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Abstract:
Four new Approaches are discussed in this paper, which are the
core of communicative teaching assumptions in recent years; Content-Based
Instruction,Task-Based
Instruction,
Text-Based
Instruction,
and
Competency-Based Instruction. In order to best facilitate those
approaches, we focus on the main options; operational definitions, the
basic assumptions and the theoretical framework, the main issues that raises
in implementing such approach, and some problems and critics have pointed
out in both methodology and application perceptions. Finally we close the
paper with conclusions independent with the operational application of
those approaches.
key words: approaches; communicative; teaching; language;
concepts; operational.

يتطرق هذا البحث إلى أربع مقاربات حديثة اقترحها الباحثون في ميدان تعليم اللغات
 املقاربة املرتكزة على، املقاربة املرتكزة على املحتوى التعليمي:من أتباع املنظور الاتصالي وهي
 ولقد ركزنا على ضبط التعاريف. واملقاربة بالكفاءات، املقاربة النصية،إنجاز املهام التربوية
 وتطرقنا إلى القضايا، وذكر فرضياتها وإطارها النظري الذي تقترحه،إلاجرائية لكل مقاربة
 كما ذكرنا املالحظات النقدية الوجيهة.التربوية واملنهجية التي تظهر عند تنفيذ كل مقاربة
 لنصل في ختام البحث إلى الاستنتاجات املوضوعية التي ترتبط بتطبيق.املسجلة على كل منها
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هذه املقاربات سواء بطريقة فردية مبادرة من طرف املدرس ،أو بطريقة منظمة وشاملة بوصفها
خطة إصالح تعليمية تتبناها وزارة التربية والتعليم.
الكلمات املفتاحية :مقاربات؛ اتصالية؛ تعليم؛ لغات؛ مفاهيم؛ إجرائية.
مقــدمـ ـة:
يحتل تعليم اللغات مجال اهتمام كبير في برامج التعليم الـمعاصرة ،ويزداد الاهتمام
بتعليم اللغات بازدياد دورها في املجتمع ،و تعاظم الحاجة الـماسة إليـها في إقامة الاتصال
وتوطيده وتعميق مفعوله.
ّ
ولقد ارتبط هذا الوضع املركزي الجديد الذي تبوأه ميدان تعليم اللغات بمطالب
ملحة تفرض على العاملين فيه أن ّ
يطوروا الكثير من املواد والعناصر الجديدة ،التي من شأنها
أن تواكب متطلبات ألاجيال املعاصرة ،وما تطمح إليه الدول والحكومات من تنمية وتطوير
تعول في قيامه على أفراد ذوي تعليم نوعي ،وال يقوم هذا املستوى من الوعي إال بامتالك ناصية
اللغة الوطنية التي .يمر عبرها كل قنوات التواصل العادية والضرورية.
ولقد تالحقت الدراسات ،وتسابق الباحثون حول العالم لتلبية هذه التطلعات،
فظهرت في العشرين سنة ألاخيرة العديد من الاقتراحات إلايجابية ،التي حاولنا في هذا البحث
أن نذكر أبرزها ،وهي أربعة مقاربات لتعليم اللغة ،اقترحها الخبراء التعليميون الذين يصنفون
أنفسهم ضمن إطار العمل الاتصالي .وهي مقاربات عامة مخصصة للتخطيط الشامل والقاعدي
للمقررات والبرامج التعليمية ،ولكنها قابلة ألن تكون وسيلة مساعدة ،أو ذخيرة مهارية يعتمدها
ألاستاذ في إعداد الدروس وإلقائها.
2ـ املقاربات املرتكزة على إلاجراءات التعليمية:
2ـ2ـ التعليم املرتكز على املحتوى:
2.2.2ـ تعريف:
تتفق الاتجاهات املعاصرة في تدريس اللغات على أن الاتصال بأبعاده؛ اللغوية
والاجتماعية والثقافية هو نتيجة للعديد من العمليات املتضافرة ،ومحور البحث الحالي في هذا
املجال ،هو التحقق من العوامل الكبرى املتحكمة في إنجاز هذه العمليات والوصول باملتعلم إلى
مستوى يتطابق مع ألاوصاف املبدئية املشترطة في القدرة التواصلية .1في هذا إلاطار ،يعتقد
الباحثون الداعمون لطريقة التدريس املرتكزة على املحتوى أن أفضل طريقة إلنجاز املطالب
السابقة هي اعتماد املحتوى قوة محركة لنشاطات الفصل الدراس ي ،وربط كل ألابعاد املكونة
ّ
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للقدرة الاتصالية 2معه ،بما في ذلك القدرة القواعدية التي كان ينظر إليها في املقاربات
الكالسيكية بأنها هي املحتوى في حد ذاته.
