تعّلم كل دارس 

ال أو دراسة دارس آخر كما هي احلال يف حفظ املفردات على سبيل املث
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الكفاءة اللغوية بشكل اختالفا  يف النتائج بشكل عام ويف  القواعد؛ ولذلك جند
 ،وهذه اإلسرتاتيجيات ترتبط بالعمليات العقلية اليت يقوم هبا الدارس خاص،

كقدرهتم على   ،وخيتلف الناس يف تطبيقاهتا بناء على خرباهتم احلياتية السابقة
احلفظ والتذكر والتوضيح، والتأكيد، والتحليل واملراقبة والتخمني وغريها من 

 1 .مهارات التفكري العليا

  

                                                           
 .تأثريات غري اللغوية يف اكتساب اللغة العربية وتعلمها، شبكة اجلزيرة اإلعالميةخالد أبو عمشة، ال: ينظر 1
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 تعليمية اللغة العربية وتعليم اللغات: (22: )المحاضرة رقم

 :تعليمية اللغة العربية -1

يقول . تعترب اللغة العربية واحدة من اللغات احلّية، القارة يف التداول والتواصل، قوامها االشتقاق
، الكرمية اللطيفة، تأملت حال هذه اللغة الشريفةإذا أن ين وذلك  (:" )...(ه392ت )  ابن جني

، حىّت يكاد ما ميلك علي  جانب الفكر ،والرقة ،واإلرهاف ،احلكمة والدقةوجدت فيها من 
تذهب إىل الغرض املقصود مباشرة، بينما " فضال عن كون العربية  1"أمام َغْلَوة السحر يطمح به

ما ميكن من األلفاظ،  ا تربز املعىن املراد يف أقلّ اللغات األوروبية ال تصل إىل ذلك إال تدرجييا، وإمنّ 
إّنين أشهد من (:" R. Patai) رفائيل بتييقول  2"غات األخرى على أن جتاريهاوتعجز اللّ 

ة من بني اللغات اليت أعرفها لغة تكاد تقرتب من العربية سواء يف طاقتها ه ليس مثّ خربيت الذاتية أنّ 
تنفذ بشكل مباشر إىل املشاعر  البيانية، أو قدرهتا على أن خترتق مستويات الفهم واإلدراك، أن

  3" باملوسيقىويف هذا الصدد فليس للعربية أن تقارن إاّل األحاسيس تاركة أعمق األثر فيها، و 

لو مل تكن اللغة العربية لغة :" يف أحد خطاباته للشباب اجلزائري محمد البشير اإلبراهيمييقول 
ملفردات والرتاكيب؛ ملا استطاع أسالفكم سعة اآلفاق، غنية بامدنية وعمران، ولو مل تكن لغة متّ 

احلاجة إىل تلك العلوم بتعلم تلك  أن ينقلوا إليها علوم يونان، وآداب فارس واهلند، وأللزمتكم
 جمرى التاريخ اللغات، ولو فعلوا ألصبحوا عربا بعقول فارسية، وأدمغة يونانية، ولو وقع ذلك لتغرّي 

 هذه عاملية ملا وسعت علوم العامل، وما العامل إذ ذاك إاّل اإلسالمي برمته، لو مل تكن اللغة لغة 
  4"األمم اليت نقل عنها املسلمون

لغة علم وثقافة وتعليم، بإمكاهنا أن تكون الوسيلة األوىل اليت يعتمد عليها  " غة العربيةاللّ إذا 
 5"كحامل ملختلف املعارف اليت حيتاجها التلميذ اجلزائري ويف خمتلف األطوار

 

                                                           
 .47، ص 1، اخلصائص، جابن جين 1
 .  312، ص 2117، جوان11، ع4صليحة بردي، البعد التواصلي واملعاجلة التقنية يف تعليمية اللغة العربية، جملة التعليمية، اجلزائر، مج  2

 .65ص ، تعليمية اللغة العربية يف مرحلة ما بعد التمدرس دراسة تطبيقية يف مراكز تعليم اللغات للكبار، رتيبة بوفروم  3
فيفري / ه1358حممد البشري اإلبراهيمي، العربية فضلها على العلم واملدنية وأثرها يف األمم غري العربية، جملة الشهاب، تونس، حمّرم  4

 .17، ص1، ج15، مج1939
 . 164هد، تعليمية اللغة بني األحادية والتعدد، ص ميمون جما 5
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 :تعليمية اللغة العربية بالجزائر -2-2

ل يف غة تشهد أزمة حادة تتمثّ هذه اللّ  جيزم بأنّ ( ...) إن املتتبع حلال اللغة العربية الفصحى"  
وهذه حمنة أخرى من احملن "  1ا جيري على ألسنة الناس يف كل مكانعزلة مفرداهتا وتعبرياهتا عمّ 

افة إىل الضعف العام الذي أصاهبا على ألسنة اليت ابتليت هبا العربية يف عصرنا احلاضر، إض
 2"الكثريين من املدرسني والطالب وغريهم من قطاعات اجملتمع عامة

إّن اللغة األّم اليت يستخدمها املرء وهو طفل رضيع يف حجر أمه هي اليت تكّون شخصيته 
لتطبعها بطابع  -الكلّية–تأيت املدرسة فاجلامعة  واستعداده األو ي لكل فرد من أفراد اجملتمع، مثّ 

حد الشخصية وإن تطورت غة اليت ترىب عليها، يكون متّ علمي، فإذا هو واصل تعلمه واحلياة باللّ 
وتقمص ما تلهمنا به من حياة سامية لن جنده يف  -هذه اللغة اجلميلة-فتعلم اللغة العربية  3أفكاره

ة أجنبية أخرى، وإذا مل نفعل فمعىن ذلك أنّنا سنصبح كّل شيء إاّل ة لغأيّ الصورة اليت تطبعنا هبا 
 4"أن نكون حنن

 : التي تعانيها اللغة العربية بالجزائر والعقبات المشاكل -1-1-1

 :تلك املشاكل والعقبات يف عبد الرحمن الحاج صالححصر الدكتور 

الطفل ومرحلة منوه ومقدرته إدراج كّم كبري من الثروة اللغوية من جهة، وعدم اتساقها مع سّن  -1
، إذ إنّه كان ينبغي أن تبىن املقررات من جهة أخرى الذهنية على التحليل والفهم والتخزين،

والنفسية  الدراسية يف تعليم اللغة العربية انطالقا من مالحظة خصوصية الفئة، واملرحلة العمرية
 5والعقلية اليت توجه إليها

يف اجلهاز املفاهيمي املختزن من  ال تقابلها غزارة يف الداللة وتنوع ( الثروة اللغوية)مّث إّن هذه الغزارة 
، من حيث كانت غنية باملكرور من الدالالت، حتت مسّمى الثراء تشكل عبئا إضافيا اللغة، بل هي كثرة
ني الكتب العربية يف السنتني األولت" ، وقد نقل الباحث األخضر غزال أّن (املرتادفات)اللغوي، وحتديدا 

                                                           
 .49مجيلة روقاب، تعليمية اللغة العربية يف املدرسة اجلزائرية بني الكفاءة والرداءة، ص  1
 . املرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
 .51املرجع نفسه، ص  3
 .51املرجع نفسه، ص  4
 .42يف اللسانيات التطبيقية حقل التعليميات، ص نواري سعودي أبو زيد، اللغة وبناء اإلنسان دراسات  5
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فهذا يدل مفهوما تقريبا،  611قد يبلغ عدد مفرداهتا األلفني تقريبا، وال تغطي هذه الكلم املختلفة إال 
وعلى الفقر املدقع الذي  يف الوقت نفسه على وجود حشو مهول يتمثل يف الكثرة الكاثرة من املرتادفات،

أي تقابلها خصاصة بّينة يف قطاعات ال بأس هبا من املفاهيم " نة للطفلتتصف به جماالت املفاهيم امللق
 1احملدثة؛ كاملخرتعات وألوان الطعام وأصناف الثياب

املادة اللغوية مبعزل عّما تقتضيه روح التخطيط اللغوي، بتوزيع األبنية على مراحل التعليم،  تقدمي -2
 2، والتدرج يف عرضهاسواء يف املستوى التعليمي الواحد أو املستويات املتعددة

اللغة واألدب من ناحية، ومن تدهر التدريس ومن مّث مستوى التحصيل؛ بسبب الفصل بني  -3
 3من حمتواه سبب إفراغ نشاط تعليم النحوالناحية الثانية ب

 :إىل عد االستقاللب تعليمية اللغة العربية مستوىاحندار  كما يُرجع بعض املسئولني
إذا  والفكرة واضحة ف غة األجنبية،أن أبناءنا ال يتعلمون بالعربية ما يتعلمونه باللّ  -1

ن الطبيعي أن أليس م ،كانت اللغة العربية تنخر من حصة اللغة الفرنسية لفائدهتا
اليت كان عليه باللغة الفرنسية، وإذا اخنفض  نفسها الدرجة يبقى املستوى يف 

 4"نا ال نتعلم بلغتنا ما نتعلمه بلغة غرينااملستوى فهناك سبب، وهذا السبب هو أنّ 
اللغة العربية الفصحى حبيسة بعض الدوائر الصغرى من احلياة العلمية  أنّ  -2

 5ال تستطيع أن تتنفس يف كل ميدان، وعلى كل قلم ولسانف اجلزائريللمجتمع 
 6امية بلهجاهتا احمللية املختلفةذيوع الع :لعّل أبرزها ة أسبابوذلك لعدّ 

غة فصيحة خيرج إىل حميطه ليلتقط لال  -اجلزائري خاصة–الطفل العريب " أنّ  -3
الطفل الفرنسي إىل حميطه ليتعلم  اليت خيرج هبا نفسها الطريقةب متداولة يف األفواه 

الفرنسية، أو اإلجنليزي ليكتسب اإلجنليزية، إذن اللغة العربية ليست لغة أوىل يف 
 7اإلدراكية والذاكرية  أوداهتا النفسية حمدِّ 

 :مقترحات وتوصيات للنهوض باللغة العربية -2-2-1

                                                           
 .44، ص السابقاملرجع  1
 .45املرجع نفسه، ص  2
 .46نواري سعودي أبو زيد، اللغة وبناء اإلنسان دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل التعليميات، ص  3
 . 52-51، تعليمية اللغة العربية يف املدرسة اجلزائرية بني الكفاءة والرداءة، ص ص مجيلة روقاب: ينظر 4
 .52املرجع نفسه، ص  5
 .53املرجع نفسه، ص  6
 . 167 -166ميمون جماهد، تعليمية اللغة بني األحادية والتعدد، ص : ينظر 7
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  جمموعة من احللول اإلجرائية، واخلطوات العملية  عبد الرحمن الحاج صالحاقرتح الدكتور
للتالميذ؛ اليت ميكن أن  ما يربمج م، من خالل مقاييس اختيار وانتقاءلتحسني عملية التعلي

 :جتمل يف اآليت
من العملية ليس  فيما يتعلق مبعايري املادة، ينبغي أن نضع يف االعتبار عند االنتقاء أّن اهلدف -1

كفاءة ومهارة واستعماهلا،   هو تعليم التلميذ األلفاظ بوصفها ألفاظا، بل إّن اهلدف إكسابه
بالرتكيز على اجلانب الوظيفي من اللغة ال  وإسقاطها على سياقاهتا ومقاماهتا اليت تناسبه؛ أي

 غري
 ردات املوظفة يف املدونات،انتقاء املادة اللغوية اليت تشكل املعجم؛ الذي تستقى منه املف أنّ  -2

وهو ما يضمن مراعاة العمر ينبغي أن يشرتك فيه عامل اللغة وعامل الرتبية، وعامل االجتماع، 
 للتلميذ والطالب العقلي والنفسي، والنمو اللغوي واالجتماعي

اللغوية  ففي كل سنة يصادف التلميذ كما إضافيا من املادة: التنزيل املتدرج للمادة اللغوية -3
 1.يتناسب واحلاجة واحلالة والسن

  بعض املقرتحات والتوصيات للنهوض باللغة العربية من أمهها رمزي بعلبكيذكر كما: 
ب يف تنفري سبّ تتإىل الصحة، أو تعّقد مادة النحو ختليص النحو من التعليالت اليت تفتقر  -1

 ب من لغتهمالطاّل 
هبم على الناحية ن يدربوا طاّل لتعليل النحوي وأيتجاوزوا مسألة ا أن مدرِّسي اللغة العربيةعلى  -2

 2الوظيفية للنحو، ليحسنوا استخدام لغتهم، ويتقنوا أساليبها
  مجلة من املفاهيم املستقبلية حول  وباحثين أهل االختصاص من معلمين ومربيناقرتح كما

 :سبل االرتقاء بتعليم اللغة العربية إلصالح التعليم مثل
 التعليم اإلبداعي والناقد بديال لتعليم االستذكار -1
 التعليم احلواري بديال للتعليم التلقيين -2
 التعليم املستمر بديال للتعليم الوقيت  -3
 3التعليم املنفتح بديال للتعليم املغلق -4
العمل على سيادة اللغة العربية الفصحى، حىّت يتحقق لنا االعتزاز اللغوي،   -5

 القوميةالعزّة : وبالتا ي

                                                           
 .47تطبيقية حقل التعليميات، ص نواري سعودي أبو زيد، اللغة وبناء اإلنسان دراسات يف اللسانيات ال 1
 .56مجيلة روقاب، تعليمية اللغة العربية يف املدرسة اجلزائرية بني الكفاءة والرداءة، ص : ينظر 2
 . 57-56املرجع نفسه، ص ص  3
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أصحاب  سية منها واجلامعية؛تعليم اللغة العربية املدر كتب ينبغي أن يشرف على    -6
اخلربة العالية، واآلفاق املتفتحة ممّن يقومون بالتقومي الرشيد والتصحيح ملختلف 
الكلمات والرتاكيب، وضبط حروفها بالشكل املناسب لكل مستوى، لتقّدم الّلغة 
لطاّلهبا خالصة ال تشوهبا أقذاء اللهجات احمللية، وال تعرقلها ألوان اللحن والرّكة 

اللغة واألدب والنحو اليت هي يف حاجة ماسة إىل ومن ذلك كتب  1والعجمة
التجديد يف مضامينها وأسلوهبا، وذلك لتنمية القدرات اللغوية واألدبية والفكرية 

فاحلاجة إىل  2دون إغراق يف املصطلحات املتكاثرة والظواهر اجلانبية السطحية
ا مرحلة صناعة املعاجم اللغوية واألدبية املتخصصة باتت ملحة متّثل كال منه
فإّن لذا  3دراسية، تعني املتعلمني على تكوين ذخرية لغوية وثقافية وفنية خاصة هبم

هل هناك ف." غة العربيةل املرحلة اجلوهرية يف تعليم اللّ اختيار احملتوى أو املقّرر ميثّ 
ل االبتدائي إىل هناية املرحلة الثانوية؟ الصف األوّ خريطة واضحة للمقررات من 

حال تعليم العربية عندنا  لذا فإنّ . 4االختيار حلقة يف كل متكاملحبيث يكون 
يرجع يف أساسه إىل سبب جوهري ال تنفع معه معاجلة األسباب الفرعية أال إنّه 

مّث إّن اختيار احملتوى يقتضي اختيار النمط اللغوي أندرس   5يغياب املنهج العلم
ا املنطلق ينص علماء اللغة بالعربية الفصيحة أم بالعامية أو اللهجات؟ من هذ

التطبيقيون أّن أفضل منط يف اختيار احملتوى هو النمط الذي يكون له امتداد 
تارخيي وبعد ثقايف، فال جمال إذا الختيار األمناط اللهجية يف حمتوى تعليم العربية، 
بل املعّول على اللغة الفصيحة، وندرسها وفقا ملعايري معّينة فنبدأ مبا هو مألوف 

تالميذ ممّا هو قريب من العربية الفصيحة املعاصرة، مّث نتدرج بعد ذلك خطوة لل
خطوة حىّت يصل الطالب إىل هناية املرحلة الثانوية وقد متكن من الفصحى الرتاثية 

 .متكنه من الفصحى املعاصرة
ثانوية، بل الواجب جدا أاّل نؤخر تقدمي مناذج من الفصحى الرتاثية إىل املرحلة املتوسطة أو ال ومن املهمّ 

أن يقف تالميذ املرحلة االبتدائية على النماذج األدبية الكربى يف تراثهم وإن اقتضى األمر تبسيط النص 

                                                           
  55مجيلة روقاب، تعليمية اللغة العربية يف املدرسة اجلزائرية بني الكفاءة والرداءة، ص  1
 . نفسها املرجع نفسه، الصفحة 2
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها 3
 .93ص عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية،  4
 .91املرجع نفسه، ص 5
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يف املرحلة االبتدائية يف  شكسبيريف هذه املرحلة، وهذا ما هو مطّبق يف البالد املتقدمة حيث يُدرس 
 1يف املرحلة نفسها يف أملانيا جوتهبريطانيا ويُدرس 

وقبل هذا وبعده فإّن اختيار احملتوى من النص القرآين ومن احلديث النبوي الشريف أمر ليس موضع 
 2جدال

كذلك احلال يف ما خيص ضرورة تبسيط كتب النحو خاصة يف السنوات االبتدائية األوىل، واالقتصار 
 على القراءة والكتابة، واحلوار

 محصول الحديث:  
له من مؤسسة على  العربية ال يستطيع أن ينهض به فرد أو مجاعة، إذ ال بدّ اللغة تعليم  -1

مستوى عال تُزّود بإمكانيات مالية وبشرية متكنها من النهوض باإلشراف على تعليم اللغة 
العربية، كإنشاء مركز خاص لبحوث تعليم اللغة العربية يضم خمتصني يف علم اللغة وعلم اللغة 

لعمل قوائم متفرغني تفرغا كامال النفسي وعلم اللغة االجتماعي والرتبية على أن يكونوا 
ودراسة خصائص السلوك اللغوي عند الفرد يف البيئات  ،للكلمات ولألبنية الصرفية والنحوية

  3كل هذا ضمن اإلحصائيات اللغوية  ،صال يف كل بيئةودراسة قواعد االتِّ  ،العربية
هجها الرجوع إىل واقع تعليم اللغة العربية يظهر وجود الكثري من املفاهيم واملعلومات يف منا إنّ  -2

اليت ال ختضع إىل شرطي قابلية التعليم وقابلية حتويلها إىل مترين فكري أو تدريب عملي فتأيت 
متنصلة من كل فهم أو تطبيق، إذ يصل املتعلم وحىت املعلم إىل مرحلة عدم معرفة الفائدة اليت 

 .لها وبالتا ي عدم تقبلهامها أو اهلدف منها، وهذا ما ينجّر عنه عدم متثّ تقدّ 
يف فكرة قابلية املعرفة التعليمية على أن تكون مترينا فكريا أو عمليا هي نتيجة حتمية ينبغي حتقيقها  إنّ 

 4.الفجوة احلاصلة بني ما يتعلمه املتعلم يف املدرسة وما يعيشه خارج أسوارها  نسدّ مناهجنا، حىّت 
 :من تماعي ال بدّ االج اإلنساينولتحقيق التالؤم والتناسب بني النظام التعليمي واحمليط 

مصادقة العلماء واملتخصصني على سالمة املعرفة التعليمية اليت ستدرس، وعلى مدى قرهبا من - أ
 املعرفة العلمية

