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 .دراسة نقدية يف الّنظام الّّتبوي اجلزئري -تعليمية اللغة العربية يف إطار املقاربة ابلكفاءات

Didactic arabic language in a frame approach with competencies -

Acritical study of the Algerian educational system 
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 امللخص: 
ال  الّدراسة  هذه  حلّل  بحثية  هتدف  املالئمة  والّتقنيات  واألساليب  املناسبة  الطّرائق  وضع  إىل 

هبدف   املتعلم  أمام  الّتعلمية  الوضعيات  خمتلف  واقرتاح  ابجلزائر،  العربية  الّلغة  تعليمية  يف  العالقة  الوضعيات 
ما اكتسبه   وتقييم  له  والّنفسي  مراعاة اجلانب الوجداين  مع  أحسن الّظروف،  يف  وتقدميه  نظام الّتعلم  تيسري 
املختلفة،   الّتعّلمّية  الّتعليمية  الوضعيات  ملواجهة  تفعيلها  مث  املدروسة،  الّتعليمية  املاّدة  عرب  من كفاءات 

تعل ملناهج  تقّعد  اليت  الّنظرية  العلمّية  األسس  مسار وحتّقيق  يف  املناهج  تلك  تنفيذ  وواقع  العربية  الّلغة  يمّية 
 الّنظام الرّتبوي اجلزائري. 

 الّلغة العربية؛ الّتعليمية؛ األهداف؛ الّطرائق؛ الكفاءات.  الكلمات املفتاحية: 
Abstract:  

This research study aims to develop appropriate methods, methods 
and appropriate techniques to solve the unresolved situations in the 
teaching of the Arabic language in Algeria, and to propose various learning 
situations in front of the learner with the aim of facilitating the learning 
system and presenting it in the best conditions, taking into account the 
emotional and psychological side of it and assessing the competencies 
gained through the studied educational material Then, Achieving the 

 
 خالد خالدي  الباحث املؤلف املرسل:  * 
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theoretical scientific foundations that limit the educational curricula of the 
Arabic language and the reality of implementing those curricula in the 
Algerian educational system. 
Keywords: Arabic language; Educational; Objectives; Methods; 
Competencies . 

 
 مقدمة:  

معريف   انفجار  من  رافقه  وما  املاضية،  الّسنوات  يف  العامل  عرفه  اّلذي  الكبري  الّتحول  إن 
الّتغري   هذا  التّنافس، كل  وأشكال  القطاعات  خمتلف  يف  اجلودة  مبدأ  العتماد  والّسعي  مذهل،  وتكنولوجي 

والّتعليمية ككل، الرّتبية  علوم  يف  أحباث  من  مستفيدا  الّلغات  يف  سريع  تطّور  هذه   واكبه  أنتجت  وقد 
 .الّتطورات احلديثة ثورة معرفية حقيقية سامهت يف بروز فكر متطور ومبدع يف جمال الّلغات املختلفة 

ميادين  تشّعبت  دور    لقد  منها  إشكاالت كبرية  عن  ابإلجابة  فانشغلت  وتفّرعت،  الّلسانيات 
أّن   االختصاصيني  وغري  االختصاصيني  من  اجلميع  يقّر  حيث  الرّتبوية،  املناهج  بناء  يف  الّتطبيقية  الّلسانيات 

الع الّلغة  تعليمية  يف  سيما  ال  املرجّوة  األهداف  حتّقق  مل  اجلزائر  بالدان  يف  الّلغة  احلقيقة التعليمّية  وهذه  ربّية، 
الّنظري   الّدرس  أمهية  يلمسوا  أن  احلّظ  هلم  فقد كان  الّتدريس،  ملهنة  ممارستهم  خالل  األخّصائيّون  أدركها 

 الّلساين يف تقومي وتطوير طرائق الّتعليمية، فاختاروا تعليمية الّلغة العربية يف إطار املقاربة ابلكفاءات.  
لقد تبنّي كما ذكران أعاله أن مناهج املنظومة اجلزائرية، مل حتّقق مقاصدها من تعليم الّلغة العربية،  
نظرية   رؤية  تبّّن  إىل  اجلزائريني  ابلبيداغوجيني  أّدى  اّلذي  األمر  علمّية،  أسس  على  تنب  مل  أّّنا  ذلك  وسبب 

ه أن  غري  ابلكفاءات،  الّتدريس  أسلوب  تعتمد  أمريكّية  أصول  ممّا ذات  تصرف  دون  واستوردوا  وّظفوا  ؤالء 
أن   الّدراسة  هذه  يف  مجعناها  اليت  املاّدة  اقتضت  وقد  جتاوزها،  الّسهل  من  ليس  وصعوابت،  عيواب  أنتج 

لطرح التالية:   أتخذان  وواقع    اإلشكالية  الّلغات  تعليمية  ملناهج  تقّعد  اليت  الّنظرية  العلمية  األسس  ماهي 
 نظام الرتبوي اجلزائري ؟ تنفيذ تلك املناهج يف مسار ال

يف املدرسة    تعليم الّلغة العربية  لربامج  إىل حتليل  هبذه الّدراسة  حماولنيوسنحاول الّتطّرق   اجلزائرية 
وقد   الّتعليم،  مناهج  تنفيذ  يف  ابلكفاءات  املقاربة  أسلوب  عليها  يؤكد  اّليت  الّنظرية  أسس  عن  الكشف 

 هلا عالقة هبا وهي كاآليت:أجربتنا هذه املشكلة إىل طرح مشكالت أخرى 
 ؟ ابجلزائر الّلغوي للواقع احلقيقي الّرصد ماهو -
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 ؟ العربية  الّلغة  تعليم بطريقة  نقصد ماذا -
 بغريها؟  للنّاطقني العربية  الّلغة  تدريس يف املتّبعة  الطرائق أهم هي ما -
 الّتعليمية؟  مؤسساتنا يف العربية  الّلغة  تعليم فروع على املالحظة  العيوب أبرز ماهي و -
 اجلزائرية؟ والبيئة  العربية  الّلغة  خصائص مع التكيّيف عدم عن النّاجتة  األسباب وماهي  -

 أهداف هذه الّدراسة: 
 .املعرفية  املقارابت ظلّ   يف حوهلا رؤية  وتقدمي الّلغة العربية  تعليمية  حول تصور بناء -
 . املراجع لقّلة  نظرا  العربية  الّلغة  تعليمية  يف  املختصون عليه يعتمد مرجع تقدمي -
 .املعرفة  منطق من انطالقا الّتعّلم منطق تناول -
 .والّتعّلم الّتعليم عملّييت يف خصوصيتها مراعاة مع املعرفة  لتوصيل املنهجي ابجلانب االهتمام -
 . الّتعليمية  خيص فيما  الّسابقة  أو القدمية  ابملعلومات اجلديدة املعلومات ربط -
  أجل من واحلكومات الّدول عليها تعّول أن ميكن اليت والّتقنيات اإلسرتاجتيات من جمموعة  تقدمي -

 . الّتعليمية  املنظومة  تعزيز
 .هبا النّاطقني لغري العربية  الّلغة  لّتعليم املثلى الّطريقة  -

 أوال:مكانة اللغة العربية: 
عّز        هللا  يعلمها  وحكم  أسرار  وهلا  اإلطالق،  على  وأغناها  الّلغات  أقدم  من  هي  العربية  الّلغة  إن 

قوله:   إليه  أشار  اخلالد، كما  لكتابه  وعاء  هذه الّلغة  بِِه الرُّوُح ﴿وجّل، اختار  نَ َزَل  لَتَ ْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمنَي  َوإِنَُّه 
ِمنَ  لَِتُكوَن  قَ ْلِبَك  َعَلى  ُمِبنيٍ   اأَلِمنُي  َعَرِبٍّ  بِِلَساٍن  البعثة (1) ﴾اْلُمْنِذرِيَن  قبل  بلغت  قد  العربية  الّلغة  وكانت   ،

والنتاج  الفصاحة  يف  جمدها  وأوّج  احلياة،  مقومات  مجيع  عن  الّسامي  البليغ  الّتعبري  يف  أوّج كماهلا  احملمديّة 
 لقصص. األدّب شعرا ونثرا، وظهرت روائ ع إنتاجها يف األشعار واألمثال وا

واملسلمني،         العرب  بالد  يف  الّسائدة  الّلغة  وأصبحت  شأّنا  ارتفع  الّلغة  هذه  يف  القرآن  نزول  ومع 
واآلداب  والفنون  العلوم  وتقّدم  اإلسالمي،  العرب  الفكر  حضارة  نشر  على  فضال كبريا  العربية  لّلغة  وإن 

عل ظهرت  القرآن كّلها كما  علوم  ظهرت  القرآن  وألجل  اليت  املخ تلفة،  والبالغة  والّصرف،  والّنحو  الّلغة  وم 
التّاريخ   علوم  مثل  منهجية  علوم  ظهرت  أيضا  أجله  ومن  وفهمها،  القرآن  نصوص  لتفسري  أساسا  كانت 
واجلغرافيا،  الّرحالت  مثل  وعلوم ك ثرية  القرآن   لتعاليم  تطبيقا  تقّدمت  وغريها، كما  واألسانيد  واألخبار 
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واالجتماع وعلوم أخرى اتبعة لدراسة القرآن، مثل الّتجويد والّتالوة إىل    واستحدثت علوم الّطب والكيمياء
 جانب علوم عديدة إسالمية مثل كتابة اخلّط العرب.