يعرف كرانك هذا الاقتراح قائال«:تدريس املحتوى في ميدان تعليم اللغات يجب أن
يتم عن طريق عمليات غير مباشرة تهدف إلى تعليم اللغة في حد ذاتها بغض النظر عن املضمون
الذي تقدم فيه وطبيعة املعلومات التي يتكون منها» .3إن املحتوى طبقا هذا الاقتراح هو
املعلومات أو القضية املوضوعية التي ّ
ندرسها أو نضعها في مجرى التواصل بواسطة اللغة .وكل
درس لغوي ال بد له من محتوى؛ يمكن أن يكون درس قواعد ،درس قراءة ،أو أي نوع آخر من
الدروس ذات املحتوى اللغوي أو ألادبي.
ومن الواضح أن قضية الـمحتوى ليست جديدة؛ فكل الطرق التعليمية املعروفة كانت
تولي هذا الجانب أهمية بالغة ،4غير أن الفرق ألاساس ي الذي يعرضه أنصار املقاربة الحالية أنه
ينبغي عكس العملية على مستوى تخطيط البرامج واملقررات ،وذلك بجعل املحتوى املكون
للمقرر هو ألاساس ،ثم تكون القرارات والاختيارات ألاخرى حول املعجم والقواعد واملهارات
والوظائف النحوية بعدية ،وليست مفروضة سلفا كما في أنماط التخطيط املعهودة.
 2.2ـ .0الفرضيات ألاساسية:
يقوم التعليم املرتكز على املحتوى على نظرة خاصة ملجمل العملية التعليمية ،وألدوار
اللغة فيها ،وألدوار كل من املعلم واملتعلم ،وفيما يلي توضيح لهذا التصور ،الذي يتلخص في
الفرضيات الثالث آلاتية:
0ـ يتعلم الناس اللغة بنجاح أكبر عندما يعتمدونها وسيلة الكتساب املعلومات وتطوير
الخبرات ،وال يحدث مثل هذا النجاح والفعالية عندما يكون التركيز على اللغة في حد ذاتها.
0ـ إن بناء املقرر الدراس ي لتعلم لغة معينة على املحتوى واملعلومات الضرورية يعكس
بصورة واضحة وصادقة الاحتياجات واملطالب التي يعبر عنها متعلمو هذه اللغة.
3ـ يعد املحتوى إطارا قابال للتنظيم ،ويمكن أن يالحظ املدرسون ومعدو املقررات
الدراسية أن العناصر ألاخرى مثل :املعجم والقواعد والتمارين واملهارات والوظائف النحوية ،كلها
يمكن أن تتكامل مع بعضها في صيغة متماسكة ومنسجمة ،تساعد على التوزيع التسلسلي
والحلقي للمعلومات داخل الدورة التعليمية الكاملة.
 .0 .2.2مجاالت استخدام املقاربة املرتكزة على املحتوى:
ُ
تعتمد هذه املقاربة بصورة أساسية بوصفها إطارا لوحدة تدريسية؛ إذا كانت الوحدة
التعليمية تركز مثال على موضوع الوسائط التكنولوجية الحديثة ،فإن املدرس أو مصمم
الوحدة يبحث عن مواضيع ذات صلة مباشرة بهذا املجال تكون أساسا للنشاطات اللغوية؛
ّ
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مقاالت ومقتطفات وحوارات وإحصاءات تكون أساسا لدرس القراءة ،وداخل هذا املحتوى يتم
العمل على إدراج ألابعاد اللغوية والاتصالية ألاخرى بصورة غير مباشرة ،فيشعر املتعلم أنه
يحقق فوائد ومعلومات شخصية مهمة بالنسبة إليه ،وفي نفس الوقت ،هو يحقق تقدما
متدرجا في قدرته اللغوية والاتصالية بطريقة سلسة وال شعورية.