أفراد اجملتمع، فاملدرسة مطالبة بتقدمي  ابتعاد املعرفة التعليمية عن املعرفة العامة اليت يتداوهلا-ب
معارف جديدة وخمتلفة عن املعارف اليت يتحصل عليها املتعلم من حياته اليومية وأيضا عليها أن 

  1تصحح املعارف واملفاهيم اخلاطئة املبتذلة يف اجملتمع

                                                           
 95ص عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية،  1
 .96ص املرجع نفسه،  2
 .111ص ، السابقاملرجع  3
 .141، ص 2116، ديسمرب 8، العدد 3هباشي، مفاهيم تعليمية اللغات واللغة العربية، جملة التعليمية، اجلزائر، اجمللد  لطيفة: ينظر 4
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ينبغي أن تّتصف صفتني  - وذلك بناء على أساس النقل التعليمايت –وضعت التعليمية  فقا ملا سبق؛و 
 :هبما املفاهيم واملعلومات عندما تدخل إطار التعليمية ومها

 أن تكون قابلة للتعليم والتلقني فال تكون جافة ليست هلا أهداف وال صعبة- أ
أن تكون قادرة على أن تصبح موضوع مترين فكري أو تدريب عملي على مكوناهتا - ب

 فال تكون نظرية وغارقة يف التجريد 
أثبتت التعليمية العامة ضرورة الرتكيز على تعليم املفاهيم العلمية اليت حيتاجها املتعلم يف من هذا املنطلق 

حياته اليومية، ولذلك وجب حتويل املفاهيم والتصورات النظرية إىل متارين وتدريبات يقتنع املتعلم بفائدهتا 
 2تعليميايتى بالنقل التوظيفها، وهذا التحويل هو ما يسمّ  ومن مث  

صوصيتها من حيث الطريقة ة مثاال عن التعليمية اخلاصة يف ختعليمية اللغة العربي تعدّ  -3
واألهداف والوسائل والعالقات الداخلية التفاعلية للمادة، وهناك من ربط تعليمية اللغة العربية 
بالنماذج التعليمية اليت تبنتها السياسة التعليمية، فأرجع ظهور تعليمية اللغة العربية هبذا 

تدريس عن طريق احملتوى أو من مرحلة ال انطالقاالشكل إىل التطور اللغوي الذي مرت به 
 3املعرفة الذي كان ميّثل العمود الفقري بالنسبة للمدرسة التقليدية

 (didactique des langues) :عليم اللغاتت-1
وانينه، وقد توجهت جهود واعده وقاليوم علما مستقال بذاته، له قلقد أصبحت تعليمية اللغات  

اللغات وجناعة يف تعلم  حنو البحث عن منهجيات أكثر فاعليةواملختصني يف السنوات األخرية الباحثني 
وذلك هبدف جعل املتعلم يشارك ويتفاعل إجيابيا مع برنامج املاد التعليمية؛ ألّن تعليم اللغة ال  4مهايوتعل

ولكن إكسابه  املهارات املناسبة ليسهم  يهدف إىل وضع الئحة مفتوحة من الكلمات يف ذهن املتعلم،
ويف  5نةغة معيّ ينها، ال أن حنشو ذاكرته بقواعد ومعايري ثابتة للّ هو نفسه يف  ترقية العملية التعليمية وحتس

ذلك مسلك حياة، والذي ال شك فيه أّنك .( )..أن تتعلم لغتني :" دوجالس براونهذا السبيل يقول 
لتجتاز حدود لغتك األوىل إىل لغة جديدة، وثقافة جديدة وطريقة  تكافح تتعرض  لتأثري هائل حني

                                                                                                                                                                      
 .  املرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر 1
 139لعربية، ص لطيفة هباشي، مفاهيم تعليمية اللغات  واللغة ا: ينظر. هو عملية حتويل املعارف العلمية  إىل معارف قابلة للتعليم. 
 .141لطيفة هباشي، مفاهيم تعليمية اللغات واللغة العربية، ص : ينظر 2
بية، عبد الكرمي بن ساسي، تعليمية أنشطة اللغة العربية بني اجلملة والنص يف املرحلة االبتدائية، رسالة دكتوراه، قسم اآلداب واللغة العر  3

 .74، ص 2118-2117، (1)جامعة باتنة 
عوداين ووردة مسيلي، دور التحليل التقابلي يف تعليم اللغات األجنبية من وجهة نظر أساتذة اللغة الفرنسية واللغة اإلجنليزية، سارة مس 4

 129، ص 2121، ديسمرب 2، العدد7املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوصوف، ميلة،  اجمللد 
 141أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، ص : ينظر 5
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جديدة يف التفكري واإلحساس، وال مراء يف أّنك حتتاج إىل التزام وانغماس تامني، واستجابة عضوية 
وعقلية وعاطفية كاملة كي تنجح يف استعمال لغة ثانية استعماال صحيحا، ذلك أّن تعلم لغة ثانية ليس 

موعة من خطوات سهلة يسري أن تربجمها مّث تؤديها بنفسك، بل ال يستطيع أحد أن خيربك كيف جمرد جم
تعّلم لغة أجنبية دون أن حتاول أنت حماولة حقيقية، فتعّلم لغة ثانية عملية مركبة تتضمن عددا ال حّد له 

معتّلة ومهتزة؛ ألهّنا يف  من املتغرّيات، وال شك أّن املقّررات األكادميية يف الّلغات األجنبية مقّررات
إىل أسس غري مالئمة لتعّلم لغة ثانية تعّلما ناجحا، ومن مّث ال  -يف ذاهتا ومن ذاهتا–األغلب تستند 

 1غة الثانية يف قاعات الدرس وحدهاينجح أحد تقريبا يف اكتساب الطالقة يف اللّ 

للغات دراسة علمية، وذلك ألنّه ا يكن من أمر؛ فإّن تعليمية اللغات علم يدرس عملية تعليم اومهم 
يطمح إىل نقل هذه العملية من صبغتها الفنية إىل طابع علمي وحتليلي وجترييب، فاخّتذت من تدريس 

واحدة منها مبكّون من  اللغات سواء اللغة األوىل أو األجنبية مادة تشتغل عليها وإشكاليات تتعلق كلّ 
 2مواضيعا هلا( م، األهداف، احملتوى، الطرائق، الوسائل، التقومياملعلم، املتعل)مكّونات العملية التعليمية 

 : يفوالتساؤالت لت تلك اإلشكاليات ومتثّ 

من يتعّلم؟ ومن يعلِّم؟ إهّنم الدارسون واملدرسون، فمن هم أولئك  (:َمْن؟): يف هذا املقام السؤال األول
تعليمهم؟ ما أحواهلم االقتصادية واالجتماعية؟  ىاهنم؟ ما لغاهتم األوىل؟ ما مستو الدارسون؟ وما أوط

ومن آباؤهم؟ وما قدراهتم العقلية؟ وما خصائصهم الشخصية؟ تلك أمثلة من أسئلة كثرية تركز على 
بعض املتغريات اجلوهرية؛ اليت تؤثّر يف جناح الدارس يف اكتساب لغة أجنبية، ويف مقدرة املدرس على أن 

ما لغته األوىل؟ : وقبل هذا وذاك ال بّد أن نتساءل أيضا عن املدرس. بيساعد على إجناز هذا االكتسا
ما خربته؟ ما معرفته باللغة الثانية وثقافتها؟ ما فلسفة التعليم اليت يتبعها؟ ما خصائصه الشخصية؟ كيف 

 يتفاعل هو والدارس معا يف جمتمع لغوي

                                                           
، 1994/دوجالس براون، أسس تعّلم اللغة وتعليمها، ترمجة عبده الراجحي وعلي علي أمحد شعبان، دار النهضة العربية، بريوت، د ط 1

 .19ص 
 .172ص  -وحتدياتإشكاليات  –لطيفة هباشي، تعليمية اللغات واللغة العربية  2
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)...( مه املدرس؟ ما اللغة؟ ما االّتصال؟ ما الذي جيب أن يتعلمه الدارس ويعلّ  (:ما؟) :السؤال الثاني
ما الفروق اللغوية بني اللغة األوىل والثانية؟ لذا على املدرس أن يتقن اللغة اليت يُدرُِّسها، ويكون قادرا 

 (أصواهتا وصرفها وكلماهتا ومجلها)على شرحها أي شرح نظامها 

 النجاح يف تعّلم اللغة؟ كيف جيري التعّلم؟ كيف يضمن شخص ما  (:كيف؟: )السؤال الثالث

مىت حيسن البدء يف تعّلم الّلغة الثانية؟ أيتعلمها الطفل قبل سّن املدرسة؟ أم  (:متى؟: )السؤال الرابع
يتعلمها قبل سن املراهقة وهو قد أوشك على إتقان لغته األوىل وشرع يف اللغة الثانية؟ أم يتعلمها يف سّن 

 )...(املراهقة 

أين يكتسب الدارس اللغة الثانية؟ أيف بيئته الطبيعية؟ أم يف بيئة مصطنعة   (:أين؟: )السؤال الخامس
 كقاعة الدرس ليس غري؟

مل حياول الدارسون اكتساب اللغة الثانية؟ أيدفعهم إىل ذلك الطموح إىل  (:لم؟: )السؤال السادس
؟ ما األسباب اآلخرالنجاح يف مقّرر لغة أجنبية؟ أم حّب االنغماس يف ثقافة  إجناز حياة ناجحة أم جمرد

 1العاطفية والوجدانية والعقلية اليت جتعل الدارسني يواصلون هذا العبء اهلائل يف تعّلم لغة أخرى؟

 :مناهج تعليم اللغات -1-2
 :المنهج التقابلي -1-2-2

اكتساب اللغة  ثر على مفادها أن اللغة األم للمتعلم تؤ  ينطلق هذا املنهج من فكرة أساسية
لها غوية اليت تشبه تلك املوجودة يف اللغة األوىل يتم متثّ لفالرتاكيب والصيغ ال( ...)"األجنبية، 

ل ا تشكّ الصيغ والرتاكيب املختلفة فإهنّ  اأممها بسهولة وتسمى هذه العملية بالنقل اإلجيايب، وتعلّ 
، نتيجة النقل السليب غويةب حدوث األخطاء اللّ وتسبّ غة الثانية أو األجنبية، اللّ م عقبة يف سبيل تعلّ 

  2"أو التداخل بني اللغتني
 :منهج تحليل األخطاء -1-2-1

تفسري األخطاء اخلارجة عن نطاق كرد فعل عن منهج التحليل التقابلي الذي عجز عن هذا املنهج  ظهر 
ليأيت منهج  بني اللغتني وال التشابه بني اللغة األم واللغة األجنبية،اللغة، واليت ال يعود سببها إىل التداخل 

                                                           
 .21-21دوجالس براون، أسس تعّلم اللغة وتعليمها، ص ص  1
ص  سارة مسعوداين ووردة مسيلي، دور التحليل التقابلي يف تعليم اللغات األجنبية من وجهة نظر أساتذة اللغة الفرنسية واللغة اإلجنليزية، 2

131. 
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له ويصنفه وحيّدد سببه، ، وينطلق من اخلطأ فيحلّ حتليل األخطاء ليحاول أن يفسر سبب هذه األخطاء
على أخطاء ف حتليل األخطاء للتعرّ ومن مّث يركز أصحاب هذا املنهج على  1ليصل إىل كيفية عالجه

أخطاء صوتية أو حنوية أو صرفية، أو تصنف هذه األخطاء إىل  األخطاء احلقيقية، مثّ  السهو، وعلى
، وبعد ذلك تدرس هذه األخطاء لتتعرف على أو أخطاء إبدال أو ترتيب أخطاء حذف أو إضافة، 

أو هي باللغة األم؟ أو من تداخل مع صيغ اللغة األجنبية نفسها؟ أسباهبا، هل هي ناشئة من التداخل 
 2نامجة عن الطريقة التعليمية أو املوقف التواصلي؟

 :األصول المرجعية لتعليمية اللغات -1-1
 3:هاأمهّ  تعليمية اللغات تستمد خلفياهتا املعرفية من منابع خمتلفة، لعلّ  إنّ 

باعتبارها اجملال املعريف األساسي الذي  :اللسانيات والبحوث المرتبطة بها -1
انطالقا من االهتمام باملستويات اللسانية  حبوثها،تستمد منه تعليمية اللغات 

ما هو  ب على كلّ اهتمام الباحث يف التعليمية منصّ  املختلفة، لذلك كله جند أنّ 
 . لساين بدرجة أوىل

كوهنا تبحث يف القضايا األساسية املتعلقة بعمليات   :الدراسات السيكولسانية -2
تعليمية اللغات عليها، كوهنا تقدم هلا م وتعليم اللغة، لذلك تستند اكتساب وتعلّ 

يف الوضعيات التعليمية  اآلليات والوسائل اإلجرائية اليت متكنها من البحث
 .ة األسد يف هذه البحوثسيكولوجيا التعلم تأخذ حصّ  والواقع أنّ  املختلفة،

انطالقا من تقدمي هذه البحوث التوصيف املناسب  :البحوث السوسيولسانية -3
غات جتد فيها املنبع تعليمية اللّ  عها، فإنّ قتها باجملتمع يف أحاديتها وتنوّ غة وعالللّ 

ة ما، أو  غة انطالقا من وسط ما أو جمموعة لغويّ األساسي لكيفية التعامل مع اللّ 
ة صغرية يف جمتمع واحد وتفاعالهتا بطريقة معاجلة عالقات جمموعات لغويّ كيفية 

 غاتد اللّ املتعدّ تسمح باالنسجام داخل اجملتمع الواحد 
ة البحث يف هي البحوث املضطلعة مبهمّ  :البيداغوجية أوالبحوث التربوية  -4

غات تستند على هذه البحوث، واألكثر من تعليمية اللّ  امليدان التعليمي، لذا فإنّ 
ه من الصعوبة مبكان وضع حدود ل  التعليمية امتدادا هلا بالنظر إىل أنّ ذلك تشكّ 

 ديداكتيكي وما هو بيداغوجيبني ما هو تعليمي 
 محصول الحديث: 

                                                           
 .131املرجع نفسه، ص  1
 .37ص انيات التطبيقية، جامعة بشار،لطفي بوقربة، حماضرات يف اللس 2
 .65إىل ص  63ميمون جماهد، تعليمية اللغة بني األحادية والتعدد، من ص : ينظر 3
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إّن األمر الذي ال يغرب عن أحد هو أّن التعليمية عامة وتعليمية اللغات خاصة أضحت  -1
مركز استقطاب بال منازل يف الفكر اللساين املعاصر من حيث إهّنا امليدان املتوخى لتطبيق 

ئج احملققة يف جمال البحث اللساين احلصيلة املعرفية للنظرية اللسانية، وذلك باستثمار النتا
  1غري الناطقنيلالنظري يف ترقية طرائق التعليم للناطقني هبا و 

بني أيدينا اليوم زادا ضخما متعلقا بطبيعة الظاهرة اللغوية وبوظائفها لدى الفرد  إنّ   -2
وعلى معلم اللغات أن يستنري مبا متده )...( واجلماعة وبأمناط اكتساب اإلنسان هلا 

 2"اللسانيات من معارف علمية حول طبيعة الظاهرة اللغوية
ة حني البحث فيها بالنظر إىل طبيعة إّن لتعليمية اللغات خصوصياهتا اليت جتعلها متفرد -3

 3.البحث يف الّلغة من جهة وتعّلمها وتعليمها من جهة أخرى
  

                                                           
 .131أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، ص 1
 .41املرجع نفسه، ص  2
 .62-61ميمون جماهد، تعليمية اللغة بني األحادية والتعدد، ص ص  3
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 تعليمية اللغات وتعليمية المواد غير اللغوية (:21)المحاضرة رقم 

  .عامة وخاصة: لتعليمية تعليميتانّن امن نافلة القول التأكيد على أ
 والتعليمية الخاصة العامةالتعليمية -1
الدراسة العلمية لطرق التدريس وتقنياته وألشكال التنظيم ملواقف ": هي :التعليمية العامة-2-2

األهداف املنشودة، سواء على املستوى العقلي، أو الوجداين،  بلوغالتعلم اليت خيضع هلا التلميذ قصد 
 1"احلركي -أو احلسي

أو التكوين، فهذا  خمتلف مواد التدريس بنيومهما يكن؛ فإّن التعليمية العامة هتتم بكل ما جيمع   
  2يقتصر اهتمامه على ما هو عام ومشرتك؛ أي القواعد العامةالصنف 

 :مثّ إّن موضوع التعليمية العامة هو دراسة الظواهر التفاعلية بني معارف ثالثة هي
 املعرفة العلمية  -أ

 املعرفة املوضوعة للتدريس-ب
 املعرفة املتعلمة-ج
هي االهتمام بالنشاط التعليمي : (ديداكتيك المادة/ وادتعليمية الم)الخاصة  التعليمية-1-2

  3اخل... تعليمية الرياضيات، تعليمية التاريخ: داخل الفصل يف ارتباطه باملواد الدراسية، فنقول
هي جمموعة من الدروس املربجمة للتعليم، واملقررة يف الكتب املدرسية واملنهاج الرتبوي، وتدرس بعّدة  أو 

 4طرق هبدف إكساب التلميذ جمموعة من املهارات واخلربات والكفاءات
 

هي التعليمية اليت هتتم بتخطيط العملية التعليمية (: وادتعليمية امل) مّث إّن موضوع التعليمية اخلاصة  
 التعلمية ملادة خاصة ولتحقيق مهارات خاصة وبوسائل خاصة جملموعة خاصة من التالميذ

 :تنقسم إىل (:وادتعليمية الم) أقسام التعليمية الخاصة -1-2-1
 هي تعليمية هتتم مبادة دراسية واحدة: تعليمية أحادية -أ

                                                           
، 2113/ 1حممد الدريج، مدخل إىل علم التدريس، حتليل العملية التعليمية، دار الكتاب اجلامعي، العني، اإلمارات العربية املتحدة، ط 1

 . 3ص 
، ص 2ع، 4، خمترب اللغة والتواصل، املركز اجلامعي، غليزان، مج(كالم-لغة)كيور جازية، تعليمية اللغات بني التنظري والتطبيق، جملة   2

 .59ص. 61-59ص
امللتقى  -منهاج السنة أوىل متوسط أمنوذجا -عبد الرزاق باللموشي، واقع ديداكتيك الرياضيات يف املناهج التعليمية اجلزائرية: ينظر 3

 (التعليمية بني النظرية والتطبيق وأثرها يف تطوير املناهج التعليمية)الوطين األول 
 .59، ص 4/1994النظرية والتطبيق، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، ط أمحد حسن اللقاين، املناهج  بني 4
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هي تعليمية هتتم باملهارات البيداغوجية اليت تستعمل املواد  : اد المتعاقبةتعليمية المو -ب
 كحجة تعليمية

  1هي تعليمية هتتم بالتقاطع احلاصل بني املواد الدراسية: تعليمية المواد المتداخلة-ج

من التعليمية اخلاصة جند تعليمية اللغات؛ اليت تتعلق بتدريس مكّونات الّلغة ض هفإنّ ومهما يكن 
 :وفق النحو اآليت هو ما نوضحهتعليمية املواد غري اللغوية، و ، وكذلك وفروعها

 :تعليمية اللغات-2-1-1
منهجية علمية واضحة تركز على القضايا اليت جيب  تقتضي تعليمية اللغات يف إجراءاهتا العملية اتّباع