 .أسس تعليمية الّلغة العربية:1
إىل  تسعى  القدمية كانت  الّشعوب  معظم  أن  جتد  البشرية،  عرفتها  اليت  احلضارات  أقدم  من  بدءا 
احلياة   ضرورات  على  للحصول  الاّلزم  اإلعداد  إىل  هتدف  اثبتة  ومعتقدات  عادات  على  أفرادها  تشّتت 

الّزم مرور  بعد  الّنفس،  عن  والّدفاع  والّزراعة  الّصيد  و  مباشرة کالّلغة  بصورة  اخلربات  العملية  تراكمت  ن 
ونقال   تنظيما  لتستلزم  احلياة  مبناشط  متعّلقة  خربات  وبني  خاّصة  تقنية  خربات  بني  لتتمايز  وتعّقدت، 

 مقصودا يتعّدي نطاق األسرة.
اجملتمعات   لكل  العربية  الّلغة  تعليمّية  يف  املمنهجة  الرتبوية  الفلسفة  و  احلديثة  الرّتبية  فإذا كانت 

نية انجحة، شاملة ومتكاملة، حبيث جتعل من إعداد األطفال حمورا يف تنفيذ  هتدف إىل صنع شخصية إنسا
   (2)املناهج الّتعليمية لتعّد جيل املستقبل املأمول.

يف استيعاب الّطفل   تتمثل  تقوم عليها الرّتبية العصرية ال  تريد أن  إّن الّنقطة األوىل األساسية اّليت 
والعادات   واملهارات  الرّتبية  املعارف  جمتمعات  ترجوه  فحسب، كما كانت  العقلية  والعمليات  والقواعد 

القدرة  يوضح  العملي  الّتطبيق  أن  إذ  العملية  احلياة  يف  واملهارات  املعارف  تلك  تطبيق  يف  بل  الّتقليدية، 
الّنظام الرّتبوي  ، و إن أّول مبدأ تقوم عليه مناهج الّتعليم املطلوبة يف  (3) الوظيفية للّتكيف مع الواقع اجملتمعي

حاجاته   و  وأهدافه  هذا اجملتمع  خلصائص  املالئمة  وحتقيق  و اجملتمع  بني الرّتبية  هو أتكيد الّتفاعل  احلديث 
 والّتكّيف لبنائه.

 . دور اللغة العربية يف حتقيق اهلدف الّتعّلمي: 2
أ  دور  وهلا  الّتعليمي،  الرّتبوي  اهلدف  حتقيق  يف  األساس  العربية  الّلغة  البشرية  تعترب  لإلجنازات  هّم 

إىل  األفكار  وإيصال  والّتخاطب  الّتفاهم  يف  شيوعا  واألكثر  األسهل  الوسيلة  فهي  اإلسالمي،  التأريخ  عرب 
اآلخرين، وكذلك للّتعبري عن املشاعر واألحاسيس، ويف عرض اخلربات والّتجارب اليت نستعرضها، يف أدّق 

 ( 4.)تفصيالهتا و ابألخص مظاهرها.
ابلن سلوكية  أمناط  يف  العلم  نتائج  تطبيق  أساس  على  تقوم  احلديثة  الرّتبية  سبة ّّ فإذا كانت 

أفضل  املعريف  الّلفظي  فالّسلوك  منه کياّنا،  تستمّد  أساسا  الّلغات  تعلّيمية  من  جتعل  أن  عليها  للمتعّلم 
 (5) العملي وتوجيهه. سلوك تعليمي إلفادته فيما يستخلص منه من عرب ومؤشرات تؤّدي إىل تعزيز الّسلوك
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حياة    يف  الّلغات  تعليمية  به  تنهض  الذي  الّدور  نفهم  أن  أردان  إذا  أّما  ابلفرد،  يتعّلق  ما  هذا 
اجملتمع اّلذي هتتّم به الرّتبية يف جانبها الّثقايف، الرّتاثي واملستقبلي، الّنظامي و مؤّسسايت وما بني العالقات، 

اللّ  تعطّلت  جمتمعا  نتصّور  أن  توّقف  علينا  من  اجملتمع  ذلك  أصاب  ما  وننظر  يوم،  بعض  أو  يوما  فيه  غة 
األجيال املتعاقبة   إىل  تعليمها  يف  حاجته  مدى  و  على الّلغة  حياة اجملتمع  توّقف  مدى  وندرك  ورکود  وشلل 

الوسائل أهّم  أّّنا  وحنوها، كما  والّتعليمية  والّسياسية  اإلدارية  شؤوّنم  تنظيم  أو  األولّية،  مآرهبم  يف   لقضاء 
أفراده( بني  الروحي  )االرتباط  جتّسد  إذ  جمتمع،  أي  يف  الرّتبية  أهداف  أمسى  حفظ  (*)حتقيق  عامل  فهي   ،

تعاقب  ليساير  الرّتاث  هذا  تنمية  يف  واملشاركة  جيل  إىل  جيل  من  ونقله  واحلضاري  الّثقايف  الرّتاث 
 ( 6)العصور.

الّلغة    لّتعليمية  مناهج  بتسطري  مطالبة  فالرّتبية  جتّسد وعليه  اليت  الوظيفية  أمهيتها  أساس  على 
للّتطورات احلديثة يف ظّل العالقات احمللّية، و   (7)مسعاها يف متكني األفراد من امتالك حاّسة الفكر املساير 

انتقال  إطار  يف  العوملة  تستهويه  اّلذي  العامل  هذا  اجلغرافية  أبعاده  تقلصت  عامل  داخل  التثاقف  عالقات 
املعلومات و  وال   األفكار  الّثقافات  ختتلط  وفيه  والقوميات،  للحدود  العابرة  املدجمة  اإلنتاج  نظم  خللق  سعيا 

  (8) يكون البقاء إال للمتطّور القوّي.
 
 اللغة العربية يف النظام الّتبوي اجلرائري: اثنيا: واقع 

 .األسس النظرية لتسطري مناهج تعليمية اللغات: 1
الّلغة أساس الّتعليم واإلنسان اّلذي يتعلمها قادر على مواكبة مراحل التطّور الفكري ابستمرار،   

وذلك ألن الّلغة تعترب نتيجة من نتائج الّنمو، ومؤديّة إىل زايدته يف الوقت نفسه هذا ما جيعلها أهّم مظاهر  
  (9) وامل مّنوها و بنائها.الّشخصية اإلنسانية اّليت هي موضوع الرّتبية، وعامال هاّما من ع

الّشخصية            من  تّتخذ  الرّتبية  و كانت  احليوان،  عن  اإلنسان  متيز  بشرية  طاقة  الّلغة  إذا كانت 
الّلغة،   داخل  إالّ  تتحّقق  أن  الّتعليمية  الرّتبوية  للّنشاطات  ميكن  فال  سواها،  دون  هلا  موضوعا  اإلنسانية 

زما اختلف  ومهما  الرّتبوي  تكوين  فالّنظام  من  إليه،  اجملتمع  عهدها  اليت  مبهامه  القيام  ميكنه  ال  ومكانه  نه 
هذه   أبعاد  بني  الّتفاعل  أتكيد  على  تقوم  الّلغات  لّتعليم  منهجية  صاغ  إذا  إالّ  متكاملة  إنسانية  شخصية 

الّلغة فتداخل  إذا  الّنفسي(،  واالقتصادي  االجتماعي  العقلي،  البيولوجي،  الفلسفي،  البعد   (   الّشخصية 
الّلغات   تعليمّية  منه  تستمّد  اّلذي  الّنظري  اإلطار  حيّدد  اّلذي  هو  األبعاد  تلك  مع  بشريّة  كظاهرة 
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يعترب حمورا    (10)مرجعيّتها. يتعّلق ابملتعّلم اّلذي  إجراءاهتا العملّية  يف  تعليمّية الّلغات  تقتضيه  أساس  أّول  وإّن 
لغويّة   قدرات  ميتلك  إلنّه  الّنفسي،  جانبه  وخاّصة  و هلا  لالنتباه  سلفا  مهيأ  فهو  واهتمامات  عادات  و 

الهتماماته   املستمّر  الّتدعيم  على  األوىل  ابلّدرجة  ترتّكز  أن  الّلغات  تعليمية  مناهج  ودور  االستيعاب، 
للّتعلم، استعداده  يتطلّبه  الذي  الطّبيعي  وارتقاؤه  تقّدمه  ليتّم  الّلغات     (11)وتعزيزها  تعليمية  مناهج  فواضعوا 

اب للعملية مطالبون  الوظيفية  التطبيقات  يف  للبحث  الّنفس  علم  نظرايت  ملعطيات  الفعلي  الستعمال 
وأقرهبا   أول العلوم  علم الّنفس  أن  يؤكد  ما  هذا  تعليمها،  طرائق  تطوير  أجل  من  لّلغة  والّتعليمية  البيداغوجية 

و   خربات  من  حّددته  ما  ضوء  يف  اإلنساين  الّلغوي  الرّتبوي  ابلّسلوك  االهتمام  املتعّلم  يف  تناسب  قابليات 
 حسب املراحل العمريّة. 