ُ
كما تعتمد هذه املقاربة أيضا أساسا عاما يوجه دورة سنوية كاملة لطالب املدارس
ُ
والجامعات ،ويمكن اعتمادها أيضا في املقررات املزدوجة اللغة ،أو تلك التي تستخدم فيها اللغة
ألاجنبية وسيطا لتعلم بعض العلوم التطبيقية والتكنولوجية .وكمثال على ذلك دروس اللغة
العربية للسنة ألاولى في إحدى الجامعات ألاوربية تتكون من حصص موزعة على مقاييس
تغطي املحاور آلاتية:5

وفي نموذج آخر ،كانت لغة التدريس في ماليزيا هي الباهاسا املاليزية (املاالي) لكل
التخصصات ،ومنذ سنة  0110اتخذت الحكومة قرارات تفرض أن تكون اللغة إلانجليزية هي
لغة التدريس لكل من الرياضيات والعلوم في املستوى الابتدائي وفي بعض املحاضرات
الجامعية .6وفي كثير من املؤلفات التجارية الخاصة بتعليم اللغات الوطنية وألاجنبية يالحظ
ُ
اعتماد مكثف على هذه املقاربة .ومن أوضح ألامثلة على ذلك السالسل التعليمية التي تصدرها
ُ
جامعة كامبردج املسماة اللغة إلانجليزية للمدراس ،7وهي سالسل أعد مضمونها بحيث يعكس
كل الـمقرر املقترح في الدورة التعليمية .وفي ذات إلاطار الدروس الحوارية التي أعدها جاك
ريتشاردز ،وهي دروس مرتكزة على الـمحتوى مضافا إليه مجموعة محددة من املواضيع الخاصة
واملجاالت التي تكمل املحتوى ،تم استخراج كل ذلك عن طريق تحريات واستبيانات ملجموعة
كبيرة من الطالب في املعاهد اللغوية حول اهتماماتهم وتطلعاتهم .8ومن ألاعمال القائمة على
نفس التصور ،سلسلة "العربية بين يديك" الصادرة عن الجامعة العربية.
4 .2.2ـ القضايا املطروحة عند التطبيق العملي ملقاربة املحتوى:
ّ
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هناك العديد من القضايا التي سجلها الباحثون واملربون عند العمل بمقاربة املحتوى،
وليست كلها سلبية ،غير أن أستاذ اللغة العربية ،واملشرف على وضع الدروس واملحاضرات،
يحسن به الاطالع على هذه ألامور إذا كان مقتنعا بمقاربة املحتوى ،وكثير الاعتماد عليها في
تحضيراته.
0ـ لوحظ في كثير من البرامج واملؤلفات املعدة طبقا لهذه املقاربة إهمال للعوامل
الخاصة بتطوير الطالقة اللغوية والبالغية ،وكذلك فيما بخص املهارات اللغوية ألاساسية ،إذ
يبدو أن التركيز الكامل على املحتوى يجعل فرضية تكامل العوامل املختلفة للقدرة التواصلية
بصورة تلقائية قضية غير محسومة ،بل إن نتائج التقويم والفحص إلنجازات الطالب توضح
تقصيرا واضحا في هذه الجوانب ،وقد يشعر الطالب هم أنفسهم بهذا الضعف في رصيدهم
اللغوي وفي إتقانهم للمهارات ألاساسية ،وهذا يؤدي إلى حالة من الفتور وفقدان زمام املبادرة.
0ـ القضية الثانية التي طرحها املدرسون ،تتعلق بالجوانب الخاصة والخبرة املتخصصة
التي يتطلبها التعامل املباشر مع بعض ألانواع الدقيقة من املحتوى ،ففي مجاالت مثل:
التسويق ،التكنولوجيا الحديثة ،الطب ،التنمية املستدامة ،والطاقات املتجددة ،الحظ
املدرسون ومصممو املقررات أن اعتماد نصوص خام (من مصادرها ألاصلية) دون أي تكييف أو
تخفيف في محتواها التخصص ي املركز يشكل عوائق موضوعية في استقبال املتعلم لها.
ُ
3ـ القضية الثالثة التي تطرح حاليا ،بعد تقويم ونقاش واسع ملردود هذه املقاربة ،هي
التقويم؛ إذ كيف سيتم تقويم إنجازات الطالب ومعرفة مدى تقدمهم؟ أيكون ذلك من خالل
التحكم في مادة املحتوى من الحقائق واملعلومات ،أو من خالل التحكم في استخدام اللغة ،أو
من خاللهما معا؟ إن أكثر الخبراء يميلون إلى أن املطلوب في مقررات تعليم اللغة أن تطور
مقاييس لتقويم التطور اللغوي في أبعاده الاتصالية املعروفة ،أما التركيز على املحتوى فهو دور
تتخصص فيه املواد العلمية وألادبية كل حسب مجاله ،وال يمكن أن ّ
نحول درس تعليم اللغة،
سواء اللغة الوطنية أو ألاجنبية إلى درس متخصص يفرض على املدرس والطالب أن يتقنوا
التعامل مع معطيات عالية التخصص ،في فروع مستقلة مثل الاقتصاد والرياضيات والفيزياء
وغيرها.