وتتضمن تعليمية  2تعليمها وعلى الرتتيب املتبع يف تعليمها، وكذا على طرق تقدمي املواد وممارستها
 :للغات اإلجراءات العملية اآلتيةا

 : التحليل اللساني-1

معلم اللغة أن يعّلم مادته ما مل إذ ليس مبقدور هو وسيلة للتوصل إىل وصف اللغة وصفا دقيقا وعلميا، 
  3ا ببىن اللغة وبتنظيم القواعد القائم ضمنهايكن ملمّ 

  :اختيار المادة اللغوية-2

له أن خيتار املسائل والقضايا بصورة كاملة، وإمّنا ال بّد  أن يعّلم تالميذه اللغة إّن أستاذ اللغة ال يستطيع
اليت هلا عالقة بالبىن اللغوية، ويرتبط  إكساهبم املهارات الضروريةاللغوية اليت تناسب املتعلمني، هبدف 

املخصصة للمادة  املوضوع للمادة اللغوية، ومستوى املتعلم، واملدة الزمنية اختيار املسائل اللغوية باهلدف
 4.املدرسة

معلم اللغة منذ البدء يف العناصر اللغوية اليت ميكن له تعليمها يف مستوى معنّي من مستويات  ريفكّ 
 :التعليم، وذلك بالكيفية التالية

                                                           
سند تكويين لفائدة )هيئة التأطري باملعهد ، املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم، تعليمية املواد يف املدرسة االبتدائية  1

 .12، احلراش، اجلزائر، ص (معلمي التعليم االبتدائي
زهور شتوح، تعليمية التمارين اللغوية يف كتاب اللغة العربية  للسنة الرابعة متوسط دراسة وصفية حتليلية، رسالة ماجستري، قسم اللغة  2

 . 11، ص 2111-2111العربية وآداهبا، جامعة احلاج خلضر باتنة، 
 .12ص املرجع نفسه، 3
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها 4
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 ليست كل ألفاظ اللغة وتراكيبها تالئم املتعلم يف طور معنّي من أطوار منوه اللغوي- أ
املعّينة للتعبري عن نات اللغة ليس بالضرورة أن يكون املتعلم يف حاجة إىل كل مكوّ - ب

أغراضه واهتماماته التواصلية داخل اجملتمع، وإمّنا قد تكفيه األلفاظ اليت هلا صلة باملفاهيم العامة 
 اليت حيتاجها يف حتقيق التواصل

قد يعسر على املتعلم استيعاب حّد أقصى من األلفاظ والرتاكيب يف مرحلة معّينة من - ت
ا يف درس من الدروس جيب أن تكون حمدودة جدا مع مراعاة مراحل تعلمه، فاملعرفة اليت يتلقاه

الطاقة االستيعابية لدى املتعلم، حىّت ال يصاب باإلرهاق اإلدراكي، وهو األمر الذي جيعله ينفر 
 1من مواصلة تعّلمه لّلغة

 : التدرج في تعليم المادة اللغوية -4

فبعد أن خيتار ة االكتساب اللغوي نفسه، طبيعي، ألنّه يتوافق مع طبيع إّن التدرج يف تعليم اللغة أمر
ب هذه لذا يتوجب عليه أن يرتّ ، ال ميكنه أن يعّلم تلك املادة على مرحلة واحدة، املعلم املسائل اللغوية

 ، وذلك باعتماد الرتكيب الذي يراعي السهولة واالنتقال من العام إىل اخلاصاملادة على حنو متدرج
 2وتواتر املفردات

 :اللغويةعرض المادة  -5

ومعّلم الّلغة مؤّهل من خالل تكوينه األو ي على إّن لعرض املادة دور مهم يف إجناح العملية التعليمية،  
واألسئلة اليت  3ملكة التالميذ اللغويةعملييت العرض والتقّدم للمادة اللغوية بصورة هتدف إىل تطوير إتقان 

، الكتاب املدرسي)لعرض املادة  اليت ميكن اعتمادهاما الوسيلة : بإمكاهنا أن تطرح ضمن هذا املضمار
ما العناصر اللسانية اليت جيب الرتكيز عليها يف عرض املادة؟ كيف  (اخل...أم التسجيالت أم األفالم 

ميكن لنا تبسيط إدراك العالقة بني الدال واملدلول لدى املتعلم؟ هل ختتلف نوعية املتعلم من درس إىل 
 آخر؟

                                                           
 .143اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، ص أمحد حساين، دراسات يف 1
 .19زهور شتوح، تعليمية التمارين اللغوية يف كتاب اللغة العربية  للسنة الرابعة متوسط دراسة وصفية حتليلية، ص  2
 .21-21املرجع نفسه، ص ص: ينظر 3
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تشّكل اإلجابة عن هذه التساؤالت وعيا عميقا لدى معّلم الّلغة يف وضع اسرتاتيجية لعرض مادته 
الل عرض املادة وتقدميها، ولذلك جيب الرتكيز أساسا على اخلربة أو املهارة املراد تعليمها للمتعّلم من خ

ن تتوافر فيها أناجعة جيب  ومن ههنا فإّن منهجية عرض املادة التعليمية حىّت تكون اللغوية املنتقاة،
 :العناصر التالية

 حتديد نظام اللغة املراد تعليمها -

 مراعاة مراحل التدرج يف تعليم لغة معّينة -

 مراعاة املقاييس اللسانية والنفسية لرتتيب هذه املراحل -

 ضبط الوحدات األساسية املكّونة للعرض  -

 تقسيم الوقت بني هذه الوحدات -

فإّن عرض املادة التعليمية يشّكل أساسا من األسس اليت يوضع عليها الربنامج الدراسي، وال  ولذلك
 1تتحقق أهداف هذا الربنامج إاّل بالعرض الناجح للمادة اللغوية

 :التمرين اللغوي -6

هاما، باعتباره فضاء رحبا ميّكن املتعّلم  يعترب التمرين اللغوي يف جمال تعليمية اللغات مقّوما بيداغوجيا 
وتقوية ملكته اللغوية، وتنويع أساليب من امتالك القدرة الكافية على املمارسة الفعلية للحدث اللغوي، 

وهلذا اهتم  اآللية الرتكيبية للنظام اللساين املراد تعليمه،تعبريه، وذلك بإدراج النماذج األساسية اليت تكّون 
تعرتض املتعّلم،  املختلفة لتذليل  الصعوبات اليت ضبط إجراءاته قصد  2مرين اللغويالباحثون بالت

اللغة بعامة واللغة م يشّكل عائقا أمام تطّور العملية التحصيلية يف جمال تعلّ  وتفادي اخلطأ اللغوي الذي 
 3األجنبية خباصة

 :منها جيب أن خيضع ملقاييس معّينة قا لألهداف البيداغوجية وحمقّ يكون التمرين ناجعا ولكي 

                                                           
 .146أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، ص  1
 .15ميشال زكرياء، مباحث يف النظرية األلسنية وتعليم اللغة، ص   2
 .147أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، ص  3
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اللغوي مألوفا لدى  وأن يكون تركيبهيف شكله وحمتواه،  التمرين واضحا جيب أن يكون -
 املتعلم

ملعّلم العناصر اللغوية اجلديدة؛ إذ يقّدم ا برتتيب عناصر التمرين اللغوي،االهتمام أكثر  -
الذي يتعّرف  النموذج اللغويهذه العناصر من النص أو تستخرج )ترسيخها  اليت يراد

وحيرص املعّلم على القيام باملقابلة الدائمة بني  (راكيف حّصة االستد املتعّلم  عليه
 العناصر اللغوية األصلية، والعناصر اللغوية الفرعية 

كل حصة من حصص التمارين اللغوية تكون خمصصة لرتسيخ بنية واحدة، فهي مركز  -
لدى املعّلم واملتعّلم معا؛ فال ميكن جتاوزها، ألّن ذلك سيؤدي إىل االضطراب  اهتمام
 1يف إدراك البىن املتقاربة واخللط

 :تعليمية المواد غير اللغوية -2-1-1

ختتلف باختالف املستويات  والربامج التعليميةخالل مساره الدراسي جمموعة من املقررات  يتلقى التلميذ
يف مستوى دراسي معنّي  ورغم هذا االختالف إاّل أّن كّل مقّرر( ثانوي -متوسط -ابتدائي) الدراسية
 2مقّرر آخر يف املستوى املوا ييكّمله 

وذلك  تعليمية الرياضياتعلى تعليمية املواد غري اللغوية؛ من خالل  ومهما يكن؛ فإنّه ميكن الوقوف 
 :وفق النحو اآليت

 :تعليمية الرياضيات - أ

دراسة علمية لسريورات التعليم والتعلم متعلقة  هي -(2116)حبسب أوزي –تعليمية الرياضيات   
البعد : وتشتغل هذه التعليمية داخل حقول أربعة هيسريورهتا وحتسينها، بتدريس الرياضيات قصد تطوير 

 3البعد التطبيقي أو البنائي البعد السيكولوجي،اخلاص باملادة، البعد البيداغوجي، 

                                                           
 .149، صالسابقرجع امل 1
خدجية بن فليس، دراسة صعوبات تعلم مادة الرياضيات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية وكيفية توظيفها يف حتسني طرائق تدريس هذه  2

 .253، جامعة عّمار ثليجي، األغواط،  ص2111، 1، ع5املادة، جملة العلوم االجتماعية، مج
ملعاصر يف تعليمية العلوم التجريبية والرياضيات، جملة تعليميات، جامعة حيىي مسية زرقوق وفتيحة بلمهدي، دور وخصائص املعلم الفّعال ا 3

 .212، ص2118ديسمرب -، جوان1، ع8فارس، املدية، خمترب تعليمية اللغة والنصوص، مج
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م التلميذ، ذلك أهّنا إىل جانب كوهنا تعترب الرياضيات واحدة من املواد احملورية يف تعلّ وفقا ملا سبق؛ و 
تنّظم الربهان املنطقي، وتقّرر نسبة احتمال صحة فرضية أو قضية علما فهي متّثل طريقة ومنط تفكري، 

ورموز حمّددة بدقة، تعىن بدراسة األمناط؛ أي التسلسل والتتابع يف األفكار  وهي لغة تستخدم تعابري ما،
تنمية القدرة االبتكارية : يهدف إىللذا فإّن تعلمها   1وما تتضمنه من األعداد واألشكال والرموز

جيعه للتلميذ، وتنمية االجتاهات وامليول العلمية للتلميذ، وتنمية االستقالل الذهين للتلميذ عن طريق تش
  2صّحة النتائج وتفسريها على اكتشاف القواعد والعالقات واألمناط الرياضية، وتقدير

 جمموعة من املهارات والكفاءات اكتسابُ  من أجل تعّلم الرياضيات؛ من التلميذ يتطلبكما أنّه  
  3(اخل...مفهوم العدد، العالقات الرياضية)بعض املفاهيم الرياضية إدراك : اخلاصة مثل

 محصول الحديث: 
الظواهر  إىل تنمية قدرة الطالب على تفسري -اليت من بينها الرياضيات–يهدف تدريس العلوم  -1

-حياول تفسريها باستخدام املعرفة السابقة واألحداث، وعندما يواجه الطالب ظاهرة معّينة فإنّه
نتيجة التفاعل مع البيئة عن تلك الظاهرة اليت ّت اكتساهبا من املدرسة أو  -وفقا للنظرية البنائية

 4احمليطة
الظواهر اليت )اليت هتتم باالنتظامات  هتتم تعليمية الرياضيات باحملتويات خالفا للعلوم اإلنسانية -2

اليت ترتجم  ، ويعتمد التحليل يف التعليمية على حقيقة القسم(يف جتربة معّينة يعاد إنتاجها
املعرفة والتلميذ واملعلم، هذا املثّلث مغمور يف حميط النظام : بالعالقات بني أقطاب ثالثة هي

 5وخاضع لتأثريمها الرتبوي ومتفتح على الواقع الفيزيائي واالجتماعي

                                                           
ئق تدريس هذه خدجية بن فليس، دراسة صعوبات تعلم مادة الرياضيات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية وكيفية توظيفها يف حتسني طرا 1

 .253املادة، ص
ة مّناع نور الدين وعبد اجمليد الناصر وحممد مجال شاشة، تعليمية مادة الرياضيات، جملة الباحث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامع 2

 .618، ص2116، ديسمرب 27، ع8قاصدي مرباح، ورقلة، مج
دى تالميذ املرحلة االبتدائية وكيفية توظيفها يف حتسني طرائق تدريس هذه خدجية بن فليس، دراسة صعوبات تعلم مادة الرياضيات ل 3

 .253املادة، ص
منصور مصطفى، أمهية تشخيص التصورات البديلة يف تدريس العلوم واسرتاتيجيات تعديلها، جملة احلكمة للدراسات الفلسفية، : ينظر 4

 .188، ص2114، جوان 3، ع2اجلزائر، مج
، جامعة عّمار 2111، 2، ع5حممد الظاهر طاليب، تعليمية الرياضيات يف برامج التكوين األو ي للمكونني، جملة العلوم االجتماعية، مج 5

 .299-298ثليجي، األغواط، ص ص 
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علم الرياضيات؟ ملاذا  كيف يعمل: جابة عن األسئلة اآلتيةإّن تعليمية الرياضيات حتاول اإل -3
تعليمية الرياضيات؟ كيف يتعلم التالميذ؟ كيف حنّلل وضعية تعليمية؟ وغريها من األسئلة 

 1املستهدفة لبناء املضمون
 :(وادمتعليمية ال)خاصة عليمية الالتعليمية العامة بالتعالقة  -1-2-4
إليها والعناصر  هتتم التعليمية العامة جبوهر العملية التعليمية وأهدافها واملبادئ العامة اليت تستند-1

، (مناهج، طرائق التدريس، وسائل تعليمية، صيغ تنظيم العملية التعليمية، أساليب التقومي)املكّونة هلا 
ل اجلانب ومن مّث القوانني العامة اليت تتحكم يف تلك العناصر ووظائفها التعليمية، وهي بذلك متثّ 

د اجلانب التطبيقي لتلك القوانني، مع مراعاة ال تعليمية املالنظري للعملية التعليمية، يف حني متثّ 
  2خصوصية املادة

هتتم التعليمية العامة باملفاهيم املشرتكة بني خمتلف التعليميات، بينما هتتم تعليمية املواد بكيفية -2
التحكم يف احملتوى املرتبط مبادة دراسية معّينة أو ختصص حمّدد من حيث طبيعة هذا احملتوى، إضافة 

ية التحكم يف العمليات اليت تساعد على فهم وضعية التعلم والتعليم وشروطها وآلياهتا، إىل كيف
( التدريب واملمارسة)واملختص يف مادة أو ختصص ال ميكن أن يكون خمتصا يف تعليمياهتا بفعل الواقع 

ن ولية امليدايف التعليمية يف مادة ما يتحمل مسئ ألّن عملية التعلم والتعليم ال تنتج آليا، واملختص
علم النفس التكويين، علم )اليت تتطلب معرفة علم النفس الرتبوي  اخلاص بعمليات التعلم والتعليم؛

  3.وبعض علوم الرتبية( النفس املعريف، علم النفس االجتماعي
 محصول الحديث: 
مل  ليس جمال التعليمية حكرا على تعليمية اللغات وحدها بل يرتبط بأنشطة تعليمية كثرية إن -1

تكن كلها، فلألنشطة العلمية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء تعليمياهتا، وللتاريخ واجلغرافيا 
 4تعلميتها 

إّن تعليمية األنشطة العلمية تتكئ على أنشطة حمّددة سلفا، ومنه فالبحث يف الوضعيات  -2
حمّدد أيضا، وحىّت املستهدفون من ذلك عددهم حمصور عكس تعليمية  التعليمية املرتبطة هبا

 1اللغات اليت يصعب معها حتديد الوضعيات التعليمية بالنظر إىل خصوصية اللغة

                                                           
 .298-297حممد الظاهر طاليب، تعليمية الرياضيات يف برامج التكوين األو ي للمكونني، ص ص : ينظر 1
سند تكويين لفائدة )ري باملعهد، املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم، تعليمية املواد يف املدرسة االبتدائية هيئة التأط 2

 .13-12، احلراش، اجلزائر، ص ص (معلمي التعليم االبتدائي
 .13املرجع نفسه، ص  3
 114، ص2111ة متون، ديسمرب ميمون جماهد، تعليمية اللغات من التأسيس إىل االهتمامات، جمل 4
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 :ختتلف تعليمية اللغات عن غريها خباصيتني أساسيتني -3

أنّه ال يوجد هلا  نشاط أساسي خاص هبا كموضوع، ويف ذلك ختتلف جوهريا  :أولهما -
عن التعليميات األخرى، فتعليمية الكيمياء مثال تستند على الكيمياء الذي يشكِّل 
بالنسبة هلا النشاط األصل أو النشاط الوسيلة، أّما تعليمية اللغات فتبحث يف آليات 

 .وأعمق أعمّ 
غات ختتلف جوهريا عن طرق تعلم واكتساب م واكتساب اللّ إّن طريقة تعلّ  :ثانيهما -

يف نطاق أوسع، عكس  ألخرى، ألّن تعلمها يّتصف بالشمولية ويتمّ معارف األنشطة ا
تعّلم الرياضيات أو الكيمياء أو غريها الذي يرتبط أساسا بالنشاط األصل، وال يتم إاّل 

  2قيف نطاق ضيّ 
  

                                                                                                                                                                      
 .62ميمون جماهد، تعليمية اللغة بني األحادية والتعدد،  ص   1
 .125-124ميمون جماهد، تعليمية اللغات من التأسيس إىل االهتمامات، ص ص 2
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 أهداف تعليمية اللغات(: 21:)المحاضرة رقم

 :  تمهيد -
ه ال يفكر يف الطريق الذي أو غاية حمددة فإنّ عندما يغادر اإلنسان بيته دون أن يكون له قصد معني 

سوف يسلكه أو يف وسيلة املواصالت اليت سوف يستخدمها، بل إنه إذا رأى منظرا يستهويه فإنه قد 
له وجهة أخرى فقد  ؛يقضي من الوقت مع هذا املنظر ما شاء اهلل له أن يفعل وإذا ما قابله زميلٌ 

 .يصاحب هذا الزميل إىل وجهته
مر خيتلف عدما يغادر اإلنسان بيته قاصدا مكانا حمددا لغاية حمددة، فعندئذ سيسلك اإلنسان ولكن األ

املواصالت اليت تالئم  لةطريقا معينا هو أكثر الطرق مالئمة للوصول إىل هذا املكان، وسوف جيار وسي
ام للوصول الظروف اليت تواجهه، فإن كان موعد الوصول قد اقرتب حبيث ال يضمن بالسري على األقد

 .يف املوعد احملدد فقد يتخذ اإلنسان وسيلة مواصالت أسرع

هكذا خيتلف السلوك يف احلالتني، ففي احلالة األوىل مل يكن هناك هدف حمدد، ومن مث مل يكن هناك 
ختطيط، أما يف احلالة الثانية فكان هناك هدف هو الوصول إىل مكان معني لغاية حمددة، يف وقت بذاته، 

 .هناك ختطيط يالئم الظروف واإلمكانيات لذلك كان

فاجلراح مثال ال يقوم باختيار أدوات اجلراحة الالزمة قبل معرفته نوع العملية اليت سيقوم هبا، ببساطة فإن 
، وقبل بتالميذهماملعلمني يتحركون يف ظالم دامس، أو ضباب طاملا هم ال يعرفون إىل أين هم ذاهبون 