 . الّلسانيات:2
فإّن   الّلسانيات،  أساس  هو  و  أال  عنه،  أمهّية  يقّل  ال  آخر  أساسا  جند  الّنفسي  األساس  بعد 

متبديّة  ميدانية  إجرائية  أدوات  على  يرتكز  الّلغات  تعليمية  الّتعليمية،    حقل  للعملية  الوظيفية  الّتطبيقات  يف 
حيدث   ما  وهذا  حتكمها  اّليت  القوانني  وبيان  الّلغوية  الّظواهر  بتفسري  يهتم  نظراي  أصال  يستلزم  اّلذي  األمر 
ضمن الّلسانيات من حيث أّّنا املنوال العلمي الوحيد اّلذي يعكف على دراسة الظّاهرة الّلغوية إذ تّتخذها 

 ( 12)رس ووسيلة إجرائية يف الوقت نفسه.موضوعا للدّ 
الّلساين  للفكر  املعريف  الّرصيد  على  انبتت  إذا  إال  أمر  هلا  يستقيم  ال  الّلغات  تعليمّية  فإن  وابلتّايل 

فرويد تفسري  حسب  نظرايت  من  الفكر  هذا  يوفره  وما  إلجياد    (*)املعاصر  سلفا  مؤّهلة  تطبيقية  وإجراءات 
تعّد  الّلغة  تعليمية  مناهج  تفنيد  فعملية  الّلغة،  تعليم  مبقتضيات  تتعّلق  اليت  القضااي  لكّل  الكايف  الّتفكري 
نتائجها  ابستثمار  العاّمة  لّلسانيات  املعرفية  احلصيلة  لتطبيق  العلمي  الّلساين  البحث  من  املتوّخي  امليدان 

 (13)ية طرائق تعليم الّلغات ولغري النّاطقني هبا ولغري النّاطقني هبا.احملّققة يف ترق
الفعلّية   املمارسة  أجل  من  الّلغوية  املهارات  اكتساب  إىل  هتدف  الّلغات  تعليمية  إذا كانت 

تعّلمها املراد  لّلغة  اجملتمع  أتدية  واقع  مع  تفاعله  أثناء  املتكّلم  لدى  الّلغوي  منهاجها (**)للحدث  فإن   ،
مافتئت  المي الّتطبيقي  جانبها  ويف  الّلسانية  فاألحباث  االجتماعي،  األساس  على  االرتكاز  دون  تبّن  أن  كن 

األخطاء  على  للوقوف  ال  الّلغوي،  الّسلوك  على  االجتماعية  البيئة  أتثري  حول  الّصادرة  األحكام  ترصد 
اخلطاب   يف  املعيارية  -الواردة  الّلغة  ضوابط  ليبح  -کسر  وإمنّا  املوضوعية  وتصحيحها،  أسباها  عن  ث 

نتيجة   الّلغة  تصيب  اّليت  املرضية  احلاالت  ووصف  الّلغوية  الّتداخالت  وحتديد  االجتماعي  ابلواقع  وربطها 
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الّتواصلية   العملية  تتطلبه  اّلذي  االحتياج  سّد  الّلغات  تعليم  ملناهج  يتسّّن  حّّت  معيّنة،  اجتماعية  عوامل 
 ويّة خارج بنية اجملتمع. داخل اجملتمع، فال وجود ألّي حقيقة لغ

 .املعرفة البيولوجية للظّاهرة الّلغويّة: 3
"ألن     الّلغوية،  للظاهرة  البيولوجية  املعرفة  أساس  على  الّلغات  تعليمية  مناهج  تسطري  جيب  كما 

الوقت   يف  ومنفعلة  فاعلة  عالقة  هي  الّدماغ  يف  البيولوجية  والوظائف  الّلغوية  الوظائف  بني  العالقة 
أجل    (14) نفسه"، من  البيولوجية  الوظائف  هذه  إحدى  تعطيل  عن  النّاجتة  الّلغوية  األمراض  حتّدد  اّليت  وهي 

 معاجلتها بدّقة حذر أثناء التّنفيذ الفعلي ملناهج تعليم الّلغة.
حتّقق    ال  الّلغة  لتعّلم  فعلية  ممارسة  تتضّمنه  وما  الّتعليمية  املناهج  أن  جند  ذكره  سبق  ممّا  وانطالقا 

من لعملية الّتعّلم  اإلفادة  واألسس الّنفسية  املعاصرة  للّنظرية الّلسانية  على املرجعّية املعرفية  ارتكزت  إذا  إاّل  ها 
مقتضيات  وفق  املتعّلم  عند  اللغوي  الّنظام  اكتساب  ومراحل  اإلنسان  عند  الّتواصلي  الّنظام  وخصائص 

 االندماج يف الوسط االجتماعي. 
 ّلغوية يف مسار الّنظام الّّتبوي اجلزائري اثلثا: واقع املناهج الّتعليمّية ال

الل الّنظرايت  ألهم  اإلجراءات  ّّ سنتعرض  يف  منها  لكّل  املعرفية  احلصيلة  تطبيق  وكيفية  سانية 
وفق   الّطفل  عند  الّلغوي  الّنظام  اكتساب  ومراحل  اإلنسان  عند  الّتواصلي  الّنظام  ألّن  التطبيقية  الّتعليمية 

وإىل وظّلت  فاشلة  تربوية  التّلقني   سياسة  إىل  اهلادفة  الّتقليدية  الرّتبويّة  الفلسفة  أسرية  بالدان  يف  قريب  وقت 
الوظيفي( )االستعمال  جانب  اجلانب  على  ذلك  انعكاس  إمهال  مع  لّلغة،  *الّلغوي  أن    )15(اإلجرائي  إذ 

تتح   ومل  املدرسة  خارج  حياهتم  يف  عملية  فائدة  ذات  تكن  مل  لألطفال  تلّقى  اليت كانت  الّلغوية  املعلومات 
الفرصة هلم لتطبيق ما تعّلموه من ماّدة لغويّة يف املواقف اّليت يقتضيها تفاعلهم مع بيئتهم االجتماعية مادام 

عربية   )أمازيغية،  عامّية  بلغة  حيدث  الّتفاعل  عند  هذا  اليومي  العفوي  االّتصال  على  تسيطر  عامية( 
 اجلزائريني، مؤثّرة بذلك يف حمدودية استعمال الّلغة املعيارية. 

 .فلسفة الّتغيري الّنمطي:  1
مّس   واّلذي  األساسية  املدرسة  به  جاءت  اجلزائر  يف  الّلغات  تعليم  مناهج  عرفته  تغيري  أبرز  وإّن 

الّتعليم   من  األوىل  الثالثة  للمعارف  األطوار  تطبيق  من  عنه  مرجوا  ما كان  ورغم  الّتغيري  هذا  لكّن  العام، 
فلسفته،  ويف  الّتقليدي  الرّتبوي  الّنظام  إطار  يف  إالّ  يتّم  مل  العملّية،  احلياة  يف  ابملدرسة  املكتسبة  واملهارات 
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قا غري  اجلزائرية  املدرسة  قيام  من  سنة  أربعني  من  أكثر  وبعد  اجلزائري  املتعّلم  ظّل  )التكلم وبذلك  على  در 
 ( 16) يف االّتصال مع غريه والّتفاهم معه حسب ما تتطلّبه املواقف احليويّة داخل اجملتمع. (**)ابلّلغة معيارية (

تصف   عبارات  يصادف  ابملدرسة اجلزائرية  تعليمّية الّلغات  نّظمت  على الّنصوص اليت  إّن املطّلع 
وار " ، " احملادثة " ، " االتصال الّشفوي " و " لغة شفوية  طريقة جديدة يف تعليم الّلغة العربية، مثل: "احل

العربية  وتعّن  املتعّلمة،  املعياريّة  لّلغة  الّشفوي  االستعمال  مبدأ  على  الّطريقة  هذه  تقوم  حيث   ،" بسيطة 
 الفصيحة على وجه الّتحديد ابالتصال الّشفوي يف مواقف مطابقة للمواقف اليت حيياها التالميذ يوميا. 