 -0-2التعليم املرتكز على إنجاز املهام:
0.2ـ .2تعريف:
إن تعليم اللغة الفعال يمكن إنتاجه عن طريق إحداث أنواع من التجاوب العملي
املفيد والبناء داخل الفصل الدراس ي ،وأحسن طريقة للوصول إلى هذا التفاعل أن نعتمد مهاما
تعليمية يتم تصميمها بعناية ووفق مبادئ ثابتة 9.يتصور هذا الاقتراح أن العناصر املكونة
ّ
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للقدرة الاتصالية تنمو وتتطور تدريجيا من خالل إدماج املتعلمين في مهام تحقق التفاعل .وعلى
ّ ّ
املقرر كله؛ كل وحدة منه ،وكل درس منفرد ،على أساس مهمة أو مجموعة
هذا ألاساس ُيبنى
مهام ينجزها الطالب داخل الفصل أو خارجه .ولقد اقترحت العديد من النشاطات الصفية التي
تعد مهاما يطلب إلى الطالب إنجازها ،وفيما يخص الاتجاه الاتصالي تم التركيز مؤخرا على
نشاطات الفجوة املعلوماتية ،والفجوة املنطقية ،ونشاطات تبادل املعلومات.10
يستند أنصار هذا الاقتراح إلى تحريات ميدانية واسعة النطاق تؤكد جميعها على أن
تعليم اللغة ينتج عن التفاعل الهادف وليس من خالل التدريبات والتمارين الخاضعة إلشراف
املدرس وتصحيحه بصفة آلية .ويعتقدون بأن الانطالق في تعليم اللغات من مهام معدة بعناية
ُيحدث التفاعل والتكيف الذي نرجوه عند املتعلم ،وهكذا يتطور وعيه وإدراكه بدور اللغة في
ّ
نقل املعاني والتجارب والخبرات ،ويأخذ مسؤولية أكبر عن تعلماته الشخصية.
 2.2.2ـ ألانواع الرئيسية للمهام التعليمية:
يقسم املختصون في هذا الاتجاه املهام إلى نوعين بحسب الهدف إلاجرائي النهائي
املرتقب تحصيله منها :فهناك مـهام تربوية ،تركز على الجوانب القاعدية للتعلم بطريقة
مباشرة ،وهي التي يعتبرها املدرسون باإلجماع الركيزة لكل تعليم صحيح للغة ،وقد تصمم هذه
املهام بطريقة مستقلة من طرف املدرس ،أو بوصفها جزء من املقرر العام ،هدفه تحقيق
استخدام واسع للقواعد واملفردات واملهارات اللغوية.
وهناك مهام تستحضر قيمة اللغة ودورها في الاتصال داخل الحياة اليومية ،حيث
تعكس هذه الـمهام استعمال اللغة في الحياة الواقعية ،وتتطلب تدريبا ميدانيا (بروفة) .ومنـها
الـمهام التي ُيحاكي فيها الطالب أدوار أبطال من الحياة اليومية :معلمون ،أطباءّ ،
تجار،
ُ
عمال..إلخ .أما ألانواع التي يمكن للمدرس أن يعتمدها أطرا أو أنماطا عامة ينسج على منوالها،
فقد تم اقتراح العديد من ألاشكال نذكر منها ما يلي:

ّ
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 .3.2.2ـ مجاالت الاستخدام:
ُ
اعتمدت هذه املقاربة إطارا ملناهج تعليم اللغات في بعض أنحاء العالم ،إذ يتحدد في
ضوئها إعداد الدروس وطرق إلقائها ،وقد وضح برابهو كيف يتم استبدال املقرر املرتكز على
القواعد بآخر مرتكز على إنجاز املهام ،وكيف ّ
يطبق هذا التعديل ألاساس ي على النظام الدراس ي
في والية أو مقاطعة ،ومن ثم يمكن تعميمه تدريجيا لكل واليات البالد ،كما وضح أيضا أن هذا
التعديل يمكن إحداثه بوصفه إجراء مرحليا لفترة قصيرة ،يهدف إلى تدارك املشاكل املالحظة
على تعليم اللغات في جوانب ّ
محددة.11
كما ُتعتمد هذه املقاربة على نطاق واسع بصفتها جزء ثابتا من مكونات الدرس اللغوي
النموذجي ،إذ يعتقد الباحثون أن تدعيم الدرس بهذه الطريقة يدعم املهارات العامة
لالتصال .12وبطبيعة الحال ،يمكن ألي مدرس أن يعتبر هذه املقاربة ،والاقتراحات وألافكار
التربوية التي طرحتها جزء من ذخيرته وخبرته التعليميةُ ،ينم ـي من خالله قدرته الاحترافية على
تدريس اللغات ،ويضمن من خاللها حلوال إجرائية لـما يكثر أن يواجهه في التعليم ،من فتور
وشرود وعدم مواكبة الفئة الطالبية للطرق الكالسيكية.