مه، أو حتدد أهدافك م، فعليك أن تدرك الشيء الذي تريد أن تعلّ أن تقرر كيف ميكنك أن تعلّ 
 .التدريسية

والواقع أنا ال نستطيع أن نتصور معلما يدخل حجرة الدراسة دون إعداد خطة لدرسه، وال نستطيع أن 
نتصور مدرسة تدار دون خطة إلدارهتا، ولكن إعداد خطة الدرس أو خطة إدارة املدرسة ال بد هلا من 

دد املعلم املفاهيم ، ففي ضوء هذه األهداف حياألهدافعلى الطريق ترشدها، هذه املنارات هي  منارات
اليت ميكن أن يتناوهلا واحلقائق اليت ميكن أن يعاجلها واملهارات اليت ميكن أن يساعد على تكوينها أو 

يت ميكن أن يتبعها يف والطرق واألساليب ال تالميذه على اكتساهبا،تنميها، وأمناط السلوك اليت يساعد 
 1تدريسه، والوسائل واألنشطة اليت ميكن أن يستخدمها

 

 
                                                           

 .2118حممد عبد الغين عبد احلميد، األهداف السلوكية،  مجهورية مصر العربية، مدونة الكرتونية، يناير  1
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 :الهدف لغة -2

إىل -، وقصد وأسرع: إىل الشيء-و)...( دخل : هْدفا-إليه( هدف: )أورد صاحب املعجم الوسيط
 1إصابة املرمى -: )...(اهلدف)...(  رمى، كأنّه جعله هدفا له: األمر

 :الهدف إصطالحا -1
 :علم النفسمن منظور  - أ

النتيجة النهائية ألي فعل أو سلسلة من األفعال، سواء أكان اهلدف مقصودا من الكائن احلي "هو 
 2"القائم بالفعل أم ال

 :اخل... السياسية ثروبولوجيا واالقتصاد والعلوممن منظور علم االجتماع واألن-ب

الفرد أو اجلماعة من فعل أو سلوك  الغرض الذي يسعى إليه الفرد أو اجلماعة عن طريق ما يقوم به: هو
 3.يف فرتة زمنية حمددة

 : من منظور علم التربية -ج

 4مقصد مصوغ يف عبارة تصف تغيريا مقرتحا يراد إحداثه يف التلميذ: يرى فؤاد قالدة بأّن اهلدف هو  

 :الهدف التعليمي -1

اجملال النفس  -اجملال املعريف)هو التغري يف السلوك الذي حيدث نتيجة التعلم يف أحد اجملاالت الثالث 
، فاألهداف التعليمية هي جمموعة من العبارات أو الصياغات اليت توضح ما (اجملال الوجداين-حركي

 ميجريرى . املدرسية سوف يكون عليه سلوك املتعلم بعد اكتسابه خلربة تعليمية داخل وخارج املؤسسة
(Mager( )1962 ) اهلدف هو عبارة مكتوبة تبنّي بوضوح الرغبة يف تغيري متوقع يف سلوك املتعلم أّن

  نتمكن من معرفة التغرّي نتيجة عملية التعلم، على أن تكون هذه العبارة قابلة للمالحظة والقياس حىّت 
 .ن ننسبه إىل سلوك املعلم التدريسيالنوعي والكمي الذي طرأ على سلوك املتعلم لكي ميكن أ

                                                           
 .977جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، ص 1
حممد بن حيي  زكريا وعّباد مسعود، التدريس عن طريق املقاربة بالكفاءات، املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم،   2

 .21وزارة الرتبية الوطنية، اجلزائر، ص
 .21املرجع نفسه، ص 3
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها 4
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إذا األهداف التعليمية هي عبارات أو مجل مكتوبة بدقة ووضوح لوصف السلوك الذي سيصدر عن  
أو هي عبارة عن حصيلة عملية التعلم والتعليم ترتجم إىل سلوك ميكن . املتعلم يف هناية الوحدة التعليمية

  1مالحظته وقياسه

 2نةميكن أن حيققه التلميذ بعد االنتهاء من احلصة، أو من خربة تعليمية معيّ  أو هو عبارة تصف بدقة ما

كل فعل أو نشاط تعلمي يوصل املتعلم إىل اكتساب معارف ومهارات ومعلومات جديدة "أو هو 
 3وختزينها واسرتجاعها، باإلضافة إىل ما يبديه املتعلم من الرغبة يف احلصول على التقدير اإلجيايب

  :األهداف التربويةمستويات  -4

أغلب املهتمني حبركة األهداف الرتبوية مييلون إىل تقسيمها إىل مخسة مستويات متدرجة من العام إىل 
 :اخلاص ومن البعيد إىل القريب ومن الواسع العريض إىل الضيق     كما يلي

 (Les Finalités / Les Fins)     (الغايات: ) المستوى األول-أ

بأهنا تلك القيم أو املعايري اليت حيددها فالسفة ( Lé THANK KHOI) خويلي ثان يعتربها 
وتربويو جمتمع ما املرتبطة بعصرهم وظروفهم التارخيية واالجتماعية واليت تتبناها السلطة السياسية لنظامها 

 :التعليمي وميكن أن تظهر على شكل

الدساتري واخلطط الرمسية  وتظهر يف   les Finalités Explicite غايات صريحة واضحة*   
 .والقوانني وخمططات التنمية والرتبية

تكوين مواطنني مفكرين ومبدعني وتطوير روح النقد لديهم، كيف تساهم  :ومن أمثلة الغايات الصرحية 
 ؟الرتبية يف تنشئة مواطن صاحل منتج

 :المرامي أو المقاصد: المستوى الثاني -ب

ا من الغايات، تصف نواتج التعلم املدرسي كله، وهي أكثر هي عبارات أقل عمومية وأكثر وضوح
ارتباطا بالنظام التعليمي تظهر على مستوى التسيري الرتبوي أين حتدد املرامي اليت تقود إىل حتقيق غايات 

                                                           
 .6، ص2115، جوان 23يال ي بومحامة، أمهية األهداف التعليمية ودورها يف إجناح عملية التعلم والتعليم، جملة العلوم اإلنسانية، ع ج 1
 .22حممد بن حيي  زكريا وعّباد مسعود، التدريس عن طريق املقاربة بالكفاءات، ص 2
مادة علوم الطبيعة واحلياة -دائية وعالقته بالوعي باسرتاتيجيات التعلمنعموين مراد و بلمرابطة أمحد، إدراك األهداف التعلمية  واأل 3

 .15دراسة ميدانية ثانوييت مدينة جمانة برج بوعريريج،  اجمللة اجلزائرية للطفولة والرتبية، ص -أمنوذجا
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: السياسة الرتبوية وترتجم عادة يف خمططات عمل وبرامج ومقررات حتدد ملمح التلميذ، من أمثلتها
 .لى التعبري الكتايباكتساب القدرة ع

  :األهداف العامة: المستوى الثالث -ج

يطلق عليها أحيانا األهداف التعليمية الضمنية وتشري إىل املهارات والقدرات العامة اليت يكتسبها التلميذ 
 : ومن أمثلتهابعد انتهائه من منهج أو برنامج دراسي معنّي 

 .الذي يكون يف مستوى إدراكهمتكني الطفل من فهم الكالم العريب املسموع  -

أن يكون التلميذ قادرا على قراءة النصوص قراءة صحيحة وعلى فهم ما يقرأ واالنتفاع به يف اجملاالت  -
 1املتصلة حبياته ونشاطه

 :األهداف الخاصة: المستوى الرابع -د

اهرية أو السلوكية، هي عبارات على درجة عالية من التحديد، يطلق عليها أحيانا األهداف التعليمية الظ
ل املستوى الذي يتعامل معه املدرس، إذ حيدد األهداف اخلاصة اليت يريد الوصول إليها من دروسه مع متثّ 

وترتبط بإجنازات خاصة بكل درس فلكل درس هدف خاص به، وعادة ما تكون األهداف  ،تالمذته
 :اخلاصة من وضع املدرسيني ومن أمثلتها

 .األشكال ومييز بينهاأن ينجز التلميذ بعض  -
 .ن جيري عملية الطرح بشكل صحيحأ -
أن يذكر ثالثة زعماء ممن قادوا حرب التحرير دون االستعانة بالكتاب املدرسي وأن ال يتجاوز  -

 2ثالث دقائق
  األهداف اإلجرائية: المستوى الخامس -هـ

بوصف السلوك أو األداء الذي سيقوم به  الية جدا من التحديد والدقة، يعىنميتاز هذا املستوى بدرجة ع
التلميذ بعد االنتهاء من مقطع دراسي، من خالل التحديد الدقيق جدا للسلوك،  فيكون بذلك السلوك 

 :متضمنا يف صياغة اهلدف اإلجرائي بذاته ويقوم املدرس بصياغة األهداف اإلجرائية ومن أمثلته

                                                           
ة يف اآلداب والعلوم اإلنسانية، بوزريعة، عبد اهلل قلي، حماضرات يف وحدة املناهج التعليمية والتقومي الرتبوي، املدرسة العليا لألساتذ 1

 .24، ص2118-2119
 . 25املرجع نفسه، ص  2
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رت ومضاعفاته باستعمال املرت الشريطي دون ارتكاب أي أن يكون التلميذ قادرا على تعيني أجزاء امل-
 1خطأ

 (:تصنيفها) تقسيم األهداف التربوية -5

كان وال يزال تصنيف األهداف التعليمية أحد املعينات اليت قّدمت الكثري للمعلم يف حتديد األهداف 
فضل إذا صيغت يف أفعال التعليمية، ومبا أّن التصنيف يفرتض فيه توظيف املعطيات التعليمية على حنو أ

سلوكية قابلة للمالحظة، فهي إذا نظام يف التعليم يفيد القائمني بالرتبية والتكوين يف خمتلف مستويات 
  2طرح العديد من التصنيفاتّت على هذا األساس و   (اخل...معلمون-مفتشون-إداريون)النظام الرتبوي 

شخصية املتعلم بصورة متكاملة ولتجسيد ذلك جيب أن ومهما يكن فإّن الرتبية احلديثة هتدف إىل تنمية 
تقّدمت العديد من  ووفقا ملا تقّدم ذكره؛ 3الشخصية( أبعاد)تشمل األهداف الرتبوية كل اجملاالت 

أشهرها التصنيف الذي حاء به  لعلّ م، لتصنيف األهداف التعليمية على أساس نتائج التعل" املقاربات 
 Taxonomy of behavioral) كتاهبم يف( 1956)وزمالؤه  Bloom بلوم

objectives )4 وهو تقسيم أو صنافة   ّا كيانات ثالثةينظر إليها على أهن : 

 بلوم: ـاجملال املعريف ل -
 كراثول:اجملال الوجداين لـ -
 هارو:ـاجملال احلسي حركي  ل -

 Bloom -بلوم -المجال المعرفي ل  -5-1

عىن مبا يقوم به العقل والنشاطات ، ويبالقدرات العقليةيتضمن هذا اجملال األهداف املعرفية املتعلقة 
ستة مستويات أو مراحل أو عمليات متتابعة  إ يم بلوم ورفاقه هذا اجملال وقد قسّ  ،الذهنية العقلية

م املستويات اليت تسبقه وفيما تصاعديا قاعدهتا املعرفة وقمتها التقومي، حبيث يتضمن كل مستوى متقدّ 
 : فيلي مستويات التصني

                                                           
 . ، الصفحة نفسهاالسابقاملرجع  1
 .23حممد بن حيي  زكريا وعّباد مسعود، التدريس عن طريق املقاربة بالكفاءات، ص  2
 .26عبد اهلل قلي، حماضرات يف وحدة املناهج التعليمية والتقومي الرتبوي، ص 3
 .11جيال ي بومحامة، أمهية األهداف التعليمية ودورها يف إجناح عملية التعلم والتعليم، ص 4
 حممد بن حيي  زكريا وعّباد مسعود، التدريس عن طريق  .يقصد بالصنافة سلسلة من العناصر املكونة  للوائح خاصة مبجال علمي معني

 .23املقاربة بالكفاءات، ص 
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ل التذكر وميثّ  ،تعلمها يقصد هبا القدرة على تذكر املعارف واملعلومات اليت تّ  :لمعرف  ةا-5-2-2
املهارة األساسية يف هذا املستوى البسيط، وقد يتضمن التذكر استدعاء عناصر بسيطة من املادة املتعلمة 

املعرفة  ألنّ  ،البسيطة وانتهاء بالنظرياتاملعلومات ابتدءا من احلقائق و استدعاء عدد كبري من املعارف و أ
كون اهلدف تعليمية اليت تأيت بعدها، بل قد تعليها كل النشاطات ال عادة ما تكون أساسية تبىن

 .األساسي يف بعض املواد كحفظ القرآن مثال

 إىل أن املعرفة اليت قد تظهر من خالل سلوك احلفظ (بلوم)يف هناية هذا املستوى أشار  مّث إنّه 
ا األهم أن يستخدم املتعلم هذه املعارف ويفهمها بعمق  أهنا ال تكفي وإمنّ واالسرتجاع رغم أمهيتها إاّل 

 1وإدراك

يشري االستيعاب إىل حالة من اإلدراك أو الفهم، يكون الفرد فيها على  :االستيعاب والفه  م-5-1-2
علم مبادة االتصال، وبإمكانه استخدامها يف عدة مناسبات أو مواقف، ودون أن يربطها مبادة أخرى، 

 :وينعكس االستيعاب يف املظاهر الثالثة اآلتية

معلومات معينة من شكل آخر نوع من االستيعاب يتمثل يف قدرة الفرد على حتويل : الترجمة- أ
على حنو دقيق، ومثال ذلك ترمجة الصياغة اللفظية يف الرياضيات إىل صياغة رمزية وبالعكس، 

 2أو ترمجة قصة أدبية إىل لغة أخرى

يتضمن التفسري القدرة على إعادة الرتتيب والتنظيم لألفكار اليت وردت يف مادة  :التفسير-ب
جديدة حوهلا، كأن يتعرف الطالب على معطيات مسألة  دراسية معينة، وإعطاء وجهة نظر

 3واملطلوب فيها، أو مييز بني األفكار الرئيسية والثانوية اليت تتضمنها

التجاوز يف التفسري إىل مدى أبعد من منطق البيانات املعطاة من أجل التوصل إىل : التأويل-ج
أن يستنتج الطالب  :ومثال ذلكدالالت واستنتاجات متفقة مع الشروط اليت يتضمنها األصل، 

 4آثار تكاثر السكان والبطالة

                                                           
 .27حماضرات يف وحدة املناهج التعليمية والتقومي الرتبوي، ص عبد اهلل قلي،  1
 .11صجيال ي بومحامة، أمهية األهداف التعليمية ودورها يف إجناح عملية التعلم والتعليم،  2
 .12-11املرجع نفسه، ص ص  3
 .12ص املرجع نفسه، 4
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م اجملردات يف مواقف خاصة أو ملموسة وقد تكون اه استخديعرف على أنّ  :التطبي  ق-5-1-3
اجملردات على صورة أفكار عامة أو قواعد خلطوات إجرائية أو طرقا معممة وقد تكون مبادئ فنية أو 

 .طبيقيهاأفكار أو نظريات جيب تذكرها وت

يشري التطبيق إىل القدرة على استخدام الطرق واملبادئ والنظريات يف أوضاع واقعية أو جديدة كتطبيق 
 .القوانني الفيزيائية أو قواعد املنطق أو إجراءات البحث العلمي

هو عملية جتزئة املادة املتعلمة إىل مكوناهتا وعناصرها األولية لبيان طبيعتها : التحلي  ل-5-1-4 
وأسس تكوينها وتنظيمها وحتديد مواطن الشبه واالختالف بني عناصرها وارتباطها ببعضها البعض 

 .واستنتاج العالقة العامة السائدة بينها

يعين الرتكيب وضع العناصر واألجزاء معا لتكون كال جديدا ويتضمن هذا األمر : التركي  ب-5-1-5
 .وتوفيقها لكي تكون منطا جديدا أو تركيبا حديثاالتعامل مع األجزاء والعناصر وتنظيمها 

عقد النشاطات العقلية املعرفية، وهو أعلى وأ بلومة هرم تصنيف ميثل التقومي قمّ : التقوي  م -5-2-6
يشري إىل قدرة املتعلم على إصدار األحكام الكمية أو النوعية علي قيمة املواد أو الطرق أو الوسائل من 

 1وقد تكون حمددة من قبل التلميذ أو ممن أعطوها له ،ات معينة حمددة أو حمكّ حيث استجابتها ملعايري

  KRATHNWOL :2962المجال الوجداني ل   -5-2

باملشاعر واألحاسيس واالجتاهات وامليول والقيم واملوافق  ضمن هذا اجملال األهداف اليت تعىنيت
 .واملعتقدات

فاألهداف اليت يعمل هذا اجملال على الرتكيز عليها  ،أساسياويعترب االهتمام هبذا اجملال عند املتعلم أمرا 
وتنميتها تساهم بشكل كبري يف عملية التنشئة االجتماعية، فحاجات التالميذ ورغباهتم ينبغي أن تكون 

يصغي بانتباه عند عرض درس : ومن األمثلة على األهداف الوجدانية 2منطلقا لكل صيغة تعليمية
يقدر أمهية الرياضيات // إىل حل املسائل اللفظية املرتبطة بعملية اجلمع مع إعادة التسمية مييل.// معني

 .حيافظ على وقت حصة الرياضيات// يف احلياة العملية

 :وزمالؤه هذا اجملال إىل مخسة مستويات كراثولوقد قسم 

 : االستقبال أو التقبل -5-1-2
                                                           

 .28-27، ص ص عبد اهلل قلي، حماضرات يف وحدة املناهج التعليمية والتقومي الرتبوي 1
 .27، ص املرجع نفسه 2
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تولد رغبة لالهتمام بالظاهرة أو استقبال املثري، حبيث ت ،يعين احلساسية لظاهرة معينة أو مثري معني
أي أن املتعلم يكون مدركا للفكرة أو الشيء املعروض، وهبذا يكون راغبا يف االستماع أو االشرتاك 

 -خيتار -يسأل: يف موضوع معني، ومن األفعال السلوكية لصياغة األهداف يف هذا املستوى
أن يتابع الطالب شرح املعلم عن : مثل. يصف -جييب -يتابع -يستمع -يرغب -ميلك -يعطي

 1تركيب احلاسب اآل ي

 :هي املرحلة الثانية ينتقل فيها التلميذ من التلقي إىل املشاركة وتتضمن :االستجاب  ة -5-2-2

 .التقبل حبيث يظهر املتعلم استجابة دون أن يقتنع اقتناعا تاما -

 .نفسهإرادة االستجابة فيستجيب التلميذ من تلقاء -

 .الرغبة يف االستجابة بإظهار محاس وانفعال يف االستجابة -

أو موقفا من هو سلوك يتسم بالصالبة والثبات حبيث يعكس معتقدا أو قيمة  :التثمي ن -5-2-3
 :ويتضمن التثمني ما يلي ،أن التلميذ استبطن ذلك املوقف مما يؤشر إىل ،املواقف

 .ظاهرة أو سلوك أو معتقد أي إضفاء قيمة ما على: تقبل القيمة -

 .تفضيل قيمة فيبحث املتعلم عن القيمة ويفضلها -

 .يصل إىل درجة من االقتناع جتعله يلتزم بالقيمة: االلـتزام -

فيها يتم جتميع خمتلف القيم معا حبيث تصبح مرتبة يف منظومات ترتبط فيما  :تنظيم القيمة -5-2-4
 :بينها وتتضمن هذه املرحلة