تك التمل  فلسفة  البيداغوجية ّّ ن  اهليئات  ورائها  ومن  األساسية  املدرسة  فيها  وقعت  اّليت  لقني 
بقّوة   سامهت  أخرى  والتباسات  أخطاء  هناك  بل  عند املتعّلم اجلزائري،  تديّن املستوى الّلغوي  يف  سببا كافيا 

الّتعليم وحمتوى  الّتعليمية كاملنهاج  الرّتبوية  العملية  عناصر  أبرز  إىل  بعضها  يرجع  ذلك،  الّتدريس    يف  وطرائق 
العربية  الّلغة  عن  متفاوتة  بدرجات  تتباعد  عامية  هلجات  على  اجلزائري  الّطفل  نشأة  إىل  اآلخر  وبعضها 

وخنّص ابلذّكر)القبائلية، املزابية، الشلحية، الّشاوية  له  تعّلمها  أن  املدرسة  تريد  اليت    الرتقية.....إخل(   املعيارية 

هذه  الّلسان  فصاحة   على  الّتكريس  من  يزيد  بل  الفصحى  العربّية   الّلغة  منطّية  توحيد   يعيب  ال   وهذا  وغريها  ،
تعليم  منهاج  تطوير  إىل  ابحاجة  وهو  ببالدان  الرّتبوي  الّنظام  على  القائمني  عند  قواي  شعورا  وّلدت  احلقيقة 

 الّلغات و ابألخص تعليم الّلغة العربية.
   ية التعليمية: األسس اليت تقوم عليها عملية تطوير املناهج الّتبو .2 

املرور   للمعّلم  تتيح  واّليت  تشكيلها  يتم  اليت  اخلربات  من  متنوعة  جمموعة  وهو  منهج  مجع  املناهج 
يتعّلمه   فيما  نتائجها  تظهر  اليت  الّتدريس  عمليات  يتضمن  وهذا  املتعّلم،  مع  املسؤولية  سريورة  حتّمل  إىل 

تطّورة ابستمرار يف جوانبها كاّفة، األمر اّلذي جيعل  الّتالميذ، على أن يّتصل هذا االستعمال بواقع احلياة امل
يتّم   أن  على  والّتقنية و التحّوالت االقتصادية،  يف جماالت العلوم  للّتطّورات اّليت حتّصل  ذو حساسية  املنهج 
اسرتاتيجيات   معظم  عليها  انبنت  اّليت  األسس  أبرز  فمن  علمّية،  وأسس  موضوعية  معطيات  وفق  الّتطوير 

ا "التخطيط"الّتطوير  احلديثة  إىل  (*)لرّتبوية  مرحلة  إخضاع كل  مع  متابعة،  مراحل  بصيغة  يكون  اّلذي   ،
 عملية تقومي مستمر وابلتايل تسهل عمليات التّنفيذ والّتعديل والّتغري والّتحسني. 

وحاجاته   ميوله  على  الّضوء  إلقاء  أجل  من  للمتعّلم  عملية  دراسة  على  يستند  أن  جيب  كما 
وقدراته واجّتاهاته واستعداداته وطبيعة تفاعله مع بيئته، هذه البيئة اليت جيب أن تدرس دراسة علمية توضح  
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املتطوّ  بصيغته  املنهاج  لتنفيذ  مالئمتها  ومدى  وإمكاانهتا  وظروفها  احتياجاهتا  عامل  لنا  إىل  إضافة  رة 
 (17) الّتجريب اّلذي يلعب دورا رئيسيّا يف عملية تطوير املنهاج على أساس علمي.

  .أسس أسلوب املقاربة ابلكفاءات والواقع الّلغوي اجلزائري: 3
بعاّمة          الّلسانية  ابلّنظرايت  االستعانة  على  األوىل  ابلّدرجة  يتّم  الّلغات  تعليم  منهجية  يف  البحث  إّن 

تعليم   مع  تعاملها  أثناء  الّلغة  من  قسمني  حتديد  يف  تّتفق  اّليت  الّنظرايت  هذه  خاّصة،  الّتطبيقية  والّلسانيات 
أو  ابلكفاءات  املقاربة  أسلوب  اعتمدت  سواء  املنهجية  ألّن  ميكن  ال  إذا  هدف،  ولغة  أم  لغة  الّلغات، 

ضب دون  ما  جمتمع  يف  الّلغة  تعليم  يف  تنجح  أن  عليها  آخر،  يف  أسلواب  اهلدف  والّلغة  األم  الّلغة  مفهوم  ط 
 الواقع الّلغوي هبذا اجملتمع.  

متماّثال،   ليس  الّلغات  استعمال  درجة  أن  لنا  يّتضح  اجلزائري،  الّلغوي  الوضع  إمجال  أردان  وإذا 
العربية  الّدرجات  أو  العاميّات  أّن  جند  األمازيعية   (*)حيث  الّلهجات  تليها  انتشارا،  الّلغات  أكثر   (**)هي 

وهلجاهتا، أتديتها  يف (18)   مبختلف  والفرنسية  العربية  املعياريتني،  الّلغتني  جند  مثّ  هبا  النّاطقة  املناطق  حسب 
 املرتبة الثّالثة واّليت ينحصر استعماهلا على أقلية من املثّقفني اجلزائريني.

م صناّع القرار يف اجلزائر جيعلون الّلغة العربّية لغة رمسّية، ألّن الّدستور پرمّسها فإذا كان الّساسة وه
الّلساين   املنظور  من  أّما  الّدينية،  الوطنية  واهلويّة  للّثقافة  املكّونة  العناصر  من  جوهراّي  عنصرا  اعتبارها  على 

أن ميكن  فال  الّلغات  تعليمية  مناهج  تنفيذ  خالل  ومن  العلمي  لغة   الّتطبيقي  الفصحى  العربّية  الّلغة  تكون 
 ابلنسبة للمتعّلم اجلزائري، كونه ال ينشأ على اكتساهبا يف البيت وال وجود هلا يف الّتواصل اليومي يف بيئته. 

اجلزائري   الّطفل  إىل  ابلّنسبة  الّتحفظ  من  بشيء  األم  الّلغة  الفصيحة  العربّية  اعتربان  وإن  وحّّت 
اللّ  اكتساب  على  ينشأ  يتقارب  اّلذي  يتعّلمه  ما  أّن  سيکشف  املدرسة  يدخل  عندما  ألنّه  العربّية،  هجات 

الّطفل  على  ذلك  نطّبق  أن  أبدا  ميكن  فال  طريق التّلقني العفوي،  عن  بيئته  يف  قاموسه الّلغوي املشّكل  مع 
ال العرب  الّصويت  الّنظام  عن  البعد  بعيدة كّل  أمازيغية  هلجة  اكتساب  على  ينشأ  اّلذي  فصيح، األمازيغي 

 فهذا األخري عندما يلتحق ابملدرسة سيصطدم بتعّلم لغة غربية مل يعهدها يف بيئنه.
جمال   يف  العربية  اجلهود  وتواضع  أتخر  مدى  يدرك  املعاصرة  الّلسانية  األحباث  لنتائج  املرتّقب  وإّن 

دئني يف املدرسة اجلزائرية  البحث، وعليه فإن الّتفكري ابلّشروع يف منهجية جديدة لتعليم الّلغة العربية مع املبت
يتّم  أن  على  املعاصرة،  العربية  الّلسانية  الّنظرايت  أبراز  على  االستناد  اجلزائريني  البيداغوجيني  على  سيحّتم 

 بتكيّيف موضوعي حسب ما يالئم مقتضيات الواقع الّلغوي يف البيئة اجلزائرية.  
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   مناهج اللغة األم : ابقة يف تنفيذ ّّ أثر اخلربة اللغوية املعرفية الس: رابعا
ال خيتلف الّلسانيون وعلماء الّنفس يف أن قدرات الّطفل الّلغوية تتحّدد بدرجة كبرية قبل التحاقه  

 ابملدرسة، وأّن دور املدرسة يقوم بتطوير تلك القدرات وتفعيلها، فعلى سبيل املثال يقول  
  "j.bruner    ( للفعل  تعترب کامتداد  الّلغة  إّن   :"L’action    ،)ترس املعرفية  االكتساابت  خ  ّّ وأن 

ومعّن  (  19)،حيث تبقى مرتبطة ارتباطا وطيدا مع التفاعالت العائلية األولية  (*)أساسا يف املرحلة قبل الّلغويّة 
مما   مثال:  هذه املفاهيم(  عن  والبعد الّلغوي )الرّتميز  عند الطفل(  تتطّور  أن البعد املعريف )املفاهيم اّليت  ذلك 
مع   يتماشى  طبيعيا  أمرا  تعليم الّلغة األم، اعتبار اخلربات الّلغوية الّسابقة  يف  يضحي الّتدرج  توضيحه،  سبق 

يتوقف   ومبدأ  نفسه،  هذه املناهج طبيعة االكتساب الّلغوي  نفذت  فلو  مناهج الّلغة األم،  تنفيذ  عليه جناح 
جّل   فإّن  مثّة  ومن  الطّفل،  عند  والّلغوي  املعريف  ابلّنمو  الّضرر  ستلحق  الّسابقة،  اخلربات  اعتبار  دون 
خصوصيات كل   ولو ابجتاهات خمتلفة حبسب  هبذا الّتدرّج،  االلتزام  ضرورة  على  أمجعت  الّنظرايت الّلسانية 