.4.2.2القضايا املطروحة:
هناك قضيتان رئيستان ينبغي التنبه إليهما عند التعامل مع مفهوم املهارات بصفة
عامة ،وعند الشروع في تحضير الدروس ،وإعداد املقررات واملناهج وفقا لهذا التصور.
0ـ إن الـمهمة كونها فكرة تعليمية تلقى قبوال ال بأس به ،وبخاصة عند املدرسين الجدد
ّ
مفصلة حول طرق اختيار
في هذه الـمهنة ،ولكن الـمنظرين لهذه املقاربة لم يقدموا معطيات
ّ
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املهام ومعايير ترتيبها ،ولذلك يسود افتراض غير صحيح يقول بأن املهمة هي أي نشاط يقترحه
املدرس للطالب ،حتى لو كان عرضيا وغير مندرج في الخطة العامة للمقرر الدراس ي.
0ـ لقد أدى التركيز على الـمهمة من حيث هي نشاط تربوي ،إلى عدم التفطن الختيار
يكونـها ،و ّ
املحتوى الذي ّ
عزز ذلك اعتقاد بعض الباحثين بأن املحتوى له ارتباط ضعيف بإنجاز
املهام ،وهذا التصور مبني على استنتاجات غير دقيقة ،فمهما كان النجاح الذي يقدره أنصار
هذه املقاربة ملنهجيتهم ،فإن املحتوى هو ركيزة تعليم اللغة ويجب الاهتمام به تماما كاالهتمام
بتصميم املهام وتوزيعها.
0ـ املقاربات املرتكزة على النتائج املسطرة لعملية التعليم:
 -2-0التعليم املرتكز على النصوص:
2.1.0ـ تعريف:
ُ
ُ
ّ
تعرف هذه املقاربة أيضا باملقاربة املرتكزة على "ألانواع ألادبية" ،حيث تحدد القدرة
الاتصالية وفقا لهذا املنظور على أنها :إتقان ألانواع ألادبية املختلفة من النصوص.
ُ
إن كلمة نص تستعمل في هذه املقاربة استعماال اصطالحيا ،يشار به إلى السالسل
اللغوية املنظمة التي توجد في سياقات خاصة ترتبط بها لزوما .13فعلى سبيل املثال في درس
عنوانه" :يوم من حياتي" هناك اختيارات عديدة الستعمال اللغة ،وكل واحد منها يمثل خلفية
نصية مستقلة ،ومنها على سبيل املثال:

0ـ حوار متبادل مع صديق بصورة عرضية (لقاء مفاجئ غير متوقع).
0ـ حوار في الطريق مع شخص يسأل عن موقع محدد من املدينة.
3ـ مكاملة هاتفية غرضها تحديد موعد مع طبيب ألاسنان.
4ـ جلسة ممتعة مع ألاصدقاء.
إن كل واحد من ألامثلة السابقة يمكن النظر إليه وفق املقاربة النصية ومقاربة تحليل
الخطاب الحديثة بمنزلة النص في املجال الذي يوجد فيه ،وهو على ذلك وحدة كاملة لها
استفتاح وتوسط واختتام ،ويمكن اعتباره ،بالقياس إلى نظائره ،نمطا قابال للتجريد ويقاس
عليه.
وبناء على ما سبق ،فإن القدرة الاتصالية يجب أن تتضمن القدرة على استعمال
أنواع مختلفة من النصوص املنطوقة واملقروءة داخل أجوائها ،وسياقات ظهورها ،وطرائق
أدائها املخصوصة.

ّ
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يعد ظهور هذه املقاربة ،وانتشارها الواسع جزء من الجهود التطبيقية التي يقوم بها
اللغوي مايكل هاليداي ،واستنادا إلى الثنائي فيز وجويس فإن التعليم املرتكز على النصوص
يتطلب ما يلي:14
0ـ الوضوح في تدريس الـ ُب ـنى الصرفية والقواعد النحوية للغة في جانبيـها املكتوب
واملنطوق.
0ـ ربط النصوص املكتوبة واملنطوقة بسياقات ظهورها.
ّ
3ـ تصميم وحدات تعليمية تركز على دعم املهارات ،وربطها بالنصوص التامة.
4ـ تزويد الطالب بدليل تدريبات ،في نفس الوقت الذي يعملون فيه على تطوير املهارات
اللغوية ،وذلك لتحقيق تواصل معبر وذي مغزى ،باعتماد النصوص التامة.