 القيمة مفهمة -

 .ارتباط القيمة اجلديدة بقيم مكتسبة من طرف املتعلم-

 .ترتيب منظومة القيم حبيث جيمعها التلميذ وينظمها فيما بينها-

تصبح القيم يف هذه املرحلة مرتبة يف منظومة : التمييز بواسطة قيمة أو منظومة من القيم -5-2-5
 :سلوك وتتضمن هذه املرحلةمن املواقف بشكل منطقي حبيث تقوم بتأطري وتوجيه ال
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 016 

 ميثل منظومة من املواقف والقيم يشكل جمموع القيم منطقا داخليا  :استعداد معمم -5-2-6
 1.حبيث تصبح منظومة القيم نظرة إىل العامل وفلسفة يف احلياة :التطب ع -5-2-7
 :HARROW2966 المجال الحسي حركي ل   -5-1

على اآللة  ل الكتابة والسباحة والضربمث ،يتضمن هذا اجملال األهداف اليت تتعلق باملهارات احلركية
الكاتبة وتشغيل األجهزة واآلالت مثل اآلالت احلاسبة وأجهزة الكمبيوتر، أي أن اجملال احلركي يشمل 

 -جيمع: ومن أمثلة األفعال السلوكية املستخدمة يف هذا اجملال. األهداف اليت تؤكد املهارات احلركية
أن يقوم الطالب بالكتابة : ومن أمثلة هذه األهداف. اخل...دهني -خيلط -ميزج-حيفر -يؤلف -ينظف

 2دقيقة/ كلمة  21على اآللة الكاتبة بسرعة

 :ويتضمن هذا اجملال املستويات اآلتية

يقصد به القدرة على استخدام أعضاء احلس للقيام بالنشاط احلركي، : اإلدراك الحسي -5-3-1
اختيار تلميحات دالة على األداء )مرورا باالختيار التلميحي ( الوعي باملثري)ويبدأ من اإلثارة احلسية 

: ومن األمثلة على هذا املستوى. وهناية برتمجة هذا اإلدراك املرتبط بالتلميحات إىل أداء وعمل( املناسب
 .يتحرك إىل املكان الصحيح ليتلقفها أن يقدر موقع سقوط الكرة إذا رميت مثّ 

 -يربط -حيدد -مييز-يكشف -يصف -تارخي: املستخدمة يف هذا اجملالوكية ومن أمثلة األفعال السل
 يفرق

تعين استعداد املتعلم ألداء نوع خاص من العمل، ويتضمن : االستعداد أو التأهل -5-3-2
 .أن يتعرف املتعلم على قدراته: ومثاله. االستعداد العقلي واجلسمي واالنفعا ي

 -يبدأ -يبدي -يظهر-يستجيب -يوضح: اجملالومن أمثلة األفعال السلوكية املستخدمة يف هذا 
 يستعد -يتطوع -يربهن

تعين املراحل األوىل لتعلم مهارة معقدة تشمل التقليد واحملاولة واخلطأ، : جابة الموجهةاإل -5-3-3
 .رسم خريطة مثاله املعلم من لدن املتعلم، يويقوم التقليد بإعادة عمل قام ب

                                                           
 .29عبد اهلل قلي، حماضرات يف وحدة املناهج التعليمية والتقومي الرتبوي، ص 1
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 -جييب -ينتج-يتبع -ينقل -حياكي: هذا اجملال ومن أمثلة األفعال السلوكية املستخدمة يف
 1حياول -يعيد -جيرب -يرسم -يستجيب

هذا التقسيم  يتضح أن (املهارية احلركية ،املعرفية، الوجدانية)بعد هذا العرض للمجاالت الثالثة 
يستجيب للنظرة الكالسيكية للشخصية اليت تقسمها إىل تفكري وانفعال ونزوع، وأنه أصبح متجاوزا اليوم 
حبيث إن هناك جوانب وجماالت أخرى تنمو عند اإلنسان مبوازاة اجملاالت السالفة الذكر، وان هذا 

إذ إن املتعلم يتصرف بكيفية  أنواعها، يف األهداف والتمييز بني من باب تصنالتمييز ال ميكن قبوله إاّل 
كلية فهو يتحرك وينفعل ويفكر ويدرك يف الوقت نفسه، لذلك يبقى التقسيم اصطناعيا وبغرض تسهيل 
الدراسة فقط، لذلك قد يطغى جانب على جوانب أخرى دون أن ينفي وجود هذه اجلوانب يف اهلدف 

 M.BARLOWبارلويقرتح  اإلطارهذا نفسه، مبا يقود إىل االعرتاف بتداخل األهداف ويف 
 : ألمناط التداخل على الشكل اآليت تصنيفا

وهي معارف ومهارات تتعلق مبادة  DISCIPLINAIREأهداف وحيدة املعرفة  -1
 .معينة

وهي أنشطة تتعلق مبوضوع  PLURI DISCIPLINAIREأهداف متعددة املعارف -2
 .معني تشرتك يف حتقيقه جمموعة من املواد

وهي أنشطة ومهارات  INTER DISCIPLINAIREمتداخلة املعارفأهداف  -3
 .مشرتكة بني جمموعة من املواد

وهي مفاهيم ومبادئ  TRANS DISCIPLINAIRE أهداف متحولة املعارف -4
يعتمد عليها يف دراسة جمموعة من املواد أو مواقف اجتماعية و وجدانية تؤهل املتعلم لتعلم مواد 

 2خمتلفة
 :استخدام األهداف التربوية مبررات-6

هو اجلديد   أنّ التأكيد على أمهية األهداف الرتبوية ليس جديدا يف الفكر الرتبوي، إاّل  على الرغم من أنّ 
على أنه دّلت بعض الدراسات  ألنّ ليم صياغة واضحة وحمددة، ذلك املطالبة بأن تصاغ أهداف التع

 :هة للمعلم واملتعلم فإنّ دة بالنسبحني تكون أهداف التعليم واضحة وحمدّ 

جهود كل من املعلم واملتعلم ستوجه حنو حتقيق األهداف  يتحقق تعلم أفضل، ألنّ  -1
 .د أو توجه لتحقيق نواتج غري مرغوب فيهااملقصودة بدال من أن تبدّ 

                                                           
 .7-16ص ص ، السابقاملرجع  1
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 .ن من اختيار احملتوى التعليمي والطرائق والوسائل املناسبةحتديد األهداف ميكّ  -2
املتعلم من تقومي ذاته بدرجة أفضل، فاألهداف تعطيه حمكا حيكم به على  نيتمكّ  -3

 1مدى تقدمه ومدى ما أجنزه من أهداف
أفضى التطور الذي عرفته حركة األهداف الرتبوية إىل ظهور منوذج : التدريس بواسطة األهداف -7

 :التدريس بواسطة األهداف، ينطلق هذا النموذج من جمموعة من االفرتاضات منها
مما عوا على األهداف املرجو حتقيقها، أن التالميذ يتعلمون بصورة أفضل إذا ما اطل -1

يساعدهم على توجيه جهودهم وتركيز انتباههم ومعرفة مستوى األداء الذي ينبغي 
 .أن يصلوا إليه

يد النشاطات الالزمة لتحقيق داستخدام املعلمني لألهداف ميكنهم من حت أنّ  -2
مية والطرائق واألساليب جهودهم واختيار املضامني التعليتلك األهداف وتوجيه 

 وتقومي املتعلم واملعلم املالئمة،
 :النقد الموجه للتدريس بواسطة األهداف*

 : أنه تعرض النتقادات شديدة أمههااّل غم من النجاح الذي حققه النموذج إعلى الر 
 ،األهداف السلوكية نظام مغلق يف عالجه للرتبية حيث حتدد األهداف سلفا اجتاه -1

التالميذ على بلوغ تلك األهداف مث يقوم املدرس بكل ما من شأنه أن يعني 
 .يتقوقع بذلك املدرس واملتعلم يف قوالب جامدةو 

عد يقوم على ه أمسى ما فيها من بُ ه الرتبية ويشوّ أن االنشغال باألهداف يشوّ  -2
 .القات اإلنسانية والتلقائية واإلبداع واحلرية املتبادلةالع

حيث قد يتطلب األمر صياغة آالف  ؛صعوبات صياغة األهداف اإلجرائية -3
  2ا يشتت جهود املعلمممّ  ،األهداف لسنة دراسية واحدة
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 تعليمية اللغات والتخطيط اللغوي (:24)المحاضرة رقم 
مستلزمات الرقي بأي لغة من اللغات وجود ختطيط لغوي وظيفي حمكم ال يقل  أّولمن املؤكد أن  

  .االهتمام به عن أّي ختطيط يف احلياة، فباللغة يتجلى وجدان اإلنسان الداخلي
 :نشأة التخطيط اللغوي -2

عند دراسته املشاكل اللغوية للنرويج، ( هوجن)على يد اللساين األمريكي  1959ظهر يف عام 
اء هوية وطنية بعد قرون من اهليمنة الدامناركية، وإبراز جهود التوحيد اللغوي يف مستهدفا بن

يف أثناء االجتماع األول للسانيات  1964النرويج، وعاد هوجن إىل املوضوع نفسه عام 
 1يف جامعة كاليفورنيا( برايت)االجتماعية الذي نظمه 

كتابا مجاعيا يتناول القضايا ( داس جوبتا)و ( فرجسون)و ( فيشمان)نشر  1968ويف عام 
يف ( روبن.ج)و ( جرنود.ب)و ( داس جوبتا)اللغوية يف البلدان النامية، كما اجتمع كل من 

للنظر يف طبيعة التخطيط اللغوي، ونُظِّم هذا االجتماع حبضور أنثربولوجيني ولسانيني ( هباواي)
ل السياسة اللغوية أو التخطيط اللغوي، اخل إذ اشتغلوا مجيعا يف جما...وعلماء اجتماع واقتصاديني 

  2(هل مُيكن ختطيط اللغة)وقد متخض عن هذا االجتماع كتاب عنوانه 
 تعاورت التخطيط اللغوي: (Lnguage planning) التخطيط اللغويمفهوم  -1

  :تعريفات عّدة لعّل أبرزها
وتقعيد اللغة وبناء  ،عملية حتضري الكتابة وتقنينها:" بأنّه( 1959( )هاوجن)تعريف  -1

  3"اب واألفراد يف جمتمع ماليستدل ويهتدي هبا الكتّ  ،املعاجم
البحث عن الوسائل الضرورية لتطبيق سياسة لغوية وعن :" هبأنّ  (جان لويس كالفي)تعريف  -2

  4"وضع هذه الوسائل موضع التنفيذ
اهلادف إىل السلوك املعتمد :" هبأنّ  ( Robert, l,Cooper) (روبرت كوبر) تعريف -3

  5"التأثري على سلوك اآلخرين فيما خيص اكتساهبم للغة، وخيص بنيتها وحتديد وظائفها

                                                           
 . 8، ص 2118/ اسات اللغوية، ترمجة حسن محزة، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، د طجان لويس كالفي، حرب اللغات والسي 1
 . 225املرجع نفسه، ص  2
 أمين الطيب بن جني، التخطيط والسياسة اللغوية وأبرز عوائقهما يف الوطن العريب، أعمال مؤمتر الدراسات العربية واإلسالمية، ماليزيا، 3

 .311، ص2117
 . 221كالفي، حرب اللغات والسياسات اللغوية، ص جان لويس   4
-91، ص ص 2116/روبرت ل كوبر، التخطيط اللغوي والتغري االجتماعي، تر أبو بكر األسود، جملس الثقافة العام، القاهرة، د ط 5
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كل اجلهود الرامية إىل التأثري يف بنية التنويعات اللغوية أو يف (:" جيمس طوليفسن)تعريف  -4
وظيفتها، وهذا التحديد هو الذي حيظى بالقبول عامة، إذ تشمل هذه اجلهود إنشاء قواعد 

إلمالء، وحتديث الربامج وتوحيدها، أو توزيع الوظائف بني اللغات يف اجملتمعات متعددة ا
 1"اللغات، وإسناد وظائف إىل لغات بعينها

، عن طريق وجود خذ من أجل تنفيذ هدف معنّي تدابري تتّ : "بأنّه( صالح بلعيد)تعريف  -5
 2"غاية يراد الوصول إليها

االختيار الصحيح من بني اختيارات معقدة، ويهدف :" بأنّه( نبشر إبرير وآخرو )تعريف  -6
اختاذ القرار املناسب للمشكالت "على  املسئولنيإىل حل املشكالت، وبالتا ي يساعد 

 3"اللغوية اليت تعرتض اجملتمع
نشاط ذهين راق هادف : " بأنّه تعريفا للتخطيط اللغوي مفاده (عبد اهلل البريدي)يقرتح  -7

يتوخى رسم املسار املستقبلي لوضع اللغة واكتساهبا وهيكلها واستخدامها عرب تشريعات 
ه سلوك مستخدميها فرديا ومجاعيا، بطريقة معيارية وقررات وآليات وبرامج طويلة األجل توجّ 

هامها يف صيانة مرنة تعني على محاية بنائها، واحرتام سيادهتا، وتعزيز وظائفها، وحتسني إس
م العلوم وتنمية اجملتمع يف سياق يتفاعل بروح املبادرة اهلوية والوحدة والذاكرة الرتاكمية، وتقدّ 

 4صال والتقنيةواالبتكار مع ثورات املعرفة واالتّ 
ختطيط  -ختطيط الوضع :للتخطيط اللغوي أربعة أشكال هي: أنواع التخطيط اللغوي -3

 التخطيط احملدد لألمهية -ختطيط لعملية االكتساب -املنت
التخطيط احملّدد للمكانة، ختطيط املنزلة، رسم : يطلق عليه أيضا: تخطيط الوضع -1-2

تلك اجلهود املعتمدة اهلادفة إىل التأثري على حتديد وظائف  يقصد بهو  ،السياسة اللغوية
ومنزلتها يف الدولة ومرافقها وذلك كأن تعمد الدولة إىل ترقية لغة معّينة، أو تعمل   5اللغة

 على إقصاء لغة ما ألسباب ترجع إىل حماولة اسرتجاع السيادة اللغوية الوطنية
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كابتكار الكتابة )حييل إىل تلك اجملهودات اليت تؤثر يف بنية اللغة : تخطيط المتن -3-2
 1(اخل...غة املنطوقة، وإصالح نظام هجائي قائمواخرتاع نظام هجائي لل

 : تخطيط لعملية االكتساب -1-1
تتمثل جهود التخطيط لعملية االكتساب يف كيفية اكتساب لغة ثانية وتعزيز تعلمها عن 
طريق الربامج واملعاهد املختصة، أو إدخاهلا بوصفها لغة تعليم مدرسية يف مراحل متأخرة، 

اكتساب اللغة إىل قسمني؛ بناء على األهداف املعلنة للتخطيط وتنقسم عمليات ختطيط 
 .اللغوي، والطرق املتبناة لتحقيق تلك األهداف

صفها لغة ثانية أو لغة اكتساب اللغة بو  )فالتخطيط املبين على األهداف املعلنة يتمثل يف
ة إليهم لغة بالنسب من حيُث كوهُنا متّثلا إمّ  يكون اكتساب أفراد اجملتمع للغةأجنبية، و 

أغراض خاصة، أو لرتميم اللغة وصيانتها يف حال للغة ما تنهض بأداء وإّما إحياء  ،حمكية
  (شارفت على االنقراض، أو إجابة ملتطلبات عملية إكساهبا للجيل القادم

 :وأما طرق اكتساب اللغة فتنقسم إىل ثالثة أنواع
وحتسينها مباشرة باستعمال اللغة اهلدف يف طرق معّدة أساسا من أجل خلق فرص تعليم اللغة - أ

حافة، ويف العملية التعليمية املباشرة بكل ما تتطلبه من موارد ووسائل وسائل اإلعالم والصِّ 
لتعليم اللغة اهلدف، وأما الطرق غري املباشرة فتتمثل يف اجلهود املبذولة من أجل صياغة اللغة 

 فاألم وتشكيلها، لتصبح قريبة من اللغة اهلد
، وذلك بأن تكون اللغة اهلدف خللق حوافز تعلم اللغة وحتسينها طرق معّدة أساسا- ب

 مثال متطلبا للقبول يف املدارس واجلامعات، أو للحصول على فرص وظيفية
طرق معّدة أساسا خللق فرص تعلم اللغة وحوافز تعلمها على التوا ي فتعزز األمرين - ت

من خالل جعلها وسيلة للتعليم اليت جيد املتعلم  تباعا، وذلك بتعليم استعمال اللغة اهلدف
 2ا ملزما بالدخول فيها أو يرغب دخوهلانفسه إمّ 

 

                                                           
شهادة ماجستري، قسم اللغة العربية، جامعة ( دراسة حاالت من الوطن العريب)هدى الصيفي، عالقة السياسة اللغوية بالتخطيط اللغوي  1

 .57، ص 2115-2114قطر، 
 .58 -57ص ص املرجع نفسه،: ينظر 2
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 :التخطيط المحدد لألهمية -1-4
يعىن بالربامج اليت هتدف إىل زيادة عدد املتكلمني بلغة معينة أو هلجة معينة وهذا التخطيط 

 1ال يندرج حتت ختطيط وضع اللغة
 :وأهميتهدور التخطيط اللغوي  -4

  يربز دور التخطيط اللغوي حني تسعى الدولة إىل وضع برامج قصد زيادة عدد املستخدمني للغة أو
نة، كما تتجلى أمهيته حني يواجه اجملتمع مشكالت متعلقة باللغة كالتعدد اللغوي، أو هلجة معيّ 

أو التنمية أو غريها ممّا يتعلق باللغة، وعلى حنو خاص الدول ذات التعددية   2مشكالت يف التعليم
أو حينما حتارب اللغة يف عقر دارها فتواجه حتديات؛ حيث يتّم  3اللغوية، وذات القوميات املتعددة

ب إقصاؤها أو إلغاء دورها العلمي واملعريف كما هو احلال يف معظم اجلامعات العربية؛ اليت تدّرس الط
وبعض العلوم التطبيقية والتكنولوجية باإلجنليزية أو الفرنسية، برغم سعة الّلغة العربية، وقدرهتا على 

كونه أحد مظاهر   وهو ما يطرح مسألة التعريب 4.استيعاب مجيع املصطلحات العلمية احلديثة
 . اخل...التخطيط اللغوي، كتعريب اإلدارة أو تعريب التعليم 

 :للغويمجاالت التخطيط ا -5

( تعليم اللغات):واحد هونقتصر على جمال . اخل...التعليم، اإلعالم، القانون، االقتصاد : أمهها لعلّ  
 :وذلك وفق النحو اآليت

  

                                                           
 .58، ص (ن الوطن العريبدراسة حاالت م)هدى الصيفي، عالقة السياسة اللغوية بالتخطيط اللغوي  1
 .127ص  ،1، مج 27بالول أمحد، التخطيط اللغوي يف اجلزائر بني التنظري والتطبيق تعريب العلوم أمنوذجا، جملة الرتاث، ع  2
 .111، ص2112( يونية)حزيران / مصطفى عوض بين ذياب، التخطيط اللغوي والتعريب، العدد الثاين واألربعون، رجب: ينظر 3
 .127أمحد، التخطيط اللغوي يف اجلزائر بني التنظري والتطبيق تعريب العلوم أمنوذجا، ص  بالول 4
  التعريب هو نقل اللفظة األجنبية حباهلا إىل اللغة العربية مع نوع من التعديل أو التغيري يف صورهتا بالقدر الذي يتمشى  مع القواعد