   نظريّة.
 .النظرية السلوكية:1

منظورهم    يف  فالّلغة  الّتعّلم،  نظريّة  إطار  ضمن  وتعّلمها  الّلغة  اكتساب  عملية  السلوكّيون  يدرّج 
الّسلوك  أّن  الّنظرية  هذه  زعماء  من  وهو   " سكيرت   " يری  حيث  اإلنساين،  الّسلوك  أشكال  من  شكل 

و  املنّبه  يف  عناصر  ثالثة  تفاعل  نتيجة  هو  املكتسب  هذا الّلغوي  دور  وعن  الّتعزيز  أو  والتثبيت  االستجابة 
( سكيرت  يقول  حيث  األخري  حدث SKITEURالعنصر  حتت  يتطّور  للّطفل  الّلغوي  "الّسلوك   :)

واحدا"، تثبيت  أتثري  حتت  جديدة  استعمال كلمة  يتعلم  أن  للّطفل  وميكن  التّثبيت  إمكاانت    (20) انتقاء 
عليم الّلغة للمبدئني من منطلق تعزيز )تثبيت( املفردات والرتّاكيب تدعو الّنظرية الّسلوكية إىل تنفيذ مناهج ت

املعايري،   تلك  عن  اخلارجة  املفردات  إطفاء  مع  تعّلمها  املراد  الّلغة  ملعاير  واملطابقة  عليها  الّطفل  نشأ  اليت 
لدى   املكتسبة  الّلغوية  اخلربة  توظيف  من  أبدا  تتجّرد  ال  الّسلوكية  الّنظرية  أن  األمر  قبل  وخالصة  الّطفل 

تباعدت  أو  سواء الّلغة األم  مناهج تعليمية الّلغة، )نقصد الّلغة املعيارية املكتوبة  تنفيذ  يف  التحاقه ابملدرسة 
 عنها(. 

 .النظرية العقلية:  2
مسكي"  تشو   " مقدمتهم  ويف  العقلية  الّنظرية  هذه  زعماء  وحدها    (*)يری  العقلية  املبادئ  أن 

الّلغة  اكتساب  بتفسري  الّلغوية    كفيلة  املعلومات  لتقّبل  تؤهله  بقدرات  مزود  وهو  يولد  نظره  يف  فالّطفل 
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يسمعها،  اّليت  الّلغوية  املعطيات  ضمن  الكامنة  القواعد  شعورية  ال  بطريقة  ميتلك  فهو  الّلغة،  والتكوين 
الل ابملكلة  الاّلشعورية  القدرات  هذه  تشومسكي  )ّّ ويسّمي  ( competence linguistiqueغوية 

هلذه "ومن   احملّرك  التّنظيم  أّّنا  على  القواعد  ونفهم  الّتكلم،  ملكية  لدينا  تنّظم  آلية  أّّنا  على  الّلغة  نفهم  هنا 
يف    (21)اآللية". الّطفل  يسمعه  اّلذي  املكتسب  الكالمي  األداء  وتقود  توجه  اّليت  الّلغوية  امللكة  إذا كانت 

وجتعله يستعمل معطياته الّلغوية يف إنتاج مجل جد يدة عرب تنظيمه الّلغوي البسيط، فإّن تنفيذ مناهج  بيته، 
تعليمية الّلغات وخباّصية الّلغة األم، حسب الّنظرية العقلية يؤّسس على تنظيم وتقعيد ذلك اإلنتاج حّّت ال 

اجلزائرية  البيئة  يف  العربية  الّلغة  فيها  تؤّدي  اّليت  ابلّصورة  يتطّور  ال  وحّّت  األم  الّلغة  معياريّة  عن  )   ينحرف 
اليت  الّلغوية األولّية  على االكتساابت  عند العقلّيني  يرتكز  األم  تعليم الّلغة  إىل  وعليه خنلص  دارج (،  لسان 

تطّور قدرات الّطفل الفطريّة )ملكته ( يف تعلم اللغة األم. وإّن مثريات املهّمة الّتعليمّية الّسابقة حتّدد بدرجة  
فالدّ  اجلديدة،  الّتعليمّية  املهّمة  مسايرة  كبرية  من  متكن  الّتعلم  مبادئ  أهّم  أن  أثبتت  احلديثة  الّنفسية  راسات 

)ديكارت( وجواب  والزمّن.  العقلي  الّنمو  مراحل  حسب  التدرييب  صورة كلّية   (*)االرتفاع  العقل  أّن   " هو: 
فاإلنسان   حيوان،  عند كّل  خاص  سلوك  من  جنده  ما  عكس  على  متنوعة،  أمور  يف  نستعملها  أن  ميكن 

  (22)يتمّتع مبرونة يف التكّيف وفق الّظروف اجلديدة، وابستنباط االشارات اليت جتعله يّتصثل ابآلخرين".
 :عربية لغري الناطقني بغريهاخامسا: أهم الطرائق املتبعة يف تدريس اللغة ال

هي اخلّطة الّشاملة اليت يستعنّي هبا املدّرس على حتقيق األهداف املطلوبة من تعّلم الّلغة وتتضمن    
وهناك   معينة،  ووسائل  تعليمية  ماّدة  من  يستخدمه  وما  وإجراءات،  أساليب  من  املدّرس  يتبعه  ما  الّطريقة 

الّلغ هبا  تعّلم  اليت  الّطرائق  من  وصفه  كثري  ميكن  ما  بينها  من  وليس  العربية،  الّلغة  فيها  مبا  األجنبية  ات 
ونقاط   متيز،  أوجه  طريقة  فلكل  والّظروف؛  البيئات  خمتلف  يف  الطاّلب  تالئم كل  اليت  املثلى  ابلّطريقة 
املواقف   مع  يتماشى  ما  ويصطفي  الطرائق  بتلك  يلّم  أن  اجلزائريّة  واجلامعة  ابملدرسة  املعّلم  وعلى  ضعف، 

 .ّتعليمية اليت تعرتضه ال
 :طريقة القواعد والّتمجة . 1

العربية   الّلغة  قواعد  تدريس  األول  هدفها  أن  امسها  من  ويتضح  الّلغات،  تعليم  طرائق  أقدم  من 
والعامية   األم  اللغتني:  بني  الرّتمجة  على  فيها  الّتعليم  عملية  وتعتمد  واستظهارها،  حفظها  إىل  الطّالب  ودفع 

والكتابة ابللّ  مهاريت القراءة  بتنمية  الّطريقة  هذه  وهتتّم  مهارة الكالم أو الّدارجة،  هتمل  ولكّنها  غة املقصودة، 
ابملدرسة أو الكلّية، ابإلضافة إىل أن املبالغة يف العناية بدراسة القواعد حيرم الطّالب من تلقي الّلغة نفسها؛ 
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اهتمامه   ألن  بصورة كافية  الّلغة  عناصر  من  متمكنا  الّدارس  جيعل  ال  والّنصوص  للجمل  الّنحوي  فالّتحليل 
 (23) حكام الّنحوية العاّمة كوسيلة لّلضبط والّتصحيح الّلغوي.منصّب على األ

 :الطريقة املباشرة  . 2
هذه   ومتتاز  فيه  تقال  اّلذي  واملوقف  اجلملة  بني  املباشر  االقرتان  تستخدم  ألّنا  مسيت كذلك 

ل إىل حّد الّتحرمي،  الّطريقة أبّّنا تويّل قدرا كبريا من عنايتها إىل مهارة الكالم، ويكاد الّلجوء إىل الرتمجة يص
كما أّّنا ختالف الّطريقة الّسابقة يف االحتفاء بتدريس قواعد الّلغة كغاية عليا، وتعّن ابلّتدريب على قوالب  
وإنشاء  احملاكاة،  أسلوب  استخدام  على  شديدا  حرصا  وتبدي  الّتحدث،  مهارة  خلدمة  وتراكيبها  الّلغة 

رغم من أّن مهارة الكالم حتتّل صدارة األولوايت فإّن ذلك جاء  ، وابل(24)ارتباط قوي بني األلفاظ ودالالهتا
دور  تقليص  إىل  الّتقليد  طريقة  اعتمادها  يؤدي  وقد  والكتابة،  األخرى كالقراءة  املهارات  حساب  على 
الّتعليمّية   العملّية  جودة  على  يؤثر  الّنحوية  األحكام  هتميشها  أّن  يف  شّك  وال  الفّعالة،  املشاركة  يف  الطّالب 

 .لغة العربية لغري النّاطقني هبال
 :الطريقة السمعية الشفهية . 3

يف   رغبة  األمر  ابدئ  يف  مشافهة  املتعّلمني  على  العربية  الّلغة  عرض  خصائصها  أهّم  ومن 
مساعدهتم على الّتعرف إىل الّنظام الّصويت هلذه الّلغة اجلديدة بشكل تلقائي إضافة إىل الّنظام الّنحوي هلا، 