.0.1.0محتويات املقرر التعليمي املرتكز على النصوص:
القضية الجوهرية في هذه املقاربة هي" :أنماط النصوص" .ألن هذه ألانماط يفترض
أن ُي ّ
توصل إليها بطرق موضوعية ،من خالل تحليل شامل لحاجات الفئة الطالبية ،مضافا إليه
خالصات تحليل اللغة في أثناء التداول والاستعمال ،داخل الظروف وألاوضاع املختلفة ،وكثيرا
ما ُيعتمد في هذا الصدد على املقررات التي تعلم اللغة ألغراض خاصة ،ومع ألاسف ،فإن هذه
الطريقة ،وإن كانت تسهل العمل نسبيا على واضع املقرر ،إال أنها من أكبر العيوب ،وقد تحرم
املتعلم من الاستفادة الحقيقية التي تعد بها املقاربة النصية.
وينبغي أن يشتمل املقرر ،من جهة الدقة والتكامل في التخطيط ،على اختيارات
مالئمة للعناصر اللغوية الضرورية ،فيما يخص :املفردات والقواعد والوظائف واملواضيع
املفتاحية ،ولذلك فإن هذا املنظور يحتاج إلى مقرر متنوع ،يدمج في نفس الوقت كال من
القراءة والكتابة والتواصل الشفوي ،ويعتمد أيضا على تدريس قواعد اللغة من خالل إتقان
النصوص ،وليس من خالل دراسة تحليلية منعزلة عن السياق .وفي الجدولين املوالين نموذجان
يوضحان طريقة وضع املالمح ألاساسية ملقرر تعليمي مبني على املقاربة النصية.

ّ
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 .3.1.0تنفيذ املقاربة املرتكزة على النصوص:
يقترح بعض الباحثين خطة عمل مكونة من خمس مراحل على النحو آلاتي :
15

ّ
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املرحلة  :2بناء سياق التعلم
.0التحقق من النموذج .0نشاطات بناء السياق
.2التهيئة العامة للطالب
التعليمي
النص ي
.0بناء معرفة حول موضوع .0عرض السياق من خالل:
.0الدخول إلى السياق
النموذج النص ي وأخرى
الصور ،الوسائط السمعية
الاجتماعي لنص من تاريخ
البصرية ،استضافة شخص
حول النشاط الاجتماعي
ألادب أو من واقع الحياة
الذي يظهر عند استعماله متخصص.
اليومية.
.0تأسيس الدواعي واملبررات
.0استكشاف مالمح عامة عن .0فهم ألادوار والعالقات
الاجتماعية من خالل
الخاصة باألشخاص
السياق الثقافي العام الذي
الواردين في النص ،وكيف املناقشة.
يستعمل فيه النمط النص ي
.3نشاطات التعارض الثقافي
يتمكنون من توطيد
والدواعي الاجتماعية التي
العالقات وصيانة التواصل مثل :املقارنة الثقافية بين
ينجزها.
نص واحد في ثقافتين
.3استكشاف السياق املباشر .3فهم قناة الاتصال
املستعملة :املرجع التاريخي ،مختلفتين
للوضعية من خالل التحقق
الثقافي ،أداة اتصال حديثة.4 :مقارنة نموذج النص مع
من سجل النموذج النص ي
نصوص أخرى من نفس
الهاتف ،إلانترنت.
الذي تم اختياره مقارنة
النمط أو من أنماط قريبة.
بمجموعة ألاهداف العامة
للمقرر وسلم الحاجات.
املرحلة  :0النمذجة وإعادة بناء النص
0ـ يتحقق الطالب من ألانماط و الحقائق اللغوية الخاصة بالنص
0ـ تتم مقارنة ألانماط بأخرى سابقة كمراجعة و تمتين للملكة اللغوية
املرحلة :0البناء املشترك للنص
0ـ يبدأ الطالب في املساهمة في بناء أمثلة تامة وفق نمط النص
0ـ يبدأ املدرس بتقليل مساهمة النص ألاصلي في محاوالت الطالب بصفة تدريجية
حتى تكون لهم الفرصة الستخدام مخزونهم اللغوي الخاص ،و ال بأس هنا من تقبل الكثير من
املحاولة والخطأ.
املرحلة :4البناء املستقل للنص
0ـ يتعامل الطالب مع النص بصفة مستقلة
0ـ يقدم املدرس مجموعة من املهام لتعميق التعلمات :حيث تركز املهام على تقوية
ّ
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املهارات ألاساسية.
املرحلة :0ربط النص مع نصوص أخرى ذات صلة
0ـ ُيقدم للطالب نصوص أخرى من نفس السياق أو من سياقات مشابهة
0ـ ُيستعان بسالسل ومقتطفات وبرامج تعليمية متخصصة
3ـ يعتمد املدرس في هذه املرحلة على العديد من ألانشطة لتحقيق الترابط منها:
أـ مقارنة استعمال نمط النص في حالة وجود مجاالت أخرى مختلفة
ب ـ البحث عن أنماط أخرى من النصوص تستعمل في نفس املجال
ج ـ أداء ألادوار بافتراض ما سيحدث لم تم استعمال نفس نمط النص من طرف
أشخاص ذوي عالقات وأدوار مختلفة.