كمال بشر، دراسات يف علم اللغة، دار : ينظر. العريضة لضوابط  هذين اجلانبني يف لغتنا الصوتية والصرفية يف اللغة العربية، وفقا للخطوط
 .311، ص 1998/ غريب للطباعة والنشر،  القاهرة، مصر دط
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 :التخطيط لتعليم اللغات -5-2

دراسة وحصر مجيع املشكالت اليت تعرتض سبيل تعليم اللغة،  " يقوم أساسا على التخطيط اللغوي إّن  
هذه املشكالت لغوية خالصة كتوحيد املصطلحات وصياغتها، وتوليد املفردات واشتقاقها، سواء كانت 

 1جوهر اللغة واستعماالهتا أو غري لغوية وجندها غالبا تتعلق بالقضايا اليت متسّ 

أوهلا اجملتمع ممثال  ت يكون موقوفا على كل الفاعلني؛ جناح خطط تعليم اللغا" إّن ووفقا ملا سبق؛ ف 
 (كوردر) ويف هذا السياق أشار 2مّث عامل اللسانيات التطبيقية، فاملعلم املباشر يف فصلهة الرتبوية، بالسلط
بعيد؛ إذ كثريا  مصطلح التعليم يغدو أمرا ملتبسا إىل حدّ  نا عندما نتحدث عن تعليم اللغات، فإنّ إىل أنّ 

ذلك  املمارسني يعلمون أنّ  ما يطلق على نشاط املعلم بني جدران الفصل يف تفاعل طلبته معه، غري أنّ 
ب والتعديل املتواصل، ولكل ذلك أمهية بالغة، ار من اإلعداد الطويل والتنظيم املبوّ نقطة النهاية لعمل جبّ 

 3 "ا ال يتجزأ يف العملية الكليةإذ هو ممّ 

ليس ذلك الذي جيري يف قاعة الدرس، ذلك آخر املطاف يف عملية كاملة؛ فاملدرس  تعليم اللغةإذا 
يستخدم كتبا مقررة، وأجهزة ووسائل تعليمية، ويعمل وفق أسلوب معنّي،  وجدول زمين حمّدد، ويقّوم 

ي خاصة علم اللغة التطبيق عمال كامال ينهض بهإّن قبل ذلك . تالميذه باختبارات يصّممها آخرون
 :الذي يقّرر أوال المستوى السياسيخذ على مستويات؛ أوهلا فيما يتصل بالقرارات اليت تتّ 

 س اللغات األجنبية؟ر  دَ تُ أَ 

 وأيّة لغة؟

 وما امليزانية لتنفيذ ذلك؟

إاّل يف بعض البالد ذات املشكالت اللغوية كاحلال يف  وهذا املستوى ال شأن لعلم اللغة التطبيقي به
 االستعانةُ  اذ قرار سياسي عن تعليم اللغةحني يقتضي األمر اختّ  ،بعض البلدان اإلفريقية واآلسيوية

                                                           
، جملة (اكتاب السنة الثالثة متوسط أمنوذج)لزعر عز الدين، التخطيط اللغوي يف اجلزائر وأثره يف تعليمية اللغة العربية  بالطور املتوسط  1

 .41، ص2119، 9، ع5النص، مج 
 .44املرجع نفسه، ص 2
 . رابط الكرتوين. عبد احلق العمري، أمهية التخطيط اللغوي للعربية، جممع اللغة العربية مبكة 3
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بدراسات علم اللغة االجتماعي، عن توزيع اللغات ووظائفها يف اجملتمع والدور الذي تؤديه يف احلياة 
 1واالقتصاديةالسياسية 

 -بعد القرار السياسي بتعليم لغة ما-ى الذي يتصدّ  المستوى اإلداريمث يأيت املستوى الثاين  وهو 
 : لقضايا من مثل

 نة؟ما األهداف من تعليم لغة معيّ 

 وإىل من تقّدم هذه اللغة؟ 

 ة الالزمة لتعليمها؟وما املدّ 

ري يف حجرة الدرس، وهذا املستوى يستند يف ا املستوى الثالث واألخري فهو الذي يتصل مبا جيأمّ  
 2األغلب إىل علم النفس، وإىل علم الرتبية

تصميم املداخل التعليمية املنسجمة مع طبيعة " ومهما يكن من أمر فإّن التخطيط اللغوي يعمل على
فيه كافة الوظائف الفاعلة  اللغة وطبيعة تعليمها وتعلمها، وكذا مستجدات علوم اللغة احلديثة لتؤطر

لالرتقاء باألداء اللغوي يف صورة مناهج تعليمية تتحقق فيها غايات األّمة وفلسفة املعرفة وأسس القيم 
 3الرتبوية ونظريات علم اللغة

 :محصول الحديث*

ع اللغة أو أبنيتها أو على اجملهودات اليت تؤثر بشكل إرادي على وضحييل  التخطيط اللغوي  -1
 ااكتساهب

                                                           
 .13عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، ص 1
 .14املرجع نفسه، ص 2
ختطيط لغوي خيدم تعليم اللغة العربية، جملة علوم اللغة العربية وآداهبا، جامعة محة البشري، الوادي، صابر كنوز، خيارات وظيفية من أجل  3

 .271، ص 2115جوان 
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حيدث استجابة الحتياجات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، فالدولة "التخطيط اللغوي  -2
أوهلا التعدد اللغوي، ثانيها اختالف اللهجات : حتتاج إىل سياسة لغوية يف األوضاع التالية

 1"اجلغرافية، وثالثها رغبة الدولة يف حتقيق التنمية اللغوية
هو التخطيط االجتماعي؛ الذي يتضمن عددا واسعا من  فرع حلقل أعمالتخطيط اللغوي   -3

اخل، وهو يقتضي حصرا  ..السكن والتشغيل واهلجرة :االنشغاالت السياسية العمومية، مثل
 2"لألهداف وللخطة أو الربنامج الذي حيقق هذه األهداف

 نشاط تقوم به غالبا احلكومات من أجل دعم التغرّي اللغوي العام يفالتخطيط اللغوي   -4
مجاعات من املتكلمني، بغاية إبقاء التواصل والنظام املدين، وعادة ما يكون التخطيط مقرتنا 

  3 "باإلعالن عن سياسة لغوية للدولة، أو هليئة جمتمعية
اليت تتخذها الدول اجّتاه لغتها، من  اإلسرتاتيجيةاحلديث عن التخطيط اللغوي هو حديث عن  -5

خالل حتديد األهداف، واختيار الوسائل، واخّتاذ اإلجراءات التطبيقية للنهوض هبا على أكمل 
 4.وجه

 

  

                                                           
حممد فالق، اآلليات التنفيذية يف التخطيط اللغوي ودوره يف إجناح السياسة اللغوية، ضمن استكتاب مجاعي حممد العريب ولد خليفة  1

 .218-217لس األعلى للغة العربية، ص اجملاللغات ووظائفها منشورات أمهية التخطيط اللغوي 
 عبد القادر الفاسي الفهري، السياسة اللغوية والتخطيط مسار ومناذج، مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدو ي خلدمة اللغة العربية، 2

 12، ص 1/2114الرياض، ط
 12والتخطيط مسار ومناذج، ص  عبد القادر الفاسي الفهري، السياسة اللغوية 3
 .125بالول أمحد، التخطيط اللغوي يف اجلزائر بني التنظري والتطبيق تعريب العلوم أمنوذجا، ص  4
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 تعليمية اللغات والتواصل (:25)المحاضرة رقم 

 :التواصل -2
 :التواصل لغة -2-2

صل وات  )...( اهلجران وصلت الشيء وصال وصلة، والوصل ضد : وصل:" أورد صاحب لسان العرب
ضد : والتواصل)...( وأبلغه إيّاه  أهناه إليه: ووّصله إليه وأوصله)...( الشيء بالشيء مل ينقطع 

 1"التصارم

 :تعددت تعريفاته وذلك حبسب الباحثني وحقول املعرفة املتنوعة :اصطالحا التواصل -1-2
بواسطته توجد الذي التواصل هو امليكانيزم  (:"charler cooley) شارل كولي يعرّفه -

وتعزيزها عرب اجملال، مع وسائل تبليغها رموز الذهن، إنّه يتضمن كل  العالقات اإلنسانية وتتطور،
 ونربة الصوت والكلمات وهيئات اجلسم واحلركات أيضا تعابري الوجهويتضمن يف الزمان، 

ما ّت يف  وكل ما يشمله آخروالتلفون،  والكتابات واملطبوعات والقطارات والتلغراف
 2"يف املكان والزماناالكتشافات 

نشاط اجتماعّي يتّم بني طرفني أو أكثر، ويكون :" بأنّه عبد الهادي بن ظافر الشهري هيعرّف -
 3"منظما حسب مقتضيات اللغة املستعملة فيه، وذلك لتنسيق عالقات الناس

الذي ينتج ملفوظا أو قوال موجها  تكلماملتبادل كالمي بني :" بقوله عبد الجليل مرتاضيعرّفه  -
امللفوظ  وذلك تبعا لنموذجحنو متكلم آخر يرغب يف السماع أو إجابة واضحة أو ضمنية، 

 4"الذي أصدره املتكلم
                                                           

  التواصل(Communication :)كلها تعين تقريبا استعمال راموز . إبالغ، توصيل، اّتصال، ختاطب، خماطبة(Code ) لنقل
يدل التواصل . تقال األشخاص والبضائع والسلع واملنقوالت من مكان إىل آخر بوسائل طبيعية أو صناعيةرسالة يدل يف معناه العام على ان

يف معناه الدقيق على كل تبادل يف اإلشارات بني فرد وآخر، وبني فرد ومجاعة، أو العكس، أو بني مجاعة ومجاعة، أما احليوانات اليت ال 
من خالل اإلمياءات والصرخات اليت متكنها أن توفر دالالت دقيقة، وتكون اللغة عند اإلنسان هي متتلك لغة باملعىن الصحيح فإهنا تتواصل 

: ينظر(. فاعل آخر)احلامل املمّيز لالتِّصال املتميِّز جدا هنا يرتبط التواصل بالتعبري الذي يعين انتقال املضمون التعبريي من فاعل إىل قابل 
خليل أمحد خليل، معجم مفاتيح العلوم اإلنسانية، : نقال عن. 33، ص التطبيقية، جامعة بشار لطفي بوقربة، حماضرات يف اللسانيات

 .141-139، ص ص 1986معجم عريب فرنسي إجنليزي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، 
 .451-449ص ص ، (وصل)ابن منظور، لسان العرب،  اجمللد السادس، مادة  1

2 Charles cooley: social organisation, cite in: J,lohisse: la communication anonyme , 
ED, Universitaire1969, p:42 

، 2114/ 1عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب اجلديد، املتحدة، بريوت، ط 3
 .11ص

 . 78د ت، ص/ ، دار هومة، اجلزائر، د ط(رتابات لسانية يف التواصل الشفهي والكتايباق)عبد اجلليل مرتاض، اللغة والتواصل  4
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عبارة عن نقل أو تبادل املعلومات بني أطراف مؤثرة، ويرتتب عليه :" قائال محمود مهدليفه يعرّ  -
 1"اإلنسان يف حياته تغرّي املواقف والسلوكات اليت ميارسها

 :نشأة المقاربة التواصلية -1

نة غ حقيقة معيّ فهو إذ يتكلم يبلّ  ،غ احرتامهاإّن البعد التواصلي للغة من أهّم األبعاد اليت ال بّد على املبلِّ 
 2بعد أن اكتنه جوهرها وحقق مظهرها

يف النحو التوليدي هلا أثر بالغ يف  تشومسكي بأن نظرية( Hymes) سهايممن هذا املنطلق أقّر 
ا تعزل اللغة عن ا صحيحة، غري أّن نقصها الوحيد هي أهنّ د أهنّ ر مناهج  تعليم اللغات األجنبية، وأكّ تطوّ 

ملكة مصطلح القدرة على التواصل أو  إىل إضافة هاميس دعاممّا  ، 3السياقات االجتماعية
الطفل العادي يكتسب  إنّ " : هاميسيقول  4( communication compétence)التواصل

معرفة باجلمل اللغوية، ال كمجرد هل هي صحيحة من الناحية اللغوية فحسب، بل كجمل مالئمة 
 5 "للمواقف االجتماعية املختلفة

وقد ّت تطوير املقاربة التواصلية منتصف السبعينات من القرن العشرين يف سياق البناء التدرجيي للمجتمع 
 Conseil)قاد جملس أوربا ، ففي ظل التزايد الكبري للتبادالت وتنامي احلاجة للتواصل، األورويب

d'Europe ( )كثر فعالية، وذلك األجمموعة من األعمال حول احلاجة إىل تعليم للغات ( سرتاسبورغ
مقاربة يف جمال تعليم  1972الذي اقرتح يف (  Wilkins(  )ويلكنس)اعتمادا على أعمال اللغوي 

بل اقرتح اللغات األجنبية؛ مل يركز ويلكنس يف هذه املقاربة على مفاهيم النحو واملفردات لوصف اللغة، 
ل هذا التصور ويشكّ وفهم الرسائل املرسلة،  حتليل عناصر التواصل ذات املعىن اليت حيتاجها املتعلم للتعبري

  1976الصادر عام ( Notional syllabus: )وسوم بـجوهر مؤلف ويلكنس امل

 May Finocchiaro et( )برامفيت)و ( فينوتشيارو)اقرتح اللغويان  1983ويف عام 
Christopher Brumfit ) مقاربة وظيفية مفاهيمية وهي امتداد للمقاربة التواصلية، ترتكز على

 6التواصل والتفاعل مع أصحاب اللغة األصلينيأعمال ويلكنس، وهتدف إىل جعل التالميذ قادرين على 

                                                           
 .12، ص 1997/حممد حممود مهد ي، مدخل يف تكنولوجيا االتصال االجتماعي، املكتب احلديث، مصر، د ط 1
 .375وا ي موالة،  اللغة والفكر وحتمية التكامل، ص   2
 33ص ات التطبيقية، جامعة بشار،لطفي بوقربة، حماضرات يف اللساني 3
 . 34ص املرجع نفسه،  4
 .34ص  لطفي بوقربة، حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، جامعة بشار،  5
شفيقة كحول وصفاء غريب، مقاربات نظرية حول طرق تدريس اللغات األجنبية، دفاتر خمرب املسألة الرتبوية يف ظل التحديات الراهنة، ع  6

 .48-47، ص ص2118، نوفمرب 21
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،  ارتبطت بتزايد (التواصل)تزامن إذن تطوير املقاربة التواصلية مع ميالد حاجة اجتماعية جديدة 
اد واندماجها يف البلدان املستقبلة، وبالتا ي ظهور مجهور وتشجيع حركية املوارد البشرية بني دول االحتِّ 

( متعلم)غات األجنبية، لكّنه ليس تلميذا وال طالبا، ومع ظهور مصطلح لّ م الجديد يف حاجة إىل تعلّ 
(apprenant ) ِّات وجب التساؤل حول الطريقة اليت ميكن للمدرسني من خالهلا تناول كل هذه املتغري

يف احلسبان، وحول كيفية إعادة تقومي حاجات كل فرد خالل التعلم، ( شخصية ودافعية كل فرد)الفردية 
 1تكييف التدريس على أساس هذه املتغرياتوكذا 

 ( L'approche communicative) :مفهوم المقاربة التواصلية -1

للقواعد احلاكمة لالستعمال أّن املقاربة التواصلية تعين وعي الفرد يف دائرة املعارف اللغوية  كريستاليرى 
التواصلية على مستوى اجلامعة أّن مصطلح املقاربة ( روبين)املناسب يف موقف اجتماعي، بينما يرى 

  2يشري إىل قدرة الطالب وكذلك املعلم على بث واستقبال رسالة مناسبة للموقف والظروف احمليطة

 :تكمن يف: العالقة بين تعليمية اللغات والمقاربة التواصلية -4
يف املقام األول أداة للتخاطب والتواصل والتعبري عن حاجات األفراد واجملتمع، لذلك فإّن  اللغة -1

استخدام الرتاكيب اللغوية املختلفة مرتبط بوظيفة اللغة وبعالقتها االجتماعية واليت ميكن 
من يتحدث؟ مع من؟ ومىت؟ وأين؟ وما دور كل املتحدثني؟ هذه : تلخيصها يف العبارة التالية

القة تعين أّن هنالك قواعد اجتماعية إىل جانب القواعد اللغوية، واليت حتكم استخدام األفراد الع
 3غة يف املواقف املختلفةللّ 

إّن الغاية األساسية اليت تنشدها تعليمية اللغات هو متكني املتعلم من التواصل بطرق تسمح له  -2
ت اجلديدة والسريعة اليت يعرفها التكّيف مع خمتلف الوضعيات واحلاجيات خاصة يف ظل التحوال

العامل على كافة املستويات واألصعدة،  لقد أصبحت اللغة عامال فاصال يف حياة األفراد 
واجملتمعات، وليس ذلك على مستوى التواصل فحسب، بل يف سياق بناء االسرتاتيجيات 

أي وقت مضى  املختلفة سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية، حيث صارت اللغة أكثر من
 4دليال على النفوذ يف كل املستويات

                                                           
 .48شفيقة كحول وصفاء غريب، مقاربات نظرية حول طرق تدريس اللغات األجنبية، ص  1
 رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة، تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج واالسرتاتيجيات، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم 2

 .49، ص 2116/هـ1427إيسيسكو، –والثقافة 
 .33ص  لطفي بوقربة، حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، جامعة بشار، 3
 67ميمون جماهد، تعليمية اللغة بني األحادية والتعدد، ص  4
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إن االسرتاتيجية التواصلية هي اليت أصبحت تشكل الدافع الرئيسي لتعليم اللغات، لذلك  -3
أصبحت اهلاجس األول يف حبوث تعليمية اللغات، وأصبحت أقطاب العملية التعليمية، إضافة 

قت سابق، حمّط أنظار املهتمني يف حبوث إىل الوسط والظروف اليت تتفاعل فيها أكثر  من أّي و 
تعليمية اللغات، ألهّنا هي اليت تضمن الوصول إىل نتائج جتسد تلك االسرتاتيجيات وكيفية 

 1التعامل معها
يقوم :" يف وصف طريقة تعّلم الّلغة يف اجملتمع( Brown)الّلغة مظنتها اجملتمع، يقول براون  -4

بعضهم البعض، وتوثيق العالقات الودية بينهم، من خالل أفراد جمموعة الدارسني بالتعرف على 
التحادث بلغتهم األصلية، مّث جيلسون يف دائرة وجيلس املدرس خارج هذه الدائرة، وعندما يرغب 
أحد الدارسني أن يقول شيئا يقوله بلغته األصلية فيرتمجه املدرس بالّلغة األجنبية، ويعيد الطالب 

غة األجنبية، وهكذا يستمر احلوار، وميكن تسجيل احلوار على شريط الثاين ما قاله املدرس باللّ 
ليستمع إليه الدارسون زيادة يف التعلم وميكن للمدرس أن يـأخذ دورا أكثر فاعلية يف التوجيه 