يف   بشكل ويكتفى  الّتحدث  مهارة  ممارسة  من  الطّالب  متكن  اّليت  املفردات  من  يسري  بقدر  الّصدد  هذا 
تلقائي، وال مانع من الّلجوء إىل الرّتمجة كوسيلة إلزالة بعض الّصعوابت فيما يعرض على الطّالب من مواد  

اجلد الّلغة  مواجهة  يف  الطّالب  وضع  حول  يتمحور  الّطريقة  تلك  تركيز  وإّن  الرّبط مسموعة.  طريق  عن  يدة 
تتيح  ذاكرته،  يف  معنوية  عالقة  بينهما  ينشئ  لكي  واملواقف املستخدمة فيها  إليها  يستمع  بني العبارات اّليت 
الوسائل   توظيف  ابملعّلم  وجيدر  واالستظهار.  احملاكاة  أسلوب  على  معتمدا  املفردات  تلك  استعمال  له 

الّطالب   تدريب  يف  مكثف  بشكل  والبصريّة  هذه الّسمعية  أّن  جليّا  ويبدو  وتراكيبها،  الّلغة  أمناط  على 
واإلكثار   الّشرح  من  الّتقليل  إىل  متيل  أّّنا  والكتابة كما  القراءة  حساب  على  الكالم  مبهارة  اهتمت  الّطريقة 

الّتدرييب، الّشّق  أذهان   (25) من  يف  اجلديدة  الّلغة  طبيعة  حول  مفاهيم  بتوليد  تعّجل  أّّنا  مؤيّدوها  ويرى 
 .يف وقت قصري الّطالب

 
 



 30/05/2021 التاريخ 01.العدد 01لداجمل         للّدراسات واألحباث احلكمةجملة 

20 

 

 :الطريقة االتصالية . 4
اّتصال   وسيلة  الّلغة  استخدام  على  القدرة  املتعّلم  إكساب  الّنهائي  هدفها  الّطريقة  هذه  جتعل 
لتحقيق أغراضه املختلفة، وال تنظر هذه الّطريقة إىل الّلغة بوصفها جمموعة من الرّتاكيب والقوالب املقصودة 

بوصفها   وإمّنا  والّنهي  لذاهتا،  واألمر  والرّتجي  كالطّلب  املختلفة؛  الّلغوية  الوظائف  عن  للّتعبري  وسيلة 
والوصف ... ويتّم عرض الّلغة على الطّالب طبقا لذلك الّتصور الذي ال يقوم على أساس الّتدرّج الّلغوي، 

ة. وتعتمد طريقة بل على أساس الّتدرّج الوظيفي الّتواصلي من خالل أنشطة متعددة داخل الوحدة الّتعليمي
املعلومات  وتبادل  األسئلة  توجيه  مثل:  الّلغة  الستعمال  حقيقية  واقعّية  مواقف  خلق  على  هنا  الّتدريس 
املناقشة  طريق  عن  املشكالت  حلّل  املهارات  وتستخدم  واستعادهتا  املعلومات  وتسجيل  واألفكار 

فرص  (26)واملشاركة. للطّالب  تتيح  الّطريقة  هذه  إن  القول  الّدرس، وميكننا  سري  يف  مهم  بدور  للقيام  ة كبرية 
 .ولعّل هذا األمر يعد من املزااي اليت رمّبا ال تتوفر هبذه الّصورة يف الّطرائق األخرى

 :الطريقة االنتقائية . 5
ترى هذه الطريقة أن للمعّلم حرّية مطلقة يف ابتكار األسلوب الذي يرغب يف اتّباعه وهو بصدد  

الّلغة   مالئما تعليم  يظّنه  ما  الطّرق  من  يتخرّي  أن  فللمعّلم  املرجوة،  الغاايت  طريقه  عن  حيقق  دام  ما  العربية 
وقد   الّلغوية  املهارات  إحدى  تدريس  يف  به  ليستفيد  ما  طريقة  من  عنصرا  خيتار  قد  فهو  الّتعليمي؛  للموقف 

و  لطالبه،  وتوصيله الّلغة  جودة شرحه  من  ليزيد  أخرى  طريقة  من  بعنصر  تبّن الطّريقة  يدجمه  عوامل  من  لعّل 
قصور، وجوانب  متّيز  جوانب  طريقة  لكّل  وجدان  أنّنا  ميكن    (27)االنتقائية  ما  إجياد  على  حيرص  واملعّلم 

تسميته ابلّطريقة الّتكاملية فيعمد إىل انتقاء حماسن كل طريقة وجتميعها يف طريقة واحدة تناسب األهداف  
املتعلّ  حاجات  وتراعي  إليها  يسعى  حساب  اليت  على  لطريقة  التعّصب  فكرة  تناصر  ال  أّّنا  وظروفه، كما  م 

متسعا، األمر  يف  وترى  فمقصد كل   (28) أخرى  متعارضة؛  أّّنا  على  الّتعليم  طرائق  إىل  ننظر  أن  ينبغي  وال 
 .طريقة يف ّناية املطاف هو تقدمي الّلغة سليمة وعلى الوجه الاّلئق

 اخلامتة: 
يتلقاها   اّليت  األم  فالّلغة  آخر،  إىل  إقليم  من  لغوي  بتنوع  تتميز  الذّكر  سبق  و كما  اجلزائر  إن 
اليت  العربية  الّلهجات  ختتلف  التارقي كما  أو  املزاب  الّطفل  يتلقاها  اليت  الّلغة  عن  ختتلف  القبائل  يف  الّطفل 

اهج وفق أسلوب املقاربة ابلكفاءات يقوم على يتلقاها نظرائهم يف املناطق األخرى للبالد، ومبا أّن تنفيذ املن
مشاركة األطفال الفّعالة يف عملية الّتعلم بصفة عاّمة وتعّلم الّلغة بصفة خاّصة، فإّن البيداغوجيني اجلزائريني  
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األطفال   هبا  يدخل  اّليت  القبلّية  الّلغوية  املكتسبات  تباين  الحتواء  مناهج  من  أكثر  وضع  إىل  سيضطّرون 
إىل املؤّسسات الّتعليمّية، فإذا بنيت املناهج على توظيف القاموس الّلغوي املكتسب تلقائيا عند  اجلزائريون  

اخلاص   الّلغوي  وسطهم  يف  دارج    -األطفال  عرب  أو  أمزيغي  تعليم    -إما  يف  بفاعلية  يشاركون  جعلتهم 
نضمن   يف الّتعليم، كما  أسلوب املقاربة ابلكفاءات  ملتطلبات  ويستجيبون  اهلائلة  أنفسهم،  استمرارية القدرة 

تسبق   اليت  الّسنوات  خالل  ابناؤان  سيحّققها  اليت  واللغوية  املعرفية  االكتساابت  لكمية  الفائقة  والّسرعة 
 التحاقه ابملدرسة.  

ترغم   ابجلزائر كانت  التعليم  من  العربية  الّلغة  تعليم  مناهج  أن  هو  هنا  إليه  اإلشارة  جتدر  وما 
األمازيغي خاّصة منذ اليوم األّول الذي يدخل فيه إىل التعّلم على نسيان لغته األم الّطفل اجلزائري عاّمة و  

والّشروع يف استقبال فصاحى عميقة وغريبة عليه، هذا األمر اّلذي أحلق به الّضرر تربواي ونفسيّا وأّدى إىل 
 نفوره من تعّلم اللغة.  

ابلك املقاربة  مناهج  تنفيذ  أن  سبق  ما  خالل  من  يتبني  ابلسنة  كما  العربية  الّلغة  تعليم  يف  فاءات 
الّنجاح،  له  يكتب  أن  ميكن  ال  اجلزائر  أطفال  جلميع   ) واحدة  لغوية  مادة   ( واحد  مبقرر  ابجلزائر   الّتعليم 
على  تكون  جديدة  يف حتقيق كفاءات  توظيف الكفاءات الّتواصلية القبلية  على  تبّن  تلك املناهج  مادامت 

 خارج املدرسة.صلة ابلوسط الّلغوي الّسائد 
 وقد تفّرغرت هذه الدراسة إىل النّتائج التّالية: النّتائج املتوخاة: 

  الّنفسية  فالّدراسات  اجلديدة،  الّتعليمية   كبرية  بدرجة  حتّدد  الّسابقة   الّتعليمية   املهّمة   مثريات  إنّ  -
 مراحل   حسب  الّتدرجيي  االرتفاع  مسايرة  من  العربية   لّلغة   الّتعليم  مبادئ  أهمّ   أنّ   أثبتت  احلديثة 

 .أيضا هبا النّاطقني ولغري هبا للنّاطقني والّزمّن العقلي الّنمو
 االستفادة   نقصد  املعيارية   الّرمسية   الّلغة   الّتعليمية   يف  األم  الّلغة   خربات  توظيف  عن  نتكلم  عندما -