د ـ البحث في كيفية توظيف ملمح لغوي أو عنصر لغوي أساس ي داخل النمط النص ي
مقارنة بأنماط أخرى سبق تعلمها.
 4.1.0ـ القضايا املطروحة:
0ـ تركز هذه املقاربة على نتائج التعلم ومحصوله أكثر بكثير من الجهود وألاعمال
التعليمية إلاجرائية الضرورية لتحقيق هذه النتائج.
0ـ يالحظ إهمال للجانب إلابداعي واملبادرة الفردية للمتعلم ،ولتعبيره الشخص ي عن
انجازاته ،وهي أيضا ميكانيكية إلى حد ما ،بحيث تفترض أن كل كالم يقع في حيز مكاني وزماني
يمكن عده نصا ،ويتم إلحاقه بنمط مجرد من النصوص التي تتكون غالبا من ثالثة مقاطع:
ُ
[املدخل ،العرض ،الختام] وكل نمط نص ي يتم نمذجته في ـبنى ويعاد بناؤه ،والواقع أن
الاستخدام اللغوي ليس على هذا التصور آلالي ،رغم أن فكرة النص في حد ذاتها لها قيمة كبيرة
ال يمكن إنكارها.
3ـ يالحظ أيضا أن هذه املقاربة ،وبخاصة في خطتها النموذجية املكونة من خمس
ُ
مراحل تحدث فتورا وملال لدى املتعلم ،كما أنها تطرح مشاكل حقيقية في التخطيط والتقويم.
 -0-0التعليم املرتكز على الكفاءات:
1.2.0ـ تعريف:
إن التعليم املرتكز على الكفاءات هو مقاربة تهتم بتصميم الدروس وإلقائها ،ولقد
حظيت بقبول الئق ،وانتشار واسع منذ السبعينات .كما اعتمدت هذه املقاربة على نطاق واسع
كونها أساسا لتخطيط التعليم الـمنهي وتعليم الكبار .16تتطلع هذه املقاربة إلى تدريس الطالب
كل املهارات ألاساسية التي يحتاجونها ،من أجل تهيئتهم وإعدادهم لدخول الحياة اليومية
والعملية ،وهناك اعتماد متزايد لهذه املقاربة في التخطيط الشامل للمناهج التعليمية الوطنية،
ّ
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كما أن هناك تجارب متفاوتة النتائج في كل من :إندونيسيا ،تايالند ،الفيليبين ،الواليات
املتحدة ،17والجزائر.18
ّ
إن الذي مي ـز هذه املقاربة هو التركيز املباشر على محصول التعلم ونتائجه ،وفيما
يخص تعليم اللغات ،فلقد حدد أورباش ثمانية عناصر مطلوبة لتنفيذ هذه املقاربة موضحة
19
كما يلي:

 0.0.0ـ تنفيذ املقاربة املرتكزة على الكفاءات:
يعتقد العديد من املختصين أن هذه املقاربة تالئم الفئات من املتعلمين ذوي الحاجات
اللغوية الخاصة ،كما يمكن اعتمادها منطلقا إلصالح برامج التعليم في املناطق التي تعاني خلال
وقصورا في بعض الجوانب ،ولكن في كل ألاحوال ،هذه املقاربة ليست هي إلاصالح في حد ذاته،
وال بد من مالحظة الجوانب الخاصة من القدرة الاتصالية التي يحتاج عالجها إلى مقاربات أخرى
أكثر ديناميكية ،وأكثر ارتباطا بمحتوى اللغة.
ُ
كما تعتمد هذه املقاربة أيضا ،وبصورة خاصة ،بوصفها إطارا تنظيميا داخليا للمقاربة
املرتكزة على املهام ،وفي هذه الحالة يصبح البحث منصبا على الكفاءات املطلوبة ألداء مهمة
لغوية ناجحة من البداية إلى النهاية ،وهنا تصبح الكفاءة جزء من مكونات تحضير الدروس
اليومية.
 3.0.0ـ القضايا املطروحة:
ّ
0ـ هناك اعتراض كبير ومتكرر يوجه إلى أصحاب هذه املقاربة يفيد بأنها تبدو مبسطة
وسهلة التنفيذ عند طرحها نظريا ،لكنها مختلفة عن ذلك ،ويصعب التحكم في أبعادها
تطبيقيا ،وقد ّ
سجل الكثير من الباحثين ،وبعد استطالع آراء املدرسين أن فهم الكفاءات
املطلوبة إلنجاز ملمح لغوي أو مهمة معينة ليس من ألامور العملية التي يمكن إنجازها بدقة في
كل ألاحوال.