 2..."واإلرشاد والشرح واملناقشة
 -االستماع -الكالم)صاليا يستهدف إكساب املتعلمني املهارات اللغوية األربع تعليم اللغة اتِّ  -5

صال، واستخدام القواعد اللغوية من وتنميتها لديهم، ومتكينهم من مهارات االتِّ ( الكتابة -القراءة
نة يف مواقف معينة، كما يعمل على خلق مواقف طبيعية فردية صالية معيّ أجل أداء وظائف اتِّ 

ى احملادثة الشفوية صالية مباشرة، من خالل حمتوى لغوي يركز فيه على تدريبهم علومجاعية اتِّ 
أوال، مّث التدريب على باقي املهارات اللغوية، حبيث يصبح املتعلم ملما باملعاين االجتماعية 
للرتاكيب اللغوية املختلفة، وقادرا على انتقاء التعبريات اللغوية املناسبة للمواقف االتصالية 

 3املختلفة

إيضاح الطبيعة "، وذلك من خالل اللغة املنطوقةبناء على هذا اهتم الباحثون يف جمال تعليم اللغات ب
الصوتية للغة، ويف بيان أمهية تعّرف بنية اللغة، ويف االهتمام بالوظيفة االّتصالية لّلغة، كّل هذا من أجل 

 4"الوصول بالدارس إىل املهارات اللغوية املستهدفة، وجتاوزا هبذا طريقة التلقني املباشر للقواعد اللغوية
تسمح للمتعلم "حبيث  ،أجل جعل عملية تعليم اللغات ذات مستوى عال من الفاعليةوكذلك من 

بالتعّرف على قيم األقوال، ودالالت العبارات يف جمال استخدامها، وأغراض املتكلم ومقاصده اليت ال 
                                                           

 .67ص املرجع نفسه،  1
 .35لطفي بوقربة، حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، جامعة بشار، ص  2
، 23 تعليم اللغة العربية من تعليم اللغة إىل تعليم التواصل باللغة، جملة األثر، عهنية عريف ولبوخ بومجلني، املداخل احلديثة يف: ينظر 3

 .23، ص 2115ديسمرب
  54صحنان يوسف نور الدين عبد احلافظ، إشكالية التواصل اللغوي ما بني التعليمية وتعليم اللغات،  4
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التعليمية،  أحد منابع العملية( التواصلي)تتضح إاّل بربطها بسياقات استعماهلا، وهبذا ُعّد البعد التداو ي 
إذ بفضله جتاوز التعليم مهّمة التلقني إىل مهمة التحصيل، وذلك باالقتصار على تعليم املتعلم ما حيتاج 

  1"إليه

وفق النحو  على مجلة من القواعد نلخصها تقوم النظرية التواصلية :التواصلية قواعد النظرية -5
 :اآليت

اكتساب اللغة  النظريات املعرفية ألنّ يقوم املنهج التواصلي من الناحية النظرية على -أ 
 هوانجمن خالل عمليات داخلية لدى املتعلم فاإلنسان كما يرى  عملية معقدة تتمّ 

(Hvang ) ِّم لذاته بطبعه، وليس واقعا على الدوام حتت رمحة العوامل كائن منظ
 واملثريات اخلارجية

 ملكة التواصل باللغة األجنبية هي ملكة لغوية اجتماعية-ب 
: عرض املادة اللغوية على أساس التدرج الوظيفي التواصلي، حبيث ال يصبح السؤال-ج 

ما الوظائف اللغوية اليت : ا يصبح السؤالما القواعد اليت ينبغي تعليمها للتالميذ؟ وإمنّ 
تدرج   يتمكنوا من استخدام اللغة يف احلياة؟ ومعىن أنّ ينبغي تعليمها للتالميذ حىّت 

 2وثيق الصلة بأهداف التعليم املادة اللغوية أصبح
كما هو الشأن يف املنهج التقليدي واملنهج  –اختيار املادة اللغوية مل يعد مرتبطا -د 

بالقواعد اللغوية، بل أصبح قائما على تدرج الوظائف التواصلية واملواقف  -البنيوي
 االجتماعية

ملتعلم ثقافيا ومعرفيا يف الرتكيز على املواقف اللغوية والتعليمية واالجتماعية اليت حتفز ا-ه 
 استخدام اللغة األجنبية لتعلم شيء ما

مثل توجيه األسئلة أو : اللغةاالهتمام بالنشاطات اليت ختلق مواقف واقعية الستخدام -و 
وبعبارة أخرى جعل األفكار أو التعبري عن املشاعر، تسجيل املعلومات أو تبادل 

 املبادرة يف زمام املتعلم
 3السمعية البصرية املتعددة كاألشرطة والصوراستعمال الوسائل -ز 

 محصول الحديث: 
 4.اهلدف األول واألخري من تعليم اللغة هو التواصل  -1

                                                           
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها 1
 .34ص  ت التطبيقية، جامعة بشار،لطفي بوقربة، حماضرات يف اللسانيا  2
 .35املرجع نفسه، ص  3
 .54حنان يوسف نور الدين عبد احلافظ، إشكالية التواصل اللغوي ما بني التعليمية وتعليم اللغات، ص 4
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 1التواصل السليم والكامل يعطينا تواترا فكريا وتعبرييا ناجحا -2
التفتح "وية فحسب إىل انتقال الدرس اللساين التطبيقي من الرتكيز على اللغة اهلُ  -3

 2"على مجيع اللغات، تعليمها وتعلمها، وبطرق أكثر جناعة أقل تكلفة
الطريقة الصامتة، الطريقة الطبيعية، طريقة : عرف املنهج التواصلي عّدة طرائق -4

 .غة يف اجملتمعاالستجابة باإلحياء، طريقة تعلم اللّ 
تعليم الكالم املنطوق أساس العملية التعليمية كّلها، أّما القواعد النحوية  إنّ  -5

فيمكن للدارس أن يتعلمها أيضا يف إطار اجلمل املنطوقة، وأن يكتشفها عن 
 3"طريق املمارسة العملية للغة

 -شفهية والسمع-املقاربة التواصلية ظهرت كرد فعل على املنهجيات السمع إنّ  -6
 4بصرية املؤسسة على طرق مستوحاة من املدرسة السلوكية

إن املقاربة التواصلية هتدف إىل استعمال اللغة استعماال حرا يف مواقف حقيقية  -7
  5فواكتفاء املدرس بتهيئة املتعلمني داخل الفصل للتعبري عن تلك املواق

أّن التدريبات التواصلية احلرة داخل الفصل ( " التواصلية)من عيوب هذه الطريقة  -8
كما ال ميكن أن يتقلص دور املعلم إىل )...( أو خارجه ليست مضمونة النتائج 

جمرد اإلشراف والتنشيط بل ال بّد أن حيافظ على دوره من حيث هو موجه 
 6"ومسرّي 

 تعليم التواصل باللغة؛ أي االنتقال من تلقني ينبغي االنتقال من تعليم اللغة إىل -9
املتعلم كما هائال من املعارف النظرية اجلاهزة، واملطالبة باسرتجاعها يف 
االمتحانات، إىل تعليم يُكِسُبه القدرة على استثمار املعارف واملهارات اللغوية 

 7وتوظيفها بنجاح يف املواقف التواصلية املختلفة
 

                                                           
 .374وا ي موالة،  اللغة والفكر وحتمية التكامل، ص   1
 67صميمون جماهد، تعليمية اللغة بني األحادية والتعدد،  2
 . 54حنان يوسف نور الدين  عبد احلافظ، إشكالية التواصل اللغوي ما بني التعليمية وتعليم اللغات،  ص   3
 .47شفيقة كحول وصفاء غريب، مقاربات نظرية حول طرق تدريس اللغات األجنبية، ص  4
 .114-113، ص ص 1987، 21لة العربية، عجورج رموين، تدريس اللغة العربية يف الواليات املتحدة األمريكية طرائقه وأساليبه، جم 5
حممد صاحل بن عمر، كيف تعلم العربية لغة حية، حبث يف إشكالية املنهج،  دار اخلدمات العامة للنشر والتوزيع العربية، تونس،  6

 .11، ص 1/1998ط
 عليم التواصل باللغة، هنية عريف ولبوخ بومجلني، املداخل احلديثة يف تعليم اللغة العربية من تعليم اللغة إىل ت 7
 .21ص 
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 راجعقائمة المصادر والم
 .القرآن الكريم* 

 :المصادر والمراجع: أوال
 .، اخلصائص، حتقيق حممد علي النجار، دار الكتاب، القاهرةابن جين -1
، مقدمة العالمة ابن خلدون املسّمى ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ (عبد الرمحن)خلدون  ابن -2

العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .2117/بريوت، لبنان، د ط

، الشركة الوطنية للنشر أمحد بن نعمان، التعريب بني املبدأ والتطبيق يف اجلزائر والعامل العريب -3
 .1981-ه1411/ والتوزيع، اجلزائر، د ط

أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، ديوان املطبوعات  -4
 .2/2119اجلامعية، اجلزائر، ط 

أمحد حسن اللقاين، املناهج  بني النظرية والتطبيق، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن،  -5
 .4/1994ط

 .1/2112أمحد خمتار عمر، أنا واللغة واجملتمع، عامل الكتب، القاهرة، ط -6
/ ط د اجلزائر، أمحد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان املطبوعات اجلامعية، -7

2112. 
أديب عبد اهلل حممد النوايسة وإميان طه القطاونة،  النمو اللغوي واملعريف للطفل، مكتبة  -8

 .2111/ط األردن، داجملتمع العريب، 
بشري إبرير وآخرون، مفاهيم التعليمية بني الرتاث والدراسات اللسانية احلديثة، قسم اللغة  -9

 2119/ 1العربية وآداهبا، خمرب اللسانيات واللغة العربية، جامعة عنابة، ط
، منشورات 1998-1962بشري بالح، التدافعات الثقافية يف األسطوغرافيا اجلزائرية  -11

 .2117ألعلى للغة العربية، اجلزائر، اجمللس ا
بلملياين بن عمر، تراث ابن جين اللغوي والدرس اللساين احلديث دي سوسري منوذجا،  -11

 .2115ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
 .2117/ 1بن عربية راضية، حماضرات يف اللسانيات احلاسوبية، ألفا للوثائق، اجلزائر، ط -12
اللغات والسياسات اللغوية، تر حسن محزة، املنظمة العربية جان لويس كالفي، حرب  -13

 1/2118للرتمجة، بريوت، لبنان، ط
جيمس طوليفسن، السياسة اللغوية خلفياهتا ومقاصدها، ترمجة حممد خطايب، مؤسسة  -14

 .2117/الغين للنشر، الرباط، د ط
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بحث اللغوي حسام هبنساوي، أمهية الربط  بني التفكري اللغوي عند العرب ونظريات ال -15
 .1994احلديث يف جما ي مفهوم اللغة والدراسات النحوية، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

حفيظة تازوريت، اكتساب اللغة العربية عند الطفل اجلزائري، دار القصبة للنشر، اجلزائر،  -16
2111. 

 .2115/ط حلمي خليل، دراسات يف اللسانيات التطبيقية، دار املعرفة اجلامعية، مصر، د -17
حليمة قادري، مدخل إىل األرطوفونيا تقومي اضطرابات الصوت والنطق واللغة، دار صفاء  -18

 .1/2115للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن،   ط
التعلم واألساليب املعرفية، سلسلة التكوين الرتبوي،  -خالد املري وآخرون، بيداغوجيا الدعم -19

 .1999دار االعتصام،  
ية، دراسات يف علم اللغة النفسي، دار جرير للنشر والتوزيع، عّمان، داود عبده عط -21

 .2111 -ه1/1431األردن، ط
دوجالس براون، أسس تعّلم اللغة وتعليمها، ترمجة عبده الراجحي وعلي علي أمحد شعبان،  -21

 1994/دار النهضة العربية، بريوت، د ط
ليا بني املناهج واالسرتاتيجيات، رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة، تعليم اللغة اتصا -22

 .2116/هـ1427إيسيسكو، –منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 
رشدي لبيب وآخرون، األسس العامة للتدريس، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  -23

 .1/1983بريوت، ط
األسود، جملس الثقافة روبرت ل كوبر، التخطيط اللغوي والتغري االجتماعي، تر أبو بكر  -24

 2116/العام، القاهرة، د ط
/ سيد حسن حسني، دراسات يف اإلشراف الفين، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، د ط -25

1969. 
-2116/ 8 صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، دار هومة، اجلزائر،  ط -26

2117. 
دار كنوز املعرفة، ن وتطبيقات، صاحل بن فهد العصيمي، اللسانيات التطبيقية قضايا وميادي -27

 .1/2119األردن، ط
، وطرق التدريس،  دار املعارف، مصرصاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد، الرتبية  -28

 .1، ج11/1999ط
 .1/2116صاحل نصريات، طرق تدريس العربية، دار الشروق للنشر، عّمان، األردن، ط -29
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ضوء االجتاهات احلديثة، الدار املصرية  ظيبة سعيد السليطي، تدريس النحو العريب يف -31
 .2112/اللبنانية، القاهرة، د ط

، دار (اقرتابات لسانية يف التواصل الشفهي والكتايب)عبد اجلليل مرتاض، اللغة والتواصل  -31
 .د ت/ هومة، اجلزائر، د ط

اهلل عبد القادر الفاسي الفهري، السياسة اللغوية والتخطيط مسار ومناذج، مركز امللك عبد  -32
 .1/2114بن عبد العزيز الدو ي خلدمة اللغة العربية، الرياض، ط

عبد الكرمي غريب وآخرون، يف طرق وتقنيات التعليم من أسس املعرفة إىل أساليب  -33
 .1/1992تدريسها، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، ط

/ 1سعود، الرياض، ط عبد اجمليد سيد أمحد منصور، علم اللغة النفسي، جامعة امللك -34
 .1982-ه1412

عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب  -35
 .2114/ 1اجلديد، املتحدة، بريوت، ط

عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، د  -36
 .1995/ط

 -2لغة وصناعة املعجم، مطابع جامعة امللك سعود، السعودية، ط علي القامسي، علم ال -37
 .م1991/هـ1411

علي القامسي، علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملّية، مكتبة لبنان ناشرون،  -38
 .2118، 11/ط

/ علي راشد، اختيار املعلم وإعداده ودليل الرتبية العملية، دار الفكر العريب، القاهرة، د ط -39
1996. 

فاسولد رالف، علم اللغة االجتماعي، ترمجة إبراهيم بن صاحل الفالي، جامعة امللك سعود،  -41
2111. 

حلمي خليل، اهليئة العامة املصرية للكتاب، القاهرة، د : كريستال، التعريف بعلم اللغة، تر -41
 .دط/ ت

كرميان حممد بدير وإملي صادق، تنمية املهارات اللغوية للطفل، عامل الكتب للنشر  -42
 .1/2111والتوزيع، القاهرة، ط

 .1/2118كرميان حممد بدير، التعلم النشط، دار املسرية للنشر والتوزيع، عّمان، ط -43
  .2115/كمال بشر، التفكري اللغوي بني القدمي واجلديد، دار غريب، القاهرة، د ط -44
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مازن الوعر، دراسات لسانية تطبيقية، دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر، دمشق،  -45
 .1/1989وريا، طس

/ 1جمدي عزيز إبراهيم، موسوعة املناهج الرتبوية، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط -46
2111. 

 .1991/ط حممد اخلوا ي، معجم علم اللغة النظري، مكتبة لبنان، بريوت، د -47
حممد الدريج، مدخل إىل علم التدريس، حتليل العملية التعليمية، دار الكتاب اجلامعي،  -48

 .2113/ 1إلمارات العربية املتحدة، طالعني، ا
/ حممد الطيب العلوي، الرتبية واإلدارة باملدارس اجلزائرية، دار البعث، قسنطينة، د ط -49

 .1، ج1982
حممد بن حيي  زكريا وعّباد مسعود، التدريس عن طريق املقاربة بالكفاءات، املعهد الوطين  -51

 .لرتبية الوطنية، اجلزائرلتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم،  وزارة ا
حممد صاحل بن عمر، كيف تعلم العربية لغة حية، حبث يف إشكالية املنهج،  دار اخلدمات  -51

 .1/1998العامة للنشر والتوزيع العربية، تونس، ط
حممد فالق، اآلليات التنفيذية يف التخطيط اللغوي ودوره يف إجناح السياسة اللغوية، صمن  -52

ريب ولد خليفة أمهية التخطيط اللغوي اللغات ووظائفها استكتاب مجاعي حممد الع
 .منشورات اجمللس األعلى للغة العربية

حممد حممود مهد ي، مدخل يف تكنولوجيا االتصال االجتماعي، املكتب احلديث، مصر،  -53
 .1997/د ط

حممد مصطفى زيدان، النمو النفسي للطفل واملراهق ونظريات الشخصية، دار الشروق،  -54
 .1996/طجّدة،  د 

 .1/1995حممود فهمي حجازي، األسس اللغوية لعلم املصطلح، دار غريب، القاهرة، ط -55
ميشال زكريا، مباحث يف النظرية األلسنية وتعليم اللغة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  -56

 .1985، 2والتوزيع، بريوت لبنان، ط
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ميشال زكرياء، األلسنية التوليدية وقواعد اللغة العربية،  -57

 .1982/ 1والتوزيع، بريوت، لبنان، ط
ميشل ماكارث، قضايا يف علم اللغة التطبيقي، ترمجة عبد اجلواد توفيق حممود، اجمللس  -58

 .2115/األعلى للثقافة، القاهرة، د ط
نواري سعودي أبو زيد، اللغة وبناء اإلنسان دراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل  -59

 .2116، 1التعليميات، دار قرطبة للنشر والتوزيع، احملمدية، اجلزائر، ط
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هايل حممد الطالب، دراسات يف اللسانيات التطبيقية، وزارة الثقافة، اهليئة العامة السورية  -61
 .2117/للكتاب، د ط

هيئة التأطري باملعهد، املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم، تعليمية  -61
، احلراش، اجلزائر، (سند تكويين لفائدة معلمي التعليم االبتدائي)واد يف املدرسة االبتدائية امل

 .د ت/ دط
/ 3يوسف قطايف وآخرون، تصميم التدريس، دار الفكر للنشر والتوزيع، عّمان، ط -62

2118. 
يوسف مقران، املصطلح الّلساين املرتجم، مدخل نظري إىل املصطلحات، دار رسالن  -63

 .2118/والنشر والتوزيع،  دمشق، سوريا، د طللطباعة 
 :المعاجم: ثانيا

 . 1/1997ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت،  ط -1
إميل بديع يعقوب، املعجم املفصل يف دقائق اللغة العربية، دار الكتب العلمية، بريوت،  -2

2112. 
 .م1972هـ، 2/1432الوسيط، دار املعارف، القاهرة، ط جممع اللغة العربية، املعجم -3
إجنليزي، -النجار زينب وحسني شحاتة، معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية عريب -4

 .1/2113عريب، مراجعة حامد عمار، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط-إجنليزي
 :المجالت والدوريات: ثالثا

رس بني الثبات والتغري، جملة فكر العربية، العدد محد نظيف، األدوار املستقبلية للمدأ -1
 .، الدار البيضاء، اململكة املغربية2116الثالث، السنة األوىل، دجنرب، 

أمرية منصور، الصوتيات بني مواد اللغة العربية واقع تعليمها ومعوقات اكتسابه دراسة  -2
 .2114، جوان21استطالعية، جملة األثر، ورقلة، ع