 لتقارهبا  نظرا  الّرمسية   لغاهتا  تعليم  يف  سهولة   جتد  البلدان  فبعض  الّلغتني،  بني  املوجود  الّتقارب  من
 لتباعدها  نظرا  الّرمسية   لغاهتا  تعليم  يف  صعوبة   تعاين  أخرى  بلدان  بينما  ،(  الّشفوية )    األم  الّلغة   مع

 اّليت  ابملناطق  األمر  تعّلق  إذا  خاّصة   اجلرائر،  يف  العربية   الّلغة   مع  حيدث  ما  وهذا  األم،  لغاهتا  عن
 .األمازيغية  الّلهجات تتكلم

 اإلجياب  اإلنتقال  حتّقق  أن  ميكن  ال  واملقارابت  الطّرائق  هذه  اعتمدهتا  اليت  املشكالت  طريقة   إنّ  -
 .الواقعية  أبنائنا ظروف وعلى الّسابقة اخلربات على أقيمت إذا إالّ  الّتعّلم ألثر
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 .القّحة  الفصحى العربية  الّلغة  يتحّدثون ال املثقفني مع اجلزائر سكان أغلب -
 القبائل  منطقة   يف  أبناؤان  يتلقاها  اليت  األم  فالّلغة   آلخر،  إقليم  من  لغوي  بتنوّع  تتمّيز  اجلزائر  إنّ  -

  اليت   العربية   الّلهجات  عن  ختتلف  كما  التّارقي   أو   املزاب   مبنطقة   يتلقوها  اليت  الّلغة   عن  ختتلف
 . للبالد األخرى املناطق يف نظرائهم يتلقاها

 : املهّمة  الّتوصيات بعض: عاّمة توصيات -
 .ابجلزائر العربية  الّلغة  لتعليم جديدة منهجية  يف الّشروع جيب -
 .املتعلم حييها اّلذي الّلغوي الوسط مع مّتصل بشكل العربية  الّلغة  تعليم مناهج تسطري ضرورة -
 وذلك   يديهم،   بني  احللّ   يكون  أن  عسى  ألبنائنها   ذراعيها   بفتح  مطالبة   املعنية   الوصاية   إنّ  -

 . الّتعليمية  املؤّسسات مستوى على املقّررات ختصّ  اليت اإلقرتاحات بتسجيل
  ومناقشة   االنشغاالت  لطرح  دولية   ومؤمترات  وطنية   ندوات  انعقاد  على  تشرف  أن  الوصاية   على -

 . اخلربات لتبادل فرصة  وهي العربية  الّلغة  تعليمية  يف  تعرتضهم اليت الّصعوابت
 الوسيلة   ألّّنا  معينة   حدود  يف  املبادرات  ميّدوا  أن  واألستاذ  والطالب  واملتعّلم  للمعّلم  احلريّة   إعطاء -

 . املستقبل رجل جلعله الوحيدة
 قائمة املصادر واملراجع: 

  دار   وفروعه،  مسادينه  ،  العام  الرتبية   علم  اخلالق،  عبد  أنيس   ،رشراش  سعيد  حممد  طالب  أبو •
 . 2001بريوت، ،لبنان،1والنشرنط للطباعة  العربية  النهضة 

  املطبوعات   ديوان  ،  اللغات   تعليمية   حقل  -  التطبيقية   اللسانيات  يف  دراسات  حساين،  أمحد •
 . 2000اجلزائر،  اجلامعية،

  التدريس   وطرق  املناهج  يف املعرفة   الرتبوية   املصطلحات  معجم  اجلميل،  علي   اللقاين،  حسني  أمحد •
 .مصر  ،القاهرة،1،1996الكتاب،ط عامل والتوزيع،  النشر دار ،

"  يول  جورج •   والنشر،   الطباعة   لدنيا  الوفاء  دار  احلافظ،  عبد  فراج  حممود   ترمجة   ،"اللغة   معرفة : 
 . 1999مصر، كندرية،22اإل 

  للنشر  الكندي  دار  والكتابة،  القراءة  تعليم  طرق  مصطفى،  خالد  زايد  الرمحن،  عبد  راضي  حسني •
 . 1989  األردن، إربد،  والتوزيع،
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  عنابة،   خمتار،  ابجي  جامعة   العربية،  اللغة   تعليمية   يف  مناهج  بناء  أسس  صحراوي،  خليفة  •
 . 2016اجلزائر،

 بريوت،   عويدات،   املنشورات  دار  والتوزيع،  للّنشر   الوطنية   الشركة  احللو،   عبدو  ترمجة  ديكارت، •
 . 2،1974لبنان،ط

 . 2000اجلزائر، هومة، ،دار  التطبيقية  اللسانيات يف دروس بلعيد، صاحل •
 والتوزيع،  للنشر  الشروق  دار  االطفال،  عند  اللغوي  االستعداد  تنمية   املعال،  عبد   الفتاح  عبد •

 . 2000  االردن، ،  عمان ،1ط
 . 2003القاهرة، للطباعة، مصر ّنضة  ،  اإلنسان  عند اللغة  نشأة ويف، الواحد عبد علي •
 . 2003القاهرة، للطباعة، مصر ّنضة  ،  اإلمنسان  عند اللغة  نشأة ويف، الواحد عبد علي •
الثقافة،  • وزارة  منشورات  النفسية،  الدراسات  اإلبداع،  دروب  الّتصعيد  أسعد،  وجري  ترمجة  فرويد، 

   .1996اجلمهورية العربية السورية، دمشق،
 . احلديث اللسانيات علم يف أساسية  قضااي الوعر، مازن •
  ، 1ط  والنشر،   للطباعة   الفكر  دار  ،  البيت  و  املدرسة   بني  القراءة  تعليم  عدس،  الرحيم  عبد  حممد •

 . 1998االردن، عمان،
  ، 1ط  والنشر،   للطباعة   الفكر  دار  ،  البيت  و  املدرسة   بني  القراءة  تعليم  عدس،  الرحيم  عبد  حممد •

 . 1998االردن، عمان،
للمطبوعات   • الوطّن،  الديوان   ، األساسي  التعليم  مناهج  األساسي،  التعليم  التعليمية مديرية 

 . 1996ابجلزائر،
  والتوزيع،بريوت  للنشر  الوطنية   الّلغة،الشركة   وتعليم  األلسنية  النظرية   يف  مباحث  زكراي،  ميشال •

 . 1978 ، ،لبنان
  الطفل،   عند  واللساين  املعريف  منو  يف  واملدرسة  البيت  بني  اللغوية   املمارسات  أثر  حسني،  نواين •

 . 95/96التغيري،سنة   رهاانت(: اجلزائر يف الرتبوي الّنسق) خاص عدد اجلزائر، جامعة  حوليات
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 التهميش:
 

 

 . 193رقم:سورة الشعراء، اآلية ( 1)
أنيس عبد الخالق، علم التربية العام ، مسادينه وفروعه، دار  (  2) أبو طالب محمد سعيد، رشراش 

 . 34، ص 2001،لبنان، بيروت، 1النهضة العربية للطباعة والنشر،ط
أبو طالب محمد سعيد ورشراش أنيس عبد الخالق : علم التربية التطبيقي ، ص  ( المرجع السابق،  3)

72 . 
،  1محمد عبد الرحيم عدس، تعليم القراءة بين المدرسة و البيت ، دار الفكر للطباعة والنشر، ط(  4)

 . 169،ص 1998عمان، االردن، 
 . 170( المرجع نفسه، ص 5)
غة التي تجسد االرتباط الروحي فإننا نقصد اللغة المعيارية المعينة بالتعليمية  ّ  ( عندما نقول الل* )

 وية. وليس اللهجات العامية الشف

 . 46عبد الحليم إبراهيم ، الموجه الفني المدرسي اللغة العربية ، ص ( المرجع السابق، 6)
 . 46( المرجع نفسه ، ص 7)
أبو طالب محمد سعيد ورشراش أنيس عبد الخالق ، علم التربية العام ، ص  ( المرجع السابق،  8) 

170 . 
 .  34( المرجع نفسه ، ص 9)
في  (  10) دراسات  حساني،  التطبيقية  أحمد  المطبوعات   -اللسانيات  ديوان   ، اللغات  تعليمية  حقل 

 . 142، ص 2000الجامعية، الجزائر،
( فرويد، ترجمة وجير أسعد، الت صعيد دروب اإلبداع، الدراسات النفسية، منشورات وزارة الثقافة، 11)

 .103،ص 1996الجمهورية العربية السورية، دمشق،
 . 107( المرجع السابق، ص12)

)سي  (*) فرويد:  بـسيغموند  اختصارا  يعرف  فرويد  شلومو  سبتمبر،    23-1856مايو    6غيسموند 
يعتبر 1939 حر  ومفكر  العصبي  الطب   بدراسة  اختص  يهودي،  أصل  من  نمساوي  طبيب  هو   )

النفسي  التحليل  مدرسة  أسس  الذي  النمساوي  األعصاب  طبيب  وهو  النفسي.  التحليل  علم  س  مؤس 
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فرويد بنظريات العقل والالواعي، وآلية الدفاع عن القمع وخلق الممارسة وعلم النفس الحديث. اشتهر  
والمحلل  المريض  بين  الحوار  طريق  عن  النفسية  األمراض  لعالج  النفسي  التحليل  في  السريرية 
البشرية،   للحياة  األولية  التحفيزية  والطاقة  الجنسية  الرغبة  تحديد  إعادة  بتقنية  اشتهر  كما  النفسي. 