ّ
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0ـ أشار النقاد أيضا إلى الجانب التخميني والحدس ي ،أو خبرة املدرس الذاتية بوصفها
عوامل غير موضوعية يتطلب إنجاز هذه املقاربة تدخلها أثناء إعداد الدروس وإلقائها.
3ـ تعتمد هذه املقاربة ،من جهة أخرى ،على "مبدأ الحد ألادنى" ،حيث يتم تقليص
تعليم اللغة وضغطه إلى مجموعة من قوائم الكفاءات ،في حين أن بعض العوامل الهامة مثل
مهارات التحليل املنطقي ،والتفكير النقدي ،والتحليل ألادبي الفني مهملة بشكل واضح.
.0استنتاجات الدراسة:
اعتمادا على التحليل آلانف بيانه ،يمكن للباحث املتابع للمقاربات ألاربع املعروضة أن
يستنتج العديد من املالحظات ،في العديد من الجوانب ،ومن أبرز املالحظات إلاجرائية التي
يسمح النطاق املنهجي والسياق املعرفي الحالي ببلورتها نسجل ما يلي:
0ـ تقوم كل مقاربة تعليمية من املقاربات ألاربع السابقة على تعريف إجرائي ،ومجموعة
من الفرضيات املبدئية التي تميز كل واحدة منها بصفة جزئية ،ولكن التكامل والدمج بين اثنتين
أو أكثر منها ممكن ،بل يعد مطلوبا في بعض الحاالت الخاصة؛ فمن الواضح وجود تكامل بين
مقاربة املحتوى ومقاربة إنجاز املهام ،ألن املحتوى قد يتحول جزء منه إلى مهام تربوية تجعل
ّ
تعليم اللغة أكثر ارتباطا بواقع الحياة ،وتمكن الطالب من بناء مهارات تكميلية في نفس الوقت
الذي تنمو فيه مهاراتهم اللغوية.
0ـ يصعب الخروج بتقييم نهائي حول هذه املقاربات ،وذلك بالنظر إلى عدة جوانب،
لعل أهمها العامالن آلاتيان:
 .0معظمها ال تزال جديدة ،وعمليا ،تخضع لتطوير وتعديل سواء في إلاطار النظري أو
التطبيقات ،ولذلك الحظنا أن عددا من املدرسين يجدون صعوبة في فهم طبيعة ألاشياء
الجديدة التي يتعين تغييرها من طرفهم عند تطبيق هذه املقاربات ،وقد يعني ذلك ،أن الباحثين
املهتمين بهذا املجال مطالبون بإعداد مواد تعليمية مخصصة للمدرسين توضح هذه املقاربات
بطرق مبسطة وعملية.
 .0هناك تفاوت جدير باملالحظة في التجارب العاملية لتطبيق هذه املقاربات ،تفيد
بعض التقارير وألابحاث املواكبة أن املقاربة النصية واملقاربة بالكفاءات ّ
حسنت املردود العام
لتعليم اللغات الوطنية في بعض الدول آلاسيوية مثل :إندونيسيا وماليزيا ،في حين لم يظهر أي
تأثير الفت للنظر عند تطبيقها ملدة أزيد من عشر سنوات في بلدان املغرب العربي .ويمكن أن
نستنتج مبدئيا بأن شروط تطبيق هذه املقاربات تتحكم في طبيعة التغيير الذي تحدثه عمليا
داخل حجرات الدراسة .ويتضح من مقارنة التجارب السابقة أنه ،على وجه العموم ،إذا ُوضعت
إحدى املقاربات ألاربع محل مقاربة أخرى سابقة عليها ،وكانت ألاولى قد تركت خلال عميقا في
ّ
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تعليم اللغات ،فإن التغيير ألافقي ال يفيد كثيرا في هذه الحالة ،بل يتعين على وزارة التربية
والتعليم أن تركز أيضا على التغيير العمودي؛ بمعنى أن تحضر إطارات التدريس ،ومفتش ي
اللغات تحضيرا جيدا بالتكوين املالئم ،ال مجرد التوصيات والندوات الظرفية .وفي الوقت عينه،
ينبغي التواصل مع أفضل املختصين التعليميين إلعداد املقررات واملواد التعليمية ،وال يمكن
التغاض ي عن التقويم واملتابعة املستمرة لكل إصالح ُيبنى على أسس صحيحة.
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 - 2تتض ــمن الق ــدرة التواص ــلية أرب ــع ق ــدرات جزئي ــة ه ــي :الق ــدرة اللغوي ــة ،الق ــدرة الكالمي ــة ،الق ــدرة الاجتماعي ــة
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