عالقة النمو اللغوي  ألطفال الروضة بإتقان اللغة العربية الفصحى،  إميان نعمة كاظم، -3
 .، الكلية الرتبوية املفتوحة، جامعة البصرة، العراق، د ت(مقال)

بالول أمحد، التخطيط اللغوي يف اجلزائر بني التنظري والتطبيق تعريب العلوم أمنوذجا، جملة  -4
  .1، مج 27الرتاث، ع 

رفة علمية ختصصية، جملة اللغة العربية، اجمللس األعلى للغة العربية، بشري إبرير، التعليمية مع -5
 .2117، 37اجلزائر، ع 

بشري إبرير، علم املصطلح وممارسة البحث يف اللغة واألدب، جملة املخرب، أحباث يف اللغة  -6
 .واألدب اجلزائري، جامعة حممد خيضر، بسكرة
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العريب، جملة اجلامعة اإلسالمية، املدينة جاسم علي جاسم، علم اللغة النفسي يف الرتاث  -7
 .154، ع44، مج2111/ه1431املنورة، 

، ديسمرب 29جاليلي  مسية، اللسانيات التطبيقية مفهومها وجماالهتا، جملة األثر، ع -8
 .126، ص 2117

مجيلة روقاب، تعليمية اللغة العربية يف املدرسة اجلزائرية بني الكفاءة والرداءة، جملة  -9
 .2112اللغوية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سبتمرب املمارسات 

جورج رموين، تدريس اللغة العربية يف الواليات املتحدة األمريكية طرائقه وأساليبه، جملة  -11
 ز1987، 21العربية، ع

جيال ي بومحامة، أمهية األهداف التعليمية ودورها يف إجناح عملية التعلم والتعليم، جملة  -11
 .2115، جوان 23ع  العلوم اإلنسانية،

حليمة الشيخ وحشمان جناة، تعليمية الرتمجة بني اللغة العامة واللغة املختصة، جملة معامل،  -12
 .2118، ديسمرب، 11، ع1اجمللس األعلى للغة العربية، اجلزائر،  مج

حنان يوسف نور الدين  عبد احلافظ، إشكالية التواصل اللغوي ما بني التعليمية وتعليم  -13
، ديسمرب 4، ع6لة جسور املعرفة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، مج اللغات، جم

2121. 
خدجية بن فليس، دراسة صعوبات تعلم مادة الرياضيات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية  -14

، 1، ع5وكيفية توظيفها يف حتسني طرائق تدريس هذه املادة، جملة العلوم االجتماعية، مج
 .غواط، جامعة عّمار ثليجي، األ2111

سارة مسعوداين ووردة مسيلي، دور التحليل التقابلي يف تعليم اللغات األجنبية من وجهة  -15
نظر أساتذة اللغة الفرنسية واللغة اإلجنليزية، املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوصوف، ميلة،  

 .2121، ديسمرب 2، العدد7اجمللد 
ة املمارسات اللغوية، جامعة سامية جباري، اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغات، جمل -16

 .2114مولود معمري، تيزي وزو،  جانفي 
مسية زرقوق وفتيحة بلمهدي، دور وخصائص املعلم الفّعال املعاصر يف تعليمية العلوم  -17

التجريبية والرياضيات، جملة تعليميات، جامعة حيىي فارس، املدية، خمترب تعليمية اللغة 
 .2118ديسمرب -، جوان1، ع8والنصوص، مج

شفيقة العلوي،  احلاسوب الوسيلة التعليمية احلديثة ودورها يف العمل البيداغوجي املتواصل  -18
، السداسي األول 1والكفاءة املعرفية، جملة احلكمة للدراسات الرتبوية والنفسية، اجلزائر، ع

2113. 
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شفيقة كحول وصفاء غريب، مقاربات نظرية حول طرق تدريس اللغات األجنبية، دفاتر  -19
 .2118، نوفمرب 21خمرب املسألة الرتبوية يف ظل التحديات الراهنة، ع 

صابر كنوز، خيارات وظيفية من أجل ختطيط لغوي خيدم تعليم اللغة العربية، جملة علوم  -21
 .2115اللغة العربية وآداهبا، جامعة محة البشري، الوادي، جوان 

مية اللغة العربية، جملة التعليمية، صليحة بردي، البعد التواصلي واملعاجلة التقنية يف تعلي -21
 .2117، جوان11، ع4اجلزائر، مج 

طرهيوة جناة، تعليمية اللغة األجنبية يف املدرسة اجلزائرية بني حتمية الواقع وتطلعات  -22
 .2121املستقبل، جملة بدايات، اجمللد الثاين، العدد الرابع، جوان 

خلدون فيما دعي باملقدمة، جملة جممع اللغة عبد البديع النريباين، امللكة اللسانية عند ابن  -23
 .4، ج85العربية، دمشق، مج 

عبد الرمحن عزي، الثقافة وحتمية االّتصال نظرة قيمية، جملة املنهل، اململكة العربية  -24
 .2111، ديسمرب 63، مج 577السعودية، ع

أطفال عمار عبد اهلل الفرحيات ووعد ثابت حسن فضيلي، مستويات احلصيلة اللغوية لدى  -25
الروضة وعالقته  بالرتتيب الوالدي يف منطقة الطرية، جملة كلية الرتبية، جامعة األزهر العدد 

 .2116، اجلزء األول، أكتوبر، 171
فاطيمة داود، كفاءة معلم اللغة العربية بني التواصل اللغوي والسياق الثقايف، جملة املخرب  -26

يضر، بسكرة، العدد الثاين عشر، جانفي أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، جامعة حممد خ
2116. 

العلوِم فتحي إبراهيم خضر، َتراُجُع اأَلداِء اللُّغوّي يف وساِئِل اإلعالِم العربّيِة، جملة جامعة  -27
 .2113فلسطني، ، اإلسالمية العاملية

،  كروش حيزية، الرتمجة ورهانات العوملة، جملة معامل، اجمللس األعلى للغة العربية، اجلزائر -28
 .2118، جوان 11، ع1مج

، خمترب اللغة والتواصل، (كالم-لغة)كيور جازية، تعليمية اللغات بني التنظري والتطبيق، جملة  -29
 .2، ع4املركز اجلامعي، غليزان، مج

لزعر عز الدين، التخطيط اللغوي يف اجلزائر وأثره يف تعليمية اللغة العربية  بالطور املتوسط  -31
 .2119، 9، ع5، جملة النص، مج (سط أمنوذجاكتاب السنة الثالثة متو )

لطيفة هباشي،  تعليمية اللغات واللغة العربية إشكاليات وحتديات، جملة التواصل يف  -31
 .2114، مارس 37اللغات واآلداب، ع
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العدد  3لطيفة هباشي، مفاهيم تعليمية اللغات واللغة العربية، جملة التعليمية، اجلزائر، اجمللد  -32
 .2116، ديسمرب 8

ليلى سهل، األدوار اجلديدة للمعلم والكفايات الالزمة ليقوم هبا، جملة جيل للدراسات  -33
 .2118، سنة 37األدبية والفكرية، جملة علمية دولية، مركز جيل البحث العلمي،  العدد 

حممد البشري اإلبراهيمي، العربية فضلها على العلم واملدنية وأثرها يف األمم غري العربية، جملة  -34
 .1، ج15، مج1939فيفري / ه1358اب، تونس، حمّرم الشه

حممد الظاهر طاليب، تعليمية الرياضيات يف برامج التكوين األو ي للمكونني، جملة العلوم  -35
 .، جامعة عّمار ثليجي، األغواط2111، 2، ع5االجتماعية، مج

ة، جملة حممد حيياتن، التعددية اللسانية من خالل األحباث اللسانية االجتماعية احلديث -36
 .2116اللسانيات، اجلزائر، ديسمرب 

/ مصطفى عوض بين ذياب، التخطيط اللغوي والتعريب، العدد الثاين واألربعون، رجب -37
 .2112( يونية)حزيران 

معمر نواف  اهلوارنة، دراسة بعض املتغريات ذات الصلة بالنمو اللغوي لدى أطفال  -38
 .2112األول،  ،  العدد28الروضة،  جملة  جامعة دمشق،  اجمللد 

مّناع نور الدين وعبد اجمليد الناصر وحممد مجال شاشة، تعليمية مادة الرياضيات، جملة  -39
، 27، ع8الباحث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، مج

 .2116ديسمرب 
منصور مصطفى، أمهية تشخيص التصورات البديلة يف تدريس العلوم واسرتاتيجيات  -41

 .2114، جوان 3، ع2عديلها، جملة احلكمة للدراسات الفلسفية، اجلزائر، مجت
ميمون جماهد، تعليمية اللغات من التأسيس إىل االهتمامات، جملة متون، ديسمرب  -41

2111. 
نعموين مراد و بلمرابطة أمحد، إدراك األهداف التعلمية  واألدائية وعالقته بالوعي  -42

دراسة ميدانية ثانوييت مدينة جمانة  -لطبيعة واحلياة أمنوذجامادة علوم ا-باسرتاتيجيات التعلم
 .برج بوعريريج،  اجمللة اجلزائرية للطفولة والرتبية

هنية عريف ولبوخ بومجلني، املداخل احلديثة يف تعليم اللغة العربية من تعليم اللغة إىل تعليم  -43
 .2115، ديسمرب23التواصل باللغة، جملة األثر، ع

للغة والفكر وحتمية التكامل، جملة التعليمية، جامعة جيال ي اليابس، سيدي وا ي موالة،  ا -44
 .2111بلعباس، العدد األول، 
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وليد أمحد العنايت، الدليل حنو بناء قاعدة بيانات للسانيات احلاسوبية العربية، جملة  -45
 .2119اللسانيات، اجلزائر، ديسمرب، 

وتعليم الكتابة واإلنشاء باللغة األجنبية، اجمللة وليد أمحد العنايت، اللسانيات التطبيقية  -46
 .2112متوز / ه1433، رجب 3، ع8األردنية يف اللغة العربية وآداهبا، مج

حيي بعيطيش، حنو اسرتاتيجية حلل إشكالية املصطلح، جملة املرتجم، جامعة قسنطينة،  -47
 .2118، ديسمرب 2ع

 :الرسائل: رابعا
األهداف يف تعليمية الرتمجة، رسالة دكتوراه، قسم الرتمجة،  بن دحو نسرين كنزة، بيداغوجيا -1

 .2114-2113جامعة وهران، 
الطور األول –بوسعدة قاسم، مدى فعالية تقومي املفتش للمعلم يف املدرسة األساسية  -2

-2111مذكرة ماجستري، قسم علم النفس وعلوم الرتبية، جامعة ورقلة،  -والثاين
2112. 

البنية املعرفية اإلفرتاضية بالبنية املعرفية املالحظة دراسة حتليلية يف  حاج عبو شرفاوي، عالقة -3
 .2112-2111ضوء نظرية بياجيه، رسالة دكتوراه، قسم علم النفس، جامعة وهران،

حجاج أم اخلري، التواصل اللغوي وصعوبات اكتساب اللغة عند الطفل، شهادة ماجستري،  -4
 .2111-2111جامعة جيال ي اليابس، سيدي بلعباس، 

حنان إمساعيل أمحد عمايرة، الرتاكيب اإلعالمية يف اللغة العربية، رسالة دكتوراه، اجلامعة  -5
 .2114األردنية، أيار 

رتيبة بوفروم، تعليمية اللغة العربية يف مرحلة ما بعد التمدرس دراسة تطبيقية يف مراكز تعليم  -6
-2118هبا، جامعة وهران،  اللغات للكبار، رسالة ماجستري، قسم اللغة العربية وآدا

2119. 
زهور شتوح، تعليمية التمارين اللغوية يف كتاب اللغة العربية  للسنة الرابعة متوسط دراسة  -7

وصفية حتليلية، رسالة ماجستري، قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة احلاج خلضر باتنة، 
2111-2111. 

ة التعليم قبل املدرسة وعالقته زينب حممد عثمان حممد، النمو اللغوي لدى أطفال مرحل -8
ببعض املتغريات الدميوغرافية، رسالة دكتوراه، قسم علم النفس الرتبوي، جامعة اجلزيرة، 

 .2112السودان، 
عبد الكرمي بن ساسي، تعليمية أنشطة اللغة العربية بني اجلملة والنص يف املرحلة االبتدائية،  -9

 .2118-2117، (1)جامعة باتنة  رسالة دكتوراه، قسم اآلداب واللغة العربية،
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، رسالة -املستوى الرتكييب أمنوذجا -مشكلة التعلم عند فئة متالزمة داون، فرحات فاطمة -11
 .دكتوراه، قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان

كبري زهرية، إشكالية املصطلح اللساين يف ترمجة النصوص اللغوية ترمجات كتاب دروس يف  -11
اللسانيات العامة لفردينان دو سوسري أمنوذجا، شهادة ماجستري، قسم اللغات األجنبية، 

 .2114-2113جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
علم )كمال لعناين، النظرية املصطلحية احلديثة يف فكر علي القامسي من خالل كتابه  -12

م اللغة العربية وآداهبا، ، شهادة ماجستري، قس(املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية
 .2114جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ليلى بن ميسية، تعليمية اللغة العربية من خالل النشاط املدرسي غري الصفي دراسة وتقومي  -13
، شهادة ماجستري، قسم اللغة العربية -مدينة جيجل منوذجا-لدى تالميذ الثالثة متوسط

 .2111-2119وآداهبا، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
حممد مصطفى أمحد يونس، لغة الطفل، رسالة ماجستري، قسم علم اللغة والدراسات  -14

 .2111السامية والشرقية، جامعة الفيوم، مصر، 
ميمون جماهد، تعليمية اللغة بني األحادية والتعدد، رسالة دكتوراه، قسم اللغة العربية  -15

 .2119-2118وآداهبا، جامعة وهران، 
دراسة حاالت من الوطن )السياسة اللغوية بالتخطيط اللغوي  هدى الصيفي، عالقة -16

 .2115-2114شهادة ماجستري، قسم اللغة العربية، جامعة قطر، ( العريب
 :المحاضرات: خامسا
حنفي بن عيسى، حماضرات يف علم النفس اللغوي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -1

 .6/2111ط
عبد اهلل قلي، حماضرات يف وحدة املناهج التعليمية والتقومي الرتبوي، املدرسة العليا لألساتذة  -2

 .2119-2118يف اآلداب والعلوم اإلنسانية، بوزريعة، 
عبدالقادر بوشيبة، حماضرات يف علم املفردات وصناعة املعاجم، جامعة أيب بكر بلقايد،  -3

 .2114/2115تلمسان، 
 .ات يف اللسانيات التطبيقية، جامعة بشارلطفي بوقربة، حماضر  -4
حممد خاين، حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، املركز اجلامعي أمحد زبانة، غليزان،  -5

2116-2117. 
جنوى فريان، حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، قسم اللغة واألدب العريب، جامعة سطيف  -6

(2) ،2118-2119. 
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 :الملتقيات والندوات: سادسا
حساين، أثر اللسانيات التقابلية والنصية يف ترقية تعليمية اللغة العربية للناطقني أمحد  -1

، مؤمتر اسرتاتيجيات جديدة تناسب العصر لتحسني مكانة اللغة  -مقاربة بينية-بغريها
 11جامعة زايد، ديب، اإلمارات العربية املتحدة،  ، العربية يف مؤسسات التعليم العا ي

 .2116مارس 
الطيب بن جني، التخطيط والسياسة اللغوية وأبرز عوائقهما يف الوطن العريب، أعمال  أمين -2

 .2117مؤمتر الدراسات العربية واإلسالمية، ماليزيا، 
منهاج  -عبد الرزاق باللموشي، واقع ديداكتيك الرياضيات يف املناهج التعليمية اجلزائرية -3

التعليمية بني النظرية والتطبيق وأثرها يف )ل امللتقى الوطين األو  -السنة أوىل متوسط أمنوذجا
 (تطوير املناهج التعليمية

عبد اهلل الربيدي، التخطيط اللغوي تعريف نظري ومنوذج تطبيقي، امللتقى التنسيقي  -4
للجامعات واملؤسسات املعنية باللغة العربية، مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدو ي  

 .2113مايو  9-7ض، خلدمة اللغة العربية، الريا
وليد أمحد العنايت، الدليل حنو بناء قاعدة بيانات للسانيات احلاسوبية العربية، ندوة تقنية  -5

 . املعلومات والعلوم الشرعية والعربية، جامعة البرتا، األردن
 :المدونات الكترونية: سابعا

 الكرتوين رابط(. 14)محيد حقي، النظرية البنائية، سلسلة علوم الرتبية، احللقة  -1
 .حنايف جواد، نظريات التعلم، شبكة األلوكة -2
خالد أبو عمشة، التأثريات غري اللغوية يف اكتساب اللغة العربية وتعلمها، شبكة اجلزيرة  -3

 .اإلعالمية
خالد أبو عمشة، العوامل املؤثرة يف اكتساب اللغة الثانية، منتدى جممع اللغة العربية على  -4

 . 12/11/2116 :الشبكة العاملية، مكة، كتب
 .عبد احلق العمري، أمهية التخطيط اللغوي للعربية، جممع اللغة العربية مبكة -5
حممد عبد الغين عبد احلميد، األهداف السلوكية،  مجهورية مصر العربية، مدونة الكرتونية،  -6

 .2118يناير 
 :المراجع األجنبية: ثامنا

Charles cooley: social organisation, cite in: J, lohisse: la 
communication anonyme , ED, Universitaire1969 
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 فهرس الموضوعات
 .Erreur ! Signet non défini مقّدمة

 .Erreur ! Signet non défini مدخل إىل اللسانيات التطبيقية(: 11)احملاضرة رقم 
 .Erreur ! Signet non définiجماالت اللسانيات التطبيقية واهتماماهتا(: 12)احملاضرة رقم 
 .Erreur ! Signet non définiحدود التداخل واالفرتاق بني اللسانيات التطبيقية واللسانيات العامة: (13) احملاضرة رقم

 .Erreur ! Signet non défini اللغة حقيقتها وخصائصها(: 14)احملاضرة رقم 
 38 النمو اللغوي وخصائصه(: 15) احملاضرة رقم

 .Erreur ! Signet non défini التعلم والتعليم واالكتساب(: 16)احملاضرة رقم 
 49 اللغة والفكر والثقافة(: 17)احملاضرة رقم 
 .Erreur ! Signet non définiاملعرفية النظرية -ج. النظرية اللغوية -ب. النظرية السلوكية -أ: نظريات التعلم(: 18)احملاضرة رقم 
 67 دور املعلم واملتعلم يف تفعيل العملية التعليمية(: 19)احملاضرة رقم 
 72 العوامل اللغوية وغري اللغوية يف تعليم اللغات (:11)احملاضرة رقم 
 .Erreur ! Signet non défini تعليمية اللغة العربية وتعليم اللغات(: 11)احملاضرة رقم 
 .Erreur ! Signet non définiتعليمية اللغات وتعليمية املواد غري اللغوية(: 12)احملاضرة رقم 
 .Erreur ! Signet non défini أهداف تعليمية اللغات(: 13) احملاضرة رقم

 .Erreur ! Signet non défini تعليمية اللغات والتخطيط اللغوي(: 14)احملاضرة رقم 
 .Erreur ! Signet non défini تعليمية اللغات والتواصل(: 15)احملاضرة رقم 

 122....................................................................جعقائمة املصادر واملرا
 133.......................................................................فهرس املوضوعات

 