نيات العالجية، بما في ذلك استخدام طريقة تكوين الجمعيات وحلقات العالج النفسي، فضال عن التق
رغبات   عن  الثاقبة  للنظرة  كمصادر  األحالم  وتفسير  العالجية،  العالقة  في  التحول  من  ونظريته 

 الالوعي. 
 . 130(  المرجع السابق، أحمد حساني، ص 13) 

بشكل مغاير عن تكلم المجتمع البريطاني لها، األمر    المجتمع األمريكي مثال، يتكل م اإلنجليزية  (**)
 ال ذي يستلزم اختالفا في طبيعة مناهج تعليم اإلنجليزية بين البلدين.

 . 18( مازن الوعر، قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث ، ص  14)
يفية " ( استعمال وظيفي، أي أن تؤدي اللغة أولى وظائفها أال وهي التواصل، ومصطلح " الوظ*)

 اعتمد كاسم المدرسة لسانية قائمة بدالها تتخذ الوظيفة ميدة في التحليل اللساني ) حلقة براغ (.
التعليمية  15) للمطبوعات  الوطني،  الديوان   ، األساسي  التعليم  مناهج  األساسي،  التعليم  مديرية   )

 . 04،ص1996بالجزائر،
لقواعد   )**( مكتوبة تخضع  لغة  المعيارية  والت ركيبي،  اللغة  وتي  الص  نظامها  معي نة تحد د  وضوابط 

ونقصد بها اللغة العربي ة مادامت اللغة الر سمي ة في الجزائر وهي أولى الل غات المستهدفة من برامج 
 الت عليم في الجزائر. 

 . 07، ص 2000صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية ،دار هومة، الجزائر، (16)
ة بشيء  Planningنجليزي ة:  التخطيط: )باإل  (*) ( هو عبارة عن عملية تهتم  بإعداد الُخطط الخاص 

معين، ويعَرف التخطيط بأن ه صياغة َفرضي ات حول وضع معي ن، ويعتمد على استخدام تفكير دقيق؛  
  هو للتخطيط األخرى  الت عريفات من .المستقبل في ما  سلوك تطبيق بهدف اتخاذ القرار الُمناسب حول

  إلى   تحويلها   قبل  ذهني ة   ُخط ة    إعداد  على  ويعتمد  العامة،  الشؤون   أغلب  في  األفراد  كافة  ُيطب قه  َنشاط  
 .بالعمل الُمباشرة قبل التفكير على الِحرص أي حقيقي ة؛ ُخطة

  وطرق   المناهج  في  المعرفة  التربوية  المصطلحاتلقاني، علي الجميل، معجم  ال  حسين  أحمد(  17)
 .182 ص ،،القاهرة، مصر1،1996النشر والتوزيع، عالم الكتاب،ط، دار  التدريس
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الد ارجة العربي ة : تتنو ع في الجزائر حسب تأديتها من منطقة إلى أخرى لكن ها تحتكم في أغلب   (*)
 مفرداتها إلى قاموس لغوي مشترك، األمر ال ذي ال يعط ل الت واصل بين أفراد تلك المناطق.

األمازيغ  (**) تمييزها  الل هجات  في  وتشترك  الجزائر،  في  بها  الن اطقة  المناطق  بحسب  تختلف  ية: 
 العربية الفصيحة وأشهرها لهجة القبائل الكبرى ولهجة مزاب.

 . 09ص ،بلعيد المرجع السابق، صالح( 18)

 
وتية ال تي تتم ، عادة في حضن   (*) المرحلة قبل الل غوية: يقصد بها مرحلة اكتساب أولى الخبرات الص 
حك.األ راخ والمناغاة والض   م  كالبكاء والص 

عند ننوا(  19) واللساني  المعرفي  نمو  في  والمدرسة  البيت  بين  اللغوية  الممارسات  أثر  حسين،  ي 
ص خاص  94الطفل،  عدد  الجزائر،  جامعة  حوليات  التربوي )ال،  رهانات   ن سق  الجزائر(:  في 

 . 95/96،سنة التغيير

بناء مناهج في تعليمية اللغة العربية، جامعة باجي مختار، عنابة 20) ،  ( خليفة صحراوي، أسس 
 .  2016الجزائر،

  فيالدلفيا،  1928  ديسمبر  7  في  ولد):(  Avram Noam Chomsky)  ُتُشوِمْسِكي  نعوم  أفرام   (*)
  ومؤرخ   بالمنطق  وعالم  إدراكي  عالم  أنه  إلى  إضافة    أمريكي  وفيلسوف  لسانيات  أستاذ  هو(  بنسلفانيا

  ماساتشوستس   معهد  في  والفلسفة  اللسانيات  قسم  في  فخري   لسانيات  أستاذ  وهو.  سياسي  وناشط  وناقد
  كتب   فقد  اللسانيات   مجال  في  عمله  إلى  إضافة.  عام  50  من   ألكثر  فيها  عمل  والتي  للتكنولوجيا 
  لقائمة   وفقا  .  كتاب  100  من  ألكثر  مؤلف  وهو  اإلعالم  ووسائل  والسياسة  الحروب  عن  تشومسكي
  من   أكثر  كمرجع  بتشومسكي  االستشهاد  تم  قد  فإنه  1992  عام  اإلنسانية  والعلوم  الفن  في  اإلحاالت

  التي   المراجع  ألكثر  الثامنة  بالمرتبة  ُصنف  كما  ،1992  حتى  1980  من  الفترة  خالل   حي  عالم  أي
  ُوصف  وقد.  وغيرهم  ماركس  وكارل  اإلنجيل  تضم  قائمة  في  اإلطالق  على  بها  االستشهاد  يتم

  عام  للرأي استطالع  في" العالم مثقفي أبرز" كـ له ُصوت حيث البارزة، الثقافية بالشخصية تشومسكي
2005 . 
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الل غة،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،بيروت    وتعليم  ية ناأللس   النظرية  في  مباحث   ،زكريا  ميشال  (21)
 . 62  ص،1978 ، ،لبنان

 ،(1650  فبراير  11  –  1596  مارس  31)  (René Descartes:  بالفرنسية)  ديكارت  رينيه  (*)
  األطروحات  من  وكثير  ،"الحديثة  الفلسفة  أبو"بـ  يلقب  فرنسي،  وفيزيائي  رياضي  وعالم  فيلسوف،
  اليوم،   حتى  تدرس  زالت  ما  والتي  ألطروحاته،  انعكاسات  هي  بعده،  جاءت  التي  الغربية  الفلسفية

ا  لمعظم   القياسي  النص  يشكل  زال  ما  الذي(  م 1641-األولى  الفلسفة  في  تأمالت)  كتاب  خصوص 
  سمي  رياضي ا  نظام ا  اخترع  فقد  الرياضيات،  علم  في  واضح  تأثير  لديكارت  أن  كما.  الفلسفة  كليات
 بذلك   فكان  ،(التحليلية  الهندسة)لـ  األولى  النواة   شكل  الذي  ،(الديكارتية  اإلحداثيات  نظام)  وهو  باسمه

 .العلمية الثورة تاريخ في الرئيسية الشخصيات من
عويدات،   (22) المنشورات  دار  والتوزيع،  للن شر  الوطنية  الشركة  الحلو،  عبدو  ترجمة  ديكارت، 

 . 89،ص 2،1974بيروت، لبنان،ط 
ا23) عبد  الفتاح  عبد  والتوزيع،  ل(  للنشر  الشروق  دار  عند االطفال،  اللغوي  تنمية االستعداد  معال، 

 . 84،ص 2000، عمان ، االردن، 1ط
زاي 24) الرحمن،  عبد  راضي  حسين  الكندي (  دار  والكتابة،  القراءة  تعليم  طرق  مصطفى،  خالد  د 

 . 96،ص1989للنشر والتوزيع،  إربد، األردن، 
 .97( المرجع السابق، ص 25)
 . 98( المرجع نفسه، ص26)
للطباعة،    ( 27) مصر  نهضة   ، اإلنسان  عند  اللغة  نشأة  وفي،  الواحد  عبد  علي 

 .11،ص2003القاهرة،
معرفة  28)  " يول:  جورج  الطباعة  (  لدنيا  الوفاء  دار  الحافظ،  عبد  فراج  محمود  ترجمة   اللغة"، 

 . 58،ص1999كندرية، مصر،20والنشر، اإل 


